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يظل نقيًا، حتى يغريه الكبار.
 وع�����ن ا����ش���م م�����ش��روع��ه��ا ومل 
اخ��ت��ارت ه��ذا اال���ش��م دون غريه 
ت��ق��ول: )اأوك����ة( ه��و ا���ش��م نطقه 
اأخي ال�شغري حني كان يف عامه 
االول.. الأنَّه مل يكن يقدر على اأن 
ينطق ا�شمي، والطفل بهذا العمر 
يف راأيي خملوق �شماوي نقي وما 
ي�شدر عنه لي�س فيه اأي تاأثري اأو 
تدخل من الكبار، واأنا اأ�شعى اىل 

اأن يكون كل �شيء منهم واليهم.
 

بامل�شروع  اخل��ا���س  ال�شعار  اأم���ا 
فاأرادت اأي�شًا اأن يكون من الطفل 

اإذ عملت م�شابقة للأطفال  للكبار،  دون تدخل 
 20 ا�شتمرت  �شفحتها  على  العا�شرة  �شن  دون 
اأن  اأن ي�شلها ر�شم طفل ي�شلح  اأمًل يف  يومًا، 

يكون هو ال�شعار.
 " في�شبوك:  يف  �شفحتها  على  انطلق  كتبت 
اأوك��ة حلم  ول��دًا وال حيوانًا،  بنتًا وال  لي�س  اأوك��ة 
فقط يف خيال االأطفال" وبداأ االأطفال بالر�شم 
ذويهم.  ح�شابات  عرب  معهم  تتوا�شل  وكانت 
بلغ  اإذ  توقعت  ما  وف��وق  مذهلة  كانت  النتائج 
من  ط��ف��ًل   )240( امل�شاركني  االأط��ف��ال  ع��دد 
العراق وخم�س ع�شرة دولة عربية اأخرى ر�شموا 
اأكرث من )864( لوحة، كانت جتربة لها حلوة 
ر�شومهم  بني  من  واختارت  تن�شى..  ال  خا�شة 

ال�شعار الذي اعتمدته". 
معر�ض الكتاب

و�شناعة  االأم��ور  بع�س  ترتيب  انطلق  وب��داأت 
امل��ط��ب��وع��ة عليها  ك��ال��ث��ي��اب  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����س 
كتب  يف  ر�شمتها  اأن  �شبق  ال��ت��ي  ر���ش��وم��ات��ه��ا 
وجملت االأطفال، وذلك لبيعها من اأجل متويل 
ت�شيف  وا�شتدامته،  بنف�شها  اجلائزة  م�شروع 
ر�شوم  كتب  ثلثة  نا�شري  مع  توا�شلت  قائلة: 
�شادرة عن نا�شرين يف االإمارات للح�شول على 
يف  ح�شريًا  توزع  خا�شة  بطبعة  ن�شرها  حقوق 

العراق بكلفة منخف�شة. 
وكانت تعمل من )12( �شاعة حتى )18( �شاعة 
يوميًا من دون توقف، حتى متكنت من حت�شري 

الكتاب.  معر�س  يف  ج��اه��زًا  ليكون  �شيء  ك��ل 
م�شروع  من  )اأوك���ة(  حتولت  املرحلة  ه��ذه  ويف 
االنرتنت، اىل م�شروع  يف اخليال، والحقًا على 

د على االأر�س. واقعي جم�شَّ
 طبعُت ر�شوم الكتب الثلثة وغريها من ر�شومي 
اأي�شًا  ال�شخ�شية  والر�شوم  واملجلت  الكتب  يف 
ال��ك��ت��اب،  و���ش��ادة  غ���لف  م��ث��ل  منتجات  ع��ل��ى 
وغ��لف  و���ش��راوي��ل  ف�شاتني  اأط��ف��ال،  وملب�س 
و���ش��ادة وح��ق��ائ��ب ول��وح��ات ج��داري��ة مبختلف 
االأح��ج��ام وم�����ش��رح ال��ب��اب، وك��ث��ري م��ن اللعب 

نق�شاتها من ت�شاميمي. 
جائزة اأوكة

للعبة  اأمنوذجًا  حممد  انطلق  الفنانة  عر�شت 
ع��ام،  اآالف  خم�شة  عمرها  ال��ت��ي  امللكية  اأور 
الفنية  باأعمالها  حمددة  لي�شت  امل�شروع  فكرة 
الر�شامني  مع  التعاون  تعتزم  وهي  ال�شخ�شية، 
وامل�����ش��م��م��ني وامل�����ش��وري��ن ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني 
وغ���ريه���م، االأم����ر م��ا ك���ان ل��ي��ك��ون ل���وال وج��ود 
للطفولة  املحبني  والنا�س  املخل�شني  االأ�شدقاء 
والفن والثقافة، اإذ ا�شتطاعت بعد جهود جبارة، 
اأن تطلق جائزة اأوكة لر�شوم كتب االأطفال عام 

2021 الدورة االأوىل.
كتب  لر�شوم  اأوك��ة  جائزة  اأه��داف  اإن  وقالت: 
للجيل  م  ُي��ق��َدّ ما  تطوير  يف  تتلخ�س  االأط��ف��ال 
ال��ذوق  مب�شتوى  ترتقي  اإب��داع��ي��ة  ر���ش��وم  م��ن 
واحل�����س وال���وع���ي ال��ف��ن��ي وال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري 

كتب  ر�شامي  وت�شجيع  لديهم. 
على  العربي  العامل  يف  االأط��ف��ال 
املجال  واإف�شاح  والتميز،  االإبداع 
اأم��ام امل��واه��ب اجل��دي��دة لدخول 
ال�شاحة  واإث����راء  التناف�س  حيز 
املتجّددة  املميزة  باالأفكار  الفنية 
قة، ودعم الر�شامني عامة،  اخلَلّ
ن�شر  لهم  ي�شبق  مل  من  �شيما  ال 
عرب  اأطفال،  كتاب  يف  ر�شومهم 
امل�����ش��ارك��ة يف ف��ئ��ة )ك��ت��اب غري 

من�شور(. 
طالب مكي

وب��احل��دي��ث ع��م��ا مي��ّي��ز ج��ائ��زة 
اأوك�����ة ل��ر���ش��وم ك��ت��ب االأط���ف���ال 
2021، توؤكد الر�شامة انطلق اأن اجلائزة ُتَعُدّ 
على  م  ُتقَدّ الأنَّها  عقود،  منذ  العراق  يف  االأوىل 
�شاأن  ومن  العاملية،  املعايري  توازي  معايري  وفق 
اجلائزة اأن ُتدخل العراق يف م�شار دول العامل 
على  والتمّيز  للإبداع  راعيًا  بالطفولة  املهتمة 

اخلريطة الفنية الدولية. 
اأم��ام  امل��ج��ال  تف�شح  اجل��ائ��زة  اإن  وت�شيف:   
احلاجة  دون  باأنف�شهم  لي�شاركوا  الر�شامني 
وتفتح  العامل.  دول  بر�شامي  اأ�شوة  نا�شر،  اإىل 
الطريق اأمام الر�شام للم�شاركة بر�شوم )كتاب 
يف  ج��دي��دة  م��واه��ب  الكت�شاف  من�شور(  غ��ري 
الطاقات  وحتفيز  الطفل  وثقافة  اأدب  جم��ال 

االإبداعية يف هذا امليدان.
للجائزة  االأوىل  ال��دورة  يرعى  اأن  املقرر  ومن 
ح�شن  الدكتور  واالآث��ار  وال�شياحة  الثقافة  وزير 
من  الفائزة  االأعمال  اختيار  و�شيجري  ناظم، 
قبل جلنة حتكيم دولية مكّونة من ثلثة اأع�شاء 
من خرباء معروفني يف جمال كتاب الطفل يف 

العامل.
واأ�شارت اىل اأن الفئات امل�شموح لها باال�شرتاك 
يف اجلائزة ت�شمل جميع ر�شامي كتب االأطفال 
امل��ق��ي��م��ني فيها  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ع���راق وال�����دول  يف 
وامل��غ��رتب��ني ع��ن��ه��ا. وق���د اأط��ل��ق��ت ع��ل��ى اإح���دى 
اجلوائز ا�شم الفنان الت�شكيلي ور�شام االأطفال 
اأحد الرواد  "طالب مكي" تكرميًا له، الأّنه يعد 

يف هذا املجال ومعلما للأجيال.

اأوكة
اأطلق  االأطفال،  بعامل  الذي عني  اأوكة،  م�شروع 
ُتَعُدّ  التي  االأطفال(  كتب  لر�شوم  اأوكة  )جائزة 
الفئة  بهذه  ُتعنى  عقود،  منذ  العراق  يف  االأوىل 
لتعو�س  االأطفال،  كتب  بر�شامي  االهتمام  عرب 
وبتنمية  بهم  العناية  يف  التق�شري  من  جانبًا 

مواهبهم.
ال�شعي  جت��دد  اأّن��ه��ا  ان��ط��لق  الر�شامة  ت��وؤك��د   
البلد  يف  وم��رك��ز  جهة  م��ن  اأك��رث  اإىل  والتوجه 
بامل�شروع،  خا�س  دعم  على  احل�شول  اأجل  من 
فينتهي �شعيها من دون نتيجة، لكن ذلك 
ما  ف�شرعان  حما�شها  يحبط  مل 
توازنها  وتعيد  قواها  ت�شتجمع 
ُقدمًا  اأحلمها  يف  ومت�شي 

دون االلتفات اىل الوراء.
االأول  كانون  "يف  تقول:   
فكرت   2018 ع��ام  من 
ال��ت��ربع��ات  يف ج��م��ع 
ل���دع���م امل�����ش��روع، 
الأين مل اأجد جهة 
واإذا  داع����م����ة، 
انتظرت الدعم 
فقد متر اأعوام 
اأن  دون  م�����ن 

اأحقق احللم، وفعًل بداأت احلملة على �شفحتي 
ال�شخ�شية يف الفي�شبوك ببيع ن�شخ من لوحاتي 
باأحجام  الكانفا�س  على  طباعتها  بعد  االأ�شلية 

خمتلفة".
احت�ضان الأطفال

���ه يف  اأنَّ ان��ط��لق حممد علي  ال��ر���ش��ام��ة  وت��ب��ني 
)مركز  ليكون  مبنيًا  امل�����ش��روع  ك��ان  ال��ب��داي��ة 
 OUKA اأوكة( ثم �شارت الفكرة مكتبة اأوكة
يف  طيب  اأث��ر  م��ن  مكتبة  لكلمة  مل��ا   Library
وال��ك��ت��اب  املكتبة  ت��ك��ون  اأن  واأه��م��ي��ة  ال��ن��ف�����س، 
ال�شغار،  �شيما  وال  االأجيال  حياة  يف  حا�شرين 
جمال  يف  متخ�ش�شة  عراقية  مكتبة  لت�شبح 

اأدب وثقافة الطفل.
املكتبة،  ت�شتهدفها  التي  الفئات  اأن  وت�شيف 
ه��م االأط��ف��ال ب���دءًا م��ن االأم احل��ام��ل واجلنني 
ليكونوا  املكتبة  ت�شجعهم  عامًا،   18 عمر  وحتى 
للثقافة.  ومنتجني  وناقدين  وم�شاركني  فاعلني 
واملتخ�ش�شني  بالعائلة،  اهتمامها  عن  ف�شًل 
الهمم،  ذوي  من  اخلا�شة  والفئات  والباحثني، 
وامل�شّردين  كاالأيتام  اخلا�شة  الظروف  وذوي 
وال��ن��ازح��ني وامل��ت��اأث��ري��ن ب��اخل��لف��ات االأ���ش��ري��ة 

والطلق. 
من الطفل واإليه

وتوؤكد اأن امل�شروع ي�شب يف �شالح الطفل الذي 

ب������ص������م������ة

اآية من�ش�ر 

لت اأحالم  ر�شامة ح�َّ
الأطفال اإىل م�شروع كبري 

انطالق حممد علي

منذ عام 2٠٠٣، والر�ضامة انطالق 
حممد علي ت�ضعى بكل جدية 

و�ضغف لتقدمي م�ضروع تلو اآخر 
لتنمية مواهب الأطفال، قلبها 
الذي ي�ضبه الغيمة ميطر حبًا 
لعوامل ثقافة الطفل، ويتوهج 

حبها يف ر�ضوماتها املبهجة، ليثمر 
عن اإن�ضاء مكتبة ومتجر "اأوكة" 

الذي حتول فيه طباعة الر�ضومات 
على الورق اىل منتجات خمتلفة 

مثل ثياب لالأطفال و�ضواها من 
املنتجات الخرى، قبل اأن تطلق 

جائزة "اأوكة" لر�ضوم 
الأطفال. 
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ح�ار: اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير: ح�شني طالب 

رندا عبد العزيز:
اأهلي اأول الراف�شني 
لظه�ري على ال�شا�شة

تطمح اأن تك�ن مذيعة اأخبار ناجحة 

اإدارة امل�شاريع  * اأنت حا�شلة على �شهادة يف 
الذي جعلك  ما  زراعة(،  الزراعية )اقت�شاد 

تدخلني جمال االإعلم؟
- كانت لدي رغبة ملحة منذ ال�شغر اأن اأعمل 
اأك��رث دعم  يف جم��ال االإع���لم، وم��ا �شجعني 
دائمًا:  يل  يقولون  اإذ  واملقربني،  االأ�شدقاء 
لديك  اأخ��ب��ار،  مذيعة  ت�شبحي  اأن  ميكنِك 
لدخول  يوؤهلك  الئق  و�شوت  جميلة  كاريزما 
داخلي  يف  وجدت  وفعًل  االإعلمية،  ال�شاحة 
دائمًا  يحفزين  ال��ذي  الكبري  ال�شغف  ذل��ك 

للعمل يف تلك ال�شاحة. 
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كان حلمها اأن تقف يومًا اأمام 
الكامريا لتتلو ن�ضرة الأخبار ملا 
لديها من �ضغف كبري منذ ال�ضغر 
مبتابعة جمريات الأخبار 
والأحداث ال�ضيا�ضية، واثقة 
من نف�ضها وت�ضغي باإمعان ملا 
يقدم لها من ن�ضائح مهمة من 
�ضاأنها اأن تقّوم م�ضارها يف عملها 
الإعالمي، حمطتها الأوىل 
كانت قناة العراقية الف�ضائية 
حيث �ضعت اإىل حتقيق حلمها 
املن�ضود، تتمتع بكاريزما حمببة 
ولعل اأبرز ما مييزها "ب�ضرتها 
ال�ضمراء" التي منحتها اإطاللة 
متفردة يف ال�ضا�ضة.

جملة ال�ضبكة التقت مذيعة 
الأخبار "رندا عبد العزيز" 
لنتعرف عليها عن قرب... 
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اأن تطرف العراقي عادَة يتمثل يف كل ما ه� 
اإيجابي ويقع يف خانة اخلري.. حقًا ه� الغالب 

على طبعه، ولي�س يف دائرة معل�ماتي كائن 
�شبيه له يف النخ�ة، يحمي جاره ويخاف على 

عر�شه كما ل� كان يحمي نف�شه و�شرفه، ول 
يرتدد عن اقتحام النار حايف القدمني ل� راأى 

النار حتا�شر طفاًل..

ح�شن العاين 

ن�اعم

اإن�شانية،  ظاهرة  التطرف  اأن  اإىل  االجتماع  علماء  يذهب 
بالطبع  وهناك  اجلماعة،  اأم  الفرد  م�شتوى  على  �شواء 
�شعب  وبني  اآخر،  و�شخ�س  �شخ�س  بني  الن�شبة  يف  تفاوت 
يعرف  يكاد  ال  باأ�شره  العامل  ف��اإن  ذل��ك  مع  اآخ��ر.  و�شعب 
حّد  اإىل  �شيء  كل  يف  مفرطًا  العراقي  ال�شعب  مثل  �شعبًا 
هذه  توؤكد  وواقعنا  وحا�شرنا  وتراثنا  وتاريخنا  التطرف، 
احلقيقة الب�شيطة. وهناك اعتقاد باأن هذا البناء النف�شي 
فنحن  املتطرف،  ملناخنا  طبيعي  انعكا�س  هو  االجتماعي، 
ال نعرف الو�شط وال الثبات على اأنواء جوية وا�شحة، فما 
بني برٍد يجمد الدمع يف العني، اإىل حٍر ي�شوي ال�شمك يف 
النهر، وما بني �شتاء تغرق فيه بغداد ويتعطل الدوام  قاع 

الر�شمي، و�شتاء تخرج فيه النا�س اىل �شلة اال�شت�شقاء!!
�شلوكه  واأ�شبح  املناخي،  بالتطرف  ال��ع��راق  ت��اأث��ر  هكذا 
بجنون  يحب  اإن��ه  الي�شار،  اأق�شى  اأو  اليمني  اأق�شى  عند 
مع  يدعوك  �شريعًا،  ويهداأ  �شريعًا  يغ�شب  بجنون،  ويكره 
وطبخها،  اإال  اأكلَة  يرتك  وال  بيته،  يف  الغداء  على  اأ�شرتك 
وال اأكلًة تعلمتها "املدام" من اأمها اأو من �شديقاتها اأو من 
التلفزيون اإال وهياأتها، وال فاكهة وال حلوى وال.. ثم ال ينفكُّ 
"الهربة" التي  "تتناول" هذه  اأن  تلو اليمني  يق�شم اليمني 
اختارها بنف�شه لك، وال يعفيك حتى اإن بلغت التخمة، اإنه 
مهوو�س بكرم املهوو�س حامت الطائي، ولكنه لو اختلف معك 
على )5( اآالف دينار، ال يجد حرجًا يف �شتم اأمك ولو كانت 

خالته، اأو زوجتك ولو كانت اأخته!!
كل  يف  يتمثل  ع��ادَة  العراقي  تطرف  اأن  غري  كذلك..  هو 
ما هو اإيجابي ويقع يف خانة اخلري.. حقًا هو الغالب على 
طبعه، ولي�س يف دائرة معلوماتي كائن �شبيه له يف النخوة، 
يحمي جاره ويخاف على عر�شه كما لو كان يحمي نف�شه 
لو  القدمني  ح��ايف  النار  اقتحام  عن  ي��رتدد  وال  و�شرفه، 
بيت  يف  حتل  م�شيبة  يف  يقف  طفًل..  حتا�شر  النار  راأى 
من بيوت الطرف وقفته يف م�شيبته، ال ي�شاأل عن مذهب 
االأخ اأو دينه اأو قوميته اأو ع�شريته.. بابه م�شرع مثل م�شيف 

بدوي يف ال�شحراء ال تنطفئ ناره حتى ي�شتدل بها عابرو 
الطريق، ولكن حذار اأن تخدعه اأو تخونه اأو تخد�س بابه.. 

الأنه عراقي..
قبل اأربعني �شنة تقريبًا -اإذا مل تخذلني الذاكرة- تف�ّشْت 
مبلغ  بلغت  حتى  ال��ع��راق،  يف  ال�شباب  املطربني  ظ��اه��رة 
التطرف، ويومها قال الفنان فا�شل عواد ب�شجاعة يح�شد 
وجاء  �شباب..  مطربني  خم�شة  مواطن  لكل  اأ�شبح  عليها: 
الغناء  ظ��اه��رة  اأ���ش��اءت  اأن  بعد  امل���دوي  الت�شريح  ه��ذا 
اأن  ويبدو  الفنية..  والذائقة  االأ�شيل  الفن  اإىل  الرخي�س 
اأحدهم- علج جمرب وم�شمون  الغناء يومها -كما عّلق 
الدكتاتورية  وم��ن  الكبت..  من  النا�س  اأح���زان  لتخفيف 

ومواجعها!!
االآن، وبعد اأربعني �شنة على ذلك الت�شريح املدوي، اأمتنى 
لو كنت اأمتلك �شجاعة فا�شل عواد كي اأ�شرح باأعلى �شوتي: 
اأ�شبح لكل مواطن عراقي خم�شة حمللني �شيا�شيني، لكون 
التحليل ال�شيا�شي -كما يزعم البع�س- من االأدوية املجربة 
ال�شعوب  من  العديد  عرفتها  التي  وامل�شمونة  خمتربيَا، 
وتعاطتها قبلنا.. فهو اأجنع و�شفة طبية لعلج النا�س من 
االأ�شابع  ومتاعب  الدميقراطية  واالأوبئة  البطالة  حاالت 
اإىل  اال�شتماع  من  واالكثار  التطرف  اإن  مع  البنف�شجية.. 
اإىل  يوؤدي  اأو  الع�شبية  اخلليا  يدمر  قد  "التحليلت" 
�شلالت  من  �شللة  باآخر  االإ�شابة  اأو  القلبية،  ال�شكتة 

كورونا!!

ظاهرة التطرف

* ملاذا اخرتِت جمال االأخبار بالتحديد ولي�س 
تقدمي الربامج مثًل؟ 

- اخرتت جمال االأخبار الأنني اأحب "اجلدية" 
والر�شمية التي يتمّيز بها جمال تقدمي االأخبار 
التلفزيونية، حتى اأنني كنت متابعة نهمة منذ 
 ،)BBC(و كارلو(  )مونت  الإذاع��ة  ال�شغر 
االإخ��ب��اري��ة  ال��ت��ق��اري��ر  متابعة  على  واأح��ر���س 

التلفزيونية وكل ما يخ�س اجلانب ال�شيا�شي.

*اإذن هل تّت�شم �شخ�شيتك باجلدية والر�شمية 
يف حياتك اخلا�شة اأي�شًا؟ 

- �شخ�شيتي تّت�شم بالر�شمية واجلدية لكن يف 
والظرف  املكان  ح�شب  وعلى  املعقول،  ح��دود 
وب�شيطة  طبيعية  فاأنا  بي  املحيطة  واالأج���واء 
جدًا، ال ات�شنع الر�شمية بقدر حبي وانتمائي 

ملجال عملي. 

* مَن مِن االإعلميات حتر�شني على متابعتها؟
- اأحب اأداء االإعلمية اجلزائرية خديجة بن 
قنة؛ يعجبني �شوتها كثريًا، وكذلك االإعلمية 

اللبنانية رندا حبيب.  

وقوفك  عند  واجهِتها  التي  ال�شعوبات  ما   *
اأمام الكامريا اأول مرة؟ 

- واجهت �شعوبات كثرية حني وقفت اأول مرة 
لي�س  واخل��وف،  التوتر  منها  الكامريا،  اأم��ام 
حلجم  بل  فقط،  وهيبتها  الكامريا  رهبة  من 
واأنا  عاتقي  على  تقع  التي  الكبرية  امل�شوؤولية 
الر�شمية  الف�شائية  العراقية  �شا�شة  اأطل عرب 
واأهميتها  لها خ�شو�شيتها  التي  االأوىل  القناة 
يف ال�شارع وتاأثريها يف املتلقني، لذا اأجد العمل 
اإنها  اإذ  كبرية،  م�شوؤولية  العراقية  قناة  يف 
هلل  واحلمد  االأخ���رى،  القنوات  كبقية  لي�شت 

ا�شتطعت اأن اتغلب على اخلوف عرب التدريب 
املكّثف الذي تلقيته من اأ�شاتذة كبار يف جمال 
الرحيم  عبد  طه  االإع��لم��ي  اأمثال  االإع���لم؛ 
كبريًا  ج��ه��دًا  وب���ذل  موهبتي  اكت�شف  ال���ذي 
العراقى  جمهورية  اذاع��ة  مدير  واأي�شا  معي 
رائد احلداد ومدير اإذاعة الفرقان م�شطفى 
رئي�س  عن  ف�شًل  احل�شني  و�شرمد  ال�شائغ 
جا�شم  نبيل  الدكتور  العراقي  االإع��لم  �شبكة 
الذي اأ�شاد بي ووثق باإمكانياتي وتوّقع اأن تكون 
يل ب�شمة مميزة يف جمال االإعلم، اأمتنى اأن 

اأكون عند ُح�شن ظنهم جميعًا. 

* ما الذي تطمحني اإليه؟
ي�شار  ناجحة  اأخبار  مذيعة  اأكون  اأن  اأطمح   -
اإليها بالبنان ومثااًل يحتذى به، عرب اال�شتغال 
على نف�شي وتطوير اإمكانياتي وطاقاتي بف�شل 

اهلل وكل من وقف بجانبي ودعمني. 

* ما ردة فعل اأهلك حني �شاهدوك يف ال�شا�شة 
للمرة االأوىل؟

الراف�شني  من  اأهلي  ك��ان  �شرًا  اأخفيك  ال   -
اأ���ش��رة  ف��ك��رة دخ���ويل جم��ال االإع����لم، كوننا 
احلا�شل  التطور  مل�شوا  ح��ني  لكن  حمافظة 
تبّدد  واحل�شور  واالإل��ق��اء  ال�شوت  يف  عندي 

ذلك الرف�س واأ�شبحوا من الداعمني يل.

نف�شك يف  م�����ش��اه��دة  ع��ل��ى  ه��ل حت��ر���ش��ني   *
ال�شا�شة؟

نف�شي يف  م�شاهدة  اأحر�س على  تاأكيد  بكل   -
ال�شا�شة لتقومي اأخطائي اإن وجدت، اإذ ي�شجل 

اأهلي املوجز االإخباري الأ�شاهده فيما بعد.   

بينهن من  اأخ��وات هل من  لديك  اأن  * علمت 
لديها ميول نحو االإعلم؟

واح���دة فقط يف مرحلة  اأخ��وات��ي  ب��ني  م��ن   -
امل��ت��و���ش��ط��ة ل��دي��ه��ا م���ي���ول ن��ح��و ال��ع��م��ل يف 
اأملك  اأكرث مما  االإع��لم ومتتلك من اجل��راأة 
م�شتقبًل  لها  اتوقع  لذا  قيادية  و�شخ�شيتها 

زاهرًا.  



�شرمد اإرزوقي

نّظَم دورات داخلية وخارجية عن ُبعد

معهد التدريب الإعالمي..
���ش��ع��ٌي ل��ت��ط���ي��ر م���ه���ارات الإع��الم��ي��ني 

وحتديث اأ�شاليبهم 
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املناهج  اأح���دث  م��ع  م�شتمر  توا�شل  على 
لتطوير  احلديثة  االإعلمية  واملو�شوعات 
الدورات  فهذه  املهنية،  واإمكانياته  قدراته 
ما  بكل  ودراي��ة  معرفة  على  املوظف  جتعل 

هو جديد.
 واأ�شار اإىل اأن املعهد يقيم دورات اإعلمية 
تخ�ش�شية يف جمال االإعلم والتخ�ش�شات 
االأخرى، لكن اجلوهر االأ�شا�س هي الدورات 
والت�شوير،  اخل���رب،  )حت��ري��ر  االإع��لم��ي��ة 
الق�شة  وب���ن���اء  وال���ك���راف���ك،  وامل���ون���ت���اج، 
اخلربية، والتحقيقات ال�شحفية(، مع ذلك 
فهو يهتم باإقامة الدورات للجهات ال�شاندة 
والبث  واالإداري����ة  واملالية  الهند�شية  مثل 
اأن  واملوازنات وغريها، الفتًا اىل  الف�شائي 
املعهد قد فتح من�شات جديدة يف �شفحات 
التوا�شل االجتماعي واأدخل عناوين جديدة 
م�شتحدثة اإىل االإعلم اجلديد، وا�شتخدام 
اآليات عمل حديثة يف منحيني: االأول داخلي 
والثاين  قدراتهم،  لتطوير  ال�شبكة  ملوظفي 
هو تدريب خارجي لكل املواطنني العراقيني 
و�شريحة  واملهتمني  بالتدريب  ال��راغ��ب��ني 
فر�س  ع��ن  والباحثني  الراغبني  ال�شباب 
الدكتور  وك�شف  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  العمل 
مع  بربوتوكوالت  املعهد  التزام  عن  كاظم 
مع  واتفاق  حكومية  وغ��ري  حكومية  جهات 
من  وع���دد  ب��غ��داد،  جامعة  االإع����لم  كلية 
من  وع��دد  والتخطيط  كالرتبية  ال���وزارات 
اأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها، مبينًا اأن بع�س 
تدريبًا  حت��ت��اج  الأن��ه��ا  ح�شورية  ال����دورات 
تفعيل  وب�شاأن  مبا�شر.  ب�شكل  وتطبيقات 
اأو�شح  املحافظات،  يف  ال�شبكة  مكاتب  دور 
اأن يف النية تفعيل دور تلك املكاتب للتدريب 
اإذ  لل�شبكة،  العليا  االإدارة  توجيه  على  بناًء 
متثل  التي  الوحيدة  الواجهة  هو  املعهد  اأن 
�شهادته  واأن  ال��ب��لد،  يف  ر�شمية  موؤ�ش�شة 
للموظفني  الوظيفي  الرتفيع  يف  معتمدة 
العراقيني يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأخرى.

من داخل العراق وخارجه
رئي�س  التميمي(،  )اإي���اد  املهند�س  ي�شرح 

ق�����ش��م ال���ت���دري���ب، 
اآل����ي����ات ال���ت���دري���ب 
ال��ت��ي  ال������دورات  يف 
ي���ق���ي���م���ه���ا امل��ع��ه��د 
وال�شيما  ب��ع��د،  ع��ن 
االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
امل�����ش��رف  اأن  اإذ 
ي����ق����وم ب��ت�����ش��ج��ي��ل 
وتبليغهم  احل�شور 
بينما  بالتعليمات، 
ي������ت������وىل ال����ف����ن����ي 
باالأمور  املتخ�ش�س 
متابعة  االإلكرتونية 
تقني  اإ���ش��ك��ال  اأي 
اأث��ن��اء امل��ح��ا���ش��رة، 
ف�������ش���ًل ع����ن ع��م��ل 
"ك����������������������روب" يف 

ال���وات�������ش���اب ل��ل��ت��وا���ش��ل 
مع  بالتن�شيق  بالدورة،  اخلا�س  واالمتحان 
املحا�شر الذي يلقي املادة العلمية اخلا�شة 
االمتحان  اأجوبة  بتقييم  واملخت�س  بالدورة 
اىل  م�شريًا  النتائج،  وحتديد  للم�شرتكني 
ظل  يف  كبرية  فائدة  لها  ال��دورات  هذه  اأن 

الظروف الراهنة.
املوؤ�ش�شات  جميع  اأن  اىل  التميمي  ون���ّوه 
التعليمية يف العامل جلاأت اىل هذه الطريقة 
للتوا�شل وا�شتمرار احلياة التعليمية، وكان 
لتدريب  امل��ا���ش��ي  ل��ل��ع��ام  ال�شبكة  مل��ب��ادرة 
عرب  جم��ان��ًا  ال�شبكة  خ���ارج  م��ن  ال�شباب 
تدريب  حققنا  اإذ  اإيجابي،  اأث��ر  االن��رتن��ت 
املحافظات  م��ن  م�����ش��ارك   700 م��ن  اأك���رث 
اأما  العربية،  ال��دول  وبع�س  كافة  العراقية 
من  تر�شيحهم  فيجري  ال�شبكة  موظفو 

مديرياتهم بح�شب احلاجة والظروف.
ال����دورات  اأوق����ف  امل��ع��ه��د  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
مع  ان�شجامًا  موؤقتًا  للخارجيني  التدريبية 
توجيهات خلية االأزمة، مو�شحًا اأن الدورات 
التطويرية يحتاجها املوظف لغر�س الرتفيع 
اإدارة  اقرتحت  لذلك  اإمكانياته،  وتطوير 

وقد  اإلكرتونيًا.  ال��دورات  تلك  اإقامة  املعهد 
وبو�شر  اجلميع،  ا�شتح�شان  االق��رتاح  القى 
واالأي��ام  ال�شاعات  وبعدد  ال��دورات  بتنظيم 
االختبار  اإجراء  ثم  للمتدربني،  احل�شورية 
ب��و���ش��ع االأ���ش��ئ��ل��ة يف وق���ت االم��ت��ح��ان على 
"كروب" خ�ش�س لذلك، ثم تر�شل االإجابة 
من  وت�شحح  ورق  على  وُتطبع  �شاعة  بعد 
وكان  واملتخ�ش�شني.  املعهد  اأ�شاتذة  قبل 
بني  املعهد  اإدارة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ل��لأج��واء 
املعنوي  الدعم  عن  ف�شًل  املعهد،  موظفي 
امل�شتمر من االإدارة العليا لل�شبكة، اأبلغ االأثر 
النجاح  لتحقيق  متكامًل  العمل  جعل  يف 

واالن�شيابية يف العمل.
 تبادل املعل�مات والأفكار 

 يقول )خ�شري الزوبعي(، اأحد املحا�شرين 
يف امل��ع��ه��د: ت��ع��د ال�����دورات )االأون���لي���ن( 
اىل  امل���ادة  اإي�����ش��ال  يف  جم��زي��ة  االآن  حتى 
اأقل من  اأنها كانت مب�شتوى  امل�شاركني، ولو 
�شتعود  التي  احل�شورية  ال���دورات  م�شتوى 
احل�شورية  ال����دورات  الأن  وذل���ك  ق��ري��ب��ًا، 
املنهج،  لتو�شيح  اأو�شع  م�شاحة  فيها  تكون 
مبا�شر،  ب�شكل  االأمثلة  �شرح  ع��ن  ناهيك 

ال��ع��راق  بها  مي��ر  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  وب�شبب 
كورونا  فريو�س  تف�شي  من  وخ�شية  والعامل 
اإىل  املعهد  عمد  االإ�شابات،  اأعداد  وارتفاع 
اإقامة دوراته عن بعد مب�شاعدة التطبيقات 

االإلكرتونية.
دورات مت�ا�شلة

كاظم:  ح�شن  املعهد  مدير  الدكتور  يقول 
ال��ت��دري��ب االإع���لم���ي جل���اأ يف  اإن م��ع��ه��د 

ب�شبب  ُبعد  عن  التعليم  اإىل  االأخرية  االآونة 
االأزم���ة،  خلية  وتعليمات  ك��ورون��ا  جائحة 
الوقت  يف  ع��امل��ي��ًا  ��َب��ع  ُم��تَّ املنهج  ه��ذا  واإن 
واالإعلمي  املوظف  اإبقاء  بهدف  احلا�شر 

ي�ضعى معهد التدريب الإعالمي يف �ضبكة الإعالم العراقي اإىل النهو�ض بقدرات 
الإعالميني واإمكانياتهم داخل ال�ضبكة وخارجها عرب دوراته التي تغطي �ضتى 

الفنون والتخ�ض�ضات الإعالمية، معتمدًا على مالكات تدريبية جتمع بني الأكادميية 
والتجربة والتطبيق.

ح�شن كاظم

طه عبد الرحيم

خ�شري الزوبعي

ر�شا القبان
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الأن املحا�شر �شيكون على متا�س مبا�شر مع 
امل�شاركني، ما ي�شمح بالتفاعل واالإجابة على 
دورات  من  اأك��رث  وفاعلية  بو�شوح  االأ�شئلة 
)االأونلين(، م�شتدركًا: اإن هذا ال يعني اأن 
الدورات االإلكرتونية غري موؤثرة، الأننا نحاول 
و�شيلة،  باأف�شل  املادة  اإي�شال  االإمكان  قدر 
ما  ك��ب��رية  امل�شاركني  اأع����داد  اأن  وال�شيما 
التفاعل  اإيجاد  يعطي للمحا�شر م�شاحة يف 
باإ�شراك اأكرب عدد منهم يف النقا�س واإثارة 
االأ�شئلة واالإجابة عليها الختبار مدى فهمهم 

وا�شتيعابهم ملا يقدمه من مادة.
  تط�ير وحتديث 

)ح�شني  االأق��دم  املحرر  يوؤكد  ناحيته،  من 
ت�شهم  ال��دورات  تلك  اأن  ال�شمري(  جا�شم 
ي�شتجد  ما  ومعرفة  املعلومات،  حتديث  يف 
يف  ومنهجية  حديثة  علمية  اأ�شاليب  م��ن 
جميع العلوم االإن�شانية والعلمية وما تتو�شل 
الرقمية  ال�شرعة  املدار�س احلديثة يف  اإليه 
التي نعي�شها، وال�شيما بعد اأن اأ�شبح العامل 
باأ�شره قرية �شغرية بعد التطور التكنولوجي 
لنا  ت�شيف  ال���دورات  وتلك  ن�شهده،  ال��ذي 

قبل  در���ش��ن��اه  م��ا  اأن  نلحظ  الأن��ن��ا  الكثري 
الوحيد  فال�شبيل  تغري،  قد  كثرية  �شنوات 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��اب��ل��ي��ات ه��و ت��ل��ك ال�����دورات، 
االإمكانية  اإذا كانت لدى املحا�شر  وال�شيما 
لذلك  الر�شالة،  اإي�شال  واملعلومة، وطريقة 
ال��دورات،  تلك  تعلمت كثريًا من  اأنني  اأجد 
اإذ اأ�شافت يل من املعلومات ال�شيء الكثري، 
ف�شًل عن تبادل املعلومات وتلقح االأفكار 
يطرحها  التي  واملقرتحات  امل��داخ��لت  يف 
تخ�ش�شات  يف  يعملون  الذين  امل�شاركون 

خمتلفة.
م�شارك�ن 

رئي�س  الرحيم(،  عبد  )طه  امل�شارك  يقول 
اإن��ه  االإخ��ب��اري��ة،  العراقية  القناة  مذيعي 
املعلومة  طلب  اىل  باحلاجة  دائ��م��ًا  ي�شعر 
مهمة  ال�����دورات  ت��ل��ك  واإن  واال���ش��ت��ف��ادة، 
بقية  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل  امل��ع��ل��وم��ات  لتحديث 
النقا�س  يف  ت��ك��م��ن  ف��ال��ف��ائ��دة  ال���زم���لء، 
الدورات  من  النوع  وهذا  املحا�شرة،  اأثناء 
)االأونلين( ذو فاعلية بالغة، ف�شًل عن اأن 
املحا�شرين هم من ذوي  والزملء  االإخوة 

الكفاءة العالية واخلربة الطويلة.
وكانت ملذيعة االأخبار )ر�شا القباين( وجهة 
نظر اأخرى اإذ تقول: اأ�شبحت احلياة �شريعة 
خ��ربات  تعد  ومل  كبري  ح��د  اىل  وم��ت��ط��ورة 
اليوم، ولكي تكون قادرًا على  نافعة  االأم�س 
اأي جمال تعمل  مواجهة التطور ال�شريع يف 
اأن تطور نف�شك ومهاراتك  فيه، فاإن عليك 
وجتدد خرباتك، الأن العامل اليوم ال يعرتف 
العالية،  والكفاءات  املتميزة  بالقدرات  اإال 
ل��ذا ف��اإن ه��ذه ال���دورات تعد من اأه��م �شبل 
املهارات  من  كثريًا  لنا  توفر  التي  التطوير 
العمل  احل��دي��ث��ة يف جم���االت  واالأ���ش��ال��ي��ب 
املتعددة، ف�شًل عن اأنها ت�شيف اإلينا قدرًا 
كبريًا من اخلربة. ت�شتمر القباين: هنالك 
اإلكرتونيًا،  ال��دورات  الإقامة  وفوائد  ميزات 
التعلم  ميكنك  اإذ  امل�شاركة،  �شهولة  منها 
منزلك،  يف  واأن��ت  املهنية  خرباتك  وزي��ادة 
من  بالتحرر  تتميز  االإلكرتونية  فالدورات 
هذه  واإحدى  والزمنية،  اجلغرافية  العوائق 
الدورات �شاعدتني يف تطوير مهارة حترير 

االأخبار واكت�شبت منها معلومات قيمة.

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
ثرثرة برتولية!

بعد اأن فرغُت من قراءة كتاب الزميل البحريني 
خالد الب�شام: "ثرثرة فوق دجلة"، اأخذت ذاكرتي 
ب�شرواله  االأ�شقر،  الرجل  ذل��ك  �شورة  ت�شتعيد 
الق�شري، وزوجته الق�شرية البدينة، وطفله الذي 
مل يتعّد عمره ال�شنوات الع�شر، وهو يرفع �شوته، 
بينما كان يعرب ج�شر الكحلء متوجها نحو جملة 

املاجدية: "اأحّبوا ي�شوع امل�شيح". 
اإليها  وفد  التي  املاجدية  حملة  فتية  نحن  وكنا، 
الزميل  ذل��ك  يثبت  كما  االأمريكيون،  املب�شرون 
اإي�شاحيًا:  عنوانًا  يحمل  ال��ذي  كتابه  يف  الب�شام 
 ��  1900 العراق  يف  امل�شيحي  التب�شري  "حكاية 
يكاد  وال  اأمه مرمي،  ونحب  1935" نحب عي�شى، 
كنا  التي  وال��ربدي  الق�شب  بيوت  من  بيت  يخلو 
نقطن فيها من �شورة لهما. وقد و�شل هذا الرجل 
لبثوا  بعدما   ،1895 �شنة  العمارة  اإىل  وفريقه 
ن�شمّيه  كنا  ما  ليوؤ�ّش�شوا  �شنوات،  اأربع  بالب�شرة 
الذي  عوا�شة،  مبحلة  االأمريكاين"  "امل�شت�شفى 
م�شيحية  مكتبة  توجد  وكانت  اأي�شًا،  كني�شة  �شمَّ 

على م�شافة ق�شرية منه. 
خالد  ال�شديق  بذله  ال��ذي  البحثي  اجلهد  اإنَّ 
الب�شام ي�شتحق الثناء، الأّنه تابع اخُلطط الن�شطة 
االأمريكيني،  واملب�شرين  املغامرين  من  ملجموعة 
يف  اإ�شلمية"  غري  ودينية  ثقافية  "بيئة  بناء  يف 
عميد  يقول  كما  اأو  اإ�شلمية،   �� عربية  منطقة 
بني  م��ن  "اإن  زومي���ر:  �شموئيل  املجموعة،  ه��ذه 
الدوافع للعمل يف اجلزيرة العربية اأواًل، االأ�شباب 

التاريخية، اإّن للم�شيح حّقًا يف ا�شرتجاع اجلزيرة 
لدينا  جتمعت  التي  الدالئل  اأك��دت  وقد  العربية. 
كانت  امل�شيحية  اأن  االأخ���رية  �شنة  اخلم�شني  يف 
منت�شرة يف هذه البلد يف بداية عهدها. وهناك 
دالئل اأثرية وا�شحة على وجود الكني�شة امل�شيحية 
هناك، ولهذا فاإن من واجبنا اأن نعيد هذه املنطقة 

اإىل اأح�شان امل�شيحية".
فّكر االأمريكيون الثلثة: جيم�س كانتني، و�شموئيل 
الن�شنج،  الدكتور  بقيادة  فيلب�س،  وفيليب  زومير، 
�شنة  بداية  يف  ومتوا�شلة  مكثفة  اجتماعات  بعد 
التي  "تن�شري" املنطقة  مهمة  با�شتكمال   ،1889
ال�شام،  بلد  يف  وحّطوا  االأوربيون،  اإليها  �شبقهم 
يف  اأخ���رى  مناطق  اإىل  ومنها  الب�شرة،  يف  ث��م 

اخلليج العربي، مل تكن تخلو من رائحة البرتول!
 200 من  اأكرث  ات�شاع  على  الب�شام  الزميل  ويتابع 
حكاية  دجلة"  ف��وق  "ثرثرة  كتابة  يف  �شفحة، 
مذكراتهم  على  بناًء  بالعراق،  املب�شرين  ه��وؤالء 
البعثات  ق��ب��ل  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��م  وم��را���ش��لت��ه��م، 
اأن  ينبغي  لبلدانهم، لري�شم م�شهدًا  الدبلوما�شية 

يعرفه الكبار قبل ال�شغار، يف اأيامنا هذه.
وكنت �شغريًا عندما ذهبت اإىل مبنى "االإر�شالية 
وبعد  بعي�شى ومرمي،  العمارة حّبًا  االأمريكية" يف 
اأن  االأم��ري��ك��ي��ني  االأط��ب��اء  اأح���د  منا  طلب  اأ�شهر 
ُن�شّلي لعي�شى ،عندما قال اإنَّه يحيي املوتى، فكان 
واآل  لوات على حممد  "�شَ  : واحد  ب�شوت  جوابنا 

حممد"!!. 

العمارة،  مدينة  عن  الأول  التقرير  جيدًا،  اأتذكر  "كم 
الذي اأعطاه يل �ضقيقي عنها ".
 )الق�ّض الأمريكي مودرياك ــ 19٣٣(

املهند�س اياد التميمي



حم�شن ابراهيم
ت�ش�ير: ح�شني طالب 

السنة السادسة عشرة العدد )383( 31 أيار 2021 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

17 16

ال�شيارات  اأع���داد  ازدي���اد  ه��و  االآخ���ر  ال�شيء 
واالإذاعة كما نعرف هي امللذ الوحيد ل�شائقي 
مهمة  �شريحة  وهي  البيوت  ورب��ات  ال�شيارات 
االإذاع���ي،  البث  يف  امل�شتهدفة  ال�شرائح  م��ن 
هويته  يثبت  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ال��ع��راق��ي��ة  رادي����و 
وي�شتقطب  والثقافية  واالجتماعية  ال�شبابية 

جمهورا كبريا.
وااله��م  م��وؤث��را  زال  ما  ال��رادي��و  اأن  اأعتقد 
هو كيفية ت�شويق الربامج وجعلها ت�شتهوي 
اأن  يجب  اإعلمية  موؤ�ش�شة  وكل  امل�شتمع. 
تق�ّشم  وب��راجم��ي��ة  منهجية  خطة  متتلك 
اأن  يجب  وم��ا  امل�شتهدفة  املجتمع  ف��ئ��ات 
وامل�شائي  ال�شباحي  البث  �شاعات  تتخلل 
مبعنى  املجتمع،  لفئات  مراعاة  برامج  من 
ل��لإذاع��ة  ت�شتمع  اأن  ل��ل��م��راأة  ممكن  متى 
وكذلك الرجل، كل هذه اال�شياء متت وفق 

اإعلمية  اأطر  وفق  متكاملة  علمية  درا�شة 
مهنية.

م�ضروع اإذاعي
اإذاعة جمهورية العراق رائد  واأ�شاف مدير 
يف  ح�شل  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  نتيجة  احل����داد: 
ان�شهرت  التي  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ميديا(  بال�)جلوبال  ي�شمى  ما  يف  جميعها 
اللوحة  اأج��ه��زة  اأو  ال�شوداء  ال�شا�شات  ويف 
من  واح��دة  هي  االإذاع���ة  اأن  اأكيد  الذكية. 
و�شائل  بانت�شار  تاأثرت  التي  التوا�شل  طرق 
اإذاع��ة  يف  نحن  لكن  االجتماعي.  التوا�شل 
جمهورية العراق ا�شتثمرنا هذا التطور الذي 
خلل  من  ميديا  ال�شو�شل  و�شائل  على  طراأ 
وموقع  الذكية  التطبيقات  عرب  االإذاع��ة  بث 
خا�س  موقع  �شينطلق  وقريبا  ب��وك  الفي�س 
املتلقي  ي�شتطيع  ال��ع��راق  جمهورية  الإذاع���ة 
اآراءه  ويبدي  وي�شارك  ي�شتمع  اأن  من خلله 

وي�شارك يف جميع اال�شتفتاءات التي جتريها 
ميديا  ال�شو�شل  يف  التطور  جرينا  االإذاع��ة، 
وهو  كبري  م�شروع  هناك  وقريبا  ل�شاحلنا 
مواقع  اإىل  تفا�شيلها  بكل  االإذاع���ة  انتقال 

التوا�شل االجتماعي.
فن واإ�ضالة

املذيعة مرمي ال�شائغ قالت: بالتاأكيد ال تزال 
االإذاعة متتلك رونقها الأنها هي االأ�شا�س لكل 
اأن  ممكن  وجمهورًا،  م�شتمعني  ميتلك  فن 
االإذاعة  لكن جمهور  املتابعني  يت�شاءل عدد 
البيوت  يف  املجتمع  تفا�شيل  ك��ل  يف  ب���اق 
االإذاعي  الفن  العمل، الأن  واأماكن  وال�شوارع 
فن ميتلك من االأ�شالة ما يجعله يف الريادة 
اأن ميحى بتطور التكنلوجيا  دائما وال ميكن 
وبالعك�س  االجتماعي.  التوا�شل  مواقع  اأو 
هناك اإذاعات ا�شتغلت هذا التطور وجرّيته 
عدم  يف  مكانتها  م��ن  دت  وع�شّ ل�شاحلها 
ا�شتخدمت  بل  االأث��ري  عرب  بالبث  االكتفاء 
البث املرئي من خلل مواقع ال�شو�شل ميديا 
التي  العراقي  االعلم  �شبكة  اإذاعات  ومنها 
اأن حتتل مكانة مرموقة يف  اقة يف  �شبَّ كانت 
خلل  من  وا�شح  وه��ذا  االفرتا�شي  العامل 

التفاعل الل حمدود من قبل املتابعني.
واأ�شافت بان املو�شوي املذيعة يف راديو اليوم 
ثابتًا  زال  ما  امل�شموع  االإع���لم  نعم  قائلة: 
املكون  بو�شفه  ال�شنني  م��دى  على  را���ش��خ��ًا 
اأك���رث من  ل���لإع���لم، فعلى م���دى  االأ���ش��ا���س 
ثمانني عامًا ما زالت االإذاعة تثبت وجودها 
يرتقي  يقّدمونه من حمتوى  وما  باإعلمييها 
با�شم االإعلم ومل تثِن ال�شو�شال ميديا وجود 
وهيبة االإذاعة فقد فر�شت وجودها هنا اأي�شا 
من خلل البث املبا�شر ون�شر اال�شتطلعات 
من  واهٌم  كذلك  التاأهيلية،  الدورات  واإقامة 
االإذاعة  بريقها،  االإذاع��ة قد خفت  اإن  يقول 
تتمّتع مب�شاحة جماهريية وا�شعة من طبقات 
ال�شعب، �شاحب التك�شي وربة البيت والباعة 
االإذاعة  اإن  اأقول  اأخريًا  وغريهم،  املتجولون 
يعي�س  م��ن  اال  مكانتها  ي���درك  ال  ع��لق��ة 

تفا�شيلها.

بعد التطور التكنولوجي الذي طغى على كل 
�شاحات  اىل  مهم  العب  دخول  وبعد  �شيء، 
البث اال وهو و�شائل ومواقع ال�شو�شل ميديا، 
وحان  الذهبي  بريقها  االإذاع���ة  فقدت  هل 
واأ�شبحت  املتابعني  قبل  من  هجرتها  وقت 
االذاع������ي اجلميل  ال���زم���ن  م���ن خم��ل��ف��ات 
للح�شول  الرئي�س   امل�شدر  كانت  اأن  بعد 
اال�شئلة  ه��ذه  ك��ل  والت�شلية؟  املعلومة  على 
طرحناها على جمموعة من االإذاعيني وكان 

لنا هذا اال�شتطلع. 
مك�ضب الإذاعة

اأم���ل امل��در���س امل��ذي��ع��ة ال��ق��دي��رة ال��ت��ي واكبت 
وا�شحة  ب�شمة  لها  وك��ان  عقود  منذ  االإذاع��ة 
يف برامج عدة ال �شيما برنامج )�شتوديو 10( 

قالت:
حمتفظة  وتبقى  االإذاع���ة  ه��ي  تبقى  االإذاع���ة 

برونقها ولكن يف بع�س االحيان يجب اأن نواكب 
ونواكب  ج��دي��دة  اأ���ش��ي��اء  ن�شيف  واأن  التطور 
اأال  ككل  املجتمع  على  ت��ط��راأ  التي  امل��ت��غ��ريات 
واملتلقي  اجلمهور  االجتماعي،  التوا�شل  وهو 
االإذاعة  بني  الوحيد  خياره  كان  عامة  ب�شورة 
اخل��ي��ارات  فاأ�شبحت  االآن  اأم��ا  والتلفزيون، 
م��ت��ع��ددة م��ع ظ��ه��ور و���ش��ائ��ل اإع��لم��ي��ة ع��دة، 
االإذاع���ة  ت��زال  ال  التعدد؛  ه��ذا  م��ن  وبالرغم 
حتتفظ ب�شحرها وبريقها، وعندما تتم عملية 
التوا�شل  وو���ش��ائ��ل  االإذاع�����ة  ب��ني  م��ا  ال��دم��ج 
االجتماعي حينها �شنحافظ على �شكل االإذاعة 
ويف ذات الوقت حافظنا على التطور الذي طراأ 
املك�شب  �شيكون  احلالة  هذه  ويف  املجتمع  على 

ل�شالح االإذاعة والتطور.
اإثبات الهوية

حتّدث  العراقية  رادي��و  مدير  ال�شعدي  حيدر 

ع�شر  ال��ي��وم  نعي�س  ن��ح��ن  ق��ائ��ل:ب��ال��ت��اأك��ي��د 
الكبري  التاأثري  له  كان  ال��ذي  الرقمي  االإع��لم 
تعّد  التي  ميديا(  )ال�شو�شل  مواقع  �شيما  ال 
الرئي�س يف املتلقي، نعم لكن هذا  املوؤثر  اليوم 
التاأثري مل ميِح دور االإذاعة كو�شيلة من و�شائل 

االت�شال اجلماهريي.
ال��ربام��ج  ب��ع�����س  ه��ن��اك  امل��ث��ال  �شبيل  وع��ل��ى 
ميديا(  )ال�شو�شل  تعر�س يف  التلفزيونية حني 
للمادة  كبرية  م�شاهدة  ن�شبة  هناك  جتد  لن 
العراقية  لراديو  املرئي  البث  لكن  املعرو�شة، 
ا�شتخدمت  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ات  اأوائ����ل  م��ن  وه���و 
و�شلت  املقاطع  بع�س  اأن  جن��د  امل��رئ��ي  البث 
اآالف  عن  ف�شل  االآالف  اىل  م�شاهدتها  ن�شبة 
ورو�شنا  البديل  احلل  وجدنا  اذن  امل�شاركات. 
التطور يف جمال  ليتما�شى مع  االإذاع��ي  الفكر 
التكنولوجيا، وبذلك حققنا حالة من التوازن. 

بني الأم�ض واليوم �ضريط من الذكريات تغلغلت داخل الوجدان 
و�ضاعات مليئة من ال�ضتماع وال�ضتمتاع لأخباٍر وبرامج وحمطات . يوم 

كانت الإذاعة �ضديق النا�ض حتمل هموهم وتو�ضل �ضوتهم، وتبحر 
بهم يف عوامل من املتعة وال�ضتماع اإىل العديد من الربامج..

يف ظل انت�شار ال�ش��شل ميديا

هل فقدت الإذاعة 
امل املدر�سبريقها الذهبي؟ رائد حداد

بان املو�شوي

حيدر ال�شعديمرمي ال�شائغ



عاملًا  مّثل  ال��ذي  ال�شغري  ومر�شمه  جرب  خالد 
ب���داأ معهم  اأن  ل��ك��ث��ريي��ن، م��ن��ذ  مب���ذاق خ��ا���س 
ِحَبنا يف رحلة اىل ذكريات  اأبجديات الر�شم، �شَ
مع  بدايته  علينا  ق�س  اإذ  وحكاياته،  املا�شي 
م��وه��ب��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة ح��ني ك���ان ع��م��ره ال ي��ت��ج��اوز 
وبقايا  االأح��ج��ار  م��ن  يتخذ  وه��و  �شنوات  �شت 
على  ر�شومه  ليخط  للوحته  اأدوات  البطاريات 
ل اأن يبداأ احلوار من  قارعة الطريق، اإال اأنه ف�شّ

علقته بالزعيم عبد الكرمي قا�شم، فقال:
بداأت معرفتي بالزعيم عندما كنت يف الدرا�شة 
االبتدائية يف مدر�شة )التفاين( مبدينة احلرية، 

وكنت من ع�شاق الزعيم وكانت املدر�شة كل 
يوم خمي�س تقيم معر�شًا للوحاتي التي كانت 
ال�شحف  يف  �شوره  عن  ابحث  ال��ذي  لبطلي 
الأر�شمها، حينها اقرتح علّي مدير املدر�شة اأن 
اأخذ املوافقة  اإليه، وبعد  اأجمعها واأذهب بها 
موعد  ح���ان  ح��ت��ى  االن��ت��ظ��ار  م��ن  �شهر  م��ر 
مرافق  فجاء   ،1962 عام  من  يوم  يف  اللقاء 
لي�شحبني  طاهر(  )و�شفي  العقيد  الزعيم 
الذي  باملكان  فوجئت  و�شلت  وعندما  اإليه، 
كان يتخذه الزعيم مقرًا له، ملا يت�شم به من 
متوا�شعة  وكان عبارة عن )غرفة(  ب�شاطة، 
جدًا، رحب بي واأخذ يقلب لوحاتي واحدة بعد 
اأخرى، وكان �شعيدًا وي�شيد بجمالية ما يراه، 
اأن تر�شمني، فاأجبته  ثم �شاألني كيف تعلمت 
وال�شحف  التلفاز  �شا�شة  على  �شورك  من 
)الأنني اأحبك(، ابت�شم ثم و�شع يده يف جيبه 
االألوان  ل�شراء  اإياه  واأعطاين  دينارًا  واخرج 
التي فرحت بها  واللوحات، واأهداين �شورته 

كثريًا وما زلت اأحتفظ بها حتى يومنا هذا، لقد 
كنت فرحًا بروؤيته. 

 املعلم الذي قّبل يد الزعيم انقلب علي...
�شباح يوم اجلمعة 8/�شباط /14 رم�شان عام 
التلفزيون  يف  مبا�شر  الهواء  على  كنت   1963
وكانوا  ع�شكري  بزي  م�شلحة  جمموعة  ودخلت 
البث(  اقطع  )ف��اروق  ع��ال  ب�شوت  ي�شرخون 
كنت  ه����وؤالء،  وم��ن  ح��دث  م���اذا  نعلم  اأن  دون 
خميفًا،  منظرًا  وك��ان  عمري  من  التا�شعة  يف 
جمموعة  اأعّلم  برنامج  يف  �شيفًا  حينها  وكنت 
بح�شول  علمنا  حتى  ال��ر���ش��م،  االأط��ف��ال  م��ن 
يد  قّبل  ال��ذي  املعلم  اأن  وال��غ��ري��ب  االن��ق��لب، 
التي  بال�شورة  وطالبني  علّي  انقلب  الزعيم 
اأ�شعتها،  اأنني  واأخربته  الزعيم،  اإياها  اأهداين 
ثم حاربتني اإدارة املدر�شة ور�ّشبتني وُنقلُت اإىل 
مدر�شة اأخرى، ثم ا�شطررنا اإىل مغادرة مدينة 

احلرية ب�شبب امل�شاكل التي تعر�شنا لها.
* حدثنا عن موقف تعر�شت له ب�شبب الر�شم؟ 

معي  كانت  وكالعادة  مقهى،  يف  اأجل�س  -كنت 
كبري،  رج��ل  اأم��ام��ي  يجل�س  وك��ان  الر�شم  ع��دة 
اإنه  ثم  ر�شمه،  انتهيت من  اأر�شمه حتى  وبداأت 

ينظر  وبقي  اللوحة  مني  واأخ��ذ  بجانبي  وق��ف 
مزقها  لكنه  �شيكافاأين  اأن���ه  فتوقعت  اإل��ي��ه��ا، 

ورماها.
* اأين حتتفظ باأر�شيفك؟

-مل اأحتفظ باأي ار�شيف ب�شبب والدي الذي مل 
يكن يحب الر�شم. 

* متى احرتفت الر�شم؟
-قبل دخويل معهد الفنون اجلميلة �شنة 1979.

* هل ترى الر�شم موهبة اأم هو تعلم وتدريب؟
-هو موهبة لكنه يحتاج اىل تعلم ومعرفة عملية، 

واإال يبقى الر�شام فطريًا وال ي�شل اىل نتيجة.
اأت��ت��ك فكرة ال��دخ��ول اىل االإذاع���ة  اأي��ن  * م��ن 

والتلفزيون وتقدمي برنامج للأطفال؟
-كنت �شحفيًا واأجري حوارات مع الفنانني يف 
اأغلب ال�شحف العراقية، ويف اأحد االأيام ذهبت 
االأطفال  برامج  ق�شم  رئي�س  مع  لقاًء  الأج��ري 
)طارق احلمداين(، واأثناء اللقاء الذي ن�شرته 
بينها  م��ن  ع��دة  اأ�شئلة  طرحت  ال�شحيفة  يف 
ثم  والتلفزيون،  االإذاع��ة  الربامج يف  �شوؤال عن 
برنامج  هناك  يكون  اأن  حينها  عليه  اقرتحت 
خا�س باالأطفال وتعليمهم الر�شم واأنا من يعده 

موعد  على  واتفقنا  الفكرة  اأحب  وقد  ويقدمه، 
اأو�شع،  ب�شكل  الربنامج  تفا�شيل  عن  للتحدث 
االأوىل  احللقة  يف  حدثت  التي  املفارقات  ومن 
دقيقة   35 على مدى  مونتاج  دون  اأجن��زت  اأنها 

وجرى تغيري ثلثة خمرجني حتى اكتملت.
* كنتم وكامل الدباغ وموؤيد البدري وخالد جرب 

مميزين يف التلفزيون.. كيف كانت علقتكم؟
-تربطني بالراحلني الكبريين علقة جيدة وكنا 
زملء مهنة، وكان الراحل كامل الدباغ يقول يل 
)العلم  ث��لث  على  اال  الِقدر  ي�شتقر  ال  دائ��م��ًا: 
و)املر�شم  اأ�شبوع(  يف  و)الريا�شة  للجميع( 
ال�شغري(، وعلى مدى 36 عامًا ا�شتمر الربنامج 
من  هنالك  اأن  مع  ه��ذا  يومنا  اىل  يتوقف  ومل 

حاولوا اأن يطيحوا به لكنهم ف�شلوا.
* م�شرية 36 عامًا ماذا ت�شمنت؟

جزئني  م��ن  بكتاب  ال�شنوات  ه��ذه  -اخ��ت��زل��ت 
تكلمت  احلنظل(،  و�شنوات  )املر..�شم  عنوانه 
يف اجلزء االأول عن كل ما مررت به من معاناة 
منذ دخويل االإذاعة والتلفزيون �شنة 1985 اىل 
ال  ومفاجاآت  اأ�شرارًا  ويحمل هذا اجلزء   2003

ت�شدق.

ارتبط ا�ضمه بعامل الطفولة 
واحالم �ضغار الأم�ض 
و�ضباب اليوم، الذين كانوا 
يرون احلياة عرب فر�ضاته 
التي كانت تخط األوان 
ال�ضماء ال�ضافية والطبيعة 
اخل�ضراء واللوحات 
الزاهية التي كانت عاملًا 
اآخر من البهجة للجميع.

الفنان

خالد
ج����رب

اأ�شماء عزيز
ت�ش�ير: ح�شني طالب

ورحلة )املّر وال�شم( 

مر�شمه ال�شغري مفت�ح منذ 36 عامًا
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ن�ضاأته
ه��و حجر  ال���ذي  االأِث���م���د،  م��ن  ال��ك��ح��ل م�شتق 
"املعدن  تعني  م�شتقة  كلمة  وهي  "االأنتيمون"، 
معدن  اأي�����ش��ًا  وف��ي��ه  مبفرده"،  امل��وج��ود  غ��ري 
ومن  ال�شولفريا".  "اأوك�شيد  اأو  "ال�شولفريا" 
اأنواع  واأجود  الكحل،  يوؤخذ  احلجر  هذا  اأملح 
االأثمد موجود يف املغرب واأ�شفهان االإيرانية، اإذ 
ُيطحن حجر االأثمد ثم يو�شع امل�شحوق يف ماء 
ورد اأو زيت خروع اأو زيت زيتون، ثم يو�شع بعد 
ذلك يف مكحلة وُيتَكَحل به عن طريق "املرود"، 
اأو  اأو ف�شي  اأو عاجي  اأنبوب �شغري خ�شبي  وهو 
به  وتكحل  املنقوعة  امل��ادة  بهذه  يبلل  زجاجي 

العني.
اأكلها  بعد  البلح  ب���ذور  يطحنون  ال��ع��رب  ك��ان 
وقد  بها.  ويكتحلون  بالزيوت  كذلك  وينقعونها 
بني  الب�شر  احلادة  اليمامة  زرقاء  ا�شتهرت 
االأثمد  بكحل  تتكحل  كانت  باأنها  قومها 
يف  ال�شبب  اأن���ه  ُيعتقد  ك��ان  ال���ذي 
تخُل  فلم  ه��ذه،  ب�شرها  حدة 
اأن  كما  ي��وم��ًا.  منه  عيناها 
للكحل جذورًا �شومرية اأي�شًا 
وا�شتخداماته  �شناعته  يف 
كذلك  والتطبيب،  للزينة 
امللكة  ك��ل��ي��وب��ات��را،  ع��رف��ت 
اأول  ب��اأن��ه��ا  ال��ف��رع��ون��ي��ة، 
باأ�شكال  العيون  ر�شمت  م��ن 
الكحل  تعدُّ  وكانت  االأل��واح،  وجدت يف  خمتلفة 
وهكذا  و�شحرها..  جمالها  اأدوات  اأه��م  م��ن 
تطور  اأن  اإىل  االأول  و�شكله  �شناعته  ام��ت��دت 
اإىل �شائل ثم جرى  اأقلم  اأ�شكاله من  وتعددت 
اإدخال مواد كيميائية كثرية بع�شها �شام وم�شر 
ال��ذي  االإث��م��د  ولي�س كما  زي��ن��ة  اأك���رث مم��ا ه��و 
للعني  جمة  لفوائد  ومعززًا  بل  �شحيًا  ُيعد  كان 

والرم�س.. 
ق�ضائد مكحلة

خري  ول��ع��ل  واأ���ش��ج��ان��ه��م..  ويلتهم  للعا�شقني 
الغزل  يف  ال�شعراء  هم  ولههم  �شدة  ميثل  من 
الكحيلة  ل��ل��ع��ي��ون  وو���ش��ف  وامل����دح  وال�����ش��ك��وى 
يعلن  االأندل�شي  هانئ  فابن  االأ�شود،  و�شحرها 

افتتانه بكحل مع�شوقته فيقول: 

ح�شبوا التكحل يف جفونك حيلةً 
تاهلل ما باأك�ف�هم كحل���وِك

ال�شاعر  ع��ن��د  احل���ب  ح���رب  ت�شتعل  ح��ني  يف 
عينيِك  يف  الكحل  فين�شد:  ال��ه��واري  �شليمان 

بارود، والكربيت قلبي..
وابن الرومي ين�شد لكحل احلبيبة اأي�شًا بقوله:

ي�شبي العقول مبقلٍة مكحولٍة.. بفتوِر غْنٍج ال فتور 
ُنعا�ِس

فيما يرى حممد بن �شعيد البو�شريي اأن حبيبته 
كالغزال  ح�شنها  يف  اإنها  بل  باالأثمد  تتكحل  مل 

دون زينة:
ال حت�شبوا كحل اجلفون بزينةٍ 

اإن املها مل تكتحل باالثمِد
لها:  فيقول  حلبيبته  يكتب  لعا�شق  ر�شائل  ومن 
اأما قبل.. فل ت�شعي الكحل يف عينيِك اأبدًا، وال 
تقرئي ال�شعر علنًا، واإياك اإياك اأن تكوين جميلة 

هكذا....
اهلل  اأحمد  ف��اإين  قبل..  اأم��ا  احلبيبة:  فتجيبه 
عليك دائمًا واأبدًا واأقول لك ما الكحل يف عيني 

اإال اأنت، وما قراأت ال�شعر يومًا اإال لك...
يف  ال�شعراء  ب��رع  فقد  ال�شعبي  �شعرنا  يف  اأم��ا 
و�شفهم وغزلهم اأي�شًا، فها هو �شاعرنا الكبري 
مظفر النواب يحيل الكحل اإىل وا�شطة نقل يف 

اإحدى ق�شائده! فيقول : 
وديت جفن الكحل 

م�شحوف ناكل ح�شن
اإذ  الطائي  �شباح  اأي�شًا  ال�شباب  ال�شعراء  ومن 

يقول: 
املهم روحي الع�شك بل�س ي�شلها
االأحبها مبديه ليل اهلل بكحلها

يف  الكحل  تناولت  التي  الكتب  اأب��رز  من  ولعل 
ال�شعر  يف  "الكحل  كتاب  ك��ان  ال�شعبي  ال�شعر 
ففيه  مكلف،  جبار  ل�شعدي  العراقي"  ال�شعبي 
الكحل  ع��ن  ال�شعبي  لل�شعر  رائ��ع  و���ش��رد  جمع 

حتديدًا.. ومن مناذج ال�شعر فيه:
يبنية كايف من الكحل

جنج حبة احللوة
ت�شل رم�شني �شفنة عني

من تتكحل ال�شمرة.. 
اأو اأبيات اأخرى تقول:

مو �شاب كلبي من اخلجل والكحلة هدت حيلي
يبنية بطلي الكحل

جرت عيوجن كافية..
الكحل يف الأغاين

يف  بجمالية  ح�شتها  لها  كانت  الكحيلة  العيون 
يف  فنجدها  اأي�شًا،  واأ�شواتهم  املطربني  خلد 

كثري من اأغانيهم، فمحمد عبده بلوعة غنى:
على �شط الكحل مريت

وهذا مو�شع اأقدامي
اأدور عن ذهب عمري

بقايا كنزي املفقود
عن  ر�شاه  عدم  واأعلن  جابر  �شعدون  غنى  كما 

دمعها مع الكحل يف اأغنية "دمعة وكحل" 
ما ار�شى دمعة ويه الكحل 

 ما ار�شى كلبج يحتار 
واأحلان حم�شن  العراقي  وهي من كلمات كرمي 

فرحان. 
و"مه�شومة �شدات الورد يا حمرة ال�شفة" ل�شتار 
جبار وهو يغني "مو�س العلى جفوين كحل هذا 
كزار)ابو  ذي��اب  كلمات  من  وهي  املاي"  �شواد 
مظفر  ق�شيدة  كمال  �شامي  وغنى  �شرحان(. 
تنكطن كحل  ال  "ميلن  النواب"م�شايف هيل": 

فوك الدم.. ميلن وردة اخلزامة تنكط �شم".
ال�شعر  يلعب  احلواجب  "على  اأغنية  مقطع  ويف 
الراحل  ال�شاعر  كلماتها  كتب  التي  احلرير" 

جبار الغزي وحلنها وغناها فا�شل عواد:
ب�شوكي اح�شنهم ترافه ويا�شمني
ولو  يجون هلل عيد وكحل عني"

كانت  ج���دًا  ال��ق��دمي��ة  العراقية  االأغ����اين  وم��ن 
اأغنية: "كحل اليا�شمني عينه بالندى" للمطرب 
ح�شن  كلماتها  كتب  التي  �شالح  حممد  عدنان 

نعمة العبيدي..
وغنت اأديبة "ب�شراوي عينه مكحلة" وهي من 

اأحلان قحطان العطار
وتغزل وديع مراد فغنى حلبيبته: 

فتان    والكحل  لويل  "العيون 
يا �شفايف قويل كلمة للع�شكان"..

وهكذا بني �شاعر ولهان ومطرب اأعياه االفتتان 
اللوحات  باأجمل  والغنائي  ال�شعري  تراثنا  زخر 

عن الكحل يف عيون امللهمات..

هالة امل�ضاعر ومراآتها الأجمل والأنقى هي العيون، فكيف وهي مكتحلة! األ تزداد 
بذلك تعابري فاتنة ت�ضبي العقول والقلوب، ول�ضيما العيون العربية املكتحلة 

املعروفة بجمالها الأخاذ ال�ضاحر التي تغّزل بها العرب �ضعرًا وغناًء يف �ضتى 
الع�ضور، ف�ضّج تاأريخنا ال�ضعري والغنائي ب�ضور بديعة عن جمال الكحل العربي يف 

عيون احلبيبات… فكيف كان الكحل يف ال�ضعر والأغاين؟ 

اأغ���ن���ي���ة الأغ�����اين 
و�شحر ال�شعر

اأبرز من تزّينَّ به زرقاء اليمامة وكلي�باترا

الكحل..
رجاء ال�شجريي



ح�شن ج�ان
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فن ودعاية
على  متوفرة  والدعاية  االإ�شهار  و�شائل  تكن  مل 
ال�شورة  اكت�شاف  ب��واك��ري  يف  احل���ايل  �شكلها 
يف  الفنان  حرفة  فكانت  املتحركة،  الفيلمية 
كقوة  كثريًا  عليها  يعّول  دعائية  بو�شرتات  ر�شم 
والف�شول.  بالت�شاوؤالت  املمتلئ  للجمهور  جذب 
وهناك، كانت مهمة الر�شامني االأوائل العاملني 
يف حقل الرتويج ملختلف اأنواع العرو�س ال�شينمية 
ت�شوير  يف  موهبتهم  ج���ودة  ع��ل��ى  تقت�شر  ال 
وما  �شورهم  بني  الت�شابه  ودرج��ة  ال�شخ�شيات 
هم عليه كاأبطال يف عر�س مده�س، واإمنا كانوا 
اأو  قما�شاتهم  بحدود  اإخراجية  مبهمة  يقومون 
لقطات  توليف  اإىل  ليعمدوا  الكبرية  اأوراق��ه��م 
خمتارة متداخلة مزينة بعناوين بارزة بالت�شاور 

مع خمرجي االأفلم وبقية الفنيني.
ال  كثريًا،  ال�شينمائية  املل�شقات  فنان  اأفاد  وقد 
درا�شة  بل من  فح�شب،  وتراكماتها  موهبته  من 
الكل�شيكية  واللوحات  العظيمة  الفنية  االأعمال 
واللوين  اخلطي  املنظور  مفاهيم  ر�شخت  التي 
ومفاهيم الكتلة وال�شوء والظل، ليخرج فيما بعد 
لتلك  توؤرخ  متحفية  مقتنيات  اليوم  تعّد  بنماذج 
احلقبة االأوروبية ال�شانعة لفن القرن الع�شرين 

االأكرث بروزًا وتاأثريًا: الفن ال�شينمائي.
م�ضر والعراق

�شينمائية  وموؤ�ش�شات  تقاليد  اإىل  م�شر  ترتكن 
حني  املا�شي،  القرن  اأوا�شط  منذ  بها  انفردت 
اختارتها �شركات االإنتاج كو�شط ملئم ل�شناعة 
ملئات  جذبها  بقوة  الدنيا  اأم  فكانت  ال�شينما، 
امل��واه��ب، داخ���ل ح��دوده��ا وخ��ارج��ه��ا، موطنًا 

�شناعة  ت��واك��ب  ال��ت��ي  العمليات  لكل  م��رك��زي��ًا 
�شناعة  يف  امل�شرية  املدر�شة  كانت  لذا  الفيلم. 
من  اأف���اد  رائ����دًا  م�شغًل  ال�شينمائي  املل�شق 
اأمن��وذج��ه  وط���ور  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شناعة  تقنيات 
كثريًا  جنحت  خا�شة  بح�شيلة  ليخرج  املحلي 
وما  امل�����ش��ري.  للفيلم  ال��رتوي��ج��ي  متثيلها  يف 
بتقنيات  االلتحاق  يف  جتّد  املدر�شة  هذه  زال��ت 
�شناعة املل�شق املعا�شرة مبظاهرها الرقمية اأو 

الغرافيكية اأو املختلطة. 
توافرت مل�شر  التي  االأ�شباب  العراق مل تكن  يف 
متاحة للغاية، با�شتثناء حماوالت حمدودة رغم 
االأوق���ات،  خمتلف  يف  متمكنني  ر�شامني  وج��ود 
فلم تتاأ�ش�س لدينا حرفة �شناعة املل�شق باملعنى 
ب�شيطة  �شناعة  هناك  كانت  واإمنا  اإليه،  امل�شار 
عدة  اأمتار  اإىل  متتد  التي  اخلامة  فر�س  تعتمد 
وطلءها بر�شوم منتقاة بح�شب اجتهاد الر�شام 
ال�شينما  دور  واج��ه��ات  على  عر�شها  لغر�س 
الفيلم  مل�شقات  مرفقني  والعراقية  البغدادية 
االإنتاج  �شركات  قبل  من  االأ�شل  عن  املن�شوخة 

العربية اأو العاملية.
دورة حياة الفيلم

اأن يكون انتقائيًا، فهو منظومة  ال ميكن للتطور 
�شيء  يولد  اإن  فما  عديدة،  باأرجل  ت�شري  �شاملة 
متامه  نحو  النمو  ب��اجت��اه  طريقة  ي��اأخ��ذ  حتى 
ه��ذا  م��ن  ا�شتثناء  لي�شت  ال�شينما  وذروت�����ه. 
معها  و�شحبت  اإمكاناتها  تعاظمت  فقد  الفعل، 
ومل  التعاظم.  هذا  باجتاه  الرئي�شة  اأدواتها  كل 
التطور  اإرادة  خ��ارج  ال�شينمائي  املل�شق  يكن 
الهائل الذي حتّولت روؤاه وبع�س اأ�شاليبه يف تلك 

املرحلة، �شوى اأنها اأبقت على العن�شر الب�شري-
الر�شام- حمورًا اأ�شا�شًا يف تنفيذ و�شيلة جذبها 
يكن  فلم  التذاكر،  �شباك  ومكا�شب  التقليدية 
الب�شرية  بدخول  ح��ان  قد  الكبري  التغيري  وق��ت 
�شكل  غ��ريت  التي  وثوراتها  التكنولوجيا  ع��امل 

احلياة باأكملها. 
مطاردة الفيلم

دور  يف  منح�شرة  فيلم  م�شاهدة  فر�شة  كانت 
ال�شينما، وكان على من يرغب يف م�شاهدة فيلم 
ما اأن يق�شد اإحدى دور العر�س، اأو ينتظر بعد 
لي�شاهد  �شنوات-  تق�شر-رمبا  اأو  تطول  م��دة 
يحقق  بعدما  التلفزيون  �شا�شة  ع��رب  الفيلم 
اأرباحه يف دور العر�س. ثم حدث اأول التحوالت 
كا�شيت،  الفيديو  عرب  الت�شجيل  اأ�شرطة  بتوفر 
ليوؤذن  دي  ال�شي  قر�س  �شريعًا  ظهر  ثم  وم��ن 
والنزهات.  االنتظار  من  الكثري  تنهي  مبرحلة 
هنا، كان املل�شق قد ناله هو االآخر حتّول حا�شم 
فلملم  الرقمي،  عامله  اإىل  الر�شم  دخ��ول  عرب 
املجال  ليف�شح  وفر�شاته،  األوانه  علب  الر�شام 
ودقة  كفاءة  اأك��رث  جديدة  تقنيات  نحو  ق�شريًا 
وعلى اأيدي نخب من املهرة الذين مل يكن �شرطًا 
امل�شنية  وال�شنوات  الري�شة  َدَرب��ة  على  توفرهم 
وعلومًا  قوانني  يتطلب  فن  اإن��ه  التجريب.  من 

وتقنيات وح�شابات تقود اإىل اأف�شل التاأثري. 
املرحلة  ه��ذه  ك��ان��ت  اإن  هنا  احل�شم  ميكن  ال 
حرفة  نهاية  اإىل  اأدت  قد  التطور  من  الهائلة 
تكون  رمب��ا  ج��دي��دة.  مهنة  والدة  اأم  �شابقة، 
اآف��اق  على  منفتح  خ��لق  امتداد  هي  التحوالت 

اأكرث رحابة وتنّوعًا.

ابتداأت ال�ضينما كاإحدى الأعاجيب 
على امل�ضتوى ال�ضعبي، ورمبا غازلت 
اأوىل الكامريات الفوتوغرافية رغبة 
ب�ضرية �ضحيقة يف الإم�ضاك بالزمن 
وده�ضة اأن ترى نف�ضك جم�ّضدًا. مل 
يعد التخليد مقت�ضرًا على املحاكاة 
عرب الر�ضم، ول البطولت تغدق 
على ق�ضيدة �ضاعر من اأجل تو�ضيف 
الذكرى. تلك الرغبات وجدت مالذها 
لحقًا، ل عرب ال�ضورة الفوتوغرافية 
ال�ضاكنة وحدها، بل طمحت نحو 
�ضورة متحّركة ت�ضبه عمل ال�ضحر يف 
اإعادة روؤية الواقع الذي م�ضى بكل 
�ضخو�ضه وق�ض�ضه واأ�ضواته.

حتّ�لت املل�شق ال�شينمائي

من الّر�شم احِلريف
اإىل الت�شميم الرقمي
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امل�����زادات  اأن جن����اح  ي���ق���ول  م���ن  ه���ن���اك 
اإذ  اجتماعي،  تطور  على  يدل  االفرتا�شية 
العمر  جتتذب زبائن من فئات خمتلفة يف 
عرب  الت�شوق  ف��ك��رة  اأن  كما  ال��ث��ق��اف��ة،  اأو 
فعلى  الزمنية،  املناطق  ه�شمت  االإنرتنت 
اأ�شبح باإمكان مقتني االأعمال  �شبيل املثال 
بلده  ب��ل��د غ��ري  اأي  م��ن  ���ش��راوؤه��ا  ال��ف��ن��ي��ة 

وبطريقة �شهلة جدًا توفر 
وتكاليفه،  ال�شفر  عليه 
"جملة  دفع  الذي  ال�شوؤال 
ه��ذا  الإج�����راء  ال�شبكة" 
اال�شتطلع عن مدى ر�شا 
التطور  ه��ذا  ع��ن  الفنان 
على  نف�شه  ف��ر���س  ال���ذي 

اجلميع..

حلول موؤقتة
ح��دث��ن��ا ع���رب االإن��رتن��ي��ت 
ال����ف����ن����ان ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي 
ال����ع����راق����ي، امل���ق���ي���م يف 
دول�������ة ق����ط����ر، )اأح����م����د 
ال��ب��ح��راين( ق��ائ��ًل: اأج��د 
اأن  ال�����ش��رورة مبكان  م��ن 
ويتكيف  االإن�شان  يتاأقلم 
العاملية  امل�شتجدات  م��ع 
التي ُفر�شت علينا جميعًا 
 19 كوفيد  جائحة  ب�شبب 
االقت�شادية  وتداعياتها 
على  بظللها  األقت  التي 
ال��ع��امل ع��ام��ة، ف��ل��م تعد 
هناك رغبة لدى كثري من 
هواة الفن واملقتنني يف الذهاب اإىل �شاالت 
وكذلك  الفنية،  املعار�س  وح�شور  العر�س 
�شخ�شي.  ب�شكل  الفنانني  م�شاغل  زي��ارة 
جديد  حتٍد  اأمام  نف�شه  الفنان  وجد  لذلك 
ُي�شاف اإىل حتديات ما قبل اجلائحة التي 
كان يعاين الفنان منها اأ�شًل ب�شبب الو�شع 
يرتبط  ال��ذي  امل��رتدي  العاملي  االقت�شادي 
فكيف  الفن،  ت�شويق  بعملية  مبا�شر  ب�شكل 
كبري  ب�شكل  اأ�شهمت  التي  كورونا  بجائحة 
اأنف�شنا  وجدنا  لذلك  معاناتنا،  زي��ادة  يف 
لعملية  موؤقتة  حلول  اإيجاد  على  جمربين 
بطرق  واإي�����ش��ال��ه  ال��ف��ن��ي  نتاجنا  ت�شويق 
املجموعات  والأ���ش��ح��اب  للمتلقي  ج��دي��دة 

الفنية واملتاحف.

جتربته  ع��ن  متحدثًا  ال��ب��ح��راين  اأ���ش��اف 
بالن�شبة  امل��و���ش��وع:  ه��ذا  م��ع  ال�شخ�شية 
يتكيف  ومعقواًل  جيدًا  احل��ل  ه��ذا  اأج��د  يل 
افتقاده  رغ��م  نعي�شها  التي  املعطيات  مع 
يعي�شه  الذي  اجلميل  واالإح�شا�س  للعاطفة 
اأو  املعر�س  افتتاح  يف  املتلقي  مع  الفنان 
زي����ارة امل��ح��رتف��ات اخل��ا���ش��ة ول��ك��ن على 
كل  رغ��م  احل��ي��اة  يف  ي�شتمر  اأن  االإن�����ش��ان 
مير  التي  احلالة  مع  ويتكيف  ال�شعوبات 
وناأمل  وي�شتمر  ليعي�س  وي�شمد  الكون  بها 
اأن تنتهي االأزمة وتعود احلياة اإىل ما كانت 

عليه.

فن جتاري
اأما الفنان الت�شكيلي العراقي )عبد االأمري 
يف  اإق��ام��ت��ه  حم��ل  م��ن  فحدثنا  اخلطيب( 
االإنرتنيت  اأ���ش��واق  مع  جتربته  عن  فنلندا 
الو�شع  مع  متامًا  تتوافق  الظاهرة  فقال: 
منعت  التي  اجلائحة  انت�شار  بعد  الراهن 
يف  َلي�س  بيوتهم،  من  اخل��روج  من  النا�س 
الفن ح�شب، بل يف اأمور احلياة جميعها ما 

كان منها �شروريًا اأو كماليًا.
فيما  االإنرتنيت  اأ�شواق  اخلطيب:  ي�شيف 
يخ�س االأعمال الفنية انت�شرت قبل جائحة 
اأقل بكثري الأن املقتني  كورونا، لكنها كانت 
والتعرف  الفني  العمل  م�شاهدة  يف  يرغب 
على اخلامات واملواد التي �شنع منها العمل 

الفني.
ي�����ردف اخل��ط��ي��ب ب���ال���ق���ول: ل��ي�����ش��ت كل 
امل��واق��ع  ع��رب  ت��ب��اع  الت�شكيلي  ال��ف��ن  اأن����واع 
االإلكرتونية، اأعتقد اأن ما يباع بكرثة هو ما 
ي�شمى بالفن التجاري، فاأغلب من ي�شرتون 
االأعمال بهذه الطريقة فل�شفتهم اأن اللوحة 
هي ملء فراغ اجلدار، والتمثال الذي ي�شبه 
ال�شرياميك  الزهرية  اأو  النظر  يف  الرغبة 
هذه  ك��ل  ي�شرتيها،  م��ن  بها  يفتخر  ال��ت��ي 
الفنون وبقية الفنون اليدوية هي التي تباع 

وت�شرتى يف اأ�شواق االإنرتنت.

اأ�ضبحت للت�ضوق 
عن ُبعد، يف الأعوام 

الأخرية، اأهمية كبرية 
�ضغلت املهتمني يف عامل 

القت�ضاد، اإذ �ضهد 
العامل مبيعات عرب 

الإنرتنت لكل الأ�ضياء 
بال ا�ضتثناء، اإل اأننا هنا 

معنيون ب�ضوق الفن الذي 
انتع�ض عرب التكنولوجيا 

الرقمية احلديثة.

الت�ش�يق الإلكرتوين لالأعمال الت�شكيلية 

هل اأنقذ الفنان
اأم َحَجب �ش�َت اأعماله؟

احمد البحراين

ي�شرى العبادي

عبد االمري اخلطيب

ا�شتطالع – زياد ج�شام



نرمني املفتي 

فنجان حمبة
ما يخبئ القلب..

ا�شتوقفتني نحلة ثم اأرغمتني على ت�شويرها، 
كانت تتنقل بخفة حذرة بني �شجريات ال�شوك 
التي ُت�شمى )اخلرفي�س(، اأو )حليب ال�شوك(، 
تتكاثر  ال��ت��ي  )ال�����ش��وك(  بب�شاطة  ون�شميها 
طبيعيًا بالربيع يف كل مكان: احلدائق املنزلية 
وامل��ت��ن��زه��ات واحل���ق���ول، وت��ق��ف ث����وايَن على 
متفادية  البنف�شجية،  اأو  االأرجوانية،  اأزهارها 
اأ�شواكها احلادة جدًا لتمت�س رحيقها. وهكذا 
واأخ����رى، مل جت��رح جناحيها ومل  زه��رة  ب��ني 
ا�شتمرت دقيقتني  التي  ترتاجع عن مغامرتها 
يف  مهمتها  من  انتهت  وح��ني  بقليل،  اأك��رث  اأو 
جمع الغذاء ل�شغار النحل الذين ينتظرون يف 
النحلة،  اخللية، جاءت فرا�شة وغامرت، كما 
�شعادتها  ومل�شُت  ال�شوك،  زه��رة  على  ووقفت 
وكاأنني  الرقيقني بخفة  وهي حترك جناحيها 
�شمعتها ت�شحك وتنظر اإىل االأ�شواك التي مل 

تتمكن من عرقلة مغامرتها..
لكن  النتائج،  معروفة  غري  املغامرة  اإن  يقال 
وقطعًا  مكانه،  يف  ي��راوح  يظل  يخافها  ال��ذي 
رقاب  على  ال�شعود  يف  لي�شت  املغامرة  ف��اإن 
االآخرين و)خمط( حقوقهم، ولي�شت بالنفاق 
ولي�شت  ذاك،  اأو  احل��زب  بهذا  االلتحاق  اأو 
منهم  الفقراء  ال�شعب،  قوت  و�شرقة  بالف�شاد 
خ��ا���ش��ة، ه���ذه ال��ت�����ش��رف��ات غ��ري االأخ��لق��ي��ة 
واأحيانًا  باملغامرة  مرتكبها  ي�شفها  ك��ان  اإن 
بال�شطارة فاإنها مغامرة ب�شمعته، ومن الغريب 
اللئيم  االأمريكي  املثل  جمتمعنا  يف  ي�شود  اأن 
 Money talks )الذي يقول )اإن املال يتكلم

والأجل هذا املال فاإن )املغامرات( بال�شمعة ال 
للمجتمعات  اجلمعية  ال��ذاك��رة  لكن  تتوقف، 
باالإ�شارة  اأف��راده��ا  �شي�شتمر  اأب���دًا،  تن�شى  ال 
وحتى  اأوالده،  اإىل  ب�شمعته  املغامر  ه��ذا  اإىل 
اأحفاده، باأنهم فا�شدون ول�شو�س، وحني تاأتي 
�شيبداأ  املحا�ش�شة،  عن  بعيدة  نزيهة  حكومة 
هربوا  التي  ال��دول  يف  مبطاردتهم  االإن��رتب��ول 
االأموال امل�شروقة اإليها واأ�شبحوا يعي�شون فيها 
اأ�شواك  اإىل  �شتتحول  عرو�شهم  لكن  كامللوك، 

حتتهم عاجًل اأم اآجًل..
يقول  ب�شرف،  ولكن  مطلوبة،  ج��راأة  املغامرة 
ال��ورد  �شينتهي  "هل  ال��روم��ي  ال��دي��ن  ج��لل 
يخبئ  ما  تنبت  �شجرة  كل  االأ���ش��واك؟  وت�شود 
قلبها." واالإن�شان كذلك يغامر مبا يخبئ قلبه 
والفرا�شة  النحلة  قلبي  والأن  قبحًا..  اأو  جمااًل 
اللتني �شورتهما كانا يخبئان اجلمال، مل تخافا 
انتهتا من مغامرتيهما  وال كامريتي،  ال�شوك، 
اأقوم بدور النا�شحة، كل يعرف  ب�شعادة.. لن 
يعرفونه  فالكل  قبيحًا،  القبيح  ولي�شتمر  قلبه، 
ويقفون  وجهه  يف  يبت�شمون  كانوا  واإن  حتى 

)احرتامًا( له..

يقال اإن املغامرة غري معروفة النتائج، 
لكن الذي يخافها يظل يراوح يف 

مكانه، وقطعًا فاإن املغامرة لي�شت يف 
ال�شع�د على رقاب الآخرين و)خمط( 
حق�قهم، ولي�شت بالنفاق اأو اللتحاق 

بهذا احلزب اأو ذاك، ولي�شت بالف�شاد 
و�شرقة ق�ت ال�شعب، الفقراء منهم 

خا�شة..

واأ�شاف: هناك من ي�شوق الفن "احلقيقي" 
عرب النت، لكن هذا يعتمد على العلقة بني 
بينهما  فيما  الثقة  وعلى  وامل�شرتي  البائع 
كذلك، فقد علمُت موؤخرًا اأن فنانًا معروفًا 
جدًا باع اأعمااًل له عرب االإنرتنت، لكن هذا 
�شاحب  وه��و  ب��ه  م��وث��وق  امل��ع��روف  الفنان 

تاريخ نزيه وطويل يف هذا املجال.
وخ�����ش��ي��ة م���ن ت��ق��ل��ي��د االأع����م����ال اجل����ادة 
الذي  اجل��اد  امل�شرتي  ف��اإن  و"احلقيقية" 
يبحث عن فن من هذا النوع يجب اأن يتاأكد 
من العمل بنف�شه، الأن املقتني يريد اأعمااًل 
الفن  اأ�شواق  يف  يحدث  كما  لي�س  اأ�شلية، 

الكثرية يف العامل.

لهذا  العمل،  باقتناء  ج��اد  اإن�شان  املقتني 
منه  ويتاأكد  العمل  يتفح�س  اأن  عليه  ف��اإن 
ومن كل التفا�شيل والدقائق ال�شغرية، الأنه 
اإما يروم اال�شتثمار اأو املتعة ال�شخ�شية يف 

االقتناء.
حوار املتلقي

العبادي(  )ي�شرى  الت�شكيلية  للفنانة  وكان 
راأي اآخر يف ما يخ�س �شوق االأعمال الفنية 
اإن هذه  اإذ قالت:  عرب املواقع االإلكرتونية، 
ُفر�شت  الفنية  االأع��م��ال  بيع  يف  الطريقة 
جائحة  اأهمها  من  عديدة  الأ�شباب  علينا 
بهذا  التعامل  اأح��ب  ال  وب�شراحة  كورونا، 
اأن  �شعور  ينتابني  اإذ  البيع،  يف  االأ�شلوب 

وه��ذا  هيبتها،  م��ن  ك��ث��ريًا  ف��ق��دت  لوحتي 
ي�شبب يل اإزعاجًا نف�شيًا، فل اأعرف كيف 
يح�س  اأن  املقتني  ال�شخ�س  اأو  للمتلقي 
اللوحة اأو يدرك اأهميتها بني اللوحات وهي 

لي�شت يف قاعة عر�س فنية !؟ 
اأن  اأح��ب  فنانة  اأن��ا  قائلة:  العبادي  ت��ردف 
العر�س  بطريقة  لوحاتي  النا�س  ي�شاهد 
حوارًا  هناك  الأن  الفن  قاعات  يف  املبا�شر 
بني املتلقي واللوحة، كما اأن الوقت واحلالة 
يف  ت�شهم  عنا�شر  كلها  العر�س  وع��ن��وان 
املبا�شر،  البيع  وتن�شط  ال��ع��ر���س  اإغ��ن��اء 
مادية  لي�شت  قيمة،  للبيع  ت�شبح  وعندها 

فقط بل معنوية اأي�شًا.
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لي�س الأن خمرجها )اإبراهيم جلل( فقط، بل 
الأن ممثليها هم كوكبة جيدة ور�شينة من ممثلي 
الفرقة القومية للتمثيل ومنهم )كامل القي�شي، 
قفطان،  و�شامي  ط��ه،  واأم��ل  النعماين،  وقائد 
عبد  وعزيز  اللمي،  وح�شني  عبا�س،  واأف���راح 
ال�شاحب، وعبد اجلبار كاظم، وعبد ال�شاحب 
نعمة، و�شناء �شليم، وحميد البنا، وح�شن عبد، 
وعادل عبد الرزاق، ومنذر حلمي، املمثل الوحيد 
االآتي من فرقة م�شرح اليوم واآخرون..(. �شمم 
الكبري  الت�شكيلي  الفنان  امل�شرحية  �شينوغرافيا 

)كاظم حيدر( واالإ�شاءة )عبد اهلل ح�شن(..
روؤية �ضوفينية

امل�����ش��رح��ي��ة وزي���ر االإع�����لم يف  اف��ت��ت��اح  ح�شر 

النظام البائد اآنذاك )طارق عزيز( م�شطحبًا 
مبعيته )نا�شيف عواد( الذي كان ع�شو املكتب 
االإع���لم  وزي���ر  اأذن  يف  هم�س  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف، 
يجب  امل�شرحية  ه��ذه  ب��اأن  العر�س  انتهاء  بعد 
يزعم،  كما  الأنها،  حااًل  العر�س  عن  تتوقف  اأن 
)فل�شطني  ال��ك��ربى  ال��ع��رب  ق�شية  اإىل  ت�شيء 
اإذ  اإ�شرائيل  ال�شليبة( وفيها مدح �شمني لدولة 
ولدت(.  للتي  ولي�س  رّبت  التي  للأم  الولد  )اأن 
من  النابعة  االأحادية  ال�شوفينية  الروؤية  وبهذه 
اآن��ذاك  ال�شائد  البعثي  ال�شمويل  النظام  فهم 
ُقي�س  دوغمائية  منطلقات  وم��ن  ال��ع��راق،  يف 
تغادر  اأن  البغدادية(  الفحم  )دائ��رة  مل�شرحية 
من  الأك���رث  بالعر�س  اال���ش��ت��م��رار  يف  اأح��لم��ه��ا 

ليلتها املوعودة يف 15 /1976/1 وتغادر نقدها 
اآنذاك ومركزيتها  القائمة  الدكتاتورية  لل�شلطة 
العرو�س  اأج��م��ل  عتباتها  على  حتطمت  ال��ت��ي 
من  قلم،  بجّرة  وال�شينمائية  امل�شرحية  الفنية 

لفنانني  وروؤى  اأحلمًا  قتل  �شيق  قومي  منظور 
جمتمعهم  علل  ع��ن  التعبري  ا�شتطاعوا  كبار 
وم�شكلته باأبعاد واأ�شكال وم�شامني احتجاجية 
راف�شة. فالتعتيم االإعلمي املق�شود الذي حاق 
دون  ح��ال  البغدادية(  الفحم  )دائ��رة  بعر�س 
والدخول  والتحليل،  بالنقد  العر�س  يحظى  اأن 
وبحثها  امل�شرحية  ال��درا���ش��ات  حقل  يف  كعّينة 
ودليًل  ثقافية  �شو�شيو�  حلقبة  متثيًل  بو�شفها 
حقبة  يف  وال��درام��ي  امل�شرحي  الفن  نبوغ  على 
ال�شبعينيات من تاأريخ بلدنا، وال�شيما ما خرج 
جلل(  )اإبراهيم  الكبري  املخرج  معطف  من 
با�شتفا�شة  عنها  وكتب  عرو�شه  ُدر�شت  ال��ذي 
و)  و)امل��ت��ن��ب��ي(  وال�����ش��اي��ق(  )البيك  كعرو�س 

و)ال�شيخ  و)ال��ت��واأم��ان(  ال���ورد(  اأب��ي  مقامات 
والغانية(، اإال عر�س )دائرة الفحم البغدادية( 

الذي ناله ما ناله من االإق�شاء والتهمي�س.

عن احلكاية والتعريق 
التي  احلكاية  بتلك  �شريعًا  امل��رور  من  بد  وال 
كتبها )بري�شت( حتت عنوان )دائرة الطبا�شري 
العراقي  امل�شرحي  الكاتب  وعّرقها  القوقازية( 
)ع���ادل ك��اظ��م( حت��ت ع��ن��وان )دائ���رة الفحم 
البغدادية( واحلكاية يعرفها كثريون وفحواها:

كان  ال��دم��اء،  ع�شور  يف  ال��ق��دمي،  الزمن  يف   �
يحكم هذه املدينة التي تدعى )امللعونة( حاكم 
غنى  غنيًا  وك��ان  اأب�شفيلي(،  )جورجي  ي�شمى 
قوي  وطفل  اجلمال  رائعة  زوج��ة  ول��ه  ق���ارون، 
البنية، ومل يكن يف جورجيا حاكم له مثل هذا 
م��ذوده، وعلى  املربوطة يف  املقدار من اخليول 
بابه مثل هذا القدر من ال�شحاذين، ويف خدمته 
هذا املقدار من اجلنود، وال يف ق�شره مثل هذا 
اأ�شف  كيف  امل��ط��ال��ب..  اأ�شحاب  م��ن  امل��ق��دار 
اأب�شفيلي.. كان متمتعًا  لكم رجًل مثل جورجي 

باحلياة.
امل�شرحية،  الدائرة  حكاية  بري�شت  يبداأ  هكذا 
زوجته  فتهرب  وي�شنق  احلاكم  هذا  ي�شقط  ثم 
املربية  اأو  الطباخة  تاأتي  ال��ذي  طفلها  تاركة 
املوت فيلحقها  )كرو�شا( فتحمله وتنقذه من 
جند النظام اجلديد فتهرب به منهم، وتعاين 
الطباخة امل�شكينة ب�شبب الطفل ابن االأمراء.. 
يوجد  حيث  من  )واالإن�شان  اإليه  تنتمي  لكنها 
ال��زم��ان  ب��دي��ع  ق��ال  ي��ول��د(، كما  م��ن حيث  ال 
املحكمة  يف  الطباخة  ه��ذه  فتقف  الهمداين، 
عليها،  قدرت  تربية  اأح�شن  ربيته  لقد  لتقول: 
معظم  ويف  ي��اأك��ل��ه،  طعامًا  دائ��م��ًا  ل��ه  ووج���دت 
ومن  حتته،  ي�شتظل  �شقفًا  يجد  ك��ان  االأح��ي��ان 
اأنواع املتاعب واأنفقت خمتلف  اأجله عانيت كل 
وقد  راحتي  اأبحث عن  اإنني مل  االإنفاق،  األ��وان 
عودت الطفل اأن يكون لطيفًا مع النا�س جميعًا 
واأن يعمل قدر ما ي�شتطيع، وهو ما يزال �شغريًا 

جدًا...
ال��وج��وه  ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د، وت��ع��ود  ث��م ي�شقط 

زوج��ة  االأم���رية  فرتجع  ال�شلطة  اإىل  القدمية 
بعودة  وتطالب  ق�شرها  اإىل  املقتول  احلاكم 
ابنها اإليها، اإال اأن الطباخة ترف�س وتدعي اأنه 
ابنها فتحال هذه الق�شية اإىل القا�شي )اأزدك( 
ق )عادل  الذي حتول اإىل )املعنكي( عند املعرِّ
وهو  وعرفها،  الدنيا  خرِب  رجل  وهو  كاظم(، 
اأحيانًا،  وم�شاومته  و�شكره  تعتعته  من  بالرغم 
اأنه يحكم بالطفل اإىل الطباخة )كرو�شا(،  اإال 
وق��ب��ل اأن ي��ح��ك��م ب��ه ل��ك��رو���ش��ا ي��ق��ول: اأي��ت��ه��ا 
ا�شتمعت  لقد  املتهمة..  اأيتها  واأن��ت  ال�شاكية.. 
تتبني  اأن  ت�شتطع  ومل  اأقوالكما  اإىل  املحكمة 
اأنا  اأم الطفل احلقيقية، وعلّي  باقتناع من هي 
لذلك  �شاأنظم  االأم؟  اأقرر من هي  اأن  القا�شي 
الطبا�شري  من  قطعة  خذ  �شوقا..  يا  امتحانًا.. 
وار�شم دائرة على االأر�س.. وو�شع الطفل داخل 
الدائرة.. اأيتها ال�شاكية واأنت اأيتها املتهمة قفا 
مت�شك  منكما  واح��دة  كل  الدائرة  جانبي  على 
احلقيقية  واالأم  ناحيتها  من  يده  من  بالطفل 
منكما هي التي �شتكون عندها القوة على �شحب 

الطفل خارج الدائرة.
اأخريًا ترف�س الطباخة )كرو�شا( �شحب الطفل 
ال  اأطرافه؟!  انتزع  هل  ربيته..  اأنا  قائلة:  اإليها 

اأ�شتطيع.. ال اأ�شتطيع..
وحني عّرقها )عادل كاظم( حتولت كرو�شا اإىل 
اإىل  و�شوقا  )ح�شن(  اإىل  و�شاميون  )ح�شنة( 
)عبود( واأر�شن كازبكي اإىل )كتخدا(، ونوزيتي 
ق�شنادزه اإىل )حمد(. وتدور االأحداث يف بغداد 
االحتلل  اأي��ام  املتاأخر  العثماين  العهد  اأث��ن��اء 
جوهر  وبقي  اجلندرمة..  ظلم  وتفاقم  الرتكي 
لقد  بري�شت.  ر�شمها  مثلما  حاله  على  احلكاية 
اإ�شافة  وحقق  كاظم جهدًا خمل�شًا  عادل  بذل 
تعريقه  ع��ن��د  ال��ع��راق��ي  امل�����ش��رح  اإىل  ج��دي��دة 
امل�شرحية وحتويلها اإىل اللهجة ال�شعبية املحلية، 
فامل�شرحية برتجمتها الف�شحى ل�)عبد الرحمن 
بدوي( جاءت ثقيلة وع�شرية على الفهم، اإال اأن 
لكنه  م�شت�شاغة،  )طبخة(  ق��دم  كاظم  ع��ادل 
اأخطاأ خطاأ فاح�شًا يف حذف مقدمة امل�شرحية 
بكتابتها  واعتنى  البداية  بري�شت يف  ثبتها  التي 

وو�شع لها عنوانًا هو )ال�شراع على الوادي(.

نية  مل يُدْر يف َخلد املخرج الراحل اإبراهيم جالل )1921ـ 1991( اأن كّد متارينه امل�ضُ
مدة اأربعة اأ�ضهر وب�ضعة اأيام مل�ضرحيته املو�ضومة )دائرة الفحم البغدادية(، التي 

عّرقها الكاتب )عادل كاظم( عن م�ضرحية ال�ضاعر الأملاين )برتولد بري�ضت(، �ضتنتهي 
بعر�ض واحد لليلة واحدة، �ضجت بها قاعة امل�ضرح القومي يف كرادة مرمي مبئات 

املتفرجني الذين كانوا يرتقبون عر�ض هذه امل�ضرحية على اأحّر من اجلمر. 

خم�شة واأربع�ن عامًا على منعها..

البغدادية"..  الفحم  م�شرحية "دائرة 
بني احل�ش�ر والغياب

 د. �شعد عزيز عبد ال�شاحب 

ابراهيم جلل
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مصور تحقيق 

كتابة / ي��شف املحمداوي
ت�ش�ير:بالل احل�شناوي

لذا  البغدادية،  البيوت  جلمالية  واحلقيقي  الداخلي  الوجه  االأب��واب  متثل 
جتد العمارة العراقية تفننت يف اختيار الزخارف الدالة على �شحر الطبيعة 
واالإرث العراقي الزاخر بالرموز احل�شارية، وعلى �شبيل املثال ال احل�شر، 
جتد  بع�س االأبواب قد ُزّينت بعمتنا النخلة التي لها قد�شيتها عند املواطن، 
وبع�س املعماريني والنجارين العراقيني ا�شتلهموا كثريًا من رموز ح�شارات 
وادي الرافدين ال�شومرية والبابلية واالآ�شورية، وجتد كثريًا منها وقد ر�شعت 
بالقطع النحا�شية التي متثل اىل حد ما االأختام ال�شومرية القدمية، وبع�شها 
"هذا من  اأو اأدعية ال�شكر املتعارف عليها اإ�شلميا مثل  ُزّين باآيات قراآنية 
التطري من احل�شد، وال  اأدعية  "لئن �شكرمت الأزيدنكم" اأو  اأو  ف�شل ربي"، 
تلك  منه  ت�شنع  ال��ذي  اخل�شب  وج��ودة  احلديدية  االأق��وا���س  �شحر  نن�شى 

االأبواب على عك�س امل�شتخدمة االآن يف البيوت احلديثة. 

 اآيات قراآنية 
وزخارف تراثية

اأب�اب البي�ت البغدادية..
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ل يخفى على اجلميع مدى عمق العراق ح�ضاريًا، فهو اأر�ض �ضومر واأكد وبابل واآ�ضور، دول 
واإمرباطوريات حكمت جميع الجتاهات، وهو موئل كل اأ�ضباب التح�ضر، فمنه انبثق احلرف الأول 
يف التاريخ لتكون الكتابة بعده و�ضيلة للتوا�ضل بني املجتمع الواحد واملجتمعات والدول املختلفة، 
وفيه اخرتعت العجلة التي �ضهلت واخت�ضرت اأعباء العمل والتنقل اآنذاك، وعلى اأر�ضه �ُضنت اأوىل 

ال�ضرائع والقوانني، وُدر�ضت علوم الفلك وقوانني الريا�ضيات، مثلما انطلقت منه طرق الزراعة 
والري فكانت اأر�ضه اأر�ض ال�ضواد واخل�ضرة والنخيل.

ا�شتطالع اأجراه: علي ال�ش�مري

ي��خ��ل��� ال���ع���راق واآث�����اره
من اأف�اج الزائرين 

ال�شياحة نفطنا املُهمل

موئل كل �ضيء
العراق، الوطن الذي ت�شرب جذوره يف اأعماق 
وامللحمة  االأوىل،  الق�شيدة  ب��ل��د  ال��ت��اري��خ، 
وهو  ال  كيف  االأول،  املعريف  وال�شوؤال  االأوىل، 
موطن املدنية االأول التي ناهز عمرها اأكرث من 

�شبعة اآالف عام.
اأنها  لكن بالرغم من ِقدم هذه احل�شارة، اإال 
ال�شتة  العقود  مدى  على  �شياحيًا  ت�شتثمر  مل 
فيها  ورط��ن��ا  التي  احل���روب  ب�شبب  االأخ���رية، 
فر�شه  الذي  والتعتيم  اأربعة،  لعقود  الطاغية 
���ش��ار من  ال��ع��راق، حتى  ال��ن��ظ��ام على  ذل��ك 

اأو  زيارته  اأو  اكت�شافه  العامل  على  ال�شعوبة 
مع  اإعلمية عنه، كما حدث  مواد  انتاج  حتى 
يف  جيدًا  ا�شتثمرت  التي  امل�شرية  احل�شارة 
ال�شينما وال�شياحة واالإعلم، لت�شبح ال�شياحة 

واحدة من م�شادر دخل الدولة الرئي�شة.
ال نتحدث هنا عن ال�شياحة االآثارية فقط، بل 
ي�شمل ذلك اأي�شًا الف�شل يف ا�شتثمار ال�شياحة 
الدينية، فالعراق كما هو معروف عامليًا ميتاز 
بوجود العديد من االأ�شرحة واملواقع املقد�شة 
االأبنية  ف�شًل عن  الثلث،  ال�شماوية  للأديان 
ال��دول��ة  زم��ن  منذ  �شاخ�شة  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي 
قرونًا  عا�شمتها  بغداد  كانت  التي  العبا�شية 
والباحثني  الدار�شني  قبلة  فيها  وكانت  ع��دة، 
يزورونها  كانوا  الذين  العامليني،  وامل�شتك�شفني 

لينهلوا من علومها يف �شتى جماالت احلياة.

ومن اأجل ت�شليط ال�شوء على هذه املو�شوعة، 
ا�شتطلعنا اآراء عدد من املهتمني واملتخ�ش�شني 
التاريخ  هذا  ا�شتثمار  كيفية  ملعرفة  واملثقفني 
لي�س  �شياحيًا،  القدم  يف  ال�شارب  احل�شاري 

على امل�شتوى املحلي، بل العربي والعاملي.
تنويع املوارد

وكيل وزارة الثقافة وال�شياحة واالآثار، الباحث 
معر�س  يف  اأ�شار  جا�شم(  )عماد  واالإعلمي 
اإجابته على هذا ال�شوؤال اإىل اأن العراق بحاجة 
بعد ما ح�شل  لتنويع موارده،  ما�شة وحقيقية 
اأثر  ما  النفط،  اأ�شعار  يف  هائل  انخفا�س  من 

�شلبًا يف نظام ت�شليم الرواتب، كذلك ال�شلل يف 
مفا�شل الدولة املهمة، موؤكدًا ت�شخي�شه وجود 
ي�شاحبه  ال�شياحة،  قطاع  تطور  يف  تق�شري 
االأع���وام  م��دى  االإ���ش��لح على  غ��ي��اب خطط 
لكن  ذل���ك،  نخفي  "وال  م�شيفًا:  امل��ا���ش��ي��ة. 
الوزارة اليوم تتبنى خططًا واعدة، بعد اختيار 
اهتمام  ت��زاي��د  وب��ع��د  متخ�ش�شة،  ق��ي��ادات 
احلكومة بدعم هذا املف�شل احليوي الذي من 
ا�شتثمر  ما  اإذا  مالية  موارد  ي�شيف  اأن  �شاأنه 
ب�شكل جيد، وقد متت مراجعة العقود ال�شابقة 
امل�شاريع  بع�س  من  ا�شتح�شلت  التي  واملبالغ 

ال�شياحية، واإجراء تعديلت كبرية على عقود 
ال�شياحية  للفنادق  حثيثة  متابعة  مع  �شياحية 
عمل  اأوق��ف  بل  فيها،  ح�ش�س  ل��ل��وزارة  التي 

ملاذا

عماد جا�شم

احمد �شرجي
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بع�س الفنادق، ومنها فندق �شرياتون الب�شرة 
لعدم قناعة الوزارة بعمله واإيراداته".

اهتماٌم اإعالمي
اأما الدكتور )اأحمد �شرجي - فنان واأكادميي( 
بالواقع  النهو�س  اإمكانية  اإىل عدم  اأ�شار  فقد 
ال�شياحي يف العراق من دون و�شع �شرتاتيجية 
اهتمام  هناك  يكون  ك��اأن  لل�شياحة،  وا�شحة 
وغريها،  االآثارية  للأماكن  ترويجي  اإعلمي 
القنوات  يف  ُتبث  ب��رام��ج  اإن��ت��اج  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الثمن،  مدفوعة  كاإعلنات  والعربية  العراقية 
م�شيفًا: "قد نكون البلد الوحيد يف العامل الذي 
اآثار  واآث��اري،  بتنوع �شياحي مهم، ديني  ميتاز 
عمرها اأكرث من �شتة اآالف عام اأ�شبحت مكبًا 
ب�شبب عدم وجود  واأماكن مهجورة،  للنفايات 
مهم."  اقت�شادي  م�شدر  اإىل  لتحويلها  خطة 
احل�شارية  وزق��ورت��ه��ا  اور  مدينة  ان  ُمبّينًا 
حت��ول��ت اث��ن��اء زي���ارة )ال��ب��اب��ا( وب��ع��ده��ا اإىل 
الثقافة،  ب��وزارة  االحرى  كان  عاملي،  )ترند( 
والعمل  ا�شتثماره  )�شرجي(  الدكتور  بح�شب 
ملدينة  والثقايف  الديني  البعدين  تفعيل  على 
اور لكي تكون حمجة للعامل امل�شيحي كما فعل 
العك�س  هو  ح��دث  ما  "لكن  م�شيفًا:  البابا، 
ل��ل���ش��ف، وذل���ك الن��ن��ا دائ��م��ًا م��ا نبحث عن 

معاجلات ترقيعية ووقتية فقط."
بلد اللف ليلة وليلة

بابل  برج  موؤ�ش�شة  رئي�س  نائبة  قالت  حني  يف 
الثقافية، واملهتمة باملباين الرتاثية يف العراق، 
"هناك  �شر�شم(:  )ذكرى  الت�شكيلية  الفنانة 
التي  العراق،  يف  املواقع  من  االالف  ع�شرات 
جتذب اهتمام ال�شياح يف العامل، �شواء اكانوا 
بال�شياحة  او  وال���رتاث،  ب��االث��ار  املهتمني  من 
لزيارة  تتطلع  كبرية  اأع��داد  وهناك  الدينية، 
عا�شمة  بغداد  يعّدون  انهم  ويكفينا  العراق، 
الف ليلة وليلة وان زيارتها حلم لدى الكثريين 

منهم."
يف  ال�شياحة  جمال  يف  والنا�شط  الباحث  اما 
يف  فبنّي  نعمة(  �شالح  )احمد  العراق  اه��وار 
حديثه لنا ان االهتمام بال�شياحة بحاجة ما�شة 
�شياحي  دليل  اإ�شدار  اىل خطوات عدة، منها 
املهياة  العراقية  امل��واق��ع  جميع  يعتمد  وطني 

ال�شياحية  املرافق  ترميم  ف�شًل عن  �شياحيًا، 
والبنى التحتية لتكون جاهزة ال�شتقبال افواج 
ال�شياح، م�شددًا على �شرورة توجيه الدعوات 
م��ن اجل  ال��ع��راق  ال���دول يف  ���ش��ف��ارات  ملمثلي 
ال�شياحية  بلدانهم  �شركات  دعوة  على  حثهم 

لزيارة العراق.
تق�ضري املوؤ�ض�ضات

وب�شان طرق ا�شتثمار ال�شياحة يف العراق، البد 
لدينا  توجد  )هل  هو:  مهم،  �شوال  طرح  من 
اج��اب  ���ش��وال  ال��ع��راق؟(،  يف  �شياحية  ثقافة 
"الثقافة  ق��ائ��ًل:  جا�شم  عماد  اال�شتاذ  عنه 
والبد  جمتمعي،  تثقيف  اإىل  حتتاج  ال�شياحية 
اإىل  ذلك." م�شريًا  دور يف  للعلم  يكون  ان 
اي�شًا،  ال��دول��ة  مو�ش�شات  من  تق�شري  وج��ود 
فيه  ي�شرتك  ت�شامني  عمل  اىل  بحاجة  واأننا 
املجتمع املدين، وايجاد ت�شريعات جديدة لهذا 
على  ال�شغار  تدرب  تدري�شية  ومناهج  االمر، 
وطنية  مهمة  وجعلها  ال�شياحة،  معاين  فهم 

وفاعلة.
اثار من�ضية

قال  ال�����ش��وال،  ه��ذا  ع��ن  اإج��اب��ت��ه  ويف معر�س 
الدكتور احمد �شرجي: "منتلك �شياحة دينية، 
عي�س  م�شدر  تكون  قد  تنظيم،  ب��دون  لكنها 
التجارية،  املحال  وا�شحاب  العاملة  لليدي 
اىل  م�����ش��ريًا  مايل."  دخ���ل  اي  ب���دون  لكنها 
الدينية  ال�شياحة  ا�شتثمار  يكون  اأن  �شرورة 

على  معقولة  مبالغ  بفر�س  حقيقيًا،  ا�شتثمارًا 
�شمة الدخول. النه بغري ذلك لي�شت هناك ما 
ت�شمى بال�شياحة، بح�شب )�شرجي(، م�شيفًا: 
ب�شبب  البلد،  ابناء  يزرها  ومل  من�شية  "اثارنا 
حولها  م��ن  الرتفيه  و�شائل  ادن��ى  توفر  ع��دم 
"ان  مت�شائًل:  الراقية،"  والفنادق  كاملقاهي 
اثارهم  زي��ارة  ي�شتطيعون  ال  البلد  ابناء  كان 
ال�شياح  يزورها  فكيف  املعوقات،  هذه  ب�شبب 

من خارجه!؟"
�ضركاٌت �ضياحية

يف حني نوهت ال�شيدة ذكرى �شر�شم اإىل وجود 
خلل يف هذا اجلانب، وان امل�شكلة االوىل التي 
هي  اخلارجية،  ال�شياحة  حركة  بوجه  تقف 
العراق،  الدخول اىل  مو�شوع )الفيزا(، �شمة 
عليها  واالج��ان��ب  العرب  ح�شول  ع��ّدت  التي 
الن  وذل��ك  م�شتحيلة،  �شبه  اأو  �شعبة  مهمة 
االإج��راءات بح�شب )�شر�شم( قد �شابها  هذه 
الفيزا  "�شعر  ب��ان:  م�شيفًة  اي�شًا،  الف�شاد 
لدخول العراق و�شل اىل الف دوالر امريكي!"

ام���ا ال��ب��اح��ث اح��م��د ���ش��ال��ح ن��ع��م��ة، ف��اك��د يف 
حديثه امتلك العراقيني لثقافة �شياحية، وان 
تعمل  ال�شياحية  ال�شركات  مئات  بل  ع�شرات، 
وتركيا  كرد�شتان  يف  اليوم  وحتى  ف��رتة  منذ 
البلدان،  من  وغريها  و�شوريا  وم�شر  واي��ران 
اىل  لل�شفر  يلجاأون  ما  غالبًا  العراقيني  وان 
املرافق  ا�شتكمال  ع��دم  ب�شبب  البلد  خ��ارج 

ال�شياحية يف العراق.
ت�ضهيالت امل�ضتثمرين

يف  ال�شياحة  ا�شتثمار  ملف  ان  ج��ي��دًا  ن��درك 
يكون  رمب��ا  فيه  ال�شروع  وان  �شائك،  ال��ع��راق 
افتقارنا  ب�شبب  وذلك  ال�شفر،  من  كالبداية 
للبنى التحتية التي ت�شهم يف اإنعا�س ال�شياحة، 
بنى حتتية النعا�س  الذي نحتاجه من  ما  لكن 
به ملن  �شوال توجهنا  املورد االقت�شادي؟  هذا 

ا�شتطلعنا اآراءهم.
وكيل وزارة الثقافة وال�شياحة واالثار، الباحث 
معر�س  يف  او�شح  جا�شم،  عماد  واالع��لم��ي 
ال�شياحة  انعا�س  ان  ال�شوال  هذا  على  اإجابته 
كت�شريعات،  يقدم  ما  منه  اجلميع،  م�شوولية 
للم�شتثمرين،  الت�شهيلت  لتقدمي  ا���ش��اف��ة 

املالية،  وزارة  ت�شعها  التي  العوائق  وتقليل 
اجل  من  ال���وزارات،  بني  التعاون  اآف��اق  وفتح 
ج�شور  م��ّد  من  ومو�ش�شاتها  ال�شياحة  متكني 
ال���ع���امل، وح��ث  ال��ف��اع��ل م���ع دول  ال���ت���ع���اون 
املحافظات والوزارات اخلدمية، على حت�شني 
الواقع اخلدمي، واقامة م�شاريع تدعم ن�شاط 
ال�شياحة يف حمافظاتهم ومدنهم ويف العراق 

عمومًا.
رعُب ال�ضالح املنفلت

ام���ا ال��ف��ن��ان واالك����ادمي����ي، ال��دك��ت��ور احمد 
قائًل:  املو�شوعة  ه��ذه  عن  فتحدث  �شرجي 
�شيء!  اي  منتلك  ال  الننا  �شيء،  كل  "نحتاج 
ت�شهم  ان  ميكنها  حتتية  بنى  هناك  لي�شت 
باأن  معلًل ذلك  البلد،  ال�شياحة يف هذا  بنمو 
اماكنها،  بحجز  ان�شغلت  املتعاقبة  احلكومات 
البلد،  تطور  يومًا  يعِنها  ومل  نفوذها،  وفر�س 
م�شيفًا: "يجب اأن تختفي اجلماعات امل�شلحة 
ترهيب  م�شدر  النها  العراقي،  ال�شارع  من 

التقارير  توكده  ما  وهو  العراق،  يف  لل�شياحة 
املحلية  االعلم  و�شائل  عرب  املبثوثة  واالخبار 
وامل�شموعة  منها  املقروءة  والعاملية،  والعربية 

واملرئية."
انعدام اخلدمات

ب��رج  مو�ش�شة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  ق��ال��ت  ح��ني  يف 
من  كثريًا  "اإن  �شر�شم:  ذكرى  ال�شيدة  بابل، 
املقومات  اأب�شط  اىل  تفتقد  ال�شياحية  املواقع 
عدم  امل��ث��ال،  �شبيل  على  منها  واخل��دم��ات، 
ال�شياحية يف  وجود علمات دالة على املواقع 
املرافق  وغياب  والداخلية،  اخلارجية  الطرق 
ال�شياح  جذب  يف  ت�شهم  التي  التحتية  والبنى 
اك�شاك  وجود  وانعدام  اإن وجدت،  تهالكها  او 
معاناة  االمكنة،  هذه  يف  خم�ش�شة  وا�شواق 
ت�شل احيانًا اإىل البحث عمن يبيع قناين ماء 

ال�شرب فيها"!
االهوار،  �شياحة  جمال  يف  والنا�شط  الباحث 
اهمية  اإجابته  يف  او�شح  نعمة،  �شالح  احمد 

ال��ع��راق،  �شيوف  ال�شتقبال  ال��ف��ن��ادق  تهيئة 
الطرز  وفق  ال�شياحية  املرافق  تاهيل  واإع��ادة 
التحتية  البنى  تاهيل  ع��ن  ف�شًل  احلديثة، 
عامل  لتكون  االث��ري��ة  امل��واق��ع  ان��ارة  وهند�شة 
جذب لل�شياح، ف�شًل عن بناء مرا�ٍس للزوارق 
اه��وار  يف  ال�شياحية  ل��ل��رح��لت  املخ�ش�شة 

البلد.
غياُب الت�ضريعات

وا�شتثمارها  ال�شياحة  واجهت  عدة  معوقات 
كاحلروب  من�شرمة  عقود  طوال  العراق،  يف 
الطويلة االمد واحل�شار االقت�شادي، وانت�شار 
تراجع  يف  لي�س  اأ�شهمت  فيه،  االره���اب  اف��ة 
البلد.  يف  اندثارها  يف  بل  فح�شب،  ال�شياحة 
عن بع�س هذه املعوقات يتحدث اال�شتاذ عماد 
ال�شياحة  تن�شيط  معوقات  "ان  قائل:  جا�شم 
ال���وزارات  بع�س  يف  البريوقراطية  يف  تكمن 
الت�شريعات  غياب  اليها  ي�شاف  واملو�ش�شات، 
ال�شامنة او املحفزة لتطوير هذا القطاع املهم، 

وغياب الفهم امل�شرتك لهذه االولويات."
ا�ضوات حقيقية

حديثه  يف  فاو�شح  �شرجي  احمد  الدكتور  اما 
ان هناك عدم جدية من احلكومات املتعاقبة 
لتطوير ال�شياحة، م�شريًا اىل حاجتنا ال�شوات 
غري  اقت�شادية  م�شادر  عن  تبحث  حقيقية 
اإىل  ت��ن��ظ��ر  ال  منتجة  ع��ق��ول  واىل  ال��ن��ف��ط، 
تنوع  ويرعبها  )ع��ورة(،  باعتباره  امل��راة  �شعر 
ال�شياح. مذكرًا باهمية ان تويل وزارة الثقافة 
وذلك  واالهتمام،  الرعاية  ال�شياحة  مو�شوعة 
بو�شع خطة للنهو�س بها من قبل املخت�شني، 
ملدينة  )البابا(  زي��ارة  اثناء  حدث  كما  ولي�س 
اور، اإذ بنّي ان امل�شوولني هناك و�شعوا مولدة 
انتهاء  بعد  ورفعت  اور،  اثار  ا�شاءت  كهرباء 
تتدخل  ان  اهمية  اىل  منوهًا  ال��زي��ارة.  ه��ذه 
ومدن  الفندقية  اال�شتثمارات  لفتح  احلكومة 
امل��له��ي وامل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي ح��ول االم��اك��ن 
اإىل  تو�شلك  حديثة  طرق  وان�شاء  ال�شياحية، 
فيها  تتوفر  ان  يفرت�س  التي  االثارية  االأماكن 
م�شكلتنا  ان  م�شيفًا  لل�شياح،  الراحة  و�شائل 
فنحن  ولهذا  املنتجة،  العقول  تخرث  يف  تكمن 

نهتم لل�شف بخلق االزمات فقط!

ذكرى �شر�شم

احمد �شالح



الذي  الراوي"،  برماد  "تخطيطات  كتاُبُه 
العام  االحت��اد  مطبوعات  �شل�شلة  عن  �شدر 
اأعلن  كتاب  وهو  ال�شنوية،  والكّتاب  للأدباء 
ع��ل��ى غ��لف��ه اخل���ارج���ي اأن����ه ك��ت��اب نقدي 
ال���راوي/  ب��رم��اد  امل��وح��ي  عنوانه  يت�شدره 

االأدبية  النقود  من  جمموعة  �شّم  الناقد، 
�شّدرها  واحلا�شر،  املا�شي  عرب  املتفرقة 
بتناول كتاب غري متوقع للقارئ املعا�شر وهو 
اأخر  بف�شول  واأعقبه  ودمنة"،  "كليلة  كتاب 
والق�شة  امل�شرح  يف  اإ���ش��اءات  على  حتتوي 

االأمريكية  بالكاتبة  اأخ��ريًا  ويختم  العراقية، 
خل�شة  وثمة  الليندي،  اإيزابيل  اللتينية 
اأخرية ميكن فهمها على اأنها اخليط االأخري 
كبيان  كتابه  مقدمة  عن  به  ا�شتعا�س  الذي 

اأدبي يطلق فيه �شرخته.

ان��ط��ل��ق ع��ات��ي يف ك��ت��اب��ه، ال���ذي اخ��ت��ار اأن 
اع��ت��م��اد  ع��رب  ودمنة"  "كليلة  ب���  ي�شتهله 
يعتمد  الذي  اخلطاب  لطبيعة  تاأويلي  منهج 
كائناته  اأن�شنة  العربة من  وا�شتلهام  احلكمة 
اأورد  بعدما  وحتليل رمزيات هذه احل��وارات 
التاريخية  امل��اآالت  توثق  واأرق��ام  اإح�شاءات 
اجرتاح  بواكري  يف  الرتاث  كتب  اأحد  مل�شرية 
املرتجم.  اأو  العربي  النرث  من  النمط  ه��ذا 
ليتحول  خمت�شر  وثائقي  حتقيق  اإىل  فعمَد 
اإىل اأمثلة تطبيقية الحقة، يبدو اأنه ا�شتلهمها 
من طبيعة الكتاب الذي يقرتح منهج قراءته 
بذاته. اأي اأن الكتاب يتمنع على تناول منهجي 
خمتلف قد يقرتحه اختيار الناقد، ذلك اأنه 
يطرح خطوطًا ال تقبل الفهم املبا�شر حلديث 
احليوانات وق�ش�س ابن اآوى و�شائر ما جاء 
يف كليلة ودمنة من اأ�شماء ا�شتعارية وا�شحة 

املقا�شد.
تناول  اإىل  الكاتب  يتوجه  اللحق  ف�شله  يف 
يف  ويناق�شها  العراقية  الق�شرية  الق�شة 
كتابه  ف�شول  اأط��ول  اأن��ه  يبدو  مطّول  ف�شل 
هو  لذا  تخ�ش�شه،  بحكم  تكري�شًا  واأكرثها 
التحليلي  منهجه  وطبيعة  نقده  بو�شلة  يغري 
ورق��ة  نحو  االأول،  الف�شل  يف  واالإح�شائي 
من  جمعه  ال��ذي  كتابه  منها  ياأتلف  جديدة 
فرتات متباعدة، ليخرج هنا بح�شيلة الفتة 
اأو بعبارة  حول نقا�س جدلية الفني والعياين 
الفتة "االفرتا�شي االأدبي والعياين الواقعي" 
بناء  يف  االآخر  على  اأحدهما  انت�شار  وجدل 

الن�س ال�شردي داخل الق�شة.
وجهة  م��ن  حا�شمة  تبدو  بح�شائل  وي��خ��رج 
�شمول  يف  بعدها  ويتو�شع  البحثية  ن��ظ��ره 
مباحث اأخرى تقارب طبيعة الق�شة العراقية 
تفي  منتقاة  ب�شواهد  متمثًل  �شريتها،  عرب 
قليًل  ويتلبث  الباب.  هذا  يف  روؤاه  ب�شياقات 
عند جتربة م�شرحية "اخلامت" للكاتب حميي 
وتنوع  االأدوار  تبادل  فيناق�س  زنكنة  الدين 
الدالالت يف �شفحات خمت�شرة ثم يقف عند 
تاريخي رافديني معروف وهو ق�شيدة  ن�س 
الق�شيدة  تلك  والعبد"،  ال�شيد  "حوارية 

املده�شة متعددة االأبعاد، ثم يعود اإىل منهج 
يف  التاأويلت  متعدد  جديد  احتمايل  نقدي 
هذا الف�شل، وي�شع ترقيمات متمايزة لفرز 
احتماالته التاأويلية ومقدماته التي تلحق ما 
وراء غبار ن�س اجتماعي ي�شم علقة معقدة 

مدونة على ن�س غائر يف التاريخ.
ب���اآخ���ر ف�شوله  ك���رمي  ي��ل��ق��ي ح�����ش��ن  ه��ك��ذا 
نظام  ع��ل��ى  اأخ����ريًا  لنقف  ث��ق��ًل،  واأك���رثه���ا 
ف�شوله املبعرثة التي تنتمي لنماذج من غري 
اإذا  اإال  اعتباطيًا،  ربطها  يف  نفكر  اأن  املفيد 
الليندي وخامتة الكتاب  اإيزابيل  بلغنا ف�شل 

التي يعلن فيها ر�شالته.
يف الليندي، يختار ن�س نقا�شها عن مفهوم 
ال��وط��ن وامل��ن��ف��ى، وامل��ق��اوم��ة وامل�����ش��اوم��ة، 
االأزلية  االتهامات  وتبادل  واحل��وار،  واالآخ��ر 
الف�شيلة  وت��ن��ازع  غ��ادر،  وم��ن  بقي  من  بني 
ذاك.  اأو  ال��ط��رف  ه��ذا  ل�شالح  وت��اأوي��ل��ه��ا 
واملحنة  وال��ع��ن��اء  بالفل�شفة  م��ل��يء  ن��ق��ا���س 
وريثة  اللتينية،  اأمريكا  يف  روائية  الأعظم 
باخرتاع  تفكر  التي  الدكتاتوريات  من  قارة 
ال  خميلة  فح�شب،  باملخيلة  م�شّيج  وط��ن 
�شفو  يعكرون  الذين  الدخلء  بولوج  ت�شمح 
اإنه  حدة.  على  �شخ�س  لكل  املتخيل  الوطن 
مقا�س  على  وط��ن  وجتربة  ذات��ي  وط��ن  اإذن 
يخ�شع ل�شروط عاطفية و�شخ�شية وثقافية، 
ال�شرق  اإىل حمنتنا يف  نحيلها  اأن  لنا  ميكن 
املبعرث، نحن املبادرين اإىل حتطيم االأوطان 
اأوط��ان بديلة  اأو اخ��رتاع  يف مقابل اج��رتاح 

ويذاد من على  ويطرد  الذات  فيها  تت�شخم 
اأ�شوارها احللمية االآخر املزعج واملختلف.

م�شروع  يف  الرئي�شة  مقولته  اإىل  ننتهي  هنا 
البيان  ي�شبه  مب��ا  فيها  يختم  التي  كتابه، 
وهو  حرقًا"،  الكتب  تقتلوا  "ال  اأن  االأدب���ي 
يرمي اإىل االإن�شان املكّبل باالإق�شاء والكاتب 
باملحرقة،  املوعود  والِكتاب  بالّرجم  املهدد 
اأداة  تتنوع  عندما  حينذاك  لديه  و�شّيان 
حرير  قطعة  الكتاب  ك��ان  ل��و  حتى  اللجم، 
مكتوبة فيها اأبيات غزل اأو موعظة اأو �شوؤال 
اإىل  – ينتهي  – ال��ك��ات��ب  ه��و  ال��وج��ود،  يف 
خل�شة  منه  نقتب�س  اأن  ميكن  طويل  مقطع 
الكتب حرقًا  اأوقفوا قتل  ب�شيطة يقول فيها: 
الأن بها يقتل حق املفكر يف التفكري وبها يقتل 
حق املتلقي يف االطلع، وبها تنحر ذواتنا.. 

بل حياء.

تخطيطات مبداد الراوي

يرفع ح�ضن كرمي عاتي راية 
اعرتا�ضه على ظاهرة لّوحت 
�ضفحات التاريخ ب�ضخام 
حرائقها، يف بوح هادئ ي�ضبه 
الأنني امل�ضوب بح�ضرة، على 
موقف احل�ضارة من تكرار 
ا�ضتهداف الكتاب عرب التاريخ، 
كفعل ميعن يف الإ�ضاءة اإىل 
روح الأمم امل�ضتباحة عرب 
الأفراد، والِكتاب الذي هو 
اأ�ضا�ض التدوين يف التاريخ 
الإن�ضاين. 

ح�شن ج�ان
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ح�شن كرمي

 اإيزابيل الليندي
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اإ����ش���دار ع��م��ل��ه االأول  ال���رغ���م م���ن  وع��ل��ى 
ق�ش�شية  جمموعة  االأخ����ري(،  )الن�شيد 
يف  )ي��ح��دث  رواي��ت��ه  يف  لكنه   ،2001 ع��ام 
ال�شادرة عن  ال�شعيدة( عام 2006  البلد 
ن�شو�س  يحول  اأخذ  الثقافية،  ال�شوؤون  دار 
من  ذه��ن  اإىل  يت�شرب  ���ش��وؤال  اإىل  رواي��ات��ه 
وما  هذا  كل  العراق  يحدث يف  ملاذا  يقراأه: 

اأ�شبابه؟
لتحاوره  التقته  العراقية"  ال�شبكة  "جملة   
الثقافة  وحت���والت  ال�شردي  م�شروعه  ع��ن 

واالأدب يف العراق، حوار بداأناه ب�شوؤال:  

من  مقروءة  باتت  الرواية  اأن  تعتقد  هل   *
مي�س  م��ا  تتناول  اأخ���ذت  بعدما  العراقيني 

حياتهم، واالأزمات التي يعي�شونها؟
 2003 ني�شان  تغيري  فبعد  �شحيح،  ه��ذا   -
واملجتمع  االأدب  بني  ما  امل�شافة  اأ�شبحت 
�شمن  اأ�شبح  غائبًا  ك��ان  وم��ا  ج��دًا،  قريبة 
بال�شرورة  عنه  امل�شكوت  الكتابة.  م�شاحات 
ل�شرورات  ال�شطح  اأبعدت عن  اأزمات  يعني 
بحكم  ق��ادرة  وال��رواي��ة  دينية،  اأو  �شيا�شية 
بنية  التوغل عميقًا يف  على  الفنية  طبيعتها 
ما  ال��ك��ربى  الق�شايا  وط���رح  التعقيدات، 
ميكن  احلرية..  من  ف�شاء  يف  تعي�س  دامت 
يف  نف�شه  وج��د  العراقي  ال��ق��ارئ  اإن  القول 
الرواية املحلية. يف تاريخنا احلديث هناك 
زوايا ال ميكن التقاطها بغري االأدب، والرواية 
ب�شكل خا�س، اإذ نرى الفرد وهو حتت �شوء 
�شاطع مبواجهة االأحداث امل�شريية التي تلم 
باملجتمع. خيارات العي�س، التي يجرب عليها 
ق�شرية  تغرّيات  هي  �شيا�شي،  حّت��ول  كل  يف 

النف�شية  بنيته  يف  ارت����دادات  لها  مفاجئة 
وتكوينه الفكري، ولي�شت ذات طبيعة تلقائية 

تنتقل فيها احلياة ب�شل�شة.
كما قّدم االنفتاح الكبري يف امليديا باأنواعها 
كل  رح��ب��ًا.  ع��امل��ًا  ب��ال��ق��راءة  ال�شغوفني  اإىل 
متاحة  عرو�شها  اأو  مبتونها  �شواء  الكتب، 
املعرفة،  و�ّشع دائرة  االإنرتنت، ما  يف �شبكة 
تكون  كي  الفر�شة  املحلية  الرواية  واأعطى 
�شبق.  م��ا  اإىل  قيا�شًا  االه��ت��م��ام  جم��ال  يف 
جن�س  �شعبية  اأي�����ش��ًا  ذل���ك  يف  ���ش��اه��م��ت 
ق��درة  االأك���رث  بو�شفها  ال��ع��امل،  ال��رواي��ة يف 
وتعقيداته.  الع�شر  م�شاكل  ا�شتيعاب  على 
من  قريبًا  ال��روائ��ي  اأ�شبح  امل��ن��اخ  ه��ذا  يف 
وين�شت  يتفاعل  اأن  ل��ه  ومي��ك��ن  ال��ق��ارئ، 
اأع��م��ال��ه،  ع��ن  النظر  وج��ه��ات  اأب�����ش��ط  اإىل 
اأ�شري  ال  وهنا،  يعي�شونها.  التي  واحل��وادث 
املبدعة  ل��ل��ذات  كلي  ان�شحاق  اإىل  بالطبع 
اأفعالها،  وردود  واالآراء  الوقائع  في�شان  مع 
واإمنا اإىل تلك امل�شافة االآمنة ما بني االإبداع 

التي  الفنية  وامل��ادة  جماليًا،  �شاأنًا  بو�شفه 
تتيح للكاتب التعرف جيدًا اإىل الواقع.

الروائيني  اأنتم  اختلفتم،  مب��اذا  براأيك   *
�شبقوكم، هل  الذين  الروائيني  اجلدد، عن 

االختلف يف املو�شوع اأم يف االأ�شلوب؟
- اأعتقد اأن عبارة "الروائيني اجلدد" تاأتي 
اإن  واأق��ول،  نقديًا،  ولي�س  زمنيًا  ملمحًا  هنا 
ال��روائ��ي  ال��ن��ت��اج  حلجم  ال��ظ��اه��رة  ال�شمة 
يف  احل��ق  تعطينا  فيه  امل��م��ي��زة  وال��ن��م��اذج 
احل���دي���ث ع���ن اخ���ت���لف���ات وا����ش���ح���ة، يف 
هنا  واجل��واب  واالأ���ش��ل��وب،  واللغة  املو�شوع 
الثيمة  اأظ��ن..  كما  ال�شابقة  االإجابة  يدعم 

ال�شدمات  من  با�شتمرار  تتغذى  العراقية 
ولو  حتى  ال��ب��لد،  تعي�شها  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة 
اأو  اأزمان قريبة  اإىل  غادرت الزمن احلايل 
بعيدة. هناك توتر على الدوام يفر�س على 
طبيعة  حتديد  �شعورية،  ال  ب�شفة  الكاتب، 
املو�شوعة التي يكتبها. نعم، يحاول الكاتب 
اأق�شى  اإىل  ب��االأح��داث  "انفعاله"  حتجيم 
اإىل  يخ�شع  النهاية  يف  لكن  ي�شتطيع،  م��ا 
االأدوات  ونوعية  املعا�س،  الف�شاء  ابجديات 

امللئمة للتعبري عن الظواهر.
* يف رواية )قتلة( وبطلها )عماد الغريب(، 
هل ميكننا القول اإنك كتبتها بو�شفها وثيقة 

ملا �شهده العراق عام 2006، وهل تعتقد اأن 
�شخ�شية عماد الغريب معرّبة بنحو ما عن 

�شخ�شية العراقيني؟
ميكن  العام  الهّم  من  تنطلق  رواي��ة  كل   -
)قتلة(  ورواي��ة  فنية،  وثيقة  باأنها  و�شفها 
ن�شتطيع اأن ندخلها يف هذا االإطار، وال�شيما 
بعد كثري من كتابات الدار�شني لها، اأو اآراء 
من  بالرغم  ت�شلني  زال��ت  ما  التي  القراء 
اإنها  باخت�شار،   .2012 ع��ام  يف  �شدورها 
�شرية العراقي يف تلك االأيام ال�شعبة، حيث 
تبقى  فاإنها  ات�شعت  واإن  االأم��اك��ن،  ت�شيق 
احلياة  ي�شلب  اأن  الذي ميكن  الوقت  رهينة 

من االإن�شان جراء انتماءاته ال�شغرية.
كثريين  من  فهم  �شوء  الرواية  واجهت  كما 
اأي�شًا، واملفارقة اأن هذه االآراء كانت متباينة 
و�شحيته،  البعثي  هجاها  �شارخ،  حد  اإىل 
وال��ع��رب��ي وال��ع��راق��ي مم��ن ي��ن��ظ��رون اإىل 
لطوائفهم،  ممثلة  بو�شفها  ال�شخ�شيات 
وك���ذل���ك اأن�����ش��ار امل��ل��ك��ي��ة واجل��م��ه��وري��ة. 
احلقيقة اأن اجلميع ي�شتطيعون اأن يقتطعوا 
م��ن م��ن ال��رواي��ة م��ا ي��ري��دون ك��ي يدعموا 
اأفكارهم اخلا�شة، ما يعني يف الوقت ذاته 
النظر  وجهات  كل  تفند  اأن  ت�شتطيع  اأن��ك 
اأن  )قتلة(  ح��اول��ت  نف�شها.  ال��رواي��ة  ع��رب 
وك��ان  ال��ع��راق،  يف  العنف  ج���ذور  تتق�شى 
عليها ملحقة املنت�شر واملهزوم وفق قناعة 
حُترتم  اأن  ينبغي  راأي��ي  ويف  كاتبها،  تخ�س 

هذه القناعة كونها وجهة نظر يف النهاية.
* ما اأ�شباب �شوء الفهم فيها؟ 

اأننا ال نرى امل�شافة  اإىل  - يعود �شوء الفهم 
بني ال�شلوك ال�شخ�شي للفرد والواجهة التي 
مع  عملها  مار�شت  لو  العاهر  اإليها،  ينتمي 
ولهويتها  للبلد  اإ�شاءة  فتلك  اأجنبي  �شخ�س 
احلقيقة  يف  بينما  بع�شهم،  بزعم  الفرعية 
فقط.  و�شمعتها  اأفعالها  عن  م�شوؤولة  هي 
الدين  ورجل  ال�شيا�شي  على  االأمر  ين�شحب 
م�شوؤولية  يحمل  اأو  ف��ك��رًا  يعتنق  م��ن  وك��ل 
ه�شا�شة  م��ن  اأي�شًا  ي��اأت��ي  الفهم  �شوء  م��ا. 
باالأفراد  وارتباطها  واالأح���زاب  املوؤ�ش�شات 
ال  لكيانها، وهذا  املوؤ�ش�شة  اأكرث من فكرتها 

حني نقراأ روايات �ضياء اخلالدي، ن�ضعر اأننا ملزمون بالطالع على تاريخ 
العراق ال�ضيا�ضي، وذلك لتوظيفه اأحداث هذا التاريخ يف ن�ضه الأدبي. 

اخلالدي، املولود يف عام 1975، يجعلك تلم�ض يف منجزه الأدبي اأنه �ضاهد 
وموثق روائي ملا مر به العراق بعد عام 2٠٠٣. 

ح�ار اأجراه: د. عالء حميد اإدري�س

�شياء اخلالدي: 
الروائي

امل�شهد ال�شردي بخري والنقد "اجلاد" 
ه� الأقل فاعلية!



م�������ق�������االت

اأكرث �شعب ي�شتخدم )عبارة الوطن للجميع( هو العراقي، 
فهل �شبب ذلك اأن وطننا لي�س لنا جميعًا؟! اأم اأننا ن�شعر 
اأ�شابعنا،  بني  من  كاملاء  يت�شرب  فيه  ما  بكل  الوطن  اأن 
ورمبا لنوؤكد الأنف�شنا وللآخرين اأن الوطن ملكنا جميعنًا، 
وهو العائلة االأو�شع والبيت الكبري الذي ال ن�شعر بكينونتنا 

اال حتت �شقفه...
لذا فاالأماكن العامة وال�شوارع ب�شاحاتها لي�شت ملكًا الأحد 
اأو حتت و�شاية جهة، وعليه ال يحق اأن يفر�س هذا االأحد 
ذوقه على العامة، ال �شيما اذا مل يكن ميتلك روؤية فنية اأو 

عمرانية اأو يفتقر اإىل �شفة احرتام ذوق االآخرين..
قبل مدة كتب الفنان ال�شديق يو�شف النا�شر على �شفحته 
مو�شوعًا يتعلق بالُن�شب والتماثيل )الكارثية( التي بداأت 
تتو�شط �شوارع و�شاحات مدننا، ودعا النا�شر اىل �شرورة 
على  �شاهدًا  لتكون  "الفنية"  ال��ك��وارث  بهذه  االحتفاظ 

رداءة الزمن الذي اأنتج هذا ال�شوء.
نعت  وهنا تذكرت افتتاح اأحد امل�شوؤولني بالعراق نافورة �شُ
باألوان  ملون  حجر  انت�شر  وحوله  بل�شتيك،  )�شطل(  من 

رديئة.
�شجرة  ُتقطع  اأو  �شاحة،  ت�شميم  ُيغري  ال  مثًل،  اأوروب��ا  يف 
اأو ُيو�شع ن�شب اال بعد موافقة �شكنة املنطقة، وذلك باأن 
توجه بلدية املنطقة ر�شائل اإليهم، ت�شتطلع اآراءهم ب�شاأن 

التغيري الذي �شُيجرى.
اأو اأ�شجارها املعمرة  واأي�شا ال يجوز التعدي على الطبيعة 
م�شاره  تغرّي  و�شارع  ر�شيف  من  فكم  البيئة،  على  حفاظًا 
كي ال ُتقطع �شجرة اأو جُتفف بحرية �شغرية، اأو ُي�شاء اإىل 

عمران اأثري.
ال اأريد اأن اأخو�س يف االأمر االأكرث اإيلمًا، اال وهو البيوت 
اأو  دكاكني  اىل  لتتحول  ُهدمت  التي  الرتاثية  واالأم��اك��ن 

تفقد  تدريجيًا  ب��داأت  التي  عا�شمتنا  بها  اختنقت  موالت 
التي  اجلميلة  القدمية  املباين  وُغطَيت  الرتاثية،  معاملها 
بوابات  ت�شبه  المعة  مب��ادة  عندنا،  العمران  روع��ة  حتمل 

امللهي.
هل ي�شعب و�شع �شوابط حتافظ على هوية تراثنا، وعلى 
جمال املنحوتات التي تركها لنا الكبار اأمثال جواد �شليم 

وحممد غني حكمت... وغريهما؟
وَمْن �شمَح الأعمال ال علقة لها بالفن اأن تعلو فوق قهرنا 

وُتفر�س ق�شرًا على الذوق العام.
البلد الذي مل يتوقف  التي مرت، لكننا  الويلت  رغم كل 
حتى  عجيب،  واإ�شرار  بتوا�شل  االنتاج  عن  املبدعون  فيه 

القهر واجلوع والظلم قالوه ر�شمًا ونحتًا!
تليق  التي  ب  الُن�شُ املبدعون  ه��وؤالء  يختار  اأن  ميكن  اال 
واأن  العاملي،  امل�شتوى  اىل  الت�شكيلي  الفن  فيه  ارتقى  ببلد 
نافورة  يفتتح  مل�شوؤول  ولي�س  لهم  واالختيار  القرار  يكون 

بل�شتيكية..
ترى هل نتفق مع ال�شديق يو�شف النا�شر ونحتفظ بتمثال 
االأ�شد املرعوب اأو احلمامة التي بدت وكاأنها �شحن �شلطة 
يف الف�شاء، لتكون �شاهدًا على ما و�شل اإليه الذوق مقارنة 
باأعمال نفتخر اأنها رمز لنا مثل ن�شب احلرية، الذي �شار 

جزءًا من هويتنا الثقافية.

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
وطن للفن

الأماكن العامة وال�ش�ارع ب�شاحاتها لي�شت 
ملكًا لأحد اأو حتت و�شاية جهة، وعليه 

ل يحق اأن يفر�س هذا الأحد ذوقه على 
العامة، ل �شيما اذا مل يكن ميتلك روؤية 

فنية اأو عمرانية اأو يفتقر اإىل �شفة 
احرتام ذوق الآخرين..

فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  االأمم  ن���راه يف 
ال�����ش��ق��وط ف���ردي���ًا ب��ح��ك��م م��ا اق����رتف من 
بذلك  الكيانات  على  ين�شحب  وال  اأخطاء، 

القدر الكبري لدينا.
)عماد  بطلها  �شخ�شية  ع��ن  لنتحدث   *

الغريب( وتناق�شاتها؟
رواية  يف  البطل  �شخ�شية  اأن  املوؤكد  من   -
العراقية،  ال�شخ�شية  يف  وجود  "قتلة" لها 
ُفهم  ك��م��ا  منها  ال��ن��ي��ل  ب��ه��دف  لي�س  ل��ك��ن 
اأحيانًا. عماد الغريب �شخ�شية رخوة، يرى 
اأهم من حياته، وال �شري  اأن الفكرة لي�شت 
اليمني  اإىل  الي�شار  فكر  يرتك  اأن  يف  لديه 
حتى ال يتعر�س اإىل االعتقال، تلك قناعاته 
التي ميكن اأن نختلف حولها، وهذا التحول 
ال�شريع لديه ال علقة له باالنتهازية، عك�س 
مادية  اأه��داف  لهما  كانت  اللذين  �شديقيه 
الفهم الأن  ���ش��وء  وق��ع  وا���ش��ح��ة.  وخ��ارج��ي��ة 
االأول،  �شبابهم  يف  ي�شاريني  كانوا  الثلثة 
�شنوات  بعد  ال�شيا�شية  قناعاتهم  تركوا  ثم 
من  ال�شبعينيات  عقد  بداية  يف  اأي  قليلة، 

ُع��دوا  مل��اذا  هنا،  ال�����ش��وؤال  املا�شي.  ال��ق��رن 
الطائفية  احل��رب  زم��ن  يف  للي�شار  ممثلني 
2006؟ القارئ املحايد لن يهتم بهذا ال�شوؤال 
و�شيتجاوزه �شريعًا نحو التفا�شيل االأهم يف 
العنف  واج��ه  وكيف  الفرد،  العراقي  حياة 
ال�شغرية  الهوية  له  تعني  وم��اذا  االأع��م��ى، 

اأمام الهوية الكربى املتمثلة بالوطن.
)قتلة(  رواي���ة  اأن  اإىل  هنا  اال���ش��ارة  واأود 
�شت�شدر هذا العام باللغة االإيطالية عن دار 
كا�شد  االأ�شتاذ  وبرتجمة   ،MReditori
اأ�شلها  تنقيح  اأعمل حاليًا على  حممد، كما 

العربي من اأجل اإعداده للطبعة الثانية.
لعارف  حمتملة  ح��ي��اة   -1958( رواي���ة   *
تاريخنا  اأغ����وار  فيها  ���ش��ربَت  ال��ب��غ��دادي( 

املروي، ما الذي اأغراك بكتابتها؟
وفقًا  االإن�شان  اإىل  النظر  الرواية  اأرادت   -
تلك  اأو  بنف�شه،  يتخذها  التي  للخيارات 
التي ُيجرب عليها، فكل تف�شيل حياتي يوؤدي 
ال��رتاك��م منلك �شرينا  اآخ��ر، وم��ع ه��ذا  اإىل 
ال�شخ�شية التي تتقاطع وتتاآلف هي االأخرى 
مع �شري اأنا�س نعي�س معهم، اأو ال نرتبط بهم 

يف يومياتنا ب�شكل مبا�شر.
كاحتماالت  وتبدو  التاأثريات غري حمدودة، 
انطلقت  ال���رواي���ة  ك��ث��رية.  ع��ي�����س مم��ك��ن��ة 
عرب  االح��ت��م��االت  تلك  طبيعة  لت�شتهدف 

توظيف نظرية فيزياء الكم، وما تقدمه من 
ظاهرة تتعلق باأ�شغر كيان فينا وبالطبيعة، 
ملكانه  وفقًا  اآخ��ر  اإىل  �شاأن  من  يتحول  وهو 

والتاأثريات التي تواجهه.
احلكم  �شقوط  ع��دم  فكرة  كانت  لذلك،   
وا�شتمراره   1958 عام  العراق  يف  امللكي 
يعي�س  مل���ن  م���ث���رية   2000 ع����ام  ح��ت��ى 
و�شلها  التي  املوؤملة  التاريخية  املح�شلت 
تلحق  ال  الرواية  االآن.  العراقي  االإن�شان 
ذلك  تلم�س  ما  بقدر  التاريخي  احل��دث 
 90( البغدادي  ع��ارف  بطلها  حياة  عرب 
للعامل،  ال�شوفية  ال��ن��ظ��رة  ذي  ع��ام��ًا( 
واملقّرب من امللك في�شل الثاين والق�شر، 
وجهة  تقريبًا من  قرن  بغداد طوال  فرنى 
ن��ظ��ره اخل��ا���ش��ة، واأي�����ش��ًا م��ا ج��رى ل��ه يف 
بني   1939 ع��ام  يف  بها  ق��ام  التي  الرحلة 
فيها  ت��زوج  التي  وتركيا  واإيطاليا  �شوريا 
اأكرث  بعد  اإاّل  به  يلتق  بابن مل  وخرج منها 
العربية.  يتحدث  ال  وهو  قرن  ن�شف  من 
يوجد  اأال  املمكن  من  احتمااًل  ك��ان  االب��ن 
عا�شها،  ال��ت��ي  ل��ل��ح��وادث  وف��ق��ًا  اأ����ش���ًل 
املمكنة  وغري  املمكنة  االحتماالت  كباقي 
ومغامري  كالقادة  اأف���راد  ي�شنعها  التي 
يف  وا���ش��ح  ت��اأث��ري  ذات  فتكون  ال�شيا�شة، 

حياة النا�س الب�شطاء.

واجهت الرواية �ضوء فهم من كثريين اأي�ضًا، واملفارقة اأن هذه الآراء كانت 
متباينة اإىل حد �ضارخ، هجاها البعثي و�ضحيته، والعربي والعراقي ممن 
ينظرون اإىل ال�ضخ�ضيات بو�ضفها ممثلة لطوائفهم، وكذلك اأن�ضار امللكية 

واجلمهورية. احلقيقة اأن اجلميع ي�ضتطيعون اأن يقتطعوا من منت الرواية ما 
يريدون كي يدعموا اأفكارهم اخلا�ضة، ما يعني يف الوقت ذاته اأنك ت�ضتطيع 

اأن تفند كل وجهات النظر عرب الرواية نف�ضها.
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االأرواح والب�شر يف معتقدهم، ولكل منطقة يف 
الكوريتني نوع من ال�شامان يختلف �شكًل لكن 
بني  الو�شيط  فهو  مت�شابهة،  �شبه  الواجبات 
للو�شايا  واملحّدد  املوّجه  وهو  واالأرواح  الب�شر 
عليه  يتتلمذ  ومن  وهو  واملوافقات،  والنواهي 
ي���ق���ودون امل��ج��ام��ي��ع وق���ت ال��ت��ع��ب��د وال��رق�����س 

واحلزن.
 يف الكوريتني جند اأن 53% من ال�شعبني يوؤمنون 
وما  البوذية،  عن  ف�شًل  ال�شماوية  بالديانات 

تبقى هم اأتباع العبادة االأرواحية.
اأُفنيت املجتمعات املوؤمنة  يف اأمريكا ال�شمالية 
الهنود  االإبادة �شد  بال�شامانية جراء حملت 
احلمر يف القرون ال�شالفة، ولكن هناك اإميان 
احلمر  الهنود  ع��وام  عند  متجّذر  اجتماعي 
بامل�شار االأرواحي للحياة املتكونة من طبقتني: 
عليا تخ�س االأطياف وال�شحرة واالآلهة و�شفلى 

مبجمل  ال�شيطرة  لهذه  اخلا�شع  الب�شر  تخ�س 
ال��ت��ع��ازمي وال��رق�����ش��ات وال�����ش��ري ب��وج��ه الريح 

املتوثبة يف ف�شاءات االأر�س.
 يقول اال�شتاذ خو�شيه كابرين�شمن من جامعة 
فيلدفيا يف مقالة له يف جملة بان�س: اإن علماء 
مناطق  يف  تنقيباتهم  عرب  اكت�شفوا  قد  االآث��ار 
االنكا كي�شًا جلديًا �شخمًا يحوي جمموعة من 
العظام القدمية واأرجل ثعالب وجرذانًا �شغرية 
و�شواه  الكي�س  ه��ذا  ودر���ش��وا  ال�شاحر.  وع�شا 
وتبني  االأح��م��ر  الهندي  ال�شامان  اأكيا�س  م��ن 
مع  للتوحد  ال�شحرية  اأدوات��ه  هي  هذه  اأن  لهم 
يف  وتاأثريه  و�شحره،  اأرواحيته  ولتاأكيد  االأرواح 
اأي  اأو  ال�شيد  اأو  املطر  ا�شت�شقاء  جمتمعه عند 
متطلبات اأخرى يريدها ال�شاماين من جمتمعه 

اأو العك�س.
 وقد ك�شف الدار�شون االثنولوجيون عن اأن دين 
اأقزام البو�شمن هو �شاماين، اأي اإنهم يتحركون 
�شمن قدرة ال�شحرة االأرواحيني، وهم يوؤمنون 
ب��اأن اأب��ا الب�شر ه��و )ت���ويل( ال��ذي اأجن��ب مع 
هم  )الذين  الب�شر  �شائر  لوينزو(  )نغو  اأخته 
يتدخل  ال  االب  هذا  لكن  و�شواهم(،  البو�شمن 
يف �شوؤون الب�شر بل ترك االمر للأ�شباح والرياح 
الذي جتب طاعته على  ال�شامان  التي يحركها 

اجلميع.
 طب�ل ال�شامان

ولل�شامان طبوله اخلا�شة التي ت�شتخدم للتنبيه 
املنتبهة  االأرواح  وع��ل��ى  ق��ادم��ني،  اأع����داء  م��ن 
لل�شت�شفاء  الطبل  ي�شتخدم  اأن  اأو  دحرهم، 
القلب  تن�شيط  القدامى عن طريق  املغول  عند 
ال�شامان،  مبواجهة  احلركة  اىل  املري�س  ودفع 
وت�����ش��ن��ع ال��ط��ب��ول ال�����ش��ام��ان��ي��ة م���ن اجل��ل��ود 
ال�شبار،  �شجر  وم���ن  وال��ي��ق��ط��ني  احل��ي��وان��ي��ة 
من  امل�شنوعة  ال�شفارة  ال�شامان  وي�شتخدم 
كما  املايا  حيوان  عظام  وم��ن  املجفف  الطني 
عن  الناجمة  ال�شوتية  اخل�شخ�شة  ي�شتخدم 
للتنبيه  اجل��اف��ة  ببذورها  اليقطينة  احتكاك 

والتعزمي وحتريك ن�شاط القلب.
 ريكي زن

تقنية  اإن  االمريكية  زن  ريكي  اأكادميية  وتقول 
ال��ع��لج��ات  ت��ق��ع �شمن  ال��ع��لج��ي��ة  اأم��ادي��و���س 
ال�شامانية القدمية ب�شنع الرتددات والذبذبات 
يف اجلو، بنقرات على الطبول رمبا، اأو العزف 
ال�شغط  لتخفيف  مو�شوفة  �شطوح  على  بالنقر 

النف�شاين عن االإن�شان يف حالة الكاآبة.
 مكت�شف هذا العلج ال�شاماين القدمي الباحث 
اأغوا�س الذي ي�شتخدم الطبول والعزف  الربتو 
مكملت  عن  ف�شًل  النف�شي  الهدوء  لتحقيق 

غذائية يقرتحها ملري�شه الكئيب املو�شو�س، لكن 
ذلك ال يت�شابه مع قدرات ال�شاماين املطلقة يف 
قبائل االزتك واملغول والكيوكتل و�شكان �شيربيا 
الطبل  ل�شربات  كانوا يذعنون  الذين  و�شواهم 
ويتهادون معه يف حالة من  ال�شاماين و�شفريه 

الوجد الداخلي الذي ي�شعرهم بال�شفاء.
من اأ�شاطري ال�شامان

واالأ�شاطري  املرويات  يف  اتوناب�شتم  يبدو  مثلما 
الباحث  نوَح الطوفان وجّد كلكام�س  ال�شومرية 
االأ�شاطري  عن ع�شبة اخللود، يبدو )اأودن( يف 
تبدو  بينما  للب�شر،  راعيا  االورب��ي��ة  النوردية 
االأ���ش��اط��ري  يف  ب���ري(  ب��ون  )جي�شوك  �شطوة 
الب�شر  ل��وج��ود  ال��ك��وري��ة جت��رب��ة  ال�����ش��ام��ان��ي��ة 
وتربيرًا لذلك، وباملقابل، فاإن اأ�شاطري االأقاليم 
اخلم�شة الكورية ال تتقاطع لكنها ال تت�شابه يف 
فهناك  والكون،  الب�شر  خلق  ب�شاأن  التفا�شيل 
اأ�شطورة الف�شو�س اخلم�شة من نبات الثوم، اإذ 
يتجمعن وي�شبحن امراأة تتزوج فيكون الب�شر، 
ولديها  عن  الباحثة  الفتاة  اأ�شطورة  وهناك 
الب�شر،  اليها  يتقرب  �شامانية  كاهنة  تغدو  اإذ 
ال�شعبي  التاريخ  الإثبات  ت�شعى  اأ�شاطري  وهناك 
املناطق  و�شائر  كوريا،  يف  لل�شامان  االأ�شطوري 
وثمة  ال�شاماين،  للوجود  تاأثري  التي يوجد فيها 

قناعة �شعبية بذلك يف معظم اأرجاء العامل.

دة  املتج�شِّ العقيدة  �شاحر  ابتداًء  ال�شامان،    
اىل  بالقيا�س  ح�����ش��اري��ًا،  متخلف  جمتمع  يف 
جمتمعه  حيث  املعروفة،  االإن�شانية  احل�شارات 
كبريًا  تعدادها  يكون  قد  ب�شرية  جمموعة  يعد 
اأو يف اجلزر  مثل تلك التي يف جنوب ال�شودان 
�شعب  ول��دى  اليابانية،  اجل��زر  وبع�س  الكورية 
التي  البوغو�س يف جزيرة �شولي�س االأندوني�شية 

يقطنها �شتة مليني ن�شمة.
والبوغو�س جمتمع فلحي يعمل يف زراعة الرز 
�شكان  مع  وال�شنادل  بالقوارب  التجارة  ويف 

اجلزر االندوني�شية االخرى القريبة.
ت��وج��د ال��ع��ق��ي��دة االأرواح����ي����ة ال�����ش��ام��ان��ي��ة يف 
غري  االخ��رى  الديانات  خ��ارج  متعددة  اأ�شكال 
وتتخذ  والزراد�شتية  البوذية  مثل  ال�شماوية، 
م�شارات خمتلفة يف العبادات والطقو�س، ذلك 
وامل��دي��ات  اجل��زر  يف  االأرواح��ي��ة  الطقو�س  اأن 
عبادة  عن  تختلف  تكاد  الوا�شعة  ال�شيبريية 

)ال�شتو( يف اليابان.
هذه  معظم  يف  ال�شاماين  الكاهن  ك��ان  واإذا 
عرفهم  يف   - يتمتع  رج��ل  ومتثلتها  العقائد 
ال�شامان يف  فاإن  ب�شرية،  ا�شتثنائية  بقدرات   -
من  جماميع  هو  )مودانغ(  ي�شمى  الذي  كوريا 
الن�شاء وبقدر اأقل من الرجال، وذلك للقدرات 
الكورية  ال�شامانية  بها  تتمتع  التي  االإقناعية 
وال��غ��ن��اء  االإي��ق��اع��ي  ال��رق�����س  ت�شتخدم  ال��ت��ي 
الهام�س للتاأثري، وت�شتخدم املو�شيقى ال�شامانية 
يف جتمعات �شييربيا الوا�شعة بطريقة الغمغمة 
مع اأ�شوات الريح وتقليد اأ�شوات الطيور الإيقاع 
ال�شامان  من  احلا�شرين  لدى  النف�شي  ال�شد 

الرئي�س الذي يقود هذه االحتفاالت.
ويف لغة التوجنو�س ال�شيبريية يف�ّشر اأ�شل كلمة 
اأي�شا  امل�شّمى  )�شامان(  مب�شطلح  )�شامان( 
اأيفنك evenk، وهو م�شطلح ماأخوذ من اللغة 
املنغولية املنت�شرة حتى حدود ال�شني، والكلمة 
م�شتقة من )�س( اأي املعرفة، وكلمة )�شامان( 
املعرفة  وتلفظ  يعرف(  )ال��ذي  لديهم  معناها 
وهي  كوريا  ديانة  يف  – مودنغ(  )مو  بالكورية 
الديانة االأرواحية التي ت�شمى عندهم ال�شينية، 
وال�شامان رجًل كان اأم امراأة هو الو�شيط بني 

ت�ضغل مو�ضوعات قائمة 
ومتباعدة عن اأطياف الفكر 
احل�ضاري املتقدم كثريًا 
من علماء الأنرثبولوجيا 
والأديان وامللل والنحل 
القدمية ومنها البحث يف 
)ال�ضامان( و)ال�ضامانية( 
كمعتقد اأرواحي.

 

با�شم عبد احلميد حم�دي

يف الأ�شاطري 
واملعتقدات الأرواحية

 ال�شامانية
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

رئي�شة  اأعلنت   2020 الثاين  ت�شرين   17 يف 
اأزوالي(  )اأودري  الدولية  اليون�شكو  منظمة 
جممع  اإعمار  الإع��ادة  الدولية  امل�شابقة  ب��دء 
�شمن  وت��اأه��ي��ل��ه،  املو�شل  يف  ال��ن��وري  ج��ام��ع 

تبّنته  ال��ذي  املو�شل(،  روح  )اإحياء  م�شروع 
واليون�شكو  العراقية  واالآث���ار  الثقافة  وزارة 

بدعم مايل من دولة االإمارات العربية.
وبح�شب اليون�شكو فاإن الغاية من اإعادة اإعمار 

جامع النوري تعد اأكرث قيمة مما تبدو عليه، 
مدينتهم  يف  املو�شليني  لذكريات  اإعادة  فهي 
والهوية  احل��ي��اة  اإن��ع��ا���س  والإع����ادة  العريقة، 
التنظيم  دم��ره��ا  التي  املدينة  يف  الثقافية 

االإرهابي.
هوية العراق

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور )راك����ان ال���ع���لف(، مدير 
م�شروع وطني – اليون�شكو عراق: اإن م�شروع 
اإعادة  على  يقت�شر  ال  املو�شل(  روح  )اإحياء 
بناء جامع النوري وترميمه، بل ي�شمل معامل 
�شمنها  من  القدمية  املو�شل  يف  عدة  اأثرية 

كني�شة الطاهرة وكني�شة ال�شاعة.
ال�شوء  ت�شليط  ل�"ال�شبكة" اأن  العلف  وبنّي 
كان  عامليًا  العراقية  االأث��ري��ة  االأب��ن��ي��ة  على 
اأحد اأهم اأ�شباب اإطلق امل�شابقة دوليًا، الأن 
اإن�شانيًا عظيمًا، ويعد جامع  للمو�شل تاريخًا 

النوري ومئذنته من اأبرز هذه املعامل.
ال  ال��ن��وري  ج��ام��ع  اإن  ق��ائ��ًل:  وت��اب��ع حديثه 
واأثر  هوية  اإنه  بل  ح�شب،  دينيًا  رم��زًا  ميثل 

عمر  يبلغ  اإذ  اأج��م��ع،  وللعامل  للعراقيني 
اجلامع 890 عامًا، واالأمر نف�شه ينطبق 
على كني�شتي ال�شاعة والطاهرة اللتني 
ع�شر،  التا�شع  القرن  اأوائ���ل  يف  بنيتا 
ال�شلمي،  التعاي�س  فاملو�شل هي مدينة 
اإذ عا�س اأبناوؤها على مر مئات ال�شنني 
الداع�شي  االإرهاب  متاآخني قبل ظهور 

الذي اأحال حياتهم اإىل جحيم.
يعيد  امل�����ش��روع  اإن  ال��ع��لف:  ي�شيف 

فر�س  الأب��ن��ائ��ه��ا  وي��ت��ي��ح  رم��وزه��ا  للمو�شل 
ع���م���ل وي�����ش��ج��ع��ه��م ع���ل���ى ا������ش�����رتداد روح 
املعي�شي  و�شعهم  وحت�شني  واالأخ��اء  الت�شامح 

واالقت�شادي.
وي�����ش��م جم��م��ع ج��ام��ع 

ال���ن���وري، ال��واق��ع يف 

قبل اأن تكمل القوات العراقية حترير مدينة املو�ضل، عمدت ع�ضابات 
داع�ض الإرهابية اإىل تفجري جامع النوري الذي يعد واحدًا من اأبرز املعامل 
الرتاثية يف املو�ضل وي�ضم مئذنة احلدباء؛ الأثر الثاين املتبقي من اجلامع 
الذي �ضبق اأن تعر�ض للهدم اأي�ضًا اإبان احتالل املغول للعراق، قبل اأن يعاد 

بناوؤه وتو�ضعته واإ�ضافة املدر�ضة النورية اإليه عام 1944.

هدمه املغ�ل وفّجره "داع�س"..

ي�شتعيد ه�يته امل��شلية وطرازه الفريد

جامع الن�ري
ريا عا�شي
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القطاع ال�شمايل ال�شرقي من البلدة القدمية 
مربعًا،  م��رتًا   11.050 تقارب  م�شاحة  على 
احل��دب��اء  امل��ئ��ذن��ة  بينها  م��ن  رئي�شة  م��ع��امل 
الثانوية  االأبنية  من  وع��ددًا  النوري  وم�شلى 

ومنطقة وا�شعة مرتامية االأطراف.
اأ���ش��رارًا  تكّبد  ال��ذي  املجمع،  �شيخ�شع  كما 
اإع��ادة  برنامج  اإىل   ،2017 ع��ام  يف  ج�شيمة 
اإع��م��ار  اإع����ادة  اإىل  ي��ه��دف  متكامل  ت��اأه��ي��ل 
دم��ج  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  ال���ن���وري،  م�شلى 
امل��ب��اين  يف  ال�شت�شافتها  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف 
حديثًا،  تاأهيلها  املعاد  اأو  امل�شّممة  الثانوية 
الذي  الدور  تر�شيخ  موا�شلة  اأجل  من  وذلك 
ا�شطلع به هذا املجمع املهم بالن�شبة الأهايل 
املو�شل على مدى قرون. و�شي�شمل الربنامج 

اأي�شًا اإعادة ت�شميم امل�شاحة املفتوحة.
حوار الأروقة

وقد فاز فريق هند�شي من دولة م�شر برئا�شة 
الهريدي(،  �شمري  الدين  )�شلح  املهند�س 
االإ���ش��ك��ن��دري��ة/  جامعة  يف  م�����ش��ارك  اأ���ش��ت��اذ 
م�شر، بت�شميم حمل ا�شم )حوار االأروقة(.

ل�  ق��ال  ناظم  ح�شن  ال��دك��ت��ور  الثقافة  وزي��ر 
حقيقي  اإعلن  هي  املبادرة  هذه  "ال�شبكة": 
اأنها مرحلة  اإذ  اآث��ار االإره��اب،  عن بدء حمو 
فقط  مبنى  بتاأهيل  تتعلق  ال  وكبرية  جديدة 
امل��ع��ريف  ال����رتاث  ب��اإح��ي��اء  تتعلق  م��ا  ب��ق��در 
ال�شلمي  التعاي�س  بناء  واإع���ادة  وال��ع��م��راين 

وتعزيزه وحمو كل خملفات قوى الظلم.

اأجل  من  حثيثة  بخطى  نعمل  نحن  واأ�شاف: 
اإعادة الهوية الوطنية الرتاثية، ال يف املو�شل 
التي  العراقية  امل��دن  جميع  يف  ب��ل  وح��ده��ا، 

طالها الظلم والتخريب.
من جهته، اأعرب رئي�س ديوان الوقف ال�شني 
)�شعد كمب�س( عن امتنانه قائًل: اإن الوقف 
ووزي��ر  ال��دول��ة  الهتمام  ج��دًا  مم��ن  ال�شني 
الثقافة واالآثار �شخ�شيًا باإعادة احلدباء اإىل 

�شابق عهدها رمزًا وطنيًا.
املو�شل  ال�شني يف  الوقف  اإن كوادر  واأ�شاف: 
ح��ري�����ش��ة ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
كل  تاأهيل  الإع��ادة  واملتخ�ش�شني  املهند�شني 

حجر ُهدم اأثناء احتلل داع�س.
جدل املواقع الإلكرتونية

اأثار اإعلن الفائز بامل�شابقة جداًل كبريًا على 
اأثار املهند�س )اإح�شان  مواقع التوا�شل، فقد 
امل�شروع،  على  االع��رتا���ش��ات  بع�س  فتحي( 
التحكيم  ع��ل��ى جل��ن��ة  اع��رتا���ش��ه  م��ن  ب����دءًا 
ق��ال:  اإذ  الت�شميم،  ع��ل��ى  اع��رتا���ش��ه  اإىل 
املدينة  ه��ذه  روح  عن  يعرب  ال  الت�شميم  اإن 
خاطئة  ل�شابقة  يوؤ�ش�س  و�شوف  العظيمة... 
�شُي�شمح  هل  النا�س:  ويت�شاءل  للمدينة... 
باأ�شلوب  امل��دم��رة  الطاهرة  كني�شة  ب��اإع��ادة 
يعاد  اأم  النوري  جلامع  ي��راد  كالذي  حديث 

ترميمها اإىل ما كانت عليه �شابقًا؟
اأما املوؤرخ والباحث الدكتور )�شيار اجلميل( 
احلملة  اإن  ق��ائ��ًل:  احلملة  ه��ذه  انتقد  فقد 

امل�شادة مل�شروع اإعادة اإعمار اجلامع النوري 
ت�شكر  اأن  وبدل   .. للغاية  حمزن  اأمر  الكبري 
االإم��ارات  ودولة  اليون�شكو  قدمته  ما  املو�شل 
العربية املتحدة راحوا يعار�شون هذا امل�شروع 
وكل  م�شت�شاريه،  ويتهمون  واهية  حجج  حتت 
االأ�شياء  حقائق  اأمام  ت�شمد  لن  معار�شتهم 

كونها بل اأية اأ�شانيد وال اأية حجج.
واأ�شاف: ال ميكنكم الدفاع عن هوية اجلامع 
لكونه قد نال من التجديدات يف كل ع�شر من 
ومل  �شنة،   900 قرابة  امتداد  وعلى  الع�شور 
تبق منه اإال منارته التي ال ميكن اأبدًا اإرجاعها 

ثانية اإىل ما كانت عليه.
ر�ضالة اطمئنان

العمري(،  )اأحمد  الدكتور  يقول  جانبه،  من 
ق�شم  ورئي�س  امل�شابقة،  جلنة  اأع�شاء  اأح��د 
العمارة يف جامعة املو�شل: اأود عرب جملتكم 
االأف�شل  تقدمي  على  اللجنة  حر�س  اأوؤك��د  اأن 
اللجنة  اأع�����ش��اء  اأح���د  وب�شفتي  للمو�شل، 
الت�شميم  اأن  اإىل  اجلميع  اأطمئن  للم�شابقة 
مدينة  اأهايل  تطلعات  يلبي  بامل�شابقة  الفائز 
كان  كما  ليعود  اجلامع  بناء  باإعادة  املو�شل 
احلجرية  بواجهته  القريبة  ذاك��رت��ه��م  يف 
عقود  م��ن  ال��داخ��ل��ي  ت�شميمه  وج��م��ال��ي��ات 
واأقوا�س وتيجان مرمرية واإ�شافة طرح جديد 
يف توظيف االإ�شاءة الطبيعية ال�شقفية لت�شهم 
التلعب  خ��لل  من  جميلة  روحية  اإب��راز  يف 

بالظلل واالأ�شواء.

ال  التحكيم  جلنة  يف  نحن  العمري:  اأ�شاف 
اإيجاد  هو  وهدفنا  الت�شميم،  �شاحب  نعرف 
اأم  مو�شليًا  اأك��ان  �شواء  االأف�شل  الت�شميم 
غريه، واأثناء درا�شتنا للت�شاميم املقدمة كنا 
جند اإيجابيات يف جوانب و�شلبيات يف اأخرى، 

وما اخرتناه كان االأف�شل.
قال  بال�شقف  اخلا�شة  االعرتا�شات  وب�شاأن 
العمري: االإ�شاءة ال�شقفية ثقافة غري موجودة 
لدينا. الت�شميم الفائز ت�شمن درا�شة وجدت 
وال  متجان�شة  غ��ري  احل��ال��ي��ة  االإ����ش���اءة  اأن 
للت�شميم  اإبراز اجلانب اجلمايل  ت�شاعد يف 
وقد  ال�شقفية،  االإ���ش��اءة  واق��رتح  الداخلي، 
تتيح  اأنها طرح جديد  التحكيم  وجدت جلنة 
وهو  اعتماده،  اجلديدة  التكنولوجية  احللول 

لتقليل  اأي�شًا  الطاقة  �شيوفر  جمايل  جانب 
االإنارة اال�شطناعية، وهو من اأهداف املباين 
باعتماد  ع��امل��ي  ت��وج��ه  اأن���ه  كما  امل�شتدامة، 

امل�شادر الطبيعية.
ال�شيارات  موقف  على  املعرت�شني  ع��ن  اأم��ا 
خم�ش�شة  ال�شيارات  مواقف  العمري:  فقال 
هناك  اأن  اإذ  ك��اف��ي��ة،  وه��ي  للعاملني  فقط 
قريبة  ال�شني  الوقف  من  م�شتملكة  ف�شحة 
�شُتبنى على نفقة  من جهة اجلامع اجلنوبية 
�شيارات  م��وق��ف  لتكون  ت�شتثمر  اأو  ال��وق��ف 

متعدد الطوابق.
 وع���ن االأب��ن��ي��ة امل�����ش��اف��ة ق���ال ال��ع��م��ري اإن 
التحكيم  جل��ن��ة  اخ��ت��ارت��ه  ال���ذي  الت�شميم 
امل�شافة  امل��ب��اين  م��ع  تعامله  بطريقة  موفق 

التي ا�شرتطتها امل�شابقة باإ�شافة ثلثة معامل 
متمثلة  للمو�شل  الثقايف  امل�شهد  اإىل  جديدة 
التي  املندثرة  النورية  املدر�شة  اإحياء  باإعادة 
هجري،  ع���ام568   املوقع  يف  بنيت  اأن  �شبق 
االإ�شلمية،  والفنون  للعمارة  العايل  واملعهد 
وال��ق��اع��ة امل��ت��ع��ددة االأغ���را����س، وذل���ك يلبي 
وا�شتح�شار  وامل�شاحية  الوظيفية  املتطلبات 
العمارة  يف  ال�شائع  التقليدي  الفناء  م��ب��داأ 
واالنغلق  الداخل  على  باالنفتاح  املو�شلية 
ووق��وع  الت�شميمي  احل��ل  يف  اخل���ارج  على 
وهو  كافة،  الداخلية  الفناءات  الفتحات على 
املطلة  امل�شاكن  خ�شو�شية  اح��رتام  يلبي  ما 
وجود  بعدم  �شاكنيها  ويحرتم  ال��زق��اق  على 
فتحات يف املبنى التعليمي تطل على امل�شاكن 

بل تطل على تلك الفناءات.
املهند�شة  امل�شابقة  حتكيم  جل��ن��ة  رئي�شة 
املعمارية )ريا العاين(، وهي خريجة جامعة 
يف  املاج�شتري  �شهادة  على  وحا�شلة  بغداد 
حني  ل�"ال�شبكة":  قالت  االإ�شلمية  العمارة 
امل�شابقة  حتكيم  جلنة  رئا�شة  بتويل  اأُبلغت 
�شعرت بامل�شوؤولية جتاه بلدي ومدينة املو�شل 
مهنية  اأك��ون  اأن  على  احلر�س  كل  وحر�شت 
و�شديدة يف التدقيق لي�شتعيد العامل �شيئًا من 
اإرثه االإن�شاين احل�شاري، فاحلدباء هي رمز 
اإن�شاين ح�شاري عاملي قبل اأن تكون عراقية.

واأو�شحت العاين: كنا نركز على كل التفا�شيل 
كانت  املقدمة  الت�شاميم  اأن  علمًا  املقدمة، 
�شانعيها،  هوية  نعرف  وال  )ك��ودات(  حتمل 
قبل  ت�شميم مقدم  كل  النظر يف  نطيل  وكنا 
اأح���دًا حقه، وح��ني جرى  اإب��ع��اده كي ال نغنب 
الت�شويت على الت�شاميم مل نكن نعرف هوية 

م�شمميها.
واأكدت اأن منظمة اليون�شكو املنظمة للم�شابقة 
تتميز باالحرتافية العالية بتطبيقها ال�شارم 
للمعماريني العاملي  االحتاد  م�شابقات  ل�شروط 

UIA  وح�شن تنظيم امل�شابقة املعمارية ومل 
اأمل�س اأي تدخل اأو �شغوط، وكانت امل�شاركات 
كافة م�شفرة ال تعرف جلنة التحكيم هويات 

اأ�شحابها. 

ت��ح��ق��ي��ق��ات
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ت�ش�ير �شباح الربيعي
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الزائرين  مليني  ال�شتقبال  امللحة  احلاجة 
اىل  احل��رارة  درج��ات  فيها  ترتفع  مدينة  يف 
وعملت  احتمالها،  ميكن  ال  كبرية  م��ع��دالت 
العمارة اال�شلمية على معاجلتها ومراعاتها 
دخول  ولغاية  التاأريخية  املراحل  خمتلف  يف 
املكننة وتطور فن العمارة العاملي، واأن ال�شوؤال 
يبقى اأما كان باالإمكان خف�س ال�شقف بحيث 
ه يف  لكنَّ كان ذلك ممكنًا،  القبة؟  يوؤثر يف  ال 
ال��ذي  الف�شاء  بقاء  يف  ي�شاعد  ل��ن  النهاية 
للمرقد  وامل��ن��ارت��ني  القبة  مب�شاهدة  ي�شمح 
التجاوزات  بعيدة، حيث  ال�شريف من م�شافة 
جنم  التي  احل�شري  التخطيط  يف  الهائلة 
اأخفت  كبرية  وفنادق  عمارات  ارتفاع  عنها 

القبة.

لئحة الرتاث
يكون  اأن  متاما  ح�شني  حممد  املهند�س  ونفى 
التي  االإع��م��ار  عمليات  كل  يف  دوٌر  لليون�شكو 
اأجريت على العتبات املقد�شة، واأكد اأن العتبات 
املقد�شة مل ت�شَع ولن ت�شعى اىل االن�شمام اىل 
التطوير  عمليات  واأن  العاملي  ال��رتاث  الئحة 

اإننا  م�شيفًا:  قائمة،  �شتظل  ال�شريف  للمرقد 
ال ننظر اىل العتبات املقد�شة كرتاث او اآثار، 
فقد�شية املكان وكونه قبلة للزوار مل تاأِت من 
والأّن  مقد�ٌس  املكان  الأّن  بل  اأث��ري��ًا  بناء  كونه 
اجلهات القائمة على العتبة تنظر اىل قد�شية 
املكان كما اأنَّ الزوار الذين يقطعون امل�شافات 
لزيارة  ي��اأت��وا  ومل  البحار  ي��ع��ربون  وبع�شهم 
اأثر او تراث، بل قدموا لزيارة �شريح االإمام 
�شريح  ب��ل  ال��ب��ن��اء  ي��ك��ون  وع��ن��دم��ا  احل�شني 
للإمام فل قيمة روحية وقد�شية للمكان واذا 
اآخر، فاإن املكان  االإمام اىل مكان  نقل مرقد 
االمر  وه��ذا  ذاتها  القد�شية  على  �شيح�شل 

ينطبق على جميع العتبات املقد�شة.

خرق للقوانني
ال���زائ���رون  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ق��ب��ة  اأنَّ  وال���واق���ع 
قبل  وحتى  بعيدة  م�شافات  من  ي�شاهدونها 
اكت�شبت  التي  ك��رب��لء  مدينة  اىل  الو�شول 
ال�شريحني  قد�شية  م��ن  ومكانتها  اأهميتها 
العبا�س  واأخ��ي��ه  احل�شني  ل��لإم��ام  ال�شريفني 
ال�شلم اختفت بفعل االنفلت وعدم  عليهما 

فقد جرى خرق  الناظمة،  بالقوانني  االلتزام 
الذين  العقارات  اأ�شحاب  اأغلب  من  القوانني 
اأحدثت  وم�شاريع  وف��ن��ادق  ع��م��ارات  �شيدوا 
حتميل  االن�شاف  من  ولي�س  ب�شريًا،  ت�شوهًا 
حدثت  التي  التجاوزات  هذه  م�شوؤولية  العتبة 
ال  النهاية  يف  فالعتبة  خمتلفة،  ف��رتات  على 
لديها  ولي�س  بالقوة  اإرادت��ه��ا  تنفذ  اأن  ميكن 
�شرطة جتعل النا�س متتثل لتوجيهاتها التي ما 
انفكت تطلقها، ولهذا فاإن رفع القبة الذهبية 
ميّثل حل مل�شكلة ب�شرية وعمرانية ملّحة ومن 
رحم  من  تولد  اجلديدة  احللول  اأن  البديهي 
والرتاث  التكنولوجيا  بني  ما  وت��زاوج  التطور 

املعماري اال�شلمي.

الن�ضيج احل�ضري
رعد  اال�شلمية  العمارة  يف  املهند�س  وع��ّد 
كربلء  مركز  تطوير  م�شاريع  ح�شني  لفته 
�شياق  تاأتي يف  العتبة احل�شينية  تنفذها  التي 
جهود معاجلة االخطاء املتعمدة التي اأحدثها 
املدينة اىل  الذي قطع مركز  ال�شابق  النظام 
احل�شري  الن�شيج  عن  متامًا  وعزلها  اأو�شال 

ماليني الزّوار
يقول رئي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة 
العتبة  اإن  ح�شني:  حممد  املهند�س  احل�شينية 
الزائرين  مليني  ت�شتقبل  وه��ي  احل�شينية 
الواحد  العام  يف  دينية  منا�شبات  اأربع  خلل 
عن  ف�شل  يوميا  امل�شلني  اآالف  وع�����ش��رات 
اإقامة �شلة اجلمعة وخطبتها التي متّثل راأي 
تو�شعة  من  جعلت  البلد  �شوؤون  يف  املرجعية 
وعقائدية  ملحة  حاجة  وت�شقيفه  ال�شحن 
و�شرورة وجود مكان يت�شع هذا العدد الهائل 

من الزائرين.
واحلق اأنَّ م�شروع الت�شقيف كان حاجة ملحة 

ال جدال فيها ال �شيما اأن فكرة عمل مظلت 
املظلت يف  ت�شبه فكرة  للت�شقيف  و�شم�شيات 
الدكتور  املعماري  التي اقرتحها  املكي  احلرم 
ت�شقيف  يف  تطبيقها  وج��رى  فتحي  اإح�شان 
مرقد االإمام علي عليه ال�شلم قد ف�شلت مع 
اأول اختبار يف مو�شم االمطار، اإذ ت�شّربت تلك 
كان  واذا  ال�شريف،  املرقد  داخ��ل  اىل  املياه 
م�شروع الت�شقيف ل�شحن العتبة اأخفى جزءًا 
من القبة الذهبية، اإذ مل يعد بو�شع الزائر اأن 
اال  الذهبية  ومنائره  بقبته  االإمام  يرى مرقد 
من م�شافة قريبة، لكن ال�شوؤال ما الذي ينبغي 
اإزاء  العتبة  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  تفعله  اأن 

اكت�شبت مكانتها من قد�شية املكان

ملاذا ا�شتبدلت العتبة قبة 
�شريح الإمام احل�شني)ع(؟

اأكملت العتبة احل�ضينية ن�ضب 
القبة الذهبية اجلديدة ل�ضريح 

الإمام احل�ضني وهي جزء من 
م�ضروع تطوير مركز مدينة 
كربالء وتت�ضّمن بناء �ضحن 

بدل ال�ضحن امل�ضّقف اأطلق عليه 
�ضحن العقيلة يف ال�ضلع الغربي 

للمرقد، اإ�ضافة اىل تو�ضعة 
ال�ضريح بتنحيف الأعمدة الأربعة  
القريبة منه ومن ثم تقويتها بغية 

اأن تكون قادرة على حتّمل الوزن 
الثقيل لقبة املرقد التي �ضرتتفع 

مبقدار �ضبعة اأمتار عن م�ضتوى 
القبة ال�ضابقة التي يعود تاريخ 

بنائها اىل القرن التا�ضع ع�ضر... 
فلماذا ا�ضتبدلت العتبة تلك القبة 

التاأريخية؟
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العمارة  واأه��داف  يتعار�س  اأمر  وهو  للمدينة 
اأن  مبينا  ترميمها،  ميكن  ال  التي  اال�شلمية 
واأمنية  �شيا�شية  والأ�شباب  ال�شابق  النظام 
وه��دم  العتيقة  املدينة  ع��ن  امل��رق��دي��ن  ع��زل 
االأزقة وال�شراديب وفتحها اىل �شوارع، وهذه 
على  بالق�شاء  ت�شّببت  ال��ت��ي  ه��ي  االأع��م��ال 
من  لي�س  اأمر  وهو  والده�شة  املفاجاأة  عن�شر 
املنطق  من  ولي�س  العتبة  تتحمله  اأن  العدل 
اليه دون ذكر هذه احلقائق املعلومة  التطرق 

لدى النا�س.
خدمات  يقّدم  الذي  لفته  املهند�س  وا�شتفهم 
نقارن  اأن  املعقول  من  هل  للعتبة؛  ا�شت�شارية 
يف  القدمية  باملدينة  ك��رب��لء  مدينة  م��رك��ز 

تون�س التي تعد املحافظة عليها ركيزة ل�شبب 
مدينة  وهي  ال�شواح،  من  وزيارتها  وجودها 
مدار  على  ال�شواح  معروفًا من  ت�شتقبل عددًا 
مبدينة  ت��ق��ارن  ال  فهي  ول��ه��ذا  ال�شنة،  اأي���ام 
ت�شتقبل يف اأربع منا�شبات يف ال�شنة اأكرث من 
يحتاجون  اأي��ام،  ب�شعة  �شخ�س يف  مليون   12
حركتهم  ل�شبط  كبرية  عملية  اىل  اثناءها 
تتنا�شب  مم��رات  خ��لل  م��ن  وخدميًا  اأمنيًا 

واعدادهم الهائلة.
مفاهيم  غ��رّي  امل��اك��ن��ة  دخ���ول  اأن  اىل  ول��ف��ت 
غريت  التي  ال�شيارة  دخول  �شيما  ال  العمارة 
اأوروبا  او يف  و�شواء هنا  الطرق،  بناء  طريقة 
الكبري  بتاأثريه  يلقي  التكنولوجي  التطور  فاإن 

على مفاهيم العمارة واأ�شاليب بنائها.
املتخ�ش�شني  اأن  لفته  امل��ه��ن��د���س  واأو����ش���ح 
يفهمون  وال��رتاث��ي��ة  اال���ش��لم��ي��ة  ال��ع��م��ارة  يف 
جاء  اإمنا  ال�شحن  ت�شقيف  من  العتبة  دواف��ع 
الذين  وال��زائ��ري��ن  امل�شلني  حاجة  لتحقيق 
التدرج  عن�شر  اأما  ي�شعهم،  ال�شريح  يعد  مل 
مل  ال���ذي  امل�����ش��روع  يف  عليه  تعمل  فالعتبة 
كي  جديد  ف�شاء  اإن�شاء  ويت�شّمن  بعد  ينجز 
العمارة  املعروف يف  االنتقايل  الت�شلل  يتحّقق 

اال�شلمية. 
خط ال�ضماء

واأو�شح اأنه اذا اأجرينا مقارنة بني خط �شماء 
املدينة قبل خم�شني عامًا وخط �شمائها اليوم 
�شرنى اأّنه قبل خم�شني �شنة كانت املنائر هي 
املنائر من  اليوم فقد اختفت  اأما  التي تظهر 
م�شاهدتها،  ب��االم��ك��ان  يعد  ومل  اخل��ط  ه��ذا 
اإذ  ال��ع��م��ودي  ال��ب��ن��اء  ب�����ش��ب��ب االف�����راط يف 
وه��ذه  ع��دة  م���رات  ك��رب��لء  �شكان  ت�شاعف 
م�شاكن  اىل  الهائلة حتتاج  ال�شكانية  االأعداد 
وعمارات، ومع اإدراكنا الأهمية املحافظة على 
الرتاث لكن هل من املعقول اأن نبقى نحافظ 
على املدينة ببيوتها القدمية مع تزايد احلاجة 
�شار  التي  ال�شكنية  الوحدات  من  مزيد  اىل 

البناء العمودي احلل املنا�شب لها؟
ووفقا  �شياقه  يف  ياأتي  القبة  رفع  ف��اإنَّ  ولهذا 
بن�شب  تكبريها  و�شيجري  واقعية  ملتطلبات 
اأقل  العمارة اال�شلمية نف�شها و�شتكون القبة 
االإمامني  واملنارة يف �شريح  القبة  ارتفاع  من 
للعلقة بني  ثابتة  ن�شبة  توجد  وال  الع�شكريني 
ارتفاع القبة واملنارة يف كل املراقد اال�شلمية 
اال�شلمية  املراقد  اأ�شهر  والن�شب خمتلفة يف 

يف العراق و�شوريا وتركيا.
ولفت املهند�س املعماري رعد لفته ح�شني اىل 
اأن وزن القبة 1200 طن ولي�س من املعقول اأن 
ونرتك  ال��وزن  ونف�س  الطريقة  بنف�س  نعيدها 
التقنيات التي وّفرتها لنا التكنولوجيا احلديثة 
و�شريى  القبة  وزن  بتخفيف  �شمحت  ال��ت��ي 
اال�شلمية  العمارة  ومهند�شي  اأ�شاتذة  جميع 
العملية  اأن  فتحي  اإح�شان  الدكتور  وبينهم 

ولي�س  الوزن  �شيغت بطريقة هند�شية تخفف 
خفيفة  �شبائك  من  بل  قيل  كما  احلديد  من 

ت�شتخدم يف الطائرات.
متويل امل�ضروع 

وب��ي��ن��م��ا ا���ش��ت��ف��ه��م امل��ه��ن��د���س يف ال��ع��م��ارة 
املبلغ  عن  فتحي  اإح�شان  الدكتور  اال�شلمية 
رفع  مل�شروع  املنّفذة  ال�شركة  تقا�شته  ال��ذي 
�شفحته  يف  وقال  اإيرانية  �شركة  وهي  القبة 
كلفة  �شتكون  ترى  يا  "كم  الفي�شبوك:  على 
م�شروع القبة احل�شينية اجلديدة مع ماآذنها 
ح�شني  حممد  املهند�س  اأك��د  كربلء؟"  يف 
كاظم رئي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية والفنية 
الكوثر  موؤ�ش�شة  اأن  احل�شينية  العتبة  يف 
ب�شفة  للم�شروع  املنّفذة  االإيرانية  اخلريية 
و�شعت  متمّيزة  موؤ�ش�شاتية  جهة  هي  التربع 
واإزال��ة  ت�شغري  الأ�شلوب  اإن�شائيًا  ت�شميمًا 
داخل  من  للقبة  احلاملة  االأرب��ع��ة  االأك��ت��اف 
احلرم ال�شريف ورفع واإ�شناد القبة بوا�شطة 
دعامات تعّو�س عن االأكتاف االأربعة الكبرية، 
باالأكتاف  اختزلت  التي  الكلية  امل�شاحة  واأن 
االزدح��ام��ات  تقليل  على  �شتعمل  القدمية 

احلا�شلة يف احلرم ال�شريف.
العراقية هي  تكون احلكومة  اأن  ونفى كاظم 
يكلف ميزانية  الذي مل  امل�شروع  لهذا  املمول 
عن  معربًا  ي�شاع،  كما  واح��دًا  فل�شًا  الدولة 
فامل�شروع  احلقيقة،  تغييب  ملحاولة  اأ�شفه 
بكل تفا�شيله ت�شرف عليه العتبة لكن متويله 
اإذ  اال�شلمية،  اإيران  جمهورية  من  بالكامل 
اجلديدة  القبة  لبناء  هناك  العمل  يتوا�شل 
�شني  املتخ�شّ املهند�شني  من  فريق  لدن  من 
اىل  نقلها  قبل  االيرانية  كرمان  مدينة  يف 

العراق.
ن�شب  م�شروع  اإن  ك��اظ��م:  املهند�س  وق���ال 
املوجودة  القبة  اأكتاف  وتنحيف  جديدة  قبة 
الزيارات  الزحام يف  حاليا �شيقلل من حالة 
للعتبة  العامة  االأم��ان��ة  اأن  مبينًا  املليونية، 
جميع  توفري  اىل  ت�شعى  املقد�شة  احل�شينية 
�شبل الراحة للزائرين الكرام و�شيتحقق هذا 
االأعمدة  اأقطار  ت�شييق  طريق  عن  املطلب 

الداخلية ورفع قبة احلرم احل�شيني ال�شريف 
بدعامات  القبة  واإ�شناد  االكتاف  وا�شتبدال 
حديدية توؤدي الغر�س نف�شه وفتح م�شاحات 

اإ�شافية للطواف حول ال�شريح املقّد�س.
 واأو�شح اأن القبة الكبرية كانت مرتكزة على 
اأعمدة من اخل�شب لكنها باتت متاآكلة ب�شبب 
فقط  امل��ذّه��ب  الق�شم  منها  وبقي  االر���ش��ة 
وكانت القبة بوزنها الثقيل جدًا مرتكزة على 
هذه االأعمدة املتاآكلة من الداخل، ولهذا فاإنَّ 
قرار تقوية الركائز فر�شه الواقع وكان ال بد 
رفع  من  تتمكن  بحيث  بتقويتها  التفكري  من 
للقبة   اجل��دي��د  وال���وزن  القدمية  القبة  وزن 
اأمتار من القبة  التي �شتكون اعلى مبقدار 7 

احلالية.
اجلديدة  القبة  اإن  االيرانية:  ال�شركة  وتقول 
القدمية  الذهبية  القبة  ف��وق  ن�شبها  ج��رى 
اأن  يجب  ال�شريح  حميط  اأعمدة  فاإن  ولذلك 
تكون قادرة على حتّمل القبتني البالغ وزنهما 

اإجماال 1200 طن وهو ما نفذه املهند�شون.
روؤية املرجعية

وعلى العك�س مما يرتّدد فاإن م�شاريع التطوير 
كانت  املقد�شني  ولل�شريحني  املدينة  ملركز 
ل��دن املرجعية  حم��ط درا���ش��ة واه��ت��م��ام م��ن 
الدينية، فقد اأكد االأمني العام للعتبة احل�شينية 

املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربلئي مرارًا 
الأئمة  املقد�شة  املراقد  بني  الف�شل  �شرورة 
اأهل البيت عليهم ال�شلم، باعتبار اأنَّ املراقد 
تغيري  اىل  حتتاج  حّية  اآث���ارًا  متّثل  املقد�شة 
احلفاظ  مع  العمراين  التطور  يواكب  م�شتمر 

على اجلوانب االأثرية والقد�شية لها.
جمموعة  اىل  ي��ت��ح��ّدث  ال��ك��رب��لئ��ي  وك����ان 
واأ�شاتذتها  العراقية  اجلامعات  روؤ���ش��اء  من 
روؤي���ة  ع��ن  ال�شيعي  ال��وق��ف  يف  وامل�����ش��وؤول��ني 
التي  هذه  التطوير  لعمليات  العليا  املرجعية 
املقد�شة  امل��راق��د  ب��ني  م��ا  نظرتها  يف  مت��ّي��ز 
العمراين  التطور  اىل  الفتا  العامة،  واالآث���ار 
الذي �شهده املرقد احل�شيني منذ ثورة املختار 
الثقفي اىل وقتنا احلا�شر والقائم على فل�شفة 

تواكب الواقع واحلاجة الدائمة اىل التطور.
ي��دور يف فل�شفة  ف��اإنَّ اخل��لف  وعلى ما يبدو 
اأماكن  كانت  اإذا  وم��ا  امل��راق��د  اىل  النظرة 
اأماكن  اإنها  او  عليها،  احلفاظ  ينبغي  تراثية 
ال�شرتاطات  تخ�شع  ال  ومقّد�شة  حّية  تراثية 
احلاجات  وتقدم  والرتاثية،  االآثارية  املواقع 
وت�شتجيب  �شواها  م��ا  على  للنا�س  الروحية 
فنون  يف  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 
ال��ع��م��ارة م��ع االح��ت��ف��اظ ب��ق��در مم��ك��ن على 

مل�شاتها الرتاثية.

ت��ح��ق��ي��ق��ات
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ال��ف��خ��ار كانت  ���ش��ن��اع��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
مدينة  اأن  اإال  العراقية،  امل��دن  اأغلب  يف  رائجة 
بهذه  متّيزت  كركوك  حمافظة  يف  خورماتو  طوز 

ال�شناعة التي ازدهرت فيها اأكرث من �شواها.
اأ�ضرار الفخار

عن اأ�شرار �شناعة الفخار يف مدينة الطوز حتّدثنا 
مع اأبو عبا�س �شاحب اأحد اأقدم املعامل يف املدينة 
فقال اإنه ورث هذه املهنة عن والده وجّده ونقلها 
عقدين  قبل  اأنه  اىل  وي�شري  واأقاربه،  الأبنائه  هو 
للفخار  م�شانع  خم�شة  هناك  كانت  الزمن  من 
امل�شنع  �شوى  منها  يتبقَّ  مل  ولكن  والأق��ارب��ه  ل��ه 
الذي ميتلكه، وعن �شّر متّيز مدينة طوز خورماتو 
ب�شناعة الفخار، اأ�شار اىل اأن موقع املدينة على 

طريق بغداد واملحافظات ال�شمالية جعلها ت�شتهر 
بهذه ال�شناعة ال �شيما اأن اأغلب اأ�شحاب املعامل 
على  ب�شاعتهم  يعر�شون  كانوا  غابرة  اأزمان  يف 
من  ج��اءت  الفخار  ت�شمية  اأنَّ  مبينًا  الطريق، 
عملية فخر الطني، اأي و�شعه داخل اأفران نارية 

خا�شة لتكت�شب املنتوجات متا�شكًا وقوة.
وا�شتذكر اأبو عبا�س اأ�شهر اأ�شماء �شانعي الفخار 
نريي  وح�شني  �شكري  حجي  ومنهم  ال��ع��راق  يف 
اندثرت  املهنة  ه��ذه  اإن  م�شيفًا:  جبار،  وحجي 
الطلب على  وقل  العراقية،  املحافظات  بع�س  يف 
منتوجات هذه ال�شناعة عما كان عليه يف عقود 
�شابقة، اإذ اقت�شر الطلب هذه االأيام على االأواين 
االحجام  املختلفة  والقوارير  واجل��رار  الفخارية 
ف�شًل عن الزير اأو القلة او احِلْب )بك�شر احلاء( 

باللهجة العراقية الدارجة.
ثالجة الأجداد

اأو "احِلب" كما ُي�شميه العراقيون   قارورة املاء، 
واأقدمها،  الفخارية  املنتجات  اأ�شهر  م��ن  ُي��ع��ّد 
َمن  هناك  ي��زال  وم��ا  االأج����داد  ثلجة  وي�شّمى 
الرتاث،  كثري من عبق  ففيه  ا�شتخدامه؛  ل  ُيف�شّ
االأواين  اأن  اإىل  الطبية  امل�شادر  بع�س  وت�شري 
ال��ف��خ��اري��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ���ش��رب امل���ي���اه لها 
االإ�شابة  خماطر  من  تقلل  كثرية  �شحية  فوائد 

بالفريو�شات.
اأّثر  اأن دخول املنتوج االأجنبي  اأبو عبا�س   ويوؤكد 
يف �شوق الفخاريات ال �شيما اأنَّه اأرخ�س ثمنًا من 
العراقي وال�شبب يعود اىل ا�شتخدامنا مواد اأغلى 
اأن  علمًا  جودة،  اأكرث  العراقي  املنتوج  من  جتعل 
املنتوج االأجنبي اأكرث جمااًل، اأما اأ�شعار املنتوجات 

ومدة  النوعية  فاإن  الفخارية 
فمثًل  بها،  تتحكمان  العمل 
اإذا كنا نبيع قطعة من اإنتاجنا 
املنتوج  فاإنَّ  دينار  ب���)3000( 
االي����راين ب������)1000( دي��ن��ار 
اأك��رث  لكن ال��ع��راق��ي م��رغ��وب 
االأجنبي  الفخار  الأن  وذل��ك 
امل�شامات  من  وخ��اٍل  مكبو�س 
تربيد  عملية  يف  ت�شهم  التي 
�شيما  ال  ال��ف��خ��اري��ة  القطعة 
ل�شرب  امل�شتعملة  االأواين 

املاء.
معر�ض بغداد الدويل

يف �شوؤال عما اذا كانت هناك 
حملية  معار�س  يف  م�شاركات 
عبا�س،  اأب��و  ق��ال  للفخاريات 

���ش��ارك��ن��ا يف م��ع��ر���س ب��غ��داد 
اأق��ارب��ي،  واأح��د  الفخارية،  للمنتوجات  ال��دويل 
يف  ���ش��ارك  اجلميلة،  الفنون  معهد  يف  اأ���ش��ت��اذ 
يف  والهند  ب���االأردن  ال�شعبية  الفنون  مهرجان 
ال�شتينيات وال�شبعينيات من القرن املا�شي، وعن 
التطور  ظل  يف  الفخار  �شناعة  �شمود  اإمكانية 
يف  اأعمل  �شاأبقى  عبا�س:  اأبو  قال  والتكنولوجيا، 
هذه املهنة ما حييت، واأوالدي �شيكملون الطريق 
من بعدي واإن �شاء اهلل ت�شمد هذه ال�شناعة فل 
�شعبيًا  موروثًا  اليوم  متّثل  وهي  تندثر  اأن  ميكن 

وهوية وتراثًا. 
طائرة فخارية 

اأحد  عمل  اإذ  طريفة،  حادثة  عبا�س  اأب��و  ويذكر 

كبريًا  متثااًل  خورماتو  ط��وز  يف  الفخار  �شانعي 
جدًا يج�ّشد طائرة اإيربا�س ون�شبه يف داقوق. 

مواد اأولية
م��ب��ك��رًا يف هذا  ان��خ��رط  ال���ذي  وحت���ّدث عبا�س 
تدخل  التي  االأول��ي��ة  امل��واد  عن  وال��ده  مع  العمل 
مادتيها  واملاء  الرتاب  وميّثل  ال�شناعة،  يف هذه 
االأ�شا�شيتني ف�شًل عن مادة اأخرى ت�شمى النفا�س 
توؤخذ من نبات الربدي ومُتزج مع الرتاب واملاء 
اأن  م�شتدركًا  متما�شك،  طني  اىل  وتتحول  وامللح 
ال�شانع  هو  ال�شناعة  هذه  اأركان  من  ركن  اأهم 
املاهر وكل االأمور الباقية ميكن توفريها ب�شهولة.
من  ويعد  معروف  م�شنعهم  اإن  عبا�س  ويقول 
اأقدم م�شانع الفخاريات لذا ي�شتمر الطلب على 

تعد مهنة الفّخار من اأقدم املهن 
يف بالد ما بني النهرين، اإذ متتد 
جذورها اىل اأعماق التاريخ، 
وغدت اليوم متثل موروثًا �ضعبيًا 
وجزءًا من ح�ضارة العراق، 
وبالرغم من زحف التكنولوجيا 
على كثري من املهن ال اأن الفخار 
ظل يواجه هذا الزحف، فما 
تزال املهنة التي تعتمد على 
اأدوات تقليدية طّورها اأ�ضحابها 
بهدف اخت�ضار اجلهد والوقت 
حتظى باهتمام النا�ض وتالقي 
رواجًا يف الأ�ضواق.

ا�شتنطاق الطني!
�شناعة الفخار

م�روث �شعبي ازدهر 
يف ط�ز خ�رمات� 
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واأخرى  للزارعة  الفخارية من جرار  منتوجاتهم 
االأواين  من  وغريها  الطيور  �شقي  يف  ت�شتخدم 

املختلفة. 
اجلهات  اهتمام  لعدم  اأ�شفه  عن  عبا�س  واأعرب 
يف  اأنَّه  مبينًا  الرتاثية،  املهنة  هذه  بدعم  املعنية 
العقود ال�شابقة كان �شّناع الفخار يح�شلون على 
دعم ال �شيما الوقود، اأما اليوم فل يوجد اأي نوع 
من الدعم، م�شريًا اإىل اأّنه طّور عمله باالعتماد 
باللهجة  )اجل��رخ(  ن�شميه  كهربائي  جهاز  على 

الدارجة. 
اأدوات خمتلفة 

ت�شكيلي  وف��ن��ان  فخار  �شانع  هيوامندي  عمر 
مواليد  م��ن  ع��ام��ًا   45 العمر  م��ن  يبلغ  ون��ّح��ات 
مدينة املو�شل، تعّلم هذه املهنة يف ق�شم النحت 
والفخار مبعهد الفنون اجلميلة، عن تاريخ هذه 
املهنة يقول: جاءت �شناعة الفخار لتلبية حاجة 
�شنعها  فقد  ال��ق��دم  منذ  ال�شرورية  االإن�����ش��ان 
ل�شد حاجته يف خزن املواد الزراعية والغذائية 
اإىل  لل�شرب والطهي وبعد ذلك حتولت  واأدوات 
من  وحت��ول��ت  للتزيني  وحت��ف��ي��ات  ت�شكيلي  ف��ن 

وظيفتها اال�شتهلكية اإىل وظيفة جمالية.

واأ�شار اىل اأن �شبب متّيز الطوز بهذه ال�شناعة 
يعود اىل كونها منطقة غري ر�شوبية وخالية من 
اأي�شًا  اأن هذه املواد متوفرة  الرمل، وي�شري اىل 
يف حمافظات اأخرى لكن قدم منطقة الطوز وما 
وت�شبق  تتمّيز  جعلها  الفخار  �شناعة  يف  حولها 
وا�شتدرك:  العراقية االخرى،  املدن  غريها من 
اإن �شّناع الفخار يعتمدون على الطني االأحمر، 
الذي يكون مليئًا مبادة احلديد وهناك مناطق 
اآالف  عمرها  تاريخية  اأماكن  وهي  العراق،  يف 
ال�شنني تعطي هذه اخلامة الطينية اجليدة. ويف 
�شوؤال عن تطور ال�شناعة الفخارية اليوم، يقول 
هيوامندي: نعم طراأت عليها احلداثة، كما اأنها 
حتولت اىل فن ت�شكيلي يدّر�س يف كليات ومعاهد 
الفنون اجلميلة وحتولت النتاجات اىل حتفيات 
املهنة  هذه  جمال  اإن  قائًل:  وا�شتدرك  اأي�شًا، 
اأن  يجب  ممتهنيها  لكن  يدوية  كونها  يف  يكمن 
فنية  ومل�شات  والر�شم  الت�شميم  بخيال  يتمتعوا 

لو�شع النقو�س واخلطوط. 
 حتف غالية 

�س  متخ�شّ متجر  �شاحب  ال�شيخاين،  ك��رمي 
ميتزج  ق��ال:  اأرب��ي��ل  يف  الفخارية  التحف  ببيع 

واخل��زف،  الت�شكيلي  الفن  ال�شناعة  ه��ذه  يف 
االآون��ة  يف  لكن  جيدًا،  اإقبااًل  منتوجاتها  وتلقى 
ال��ف��خ��اري��ات رك����ودًا اىل  ���ش��وق  االأخ����رية �شهد 
للمواطن  االقت�شادية  الظروف  ب�شبب  ما  حد 
م��ن ج��ان��ب وجائحة ك��ورون��ا م��ن ج��ان��ب اآخ��ر، 
ويف  ال��زم��ن.  م��ن  ف��رتة  متاجرنا  اأُغ��ل��ق��ت  فقد 
حتّدث  الفخارية،  االث��ري��ة  التحف  عن  ���ش��وؤال 
اال  ُتباع  ال  الرتاثية  الفخاريات  اأن  ال�شيخاين 
اأن  اىل  م�شريًا  الثمن،  باهظة  وت��ك��ون  ن���ادرًا 
�شناعتها  على  يعتمد  الفخارية  القطعة  �شعر 
فكلما كانت متقنة وفيها نقو�س وتت�شمن فكرة 
ارتفع �شعرها، لكن القطع الفخارية املتوفرة يف 
اأ�شواقنا طوال هذه املدة متو�شطة الثمن وهناك 
واأو�شح  زهيدة،  اأ�شعارها  فخارية  قطع  اأي�شا 
ال�شيخاين اأنه على الرغم من دخول املنتوجات 
الفخارية  منتوجاتنا  اأن  اال  االأجنبية  الفخارية 
ال�شياح  والجن��ذاب  جلودتها  اأك��رث  اإقبااًل  تلقى 

اإليها.
 ويف كل االحوال والظروف فاإن �شناعة الفخار 
الفن  ع��راق��ة  ع��ن  ي��ع��رّب  �شعبيًا  م���وروث���ًا  ت��ظ��ل 

واالإبداع يف بلد الرافدين.

م�������ق�������االت

ي��شف املحمداوي

مي�شا
ما بني الكرونا والك�رونا 

مَلك  ملا جاءه  اأنَّه  ال�شلم  عليه  نوح  النبي  يحكى عن 
قبل  عا�شها  �شنة  األ��ف  م��ن  اأك��رث  بعد  ليتوفاه  امل��وت 
كيف  عمرًا  االأنبياء  اأط��ول  يا  ف�شاأله:  وبعده  الطوفان 
من  دخلت  ب��اب��ان  لها  ك��دار  ف��ق��ال:  ؟  الدنيا  وج��دت 

اأحدهما وخرجت من االآخر.
ومع مقارنة حكاية نبينا نوح مبا قاله �شاعرنا اخلالد 

اأبو الطيب املتنبي:
دون  مبا  تقنع  فل  م��روم..  �شرٍف  يف  غامرت  "اإذا 

النجوم 
فطعم املوت يف اأمر حقرٍي.. كطعم املوت يف اأمٍر عظيم
جتد املواطن العراقي و�شط خارطتي حكاية نوح و�شعر 
املتنبي يف معاناته مع املوت واإن كان املوت حقًا ال بّد 
منه، فنحن يف زمن الطاغية املقبور الذي اىل يومنا 
هذا نح�شد زرعه االأ�شود على الوطن واملواطن وجدنا 
كان  التي  الكرونا(  )�شيارة  مكرمة  �شحية  اأنف�شنا 
مينحها ل�شهيد حربه مع اجلارة اإيران، ليذهب اآالف 
ال�شباب وهم يف عز �شبابهم ومل يعي�شوا حياة ال�شباب 
اجلميلة كما يفعل نظراوؤهم يف بقية دول العامل، ومل 
ينعموا بربع اأعمارهم وهم لي�شوا باأنبياء وال مر�شلني 
األف  عا�س  الذي  وهو  نوحًا  نبينا  وجند  اهلل،  رحمهم 
اأن و�شفها كدار لها  عام يت�شورها كلمح الب�شر بعد 
فكيف  االآخ���ر،  وخ��رج من  اأحدهما  دخ��ل من  ب��اب��ان؛ 
الذين ذهبوا وهم  اأوالدنا وعائلتهم  بح�شرة وحرقة 
االهازيج  نطلق  كّنا  الفجائع  تلك  ومع  ال��ورد،  باأعمار 
ال�شاخرة والطرائف املّرة على ما يح�شل بنا، واتذكر 
منها )ا�شت�شهد خويه ا�شت�شهد بيها كرونا ام التربيد( 
لعائلة  جارة  عن  ال�شعبية  االأو�شاط  تناقلتها  طرفة  اأو 
علقت  الكرونا  ا�شتلموا  حني  اجلبهات  �شهداء  اأح��د 

مبع�شكر  ن��امي  حظي  مثل  )ق��اب��ل..  قائلة:  ب�شخرية 
الر�شيد(!

وحكايتنا اجلديدة مع وباء الكورونا الذي اأ�شبح اأكرث 
رعبًا واإرهابًا علينا وعلى العامل ليح�شد اآالف االأرواح 
من املواطنني، ال ينطبق اأي�شا مع و�شف املتنبي للموت، 
فل توجد مغامرة مع هذا الداء القاتل لن�شل النجوم 
وم�شاكننا  االأكفان  ح�شتنا  كانت  بل  عليه  بانت�شارنا 
االأم��ر  يف  امل��وت  لطعم  بو�شفه  �شدق  لكّنه  القبور، 
احلقري وهو ما تذوقناه بح�شاد هذا القاتل لكثريين 
يف  امل��وت  لطعم  و�شفه  واالأج��م��ل  �شعبنا،  اأب��ن��اء  م��ن 
االأمر العظيم ليخ�س به �شهداء احلرب �شد االإرهاب 
تلك  ي�شتحقون  التفجريات وهم  واإخوتهم من �شهداء 
العظمة، ولكن طعم املوت يف االأمر احلقري تكّرر علينا 
يف فاجعتنا الكربى التي طالت مر�شى هذا الفايرو�س 
يقول  امل��وت  وك���اأّن  اخلطيب  اب��ن  م�شت�شفى  بحريق 
للعراقيني: اأنا لكم باملر�شاد دائما واأبدًا لنتح�شر على 
املوت الطبيعي الذي اأ�شبح من احلوادث ال�شعيدة على 
قلوب ذوي املتوفني به، وكاأن ال�شاعر يعنينا حني قال: 

يف كل يوم لنا َمْيٌت ن�شيعُه.. 
نن�شى مب�شرعِه اآثاَر َمْوتانا

جتد امل�اطن العراقي و�شط خارطتي حكاية 
ن�ح و�شعر املتنبي يف معاناته مع امل�ت واإن كان 

امل�ت حقًا ل بّد منه، فنحن يف زمن الطاغية 
املقب�ر الذي اىل ي�منا هذا نح�شد زرعه 

الأ�ش�د على ال�طن وامل�اطن وجدنا اأنف�شنا 
�شحية مكرمة )�شيارة الكرونا( التي كان 

مينحها ل�شهيد حربه مع اجلارة اإيران..



 

ب�شري الأعرجي
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هل من نهاية؟
العقاري  الت�شجيل  دوائ���ر  اإح���دى  اأع��ت��اب  على 
اأن  اكت�شف  وق��د  ال�شن،  يف  طاعنًا  رج��ًل  راأي��ن��ا 
فقد  م��زورة،  بوكالة  منزله  باع  جمهواًل  �شخ�شًا 
ح�شر اىل الدائرة لبيع منزله، لكن وجده با�شم 
حاله  امل���زور،  جيب  اىل  اأم��وال��ه  وذهبت  غ��ريه، 
حال كثريين ممن ذهبت ممتلكاتهم اىل اآخرين 
نتيجة تزوير الوكاالت العامة واخلا�شة، فهل من 

نهاية لهذه احلكايات املوؤملة؟
ال�شكوى:  تقدمي  اىل  التوجه  قبل  بعجالة  حدثنا 
ب�شبب  يل  يعد  مل  لكنه  داري،  لبيع  هنا  "اأنا 

البيت  بقي  وال  امل��ال  على  اأح�شل  مل  التزوير.. 
يل.. ذهب كل �شيء"!  

ف��شى
م��رارًا  حدثت  الرجل  هذا  كابدها  التي  احلالة 
اأم��وال  ب�شببها  و�شاعت  اآخ��ري��ن،  م��ع  وت��ك��رارًا 
امل����زورون  ح���اك  مل��واط��ن��ني  �شخمة  وع���ق���ارات 
هذا  قنوات  اإح��دى  عليها،  اال�شتيلء  تفا�شيل 
تعدادها  ك��ان  التي  املركبات  وك��االت  االحتيال 
التزوير  تف�شى  اإذ  اأع��وام،  قبل  االآالف  بع�شرات 
فيها، وما تزال ذاكرة العراقيني حتتفظ بق�ش�س 
كثرية عن تزوير الوكاالت العامة واخلا�شة التي 

دون  للمواطنني  ممتلكات  اإث��ره��ا  على  بيعت 
�شنوات  منذ  عا�شوا  لعراقيني  ومنها  علمهم، 
امل��زورون  نه�شها  ممتلكاٍت  وتركوا  البلد  خارج 
باأوراق "م�شروبة" وامتلأت املحاكم بق�شاياهم 
طلبًا للعدالة والق�شا�س من ال�شراق، ال �شيما يف 
االإداري��ة  بالفو�شى  تكون  ما  اأ�شبه  كانت  مرحلة 
وعدم وجود اأوراق ر�شمية حم�شنة من التزوير.. 

اإجراءات
املدير العام لدائرة الكتاب العدول را�شتي يو�شف 
للمواطنني  الوكاالت  دائرته  متنح  ال��ذي  حميد 
من  ع���دد  ع��ن  العراقية"  ل�"ال�شبكة  حت���دث 

عمليات  من  ت  خف�شّ التي  املتخذة  االإج���راءات 
اأربعة  "طّورنا  وقال:  عالية جدًا،  بن�شب  التزوير 
ف�شفورية  علمات  على  حتتوي  وك��االت،  من��اذج 
ومائية �شرية ال ميكن ل�شعاف النفو�س تزويرها، 
وهو ما اأغلق بابًا وا�شعًا للتزوير وحفظ ممتلكات 
التزوير  ح��االت  "اأغلب  واأ���ش��اف:  املواطنني". 
للوكاالت يجري باإبراز م�شتم�شكات ثبوتية مزورة 
املوظف  مينح  اذ  الوكالة،  اإ�شدار  عملية  اأثناء 
تلك الوكالة للمزور، ليت�شرف بها بعد ذلك وفق 

وتداركنا  اليوم،  تغري  احلال  لكن  له،  خطط  ما 
االحتيال  حاالت  كثريًا  قلل  الذي  االأمر  الو�شع، 

والتزوير".
ثغرة..

هذه الثغرة واخللل، كانت �شببًا يف ح�شول كثري 
وفقها  على  ت�شرفوا  وك��االت  على  املزورين  من 
فاجلرمية  دون عملهم،  اآخرين  اأنا�س  مبمتلكات 
ثبوتية  بوثائق  ال�شخ�شية  بانتحال  تتعلق  هنا 
ن�شخة  ولي�س  ال��وك��ال��ة،  على  للح�شول  م���زورة 
ح��االت  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  على  بذاتها  الوكالة 

تزوير للوكاالت يف ال�شنوات املا�شية.

املوظفني جرى  "مهارات  اأن  اأو�شح  العام  املدير 
الثبوتية  امل�شتم�شكات  عن  بالك�شف  تطويرها 
الكّتاب  دائ���رة  يف  املوظفون  ُزج  فقد  امل���زورة، 
االأدل��ة  تخ�ش�شية  مبديرية  دورات  يف  ال��ع��دول 
اأج��ل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  التابعة  اجلنائية 
ك�شف  التزوير،  جم��ال  يف  اخل��ربات  اكت�شابهم 
اكت�شاف  يف  �شاهمت  مهمة  معلومات  وت��ل��ق��وا 
اإ�شدار  يف  امل�شتخدمة  امل��زورة  الوثائق  الثبوتية 
الوثائق  عائدية  من  التاأكد  واأ�شاليب  الوكاالت، 
اإ�شدار  كبري  نحو  على  منع  ما  وه��و  لل�شخ�س، 
على  القب�س  األقَي  وم��وؤخ��رًا  امل���زورة،  ال��وك��االت 

كان املنظر الأكرث م�ضاهدة يف بع�ض موؤ�ض�ضات الدولة املعنية بنقل 
امللكية، حالت الإغماء لدى املواطنني، بعد اكت�ضافهم اأن ممتلكاتهم قد 
باعها ا�ضخا�ض اآخرون بوكالت مزورة، ف�ضلُب احلقوق بالتزوير ُيفقد 

املرء اتزانه وي�ضعق عقله، فهل �ضي�ضتمر هذا احلال؟

اإجراءات جديدة ملنع الحتيال 
وانتحال ال�شخ�شية

حق�ق م�اطنني �شلبتها 
املزورة" "ال�كالت 

را�شتي يو�شف حميد
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وكالة مب�شتم�شكات  على  للح�شول  �شعى  مواطن 
وتقديرًا  املوظفني،  اأح��د  اكت�شفه  وق��د  م���زورة، 

الأمانته وحر�شه كافاأه وزير العدل". 
جرائم

ال�شخ�شية  امل�شتم�شكات  بتزوير  االأمر  يتعلق  وال 
للح�شول على وكالة يجري على وفقها الت�شرف 
ب���اأم���لك ال��غ��ري، ب��ل ه��ن��اك ت���واط���وؤ م��ن بع�س 

املوظفني يف الدوائر االأخرى ذات العلقة.
ومن بني اجلرائم املرتكبة نتيجة تزوير الوكاالت، 
تلك التي وقع �شحيتها مواطنون و�شاعت حقوق 
اإذ  مثًل،  كركوك  حمافظة  يف  للدولة  عقارات 
ح�شلت "ال�شبكة العراقية" على قرارات ق�شائية 
اإدانة  ومنها  التزوير،  هذا  تفا�شيل  بع�س  بينت 
بكركوك  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  يف  موظفتني 
بيع  معاملت  ومترير  ع��ق��ارات  بت�شجيل  قامتا 

مبوجب وكاالت وكتب متليك مزورة.
باأ�شابري )36( عقارًا  املوظفتان تلعبتا  هاتان 
يف املحافظة و�شدر اثنا ع�شر حكمًا غيابيًا بحق 
املدانة االأوىل، وثمانية اأحكام غيابية بحق املدانة 
�شنة  احلب�س  من  حكم  كل  مدة  وت��رتاوح  الثانية 

اىل ال�شجن �شبع �شنوات بح�شب كل حالة.
تق�شري

بق�شايا  املخت�شة  اجلنح  حمكمة  اأ�شدرت  كما 
االقت�شادية  واجلرمية  االأموال  وغ�شيل  النزاهة 
بيع  يف  �شاركت  بغداد  يف  موظفة  بحب�س  حكمًا 
عقار مبنطقة الكرادة جتاوزت م�شاحته 10 اآالف 
املوظفة  هذه  فاإن  املحكمة،  قرار  وبح�شب  مرت. 

اىل  العقار  ملكية  نقلت 
امل�������ش���رتي ب��ا���ش��ت��خ��دام 
وك���ال���ة م���ع���زول���ة ج��رى 
اإ�شدارها يف وقت �شابق 
اىل  االأ�شلي  املالك  من 

اأ�شبحت  اأنها  اأي  اإلغاوؤها،  جرى  وبعدها  حماٍم 
وقت نقل ملكية العقار بل قيمة قانونية، ومع هذا 
جرت عملية النقل دون التثبت من امل�شتم�شكات 
التي  املوظفة  مهمة  وهي  العقار،  ملالك  العائدة 
مل تطلب اأي�شًا �شحة �شدور الوكالة التي خولت 

املحامي بيع العقار.
�شحة �شدور

من  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  مراجعي  اأغ��ل��ب  وي��ع��اين 
امل�شتم�شكات  �شدور"  ل�"�شحة  املوظفني  طلب 
ي��رون  اإذ  حقهم  م��ن  وه��و  الر�شمية،  الكتب  اأو 
فاإن  االآخ��ر  الوجه  من  لكن  للمعاملة،  تعقيد  اأنه 
قد  ممن  ملمتلكاتهم  حماية  تعّد  ال�شدور  �شحة 
ينتحل �شخ�شيتهم وي�شتويل عليها بنحٍو خمالف 

للقانون.
لكن هذا االإجراء الروتيني بداأت معاجلته �شيئًا 
ف�شيئًا ال�شيما يف دوائر الكتاب العدول، وظهرت 
بوادره يف دائرتني ببغداد مع تغيري امل�شتم�شكات 
الورقية )البطاقة ال�شخ�شية و�شهادة اجلن�شية( 

اىل البطاقة املوحدة. 
قارئ البطاقات

قال:  حميد  يو�شف  را�شتي  للدائرة  العام  املدير 
ثبوتيًا  م�شتم�شكًا  املوحدة  البطاقة  اعتماد  "اإن 
تعريفيًا للأ�شخا�س ووجود اأجهزة قارئ البطاقة 
الوطنية �شاعدت يف اخت�شار الوقت ومنع انتحال 

ال�شخ�شية".
واأ�شاف "اعتمدنا اأجهزة قارئ البطاقة يف كثري 
املعلومات  وُنحّدث  العدول  الكتاب  مديريات  من 
التعاون  �شمن  دوري  نحو  على  االأجهزة  هذه  يف 
اأ�شهم  ما  وذل��ك  والداخلية،  العدل  وزارت��ي  بني 
انتحال  ومنع  التزوير  ح��االت  من  كثري  منع  يف 

ال�شخ�شية بوثائق مزورة".
وتابع بالقول: "يف النية �شمن خطة العام احلايل 

�شراء مزيد من تلك االأجهزة وتوزيعها على جميع 
دوائرها الخت�شار الوقت ومتهيدًا للبدء مب�شروع 
ب�شمات  باأخذ  �شُتنفذ  التي  االلكرتونية  االأمتتة 
األكرتونية وحفظ املعلومات داخل احلا�شوب ملنع 

حاالت التزوير".
يف  جتريبيًا  االإج��راء  هذا  يف  "�شرعنا  وواأردف: 
والكرخ  ال�شاحلية  يف  ال��ع��دل  الكاتب  دائ��رت��ي 
ال�شباحي وامل�شائي.. �شحيح اأن العملية ت�شتلزم 
لوقف  طريق  اأف�شل  لكنها  بالق�شري،  لي�س  وقتًا 
التزوير  من  املواطنني  اأم��لك  وحفظ  ال��روت��ني 
ولدينا  م���زورة،  ب��وك��االت  ال�شخ�شية  وانتحال 
موظفون ح�شلوا على خربة يف اكت�شاف الوثائف 
الثبوتية املزورة، خ�شو�شًا لهوية االحوال املدنية 
للتزوير  البياين  اخلط  لذا  اجلن�شية،  و�شهادة 

انخف�س كثريًا".
م�شري..

عمليات تزوير الوكاالت مل تتوقف، فلغاية اليوم 
انتحل  باأن �شخ�شًا ما  ال�شكوى  يقدم  هناك من 
م����زورة، و���ش��اع��ت ج���راء ذل��ك  ب��وك��ال��ة  �شفته 
غادر  الذي  الكبري  الرجل  حالة  مثل  ممتلكاته، 
حديثنا  نكمل  ان  دون  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة 

معه. 
�شاألنا املدير العام عن م�شري اال�شخا�س الذين 
وك��االت،  على  للح�شول  م��زورة  وثائق  يقدمون 
"تتوىل اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة امل��وج��ودة يف  ف��ق��ال: 
ونر�شلهم  عليهم،  القب�س  العدول  الكتاب  دوائر 
العادل،  جزاءهم  لينالوا  املخت�شة  اجلهات  اىل 
املديرية  يف  �شيء  كل  وراءه  يرتك  بع�شهم  لكن 
بالقول:  وتابع  ويهرب".  االأن��ظ��ار  عن  وي��ت��وارى 
على  املتجاوز  م�شكلة  يحل  ال  ال��ه��روب  "هذا 
القانون، فقد ير�شده موظفونا، ويجري التعامل 

معه بقوة القانون".

د. عالء هادي احلطاب 

خارج ال�شندوق

تغييب ال�عي

كلما ارتفع وعي الفرد مبفهومه العام انعك�س ذلك اإيجابًا على املجتمع واالأمة، كذلك 
الدولة موؤ�ش�شاتيًا، والعك�س اإن الوعي اإذا انخف�س لدى الفرد اأّثر �شلبًا على جمتمعه 
اإن الوعي ي�شكل املحرك والقائد الختياراته يف  اإذ  وبيئته وجممل تف�شيلت حياته، 
امل�شارات والنهج وال�شلوك والفعل والقرار لتوجهه، فاإذا كان واعيًا ف�شتكون قراراته 
حم�شوبة وخَمططًا لها ب�شكل جيد، ت�شمن له يف االأقل عدم فو�شوية م�شارات اتخاذ 

القرار ونتائجه.
وياأتي الوعي من اإدراك ذلك الفرد ملا يحيط به بفهم علمي ومنطقي للأ�شياء نتيجة 
يعرفه، وهذا  اأن  اإجمايل ما يحتاج  التي ميتلكها عن  العامة  والثقافة  املعلومات  لكّم 
االمر لن ياأتي حتمًا من فراغ، بل من االطلع املعريف والثقايف والفكري، فكلما زاد 

وعيه ملا يحتاج اأن يعيه زادت معه ثقافته وفكره واطلعه. 
ال�شباب  لدى  الوعي  لتغييب  مق�شودة  حماوالت  املا�شية  ال�شنوات  ويف  اليوم  جتري 
الوعي  ثقافة  واإ�شاعة  ومعرفة،  بوعي  لديهم  باالأ�شياء  واالإدراك  الفهم  وتعطيل 
العقل  لتعطيل  حماوالت  يكن،  مل  اأم  وعقليًا  منطقيًا  �شحيحًا  اأكان  �شواء  اجلماعي 
عن  و�شريعة  ب�شيطة  وبنظرة  املجتمع،  يف  حت�شل  كبرية  قيمية  لرتاجعات  والتفكري 
حاالت الطلق وتزايدها، وم�شتوى االأمية، وتراجع العلم واملعرفة، ف�شًل عن مغادرة 
اَر�س  ثقافة القراءة واالطلع مثااًل ال ح�شرًا، يتبني لنا بو�شوح م�شتوى التغييب الذي مُيَ
للوعي عند االأفراد ثم لدى املجتمع، فهل بتنا ن�شاهد اليوم اأحدًا يقراأ كتابًا اأو يبحث 
عن فكرة اأو مفهوم �شوى املهتمني بهذا اجلانب من االأكادمييني واأ�شاتذة اجلامعات 

وطلبة الدرا�شات العليا ممن يحتاج عمله اإىل البحث عن معلومة اأو فكرة فقط. 
قليل ما نرى اليوم اأفرادًا يطالعون كتبًا ورقية اأو حتى اإلكرتونية ويبحثون عن اأفكار اأو 

تاأريخ اأو �شري اأو معلومات ُيغنون بها عقولهم.
هنا حتما ال نعمم هذا احلكم، فهناك اأفراد ما زالوا يحّكمون عقولهم فيما يريدون 
اتخاذه من قرارات ومواقف وال ينتظرونها اأن تاأتي اإليهم معّلبة مزرك�شة منّمقة واإن 

كانت غري �شحيحة عقًل ومنطقًا .

ياأتي ال�عي من اإدراك الفرد ملا يحيط به بفهم 
علمي ومنطقي لالأ�شياء نتيجة لكّم املعل�مات 

والثقافة العامة التي ميتلكها عن اإجمايل ما 
يحتاج اأن يعرفه..



كثريون من �ضتى بقاع العامل يخططون لتم�ضية عطلتهم يف اليابان لتتزامن مع 
"مهرجان اأزهار الكرز" ال�ضاحر الذي يحل مع الربيع يف جتربة فريدة من نوعها.

يف الوقت عينه اعتاد �ضكان العا�ضمة اليابانية طوكيو التوافد اإىل املتنزهات 
واملعابد والأ�ضرحة، وكذلك اإىل �ضفاف الأنهار يف مو�ضم الربيع  لال�ضتمتاع 

باأزهار الكرز، وهو حدث �ضنوي مهم يف اليابان، رغم حماولة ال�ضلطات تقييد 
الحتفالت خ�ضية تف�ضي الوباء.

جان  اجلمال وال�شحر يت�ِّ
مهرجان اأزهار الكرز يف اليابان

وجدت اأ�شجار الكرز طريقها اأي�شًا اإىل العا�شمة 
االأمريكية. ففي العام 1912، زرعت االأ�شجار يف 
وا�شنطن العا�شمة كهدية ترمز اإىل ال�شداقة بني 
البلدين. بعد قرون، ال يزال تفتح االأزهار يُحتفل 

به يف الواليات املتحدة يف وئام مع اليابان.
اليابان تهدي العراق اأ�ضجار 

الكرز
املبا�شرة   2019 العام  يف  بغداد  اأم��ان��ة  اأعلنت 
االأجمل  تعد  الكرز،  اأ�شجار  من  خم�س  بزراعة 
بغداد  مطار  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  على  العامل  يف 
لتكثريها يف حال �شمدت يف  مع خطة  ال��دويل، 

الظروف العراقية.
جمال اأزهار الكرز يجذب 

ال�ضياح اإىل طوكيو
اليابان  يف  الربيع  ق��دوم  ت�شاحب  ع��ام،  كل  يف 
اإن  ما  والبي�شاء،  ال��وردي��ة  الزهور  من  �شفوف 
تاأملية  ملديات  جمالها  ياأخذك  حتى  اإليها  تنظر 
بعيدة. جذبت اأزهار الكرز، املعروفة اأي�شًا با�شم 
خلل  ال�شياح  م��ن  يح�شى  ال  ع���ددًا  ���ش��اك��ورا، 
مو�شم ازدهارها الذي ي�شتمر عادًة من منت�شف 
اآذار حتى اأوائل اأيار. قبل تف�شي فريو�س كورونا، 
كانت طوكيو تكتظ بال�شياح كل عام خلل فرتة 
بينما ال  اآذار،  ذروة االزده��ار يف منت�شف �شهر 
ت�شهد املدن ال�شمالية مثل كيوتو االزدهار الكامل 

حتى ني�شان
يف هذا العام جاء الربيع مبكرًا، اإذ بلغت اأزهار 
الكرز يف املدن اليابانية، التي كانت عادًة يف وقت 
عن  مبكر  وقت  يف  ذروتها  االإزه��ار،  من  متاأخر 
العا�شمة  القائمة  وت�شدرت  املا�شية.  االأع��وام 
يف  ازدهارها  ذروة  بلغت  التي  لكيوتو،  القدمية 
26 اآذار. وت�شري ال�شجلت اإىل اأن هذا هو اأقرب 
اأكرث من 1200  املدينة منذ  �شهدته  موعد ذروة 
اإىل حلول  تقليديًا  ت�شري  االأزهار  الأن  عام، نظرًا 
مو�شم الربيع، ويخ�شى العلماء اأن تكون اأزهارها 

املبكرة مرتبطة بتغري املناخ. 
تقاليد الربيع لدى اليابانيني

يعد االحتفال مبو�شم اأزهار الكرز تقليدًا يابانيًا 
روابط  الكرز  فلأ�شجار  م�شت،  قرون  اإىل  يعود 

عن م�قع/ اإجنانتنك ترفلز 
ودي�شكفر مكازين

ترجمة: اآلء فائق
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مهمة بتاريخ اليابان وثقافتها حيث ترمز االأزهار 
اإىل احلياة الب�شرية والوقت نظرًا الأن فرتة تفتح 
على  تدل  االأزه��ار  اأن  وُيعتقد  ق�شرية،  االأزه��ار 

اجلمال العابر يف احلياة.
 بداأت ممار�شة االحتفال باأزهار الكرز بني عامي 
العقود  �شائعة يف  اأ�شبحت  لكنها  و 1185،   794
االأخرية، اإذ يتدفق ال�شائحون اليوم اإىل اليابان 

للم�شاركة يف حفلت م�شاهدة جمال الزهور.
ارتفاع درجات احلرارة والإزهار 

املبكر
�شهدت مدينة كيوتو ربيعًا دافئًا ب�شكل ا�شتثنائي 
ه��ذا امل��و���ش��م. وف��ًق��ا ل��وك��ال��ة االأر����ش���اد اجلوية 
اليابانية، ارتفعت درجات احلرارة يف �شهر اآذار 
العام  يف  فهرنهايتة  درج��ة   47.5 متو�شط  من 
العام  يف  فهرنهايتة  درج���ة   51.1 اإىل   1953
اجتاهًا  الكرز  اإزه��ار  مو�شم  اأظهر  كما   .2020
مل يحدث يف وقت �شابق يف العقود االأخرية، ما 
دفع العلماء اإىل حتديد التغري املناخي باعتباره 

اجلاين املحتمل.
مت ا�شتك�شاف هذا االجتاه الطويل االأمد لزيادة 

درجات احلرارة واالإزهار املبكر يف درا�شة ن�شرت 
 ،  Biological Conservation جملة  يف 
فقد فح�س الباحثون �شجلت مهرجانات اأزهار 
الكرز التي يتم االحتفال بها يف كيوتو منذ القرن 

التا�شع لتحديد مدى تاأثرياملناخ عليها. 
امل��ن��اخ  ت��غ��ري  م��ن  م��زي��ج��ًا  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ك�شفت 
والتح�شر)زيادة اأعداد ال�شكان يف املدن(، ميكن 
مبكر  وق��ت  يف  النباتات  ازده���ار  يف  يت�شبب  اأن 
داخل بيئة املدينة. حتدث زيادة درجات احلرارة 
وهو  االأحفوري،  للوقود  العاملي  االح��رتاق  ب�شبب 
تاأثري  ع��ن  ف�شًل  امل��ن��اخ،  تغري  يف  رئي�س  �شبب 
درجات احلرارة احل�شرية املعزز، الذي يحدث 
اأكرث  ح��رارة  درج��ات  من  املدينة  تعاين  عندما 
دفئًا من املناطق الريفية القريبة. والنتيجة هي 
مو�شم  بدء  اإىل  ي��وؤدي  الذي  الربيع  ف�شل  بداية 

اإزهار الكرز مبكرًا اأي�شًا.
لهذا  تخ�شع  التي  الوحيدة  املنطقة  لي�شت  كيوتو 
التغيري، فقد بلغت طوكيو ذروة ازدهارها يف 22 
التاريخ امل�شجل،  اأقدم تاريخ يف  اآذار، وهو ثاين 
و�شلت  العا�شمة،  وا�شنطن  يف  البحار  وع��رب 
قبل  اأي  اآذار،   28 يف  ذروتها  اإىل  الكرز  اأ�شجار 
من  قرن  قبل  عليه  كانت  مما  تقريبًا  اأي��ام  �شتة 

الزمان. 
ازدهار الكرز املبكر يقلق العلماء

اهتمامات  على  املبكر  االإزه����ار  ا�شتحوذ  لقد 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  والباحثني  املناخ  ن�شطاء 
الذين ينظرون اإليه على اأنه موؤ�شر اآخر على تغري 
املناخ. ومع تقدم ال�شنوات، قد تخرج املزيد من 
البيانات من وكالة االأر�شاد اجلوية اليابانية، اإذ 
اأنها توا�شل مراقبة اأحوال الطق�س خلل مو�شم 

اإزهار الكرز.
مهرجان اأزهار الكرز يف اليابان

عادة يف  اليابان  الكرز يف  اأزه��ار  يحل مهرجان 
اأوائل ني�شان، حني تتفتح يف هذه  اأو  اآذار  اأواخر 
الفرتة بالذات اأزهار الكرز، وميثل تفتحها بداية 
مو�شم الربيع لرت�شم معه مناظر طبيعية باألوان 

بهية رائعة.
ت�شكل اأزهار الكرز، التي ت�شمى "�شاكورا" باللغة 
مع  �شاحرًا  م�شهدًا  الربيع،  وق��ت  يف  اليابانية 
البلد،  من  خمتلفة  اأج��زاء  يف  املتناثر  وجودها 

باهت،  وردي  اأو  اأب��ي�����س  ب��ني  األ��وان��ه��ا  وتتباين 
واأحيانًا وردي غامق اأو اأ�شفر، ويف بع�س االأحيان 
يتغري اللون مع تقدم فرتة االزدهار، فهي ترمز 
اإىل طبيعة احلياة احل�شا�شة والزائلة ويف الوقت 
نف�شه جتذب ال�شكان املحليني وال�شياح على حد 

�شواء.
 ثمة كلمة ت�شمى "هانامي" يف املعجم الياباين، 
وهي  الكرز  اأزه��ار  "م�شاهدة  اإىل  معناها  ي�شري 
تتفتح"، اأو املمار�شة التي داأب عليها اليابانيون، 
التي دامت قرونًا لل�شتمتاع بنزهة اأو حفلة حتت 
تتفتح  ال��ذي  الوقت  ذات  يف  الكرز  اأ�شجار  ظل 
االأم��اك��ن، ميكنك حتى  بع�س  اأزه��اره��ا. يف  فيه 
اال�شتمتاع بنزهة هانامي بوقت متاأخر من الليل 
مع فواني�س ورقية جميلة لزيادة جمالية االأجواء 

ال�شاحرة واملناظر اخللبة.
تنوع وافرالأ�شناف اأزهار الكرز يف اليابان

بينما ميكن اأن ت�شتمر فرتة تفتح االإزهار حتى 14 
تكون  اأخرى  اأ�شناف  ثمة  فاإن  بالعادة،  يومًا، يف 

يف ذروة تفتحها لب�شعة اأيام فقط.
تتمتع اليابان بعلقة خا�شة مع اأزهار الكرز اإىل 
درجة اأن البع�س قد ي�شميها "الزهرة الوطنية" 
للبلد، فهي موطن الأكرث من مئة نوع من اأ�شجار 

الكرز، مبا يف ذلك االأنواع الربية واملزروعة.
يتم متييز االأ�شجار اأي�شًا من خلل عدد البتلت 
)االأوراق التويجية( ولون البتلت و�شكل ال�شجرة 
مع منو  االإزه��ار  تفتح  توافق  واإذا  االأوراق،  ولون 
حتتوي  التي  االأ�شجار  ت�شمى  ال�شجرة،  اأوراق 
ب�  بتلت  خم�س  عن  تزيد  متفتحة  اأزه���ار  على 

yaezakura بالياباين.
املكونة  يو�شينو"  "�شومي  ك��رز  اأ���ش��ج��ار  نوعية 
الوردي  اأو  االأبي�س  اللون  ذات  بتلت  من خم�س 
الباهت هي من بني اأ�شجار الكرز االأكرث �شيوعًا 
 Ukon جمموعة  ت�شتهر  بينما  ال��ي��اب��ان،  يف 
ال��ذي   ال��وق��ت  ويف  الباهتة.  ال�شفر  ب��اأزه��اره��ا 
ميكن اأن ت�شتمر فرتة تفتح االأزهار حتى 14 يومًا 
، غري اأن ثمة اأ�شناف اأخرى ال تتعدى ذروة تفتح 
اأيام فقط. وهناك طريقة  اأزهارها �شوى ب�شعة 
رائعة لل�شتمتاع بجمال اأزهار الكرز يف اليابان 
مرور  مع  با�شتمرار  تغريها  كيفية  مراقبة  وهي 

االأيام.
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

اقت�شاد الف�شاد

قد يبدو العنوان اأعله غريبًا، فهل للف�شاد اقت�شاد خا�س 
قد  ال��ذي  اخلا�س  اقت�شاده  للف�شاد  نعم،  اجل��واب:  به؟ 
وهو  والنزاهة،  واالإعمار  البناء  اقت�شاد  من  اأقوى  يكون 
غريب،  بان�شجام  تعمل  ومقومات  عنا�شر  وله  متما�شك 
اأداوؤها حمكومًا بخوارزمية حا�شوبية ال تقبل  كما لو كان 

اخلطاأ وال ال�شهو، وتتطور و"حُتّدُث" نف�شها با�شتمرار.
واحدة  �شنجد  فاإننا  مثًل،  الكهرباء  قطاع  اإىل  جئنا  فلو 
احل��دوث،  يف  م�شتمرة  االقت�شادية  ال��ك��وارث  اأ���ش��واأ  من 
بع�س  ميزانيات  تعادل  قد  طائلة  اأم��وااًل  ت�شتنزف  وهي 
امل�شاألة  نح�شب  وتعالوا  امل���وارد،  متو�شطة  املنطقة  دول 
من  اأقل  العراق  �شكان  عدد  يقال:  عرب" كما  "ح�شاب 
تنازليًا  تقريبًا  �شنقربه  لكننا  بقليل،  ن�شمة  مليون   40
فنقول: 36 مليون ن�شمة، و�شنفرت�س اأن معدل عدد اأفراد 
االأ�شرة الواحدة يف العراق هو )9( اأفراد، ومعنى هذا اإن 
اأربعة  اأربعة مليني عائلة، وهذا يعني  عدد العائلت هو 
مليني "جوزة" كهرباء اإ�شافية ثمن الواحدة منها حوايل 
اأوفر"  "جنج  حتويل  جهاز  مليني  واأرب��ع��ة  دوالرات،   5
ثلث  اإىل  منزل  كل  ويحتاج  دوالرات،   8 ثمنه  متو�شط 
اأي�شًا ثمنها جمتمعة  "بكرات" من االأ�شلك يف املتو�شط 
واالإطفاء  للت�شغيل  اأخرى  جوزة  واإىل  دوالرًا،   80 يقارب 
ي�شلمها ل�شاحب املولدة = 5 دوالرات اأي�شًا، ثم على كل 
عائلة من هذه االأربع مليني اأن تدفع �شهريًا ما متو�شطه 
ح�شابه  اأ�شتطيع  ال  عَما  ناهيك  مولدة،  اأج��ور  دوالرًا   60
تعمل  التي  ال�شغرية  املنزلية  "العاك�شات" واملولدات  من 
اأعله،  احل�شبة  بلغته  ما  اأرقامها  تبلغ  ال  وقد  بالبنزين، 

لكنها قد تقارب ربعها.
فاإذا اأ�شفنا اإىل كل ذلك اأن كل تلك املواد التي ذكرناها 
يف  وال�شيما  كليًا،  ا�شتبدالها  اإىل  تقريبًا  بيت  كل  ي�شطر 

ب�شبب  املولدة  ينقطع خط  ال�شيف احلارقة، حني  �شهور 
وال  باملليني،  واأع��داده��ا  االأ���ش��لك  بني  حت��دث  متا�شات 
االإن�شان،  اأخيه  واير  "وايره" من  االإن�شان متييز  ي�شتطيع 

في�شطر اإىل ت�شليك جديد كامل.
الذي  الكاز  من  املتلطم  البحر  نن�شى  اأن  بنا  َيح�ُشُن  وال 
من  املكعبة  االأم��ت��ار  تريليونات  وال  امل��ول��دات،  اأح��رق��ت��ه 
اإننا  الهواء.  يف  عوادمها  اأطلقتها  التي  ال�شامة  الغازات 
على هذه احلال منذ ت�شعينيات القرن املن�شرم، لكن اإذا 
ح�شبنا التكاليف طوال الثمانية ع�شر عامًا املا�شية فقط، 
"ع�شة وع�شني"  املواطنني، قد هدرنا  اأننا، نحن  ف�شنجد 

مليار دوالر من دون اأي جدوى اأو حت�ّشن يف اخلدمة.
حني  لتطَلُع  وال���روَح  لي�شتُّ  والعقَل  لينعقد  الل�شاَن  واإّن 
التي  )تقريبًا(  ال�شبعني  املليارات  ذلك،  كل  اإىل  ن�شيف 
راأينا  وال  الكهرباء،  على  املتعاقبة  احلكومات  اأنفقتها 
حمطات توليد عملقة حتل امل�شكلة، وال ا�شتثمرنا طاقة 
ال�شم�س اللهم اإال يف "طبخ الرطب" والب�شر على ال�شواء، 
ومل نن�شئ حقول توليد طاقة نظيفة كما ح�شل يف البلد 
اإىل  وحتولها  الريح  ت�شتقبل  "بروانات"  وال  امل��ج��اورة، 

كهرباء وفلو�س.
اأيار ودرجة احلرارة تلم�س اخلم�شني،  اأحدثكم االآن يف 
وما يزال اأمامنا جحيم حزيران ومتوز واآب اللهاب.. وكل 

�شيف و"اأنتم اإىل اهلل اأقرب".

فل� جئنا اإىل قطاع الكهرباء مثاًل، 
فاإننا �شنجد واحدة من اأ�ش�اأ الك�ارث 

القت�شادية م�شتمرة يف احلدوث، 
وهي ت�شتنزف اأم�اًل طائلة قد تعادل 

ميزانيات بع�س دول املنطقة مت��شطة 
امل�ارد..

م�������ق�������االت



تذكر الروايات التاريخية اأن ج�شده ال�شريف ظل 
م�شجًى يف مكان ا�شت�شهاده الأكرث من يوم وذلك 
هذه  على  وطغيانهم  عليه  اأع��دائ��ه  حقد  ب�شبب 
و)اأبو  )العري�س(  األقابه  من  الطاهرة،  الذرية 

ها�شم(.
يقع مزار ال�شيد )حممد العري�س( على الطريق 
واملحافظات  الديوانية  حمافظة  ب��ني  ال��راب��ط 
اجلنوبية، يبعد نحو 40 كم عن مركز املحافظة 
و5 كم عن ق�شاء عفك، على طريق )يا ح�شني( 
الذي مير به قا�شدو اأبي عبد اهلل احل�شني )ع(.

الدائم  �شعيها  ويف  العراقية"،  ال�شبكة  "جملة 
هذا  زارت  الدينية،  ال�شياحة  باأماكن  للتعريف 
)عواد  اخلا�س  باأمينه  والتقت  ال�شريف  املرقد 

حممد غامن ال�شيباوي(....
ن�ضُبُه

يقول االأمني اخلا�س للمزار اإن ن�شب )العري�س( 
اأبي طالب )ع( وا�شمه  اإىل االإمام علي بن  يعود 
هو حممد بن حمزة بن عبد اهلل بن العبا�س بن 

علي بن اأبي طالب )ع(.
ولدته وا�ضت�ضهاده

يتابع ال�شيباوي: اإن تاريخ والدته )عليه ال�شلم( 
غري معلوم على وجه التحديد، اأما عن ا�شت�شهاده 
فتقول الرواية اإن ال�شيد حممد العري�س ا�شت�شهد 
التي  ال�شري(  )اأبو  �شنة 319 هجرية يف معركة 
الديوانية،  يف  ال��ف��رات  نهر  �شفاف  على  دارت 
ودفن  العبا�شي  املقتدر  ا�شت�شهاده يف عهد  وكان 

يف هذا املكان.
جّدد بناءه مربو املوا�ضي..! 

ال�شنني  عرب  املرقد  بها  مر  التي  املراحل  وع��ن 
اإن بناء املرقد مر  اأو�شح ال�شيباوي:  املن�شرمة، 
يف حقب عدة، وهو يتغري من حال اإىل حال، ففي 
القرن املا�شي كان مرقد ال�شيد يف و�شط االأهوار 
املرقد  وخ���ّدام  وال���ربدي  الق�شب  م��ن  م�شيدًا 
و�شدنته من مربي املوا�شي، وكانوا اإذا ما اأرادوا 
ال�شريف  القرب  جانب  اإىل  ياأتون  ي�شرتيحوا  اأن 
الأنه مرتفع عن م�شتوى االأهوار. ويف اأحد االأيام 
وكان  املرقد،  هذا  ُيبنى  اأن  اخل��دام  اأحد  اقرتح 
ذلك يف �شنة 1934م حني ُجدد املرقد با�شتخدام 
البواري امل�شنوعة من الق�شب. ويف �شنة 1958م 

ا�شطلع اأهايل املنطقة بتو�شعة املزار وبناء قبة له 
وذلك لكرثة توافد الزوار عليه.

تو�ضعة املزار
ي�شيف ال�شيباوي: جرى بناء القبة �شنة 1964م 
واملرحلة  امل��رق��د،  خدمة  كله  بالعمل  نه�س  اإذ 
�شنة 2017م  �شنة 1980م. ويف  الثانية كانت يف 
 39 م�شاحته  اأ�شبحت  الذي  املزار  تو�شعة  بداأت 
دومنًا ا�شتملت على مقربة للدفن، وكانت م�شاحة 
احلرم 1200 مرت مق�شومة اإىل 600 مرت للرجال 
العامة  االأمانة  خمططات  ح�شب  للن�شاء  ومثلها 
لكل  مرتًا   27 املنارتني  ارتفاع  وكان  للمزارات، 
 23 ارتفاعها  طابقني،  من  تتكون  والقبة  منارة، 
مرتًا وهي مزججة بالكا�شي الكربلئي املنقو�س 
بنفقاته  تربعت  فقد  ال�شباك  اأما  املنارات،  مع 
والقطيف،  االأح�شاء  اأه��ايل  من  خ��رّية  جماعة 
والتربع الثاين جاء من االأمانة العامة للمزارات، 
وال���ت���ربع ال��ث��ال��ث ك���ان م��ن ال�����ش��دن��ة واخل����دام 
املوجودين يف املرقد ال�شريف، و�شناعته كانت يف 
دولة اأفغان�شتان، وح�شلت موافقة االأمانة العامة 
للمزارات ممثلة  بال�شيخ )خليفة اجلوهر( على 
م��رتًا   33 ت�شيف  �شوف  التي  ال�شحن  تو�شعة 
امل��وج��ودة يف  االأب���واب  اأم��ا  كل جهة،  من  مربعًا 
املرقد فهي اأربعة اأبواب: باب القبلة، وباب اأمري 
املوؤمنني )ع(، وباب فاطمة الزهراء )ع(، وباب 

االإمام احل�شني )ع(. 
ن��ح��ن ع��ل��ى الطريق  ال�����ش��ي��ب��اوي ق��ائ��ًل:  ي��ت��اب��ع 
يا  ط��ري��ق  وه���و  ال�����زوار،  ي�شلكه  ال���ذي  ال��ث��اين 
العراق  حمافظات  من  هم  وال��زائ��رون  ح�شني، 
كذلك  وغريهما،  واأفغان�شتان  واإي��ران  اجلنوبية 
اإىل  االإ�شلمية  ال���دول  جميع  م��ن  زوار  يتوافد 
االأمانة  على  االآن  الكلي  واعتمادنا  املكان،  هذا 
فاإن  ال���زوار  بخ�شو�س  اأم��ا  ل��ل��م��زارات.  العامة 
املزار ي�شتوعب 3000 اآالف زائر اأو اأكرث، كذلك 
يحتوي املزار على م�شايف حميطة باملرقد يلجاأ 
اليها الزائرون يف حالة اكتظاظ املرقد، ت�شتوعب 
ازدي��اد  حالة  ويف  للزائرين،  الكثرية  االأع���داد 

العدد عما ذكرنا فُتوفر لهم اخلدمات كافة.
ن�ضاطات دينية 

دينية  ن�شاطات  امل��زار  ي�شهد  لل�شيباوي،  ووفقًا   
تلوة  تعليم  منها  ال�شنة،  م��دار  على  م�شتمرة 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي وت��ف�����ش��ري ال���ق���راآن ب��اإ���ش��راف 
تقام  كما  اجلن�شني،  لكل  متخ�ش�شني  اأ�شاتذة 
كل  يف  م�شتمر  ب�شكل  احل�شينية  املجال�س  فيه 
ال�شيخ جعفر  �شماحة  يحييها  الدينية  املنا�شبات 
عن  اأم��ا  الطفيلي،  �شلح  وال�شيخ  االإبراهيمي 
م�شاريعنا امل�شتقبلية، فاإننا نطمح اإىل بناء فندٍق 
و�شاحة كبرية ت�شتوعب جميع العجلت كما نعمل 

على توفري الو�شائل الرتفيهية كافة.

هو ال�ضيد حممد بن 
حمزة بن عبد اهلل بن 

العبا�ض بن علي بن اأبي 
طالب )ع(، من رجالت 

بني ها�ضم، عرف بهيبته 
و�ضجاعته ورباطة 

جاأ�ضه، ول�ضدة باأ�ضه فقد 
ظّل اأعداوؤه يطعنونه 

برماحهم و�ضيوفهم حتى 
بعد مقتله خوفًا من اأن 

يكون حيًا.

مزار 

يف الدي�انية

 عبق اآل البيت 
ومق�شد الزائرين

حممد العري�س 

عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير/ �شباح الإمارة
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ال�شني تنهي الحتكار 
الأمريكي للف�شاء

رفاه ح�شن

حرب الف�ضاء، اأو غزو 
الف�ضاء، هما م�ضطلحان كانا 
منذ مدة وجيزة جزءًا من 

الفانتازيا التي تعر�ضها علينا 
اأفالم اخليال العلمي بني 

حني واآخر، فقد �ضاهدنا غزو 
الف�ضائيني لكوكب الأر�ض 

وانطالق الب�ضر نحو الف�ضاء 
يف حماولة ل�ضتك�ضافه 

وبناء امل�ضتوطنات وا�ضتعمار 
الكواكب الأخرى.

ق�ش�س  جمرد  تعد  مل  االأفكار  هذه  اأن  املده�س 
اأن  التكنولوجيا  ا�شتطاعت  بل  الب�شر  اختلقها 

حتولها اإىل واقع نعي�شه اليوم.
يف نهاية خم�شينيات القرن املا�شي اأطلق االحتاد 
ال�شوفييتي اأول حمطة ف�شائية كانت حتمل ا�شم 
االألفية  بداية  يف  رحلتها  اأُنهيت  التي  "مري"، 
الثانية. اأما حمطة الف�شاء الدولية فقد اأن�شاأتها 
رو�شيا  مع  بالتعاون  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وبتمويل من اليابان وكندا ف�شًل عن ع�شر دول 
الف�شاء  1998 لتحل حمل حمطة  �شنة  اأوروبية 
الرو�شية "مري"، وبذلك يكون الب�شر قد حافظوا 
ال��ف�����ش��اء اخل���ارج���ي. ولقد  ع��ل��ى وج��وده��م يف 
على  الدولية  الف�شاء  حمطة  هيمنة  ا�شتمرت 
حتى  االأر���س  بكوكب  املحيط  اخلارجي  الف�شاء 
قررت  فقط  قلئل  اأي��ام  منذ  لكن  ه��ذا،  يومنا 
ال�شني اأن تكون جزءًا من هذا ال�شراع باإطلق 
التي  الف�شائية  حمطتها  من  االأ�شا�شية  الوحدة 
حتمل ا�شم Tianhe وتعني "التناغم ال�شماوي" 
التي �شوف ي�شتغرق جتميعها �شنة كاملة مق�شمة 
ومن  م��اأه��ول��ة.  منها  اأرب���ع  رح���لت،  ع�شر  على 

املتوقع اأن تبا�شر املحطة عملها �شنة 2022. 
اأجرتهما  حم��اول��ت��ني  بعد  االإط����لق  ج��اء  ول��ق��د 
ال�����ش��ني يف ه���ذا امل���ج���ال، وع��ل��ى ال���رغ���م من 
طريقها  يف  ال�شني  �شتواجهها  التي  املعوقات 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  ومنها  الف�شاء،  نحو 
يف  ُق��دم��ًا  ما�شية  اأنها  اإال  العلمية،  عن  ف�شًل 
العمل، ورمبا كانت باكورة هذه املعوقات ال�شجة 
احلامل  ال�شاروخ  �شقوط  رافقت  التي  الكبرية 
الذي حمل  ال�شينية  للمحطة  االأ�شا�شية  للوحدة 
عن  خ��رج  ال���ذي   Long March 5b ا���ش��م 
الوحدة  وانف�شال  مهمته  اإكمال  بعد  ال�شيطرة 
يدور  وظل  م��داره  عن  خرج  اإذ  عنه،  االأ�شا�شية 
ح��ول االأر����س ق��راب��ة ع�شرة اأي���ام، االأم���ر ال��ذي 
نظرًا  والهلع  الرعب  من  حالة  يف  العامل  جعل 
االإعلم  و�شائل  تداولتها كثري من  التي  للأخبار 
عن  املجال  هذا  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  العاملية 
املكان  وحتديد  ال�شاروخ  م�شار  حتديد  �شعوبة 
من  كثري  تداول  عن  ف�شًل  فيه،  �شي�شقط  الذي 
وظل  ال��ه��ائ��ل،  ال�����ش��اروخ  حجم  ع��ن  املعلومات 
املراقبون يخرجون كل يوم بتوقعات جديدة عن 

وقت �شقوط ال�شاروخ ومكانه.
 وقد نفت ال�شني كل هذه االأخبار وراأت اأن هذا 
برنامج  ���ش��اأن  م��ن  التقليل  اإىل  يرمي  الهجوم 
ال�شني الف�شائي لتعار�شه مع م�شالح كثري من 
اأن  ال�شينية  االأن��ب��اء  وك��االت  اإذ ذك��رت  ال��دول، 
حجم ال�شاروخ لي�س كبريًا جدًا واأنه حني يدخل 
الغلف اجلوي لكوكب االأر�س �شيحرتق معظمه، 
واأنه يف الغالب �شي�شقط يف املاء الذي ميثل 70 

اأن  % م��ن م�شاحة االأر����س، وك��ان م��ن امل��رج��ح 
العا�شر من �شهر  اأو  التا�شع  ي�شقط ال�شاروخ يف 
�شقط  اإذ  بالفعل،  ح��دث  ما  وه��ذا  مايو،  اأي���ار/ 
املذكور  ال�شهر  من  التا�شع  يوم  فجر  ال�شاروخ 
يف املحيط الهندي دون اأن يت�شبب  باأية خ�شائر، 

وهنا تنف�س العامل ال�شعداء.
الذي  االإعلمي  الهجوم  التفكري يف حجم  وعند 
القاه هذا احلدث جند اأن من املنطقي اأن تتعر�س 
ال�شني ملثل ذلك الهجوم ب�شبب �شراعها امل�شتمر 
املجاالت؛  االأمريكية يف كل  املتحدة  الواليات  مع 
االقت�شادية وال�شيا�شية والتقنية، واالأهم من كل 
يعي�شها  التي  فاحلالة  الع�شكري،  اجلانب  ذلك 
من  ع��دد  بني  �شراع  �شوى  لي�شت  اليوم  العامل 
الدول العظمى على ال�شدارة يف املجال التقني، 
الذي ينجم عنه ت�شدرها يف باقي املجاالت. اإن 
امتلك اأية دولة نفوذًا قويًا يف الف�شاء اخلارجي 
كل  يف  الدولة  لتلك  �شاربة  ع�شكرية  ق��وة  يعني 
االأقمار  على  يعتمد  اليوم  �شيء  فكل  املجاالت، 
ال�شناعية املنت�شرة يف اأرجاء الف�شاء املرتامية، 
وال��زراع��ة  التلفزيونية  والقنوات  كاالت�شاالت 
واالأنواء اجلوية وغريها كثري، فما بالك بامتلك 
�شبه  نحو  على  موجودة  متكاملة  ف�شائية  حمطة 

دائم يف الف�شاء مع تقنيات متطورة.
لن  الف�شائية  حمطتها  اأن  ال�شني  اأعلنت  لقد 
وال�شيما  الدولية،  الف�شاء  ملحطة  م�شابهة  تكون 
اأنها لن تكون  اأي  اأ�شغر حجمًا منها بكثري،  اأنها 
حمطة دولية جديدة، ولكنها اأعلنت اأنها م�شتعدة 
اإىل هذا  الدخول  راغبة يف  دولة  اأية  مع  للتعاون 
الف�شاء  حمطة  عمر  اأن  اإىل  وبالنظر  امل��ج��ال، 
اأن  املتوقع  ومن  االنتهاء  على  �شارف  قد  الدولية 
2028، فاإن  2024 و  اإيقافها بني عامي  يجري 
يف  املوجودة  الوحيدة  �شت�شبح  ال�شينة  املحطة 
ما  تعمل  اأن  املتوقع  وم��ن  قريب،  عما  الف�شاء 

يقارب ع�شرة اأعوام اىل خم�شة ع�شر عامًا.

�شق�ط �شاروخها الناقل اأحدث اأزمة

السنة السادسة عشرة العدد )383( 31 أيار 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

67 ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا66



ل يخفى على الو�ضط الريا�ضي اأن الكابنت عدنان درجال وزير 
ال�ضباب والريا�ضة، بذل يف املرحلة املا�ضية جهودًا كبرية من 

اأجل ا�ضت�ضافة العراق خلليجي 25 يف مدينة الب�ضرة.

بعد 42 عامًا من اإحراز  اأول لقب... 
25 يف الب�شرةخليجي

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة - اأمرية حم�شن
ت�ش�ير/ ي��شف مهدي
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تفا�شيل  باهتمام  يتابع  ودرج��ال  عام  من  اأك��رث 
اإذ  الب�شرة،  البطولة اخلليجية يف  اإقامة  كيفية 
الب�شرة،  مبلعب  اخلا�شة  النواق�س  اأكملت 
املكتمل  الريا�شية  املدينة  ملعب  ع��ن  فف�شل 
الذي با�شتطاعته احت�شان اجلماهري الريا�شية؛ 
هذه  ق��ري��ب��ًا،  امليناء  ملعب  يف  العمل  �شينتهي 
احلكومي  والدعم  درجال  للوزير  العالية  الهمة 
على  املوافقة  على  اخلليجية  االحتادات  �شجعت 
�شاهدت  اأن  بعد  الب�شرة  يف   25 خليجي  اإقامة 
التي  املتطورة  االأخرى  واالأم��ور  املميزة  امللعب 
جنح العراق يف تهيئتها، بل اإن االحتاد اخلليجي 
طالب برفع احلظر الكلي عن امللعب العراقية 
كافة بعد اإطلعه على االإعمار الكبري الذي طال 

املرافق الريا�شية العراقية. 
جناح العمل اجلماعي

حتدث  درجال  عدنان  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
احت�شان  ح��ول  ال��ع��راق��ي��ة(  ال�شبكة  ل���)جم��ل��ة 
العراق خلليجي 25 يف الب�شرة قائًل: منذ مدة 
لي�شت بالق�شرية ونحن نعمل على تهيئة االأمور 
كافة من اأجل احت�شان العراق خلليجي 25، وقد 
كلل العمل اجلماعي والدعم احلكومي بالنجاح 
وما  كان  اإذ  للبطولة،  العراق  باحت�شان  الكبري 
داع��م��ًا  الكاظمي  ال�شيد  ال����وزراء  رئي�س  زال 
ال�شت�شافة العراق لبطولة اخلليج، واأثمن املوقف 
الرائع لل�شقاء يف جمل�س التعاون اخلليجي على 
كانت  لقد  العراق،  يف  البطولة  الإقامة  دعمهم 
على  حري�شة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
البطولة  من  الن�شخة  لهذه  الب�شرة  ا�شت�شافة 

من اأجل التعاون والتوا�شل م�شتقبًل. 
اأبارك للجميع

االأوملبية  اللجنة  رئي�س  ح��م��ودي  رع��د  وحت���ّدث 

هذا  للجميع  اأب���ارك  ق��ائ��ًل:  العراقية  الوطنية 
فاالخ   ،25 خليجي  تنظيم  وهو  الكبري  االإجن��از 
والريا�شة  ال�شباب  وزير  درجال  عدنان  العزيز 
وقد  املوقف  اأجل ح�شم  من  كبريًا  بذل جمهودًا 
ك��ان ل�شالح  وال��ذي  ل��ه،  جنح يف كل ما خطط 
املهمة،  اخلليجية  البطولة  تنظيم  يف  ال��ع��راق 
ورئي�س  الب�شرة  حمافظة  جمل�س  جهود  اإن  بل 
الهيئة التطبيعية اياد بنيان كانت اأي�شًا حا�شرة 
العراق  ا�شت�شافة  عن  اأثمرت  التي  امل�شاندة  يف 
االإجن��از  هذا  اأب��ارك  اأن  اال  ي�شعني  ال  للبطولة، 
اخلليجي  احل��دث  هذا  الإجن��اح  جميعًا  و�شنقف 
اىل  بريا�شتنا  ن�شل  وامل��وؤازرة  وبالتعاون  املهم، 

اأعلى الدرجات.
�ضعداء بهذا القرار

التطبيعية  الهيئة  رئي�س  بنيان  اإي���اد  ال�شيد 
�شعداء  العراقيني  جميع  اأن  اليوم  اأرى  ق��ال: 
وقد   ،25 خلليجي  ال��ع��راق  ا�شت�شافة  ب��ق��رار 
ا�شت�شافة  اأجل  بذل اجلميع جهودًا كبرية من 
والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  �شيما  ال  البطولة، 
عدنان درجال الذي عمل كل ما بو�شعه من اأجل 
ا�شت�شافة البطولة اخلليجية املهمة، وال ي�شعني 
اإال اأن اأقدم ال�شكر اجلزيل اىل الكابن درجال 
وجميع  الب�شرة،  حمافظ  العيداين  واأ�شعد 
امللكات احلكومية واملوؤ�ش�شات الريا�شية التي 
البطولة  اإقامة  اأجل  من  واإخل�س  بجد  عملت 
يف الب�شرة، واأ�شكر اأي�شًا االحتادات اخلليجية 
ال�شت�شافة  العراق  مع  وت�شامنت  وقفت  التي 

البطولة. 
الرفع الكلي للحظر الريا�ضي

اللجنة  لرئي�س  االأول  النائب  جنف  اإي��اد  اأم��ا 
عدنان  ال�شيد  اأن  �شك  ب��دون  فقال:  االوملبية 

جمهودًا  بذل  والريا�شة  ال�شباب  وزير  درجال 
كبريًا يف املدة املا�شية من اأجل اإقناع اال�شقاء 
البطولة  الحت�شان  الب�شرة  مدينة  بجاهزية 
واأب���ارك  علينا،  وال��ع��زي��زة  املهمة  اخلليجية 
يف  و�شاهمت  عملت  التي  اخلرية  اجلهود  لكل 
على  دّل  اإن  ه��ذا  للبطولة،  ال��ع��راق  احت�شان 
التي  العالية  املهنية  على  ي��دل  ف��اإمن��ا  ���ش��يء 
لعبتها تلك االطراف، متنياتي بنجاح البطولة 
لريا�شتنا  خري  فاحتة  �شتكون  التي  اخلليجية 
العراقية  الريا�شة  عن  كليًا  احلظر  يرفع  كي 
العربية  البطوالت  العراق  ا�شت�شافة  اأجل  من 

واالآ�شيوية املهمة وملختلف االألعاب الريا�شية. 
ال�ضري بخطى ثابتة نحو النجاح

�شايع  غ���ازي  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شحفي  وحت���دث 
ملعبنا  ت�شت�شيف  اأن  االأوان  اآن  لقد  قائًل: 
بغريب  لي�س  ف��ال��ع��راق  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ط��والت 
ا�شت�شاف  فقد  البطوالت،  ي�شت�شيف  اأن  عليه 
وااللتزام  النجاح  قمة  يف  وكانت  منها  كثريًا 
والتنظيم، نحن اأر�س البطوالت وعلى اأ�شحاب 
والريا�شة  ال�شباب  ووزارة  الريا�شي  ال�شاأن 
بخطى  وال�شري  والعزمية  االإ���ش��رار  موا�شلة 
الب�شرة  تكون  اأن  اأجل  من  النجاح  نحو  ثابتة 
املقبلة،  للبطوالت  منارًا  النخلة  جذع  وملعب 

الإ����ش���ع���اد ج��م��اه��رين��ا ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املتعط�شة للكرة.

جنينا ثمار النجاح
حاجم  نعيم  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شحفي  وت��ط��رق 
على  قادر  العراق  فيه:  قال  مهم  مو�شوع  اىل 
منها  ك��ث��رية،  الأ���ش��ب��اب  بطولة  اأي  ا�شت�شافة 
من  حتتية  بنى  ووج��ود  املجال  هذا  يف  خربته 
وملعب  �شياحية  واأم��اك��ن  وف��ن��ادق  م��لع��ب 

العراق  فقد جنح  اأخرى،  وم�شتلزمات  تدريب 
ب�شكل رائع يف ا�شت�شافة املنتخب الكويتي قبل 
للأخوة  جيدًا  انطباعًا  اأعطى  ما  وه��و  ف��رتة 
ا�شت�شافة  على  ق��ادر  العراق  اأن  يف  االأ�شقاء 
ال��ذي  ال��ب��ط��والت، عموما اجل��ه��د اجل��م��اع��ي 
قدمه اجلميع؛ �شواء وزارة ال�شباب والريا�شة 
وجمل�س  ال��ك��رة  واحت���اد  العراقية  واالأومل��ب��ي��ة 
جنينا  الريا�شي  واالإع��لم  الب�شرة  حمافظة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  موافقة  يف  ث��م��اره 
الفيحاء،  ب�شرتنا  يف   25 خليجي  اإقامة  على 
فاحتة  اخل��ل��ي��ج  ب��ط��ول��ة  ت��ك��ون  اهلل  ���ش��اء  واإن 
العقوبات  وترفع  العراقية  الريا�شة  على  خري 
اىل  الريا�شية  امللعب  وتعود  ريا�شتنا  عن 

احت�شان البطوالت ونحن قادرون على ذلك. 
عودة الكرة العراقية

با�شم  ال�شابق  الوطني  املنتخب  م��درب  اأم��ا 
وما  للبطوالت، كان  العراق منار  قا�شم فقال: 
بطولة  من  البطوالت  احت�شان  يف  ناجحًا  زال 

ال��ع��رب اىل ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج، ف��ه��و م���لذ اآم��ن 
ن�شم  نحن  االآن  واالآ�شيوية،  العربية  للبطوالت 
�شوتنا اىل االأ�شوات اخلرية التي تطالب بعودة 
هي  التي  وامل��درج��ات  العراقية  للكرة  ال���روح 
الكروية  اجلماهري  الأهازيج  متعط�شة  االخرى 
وهتافاتها وهي ت�شاند فريقها، واأف�شل دليل هو 
جناح املباراة الودية بني العراق والكويت على 
اأكمل وجه من ناحية التنظيم واالأمور الفنية، 
اإجن��اح  على  ق���ادرون  اأن��ن��ا  املعنيون  يعلم  ك��ي 
اجلميع  �شارك  لقد  الب�شرة،  يف   25 خليجي 
العراق  ا�شت�شافة  الكبري وهو  االإجناز  يف هذا 
للبطولة بعد غياب طويل، اإذ يعود العراق مرة 
امل��رة من  وه��ذه  ال��ب��ط��والت  اأخ���رى الحت�شان 

بوابة خليجي 25.
اأمل جديد

ال�����ش��اب��ق ه��ا���ش��م خمي�س  ال����دويل  احل���ار����س 
ونحن  يفرح اجلميع،  اإنه حدث  قائًل:  حتدث 
ملعبنا  ع��ن  الكلي  احلظر  يرفع  اأن  نتمنى 
نحن  ال��ت��ي  واأجم���ادن���ا  ب��ط��والت��ن��ا  ون�شتعيد 
التي  ال�شابقة  الرباعية  والبطولة  بها  اأح��ق 
احت�شنها ملعب املدينة الريا�شية يف الب�شرة 
والكويت هي خري  العراق  بني  الودية  واملباراة 
قبل  من  والفني  التنظمي  النجاح  على  دليل 
ت�شتعيد  اأن  االأم��ل  يحدونا  العراقي،  اجلانب 
على  جال�شة  وهي  فرحتها  الكروية  جماهرينا 
امل�شاركة  الفرق  اأو  فريقها  ت�شجع  املدرجات 
اهلل  �شاء  واإن  الريا�شية،  الكرنفاالت  هذه  يف 
�شتكون  الب�شرة  يف   25 خلليجي  ا�شت�شافتنا 
فاحتة خري على ريا�شتنا من اأجل رفع احلظر 
عن ملعبنا وللألعاب الريا�شية كافة، هذا ما 

يتمناه الو�شط الريا�شي العراقي.
خليجي 25 بوابة لرفع 
احلظر الكلي

وق������������ال جن���م 
امل������ن������ت������خ������ب 
ال��وط��ن��ي ال��ع��راق��ي اأمي����ن ح�����ش��ني: لقد 
املجل�س  م��واف��ق��ة  ن�شمع  ون��ح��ن  ���ش��ع��داء  ك��ن��ا 
لبطولة  ال��ع��راق  ا�شت�شافة  ع��ل��ى  اخلليجي 
تو�شف  ال  بفرحة  اإح�شا�س  اإن��ه   ،25 اخلليج 
االأ�شقاء  لقاءات  نرى ملعبنا حتت�شن  ونحن 

احلبيبة،  ب�شرتنا  يف  النخلة  جذع  ملعب  على 
واملتلهفة  للكرة  املحبة  اجلماهري  فرحة  و�شط 
مدة  قبل  العراق  جنح  لقد  املباريات،  ملتابعة 
ودية  مباراة  يف  الكويت  منتخب  ا�شت�شافة  يف 
تابع  من  كل  بنجاحها  واأ�شاد  املنتخبني،   بني 
 25 خليجي  كرنفال  يكون  اأن  اأمتنى  امل��ب��اراة، 

بوابة لرفع احلظر عن امللعب العراقية. 
كاأ�ض عامل م�ضغرة

اأما ال�شحفي الريا�شي رحيم عودة فقال: اأعّد 
املهمة  العربية  البطوالت  من  اخلليج  بطولة 
وهي مبثابة كاأ�س عامل م�شغرة، اإذ ي�شارك يف 
البطولة خرية املنتخبات الوطنية العربية التي 
اآ�شيا والعامل،  لها �شوالت وجوالت يف بطوالت 
البطوالت  اأغلب  يف  �شعبًا  رقمًا  تعّد  اإنها  بل 
التي ت�شارك فيها، ف�شًل عن املنتخب العراقي 
الذي يعّد من املنتخبات القوية، فبطولة اخلليج 
نتيجة  املناف�شة فيها قوية جدًا  دائما ما تكون 
ي�شعب  لذلك  املنتخبات،  م�شتويات  تقارب 
املباريات، عمومًا امتنى  بنتيجة  التكهن  دائمًا 
وامللعب   ،25 خليجي  كاأ�س  العراق  يحرز  اأن 
العراقية اليوم تعّد من اأف�شل امللعب العربية 
وال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ���ش��ي��دت و���ش��م��م��ت ب��اأح��دث 

االأ�شاليب.
جناح تنظيمي واإداري

الذي  �شابر  علي  املدرب  املتحدثني  اآخر  وكان 
ملعبنا  حتت�شن  اأن  كبرية  فرحة  اإنها  ق��ال: 
ال��ك��روي��ة اجل��م��اه��ري ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ع��د ف��رتة 
ال�شباب  وزي��ر  ال�شيد  ب��ذل  لقد  الهجر،  م��ن 
احت�شان  اأج��ل  من  بو�شعه  ما  كل  والريا�شة 
وقد  املهمة،  اخلليجية  البطولة  لهذه  العراق 
كانت النتائج رائعة نتيجة تكاتف اجلميع، وال 
�شك اأن املوافقة على اإقامة البطولة اخلليجية 
رفع  اأولها  جديدة؛  اآفاقًا  لنا  تفتح  العراق  يف 
ما  وهذا  العراقية  امللعب  عن  الكلي  احلظر 
�شاء  اإن  العراقي،  الريا�شي  الو�شط  يتمناه 
اهلل تقام البطولة اخلليجية يف موعدها املقرر 
كاأ�س  العراق  ويحرز  واإداري��ًا،  تنظيميًا  وتنجح 
النجاحات  بعد  ذل��ك،  قادرعلى  وهو  البطولة 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ك��رة  ال��ك��ب��رية 

اخلارجي. 
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 امتاز املن�شوري بقوة بدنية عالية و�شيطرة 
كاملة على الكرة، ال �شيما يف و�شط امللعب، 
خطورة  مركز  املتابعني  ب�شهادة  يعد  اإذ 
الفريق، من خلل ر�شمه للهجمات املن�شقة 
يف  وا�شحة  م�شاهمته  كانت  بل  للفريق، 
م�شريته  عن  لفريقه..  االأه���داف  اإح���راز 

)جملة  التقته  اأخ����رى،  واأم����ور  ال��ك��روي��ة 
ال�شبكة العراقية( يف هذا احلوار:

*حدثنا عن م�شريتك الكروية؟ 
- مار�شت لعبة كرة القدم منذ ال�شغر يف 
حواري املغرب، وهو ما يح�شل لكل العب 
يف بدايته، كنت حينها األعب مع اأ�شدقائي 

وال��دي  ا�شطحبني  ذل��ك  بعد  االأزق���ة،  يف 
اىل مدر�شة وفاق بوزنيقة، حيث لعبت مع 
 18 حتى  �شنة   13 �شن  من  الفئات  جميع 
فريق  من  عر�س  ج��اءين  ذل��ك  بعد  �شنة، 
الدفاع احل�شني اجلديدي فوقعت لهم، ثم 
وبعدها  املراك�شي  الكوكب  فريق  مع  لعبت 

البي�شاوي  وال��رج��اء  طنجة  احت��اد  فريق 
االإم��ارات��ي،  كلباء  واحت��اد  اآ�شفي  واملبيك 
اأح�شن متثيل وب�شهادة  الفرق  مثلت جميع 

املتابعني.
* كيف جتد جتربتك االحرتافية؟

- االحرتاف �شيء جميل، وكل العب يطمح 
للحرتاف، لكي يعزز م�شريته الريا�شية، 
العراقية  االأندية  مع  االحرتافية  وجتربتي 
واحتكاكًا  خربة  زادتني  وقد  جيدة،  كانت 
عن  ف�شًل  خمتلفة،  ك��روي��ة  ثقافات  م��ع 
على  مير  ال��ذي  ال�شعب  الظرف  مقاومة 

اللعبني يف الغربة. 
*راأيك باالحرتاف يف الدوري العراقي؟

بع�س  ف��ي��ه  ال����ع����راق،  يف  االح������رتاف   -
دوري  ال��ع��راق��ي  ال���دوري  لكن  العراقيل، 
كان منظمًا  املو�شم،  �شيما هذا  ال  حمرتم 
املا�شي  املو�شم  يف  ع��دة،  ن���واٍح  م��ن  ج��دًا 
ك��ان��ت ه��ن��اك ت��وق��ف��ات ك��ث��رية اأث����رت يف 
اعتقد  املو�شم  هذا  لكن يف  �شلبًا،  الدوري 
ال��دوري  �شار  لذلك  قليلة،  التوقفات  اأن 
وفيه  قوي  العراقي  ال��دوري  عمومًا  جيدًا، 
امل��راك��ز  ع��ل��ى  ب��ق��وة  تناف�س  ج��ي��دة  ف���رق 
االوىل ال �شيما فرق القوة اجلوية والزوراء 

وال�شرطة ونفط الو�شط والنجف.
* ما االندية العراقية التي احرتفت فيها؟

- لعبت لفريق الزوراء وهو فريق كبري وله 

ينق�شه  لكن  كبرية،  جماهرية  قاعدة 
الدعم املادي من اجلهات امل�شوؤولة لكي 
البطوالت  يف  املتقدمة  االأدوار  يف  يلعب 
اال�شيوية، ولعبت اأي�شًا لفريق نادي نفط 
اأ�شارك  مل  حم��رتم  فريق  وه��و  اجلنوب 
معهم اإال يف مباريات قليلة ب�شبب جائحة 
نادي  فريق  مع  وّقعت  واأخ���ريًا  ك��ورون��ا، 
العراقية  االأندية  من  وهو  الو�شط  نفط 
واإدارة  كبرية  اإمكانات  ولديه  املميزة 
على  باملناف�شة  املو�شم  هذا  ونطمح  كفء، 
املراكز املقدمة، لقد كانت جتاربي ناجحة 

مع كل الفرق العراقية التي لعبت لها.
 *ماذا تعّلمت من االحرتاف؟ 

- تعلمت كثريًا اأثناء احرتايف يف الدوريات 
النف�س  على  االع��ت��م��اد  تعلمت  املختلفة، 
واإجبار  ال��ذات  اإثبات  اأج��ل  من  واملحاربة 

النا�س على احرتامك وحمبتك. 
*هل حققت طموحك الريا�شي؟

- مل اأحقق كل الطموح حتى ال�شاعة، لكن 
هذه اخلطوات بداية لكل طموح.

*كيف وجدت التنظيم يف الدوري العراقي 
هذا املو�شم؟

من  اأف�شل  ال�شنة  ه��ذه  ال��دوري  تنظيم   -
امل��وا���ش��م ال�����ش��اب��ق��ة، الأ���ش��ب��اب ك��ث��رية يف 

مقدمتها عدم توقف الدوري.
هذا  العراقية  ال�شافرة  عن  تقول  *م��اذا 

املو�شم؟
عند  واردة  واالأخ��ط��اء  جيد  التحكيم   -
جلنة  على  لكن  العامل،  يف  احلكام  اأف�شل 
والعقاب،  ال��ث��واب  مبداأ  تطبيق  التحكيم 
لتطوير  للحكم  داف���ع  ه��ن��اك  ي��ك��ون  حتى 

اأدائه.
ال���دوري  * ه��ل تلقيت ع��رو���ش��ًا م��ن غ��ري 

العراقي؟
- نعم جاءتني عرو�س كثرية من دوريات 

االح��رتاف  اخ��رتت  لكن  خمتلفة،  عربية 
اأ�شدقاء  يل  واأ�شبح  العراقي  ال��دوري  يف 
كرث من اللعبني العراقيني، فاأهل العراق 

كلهم طيبة وكرم. 
*االإجنازات التي حققتها مع االأندية؟

- حققت كاأ�س املغرب مع فريق اجلديدي 
االماراتي  االوىل  الدرجة  ودوري  املغربي 
نادي  مع  ال��ع��راق  وك��اأ���س  كلباء  احت��اد  مع 
ال��زوراء وكثريًا من االجن��ازات التي تبقى 

يف الذاكرة.
*اأين ت�شع نادي نفط الو�شط بالرتتيب؟

فنحن  االأوىل،  ال�����ش��ف��وف  يف  اأ���ش��ع��ه   -
التدريبي،  وك��ادره  بلعبيه  متكامل  فريق 

و�شنحقق اإن �شاء اهلل كل ما ن�شبو اإليه. 
* هدف اأو مباراة تعتز بها؟

لعبتها  التي  واالأه����داف  امل��ب��اري��ات  ك��ل   -
و�شجلتها اعتز بها جميعًا.

الفريق  يف  امل��درب��ني  تغيري  ي��وؤث��ر  اأمل   *
وم�شتواه؟ 

االأوىل يف  ب��ال��درج��ة  ي��وؤث��ر  اأن���ه  اأع��ت��ق��د   -
نف�شية اللعبني، لكل مدرب خطة وتكتيك 
يخ�س اللعب وهذا يوؤثر كثريًا يف نف�شية 
اأن  امل��ف��رو���س  تفكريه،  وي�شو�س  ال��لع��ب 
لكي  جيدة  نف�شية  حالة  يف  اللعب  يكون 
وهذا  اجلميع  ير�شي  ب�شكل  للعب  ي�شتعد 
�شلبيًا  يكون  وقد  اإيجابيًا  يكون  قد  التغيري 

على اللعبني.  
*هل تتابع دوريات وبطوالت عاملية يف كرة 

القدم واأي فريق ت�شجع؟
والعاملية  العربية  ال��دوري��ات  اتابع  نعم   -
ونادي بر�شلونة، الذي اأعّد نف�شي متع�شبًا 

له كثريًا.
* عمر بعيدًا عن الريا�شة؟

- عمر اإن�شان طموح يحب املناف�شة وال�شفر 
وال�شم�س والبحر.

من الالعبني املميزين 
يف خط و�ضط فريق 
نادي نفط الو�ضط، 
املحرتف املغربي عمر 
املن�ضوري، مّثل عددًا 
من الأندية الكروية 
يف ال�ضنوات ال�ضابقة، 
وقبل مو�ضمني لعب 
لفريق نادي الزوراء، 
وقدم مع الفريق 
اأجمل اأداء، ويف هذا 
املو�ضم وقع على 
ك�ضوفات نادي نفط 
الو�ضط.

 

املغربي عمر املن�ش�ري
جنم نفط ال��شط ل�)جملة ال�شبكة(: 

اخرتت الحرتاف يف العراق 
لطيبة اأهله وكرمهم 

حاورته / اأمرية حم�شن 
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م��دي��ن��ة  يف  ي����ون����غ(  دي  )ف���ري���ن���ك���ي  ن�������ش���اأ 
)خوريكوم(، �شق طريقه نحو عامل امل�شتديرة 
لعب  بعدها   ،2015 عام  )تيلبورغ(  فريق  مع 
الأياك�س اأم�شرتدام، والتحق عام 2019 بفريق  
بر�شلونة االإ�شباين، يف �شفقة بلغت 75 مليون 

يورو.
فريق  مع    2015 عام  يونغ  دي  فرينكي  لعب 
نادي اأياك�س اأم�شرتدام ، وكانت م�شاهمته يف 
و�شول اأياك�س اإىل نهائي الدوري االأوروبي عام 
اجلماهري  وعرفته  تاألق  وقد  وا�شحة،   2017
عندما   2017–2016 مو�شم  يف  الريا�شية 

مثل اأياك�س.
فرينكي  ا�شرتى  قد  اأم�شرتدام  اأياك�س  وك��ان 
مدته  بعقد    2015 مو�شم  بداية  يف  يونغ  دي 
مكافاأة  �شمل  يورو  مليون  مبلبغ  �شنوات  اأرب��ع 

اإعادة بيعه بن�شبة %10.  
�ضباب اأياك�ض وبزوغ جنمه

لعب دي يونغ عام 2016 خم�س ع�شرة مباراة 
لعب  اإذ  الهولندي،  الثانية  الدرجة  دوري  يف 
واأحرز  الفريق  و�شط  خط  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ونال  حا�شمة،  متريرات  ثلث  وم��رر  هدفني 
الهولندي  ال��دوري  يف  املو�شم  موهبة  جائزة 
مع  اأدائ��ه  عن   2017–2016 الثانية  الدرجة 
�شباب اأياك�س عندما �شارك مع الفريق يف 31 

مباراة ولعب يف خطي الو�شط والدفاع، واأحرز 
متريرات  ثماين  وم��رر  اأه���داف  �شتة  حينها 

حا�شمة.
اأياك�س  فريق  م��ع  م��رة  الأول  ي��ون��غ   دي  لعب   
االأول �شد �شبارتا ب�شفة بديل للعب )ال�شه 
اأربع مباريات مع الفريق  �شونه(، و�شارك يف 
هدفًا  فيها  �شجل  اأم�شرتدام،  الأياك�س  االأول 
�شد فريق )غو اأهد اإيغلز(، كما لعب اأ�شا�شيًا 
البدالء  مقاعد  ودخل من  واح��دة،  مباراة  يف 
ثلث مرات، اإذ كان بديًل ومل ي�شارك يف 13 

مباراة.
�شارك اأول مرة يف الدوري االأوروبي بديًل يف 
اأربع مباريات، ولعب ثماين دقائق بعد دخوله 
يونايتد  مان�ش�شرت  �شد  ال��ب��دالء  مقاعد  من 

2017 يف نهائي الدوري االأوروبي. 
اختري فرينكي دي يونغ )العب ال�شهر( اأثناء 
ال��دوري  يف  اأم�شرتدام  اأياك�س  مع  م�شاركته 
االأول  دي�شمرب-كانون  يف  املمتاز  الهولندي 
نفذ  ح��ني   2019 فرباير-�شباط  ويف   2018
وق��د لعب  ك���رة،  وا���ش��ت��ع��اد 53  354 مت��ري��رة 
ب�شكل اأ�شا�شي يف خط الو�شط، كما قام بدور 
توتنهام  على   0–1 اأياك�س  ف��وز  يف  البطولة 
اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�شف  يف  هوت�شبريز 

اأوروبا 2018–2019.

عام 2019 كان بداية التحول يف حياة فرينكي 
بر�شلونة  ن���ادي  م��ع  وق���ع  ع��ن��دم��ا  ي��ون��غ،  دي 
ابتداًء  �شنوات،  خم�س  مدته  عقدًا  االإ�شباين 
من 1 يوليو-متوز 2019، مقابل ر�شوم انتقال 
اأول مباراة  و�شارك يف  يورو،  بلغت 75 مليون 
 0–1 خ�شر  ال���ذي  بر�شلونة  م��ع  ل��ه  ر�شمية 
هناك  كانت  ذل��ك  بعد  بيلباو،  اأتلتيكو  اأم��ام 
اإىل  يونغ  انتقال فرينكي دي  ب�شاأن  مناق�شات 
اأو  �شيتي  مان�ش�شرت  اأو  جريمان  �شان  باري�س 
يف  لرب�شلونة  اختياره  قبل  يونايتد  مان�ش�شرت 

النهاية.
املقام  يف  و�شط  خط  العب  يونغ  دي  فرينكي 
االأول ، يف اأول 12 مباراة �شارك فيها بالدوري 
االإ�شباين، اأحرز هدفًا و�شنع اآخر يف املباراة 
�شبتمرب-اأيلول   14 يف  فالن�شيا  اأم��ام  نف�شها 
كانت  ح��ي��ث   ن��و  ال��ك��ام��ب  ملعب  على   2019
متريراته وا�شحة و�شريحة ل� )األين�شو فاتي(، 
ويف الدقيقة الثانية �شنع فاتي هدف دي يوجن. 
يونغ جمهود ودور وا�شحني يف  كما كان لدي 
امللك عام 2021  كاأ�س  بر�شلونة على  ح�شول 
 0  /4 بالفوز  بيلباو  اأتلتيكو  اأم��ام  النهائي  يف 
يف  االأول  غريزمان  اأنطوان  هدف  �شنع  حني 
 ،63 الدقيقة  يف  بنف�شه  و�شجل   ،60 الدقيقة 

كما �شنع اأي�شًا هدف ليونيل مي�شي.

ح�شد لرب�شل�نة كاأ�س امللك هذا امل��شم.. 

تاألق م�شتمر
اله�لندي فرينكي دي ي�نغ.. 

من اأبرز لعبي فريق نادي بر�ضلونة، اإذ يعّد الوريد الناب�ض يف الفريق الكتلوين 
ب�ضبب حتركاته املكوكية داخل ال�ضاحة من حيث اإرباكه للفريق املقابل، اأ�ضهم يف 

اإحراز الكثري  من الأهداف احلا�ضمة يف الدوري الإ�ضباين، لكن ال�ضيء الالفت للنظر 
يف هذا الالعب اأنه مراوغ من طراز خا�ض ويجيد ال�ضيطرة على الكرة بامتياز.  

اإعداد/جملة ال�شبكة

السنة السادسة عشرة العدد )383( 31 أيار 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

75 ري��������اض��������ة74



كيفية  الطفل  تعلم  بدايتها  يف  اللعبة  وهذه 
ممار�شة الريا�شة ال كرة القدم فح�شب، بل 
فكثري  االخ��رى،  الريا�شية  للألعاب  جتهزه 
فنون  تعلموا  املتنوعة  الريا�شات  جنوم  من 
القدم  ك��رة  ممار�شة  طريق  عن  الريا�شة 
االألعاب  نحو  اجتهوا  بعدها  ال�شغر،  منذ 
الريا�شية املختلفة، فكرة القدم يف بدايتها 
املرونة  وتعّزز  الع�شلت،  تقوية  يف  ت�شهم 
القلب  وتقوي  الوزن،  والتحكم يف  والتنا�شق 

واالأوعية الدموية.
ال�ضباحة ت�ضهم يف تقوية 

الع�ضالت
القدم  كرة  بعد  تاأتي  التي  الثانية  الريا�شة 
املهمة  الريا�شات  من  وهي  ال�شباحة،  هي 
ف��ردي،  ب�شكل  الطفل  ق���درات  تنمي  ال��ت��ي 
تعليمه  خ��لل  من  رئتيه  تقوية  يف  وت�شهم 
ف�شًل  ال�شباحة،  اأثناء  الَنَف�س  يف  التحكم 

عن م�شاهمتها يف تقوية ع�شلت اجل�شم. 

الرك�ض يف الهواء الطلق
وي��اأت��ي ال��رك�����س يف امل��ق��ام ال��ث��ال��ث.. وه��و 
ال  االأط��ف��ال  تنا�شب  ج���دًا  ب�شيطة  ريا�شة 
�شيما يف الهواء الطلق، وي�شتطيع الطفل اأن 
الرك�س،  اأثناء  الريا�شية  ميار�س احلركات 
ورفعهما  الركبتني،  ثني  اأي�شًا  وي�شتطيع 
اأي�شًا نحو ال�شدر وممار�شة متارين اأخرى 
يف  الرك�س  وي�شهم  الرك�س،  اأثناء  جت��رى 
تن�شيط الع�شلت والدماغ، ويقوي ال�شاقني 

اأخ��رى  ف��وائ��د  وللرك�س  ال��ذراع��ني،  وحتى 
جل�شم الطفل. 

الدراجات الهوائية
ه��ي ال��ري��ا���ش��ة ال��راب��ع��ة وامل��ه��م��ة يف حياة 
ال��دراج��ات  رك��وب  االأط��ف��ال  يع�شق  الطفل، 
���ش��راء  اىل  االأب  ي��ل��ج��اأ  اإذ  ال�����ش��غ��ر،  م��ن��ذ 
حميط  يف  بها  يتعّلم  ال�شغري  البنه  دراج��ة 
الطفل  ي�شاعد  اأوال  الدراجة  وركوب  الدار، 
يف تقوية ال�شاقني، بل اإن ركوبها ي�شاعد يف 

زيادة  ويف  بالكامل،  الطفل  ج�شم  تن�شيط 
والتحكم  اجل�شم  وت��وازن  فعله،  ردة  �شرعة 
ممار�شتها  ذل���ك  ع��ن  ف�����ش��ًل  ال�����وزن،  يف 
القلب  وظائف  تقوية  يف  ت�شهم  دائم  ب�شكل 
مفيدة  عمومًا  والدراجة  الدموية،  واالأوعية 
اجل�شدي  الن�شاط  ناحية  من  للطفل  ج��دًا 
يقتنون  االآب��اء  اأكرث  ت�شاهد  لذلك  والفكري 
اأعمار �شغرية  الدراجات الأوالدهم وهم يف 

جدًا من اأجل �شلمتهم ال�شحية.

�ضفاء العقل
ق�شم  لها  مييل  التي  اخلام�شة  والريا�شة 
هي  ال�شطرجن،  ريا�شة  ه��ي  االأط��ف��ال  م��ن 
الطفل  ميار�شها  التي  الريا�شات  من  اأي�شًا 
ممار�شتها  وت�شاعد  ال�شاد�شة  �شن  يف  وهو 
من  فهي  العقل،  و�شفاء  الرتكيز  الطفل يف 
االألعاب الذهنية التي ت�شتحوذ على جل وقت 
الطفل عند ممار�شتها، بل ت�شاعد يف تقوية 

الن�شاط الفكري للطفل. 

تعّد ريا�ضة كرة القدم من اأكرث الألعاب الريا�ضية �ضعبية، 
اإذ ميار�ضها الأطفال وهم يف �ضن �ضغرية جدًا، بل اإن بع�ض 
الآباء يف�ضلون دخول اأبنائهم اىل املدار�ض الكروية التي 

انت�ضرت يف بغداد واملحافظات انت�ضارًا كبريًا وحتت اإ�ضراف 
�ضوا يف جمال كرة القدم... مدربني تخ�ضّ

اأف�شل الألعاب 
الريا�شية لالأطفال

اإعداد/ جملة ال�شبكة
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املعلنة  االأزواج  �شكاوى  معاينة  من  اللفت 
املحاكم  يف  تناق�س  ال��ت��ي  تلك  واخل��ف��ي��ة، 
للخروج  والق�شاة  االجتماعي  البحث  بني 
امل�شكلت  وتلك  انف�شال  اأو  ت�شالح  بقرار 
بالعنف  تت�شم  التي  االأ���ش��رة  داخ��ل  اخلفية 
اآثارًا  امل�شكلت ترتك  تلك  اأن  هو  االأ�شري، 
وتوؤثر  العائلة  م�شتقبل  يف  عميقة  �شلبية 
ونظرتهم  االأبناء  روحية  يف  مبا�شرًا  تاأثريًا 
يف  واالأم��ل  التفاوؤل  فت�شلبهم  امل�شتقبل  اإىل 
الظروف  م�شتقبلهم من جراء  حياتهم ويف 

املحيطة بهم.

تراكم الأخطاء 
ت�شهم  �شليمة  اأ�شرية  تبنى حياة  اأن  "ال ميكن 
واإن�شانيًا  اأخ��لق��ي��ًا  ر���ش��ني  جمتمع  ب��ن��اء  يف 
االأ�شرة،" هكذا  داخ��ل  االأخ��ط��اء  ت��راك��م  م��ع 
ع��ام��ًا(   58  – ع��ل��ي  )بل�شم  املعلمة  تعتقد 
التجربة  م�شاألة  تناق�س  وهي  معي  حديثها  يف 
الثانية بالن�شبة للمراأة اأو الرجل، وهي واإن مل 
واالأ�شباب  التفا�شيل  باخلو�س يف  ترغب  تكن 
اأن  اأرادت  واإيجابها، لكنها  والنتائج يف �شلبها 
ت�شدد على جوهر املو�شوع الذي يدفع باجتاه 
من  املو�شوع  ه��ذا  ومعاجلة  الثاين  االختيار 

اأ�شا�شه اإذ قالت: "البد للزوج اأو الزوجة وهما 
امل�شكلت  ملحقة  م��ن  حياتهما  ب��داي��ة  يف 
ال�شغرية وحلها يف اأوانها واأاّل ميار�شا الهروب 
الأنها  امل�شكلت  تلك  جت���اوز  يف  االأم���ام  اإىل 
القنابل  مثل  وجهيهما  يف  تنفجر  ما  �شرعان 
هنا  واأن���ا  االأ���ش��ري،  امل�شهد  وتعقد  امل��وق��وت��ة، 
عائلية،  وخ��ربة  حياتية  جتربة  ع��ن  اأحت���دث 
�شنة  اأربعني  اأكرث من  فقد م�شى على زواجي 
بحل  االأوالد  اأن�شح  ما  ودائمًا  اأحفاد،  ول��دي 
م�شكلتهم وهي يف املهد قبل اأن تتطور وتكرب 
وت�شبح ع�شية على احلل، احلياة االأ�شرية ال 

ميكن اأن تدوم مع تراكم امل�شكلت."
لن اأكرر اخلطاأ 

يرى بع�س ال�شباب يف الزواج الثاين خطاأً كبريًا 
م�شدر  يكون  لن  واأن��ه  االأ�شرة  لبناء  وهادمًا 
�شوء  يف  ال���راأي  ه��ذا  بنوا  وق��د  لهم،  �شعادة 
بالتجربة  مير  مل  هم  بع�شُ االأوىل،  جتربتهم 
اأ�شًل، من بني هوؤالء ال�شباب )ح�شني قا�شم، 
قال يف  ال��ذي  ح��رة(   اأعمااًل  يعمل  27 عامًا، 
التجربة  اأفكر يف خو�س  "اأنا ال  هذا ال�شدد: 
االأ�شرة  راأيته من م�شكلت داخل  فما  اأ�شًل، 
اأب�شط  على  وال��وال��دة  الوالد  بني  واخللفات 

حتى  واأتفهها،  االأم���ور 
اأن���ه���ا ك��ان��ت ت��ب��ل��غ حد 
اأو اخلروج من  العراك 
عندي  اأوج����د  ال��ب��ي��ت، 
ان��ط��ب��اع��ًا ���ش��ي��ئ��ًا عن 
وتكوين  الزواج  م�شروع 
اأ�شتطيع  ال  ق��د  اأ���ش��رة 
يف  احتياجاتها  تلبية 
ال�شعبة،  الظروف  هذه 
يل  يوؤمن  ثابت  عمل  على  احل�شول  يتعذر  اإذ 
اأن  وفقه  على  اأ�شتطيع  معلومًا  رزق  م�شدر 
وطعام  �شكن  م��ن  امل�شتقبلية  حياتي  اأن��ظ��م 
اأكرر  لن  اأين  اأرى  لذلك  اأخ��رى،  وم�شتلزمات 

اخلطاأ الذي وقع فيه غريي من ال�شباب."
اأنا زوجة ثانية..! 

ع��ام��ًا، موظفة يف  ال��ه��ادي، 43  )ح��ن��ان عبد 
اأن  "ارت�شيت  تقول:  الدولة(  وزارات  اإح��دى 
اأكون زوجة ثانية من دون اأن يفر�س علّي هذا 
اأو االأق��ارب.. بل ارت�شيُت  االختيار من االأهل 

باالأحرى اأن اأكون اأمًا الأوالد لي�شوا اأوالدي."
�شاألتها: ملاذا؟

ام��راأة  اأحببته  ال��ذي  الرجل  "تزوج  اأج��اب��ت: 
لكني  اأ�شرة،  وبنى  اأوالدًا  منها  واأجنب  اأخرى 
مل اأفقد االأمل يف اأن يعود اإيّل ذات يوم، على 
للزواج  يل  ُقدمت  التي  العرو�س  من  الرغم 
غنية  عائلة  من  فاأنا  احلال،  مي�شوري  برجال 

واأمتتع بجمال ال باأ�س به."
للزواج،  ي��دي  طالبًا  يل  تقدم  "يوم  ت�شيف: 
كان ذلك يوم �شعدي وفرحي على الرغم من 
كنُت  لقد  باملوافقة،  لقراري  االأه��ل  معار�شة 
اأن  اأراد  الزمن  لكن  يحبني  اأنه  واأعرف  اأحبه 
لنف�شي  ارت�شيت  الفراق، هكذا  يختربنا بهذا 
الأوالد مل  اأمًا  اأكون  واأن  ثانية،  زوجة  اأكون  اأن 
اأجنبهم بعد اأن توفيت زوجته االأوىل من جراء 

مر�س مزمن."
�ضعادتي يف التجربة الثانية 

يعمل يف  ع��ام��ًا،  ح�����ش��ني، 50  اأم���ا )ري��ا���س 
التجارة( فيوؤكد اأنه وجد �شعادته يف التجربة 
يف  �شنة   30 م��ن  اأك��رث  عا�س  اأن  بعد  الثانية 

له  اأجنبت  التي  عمه  ابنة  مع  االأوىل  جتربته 
ذلك؟"  ك��ان  "كيف  �شاألناه  وب��ن��ات،  اأوالدًا 
لزوجتي  ال��ب��ي��ت  "تركت  ب��ال��ق��ول:  ف��اأج��اب 
االأوىل وخ�ش�شت لها م�شروفًا �شهريًا يغطي 
نفقاتها العائلية وزيادة، وذلك بعد اأن كرثت 
عملي  يف  حتى  توؤثر  اأخ��ذت  التي  املنغ�شات 
خارج البيت، وكان البّد يل من اتخاذ القرار 
الثانية  التجربة  ت�شاركني  امراأة  والبحث عن 
اأن  دون  من  �شعادتي  معها  ووجدت  فوجدتها 

اأتخلى عن التزاماتي جتاه عائلتي االأوىل."
الأ�ضرة والبنية الجتماعية

يف  متخ�ش�س  العطراين،  �شعد  )اأ.د.  يقول 
اجتماعي  نظام  ال��زواج  "اإن  النف�س(:  علم 
االأ�شا�س  تعد  التي  االأ���ش��رة  بناء  اإىل  يهدف 
اأن  يف  وال�شك  االجتماعية.  البنية  ت�شكيل  يف 
هناك عوامل موؤثرة ت�شكل اأعمدة هذا البناء 
والنف�شي  واالقت�شادي  الثقايف  العامل  مثل 
ر�شينة  ال��ق��اع��دة  كانت  واإذا  واالج��ت��م��اع��ي، 
احلال  بطبيعة  ي��وؤدي  فذلك  متينًا  واالأ�شا�س 
هذه  انعك�شت  واإذا  املوؤ�ش�شة،  تلك  جناح  اإىل 
ي��وؤدى  اأن  ذل��ك  �شاأن  من  ف��اإن  �شلبًا  العوامل 
هذه  ُتخرج  واإ�شكاليات  تناق�شات  ب��روز  اإىل 
ي��وؤدي  ما  ال�شحيح،  م�شارها  عن  املوؤ�ش�شة 
اأخرى،  تدابري  اإىل  اللجوء  اأو  االنف�شال  اإىل 
يف  قليًل  نتوقف  وهنا  الثاين.  ال��زواج  ومنها 
بع�س  يلجاأ  اإذ  الثاين،  ال��زواج  اأبعاد  تو�شيح 
عاطفية  الأ�شباب  الثاين  ال��زواج  اإىل  النا�س 
من جراء غياب التوافق الأن االرتباط مل يكن 
نتيجة االختيار القائم على االن�شجام واحلب، 
فجوات  فيها  حت��دث  اآل��ي��ة  العلقة  فت�شبح 
تعطيه  من  اأح��ده��م  ي�شادف  وق��د  عاطفية، 
يكون  وق��د  بامل�شاعر،  عليه  وتفي�س  ال��دفء 
من  العلقات  يف  واجلمود  االإه��م��اَل  ال�شبُب 
اأخرى  ناحية  ومن  احلياتية،  الظروف  جراء 
ماآرب  لتحقيق  اقت�شادية  االأ�شباب  تكون  قد 
يف  والرغبة  الفاح�س  للرثاء  نتيجة  اأو  نفعية 
ياأخذ  اأن  ميكن  فاإنه  ت�شوري  ويف  االمتلك، 
الزواج الثاين ن�شيبه من النجاح اإذا حتققت 

العدالة واالن�شجام."

ملاذا تف�ضل العالقة الزوجية لدى 
كثريين وقد تنتهي بالطالق؟ وملاذا 
ت�ضعب على الزوجني معاجلة 
�ضلبياتها؟ ل �ضّك يف اأن العالقات 
الأ�ضرية والجتماعية تتغري  وفقًا 
للظروف املحيطة بها مدًا اأو جزرًا..

بني النجاح والف�شل والتربيرات..

جتربة الزواج 
الثاين يف امليزان

اس��������رت��������ي

يف الوقت الذي ت�شغط فيه احلياة 
على النا�س، وتتعقد الظروف، 

تتعر�س موؤ�ش�شة الزواج اإىل هزات 
عنيفة جتعل ا�شتمرارها على نحو 
�شليم اأمرًا �شعبًا، .. جملة ال�شبكة 

ارتاأت اأن تفتح ملف الزواج 
والعلقات الزوجية من زوايا 

متعددة.. قراءة ممتعة
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فكرة الطائي

د. ا�شعد العطراين
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من  االأ�شخا�س  متكن  التي  االأن�شطة  قائمة 
وتناول  التحدث  يليها  اأكرث،  بها  اال�شتمتاع 

الغداء مع بع�شهم.
التي  الكلب  عن  حديث  هناك  كان  وبينما 
تعاين من قلق االنف�شال اأي�شًا عندما يعود 
يتوجهون  اأو  العمل  م��ك��ان  اإىل  اأ�شحابها 
لق�شاء لياٍل يف اخلارج، يبدو اأن هذا اأي�شًا 
من  ولكثري  االأليفة  للحيوانات  "مزعج" 

االأزواج اأي�شًا.
وج����د ب��ح��ث اج���رت���ه ال��ع��لم��ة ال��ت��ج��اري��ة 
 Bond ل���لرت���داء  ال��ق��اب��ل��ة  للتكنولوجيا 
االأزواج   م��ن  امل��ائ��ة  يف   24 اأن    Touch
�شركائهم  ع��ن  االن��ف�����ش��ال  ب�����ش��اأن  ق��ل��ق��ون 
عندما يتم تخفيف القيود، الرجال والن�شاء 

على ال�شواء.
�شي�شعرون  باأنهم  امل��ائ��ة  يف   23 واع���رتف 
عندما  �شركائهم  اأ���ش��دق��اء  م��ن  ب��ال��غ��رية 

يق�شون الوقت معهم.

�ضوار بتقنية عالية
ب��اإج��راء   Bond Touch �شركة  ُكلفت 
�شوار  مبيعات  يف  زي��ادة  روؤي��ة  بعد  البحث 
عايل التقنية قبل تخفيف االإغلق يف اململكة 
ل���لأزواج  االأ���ش��اور  ه��ذه  وت�شمح  امل��ت��ح��دة، 
واالأ�شدقاء بالتوا�شل مع �شريكاتهم واإر�شال 
بهن  يفكرون  باأنهم  الإعلمهن  اه��ت��زازات 

اأينما كانوا يف العامل.
العلقات  خبري  ق��ال  النتائج،  على  وردًا 
ل�شياغة  ال��وق��ت  ح��ان  "لقد  اأوي����ن:  ���ش��ام 
عادات جديدة، واالآن ميكنك اأن تقرر كيف 

�شتحافظ على تقارب املحبة الذي بنيته."
وجد البحث اأي�شًا اأن 63 يف املائة يعتقدون 
ظل  يف  قريب  مكان  يف  �شريكهم  وج��ود  اأن 
االإغلق الطويل وقيود كوفيد 19 كان رائعًا.
املائة(،  يف   21( اأي  فقط،  ُخم�شهم  لكن 
العام  يف  �شركاءهم  اأخ��ربوا  اأنهم  يعتقدون 
املا�شي باأنهم يحبونهم اأكرث، وما يقرب من 
ق�شاء  يريدون  املائة(،  يف   47( ن�شفهم، 

 6 وكان  �شركائهم،  مع  فراغهم  اأوق��ات  كل 
عرب  اال�شتطلع  �شملهم  ممن   10 كل  من 

OnePoll مثاليني مع ال�شركاء.

ممار�ضة الريا�ضة
�شركة  م��وؤ���ش�����س  ف��ريي��را،  ك��وام��ي  ي�شيف 
ال�شهور  ك��ان��ت  "لقد   :Bond Touch
على  ج��دا  �شعبة  املا�شية  ع�شر  ال�خم�شة 
ب��ني مليني  ال��ت��ق��ري��ب  ل��ك��ن مت  اجل��م��ي��ع، 
االأزواج يف جميع اأنحاء البلد الأنهم يق�شون 
و���ش��واء  �شركائهم،  م��ع  ال��وق��ت  م��ن  م��زي��د 
معًا،  الريا�شة  القدرة على ممار�شة  اأكانت 
فرد  ك��ل  م�شاعدة  اأم  اأك���رث،  ال��ت��ح��دث  اأم 
نف�س  يف  اال�شتيقاظ  جم��رد  اأم  العمل،  يف 
الوقت، فقد اأ�شبحت روابطنا اأقوى من اأي 

وقت م�شى.
مزيد  بق�شاء  وال��ب��دء  القيود  تخفيف  وم��ع 
من الوقت وبعد اأن كنا بعيدين عن بع�شنا، 
فاإن هذا �شيخلق �شل�شلة كاملة من امل�شاعر. 
 Bond Touch اأ�شاور  ت�شمح  اأن  وناأمل 
ل������لأزواج ب��ب��ع�����س ال��ت��ق��رب م���ن امل�����ش��اف��ة 
يجلبه  ال���ذي  وال��ق��ل��ق  اجل��دي��دة  اجل�شدية 
ذلك. وهذا جدول باأهم 10 اأ�شياء قام بها 

االأزواج معًا اثناء فرتة احلظر:
1. امل�شي )46 يف املائة(.

2. التحدث )40 يف املائة(.
3. تناول الغداء معًا )37 يف املائة(.

4. م�شاهدة االفلم 37 يف املائة
5. الب�شتنة )32 يف املائة(.

يف   30( بع�شنا  م�شاعدة  على  القدرة   .6
املائة(.

7. اال�شتلقاء معًا )24 يف املائة(.
ك��ل ���ش��ب��اح )24 يف  8. اال���ش��ت��ي��ق��اظ م��ع��ًا 

املائة(.
ال��ي��دوي��ة )23 يف  االأع���م���ال  9. مم��ار���ش��ة 

املائة(.
10. حل امل�شاكل )23 يف املائة(.

احليوانات الأليفة

وجد اال�شتطلع الذي �شمل نحو 2000 من 
 68 اأن  البالغني يعي�شون مع الن�شف االآخر 
الوقت  من  مزيد  ق�شاء  "اأحبوا"  املائة  يف 

معًا يف العام املا�شي.
معًا  للم�شي  اخلروج  على  القدرة  وت�شدرت 

تو�ضلت درا�ضة حديثة  
اإىل اأن الأزواج يخ�ضون 
قلق النف�ضال عن 
زوجاتهم عند عودتهم 
اإىل العمل.

وك�ضفت الأبحاث اأن 
ربع الأ�ضخا�ض الذين 
يعي�ضون مع �ضركائهم 
مغرمون للغاية لدرجة 
اأنهم متخوفون ب�ضاأن 
املعاناة من قلق النف�ضال 
عن ال�ضريك مع تخفيف 
القيود.

 يف ظل تخفيف القي�د..

اأزواج يخ�ش�ن قلق النف�شال والبتعاد عن زوجاتهم

عن "الديلي اأك�ضربي�ض" 

ترجمة: ثريا ج�اد
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الن�شاء  بني  ما  و"االتهامات"  اجل��دل  حلبة  اأدارت  "ال�شبكة" 
والرجال.. وخرجت بهذه احل�شيلة من االآراء....

هروب واأنانية
اتهامها  نغم  ت��وّج��ه  ُم��ك��اب��رة،  بال�شيام  يتذرعون  ال��رج��ال  بع�س 
الرجل  اإظهار  الزوجية هو  العلقة  الرغبة يف  "اإن جوهر  وتو�شح: 
ل�شوقه وحميميته قبل �شاعات االإم�شاك حتى ولو ادعاًء، لذلك فاإن 
التفكري يف وقت العلقة ُم�شتفز لكثري من الن�شاء واالأف�شل اأن ياأخذ 
ال�شرير و�شعه الطبيعي حتى لو ا�شتمر اجلفاف بني االأزواج �شهورًا. 
تعتقد نغم اأن الرجال بح�شب تعبريها "عبارة عن خملوقات مزاجية 
و�شريعة امللل"، ويجدون يف رم�شان فر�شة للتمل�س من واجباتهم 
جتاه زوجاتهم. على اأن الرجل يخرج مع اأ�شدقائه وي�شمر ليًل وال 
فرا�س  لهجر  اأنه عذر  االأمر  ما يف  كل  البيت،  اأي جمهود يف  يبذل 

الزوجية.
تاأويالت وحماذير

مع  الرجل  يعي�س  اأن  ُيعقل  فهل  التاأويل،  عن  يكف  ال  "خيالهن 
زوجته طوال �شهور ال�شنة وميّل منها جن�شيًا يف رم�شان"؟!..

"جميل ح�شني".. الذي امتع�س  رُد فعٍل حاٌد ومبا�شر من املهند�س 
من فكرة اتهامهم بالق�شور ال�شريري، قائًل:

العلقة احلميمية  الأن وقت  واالآباء  الرجال  ُيحرجنا نحن  ال�شيام 
ال  حرجًا  لنا  ي�شكل  االإرب��اك  هذا  قلئل،  ب�شاعاٍت  ال�شحور  ي�شبق 
املرء  ي�شطر  قد  ولذلك  عيالها،  مع  املتكد�شة  العائلت  مع  �شيما 

اإىل هدر فر�شة املمار�شة حتى لو �شنحت، الأنَّ الو�شع احلياتي غري 
امل�شتقل يجعل اأنظار جميع من يف البيت تتّجه نحو من ي�شتحم قبل 
اإدخالها  نعّد  وتف�شريات  جن�شية  تاأويلت  من  يتبعه  وما  االإم�شاك 
على  اأدمغتهم  ويفتح  املراهقات حمظورًا  وبناتنا  اأبنائنا  اأذهان  يف 

حماذير نحن يف غنى عنها.
غرائز ُمقيدة

وتذهب غيداء مطر بعيدًا يف تف�شري غري واقعي لتململ بع�س االأزواج 
وتلكوؤ توا�شلهم احلميم مع زوجاتهم، وتعتقد مطر اأن الق�شية نف�شية 
ل�شطب ح�شابات امللل، الأن االأج�شاد كما اال�شياء ُترتك لتذهب نحو 
مت�شابهًا  بيننا  ال�شرير  يكون  حينما  ال�شدمة  لكن  له،  تنجذب  ما 
اإذن ال علقة  بعده،  اأم  اأكان ذلك قبل رم�شان  �شواء  وال فرق فيه 
لرم�شان بكل هذا، العّلة اجلن�شية يف مزاجية الطرفني توؤكد مطر.

ويرف�س �شلح علي حتليلت الن�شاء ب�شاأن نظرية اإ�شقاط الفر�س 
اإىل  يتحولن  الن�شاء  بع�س  اأن  ويرى  الزوجية،  العلقة  اجلن�شي يف 
اأو  اأنها عا�شت مع زوجها رمبا ع�شرين �شنة  العامل مع  ملكة جمال 
ثلثني اأو اأكرث، واالأجمل رّدة فعلها حني تتمّنى اأن اأكون بهذا ال�شوق 
اأكرث  تكون  املُقيدة  الزوجية  العلقة  الأنَّ  رمّبا  ال�شنة،  �شهور  طيلة 

جمااًل واإغراء.
هرمونات و�ضحة

الرغبة  الأن  خمتلف،  ب�شكل  رم�شان  يف  اجلن�شية  الوظيفة  تتاأثر 
مبمار�شة العلقات احلميمية لها تف�شري �شايكولوجي وف�شيولوجي، 

ي�شرحه الطبيب العراقي د.خالد مريزا املُقيم يف رو�شيا، اإذ يقول: 
الفجر،  اأذان  قبل  يكون  رم�شان،  يف  اجلن�س  ممار�شة  �شحيًا، 
التحفيز اجلن�شي  امل�شوؤول عن  "االوك�شيتو�شني" وهو  الأن هرمون 
الوقت،  بهذا  امل���راأة  عند  م�شتوياتِه  اأعلى  يف  �شيكون  وامل�شاعر 
الرغبة  حتفيز  عن  امل�شوؤول  "الت�شتو�شتريون"  هرمون  وكذلك 
اجلن�شية لدى الرجل �شيكون يف اأعلى م�شتوياته، ومما ال �شك فيه 
اأن هنالك علقة وثيقة ما بني ممار�شة اجلن�س وال�شعادة يف كل 
�شهور ال�شنة، ب�شمنها رم�شان خل�شو�شيته، لكن يجب اأن ناأخذ يف 
احل�شبان اأن ال�شيام ي�شبب اجلوع والعط�س ال�شديدين ملن اعتاد 
�شرب املياه القليلة، وعليه ف�شيوؤثر �شلبًا يف نف�شيته وغريزته، لذا 
جن�شية  توازن  حالة  خللق  املاء  �شرب  من  االإكثار  مراعاة  يتوجب 

ملئمة.
مزاجية وغذاء

املتخ�ش�شة  �شاطرتنا  "اوب�شاال" ال�شويدية،  من م�شت�شفى مدينة 
"املايكروبايولوجي" وكل ما يخ�س الفطريات  العراقية يف جمال 

واالأمن الغذائي )زينب عبد الرزاق( قائلة:
يف  والكاربوهيدرات  بالربوتينات  الغني  الغذائي  النظام  مراعاة   
�شهر ال�شيام مهم جدًا الإنعا�س الوظيفية اجلن�شية على اأن يحذر 
اأ�شحاب مر�س ال�شكري حذرًا �شديدًا، لكن بنحو عام لي�س هنالك 
اأي مانع �شحي من ممار�شة اجلن�س بعد االفطار، اإذ ي�شتعيد اجل�شم 
قواه، مع مراعاة اتباع نظام غذائي يلبي حاجة اجل�شم بالربوتينات 

وال����ك����ارب����وه����ي����درات 
وال����ده����ون واالأم������لح 
اللحوم  مثل  وامل��ع��ادن 

والرز واخلبز، مع التاأكيد على االإكثار من �شرب املاء الأنَّ اجلفاف 
م�شر جدًا من الناحية البدنية واملزاجية اأي�شًا.

تقارب واإثارة
ي�شري  الطبيعية،  مواردها  يف  اجلن�شية  املمار�شة  عن  "العزوف 

اإىل خلل اجتماعي اأو نف�شي اأو هرموين"
هكذا جاء راأي الباحث االنرثوبولوجي )د. يحيى ح�شني( يف تلك 

اجلدلية موا�شًل حديثه:
على وفق التقومي الديني للطقو�س وال�شعائر الدينية، ينق�شم الوقت 
يف �شهر رم�شان اإىل ق�شمني نهاري وليلي، اإذ ُمنع يف النهار االأكل 
وال�شرب واالقرتاب من الن�شاء، بينما اأبيح يف الليل كل ذلك، ويبني 
َفُث  َياِم الَرّ ّ القراآن الكرمي ذلك يف قوله تعاىل: )اأُِحَلّ َلُكْم َلْيَلَة ال�شِ
بني  واحلميمية  التقارب  مبعنى  هنا  و"الرفث"  ِن�َشائُكْم(..  اإىَل 
التي  والغريزة  والعاطفة  العلقة  طبيعة  اإىل  نظرًا  واملراأة  الرجل 
اأوجدها اهلل بينهما، اأما االثارة املُفرطة اأثناء رم�شان فُت�شري اإىل 
االهتمام باملتع اجل�شدية وال �شيما يف ليل رم�شان، الذي �شيمنعه 
اإذن  فهو  واالندماج،  التماهي  من  الثقايف(  )الزمن  النهار  فجر 
جري مع الزمن قبل انح�شاره واأفوله، وما عملية جتميل اجل�شد اإال 

حماولة ال�شتعادة الزمن اأو االبقاء عليه.

هل العالقات الزوجية 
تربد حقًا يف �ضهر رم�ضان؟ 
ويخفت حما�ض الرجال يف 
الذهاب اإىل ع�ض الزوجية 
متذرعني بالوقت واأمور 
اأخرى؟ .. اأحقًا اأن ال�ضيدات 
الالئي يهملن هذا الفرا�ض 
طوال ال�ضنِة يتحولَن فجاأة 
اإىل ملكاِت جماٍل واإثارة 
َقْبَل ال�ضحور على فر�ض اأن 
العالقات احلميمة املُقيدة 
بالوقِت والتمنِع والحراج 
هي الكرُث اإغراًء وجاذبيًة 
لكال الطرفني؟!

ت�شفي��ة احل�شابات يف نهاي��ة رم�شان!! 

زوجات يتح�لن اىل ملكات 
اآمنة عبد النبي جمال قبل ال�شح�ر

د.خالد مريزا

زينب عبد الرزاق

د. يحيى ح�شني
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مع  خمتلفة  بطرق  احلجاب  ارت���داء  باإمكانِك 
اأكانت  �شواء  املو�شة،  اجتاهات  اأح��دث  مواكبة 
اأم �شرقية، واجعلي بع�شها يكمل بع�شها  غربية 
مع  ب��اه��ت  ب��ل��ون  م��لب�����س  اأي  بتن�شيق،  االآخ����ر 
ملحقات جريئة للرتقاء مبظهرك. مع ال�شرتات 
ويكمن  ممتعة،  اإطللة  �شتحققني  والقم�شان 
والت�شميمات  الدافئة  االألوان  اختيار  الذكاء يف 
للمو�شم،  املنا�شبة  احل��ج��اب  واأقم�شة  املميزة 
للمو�شة  م��واك��ب��ة  ت��ك��وين  اأن  ميكنك  وب��ذل��ك 
الرائجة، وهناك اأفكار مللب�س احلجاب تنا�شب 
خروجك فى ال�شباح وامل�شاء، وميكنك االختيار 
ل��ون  تنا�شب  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع  واق��ت��ن��اء  بينها  م��ن 

ب�شرتك، وتن�شجم مع طولك.
التوربان �ضتايل رائع 

)ال��ت��ورب��ان(  ارت����داء  يف�شلن  ال��ن�����ش��اء  اأغ��ل��ب 
مل�شة  اإ�شافة  مع  ع�شرية،  جمالية  ي�شفي  الأن��ه 
ب�شيطة من االأك�ش�شوارات  كاالأقراط التي تكمل 
التوربان  ارت���داء  زاه��ي��ة.  ب��درج��ات  اإطللتهن 
االأب��ي�����س، اأو ب��درج��ات حم��اي��دة م��ع االأق���راط 
�شيجعل  الرباقة،  بالف�شو�س  املر�شعة  الذهبية 
من  كثري  وهناك  حتمًا،  ورائعة  جذابة  اأناقتك 
بينها.  م��ن  االخ��ت��ي��ار  ميكنك  ال��ت��ي  ال��درج��ات 
التوربان باللون البيج رائع مع امللب�س املختلفة، 
مع بلوزة اأو ثوب اأبي�س وحجاب بيج، فهو مظهر 

ب�شيط لكنه اأنيق.
املالب�ض الريا�ضية

اأوق��ات  يف  املحجبات  مللب�س  التن�شيقات  بع�س 
النهار متنحك مظهرًا اأنيقًا وحمت�شمًا، وت�شمن 
وقد  الع�شري،  واملظهر  بالراحة  ال�شعور  لك 
حتى  الرواج  كثرية  الريا�شية  امللب�س  اأ�شبحت 
املو�شة،  لدى مدوين  متميزة  مكانة  احتلت  اأنها 
لذلك لي�س عليك اأن تبذيل جهدًا يف التفكري يف 
خياراتك، بل يكفي اأن حت�شني اختيار الت�شميم 
وتن�شيقهما  ذوقك،  مع  يتوافقان  اللذين  واللون 
ال�شيدات  بع�س  ي��لئ��م��ك.  ال���ذي  النحو  على 
حتتها  �شرتة  اأو  معطف  مع  ارت��داءه��ا  يف�شلن 
ارتداء  من  منا�س  وال  منا�شب،  لون  ذو  قمي�س 
حذاء ريا�شي، واأن�شحك بتجربة هذه الت�شكيلة 
اإن كنت تبحثني عن اإطللة �شريعة  يف ال�شباح 

وب�شيطة تلفت اأنظار من حولك.

للح�ش�ل على مظهر 
اأنيق وع�شري

احلجابارتداء
ب����اأمن����اط خم��ت��ل��ف��ة

اإعداد/ هبة الزيدي
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

* ينقى اجلرجري جيدًا ويغ�شل باملاء واخلل 
االأبي�س ثم ي�شطف باملاء وين�شف جيدًا. 

ويقطع  ن�شفني،  اىل  الطماطم  تقطع   *
الب�شل على �شكل �شرائح دائرية رقيقة.

* ي�شّف اجلرجري يف �شحن التقدمي وتوزع 
حلقات الب�شل والطماطم ب�شكل مت�شاٍو

ب��رط��م��ان  ال��ل��ي��م��ون يف  ُي�����ش��ب ع�����ش��ري   *
الرمان  ودب�س  الزيتون  زيت  اإليه  وُي�شاف 

وال�شكر  والنعناع  وال��ث��وم  وال�شماق  وامل��ل��ح 
ويحرك بامللعقة ويغلق الربطمان ويرج جيدًا 
حتى تختلط املكونات لنح�شل على �شل�شة 

متجان�شة.
والب�شل  اجلرجري  على  ال�شل�شة  ت��وزع   *
متتزج  بحيث  م��ت�����ش��اٍو  ب�شكل  وال��ط��م��اط��م 
اأط��ب��اق  م��ع  وت��ق��دم  بال�شل�شة  اخل�����ش��ار 

امل�شاوي واملقايل.

املقادير
* باقة كبرية من اجلرجري

ال�شغرية  الطماطم  م��ن  حبات  ب�شع   *
)الكرزية( 

* ثلث حبات من الب�شل االأحمر
* ف�س ثوم مربو�س

* ن�شف كوب من زيت الزيتون 

* ن�شف كوب من ع�شري الليمون 
* ثلث ملعق كبرية من دب�س الرمان 

* ملح ونعناع مطحون
* ملعقة كبرية من ال�شماق 

* م��ل��ع��ق��ة ك����وب م���ن ال�����ش��ك��ر )مل��ع��ادل��ة 
كوب  مبعلقة  ا�شتبداله  ممكن  النكهات( 

من الع�شل.

�شلطة اجلرجري احلام�شة

طريقة الإعداد : 
احل�شوة:

مقلة  يف  ال��زي��ت  م��ن  قليل  ي�شخن 
املفرومة  الب�شلة  وت�شاف  النار  على 
ث��م ي�شاف  حُت��م�����س،  وت����رتك ح��ت��ى 
اللحم املفروم ويقلب مع اإ�شافة امللح 
ح�شب  وال��ب��ه��ارات  االأ���ش��ود  والفلفل 
الرغبة، ويرتك على النار مع التقليب 
وين�شج  ال��ل��ح��م  م���اء  ين�شف  ح��ت��ى 
وي�شاف البقدون�س ويقلب ويرفع من 
النار )ُيحم�س الك�شم�س على حدة ثم 
ُي�شاف اىل املقلة( وترتك احل�شوة 

تربد وت�شتخدم.
العجينة:

باملاء  وُيغ�شل  جيدًا  الربغل  ُينقى   *
مدة  ال��داف��ئ  ب��امل��اء  وينقع  وُي�شّفى 

�شاعتني.
امل�شلوقة  والبطاطا  الب�شل  ُيقطع   *
االأ�شود  والفلفل  امللح  عليها  وُي��ر���س 
ح�شب  )الكمية  جميعًا  وال��ب��ه��ارات 
الرغبة( وتفرم يف املفرمة، وت�شاف 
جميعًا  وُتعجن  املنقوع  الربغل  اىل 
املفرمة  يف  املكونات  تو�شع  اأو  باليد 
متما�شكة  عجينة  على  نح�شل  حتى 

ي�شهل ت�شكيلها. 
عميقة  كا�شة  يف  العجينة  تو�شع   *
تتجان�س  حتى  ج��ي��دًا  باليد  وتعجن 
العجينة  ع��ل��ى  ون��ح�����ش��ل  امل��ك��ون��ات 

اجليدة. 
ك��راٍت  �شكِل  على  العجينَة  تق�شم   *
على  باليد  وتفتح  متو�شط  بحجم 
بداخله  وتو�شع  �شغري  وع���اء  �شكل 
ثم  وت����دّور  ب��اإح��ك��ام  وتغلق  احل�����ش��وة 
ي�����ش��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا ب���راح���ة ال��ي��د حتى 

نح�شل على ال�شكل املراد. 
على  مقلة  يف  غزير  زي��ت  يو�شع   *
النار وتو�شع حبات الكبة بعد ت�شخني 
وبعدها  تن�شج  حتى  وت��رتك  الزيت 
تقلب بحذر  وتقدم مع �شلطة التبولة.

كبة الربغل 
املقلية احللبية

الكمية تكفي لع�ضرة اأ�ضخا�ض 

)تكفي خلم�ضة اأ�ضخا�ض(

يعّد اجلرجري من اخل�ضار املفيدة للج�ضم ملا يحتويه من عنا�ضر 
غذائية وفيتامينات وم�ضادات اأك�ضدة، كما اأنه يعالج فقر 

الدم وي�ضهل عملية اله�ضم ويحمي العظام من الإ�ضابة مبر�ض 
 ،B وفيتامني C وفيتامني ،A اله�ضا�ضة، لأنه غني بفيتامني

كما اأّنه منا�ضب ملن يرغب باتباع حمية غذائية لإنقا�ض الوزن 
بادخال اجلرجري لقائمة الطعام اخلا�ضة به ل�ضيما ال�ضلطات، 

ومنها: �ضلطة اجلرجري.

عجل  حل���م  ك��ي��ل��و  ن�����ش��ف   *
مفروم

* 2 كوب ون�شف من الربغل 
الناعم

* حبة بطاطا كبرية م�شلوقة
* حبة ب�شل كبرية

* كوب معدنو�س مفروم 

* حبة ب�شل مفرومة ناعم 
* ملح وفلفل اأ�شود

* بهارات كبة )اإن وجدت(
* ك��ب��اب��ة م��ط��ح��ون��ة وق��رن��ف��ل 

مطحون وكمون 
)ح�شب  الك�شم�س  من  كوب   *

الرغبة( 

الكبة من الأطباق اللذيذة واملليئة بالعنا�ضر 
الغذائية املفيدة للج�ضم وامل�ضهورة يف العامل 

العربي، ول�ضيما الكبة ال�ضورية وتعُدّ 
طريقة عمل الكبة املقلية احللبية يف نظر 

البع�ض من الأطباق ال�ضعبة التح�ضري، لذلك 
يلجاأ بع�ض النا�ض اىل �ضرائها اأو ال�ضتعانة 

مبن ُيعّدها لهم. هنا �ضوف ُنعّدها معًا بطريقة 
�ضهلة ولذيذة... 

املقادير:
طريقة الإعداد:
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي.. علي البكري

ال�شفر هو االأقرب لواقعنا اإذا رغبنا القيام  بذلك، وقد تكون للعمل  
اأي�شًا فر�شة من خلل ال�شفر اخلارجي وفر�شة للتعاقد مع موؤ�ش�شة 

خارجية، اأو ن�شعى للح�شول على زمالة درا�شية ملو�شوع اأكادميي. 
ندخل جوًا عاطفيًا وجنتاز مرحلة من امل�شاكل مع ال�شركاء.

البع�س عليه املحافظة على علقته العاطفية �شرًا وراء الكوالي�س، فقد تنك�شف 
وتف�شل هذه العلقة. عليكم جتنب امل�شروفات  املرتفعة. من جانب اآخر تزداد 

التعامل يف  ن�شتطيع  املكا�شب.  العائلة ونح�شل على بع�س  طلبات 
مو�شوع عقار وهناك بع�س ال�شعوبات يف حتقيق موعد.

قد  البع�س  الحقة.  لفرتة  يتاأخر  فقد  ق�شائيًا  ق��رارًا  ينتظر  من 
ي�شعر بزيادة يف وترية التح�ش�س من االأجواء املحيطة به. عليكم  
تكونوا  اأن  ي�شتح�شن  العاطفيني.  ال�شركاء  ب��اأح��وال  االهتمام 

دبلوما�شيني يف ت�شرفاتكم والبع�س قد يرافق اأحد اأفراد 
عائلته لرعايته. 

والنف�شي  ال�شخ�شي   و�شعيكم  اإىل  االنتباه  يجب  االأح��وال  اأف�شل  يف 
لواقعنا  بدرا�شة   نقوم  اأن ال  وفق رغباتنا. علينا  ت�شري  فاالأمور قد ال 
العاطفي فنحن بحاجة للعناية بهذا املو�شوع، كما اأن العمل وعلقاتنا 

علينا اإبعادها عن التوتر كي ال نواجه متاعب خلل هذه 
الفرتة.

ن�شعر بتح�شن على ال�شعيد النف�شي وهناك فر�شة ملن ي�شكو التعطيل 
يف االإجناب. البع�س ت�شغله ق�شية قانونية ذات طبيعة مالية والبع�س 
يحاول ا�شرتجاع ديون �شابقة. الوقت ي�شمح بفر�س عاطفية وزواج. 

جتنب  عليكم   مهمة،  ر�شمية  اأوراق  على  يوقع  قد  البع�س 
امل�شروفات الفائ�شة. 

ن�شتعيد طاقتنا اجل�شدية ونحاول اأن ندير اأمورنا بكل قوة، فالوقت مينحنا طاقة احلظ 
لتحريك اأعمالنا يف اأي اجتاه نريد.  نح�شل على مك�شب مايل ونوؤكد مهنيتنا، البع�س 

ىل يربم اتفاقًا ل�شراء دار �شكن اأو القتناء عقار. هناك فر�شة لتقدمي اأوراقنا  اإ
عمل ر�شمي. هناك وقت تهمنا فيه االت�شاالت وتزداد حتركاتنا 

ب�شكل مكثف 

اأو  اإيجابيني وميكننا احل�شول على رخ�شة قيادة  ونبدو  تزداد حركتنا 
اجتياز اختبار درا�شي. ننجح يف القيام ب�شفر. تزداد ات�شاالتنا ونتوا�شل 
جيدًا مع االآخرين. اإذا رغبنا القيام ببع�س التغيريات االإدارية ن�شتطيع 

ذلك. علينا التهيوؤ لدعم مواقف العائلة والبيت ون�شتطيع 
اأن ننتقل من مكان اإىل اآخر. 

نح�شل على مك�شب مايل والبع�س منا يقدم اأوراقه الر�شمية لوظيفة 
ات�شاالتكم  ت��زداد  منزليًا.  جهازًا  اأو  ُملكًا  يقتني  البع�س  جديدة. 
القريبة   والبع�س يجتاز دورة درا�شية. اأنتم يف  فرتة �شاغطة لكنكم  

قريبون من  احلظ، وهناك فر�شة ملن ي�شكو تعطيًل يف 
االإجناب. 

التعب  ينال  اإذ  �شبورين،  نكون  اأن  يلزمنا   ما  متعب،  نف�شي  بانعكا�س  ن�شعر 
ال��ف��را���س،  تلزمه  �شحية  لوعكة  يتعر�س  ق��د  البع�س  وج�����ش��دي��ًا.  نف�شيًا  منا 

ي�شتطيع  والبع�س  ب�شيًط،  جراحيًا  ت��داخ��ًل  يجري  ق��د  ن والبع�س  اأ
مقدرته  ت��زداد  منا  والكثري  ناجحة،  جتارية  عملية  يجري 

الفكرية.

الثوراحلمل

ال�ضرطاناجلوزاء

العذراءالأ�ضد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

عليكم حتمل بع�س ال�شغوط وجتنب املواجهة مع اأحد امل�شوؤولني 
يلزمكم  ما  االجتماعي،  اجلانب  يف  ي�شعكم  الوقت  عنكم، 
واإب���داء  ع�شبيتكم  جت��اوز  عليكم  م��رن��ة.  بطريقة  الت�شرف 

تفهم اأكرث واالنتظار لفرتة اأف�شل للتحرك على ال�شعيد 
ال�شخ�شي.  

اأجواء اجتماعية حتيط بنا اإذ نتلقى الدعوات ذات الطبيعة االجتماعية. 
اأن  علينا  العاطفي.  ال�شعيد  على  اأمنية  حتقيق  ن�شتطيع  الوقت  هذا  يف 
لل�شرقة.  نتعر�س  ورمبا  ب�شيق  ون�شعر  ترتاجع  فقد   اإىل �شحتنا   ننتبه 

علينا اأن ننتبه عند حمل اأ�شيائنا الثمينة. لدينا الفر�س لدفع 
م�شاحلنا التي تعر�شت اإىل التعطيل، 

التخل�س  اأو  عمل  عقد  على  للتوقيع  املنا�شبة  الفر�س  لدينا  الوقت  هذا  يف 
اأن  ال�شفر اخلارجي، ون�شتطيع  الروتينية. تزداد فر�س  من بع�س االإجراءات 

و نقدم عرو�شنا واأفكارنا مل�شاريع جديدة. نح�شل على دعم ومكافاأة  ا
ترقية تعزز �شمعتنا املهنية، اأما اجلانب ال�شلبي فهو اأن علينا 

اأن ن�شبط ميزانيتنا املالية اإذ �شتزداد م�شاريفنا.  

الكلمات الفقية 
1-�شاحبة ال�شورة ممثلة واعلمية �شابة 

لبنانية-عراقية
2-دولة اآ�شيوية

3-من اال�شواق ال�شعبية )م(، علم موؤنث )م(
4-اآلة لتقليم االظافر)م، قادم، دق

5-حرفان من �شرية، نادي كرة قدم اجنليزي )م(
6-خليط من م�شتقات البرتول الهيدروكربونية، 

من البهارات
7-جمع �شوار
8-حب، قاتل

9-مدينة ايطالية
10-القرفة

الكلمات العمودية 
1-فنانة عربية )راحلة(

2-علم موؤنث، من احل�شرات جمع
3-علم مذكر، ن�شف رامي، ن�شف راتب

4-اآداة حرب قدمية، اال�شم االول لفنان عربي
5-مركب كيميائي )م(، من احليوانات )م(

6-بعد اليوم، حرف ن�شب، عملة اوروبية )م(
7-العب كرة قدم عراقي 

8-�شحب
9-نوع من االأجبان )م(
10-حمرر االفلم )م(

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�ضابق

على  التكويني  العاطفي  الف�شل  يتوقف  ال 
يخ�شع  فاجلميع  احل��ي��اة  يف  معني  من��وذج 

لتاثريه يف جميع مراكز املجتمع....

ديلما رو�شيف : 1947-12-14
املهنة : رئي�س الربازيل 

الفلكية مل تن�شجم مع اخلريطة   اخلريطة 

الرقمية التكوينية )2-3-5(
اوبرا وينفري: 1954-1-29 

برامج  مقدمة  وهي  نافذة  عاملية  �شخ�شية 
حوارية اجتماعية 

مع  وتن�شجم  تتوافق  مل  الفلكية  اخلريطة   
يحالفها  مل   )4-4-2( الرقمية  اخلريطة 

احلظ يف االرتباط والزواج 

ازواج وزوجات والف�شل العاطفي التك�يني 

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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م��ن امل��م��ك��ن اإع�����ادة ت��دوي��ر ال����ورق و�شنع 
امللونة  ق�شا�شاته  من  ومميز  ديكورجميل 
اإطار  يف  تثبيتها  وميكن  امل�شتخدمة  غري  اأو 

خ�شبي بعد تلوينها باألوان زاهية.
وميكن اأي�شًا �شنع اإكليل من الورق يف املنزل 
با�شتخدام االأوراق القدمية وتزيني الباب اأو 

احلائط.

ق�����ش��ا���ش��ات 
ال�رق

بال�شرب  اخلا�شة  البل�شتيكية  الزجاجات 
تدويرها  واإع����ادة  منها  اال���ش��ت��ف��ادة  ميكن 
ال�شلل  مثل  منها  جميلة  اأ���ش��ي��اء  و�شنع 
االأف��ك��ار  بع�س  طريق  ع��ن  للزهور  املعلقة 

املميزة ومنها...
ق��اع��دة  لقطع  ح����ادًة  �شكينًا  ن�شتخدم   -
البل�شتيكية تقريبًا 1 بو�شة فوق  الزجاجة 
اجلزء ال�شفلي مع ا�شتخدام )ورق الزجاج( 
مثبتة  كا�شطة  م���ادة  م��ع  ثقيل  ورق  وه���و 

ب�شطحه.
- نغطي احلافة املك�شوفة للزجاجة ب�شريط 

على  حولها  ثقوب  اأرب��ع��ة  نثقب  ثم  ال�شق، 
اأطوااًل  نق�س  ذلك  وبعد  منتظمة  م�شافات 
باإحكام  ونربطها  اخل��ي��وط  م��ن  مت�شاوية 
الثقوب. عندما جتمع االأطراف  خلل هذه 
ب�شكل  الأ�شفل  النبات  يتدىل  اأن  يجب  معًا، 

م�شتقيم وال ينحرف بزاوية اأو باأخرى.
اإذا كنِت من هواة زراعة النباتات داخل   -
الطهي  اأع�شاب  تزرعي  اأن  فيف�شل  املنزل 
اأو  اجلبل  واإك��ل��ي��ل  وال��زع��رت  ال��ري��ح��ان  مثل 
اجلرجري. واإذا كنِت �شتعلقينها يف اخلارج، 
فيمكنك زراعة الطماطم ال�شغرية والفلفل 

احلار وحتى القرع! وتاأكدي جيدًا من زيادة 
تن�شب  ال  حتى  اخلارجية  النباتات  تربة 

اأثناء زراعة الفاكهة اأو اخل�شار.
- لّفي قمم ال�شتلت معًا، و�شعيها يف فوهة 
تربز  بحيث  بالزجاجة  اخلا�شة  ال�شرب 
االأعلى وتتدىل اجلذور  املورقة من  االأجزاء 
الزجاجة بحيث  اقلبي  ثم  بالداخل  والرتبة 
تكون الفوهة متجهة الأ�شفل واأ�شيفي الرتبة.

ل�شوء  �س  معرَّ مكان  يف  املزهرية  علقي   -
ت�شرب  وع��دم  �شقيها  من  وتاأكدي  ال�شم�س 

املياه اإىل خارج الفوهة.

ملون  دي��ك��ور  لعمل  مب�شطة  طريقة  هناك 
متاح  ملون  ورق  من  اأ�شرطة  باأخذ  للحائط 
مبقا�شات  ونكررها  دائ��ري  �شكل  يف  ولّفها 

خمتلفة على �شوء الت�شميم اخلا�س بنا. 

اإن عملية ترتيب البيت وتزيينه ل حتتاج اىل كثري 

من املال، ومن ال�ضروري معرفة كيفية ال�ضتفادة 

من جميع الأ�ضياء واملواد القدمية وغري امل�ضتعملة 

يف املنزل واإعادة تدويرها مرة اأخرى وحتويلها اىل 

عنا�ضر مفيدة وزخارف مميزة جتّمل املنزل. 

ا�شنع بنف�شك
اإعداد: ثريا ج�اد

تدوير البال�شتيك

حائط متعدد 
الأل�ان
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اأن�شام ال�شاجلي

حتتاج دقائق فقط ال تزيد على اخلم�س. وننتهي 
من التنظيف الطاقي بهذه الب�شاطة ويف املقابل 
ميتلئ البيت بطاقة اإيجابية تقلل من امل�شاحنات 
كبرية.  نف�شية  راح��ة  ومتنح  االأ�شرة  اأف��راد  بني 
ينظف  االعتيادي  التنظيف  اأن  نن�شى  ال  طبعًا 

البيت من االتربة التي تت�شبب بطاقة �شلبية.
الورد وال�ضمع

من  قليلة  كمية  و�شع  اإن  �شابق  مو�شوع  يف  قلنا 
من  تنقيه  البيت  غ��رف  زواي��ا  يف  اخل�شن  امللح 
الطاقة  زي��ادة  يف  وللم�شاهمة  ال�شلبية،  الطاقة 
الطاقي،  التنظيف  اأثناء  البيت  اإىل  دخلت  التي 
اأي  كل غرفة يف  �شمعة يف  ن�شعل  اأن  اإىل  نحتاج 
وقت، مع و�شع زهر طبيعي يف الغرف ولو زهرة 
واحدة، واالآن هو وقت تفتُّح الرازقي والكاردينيا 
املوجودين يف كثري من البيوت، اإن منظر الوردة 
واأريجها مينحان راحة نف�شية كبرية ويجعلننا 
نبت�شم حتى لو كنا وحدنا. هنا البد من اال�شارة 
اإىل اأن تق�شيم البيوت الكبرية اإىل بيوت �شغرية 
واملحافظات  بغداد  جعل  ال�شكن  اأزم��ة  ب�شبب 
والقداح  ال��رازق��ي  اأري��ج  تقريبًا  تفقد  االأخ���رى 
الذي كان ينع�س اأجواء املدن كلها، واذا ا�شتمرت 
اأجواء  ال�شلبية �شتملأ  هذه احلالة، فاإن الطاقة 
داخ��ل  اخل�شر  امل�شاحات  اأن  �شيما  ال  مدننا، 
القليلة  اخلطوات  وبهذه  تنح�شر،  ب��داأت  امل��دن 
الأنف�شنا  ال��ب��ي��ت  ه��ي��اأن��ا  ق��د  ن��ك��ون  والب�شيطة 

وال�شتقبال االحبة اأي�شًا.
ماذا؟

اأعمال خريية وتطوعية  اأجنزناه من  �شوؤال عما 
يف رم�شان الكرمي؟ نحن، الفريق الذي حتدثت 
 )13.500.000( جمع  من  متكنا  �شابقًا،  عنه 
كلفة  رم�����ش��ان��ي��ة،  �شلة   1000 ووزع��ن��ا  دي��ن��ار 
والكلفة  دينار،  كانت )13500(  الواحدة  ال�شلة 
والتخفي�شات  دينار   )20000( كانت  احلقيقية 
جاءت م�شاهمة من تاجَري جملة يف حملتنا، اأما 
الذين تربعوا فقد اتفقوا معنا على اأن ي�شاهموا 
يف كل حملة ننفذها، على اأننا واأق�شد )نحن( 
اأ�شحاب الفكرة واحلملة نتربع اأحيانًا اأكرث من 
وقارئة  ق��ارئ  كل  يراجع  اأن  اأمتنى  االآخ��ري��ن. 
امل��ج��ال، ويقرر  اأجن���زت يف ه��ذا  اأو  اأجن���ز  م��ا 

امل��راد  �شلل  توزيع  يف  لي�س  معنا،  اال�شتمرار 
امل�شتهدفون  يحتاجه  ما  يف  بل  فقط،  الغذائية 
اأي  اأو  �شراء ملب�س  اأو  اأطباء  واأجور  اأدوية  من 
بع�شرة  العيد  قبل  اأخرى.  �شرورية  م�شتلزمات 
ملب�س  ح�شني(  )ام  �شديقتي  جّمعت  اأي���ام، 
وغ�شلتها  واالأق���رب���اء  اجل���ريان  م��ن  م�شتعملة 
وذهبت  نايلون،  اأكيا�س  يف  وو�شعتها  وكوتها 
اأي�شًا اإىل حمال امللب�س ومتكنت من احل�شول 
من  االعمار  �شتى  تنا�شب  جديدة  ملب�س  على 
ابنها  مب�شاعدة  وق��ام��ت  القدمية،  امل��ودي��لت 
وابنتها بتوزيع ملب�س على اأكرث من 500 عائلة 
مل  حملتها  اإن  ح�شني  اأم  تقول  للعيد..  متعففة 
تكن مكلفة اأبدًا، فقد رحب غالبية من �شاألتهم 
يف  �شاعدتا  و�شقيقتها  جارتها  واإن  مببادرتها 
و�شاعد  االك��ي��ا���س،  يف  والتعبئة  وال��ك��ّي  الغ�شل 
التوزيع.  يف  ابنتها  و�شديقات  ابنها  اأ�شدقاء 
تقول: لقد غمرتها وعائلتها وكل من �شاهم معها 

بعد  باحلملة  بادرت  اأنها  وتوؤكد  وفخر،  �شعادة 
ور�شة العمل التي نظمتها ملزايا العمل التطوعي 

وتاأثريه االإيجابي يف نف�س املبادرين به.
واأخريًا

ذهبت  �شديقة  عائلة  مع  ف�شلت  اأنني  اع��رتف 
وزوجته  اإن��ه  �س(  )اأ.  قال  التربع،  لطلب  اليها 
اأبدًا الأن م�شاعدة الفقراء واالأجراء  لن يتربعا 
اليوميني الذين اأثرت فيهم حظر قيود اجلائحة 
الذي  الف�شاد  عن  وبعيدًا  احلكومة!  مهام  من 
البطاقة  م��ف��ردات  توزيع  وتعرث  جميعًا  نعرفه 
التربع موجودة حتى يف  فاإن حملت  التموينية 
الدول الرثية جدًا.. اإن هذه احلملت االإن�شانية 
واملتعففني،  ال��ف��ق��راء  ت�شاعد  كما  ت�شاعدنا 
وال�شعادة  النف�شية  بالراحة  �شي�شعرون  اجلميع 
وقطعًا يف يوم ما �شُيك�شف كل الفا�شدين ولي�س 
ن�شاعد  لكي  اليوم  ذلك  ننتظر  اأن  املنطق  من 

بع�شنا.

طاقة رم�ضان
نعرف جميعًا اأن �شهر رم�شان ميلوؤنا يف نهاراته 
مو�شوع  يف  وقلنا  هائلة  اإيجابية  بطاقة  ولياليه 
�شابق اإن العبادات اخلال�شة لوجه اهلل من اأهم 
تنقي  الأنها  للإن�شان  االيجابية  الطاقة  و�شائل 
مثل  �شلبية  بطاقة  يت�شّبب  قد  ما  كل  من  قلبه 
احل�شد واحلقد والغرية وتنقي ل�شانه من الغيبة 
والنميمة، وللمحافظة على هذه الطاقة يف العيد 
"طاقي"  تنظيف  من  الب��د  تليه،  التي  واالأي���ام 

للبيت.
التنظيف الطاقي

للعيد  البيت  ي�شاعدها  وم��ن  البيت  رب��ة  تهيئ 
بتنظيف كل اأركان البيت وترتيب ال�شالة وغرفة 
ال�شيوف، وتهيئ غرفة نوم اأي�شًا لل�شيوف الذين 
قد ياأتون من حمافظة اأخرى اأو للأوالد والبنات 
مع عوائلهم لتم�شية العيد مع الوالدين، ال �شيما 
العيد  مثل  فر�شة  جتد  ال  العائلية  اللقاءات  اأن 
اليومية..  واالأعباء  الظروف  ب�شبب  ال�شمل  للم 

ما اأ�شرت اإليه هي خطوات التنظيف االعتيادي. 
اأ�شهل  ه  اأهميته فاإنَّ اأما التنظيف الطاقي فرغم 
بكثري من التنظيف الذي تعودنا عليه. تتلخ�س 
عملية التنظيف الطاقي بفتح كافة نوافذ البيت 
البيت،  يف  كهربائي  جهاز  كل  واإطفاء  واأب��واب��ه 
)ال�شاعة(  املنظم  البيت من  كهرباء  اإطفاء  ثم 

ع����ن ال��ب��ي��ت الإبعاد الذبذبات الكهربائية 
اأثناء دخول طاقة اجلو 

اإىل داخل البيت، العملية 

كل عام واجلميع بخري وبعون اهلل وباإرادتنا 
تتح�ضن ظروف البلد وتكون كل اأيامنا اأعيادًا، 
املفرو�ض اأن يكون هذا العدد بني اأيديكم مع 
العيد، ول اأعلم اإن كان حظر التجوال الكلي 
�ضيوؤخر و�ضوله اليكم، مهما يكن، فاملو�ضوع 
الذي اأكتبه عن )الطاقة للعيد( يفيدنا دائمًا. للراحة يف البيت..

 رازقي و�شمعة وه�اء نقي 
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متلكني اأح�شا�س باأن زوجي ه� ال�شبب يف وفاة 
اأعز النا�س على قلبي اأمي، وف�شاًل عن خيانتِه، 

خانتنا ابنة خالتي التي كانت اأمي حتبها كما 
حتبني!!

امليزان 

امليزان 

يف

يف
الطيور املهاجرة تتخُذ من ال�ضجار مالذًا لها، 

تبني اأع�ضا�ضها فيها، تاأكل من ثمارها واأوراقها، 
واذا ما غادرتها تركت كل �ضيء باأمانتها.. 

عدا طائرًا غريبًا عن ال�ِضرب، يفارق ويعود...
يعود ليفارق، حتى ت�ضقط من حتته اأوراق 

خ�ضر لي�ض يف اأوان �ضقوطها، ولكن هو يفعل 
ذلك و�ضط ا�ضتغراب اجلميع.. ما الذي يق�ضدُه 

وملاذا؟

�شمتت اأمي وبدا عليها عدم االرتياح، و�شمتُّ اأنا اأي�شًا، ومرّت 
االأيام وجاء هو واأهله وحتدثوا مبا�شرة عن رغبتهم يف اأن اكون 
زوجة البنهم، فرحُت كثريًا وكذلك والدي، لكن اأمي طلبت منهم 
باأنني  لوالدّي  اعرتفت  خروجهم  وبعد  والت�شاور،  للتفكري  مهلة 
اأحبه منذ كنا يف فرتة العلج، وحتدثت مع اأمي طويًل الإقناعها 
باملوافقة، طلب والدي من اأمي اأن تقنعهم باأ�شباب رف�شها! فلم 
لُه، ومت كل �شيء؛ اخلطوبة  ارتياحها  �شوى عدم  تقوله  جتد ما 
والزواج والعي�س يف بيت جميل هدية والدي يل مبنا�شبة الزواج 

واأ�شياء اأخرى ثمينة. 
ع�شت ب�شعادة معه اىل اأن جاءت اأمه لتعي�س معنا الأنها ت�شاجرت 
مع ابنها االآخر الذي كانت ت�شكن عنده، ومذذاك بداأت م�شاكلي 
معه! فهو ياأخذ راأي اأمه يف كل �شيء، يف اخلروج وال�شراء وال�شفر 
متُه علينا بحجة اأنها تخ�شى البقاء وحدها، ومع االأيام  الذي َحرَّ
تدهورت علقتي بزوجي، كانت اأمي ترى عدم ارتياحي للأمر، 
ولكنها مل ت�شجعني على احلديث عن اأمه بال�شوء، فهي اأمه ولها 

حقوق عليه.
اأطيق، ويف  اأك��رث مما  اأم��ه  تدخل  زاد  االأي��ام  مع  )ر(:  وت�شيف 
با�شمه  البيت  اأ�شجل  كي  يحدثني  اأن  حتثُه  �شمعتها  االأيام  اأحد 
لها:  قال  )���س(  اي  اأن��ه  منها  واالأغ��رب  ه��ذا!  لطلبها  و�شدمُت 

�شاأقنعها بذلك فهي حتبني!!  
�شمعتُه منهما! طلب  ما  لوالدّي  و�شرحُت  اأهلي  بيت  ذهبت اىل 
مني والدي الرتيث وعدم اتخاذ اأي قرار ب�شاأن زوجي فهو اإن�شان 
فقالت  والدتي  اأما  اأم��ِه،  لطلب  ين�شاع  اأن  وال ميكن  اخلق  ذو 
االأول  اليوم  منذ  لزوجك  ارتياحي  �شبب عدم  االآن  اأعرفِت  يل: 

لروؤيتي اإياه!!
بانتظاري  زوجي  الأجد  بيتي  اىل  عدُت  حديثها:  )ر(  وتوت�شل 
مل  التي  املفاجاأة  وكانت  مهم،  باأمر  يحدثني  اأن  مني  وطلب 
اأنا  اأم��ا  ب��ِك،  اأهلي  لرغبة  تزوجتك  اأن��ا  يل:  قال  حني  اتوقعها، 
فاأحُب اإن�شانة اأخرى، ودافع اأهلي لهذا الزواج هو احل�شول على 
املي�شورين احلال! عرفت  اأهلك  بيٍت من  املال، واحل�شول على 

ذلك من قريبة لِك!
هذا  عن  يل  تتنازيل  اأن  ب�شرط  ولكن  طلقِك  على  ع��ازم  ان��ا 

البيت، وهذا هو ثمن طلقِك! اأنا عقدُت قراين على من اأحب!!
وحبي  باأح�شائي  يتحرك  ال��ذي  ب��ه...واأن��ا...وال��ط��ف��ل  �شرخُت 

واإخل�شي لك!!  
ا�شكتني ب�شرخة عالية: ال تتكلمي اأكرث، واأبلغي اأهلك ب�شروطي! 

ات�شلُت باأهلي فورًا الذين جاءوا م�شرعني، وعرفوا ما اأراد مني، 
وعلى ل�شانه بل خجل وال حياء من والدّي، اأمه ت�شمع وترى كل 

�شيء وال حترُك �شاكنًا: بل ت�شجعه.
ويخرج  اأمه  ياأخذ  اأن  اأمره  الذي  والدي  مع  )�س(  اكمل حديثه 
ف��ورًا من البيت، امتنع )���س( عن اخل��روج وه��دد وال��دي بقتلِه 
وابنته )اأنا( اذا مل يوقعوا على ت�شجيل البيت با�شمِه، فقد اأخرج 

من جيبه ورقة كاملة با�شتثناء توقيعي!
)�س(  �شحك  للأمر!  �شيء  كل  اأع��ددت  اإذن  به:  وال��دي  �شرخ 
اإنها  �شاأتزوج؟  م��ْن  ت�شاألني  اإال  لها:  وق��ال  اأم��ي  نحو  وا�شتدار 
وهي  بع�شنا  اأحببنا  لقد  اليتيمة!  )م(  اختك  ابنه  قريبتِك، 
اأمي  وقعت  وهنا  متلكون!  وعما  عنكم  كافية  مبعلومات  رفدتني 
اىل  ونقلوها  الفوري  باالإ�شعاف  وال��دي  ات�شل  عليها،  مغ�شيًا 
اأفقدتها  انها تعر�شت جللطة دماغية  امل�شت�شفى وهناك عرفنا 

جميع احلوا�س، وفارقت احلياة بعد ثلثة اأيام.
متلكني اأح�شا�س باأن زوجي هو ال�شبب يف وفاة اأعُز النا�س على 
قلبي اأمي، وف�شًل عن خيانتِه، خانتنا ابنة خالتي التي كانت اأمي 

حتبها كما حتبني!!
مل يهداأ قلبي، وفكرت باالنتقام الأمي التي بوفاتها ا�شوّدت الدنيا 
يف عيني وبقَي والدي م�شدومًا بعدها! الأنتقم ممن كان ال�شبب، 
ويف غفلة من والدي اأخذت م�شد�شُه وخرجُت من البيت بحجة 
ق�شاء بع�س االأمور ودخلُت بيتي حيث كان )�س( زوجي موجودًا 
هو واأمه و�شخ�س ما يف املطبخ، مل ينتبه اىل وجودي اإذ دخلُت 
باملفاتيح التي معي، دقائق وخرجت ابنة خالتي من املطبخ حتمل 
ال�شاي  اأواين  راأتني فوجئت و�شقطت من يدها  ال�شاي، وحينما 
فانتبه زوجي واأمه وقبل اأن يتفوها باأي حرف اأ�شهرت م�شد�شي 
ومل  عددها،  كم  اأعرف  ال  الر�شا�س  من  وابًل  عليهم  واأطلقت 
ال�شرطة  مركز  اإىل  نف�شي  �شلمُت  عا�س!  ومن  مات  مْن  اأع��رف 
قد  واأم��ه  )�س(  زوجي  اأن   عرفُت  وهناك  فعلته،  واعرتفت مبا 

فارقا احلياة، اأما ابنة خالتي فهي بني احلياة واملوت.
اما اأنا فاأنتظر.. مَب �شيحكم عليَّ الق�شاء!؟ 

قد اأكون بعيدة عما يحدث االآن يف املجتمع، ولكني اأراقب واأ�شاهد 
من بعيد.. واأكتفي بب�شي�س نوٍر �شعيف قد ينري الطرقات يل يف 

الظلم!!
هذا ما قالته حمدثتي )ر( وهي ت�شرد حكايتها لتكون عربة ملئات 
من مثيلتها، قالت: كنت الطفلة الوحيدة لوالدّي، لذا حظيُت 
من  جمابة  فطلباتي  بنت،  كل  تتمناه  ال��ذي  وال��دالل  باالهتمام 
والدّي وقد كنُت اأبالغ يف الدالل واأرف�س االأ�شياء التي ال اأحبها، 
اأختها )م( اليتيمة التي كانت تزورنا  اأمي تعطيها البنة  فكانت 
بلطٍف  اأعاملها  اأحيانًا  كنت  عليها،  وتعطف  حتبها  اأمي  كثريًا، 
وحمبة، واأخرى ال اأطيقها، االأمر الذي نّبهني اليه والدي مرات 

وال  يقول،  مبا  اأكناأهتم  ومل  وفقرها!  بيتمها  اإي��اَي  مذكرًا  عدة 
اأعرف �شّر عداوتي لها!

واأهلي  ال  كيف  زميلتي،  بني  متفوقة  وكنُت  االع��دادي��ة  دخلُت 
ينفقون على تدري�شي مليني الدنانري، من اأجل اأن اأحرز املعدل 
ول�شوء حظي مر�شُت  يوؤهلني جلامعة ذات م�شتوى جيد،  الذي 
بي  �شافر  االإع����دادي،  ال�شاد�س  المتحانات  االإع���داد  ف��رتة  يف 
له  اكد  حيث  علّي،  واالطمئنان  للعلج  قريبة  دول��ة  اىل  وال��دي 
بع�س  با�شتثناء  معي  يحدث  خطريًا  �شيء  ال  اأن  هناك  االطباء 
وهناك  منها،  �شاأ�شفى  ال��ذي  االأم���ور 
فيه  اأُع��ال��ج  كنت  ال��ذي  امل�شت�شفى  يف 
كنت  وج��ذاب،  و�شيم  اإن�شان  راأي��ت��ه،.. 
وبعد  وال��دي  من  خ�شية  خل�شة  اأراقبه 
امل�شت�شفى،  يف  ل��ن��ا  ع���دة  م��راج��ع��ات 
وباأنه  بنف�شه  وعّرفه  وال��دي  اىل  تقدم 
املري�شة،  اأم��ه  وي��راف��ق  اأي�شًا  عراقي 
حتدثا طويًل عن االأمرا�س والتكاليف 
والعلج و....و....، ومن يومها �شارت 
من  تاأكدنا  وحينما  يومية،  لقاءاتهما 
�شلمة �شحتي قررنا العودة، وتبادل والدي مع )�س( العناوين 

واتفقا على اللقاء. 
و�شمتي  ول�شرودي  عنده،  هناك  قلبي  وتركت  الوطن  اىل  ُعدنا 
وتعللُت  احلقيقة  لها  اأق��ل  فلم  ب��ي،  عما  اأم��ي  �شاألتني  ال��دائ��م 

بالتعب!!
بعد مرور فرتة لي�شت بالق�شرية واحلديث ل�� )ر( ُطرقت بابنا، 
فتحتُه فوجدت )�س( اأمامي ال�شاب الذي احببتُه ب�شمت.. قال: 
هل �شاأقف على الباب طويًل! اعتذرُت واأدخلته وناديت على اأبي: 

اأبي لقد جاءك �شيف.
ثم  واحت�شنُه،  وف��رح  بروؤيته  وفوجئ  غرفتِه  من  وال��دي  خ��رج 
العائلة،  من  واحد  كاأنه  بيننا  جل�س  عليه،  و�شلمت  اأمي  جاءت 
وهنا انتبهت اأمي على فرحي و�شعادتي، حني خروجه من البيت 

وعدنا اأن يزورنا هو واأهلُه وعرفت ماذا يق�شد!
وماذا  عائلته  وعن  عنه!  باأ�شئلة  واأمطرتني  غرفتي  اأمي  دخلت 

ميلك و....و....
والأريح تفكريك،  اأجيبِك،  اأعرفه جيدًا كي  ال  اأنا  اأمي  �شرخُت: 

نعم اأنا اأرتاح له، بل اأفكر فيه منذ عودتي من العلج.

رجاء خ�شري

الق�شاء
علّي�شيحكُممَب

؟
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خ�شري احلمريي

�شاألت �شاحب االأ�شواق بعد اأن الحظت اأنه ي�شتعني يف اإدارة اأ�شواقه الكبرية 
بطاقم كامل من العمالة الوافدة، �شاألته مِلَ ال ت�شتعني بعمال من جماعتنا، 
اأجابني: الأن "جماعتنه ُخدة وخدر" ومل اأحتج منه اىل مزيد من التو�شيح، 
هاتان  التفا�شيل،  بكل  تكفلتا  اأورده��م��ا  اللتان  املتلزمتان  فاملفردتان 
�شمن  معاجلتهما  يف  كاريكاتريية  رغبة  عندي  حركتا  بالذات  املفردتان 
ي�شعفني  ومل  ف�شلهما،  اأو  اأ�شلهما  اأعرف  ال  اإين  مع  العدد،  لهذا  �شفحتي 
جوجل باأي �شيء حولهما وهما يف االأغلب )من املفردات الوافدة( اإال اأنهما 

معلومتان ومفهومتان لدى العراقيني كافة.
ومتتُّ  )الت�شخيت(  عليه  نطلق  ما  دالالتها  يف  ت�شبه  العموم  على  والعبارة   
ب�شلة قربى اإىل عبارة )اأكل ومرعى وقلة �شنعة( وال تبتعد كثريًا عما نعنيه 

اأن  اإال  رطبة(..  اأبو  )تنبل  ق�شة  يف  امل�شمر  املعنى  اأو   ) ويَفّ )مّي  قولنا  يف 
وكل  واال�شرتخاء،  والبطء  التكا�شل  اأو  الك�شل  بداللة  تنفرد  وَخدر(  )ُخّدة 
اأن )اأبو االأ�شواق(  اأرى  ما يتناق�س مع الن�شاط واالإجناز واحليوية، ولذلك 
�شفعني باإجابة مفحمة ال ينفع يف مواجهتها كل الكلم امل�شفط الذي تعلمته 
من جهابذة التحليل ال�شيا�شي املرابطني على ال�شا�شات يف كل املنا�شبات، ال 

�شيما اأن ذاكرتي م�شّبعة بكثرٍي من املواقف اخلدة خدرية.
يفتك  قد  الذي  خدري،  اخلدة  الفايرو�س  على  للق�شاء  ال�شبيل  كيف  ولكن 
بفكرة العمل اجلاد، العمل احلقيقي املثمر وامللمو�س، ويحول فر�شة العمل 
وتطوير  قدراتهم  الإث��ب��ات  فر�شة  من  عنها  الباحثني  بع�س  ل��دى  الثمينة 

مهاراتهم العملية، اىل فر�شة... الإظهار مواهبهم الت�شخيتية!
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رئي�س التحرير

�شاألت عنك

كنت �شاهداً على جتاربهم

اأكرث  اأو  عامًا  اأربعني  قبل  مراهقتنا،  �شنوات  يف 
تتّوج  اأن  �شادفتنا علقة حب متنينا  كلما  بقليل، 
الزفاف  مرا�شم  نتخيل  حتمية..  كنهاية  بالزواج 
واأ�شكالهم  احل�����ش��ور  واأ���ش��م��اء  ال��ف��رح  وط��ق��و���س 
بعناية  ننتقيهم  اأط��ف��ال��ن��ا  حتى  وم��لب�����ش��ه��م... 
�شاعة  على  ن�شتيقظ  اأن  قبل  لهم  �شورًا  ونر�شم 

الفراق وتنتهي كل تلك االأحلم.
�شاهدًا  كنت  مم��ن  ع��دة  اأ���ش��دق��اء  ا�شتعر�شت 
وكيف  اآن��ذاك،  العاطفية  مغامراتهم  اأ�شرار  على 
كان  اأحدهم  مباأ�شاة..  ف�شولها  انتهت  ثم  ب��داأت 
مغرمًا حد اجلنون بحبيبته اخلر�شاء ذات ال�شعر 
والقوام  الورديتني  وال�شفتني  ال�شقراء  والب�شرة 
داره��ا  ب��اب  يف  يلتقيها  ك��ان  الر�شيق..  الفرن�شي 
قبل منت�شف الليل اأثناء ال�شتاء، حيث يخلد جميع 
اأهلها اإىل النوم.. يف ال�شباح يحكي يل مفارقات 
اللقاء وكيف اأنه ي�شع كفه على فمها لكي ال ي�شمع 
تتحدث  اأن  تريد  عا�شقة  كاأي  فهي  اأح��د،  �شوتها 
معه اأو ت�شمع �شوته لكنها حمرومة من ذلك، فهي 
اأنه  ب��اأمل  فيخربين  قليًل  يتاأمل  بكماء...  �شّماء 
يتمنى اأي�شًا اأن يحدثها عن حبه لها... اأن ي�شمعها 
اأقرانه الع�شاق، واأن يتغزل  اأحبك كما يفعل  كلمة 
�شاهدته  ال�شنني  من  عقود  بعد  الهيام..  حد  بها 
ال�شابقة  حبيبته  تكن  مل  بالطبع  زوجته..  يرافق 

التي فقد اأثرها اإىل االأبد.
اآخر كان معي يف االأول املتو�شط يف العام 1979.. 
جنل�س على رحلة واحدة.. كان مراهقًا ظريفًا... 
منعه حياوؤه من اأن يفاحتها مبعاناته حتى افرتقا.. 
�شاألُته يومها عّما مينعه من م�شارحتها فعلمت اأن 

التفكري  دون  يحوالن  قد  جمالها  وعذوبة  بيا�شها 
به... ما اأ�شعدين اأنه التقاها قبل ب�شعة اأعوام وقد 
ومعاناته،  ظروفه  منهما  ولكل  اخلم�شني  جت��اوزا 
وهذه املرة كان اأكرث جراأة بعد اأن ق�ّس عليها ما 

كان ي�شعر به جتاهها يف ذلك الوقت.
كانت  ب�����ش��غ��ف..  �شديقه  اأخ���ت  اأح��ب��ت��ه  ال��ث��ال��ث 
جميلة... �شمراء لي�شت من قوم عي�شى.. �شارحته 
اأن ذلك خيانة  ب�شدة العتقاده  امتنع  لكنه  بحبها 
للزاد وامللح... يومها قلت له: يا رجل احلب لي�س 
عيبًا وال حمرمًا وال يح�شب خيانة.. علمُت منه بعد 
بذلك،  يخربها  مل  لكنه  احلب  يبادلها  اأن��ه  ذلك 
اأن  تعمدت  باملقابل  ُبعد...  عن  بها  متعلقًا  وظل 
تزوجت  ثم  منه...  انتقامًا  غريه  مع  علقة  تقيم 

غريهما.
ثلثتهم اأتوا�شل معهم هذه االأيام عرب ال�شو�شيال 
ميديا ونقّلب �شفحات تلك ال�شنني.. ن�شحك غالبًا 
ونتح�شر اأحيانًا... ونبكي عند بع�س املحطات وقد 
بني  نقارن  لكننا  فيه..  ربع  اأ�شواأ  عمرنا  من  بقي 
ومعاناته  وخماطراته  عّفته  بكل  مراهقتنا  حب 

وبني حب "هالوكت" اإن بقي للحب اأثر.

اأحدهم كان مغرمًا حد اجلن�ن 
بحبيبته اخلر�شاء ذات ال�شعر 

والب�شرة ال�شقراء وال�شفتني 
ال�رديتني والق�ام الفرن�شي 

الر�شيق.. كان يلتقيها يف باب 
دارها قبل منت�شف الليل اأثناء 
ال�شتاء، حيث يخلد جميع اأهلها 

اإىل الن�م..


