


alshabaka aliraqya

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

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

العالن:
Adver@magazine.imn.iq

ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة/ العدد

)382( 
2021 ني�شان   30

تخليداً لذكراه تراأ�س حتريرها
الراحل جمعة احللفي

كاريكاتير العدد

22

14

6
�شادق ال�شعدي..

عملي ه�اية و�شغف

ال�شلك احلا�شم

36
دع�ة لالحتفاء الأكادميي 

بالرتاث ال�شعبي

16
اإحباطات تكاد ت�قف عجلة

فن�ناخلّزافني يف العراق

تراث

خيال

فن�ن

38
يف و�سط �لقاهرة، حيث مقام �ل�سيدة زينب، حفيدة �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، 

ن�ساأ و�حد من �أعرق �لأحياء يف �لقاهرة. وقد �سمي �حلي با�سم �ل�سيدة زينب )ع( تكرميًا 
ملنزلتها �لرفيعة. و�ل�سيدة زينب هي بطلة كربالء و�بنة �لإمام علي، و�أمها فاطمة �لزهر�ء 

عليهم �ل�سالم �أجمعني. ووفقًا لبع�ض �لرو�يات فاإنها جاءت �إىل �لقاهرة منفية من دم�سق 
و�تخذت هذ� �ملكان مقرً� لإقامتها. 

املدير الفني
مازن رحيم

الت�شحيح اللغ�ي
كاظم ابراهيم

وليد فرحان

مدير ق�شم التحرير
د.ح�شن عبد را�شي

مدير التحرير
ي��شف املحمداوي

رئي�س التحرير

د.�شباح زاير

26
طالب عبد العزيز:ال�شعر مثل اأيِّ �شنعة 

ثقافةيف احلياة، فيها ال�شامي والرديء

84

جمعة الالمي20
م������ش��ي��ق��ى   

ال�شمت!

د.ح�شن عبد را�شي
ف�شل

 يف اجلحيم

م�ائد الرحمن
ي��شف املحمداوي

58

ح�شن العاين
اأ�شعد عام

نرمني املفتي
ُح�شن الظن 

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

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

ب�شمة

الأعمال الرم�شانية..
 هل تنا�شب ذائقة العراقيني وعاداتهم؟ 

ريا�شة72

فريق الن�ار�س الن�ش�ي لكرة القدم 
طم�ح خلطف البط�لت

حتقيقات46

80

92

ا�شرتي

ا�شل�ب حياة

يف بيتنا خادمة..نخا�شٌة 
اجتماعيٌة اأم  حاجة فعلية

اللقاح .. يحمينا ومن نحب 
من ال�باء

غابةالل�حات التجارية.. 
م�شكلة ر�شخها الف�شاد

مالب�س اأطفال منا�شبة 
للعب والراحة

طق��س خمتلفة للتعّبد  
فري�شة ال�ش�م وتعاليمها 

عند الأديان الأخرى
ف�شلية
عبادي العماري...
ث�رة ب�جه
 التقاليد الظاملة



التي ت�ستهويه، حتى يجد النموذج الذي يثريه، 
من  وال�����س��ور  امل��خ��ط��ط��ات  ل��ل�����س��ي��ارة  فيجمع 
على  تعذر احل�سول  ويف حال  الزوايا،  خمتلف 
املخططات، فاإنه يعتمد ر�سم م�ساقط النموذج 
بدءًا  تفا�سيلها  ينحت  ثم  الهند�سي،  بالر�سم 

بالإطارات واملكائن مرورًا بلوحات الأرقام. 
عملية معقدة

ي�سنع ال�سعدي جم�سماته فتبدو كاأنها حقيقية، 
ميكانيك  يف  ال�����س��اب��ق  عمله  ل��ه  اأ���س��اف  وق���د 
اختيار  م��ن  مكنته  اأخ����رى  خ���رة  ال�����س��ي��ارات 
اأويل،  ك��ن��م��وذج  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  اخل��ام��ات 
وتكوين  النحت  اأج��ل  م��ن  ال��ط��ن،  اأو  كالفلن 
من  اخل��ا���ص  القالب  ي�سنع  وبعدها  ال�سكل، 
ال�سليكون لعمل ن�سخة من الفاير كال�ص، حتى 
ي�سل العمل اإىل مرحلته الذهبية، وهي مرحلة 
بوا�سطة  ب��الأل��وان  وطالئها  املج�سمات  تلوين 

جهاز "الإيربر�ص". 
ب�سناعة  �سغفه  اأن  ال�����س��ع��دي  ���س��ادق  ي��وؤك��د 
يعود  حتديدًا،  القدمية  ال�سيارات،  جم�سمات 
من  اختفت  ال�سيارات  تلك  اأن  اإىل  منه  جانب 
لعل  بل  ي�ساهدونها،  النا�ص  يعد  ومل  ال�سوارع 

كثريًا منهم مل ي�سبق لهم اأن �ساهدوها اأبدًا.
 جم�شمات املنازل 

وت�ستهوي ال�سعدي  التفا�سيل العراقية القدمية، 
�سناعة  �سغف  ومنحته  موهبته  �سقلت  التي 

امل��ج�����س��م��ات اخل��ا���س��ة ب��امل��ن��ازل 
وال�سنا�سيل،  ال�سعبية  البغدادية 
مة العراقية على جميع  اإذ طغت ال�سِّ
له  فكرة عمل جم�سمات  اأعماله، وقد خطرت 

ملجتمع عراقي بكل تفا�سيله.
�لباحثون عن �لنو�در 

وت���الق���ي اأع���م���ال ال��ف��ن��ان ����س���ادق ال�����س��ع��دي، 
لأنها  عليها،  كبريًا  اإقباًل  العراقية،  ب�سبغتها 
اأم�سوا جزءًا  كانوا قد  املواطنن مبنازل  تذكر 
من حياتهم فيها، اأو ب�سيارة رمبا قادها اأحدهم 
�ساهدها يف  اأو حتى  ما،  يومًا  بغداد  �سوارع  يف 

مراآب منزله.
عن  يبحث  "بع�سهم  قائاًل:  ال�سعدي  يحدثنا 
لكن  �سيارات،  اإكمال جمموعة  به  يريد  منوذج 
اأنها  اأع��م��ايل ع��ن الأع��م��ال الأخ���رى  م��ا مييز 
حتى  ط��وي��اًل  وق��ت��ًا  وت�ستغرق  باليد  م�سنوعة 

تكتمل."
�ساعات من �لعمل

من  ي��وم��ي��ًا  ���س��اع��ة   ١٥ ن��ح��و  ال�����س��ع��دي  مي�سي 
قرابة  يتطلب  الذي  اخلا�ص،  عمله  اإمتام  اأجل 
فقط،  واح��دة  ل�سيارة  من��وذج  لإجن��از  ال�سهر 
من  هنالك  اأن  اإل  واجلهد  التفاين  هذا  ورغم 
وتقديرهم  النا�ص  حمبة  لكن  اإحباطه،  يحاول 
واأع��داء  به  املرتب�سن  ل��ردع  تكفي  يقدمه،  ملا 

النجاح.
�مل�ساركات يف �ملعار�ض 

�سارك ال�سعدي يف معار�ص عدة داخل العراق، 

ف�ساًل  للثقافات،  بابل  مهرجان  بينها  م��ن 
فيها  التي عر�ص  املتنبي  ن�ساطات جمعة  عن 
املتحف  يف  للجمهور  اأع��م��ال��ه   م��ن  من���اذج 
يف  ال��ع��راق  متثيل  اأي�سا  وا�ستطاع  املتنقل، 
قطر  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  ال�سكراب  ف��ن  معر�ص 

مب�ساركة فنانن من ١٩ دولة. 
املهارة  اأن  ال�سعدي  ���س��ادق  الفنان  ويعتقد 
اأن  املهم  ومن  النجاح،  ركيزتا  هما  واملوهبة 
يكون �سانع املج�سمات ملمًا بالر�سم والنحت 
وامل��ه��ارة  وامل��ع��م��اري  الهند�سي  والت�سميم 
وال�سمكرة  ال�سيارات  ل�سيانات  املكيانيكية 
عن  ف�ساًل  اخل��راط��ة،  واأع��م��ال  وال�سباغة 
ل�سناعة  وال��ط��ب��اع��ة  احل��ا���س��ب��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
خلرة  نتاج  كله  وهذا  واللوحات،  املل�سقات 

مرتاكمة من �سنوات عدة. 
ولل�سعدي �أحالمه 

يطمح الفنان �سادق ال�سعدي يف اإقامة دورات 
لكن  الهواية،  لهذه  املحبن  لل�سباب  تدريبية 
كما  كبرية،  وم��وارد  دعمًا  ي�ستلزم  املو�سوع 
معني  متحف  باإن�ساء  كبرية  اأمنية  لديه  اأن 
العراقية،  البيئة  من  امل�ستوحاة  بامل�سغرات 

يقول:
التي  للم�سغرات  متحف  بتاأ�سي�ص  "اأحلم 
مدنًا  ت�سمل  اأجعلها  اأن  نيتي  ويف  اأ�سنعها، 
م�����س��غ��رة، ل��ي�����س��ب��ح ه���ذا امل��ت��ح��ف واج��ه��ة 
الأع��م��ال  ه���ذه  ل��ع�����س��اق  وتعليمية  �سياحية 

الفنية."

ال�سعدي  موهبة  حفز  قدمي  ماهو  بكل  ال�سغف 
من  للمثابرة  ودف��ع��ه  ب��ال��ف��ط��رة،  ول���دت  ال��ت��ي 
ال�سيارات  م�سغرات  �سناعة  مهنة  اإتقان  اأجل 
حتى  ح��ق��ًا،  فيها  ب��رع  وق��د  القدمية،  وامل��ن��ازل 
ما  اأق��رب  اأو  حقيقية،  كاأنها  جم�سماته  لتبدو 

تكون اإىل ذلك.
هو�ية �لطفولة

العراقي،  الرتاث  يع�سق  فنان  ال�سعدي،  �سادق 
دفعه  رحلة  كانت  ال�سيارات  م�سغرات  �سناعة 

منذ  رافقه  ال��ذي  ال�سيارات  بعامل  الولع  اإليها 
املجال  ه��ذا  يف  براعته  عن  وف�ساًل  الطفولة، 
ال�سغرية  املج�سمات  م��ن  ك��ث��ريًا  ي�سنع  ف��اإن��ه 

والغريبة كالدمى واملعامل والبيوت.
ال�����س��ن��اع��ة ق�سم  م��ع��ه��د  ال�����س��ع��دي يف  در�����ص 
�سناعة  يف  هَو�َسه  عزز  الذي  الأمر  املكيانيك، 
عمل  يف  ان��خ��رط  تخرجه  وب��ع��د  املج�سمات،  
وظيفي، لكن هوايته اجلميلة �سحبته اإىل عاملها 

الأكرث �سحرًا.

�ل�سيار�ت �ل�سغرية
با�سر ال�سعدي فكرته ب�سناعة مناذج ال�سيارات 
حم��دودة  وباإمكانيات  ي��دوي  ب�سكل  امل�سغرة 
داخل  من  وذل��ك  للغاية،  ب�سيطة  تكون  وتكاد 
غرفة يف منزله حّولها اإىل ور�سة �سغرية ات�سعت 
لأحالمه وموهبته، و�سمت جم�سماته التي حّول 
اإىل  ال�ساهقة  واملباين  الكبرية  الأ�سكال  فيها 

جم�سمات يحملها بكف يده.
القدمية  املوديالت  عن  البحث  ال�سعدي  يبداأ   

ب������ص������م������ة

ي�سنع �سادق �ل�سعدي 
جم�سماته ومن بينها 
م�سغر�ت �ل�سيار�ت 

ب�سغف، عمله فيه كثري من 
�لإبد�ع، لكنه يف �لوقت 
ِهد وي�ستغرق  ذ�ته جمجُ
وقتًا طوياًل، حتى �أنه 
ترك �آثاره على ظهر 
�ل�سعدي �لذي تقو�ض 

ب�سبب �نحنائه �مل�ستمر 
ل�ساعات طو�ل.

اآية من�ش�ر 

عملي ه�اية و�شغف

يحلم مبتحف ي�شم اأعماله..

�شادق ال�شعدي

السنة السادسة عشرة العدد )382( 30 نيسان 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

7 6



ح�ار: اأحمد �شمي�شم
اأزياء ومكياج وت�ش�ير: مركز �شيف 

العبيدي وعلي اإ�شماعيل

�شذى �شامل 
اأمتنى اأن تغادر 
الدراما اإطارها املحلي

ت دوَرها يف "ي�شكُن قلبي" من اإنتاج العراقية اأحبَّ

ل� "ال�شبكة":

 "فتاة يف الع�شرين" ت�شبهني
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)امل���اراث���وين(  بال�سباق  ت��ك��رتث  ل  فنانة  ه��ي   
ال��ت��ل��ف��زي��وين ب��ق��در اه��ت��م��ام��ه��ا ب��اأع��م��ال فنية 
نراها  لذا  وتطلعاتها،  طموحها  تنا�سب  متفردة 
جديد  من  فجاأة  لتعود  ت��ارة  ال�سا�سة  عن  تغيب 
بامل�ساهدة. حترتم خ�سو�سيتها  باأعمال جديرة 
العربية  باللغة  ومتم�سكة  موؤمنة  اأنها  كما  كثريًا، 
حياتها  يف  حا�سرة  انفكت  ما  التي  الف�سحى 

الفنية.
حّلت  �سامل"  "�سذى  الدكتورة  القديرة  الفنانة 
هذا  ع��ر  ال�سبكة"  "جملة  على  ع��زي��زًا  �سيفًا 

احلوار الذي ل تنق�سه ال�سراحة واملتعة:   
�لطموح و�لتطلعات 

ال�سا�سة  ع��ن  غيابك  م��ن  ���س��ن��وات  ت�سع  بعد   *
قلبي(  )ي�سكن  يف  درامي  بعمل  عدِت  العراقية، 
اأي  يف  ت�ساركي  مل  مل��اذا   ،2020 رم�سان  ملو�سم 

عمل تلفزيوين طوال تلك ال�سنوات؟
ال�سنوات  طوال  ال�سا�سة  عن  ابتعد  جعلني  ما   -
الت�سع املا�سية هو اأين مل اأجد العمل الفني الذي 
ومل  وتطلعاتي،  طموحي  م��ع  ويتنا�سب  يتوافق 
ويقدمني  يل  ي�سيف  الذي  املنا�سب  ال��دور  اأجد 
من  قدمته  عما  مغايرة  ب�سورة  اجلمهور  اإىل 
اأعمال �سابقة، ل�سيما اأن اجلمهور يطالبنا دائمًا 
حتكي  التي  امل�ستهلكة  غري  اجلديدة  بالأعمال 
اأن  ع��ن  ف�ساًل  كلها،  املجتمع  طبقات  ق�س�ص 
�سعف الإنتاج العراقي يقود اإىل اإنتاج م�سل�سالت 
بعجالة دون التاأين يف العمل، فيوؤثر ذلك يف جودة 
األتجئ  جتدين  لذا  املتلقي،  يف  وتاأثريه  امل�سل�سل 
التي  لالأ�سباب  التلفزيون  من  اأكرث  امل�سرح  اإىل 
امل�سرحية  الأعمال  قلة  الرغم من  على  ذكرتها، 

العراقية اأي�سًا. 
م�سل�سل  يف  )م���اج���دة(  �سخ�سية  ج�����س��دِت   *
يف  يقع  التي  ال��ك��ادح��ة  امل���راأة  قلبي(،  )ي�سكن 
حبها ثالثة رجال، األ تعتقدين اأن دورك مل يكن 
هوؤلء  كل  تعلق  لترير  العمر  حيث  من  منا�سبًا 

الرجال ب� ماجدة؟ 
دعم  جلنة  اإنتاج  من  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل   -
الدراما يف �سبكة الإعالم العراقي، عمل اأعجبني 
يناق�ص  كونه  به  وا�ستمتعت  الأوىل  الوهلة  منذ 
بغدادية،  ب��اأج��واء  ع�سرية  اجتماعية  اأح��داث��ًا 

املراأة  �سخ�سية )ماجدة(،  امل�سل�سل  ج�سدُت يف 
الكادحة التي واجهت ال�سعاب والظلم وحتديات 
دوري  يف  الإ�سكالية  ع��ن  اأم��ا  الكثرية،  احل��ي��اة 
�سخ�سية  كانت  )ماجدة(  لأن  رة،  مرَّ فاأجدها 
يف  تنح�سر  اأن  من  اأبلغ  ب�سيطة  اإن�سانية  رمزية 
الثالثة  ال��رج��ال  ح��ب  اأي  فقط،  اجلزئية  ه��ذه 
وعا�سم(  وه��وب��ي،  )ع��ام��ر،  اأنهم  حتى  اإي��اه��ا، 
ماجدة  عمر  ي��وازي  مبا  العمر  يف  ك��ب��ارًا  كانوا 
جعلها  �سعبية  منطقة  يف  �سكناها  اإن  تقريبًا، 
وال�سعور  املا�سي  وحنن  ال��ذك��ري��ات  ت�سرتجع 
فالق�سية  الرجال،  هوؤلء  من  والح��رتام  باملوّدة 
وعمقها  اإن�سانيتها  ب��ق��در  رومان�سية  تكن  مل 

الجتماعي يف هذا امل�سل�سل.   
الفنانات  من  ع��دد  ظهور  اإىل  تنظرين  كيف   *
ومباذا  موؤخرًا؟  الدرامية  الأعمال  يف  ال�سابات 

تن�سحينهن؟
- ظ��ه��ور ع���دد م��ن ال��ف��ن��ان��ات 
الفني  الو�سط  يف  اجل��دي��دات 
ل�سيما  اإيجابية،  حالة  اأع���ّده 
العن�سر  اإىل  ن��ف��ت��ق��ر  اأن���ن���ا 

لذا  ال��رج��ال،  الفنانن  ب��ع��دد  قيا�سًا  الن�سوي 
جتدين اأفرح حن اأ�ساهد ظهور فنانات يف مقتبل 
العمر يوؤدين اأدوارًا تلفزيونية، ولكن!! اأمتنى اأن 
على  والتعرف  والدرا�سة  التدريب  اإىل  يخ�سعن 
اأن  األحظ  اأحيانًا  عليه،  وما  له  ما  الفن؛  اأ�سول 
اأداء بع�ص الفنانات يفتقر اإىل املهارة واحِلرفية 
وبكل  التفا�سيل  ب���اأدق  ال���دور  جت�سيد  وكيفية 
يحققن  اأن  و�سرورة  وبراعة،  واإتقان  ان�سيابية 
و�سخ�سية  العمل  يف  ال�سخ�سية  ب��ن  ال��ت��وازن 

الفنانة احلقيقية. 
* ما املنعطف الأول يف حياتك الفنية؟

الفنية،  حياتي  يف  ك��ث��رية  منعطفات  ه��ن��اك   -
اأولها حن ا�سرتكت يف اأول بطولة يل يف م�سل�سل 

اإىل  اأهلني  ما   ،١٩76 عام  الرغبة(  )اأعماق 
الدخول يف منعطف اآخر هو فيلم )يوم اآخر( 
اأف�سل  جائزة  عنه  ح��زت  ال��ذي   ١٩7٩ ع��ام 
الثالث  املنعطف  عراقية،  �سينمائية  ممثلة 

اإذ  )القاد�سية(  فيلم  يف  م�ساركتي  ك��ان 
اأمثال  العرب  املمثلن  كبار  اأم��ام  وقفت 

العاليلي  ع��زت  والفنان  ح�سني  �سعاد  الفنانة 
الأخري  واملنعطف  واآخرين،  ليلى طاهر  والفنانة 

الكبري كان م�سل�سل )فتاة يف الع�سرين(. 
* ما ال�سر وراء �سطوع جنمِك يف م�سل�سل )فتاة 
يف الع�سرين( على الرغم من اأنك خ�ست جتارب 
الرغبة(  )اأعماق  منها  امل�سل�سل  هذا  قبل  عدة 

و)عمر بن اأبي ربيعة( وفيلم )القاد�سية(؟
- م�سل�سل )فتاة يف الع�سرين( عمل مهم قدمني 
اإىل اجلمهور العراقي وا�ستهرُت من خالله على 
امل�سل�سل،  ه��ذا  قبل  الفنية  جتاربي  من  الرغم 
الطرح  حيث  من  امل�سل�سل  جراأة  يف  يكمن  ال�سر 
يف تلك احلقبة، ف�سخ�سية )نهاد( التي ج�سدُتها 
واقعها  على  املتمردة  الع�سرينية  الفتاة  تلك  هي 
عزة  يف  املكابرة  نف�سها،  على  وحتى  الجتماعي 
حمافظة،  عراقية  اأ�سرة  يف  ووج��وده��ا  نف�سها، 
ابن  م��ن  الإج��ب��اري  ل��ل��زواج  تر�سخ  اأن  ترف�ص 
العم، كل تلك املفارقات اأحبها اجلمهور وتعلقوا 

مثقفٌة و�أكادمييٌة و�سيدة من �سيد�ت 
�مل�سرح �لعر�قي، ت�سربت حب �لفن منذ 
طفولتها، ن�ساأت يف كنف �أ�سرة فنية 
معروفة، تعلمت �أ�سول �لفن على يد 
و�لدها �لفنان �مل�سرحي �لر�حل طه 
�سامل �لذي �أخذ بيدها منذ �سباها حني 
كانت تر�فقه يف �لعرو�ض �مل�سرحية 
لرتتقي �سلم �لنجاح بعد جهد وكفاح. 
بد�أت م�سو�رها يف م�سرحيات �لطفل؛ 
)بدر �لبدور( و)جي�ض �لربيع( 
و)�لنجمة �لربتقالية(.

 �أجادت �أدو�رها �لتلفزيونية 
و�ل�سينمائية برب�عة كبرية، فكان �أول 
عمل تلفزيوين لها م�سل�سل )�أعماق 
�لرغبة( للكاتب �سباح عطو�ن، وم�سل�سل 
)عمر بن �أبي ربيعة( ثم )فتاة يف 
�لع�سرين(، وفيلم )�لقاد�سية(، وعدد 
من �لأعمال �لفنية �خلالدة.
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باأحداث امل�سل�سل ما جعله ينجح بجدارة، وهذا 
�سر جناحي فيه. 

عطائك  عن  الأكادميي  ارتباطك  اأبعدِك  هل   *
الفني؟

- بالعك�ص، ارتباطي الأكادميي اأ�ساف يل كثريًا 
ذلك  وانعك�ص  ومهاراتي،  اإمكانياتي  من  وط��ور 
يف  الفن  عن  ابتعدت  رمب��ا  الفني،  نتاجي  على 
موجودة  فاأنا  ذلك  عدا  ما  اأم��ا  الدرا�سة،  فرتة 

دائمًا. 
ال��ع��راق  يف  ال��الم��ع  ا�سمك  م��ن  ال��رغ��م  على   *
يف  الآن  حتى  ن�ساهدك  مل  لكن  العربية  وال��دول 

عمل درامي عربي كبري..
- قدمُت، يف مرحلة ما، اأعماًل تاأريخية وبدوية 
عليها  ت�سلَّط  مل  لكن  وم�سر،  اخلليج  يف  عربية 
اأما لحقًا فقد ُعر�ست علّي  الأ�سواء يف حينها، 
ب�سبب  رف�ست  لكّني  عربية،  اأعمال  امل�ساركة يف 
العربية  واللغة  العراقية  للهجة  وانتمائي  حّبي 
تلك  بلهجة  اأمثل  اأن  مني  ُيطلب  كان  الف�سحى، 

الدول العربية فرف�ست ذلك.
ت�سبغها  التي  الألقاب  من  �سياًل  اليوم  ن�سهد   *
�سوابط  ب��ال  ال��ف��ن��ان��ن،  ع��ل��ى  اجل��ه��ات  بع�ص 
الفن  يف  النجومية  معايري  �ساعت  هل  وا�سحة، 

العراقي؟ 
- اأنا �سد منح الألقاب الفنية التي ُتتداول اليوم 
مُتنح  ال��ت��ي  وغ��ريه��ا،  والإم���راط���ور  كالعمالق 
اعتباطًا، اإذ اأن اللقب مينح ملن له منجٌز وا�سح 
جنمًا  منتلك  ل  اأننا  كما  يقال،  كما  امليدان،  يف 
�ساطعًا يف جمال التمثيل، بل فنان معروف، لأن 
النجم �سناعة ولي�ص لقبًا يقال، هناك موؤ�س�سات 
نحن  وجودها  اإىل  نفتقر  النجوم،  ت�سنع  كبرية 

يف العراق.  
)رحمه  �سامل  طه  الفنان  وال���دِك  يكن  مل  لو   *
�سذى  الفنانة  �سرنى  كّنا  هل  حياتك،  يف  اهلل( 

�سامل يف جمال الفن اأم يف حقل اآخر؟
ملا  وال��دي يف حياتي )رحمه اهلل(  يكن  لو مل   -
دخلت جمال الفن اأ�ساًل، لذا كان ميكن اأن اأكون 

باحثة يف جمال التاأريخ اأو يف جمال الآثار.
* ملاذا رف�ست الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني، يف 
)القاد�سية(،  فيلم  يف  معها  م�ساركتِك  البداية، 

ما الذي ح�سل؟
كنت  )القاد�سية(  فيلم  يف  �ساركت  عندما   -
�سغرية يف العمر ويف بداياتي الفنية، هذا الأمر 
اأثار حفيظة الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني حينها، 
كان حتّفظها الأ�سا�سي: كيف تقف ممثلة معروفة 
اأن  بعد  ح�سل  ال��ذي  لكن  مبتدئة؟  ممثلة  اأم��ام 
باأدائي  ح�سني  �سعاد  فوجئت  اأن  الفيلم  انتهى 
املتقن، وهذا ما قالته يل عندما التقينا يف م�سر 

حيث اأ�سادت بي كثريًا. 
احلافلة  الطويلة  الفنية  امل�����س��رية  ه��ذه  بعد   *
اليوم  حتقيقه  اإىل  ت�سعن  ال��ذي  م��ا  ب��الإب��داع، 

ومباذا حتلمن؟
تخرج  اأن  اأمتنى  ما  بقدر  �سيء  اإىل  اأ�سعى  ل   -
الدراما العراقية من اإطارها املحلي اإىل العربي 
حن  ال�سابق،  يف  كانت  كما  بريقها  ت�ستعيد  واأن 
اأغلب  ِقبل  من  ُي�سرتى  العراقي  امل�سل�سل  ك��ان 
العربية وله م�ساهدون ومقبولية عربية  القنوات 

كبرية بخالف ما يحدث الآن مع الأ�سف. 
ثمة  هل  قدمِتها،  التي  ال�سخ�سيات  بن  من   *

واحدة ت�سبه �سذى �سامل يف الواقع؟
يف  )ف��ت��اة  م�سل�سل  يف  )ن���ه���اد(  �سخ�سية   -
وعزميتها  اإ���س��راره��ا  يف  ت�سبهني  الع�سرين( 

وجراأتها وعزة نف�سها.
التاريخية  الفنية  الأع��م��ال  اإىل  متيلن  مل��اذا   *

)الكال�سيكية(؟
- ما جعلني اأميل اإىل الأعمال التاريخية هو ولعي 
باللغة العربية الف�سحى التي لها جمال مو�سيقي 

يف الإلقاء بالن�سبة يل. 
التوا�سل  َهَو�ص  عن  بعيدة  اأنك  يبدو  ما  على   *  

الجتماعي؟
التوا�سل  مواقع  عن  بعيدة  اأن��ا  �سحيح،  ه��ذا   -
الجتماعي حتى اأين لي�ست لدي �سفحة �سخ�سية 
اأبقى  اأن  واأف�سل  والإن�ستغرام،  الفي�سبوك  يف 
بعيدة عن املهاترات التي حت�سل هنا وهناك يف 
الرثثرة  عن  بعيدة  جتدين  لذا  التوا�سل،  مواقع 

والكالم غري املنتج.

م�������ق�������االت

و�شل ال�ايل العثماين اىل العراق وت�ىل حكمه، وه� 
يجهل كل �شيء عن العراق، التاريخ واجلغرافية، وعن 

العراقيني مبا يف ذلك لهجتهم ودللت مفرداتهم العامية، 
وماذا يحب�ن وماذا يكره�ن، وكيف يحب�ن ويكره�ن.. 

هكذا ما كادت مت�شي اأربعة اأ�شهر على وليته، حتى 
�شاقِت النا�س به ذرعًا وراحت ت�شخر منه يف جمال�شها 

العامة واخلا�شة..

ح�شن العاين 

ن�اعم

ال�سيء الأكيد اإن المراطورية العثمانية و�سالطينها، مل يكونوا اأف�سل 
واأقامِت  الح��ت��الل،  امتهنِت  التي  الأخ��رى  الم��راط��وري��ات  من  ح��اًل 
امل�ستعمرات، فقد اأغفل ال�سالطن العثمانيون عن جهِل و�سعِف كفاءٍة 
اأمور ال�سيا�سة والدارة، النظَر يف طبيعة ال�سعوب التي  وقلِة درايٍة يف 
مبقدور  كان  وهل  مو�سوعية،  نظرًة  امراطوريتهم،  لنفوذ  خ�سعْت 
فيها  َك��رُث  وق��د  ذل��ك،  غري  تكون  املري�ص" اأن  "الرجل  اإم��راط��وري��ة 
املهند�سن  اأعداد  وتراجعت  والأميون واجلهلة،  وامل�سعوذون  الدجالون 
واملعمارين والأطباء والعلماء.. ولذلك ت�ساوى كل �سيء عندهم، فلم 
بها،  ينفرد  التي  وخ�سو�سيته  وخ�سائ�سه  �سعب  كلَّ  تركيبة  يراعوا 
وتاريخه  النف�سي  وتكوينه  ومزاجه  وتقاليده  لعاداته  وزنًا  يقيموا  ومل 
هنا  وم��ن  خطاياهم،  واأعظم  اأخطائهم  اأوىل  وه��ذه  وت��راث��ه..  واإرث��ه 
كانوا ير�سلون ولتهم اىل هنا وهناك من البلدان اخلا�سعة لهيمنتهم 
كيفما اتفق، ومن دون تقدير لكفاءة الوايل الإدارية وقدراته ال�سيا�سية 
ومقبوليته ال�سعبية، وقد اأدى �سوء الختيار هذا -كما هو متوقع- اىل 
تواريخ  �سهدتها  التي  احل��الت  اأ�سواأ  وليته" يف  و�سعب  "الوايل  و�سع 

احلكم على مر الع�سور.. حتى �سارت م�سرب املثل!!
العراق وتوىل  العثماين اىل  الوايل  الوقائع والأج��واء و�سل  �سمن هذه 
وعن  واجلغرافية،  التاريخ  البالد،  عن  �سيء  كل  يجهل  وه��و  حكمه، 
وم��اذا  العامية،  مفرداتهم  ودللت  لهجتهم  ذل��ك  يف  مبا  العراقين 
كادت  ما  وهكذا  ويكرهون..  يحبون  وكيف  يكرهون،  وم��اذا  يحبون 
وراحت  ذرعًا  به  النا�ص  �ساقِت  وليته، حتى  على  اأ�سهر  اأربعة  مت�سي 
العامة واخلا�سة.. ثم �سّكلْت وفدًا من عيون  ت�سخر منه يف جمال�سها 
والتقى )ال�سلطان( وطلب منه تغيري  الوفد  بغداد ووجهائها.. و�سافر 
"يا  العبارة  ب�سريح  له  قالوا  ال�سبب،  عن  اإ�ستف�سر  وح��ن  ال���وايل، 
ح�سرة مولنا ال�سلطان.. هذا الوايل ل يح�سن اللغة العربية ول اللهجة 
العراقية، ولذلك حن يتكلم معنا اأو يخاطبنا مبفرداته الغريبة علينا، 
ما  نفهم  ل  الأحيان  اأغلب  ويف  ال�سحك..  من  اأنف�سنا  منع  ن�ستطيع  ل 

يريد!!"..
تاأّمل ال�سلطان الطلب وقّلَبه على وجوهه فراآه م�سروعًا ومقبوًل، وهكذا 
العراقية  والعامية  الف�سحى  العربية  يتحدث  بواٍل جديد  الوايل  اأبدل 
بطالقة، غري اأن النا�ص �ساقْت به وملّا مت�ِص على وليته ثمانية اأ�سهر.. 

وهكذا �سافر وفد الوجهاء ثانية والتقى ال�سطان وطالب بتغيري الوايل 
وحن  وده�سته،  ال�سلطان  ا�ستغراب  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  اجلديد، 
بالف�سحى،  �سليع  اإنه  مولنا  يا  "ن�سهد  اأجابوه  ال�سبب  عن  ا�ستف�سر 
يف  �سديد  َعَوٍق  من  يعاين  ولكنه  ومعانيها،  واإ�ساراتها  بالعامية  عارف 
�ساقه اليمنى، وعندما يخرج اىل ال�سارع، ويتجول يف الأ�سواق ويتفقد 
اأحوال الرعّية، ل ن�ستطيع منع اأنف�سنا من ال�سحك" وت�ساءل ال�سلطان 
"هل تفعلون كذلك مع كل من يعاين من عوٍق يف ج�سمه؟!"، رّد عليه 
ال�سعب فالأمر ل  لو كان من عامة  يا مولنا.. لأنه  "ل  كبري الوجهاء، 
يعني �سيئًا، ويف البلد مئات الأنواع من العوق.. ولكنه م�سوؤول، العيون 
ثم  وت�سرفاته،  حركاته  من  والكبرية  ال�سغرية  وتر�سد  اإليه  تنظر 
ت�سخر وتقول والينا كذا.. فما ال�سري يا مولنا ال�سلطان لو جعلت علينا 
رجاًل �سليمًا معافى؟!"، وراأى ال�سلطان اإنهم على حق، وافق على الطلب 
وب�سره  و�سمعه  �سحته  �سالمة  من  تاأكد  اأن  بعد  جديدًا  واليًا  واأر�سل 

ونطقه ولغته ولهجته و�سوته و�سومه و�سالته..
م�ست �سنة كاملة على الوايل اجلديد ومل يح�سر الوفد ملقابلته، فتنف�ص 
الرجُل ال�سعداء، واطماأن اىل ح�سن اختياره، واإنه جتاوز م�سكلة وايل 
العراق.. ولكن مع مطلع العام اجلديد فوجئ ال�سلطان بو�سول الوفد 
مطالبًا بتغيري الوايل، وحن ا�ستف�سر وهو يف غاية العجب عن ال�سبب، 
اأجابوه ب�سريح العبارة "اأطال اهلل عمر ال�سلطان العراقيون ل يحتملون 
�سخ�سًا يحكمهم اأكرث من �سنة.. لقد مّلوا و�ساجوا ونفروا من خلقته 
التي ُي�سبحون عليها ومي�سون"، تاأمل الرجل طلبهم واأمعن الفكر فيه، 
ثم اأ�سدر فرمانًا يق�سي ببقاء العراق بدون واٍل مدة عام كامل.. وُيقال 
املبارك هذا،  يومهم  وحتى  التاريخ  منذ ذلك  يهناأوا  العراقين مل  اإن 

بعام اأجمل ول اأحلى ول اأ�سعد من ذلك العام!!

اأ�شعد عام!!
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م�سكلة ومعاجلة
امل�سل�سل  ع��ن  حت��دث  حميد  زي��د  العمل  ك��ات��ب 
واقع  ترتجم  التي  امل�ساهدات  هي  كثرية  قائاًل: 
من  جدرانها  بن  ت�سمه  وما  العراقية  البيوتات 
"بن  م�سل�سل  يف  حاولنا  اجتماعية..  م�سكالت 
بقدم  قدمية  اأزلية  م�سكلة  عر�ص  ومانة"  حانة 
فيها  وما  والچنة(  )العمة  م�سكلة  وهي  الب�سرية 
لها..  �سحية  ال���زوج  يقع  يومية  م�سكالت  م��ن 
حاولت يف هذا امل�سل�سل خلق جو كوميدي ليكون 
ب�سهولة،  امل�ستمع  ويتقبله  �سال�سة  اأك��رث  الطرح 
بع�ص  اإيجاد  مع  بان�سيابية  الر�سالة  ت�سل  ولكي 
املعاجلات للم�سكالت املطروحة يف امل�سل�سل وهي 
من �سميم الواقع. ويردف حميد قائاًل: م�سل�سل 
املخرج  مع  ممتعة  جتربة  ك��ان  ومانة  حانة  بن 
كل  يعطي  ال��ذي  املخرج  الطيار؛  م�سرق  املبدع 
بال  حاله  ويكون  روح��ه  من  ج��زءًا  يخرجه  عمل 
مبالغة اأقرب اىل حال الوالد الذي ينتظر مولوده 
على  كل احلر�ص  ويحر�ص  واحلياة،  النور  لريى 

اأن يظهر للنا�ص يف اأمت �سورة.
ر�سالة للنا�ض

لأتقدم  �سانحة  الفر�سة  اأج��د  حميد:  وي�سيف 
عا�سي  عامر  املبدع  الغنائي  لل�ساعر  بال�سكر 
وامللحن �ستار جابر واملا�سرتنغ عبد املنعم كرمي 
خان  ن��وال  لندن  يف  املغرتبة  للمطربة  وك��ذل��ك 

التي اأهدت اأغنية التايتل لالإذاعة، واملذيعة 
اأ�سافت  التي  امل��در���ص  اأم��ل  والكبرية  القديرة 
والفنان  امل�سل�سل،  لتايتل  بقراءتها  لطيفة  مل�سة 
املبدع عبد احل�سن عبد علي الذي ر�سم اللوحة 
املرئي يف وقت قيا�سي معّرًا عن  للبث  املرافقة 
يكتمل  اأن  العمل  لهذا  يكن  وذوق��ه.. ومل  اإبداعه 
حيدر  ال�ستاذ  العراقية  رادي��و  مدير  جهود  لول 

ال�ساندة  مبواقفه  كرميًا  ك��ان  ال��ذي  ال�سعدي 
والداعمة للعمل وهو ي�سرف على اإنتاج امل�سل�سل 
و�سناعته بالتن�سيق مع مديرية الدراما ومديرها 
ومانة"  حانة  "بن  ن��ادر.  ودي��ع  ال�ستاذ  ال��ودود 
كل  بعطاء  كبري  لكنه  ومتوا�سع  ب�سيط  جمهود 
واإي�سال  وان�ساجه  فيه  الروح  �ساهم يف بث  من 

ر�سالته لكل النا�ص.
�إطار كوميدي

لل�سبكة  حت��دث  العمل  خم��رج  ال��ط��ي��ار  م�سرق 

اإذاعية  "بن حانة ومانة" دراما  قائاًل: م�سل�سل 
اأو�ساع  تناق�ص  العراقية  رادي��و  اأث��ري  عر  تبث 
الأ�سرة العراقية وتعتمد اأفرادها مناذج حلالت 
اجتماعية خمتلفة، معاجلًة اأهم م�سكالتها و�سط 
راديو  امل�سل�سل  اأنتج  املختلفة..  احلياة  �سغوط 
العراقية بالتن�سيق مع مديرية الدراما ومديرها 
ال�ستاذ وديع نادر، وقد عالج امل�سل�سل يف حلقاته 
عدة،  ق�سايا  كوميدي  اإطار  ويف  ع�سرة  اخلم�ص 
ال��زوج  اأم  ب��ن  تنتهي  ل  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات  منها 
)العمة( التي ج�سدتها دينا الرائد بدور اأم عالء، 
�سخ�سيتها  التي ج�سدت  )الچنة(  البن  وزوجة 
عال البياتي بدور �سعاد، ودور عالء الذي ج�سده 

زي�������د 
ح��م��ي��د وال�����ذي ع��ان��ى ع��ل��ى م��دى 

حلقات امل�سل�سل من �سغط اأمه من جهة وزوجته 
ال��ذي  اأخ����رى، ف�سال ع��ن دور ه��ن��د  م��ن ج��ه��ة 
للر�سم  املحبة  الخ���ت  ح�سن؛  ه��ن��اء  ج�سدته 
يعنى  �سكناهم  منطقة  �سمن  معهدًا  ترتاد  التي 
بالأمور الفنية. كذلك مل تخُل حلقاته من الن�سح 
وف�سل  الرحم  و�سلة  ال�سيام  الأولد  تعليم  يف 

ال�سدقة يف هذا ال�سهر الف�سيل.
حث على �لتو��سل

على  عمل  امل�سل�سل  اإن  الطيار:  م�سرق  وي�سيف 
وال�سعوذة  ال�سحر  اىل  اللجوء  ق�سية  معاجلة 

ع��ن��د ح����دوث م�����س��ك��الت ع��ائ��ل��ي��ة ك��م��ا ت�سمن 
والأ�سدقاء  الأق��رب��اء  مع  التوا�سل  على  احل��ث 
اليها  يحتاج  من  لكل  وامل�ساعدة  العون  وتقدمي 
نخبة  اإم��ك��ان��ات  على  امل�سل�سل  اعتمد  منهم. 
وقد  ال��ع��راق��ي��ة.  رادي���و  وم��ق��دم��ات  م��ن مقدمي 
العمل  فريق  ل�سخ�سيات  اختياري  على  حر�ست 
الزميلتان  حلت  وقد  للن�ص،  قراءتي  بعد  املبدع 
يف  �سرف  �سيفتي  يو�سف  وبثينة  ال�سائغ  مرمي 
حيدر  الأ�ستاذ  العام  ال���س��راف  ويف  امل�سل�سل. 
ال�سعدي. اأخريًا اأنا فخور بكل اجلهود التي بذلها 
قدموا  اإذ  وفنييه،  مبمثليه  املتكامل  العمل  فريق 
امل�سل�سل،  اإجن���اح  اأج��ل  م��ن  ي�ستطيعون  م��ا  ك��ل 
ونحن ن�سعى دائما لرفعة راديو العراقية و�سبكة 

الإعالم العراقي بيتنا الكبري.
مذيعات ممثالت

املذيعة هناء ح�سن التي اأدت اأحد اأدوار امل�سل�سل 
م�سل�سل  وم��ان��ة  ح��ان��ة  ب��ن  العمل:  ع��ن  حت��دث��ت 
نحن  اأدواره  اأداء  يف  ا�سرتكنا  اإذاع���ي  درام���ي 
لي�ص  التمثيل  اأن  بالرغم من  واملقدمن  املذيعن 
مي�ص  العمل  اأن  وجدنا  لكن  اخت�سا�سنا،  من 
حياة املواطن، ففي بع�ص الحيان تكون لديك 
�سخ�ص معن،  اإىل  تو�سلها  اأن  وتريد  ما  فكرة 
تلك  لإي�����س��ال  ال��ط��رق  بع�ص  تخدمك  ل  وق��د 
الفكرة ل �سيما اأن بثنا موّجه اإىل فئات متنوعة 
من امل�ستمعن، لكن هذا العمل وفكرته الب�سيطة 
وي�سر،  ب�سهولة  امل�ستمعن  اىل  �ست�سل  ال�سل�سة 
ولأننا نحن فريق العمل من�سجمون فقد اأجنزنا 
اأج��واءه  و�سادت  ج��دًا  جميل  نحو  على  امل�سل�سل 
متثيل  نتقن  اأن  اأدائنا  يف  وحاولنا  التعاون،  روح 
ال�سو�سيال ميديا فقد  اأما يف  �سخ�سيات العمل. 
مل�سنا تفاعل امل�ستمعن املمتاز عر متابعة ن�سبة 
امل�ساهدة اأو ال�ستماع وعر ال�سئلة التي ت�سلنا 
معرفة  امل�ستمعن  بع�ص  وحم��اول��ة  العمل  ع��ن 
هناء  وت�سيف  التالية.  احللقات  يف  الأح���داث 
ح�سن: ي�ستهويني العمل الدرامي وهذا امل�سل�سل 
دور  اأديت  اأن  �سبق  اإذ  الأوىل،  جتربتي  لي�ص  هو 
وتختم  الدينية.  امل�سل�سالت  اأح��د  يف  ال��رب��اب 
يف  وفقنا  قد  نكون  اأن  نتمنى  بالقول:  حديثها 

تقدمي �سيء ب�سيط ي�سعد امل�ستمع.

ع��راق��ي��ة ب��ن��ك��ه��ة  رم�����ش��اين  ط��ب��ق          
فنًا  قدمت  طاملا  فهي  �لإذ�عية،  �لدر�ما  �مل�ستمعون  ي�سّمي  �لنا�ض" هكذ�  "رفيقة 

جمياًل هادفًا يحمل ر�سالة تقارب �لو�قع وهموم �لنا�ض وحياتهم. ر�ديو �لعر�قية 
ما ز�ل ي�سري على طريق بث �لدر�ما �لإذ�عية �لهادفة �مل�ستوحاة من �لو�قع �لعر�قي 

عرب �مل�سل�سل �لإذ�عي )بني حانة ومانة( تاأليف زيد حميد و�إخر�ج م�سرق �لطيار 
ومتثيل جمموعة من �ملذيعات يف جتربة مثمرة وجميلة.

امل�������ش���ل�������ش���ل الإذاع������������ي
ومانة" حانة  "بني 

 حم�شن ابراهيم
ت�ش�ير: ي��شف مهدي



وعاداتهم؟  العراقيني  ذائقة  تنا�شب  هل   

خفية  وكامريا  وم�شابقات  درام��ا  بينها 
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م��ا يقدم م��ن برامج  اأن  اآخ���رون  ي��رى  يف ح��ن 
حتمل  ول  م�ستن�سخة  اأف��ك��ار  ه��ي  م�سابقات 
اأف���ك���ارًا ج��دي��دة واأن م��ا ي��ع��ر���ص م��ن ك��ام��ريا 
بع�ص  واأن  العراقي،  للفنان  اإه��ان��ة  يعد  خفية 

امل�سل�سالت العراقية ا�ستطاعت اأن حت�سل على 
امل�ساهد  ر�سا  تنال  واأن  عالية  م�ساهدة  ن�سبة 
وا�ستح�سانه، وتركت ب�سمة جناح، وقليل منها 
كانت بعيدة عن املو�سوعية ومثلت اإ�ساءة لبع�ص 

والتقاليد...  للعادات  وانتهاكًا  املجتمع  �سرائح 
فكانت لنا هذه اجلولة للتعرف على هذه الآراء.

�ملال و�ملهنية و�خلربة
ويف هذا ال�سدد يقول الفنان بهجت اجلبوري: 

الف�سائية  ال��ق��ن��وات  ت��دخ��ل  رم�����س��ان  ك��ل  يف 
الف�سائية  القنوات  باقي  مع  تناف�ص  مرحلة 
الأخرى حماولة ك�سب وجذب املُ�ساهد ل�سيما 
اأن هناك ن�سبة م�ساهدة عالية يف هذا ال�سهر، 
وهذه املهمة �سعبة نوعًا ما يف ظل وجود كثري 
تقدم  اأن  وبهذا عليها  الف�سائية،  القنوات  من 
وا�ستح�سانه،  اجلمهور  ر�سا  بها  تنال  اأعماًل 
اإجناح  يف  ت�ساعد  عوامل  جمموعة  تاأتي  وهنا 

واملهنية  املايل  الدعم  منها  للقناة  املهمة  هذه 
واخلرة وكذلك النوعية يف الدراما والرامج. 
قليلة  واإم��ك��ان��ات  بجهود  يعمل  القنوات  بع�ص 
�سمن مبداأ )امالأ الفراغات( وحتاول اأن تكون 
لها م�ساركة يف هذا ال�سباق. وهناك يف الوقت 
وتخّطط  مبكرًا  ت�ستعد  ف�سائية  قنوات  نف�سه 
كبرية  مالية  تخ�سي�سات  وتر�سد  تقدمه  ملا 
جديدة  واآراء  وروؤى  باأفكار  النوعية  وت�ستقطب 
فتطل علينا برامج جميلة ودراما رائعة وترتك 

لها ب�سمة جناح كبرية.
�ملنتج �لذكي

حدثنا  املالكي  حامد  وال�سيناري�ست  الكاتب 
ذو  العراقية  ال��درام��ا  ع��ن  احل��دي��ث  ق��ائ��اًل: 
�سجون. لقد مرت الدراما العراقية مبحطات 
عدة ازدهرت حينًا وهوت حينًا اآخر، وما زالت 
ت��راوح بن الزده���ار والن��ح��دار، وال��واق��ع اأنَّ 
امل�سكلة الكرى التي ت�سعف الدراما العراقية 
ل ت�سّنف �سمن خيار ف�سل املخرج اأو الكاتب 
العنا�سر  هذه  فكل  املمثل،  حتى  اأو  املنتج  اأو 
وه��ذه  درام���ي  عمل  اأي  جن��اح  �سمن  ت��دخ��ل 
العنا�سر يكمل بع�سها بع�سًا ولكن من وجهة 
اأهم عن�سر  الذكي  املنتج  اأن  نظري اخلا�سة 
يختار  كيف  ي��ع��رف  ال���ذي  ي��ت��وف��ر،  اأن  يجب 
والدراما  ي�سّوقه،  وكيف  ينتجه  حن  املو�سوع 
بال ت�سويق هي خ�سارة ل ير�سى بها اأي منتج.
البلدان العربية  الدراما العراقية ل ت�سّوق يف 
اإل ما ندر وذلك ب�سبب غياب املمثل النجم ومل 
ي�ستطع املمثل العراقي اأن ي�سل اإىل النجومية 
اأم��ل��ي كبري يف  املنتج.  اأول��ه��ا  ع��دة؛  لأ���س��ب��اب 
مقبل الأيام بظهور منتج جديد يفكر بطريقة 

جديدة لريتقي بالدراما العراقية.

موؤ�خذ�ت
الفنان واملخرج امل�سرحي �سنان العزاوي يقول: 
لدّي موؤاخذات على هذه الرامج ال�ستهالكية 
ا�ستن�ساخ  عملية  �سياق  يف  تاأتي  التي  املكررة 
اخلفية  الكامريا  وب��رام��ج  الأ���س��ل،  عن  فجة 
بداأت يف م�سر وحذت القنوات الأخرى حذوها 
دون جتديد حتى بات ال�سيف يعرف ما يحدث 
م�سبقًا ويدعي اأنَّه ل يعرف. ف�ساًل عن اأنَّ بيئة 
احلروب  نتيجة  متوترة  بيئة  العراقي  املجتمع 
األقت بظاللها على  التي  الفا�سلة  وال�سيا�سات 

ال�سارع العراقي.
بيئة  اإىل  ب��ح��اج��ة  اخل��ف��ي��ة  ال��ك��ام��ريا  ل��ع��ب��ة 
دون  اللعبة  ال�سيف  يدخل  حتى  م�سرتخية 
لأنها  جمتمعنا  يف  تنجح  ل  لذلك  �سدامات، 
وم�ستن�سخة،  ا�ستهالكية  كونها  ع��ن  ف�ساًل 
تقّلل  لئقة  غري  �سورة  يف  الفنان  ُتظهر  فهي 
من قيمته جراء ما يحدث من �سجار و�ستائم، 
والفنان الذي يحرتم مكانته وتاأريخه الفني ل 

ي�سرتك يف مثل هذه الرامج.
مثلث �لنجاح 

من جانبه قال الفنان كاظم القري�سي: اإن ما 
يعر�ص من اأعمال ودراما يختلف من قناة اإىل 
اأخرى، ويبقى امل�ساهد احلكم يف ما ي�ساهد، 
ت��ظ��اه��رات  م��ن  ي��ح��دث  م��ا  واك���ب  فبع�سها 
واأحداث �سيا�سية، فحّقق ن�سبة م�ساهدة عالية 
امل�سل�سل  فكرة  حيث  من  قوية  كانت  وغريها 
ومن الطبيعي اأن تكون هناك اأعمال �سعيفة. 
النجاح  اإىل مثلث  يعود هذا  الأح��وال  ويف كل 

وهو الفنان واملوؤلف واملخرج.
اأما الأعمال الأخرى من برامج فلم تكن موفقة 
اأعمال  هناك  تكون  اأن  نتمنى  ن��در..  ما  اإل 

درامية وبرامج ناجحة فنيًا وجماهرييًا.
لعبة �لإنتاج

كامل  فالح  ال�سينمائي  املخرج  يبن  واأخ��ريًا 
العزاوي ان هناك اختالفًا وتفاوتًا يف نوعية 
م�سابقات  ب��رام��ج  اأو  درام����ا  م��ن  ي��ق��دم  م��ا 
اآخر،  اإىل  رم�سان  �سهر  من  خفية  وكامريا 
م��ن��ه��ا م��ا ي�����س��ّن��ف ب��اأن��ه ج��ي��د وف��ي��ه اأف��ك��ار 
اأن  فاعتقد  الدراما  يخ�ص  ما  ويف  جديدة. 
بعد  �سحت  العراقية  الرم�سانية  ال��درام��ا 
القنوات  ناجم عن كرثة  �سبات طويل، وهذا 
من  بينها  املناف�سة  اأ�سبحت  التي  الف�سائية 
�سالح املتلقي العراقي، وهذه حالة �سحية مل 
تكن موجودة �سابقًا، وكذلك احلال يف �سائر 
الرامج. عمومًا اأنا متفائل لأنَّ لدينا قدرات 
فنية وتقنية عالية و�سركات الإنتاج قد عرفت 

اللعبة جيدًا يف هذا العام بالذات. 
العراقية  ل��ل��درام��ا  كبري  بانتعا�ص  متنياتي 
وك��ام��ريا  م�سابقات  ب��رام��ج  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك 
فيها  وال�سيوف  الفنان  مكانة  حتفظ  خفية 
رم�سان  �سهر  يف  ولي�ص  ال�سنة  اأ�سهر  ط��وال 

فقط.

تباينت �لآر�ء ب�ساأن ما يعر�ض كل عام يف �سهر رم�سان من 
بر�مج �مل�سابقات و�لكامري� �خلفية و�لدر�ما �لعر�قية، 
فثمة من يرى �أن تقييم هذه �لأعمال يختلف من قناة 

�إىل �أخرى بح�سب ما تر�سد من تخ�سي�سات مالية يجعلها 
تَّاب و�ملخرجني �أو �لعك�ض،  ت�ستقطب خرية �لفنانني و�لكجُ

و�أن هذ� �لتباين طبيعي ويحدث يف كثري من �لدول و�أن ما 
يقدم من �أعمال جيدة �أو غري جيدة لهاأ�سباب عدة.

« حامد املالكي

« �سنان العزاوي« كاظم القري�سي
عمار العب�دي 



ولهذه الهمية ا�ستغل جممل فناين اخلزف 
ع��ل��ى اإح��ي��اء ه���ذا ال��ف��ن ودمي��وم��ت��ه منذ 
الفرتات  يف  لالأ�سف  انه  ال  الزمن،  ذلك 
اخل��زف يرتاجع ل�سيما يف  ب��داأ  الخ��رية 
العراق لأ�سباب عدة، اأهمها انقطاع التيار 
على  وللوقوف  الت�سويق،  و�سوء  الكهربائي 
ا�سباب تراجع انتاج هذا النوع من الفنون، 

اأجرت جملة ال�سبكة هذا ال�ستطالع.

ثقافة �لقتناء
اإلينا  حت��دث  ال�سامرائي  ماهر  اخل��زاف 
الكادميي  ب�سكله  يف  اخل��زف  تاريخ  عن 
قطعة  اأول  اإن��ت��اج  منذ  وق���ال:  ال��ع��راق  يف 
فائق  اأي��ام  الفنون  معهد  يف  فنية  خزفيه 
ح�سن وجواد �سليم كان الفرن الكهربائي 
الفخر  لتعليم  ي�ستعمل  ال��ذي  الوحيد  هو 
والتزجيج. الطاقة الكهربائية هي الوحيدة 
وا�ستمر عقودًا  اأفران اخلزف  ت�سغل  التي 

على هذا النحو.
كانت الأفران كلها ت�ستغل بالكهرباء واعتاد 
اخلزافون الفنيون اأن ينتجوا كل اعمالهم 
بعد  الكهرباء  تعطلت  الكهرباء.  باأفران 
ح���رب ال��ك��وي��ت وت��ع��رث احل����رق ب���اأف���ران 
الكهرباء التي اعتاد على ا�ستخدامها رواد 
التلكوؤ  �سمل  ث��م  ع�سرات،  وه��م  اخل��زف 
التدري�ص اخلزيف وا�ستمرارية الإنتاج وبعد 
الغزو الأمريكي زادت �ساعات القطع للتيار 
على  املعتمدة  احل��رق  م�ساكل  فت�ساعفت 
اخلزافن  بع�ص  وحت��ول  الكهرباء  اأف��ران 
ولكن  الغاز،  وقودها  اأف��ران  �سناعة  اإىل 
م�سكلة  تزال  وما  كان حمدودًا،  انت�سارها 

الأفران الكهربائية قائمة حتى اليوم.
واأ�ساف ال�سامرائي: اإن الكهرباء والأفران 
اخلزف،  لإنتاج  الوحيدين  العائقن  لي�سا 
والنحت،  كالر�سم  لي�ص  اخلزف  اأن  ذلك 
فمعدات الإنتاج اخلزيف تعتمد على املادة 
امل�سنعة  النقية  الطينة  وه��ي  الأ�سا�سية 
اإكمال  اأن  كما  ال�سليم.  الإن��ت��اج  لتنا�سب 
الأوىل وحتول  بعد احلرقة  العمل اخلزيف 

التلوين  اإىل  يحتاج  ف��خ��ار  اإىل  الطينة 
اإىل  يحتاج  اخل��زاف  فاإن  وهنا  والتزجيج 
اأكا�سيد فلزات بعينها، وهي نادرة الوجود 
الزجاج  اأن  كما  ك��الأدوي��ة،  الثمن  وغالية 
ليتحول  الفخار  يك�سو  ال��ذي  وهو  اخل��زيف 
املنا�سبة  احل���رارة  وب��درج��ات  خ��زف  اإىل 
اإنتاج  ال�سهل  م��ن  لي�ص  ال��زج��اج،  لن�سج 

العمل اخلزيف اإل بامتالك هذه املواد.
اخلزفية  الأعمال  ت�سويق  ق�سية  عن  اما 
�سوق  ك�سد  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ام��رائ��ي:  ف��ق��ال 
اخلزف الفني بعد الغزو الأمريكي، هاجر 

اأما  القارات.  على  وتوزعوا  كرث  خزافون 
الإح��ب��اط  اأ�سابهم  فقد  ال��داخ��ل  خ��زاف��و 
معار�ص  م��ن  فكثري  نتاجاتهم،  وت��ع��رثت 
وهذا  �سفرًا،  فيها  القتناء  كان  اخل��زف 
تكد�ص  بعد  اخلزافن  من  كثري  اأحبط  ما 
انتاجهم الفني لأكرث من م�ساركة داخلية. 
غاب املفتنون ل�سيما العائالت التي كانت 
يزين  خزيف  بعمل  خزافًا  تكلف  اأو  تقتني 

جدارًا اأو زاوية �سكن.
تقتني  تعد  فلم  الدولة  موؤ�س�سات  وغابت 
�سيئًا، اأما الأثرياء فاأغلبهم لي�ص له عالقة 

ل �سك �أن �خلزف من �أقدم 
�لفنون �لإن�سانية �لتي 
ورثتها �حل�سار�ت، لي�ض 
لدوره �جلمايل فقط، بل 
لأنه ح�سب علماء �لثار، 

�ملادة �لأ�سا�سية و�حليوية 
لتقدير عمر موقع �أثري 
ما، �أو رمبا ع�سر باأكمله..

اأهمها انقطاع الكهرباء و�ش�ء الت�ش�يق 

اإحباطات تكاد ت�قف عجلة 
اخلّزافني يف العراق

« �سعد العاين« د.تراث امن« ماهر ال�سامرائي
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بالفن ول يعرف اأن هناك ثقافة اقتناء ول 
�سعر  عن  اأعلنت  واذا  الفن،  ح��وار  يفهم 

عمل فني لحد الرواد ف�سي�سدم. 

�فر�ن غازية
والأكادميي اخلزاف د.تراث  الباحث  اما 
اأمن عبا�ص فقال: فن اخلزف من الفنون 
م��راح��ل  يف  ���س��ع��وب��ة  الأك����رث  الت�سكيلية 
اإجنازه لأنه يتطلب اجتياز مراحل تبتدئ 
وم��دى  ول��دون��ت��ه��ا  وج��اه��زي��ت��ه��ا  بالطينة 
مالءمتها للتنفيذ وحتملها لحقًا لدرجات 
احلرارة التي ت�سل يف اقل م�ستوى لها اىل 
متابعتها  ذلك  وقبل  مئوية،  درجة   ١000

والتجفيف  النماذج  تنفيذ  اثناء 
لح��ق��ًا ث��م ال��ف��خ��ر، وت��اأت��ي 

امل��رح��ل��ة الأخ������رية يف 
الطالءات الزجاجية 
فيها  ي��دخ��ل  ال��ت��ي 
كون  الكيمياء  علم 
يتعامل  اخل�����زاف 
لونية  اأك��ا���س��ي��د  م��ع 

وت��راك��ي��ب زج��اج��ي��ة 
واأكا�سيد  مركبات  هي 

منها  ول��ك��ل  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
معينة  حرارية  ن�سج  درج��ة 

ي��ح��دده��ا اخل�����زاف يف اث��ن��اء 
وت��رتاوح  التزجيج  خلطة  جتهيزه 

بن ٩٥0 و�سول اىل ١2٥0 درجة مئوية.
وعليه مير اخلزاف مبراحل من املعاناة 
اىل  و�سول  الطينة  لنوعية  جتهيزه  من 

تزجيج القطعة لتخرج ب�سيغتها اخلزفية. 
ويقلقه  اخل��زاف  بال  ي�سغل  ما  ابرز  ولعل 
داخل  اخلزفية  القطع  ان�ساج  عملية  هي 
وبوجه  املخ�س�سة،  اخل��زف��ي��ة  الف����ران 
الطالء  اأن  اإذ  التزجيج  مرحلة  يف  خا�ص 
مرحلة  يف  بالتفاعالت  ي��ب��داأ  ال��زج��اج��ي 
حرارية معينة يحتاج حينها اىل ا�ستكمال 
اىل  و���س��وًل  تدريجيًا  احل���راري  ال�سعود 

اأو  ح���راري  خلل  اأي  واإن  ال��ت��ام  الن�ساج 
توقف للم�سدر كانقطاع التيار الكهربائي 
للزجاج  احل��رج��ة  الن�����س��اج  يف حل��ظ��ات 
ال��ط��الء  وت�����س��وه يف  م�����س��اك��ل  ي����وؤدي اىل 
كبرية  خيبة  تكون  وباملح�سلة  الزجاجي، 
كثريًا  وتعاي�ص  جهدًا  بذل  الذي  للخزاف 
مع عمله الفني ليو�سله اىل مرحلة الولدة 

النهائية..
ام���ام عقبة  ي�سع اخل��زاف��ن  الم���ر  ه��ذا 
وعدم  الكهربائي  بالتيار  متمثلة  مزعجة 

ثباته وا�ستمراره يف العراق.
اأمن:  فرات  الفنان  حتدث  البدائل  وعن 
ك�������������وين اأح����������د 

م��ن مو�سوع  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اخل��زاف��ن 
الكهرباء اخرتت احد البدائل وهو الفرن 
الغازي اذ ا�سبح بدياًل جيدًا عن الأفران 
الكهربائية، ل�سهولة ا�ستخدامه اأوًل، ولأنه 
يجنبنا قلق النقطاع احلراري من امل�سدر 

املغذي للفرن.
حمبي  م��ن  لأين  حديثه:  اأم���ن  وي��وا���س��ل 
الفران  يف  وجدت  " الراكو" فقد  خزف 
م�ساكل  فيها  اجتاوز  التي  �سالتي  الغازية 
الكهرباء، ويف الوقت نف�سه اأجنز اأعمايل 
اخلزفية ف�ساًل عن تنفيذ اأعمال بتقنيات 
احل����رق ب��احل��ف��ر ال��ت��ي ت��ع��ط��ي ���س��ط��وح��ًا 
خ��زف  ي�سمى  م��ا  يف  جميلة  اإظ��ه��اري��ة 

التاأثريات اخلا�سة.

طاقة نظيفة
وعن املو�سوع نف�سه حدثنا لفنان اخلزاف 
���س��ع��د ال��ع��اين ق���ائ���اًل: م�����س��اك��ل اخل��زف 
يواجه  اإذ  ج��دي��دة،  لي�ست  ال��ع��راق  يف 
الكهربائية  الطاقة  م�ساكل  اخلزافون 
ه��ذا،  يومنا  حتى  الثمانينات  منذ 
الأزمنة، اي يف  تفاوت يف  لكن ثمة 
اف�سل  الطاقة  كانت  الثمانينات 
 200٣ بعد  اما  الت�سعينات  من 
رديئة  زال��ت  وم��ا  فاأ�سبحت 
ج����دًا ول��الأ���س��ف اأ���س��اب��ن��ا 

الإحباط وقطعنا الأمل. 
اغ��ل��ب ف��ن��اين اخل���زف 
وج��������دوا ال����ب����دائ����ل يف 
والنفط  كالغاز  الوقود  اأف��ران 
واخل�سب، والغاز هو الأف�سل لرخ�ص 
مبخلفات  البيئة  يلوث  ل  ولأن��ه  ثمنه 
كاربونية كما يفعل النفط واخل�سب، 
لأنها  اف�سلهم  الكهرباء  تبقى  لكن 
طاقة نظيفة و�سريعة ومتقنة ويتطيع 
لحتوائها  عليها  ال�سيطرة  اخلزاف 
على �ساعة رقمية ميزات الكرتونية 

يف الفران احلديثة.

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
ُح�شن الظن

الظن  �ساأح�سن  لذلك  رم�سان  يف  )نحن 
ال�سهر  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  ب��ان��ت��ظ��ار  ب��اجل��م��ي��ع 
باملنا�سبة   - يوتيوبر  بداأ  هكذا  املبارك(، 
مل ُتعّرب هذه الكلمة حتى الآن، وهي تعني 
اليوتيوب،  خالل  من  يبث  الذي  ال�سخ�ص 
اأتابعه   - وال�����س��ورة  بال�سوت  م���دّون  اأي 
ال�سهر  بداية  مع  ت�سجيالته  اأول حلقة من 
الكرمي، ما جعلني األغي ا�سرتاكي يف قناته 
ديدنه  اأنَّه  اأكد  الذي  الظن(  )�سوء  ب�سبب 
يعرف  ل  اأن��ه  ويبدو  وب��ع��ده،  رم�سان  قبل 
ِذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا  الآية الكرمية )َيا اأَيَُّها الَّ
َوَل  اإِْث��ٌم  نِّ  الظَّ َبْع�َص  اإِنَّ  نِّ  الظَّ ��َن  مِّ َكِثريًا 
اأَُيِحبُّ  َبْع�سًا  ُكم  ْع�سُ بَّ َيْغَتب  َوَل  �ُسوا  �سَّ جَتَ
ِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه  َم اأَ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ
اٌب َرِحيٌم( �سدق اهلل  َ َتوَّ َ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ

العظيم، احلجرات-١2.. 
الظن  و�سوء  الغتياب  يرتكون  الذين  اإّن 
رم�سان  يف  املوبقات  من  وغريها  والكذب 
ه��م ل��ي�����س��وا ���س��وى ع��ب��دة رم�����س��ان، لأنَّ 
امل��ف��رو���ص اأن ي��ك��ون الإن�����س��ان ب��ع��ي��دًا عن 
ال�سنة،  ط��وال  ال�سيئة  والأف��ع��ال  ال�سفات 
ي�ستطيعون  ل  النا�ص  بع�ص  اأنَّ  يبدو  ولكن 
اإل اأن يكونوا �سيئن، ورغم هذا امتنى اأن 
يخل�ص هوؤلء نيتهم يف رم�ساننا هذا، واأن 

ي�ستمروا بعده كما كانوا طوال �سهر.
اإنَّ �سوء الظن ي�سر �ساحبه قبل غريه، فهو 
ميالأ قلبه بال�سكوك ويفقد ب�سببه الأقربن 
اليه قبل الأبعدين، وكلما ازدادت �سكوكه، 

ومري�ص  ب��امل��ر���ص،  بيديه  روح���ه  ي�سيب 
ي�سك  نف�سي  مري�ص  ل��ه،  ع��الج  ل  ال���روح 
املري�ص  بخياله  الظن  وي�سيء  باجلميع 
اأن الأمرا�ص الع�سوية  اأي�سًا، وكلنا نعرف 
املر�ص  اأ�سا�سها  ال��ع��الج  على  الع�سية 

النف�سي..
اإنَّ ُح�سن الظن بالآخرين اأ�سهل على القلب 
اإ�سغال  اإذ ل يحتاج ال�سخ�ص اىل  والعقل، 
عقله ب�سيناريوهات �سيئة تاأخذ منه الوقت 
ح�سن  بينما  امل�ستمر،  وال�سداع  واجلهد 
ي�سرح  اأن  وانتظار  وراح��ة  ابت�سامة  الظن 
املقابل موقفه، ل �سيما اإذا كان من اأفراد 
الأ�سرة اأو زميل عمل، ول بد من القول اإن 
امل�سكالت  يت�سّبب يف كثري من  الظن  �سوء 
عمل  تخرب  اأو  باأكملها  عائلة  تدمر  وق��د 

دائرة باأكملها اأي�سًا..
واأ�سحاب  الفا�سدين  اىل  الإ���س��ارة  اأم���ا 
من  اإىل  ي�سيئون  ال��ذي��ن  الكاذبة  ال��وع��ود 
الظن،  �سوء  م��ن  فلي�ست  اليهم،  اأح�سن 
اىل  احلقوق  يعيد  لأّن��ه  عبادة  ك�سفهم  بل 

اأ�سحابها..

اإنَّ ُح�شن الظن بالآخرين اأ�شهل 
على القلب والعقل، اإذ ل يحتاج 

ال�شخ�س اىل اإ�شغال عقله 
ب�شيناري�هات �شيئة تاأخذ منه 

ال�قت واجلهد وال�شداع امل�شتمر...
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 جابوها دفع للدار ل ديرم ول حّنه ول �سفكه
 ول دف النعر بال�سلف ل هلهوله ل ملكه

 �ساألت النا�ص عن ق�ستها البنّيه
 عجب جاروا عليها بغري حنّيه

 رّديت بكلب حزنان من كالويل ف�سلّيه
 لعنت ظلم التقاليد باألف حركه

املها الأخ�سر الهريف ب�سعر الياب�ص حتركه

ثمن  ت��دف��ع  "املكرودة"  ان  ال��ع��ب��ادي  ادرك 
ابن  رمب��ا  او  اب��وه��ا  او  اخ��وه��ا  ارتكبها  حماقة 
اخرى  ع�سرية  من  نف�ص  قتل  اىل  واأدت  عمها 
ليجروها لدفع خطيئة مل تكن لها يد بها وتظل 
�سراع  يف  وتكابر  الدموع  ت��ذرف  ابدّية  رهينة 
م��ري��ر م��ع الي���ام وم��ع ح��ي��اة مل تكن ق��د م��ّرت 
التي  "احلديثة"  فهذه  قبل،  م��ن  ذاكرتها  يف 
ت�سافح  ان  امل��وؤمل  من  ال��ورد  م��ازال��ت يف عمر 
الطرين  الناعمن  الطيبات" خديها  "دموعها 
الة" النائمة ومت�سائاًل:  منا�سدًا �سمائر "الف�سّ

 احديثه نكول حورّيه
 بربيع العمر مّياله

 حرام دموعها الطيبات عاخلّدين هماله
اله  وين العطف والرحمه يف�سّ

 ل �سّوت ذنب ل هي جّتاله

ث����م ي�����س��خ��ر ع����ب����ادي ال���ع���م���اري م����ن ���س��ي��خ 
ال���ع�������س���رية وزب���ان���ي���ت���ه ع����دمي����ي ال�����س��م��ري 
 وي�������س���ّف���ه اف����ك����اره����م وح���ل���ول���ه���م ق����ائ����اًل:

 جا هيجي حكم ديوانك املهيوب ودلله
 علْي حترم فناجينه وكهوته وكعدت رجاله

ثم يلتفت اىل ابناء عمومتها لينالوا ن�سيبهم 
 من التوبيخ والتقريع.. 
 غ�سبتوها.. ظلمتوها
 حرمتوها.. هظمتوها

 وهبتوها ل�سخ�ص ظامل
 حتى من العقل ما ميلك و�ساله

ثم يذهب اىل جانب من احلياة اليومية التي 
تعي�سها تلك الفتاة حتت وطاأة ظلم املعتوه 
وجحيمه وكاأنها خملوق ل ي�ستحق ادنى 

مررات العطف:

 يحاجيها بدفرته وكال ف�سليه
لوا  ع�ساها اّبخت من ف�سْ

 وانطوا مهرة الفار�ص لوادم ماهي خّياله
 حوبتها وراهم دوم حتركهم بكل �سهكه. 

هنا ي�سف حال الفتاة التي �سلبت حياتها وقرارها 
يف حق اختيار ال�سريك و�سعورها بالغربة و�سط 
وهي  طريق  لقلوبهم  الرحمة  تعرف  ل  نا�ص 
ا�سرية حلياة �ستطول مبرها دون حلوها، واي�سا 
يكون  ان  املفرت�ص  من  ال��ذي  الديوان  تخاطب 
الرحمة..  ميزان  من  يخلو  ول  وع��ادًل   من�سفًا 

 تتح�ّسر تدير العن
 حّمد يرحم ال�سكوى
 ا�سرية  تكول جابوها
 بال رحمه ول �سلوه

 يديوان ال�سلف ب�ّسك فحطنه
 من الف�سل والثار والنهوة

مل ييا�ص عبادي العماري يف هذه الغنية 

التاريخية من تغيري م�سار التقاليد البالية 
فنادى يف مقطعه الخري مطالبًا بالأخّوة 
والعالقة الن�سانية املليئة بالرحمة فو�سع 
 اولوياته لبناء ا�س�ص �سحيحة للمجتمع.. 

 مترمرنه نريد الع�سره واخلّوه
 نريد احجاية احللوه

 نريد ال�سوك والع�سره واملرّوه. 

يختتم  لكي  اخرى  بطلة ق�سته مرة  يعود اىل 
ماأ�ساتها  من  اخ��ر  جانبًا  وا�سفًا  رائعته  بها 
وامل��ه��ا م��ع��ات��ب��ًا اه��ل��ه��ا ب��ا���س��د ان����واع احل��زن 
اذ  ابنتهم،  على  قلوبهم  توخزهم  مل  عندما 
تدفع  حياة  يف  ايامها  �ستمر  كيف  يفكروا  مل 
كانت  وق��ت  يف  ارتكبوها،  اأخطاء  اث��ر   ديتها 
كان  ال��ذي  حبيبها  م��ع  خمتلفة  بحياة  ت��اأم��ل 
على  ت�سحو  ان  قبل  احالمها  جلميع  بطاًل 
 كابو�ص يطيح بها ار�سًا حتى تدفن يف باطنها.   

 الأخذ منكم الف�سلّية ان�سدوا بحالها ا�س�سّوه
 من اله�سم واجلوع تتلّوه

 من حبها حرمتوها
 من ولف اجلهل كّوه غ�سبتوها

ماكو اظلم من الي�سعون بالفركه.

ف�شلية عبادي العماري...
ث�رة ب�جه التقاليد الظاملة
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 تقرير: اأ�شماء عزيز
 ر�ش�م : مهند علي 

ج�ّسد املطرب عبادي العماري معاناة ال�ساّبة 
طيلة  ا�سبحت  التي  اغنيته  يف  "الف�سلّية" 
املالين  لها  ي�ستمع  �سمفونية  ال�سبعينات 
يف  تفّرد  ان  بعد  العذب  �سوته  ع�ّساق  من 
احلزينة  واحلانها  املوجعة  كلماتها  �سياغة 
اخ��رى،  ت��ارة  وال�ساحرة  وال�ساخرة  ت���ارة، 
 ل��ي��وؤدي��ه��ا ب��وج��ع اأدم����ى ال��ق��ل��وب وال��ع��ي��ون. 
بها  يدفعون  التي  القا�سية  الطريقة  اأث��ارت 
ان  غ��ري  م��ن  الأب���دي  �سجنها  ال��ع��رو���ص اىل 
حيث  املعتادة  الطقو�ص  زفافها  ليلة  ت�سهد 
وغريها  والديرم  واحلّناء  واملو�سيقى  الطبل 
افزعه  لقد  ان��ذاك،  عليه  متعارف  هو  مما 
 منظرها حن اخروه انها "ف�سلّية" ليقول:

مت طرح هذه �لغنية �لتي 
تتحدث عن ظلم وجور 
وطغيان �لتقاليد �لقبلية بحق 
�لفتاة يف فرتة �سابقة ورمبا 
�ىل �لن مل نتخل�ض من تلك 
�لعقلية و�لتفكري�لرجعي �لذي 
جعل من �لفتاة �سلعة دون �ن 
ينظرون لها بعني �لرحمة 
و�لعد�لة �لتي ت�سلبها طفولتها 
وحرمانها من �ب�سط حقوقها..



مقداد عبد الر�شا ال�شلك احلا�شم
يف  امل�سحة  دخ��ل  اأن  له  �سبق  وليامز  روب��ن 
وقت �سابق ليتمكن من ال�سيطرة على اإدمانه 
اإذ  ي�ستطع،  مل  لكنه  ب��ارع��ًا،  ممثاًل  وي��ع��ود 
اآب  �سهر  من  ع�سر  احل��ادي  يف  حياته  اأنهى 
ُين�سى  لن  اإجن��ازًا  وراءه  2014 خمّلفًا  عام 
عنوان  يحمل  فيلمًا  ل��دي��ه  اأن  ي��ذك��ر  اأب����دًا، 
)ذات ليلة يف املتحف(، ميثل فيه �سخ�سية 
من  ع�سر  التا�سع  يف  ُعر�ص  روزفلت،  تيدي 
اأيلول من العام نف�سه الذي اأنهى فيه حياته، 
�سنايدر  �سوزان  وليامز  زوجة  طالبت  اأخريًا 
الوقت  هذا  يف  العائلة  خ�سو�سية  باحرتام 
املليء باحلزن العميق وذلك يف بيان وزعته 
ال�سباح  "هذا  فيه:  قالت  الع��الم؛  و�سائل 
فقدت زوجي و�سديقي املقّرب، وفقد العامل 
واإن�سانًا  املحبوبن  ممثليه  اأه��م  من  واح��دًا 
رائعًا، نطالب اجلميع باحرتام خ�سو�سيتنا 
عندما  اأرج��وك��م  الع�سيب،  الوقت  ه��ذا  يف 
موته  على  الرتكيز  يكون  اأّل  ن��اأم��ل  ن��ذك��ره 
حت�س�ى  ل  التي  الدقائق  على  بل  املاأ�ساوي، 
منحها  التي  وال�سح�ك  البهجة  من  تعد  ول 

للمالين طوال م�سريته الفني�ة".
ايرلندية  اأ�سول  من  لأب  ويليامز  روبن  ولد 
فيتزجرالد  روب��رت  وال��ده  وك��ان  اإجنليزية، 
Robert Fitzgerald Wi -  ييليامز
�سركة  يف  تنفيذيًا  م��دي��رًا  يعمل    liams
فورد، اأما اأمه لوري Laurie فكانت تعمل 
ن�ساأ  اأ�سول فرن�سية.  اأزياء وهي من  عار�سة 
كاليفورنيا  كاونتي  مارين  يف  ويليامز  روبن 
Re - ري��دوود بثانوية  هناك  التحق   ييث 

يف  ث��م  وم���ن   wood High School
التحق  حيث  مي�سيغان   – هيلز  بلومفيلد 
 Detroit ال�����س��ب��اح��ي��ة  دي���رتوي���ت  بكلية 
كلية  وه��ي   Country Day School
خا�سة تخرج فيها كثرٌي من امل�ساهري، منهم 
ل�سركة  التنفيذي احلايل  املدير  باملر  �ستيف 
روبن  اختري   1973 عام  يف  مايكرو�سوفت. 
األفي  بن  من  ري��ف  كري�ستوفر  مع  ويليامز 
للفنون  جوليارد  مبدر�سة  لاللتحاق  طالب 
يف  املعاهد  اأه��م  من  وه��ي   ،)Juilliard(
هناك  الثنان  التحق  التمثيل،  لفنون  العامل 
يف ع���دد م��ن ال���درو����ص امل�����س��رتك��ة وت��ك��ّون��ت 
وف��اة  حتى  ام��ت��دت  عميقة  �سداقة  بينهما 
املمثل كري�ستوفر ريف عام 2004، بقي اأن 
مل  ويليامز  روبن  كوميديا  اأ�سلوب  اأن  نعرف 
العك�ص من متثيله  اأ�ساتذته، على  كل  يعجب 
منقطع  ا�ستح�سانًا  لق��ى  فقد  ال��رتاج��ي��دي 

النظري.
و���س��الت كوميدية  م���وؤدي  ب��داي��ات��ه  ك��ان يف 
فران�سي�سكو  �سان  ن���وادي  بع�ص  يف  ف��ردي��ة 
�سي يف  بي  اإن  با�ستوديوهات  التحق  وبعدها 
 Happy( م�سل�سل  يف  له  رئي�ص  دور  اأول 
Days( يف �سخ�سية )Mork( الزائر من 
الف�ساء اخلارجي، ويف هذا امل�سل�سل اأعطيت 
لروبن ويليامز احلرية لرجتال معظم حواره 
ولفظيًا.  بارعة ج�سديًا  بطريقة  الدور  فاأدى 
التلفزيونية  الأدوار  من  كثريًا  اأدى  وبعدها 
مثل  م�سل�سالت  يف  وال��ث��ان��وي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
Whos line is it a )StarTrek( و)-

ال�سبعينيات  yway(  ويف الوقت نف�سه ويف 
و�سالته  ت��اأدي��ة  يف  ا�ستمر  والثمانينيات 
ب�سهرة  حظيت  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  الكوميدية 
 Robin Williams( كبرية وكان اآخرها

Live on Broadway( عام 2002.
اإىل  ويليامز  روب��ن  �سهرة  يف  الف�سل  يرجع 
ال�سينما التي تطغى على معظم اأعماله الفنية، 
Po -(  ككان اأول دور �سينمائي له يف فيلم
eye( عام )1980( ثم اأّدى دور البطولة يف 
عدد من الأفالم التي مل تالق جناحًا كبريًا 
فيلم  يف  احلربي  املرا�سل  دور  اأدى  اأن  اإىل 
)Good Morning Vietman(  الذي 
تر�سح عنه جلائزة الأو�سكار عام )1988( 
ذلك  بعد  وا�ستمرت  رئي�سي،  ممثل  كاأف�سل 
Dead Poets Soc -(  ااحاته يف اأفالم

 The Fisher King((و )ety( )1989
جلائزة  اأي�سًا  عنهما  تر�ّسح  وقد   ))1991
مل  لكن  رئي�ص،  ممثل  كاأف�سل  الأو���س��ك��ار 
الطبيب  دور  اأدى  اأن  اإىل  احل��ظ،  يحالفه 
Good Will Hun -(  للنف�سي يف فيلم
بجائزة  عنه  وف��از   )1997( ع��ام   )ing
فاز  كما  ث��ان��وي،  ممثل  كاأف�سل  الأو�سكار 
 Mrs.( فيلم  عن  غلوب  الغولدن  بجائزة 
doubtfire(  عام )1993(، وقدم فيلم 
جوماجني عام 1995، واأّدى روبن ويليامز 
اأي�سًا الأ�سوات لعدد من الأفالم الكرتونية 
Ala -( مثل ك��ب��ريًا  جن��اح��ًا  لق��ت   للتي 
 Happy( واآخرها   )Robots( و   )din

.)Feet

خ����������ي����������ال

يف خ�سم الأحداث املتالحقة التي ع�سفت بالبالد منذ عام 200٣ حتى الآن، 
وح�سب معرفتي وعلمي، مل ُينجز اأى فيلم ت�سجيلي باملعنى احلقيقي لهذه 

الت�سمية. هناك جدل طويل عري�ص بن الفيلم الت�سجيلي والفيلم الوثائقي، 
كثريون يرتكون احلديث عن جماليات هذين احلقلن ويحاولون تو�سيح الفروق 
بينهما. اإننا ل نحتاج اإىل تو�سيح بقدر ما نحتاج اإىل من ي�سنع لنا فيلمًا نباركه 

ون�سفق له، يا ليت.

هال �سينما

اجلزء الثاين
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تج �ساعٌر حمجُ
باإفراط،  احلياة  حُمب  اجلميلة،  الق�سائد  كاتب  م��روان  هو  هذا 
الر�سم، �سانع  الكيتار، وهاوي  املقام بجنون، عازف  اأغاين  عا�سق 
البت�سامات الأمهر على وجوه اأ�سحابه، ُمبدع اختار ال�سعر من بن 

كل هذه الفنون فكان �ساعرًا.
مروان املُحتج على واقع العراق اخلرب، الذي �سدح �سوته من اأجل 
التحرير، مل يكن  العراقين يف تظاهرات �ساحة  احلرية مع جموع 
�سديقًا و�سندًا يف كل هذا، بل كان ُمبادرًا و�سجاعًا على الدوام وهو 

يهتف للحياة بوجه املوت وجتاره واأمرائه.

�سديقجُ �جلميع
كنت  الذي  الثقافة(،  )�سارع  برنامج  يف  ا�ست�سفته  يوم  اأن�سى  لن 
�سا�سة  على  من  ُيبث  وكان  غامن،  فيفيان  الزميلة  وتقدمه  اأخرجه 
القناة العراقية، يومها جاء بدراجته ال�سغرية، متعبًا من قطوعات 
ولكنه  املتنبي،  �سارع  يف  اجلمعة  يوم  زحامات  من  منهكًا  ال�سارع، 
ب�ص  اأجي م�سي مو  "علمودكم  ابت�سم وقال:  اإلينا حتى  اأن و�سل  ما 
الإن�سان،  لل�ساعر  حقيقيًا  انعكا�سًا  م��روان  كان  هكذا  بدراجة"، 

املتطامن مع ذاته ومع الآخرين، الزاهد بكل �سيء اإل حريته.
املدينة   ،١٩6٥ عام  فيها  املولود  بغداد  عن  حينها  حديثه  �ساأتذكر 
ال�ساحرة التي عا�ص يف واحدة من اأقدم حمالتها )الف�سل(، وتنف�ص 
ومو�سيقاها  ومقامها  ق�س�سها  واأحب  لأحزانها،  وانك�سر  اأفراحها 
�سغارهم  اجل��م��ي��ع،  �سديق  وه��و  ل  كيف  وتنوعاتها،  ولهجاتها 

و�سيوخهم وحافظ حكاياتهم:

اأريد " ل 
اأكرث من اأن يتنبه اإىل وجهي املوؤّرخون

لرَيوا
كم اأنا متحّدر من �ساللة طّيبة

اأنا الذي بقيت خالدًا
اأحفظ كل اأ�ساطري املغّنن الذين ا�ستدرجت اأغانيهم الغيوم

ويف دمي
حتّجر كّل ال�سالطن الذين تعاقبوا على َجلدي

اأرتبهم منك�سرين
وفق اأحرفهم الدموّية.."

جنمجُ �ملهرجانات
مروان مل يكن �ساعرًا فح�سب، بل كان جنم جميع املهرجانات التي 

كان يقيمها الحتاد العام لأدباء وكّتاب العراق، عريف حفل مفوه، 
يعتليها �ساعرًا  بال�سعر، وحن  ال�سعراء  يقدم املهرجانات وي�ستقبل 
ين�ست اجلميع ل�سال�سة ق�سائده وعمقها، ق�سائده املتخمة بفواجع 
وطن ابتلي مبوت جماين، ورائحة �سواء م�ستمر، وهول انفجارات ل 
اأرواح��ًا  اأرواح��ًا جديدة،  لتقطف  تعود من جديد  تكاد تختفي حتى 
اأب  اأي  اأخذ باأيديهم مثل  اأيتام طاملا  اأبيات ق�سائده،  طاملا �سكنت 

منكوب، كتب يومًا )لطفل ما(:

عليك يكون  ل  "لكي 
اأن متّر مبا منّر به الآن

لكي ل يتوّجب عليك
اأن تعاين ما نعانيه

�سن�سنع لك اأجنحة
تطري بها بعيدًا عن هذه ال�سّجة العمياء

فاإذا و�سلت اإىل هناك 
اأحفر اأ�سماءنا

على اأية �سجرة يف تلك الأر�ص
وُقْل

لأوؤلئك النا�ص
اإنك تركت وراءك اأنا�سًا

ماتوا
وهم يحلمون بالطريان".

رثاءجُ �لأحبة
نعاه  اإذ  ب�سمت،  ح��م��زة  ع���ادل  م���روان  ال�ساعر  رح��ي��ل  مي�ص  مل 
�سورته  اأ�سدقاوؤه  وو�سع  الثقافية،  واملوؤ�س�سات  الأ�سدقاء  اجلميع، 
يكن  الذي مل  ورث��وه، هو  بوك،  الفي�ص  على �سفحاتهم اخلا�سة يف 
ُيحب املراثي، رحل ال�ساعر الذي ح�سل على جوائز عدة يف ال�سعر، 
بينها اجلائزة الأوىل من دار ال�سوؤون الثقافية عام 2006، واجلائزة 
على  ح�سل  كما   ،2008 عام  بغداد  حمافظة  من  منا�سفة  الأوىل 
)تراتيل  جمموعته  عن  غ��رب(  �سرق  )دي��وان  من  الأوىل  اجلائزة 

طيور حمنطة( ال�سادر يف عام 200٩.
وكّتاب  لأدب���اء  العام  الحت��اد  يف  ع�سو  ال��راح��ل  اأن  بالذكر  جدير 
العراق، وتراأ�ص نادي ال�سعر فيه، حا�سل على �سهادة البكالوريو�ص 
يف اللغة العربية من جامعة املو�سل، وعمل تدري�سيًا يف معهد اإعداد 
العراق وخارجه،  املعلمات، و�سارك يف كثري من املهرجانات داخل 

وله خمطوطات �سعرية عدة.

رحيٌل مفاجئ
م���ن ع��رف��ه ح���ق امل��ع��رف��ة، ���س��ع��ر ب��ف��داح��ة 
حقيقيًا،  وتربويًا  واإن�سانًا  �ساعرًا  خ�سارته، 
ال��ذي رحل  ال�ساعر  ع��ادل ح��م��زة،  م���روان 
اآثار  زالت  وما  املا�سي،  الأ�سبوع  عاملنا  عن 
حتى  اجلميع  على  املفاجئ  رحيله  �سدمة 
َمن كتب  اإىل جوار  لينتقل  اللحظة، غادرنا 
عنهم كثريًا، املوتى، الذين كان ميوت مرارًا 

مع كل واحد منهم: 
اأخركم اأن  "ن�سيت 

باأين �ساعر
وباأين اأموت يف كل النفجارات..

مع كل املّيتن..
حتى اإن مالئكة املوت مّلت قب�ص روحي

مُتّ �سابقًا يف )حلبجة( يف ال�سمال
ورافقت اأ�سدقاء كثريين يف مقابر جماعية 

يف اجلنوب
حتى اإن اأمي

اأخرتني اأين مُتّ يف )هريو�سيما( عندما 
كنت �سغريًا".

يف وداع مروان 
وطي�ره املحّنطة

كان مبت�سمًا على �لدو�م، وكاأنه �أ�سعد �إن�سان على 
وجه �لأر�ض، هو �لذي كان يكابد �لأمل و�لوجع 
ومر�رة فقد �أحبته طو�ل �سنو�ت �حلرب و�جلوع 

و�لإرهاب، �ساعر �آمن باأن عليه �أن يكون �سوتًا 
ملن ل �سوت له، ل يتنازل عن موقفه، مد�فعًا عن 

حق �حلياة و�حلرية لأهله يف �لوطن.
علي ال�ش�مري
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الرواية ل ال�سعر؟
ال�سرد والنقد  اأنَّ مكتبتي تغ�صُّ بكتب  -مع 
ال�سعر  ي�سكل  ول  ال�سري،  وكتب  وال��رواي��ات 
فيها اإل بحدود 2٥%، اإل اأنني اأجد يف ال�سعر 
والتاأمل،  والكتابة  بالقراءة  جدير  هو  ما 
فلحظة ال�سعر قراءًة اأو كتابة حلظة علوية، 
ل تناف�سها حلظات اأخر، اإذ لي�ص هناك من 
وقلوبنا،  اأ�سماعنا  اإىل  �سبقه  اإن�ساين  فن 
وهذه اإنخيدوانا، ال�ساعرة الرافدينية، التي 
اآلف �سنة ما  كتبت ال�سعر قبل نحو ثمانية 
زالت تدعونا لقراءتها. ول اأقدم جديدًا اإذا 
قلت باأن ال�سعر يعيننا على احلياة، وهذا ل 
عن  نتحدث  اإمنا  اخلبز،  عن  تنازلنا  يعني 
ت��درج  يف  الرفيعة  اململكة  بو�سفة  ال�سعر 
نكون  ���س��اع��ة  ن�ستح�سره  ن��ح��ن  اجل��م��ال، 
عاجزين عن قول �سيء ما. وال�سعر لي�ص ما 
نكتبه ح�سب، اإمنا هو ما ل ن�ستطيع ن�سيانه، 
ن�سمعه على املن�سات من  وهذا ل يعني ما 
نقراأه  ما  اأو  املهرجانات،  يف  البع�ص  اأف��واه 
اأب��دًا،  الخ���رى،  واملطبوعات  ال�سحف  يف 
اجلزء  اإل  يقل  مل  وبلغاته  ب�سعرائه  العامل 
الي�سري منه، هناك ما لي�ص مبقدورنا و�سفه 
من الق�سائد، التي مل تنطق بفم ومل تكتب 
بقلم على ورق، �ستظل بعيدة عنا، تت�ساعف 
مع الزمن، ذلك لأن حلظة اأ�سطورية مل تئن 
لها بعد. العامل باأ�سراره املخيفة، وبانحداره 
اإىل اللحظة تلك، التي قد ل  املريع بحاجة 

تاأتي اأبدًا.  
فن يحاكي �لوجد�ن

ال�سعر  برتجمة  اهتمام  اأي  جند  ل  •ملاذا 
يحدث  كما  الأخ���رى،  العاملية  اللغات  اإىل 
ب�سكل ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة  ال���رواي���ة  م��ع  ال��ي��وم 

والعراقية ب�سكل خا�ص؟ واأين 
تكمن امل�سكلة؟

�ستكون  الإج���اب���ة  اأن  -اأع��ت��ق��د 
ال�سعر  ن��ق��اد  اأن  اأوله��م��ا  بنقطتن، 

مقولة  برت�سيخ  ���س��اه��م��وا  ل��دي��ن��ا  ال��ع��رب��ي 

)ال�سعر ديوان العرب( التي اأخرجت النرث 
ال��ع��رب��ي وال��رواي��ة زم��ن��ا ط��وي��اًلع��ن دائ��رة 
الدر�ص النقدي، مبا جعل من هذا ال�سرب 
الأمر   ، الق�سيدة  اإزاء  هام�سًا  الكتابة  من 
الذي انعك�ص �سلبًا على ال�سعر فيما بعد، اأو 
التحديد،  وجه  على  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف 
اإذ معلوم اأن عمر ال�سعر يفوق عمر الرواية 
رواية  اأول  عمر  يتجاوز  ول  ال�سنن،  مبئات 
عراقية املئة �سنة. والنقطة الثانية باعتقاد 
ال�سئلة،  يطرح  ال�سعر  ب��اأنَّ  تكمن  البع�ص 
ول يجيب عليها، وهو فن يحاكي الوجدان، 
منه  جانب  ويف  الخيلة،  فلك  يف  ويتحرك 
قراءته  م�ستويات  فتتعدد  التلغيز  اإىل  مييل 

فهي  ال��رواي��ة  اأم��ا  ميتافيزيقي،  هو  ما  اإىل 
الكرى،  والتحولت  ال�سناعة  ع�سر  نتاج 
وهي الفن الذي يثري الأ�سئلة ويجيب عليها، 
بل  الع�سر،  معطيات  ت��ن��اول  على  وق���ادرة 
ال��رواي��ة وع��اء لكل ال��ف��ن��ون، وح��و���ص كبري 
اأ�سبحت  لذا،  الأفكار،  فيه  وتت�سارع  ت�سبح 
بال�سئلة  املحا�سر  اإن�ساننا  اإىل  الأق���رب 
والقت�ساد  وال�سيا�سة  الوجود  يف  الكرى 

والجتماع وغريها.
ال�سعر  ترجمة  تراجع  اأ�سباب  من  واح��دة 
ال�سببن  يف  تكمن  ل  ق��د  ب��ع��ام��ة  ال��ع��رب��ي 
اإمنا تكمن يف لغتنا العربية، هذه  ال�سالفن 
والتوريات  امل��ج��ازات  على  املحمولة  اللغة 
وذات البالغة العالية، التي ي�سعب معها نقل 
كثري منها اإىل لغة اأخرى، ولعلي اأورد جملة 
ب�سيطة هنا وعلى القارئ ت�سور ماأزق اللغة. 
بعنوان  الآن  املطبعة  يف  �سعري  كتاب  ل��دّي 
الن�سر مني  يليه( طلبت دار  )�سريُرها وما 
ترجمته اإىل الجنليزية لدواعي التعريف به 
يف الغالف الداخلي، لذا كان علّي ال�ستعانة 
مبرتجم فكانت ترجمته عند اأحد ال�سدقاء 
 )Her Bed and beyond ( :العارفن
فيما جاءت ترجمة اأ�ستاذ الرتجمة يف كلية 

الآداب باجلامعة على ال�سيغة هذه:
 )Her Bed and it's Aftermath(
beyondو  ( مفردتي  بن  وا�سح  والفرق 

عائقًا  اللغة  كانت  هكذا،   )  aftermath
ق�سدته،  ال��ذي  العربي  املعنى  اإي�سال  يف 
مما  اأبعد  �سريرها،  يف  يحدث  ما  فحقيقة 

قلٌة ممن يعي�سون �ل�سعر كما يكتبونه، وهو و�حد منهم، �ساعٌر ر�فديني عر�قي ب�سري 
وخ�سيبي، عانى كثريً� ب�سبب مو�قفه من �لنظام �لبائد، ويعّده �ملخت�سون �أحد �أبرز 

ّتاب ق�سيدة �لنرث يف �لعر�ق و�لعامل �لعربي، �إنه �ل�ساعر طالب عبد �لعزيز، �ملولود يف  كجُ
حمافظة �لب�سرة عام 1954، �ملوؤمن بقدرة �لق�سيدة على �إعانتنا يف �حلياة.

 

 

التجييل ق�شية طارئة على ثقافتنا 
طالب عبد العزيز:

ال�شعر مثل اأيِّ �شنعة يف احلياة، فيها 
ال�شامي والرديء

جماميع  ال�سعر  يف  العزيز(  )عبد  اأ�سدر 
يف�سحه  ل  ما  الأ�سى،  )تاريخ  بينها  ع��دة، 
طريقان  اخل�سيبي،  تا�سوعاء،  ال�سراج، 
ع��ل��ى امل����اء، واح���د ع��ل��ى ال��ي��اب�����س��ة( وكتب 

اأخرى مثل )قبل خراب الب�سرة، كتاب اأبي 
اخل�سيب( اإ�سافة لكتابه )من الفندق اإىل 

احلانة( وهو كتاب يف اأدب الرحالت.
بحوار  ال�سبكة  جملة  خ�ّص  وكاتب،  �ساعٌر 

ابتداأناه ب�سوؤال:
�ل�سعر حلظة �أ�سطورية

•كنت وما زلت ممن يراهنون على ال�سعر، 
م��ا راأي���ك مب��ن ي��ق��ول ب���اأن ال��ي��وم ه��و زمن 

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري
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ذهبت اإليه الرتجمتان، مع �سعة الجنليزية 
ومقدرة املرتجَمن، ذلك، لأنَّ امل�سكوت عنه 
يف اجلملة العربية وا�سح جدًا، بينما عجزت 
الجنليزية العظيمة عن اإي�ساله كما يجب. 

على �ل�سفحات �لزرق تبّجل 
�ملو�هب

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  خدمت  •هل 
حيث  م��ن  نتحّدث  ب��ه،  اأ���س��رت  اأم  ال�سعر 

النوع ل الكم؟
اأعتقد  اإمن��ا  اأب����دًا،  م��ا،  ب�سرر  اأعتقد  -ل 
وال�سعراء  ال�سعر  انتفع  فقد  متامًا،  العك�ص 
تقّدمه خدمة  �سواء، مبا  على حد  والقّراء، 
ال�سهل  من  ب��ات  فقد  اللكرتونية،  امل��واق��ع 
علينا قراءة مئات الق�سائد والكتب وبلغات 
ين�سره  م��ا  م��ت��اب��ع��ة  وا�ستطعنا  خم��ت��ل��ف��ة، 
ال�ساعر  اآين، و�سار مبقدور  ال�سعراء ب�سكل 
معرفة اآراء اأ�سدقائه واأقرانه �سعراء وقراء، 
مئات  اإ�سافة  من  املقتدر  ال�ساعر  بل متّكن 
القراء واملتابعن ومبا تعجز عن تلبيته كتبه 
املطبوعة، وقد قال �سعدي يو�سف ما معناه 
اإنَّ ق�سيدته �سارت تقراأ من عدد كبري من 
القّراء يف  ال�ساعة الأوىل من ن�سرها، الأمر 
بعد  ال�سعري  الديوان  عليه  الذي ل يح�سل 

اأ�سابيع من �سدوره.
قدمية  فهذه  والنوع،  الكم  ق�سية  عن  اأم��ا   
اأيِّ �سنعة يف احلياة،  مثل  فال�سعر  جديدة، 
ال�ساعر  وفيها  وال�����رديء،  ال�سامي  فيها 
املقتدر والأدنى قدرة، مثلما فيها احلقيقي 
للطارئ  ب��ح��ظ��وظ  اأع��ت��ق��د  ول  وال���ط���ارئ، 

تبجُل  ال��زرق  ال�سفحات  فعلى  وال���رديء، 
املواهب وتنحدر الرتهات.

ق�سية �لتجييل بعثية
لكنني  التجييل،  مبو�سوعة  راأي  لك  •رمبا 
التي  بالق�سائد  راأي��ك  اأع��رف  اأن  اأود  هنا 

يكتبها جيل ما بعد 200٣؟
اأعوام   اأنَّ فكرة اجليل تعني ع�سرة  -معلوم 
بع�ص  يف  �ساعت  ت�سمية  وه��ي  ال��زم��ن،  يف 
دول اوروبا، ويف العدد 26 �ستاء 202١ من 
ه��ن��اك حديث  ال��ع��راق��ي(  )الأدي����ب  جملة 
باأنها  فيه  قلُت  الجيال،  مف�سل عن ق�سية 
طارئة على ثقافتنا، واإنها ابتدعت يف مطلع 
�سبعينيات القرن املا�سي، من قبل احلكومة 

البعثية، بغر�ص منابزة ال�سعراء ال�سيوعين 
العراق،  يف  املعروفة  الي�سارية،  والثقافة 
حتديًا  الت�سنيف  بهذا  القائلون  واجه  ثم، 
جديدًا، مفاده وماذا عن جيل الثمانينيات؟ 
بع�ص  وتقّبلها  ال��ث��ق��اف��ة،  ه��ذه  �ساعت  ث��م 
النقاد، فابتدعوا ت�سمية جيل الرواد، وجيل 
تقطيع  ميكن  ل  وب��راأي��ي،  و...  ال�ستينين 
العقود،  ب�سكن  العراقية  الثقافة  ج�سد 

وت�سمية كل ع�سر �سنوات جياًل ثقافيًا.
بعد 200٣  ما  ت�سمية جيل  اأرى يف  ل  ل��ذا،   
من  م��وق��ف  لنا  ك��ان  فقد  ثقافية،  ج���دوى 
النظام ال�سيا�سي ال�سابق منذ ال�سبعينيات، 
ق�سائد  يف  مل��م��ار���س��ات��ه  رف�سنا  و�سّجلنا 
عليهم  يطلق  مما  وهناك  كثرية،  واأحاديث 
وهم  بيننا،  كانوا  من   200٣ بعد  ما  جيل 
الثقافة  تفخر  مم��ن  وكتابًا  �سعراء  ال��ي��وم 
اأحٍد  ت�سمية  اأري��د  ول  بوجودهم،  العراقية 
�سبابية  جت���ارب  اإىل  اأ���س��ري  لكنني  ه��ن��ا، 
كوين  هو  ما  اإىل  الأجيال  مفاهيم  جتاوزت 
التوا�سل  حلقات  من  بتاأثري  وذل��ك  وكبري، 
وقد  �سخ�سيا،  الثقافة.  منتجي  اأغلب  بن 
ق�سائد  يف  اأرى  ع��ام��ًا،  ال�ستن  جت���اوزت 
اأب��ن��ائ��ي، ما  بعمر  ه��م  ���س��ب��اب،  ل�����س��ع��راء 
يدعوين اإىل الغرية واحل�سد، ومبا يحّر�سني 
والثقافة  ال�سعر  جت��رب��ت��ي.  م��راج��ع��ة  على 
بعامة حا�سنة ملا هو اأكر واأو�سع من ق�سية 

الجيال والتجييل، �سيئة ال�سمعة.
�لب�سرة مدينة غري طاردة

الب�سرة،  الأثرية،  مدينتك  عن  •لنتحدث 
ما الذي منحته هذه املدينة لل�ساعر فيك؟

-اأنا كائن اأر�سي، م�سدود اإىل املاء والطن، 
من  وظ��الل،  �سعف  من  مدينة  والب�سرة 
بال  واأخ���رى  بي�ساء  حجارة 
عليٍّ  ا���س��م��ه  ويلٍّ  م��ن  ل���ون، 
ومن اأمٍّ ا�سمها عائ�سة، من ح�سن 
وب�سري ومن رابعة وعدوية، من بيان 
وتبين وجاحظ ومن ب�سار وبرد واأبي نوا�ص 

اأحبها حدَّ  ط��اردة،  لذا، هي مدينة غري   ..
اأ�سهبُت مبديحها  اإذا  لكنني،  فيها  التماهي 
�سكتُّ  واإذا  ومناطقي.  طائفي  عني:  قالوا 
عما توؤول اليه، اتهمني قومي بالتخلي عنها، 
اأعتقد  واأ�سكوها.  اأ�سكوهم  احلالن  فاأنا يف 
مكان،  اأيِّ  باملكان،  التعلق  ال�ساعر  على  اأن 
فاجلغرافيا  واأِل��ف،  ُعرف  وحيث  ولد  حيث 
والتاريخ مادتان �سروريتان يف ال�سعر، رمبا 
كانت املدن عند البع�ص مكانَا يف الذاكرة، 
كما يقول �سعدي يو�سف عن الب�سرة، بحكم 
اأم��ا  فيها،  وع��ا���ص  اليها  انتقل  التي  امل��دن 
الفردو�ص،  لأنها  ل  مغادرتها،  اأ�ساأ  فلم  اأنا 
الأهل  مدينة  اأنها  منها،  لأ�سباب  اإمنا  اأب��دًا 
لل�سكن  بيتًا  يل  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  والأج�����داد، 
املدن  كباقي  لي�ست  وهي  للغر�ص،  وب�ستانًا 
متوا�ساًل،  تاريخًا  متلك  ل  التي  املتحولة، 
يف  غائرة  ق�سية  لها  النت�ساب  اأجد  كذلك 
وهي  ال�سرا�سيف،  خالطت  وقد  ال��وج��دان، 
َلع مّما يلي البطن(  َرُف اللَّنِّ من ال�سِّ )الطَّ
ذل��ك يف  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  اأذه���ب  اأن  واأخ�سى 
عالقتي بها، لكنني، ل اأجد احلرج يف قويل 
اأيِّ  ت�سفه  مل  ما  �ساعرًا  يل  اأ�سافت  باأنَّها 
مدينة اأخرى، وُيطربني اأْن ي�سار يل بقولهم 

�ساعر خ�سيبي وب�سري.
�ل�سعر عر�قي بامتياز

يف  وهوام�سه  امل��رك��ز  فكرة  انتهت  •هل 
الثقافة العراقية، بعد �سقوط الطاغية عام 

200٣؟
اأخذت �سوطها عقب �سنوات  -نعم، انتهت، 
ال�سحافة  عليها  وا�ستغلت  التغيري،  م��ن 
كحقيقة  يبقيها  م��ا  جت��د  مل  ث��م  الثقافية 
وواقع. كل الأدباء الذين دخلوا العراق، بعد 
عام 200٣ تيقنوا باأن ل داخل ول خارج يف 
م�سروعًا  ميلك  من  هناك  اإمن��ا،  الثقافة، 
ثقافيًا،  قناعًا  ميلك  اآخ��ر  وهناك  ثقافيًا، 
اأول احتكام لن�سو�سه، ول�سلوكه  ف�سحه يف 

ب��واح��د من  ي��وم  وق��د فوجئت ذات  اأي�����س��ًا، 
ه��وؤلء، حيث مكث يف اوروب��ا اأك��رث من ربع 
ال�سائن،  �سلوكه  عن  يتخَل  مل  ه  لكنَّ ق��رن، 
الذي خرج به، بل وبدا يل اأكرث قبحًا وادعاًء 

بعد عودته. 
اأع��ت��ق��د ب����اأن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��راق��ي��ة اأ���س��ي��ل��ة 
ومتجذرة، وهي اأكر من ق�سية مثل الداخل 
العربي  الت�سور  يف  كبرية  وه��ي  واخل���ارج، 
كنت  وق��د  عنها،  ت�سورنا  من  واأك��ر  لها، 
نحن  ع��دة،  ذل��ك يف حمافل  على  ���س��اه��دًا 

رافدينيًا،  كان  الول  احلرف  ب��اأنَّ  فخورون 
الت�سكيل  واأن  بامتياز،  عراقيٌّ  ال�سعر  واأنَّ 
عراقية  فنية  ظ��اه��رة  م��ن  اأك���ر  ال��ع��راق��ي 

وهكذا كان امل�سرح و�سواه من الفنون. 
)من �لفندق �إىل �حلانة(   

جديدك؟ •ما 
-ان��ت��ظ��ُر ت��وزي��ع ك��ت��اب��ي ال�����س��ع��ري اجل��دي��د 
غالفه  �سّمم  ال��ذي  يليه(  وم��ا  )�سريُرها 
ور�سم لوحاته الداخلية الفنان الكبري �سياء 
ال��راف��دي��ن  دار  ع��ن  و�سي�سدر  ال���ع���زاوي، 
اأي�سًا  ال��راف��دي��ن  يف ب��ريوت وب��غ��داد، وع��ن 
من  الثانية  الطبعة  املا�سي  العام  �سدرت 
كتابي الأول )تاريخ الأ�سى( وقبلها كنت قد 
الفندق  كتابي )من  املدى  دار  اأ�سدرُت عن 
ك��ت��اب رح���الت، يجمع  وه��و  اإىل احل��ان��ة( 
دار  مني  طلبت  كما  وال�سعر.  ال�سرد  ب��ن 
ال�سديق  بعّمان  يديرها  التي  )العائدون( 
ال�ساعر عمر �سبانة كتاب خمتارات �سعرية، 
اأحَد ال�سدقاء  اأجد الوقت بعد له، لكنَّ  مل 
ال�سعراء ال�سباب تكّفل بجمعه والتقدمي له. 
ليتني  بعد،  اأجمعه  مل  �سعري  كتاب  وهناك 

اأمنُح العمَر لأفيه حقه.



اآراء  العراقية" ا�ستطلعت  "ال�سبكة  جملة 
الأكادميي  العمل  جمايل  يف  متخ�س�سن 
رم�سان  يف  اهتماماتهم  ع��ن  وال��ث��ق��ايف 
ميار�سونها  التي  والن�ساطات  وطقو�سهم 
وال��رام��ج  يومهم،  يق�سون  وك��ي��ف  ف��ي��ه، 
وهل  ف��ي��ه،  يتابعونها  ال��ت��ي  التلفزيونية 
الثقافية  م�ساريعهم  لإكمال  ي�ستثمرونه 

املوؤجلة؟ 

�رتباط روحي
يف  التدري�سية  نا�سر(،  )علياء  الدكتورة 
"ما  تقول:  ب��غ��داد،  بجامعة  الآداب  كلية 
اأنف�سل  اأن��ن��ي  ه��و  ع��ن��دي  رم�����س��ان  مييز 
مقّلة  اأنا  لذلك  املجتمع،  مع  التفاعل  عن 
الن�ساطات  اأو  بالفعاليات  امل�ساركة  يف 
ندر  ما  اإل  اأجتنبها  فاأنا  العامة،  الثقافية 
وياأتي  �سخ�سية،  دع��وات  اإيّل  ُتوجه  حن 

برم�سان  ارتباطي  ب�سبب  النقطاع  هذا 
روحيًا. "

ول�سيما  رم�سان،  "حت�سريات  ت�سيف: 
اأمور ت�سعدين،  اإعداد الفطور ثم ال�سحور 
التي  الفجر،  قبل  ما  �ساعات  اأ�ستثمر  واأنا 
ت�ستهويني كثريًا، يف ال�سالة التي متنحني 
ا���س��ت��دع��اء م�ستمر  ف��ه��ي  راح���ة روح��ي��ة، 

ملحاولة الفهم وال�ستيعاب. "

يف  برامج  من  التلفزيون  يف  ُيعر�ص  وعّما 
"اأنا منذ عام 2007 �سبه  رم�سان، تقول: 
املتابعة،  يف  رغبة  ل��دي  ولي�ست  منقطعة 
لكني اأقر باأين اأبحث عن برامج ثقافية اأو 
م�سل�سالت واأفالم اأجنبية غالبًا، حلاجتي 
ل��روؤي��ة ال��واق��ع م��ن ح��ويل ول��ك��ي ل اأك��ون 
اأين  كما  حميطي،  ع��ن  مت��ام��ًا  منف�سلة 
يثريين  عّما  منتظم  غري  نحو  على  اأبحث 

يف الإنرتنت، ولي�ص يف التلفزيون."
يف  فتقول:  رم�����س��ان،  يف  العمل  ع��ن  اأم���ا 
رم�����س��ان ت����زداد اأ���س��غ��ايل وي�����س��ي��ق علي 
اأن  ا�ستطاعتي  ق��در  اأح��اول  لهذا  الوقت، 
واأّل  املهنية،  واجباتي  تاأدية  على  اأحافظ 
كثريًا،  العط�ص  يتعبني  اإذ  فيها،  اأق�سر 
فيه  العلمي  اإجن��ازي  فاإن  "لذلك  ت�سيف: 

اأقل من الأيام العادية."

�ملتاح و�ملمكن
مدير  مفنت(،  قا�سم  )اأحمد  الدكتور  اأما 
وزارة  يف  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث  ق�����س��م 
بغداد،  جامعة  يف  والتدري�سي  الهجرة، 
منط  اإىل  الوقت  عندي  "يتحول  فيقول: 
اأبحث عن املتاح يف ما يخ�ص  اإذ  خمتلف 

الدعوات  فيه  تكرث  ال��ذي  رم�سان،  �سهر 
من الأقارب والأ�سدقاء، واأ�سعى ل�ستثمار 
املعرفية  امل�ساريع  بع�ص  باإكمال  ال��وق��ت 
ب�سبب  م��وؤج��ل��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
رم�سان  اأج���واء  يل  توفر  كما  الن�سغال، 
مراجعة ما جمعته من كتب يف وقت �سابق 
للطلبة  فاإن  تدري�سيًا،  ولكوين  لقراءتها، 
ح�سة من الوقت، لي�ص للتدري�ص فقط، بل 
على  والإجابة  ال�ست�سارة  وتقدمي  للحوار 
"رمبا  اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم." م�سيفًا: 
جمال�سة  يف  ع��ن��دي  ال��ط��ق��و���ص  تنح�سر 
الأم��ر  ويت�سع  معهم،  والت�سامر  الأه���ل 
وجت��اذب  ومنادمتهم  الأ���س��دق��اء  لي�سمل 
ومعرفة  العام،  ال�ساأن  يف  معهم  احلديث 
معهم  واجلنوح  عملهم،  يف  به  مي��رون  ما 
واحللول احلاملة خارج  الأفكار  بع�ص  نحو 
التلفزيون  اأتابع  ل  اأنني  يبقى  ال�سندوق. 
كثريًا، اللهم اإل ما تفر�سه رغبات الأ�سرة 
حتتل  اإذ  ال���رام���ج،  لبع�ص  ومتابعتها 
اجلوالة  واملقابالت  وامل�سابقات  الدراما 
مع النا�ص م�ساحة وا�سعة عندهم، وكاأنهم 
ل  ما  مل�ساهدة  رم�سان  فر�سة  ي�ستثمرون 
ي�ستطيعون م�ساهدته يف الأيام العتيادية 

ومتطلباتها،  والدرا�سة  بالعمل  لن�سغالهم 
وهذا كله يجعل من رم�سان ا�ستثناًء يحقق 
عائق  عنه  مينعنا  ال���ذي  واملمكن  امل��ت��اح 

اللتزام بالعمل."

�لبحث عن �ملختلف
من جانبه، يقول الدكتور )عالء جعفر(، 
التدري�سي يف ق�سم الفل�سفة – كلية الآداب 
باجلامعة امل�ستن�سرية: "منذ �سنوات خلت 
واأنا اأخالف املاألوف يف ما اعتدنا عليه يف 
رم�سان، اإذ ل اأركز كثريًا على الن�ساطات 
ذات الطابع الوعظي لأنها غالبًا ما جتنح 
ا�ستدامة  حالة  اأم��ام  كاأننا  التكرار  اإىل 
اأنغم�ص  لذلك  منها،  اخل��روج  ن�ستطع  مل 
تثري  ال��ت��ي  الثقافية  ال��رام��ج  متابعة  يف 
اأطالع  ذلك  عن  ف�ساًل  املعريف،  الف�سول 
وال�سويف  الفل�سفي  امل�سمون  ذات  الكتب 

التي تقع �سمن تخ�س�سي الأكادميي."
الف�سيل،  ال�سهر  ه��ذا  يف  طقو�سه  وع��ن 
عندي  يختلف  رم�سان  "يف  جعفر:  يقول 
اإىل  ن��ه��اري  ك��ائ��ن  م��ن  واأحت����ول  الطق�ص 
وظيفي،  التزام  هناك  يكن  مل  اإن  ليلي، 
ولعلي اأ�سطر يف اأغلب الأحيان اإىل متابعة 
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وطق��شه يف رم�شان
املثقف

متثل ن�ساطات �ملثقف 
وممار�ساته تعبريً� عن 

قدرته على خلق فعالية 
ت�سهم يف دفع حركة 
�ملجتمع نحو �لتغيري، 

لكن قد يختلف �حلال 
يف رم�سان ملا له من 

خ�سو�سية �جتماعية 
وروحية، �إذ يدخل 

�ملجتمع يف حالة مغايرة 
يختلف فيها �ل�سلوك 

و�لتفاعل.

ا�شتطالع اأجراه: د. عالء حميد اإدري�س

« د.احمد قا�سم« د.علياء نا�سر

« عدنان �سبيح« د.علي ال�سعيدي

ث������ق������اف������ة



بعد  واأع��ود  الإف��ط��ار،  بعد  الرامج  بع�ص 
منت�سف الليل اإىل قراءة جادة للن�سو�ص 
بع�ص  م�ساهدة  اإىل  اأميل  كما  الفل�سفية، 
ذات  مغايرة  ثيمة  التي حتمل  امل�سل�سالت 
حتمل  التي  تلك  ول�سيما  مثرية،  اأح��داث 
نزعة �سوفية، م�سل�سالت من قبيل )ال�سبع 

و�سايا(، و)مملكة اإبلي�ص(."
ويف جوابه ب�ساأن اإكمال م�ساريعه الثقافية، 
يقول الدكتور عالء: "اأحاول جاهدًا يف كل 
كتابًا  اأقراأ  اأن  رم�سان،  يف  ول�سيما  مرة، 
لكتابة  خمتلفة  فكرة  اأكت�سف  اأو  جديدًا 
يف  كاٍف  وعي  على  ويبقيني  يعينني  بحث 

جمال تخ�س�سي." 

فر�سة رم�سان
الدكتور  واملرتجم  الباحث  يقول  حن  يف 
العائلة  اجتماع  "يعد  ال�سعيدي(:  )علي 
من  تقريبًا  ي��وٍم  كل  الإف��ط��ار  مائدة  على 
اإىل  يل،  متعة  واأك��رثه��ا  الأوق����ات  اأح����ِبّ 
ينق�سي  اأّل  فيها  اأمت��ن��ى  ال��ت��ي  ال��درج��ة 
عادة  جديد،  من  ليحّل  اإّل  رم�سان  �سهر 
للقراءة  ف�سحًة  رم�سان  ليايل  اأجد يف  ما 
والكتابة والرتجمة وال�سالة." م�سريًا اإىل 
والن�ساط  الوقت  لديه  يتوفر  ما  عادًة  اأنه 
وي��ك��ون  غ���ريه  م��ن  اأك���رث  ال�سهر  ه���ذا  يف 
مزاجه ملمار�سة تلك الأن�سطة اأكرث حيوية 

وحما�سًا من اأّي وقت اآخر.
يف  "اعتدُت  ال�سعيدي:  الدكتور  ي�سيف 
بع�ص  اأت��اب��ع  اأْن  ال�سنوات  م��ن  م�سى  م��ا 
يف  التلفزيون  يعر�سها  التي  امل�سل�سالت 
منها،  الهادفة  ول�سيما  رم�سان،  �سهر 
اجتماعية  ر�سالة  للم�ساهدين  حتمل  التي 
اأو دينية اأو �سيا�سية، غري اأَنّ حتول معظم 
الإن���ت���اج ال��ت��ل��ف��زي��وين، م��ع م���رور ال��زم��ن 
وهيمنة ثقافة ال�سوق، اإىل ب�ساعة رخي�سة 
ال�سريع،  امل���ادي  وال��رب��ح  الإث���ارة  هدفها 
جعلني اأعر�ص عن كثري من تلك الأعمال. 
ومل ت���زل الأع���م���ال ال��ك��وم��ي��دي��ة ال��ه��ادف��ة 
اأكرث ما  التي عادًة ما تعر�ص مع الإفطار 
م�سل�سل  واآخرها  م�ساهدته،  على  اأحر�ص 
ب�سكٍل  يتناول  ال���ذي  ال��ت��ج��ّول(  )مم��ن��وع 
جائحة  تركتها  التي  الآث��ار  وممتع  �ساخٍر 

كورونا يف حياة النا�ص ويف عاداتهم." 
يعمل  اأو  بها  ين�سغل  التي  امل�ساريع  وع��ن 
"اأ�ستثمر  ق��ائ��اًل:  اأج����اب  اإك��م��ال��ه��ا  ع��ل��ى 
لدي  م��ا  بع�ص  اإك��م��ال  يف  رم�سان  �سهر 
والرتجمة  الكتابة  يف  موؤجلة  م�ساريع  من 
ع��ادة  الليل  يف  م��ت��اح��ًا  ال��وق��ت  ي��ك��ون  اإذ 

للقراءة."
�لعمل يف �ملمكن

�سبيح(  )عدنان  والإعالمي  الباحث  اأما 
رم�سان  يف  اليومية  طقو�سه  عن  فتحدث 
درا���س��ات  مبركز  مرتبط  "لأنني  ق��ائ��اًل: 
وب��ح��وث، ف��اإن��ن��ي اأح��ر���ص ع��ل��ى اإن��ت��اج 
م�����س��اري��ع��ه ب��ن��ح��و م��ق��ارب 
ل����������الأي����������ام 
الأخ�������رى.. 

ياأخذ ن�سف وقت يومي ليكتمل باقي  فهو 
امل�ساريع  اإك��م��ال  يف  اأو  العائلة  مع  اليوم 
املتوقفة، على اأن يكون وقت ما بعد الإفطار 
خم�س�سًا للهوايات الأدبية واإمتام م�سروع 
الرواية." مبي�ّنًا اأنه ين�سغل يف اأيام العطل 
العلمية،  امل�ساريع  كتابة  يف  والإج����ازات 
اجتماعي  مقال  لكتابة  وقتًا  ويخ�س�ص 

اأ�سبوعي ل�سحيفة ال�سباح العراقية.
اأفقدت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  يعتقد  �سبيح 
"واجهنا  يقول:  طقو�سه،  نكهة  رم�سان 
العام  وهذا  املا�سي  العام  خمتلفًا  و�سعًا 
اختلفت  ل��ذل��ك  ك���ورون���ا،  وب����اء  ب�����س��ب��ب 
دون  من  الآن  فهي  ال�سابق،  عن  الطقو�ص 
جمال  يف  يعمل  ولكونه  كثرية."  ل��ق��اءات 
على  �سبيح  اع��ت��اد  وال��ب��ح��وث،  الإع����الم 
ي�سري  اإذ  لعمله،  املنا�سبة  الرامج  متابعة 
تبدو  العراقية  ال�سيا�سية  الرامج  اأن  اإىل 
اأكرث متعة يف �سهر رم�سان منها يف �سائر 

اأيام ال�سنة.
اأما ب�ساأن م�ساريعه املوؤجلة فيقول �سبيح: 
من  ع��دد  مراجعة  اأح���اول  رم�سان  "يف 
على  والعمل  املتوقفة  الثقافية  امل�ساريع 
الق�سايا  على  اأرك��ز  ما  وغالبًا  اإكمالها، 
عقليًا  وج��ه��دًا  ا�ستقراًء  تتطلب  ل  التي 
واأنا  والروايات  الق�س�ص  كبريين، ككتابة 
الروائي  م�سروعي  باإكمال  من�سغل  الآن 
وتوقف  املا�سي  رم�سان  يف  ابتداأته  الذي 
ب��ان��ت��ه��ائ��ه، واأ���س��ب��ح��ت ال��ك��ت��اب��ة يف ه��ذا 
الرم�ساين  ج���دويل  م��ن  ج���زءًا  امل�����س��روع 

ال�سنوي".

م�������ق�������االت

يحمل  ال��ب��اب،  زج��اج  خلف  الطويل  ظلَّه  اأنتظر  كنت 
التي  وجوههم  تغريت  اأحبة  و�سور  املنايف  ر�سائل  يل 
دروب  بن  �ساعوا  حينما  ال�سباب  ن�سارة  عنها  اختفت 

اأوجاعهم..
اأ�سغي ال�سمع اإىل رنن جر�سه وهو يحمل ر�سائل كتبها 
خر  كتبت  اأو  البعيدة،  الطرق  ووح�سة  الغ��رتاب  وجع 
اأو �سياع تاله  اأو رحيل،  زواج،  اأو  يكتمل،  ق�سة حب مل 

�سياع.
اإي��اه  انتظاري  دام  حقيبته،  ويف  يديه  ب��ن  ك��ان  عاملي 
�سنوات و�سنوات يف منفاي الق�سري، لأن فرحي وتعا�ستي 
رهن الر�سائل التي يحملها، وانتظاري ينتهي بعد رحيله 

ليبداأ من جديد انتظار ر�سائل اليوم الذي يليه..
تذكرت اليوم �ساعي الريد، لأين ت�سلمت من �سديقتي 
ت �سورًا لأ�سدقاء واأحبة  ر�سالة بريدية مل اأتوقعها، �سمَّ

بع�سهم غادرنا وبع�سهم الآخر ينتظر دور الرحيل..
األبوم  غياب  وجع  �سكنني  بيدي  ال�سور  اأم�سكت  عندما 
ال�سور ومتعة التجوال بن �سفحاته، هذا الألبوم الذي 
اليوم  بينما  اأمن خل�سو�سيته،  درج  �سابقًا يف  حفظناه 
ي�ستطيع اأي كان اأن يخرتق هاتفنا وي�ستبيح خ�سو�سيتنا 

اأو يتالعب ب�سورنا..
تهنئة  نف�سه �سورة كارت  اليوم  ت�سلمت يف  اأين  املفارقة 
التي  ال�سنة  وهي   ١٩7٩ عام  اأر�سلته  ال�سنة  راأ���ص  بعيد 
عرفت فيها اأين ل اأ�ستطيع العودة اإىل العراق، هي ال�سنة 
الكارت  ه��ذا  يف  كتبت  الغربة،  بوابة  بها  فتحت  التي 

ل�سديقي عبارة:
تبلل  كاملطر  الر�سائل  لأن  بكرثة  يل...اك��ت��ب  )اك��ت��ب 

جفاف روحي(...
�سورة هذا الكارت اأكدت يل اأن الر�سائل الورقية، التي 

ومتزقت  �سدئة،  �سارت  علب  يف  منها  كثريًا  حفظنا 
نوع  ل��رداءة  �سطورها  بع�ص  اختفت  بل  اأوراق��ه��ا،  زواي��ا 
احلر امل�ستخدم يف كتابتها، ورمبا كتبت بقلم باركر اأو 

�سيفرز..
الريد، ول رنن جر�سه، لأن  �ساعي  اأنتظر ظل  اأعد  مل 
ما يحمله يل لي�ست اإل ر�سائل املواعيد الطبية اأو ر�سائل 
كتبت  التي  �سديقتي  ر�سالة  ا�ستغربت  ولذلك  ر�سمية، 
عنواين بخط اليد، ورمبا يف قادم الأيام �ستختفي مهنة 

�ساعي الريد.
كم من �سور ور�سائل �ستغيب وتختفي دون اأثر يذكر لها 
ق�سرت  فالهواتف  اأمينة،  اأدراج  يف  نحفظها  اأن  ودون 
احلميمية،  موؤ�سرات  من  كثريًا  غيبت  لكنها  امل�سافات، 
اأثر  من  لونها  ي�سفر  التي  الورقية  والر�سائل  كال�سور 

ال�سنن، مثلما غاب ال�سواد عن �سعرنا واأ�سفر لوننا...
وقراءتها.  مل�سها  باإعادة  ونحييها  معنا  الذكريات  تعي�ص 
عاد اإيّل اليوم وزارين كل َمْن راأيتهم يف ال�سور، و�سعرت 
بوح�سة غريبة عندما راأيت �سطوري املوجوعة يف كارت 

التهنئة...
لهذا اأقول افتحوا األبوماتكم، واقراأوا ر�سائلكم القدمية، 
اأوراق  وبن  �سوره  مع  �سينت�سر  الزمن  ذلك  عطر  لأن 

الر�سائل القدمية...

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
عطُر ذلك الزمن 

عاملي كان بني يديه ويف حقيبته، دام 
انتظاري اإياه �شن�ات و�شن�ات يف منفاي 

الق�شري، لأن فرحي وتعا�شتي رهن 
الر�شائل التي يحملها، وانتظاري ينتهي بعد 
رحيله ليبداأ من جديد انتظار ر�شائل الي�م 

الذي يليه..
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حول مو�سوع املوؤمتر الأدبي العربي وما رافقه من اإجراءات كتب 
الأ�ستاذ الباحث علي �سمخي جر يقول: 

من  جديدة  �سفحة  بداأت  العراق  على  ملكًا  في�سل  "بتتويج 
وال��ع��راق  الفي�سلي  العهد  ب��داأ  وق��د  احل��دي��ث،  ال��ع��راق  ت��اري��خ 
م�سحون بامل�ساعر املعادية لالإنكليز، ون�سطت املطالبة الوطنية 
يف بداية عهد في�سل بتاأ�سي�ص الأحزاب ال�سيا�سية، ما ا�سطره 
اأجيزت  ال��ذي   ١٩22 متوز   2 يف  اجلمعيات  قانون  اإ�سدار  اإىل 
برئا�سة  العراقي  الوطني  احل��زب  هي:  اأح��زاب  ثالثة  مبوجبه 
حممد جعفر اأبو التمن، وحزب النه�سة العراقية بزعامة اأمن 
النقيب.  حممود  بزعامة  العراقي  احلر  واحل��زب  اجلرجفي، 
وكان احلزب احلر العراقي املوؤ�س�ص يف اأيلول عام ١٩22 اأ�سرع 
بل�سانه  ناطقة  جريدة  اإ�سدار  اإىل  اآن��ذاك  ال�سيا�سية  الأح��زاب 
واأ�سدر جريدة »العا�سمة« يف ٥ ت�سرين الثاين عام ١٩22 وكانت 

موالية لل�سيا�سة الريطانية.
ال�سحف  بن  واتهامات  م�ساجالت  بغداد  �سحافة  و�سهدت   
يوم  العراق. يف  با�ستقالل  املطالبة  والأخرى  املوؤيدة لريطانيا 
اأيام  بثالثة  للتتويج  الأوىل  الذكرى  حلول  قبل   ١٩22 اآب   20
»احلزب  املعار�سن  للحزبن  التنفيذيتان  اللجنتان  اجتمعت 

الوطني وحزب النه�سة« يف جل�سة م�سرتكة تقرر فيها اأن يقدم 
كل من احلزبن مذكرة �سيا�سية اإىل امللك يف يوم ذكرى التتويج. 
ال�سعب يقف  "اإن  فيه:  �سيا�سيًا جاء  بيانًا  النه�سة  ون�سر حزب 
اليوم بعد مرور �سنة كاملة »على التتويج« مل يَر خاللها فرقًا بن 
�سيا�سة احلكومة احلا�سرة وبن �سيا�سة احلكومة الحتاللية." 
يف  عقد  ال��ذي  العربي  الأدب���ي  امل��وؤمت��ر  يف  �ساهموا  الذين  من 
الأ�ساتذة  ال�سورة  هذه  يف  يبدو  وكما   ١٩22-٣-22 يف  بغداد 
عبد  معروف  وال�ساعر  القا�سي،  منري  اليمن:  من  الواقفون 
الغني الر�سايف، و�ساطع احل�سري، وثابت عبد النور، وال�سيد 
جعفر اأبو التمن، وقا�سم العلوي، والأب اأن�ستا�ص ماري الكرملي. 
اأما اجلال�سون من اليمن فهم: حميي الدين الكيالين، وال�ساعر 

جميل �سدقي الزهاوي، وال�سيخ اأحمد الداوود."

مهم جد� 
 ليحق لأي �سخ�ض �و موؤ�س�سة �و جملة �و �سا�سة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�سيلة �عالمية �خرى ��ستعمال هذه �ل�سور  ) هي �ر�سيفي 
�ل�سخ�سي ومعي عقد �سر�ئها(، جملة �ل�سبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�سه �ستكون �ملحاكم هي �لفي�سل.
مقداد عبد الر�شا

"تاريخ  كتابه  يف  ال��ه��اليل  ع��ب��دال��رزاق  الأ���س��ت��اذ  يذكر 
ال��ع��ث��م��اين١6٣8-١٩١7م،  العهد  يف  ال��ع��راق  يف  التعليم 
ال�سدر  يف  الدرا�سة  كانت  لقد   :"١٩٥٩ الوىل  الطبعة 
بجهود  حثيثًا  ���س��ريًا  ت�سري  وم��اب��ع��ده  الأول  الإ���س��الم��ي 
تدخل  اأي  للدولة  يكون  اأن  دون  والعلماء،  الدين  رج��ال 
بعيدة  اأ���س��واط��ًا  قطعت  ق��د  جتدها  لذلك  �سوؤونها،  يف 
كبري  ع��دد  معاهدها  يف  وت��خ��ّرج  والزده����ار  التقدم  يف 
الذين  واملفكرين  والأدب��اء  العلماء  وفطاحل  الطلبة  من 
لكن  والفنون.  العلوم  املهمة يف خمتلف  اآثارهم  خلدتهم 
�سلطة  �سعفت  اأن  بعد  ول�سيما  اآخ��ر،  منحًى  اأخذ  الأم��ر 
من  وغريهم  والفر�ص  والأت���راك  امل��وايل  ودخ��ل  اخللفاء 
لهوؤلء  تهياأ  م��ا  اإذا  حتى  ال��دول��ة،  خدمة  يف  الأج��ن��ا���ص 
اأف�سل  لهم  �سندًا  يجدوا  مل  ال�سلطة  زمام  على  القب�ص 
التعليم خ��ارج كل  يكون  اأن  وب��دًل من  الدين،  رج��ال  من 
اأن  جتد  لذا  اأخرى،  با�سرتاطات  حمكومًا  اأ�سبح  الأطر، 
العلم  تف�سل  اأخرى  و�سائل  لتخاذ  تفكريه  هداه  البع�ص 

اأن  جند  لذلك  ال�سرتاطات،  تلك  عن  والفنون  واملعرفة 
هناك مدار�ص عدة اأُ�س�ست يف بغداد وا�ستخدم عدد من 
ب�سرف  الأم��ر  ومت  الوظائف،  وطالب  والفقهاء  العلماء 
مكافاأة للطلبة وال�سيوخ واملدر�سن، وبات الأمر اأن الكثري 
من الذين يدر�سون العلم يف اجلوامع �ساروا يدر�سون يف 

املدار�ص.
 هذه ال�سورة رمبا لها عالقة مبو�سوعنا هذا، فهي حتكي 
بالزي  الر�سيدية  مدر�سة  ميثلون  الطالب  من  عدد  عن 
حمدي  احل��اج  العاّلمة  مديرها  تو�سطهم  وق��د  العربي 
العام ١٩١٥، وقد كتبت عنها  التقطت لهم يف  الأعظمي 
بتنظيمها  م�سيدة  ال��ف��رتة  تلك  يف  العثمانية  ال�سحف 
وح�سن اإدارتها، كان تاأ�سي�ص املدر�سة الر�سيدية يف العراق 
قد مت يف العام ١870 اأيام عهد الوايل مدحت با�سا، ويف 
يف  بغداد  يف  اإعدادية  مدر�سة  اأول  اأُ�س�ست   ١87٣ العام 
�سيقراأ مو�سوعنا هذا  لعل من  با�سا.  الوايل رديف  عهد 

يتمكن من املقارنة بن هذا الزمن وذاك.



نحن هنا ل نتحدث عن بداية الدرا�سات 
من  ال��ث��اين  الن�سف  يف  الفولكلورية 
ودرا�سات  بحوث  من  الع�سرين  القرن 
ال�سعبي(  )ال��رتاث  جملة  �سدرت  حتى 
من  جمموعة  وبجهد   ١٩6٣ اأي��ل��ول  يف 
الرواد، لكننا نتحدث عن البدء امليداين 
التي  العرب(  )لغة  جملة  عر  بالعمل 
م��اري  ان�ستا�ص  الأب  ي�سدرها  ك��ان 
وجهد  الع�سرين  القرن  مطلع  الكرملي 

اجل�سم  تفا�سيل  يوثقون  كانوا  الذين  زمالئه 
ودرا�ستها،  اأماكنه  اىل  بالو�سول  الفولكلوري 
مثل درا�سات كاظم الدجيلي عن اأنواع ال�سيد.

اأي�سًا اىل جهود الكرملي ذاته بالك�سف  ون�سري 
عن م�سامن اللهجات العراقية وجهد العالمة 
اللهجة  درا�سة  ال�سبيبي يف  ر�سا  ال�سيخ حممد 
�سليمان  ال�سحفي  وبحوث  العراقية،  العامية 
امل��دن  ت�سميات  تاأ�سيل  يف  امليدانية  الدخيل 
والق�سبات العراقية احلا�سرة منها واملندر�سة، 
وهي بحوث تاأ�سيلية در�ست الت�سميات واأ�سباب 
ن�سوء هذه الق�سبة وتلك املدينة وتاريخ الظهور 
ان��دث��ار  مثل  والن���دث���ار،  ال�سعف  اأو  وال��ت��ط��ور 

الرماحية والعرجاء واأم عن و�سواهن
الأ�ستاذ  جهد  اىل  الإ�سارة  من  اأي�سًا  لنا  ولبد 
ال�سناعات  درا�سة  يف  الدجيلي  كاظم  الباحث 
العراقية مثل �سناعة ال�سفن والقوارب وبحوث 
النميات  وعلم  الآثار  يو�سف غنيمة يف  الأ�ستاذ 
)تاريخ النقود( وجهد الدكتور م�سطفى جواد 
وارتباطها  اجلديدة  ال�سعبي  ال��رتاث  علوم  يف 
بالرتاث التقليدي العام، وقد كان اآنذاك باحثًا 
دار�سًا  ذهابه  قبيل  واللغة  الأدب  يدر�ص  �سابًا 

اىل باري�ص.
كان جهد كتاب هذه املجلة املهمة ل يعدله جهد 
اأربعينات  يف  من�سئها  برحيل  غيابها  حتى  اآخر 
معروف  الأ�ستاذ  جهود  لكن  الع�سرين،  القرن 
جهد  يعد  والأداة(  )الآل��ة  كتابه  يف  الر�سايف 

ا�ستثنائيا مل يتعامل معه الباحثون بجدية.
وق����د ك����ان ج��ه��د ج��ع��ف��ر اخل��ل��ي��ل��ي يف جملة 
يف  م��ه��م��ًا  م��ع��رف��ي��ًا  ج��ه��دًا  النجفية  ال��ه��ات��ف 
واحلكي  العامية  واللهجة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
ال�����س��ع��ب��ي، ه��و وم���ن ���س��اه��م م��ع��ه يف ال��در���ص 

وال��ك��ت��اب��ة اأم��ث��ال ف����وؤاد ع��ب��ا���ص ون��اج��ي ج��واد 
وم�سطفى جواد وع�سرات �سواهم.

وكان جهد ال�سيخ علي اخلاقاين �ساحب جملة 
ال�سعبي(  الأدب  )فنون  ومو�سوعة  )البيان( 

و�سواها جهدًا ا�ستثنائيًا يف اجلمع والإ�سافة.
اىل  ال�سباب  الباحثن  ننبه  اأن  هنا  وينبغي 
كوثيقة  )ال��ه��ات��ف(  درا����س���ة جم��ل��ة  ����س���رورة 
فولكلورية ف�ساًل عن درا�سة جملة )العتدال( 
ا���س��دارات  من  وغريها  البالغي،  علي  ملحمد 

مهمة اخرى.
تاآليف عبد اللطيف الدلي�سي  يتبع ذلك متابعة 
فيها  ال�سعبي  واملثل  الب�سرة  اأطفال  األعاب  يف 
وجهود عبد احلميد العلوجي املتعددة اجلوانب 
واأعمال حممود العبطة عن الفولكلور يف بغداد 
للعمل  ال��ط��وي��ل��ة  ق��ي��ادت��ه  ول��ط��ف��ي اخل����وري يف 
البحثي امليداين يف العادات والتقاليد واإ�سرافه 

على املجلة حتى تقاعده.
للدكتور  احل��ي��وي  اجل��ه��د  ذك��ر  اي�سا  ويهمنا 
مل�سامن  الفرن�سية  عن  بالرتجمة  فا�سل  اأكرم 
الفولكلور العاملي واكت�سافه الرائع ملوهبة الفنان 
من  لأجزاء  وترجماته  فرات(  )منعم  الفطري 
كتاب دوزي عن املالب�ص الإ�سالمية، ف�ساًل عن 
فا�سل  عبداحلق  الدكتور  الأك��ر  �سقيقه  جهد 
عن  ال�ستثنائي  البحث  ويف  اللغة  تاأ�سيل  يف 

)فولكلور(  مل�سطلح  عراقية  ت�سمية 
هو  اأم  اق���رتح  كما  )اخل��ل��ق��ي��ات(  اأه���و 
م��وج��ود؟  ه��و  كما  ال�سعبي(  )ال���رتاث 
معنى  ح��ول  وا���س��ع��ة  نقا�سات  اأث���ار  م��ا 
جهد  وكذلك  واأث��ب��ات��ه،  امل�سطلح  ه��ذا 
الرحالت  اأدب  يف  النجم  الباري  عبد 
وامل���ح���ام���ي ح�����س��ن ع��ل��ي يف ال��ت��م��ائ��م 
وكاظم  ال�سعبية  وال��ع��ق��ود  وال��ر���س��ائ��ل 
والتقاليد  ال���ع���ادات  يف  ال��دي��ن  �سعد 
عالقة  يف  امل���راين  ون��اج��ي��ة  ال�سعبي  وال��ق�����ص 
الأدب  يف  ليلة  الف  حكايات  وت��اأث��ريات  اللغات 
النكليزي ف�ساًل عن اهتمامها وال�ساعرة مليعة 
بالتقاليد والعادات املندائية، ول  عبا�ص عمارة 
�سبيل لنا ال ذكر تاأثري الأ�ستاذ خليل ر�سيد يف 
الرائد  الباحث  وكتابات  املهني(  )الأدب  كتابه 
مو�سوعته  اأج����زاء  يف  احلجية  جا�سم  ع��زي��ز 
اجل��ب��وري  علي  ح�سن  وب��ح��وث  )ب��غ��دادي��ات( 
و�سواهم من رواد الكتابة يف الفولكلور العراقي، 

على وفق الن�سق التاريخي لالإنتاج.
بحوث  ملراجعة  ال�سباب  للباحثن  دع��وة  ه��ي 
هوؤلء ف�ساًل عن الدرا�سات احلديثة يف الثقافة 
ال�سعبية وبحوث الفولكلور العراقي من الباحثن 
الذين تابعوا العمل و متيزوا بعطائهم يف املجلة 
مثل ال�ساتذة يا�سن الن�سري وجميل اجلبوري 
وخ�����س��ري ع��ب��د الم���ري واأدم�����ون ���س��ري وليث 
اخلفاف ومرثي العاين وحمود احلمادي وناجح 

املعموري و�سكر حاجم ال�ساحلي و�سواهم.
اإن ظهور جيل جديد من الباحثن الأكادميين 
�سري  وال��دك��ت��ور  �سلوم  داود  الدكتور  اأم��ث��ال 
عبا�ص  خ�سري  قا�سم  والأ�ستاذ  حمادي  م�سلم 
�سالح  والدكتور  عبا�ص  حمزة  ل��وؤي  والدكتور 
فتح  قد  اجلنابي  كاظم  قي�ص  والدكتور  زام��ل 
يف  احلديثة  التوجهات  على  عري�سا  ال���درب 
ال�سعبية،  والثقافة  العراقي  الفولكلور  درا�سة 
فروع  تاأ�سي�ص  يف  مليًا  التفكري  من  هنا  ولب��د 
واأق�سام يف اجلامعات العراقية لدرا�سة العادات 
ف�ساًل  العراقية  واللهجات  والزي��اء  والتقاليد 
عن دورة احلياة و�سواها، مما يقيم الدليل على 
احل�سارية  وف��رادت��ه  العراقي  الإن�سان  حيوية 

املثلى.

قدم �لباحثون 
�لعر�قيون كثريً� 
من بحوث �لبيئة 
�ل�سعبية ودر�سو� 
تفا�سيلها، من 
دورة حياة 
و�أعياد ومنا�سبات 
�جتماعية متعددة، 
ف�ساًل عن در��سة 
�ل�سناعات �لبيئية 
�ل�سعبية. 

 

با�شم عبد احلميد حم�دي

افكار يف العمل الف�لكل�ري

الأكادميي  لالحتفاء  دع���ة 
ب��������ال��������رتاث ال�������ش���ع���ب���ي
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

اإىل م���زار يوؤمه  امل��ك��ان  وب��ع��د وف��ات��ه��ا حت��ول 
امل�����س��ل��م��ون يف م�����س��ر وال�����دول الإ���س��الم��ي��ة، 
النبوة،  بيت  اآل  واأتباع  مريدوها  فيه  ويقيم 
ول�سيما املت�سوفة، يف جمال�سهم ومنا�سباتهم 
ال�سيدة  نفحات  حيث  الدينية،  وطقو�سهم 

زينب الكرى عليها ال�سالم.  
وتعلوه  �سغريتن  قبتن  على  امل��ق��ام  ي�ستمل 
غرفة  �سكل  على  �سريح  من  ويتكون  منارة، 
زجاجية دفن فيها عاملان جليالن هما )عبد 
العرتي�ص(،  و)حممد  العيدرو�ص(  الرحمن 
احل�سن  الإم���ام  اإىل  ن�سبهما  ينتهي  اللذين 
عليه ال�سالم، وقد اأو�سيا بدفنهما اإىل جانب 
مقام ال�سيدة زينب بعد اأن عا�سا اإىل جانبه. 

اأهمية روحية وتاريخية
ال�سناري(  )بيت  يقع  ال�سريف  املقام  قبالة 
التاريخي، وهناك حتدث م�ساعد رئي�ص احلي 
التاأريخية  الأهمية  ع��ن  م���راد(  )م�سطفى 
ال�سالم،  عليها  زينب  ال�سيد  ملقام  والدينية 
ويرى م�سطفى وجود مقام ال�سيدة زينب يف 
فحول  للم�سرين،  مهمًا  اأم��رًا  القاهرة  قلب 
املقام ال�سريف ن�ساأ حي ال�سيدة اجلليلة زينب 
واحل�سن  احل�سن  واأخ���ت  علي  الإم���ام  بنت 
اأع���رق  م��ن  وه���و  اأج��م��ع��ن،  ال�����س��الم  عليهم 

الأحياء يف م�سر.
على مقربة من املقام ال�سريف تقع بع�ص اأهم 
م�سجد  منها  والتاريخية،  الأث��ري��ة  الأم��اك��ن 
اأحمد بن طولون وم�سجد زين العابدين )ع( 
وم�سجد  ال�سناري  وبيت  الأن��دل�����ص  ومتحف 
حي  يتميز  �سالح.  وال�سيخ  احلنفي  ال�سلطان 
ال�سيدة زينب عليها ال�سالم باملطاعم ال�سعبية 
لرتيادها،  امل�ساهري  من  كثريًا  جت��ذب  التي 
ول�سيما عند وجبة ال�سحور يف �سهر رم�سان. 
الكب�ص(، وهي  كما توجد فيها منطقة )قلعة 
من املناطق ال�سعبية امل�سهورة يف احلي، ومن 
العلماء  م��ن  ك��ث��رٌي  خ��رج  العريق  احل��ي  ه��ذا 
والأدباء وامل�ساهري كما برز فيه فنانون وجنوم 

كعادل اإمام ونور ال�سريف.
امل�سجد  بناء  تاريخ  اإن  مراد  م�سطفى  يقول 
غ��ري م��ع��روف، لكن ج��رى جت��دي��ده يف زمن 
علي  عهد  يف  ١٥70م  ع��ام  العثمانية  الدولة 
با�سا، وكان لها م�سجد �سغري يف اأحد الأفرع 
ل  امل�سرين  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سغرية. 
ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة  اأن  يجزمون 
مدفونة يف هذا املقام، اإل اأن املقام ظل على 
ملحبي  روحية  ومكانة  بقد�سية  يحظى  الدوام 
اأن  يعتقد  امل�سرين  بع�ص  اإن  بل  البيت،  اآل 
عليها  زينب  لل�سبدة  الوحيد  املقام  هو  ه��ذا 

ال�سالم.
جائحة  تاثري  اإىل  احلي  رئي�ص  معاون  واأ�سار 
فوفقًا  للمقام،  ال���زوار  ت��واف��د  على  ك��ورون��ا 
ل  ال�سريف  املقام  ف��اإن  ال�سحية  للتعليمات 
ول  اأخرى  مرة  ويقفل  ال�سالة  وقت  اإل  يفتح 
ي�سمح  لكن  املقام  بدخول  للزائرين  ي�سمح 
ال�سالة،  فري�سة  ب��اأداء  منهم  حم��دود  لعدد 
كما منعت كل الفعاليات مثل املوالد وغريها، 
مرا�سم  يوؤدون  فاإنهم  الأجانب  الزائرون  اأما 
الزيارة خارج اأ�سوار املقام ال�سريف وهو جزء 

ب�سب  ال�سديدة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  من 
جائحة كورونا.  

 نفحات اإميانية 
يجل�ص  ال�سريف  املقام  باب  من  مقربة  على 
عليهم  البيت  واآل  زينب  ال�سيدة  اأحد مريدي 
يو�سف  فريحي  علي  )ال�سيخ  وه��و  ال�سالم 
اأ�سوان منذ  قِدم من  الذي  ح�سن اجلعفري( 

يف و�سط �لقاهرة، 
حيث مقام �ل�سيدة 

زينب، حفيدة �لنبي 
حممد �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم، ن�ساأ و�حد 
من �أعرق �لأحياء يف 

�لقاهرة. وقد �سمي 
�حلي با�سم �ل�سيدة 

زينب )ع( تكرميًا 
ملنزلتها �لرفيعة. 

و�ل�سيدة زينب هي بطلة 
كربالء و�بنة �لإمام 

علي، و�أمها فاطمة 
�لزهر�ء عليهم �ل�سالم 
�أجمعني. ووفقًا لبع�ض 
�لرو�يات فاإنها جاءت 

�إىل �لقاهرة منفية من 
دم�سق و�تخذت هذ� 

�ملكان مقرً� لإقامتها. 

 

مركز ا�شعاع روحي

البي��ت.. اآل  ملحّب��ي  مثاب��ة  يع��ّد 

مقام ال�شيدة 

)ع(زينب

القاهرة: ا�شراء خليفة

يف القاهرة..
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املقام  يف  هنا  حياته  ومي�سي  طويلة  �سنن 
املقد�ص  امل��ق��ام  نفحات  م��ن  ينهل  ال�سريف 
وروحانياته.          ويرف�ص ال�سيخ اأي راأي يقول 
اإن هناك مقامًا ثانيًا لل�سيدة زينب )ع( يف اأي 
ال�سيدة  مقام  اأن  ويوؤمن  القاهرة.  مكان غري 
زينب يف م�سر وي�ست�سهد بالتاريخ على قوله، 
ال�سالم  عليها  زينب  ال�سيدة  نفيت  اأن  فبعد 
حيث  م�سر  يف  تعي�ص  اأن  طلبت  دم�سق  من 
ا�ستقباًل  م�سر  واأه��ل  م�سر  وايل  ا�ستقبلها 
وتركوا  والتكرمي،  باملحبة  وغمروها  رائعًا 

بن�سبها ال�سريف.
 وبعد احلفاوة التي لقيتها ال�سيدة زينب ومن 
م�سر  لأه��ل  ال�سهرية  دعوتها  دع��ت  معها، 
ن�سركم  ن�سرمتونا  م�سر،  "اأهل  فقالت: 
اهلل، واآويتمونا اآواكم اهلل، واأعنتمونا اأعانكم 
اهلل، وجعل لكم من كل م�سيبة خمرجًا ومن 
كل �سيق فرجًا." وي�سيف اأن ال�سيدة ا�ستقرت 
اآن��ذاك  م�سر  وايل  ووهبها  م�سر  اأر���ص  يف 
اكتفت بغرفة  لكنها  ق�سره كله لالإقامة فيه، 
واحدة فقط يف الق�سر، واأقامت هذه ال�سيدة 
مكانًا  وجعلتها  ال��غ��رف��ة  ه���ذه  يف  ال�سريفة 
بعد  الغرفة  هذه  وحتولت  وزهدها،  لتعبدها 
وفاتها اإىل مقامها الآن، فت�سمى هذه الغرفة 

مقام ال�سيدة زينب.
 وبح�سب روايات ي�ستند اإليها ال�سيخ اجلعفري 
باأن  وفاتها  قبل  اأو���س��ت  زينب  ال�سيدة  ف��اإن 
لها  فكان  م�سجد،  اإىل  الق�سر  باقي  يتحول 
ذلك، وحتول ق�سر الوايل اإىل م�سجد ال�سيدة 

اأغلب  به  يعتقد  الذي  التاريخ  وهذا هو  زينب 
يكون  اأن  ميكن  ول  منهم،  واأن���ا  امل�سرين، 

مقامها يف مكان اآخر.                
ح�ش�ر عراقي

ويعد مقام ال�سيدة زينب عليها ال�سالم واحدًا 
العراقيون  يحر�ص  التي  الوجهات  اأه��م  من 
على زيارتها، ول عجب فاإن العراقين ي�سعون 
اإىل التقرب من اآل بيت النبي ونيل �سفاعاتهم 
واجبًا  ومقاماتهم  اأ�سرحتهم  زي��ارة  ويعدون 
الزائرين  قلوب  تنتع�ص  اإذ  اأدائ���ه  م��ن  لب��د 
مراقدهم  من  وال�سكينة  الإمي���ان  بنفحات 

ومقاماتهم املقد�سة. 
ميكنك  منه  وقريبًا  ال�سريف  املقام  وح��ول 
املقام  زيارة  يوؤدون  العراقية  العائالت  روؤية 
ال�سريف الطاهر ويقيمون ال�سالة ويطلبون 
عليها  زينب  ال�سيدة  من  والركة  ال�سفاعة 
ال�سالم.            تقول )اأم علي(، وهي �سيدة 
عراقية مقيمة يف القاهرة، اإنها معتادة على 
اأن  اعتادت  وق��د  زينب  ال�سيدة  مقام  زي��ارة 
تناجي ال�سيدة زينب وت�سكو لها هّمها وترجو 

�سفاعتها عند اهلل.                 
الذين  امل�سرين  بتبجيل  املقام  حظي  وق��د 
و)اأم  ب�)الطاهرة(  زينب  ال�سيدة  ي��ن��ادون 
املت�سوفة  اأم��ا  ال��ع��واج��ز(،  و)اأم  اليتامى( 

يوؤدونها  وطقو�ص  بعادات  ارتبطوا  فقد  منهم 
عام  ك��ل  م��ن  رج��ب  �سهر  ففي  امل�سجد،  يف 
احتفال  يف  زي��ن��ب  ال�����س��ي��دة  م��ي��الد  يقيمون 
وحرم  املنطقة  فيزينون  )امل��ول��د(،  ي�سمونه 
بن  واحل��ل��وي��ات  الهدايا  وي��وزع��ون  امل�سجد، 
اخليم  وين�سرون  املنطقة،  �سوارع  يف  النا�ص 
ال�سوفية  الطرق  لإيواء مرتادي  يف كل مكان 
تاركن  م�سر،  يف  مكان  كل  من  ياأتون  ال��ذي 
اأهليهم حبًا بال�سيدة زينب واآل البيت، وطمعًا 
الزيارة  تخفف عنهم هذه  اأن  ويف  بركتها  يف 
ه��م��وم��ه��م كما  ب��ع�����ص 
ياأتون ليفوا بنذر معن، 
بن  الهدايا  فيوزعون 

الفقراء والدراوي�ص.
مل��ق��ام  زي����ارت����ك  ويف 
زي��ن��ب )ع(  ال�����س��ي��دة 
ال��ق��اه��رة،  و����س���ط  يف 
مدفونة  اأكانت  و�سواء 
اأم ل، فاإنك ت�سعر  هنا 
متدك  روحية  بنفحات 
و�سوق  نف�سية  ب��راح��ة 
كبري لروؤية اأبناء ر�سول 
بيته  واآل  )����ص(  اهلل 
الأ����س���راف الأط���ه���ار، 
ال��زي��ارة  تنتهي  وح��ن 
جت���د ن��ف�����س��ك م�����س��وق��ًا 

للزيارة مرة اأخرى.
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ي��شف املحمداوي

مي�شا
م�ائد الرحمن

رم�سانية  بطقو�ص  العربية  م�سر  جمهورية  تتمّيز 
البلدان،  من  الكثري  عن  بها  وتتمّيز  تختلف  ة  خا�سّ
العادات  ع�سرات  من  واح��دة  هي  الرحمن  وم��وائ��د 
ال�سهر  ه��ذا  يف  روؤي��ت��ه��ا  على  تعتاد  التي  والتقاليد 
ل  اآخر  بلد  ما جتدها يف  ن��ادرًا  حالة  وهي  الف�سيل، 
�سيما اأنَّ املعروف عن م�سر النفتاح الفني وت�سدرها 
الدول العربية يف جمال التقدم ال�سينمائي وامل�سرحي 
والغنائي  والنفتاح العلماين الذي �سبقت فيه العديد 
من دول العامل، وهذا كّله باعتقادهم ل يرر تن�سلهم 
الأيام  لذا جتدهم يف  الكرمي،  �سهر اهلل  قد�سية  عن 
الرم�سانية يف نقاء �سريرة وقد�سية روح واإميان مطلق 
�سرائع  تطبيق  يف  ين�سب  ل  وع��ط��اء  كبري  وت�سامح 
اأ�سدقه من خالل  الأم��ر مل  وه��ذا  وج��ل،  الباري عز 
مكوثي  اأثناء  قرب  عن  وع�سته  مل�سته  واإمّن��ا  الأخبار 
يف اأم الدنيا كما يطلقون على قاهرة املعز، والغريب 
يف تلك الظاهرة اأنَّها ل تطّبق من قبل م�سايخ الدين 
ومي�سوري احلال فقط، بل وجدتها منت�سرة وب�سورة 
ب�سورة  الرحمن  وموائد  الفن،  اأه��ل  عند  ت�سدق  ل 
�سفر  م��ا  ح��د  اإىل  ت�سبه  يعرفها  ل  للذي  تف�سيلية 

الطعام التي تقدم عندنا يف جمال�ص العزاء.
تقلني  الأجرة  و�سيارة  ا�ستغرابي  واأثار  اأده�سني  وما   
وا�سعة  �ساحة  و�سط  طعام  مائدة  املهند�سن  حي  يف 
الع�سرات  مبقاعدهم  حولها  جتّمع  احل��ي؛  ذل��ك  يف 
�ساألت  وحن  الفطور،  حلظة  بانتظار  ال�سائمن  من 
ال�سيا�سين  املائدة لأحد  ال�سائق م�ستف�سرًا؛ هل هذه 
با�سا..  ي��ا  "ل  مبت�سما:  عليَّ  رّد  ال��دي��ن؟  رج��ال  اأو 
لحظ  وحن  �سرييهان"،  ال�ستعرا�سية  للفنانة  اإنَّها 
وبجدية  ق���ال  للخر  ت�سديقي  وع���دم  ا���س��ت��غ��راب��ي 

ل�سرييهان"،  اإنها  العبا�ص  اأب��و  "واملر�سي  وانفعال: 
وفهمت من كالمه اأنَّها تدفع لكل مفطر على مائدتها 
مائدتها،  املفطرين على  لزيادة عدد  ع�سرين جنيهًا 
ي��ق��ول، ف��ه��ن��اك م��ائ��دة  ال��وح��ي��دة ك��م��ا  وه���ي لي�ست 
منهج  تتبع  وهي  الزمالك،  يف  عبده  فيفي  للراق�سة 
ال�سائم  ج��ذب  عملية  يف  نف�سه  �سرييهان  الفنانة 
الفنانن  من  العديد  على  ينطبق  والأم���ر  ملائدتها، 
الرحمن  موائد  اإقامة  على  يواكبون  الذين  املعروفن 
مدن  جميع  ويف  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  يف  �سنويا 

اجلمهورية بح�سب قول �سائق الأجرة.
حمافظات  وبقية  ب��غ��داد  �سوب  القلب  التفت  وهنا 
التغيري  جعلهم  الذين  الدين  مّدعي  معاتبًا  البلد، 
بف�سل  جتارًا  اأ�سبحوا  الذين  وكذلك  املتمكنن،  من 
ال�سابق ب�سوؤال ب�سيط ومرير؛ ملاذا ل  �سقوط النظام 
الرحمن  الف�سيل بعمل موائد  ال�سهر  ي�ستثمرون هذا 
يف  الراق�سات  تفعل  كما  والفقرية،  املتعففة  للعوائل 
اقرتفوها  التي  ذنوبهم  بع�ص  ميحو  اهلل  لعّل  م�سر 
بحق �سعبهم؟ اأم اإن تقليد الراق�سات يف فعل اخلري 
ولو  يفعلوها  اأن  عليهم  متمنيًا  باعتقادهم،  ذنبًا  يعد 
واإنا  هلل  واإنا  ون�ص"،  عالوحدة  ولي�ص  "عالوحدة... 

اإليه راجعون.

 املعروف عن م�شر النفتاح الفني وت�شدرها 
الدول العربية يف جمال التقدم ال�شينمائي 

وامل�شرحي والغنائي  والنفتاح العلماين الذي 
�شبقت فيه العديد من دول العامل، وهذا كّله 

باعتقادهم ل يربر تن�شلهم عن قد�شية �شهر اهلل 
الكرمي، لذا جتدهم يف الأيام الرم�شانية يف نقاء 

�شريرة وقد�شية روح واإميان مطلق...



ال�سارع  هذا  تاأ�سي�ص  على  م�سى  قرن  من  اأكرث 
باب  مبنطقة  ال�سمالية  بدايته  ترتبط  ال���ذي 
مبنطقة  مرتبطًا  اجلنوب  اىل  وينتهي  املعظم، 
التي  ال�سوارع  من  لي�ص  لكنه  ال�سرقي،  الباب 
تقا�ص مب�سافاتها بل بكنوزه احل�سارية وبخلوده 
الذي احتل مكانة مهمة يف جغرافيا بغداد، فكان 

قلبها الناب�ص باحلياة.
بني القبح واجلمال

وعلى امتداد ال�سارع من مركز اإدارة احلكم يف 
ترتا�سف  بال�سراي  يعرف  ما  اأو  القدمية  بغداد 
ال�سروح احل�سارية جنبًا اىل جنب، وكل معلم 
العاملي،  ال��رتاث  لئحة  على  ليكون  مر�سح  فيها 
ال�����س��روح  ال��ن��ف��اي��ات حت��ي��ط بتلك  ت���الل  ل��ك��ن 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، وت�����س��ّوه ج��م��ال��ه��ا وج����ودة ط��رازه��ا 
املدينة  تاريخ  على  �ساهدًا  ميثل  الذي  املعماري 
وعظمتها، يوم كانت زيارتها حلمًا للباحثن عن 

اجلمال والفن والتح�سر.
وقريبًا  امل��دل��ل  خ��ان  قبالة  امل��ي��دان  �ساحة  يف 
الذي  دجلة  وق�سر  ال�سهري  املتنبي  �سارع  من 
كر�ستي،  اأجاثا  الريطانية  للكاتبة  �سكنًا  كان 
للعائالت  مق�سدين  واخلان  امليدان  كان  وحيث 
اجلامعات  وطلبة  املثقفن  وال�سباب  العريقة 
على  حر�سوا  وق��د  اأم�سياتهم  مي�سون  ال��ذي��ن 
ارت�����داء ب��دلت��ه��م ال��ر���س��م��ي��ة الأن���ي���ق���ة، حيث 
ودور  وامل�سارح  املو�سيقية  واحلفالت  امللتقيات 
املاركات  اأف�سل  جتلب  التي  وامل��ح��ال  ال�سينما 
هنا  باأطنابه  اخل��راب  ي�سرب  اأن  قبل  العاملية، 
حمطة  بكونها  عرفت  التي  ال�ساحة  وت�ستبدل 
املت�سكعن  الطابقن  ذوات  احلمر  البا�سات 
ب��رواده��ا  البائ�سة  اأر�سفتها  يفرت�سون  ال��ذي��ن 
احل��ق��ي��ق��ي��ن، ح��ي��ث ُي��ف��ت��ت��ح ب���ار اأو حم��ل ُع��دد 
ناجي  كمحال  ال�سهرية  املحال  اأح��د  اأغلق  كلما 
ال�ساعاتي املتخ�س�ص ببيع ال�ساعات النم�ساوية 
العائلة  م�سور  "اأر�ساك"  وحمل  وال�سوي�سرية 
بها  ي�ستبد  الأجنبية، وحيث  باتا  واأحذية  املالكة 
اأن  ياأبى  الذي  والإهمال  الظالم  ال�ساحة(  )اأي 

يفارقها. 
معاول  بعناد  تقاوم  التي  املتهالكة  اأبنيته  وبن 
مقاهي  من  التاأريخ  اأنفا�ص  تنبعث  التخريب، 

�سارع من �أعرق �سو�رع بغد�د، يحت�سن معاملها �لتي 
بد�أت ت�سيخ بفعل �لإهمال، وهو ذ�كرتها وم�ستودع 
�أ�سر�رها �لتي �رتبطت بكل ز�وياه ومنعطفاته، ف�سارع 
�لر�سيد مبا يحمله من تفرد يف جو�نبه �ل�سيا�سية 
و�لجتماعية و�لثقافية، وكونه م�سرحًا لأحد�ث 
مف�سلية يف تاريخ �لبالد، ظل حا�سرً� يف وجد�ن 
�لعر�قيني على مر �لأزمان و�ختالف �لأجيال.

والف�شل �شارع الر�شيد

م�شت�دع كن�ز العراق 
وم�شرح اأحداثه العظيمة

كيف
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ومقهى  كلثوم  واأم  كالزهاوي  الرتاثية  ال�سارع 
ملتقى  كانت  التي  املقاهي  تلك  عجمي،  ح�سن 
لرجالت ال�سيا�سة والأدب والفن والفكر اجلديد، 
التي انطلقت منها تلك الأجيال الواعية واملفعمة 
عليه  اأق��ف��ل  ملجتمع  والتغيري  ال��ث��ورة  بحما�سة 
الحتالل العثماين اأفق احلياة باأغالل التجهيل 
واخلنوع والكهنوتية، فكانت مبثابة منابر يعتلي 
ال�سعراء والثوار والفنانون واملجددون،  �سهوتها 
لكن �سعورًا ينتابك وكاأن يدًا اآثمة امتدت بق�سوة 

لتغتال عبق املكان وخياله ال�ساحر.
ل�حة �شريالية

ي�سم  ال��ذي  املربع  تغلق  التي  النفايات  وت�سّكل 
�سريالية  لوحة  ال�سورجة  ب�سوق  البنوك  مباين 
تتجمع  النفايات  فاأطنان  والفو�سى،  للخراب 
يعقدون  العر�سان  كان  التي  املنطقة  هذه  حول 
ومي�سون  العراقية  حماكمها  اأق��دم  يف  ِقرانهم 
لقتناء جتهيزات العرو�ص من �سارع النهر، وما 
كل  حتتل  والب�سطات  ال�سابلة  مل��رور  �سبيل  من 
اأركان اأزقته ال�سيقة التي ا�ستحالت اىل مكبات 
مبانيها  تعانق  والفو�سى  للنفايات،  متناثرة 
املوغلة يف عمق تاريخ املدينة و�سارعها العظيم.

يقول عالء �سعدون الذي عمل منذ نعومة اأظفاره 
يف هذا ال�سارع: اأن ل ف�سل لأمانة بغداد يف رفع 
النفايات املتكد�سة هنا، فعندما تاأتي عجالتها، 
اأداء الواجب،  "الفزعة" اأو  فاإنها ل تاأتي بدافع 
يف  للموظفن  الباعة  يدفعها  اأم��وال  مقابل  بل 
وامل�سوؤولون.  النا�ص  يعرفه  اأم��ر  وه��و  الأم��ان��ة، 
ترفع هنا جمانًا،  النفايات  كانت  لو  وي�ستدرك: 
اأو اإ�سقاطًا لفر�ص الواجب، لرفعت الأمانة تالل 
ل  التي  ال�سراي  مبنطقة  حتيط  التي  النفايات 

ت�سم حمالَّ كثرية.
ل يغري ال�سارع بكل كنوزه احل�سارية من جوامع 
عريقة  وم��دار���ص  وجامعات  ومكتبات  وكنائ�ص 
كدار  تاأريخية  �سخ�سيات  �سكنتها  مباٍن  وم��ن 
متحف  اىل  حتويلها  ج��رى  التي  م��ود  اجل���رنال 
والق�سر  قا�سم،  الكرمي  عبد  ال�سهيد  للزعيم 
ومبنى  له،  ا�سرتاحة  في�سل  امللك  اتخذه  الذي 

الرملان العراقي الذي ما عاد بالإمكان التعرف 
الكنوز  تلك  تغري  ل  معامله،  من  تبقى  ما  على 
ب��غ��داد وامل�����س��وؤول��ن يف الأم��ان��ة املتهمن  اأم���ن 
ال��روؤي��ة  اىل  وب��اف��ت��ق��اره��م  وال��ف�����س��اد  بالف�سل 
بالقدر  ال  اليها  لاللتفات  والثقافية  العمرانية 
اىل  ال�سائبة  الأم���وال  م��ن  امل��زي��د  يجلب  ال��ذي 
خزائن الأمانة التي ل ينظمها قانون ول حتميها 

اآليات حما�سبة ومراقبة.
وينح�سر جل اهتمام اأمانة بغداد ب�سراعها مع 
دائرة  �سيما  ول  ال�سارع  ملباين  املالكة  اجلهات 
واإخراجها  الدور  بهدف متّلك  وال��رتاث،  الآث��ار 
ت�سمح  الرتاثية اىل طبيعة جتارية  من طبيعتها 
خالل  م��ن  فيها،  بالت�سرف  الف�ساد  ل��روؤو���ص 
عر�سها لال�ستثمار وهذا ما حدث مع مبنى اأول 
وزير مالية عراقية �سا�سون ح�سقيل، حيث هدت 
معاول املخربن هذا ال�سرح الرتاثي لتحوله اىل 
امل�ستثمرين،  لأح��د  ُمِنَح  بائ�ص  جت��اري  م�سروع 
وهو و�سمة عار تظل تالحق امل�سوؤولن يف اأمانة 

بغداد.
حن  بن  مفتعلة  حرائق  الر�سيد  �سارع  وي�سهد 
وت�سويهها  الرتاثية  املباين  تدمري  بهدف  واآخ��ر 
�سفة  اىل  حتويلها  خمتلفة  جلهات  يت�سنى  كي 
جتارية، ويتحدث مواطنون هنا اأن هذه احلرائق 
بغداد عن  اأمانة  ويتغا�سى عنها مراقبو  مدبرة 
احلرائق  ت�سّببت  وقد  اإهمال،  اأو  اإ�سرار  �سابق 
من  ج��زءا  متّثل  وتاأريخية  تراثية  معامل  مبحو 

تاريخ وتراث العراقين، ويف كل الحوال ل ميكن 
للم�سوؤولن يف اأمانة بغداد التن�سل عن دورهم يف 
وقف هذا التخريب املتعمد الذي يقتلع بوح�سية 

ذاكرة العراقين و�سروحهم احل�سارية.
جي�س من املراقبني

يعملون  املوظفن  من  جي�سا  بغداد  اأمانة  متتلك 
يف  امل��ح��ال  اأ���س��ح��اب  ي�سعر  ل  م��راق��ب،  ب�سفة 
�سارع الر�سيد ورواده بهم اإل عند جمع ال�سرائب 
بح�سب  وه��ي  كاهلهم.  تثقل  اإّنها  يقولون  التي 
ت�سنيفهم تنق�سم اىل اأنواع عدة من ال�سرائب، 
ت�سميته  على  ا�سطلح  ما  ال�سرائب  تلك  اأق�سى 
بن اأ�سحاب املحال بالع�سائرية، فهي ال�سريبة 
الأكرث ق�سوة واإمعانًا يف البتزاز، اإذ تتكرر كّلما 

تغرّيت وجوه املراقبن.
يبن  وه��و  ا�سمه  نذكر  اأّل  اأح��ده��م  رجانا  وق��د 
دون  وم��ن  ب��الب��ت��زاز  ت��وؤخ��ذ  ال�سرائب  تلك  اأن 
الأم��ان��ة  م��وظ��ف��و  فيها  وي�ستح�سر  و����س���ولت، 
التو�سل  اأو  التاأخر  ح��ال  يف  القانون  م��واد  ك��ل 

لتخفي�سها.
والواقع اأنَّ اأمانة بغداد تعد من اأغنى املوؤ�س�سات 
من  الت�سعينيات  يف  مدخولتها  وكانت  العراقية 
القرن الفائت تكفي لتغطية نفقاتها وم�ساريعها 
ب��الإي��رادات،  العامة  اخلزينة  ورف��د  املختلفة 
ف��الأم��ان��ة مت��ت��ل��ك ع���ق���ارات ل ح�����س��ر ل��ه��ا يف 
وم�ساتل  �سا�سعة  وم�ساحات  و�سواحيها،  بغداد 
ال�����س��رائ��ب  ع��ن  �سخمة  وم�����وارد  وم��ت��ن��زه��ات 

املهنة  ك�سريبة  جتنيها  التي  الأوج���ه  املتعّددة 
و�سريبة الالفتة و�سرائب كبرية عن املخالفات 
وم�ساريع تدّر اإيرادات �سخمة، وحت�سل الأمانة 
على ربع الواردات ال�سيادية التي تذهب للدولة، 
امل��ال  على  رق��اب��ة  ول  لل�سفافية  وج���ود  ل  لكن 
وال�����س��رائ��ب ال��ت��ي ت��رتك لج��ت��ه��ادات موظفن 
الأمانة  اأعمال  لها يف  اأثر  ول  بالف�ساد،  متهمن 
التي حتولت اىل بالوعة لالأموال غري اخلا�سعة 
للرقابة، بل اإن امل�سوؤولن فيها يتباكون وي�سكون 

من نق�ص الأموال.
تربيرات 

مديرة  ا�ستقبلتنا  الر�سافة  بلدية  مبنى  ويف 
ا�ستعدادها  واأبدت  بحفاوة  البلدية  مدير  مكتب 
مل�ساعدتنا، وبينما كّنا نهم باخلروج من املكتب 
اأخرتنا ال�سكرترية اأن مدير البلدية يف طريقه 
املوظفن وهو  اأحد  املدير حولنا اىل  اإلينا، لكن 
معاون رئي�ص امل�ساحن غ�سان عبد الواحد حميد، 
كان الرجل ذا عقلية حمرتمة، ملّما بعمله ولديه 
اجلهات  نوعية  لنا  ل  ف�سّ وقد  كافية،  معلومات 
الر�سيد،  �سارع  عقارات  ملكية  اإليها  تعود  التي 
يف  والذرائع  امل��ررات  لإيجاد  يجتهد  كان  لكّنه 
مواجهة اأ�سئلتنا، وبدًل من اإجابتنا ب�سكل مبا�سر 
راح ميلي علينا معلومات عن طبيعة عمل دائرته 
ل تعني النا�ص كثريًا، ول ت�سمد اأمام الواقع املر 

الذي ي�سعب تريره.
بردوده وحتميله  قناعتنا  الرغم من عدم  وعلى 
احرتمنا  لكّننا  الأم��ان��ة،  ف�سل  اأخ���رى  ج��ه��ات 
ال�سارع  لقيمة  واإدراك���ه  فهمه  �سعة  الرجل  يف 
كثريون  يراها  التي  دائرته  عن  دفاعه  وقّدرنا 
تلك مل تخرج  انها فا�سلة، لكن تفكريه ونظرته 
عن روؤية م�سوؤويل الأمانة، التي يعتقد مديروها 
املكا�سب  وحتقيق  ال��واردات  تعظيم  واجبهم  اأنَّ 

املالية.
فقد عّد وقوع مباين �سارع الر�سيد �سمن مناطق 
اىل  اآث��اري��ة  من  جن�سها  لتحويل  م��ّررًا  جتارية 
هذه  �سيانة  باإعادة  املطالبة  من  وبدًل  جتارية، 
وهجرة  اإهمالها  اأن  ي��رى  ال��رج��ل  ف��اإن  امل��ب��اين 

اىل  لتحويلها  مّرر  واليهود  امل�سيحين  �سكانها 
وال��رتاث  الآث��ار  هيئة  دام��ت  ما  مناطق جتارية 

عاجزة عن �سيانتها.
والواقع اأن رئي�ص امل�ساحن غ�سان حميد حتّدث 
مبا�سرة  عالقة  ل  ج��وان��ب  ع��ن  كبري  باإ�سهاب 
اإىل  ي��رم��ي  ال���ذي  التحقيق  ه��ذا  ب��اأه��داف  لها 
بغداد  اأمانة  يف  امل�سوؤولن  تفكري  طال�سم  ح��ّل 
يحر�ص  الرجل  وك��ان  احفاقاتهم،  وا�ستمرار 
على اأّل تفوتني كلمة ل اأدونها من حديثه الطويل 

الذي يكاد ان يكون جمٍد.
مفارقة اأقرب اىل الف�شيحة

التعاطي  املعمارية هند قي�ص  املهند�سة  وترف�ص 
مع مررات الأمانة باإهمال واحد من اأهم �سوارع 
مفارقة  اىل  وتلتفت  العربي،  العامل  بل  البالد، 
تف�سح ف�ساد القائمن يف اأمانة بغداد وف�سلهم، 
فقد جنحت بلدية اأربيل يف غ�سون مدة وجيزة 

يف حتويل املدينة القدمية املرتبطة بقلعتها اىل 
معلم تراثي ح�ساري، واملفارقة الأق�سى اأن بلدية 
وفنين وعمال مهرة  ا�ستعانت مبعمارين  اأربيل 
اأبناء  من  الإ�سالمية  العمارة  يف  ومتخ�س�سن 
�سوارع  اأعظم  يرزح  بينما  واملحافظات،  بغداد 

العا�سمة حتت يد اجلهل والف�ساد.
مبادرات  اىل  قي�ص  هند  املهند�سة  اأ�سارت  كما 
ال�����س��ارع،  يف  امل��ب��اين  بع�ص  لتطوير  �سخ�سية 
ك��ت��ط��وي��ر ���س��وق ال�����س��ف��اف��ري يف ع��ه��د ال��ن��ظ��ام 
ال�سابق، و�سارع املتنبي، ومبادرة مذهلة لأمالك 
�سخ�سية جرى تطويرها على طرز تراثية، واىل 
تطوير منطقة راأ�ص اخليمة التي �سهدت حماولة 
 ،١٩٥٩ عام  قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  اغتيال 
يف  القائمن  مررات  تعّري  املبادرات  هذه  وكل 

اأمانة بغداد. 
وي��ق��ول حم��م��د م��ع��ن ���س��اح��ب اأح���د حم���ال بيع 
املعدات يف عمارة تراثية جرى اإعادة بنائها وفقا 
للطراز الرتاثي الذي طبع مباين ال�سارع اآنذاك، 
اإن �ساحب العمارة هو الذي اأعاد بناءها كونها 
مباين  �سيانة  تعاد  اأن  متمنيًا  �سخ�سيًا،  ملكًا 

ال�سارع اأو يعاد بناوؤها على الطراز الرتاثي. 
ُقدمت  الفائت  القرن  ثمانينيات  ومنذ منت�سف 
درا�سات تهدف لتطوير �سارع الر�سيد، م�ستندة 
اإىل القيمة احل�سارية التي ميثلها هذا ال�سارع، 
واأجرت جمموعات هند�سية ا�ست�سارية م�سوحات 
لل�سارع، وو�سعت ت�ساميم لتطويره على  وا�سعة 
طراز تراثي وحت�سن مظهره احل�ساري واإعمار 
مع  القدمية،  امل��ب��اين  وترميم  التحتية،  بنيته 
التاريخية  واخل�سائ�ص  اللم�سات  على  احلفاظ 
والروؤية  الإرادة  وغياب  الف�ساد  لكن  والرتاثية، 
ا�ستقرت يف  التي  تلك اخلطط  دون جناح  حال 

رفوف الن�سيان.
بغداد  اأمانة  يف  امل�سوؤولن  ت�سريحات  ت�سي  ول 
التفكري  اأ�ساليب  لتغيري  نية  بوجود  ول خططهم 
من  العا�سمة  وقبله  ال�سارع  لنت�سال  العقيمة 
ومل  طبعت  التي  الروؤية  وغياب  الف�سل  م�ستنقع 

تزل نهج اإداراتها املتعاقبة.
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�شّ�هت وجه بغداد واأغلقت اأفقها

غابة
الف�ش��اد ر�شخه��ا  م�شكل��ة  الل�حات التجارية..  ريا عا�شي 
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ال�سارع.  ه��ذا  يف  ال��ب��ارزة  الوحيدة  وكانت 
الدكتور  وال�����س��ن��وات رح��ل  الأي����ام  ومب���رور 
املن�سرم  القرن  ثمانينيات  �سلمان فائق يف 
ي�سّمى  بقي  ال�سارع  اأن  ال  عيادته  ورحلت 

با�سمه.

 غابة ل�حات الأطباء
غابة  و�سط  �سائعة  كنت  حقًا  اليوم  لكّني 
اأع��ل��ى �سطوح  م��ن الإع���الن���ات ت��ب��داأ م��ن 
املجاورة  الأر�سفة  اإىل  وتنتهي  العمارات 
اإذا دار املرء براأ�سه ميينًا  ال�سيارات.  قرب 
وال�سوئية  الإعالنية  اللوحات  بن  ي�سارًا  اأو 
باأنه  حتمًا  ف�سي�سعر  واملج�ّسمة  واخلطية 
امل�ستغلون يف الطب  ي�سكنه  يعي�ص يف كوكب 

فقط.
هذه اللوحات �سنعت لال�ستدلل على مكان 

العيادة والتخ�س�ص، اإل اأنك �ست�سيع حرفيًا 
اأو  ذوق  اأو  تن�سيق  اأي  من  تخلو  لوحات  بن 
جمال، و�سعت بع�سوائية، و�ست�ستغرب كيف 
ميكن للنا�ص الب�سطاء والأمين وكبار ال�سن 
اأن ي�ستدلوا على اأطبائهم اأو املخترات التي 
الغابة  هذه  و�سط  حتليالتهم  لديها  يجرون 

الع�سوائية.
وقفت قرب اإحدى ال�سيدليات التي و�سعت 
عالمة ال�سيدلية على ر�سيف امل�ساة قاطعة 
القلب  يقع طبيب  اأين  و�ساألتها:  املارة  درب 

قرب  تقفن  اإن���ك  وق��ال��ت  �سحكت  )اأ.غ( 
عيادته  لوحة  و�سع  ��ه  اأنَّ فاكت�سفت  لوحته. 
على الأر�ص بحيث ل ميكنك اأن ترى مدخل 

العمارة.
اع الإعالن نَّ  �شُ

اع اإعالنات الطرق تقع مكاتبهم  نَّ  اأغلب �سُ
ب��ن ال��ب��ت��اوي��ن و���س��اح��ة ك��ه��رم��ان��ة. حيث 
ت�ستهر هذه الأحياء بكرثة املطابع وم�سانع 
اإىل  اجتهنا  التجارية.  والقطع  الفليك�ص 
ال�سيد غ�سان، )م�سمم، 60  و�ساألنا  هناك 

ثمة  وهل  الإعالن  عمل  �سوابط  ما  عامًا(: 
"�سابقًا  فاأجاب  ا�ستيفاوؤها؟  ينبغي  �سروط 
باملحال  اخلا�سة  التجارية  اللوحات  كانت 
تخ�سع للرقابة وح�سب م�ساحة املحل و�سكل 
وتاريخية  قدمية  البناية  كانت  واإذا  البناية 
العا�سمة  اأمانة  وكانت  اأ�سعب،  ف�سروطها 
وقطع  الإع���الن���ات  مل��راق��ب��ة  جل��ن��ة  ت�سكل 
بغداد  جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  ال�ستدلل 

واحتاد ال�سناعات ووزارة التجارة".
با�ستخدام  ملزمن  "كنا  غ�سان:  وي�سيف 

اإن كانت  م��ن ح��ول��ه��ا،  ال��ت��ي  ق��ط��ع مت��اث��ل 
حماًل  ك��ان  واإن  ال�سيدليات  اأو  ل��الأط��ب��اء 
جتاريًا فح�سب اإمكانية املحل والتاجر، كون 
جباية  عليها  �سيدفع  �ستو�سع  التي  القطعة 

�سنوية �ساحب املحل".
اأنواعًا  نواجه  اليوم  "لكّننا  بالقول:  ويردف 
من التجار الذين ل يفقهون معنى الإعالن 
ذوق  اأي  ميتلكون  ول  ال�ستدلل،  وعالمات 
فني ويطلبون �سناعة اأكر القطع ول يفقهون 
معنى الألوان واملاركات لذلك يطلبون األوانًا 

ق�سدتجُ �سارع �سلمان فائق و�سط بغد�د عّلي ��ستدل على �لقطعة �لإعالنية 
للطبيب �لذي يعالج و�لدتي. لكني كنت كمن يبحث عن �إبرة يف كومة ق�ض. ملن 
ل يعرف فاإنَّ �أهايل بغد�د �سمو� �ل�سارع با�سم �سلمان فائق �لطبيب �لذي كانت 
ترتفع على �أحد �ملباين لوحة �إعالنية ت�سري �إىل ��سمه و�أوقات دو�م عيادته 

ورقم هاتفه �لأر�سي وتخ�س�سه �لطبي.



جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
 م��شيقى ال�شمت!

�ساأقول ملن يرفع بوجهي اإ�سبع اتهام خجوًل، ويقول: 
اإن��ك تكرث م��ن ذك��ر الأمل���اين: غ��وت��ه، ب��اأن��ك – اأّيها 
املعرت�ص، ل تعرف هذا الرجل حقَّ املعرفة، ل �سيما 
الأدبية  ا�ستياقاته  �سيما  ل  وامل�سلمن،  بالعرب  �سلته 
عليه  الأك��رم  الر�سول  نحو  العرفاين،  الطابع  ذات 

اأف�سل ال�سلوات وال�سالم.
وال��ع�����س��ور كلها، فهو  الأزم��ن��ة  ب��ح��ق، رج��ل  غ��وت��ه، 
���س��وؤون  يف  وع���امل  وم�����س��رح��ي،  و���س��اع��ر،  مو�سيقي، 
وعا�سق  ودبلوما�سي،  والأزه��ار  واحل�سرات  العنا�سر 
من طراز فريد، حتى وهو يتجاوز الثمانن من عمره.
ليلة  "األف  درا���س��ة  على  انكّب  اأي��ام��ه،  اأخ��ري��ات  ويف 
اإيّل،  خ��ّي��ل  لقد  حتى  منوالها،  على  وك��ت��ب  وليلة" 
اأملانية  فا�سلة  تُه  َحرَّ �ساأنه  يف  كتابًا  اأق��راأ  كنت  حن 
اأنَّ  "فاو�ست" ما زال يثق  اأن �ساحب  العربية،  جتيد 
"�سهرزاد" �سوف تطل عليه يف وحدته، من مكان ما 
يف هذا العامل، لأن هذا الرجل حُمب من طراز ل قبل 
الدنيا، كما  ي�سع  الذي  به، فقلبه هو املحب  لكثريين 

يقول بتهوفن .
لنفكر يف رجل يعزف ال�سمت!

ولكن، ملاذا رجل؟ ومل ل يكون الذي ق�سدته امراأة؟ 
ال�سمت:  مبو�سيقى  اأردت  – اإين  لكم  اأق��ول  واحل��ق 
امراأة، وكان يف ذهني اأن عازفة ال�سمت امراأة. ولك 
فوق  تاج  اأّي  – رعاك اهلل،  ترى  اأن  وقبله  بعد ذلك 
روؤو�ص املحبن، حتى وهم يبتعدون عن بع�سهم اآلف 

الكيلومرتات، كما كانت ق�سة "جران" و"مي".
َق�ّص علّي، غريب املرتوك، ق�سة ق�سرية، ذات يوم، 

حكاية  يف  ه��ذا،  يومنا  اإىل  قريتنا،  تتحّدث  فقال: 
كبار  ق��ال  املجنون".  و"جميل  املجنونة"  "جميلة 
اأع��ايل  مع  ب��الإ���س��ارة  تتكلم  "جميلة"  كانت  ال��ق��وم: 
النخيل، وذوؤابات ال�سحب، والطيور املهاجرة، والنهر 
اأبناء  من  لأيِّ  ب��اًل  تلقي  ول  امل�سطخب،  اأو  الهادئ 

جن�سها.
امل�سجد،  عند  باكيًا،  اإل  ي�ساهد  ل  "جميل"  وك��ان 
وعندما  احل�ساد،  مو�سم  ويف  النهر،  �سريعة  وقرب 
ُيزفُّ عري�ص �ساب اإىل عرو�سه. لكنه حن راأى جميلة 
عاليًا:  با�سمها  ونطق  دموعه،  كفكف  ظهرية،  ذات 

جميلة ... جمي�� .... لة !
�سربًا  وجميلة  جميل  بن  حدث  ما  قومنا  بع�ص  عدَّ 
"جميل املجنون".  من جنون، فقال قائل من بينهم: 
عذاباته:  تعرف  ومل  احل��ب  ت��ذق  مل  ام���راأة  وق��ال��ت 
تعي�ص وحيدة  التي  املراأة  تلك  املجنونة".اأما  "جميلة 
وكان  قريتنا،  من  الق�سي  الطرف  عند  كوخها،  يف 
جميلة  نوباتها:  اإح��دى  يف  فقالت  "عفراء"،  ا�سمها 

َتغزل ال�ُسكوت!
نا�ص  األ�سنة  على  ت��زال  ما   – ذل��ك  بعد  واحلكاية، 
– حتى بعدما اختفى  قريتنا، يرويها الرائح للغادي 

خلفهما. اأثرًا  يرتكا  اأن  دون  "املجنونان" من 
تفكر  مب  �ساألته:  ثم  حُليظات،  املرتوك  غريب  �سكت 

يا �ساح! .
قال كاأمنا يتلو اأ�سطرًا من كتاب حبه: ما اأزال اأعزف 
�سرت  حتى  اأخ����رى،  بعد  �سنة  ال�سمت  مو�سيقى 

املو�سيقى والوحدة يف اآن.

وحدة،  يف  – �أبدً�،  "�ملحبون 
ولو كانو� يف �أ�سخم �لجتماعات"
)غوته(
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�سيئة ولوحات عجيبة غريبة".
�ساألناه: هل ت�ستجيب لهم اأم تفر�ص راأيك؟ 
وهو  يقرر  من  هو  امل��ال  "�ساحب  ف��اأج��اب: 
اأو دائرة خالية  من �سيدفع ول توجد رقابة 
لإ�سكات  و�سيلة  �سيجد  وحتمًا  الف�ساد،  من 
وي�سع  العا�سمة  اأمانة  يف  اجلباية  موظفي 

ما يحلو له.
�ساألناه: ماذا عن الإعالنات يف �سارع املطار 
تتبع  "هذه  ف��اأج��اب:  ال�سريعة؟  واخلطوط 
�سركات عمالقة تتابع هذه الأمور وهي تدفع 
الرئي�سة  ال�سوارع  يف  طائلة  مبالغ  للدولة 
التي هي منذ تخطيط بغداد كانت وما زالت 

حتت الرقابة".
 عالمات م�شّجلة

الأخرية جمموعة من  ال�سنوات  افتتحت يف 
املولت التي ت�سم كثريًا من املحال ال�سغرية 
الآخ��ر  وبع�سها  حملي  بع�سها  وال��ك��ب��رية، 
ماركات معروفة، وتخ�سع جميعها لل�سوابط 
وال�سروط اخلا�سة بوزارة التجارة وم�سّجلة 
جميعًا لدى دائرة ال�سرائب. لذلك جتد اأن 
املول  بناية  على  ترتفع  والقطع  العالمات 
يوؤذي  ل  اأنيق  ب�سكل  والداخلية  اخلارجية 
العن وب�سكل من�ّسق ميكن للمارة اأن ميّيزوا 

الأ�سماء والب�سائع ب�سكل اأنيق ومن�سجم مع 
ما حوله.

نطاق  خ��ارج  ملطاعم  عالمات  ظهرت  كما 
العالمات  وتطابق  ونظامية  اأنيقة  امل��ولت، 
والآخ��ر  احلن  بن  تظهر  وقد  من�سئها،  يف 
هي  باأّنها  امل��واط��ن  ي�ستبه  عاملية  عالمات 

الأ�سلية حلن التجربة.
اأ�شحاب املحال

حمل  �ساحب  عبا�ص،  مفيد  ال�سيد  يقول 
لالألب�سة الرجالية: "يف ال�سابق كانت هناك 
ال�سم  تختار  حن  اأّن��ك  اأولها  ع��دة؛  لوائح 
ت�سجيل  دائ���رة  مبتابعة  فعليك  ال��ت��ج��اري 
وجود  ع��دم  من  للتاأكد  وامل��ح��ال  ال�سركات 
ال�سم اأ�ساًل، لكن اليوم وب�سبب تزايد عدد 
�سيئًا  يعني  ال�سم  يعد  مل  واملحال،  ال�سكان 
وبغياب املتابعة وتف�سي الر�سوة مل نعد جند 
تتغافل  والأم��ان��ة  حقيقي،  ب�سكل  يتابع  من 
العامة  ال�����س��وارع  وت��رّك��ز على  ال��ف��روع  ع��ن 
هائاًل  ع��ددًا  ف�ستجدين  ذلك  من  وبالرغم 

من املخالفات الظاهرة للعيان".
ثم ي�سيف: "للعلم كل هذه اللوائح ما زالت 
ال�سارع  اأن  ال  بها م�ستمر  والعمل  موجودة، 

مليء باملخالفات".

�ساحب  ثالثيني،  )�ساب  احليايل  حم�سن 
اإخراج  "كنت ج��ادًا ج��ّدًا يف  يقول:  مقهى( 
كل الأوراق الر�سمية واملوافقات من وزارتي 
ال�سحة والتجارة وت�سجيل ا�سم املقهى لأين 
اإيجاد  على  وم�سّر  العراقي  بالعمل  معتز 
العمل  بت�سجيل  العراقي  لل�سباب  احللول 
لكن  الجتماعي،  ال�سمان  دائ��رة  لدى  لهم 
لأم��ان��ة  طائلة  مبالغ  ن��دف��ع  ��ن��ا  اأنَّ احلقيقة 
ال��ع��ا���س��م��ة م��ن اأج����ل رف���ع الن��ق��ا���ص وك��ل 
القطع  ر���س��وم  ل�ستيفاء  جلنة  ت��اأت��ي  ع��ام 
اخلارجية، لكن هذه اللجنة يف كل مرة تاأتي 
اللوحة  وتقّيم  جديد  وبطاقم  معينة  بهيئة 
وال�سريبة كيفما اتفق دون اأي قيا�ص حلجم 
ي�سجل  ل  لكن  و�ساًل  يعطون  وهم  القطعة، 
اللوحة،  حجم  ول  احلقيقي  املبلغ  ل  داخله 
وقراره  اجلابي  مبزاج  مرتبط  برمته  الأمر 

وحده".
واأخريًا هذه دعوة لدوائر الت�سجيل واملتابعة 
العا�سمة  واأمانة  التجارة  ولوزارة  واملراقبة 
واإع���ادة  مدننا،  وج��وه  ي�سّوه  م��ا  ك��ل  لإزال���ة 
اأ�سالك  �سوهتها  التي  بغدادنا  اإىل  اجلمال 
التي  املنفلتة  التجارية  والقطع  امل��ول��دات 

تنت�سر كالوباء.
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 مفخرة ح�شارة اإ�شن�ّنا املن�شّية!

وتعني  هنا  املدينة  ت�سمية  اإىل  ب�سلة  مت��ّت  ل 
اإىل مملكة  يعود  �سادومب  الألواح." موقع  "بيت 
احلالية،  دياىل  مركزها حمافظة  التي  اإ�سنوّنا 
وقد  ج��دًا،  والقوية  املهمة  املمالك  من  وكانت 
ُعرث يف هذا املوقع على كثري من البيوت لل�سكنى 
"معبد  اليوم  ي�سمى  ما  وهو  كبري،  معبد  وعلى 
مدخله،  على  احلامية  الأ�سود  لوجود  الأ�سد"، 
اأي�سًا  على مين بوابته، ويف داخل املعبد نف�سه 
يف الباحة الو�سطية هناك اأ�سود ترمز اإىل القوة 
واحلماية. هذه الأ�سود املوجودة حاليًا يف املوقع 
املحفوظة  الأ�سلية  لالأ�سود  اإ�سمنتية  ن�سخ  هي 
يف املتحف العراقي. كما ُعرث على معابد مهمة 
جدًا هناك، منها "املعبد املزدوج" الذي جرت 
�سيانته وميكن م�ساهدته، ويعود هذا اإىل الآلهة 
املعابد  بع�ص  اأي�سًا  "خايا" و"ني�سابا." هناك 

ال�سغرية يف تل حرمل اإىل اجلوار.
اأهم الكت�سافات يف هذا املوقع هو العثور  ومن 
على ثالثة اآلف لوح م�سماري در�سها الباحثون، 
البابلي  الع�سر  ف��رتة  اإىل  ت��ع��ود  األ����واح  وه��ي 
ر�سائل  عن  عبارة  كانت  والن�سو�ص  القدمي. 
مدر�سية  ون�سو�سًا  و�سراء  بيع  عقود  ت�سمنت 
من  ن�سخة  على  ُعرث  وهناك  قامو�سية،  واأخرى 
القوانن  اأهم  من  واحد  وعلى  كلكام�ص  ملحمة 

واأقدمها الذي يطلق عليه "قانون ا�سنوّنا."

اإليها  امل�����س��ار  التنقيبات   
القرن  اأربعينيات  يف  كانت 
ال��ع�����س��ري��ن ا���س��ط��ل��ع ب��ه��ا 
والأ�ستاذ  باقر  طه  العاّلمة 
حم���م���د ع���ل���ي م�����س��ط��ف��ى 
وب���اح���ث���ون اآخ��������رون، وق��د 
اللقى املهمة يف املوقع،  اأي�سًا على بع�ص  عرثوا 
واأ�سفرت التنقيبات عن اكت�ساف كثري من بيوت 

ال�سكنى. 
م�سيج  الآن  املوقع  قائاًل:  حديثه  ليث  د.  يختم 
حلفظه من التجاوز وقد كان لفرتة ق�سرية يف 
حالة جيدة وميكن زيارته، اأما اليوم فاأعتقد اأنه 
لي�ستعيد  وال�سيانة  التنظيف  اإىل بع�ص  بحاجة 

األقه ليتمكن املواطنون وال�سّياح من زيارته.  
�سياج عا�سمة �لثقافة

مك�سوفًا  مكانًا  متعاقبة  لعقود  املوقع  هذا  كان 
ل ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ي��ذك��ر م��ن ل���دن ال��دول��ة 
والبناء على  ترميمه  العراقية، حتى يف طريقة 
طريقة  اأنها  الوا�سح  فمن  القدمية،  اأ�سا�ساته 
معطى  م��ع  التعاطي  ���س��وء  على  تنطوي  ب��ن��اء 
هذه  اأن  اإذ جند  والقدم،  القيمة  بهذه  تاريخي 
وطليت  حديث  بطابوق  �ُسيدت  ق��د  اجل���دران 
اأن  ح��ن  يف  �ساذجة،  بطريقة  وال��ت��ن  بالطن 
يف  معتمدًا  كان  ال��ذي  )الفر�سي(  حجر  بقايا 
وامل��وق��ع  اجل���وار،  يف  متناثرة  الأ���س��ل��ي  بنائها 
منذ  وتو�سعت  ن�ساأت  �سكنية  مبنطقة  حم��اط 
ح�سن  م��ن  ولعل  املا�سي.  ال��ق��رن  خم�سينيات 
على  يتجاوزوا  مل  املجاورين  ال�سكان  اأن  احلظ 
اأركان هذا الأثر ومل يجروؤ اأحٌد على التقدم فيه 

�سرًا واحدًا. وما عزز الوعي الجتماعي يف هذا 
م�سروع  انطالق  هو  قليلة  �سنوات  قبل  ال�سدد 
)بغداد عا�سمة الثقافة( اإذ اأحيط املوقع ب�سياج 
مك�سوفًا  كان  اأن  بعد  تبقى،  ما  الآن  اإىل  حفظ 

ومالذًا ل�ستى اأنواع العبث بن حن واآخر.  
نق�ض �لقادرين على �لتمام

وا�سح اأن تل حرمل قد تعر�ص لكثري من الإهمال 
امل�سيئن،  بع�ص  من  املتعمد  العبث  يد  وطالته 
البيئية.  والظروف  التقادم  عوامل  عن  ف�ساًل 
وامل�سوؤولن  ال��زم��الء  لإخ��ال���ص  اإدراك��ن��ا  وم��ع 
مواقع  م��ن  وك��ث��ري  امل��وق��ع  ه��ذا  على  القائمن 
ب�سيطة  توجيهات  لكن  الأخرى،  الأثرية  العراق 
الإ�سمنتية  الن�سخ  �سب  واإع��ادة  املكان  بتنظيف 
لأ�سود املعبد امله�ّسمة واملطروحة اأر�سًا ل حتتاج 
اإىل انتظار الت�سديق على موازنة عام 202١ ول 
ر�سيدًا  ولي�ست  وظيفة  اإنها  الأع��وام،  غريه من 
انفجاريًا لإعادة الباب املطروح اأر�سًا بال �سبب، 
وال�سّياح  اأمام املدار�ص  وثمة باب م�سّيج ومغلق 
اإمتامه  على  معًا  نقدر  نق�ص  اإنه  وال�سحفين. 
القادرين  نق�ص  كان  اإذا  اإل  تذكر،  كلفة  دون 

على التمام.

هذا  اجن��از  ا�ستغرقها  التي  الثالثة  الأ�سابيع 
مع  بتعاون  النهاية،  يف  اأُُك��ل��ه��ا  اآت��ت  التحقيق 
املقيمن  واملوظفن  والرتاث  الآثار  هيئة  رئي�ص 

يف املوقع.
هذا املوقع، البائنة اأركانه منذ قرون، مل تختِف 
مع  مت�سابك  �ساخ�ص  فهو  وت��اأث��ريه،  عظمته 
الرافدينية �سحيقة  املمالك  اأهم  اإحدى  مرياث 

القدم وبالغة التاأثري. 
اإنه اأثر يقع يف اأطراف مملكة اإ�سنونا، وكان قد 
خراء  رفقة  باقر،  طه  العاّلمة  اأ���س��راره  فكك 
�سبق  ق��ان��ون��ًا  فاكت�سفوا  اأوروب���ي���ن،  ومنقبن 
حمورابي ها هنا، ومّدخرات لن�سخة من ملحمة 

اإقليد�ص،  �سبقت  ريا�سية  ومعادلت  كلكام�ص، 
التعامالت  ك��ل  ت��وث��ق  ُرُق���م  م��ن  اآلف  وب�سعة 
متفرقة  ولقًى  والأدب��ي��ة،  والقانونية  التجارية 
بقايانا  ترفد  بقاياه  زالت  ما  ن�سغ  ق�سة  حتكي 
لهذه  املحلي  ال�سم  هو  حرمل"،  "تل  امل�ستتة. 
وثائق  ك��ل  تختزن  التي  ال���وزارة  اأو  املوؤ�س�سة، 
اإ�سنونا، وحرثها وتعامالتها، ويقع جغرافيًا على 
اأطراف منطقة )تل حممد( يف بغداد اجلديدة، 
على  ت�سميته  ت�ستبه  بعيد،  غري  اآخر  تل  يقابله 
وت�سابه  الأث���ر  لقرب  ن��ظ��رًا  املتخ�س�ص،  غ��ري 

الأ�سماء. 
كانت خامتة هذا التجوال اأن اأتاح لنا مدير هيئة 

املتخ�س�ص مبوقع  ليث ح�سن،  الدكتور  الآثار، 
تل حرمل بر�سالته البحثية، بح�سب ما اأفاد لنا، 
الإ�ساءة.  هذه  لنا  وقدم  املوقع  لدخول  فر�سة 
البحثي  تخ�س�سه  اإىل  ا�ستنادًا  ليث  د.  يقول 

مبوقع تل حرمل:
التي  املهمة جدًا  املواقع  "تل حرمل" من  موقع 
"تل  وت�سمية  القدمي،  البابلي  الع�سر  اإىل  تعود 
ال�سكان  اأطلقها  حملية  ت�سمية  ه��ي  حرمل" 
احلرمل  ن��ب��ات  لنت�سار  امل��وق��ع  على  املحليون 
القدمية  املدينة  وا�سم  التل،  ه��ذا  �سطح  على 
حتى  معناها  ن��ع��رف  ل  ال��ت��ي  "�سادومب"،  ه��و 
التي  "�سادّب" الأكدية  كلمة  فقط  هناك  الآن، 

اكُت�شفت فيه ن�شخة فريدة 
من ملحمة كلكام�س

تل حرمل، موقع �آثاري عر�قي مهم، يقع جغر�فيًا على �أطر�ف 
زنت وثائق مملكة  منطقة تّل حممد يف بغد�د �جلديدة، وفيه خجُ

�إ�سنوّنا، وحرثها وتعامالتها، وقد �أتاح لنا �لدكتور ليث ح�سني مدير 
هيئة �لآثار و�لرت�ث فر�سة دخول �ملوقع، و�لطالع على و�قعه، 

وخطط �لهيئة ل�سيانته، فكان هذ� �لتحقيق.

حرمل".. "تل 

حتقيق: ح�شن ج�ان
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وما بن وجود اأطباء يحملون القيم الإن�سانية 
جتارة  املهنة  من  يتخذون  واآخرين  العليا، 
مربحة على ح�ساب املواطن، تختلف وجهات 
النظر بن هذا وذاك، ف�ساًل عن ممار�سات 
)الك�سفية(  املعاينة  اأ�سعار  كرفع  اأخ���رى 
التحليالت  واأج���ور  اخلا�سة  ال��ع��ي��ادات  يف 
التي  ال�سوابط  خ��ارج  والأ���س��ع��ة  وال�سونار 
من  وغ��ريه��ا  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  و�سعتها 
املتطلبات التي يحتاجها الت�سخي�ص الطبي 
تعامل  اخ��ت��الف  طبيعة  واأي�����س��ًا  ل��ل��ح��ال��ة، 
الطبيب عندما يكون يف امل�ست�سفى العام اأو 
الأطباء  بع�ص  واتفاق  اخلا�سة،  عيادته  يف 

مع �سيدليات وخمترات دون غريها.
كثرية يف  وجود فجوات  اإىل  ي�سري  ذلك  كل 
على  وللوقوف  ال�سنن.  مدى  على  جمتمعنا 
احل��الت  بع�ص  نعر�ص  يجري،  ما  حقيقة 
اأي�����س��ًا  ون�ستمع  امل��راج��ع��ن  واج��ه��ت  ال��ت��ي 
املتابعة  امل�سوؤولة عن  املخت�سة  لراأي اجلهة 

نقابة  وهي  الطبيب،  عمل  على  والإ�سراف 
الأطباء العراقين.

�ختالف �لت�سخي�ض �لدقيق بني 
طبيب و�آخر

كان  الذي  وال��ده  ا�سطحب  اأجم��د(  )اأحمد 
اإىل  امل��ع��دة(  )يف  بطنه  يف  اأمل  م��ن  ي�سكو 
الك�سف  اإج��راء  وبعد  الأطباء،  اأح��د  عيادة 
عليه، قرر الطبيب اأن يخ�سعه اإىل الفح�ص 
ب��ال��ن��اظ��ور، ل��ك��ن امل��ف��اج��اأة ال��ت��ي مل اأك��ن 

الطبيب اأت��وق��ع��ه��ا  اأن 

اأ�سر على اأن تكون من خالل فتحة املخرج.
مهلة  منه  طلبت  طويلة،  مناق�سات  وبعد 
اأف��راد  م��ع  املو�سوع  ملناق�سة  اأي���ام  لب�سعة 
عقدنا  وعندما  نتيجة.  اإىل  للو�سول  العائلة 
قناعة  اإىل  نتو�سل  مل  العائلي،  الجتماع 
اأب��ي  ن��ع��ر���ص  اأن  ف��ق��ررن��ا  الطبيب  ب��ك��الم 
قبل  م��ن  فح�سه  وب��ع��د  اآخ���ر.  طبيب  على 
التقارير  على  واطالعه  متخ�س�ص  طبيب 
اأجراها  التي  الفحو�سات  والتحاليل وجميع 
م�سبقًا، كتب له و�سفة عالج، ما اإن اأخذها 
ب�سحة  الآن  ويتمتع  لل�سفاء  مت��اث��ل  حتى 

جيدة.

�تفاقات ترهق كاهل �ملو�طن
 2٥ العمر  م��ن  تبلغ   ،) ع   . ن   ( امل��واط��ن��ة 
عامًا رف�ست ذكر ا�سمها، تقول: اأعاين من 
طبيبًا  فراجعت  الدرقية،  الغدة  يف  م�ساكل 
اخت�سا�سيًا، وبعد الفح�ص كتب يل حبوب 

ت�سنف مهنة �لطب على �أنها من �أهم �ملهن �لتي حتمل �لر�سالة 
�لإن�سانية بني جميع �ملهن �لأخرى، و�أن على عاتق حاملها تقع 

�أثقل �سفة عرفتها �لب�سرية، �أل وهي �لأمانة �لتي يجب �أن 
ت�سان بال�سورة �ل�سحيحة، لأنها تتعامل مع حياة �لنا�ض مبختلف 

�أجنا�سهم و�أطيافهم وطبقاتهم. 

ج�شٌع واتفاقات بني بع�س الأطباء 
وال�شيادلة واملختربات

الطب  مهنة  خرجت  هل 
عن م�شارها الإن�شاين

�شرمد رزوقي

الغدة  مبعاجلة  اخلا�سة  )نيومريكازول( 
م��ن عالجات  اأن���واع  ع��ن  ف�ساًل  ال��درق��ي��ة، 
غري  �سيدلية  من  العالج  �سرفت  اأخ���رى، 
التي اأ�سار علي الطبيب بها، وعندما رجعت 
وهو  خطاأ  العالج  هذا  اإن  يل  قال  للطبيب 
غ��ري امل��ك��ت��وب يف ال��و���س��ف��ة، ف��ا���س��ط��ررت 
ال�سيدلية  م��ن  و���س��رف��ه  ال��ع��الج  لإرج����اع 
�سعر  لكن  فيه،  يعمل  الذي  للمجمع  التابعة 
العالج قد ت�ساعف، وكانت حالتي ت�ستوجب 
الن�سغال  وع��دم  ال��ع��الج  بتناول  الإ���س��راع 

بق�سية تبعية ال�سيدلية وما اإىل ذلك.

تالعب بو�سفة �لعالج
ي��ق��ول امل��واط��ن )ح��ام��د ع��ب��ا���ص(: راجعت 
التي  املفا�سل  ب��ع��الج  متخ�س�سًا  طبيبًا 
الك�سف  اإج���راء  وبعد  ابنتي،  منها  تعاين 
قائمة  ل��ه��ا  و���س��ف  ال��ف��ح��و���س��ات  وب��ع�����ص 
ع���الج ط��وي��ل��ة، م��ن ث��م ع���دت ب��ه��ا للمنزل 
لأم�����ر �����س����روري، و���س��رف��ت ال���ع���الج من 

�سيدلية يف منطقة �سكني، لكن ال�سيدلين 
فاجاأين باأن اأغلب العالجات مكررة باأ�سماء 
اآن واحد،  خمتلفة ول يجوز ا�ستخدامها يف 
مبلغ  اأ�سبح  بحيث  املكررة  الأدوي��ة  فحجب 
ذهبت  يومن  وبعد  ج��دًا،  منا�سبًا  الو�سفة 
الطبيب  معها  ي��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ي  لل�سيدلية 
و�ساألتهم عن تكلفة الو�سفة بالكامل فقالوا 
اإنها تبلغ مئة وثمانن األف دينار، وهذا املبلغ 

يعادل �سعفي �سعر �سراء الو�سفة!

تهرب
العراقية" ات�سالت  "ال�سبكة  جملة  اأجرت 
كانوا  بع�سهم  لكن  الأط��ب��اء،  من  ع��دد  مع 
يتهربون من اإبداء وجهات نظرهم الر�سمية 
ورف�سوا ن�سرها، واآخرون مل يجيبوا عليها اأو 
الكرة  رمى  البع�ص  ات�سالتنا،  على  ي��ردوا 
الآخر، كما مل تفلح حماولتنا يف  يف ملعب 
ال�سحة  جلنة  اأع�ساء  من  بعدد  الت�سال 
بخ�سو�ص  اأ�سئلتنا  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

املو�سوع.

عقوبات ر�دعة للمخالفني
اأخرى  عر�سنا تلك احلالت وق�سايا كثرية 
ع��ل��ى ن��ق��اب��ة الأط���ب���اء ح��ي��ث اأك���د ال��دك��ت��ور 
الأطباء  نقيب  العزاوي(،  مط�سر  )جا�سم 
تعرف  اأو كما  املعاينة،  اأجور  اأن  العراقين، 
ب� )الك�سفية( تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي اأوًل على 
اإذ   ، املمار�سة  و�سنّي  الدرا�سة  �سنّي  ع��دد 

؟
« د.جا�سم مط�سر
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م�������ق�������االت

لإعطاء  جدًا  �سروريان  الأمرين  هذين  اأن 
وخرته  ومهارته  الطبيب  قدرة  عن  ت�سور 
فالطبيب  املري�ص،  ومعاجلة  ت�سخي�ص  يف 
وحا�سل  خدمة  �سنوات  ع�سر  لديه  ال��ذي 
ال��ذي  ال��ط��ب،  حقل  يف  �سهادة  اأع��ل��ى  على 
اأج��ور  ت��رتاوح  ا�ست�ساريًا(  )طبيبًا  ي�سمى 
اإىل  األ��ف��ًا  وع�سرين  اخلم�سة  ب��ن  معاينته 
تخفي�سها  النية  ويف  دينار،  األ��ف  الأربعن 
األفًا، وهذه الأرقام هي  اإىل خم�سة وثالثن 
عليها  التفاق  ومت  النقابة  اقرتحتها  التي 
والتي يتوجب على كل الأطباء اأن يلتزموا بها 
ول يجوز لأي من الزمالء اأن ي�سيف دينارًا 
واحدًا على الك�سفية خارج احلدود املقررة. 
وت��زاي��د  الأط���ب���اء  بع�ص  وع���ن خم��ال��ف��ات 
نقيب  قال  باجل�سع وغريه،  ال�سكاوى عنهم 
يف  عنها  ن�سمع  التي  احل��الت  اإن  الأط��ب��اء 
وال�سحافة  الإع��الم  الع��الم  ويف  ال�سارع 
الطبيب  يخالف  حالت  بوجود  والأ�سدقاء 
ف��ي��ه��ا ���س��واب��ط م��ه��ن��ت��ه، ب��ال��رغ��م م��ن اأن 
البع�ص يريد الإ�ساءة ملهنة الطب والأطباء 
النقابة  ففنحن يف  لها،  لأغرا�ص ل ح�سر 
وعندما  وال��ره��ان،  بالدليل  معها  نتعامل 
نتوانى  فال  الأط��ب��اء  اأح��د  �سد  حالة  تثبت 

بتطبيق القانون مطلقًا.

واملتابعة  الإ�سراف  يف  الرقابي  الدور  وعن 
دور  اأن  ال��ع��زاوي  الدكتور  يو�سح  للنقابة، 
ال��درج��ة  يف  يعتمد  احلقيقة  يف  ال��ن��ق��اب��ة 
هي  ال��ت��ي  امل��واط��ن  متابعة  على  الأ���س��ا���ص 
املواطن  مع  منتلك  لأننا  اعتبار،  كل  ف��وق 
ن�ستمع  اأننا  كما  حقيقية،  رقابية  �سراكة 
يقدمها  التي  واملقرتحات  ال�سكاوى  كل  اإىل 
لكي نقف على حقيقة ما يجري، ف�ساًل عن 
الفرق التفتي�سية التابعة للنقابة والأ�ساليب 
تلك  اأن  اإىل  م�سريًا  تتبعها،  التي  والآليات 
الفرق تنق�سم اإىل جلان متخ�س�سة: الق�سم 
الأول منها جلان تفتي�سية دائمة تتابع عمل 
اختياراتها  وتكون  م�ستمر  ب�سكل  العيادات 
امل��ح��اف��ظ��ات،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ع�سوائية 
دوري.  ب�سكل  ذل��ك  ب�ساأن  تقاريرها  ترفع 
متخ�س�سة  جلان  فهي  الثاين  الق�سم  اأم��ا 
مب��ت��اب��ع��ة اأي����ة ���س��ك��وى ت��رف��ع اإل��ي��ن��ا وت��ق��وم 
احلقائق،  على  للوقوف  الفوري  بالتحقيق 
عملها  ان�سباط  جلنة  وج���ود  ع��ن  ف�ساًل 
املهنية  الأخ��الق  تخ�ص  �سكوى  اأي��ة  متابعة 
اأو الأخطاء الطبية، وهي منتخبة و�سلطتها 
الق�ساء،  اإل   عملها  يف  يتدخل  ل  مطلقة 
اأو  بالتنبيه  تبداأ  اإداري���ة  تكون  وعقوباتها 
العيادة  غلق  اإىل  وت�سل  والغرامة  الإن��ذار 

من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتن اأو غلقها ب�سورة 
قرارها  تغيري  كان  اأي  ي�ستطيع  ول  دائمية، 
لديها  اأن  كما  العليا،  الإداري��ة  املحكمة  اإل 
فقرة اأنها يف بع�ص احلالت ميكن اأن تعدل 
عن قرارها بعد اأن يقدم الزميل ا�سرتحامًا 
وتعهدًا باأنه لن يكرر اخلطاأ، ويكون تعديل 
القرار �سرطيًا، اأي مع وقف التنفيذ، ويبقى 
املراقبة  حت��ت  ال��زم��ن  م��ن  ل��ف��رتة  الزميل 
اأن ع�سرات من احلالت  وامل�ساهدة، مبينًا 
عقوبات  اأ�سحابها  طالت  اإثباتها  مت  التي 
ال�سكاوى  خالل  من  اأكانت  �سواء  خمتلفة، 
اأو من التفتي�ص املفاجئ، موؤكدًا اأن الأ�سهر 
ثالث  ب��اإغ��الق  ع��ق��وب��ات  �سهدت  الأخ����رية 
ع��ي��ادات لأط��ب��اء م��ار���س��وا اأع��م��اًل تخالف 
تعليمات وتوجيهات منظمة ال�سحة العاملية 
بفايرو�ص  امل�سابن  معاجلة  يخ�ص  فيما 

كورونا امل�ستجد.
ق�سية  اإىل  ال��ن��ق��ي��ب  ال�����س��ي��د  اأ����س���ار  ك��م��ا 
الت��ف��اق��ات ب��ن ال��ط��ب��ي��ب وال�����س��ي��ديل اأو 
 .. الناظور  اأو  ال�سونار  اأو  املختر  �ساحب 
ونعمل  مرفو�سة  املمار�سات  هذه  باأن  الخ، 
ب�سرط  املواطن  مع  بالتعاون  ك�سفها  على 
فقد  ذلك  ثبت  واإن  القطعية  الأدل��ة  وج��ود 

ت�سل العقوبة اإىل غلق عيادة الطبيب.
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

ف�شل يف اجلحيم

وعلى  والدخان،  اللهب  ال�سماء بحرًا من  "وراأيت يف 
وُت��ه��ّدد  حت��رتق  جميعًا  اخل���رياُت  وي�����س��اري،  مييني 

كاألف مليون رعد"
كتابه  يف  كتبها  التي  اأع���اله  يف  رام��ب��و  ع��ب��ارة  تبدو 
اأح��د  �سهادة  كاأنها  اجلحيم"   يف  "ف�سل  الأ�سهر 
اأ�سبح ذلك  الناجن من جحيم ابن اخلطيب، فلقد 
واللهب  ال��دخ��ان  م��ن  ��ي��ًا  جُلّ "حرفيًا" ب��ح��رًا  امل��ك��ان 
واملوت، جحيم يتلظى فيلَتِهم كلَّ من حوله وقربه وبن 
يجدوا  اأن  اآملن  ج��اوؤوا  الذين  النا�ص  من  ظهرانيه 
منجًى من موت الوباء، لكن فاتهم اأن موتًا اآخر كان 
ج�سد  من  متّكن  فتكًا  اأ�سد  وباء  �سببه  بهم،  يرتب�ص 
اأو  خبيث  ورم  يتف�سى  مما  اأ�سواأ  فيه  وتف�سى  العراق 

الف�ساد. وباء  "غانغرينا" هو 
كانت احلاجة اأم موؤيد وولدها موؤيد وابنتها قد وثقوا 
وج��دوا  ح��ن  اأن��ه��م  حتى  ك��ث��ريًا،  ال�سحي  بالنظام 
اإ�سابتهم بالفايرو�ص موؤكدة، اأ�سلموا قيادهم للطب، 
الالزم،  العالج  لهم  لتوفر  الرحماء،  املالئكة  مهنة 
لهم  متاحًا  الأوك�سجن  ف�سيكون  الأمر،  ا�ستلزم  واإن 
الذي  فما  الهواء،  فيها  و�سّح  �سدورهم  �ساقت  اإذا 
حدث لينقلب املكان الذي طلبوا فيه احلياة ومت�سكوا 
باأ�سبابها ُيغدق عليهم باملوت والفواجع؟ ملاذا ت�ستمر 
املاآ�سي ول يظهر م�سوؤول واحد له جبن يندى خجاًل، 
ا�ستعرا�سية،  ل  حقيقية  ا�ستقالة  يديه  بن  َيحِمل 
واأحتمل  ج��رى،  ما  �سبب  اأن��ا  معتذرًا:  للنا�ص  فيقول 

امل�سوؤولية عن تق�سريي؟
بينما  ظ��ه��ره،  على  وال��دت��ه  الغيور  م��وؤي��د  حمل  لقد 
للبحث عن خمرج من ذلك  كانت �سقيقته تتقدمهم 
اجلحيم، وقد ا�ستطاعت اأن جتد نافذة وتقفز منها، 

لكن �سحب اللهب والدخان حالت بينها وبن والدتها 
واأخيها، لقد �ساعا هناك يف متاهة املوت والفجيعة، 
ومل يجدًا خمرج الطوارئ حتى اللحظة، لأنه - ح�سب 
اأ�ساًل يف  ثمة خمرج  يكن  امل��دين- مل  الدفاع  تقرير 
ل�سواء  كبريًا  فرنًا  ليكون  م�سممًا  كان  امل�ست�سفى، 
هذا  يكن  ومل  حمتملة،  ���س��رارة  اأي  عند  ال�سحايا 
ليقلق اأي م�سوؤول، لأنهم اعتادوا اأن حت�سل الكوارث 
بينما  فعلهم  رد  ويكون  وف�سادهم،  ف�سلهم  من جراء 
الدعة اخلال�سة:  اأم�سيات من  اأراكيلهم يف  يدخنون 
خمارج  للمكان  ن�سع  اأن  ن�سينا  لقد  اأوب�س�س�س�ص.. 

طوارئ.
يا اإلهي كيف يتحول �سبب احلياة )الأوك�سجن( اإىل 
�سبب للموت؟ ومن َي�سمن لنا عدم تكرار جحيم ابن 
اآخر، ما دام الفا�سدون �سامدين  اخلطيب يف مكان 
حتميهم  ال�سلطة،  بكرا�سي  ملت�سقن  منا�سبهم  يف 
وال�ستجواب  وامل�ساءلة  والعن  ال�سر  من  اأحزابهم 
والطرد، وتبخرهم باحلرمل، وت�سع لكل واحد منهم 

اأم �سبع عيون درءًا للح�سد.
اإليك  �سعدت  ال��ت��ي  ال��ط��اه��رة  الأرواح  بحق  اللهم 
�سارخة �ساكية ظلمهم وبطونهم التي ل متتلئ اأبدًا، 

احكم بيننا وبينهم، واأنت اأحكم احلاكمن.

كانت احلاجة اأم م�ؤيد وولدها م�ؤيد وابنتها قد 
وثق�ا بالنظام ال�شحي كثرياً، حتى اأنهم حني 

وجدوا اإ�شابتهم بالفايرو�س م�ؤكدة، اأ�شلم�ا 
قيادهم للطب، مهنة املالئكة الرحماء، لت�فر 
لهم العالج الالزم، واإن ا�شتلزم الأمر، ف�شيك�ن 

الأوك�شجني متاحًا لهم اإذا �شاقت �شدورهم و�شّح 
فيها اله�اء...



مالهي  عن  والق�س�ص  احلكايات  هي  كثرية 
الأطفال التي كانت قبل عقود من الزمن ت�سمى 
م��الٍه  على  تقت�سر  وك��ان��ت  ال��ع��ي��د،  م��راج��ي��ح 
بدائية وب�سيطة تنت�سر يف �ساحات فارغة داخل 
عجلة  دوران  ومع  ال�سكنية،  والأزق��ة  الأحياء 
التكنولوجيا باتت تلك الألعاب غري قادرة على 
املناف�سة مع مدن الألعاب املتطورة املوجودة يف 
نزعة   ١٩ كوفيد  جائحة  وعززت  املدن.  اأغلب 

التكنولوجية  الأل���ع���اب  اىل  الأط���ف���ال 
خالل  هائلة  اأرب��اح��ا  حققت  التي 

احل��ظ��ر، ل��ك��ن ت��ل��ك الأل���ع���اب ما 
زالت حا�سرة تداعب ذاكرتنا، 

بجمالها وبراءتها.
ي����ح����اول )ح�����س��ن 

وهو  عامًا(   60 يا�سر،  ابو  حم�سن 
�ساحب مالهي اأطفال �سعبية يف 

اأحد اأزقة بغداد ت�سجيع ولديه 
ي��ا���س��ر وث���ام���ر ع��ل��ى دمي��وم��ة 
التي  الأطفال  مهنته مبالهي 
)املراجيح(،  �سعبيًا  ت�سمى 
حتا�سرها  التي  املهنة  تلك 
باألعاب  والتطور  التكنولوجيا 
ج����دي����دة جت�����ذب الأط����ف����ال 

والكبار على ال�سواء.
 مي��ت��ل��ك اب���و ي��ا���س��ر ع����ددا من 

اأك��رث من ع�سرين  منذ  الأراج��ي��ح 
قرب  كبرية  �ساحة  وي�ستغل  عامًا، 

خمتلفة  األ���ع���اب  لن�سب  ب��ي��ت��ه 
منها الأراجيح ودولب 

تركت �جلائحة �آثارها على تفا�سيل حياتنا ومن بينها طقو�ض �لأعياد 
و�ملنا�سبات، فاختفى بفعل �خلوف من تف�سي �لفريو�ض كثري من �لعاد�ت 

�جلميلة �لتي �رتبطت يف ذ�كرة �لنا�ض بتلك �ملنا�سبات، ومن بينها �لألعاب 
و�ملالهي �ل�سعبية �أو "�ملر�جيح".

ي��ح��نُّ اإل��ي��ه��ا الآب����اء والأم��ه��ات

 هزمتها تكن�ل�جيا الألعاب 

�شحى جميد

اأمانًا  اأكرث  كونها  الب�سيطة  الألعاب  مبمار�سة 
ل��الأط��ف��ال م��ن غ��ريه��ا م��ن الأل��ع��اب احلديثة 
على  وال�����س��غ��ار  للكبار  اخل���وف  ت�سّبب  ال��ت��ي 
الألعاب  باأن  اإقناعي  يحاولون  لكنهم  ال�سواء، 
ول  امل�سهد،  على  م�سيطرة  باتت  اللكرتونية 
وجود  ظل  يف  القدمية  الألعاب  اىل  مييل  اأحد 
كان  الفرح  يا�سر:  اأب��و  يقول  متطورة.  األعاب 
اأط��ف��ال  ن��رى  كنا  عندما  املا�سي  يف  يغمرنا 
منطقتنا يلهون بالألعاب املتاحة لهم رمبا لأنها 
كانت اأول اخليارات لهم لقربها من منازلهم، 
على  املنا�سبات  يف  كبريًا  عليها  القبال  وكان 
كجزيرة  �سياحية  مناطق  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م 
ن�سب  ق��رب  القدمية  الأل��ع��اب  ومدينة  بغداد 
ال�سندباد،  مبدينة  اليوم  ُتعرف  ما  اأو  ال�سهيد 
هذه  على  اإق��ب��ال  هناك  زال  ما  ذل��ك  مع  لكن 
لكنه  ال�سعبية،  املناطق  يف  الب�سيطة  املالهي 

اأقل مما كان عليه يف املا�سي. 
�شاحة حممد ال�ش�د

ويقول ماجد �سعيد اأبو عمر )موظف متقاعد، 
يف  لكنه  اأرب��ي��ل  مدينة  يف  ي�سكن  ع��ام��ا(   6٥
الأ���س��ل م��ن اأه���ايل منطقة ب��غ��داد اجل��دي��دة: 
كثرية يف  �ساحات  تنت�سر يف  كانت  الألعاب  اإن 
حتمل  �ساحة  ومنها  اجل��دي��دة  بغداد  منطقة 
ا�سم حممد ال�سود، كانت هذه ال�ساحة متتلئ 
املنا�سبات،  يف  والب�سيطة  البدائية  بالألعاب 
وكان بع�ص النا�ص يوؤجرون اخليول لركوبها يف 
جولة ق�سرية مقابل مبلغ ب�سيط، وكنت ك�سائر 
اأهل املنطقة اأ�سطحب اأولدي ال�سغار ونذهب 
ال�سعبية،  امل��اله��ي  ه���ذه  يف  عنهم  للرتفيه 
وبينما نتبادل التهاين مع اجلريان كان الأولد 
القبال  كان  ورمب��ا  بالألعاب  ويلهون  ميرحون 
املنطقة  اأه��ل  بيوت  م��ن  لقربها  ك��ب��ريًا  عليها 
ف�ساًل عن الأثمان الزهيدة لركوب الأطفال يف 

هذه الألعاب. 
األعاب جميلة واآمنة 

�سركة  يف  )م��وظ��ف��ة  ع��ام��ًا،   ٣٥ جعفر،  ولء 
طريان( ت�سكن يف اأربيل حاليًا وهي اأم لطفلة 
يف  الذكريات  اإن  تقول:  رزان،  ا�سمها  واح��دة 
من  بالرغم  وكثرية  جميلة  الأط��ف��ال  مالهي 
اإذ  ل��الأط��ف��ال،  ومتاحة  اآم��ن��ة  فهي  ب�ساطتها 

ولء  وتفيد  ب�سهولة.  بها  ال�ستمتاع  ميكنهم 
هذه  اىل  يذهبون  ال�سغرية  واأ�سرتها  باأنها 
يوم  �سيما  ل  العطل  اأي��ام  م�ستغلن  املتنزهات 
الأطفال،  وترفيه  النف�ص  عن  للرتويح  اجلمعة 
املتنزهات  هذه  يف  اليوم  األعاب  مييز  ما  ولعل 
على  وه���ي  ب��ال��ون��ات،  هيئة  األ��ع��اب يف  وج���ود 
الأرجح م�سنوعة من املطاط، وهي اأكرث اأمانا 
وتاأمل  ال�سابق.  يف  عليه  كانت  مما  لالأطفال 
اأكرث حتتوي على  تتوفر متنزهات  اأن  اأم رزان 
األعاب الأطفال ل�ستيعاب الزخم الذي يح�سل 

عليها يف اأيام املنا�سبات والأعياد. 
تاأثري اجلائحة 

تفاحة  متنزه  يف  موظف  ع��ام��ًا،   40 علي  زي��د 
العائلي ببغداد، يقول: اإن جائحة كورونا اأثرت 
على  الإقبال  وت�ساءل  عملنا،  يف  كبريًا  تاثريًا 
جّراء  ال�سابق  يف  عليه  كان  عما  املالهي  مدن 
القيود الوقائية، واأردف قائاًل: هياأنا عددًا من 
الألعاب املتنوعة واملختلفة، منها ما هو متطور 
لرتغيب الأطفال بها للرتفيه عنهم، وكثري من 
طوال  اأطفالها  �سحبة  اإلينا  تاأتي  كانت  الأ�سر 
الأجور فهناك مبالغ  اأما  ال�سنوات املن�سرمة، 
متنزهًا  كونه  امل�سروع  على  امل�سرفون  يحددها 
اأهليًا ويحتاج ت�سغيله واإدامته اىل نفقات كثرية 

اأي�سًا. 
خماطر الألعاب اللكرتونية 

يف  �سة  متخ�سّ باحثة  عامر  �سوزان  الدكتورة 
علم النف�ص، من �سكنة بغداد، تقول: اإن وجود 
باملجان  وتوفريها  الب�سيطة  الأطفال  مالهي 
لالأ�سر �سي�ساعد الأطفال يف اخلروج من قوقعة  
البيوت  اجتاحت  التي  اللكرتونية  الأل��ع��اب 

نتيجة اأ�سباب كثرية.
وترى �سوزان اأن الألعاب ال�سعبية تزيد قدرات  
اأن  كما  للجماعة،  وحبهم  العقلية  الأط��ف��ال 
بدنيًا  فيها  اجلهد  يكون  املا�سي    الأل��ع��ابيف 
واأحيانًا  اللعبة،  فكرة  حيث  من  اأم��ن��ًا  واأك��رث 
يكون فيها اللعب بروح الفريق والتعاون، وكانت 
تنتهي مبجرد �سعور الأطفال بالتعب البدين اأو 
الإلكرتونية  الألعاب  لكن  ال�سم�ص،  مغيب  عند 
التوا�سل  تقو�ص  وه��ي  حم��دد،  وق��ت  لها  لي�ص 

الأ�سري. 

الب�سيطة  ال�سعبية  الألعاب  من  و�سواها  الهواء 
التي يزداد الإقبال عليها يف اأيام العيد. 

طفولته  يف  العيد  اأي���ام  يا�سر  اأب��و  وي�ستذكر   
وكيف كانت هذه الألعاب املتنوعة متالأ �ساحات 
املناطق ال�سعبية ويتزاحم على لعبها الأطفال.

 ويعتقد اأبو يا�سر بحزن اأن ل م�ستقبل لالألعاب 
اأح��ف��اده  اإق��ن��اع  ع��ب��ث��ًا  ي��ح��اول  وه���و  ال�سعبية 

مراجيح العيد..
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ع��م��وم��ا، ي��ق��وم م��ف��ه��وم ال�����س��وم يف اأغ��ل��ب 
النقطاع  فل�سفة  على  ال�سماوية  الديانات 
عن ال�سهوات كالطعام وال�سراب والعالقات 
قد  قول  اأو  عمل  كل  اأو  احلميمة  اجل�سدية 

ي�سيء للقيم الإن�سانية ال�سامية.
�ل�سوم يف �مل�سيحية

 رغم اأن الغاية من ال�سيام هو التطهر من 
ال�سيام  فاإن طق�ص  واخل�سوع هلل،  الذنوب 
الإ���س��الم،  يف  عنه  يختلف  امل�سيحية،  يف 
فرتة  بعد  امل�سيحي  لل�سائم  ي�سمح  حيث 
انقطاع، بالطعام وال�سراب ب�سرط البتعاد 
والألبان  ومنتجاتها  احليوانية  الأطعمة  عن 
اإذ  للكني�سة،  املنع  هذا  ويعود  وم�ستقاتها، 
متنع الكني�سة الرو�سية اأكل اللحوم وال�سمك 
الكني�سة  ت�سمح  بينما  ال�سيام،  اأث��ن��اء  يف 
بتناول  لأتباعها  اإن��ك��ل��رتا  يف  الكاثوليكية 

اللحوم وال�سمك يف اأيام ال�سيام، عدا اأيام 
واخلمي�ص  واجلمعة  ك��الأرب��ع��اء  حم���دودة، 

املقد�ص.
اأما العالقة اجلن�سية بن الزوجن – وهذا 
ما تتفق عليه كل الطوائف امل�سيحية - فال 
ف�سيام  ذلك  ومع  امل�سيحي،  �سيام  تف�سد 
امل�سيحين يختلف بن طائفة واأخرى، ففي 
لفرتة  المتناع  يعني  الأرثوذك�سية  الكن�سية 
ال�سائم  بعدها  يتناول  الطعام،  عن  معينة 
اأطعمة بقولية ونباتية خالية من اأي م�ستقات 
النقطاع  فرتة  اإن  اأي  حيوانية،  مكونات  اأو 
ي�ستمل  كذلك  ال�سوم،  من  اأ�سا�سي  ج��زء 
طق�ص ال�سوم عند الأرثوذك�ص على �سنوف 

التق�سف والن�سك وقمع الأهواء وال�سهوات.
�سيام �ليهود "عدم �أكل �لطعام"

الت�سريعات  اأق��دم  من  اليهود  عند  ال�سوم 

يف  القرابن  تقدمي  �سعرية  بعد  اليهودية 
الهيكل التي اختفت وحلت حملها ال�سالة، 
بالديانة  ق��وي��ة  مكانة  ال�سيام  ول�سعرية 
ال�سيام  كبري  حل��د  ي�سبه  وه��و  اليهودية، 
اجلن�ص  عن  بالمتناع  ويتمّثل  الإ�سالم،  يف 
والطعام وال�سراب وكل ما هو م�سن من قول 
لال�ستحمام  لتحرميهم  بالإ�سافة  فعل،  اأو 
الأ�سنان،  وغ�سل  اجللدية  الأحذية  وانتعال 
اأث��ن��اء  والتعطر  وال��ع��م��ل  امل��الب�����ص  وتغيري 

ال�سيام.
نتيجة  باليهودية  ال�سيام  مفهوم  يتنامى 
اأنواع منه ترتبط  اإيجاد  اليهود يف  لجتهاد 
اليهود  ي�سوم  كما  التاريخية،  ب��الأح��داث 
اأربعة اأيام اإ�سافية بذكرى الهزمية على يد 
ب�سوم  احتفاًل  اآخر  �سيام  ويوم  البابلين 

امللكة ا�سرت.
باأ�سكال  بالتوراة  ال�سيام  �سريعة  وردت 
من  نوعان  هناك  اإج��م��اًل،  ولكن  خمتلفة، 
ال�سيام يف اليهودية: �سيام فردي للتكفري 
و�سيام  الفرد،  ارتكبه  ذنب  اأو  خطيئة  عن 
جماعي وفيه ي�سوم اليهود جميعًا عند وقوع 
اأو ذك��رى  ع��ام��ة، كهزمية يف ح��رب  ك��ارث��ة 
اأو  حم�سول  دمار  اأو  والت�سريد  ال�سطهاد 

اأي بالء عام يقع باليهود.
حتت  النوعان  ه��ذان  ويندرج 

يف  ال�سيام  ت�سكيالت 

اليهودية، وفقا لأمر اهلل تعاىل للنبي مو�سى 
يف �سفر الالوين )اأحد الأ�سفار املقد�سة يف 
التناخ(. فهناك ال�سوم الفر�ص ك�سوم يوم 
الغفران ويبداأ قبل غروب اليوم التا�سع من 
ت�سرين "راأ�ص ال�سنة العرية" بربع �ساعة، 
العا�سر  �سم�ص  غروب  بعد  ما  اإىل  وي�ستمر 
ت�سل  بحيث  �ساعة،  ربع  بنحو  ت�سرين  من 
مدة ال�سيام اإىل 2٥ �ساعة متتالية، وُيطلق 
عليه يوم "كيبور" او يوم الكفارة )التكفري 
ب�سكل  اليهود  فيه  ي�سوم  اإذ  الذنوب(،  عن 
فيه  يرتدي  م��اء.  اأو  طعام  ب��دون  متوا�سل 
الن�ساء  وت��رت��دي  اأبي�ص،  و�ساحًا  ال��رج��ال 

مالب�ص بي�سًا.
�سوم �ل�سابئة �ملند�ئيني

اأرك��ان  م��ن  اخلام�ص  ال��رك��ن  ال�سيام  يعّد 
�سوم  �سومان،  ولل�سابئة  ال�سائبة،  عقيدة 
اأي��ام  يف  ي�سومون  اإذ  �سغري،  واآخ���ر  كبري 
على  موزعة  ع��ام،  كل  يومًا   ٣6 م��ع��دودات 
الطعام  عن  ال�سنة  اأ�سهر 
حلوم  تناول  عن  وحت��دي��دًا 
وم�ستقاتها  احل��ي��وان��ات 
وع���ن ���س��رب اخل��م��ر، 

ما  كل  وعن  حيوان  اأي  نحر  عن  وميتنعون 
ي�سيء ل�سلة الإن�سان مع الرب من فواح�ص 
على  عيدهم  بيوم  ويفطرون  وحم��ّرم��ات، 

حلوم الأغنام.
واأرب��ع��اء  اأح��د  ي��وم  كل  �سيام  ي�ستحب  كما 
�سهر  اأيام  و�سيام  اأ�سبوع،  كل  من  وخمي�ص 
"رم�سان"، �سيام نافلة، كما  ناتق القمري 
يحلو لل�سابئة �سيام الأيام التي تظهر فيها 

ظواهر فلكية كاخل�سوف والك�سوف.

ي�سوم غالبية 
�مل�سلمني حول 
�لعامل �سهر 
رم�سان �لف�سيل، 
لكن هل ي�سوم 
�أتباع �لديانات 
�لأخرى يف �أيام 
مقد�سة معينة؟ 
كيف ي�سومون 
وملاذ� يفعلون 
ذلك؟ 

طق����س خمتلف��ة للتعّبد  

فري�شة ال�ش�م وتعاليمها 
عند الأديان الأخرى

عن م�قع/م�رك� والدني�ز
ترجمة: اآلء فائق
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�سوم �لأيزيديني

ورغبة  بعقيدة  الإيزيدية  الديانة  اأتباع  يوؤمن   
وال�سوم  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  لر�سا  الو�سول 
الإيزيديون عن  اإذ ميتنع  الر�سا،  اأحد مظاهر 
تناول الطعام وال�سراب والتدخن ول ميار�سون 
بذيئة  بكلمات  التفوه  يتفادون  كما   اجلن�ص، 
وغري مرغوب فيها اأثناء تاأدية فري�سة �سومهم.
توؤكد  املرتجمة  الإيزيدية  الدينية  والن�سو�ص 

ه���ذا اجل��ان��ب، وم��ف��اده��ا م��ن ي�����س��ون ل�سانه 
ويحرتم نف�سه كاأنه �سام 40 يومًا.

اإذ  ديانتهم،  يف  ال�سوم  الأي��زي��دي��ون  ويقّد�ص 
ويف�سلون  ال�سنة،  يف  مرة  من  اأك��رث  ي�سومون 
القمر  لياليها  يف  يكتمل  ال��ت��ي  الأي���ام  �سيام 
طوعي،  �سيام  وه��و  البي�ص(،  الأي��ام  )�سيام 
اأي��زي��دي  ك��ل  على  يتوجب  ع��ام  �سوم  وه��ن��اك 
اهلل(  )�سيام  وي�سّمى  اأي��ام  ثالثة  ملدة  �سومه 
فرتة  ومتتد  دي�سمر،  �سهر  مبنت�سف  ويكون 

ال�سوم من �سروق ال�سم�ص حتى الغروب.
ال�سوم،  اأثناء  اأعمالهم  الأيزيديون  وميار�ص 
الليل �ستاره ويبتلع الأفق قر�ص  وعندما ي�سدل 
امل�ساء،  عالمات  اأول  تظهر  الذهبي  ال�سم�ص 
يذهب الأيزيدي ملنزله ليفطر مع اأ�سرته، وقبل 
املقد�ص  ال��رتاب  "الرات"  بتقبيل  يقوم  ذلك 
جميعًا  الأ�سرة  اأف��راد  ويتجّمع  الأيزيدية  لدى 
لّذ  ما  بكل  عامرة  �سفرة  ح��ول  ا�ستثناء  دون 

وطاب.
فر�سًا  لي�ص  ه  لكنَّ اآخر  �سوم  الأيزيدين  ولدى 
وهو  تعاىل،  اهلل  لوجه  ي�سومونه  واإمن��ا  عليهم 
�سهر  يف  ويقع  البيخون  اإليا�ص" او  "خدر  عيد 
اأيزيدي يحمل  فراير، ويجب �سيامه على كل 
)عليه  للخ�سر  تكرميًا  اإليا�ص"،  "خدر  ا�سم 
�سنة  كل  يومًا  اليزيدي  ي�سوم  كما  ال�سالم(، 

ي�سّمى �سوم �ساحب البيت.

�سوم �لبوذيني.. �إ�سر�ق للروح
يعّد ال�سوم يف البوذية ممار�سة زهد وتق�ّسف، 
تناول   ع��ن  بامتناعهم  ال��ب��وذي��ون  ي�سوم  اإذ 
يف  اأك��رث  اأو  مرتن  الفاخرة  والأطعمة  اللحوم 
ال�سهر. ياأكل بع�ص البوذين وجبة واحدة فقط 
الرهبان  يذهب  بقليل.  الظهر  قبل  ي��وم،  كل 
الرهباين  ال�سيام  ي�ستمر  ذلك.  من  اأبعد  اإىل 
جزء  �سرب  ويت�سّمن  يومًا   ١8 ملدة  النموذجي 

�سغري فقط من املاء.
وتو�سيح  اأنف�سهم  لتطهري  ال��ب��وذي��ون  ي�سوم 
"ت�سبح  ال�سوم  عند  اإنه  بوذا  قال  اأفكارهم. 
روحي اأكرث اإ�سراقًا، وروحي اأكرث حيوية بالروح 

واحلقيقة".
�سوم �لهندو�ض.. "مرتان يف 

�ل�سهر"
اأ�سكاًل  الهندو�سية  يف  ال�سوم  يتخذ  اأن  ميكن 
كتناول  ب�سيطًا  الأم���ر  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ع���دة، 
وجبة بدون حلم اأو �سرب املاء واحلليب فقط. 
�سوم  الهندو�سية  يف  �سيوعًا  الأك��رث  ال�سيام 
اإيكادا�سي، ي�سومه البوذيون مرتن يف ال�سهر 
اجلديد  القمر  م��ن  ع�سر  احل���ادي  ال��ي��وم  يف 
يف   اأي�سًا  الهندو�ص  من  كثري  ي�سوم  واملكتمل. 
واآب،  متوز  يف  ي�سادف  ال��ذي  �سرافان،  �سهر 

ويتمّثل بعبادة الإله �سيفا.
"�سوف  اأحد حمبي الإله كري�سنا:  قال به�سما، 
مرة  اأكل  اإذا  دائمًا  �سائم  اأّنه  على  اإليه  ُينظر 
واح����دة اأث��ن��اء ال��ن��ه��ار وم���رة اأث��ن��اء ال��ل��ي��ل يف 
ال�ساعات املحّددة دون اأن ياأكل اأّي �سيء خالل 

فرتة ال�سرتاحة".
�ل�سيخ: "�ل�سيام ... ل جدوى 

منه"
يعتقدون  لأنَّهم  ي�سومون،  ل  ال�سيخية  اأتباع 
تعبري  حّد  على  روحية.  فائدة  اأي  يعطي  ل  اأنه 
وال�سيام  "احلج  جي،  �ساحب  جرانث  ج��ورو 
كما  منها،  فائدة  ل  احل��دود  وو�سع  والتطهري 
اأنَّها لي�ست طقو�سًا اأو احتفالت دينية اأو عبادة 

فارغة".
ممار�سة  على  ال�سيخ  ت�سجيع  يتّم  ذل��ك،  وم��ع 
تناول  ذل��ك  يف  مبا  الأ�سياء،  كل  يف  الع��ت��دال 

الطعام، هم ل ياأكلون ب�سراهة ول ي�سومون.

العراقية  قناة  مدير  ال��ع��ائ��دي،  جعفر  الزميل 
الأخبارية، اأعرب عن حزنه لهذا امل�ساب اجللل، 
من  كثريًا  اأعطى  ملقدم  القناة  خ�سارة  وفداحة 
"الزميل ريا�ص املاجدي،  وقته وجهده، م�سيفًا: 
اأبو ايهاب كان من املذيعن املتميزين وامللتزمن 
جدًا يف عملهم، وهو من احلري�سن على العمل 
واأخ��ًا  اأب��ًا  لطيفًا،  متعاونًا  وك��ان  ب��ه،  والل��ت��زام 
)العائدي(  والزمالء" واأ�سار  الزميالت  جلميع 
اأن الفقيد )املاجدي( كان مر�سدًا لزمالئه  اإىل 
�سني  يروا منه طوال  الالحقة، ومل  الأجيال  من 
عمله يف القناة �سوى اخلري، داعيًا اهلل اأن يرحمه 

ذويه  ويلهم  يلهمهم  واأن  جناته  ف�سيح  وي�سكنه 
ال�سر وال�سلوان.

فتحدث  ق��ا���س��م،  ح�سن  ال��دك��ت��ور  ال��زم��ي��ل  اأم���ا 
ال��راح��ل  ال��ع��راق��ي،  الإع����الم  �سبكة  فقيد  ع��ن 
قناة  يف  معًا  عملهم  م�ستذكرًا  املاجدي،  ريا�ص 
وزم��الئ��ي  نف�سي  "اأعّزي  ق���ال:  اإذ  ال��ع��راق��ي��ة، 
زميل  الراحل  كان  فلقد  اجللل،  امل�ساب  بهذا 
التلفزيونية،  الرامج  تقدمي  يف  حمرتمًا  عمل 
الرامج  من  ع��دد  بتقدمي  كلفته  اأن  يل  و�سبق 
حزين  اأن��ا  رم�سان،  يف  تقدميها  يف  جنح  التي 
"لقد امتاز الزميل  جدًا لهذا اخلر" وي�سيف: 

الراحل )املاجدي( بكاريزما وا�سحة، وبالرغم 
الرامج  بباقي مقدمي  قيا�سًا  الكبري  من عمره 
خرته  ال�سا�سة  منح  اأن��ه  اإل  الأخبار،  ون�سرات 
العربية  القنوات  اعتادت  �سياق  وهو  الكبرية، 
مقدمن  وج���ود  اع��ن��ي  وف��ق��ه،  العمل  وال��ع��امل��ي��ة 
لدى  الر�سانة  ال�سا�سة  ليمنحوا  كبرية  باأعمار 
اأح��د مقدمي  وه��و  والأخ��ب��ار،  ال��رام��ج  متلقي 
ي�سعنا  ول  والرائعن،  املتميزين  العراقية  قناة 
اإل اأن ندعو له بالرحمة واملغفرة يف هذا ال�سهر 

احلرام، خ�سارتنا كبرية بفقده".
اأمل  الأخ��ب��ار،  ومقدمة  الزميلة  قالت  حن  يف 
بحزن  ال�����س��ادم  اخل���ر  ه���ذا  "تلقينا  غ����ازي: 
واأخ حم���رتم،  و���س��دي��ق  زم��ي��ل  ف��ه��و  ���س��دي��د، 
امتاز  الكلمة،  مبعنى  واإن�سان  مقتدر،  اإعالمي 
من  زمالئه  مع  النبيل  وتعامله  الأخالقي  برقيه 
الإعالمين، ن�ساأل اهلل اأن مينَّ علينا وعلى ذويه 

بال�سر على رحيله".
كانت  امل��اج��دي،  ري��ا���ص  الفقيد  رحيل  �سدمة 
مر�سومة على وجوه جميع زمالء العمل، وبينهم 
حتدثت  التي  طالب،  فاطمة  املقدمة  الزميلة 
ملجلة ال�سبكة قائلًة: "كان الراحل ميتاز باأخالق 
مبنزلة  لنا  بالن�سبة  وكان  كبرية،  ومهنية  عالية 
راأ�ص  الأب، ومل يرتك خلفه �سوى اخلري، وهذا 
عالقة  ذكراه  �ستبقى  ولهذا  بثمن،  يقدر  ل  مال 
كان  لقد  العمل،  وزمالئه يف  لدى جميع حمبيه 
�سبحانه  اهلل  ندعو  ك���فءًا،  واإع��الم��ي��ًا  ا�ستاذًا 

وتعاىل اأن يلهم ذويه ال�سر وال�سلوان"

ريا�س املاجدي..
فار�س اآخر يرتجل

�حلزن كان ميزة ذلك �ل�سباح �لني�ساين يف قناة �لعر�قية 
�لأخبارية، بعد �لتاأكد من خرب وفاة �لزميل مقدم �لرب�مج ومذيع 

�لأخبار ريا�ض �ملاجدي، جميع من �لتقيناهم مل ي�سدقو� هذ� �خلرب 
�ل�سادم، كيف ل و�لزميل كان ممن ميتاز بن�ساط كبري وحيوية قل 

نظريها و�لتز�م يف �لعمل ومو�عيده، ي�سهد لها �لقا�سي و�لد�ين.

جملة ال�شبكة العراقية
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 رم�شان �شمام الأمان من املفا�شد 
  الدكتور )عالوي مزهر امل�سعودي(، تدري�سي يف 
كلية العلوم الإ�سالمية، جامعة كربالء، يقول: "اإن 
ال�سوم يف �سهر رم�سان املبارك ي�ساعد الإن�سان 
ال�سر  على  وتدريبها  نف�سه  تقوية  يف  امل��وؤم��ن 
الدنيا،  مغريات  ك��ل  ع��ن  يتخلى  اإذ  والإرادة، 
ويطلب مر�ساة اهلل تعاىل، كما ي�ساعد اأي�سًا يف 
واأوجاعهم،  الب�سر  بني  من  بالآخرين  الإح�سا�ص 
وال�سرور  املفا�سد  من  املجتمع  �سون  على  ويحثُّ 
ونكو�سه،  املجتمع  ذل��ك  تدمري  اإىل  ت��وؤدي  التي 
باملودة والرحمة  ال�سعور  تنمية  اأي�سًا على  ويحث 
والراأفة بن النا�ص، ويقوي روح التعاون بن الأ�سر 
يف  ول�سيما  الواحدة،  اجلغرافية  الرقعة  �سمن 
تنقطع  ومل  املميزة،  الرم�سانية  الأطباق  تبادل 
اليوم،  حتى  اجلميلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  ه��ذه 
بالرغم من كل �سيء وبالرغم مما ترتتب عليها 
من تكاليف مادية، لكن جتد النا�ص يت�سابقون يف 

فعل اخلري والتكافل الجتماعي بينهم." 
 قيم و�شل�كيات

كلية  يف  والأكادميية  الباحثة  ت�سري  جانبها،  من 
الآداب بجامعة بغداد )هديل عبد الوهاب اأحمد( 
والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  م��ن  جمموعة  اإىل 
�سهر  يف  العراقية  الأ�سرة  متيز  التي  املجتمعية 
والعبادات  التزاور  طقو�ص  من  املبارك،  رم�سان 
والولئم والتجمعات الأ�سرية التي ت�سم الأجداد 
ال�سنوات، طراأت  لكن مع مرور  والأبناء،  والآباء 
الرم�سانية،  املمار�سات  تلك  على  عدة  متغريات 
والعالمة  الرمز  هو  امل��ب��ارك  رم�سان  ك��ان  فقد 
الوا�سحة لتجمع الأ�سر العراقية، اأما اليوم فاإنه 
الذي  ال�سحي  الو�سع  جراء  من  كذلك،  يعد  مل 
فر�ص علينا تغيري كثري من العادات وال�سلوكيات، 
واأداء  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  البيت  م��ن  ك��اخل��روج 

العبادات.
 فل�شفة العبادة وال�شيام 

ويحدثنا الدكتور )يا�سن ح�سن علوان(، اأ�ستاذ 
عمل  "لكل  قائاًل:  بغداد،  جامعة  يف  الت�سوف 
احلكمة  مبوجب  وج��دت  خا�سة  فل�سفة  عبادي 
بهذه  التفكر  العبد  على  اقت�سى  ل��ذا  الإلهية، 
خا�ص  ومنهج  خا�سة  فل�سفة  له  لتكون  احلكمة 
هو  وال�سوؤال  تلك،  اأو  العبادة  هذه  اإزاء  ينتهجه 

اخلا�سة  فل�سفته  ي�سكل  اأن  للعبد  ميكن  كيف 
جتاه ال�سيام، اإذ اأن لهذه العبادة �سلة بالنظام 
الإن�سان  حياة  ينظم  اأن  ميكن  ال��ذي  الغذائي 
تراكم  ج��راء  فقدها  التي  اخلاليا  اإليه  ويعيد 
ع�سوائيًا،  تناولها  على  واظ��ب  التي  الأطعمة 
املفيد منها وغري املفيد، اإذ جُتدد هذه اخلاليا 
اأث��ن��اء ال�����س��وم، فهي ع��ب��ادة ف��ردي��ة م��ن جهة 
اإىل  بالفرد  ترتقي  اإذ  جهة،  م��ن  واجتماعية 
ي�سعر  وجتعله  تعاىل  اهلل  م��ن  ال��ق��رب  م�ستوى 
باجلياع من اأبناء جن�سه وتكون فر�سة لالجتماع 
والت�سامح  واملحبة  اخل��الف��ات  وحم��و  وال��ت��اآل��ف 

والتعاطف والتوا�سل." 
بانتظار فرحة العيد

الباحث  بداأ  العبارة  بهذه  العيد"،  هو  "العيد 
طقو�ص  عن  حديثه  العرداوي(  )عادل  الرتاثي 
العائالت  العيد، ول�سيما مالب�سه الرتاثية عند 
هو  "العيد  بالقول:  حديثه  ووا���س��ل  العراقية. 
اخلياطة  حمال  يف  فاخلياطون  الفرح،  مو�سم 
اإن��ذار  حالة  يف  تراهم  البيوت  يف  واخلياطات 
رم�سان  �سهر  من  الثاين  الن�سف  يف  ق�سوى 
قبل  العائالت  مع  بالتزاماتهم  للوفاء  ا�ستعدادًا 
واألوانها  املالب�ص  نوعية  وك��ان��ت  العيد.  حلول 
للعائلة،  املادي  الو�سع  فيها  يتحكم  وت�سميمها 
تكون  الدخل  املتو�سطة  اأو  الفقرية  فالعائالت 
ث��وب  م��ث��ل  قطعتن،  اأو  قطعة  ال��ع��ي��د  م��الب�����ص 
)نفنوف( ومعه ربطة اأو حقيبة جلدية �سغرية، 
هذا بالن�سبة للفتيات، اأما ربات البيوت فيكتفن 
بثوب واحد اأو فوطة اأو ع�سابة راأ�ص اأو ما �سابه، 
اأما  اأوًل،  لالأطفال  العيد  باأن  وذلك لعتقادهن 
اأن  ومي��ك��ن  وبنطلون،  قمي�ص  فلهم  الط��ف��ال 
ت�سرتى جاهزة اأو ُتف�سل وتخاط عند اخلياط، 
ذوق  ح�سب  عنق  وربطة  ببدلة  ال�سباب  ويكتفي 
الزي  الكبار  ويف�سل  املادية،  وقدرته  ال�سخ�ص 

العربي )الد�سدا�سة(."
ويعي�ص العراقيون اأجواء ال�سهر الف�سيل وبركاته 
ويوؤدون فري�سة ال�سيام وهم يتطلعون اإىل عيد 
العراق  يحفظ  اأن  املوىل  داعن  مبارك،  �سعيد 
واهله اأجمعن واأن تزول غّمة اجلائحة، بف�سله 
يف  ونحن  ال�سعيدة  اأيامنا  فرحة  وتعود  تعاىل، 

اأمان و�سالم. 

بهجة �لعيد 
لها طعم 
خا�ض يف نفو�ض �جلميع 
على �لرغم مما نعي�سه 
من ظرف �سحي قا�ض 
فر�ض علينا �أن نغري 
منط عاد�تنا يف رم�سان 
بو�سفه �سهر �خلري 
و�لرحمة و�لإميان 
و�نتظار فرحة �لعيد 
ولقاء �لأحبة و�لأقارب 
و�لأ�سدقاء.

�شينت�شرون  على اجلائحة 
بالإميان والإرادة واللتزام 

العراقي�ن
تغمرهم بركات رم�شان واأفراح العيد ال�شعيد.. 

فكرة الطائي
لكن "كورونا" حَرمنا من ممار�سة هذه العادات، 
التوا�سل  ه��و ج��دي��د يف  م��ا  اب��ت��ك��ار  م��ن  ولب���د 
والأذى  ال�سرر  عن  بعيدًا  بيننا  فيما  والرتاحم 

الذي قد ياأتي من جراء اللقاء املبا�سر.
ليايل رم�شان  

عاداتنا  م��ن  ك��ث��ريًا  غ���رّيت  "كورونا"  جائحة   
يف  الجتماعية  احل��ي��اة  يف  ول�سيما  ال��ي��وم��ي��ة، 
�سترتك  اأن��ه��ا  يف  ول���س��ك  املا�سيتن،  ال�سنتن 
مل�سنا  الالحقة، وقد  ال�سنوات  اآث��ارًا ل مُتحى يف 
املبارك  رم�سان  �سهر  اأي��ام  يف  عالقاتنا  تبدل 
جراء التزام النا�ص عامة بتعليمات خلية الأزمة 
الوباء  ه��ذا  انت�سار  خطورة  ح��دة  من  للتخفيف 

اللعن. 
بيت،  رب��ة  4٥�سنة،  ر���س��ا(،  )�سالمة  ت�ستذكر 
فتقول: بع�ص العادات الرم�سانية لها وقع خا�ص 
الرحمة  قيم  م��ن  عليه  ت�ستمل  مل��ا  نفو�سنا  يف 
كانت  فقد  ب��الآخ��ري��ن،  والإح�����س��ا���ص  والتوا�سل 
بينها  فيما  الأطعمة  اأط��ب��اق  تتبادل  العائالت 
الإف��ط��ار،  مائدة  يف  اجل��ريان  مب�ساركة  وتفرح 

واأجمل ما يف تلك الذكريات حن كنا نذهب اإىل 
من  يعّدونه  عّما  ون�ساألهم  الفطور  قبل  اجلريان 

الأكالت اجلديدة حتى ن�ساركهم فيها. 
40�سنة،  عبا�ص،  )�سريين  ال�سيدة  تقول  فيما 
لنا  "كانت  احل��ال��ي��ة:  امل��ت��غ��ريات  ع��ن  م��وظ��ف��ة( 
كورونا  جائحة  قبل  رم�سانية  وتقاليد  ع��ادات 
وقت  يف  العائلة  اجتماع  اأبرزها  من  بها،  نفتخر 
اأو  الأب  بيت  يف  الكبرية  امل��ائ��دة  على  الإف��ط��ار 
وكل عائلة  بيوتنا  ناأتي من  الأكر،  الأخ  اأو  اجلد 
حتمل معها ما لذ وطاب من الطعام لتكون املائدة 
الأ�سياء  هذه  واأول  �سيء،  بكل  عامرة  الرئي�سة 
املحبة والإميان والرتاحم والتوا�سل، لكنها اليوم 
اأ�سباب  ولذلك  تال�ست،  نقل  مل  اإن  انح�سرت، 
اأبرزها م�ساغل  كثرية تتجاوز الظرف ال�سحي، 
احل�ساري،  والتمدن  التطور  مع  الكثرية  احلياة 
الوقت  اقتنا�ص  على  ق��ادري��ن  غري  اأ�سحبنا  اذ 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ت��ل��ك  اإح��ي��اء  يف  وت��وظ��ي��ف��ه 
اجلميلة التي ت�سدنا وتقربنا اإىل بع�سنا وجتعلنا 

اأكرث فهمًا مل�ساكلنا ومتاعبنا اليومية."

« د.يا�سن ح�سن« عادل العرداوي« هديل عبد الوهاب« عالوي امل�سعودي
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يف  امل��زار  يف  كانت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
خ��ط��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اأم��اك��ن امل���راق���د وامل�����زارات 
والتقت  العراق  يف  وال�سياحية  والثرية  الدينية 
املو�سوي  يحيى  اآل  داخ��ل  ع��الء  ال�سيد  �سماحة 

الأمن اخلا�ص ملزار زيد ال�سهيد. 
��سمه ون�سبه

الأم���ن  امل��و���س��وي  ع���الء  ال�سيد  �سماحة  ي��ق��ول 
اخلا�ص للمزار: هو زيد بن علي بن احل�سن بن 
الها�سمي  احل�سن  اأبو  )ع(،  طالب  اأبي  بن  علي 
الباقر،  حممد  جعفر  اأب��ي  اأخ��و  امل��دين  العلوي 
وعبد اهلل، وعمر، وعلي، وح�سن عليهم ال�سالم 
اأجمعن، روى عن اأبيه زين العابدين )ع(، وعن 
ب� )زيد الأزياد(  اأي�سًا، وكان يلقب  اأخيه الباقر 
�سّمي  م��ن  ك��ل  على  م��ق��دٌم  اأن���ه  اإىل  اإ���س��ارة  يف 
وغاياته  ال�ساحلة  اأعماله  جهة  من  ال�سم  بهذا 

ال�سريفة التي ا�ستحق بها املدح والإطراء.
  ولدته ون�ساأته

ال�سهيد  ولدة  ب�ساأن  التاريخية  امل�سادر  تختلف 
يرى  ع�ساكر  فابن  باملدينة،  )ع(  علي  بن  زي��د 
اأنها كانت �سنة 78ه�، ونقل املحّقق ناجي ح�سن 
عن املحلى: اأنها كانت �سنة 80ه�، وذهب ال�سيد 
اأو 67ه�،  �سنة 66ه�  كانت  ولدته  اأن  اإىل  املقرم 
معتمدًا يف اختيار ذلك على حديث �سراء املختار 
لأمه، اإذ اإنَّ املختار قتل �سنة 67ه�، واأما الر�سوي 
فقد انتهى به التحقيق اإىل اأنها كانت �سنة 7٩ه�، 
اعتمادًا على ما اتفقت عليه اأكرث الن�سو�ص، من 
اأنه قتل �سنة اإحدى وع�سرين ومئة وله من العمر 

اثنتان واأربعون �سنة، وهذا هو الأقرب.
مدينة  العلم،  حا�سرة  يف  علي  ب��ن  زي��د  ن�ساأ   
الر�سول )�ص(، حيث ال�سحابة والتابعون، وبداأ 
اأبيه الإمام زين العابدين علي  الدرا�سة على يد 
حممد  الباقر  الإم���ام  واأخ��ي��ه  )ع(  احل�سن  بن 
فاق  حتى  الكرمي  القراآن  فدر�ص  )ع(،  علي  بن 
الفقه  واأوفى فهمه، ودر�ص  القراآن  وتعّلم  اأقرانه 

واحلديث حتى ا�ستهر بالعامل والفقيه.
ثورة كربى

�سد  كرى  ث��ورة  ال�سالم  عليه  زيد  ال�سهيد  قاد 
العراق  حكم ه�سام بن عبد امللك الأموي ووايل 
يو�سف بن عمر الثقفي، واأحلق باجلي�ص الأموي 

يف  ب�سهم  اإ�سابته  اإثر  ا�ست�سهد  اخل�سائر،  اأفدح 
جبينه، و�سلبه الأمويون واأحرقوا ج�سده الطاهر.
 وي�سرد ال�سيد املو�سوي ق�سة زيد ال�سهيد مبينا 
عندما  ال�سهيد  زي��د  ذك��ر  ق��د  )���ص(  النبي  اأن 
وقال:  الإم��ام احل�سن )ع(  يده على كتف  و�سع 
له زيد  يقال  �سيخرج من �سلبك رجل  يا ح�سن 

يتخطى رقاب النا�ص هو واأ�سحابه يوم القيامة.
عليه  العابدين  زين  اأبيه  اأح�سان  يف  زيد  ترّبى 
واملعرفة  العلم  يف  اأج���داده  نهج  ونهج  ال�سالم، 
ال��رواي��ات  م��ن  ك��ث��ريًا  لنا  نقل  وق��د  وال�سجاعة، 
التي  ال�سجادية  ال�سحيفة  اأ�سهرها  والأحاديث؛ 
بن اأيدينا، كذلك كان له تف�سري وي�سّمى تف�سري 
الغريب وكانت له قراءات خا�سة للقراآن وله اآثار 

كثرية فهو عامل من علماء اآل حممد.
و�سفها  وث��ورة  �سيف  �ساحب  �سجاعًا  زي��د  ك��ان 
احل�سن  الإم���ام  لثورة  ام��ت��داد  باأنها  امل��وؤرخ��ون 
املنورة  املدينة  من  ال�سهيد  زيد  جاء  فقد  )ع(، 
اىل الكوفة وحن و�سل اجتمع حوله النا�ص وكان 
الكوفة  اأن وايل  ال  املباركة  للثورة  هنالك موعد 
اآنذاك اأخذ يخطط لواأد هذه الثورة واغتيال زيد.
واأ�سيب  املحّدد  املوعد  عن  بالثورة  زي��د  عّجل   
ب�سهم يف جبهته وكان معه ولده يحيى وجملة من 
اأحد املوالن وجاوؤوا  الأ�سحاب، فنقلوه اىل بيت 
ال�سهم  ه��ذا  انتزعت  اإن  لهم  ق��ال  بطبيب  ل��ه 
�ستفارق روحك ج�سدك فقال املوت اأهون يل مما 
اأنا فيه، لذلك حال اأن انُتزع ال�سهم فارقت روحه 

الطاهرة ج�سده املبارك.
خاف اجلميع على اجل�سد الطاهر من عبث طغاة 
بع�سهم  فقال  دفنه،  يف  واحتاروا  الع�سر  ذلك 
قال  وبع�سهم  ب��امل��اء  ونرميه  باحلديد  نربطه 
ال�ساقية  نقطع  قال  وبع�سهم  القتلى  بن  نرتكه 
ال�ساقية،  داخ���ل  ون��دف��ن��ه  ل��ه  ونحفر  الفالنية 
داخل  ق��رًا  له  وحفروا  ال��راأي  ه��ذا  على  فكانوا 
الموي  احلكم  لكن  املاء،  عليه  واأجري  ال�ساقية 
بداأ يفت�ص عن ج�سد زيد حتى و�سل اىل اجل�سد 
املبارك واأخرجه، حمل اجل�سد اىل ق�سر الإمارة 
وف�سلوا الراأ�ص عن اجل�سد وبعثوا به اىل ال�سام 
املبارك  الراأ�ص  وو�سعوا  املدينة  اىل  ال�سام  ومن 
من  به  بعثوا  ذل��ك  وبعد  )���ص(  النبي  قر  عند 
الراأ�ص  املنورة اىل م�سر، وعندما و�سل  املدينة 
اىل م�سر �سرقه بع�ص املوالن ودفنوه هناك وما 
زال راأ�ص زيد يف م�سر وله مزار ا�سمه )الراأ�ص 
�سلبوه  فقد  امل��ب��ارك  اجل�سد  اأم���ا  ال�����س��ري��ف(، 
منكو�ص الأرجل يف الكنا�سة وهي باب من اأبواب 
وبقي  ثيابه،  اأن ج��ردوه من  بعد  اآن��ذاك،  الكوفة 
اجل�سد الطاهر م�سلوبًا مدة من الزمن خمتلفًا 
واأخرى  �سنتان  اإنها  تقول  رواية  فهنالك  عليها، 
تقول اأربع �سنوات ورواية تقول �ست �سنوات ولكن 
مدة  وط��وال  �سنوات،  اأرب��ع  اأنها  الأ�سهر  الرواية 
�سلبه كانت تظهر له الكرامات؛ فما نظر له اأحد 
تاأتي  العنكبوت  كانت  بالعمى،  اأ�سيب  ال  �سامتًا 
حتى  احل��ال  ه��ذه  على  وبقي  العورتن،  وتغطي 

يقع مز�ر زيد �ل�سهيد يف ناحية 
�لكفل يف منطقة �سّميت تيمنًا 

با�سمه، ويبعد م�سافة )7( كم عن 
مفرتق طريق �لكفل - �لكوفة.

جرت �إعادة بناء �ملز�ر وتو�سعته 
حديثًا، ويتكّون من قبة كبرية 

ومئذنتني �ساخمتني، ويدخل 
�لز�ئر للحرم من بابني ذهبيني 

وقد زّين �حلرم من �لد�خل 
باملر�يا ذ�ت �ل�سكال �لهند�سية 

و�لنقو�ض و�لكتابات �لقر�آنية 
على �لقا�ساين و�لعني كار �مللون.

مزاٌر و�شرية 
عطرة وكرامات

ثائر مل يهادن الطغاة

زيد ال�شهيد )ع(.. 

عامر جليل ابراهيم
ت�ش�ير: ح�شني طالب
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قام ولده يحيى بثورة وهنا اأنزلوا اجل�سد املبارك 
واأحرقوه وجمعوه بالقوارير ورموه بنهر الفرات. 

تفا�سيل �ملز�ر 
م�ساحة املزار هي ١0000 مرت يت�سع املزار لأكرث 
اأبواب  اأربعة  وللمزار  اأك��رث،  اأو  زائر   4000 من 
جميعًا  ت���وؤدي  الأرب��ع��ة،  اأ�سالعه  على  م��وزع��ة 
ال�سريفة،  باحل�سرة  يحيط  كبري  �سحن  اىل 
ولل�سحن اأواوين مبنية على طول اأ�سالع املزار 

على الطراز ال�سالمي.
فخم  ببناء  امل��زار  ال�سريف  ال�سحن  يتو�سط 
مهيب تعلوه قبة كبرية ارتفاعها ٣0 مرتًا وترتفع 
الزائر  ي�ستطيع  كبريتان،  مئذنتان  جنبيه  على 
الدخول اىل ال�سحن ال�سريف من بابن ذهبين 
ال�سريح  �سباك  ي��وج��د  داخ��ل��ه  ويف  ك��ب��ريي��ن، 
امل�سنوع من الذهب والف�سة اخلال�سن، وزّين 
والآيات  باملرايا  الداخل  من  ال�سريف  ال�سحن 
ال��ق��ا���س��اين وفر�ست  ع��ل��ى  امل��ك��ت��وب��ة  ال��ق��راآن��ي��ة 

الأر�سيات بال�سجاد الفاخر. 
مر�حل �لعمارة 

لنا  �سرح  عبا�ص  املح�سن  عبد  حيدر  املهند�ص 
املزار  مّر  قائاًل:  وتو�سعته  امل��زار  بناء  مراحل 
مبراحل عدة؛ الأوىل التي كان فيها املزار فيها 
عبارة عن غرفة �سغرية م�سقفة بجذوع النخل 
ل تتجاوز اأبعادها ب�سعة اأمتار مربعة تعلوها قبة 
اإ�سالمية �سغرية بي�ساء اللون، مبنية بالفر�سي 
ومغطاة باجل�ص، واإىل جانبها رواق للزائرين، 

وعر�سه  مرتًا   20 طوله  ب�سياج  الغرفة  وحتاط 
بقي  وقد  املرت،  ون�سف  وارتفاعه مرت  20 مرتًا 

على هذه احلال حتى �ستينيات القرن املا�سي. 
وي�سيف ال�سيد عبا�ص: يف املرحلة الثانية اأعيد 
من  ال�ستينيات  مطلع  يف  ال�سريف  امل��زار  بناء 
اأقروا  الذين  املترعن  قبل  من  املا�سي  القرن 
ال�سحن  تو�سعة  ت�سمل  امل����زار؛  ل��ب��ن��اء  خ��ط��ة 
و�سّيدت  بالكهرباء  امل���زار  زّود  كما  واحل���رم، 
وقد  باحات  اأرب��ع  من  املكون  لل�سحن  طارمة 
ال�سبعينيات،  مطلع  حتى  الباحات  بناء  ا�ستمر 
كبرية  قبة  تعلوها  التي  احل�سرة  بناء  تبعها 
م�ساحة  وك��ان��ت  الكربالئي،  بالكا�سي  مغّلفة 
ال�سحن 2٥00 مرت مربع تقريبًا وارتفاعه اأربعة 

اأمتار.
ُبدئ  الثالثة  املرحلة  بالقول:  عبا�ص  ومي�سي 
بها عام ١٩٩6م وفيها هدم البناء ال�سابق كليًا 
حديث،  هند�سي  ب�سكل  بناءه  املترعون  واأع��اد 
مبا  احل�سرة  بناء  مراحل؛  على  البناء  مت  وقد 
قرابة ٣0 مرتًا،  ارتفاعها  يبلغ  التي  القبة  فيها 
اثني  على  وحتتوي  الكربالئي  بالكا�سي  مغّلفة 
ع�سر �سباكًا من الداخل، واأبعاد احل�سرة ٩00 
مرت مربع، مغّلفة بالعن كار، اأما املنارتان فيبلغ 
ارتفاعهما قرابة ٣٣ مرتًا وقطر الواحدة منهما 
على  ال�سريح  وي�ستمل  امل��رت،  ون�سف  م��رتان 
ت�سعة  م�ساحته  ال�ساج؛  اخل�سب  من  �سندوق 
املرت،  ون�سف  م��رتان  وارتفاعه  مربعة  اأم��ت��ار 

الإ�سالمية  واخل��ط��وط  ب��ال��زخ��ارف  م��زخ��رف 
واآيات من الذكر احلكيم ويحيط به من اخلارج 
�سباك ف�سي فخم متّوج بالذهب، وقد �سنع على 
يد اأمهر احلرفين العراقين يف مدينة النجف 
ال�سباك  اأُب����دل  2002م  �سنة  ويف  الأ����س���رف. 
املوجود حاليًا الذي بلغت كلفته يف حينها ٣٥0 
مليون دينار عراقي، تّرع بها حمبو اأهل البيت 
ال�سريف  ال�سحن  اأبعاد  اأم��ا  ال�سالم،  عليهم 
�ستة  وارتفاعه  مثلها  وعر�سه  مرت  مئة  فطوله 
 ١0،000 نحو  الكلية  امل��زار  م�ساحة  اي  اأمتار، 
الوقف  ديوان  توىل  عام 2007م  ويف  مربع  مرت 
بالرخام  ال�سريف  ال�سحن  ر���س��ف  ال�سيعي 
وما  والأخ���رية  ال��ك��رى  احلملة  ب���داأت  وبعدها 

زالت م�ستمرة. 
�أن�سطة �ملز�ر

عن اأن�سطة املزار يقول �سماحة ال�سيد املو�سوي: 
وفيها  ال�سنة  م��دار  على  ع��دة  اأن�سطة  للمزار 
ي�سهد منا�سبات عدة؛ منها اإحياء �سهر رم�سان 
واملحا�سرات،  واملجال�ص  القراآنية  للختمات 
الدويل  القراآن  حليف  مهرجان  املقام  وي�سهد 
الذي يقام �سنويا لت�سليط ال�سوء على �سخ�سية 
زيد ال�سهيد ويح�سره كثري من العلماء واملثقفن 
وعلمية،  اإ�سالمية  ودرا�سات  بحوث  فيه  وتقدم 
وم�سابقات  وفقهية  قراآنية  دورات  تقام  كما 
املنا�سبات  اإح��ي��اء  ع��ن  ناهيك  وحم��ا���س��رات 

الدينية.

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

Mark@imn.iq
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ما حقيقة اإطالق اأول 
قمر ا�شطناعي عراقي؟

رفاه ح�شن

تد�ول كثري من �ملو�قع �لعر�قية و�لعربية يف 
�ليومني �ملا�سيني خربً� حول �إطالق �أول قمر 

�سناعي عر�قي بالتعاون مع �حلكومة �مل�سرية 
نظرً� لتجربتهم �لقريبة يف �إطالق �لقمر 

�ل�سناعي "طيبة" ف�ساًل عن جمموعة �لأقمار 
�لتي �سبق مل�سر �أن �أطلقتها يف �لعقود �ملا�سية، 
ولكن هل هذ� حقًا �أول قمر �سناعي عر�قي؟

الف�ساء  جم��ال  اىل  العراق  دخ��ول  تاريخ  يف  البحث  وعند 
والأقمار ال�سطناعية جند اأن الأمر يعود اإىل عقود م�ست، 
املطروحة  والنظريات  الأف��ك��ار  م��ن  كثري  هناك  ك��ان  اإذ 
اأول تنفيذ حقيقي متثل يف القمر ال�سناعي العراقي  ولكن 
للدولة  تابع  اأول قمر �سناعي  ويعد  ا�سم دجلة  الذي يحمل 
جمال  يف  ب��ه  اخلا�سة  امل��ه��ام  انح�سرت  وق��د  ال��ع��راق��ي��ة، 
الأخ��رى،  املناخية  والظواهر  والغبار  الت�سحر  درا���س��ات 
على  حمطتن  اىل  جوية  �سور  اإر�سال  على  القمر  يعمل  اإذ 
كوكب الأر�ص الأوىل يف بغداد والثانية يف روما حيث يدر�ص 
عملية  درا���س��ة  لغر�ص  ويحللونها  ال�سور  ه��ذه  الباحثون 
الت�سحر يف العراق وك�سف اأ�سبابها، ورمبا يخطر يف البال 
�سوؤال عن �سبب اإر�سال ال�سور اجلوية اىل قاعدة يف روما، 
واجلواب هو اأن احلكومة الإيطالية كانت جزءًا من م�سروع 
القمر ال�سناعي، وقد جرى تدريب اأربعة ع�سر باحثًا عراقيًا 
من وزارات عراقية عدة يف جامعة ل�سفانزا الإيطالية التي 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  املاج�ستري  �سهادة  املتدربن  منحت 
يف  ال�سناعي  القمر  انطلق  وق��د  ال�سطناعية،  الأق��م��ار 
التا�سع ع�سر من �سهر حزيران/ يونيو عام 20١4 وا�سُتلمت 
اأول اإ�سارة من القمر يف احلادي ع�سر من �سهر متوز/ يوليو 

يف العام ذاته.
اأما عن اأهمية امتالك اأي دولة حيزًا خا�سًا بها يف الف�ساء 
من  جمموعة  اأو  واح��د  �سناعي  بقمر  متمثاًل  اخل��ارج��ي 
على  تعود  كثرية  وفوائد  ك��رى  اأهمية  لهذا  ف��اإن  الأق��م��ار، 
تعزيز  والع�سكرية ف�ساًل عن  والعلمية  التجارية  البلد منها 
دورًا  ال�سطناعية  لالأقمار  اأن  اإذ  الت�سالت،  تكنولوجيا 
النائية،  للمناطق  الو�سول  البث ف�ساًل عن  تقوية  كبريًا يف 
اأما عن اجلانب الع�سكري فاإن امتالك قمر �سناعي خلدمة 
ت�ساعد  م�سافة  لقوة  امتالكًا  يعد  الع�سكرية  الأغ��را���ص 
اأو  هجوم  اأي  عند  مهامها  يف  العراقية  الع�سكرية  القوات 
اعتداء خارجي ل �سمح اهلل، اإذ متتد تغطية القمر ال�سناعي 
لت�سمل املناطق والدول املجاورة على وفق ارتفاع القمر، ما 
ي�سمح مبراقبة اأي ن�ساط ع�سكري معاٍد، ف�ساًل عن مراقبة 
احلدود وعدم ال�سماح للمهربن واملهاجرين غري ال�سرعين 

وجتار الب�سر بعبور حدود البلد دخوًل اأو خروجًا.
ترفد  ال�سطناعية  الأق��م��ار  ف��اإن  العلمي  اجلانب  عن  اأم��ا 

درا�سة  يف  ت�ساهم  حية  جوية  ب�سور  الأر�سية  املحطات 
ف�ساًل  والأمطار  والغبار  الت�سحر  وحالت  املناخ  تغيريات 
اخل�سائر  لتقليل  حماولة  يف  الطبيعية  بالكوارث  التنبوؤ  عن 

الب�سرية واملادية.
الأقمار ال�سطناعية  تكنولوجيا  اأهمية  نن�سى  اأن  ينبغي  ول 
يف جمال الأمن ال�سيراين وحماية املعلومات املهمة للدول 
كوارث،  من  اخرتاقها  على  يرتتب  اأن  ميكن  وما  وال�سعوب 
لذلك من املهم امتالك هذه التكنولوجيا لتكون حائط �سد 

قوي �سد املخرتقن.
اأن الدول العربية ومنذ  اإل  وعلى الرغم من تاأخر التطبيق 
امتالك  �سباق  دخلت  املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  الأخ���ري  ال��رب��ع 
تاأ�سي�ص  م��ع  ت��زام��ن��ًا  ال�سطناعية،  الأق��م��ار  تكنولوجيا 
منظمة الت�سالت الف�سائية العربية �سنة ١٩76 ونتج عن 
توالت  اإطالق قمر عرب �سات �سنة ١٩8٥ ثم  هذا الحتاد 
الإجنازات العربية يف هذا املجال، وكانت م�سر من اأوائل 
كان  بها،  خا�سًا  �سناعيًا  قمرًا  اأطلقت  التي  العربية  الدول 
قمر  اآخر  يكن  �سنة ١٩٩8 ومل  �سات ١0١  نايل  ا�سم  يحمل 
 ١02 �سات  نايل  قمر  بعده  من  اطلقت  اإذ  م�سر،  تطلقه 
�سنة 2000 ويحمل القمران ما يقارب 680 قناة تلفزيونية 
اأوروبا، ومل  اأفريقيا وجنوب  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  تغطي 
وليبيا  للعراق  اإن  اإذ  ذلك  على  العربية  املحاولت  تقت�سر 
بها  خا�سة  �سناعية  اأقمارًا  وال�سعودية  واملغرب  واجلزائر 
الإم���ارات فكانت  اأم��ا  ع��دة،  �سنوات  الف�ساء منذ  ت��دور يف 
م�سبار  برنامج  �سمن  �سنوات  ب�سع  منذ  خطة  و�سعت  قد 
 202١ ال��ع��ام  ه��ذا  بحلول  الف�ساء  نحو  لالنطالق  الأم���ل 
الكوكب الحمر )املريخ( �سمن  واأخذ اخلطوة الأوىل نحو 
جمموعة خطوات يف �سبيل الو�سول اىل الهدف املتمثل يف 
بناء م�ستوطنة ب�سرية على كوكب املريخ، ولقد حققت اأوىل 
مراحل اخلطة التي و�سعتها وانطلق م�سبار الأمل منذ اأ�سهر 
عدة اىل الف�ساء وو�سل اىل املريخ وبداأ رحلته ال�ستك�سافية 

هناك.
لقد بات وا�سحًا اأن دخول العراق اإىل جمال الف�ساء مل يكن 
وليد اليوم بل كانت لنا جتربة �سابقة ناجحة يف هذا املجال، 
النجاح  لها  نتوقع  اأخرى  اأن تكون ثمة جتارب  ومن املرجح 

اأي�سًا مع اإمكانيات اأكر تخدم القطاعات كافة. 
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قبل �أيام خطف 
�ملوت �حلار�ض �ل�ساب 
م�سطفى �سعدون حار�ض 
مرمى �ملنتخب �لأوملبي 
�لعر�قي ونادي �لنفط، 
�إثر �إ�سابته بجلطة 
دماغية مل متهله �سوى 
يومني ليلتحق ب�سرب 
�لنجوم �لذين غادرونا 
�إىل رحمة �هلل.

�شفري الإن�شانية احلار�س الدويل 
م�شطفى �شعدون ُيبكي حُمبيه 

يف ليلة رم�شانية  

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة

لل�سجاعة  عنوانًا  ك��ان  �سعدون  م�سطفى   
واملواقف الإن�سانية، اأكرث من �ستة اأ�سهر وهو 
ي�ساعد املر�سى امل�سابن )بكورونا(، ورغم 
خطورة املر�ص، اإل اأنه اأبى اأن يغادر م�ست�سفى 
ابن اخلطيب واأ�سر على م�ساعدة امل�سابن، 
عن  اب��ت��ع��دوا  وقتها  النا�ص  اأغ��ل��ب  اإن  حتى 
هو  اأما  املعدي،  املر�ص  هذا  ب�سبب  حمبيهم 
فا�ستمر يف م�ساعدتهم من اأجل ال�سفاء، وقد 
ر�سالة  الأملانية  حدود(  )بال  منظمة  قدمت 
اأبكى هذا  لقد  الإن�سانية.  مل�ساهمته  له  �سكر 
املفاجئ  برحيله  العراقين  املغوار  احلار�ص 

يف ليلة رم�سانية حزينة على حمبيه.  
�سجاعة وكرم

النفط   ن���ادي  لالعبي  ال��روح��ي  الأب  ي��ق��ول 
النادي:  �سر  اأم��ن  �سلطان(  حممد  )كاظم 
اأن  منذ  اأبنائي  اأحد  �سعدون  م�سطفى  اأع��ّد 
قدم للنادي وهو بعمر ١7 �سنة، تعلم كل �سيء 
ونتيجة  موهبته،  احت�سن  ال��ذي  الفريق  يف 
املنتخب  ا�ستدعاه  املرمى  ملهارته يف حرا�سة 
املرحوم م�سطفى  كان  �سنتن،  قبل  الأوملبي 
�سجاعًا وكرميًا، وكان يوزع مبالغ كثرية على 
بوباء  امل�سابن  مع  وقفته  اإن  بل  الفقراء، 
كورونا دليل على �سجاعته وحبه لأبناء بلده، 
واإّنا  هلل  اإّن��ا  املتوقع،  غري  فراقه  اأبكاين  لقد 

اليه راجعون.
مو�قف م�سرفة مع �مل�سابني 

بكورونا
قا�سم(  )با�سم  النفط  ن��ادي  فريق  م��درب 
قال: اإنها اأ�سعب اللحظات حن تودع اإن�سانًا 
حار�سًا  م�سطفى  كان  لقد  و�سجاعًا،  خلوقًا 
املرمى  حرا�سة  يف  كبري  م�ستقبل  له  مميزًا 
العراقي، اأ�سدًا بن اخل�سبات الثالث والدليل 
مع  املو�سم  هذا  قدمه  الذي  الرائع  امل�ستوى 
م�سيئة  وه��ذه  فراقه  اأحزنني  لقد  الفريق، 
اهلل �سبحانه وتعاىل، الكادر التدريبي جميعًا 
يكّن له كل احلب ب�سبب تفانيه وحبه للفريق، 
بل اإن جميع الالعبن يحبونه حبًا جمًا، لقد 
يف  العراق  اأبناء  مع  كالأ�سد  م�سطفى  وقف 
حمنة الوباء، ومل يَخف انتقال العدوى اليه، 

وق��ل��ت ل��ه اأك���رث م��ن م��رة اإن���ه م��ر���ص خطري 
كابنت  يجيبني:  ف��ك��ان  ت�ساب  اأن  ف��اح��ذر 
يف  واأن���ا  تركوهم  املر�سى  اأه���ايل  اأغ��ل��ب  اإن 
امل�ست�سفى لأ�ساعدهم نذرت عمري مل�ساعدة 

اأبناء بلدي، ن�ساأل اهلل له الرحمة واملغفرة.
�ساحب �خللق �لرفيع

العراقي  الوطني  املنتخب  م��درب  وحت��دث 
ال�سابق )حكيم �ساكر( قائاًل: نعزي اأنف�سنا 
اأح��د  برحيل  ال��ع��راق  ريا�سيي  وجميع  اأوًل 
النفط  لنادي  املهمن  القدم  ك��رة  ح��را���ص  
لقد  �سعدون،  م�سطفى  الأومل��ب��ي  واملنتخب 
رفيع،  خلق  و�ساحب  �سجاعًا  املرحوم  ك��ان 
�سباب  منتخب  على  اأ���س��رف  كنت  فعندما 
العراق كان م�سطفى يف الفريق، ويف بطولة 
م�سطفى  جاءين  املغرب  يف  لل�سباب  العرب 
الفريق  اأبقى يف  اأن  اأري��د  ل  وقال يل: كابنت 
و�ساأن�سحب فقلت له: ملاذا هل هناك �سبب؟ 
قال يل ل اأريد البقاء، حاولت معرفة ال�سبب 
حترياتي  ويف  مب��دة  ذل��ك  بعد  امتنع،  لكنه 
الكبار  الالعبن  اأحد  اأن  علمت  ال�سبب  عن 
لذلك  لئ��ق  غري  كالمًا  اأ�سمعه  املنتخب  يف 
الالعب  ا�سم  منه  اأع��رف  ومل  البتعاد  ق��رر 
اأخ��الق  هي  فهذه  اهلل،  رحمه  رحيله  لغاية 
يف  جنم  وم�سروع  بطاًل  كان  لقد  ال�سجعان، 
�سبحانه  اهلل  اإرادة  لكّنها  املرمى،  حرا�سة 
وتعاىل ول راد لها، الرحمة والغفران لنجمنا 

الراحل.
�ل�سديق �لويف 

اأما احلكم الدويل مهند قا�سم فقال: اأعزي 
النفط  ن��ادي  يف  والإخ��وة  الريا�سي  الو�سط 

الريا�سي برحيل ال�سجاع  م�سطفى �سعدون 
اأن�ساك ايها البطل طوال عمري،  واأقول: لن 
معي  الإن�سانية  �سديق  م�سطفى  ك��ان  لقد 
ودخلت  املر�ص  داهمني  عندما  ال�سدة  يف 
م�ست�سفى ابن اخلطيب مل يرتكني اأبدًا، كان 
خروجي  بعد  حتى  اهلل،  رحمه  ع��زي��زًا  اأخ��ًا 
�سحتي،  على  واطماأن  زارين  امل�ست�سفى  من 
ذلك  يف  الريا�سين  جلميع  ع��ون��ًا  ك��ان  ب��ل 
لأهله  وال�سر  عليه،  اهلل  رحمة  امل�ست�سفى، 

وحمبيه.
�سهيد �لإن�سانية

وقال مدرب حرا�ص فريق نادي النفط جليل 
�ساحب  ال�سجاع  اخللوق  م�سطفى  زي��دان: 
النا�ص،  كل  مع  فة  امل�سرِّ الإن�سانية  املواقف 
لقد  دم��ًا،  اأبكيتنا  لقد  الريا�سين،  ول�سيما 
بدعوتك  ي���راودك  ك��ان  ال��ذي  حلمك  حتقق 
بل  امل��رة  ه��ذه  للوطني  لي�ص  لكن  للمنتخب، 
التلميذ  نعم  كنت  الإن�سانية،  �سهداء  ملنتخب 
ت�سييعًا  يكن  مل  ت�سييعك  ال�سبور،  ال�سجاع 
عري�ص  ��ة  زفَّ بل  اهلل،  توفاه  ل�سخ�ص  عابرًا 
ال��ه��دف(  )خ�����س��ب��ات  غ��رف��ت��ه  اإىل  حقيقية 
اأنغبطك  ن��دري  ل  بها،  تغزل  ما  دائمًا  التي 
الذي  الع�سوائي  التجمع  هذا  لك  نبارك  اأم 
امتالأت به عيون حمبيك بالدموع احلقيقية 
ملعب  يف  الأخ��رية  التحية  عليك  تلقي  وه��ي 
رحمك  عمرك،  حلظات  اأجمل  فيه  ق�سيت 
النا�ص يف م�سائبهم،  اهلل بقدر ما �ساعدت 
ل اعرتا�ص على اأمر اهلل عز وجل، رحم اهلل 
احلار�ص ال�ساب م�سطفى الذي ترك فراغًا 

كبريًا يف امل�سهد الريا�سي.
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�سارك هذا  زورائ��ي  ن�سوي  فريق  ت�سكيل  فقد مت 
املو�سم يف بطولتي ال�سالت وال�ساحات املك�سوفة 
وحقق خالل م�ساركته نتائج جيدة برغم حداثة 

ت�سكيله.
�ل�سالت و�ملك�سوفة

)جم��ل��ة ال�����س��ب��ك��ة( ك��ان��ت ح��ا���س��رة يف اإح���دى 
الن�سوي  ال��ن��وار���ص  لفريق  التدريبية  ال��وح��دات 
لكرة القدم فالتقت الكادر التدريبي والالعبات، 
�سعد  �سامر  الفريق  مدرب  املتحدثن  اأول  فكان 
الفريق  ت�سكيل  قائال:  مهمته،  عن  حتدث  الذي 
هذا  �ساركنا  حديثا،  ك��ان  ال��زورائ��ي  الن�سوي 
جيدة  نتائج  وحققنا  ال��دوري  بطولة  يف  املو�سم 
�سواء يف بطولتي ال�سالت وال�ساحات املك�سوفة، 
اإىل  حتتاج  الن�سوية  ال��ق��دم  ك��رة  "اأن  واأ���س��اف 

اإ�سافة  املعنين  قبل  واهتمام كبريين من  رعاية 
القاعدة،  زيادة  ت�ساعد يف  و�سع خطة عمل  اإىل 
لك�سب  خا�ص  برنامج  هناك  يكون  اأن  يجب  اإذ 
الكرة  جاذبية  وزي��ادة  الالعبات  من  عدد  اأك��ر 

الن�سوية".

 وعن الختالف بن كرة ال�سالت واملك�سوفة؛ قال 
ون�ستطيع  واأن�سب،  اأف�سل  هي  ال�سالت  كرة  اإن 
القول اإنَّ ممار�ستها اأ�سهل بع�ص ال�سيء للفتيات، 
ت�ستطيع  الالعبة  اأنَّ  لأ�سباب كثرية، منها  وذلك 
ال��راح��ة،  على  حت�سل  لكي  وت�ستبدل  تغرّي  اأن 

بينما مينع القانون التبديل يف ال�ساحة املك�سوفة، 
فكرة  والتناف�ص  املهارات  �سعوبة  ناحية  من  اأما 
عالية،  دقة  اإىل  وحتتاج  الأ�سعب  هي  ال�سالت 
الن�سوي من  للفريق  اأن الدعم املقدم  �سعد ذكر 
وا�سح  تاأثري  وله  جدًا  كبريا  كان  ال��زوراء  اإدارة 
يف حتقيق النتائج اجليدة ونحن على ثقة بزيادة 

هذا الدعم من قبل الهيئة الدارية للنادي. 
�لقادم يب�سر بخري

الن�سوي  للفريق  امل�ساعد  امل���درب  كاظم  ثائر 
الزورائي حتدث قائال: فريقنا مايزال يف بداية 
لت منذ  �ُسكِّ م�سواره وهو يلعب مع فرق متمر�سة 
موا�سم ع��دة، وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ك��ان اأداوؤن���ا 
رائعًا ونتائجنا مميزة يف هذا املو�سم، اإذ طّبقت 

الوحدات  خ��الل  عليهن  اأملي  ما  كل  الالعبات 
القادمة  للموا�سم  م�ستعدون  ونحن  التدريبية، 
من  مميزة  جمموعة  ي�سم  حاليا  الفريق  بقوة، 
حتقيق  وبا�ستطاعتهن  الن�سوية  الكروية  املواهب 

النت�سارات للكرة الن�سوية الزورائية.
من �سايبا �إىل �لزور�ء

�سابقا،  �سايبا  وفريق  اليراين  املنتخب  حار�سة   
اأعظم  ال��زوراء  نادي  فريق  املحرتفة يف �سفوف 
اأن  ال��ب��داي��ة كنت م����رتّددة  ق��ال��ت: يف  اخ��ون��دي 
اح����رتف ال��ل��ع��ب يف ال���ع���راق، ل��ك��ن ب��ع��د تفكري 
ال��زوراء، نظرا  نادي  قّررت الحرتاف مع فريق 
القدم  تاريخ كبري يف كرة  الفريق من  ملا ميتلكه 
لنهاية  ر�سمي  ب�سكل  النادي  وقعت مع  العراقية، 
املو�سم، اأنا �سعيدة بتمثيل الزوراء واإدارة النادي 
متعاونة جدًا معي وعالقتي مميزة مع زميالتي 

الالعبات. 
 �أع�سق �لكرة

اأك���دت  ال��ف��ري��ق   ال��الع��ب��ة مي�ص م��ه��دي ك��اب��نت 
الكابنت  �سارة  اأحمل  اأن  ال�سرف  يل  بحديثها: 
لفريق النوار�ص، كرة القدم مل تعد مقت�سرة على 
الرجال وباتت من الألعاب املحببة لدى الن�ساء، 
ويتابعنها  اللعبة  يع�سقن  الن�ساء  م��ن  الكثري 
ب�سغف، واأنا واحدة منهن، ان�سممت لهذا الفريق 
يدفعني  اآخر  �سيء  ول  الكرة  اأع�سق  لأين  الفتي 
الرائعة  النتائج  لها،  حبي  غري  بالكرة  للتم�سك 
ال�ساحات  يف  �سواء  املو�سم  هذا  حققناها  التي 

املك�سوفة او يف كرة ال�سالت.
دعم �لريا�سة �لن�سوية

تتمنى  التي  ج��واد  رمي  الالعبة  حتدثت  بينما 
الأي���ام  م��ن  ي��وم  يف  حم��رتف��ة  لع��ب��ة  ت�سبح  اأن 
القدم  ك��رة  لعبة  اأح���ب  اأن���ا  �سك  ب���دون  ق��ائ��ل��ة: 
من  ال�ستفادة  لأجل  با�ستمرار  الدوريات  واتابع 
هناك  اأن  اأجد  اأنا  القدم،  كرة  يخ�ص  �سيء  كل 
الن�سوية رغم  لعبتنا  ملمو�سن يف  وتقدمًا  تطورًا 
الإهمال الكبري الذي كانت تواجهه �سابقا، امتنى 
بالريا�سة  ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  اجلهات  من 
اإن�ساء مالعب وقاعات خا�سة بالعن�سر الن�سوي 
ال��ب��ط��ولت  يف  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ودع��م��ه��ا 

الداخلية واخلارجية.
ما زلنا يف بد�ية �لطريق

وبعد  ه��دف��ًا  ب������١٩  �سليم  طيبة  الفريق  ه��داف��ة 
املحلي  ب��ال��دوري  لع��ب��ة  اأف�سل  على  ح�سولها 
قوي  اأن��ه  اإل  بدايته،  يف  زال  م��ا  فريقنا  ت��ق��ول: 
بالعباته وبكادره التدريبي املميز ونحن على اأمت 

ال�ستعداد للموا�سم الكروية املقبلة. 
�ل�ستعد�د �لأمثل

عماد  زه���راء  الالعبة  املتحدثات  اآخ��ر  وك��ان��ت 
فريق  اإىل  بالن�سمام  فرحتها  عن  ع��رت  التي 
دعمت  ال��زوراء  نادي  اإدارة  اإّن  قائلة:  النوار�ص 
امل�ساركة  اأجل  من  مطلق  ب�سكل  الن�سوي  الفريق 
الفريق  اأن  واأرى  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  يف 
اخلا�سة  والكوؤو�ص  الألقاب  على  مناف�سا  �سيكون 
بالبطولت التي ينظمها احتاد الكرة لفئة الن�ساء 

يف امل�ستقبل القريب.

يف �ملو�سم �ملا�سي قامت �إد�رة نادي �لزور�ء بت�سكيل 
فريق ن�سوي لكرة �لقدم، من �أجل �مل�ساركة يف بطولت 

�لدوري �ملحلي بالن�سبة لل�ساحات �ملك�سوفة وكرة 
�ل�سالت �أي�سًا، �إذ كانت خطوة جيدة من �أجل �إعادة 
�لروح للريا�سة �لن�سوية �لتي )ركنت جانبا( خالل 

�لفرتة �ل�سابقة ومن �أغلب �لأندية �لريا�سية، 

بغداد/ امرية حم�شن 
ت�ش�ير /ي��شف مهدي 

فريق الن�ار�س الن�ش�ي لكرة القدم 
طم�ح خلطف البط�لت

 بني �شف�فه حار�شة مرمى املنتخب الإيراين

السنة السادسة عشرة العدد )382( 30 نيسان 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

73 ري��������اض��������ة72



�ل�سطرجن يفوق در��سة �لطب
*�سبب اختيارك لعبة ال�سطرجن دون غريها؟

- اأنا تولد 200١ طالبة مرحلة ثانية )هند�سة 
ليزر( يف اجلامعة التكنولوجية، مار�ست لعبة 
ذلك احلن  ومنذ  �سنوات   6 بعمر  ال�سطرجن 
العمرية  للفئات  الوطني  املنتخب  لعبة  واأنا 
توارثت  لأين  غريها،  اأمار�ص  مل  الآن  ولغاية 
لعب ال�سطرجن من جدي واأمي واأبي وعماتي 
واأعمامي؛ فاأنا من عائلة ريا�سية �سطرجنية 
وع��ائ��ل��ت��ي ل��ه��ا ب���اع ط��وي��ل يف ه���ذا امل��ج��ال 
ريا�سة  موؤ�س�سي  اأحد  يعد  وجدي  الريا�سي 
ال�سطرجن يف حمافظة كربالء املقد�سة واأحد 

رواد العراق املميزين.
*مب�����اذا ي��خ��ت��ل��ف ال�����س��ط��رجن ع���ن الأل���ع���اب 

الريا�سية الأخرى؟
الأل��ع��اب  ب��اق��ي  ع��ن  ال�����س��ط��رجن  يختلف   -
الريا�سية باأ�سياء كثرية، فهو علم بحد ذاته 
ال�سعوبة  حيث  م��ن  ال��ط��ب  درا���س��ة  وي��ف��وق 
التجدد والتطور  واملتابعة و دائما يبحث عن 
امل�����س��ت��م��ر وي��ك��ون ال��الع��ب يف رح��ل��ة بحث 
متوا�سلة اإذا اأراد اأن تكون له ب�سمة يف عامل 

ال� 64 مربعًا.
ح�ساد �مليد�ليات

؟ مثلت  الأندية  •اأي 
املقدمة  ف��رق  م��ن  اأن��دي��ة  ع��دة  م��ع  لعبت   -
ن��ادي  م��ع  ب���داأت  اإذ  ال��ع��راق،  يف  بال�سطرجن 
حمافظة  يف  لل�سطرجن  التخ�س�سي  الفكر 
بغداد  اإىل  النتقال  وبعد  املقد�سة،  كربالء 
لعبت مع نادي الهدف التخ�س�سي لل�سطرجن 
وم���ن ث��م الن��ت��ق��ال اإىل ن���ادي الت�����س��الت 
الريا�سي وهذه الأندية جميعها اأندية تن�سط 
العراق لعدة  املمتازة، فانا بطلة  الدرجة  يف 

و8، �سنوات  �سنوات   6 فئة  من 
 ،١2 ،١0

١4، ١6، ١8، 20 تناوبت خاللها على املراكز 
الذهب  اأو���س��م��ة  وح�����س��دت  الأوىل  ال��ث��الث��ة 
والف�سة والرونز وح�سلت على ذهبية دوري 
اأندية  مع  الأخ��رية  الع�سر  لل�سنوات  الن�ساء 

الفكر والهدف والت�سالت.
*اأهم امل�ساركات الداخلية واخلارجية؟

- كثري من الإجن��ازات حققت على ال�سعيد 
بطولة  ذهبية  منها  واخل��ارج��ي،  ال��داخ��ل��ي 
الفئات  البليتز لالإناث عام 20١٥ يف بطولة 
العمرية يف حمافظة كربالء املقد�سة، وف�سية 
 20١7 لعام  اخلام�سة  الدولية  العراق  بطولة 
العراق  وبرونزية بطولة  ال�سريع،  بال�سطرجن 
لعام  الكال�سيك  بال�سطرجن  الرابعة  الدولية 
بطولة  يف  بال�سطرجن  العراق  ومثلت   ،20١6
اآ�سيا يف �سري لنكا بعمر ١0 �سنوات، �ساركت 
مع املنتخب الوطني للفئات العمرية دون ١2 
عامًا يف بطولة اآ�سيا يف اإيران وحققت املركز 
العمرية  للفئات  ال��ع��رب  بطولة  يف  ال��راب��ع 
وحققت  تون�ص  يف  ع��ام��ًا   ١6 دون  ل��الإن��اث 
واأخ���رى  وف�سيتن  ذهبيتن  م��ي��دال��ي��ات؛   6
برونزية يف بطولة غرب اآ�سيا بال�سطرجن يف 
الت�سالت  نادي  العربية مع  الإم��ارات  دولة 

الريا�سي.
�للعبة مل تتاأثر بالوباء

العراقية  الن�سوية  الريا�سة  مل��اذا  *ب��راأي��ك 
متاأخرة، وهل هناك دعم لها؟

احلكومي  الإه��م��ال  من  ال�سطرجن  يعاين   -
عامة  الفردية  الأل��ع��اب  اإن  بل  والريا�سي، 
يحظى  ل  اخل�سو�ص  وجه  على  وال�سطرجن 
ي��وج��د  ل  اإذ  ال���ق���رار،  اأ���س��ح��اب  ب��رع��اي��ة 
يف  ال��الع��ب��ون  ي��زج  ول  اللعبة  لحت���اد  مقر 
لعبي  مع  لالحتكاك  اخلارجية  املع�سكرات 
الدول الغربية املتطورة بلعبة امللوك والذكاء، 
ملمار�سة  ن�سغله  مكان  يوجد  ل  الآن  ولغاية 
للتدريب  يومي  ب�سكل  التواجد  اأو  مع�سوقتنا 
والتطوير يف مقر نزاول فيه اللعب والطالع 
هذا  يف  البحثية  وال��درا���س��ات  الكتب  على 

املجال.
امل�ساركة يف  فايرو�ص كورونا على  تاأثري  *ما 

البطولت اخلارجية وحتى الداخلية؟
ال�سطرجن  الأل���ع���اب،  ب��اق��ي  عك�ص  ع��ل��ى   -
ازده�����ر وا���س��ت��م��ر يف ف���رتة احل��ظ��ر ج���راء 
ممار�سة  وبالإمكان  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
�سطرجنية  من�سات  وع��ر  اأون��الي��ن  اللعبة 
الآخ��ر  والرنامج   Lichess مثل  عاملية 
 24  chess والرنامج   chess.com
ولهذا مل يتاأثر ال�سطرجن بل على العك�ص من 
ذلك متامًا كرثت البطولت املحلية والعربية 

والآ�سيوية وحتى العاملية.
كفاء�ت تدريبية عاملية

العراقي؟ لل�سطرجن  تقييمك  	•

فقد  ر�ساقة  بكل  ي�سري  العراقي  ال�سطرجن   -
بعد  �سيما  ل  وم��وؤث��رة،  فاعلة  خطوات  خطا 
ال��دويل  ال�سطرجن  احت��اد  رئي�ص  ا�ستدعاء 
ومتت   20١8 عام  املجينوف  كري�سان  ال�سيد 
زخمًا  اأعطى  احل�سور  ه��ذا  ال��دع��وة،  تلبية 
العراقي،  لل�سطرجن  معنوية  ودف��ع��ة  ك��ب��ريًا 
واحت����ادن����ا امل���رك���زي ي��ع��م��ل ج���اه���دًا على 
ا�ستقطاب الكفاءات التدريبية العاملية ممن 
وكفاءة  م�ستوى  لرفع  عاملية  األقابًا  يحملون 

الالعب واملدرب العراقي.
* اأ�سحاب الف�سل يف م�سريتك الريا�سية؟

- اأدي�����ن ب��ال��ف�����س��ل ل���الحت���اد امل���رك���زي ملا 
الالعب  م�ستوى  لرفع  اإمكانيات  من  يقّدمه 
العراقي ويعمل على تذليل العقبات ومواجهة 
ي�سار  �سطرجنية  اأج��ي��ال  خللق  التحديات 
علينا  الف�سل  �ساحب  فهو  بالبنان،  لهم 
بالف�سل  واأدي���ن  منتخب،  كالعبي  جميعًا 
الفا�سل  واملربي  ال�سطرجني  الرائد  جلدي 
حم�سن ح�سن عزيز كونه دعمني منذ نعومة 
اأن�سى جميع  ول  والوالدة  الوالد  ثم  اأظافري 
ومنهم  تدريبي  على  عملوا  الذين  املدربن 
�سادق  �سامح  وامل���درب  علي  حممد  غ�سان 
اإبراهيم،  حممد  الكوت�ص  امل�سري  وامل��درب 
واملدرب املغربي الراند ما�سرت ر�سيد حفاظ.

�أ�سعى للفوز ببطولة �لعرب
*اأي الفرق الريا�سية ت�سجعن؟

اأ�سجع املنتخب الوطني العراقي يف جميع   -
الأندية  اأما على م�ستوى  مبارياته وبطولته، 
الريا�سي،  ال��زوراء  النوار�ص  ن��ادي  فاأ�سجع 
امللكي  النادي  م�سجعات  من  فاأنا  عامليًا  اأما 

ريال مدريد الإ�سباين.
*ما دعم الحتاد لكم؟

احتاد  عمل  ال�سعيفة  امليزانية  �سوء  يف   -
ولكن  ي�ستطيع  ما  بكل  العراقي  ال�سطرجن 
ولكن  ي��زداد،  املطالب  و�سقف  الكثري  ناأمل 

لالأ�سف العن ب�سرية واليد ق�سرية.
*ماذا تتمنى رويدة؟

- امتنى الفوز ببطولة العرب للن�ساء واأمّني 
النف�ص باحل�سول على الألقاب الدولية.

لعبة �ل�سطرجن من �لألعاب �لريا�سية �لذهنية �ل�سعبة �لتي 
ت�ستحوذ على جل وقت �لالعب من �إعد�د ودر��سة ومتابعة، 

وقد حقق �لعر�ق يف هذه �للعبة كثريً� من �لإجناز�ت على �سعيد 
�لبطولت �خلارجية، ومن بني �أبرز جنوم �ل�سطرجن �لعر�قي 

لعبة �ملنتخب �لوطني �لعر�قي رويدة �سعد �لتي حّلت �سيفة 
على )جملة �ل�سبكة �لعر�قية(، فد�ر معها هذ� �حلو�ر: 

جنمة املنتخب العراقي بال�شطرجن

ورثت لعبة املل�ك 
اأبًا عن جد 

�شع��د:  روي��دة 

 

 

بغداد/ اأمرية حم�شن
ت�ش�ير/ �شباح الربيعي
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 وقد �سّجل اأول اأهدافه �سد تركيا يف مرحلة 
عام  اأوروبا  اأمم  لبطولة  املوؤهلة  الت�سفيات 
مع  هدفن  اأح��رز   20١8 ع��ام  ويف    ،20١٥
مباراتهم  يف  عامًا   2١ �سن  حتت  الرتغال 
املنتخب  اىل  جوتا  وا�ستدعي  اإيطاليا،  �سد 
الرتغايل الول عام 20١٩، اأي قبل افتتاح 
مباريات ت�سفيات بطولة اأمم اأوروبا 2020 

�سد اأوكرانيا و�سربيا. 
م�شرية الالعب 

جوتا  الرتغايل  الالعب  م�سرية  بداية  يف 
دي فرييرا  با�سو�ص  لنادي  عام 20١٣  لعب 
الفريق  اإىل  ترقيته  متت  بعدها  لل�سباب، 
 20١٥/20١4 مو�سم  ب��داي��ة  يف  الرئي�ص 
ا�سا�سيًا   لعبًا    20١4 يف  مرة  لأول  �سارك 
اأتلتيكو  �سد  اأر�سه  على   0–4 فريقه  وف��از 
لأول  جوتا  لعب  الرتغال،  بكاأ�ص  �سي  اإ���ص 
عام  يف  املمتاز  الرتغايل  ال��دوري  يف  م��رة 

.20١٥
م�ا�شم ناجحة

عقد  ب��ت��وق��ي��ع  ج��وت��ا  ق���ام   20١٥ ع���ام  يف   
ويف  �سنوات،  ملدة خم�ص  با�سو�ص  مع  جديد 
اأي�سا ملدة خم�ص  عام 20١6 وقع على عقد 
اإىل  اأتلتيكو مدريد، بعدها رجع  �سنوات مع 
بالده ولعب لنادي بورتو على �سبيل الإعارة 
لعب    20١7 ع��ام  ويف  واح��د،  مو�سم  لفرتة 
يف  امل�سارك  وان��دررز  وولفرهامبتون  لنادي 
دوري البطولة الإجنليزية على �سبيل الإعارة 
لعب جوتا عام 20١8  و  واح��د،  مو�سم  ملدة 
املمتاز،  الإجنليزي  ال���دوري  يف  م��رة  لأول 
وكان  عام2020  قد �سهد انتقال جوتا من 
وولفرهامبتون اإىل ليفربول يف �سفقة طويلة 
الأمد، وقد بلغ عقد النتقال 4١ مليون جنيه 
اإ�سرتليني كر�سوم انتقال،  ولعب  لأول مرة 
يف كاأ�ص الرابطة بعد اأيام قليلة من التعاقد 

معه، اإذ دخل كبديل يف ال�سوط الثاين �سد 
التي  املباراة  �سيتي يف  لينكولن  نادي  فريق 
اأهداف  ب�سبعة  كبرية  بنتيجة  فيها  فاز 
مقابل هدفن، ويف 2٥  اكتوبر من 
اأح��رز ه��دف الفوز  ع��ام 2020 
يونايتد  �سيفيلد  على  لفريقه 
اأي��ام  ث��الث��ة  وب��ع��د  اأنفيلد.  يف 
رق���م ١0000  ال��ه��دف  اأح����رز 
ا�ستطاع  اإذ  تاريخه،  للنادي يف 
اأن يحرز الهدف الأول لليفربول 
اأبطال  دوري  يف  ميتييالند  �سد 

اأوروبا.
جائزة اأف�شل لعب

للفريق  ه��ات��ري��ك  اأح�����رز  ك��م��ا 
مع  الفوز  بعد  )الريدز(  الحمر 
نوفمر   ٣ بنتيجة ٥/ 0 يف  فريقه 
على اأتالنتا يف دوري اأبطال اأوروبا، 
لي�سبح ال�ساحر الرتغايل اأول لعب 
منذ روبي فاولر يف عام  ١٩٩٣ي�سجل 
مع  ل��ه  م��ب��اري��ات   ١0 اأول  يف  اأه�����داف   7

ليفربول.
جائزة  على  احل�سول  جوتا  ا�ستطاع  وق��د 
قبل  م��ن  ليفربول  ف��ري��ق  يف  لع��ب  اأف�سل 
 ٩ ج��وت��ا يف  غ���اب  وق���د  ال���ن���ادي،  م�سجعي 
اإث��ر  فريقه  ع��ن  �سهرين  ل��ف��رتة  دي�سمر 
خالل  ال�ساق  يف  لها  تعّر�ص  التي  الإ�سابة 

مباريات الفريق يف دوري اأبطال اأوروبا. 

الفتى الذهبي الذي حّلق عاليا

 تاألق مبهر مع املنتخب الربتغايل 
وليفرب�ل النكليزي 

ج�تا..

ديوغو جوتا من �لالعبني �ملميزين يف �ملنتخب �لوطني 
�لربتغايل، قّدم �أد�ءً� ممتازً� على �أدمي �مل�ستطيل �لأخ�سر، 

تاألق مع منتخب بالده يف �أغلب �ملباريات، لعب جوتا مع 
�ملنتخب �لربتغايل حتت �سن 19 عامًا،

اإعداد/جملة ال�شبكة
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 قبل الإفطار

التمارين  الريا�سي  مي��ار���ص  ان  يف�سل 
الريا�سية خالل �سهر رم�سان يف منطقٍة 
ت��رتاوح  ُم��ّدٍة  بعد  اأو  قبيل  التهوية  جّيدة 
���س��اع��ات من  ث���الث  اإىل  ���س��اع��ت��ن  م���ن 
هذه  يف  اجل�سم  ي��ك��ون  الإف���ط���ار؛  م��وع��د 
اإذ  الطعام،  ه�سم  عملية  اأمّت  قد  الفرتة 
ال�سيام،  اأثناء  ن�ساط اجل�سم ي�سعف  اإّن 
الطاقة  م��ع��ّدل  انخفا�ص  ب�سبب  وذل���ك 
ال��ط��ع��ام؛  م��ن  اجل�����س��م  يكت�سبها  ال��ت��ي 
ن�ساط  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ُين�سح  ول��ذل��ك 
ال�سّدة  ذات  التمارين  مبمار�سة  اجل�سم 
حمل  امل�����س��ي،  ري��ا���س��ة  مثل  املُنخف�سة، 
الأوزان اخلفيفة، اأو القيام ببع�ص متارين 
الإط���ال���ة، ويف ب��ع�����ص امل����رات مم��ار���س��ة 
ريا�سة اليوغا التي ُت�ساعد يف تقليل اإجهاد 
اجل�سم وال�سرتخاء، بدًل من رفع الأوزان 
الثقيلة، اأو الذهاب اإىل النادي الريا�سي، 

اأو اجلري مل�سافاٍت طويلة.
تقليل خطر الإ�شابة 

بانتظام  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 
ي�ساعد  ال�����س��ائ��م  ي�سعه  ج���دول  ووف���ق 
ال�سحية  الخ��ط��ار  من  الكثري  تقليل  يف 
واجللطة  وال�����س��ك��ري  ال��ق��ل��ب  ك��ام��را���ص 
التمارين  ممار�سة  ت��ع��ُدّ  اإذ  ال��دم��اغ��ي��ة، 

اأث��ن��اء  م��ه��ّم��ًا  اأم����رًا  بانتظام  الريا�سية 
ُت�ساعد  اإذ  رم�سان،  �سهر  خالل  ال�سيام 
منخف�سة  الريا�سية  التمارين  مُمار�سة 
ال�سدة مع ال�سيام يف ُفقدان الوزن ب�سكل 
اأف�سل ُمقارنًة بال�سيام وحده اأو مُمار�سة 
التمارين   اإن  بل  منفرد،  ب�سكٍل  الريا�سة 
الن�سباط  زي���ادة  يف  ال�سائم  ُت�ساعد 
والكمّية  الأغذية  بنوعّية  والوعي  الذاتي 

املتناولة منها. 
اأربع و�شايا يجب اتباعها 

اتباعها  يجب  التي  املهمة  الأم���ور  بع�ص 
رم�سان  �سهر  يف  التمارين  ممار�سة  عند 

نذكر منها ...
اأول / يجب على الريا�سي اأداء التمارين 
الريا�سية يف مكاٍن فيه تهوية كافية وملّدة 

ل تقّل عن ن�سف �ساعة يومّيًا.
ثانيا / بالن�سبة للمر�سى الذين ل يعرفون 
تاأثري الريا�سة يف حالتهم ال�سحّية ل بد 
التمارين  اأداء  قبل  ا�ست�سارة طبيبهم  من 
عليهم  خطرًا  تكون  رمبا  التي  الريا�سية 

وح�سب احلالة املر�سية.
يقوم  اأن  لل�سائم  ل  املف�سّ م��ن   / ثالثا 
ال�سالمل،  �سعود  مثل  الداخلية  بالتمارين 
وذلك يف حال كان الطق�ص حارًا يف �سهر 
رم�سان، وميكن اأن متار�ص هذه التمارين 
يف  لالإجهاد  التعر�ص  وجت��ّن��ب  تدريجّيًا 
يف�سل  كما  رم�سان،  م��ن  الأوىل  الأي���ام 
ب�سرب  رطبًا  اجل�سم  اإبقاء  على  احلر�ص 

كثريًا من املاء طوال �ساعات الإفطار.
ل اأن يتناول ال�سائم وجباٍت  رابعا / يف�سّ
مغّذية يف الإفطار وال�سحور للحفاظ على 
ن�ساط اجل�سم، اأي�سا يجب التوازن بتناول 
الطعام يف �سهر رم�سان با�ستهالك كّمياٍت 
وال�سعرات احلرارية  الطعام  م�سابهٍة من 
التي يتّم تناولها يف اأيام الإفطار العادية، 

مع ُمراعاة التغيري يف توقيت الوجبات.

منهاج خا�ض ي�سري عليه �لريا�سي يف �سهر رم�سان �لكرمي 
يختلف عن باقي �أ�سهر �ل�سنة، �إذ يف�سل �لريا�سي وقتًا خا�سًا 

ملمار�سة �لتمارين �لريا�سية.

التي يجب ممار�شتها 
يف رم�شان

اإعداد/ جملة ال�شبكة

لتجنب امل�شكالت ال�شحية 

التمارين
الريا�شية
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اس��������رت��������ي

 فيا ُترى ما �سّر ارتباط الذهنية 
ال�سفقِة  مب��ت��الزم��ِة  ال�����س��رق��ي��ة 
والإذلل جتاه من ميتهّن خدمات 
ال��ت��ن��ظ��ي��ف وك�����اأن )اخل�����س��وع( 
�ساحباتها،  جبِن  على  مو�سوٌم 
وهل حقًا اأن فكرة اعتماِد العائلة 
عليها تعّزز التكاليُة؟ على عك�ِص 
ُتثّبت  التي  الأوروبية  الدول  ُنظم 

والجتماعيِة  الرتبويِة  مناهجها  يف 
اآلية ال�ستقالل بالعتماِد على النف�ص.

طبقية وتفاخر
ام��راأة  تتكفل  اأن  اأب���دًا  جميل  غ��ري  "�سعوٌر 
الدائم  وجودها  وفكرة  �سيء،  ك��ِل  يف  اأخ��رى 
النعمة  حديثو  يفعلُه  وم��ا  الت��ك��ال��ي��ة،  ي��ع��زز 

معيب"!
البغدادية  ال�سيدة  ب��ه  ب���داأت  ممتع�ص  راأٌي 
اإىل  وا�سحٍة  اإ���س��ارٍة  يف  اجل���وراين(  )هديل 
الزمنن،  التعامِل بن  الالاأخالقي يف  الفارق 
العراقية  البيئة  اإىل  اخل��ادم��ة  دخ��ول  قائلة: 
التي  الأخ��الق��ي��ات  ه��ي  اإمن���ا  ب��ج��دي��د،  لي�ص 
ت�ستثمر  ل  والأ�سيلة  الراقية  العوائل  انقلبت، 
حديثو  يفعله  ما  ج��دًا  ومعيب  اإن�سان  حاجة 
النعمة من ت�سرفات مثل اقتيادها يف الأ�سواق 
يف  منهكة  اأ�ساًل  لأنها  طبقي  ب�سكٍل  وامل��ولت 
كان  واإن  معيب،  للتباهي  واأخ��ذه��ا  البيت، 
برغبتها،  ي��ك��ون  اأن  فيفرت�ص  ا���س��ط��راري��ًا 
لأك���رث من  ال��ب��ي��ت  خ��ادم��ة يف  معنا  ع��ا���س��ت 
هو  طارئًا  �سحيًا  و�سعًا  اأن  مع  �سنوات  ع�سِر 
لو�سوا�ص  اإ�سافة  ل�ستقدامها  ا�سطرين  من 
اأن  مبجرد  دوره��ا  وانتهى  القهري،  النظافة 
كر اأولدي، كنت ا�سميها )م�ساعدتي( لكي ل 
ُا�سِعرها باأِي فارٍق، مل اأخرجها يومًا من البيت 
ومل اأُ�سّهر بوجودها وتكفلت برعايتها ال�سحية 
اأن  لها احلق يف  كان  اإذ  ال�سخ�سية  ولوازمها 
ت��اأك��ل م��ا ت�����س��اء ك��اأن��ه��ا اأح���د اأف����راد البيت، 
وباملقابل كانت خمل�سة يف عملها واأمينة وقد 
قمنا بتعلميها اللغتن الإنكليزية والعربية اإىل 
درجة وجدنا فيها اأن اخلدمة يف البيت مل تعد 
تنا�سب قدرتها، لذلك قام زوجي مب�ساعدتها 

بالتوظيف املهني يف مكاٍن اآخر.

نظرة دونية

اخلدمة  امتهان  اأن  يت�سور  م��ن  "هنالك 
امل��ن��زل��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��ف، اأم���ر ُي��ل��زم الآخ��ري��ن 

بال�سفقِة على �ساحبها امل�سكن."
)اأزه��ار  املغرتبة  حديث  غّلف  موؤ�سٌف  �سعوٌر 
يف  التنظيف  بخدمات  تعمل  التي  الدليمي( 
�سركة �سويدية، قائلة: عملي يف �سركة تنظيف 
جمتمعنا  يف  النا�ص  بنظر  جعلني  �سويدية 
ول  ال�سفقة،  ا�ستحق  )خ���ادم���ة(  ال�����س��رق��ي 
تقليعات  من  هربًا  مبهنتي  املجاهرة  ميكنني 
الو�سع  اأن  غري  يل،  الدونية  ونظرتهم  النا�ص 
الثقافة  لأن  للطبقية  فيه  جمال  ل  اأوروب��ا  يف 
ول  ذات���ه،  ال��ق��ان��ون  م��ن  م��دع��وم��ة  املجتمعية 
اأينما  و�سنعته  الإن�سان  عمل  يف  حرجًا  جتد 
ي��اأخ��ذه عامل  ال���ذي  اأن الأج���ر  ك��ان��ت ط��امل��ا 
النظافة ل يختلف عن اأجر الطبيب اإّل بفارق 
اإر�سالنا على  يتم عر  العمل، وعملنا  �ساعات 
تنظيف  مبهمة  القيام  تتوىل  جمموعة  �سكل 
واخلا�سة  احلكومية  املكاتب  اأو  )الڤيالت( 
ول�����س��اع��ات م��ع��دودة م��ع م��راع��اة ك��ل �سروط 
الثقافة  اأن  علمًا  ال�سحية،  وال�سالمة  الوقاية 
املدر�سية يف ال�سويد واأوروبا قائمة على تاأهيل 
الطفل بثقافة العتماد على نف�سه لأنه �سيعي�ص 

م�ستقاًل ون�سطًا. ل اتكاليًا وخاماًل.
ف�سائح و��ستهتار

م��ك��ان  ه���ي  وامل��ن�����س��ورات  " ال��ف��ي��دي��وه��ات 
لأنها  املطبخ،  ل  البيوت  غالبية  يف  اخلادمة 
الفخفخة  مظاهر  من  مظهر  ه��وؤلء  نظر  يف 

الف�سائحية املقززة "..
ُي�سبه  اأحد متابعي امليديا، ل  راأٌي غا�سب من 
)علي  العراقي  ي�سكنها  التي  ال�سويد  ب��رودة 

جن�����م(.. ق���ائ���اًل: ل��ق��د حت��ول��ت 
مع  ب�سرية،  ل  ثمينة  اآلية  حلاجة 
كهذا  و�سع  يف  عليه  املُتعارف  اأن 
الإن�سان  ك��رام��ة  حفظ  يفرت�ص 
اأثمن  لأنه  وامل�ست�سعف  امل�سطر 
ولأن  الإط��الق  �سيء على  اأي  من 
احلقيقي  ال��داف��ع  ه��ي  احل��اج��ة 
هو  اخل��ادم��ات  واأن عمل  ل��ه��وؤلء 
عوائلهن  واإعالة  العي�ص  اأجل  من 
واأنهن ب�سر ل عبيد ومنظرهن خلف اأهل البيت 
الإن�سانية،  لقيم  خمزيًا  خرقًا  يعد  ذاته  بحد 
علمًا اأن هنالك الكثري من النا�ص لي�ص لديهم 
الوقت الكايف لإمتام اأ�سغال البيت ب�سبب العمل 
وال�سفر، ول مانع اأبدًا من ال�ستعانة بخادمة، 
ويف  وف�سحها،  كرامتها  ح�ساب  على  ل  لكن 
راأي���ي للخروج م��ن ه��ذا امل���اأزق، ال��ذي وظف 
ب�سكل ب�سع، ميكن ال�ستعانة بخادمة لعدد من 
املرات �سهريًا ل ب�سكٍل يومي وُمهن لوجودها، 

والأهم دون اإ�سهار، منعًا جلرِح كرامتها.
عمالة وبطالة

املعنية  الجتماعية..  وال�سوؤون  العمل  وزارة 
مبلف اإدخال العمالة الأجنبية، يف وقِت تزدحم 
فيه طوابري العاطلن يف ال�سوارع، وعلى ل�سان 
مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني )رائد 

جبار باه�ص(، �سرحت قائلة:
يف بالدنا ما ُيقارب الأربعة اآلف عامل اأجنبي 
املحافظات،  وباقي  بغداد  عموم  يف  موزعن 
اأغلبهم يعملون يف التدبري املنزيل، واأن الوزارة 
تعمل على ح�سر اأعدادهم من اأجل التاأكد من 
اأماكن عملهم والتزامهم ب�سروط منح الإقامة 
التفتي�سية  املتابعة الدقيقة من قبل الفرق  مع 
بالتعاون مع وزارة الداخلية يف تفعيل الفح�ص 
الطبي لالأجانب يف جميع منافذ البالد الرية 
�سالمتهم  م��ن   للتاأكد  وامل��ط��ارات  والبحرية 
الر�سمية  الّرخ�ص  اأن  علمًا  الأم��را���ص،  من 
ُتلزم  املرخ�سة  الت�سغيل  اإىل مكاتب  املمنوحة 
اأ�سحابها ب�سروط ال�سالمة املهنية والأمنية يف 
ا�ستقدام العامالت الأجنبيات، موؤكدًا اأنه تتم 
حما�سبة �ساحب املكتب قانونيًا يف حال وجود 

اأي خرق وتالعب يف هذا ال�سدد.

اأم  اجتماعيٌة  نخا�ش��ٌة 
حاجة فعلية

يف بيتنا خادمة..

قالجُ �إن َهَو�ض حديثي �لنعمة و�أثرياء �ل�سدفِة بامليديا �لطبقية  يجُ
�سفى �إّل باإ�سهارها وت�سويرها وهي مت�سي بخ�سوٍع خلف  ل يجُ
)�ل�سيدة �لرثية( �لتي تقتادها بال ذوٍق �أو حياٍء يف �ملولِت 

و�ملطاعِم �لتي باتت �ملكان �حلقيقي للخادمِة، ل �ملطبخ، وكاأنَّ 
هذه �ملخلوقَة معرو�سٌة يف �سوِق نخا�سٍة �جتماعيٍة ل عالقة لها 

باحلاجة �لفعلية مل�ساعدة ربة �لبيت.
اآمنة عبد النبي- ال�ش�يد
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�سنع جموهر�ت
تقول اأجنيال بنيامن املتخ�س�سة يف العالج الطبيعي: 
�سقيفتي توجد لفتة نحا�سية كتب عليها  عند مدخل 
"اإنه الكهف" وفيها يا�سمن اأرجواين وال�سقيفة عبارة 
يف  حديقتي  نهاية  يف  يقع  ب�سيط  خ�سبي  هيكل  عن 
اإيلينج، غرب لندن، حيث املقرة هي اأقرب اجلريان 
عندما  �سخ�ص  لأي  اإزع��اج��ًا  اأ�سبب  ل  "لذلك  اإيّل 

اأعمل".
ميكن  جموهرات  ل�سنع  ال�سقيفة  هذه  من  ا�ستفدت 
وقد  املتاح،  الوقت  من  كثري  لدّي  كان  اإذ  ارت��داوؤه��ا، 
بداأ عملي كهواية ثم منت وتطورت موؤخرًا حتى غدت 

مهنة ثانية يل. 
يف املا�سي مل يكن باإمكاين ا�ستخدام ال�سقيفة اإل يف 
عطالت نهاية الأ�سبوع واأحيانًا اأثناء امل�ساء، ولكن بعد 
الإغالق ب�سبب وباء الوباء ا�ستخدمت امل�ساحة ب�سكل 
يومي وغالبًا ما يكون ملدة خم�ص �ساعات يف كل مرة. 

لإلهاء  و�سيلة  اأ�سنع  كنت  البداية  "يف  قائلة:  تتذكر 
اأكون وحدي،  واأن  بالوباء  املتعلقة  الأخبار  نف�سي عن 
ومع تقدم الأ�سهر، بداأت يف تلقي مزيد من الطلبات 
نف�سي  وج��دت  لذلك  ب��ي،  اخلا�ص  الويب  موقع  عر 
اأ�سنع بانتظام مزيدًا من املجوهرات لإعادة تخزينها 
الداخلي من  اأعدُت طالء اجلزء  املا�سي  الربيع  ويف 
�سلبة  عمل  طاولة  وتركيب  الأبي�ص  باللون  ال�سقيفة 
اأرفف  على  اأدوات��ي  واأخ��زن  الغر�ص،  لهذا  م�سنوعة 
ل�سخ�ص  تكفي  م�ساحة  وهناك  احلائط،  على  مثبتة 
عر�ست   ١٩ كوفيد  وق��ب��ل  ال��داخ��ل.  يف  فقط  واح���د 
باإعادة  واآم��ل  املجوهرات  �سناعة  يف  فردية  درو�سًا 
ت�سغيلها قريبًا، وقد متكنت من تاأ�سي�ص �سركة خا�سة 

بي متخ�س�سة يف �سنع املجوهرات.
�سقيفة �لكتابة

من  واح��دة  كانت  اأي�سًا  هي  فيلبي  �سارلوت  الكاتبة 
للكتابة(.  )�سقيفة  لديها  يكون  اأن  املن�سودة  اأمنياتها 
انتقلت مع زوجها واأطفالها الثالثة من �سرق لندن اإىل 
اأم�سوا  املا�سي حيث  العام  من  �سبتمر  بري�ستول يف 
�سيقة،  م��وؤج��رة  م�ساكن  يف  يعي�سون  اأ�سهر  ث��الث��ة 
ووجدت  جديد  عائلي  منزل  عن  املدينة  يف  يبحثون 
من  امل��رتوك  الهيكل  يف  الكتابة  يف  �سالتها  �سارلوت 
20 �سنة يف نهاية حديقتها وكان قد اأ�سبح م�ستعمرة 

للعناكب، هذا املكان هو الذي غريَّ حياتها متامًا.

الرطبة  وال�سجادة  القدمية  بالأريكة  لقد احتفظت   -
واأ�سافت:  م�سبقًا،  امل��وج��ودة  اجل��داري��ة  واملعلقات 
"جمال املكان يف ب�ساطته ويزداد جماًل كلما اهتممنا 
وبع�ص  �سمعتن،  اأ�سفت  فقد  ذلك،  باحلديقة" ومع 
وغالية،  وم��دف��اأة،  وم�سباحًا،  اللطيفة،  الأغطية 

وبع�ص الكتب.
- يف النهار هذا هو مكان عملي، وقد حاول اأطفايل 
ولكن  واللعب،  للمرح  مكانًا  ليجعلوه  عليه  ال�ستيالء 
�سرعان  عر�سي،  ب�سكل  العناكب  عدد  ذكرت  عندما 

ما تراجعوا وكفوا عن املطالبة به.
توفر  املا�سية، جّراء  القليلة  الأ�سهر  الراحة يف  اإن   -
م�ساحة عمل منا�سبة بعيدًا عن الفو�سى وال�سو�ساء 
غريت  ق��د  الأ���س��ري��ة  للحياة  امل�ستمرة  واملتطلبات 

احلياة.
- اأ����س���درت ك��ت��اب )ح��ي��اة م���زدوج���ة( ون�����س��رت يل 
Borough Press كتاب املراأة الثانية يف يوليو.

با�ستيل �لزيت
كاميال بريكنز فنانة ور�سامة تعي�ص يف �سرق �سا�سك�ص 
- اأدركت ب�سرعة احلاجة اإىل غرفة خا�سة بها عندما 
الأول  الإغ��الق  من  يومن  قبل  الثانية  ابنتها  ول��دت 
ب�سبب الوباء، اإذ قالت: "الغرفة التي كنت ا�ستخدمها 
مكتبًا امتالأت ب�سرعة باأغرا�ص الأطفال ورّكب زوجي 
على عجل �سقيفة زاوية �سغرية يف احلديقة و�سرع يف 
طالئها باللون الأبي�ص مع نوافذ زرق ويذكرين ذلك 
باملنازل والأ�سرحة التي جتدها على جانب الطريق يف 
اجلزر اليونانية"، ويف الداخل تخلق الألواح اخل�سبية 
الزرقاء الباهتة م�ساحة مهدئة لها لتنغم�ص يف العمل 

وكل ما احتاج اإىل اإن�سائه موجود هنا.
ق�ساء  التجاري  عملي  معظم  "يت�سمن  واأ���س��اف��ت: 
الر�سم  اأو  الكمبيوتر  جهاز  على  جال�سة  اإما  �ساعات 
ال�ستوديو  �سقيفة  ف���اإن  ل��ذا   ،iPad ج��ه��از  على 
اخلا�سة بي هي حقًا مالذي الإبداعي حيث ميكنني 
عمل جميع ر�سوماتي من دون احلاجة اإىل القلق ب�ساأن 
ا�ستن�ساق  جراء  من  يختنقوا  اأن  اأو  اأطفايل،  ف�سول 

روائح البا�ستيل والزيت النفاذة".
اأن  ا�ستطيع  بي  اإىل منطقة خا�سة  بحاجة حقًا  كنت 
اأ�سعر فيها كاأنني امراأة عاملة عادية مرة اأخرى، وقد 

حظيُت ب�سقفي هذا للهروب من الواقع.

عن اجلارديان

�أ�سبح لدى كثري من �لن�ساء �لآن منفذ للحياة و�ملتعة و�لعمل يف 
�سقائفهن �خلا�سة بعيدً� عن �لفو�سى و�ل�سو�ساء، ل �سيما يف ظروف 

�نت�سار وباء كوفيد 19 �لذي �جتاح �لعامل منذ عام 2020.

�أنا و
الن�شاء يف مالذات حدائقهن

ترجمة:ثريا ج�اد
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اأطفالهم،  مالب�ص  لرت��داء  الآب��اء  األهمت  وقد 
املالب�ص  ف��اإن  والت�سميم،  اجل��ودة  حيث  فمن 
الأم��رية  طابع  حتمل  التي  ال��وردي  اللون  ذات 
م��ن��ت�����س��رة يف ك���ل م���ك���ان ت��ق��ري��ب��ًا ل��ل��ف��ت��ي��ات 
الأمهات  للفتيان.  الأزرق  واللون  ال�سغريات، 
ولدي  اأو  بناتي  اأط��ف��ال  مالب�ص  ع��ن  يبحثن 
جميلة لكي يجذبن النتباه اإىل اأناقة اأطفالهن، 
حدث  حل�سور  التخطيط  يجري  حن  �سيما  ل 
معن مثل الزفاف وكثري من الأحداث الأخرى 
التي حتتاج اإىل تزين الأطفال باأرقى املالب�ص 
قبل اخلروج من املنزل، وحل�سن احلظ هناك 
مالب�ص  عن  البحث  عند  اخل��ي��ارات  من  كثري 
الكبار  مثل  الأطفال  ويعّد  الفتيان،  اأو  الفتيات 
املنا�سبة  املالب�ص  اختيار  اإىل  بحاجة  ال�سن  يف 
لنوع اجل�سم قد جتد اأن ال�سراويل جتعل الفتاة 
الف�ساتن  اختيار  يجب  احلالة  هذه  يف  نحيفة 

املنا�سبة حلجمها.
�لكاجول و�لكال�سيك

ال��رائ��ع��ة  الأولد  م��الب�����ص  م��ن  ك��ث��ري  ه��ن��ال��ك 
الع�سر،  ت��واك��ب  ال��ت��ي  واملختلفة  وامل��ت��ن��وع��ة 
الأطفال  ي�سل  فعندما  املو�سة،  مع  وتن�سجم 
اإىل مرحلة امل�سي فاإنهم يف�سلون املالب�ص التي 
البدلت  ارت��داء  يف�سل  ولذلك  الكبار  ت�سابه 
الطفولية،  اللم�سات  بع�ص  مع  ولكن  الكاملة 
من  م�سنوعة  ���س��وداء  ب��دل��ة  ارت����داء  ومي��ك��ن 
�سوداء،  عنق  وربطة  اأزرق  قمي�ص  مع  القما�ص 
اأزرق  وارت��داء حذاء  للجاكيت  اأزرق  مع منديل 
اللون، لإ�سافة مل�سة اإىل اأناقة الطفل، اأو ناأخذ 
طابع الكاجول والكال�سيك يف الوقت نف�سه مثل 
ارتداء بنطلون جينز مع قمي�ص اأبي�ص وجاكيت 
ر�سا�سي، لزيادة اأناقة الأولد، وتتعدد الأ�سكال 
والأذواق لدى الأهل بح�سب ميولهم واأمزجتهم.

منا�شبة للعب والراحة

مالب�ض �لأطفال 
�ساأنها �ساأن كثري من 
�لأ�سياء يف حياتنا 

�ملعا�سرة تاأثرت 
ب�سدة باجتاهات 

�ملو�سة للبالغني يف 
�لآونة �لأخرية.

اإعداد/ هبة الزيدي

مالب�س اأطفال مثرية للجدل
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

واخل��ي��ار  وال��ف��ل��ف��ل  ال��ط��م��اط��م  نقطع   .1
غ�سلها  )ب��ع��د  �سغرية  قطع  اإىل  والب�سل 
كا�سة  يف  وت��و���س��ع  امل����اء(  م��ن  وجتفيفها 

كبرية.
والبقدون�ص  الأخ�سر  الب�سل  ن�سيف   .2
اإىل  ناعمًا(  فرمه  )بعد  واخل�����ص  امل��ف��روم 

املكونات الأخرى.
والرغل  وال�سلغم  اخليار  خملل  ن�سيف   .3
املنقوع اإىل املكونات الأخرى ومتزج بامللعقة. 

كا�سة،  يف  ال�سل�سة  مكونات  من��زج    .4
اأو  الأ����س���ود  الفلفل  اإ���س��اف��ة  امل��م��ك��ن  وم���ن 
الرغبة  )ح�سب  ال�سا�ص  اأو  الكات�ساب 

وللتنويع بالطعم(.
اإىل اخل�سار  ال�سل�سة اجلاهزة  5. ن�سيف 
جيدًا  النكهات  متتزج  حتى  بامللعقة  وحترك 
حتى  التقدمي  قبل  �ساعة  رب��ع  مل��دة  وت���رتك 
وت�سبح  اخل�����س��ار  يف   ال�سل�سة  تتغلغل 

ال�سلطة جاهزة للتقدمي.

�ملقادير
اخل�ص.  من  اأوراق  خم�ص    .1

مفرومة.  بقدون�ص  باقة    .2
الطماطم.  من  حبتان    .3

كبرية.  ب�سل  حبة    .4
اأخ�سر.  فلفل  حبة    .5

العرق  م��ع  م��ف��روم  اأخ�����س��ر  ب�سل    .6

الأخ�سر. 
املنقوع.  الرغل  من  فنجان    .7

واخليار  ال�سلغم  خملل  من  فنجان   .8
مقطع ناعمًا. 

9. ال�سل�سة )ملح ونعناع مطحون ودب�ص 
ليمونة  وع�سري  ال��زي��ت��ون  وزي��ت  ال��رم��ان 

وزعرت مطحون و�سماق(.

�شلطة الربغل اللذيذة 

طريقة �لإعد�د : 
 

١- نقطع اللحم اإىل مكعبات 
قدر على  املاء يف  مع  ن�سعها 
ال��ن��ار وت����رتك )ب��ع��د اإزال����ة 
حتى  ظ��ه��رت(  كلما  ال��زف��رة 

ين�سج اللحم. 

الزيت  من  القليل  ن�سع   -2
يف م��ق��الة ت��و���س��ع  ع��ل��ى ن��ار 
الب�سل  ن�سيف  ث��م  ع��ال��ي��ة 
ونحرك  ناعمًا(  فرمه  )بعد 
م��ع اإ���س��اف��ة ر���س��ة م��ن امللح 
ومكعبات  املقطع  الفلفل  ثم 

البطاطا ونحرك جيدًا. 

ال��ل��ح��م  ق��ط��ع  ن�����س��ي��ف   -٣
اخل�����س��ار  اإىل  ال��ن��ا���س��ج��ة 
الطماطم  اإ�سافة  مع  وتقلب 
وتقلب  ناعمًا(  فرمها  )بعد 
املكونات حتى متتزج وت�ساف 

اإليها التوابل وحترك.

4- ن�سيف معجون الطماطم 
)الكمية  الأح���م���ر  وال��ف��ل��ف��ل 
ح�����س��ب ال���رغ���ب���ة( ون��ق��ل��ب 
ن�سيف  ث��م  ج��ي��دًا  اخل��ل��ي��ط 
دب�ص الرمان )ملعقة و�سط( 
ونحرك املكونات جميعًا حتى 

متتزج.

م��اء  م��ن  ق��ل��ي��اًل  ن�سيف   -٥
ال��ل��ح��م وي�����رتك على  ���س��ل��ق 
ين�سف  ح��ت��ى  متو�سطة  ن���ار 
جيدًا  النكهات  ومتتزج  املاء 
وي�����س��ب��ح ال��ط��ب��ق ج���اه���زًا 

للتقدمي مع الرز اأو اخلبز.

�لكمية تكفي 5 �أ�سخا�ض حلم عجل

)تكفي خلم�سة �أ�سخا�ض(

يعدُّ طبق �ل�َسلطات من �لأطباق �لتي ل ميكن �ل�ستغناء عنها 
يف كل �لوجبات �لغذ�ئية، وتويل ربات �لبيوت �أهمية كبرية 

لتح�سري هذ� �لطبق ملا يحتويه من عنا�سر غذ�ئية جّمة 
و�ملرونة و�ل�سهولة يف حت�سريه، كذلك �إمكانية �إدخال بع�ض 

�ملكونات �إىل طبق �ل�سلطة لإ�سفاء �لنكهة و�ملذ�ق �للذيذ. 

�سرح. عجل  حلم  كيلو  ن�سف   .1
ب�سل.  حبتا   .2

البطاطا.  من  كبريتان  حبتان   .3
ال��ف��ل��ف��ل  م����ن  واح�������دة  ح���ب���ة   .4

الأخ�سر. 
الأخ�سر احلار  الفلفل  5. حبة من 

)ح�سب الرغبة(. 

من  ك���ب���رية  ح���ب���ات  ث����الث    .6
الطماطم املق�سرة.

اأ�سود.  وفلفل  ملح    .7
و�سّماق.  بابريكا    .8

طماطم.  معجون    .9
اأحمر. فلفل  معجون    .10

رمان.  دب�ص    .11

يعد طبق )�لچلفر�ي( من �لأطباق �للذيذة 
�ل�سهلة �لتح�سري و�ملغذية يف �لوقت نف�سه، 

�إذ يتكّون من حلم �لغنم �أو �لدجاج �أو �لعجل 
وكذلك �خل�سار �مل�سكلة، وبذلك يعدُّ غنيًا 

بالربوتني و�لفيتامينات و�ملعادن بالإ�سافة 
�إىل �لتو�بل �مل�ستخدمة �لتي ت�سفي عليه 

مذ�قًا لذيذً�. 

�ملقادير:

چلفراي
طريقة �لإعد�د:
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

كثرية،  منافذ  من  املال  ك�سب  الفر�ص يف  اأف�سل  منكم  الكثري  اأمام  ماليًا، 
ال�سفر؛  اأه��م.  وخيار  جديد  و�سع  اإىل  النتقال  يف  منكم  كثري  ينجح  وقد 

بداية جدية للتحرك نحو اأفق واعد عن طريق ال�سفر اأو الهجرة 
وكثريون ي�ستطيعون احل�سول على فر�سة للعمل يف جمال 

الدبلوما�سية خالل الفرتة املقبلة.

اأ�سبح اأقرب لواقعكم  اأو زواج   عاطفيا ثمة فر�ص حتقيق ارتباط عاطفي 
احلايل لذا عليكم اأن حت�سنوا الختيار. ماليا، جتنبوا الإنفاق يف هذا الوقت 

فقد تتعر�سون لبع�ص ال�سغوط املالية ت�سبب لكم مزاجًا حادًا 
يف التعامل مع اأفراد عائلتكم .

اأنف�سكم  العمل وحتميل  الإجن��از يف  من  مزيد  رغبتكم يف  تزداد  مهنيًا 
م�سوؤوليات اأ�سافية، فر�سة لتلقي بع�سكم ترقية اأو ح�سوله على مكانة 
اأثناء  املرونة  ن�سبة  وزي��ادة  توازن  اإيجاد  عليكم  عاطفيا  عمله.  يف  اأهم 

تعاملكم مع ال�سريك العاطفي، فال يزال عليكم اإظهار كثري 
من ال�سر كي ل ت�سل بكم الأمور اإىل النهاية العاطفية 

لهذا الوقت.

عاطفيًا يقف احلظ كثريًا يف ر�سم بع�ص خطوط واقع حياتكم العاطفية لهذه 
الفرتة وال�سعور بطاقة ايجابية حتيط بكم كما يعر كثري منكم عن رغبته يف 
ب�سكل  املالية  اأحوالكم  تتح�سن  ماليًا  حمبيه.  مع  الجتماعية  عالقاته  تعزيز 

تدريجي وفر�سة لإجراء بع�ص التعديالت على ميزانيتكم املالية. 
ال�سفر، اأنتم قريبون من القيام ب�سفر ملكان قريب.

عائلتكم  اأف��راد  من  معهم  اختلفتم  من  مع  لتفاهم  عائليا.ت�سلون 
للفرتة املا�سية، يف جانب اآخر اأف�سل الفر�ص ل�سراء عقار اأو تغيري 
مكان �سكنكم. ماليا عليكم ا�ستثمار هذا الوقت واليومن القادمن 

املنافع  بع�ص  ك�سب  اأو  مالية  م�ستحقات  على  للح�سول 
املهنية.

اليوم وتفكرون بحذر �سديد وهي فر�سة ملراجعة  ت�سعرون بعدم الرتياح لهذا 
البعيدة عن احلظ يف ك�سب مواقف مهمة.  الفرتة  اإليه ظروفكم لهذه  اآلت  ما 

مبواقعكم  مرتبطة  التغيريات  بع�ص  اإج���راء  ب��اجت��اه  انتم  يف عمليًا 
الوقت، وعليكم زيادة حتركاتكم لالأيام املقبلة.  العمل لهذا 

ال�سفر؛ تلوح مزيد من فر�ص ال�سفر يف اأفقكم لهذه الفرتة.

عليكم  اأهمية،  اأكرث  جانب  يف  ت�سعكم  قد  جديدة  تكوينية  دورة  ماليًا 
التحلي بقليل من ال�سر، فتغري اأو�ساعكم نحو اأفق واعد اأ�سبح قريب 
وعر�سه  ه�سة  الفرتة  لهذه  العاطفية  عالقاتكم  تبدو  عاطفيا  التحقق. 

للتوتر، عليكم عدم الت�سرع يف انتقاد حمبيكم.

هذا  يف  الأ���س��واء،  حتت  والتواجد  التحرك  يف  رغبتكم  ت��زداد  �سخ�سيًا 
الوقت ت�سبح الفر�ص �سهلة التحقق وتبدون اأكرث مرونة. اجتماعيًا تتخلل 
ظروفكم لهذه الفرتة تغريات كثرية ذات طابع اجتماعي وتتوج كثري من 

مبادراتكم العاطفية بالنجاح.

اجتماعيًا مرحلة جديدة يف حياتكم وتغريات لها وقع كبري يف ر�سم مالمح 
لهذه  لكم  الأهم  فهي  معها  والتطور  ا�ستيعابها  عليكم  الأي��ام  ملقبل  خمتلفة 

على  واحل�سول  والهجرة  لل�سفر  كثرية  فر�ص  ال�سفر؛  الفرتة. 
مواقع جديدة يف عملكم. قد يكون ال�سفر هو البوابة التي 

ياأتي منها كثري من اخلري. 

�لثور�حلمل

�ل�سرطان�جلوز�ء

�لعذر�ء�لأ�سد

�لعقرب�مليز�ن

�جلدي�لقو�ض

�حلوت�لدلو

و�هلل �علم

ب�سفر لأماكن قريبة ولوقت  القيام  ال�سفر؛ يحقق كثري منكم رغبته يف 
الأ�سدقاء  للقاء  رغبة  اأك��رث  وتبدون  اأحوالكم  تتح�سن  ماليًا  حم��دود. 
من  الأعباء  كرثة  ج��راء  املتاعب  اآث��ار  عليهم  تبدو  وكثريون  واملحبن، 

اإذا  الرت��ب��اط  فر�سة  تفويت  ع��دم  عليكم  عاطفيًا  حوله. 
رغبتم لهذا اليوم فهو الأهم يف هذا ال�سهر.

مهنيًا، بعد �سغوط وتعطيل رافقكم وقتًا طوياًل تبدو حظوظكم لهذا اليوم 
اأف�سل، وثمة حت�سن يف اجلانب املعنوي عليكم ال�ستمرار يف التحرك لأجل 
اأنكم  ت�سعرون  قد  �سخ�سيًا  املهنية.  الت�سهيالت  بع�ص  على  احل�سول 

م�سطرون  اإنكم  جت��دون  قد  والوقت  الدعم  من  ملزيد  بحاجة 
ملراجعة بع�ص مواقف الآخرين معكم طوال الفرتة املا�سية. 

ل���ذا عليكم الإ����س���راع يف  اآخ����ر م��راح��ل��ه��ا  ت��ب��دو ف��ر���س��ك��م يف  ال�����س��ف��ر؛ 
يف  بقائكم  ف��رتة  ت���زداد  العمل؛  املا�سية.  الأي���ام  يف  ب��داأمت��وه  م��ا  اإمت���ام 

الفتور  ببع�ص  وال�����س��ع��ور  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  ال��ع��م��ل  وور�����ص  يف امل��ك��ات��ب 
اأو  العاطفي  لالرتباط  وقت  اأروع  هذا  عاطفيًا  مزاجكم. 

لإجراء مرا�سيم الزواج.  

�لكلمات �لفقية 
١- �ساحبة ال�سورة فنانة عراقية 

2- مطرب وملحن عراقي
٣- �سق، عام مذكر، �سقي )م(
4- مت�سابهة، اأكرث مالئمة )م(

٥- ا�سباع 
6- لرا )مبعرثة(، من الع�سائر

7- �سبيكة من احلديد
8- جواب، ن�سف وكيل

٩- نعم بالجنليزية، نظام ترا�سل
١0- امراطور فرن�سي

�لكلمات �لعمودية 
١- ممثلة ايطالية �سهرية  

2- دولة اوروبية، ملك الغابة)م(
٣- حرف تخيري، لعب كرة قدم يف نادي 

بر�سلونة)م(
4- اترك، يغطي بع�ص احليوانات،عقل)م(
٥- اكلة عراقية �سهرية، وا�سطة نقل كبرية 

6-  علم موؤنث، ديانة وثنية )م(
7- النادي الكتلوين )م(، عك�ص مدح )م(، 

خ�سم )م(
8- ن�سف ها�سم، من النباتات )م(

٩- من اجلهات
١0- خطيب الثورة الفرن�سية

حّل �لكلمات �ملتقاطعة �لعدد �ل�سابق

بعد  ب��اري�����ص  م��ع��اه��دة  )ت��وق��ي��ع  •احلدث: 
هزمية نابليون بونابرت( .
التاريخ )20-١١-١8١٥( 

يف  )القمر  املعاهدة  لتلك  الكواكب  مواقع 
يف  وامل�سرتي  احلمل،  يف  واملريخ  ال�سرطان، 

امليزان، وزحل يف الدلو(.
)امل��ري��خ  ب��ن  مقابلة  ه��ي  املت�سكلة  ال��زواي��ا 

وامل�سرتي(.
علمًا اإن ميالد )نابليون(   ١٥-8-١76٩

ليوم  م�سابهة  ال��زاوي��ا  ك��ان��ت  ولدت���ه  اث��ن��اء 
التوقيع بهزميته

**********
احل�����دث )ت��ن�����س��ي��ب الم�����ري ع��ب��د ال���ق���ادر 
عن  وال���ده  ت��ن��ازل  بعد  �سلطانًا  اجل��زائ��ري 

كان  اجلزائري  القادر  عبد  ان  علمًا  احلكم 
عمره  2٥ �سنة(.

التاريخ )20-١١-١8٣2(
مواقع الكواكب لهذا احلدث كانت  .)القمر 
يف  وامل�سرتي  الثور،  يف  واملريخ  العقرب،  يف 

احلوت، وزحل يف العذراء(.
)امل�سرتي  بن  مقابلة  هي  املت�سكلة  الزاويا 

وزحل (وبن )القمر واملريخ (.
ليوم  الفلكية  اخل��ارط��ة  اتفقت  كيف  لنتابع 

ميالده مع تن�سيبه. 
ال��ق��ادر اجل���زائ���ري يف  )6-٩- ول���د ع��ب��د 
١808(حيث كان امل�سرتي يف برج احلوت وهو 
تن�سيبه  اثناء  فيه  تواجد  الذي  املكان  نف�ص 

�سلطانًا.

كيف نقراأ الأحداث من البعد الفلكي وماذا تعني 
الزوايا الفلكية يف حياتنا؟

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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ميكن �إعادة تدوير كثري  من �لأ�سياء �ملنزلية �مل�ستعملة 

وحتويلها �ىل �أ�سياء جميلة و�أنيقة من خالل �لعديد من 

�لفكار �جلميلة �ملميزة بدل من رميها يف �سلة �ملهمالت، 

معظم �ل�سيد�ت يف�سلن ق�ساء فر�غهن بال�ستفادة من 

�لأ�سياء �لقدمية و�ملهملة يف �لبيت.

من ا�شنع بنف�شك ل�سقة  م���ادة  �سيدتي  اأح�����س��ري  
بع�ص الألوان املنرية اأو الألوان الدي�سك 
الالمعة، ثم اح�سري ع�سا ملفوفة من 
باإمكانك  اأو  بال�سفنج،  طرفيها  اأح��د 

اإح�سار فر�ساة.
نظفي  احلذاء جيدا من جميع الأتربة، 
على  الال�سقة  امل��ادة  �سعي  ذلك  وبعد 
جميع اأنحاء احلذاء با�ستخدام الع�سا 

اأو الفر�ساة.
ثم �سعي  اللون فوق احلذاء واحر�سي 
اتركي  ث��م  ك��ام��ل  ب�سكل  تغطيته  على 

احلذاء لكي يخف.

ج��ي��ن��ز
ميكنك �سيدتي ا�ستخدام )بناطيل اجلينز( القدمية يف �سنع اأجمل 
ومبقدورك  املنزل  من  اخل��روج  عند  حملها  ميكن  التي  احلقائب 
اإىل جيب �سغري لبنتك و�سنع  الطويل اخلا�ص بك  حتويل اجليب 

في�ستات مميزة وجميلة منها. 
الك�ش�ش�ارات 

اإح�سار  �سوى  عزيزتي  عليك  وما  الك�س�سوارات  جتديد  بالإمكان 
عدة  األ��وان  هيئة  على  وياأتي  التطريز(  )خيط  ي�سّمى  ملّون  خيط 

متقاربة مع بع�ص.
اخلطوة الأوىل هي تنظيف الأ�ساور جيدًا بقطعة من ال�سوف، ثم 
اإح�سار ال�سمع الال�سق وو�سعه فوق الأ�ساور وبعد ذلك لّف اخليط 

امللون على الأ�ساور مع مراعاة عدم ترك اأي م�سافة.
ال�سقيه  ثم  اخليط  نهاية  اإىل  ت�سلي  حتى  العملية  بهذه  ا�ستمري 
بال�سمع، وبهذا تكونن قد اأجنزت املهمة، كما ميكنك �سراء اخليط 

باألوان منف�سلة وعمل كل �سوار باللون املتنا�سق مع املالب�ص.

احلذاء القدمي 
بناطيل

السنة السادسة عشرة العدد )382( 30 نيسان 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

91 اصنع بنفسك90



اأن�شام ال�شاجلي

اأن تاأخذ  الأقل وقد ي�سمح لها بال�سفر على 
�سفرها  وكان  عودتها،  بعد  الثانية  اجلرعة 
يجري  الذي  طبيبها  لزيارة  جدًا  �سروريًا 
عودة  ع��دم  من  للتاأكد  دوري���ًا  فح�سًا  لها 

الورم اخلبيث اإليها.
�سوؤ�ل و�أجوبة!

كان ذلك الت�سال فر�سة لأ�ساأل ال�سيدات 
اإن كن قد اأخذن اللقاح، ول�سيما اأنني بعد 
اأخذي اجلرعة الأوىل ن�سحت خالتي باأخذ 
اللقاح لكنها مل تقتنع، ف�سمعت يف اأجاباتهن 

ما ل اأحب اأن اأ�سمعه.
منعونا  لو  "حتى  املهند�سة:  �سهام،  قالت 
اأن��ك،  اآخ���ذ ال��ل��ق��اح، ي��ب��دو  م��ن ال�سفر ل��ن 
وت��ق�����س��دين، ل ت��ق��رئ��ن م���ا ي��ن�����س��ر عن 
اللقاحات املختلفة واأنها لي�ست �سد كورونا 
بل رقاقات اإلكرتونية ل ترى بالعن املجردة 

لإجراء جتارب علمية علينا.."
التي  املتقاعدة،  املدر�سة  اأم حممد،  اأيدتها 
ت�سر على اأنها مل ت�سادف حالة وفاة ب�سبب 
اللقاح  واأن  فقط!  بها  ت�سمع  اإمن��ا  كورونا، 
)رجالنا  جلعل  غربية(  )موؤامرة  اإل  لي�ص 

و�سبابنا( ي�سابون بالعقم!
قبل  مناق�ستها  اإىل  حممد  اأم  وا�سطرتني 
اأن اأ�سمع الأخريات..قلت لها "اأكدت وزارة 
ال�سحة يف بيانها اخلمي�ص 22 ني�سان 202١ 
اإىل  و�سل  ال��ع��راق  الإ���س��اب��ات يف  ع��دد  اأن 
عربيًا  الأول  البلد  واأ�سبحنا   )١0١0٣04(
الإ���س��اب��ات، كيف تريدين  ارت��ف��اع ع��دد  يف 
ت�ساهدي �سخ�سًا م�سابًا بكورونا؟" مل  اأن 
جتبني، بل حركت �سفتيها معرة عن عدم 
ارتياحها، ن�سحتها اأن تذهب اإىل م�ست�سفى 
اب����ن اخل��ط��ي��ب اخل���ا����ص ب���ع���الج ح���الت 
كان  حالت  بينها  وقطعًا  احلرجة،  كورونا 
يتوفون  وق��د  مثلها  يفكرون  بها  امل�سابون 
واإن  ت�سديقهم،  ع��دم  اأو  اإهمالهم  ب�سبب 
ت�ستطيع  عنها،  بعيدًا  امل�ست�سفى  هذا  كان 
بكورونا يف  الردهة اخلا�سة  اإىل  تذهب  اأن 
بالإجراءات  تلتزم  اأن  وعليها  الطب  مدينة 

ال�سحية كي تبعد الإ�سابة عنها.. وقلت لها: 
الأخبار  تتابعي  اأن  ويفرت�ص  مدر�سة  كنِت 
دول  واإن  ال�سائعات  ت�سدقي  واأّل  والتقارير 
العامل كلها بداأت ت�ستخدم اللقاحات نف�سها 
اأخذوا جرع  العامل  واإن مئات املالين حول 

اللقاح..
اأن  ف��اأرادت  املدنية،  املهند�سة  �سهام،  اأم��ا 
الطبيب  اإن جارها  بقولها:  ال�سائعات  توؤكد 
ب�سبب  اللقاح  اأخذ  رف�سا  الطبيبة  وزوجته 
ا�سمي  باإعطائي  طالبتها  التقارير!  ه��ذه 
ال��ط��ب��ي��ب��ن لأت�����س��ل ب��ه��م��ا لإج�����راء ح���وار 
���س��ح��ف��ي، رف�����س��ت ب��اإ���س��رار دف��ع��ن��ي اإىل 
اأن��ِت  ل��ه��ا:  وق��ل��ت  م�سداقيتها،  يف  ال�سك 
اأن  املخجل  ومن  بالعلم  تتعاملن  مهند�سة 
املقابل  يف  تقرئي  ول  ال�سائعات  ت�سدقي 
كلها  باللقاحات  ت�سيد  التي  التقارير  اآلف 

و�سرورة اأخذها لإيقاف اجلائحة..
�سدمة

فاجاأتنا ملي�ص باأنها اأي�سًا كانت �سد اللقاح 
مرت  التي  جارتها  اإ�سابة  �سَدَمتها  حتى 
ابن  م�ست�سفى  اإىل  وُنقلت  ع�سيبة  ب��اأي��ام 
تقريبًا،  �سهرًا  فيه  اأم�ست  الذي  اخلطيب 
ومعها  البيت  اإىل  ع��ادت  غ��ادرت��ه  وعندما 
عالجها  وا�ستمر  اأي�سًا،  الأوك�سجن  قناين 
عن  �ساألتها  اآخ��ري��ن،  اأ�سبوعن  البيت  يف 
اأنها  جوابها  وك��ان  للقاح؟  رف�سها  �سبب 
ترى اأن دوًل عدة ل تهمها م�سلحة العراق 
اإىل  �سري�سل  ال��ذي  اللقاح  ب��اأن  واعتقدت 
اإ�سابة  بعد  لكنها  اأ���س��ل��ي��ًا!  لي�ص  ال��ع��راق 
والتقارير  الأخ��ب��ار  تتابع  ب���داأت  ج��ارت��ه��ا 
وعرفت اأن اللقاحات و�سلت اإىل العراق عر 
حتالف كوفاك�ص، التحالف الدويل للقاحات 
منظمة  عليه  ت�سرف  ال���ذي  والتح�سن، 
ال�سحة العاملية وت�سرتك فيه ١١0 دول من 
بينها دول اأوروبية وكندا وغريها، واقتنعت 
اأن اللقاحات اأمينة ولبد من التح�سن بها 
نحبهم،  الذين  وعلى  اأنف�سنا  على  حفاظًا 
الأربعة  واأبناءهم  وزوجها  اأنها  واأ�سافت 

ال�سحة  وزارة  اأ�سماءهم يف من�سة  �سجلوا 
على الإنرتنت وفعاًل تلقوا ر�سالة ن�سية على 
رقم هاتف زوجها وموعدهم يف الثاين من 

اأيار يف مركز �سحة العطيفية.
�لدليل

للقاح،  اأخ��ذي  يوؤكد  بدليل  هناء  طالبتني 
الزرقاء  لقاح كوفيد  لها )بطاقة  واخرجت 
وال��ب��ي�����س��اء (ال��ت��ي ت�����س��م ك��ل امل��ع��ل��وم��ات 
اجلرعة  وموعد  البيت  وعنوان  ال�سرورية 
اأن رقم  لها  واأك��دت  الثانية يف 24 حزيران 
الهاتف املوجود على الكارت يعود اإىل املركز 
ال�سحي الذي اأخذت اللقاح فيه، لالت�سال 
بهم بعد اأخذ اجلرعة الأوىل يف حال ظهور 
دقائق  ع�سر  مكثت  اأنني  رغم  اأعرا�ص  اأية 
اللقاح لالطمئنان على  اأخذ  بعد  املركز  يف 

�سحتي وعدم ظهور اأية اأعرا�ص جانبية.
من  �سمعتها  التي  املحا�سرة  لهن  و�سرحت 
تظهر  اأ�سخا�سًا  هناك  ب��اأن  املركز  طبيبة 
طفيف  ارتفاع  مثل  الأعرا�ص  بع�ص  عليهم 
ب��اأمل يف العظام  يف درج��ة احل��رارة و�سعور 
اأن  وت��وؤك��د  ل�سويعات،  اإل  ت�ستمر  ل  وه��ي 
اخذ  ال���ذي  ال�سخ�ص  ل��دى  املناعة  ج��ه��از 
الذين ل  اأما  ب�سورة ممتازة،  يعمل  اللقاح 
تظهر عليهم اأية اأعرا�ص فذلك ل يعني اأن 
اللقاح مل يفدهم، اإمنا لكل ج�سم ا�ستجابته 

اخلا�سة..
و�أخريً�

اإن اللقاح و�سيلة للتح�سن �سد الوباء الذي 
تف�سى يف معظم دول العامل، ومل ت�سلم منه 

اأكرث البلدان تطورًا علميًا.
 لن�سجل اأ�سماءنا يف من�سة وزارة ال�سحة 
فقط  لي�ص  ال��ل��ق��اح،  لأخ���ذ  دورن���ا  وننتظر 
مل�ساعدة  بل  نحب،  ومن  اأنف�سنا  لتح�سن 
ال��ع��ائ��الت ال��ت��ي ي��ع��م��ل م��ع��ي��ل��وه��ا ب��اأج��ور 
ي��وم��ي��ة وي��ق��ط��ع ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال رزق��ه��م، 
لنكن  رزق��ه��م..  على  نحافظ  اأن  لنحاول 
الطاقة  ونن�سر  ال�سائعات  ونكذب  ايجابين 

الإيجابية..

�سريحة �ملثقفات 
يف  التمارين  ي�ساركنني  اللواتي  ال�سيدات 
اىل   4٥ ب��ن  اأع��م��اره��ن  �سيدة،   ١٥ القاعة 
اإىل  يحتاج  ال��ذي  العمر  اأي  �سنة،   6٥
جائحة  ب�سبب  حقيقي  حذر 
وبينهن،  كورونا، 

)�سهام،  حقيقية(:  )غ��ري  التالية  الأ�سماء 
بيت(  ورب���ة  جامعية  )ملي�ص،  و  مهند�سة( 
و)رجاء، مدر�سة( و)هناء، جامعية و�ساحبة 
متقاعدة(  مدر�سة  حممد،  و)اأم  ورد(  حمل 
والأخريات  متقاعدة(،  قانونية  اأم��ل،  و)اأم 
اأورب���ات  خريجات  اأو  موظفات  اإم���ا  اأي�����س��ًا 
بيوت.. باخت�سار كلهن ُيح�سن على �سريحة 

املثقفات..

منع من �ل�سفر 
الطرف  يف  خالتي  وكانت  هاتفي  رن 
يف  بغداد  مطار  من  تهاتفني  الآخ��ر 
اأنها  اأخرتني  تركيا،  اإىل  طريقها 
ُمنعت من ال�سفر لأنها ل متلك وثيقة 
توؤكد اأخذها لقاح كورونا وقالت اإنها 
يف  الأوىل  اجلرعة  تاأخذ  اأن  يجب 

يف قاعة �لريا�سة، حيث �أم�سي �ساعة 
يوميًا لأهمية �لريا�سة يف تقوية جهاز 
�ملناعة من جهة، ولأهميتها يف �ملحافظة 
على �لعقل و�لقلب �سابني، طبعًا مع �للتز�م 
بالإجر�ء�ت �لوقائية، ومن بينها �لتباعد 
�لجتماعي وتعقيم �ليدين، ف�ساًل عن 
�أن �ساحبة �لقاعة حتر�ض على تعفريها 
با�ستمر�ر، �سمعت ما ل �أحب �أن �أ�سمعه!

يحمينا ومن نحب 
من ال�باء

اللقاح
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بداأُت العمل يف مقهى، كان روادُه خليطًا من فئات 
عمرية �شتى، فرحُت بذلك، فلعّلي اأتعرف على 

عمي بينهم، لكن دون جدوى، ت�شرفاتي هذه 
جعلت �شاحب املقهى ي�شاألني عما بي، ول اأعرف 

حينها ملاذا رويت لُه ق�شتي، وبعد النتهاء من 
احلكاية اأخرج من جيبِه مبلغًا من النق�د وقال 

يل "ل تاأِت بعد اإىل العمل فاأنا اأخاُف على رزقي."

امليزان 

امليزان 

يف

يف
تعال نقلب �أور�ق �لزمن �ملا�سي، لن�ستذكر ما 
مّر بنا، من �ملوؤكد �أننا �سن�سحك تارة ونحزن 

�أخرى، وهذ� هو �لزمن �لذي نعي�سه، �سو�ء 
�أكانت �أيامه ما�سية �أم �آتية، ونحن �لب�سر 

كاأور�ق �سجر تع�سف بنا �لأقد�ر كيف ت�ساء.. 
كيف ت�ساء.

نتيجة، و�سممُت من يومها اأن اأكون لك اأبًا، وهذه العجوز اأمًا، 
هذه حكايتك يا )و(....

اأن  اأعمل، فكرت  م��اذا  اأع��رُف  واأن��ا ل  قال يل )و(: وم��ّذاك 
اأن�سر �سورتي وعنواين يف ال�سحف ع�سى اأن يقراأها اأحد من 
اأقاربي، لكني تراجعت يف النهاية خوفًا من القبيلة الأخرى، 

فقد يقتلونني كما فعلوا باأهلي.
وخطر يل اأن اأ�سافر اإىل حمافظات اأخرى للعمل والبحث عمن 
بقي من اأعمامي، و�سافرُت رغم معار�سة )والدّي العجوزين( 

ووعدتهما اأن اأت�سل بهما بن حن واآخر.
بداأت رحلتي املكوكية، التي لها بداية ولي�ست لها نهاية، اأحمل 
معي اأ�سماء اأهلي وا�سم اأحد اأعمامي الناجن كنُت اأ�ساأل عنه 

خل�سة، ومل اأجد من يعرفُه! 
عمرية  فئات  من  خليطًا  روادُه  كان  مقهى،  يف  العمل  ب��داأُت 
�ستى، فرحُت بذلك، فلعّلي اأتعرف على عمي بينهم، لكن دون 
عما  ي�ساألني  املقهى  �ساحب  جعلت  هذه  ت�سرفاتي  ج��دوى، 
بي، ول اأعرف حينها ملاذا رويت لُه ق�ستي، وبعد النتهاء من 
احلكاية اأخرج من جيبِه مبلغًا من النقود وقال يل "ل تاأِت بعد 

اإىل العمل فاأنا اأخاُف على رزقي."
ق��ذرة،  اأي��ٍد  لتتلقفني  اأخ��رى  م��رة  ال�سارع  اإىل  ع��دُت  وهكذا 
�سيئة  اأعماًل  مار�سُت  وامللتوية،  ال�سائكة  الطرق  منها  تعلمُت 
اأن  اأري��د  العمل،  ما  ولكن  نف�سي،  ق��رارة  اأرت�سيها يف  ل  جدًا 

اأعي�ص، اأريد معرفة اأهلي، اأريد.....واأريد !
بي  ات�سلت  اأعي�سه،  الذي  وال�سياع  الفرتة احلرجة،  يف هذه 
عن  البحث  واأترك  اإليهما  اأعود  اأن  تتو�سلني  العجوز(  )اأمي 
الهاتف.  واأغلقُت  اأنا جزءًا منه، وعدتها خريًا  اأكن  ما�ٍص مل 
اأعرفه  اأنام فيه فوجدُت �سخ�سًا ل  ذهبُت اإىل الفندق الذي 
لي�ص  فهو  باإحباط،  اأ�سبُت  نف�سه  بانتظاري، وحينما قدم يل 
اأن  اأريد  قال:  تريد مني؟  ماذا  �ساألتُه  يكون؟  مْن  اإذن  عمي، 
اأ�ساعدك، فقد عرفت ق�ستك من �ساحب املقهى الذي كنت 
قال:  بعدها  به،  مّر  ما  ي�ستذكر  وكاأنه  )و(  �سكَت  فيه.  تعمل 
�ساألُت الرجل كثريًا، و�ساألني اأكرث، ثم اتفقنا على عمل مربح 
و�سهل لكنه يحتاج اىل ذكاء، ووعدين هذا ال�سخ�ص اأن يبحث 

معي عن اأهلي.
�سّوي،  غري  اإن�سان  اأن��ه  واكت�سفت  ق�سرية،  مدة  معه  عملُت 
ميار�ص اأعماًل قذرة ينفذها مع مْن يعمل معه، خ�سيت كثريًا 
منه، بعدما علمت من اأحد عمالِه حقيقة اأعمالِه ول�سالح مْن.

يف ال�سباح التايل حدثته ب�سراحة، وبرغبتي يف ترك العمل 
والذهاب للبحث عن اأهلي!

�سحك ب�سوت عاٍل وقال يل: هكذا بب�ساطة ترتك العمل؟ ل 
ميكنك ذلك بعد اأن اطلعت على اأدق تفا�سيل عملنا، ثم رمى 
بوجهي كي�سًا اأبي�ص، ل�سّك اأنها خمدرات، ثم اأمرين بتوزيعها 
اأهي  بحقه؟  يق�سد  م��اذا  مني،  حقه  لياأخذ  اإليه  العودة  ثم 
النقود اأم �سيء اآخر؟ هنا ا�ست�ستطُت غ�سبًا وفقدت اأع�سابي 
واأنا اأ�سرتجع ما رواه العمال عنه وعن اأفعاله الدنيئة، رميُت 
ثم  و�سباب  ���س��راخ  اإىل  ال��ك��الم  وحت���ول  وج��ه��ه،  يف  الكي�ص 
و�سربني  اأمامه  كانت  حديدية  قطعة  حمل  بالأيدي،  ت�سابك 
بها قا�سدًا راأ�سي، لكنها اأ�سابتني يف كتفي، فما كان مني اإل 
ومعاناتها،  ال�سنن  وبكل حزن  قوة،  بكل  واأ�سربه  اأحملها  اأن 
التي  بال�سرطة  اأنا  ات�سلُت  العمال،  ده�سة  و�سط  اأر�سًا  وقع 
ويف  هامدة،  جثة  فوجدوه  احل��ادث  مكان  اإىل  ف��ورًا  ح�سرت 
يده كي�ص املخدرات. فت�ص ال�سرطة املكان فوجدوا كثريًا منها، 
اإذ اتهمُت مبدئيًا  ثم قب�سوا على كل املوجودين، واأنا معهم، 
بالقتل وحيازة املخدرات، الآن ومن هذا املكان اأمتنى اأن يقراأ 

عمي ما قلتُه ويت�سل بي وي�ساعدين يف حمنتي هذه!
اأمنيتي  يل  لبِّ  عمي..  يا  اأرج��وك  واأب��ي،  اأم��ي  عن  ويحدثني 

هذه!!!

والدين  بن  ن�ساأت  ع��ام��ًا:  الع�سرين  ذو  ال�ساب  )و(..  ق��ال 
اأتعبهما الزمن، بل ور�سم خطوطًا �ستى على وجهيهما، وكنت 
�سغريات  اأ�سدقائي  اأمهات  ملاذا  �سغري:  واأن��ا  نف�سي  اأ�سائل 
وجميالت اأما اأنا.. فال؟ وهنا ي�سمت قلياًل ثم يتابع احلديث: 
حينما كرُت قلياًل عرفُت اأنهما لي�سا والدّي، بل هما قريبان 
وربياين  رعياين  فهما  لهما،  واح��رتام��ي  حبي  ازداد  لأم��ي. 
كاأنهما والداي. بعد م�سي فرتة �ساألتهما عن والدّي، اأين هما، 
وملاذا تركاين؟ وملاذا مل يزوراين و...و..؟ بكت العجوز وقالت 
�سيء عنهما،"  كل  �ستعرف  تكر  الآن.. حن  ت�ساألني  "ل  يل 

و�سكتت.
اأ�سئلة  تركُت  لذا  حتدثني،  وهي  ودموعها  حزنها  احرتمُت 
والدّي تركاين عندهما. يف  اأن  اأن عرفت  طاملا عذبتني منذ 

والدتي  اإىل  وحتدثت  البيت  يف  �ستي  مدرِّ زارتني  الأي��ام  اأحد 
بالتبني، ت�سكو لها �سرودي وعدم تركيزي اأثناء الدرو�ص.

�سة  بقيُت واقفًا عند الباب، مل اأدخل لأنني مل اأرد اإطالع املدرِّ
حدثتها  امل�ستمر.  وال�سرود  ال��درو���ص  يف  تراجعي  �سبب  عن 
العي�ص،  �سظف  بينها  من  �ستى  اأ�سباب  عن  العجوز(  )اأم��ي 
وباأنهم يبحثون يل عن عمٍل.. وغري ذلك. خرجت املدّر�سة من 
بيتنا وهي حزينة، واأو�ستني بعدم ترك الدرا�سة. ومنذ ذلك 
همومي،  وازدادت  حياتي  انقلبت  اليوم 
وكتبي،  واأ�سدقائي  املدر�سة  اأح��ُب  فاأنا 
لكني اأُجرُت على ترك كل هذا، وبداأت 
فعاًل البحث عن عمٍل ما لأ�ساعدهما يف 
تليق  ل  اأعماًل  وجدُت  البيت،  م�سروف 
بي لكن ياأتيني منها دخٌل ب�سيط ي�ساعدنا يف احلياة، اأ�سبحُت 
حقيقة  اأع��رف  اأن  و�سممُت  عمري،  من  ع�سرة  اخلام�سة  يف 

والدّي ومن اأنا؟
احلقيقة  يل  يقول  باأن  والدي(  اأ�سميه  )مْن  والدي  �سارحُت 
احلقيقين؟  وال��دّي  وبن  بينهما  القرابة  �سلة  وما  اأنا؟  ومن 
تعرف  اأن  ولَك  كرت  لقد  يل:  وقال  العجوز  اأمي  على  نادى 

ق�ستك احلقيقية.
ثم قال: والداك قريبان لنا من بعيد، لكنهما كانا ي�ساعدانني 
كثريًا فهما رحيمان بي، حينما اأجنبتك اأمك، اندلعت يف ذلك 
الوقت معركة كبرية بن قبيلتهما وقبيلة اأخرى، اأُزهقت فيها 
بن  املجهول  وامل�سري  القتل  من  عليك  وخ�سية  بريئة،  اأرواح 
هذه العائالت التي ل تعرف الرحمة، فكر والداك اأن يرتكاك 
معنا، ول�سيما اأننا ن�سكن يف حمافظة اأخرى، فاأهلك يعي�سون 
الزمن،  بقيَت معنا فرتة من  يف حمافظة جنوبية)!( وهكذا 
)يقول  اأنا  ذهبُت  لي�ساأل عنك  والديك  من  اأحد  ي��اأِت  مل  وملا 
ُقتال  باأنهما  وفوجئت  اأ�ستف�سر عنهما خل�سة  بالتبني(  والدي 
اأعمامك  وع��ن  ج��دك  عن  �ساألُت  الأخ���رى،  القبيلة  بنريان 

واأخوالك فلم اأجد اأحدًا منهم.
والناجون  منهم،  كثريين  على  ق�ست  املعركة  تلك  اأن  يبدو 
نزحوا اإىل حمافظات اأخرى اأو دول قريبة، وهكذا عدُت بال 

مل اأندم على قتلِه!!

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

اإىل  اإ�سارة  العراق(، يف  نع يف  �سعار )�سُ لرفع  دعوات  واآخر  تهبُّ بن حن 
�سناعتنا  وخمدت  همدت  اأن  بعد  البلد  يف  ال�سناعة  ا�ستنها�ص  �سرورة 
طوال عقدين من الزمن، واأرى اأن الزراعة، التي تعاين من اأعرا�ص اخلمود 
اأن  بعد  ول�سيما  �سعارًا مماثال،  لها  نرفع  اأن  تتطلب  الأخرى  والهمود، هي 

َخَلت )زلطتنا(، على تنوعها، من اأي طعم حملي.
ينتع�ص  اأن  اأجل  من  والت�سجيع  ال�سدارة  ي�ستحق  �سعار  العراق(  يف  )ُزرع   
من  الغذائية  �سناعاتنا  وتنتع�ص  وعلوُتنا،  وعامُلنا  و�سائُقنا  وبقاُلنا  فالُحنا 
معجون وكجب و�سا�ص ومايونيز ومربى ودب�ص ورا�سي وقيمر وحليب واأجبان 
واأزباد وكرزات واأجبا�ص بعد اأن تنتع�ص بطاطتنا وطماطتنا وخيارنا وب�سلنا 
وقرنابيطنا  وثومنا  ورارجنينا  وك�سم�سنا  وم�سم�سنا  وبرتقالنا  ومت��ورن��ا 

ويقطيننا وفلفلنا وبيتنجاننا وكل )منت�سب( من منت�سبي مزارعنا اخل�سراء 
)اأو التي �ست�سبح خ�سراء اإذا ما جنحنا يف حمايتها من الهجوم ال�ستريادي 

املنظم(.
ومثلما يلقى �سعار )�سنع يف العراق( معار�سة ومعاندة من بع�ص املنتفعن 
باع(  املتذرعن بحرية التجارة واأهمية اإنفتاح )اخلروف( املحلي على )ال�سِّ
الأجنبية، �سيعاين �سعار )زرع يف العراق( اأ�سكاًل من التهربات والتهريبات 
واللتفافات املعهودة، لكن هذه املعاندة وامل�ساك�سة قد متتد لفرتة قد تطول 
اأو تق�سر تبعًا للدعم والإ�سناد اللذين نقدمهما للمنتوج الزراعي وال�سناعي 
املحلي حتى يقف على قدمن ثابتتن، وتبعًا للجدية التي نّحول فيها ال�سعار 

من حر على ورق.. اإىل طماطة وبطاطا وبيتنجان يف الطاوة!
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رئي�س التحرير

�شاألت عنك

جارتنا الغالية 

اآخر مرة راأيت اأم م�سرّي جارتنا البالغة من العمر 70 
يف  ع�سرًا  جتل�ص  كانت  حن  ب�سخرية  ت�سحك  عامًا 
باب دارها بداية العام 1981 عندما جاء "طار�ص" 
من الوحدة الع�سكرية التي ينت�سب لها ولدها الأو�سط 
ناويًا  الباب  فتح ذلك  الذي  ي�ساأل زوجها  رحّيم وهو 
الذهاب اىل �سوق املدينة قائاًل: "عمي انت ابو رحّيم" 
اأمه"، بعد ذلك  ا�ساألوا  اأدري  "واهلل ما  فقال مازحًا 
التاريخ باأيام واىل �سنوات طويلة اأخرى مل ت�سحك اأم 
م�سرّي اأبدًا، فقد جاءتها اأخبار جبهات القتال املميتة 
اأن الوحدة التي ينت�سب لها رحّيم تعر�ست اإىل هجوم 
ق�ست  م�سريه،  اأح��د  يعرف  ول  الب�سرة  يف  اإي��راين 
اأيامها الأوىل تفرت�ص الطريق العام الذي يربط كراج 
من  ب��دءًا  الكهرباء  عمود  على  متكئة  ببيتها  املدينة 
ال�سباح اىل املغرب تتخللها فرتة الظهرية التي تعود 

فيها لتاأدية �سالة الظهر والع�سر. 
اأم م�سرّي على  اأكرث من ت�سعن يومًا وجارتنا العجوز 
حالها، ت�ساأل كل من مير اأمامها مرتديًا بدلة اجلي�ص 
عن  اأ�سربت  اأن  بعد  ج��دوى  دون  رحّيم  اأخ��ب��ار  عن 
الطعام ب�سكل �سبه كامل، مل نعد نراها مثل ال�سنن 
ترد  دارها  واجهة  اأمام  كانت جتل�ص  املا�سية عندما 
اأط���راف  وت��ت��ج��اذب  عليها  يلقيها  م��ن  على  التحية 
على  التجاعيد  ك��رثت  ال�سارع..  ن�سوة  مع  احلديث 
خديها بكل ق�سوة ور�سم احلزن مالحمه على اأطراف 
عينيها، وظهرها اأخذ يتقّو�ص عامًا بعد اآخر، ورحّيم 
نكاد  ا�سرتته  ال��ذي  ال��رادي��و  خر"...  ول  "ح�ص  ل 
احلرب  اأخ��ب��ار  ينقل  وه��و  الليل  ط��وال  �سوته  ن�سمع 
هذا  طهران...  اإذاع��ة  من  الأ�سرى  واأح��وال  والقتال 
اأهله، وذاك يكيل ال�سباب للنظام  الأ�سري ي�سلم على 

واحلكومة واآخر يكتفي بدعوة اجلنود وال�سباط اىل 
مل  رحّيم  اإل  اجلي�ص،  من  الفرار  اأو  اأنف�سهم  ت�سليم 
الأمل  تقطع  اأخذت  ف�سيئًا  و�سيئًا  �سوتًا...  له  ت�سمع 
بعد  منه  ر�سالة  اأول  تتلقى  اأن  قبل  ال�سهور  مرور  مع 
انه  اأ�سره يخرهم  تاريخ  اأكرث من عام ون�سف على 
اأن ين�سى  اأنه �سيتزوج حاملا يعود دون  بخري ويعدهم 
اأبو  اجل���ريان..  بيوت  اىل  وحتياته  �سالمه  اإي�سال 
عاد  ومو�سى كرمي وغريهم...  نا�سر  وغامن  هادي.. 
احتالل  تداعيات  اإث��ر  الت�سعينيات  مطلع  يف  ولدها 
الكويت مع اأعداد كثرية من اأ�سرى احلرب، وقد راأيته 
نحو  بعد  الفواكه واخل�سر  يبيع   2003 العام  عقب 
والدته  بحال  فاأخرته  الفراق  رحلة  على  �سنة   22
من بعده التي رحلت بعد عودته بب�سع �سنن رحمها 
طرقت  كلما  اأمامي  متتثل  �سورتها  زالت  ما  اهلل... 
مب�ساهد  اأ�سوة  احل��روب،  اأو  الأ�سرى  مفردة  ا�سمي 
والآب��اء  والزوجات  الأمهات  و�سراخ  التوابيت  اأرت��ال 
وهم يودعون اأعزاءهم حال ا�ستداد املعارك يف هذه 
تنتهي  ل  التي  احل��روب  اهلل  لعن  تلك...  اأو  اجلبهة 
ماأ�ساتها بانتهائها، بل ترتك يف ذاكرة الأجيال خزينًا 

من الأوجاع واملعاناة.

اأكث�ر من ت�شعني ي�مًا وجارتنا العج�ز اأم 
م�شرّي على حالها، ت�شاأل كل من مير اأمامها 

مرتديًا بدلة اجلي�س عن اأخبار رحّيم دون 
جدوى بعد اأن اأ�شربت عن الطعام ب�شكل 

�شبه كامل، مل نعد نراها مثل ال�شنني املا�شية 
عندما كانت جتل�س اأمام واجهة دارها ترد 

التحية على من يلقيها عليها وتتجاذب اأطراف 
احلديث مع ن�ش�ة ال�شارع.. 


