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السياح األجانب
اأط���ل���ق ي��و���ش��ف حم��م��د ال��ف��ه��د م�����ش��روع 
"ادفينت�شر" ال�شياحي ب�شبب ولعه بال�شياحة 
واملغامرات ويقول اإنَّه عمل ملدة ت�شع �شنوات 
�شيل  اآ�شيا  �شركة  يف  ات�شاالت  كمهند�س 
وزين العراق، وقد اأتاح له هذا العمل زيارة 
وا�شتك�شاف  العراقية  امل���دن  م��ن  العديد 
طبيعتها ال �شيما اأنَّه �شغوف باملغامرة وحب 
على  �شاعدته  املعرفة  وه��ذه  اال�شتك�شاف، 

اإطالق م�شروعه اجلديد.
ي�شعى  التي  االأه��داف  اأه��م  اأن  الفهد  يوؤكد 
ال�شياح  ج��ذب  "ادفينت�شر"  م�شروع  اليها 
يف  مب��ا  وتعريفهم  ال��ع��راق  اىل  االأج���ان���ب 
وطبيعية  تاريخية  اأم��اك��ن  م��ن  البلد  ه��ذا 
واأثرية فريدة ومتميزة، والأجل هذا الهدف 
ال�شلبية  ال��ع��راق  �شورة  لتغيري  ي�شعى  فهو 
االإره���اب  ب�شبب  اأذه��ان��ه��م  يف  امل��ر���ش��وم��ة 
كثري  اإقناع  بالفعل يف  وقد جنح  الداع�شي، 

منهم مبرافقته يف جوالته يف العراق.
ون��ّظ��م ك��ث��ريًا م��ن ال���رح���الت ل�����ش��واح من 
اأمريكا واأ�شرتاليا وفرن�شا و�شربيا واأفريقيا 
وال���روي���ج، ف�����ش��اًل ع��ن ���ش��واح م��ن ال���دول 
العربية مثل فل�شطني ولبنان زاروا كرد�شتان 

ومدن اجلنوب ال �شيما الب�شرة والنا�شرية.
استكشاف ومغامرة

ويقول فهد اإنَّ عراقيني كثريين يعتقدون اأنَّ 
العراق لي�س فيه اأماكن �شياحية اال تلك التي 
اإىل  ي�شعى  فاإنَّه  ولهذا  النا�س،  يرتّدد عليها 
رفع الوعي ال�شياحي لدى متابعيه وتعريفهم 
باالأماكن ال�شياحية التي ت�شتحق اأن يزورها 

النا�س.
طبيعية  اأم��اك��ن  ال��ع��راق  "يف  الفهد:  يقول 
�شاحرة ت�شتحق اأن يزورها النا�س وميار�شون 
فيها هواياتهم ويعي�شون فيها جتربة رائعة، 

تغنيهم عن التفكري بال�شفر خارج البالد".
وفيديويًا  �شوريًا  حمتوى  اأن�شاأ  ه  اأنَّ وي�شيف 
باالأماكن  للتعريف  التوا�شل  من�شات  على 
لدى  ال�شياحي  الوعي  ولزيادة  يزورها  التي 
احلفاظ  باأهمية  التوعية  عن  ف�شاًل  النا�س 
وكثري  واالأ�شجار  املياه  البيئة وم�شادر  على 
من االأمور التي يواظب عليها ال �شيما حني 
امل�شتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  االأم���ر  يتعلق 

وكيفية حتقيقها.
أسباب تسويقية

و�شرح الفهد اأ�شباب اإطالق ا�شم اأدفينت�شر 
لدى  املاألوفة  غري  الكلمة  هذه  تعني  وم��اذا 

الوقت  هذا  "يف  بقوله:  العراقيني  ال�شواح 
االأفكار  وازدادت   النا�شئة  امل�شاريع  كرثت 
ال�شعوبة  م��ن  وب���ات  املناف�شة،  وا���ش��ت��دت 
وُيعرف  ينجح  نا�شئ  م�شروع  ابتكار  مبكان 
لهذا  واخل��ارج��ي،  املحلي  امل�شتويني  على 
الت�شوير وجتوايل  ا�شتفدت من خربتي يف 
هند�شة  يف  مهنتي  ع��ل��ّي  ف��ر���ش��ت��ه  ال����ذي 
�شياحيًا  مر�شدًا  وعملي  �شابقا،  االت�شاالت 
تاأ�شي�س  يف  تايلند  يف  رو���ش��ي��ة  ���ش��رك��ة  يف 
الوقت  ويف  ال��ع��راق  جمالية  ي��ربز  م�شروع 
تتبعه  ال���ذي  امل��م��ل  ال��روت��ني  يك�شر  نف�شه 
�شيما  ال  رحالتها  يف  ال�شياحية  ال�شركات 

اىل �شمال العراق.
وودي��ان  واأنهر  بحر  لدينا  يوجد  العراق  يف 
و�شحارى  وغابات  وثلوج  وجبال  وبحريات 
اأي  يحتاجها  التي  املقومات  وك��ل  وكهوف 
ويعتمده  ال�شياحي  بالواقع  ينه�س  لكي  بلد 
االأخ��رى،  ال��رثوات  عن  بدياًل  دخل  م�شدر 
بطريقة  اخلريات  هذه  ا�شتثمار  يجب  لهذا 
بنى  الإن�شاء  اإليها  االأنظار  وتوجيه  �شحيحة 

حتتية.
اما اال�شم فمعناه مغامرة وهو ا�شم ت�شويقي 
عن  لل�شوؤال  كثريين  ودف��ع  للت�شاوؤل  ومثري 

�شياحية  رح���الت  تنظيم  يف  ي��و���ش��ف  جن��ح 
ت�شلها  ال  ال��ع��راق  الأم��اك��ن خمتلفة يف  ع��دة 
وجاب  االعتيادية،  ال�شيارات  اأو  البا�شات 
ال�شياح  من  حم��دود  ع��دد  وبرفقة  ب�شيارته 
اأماكن متّيزت بتنوعها الطبيعي حيث الهدوء 
وال�شحر الذي يجذب ال�شواح، وحيث االأماكن 
الريا�شية  هواياتهم  فيها  ميار�شون  التي 
يعرف  ما  اأو  اجلبلي  والت�شلق  ال�شباحة  مثل 
والتمتع  بالقوارب"  والتجذيف  ب�"الهايكنك 
داخل  اأو  اجلبال  قمم  على  التخييم  بتجربة 

الغابات. 

ب�������ص�������م�������ة

آية منصور 

حّول يوسف محمد الفهد 
املهندس يف االتصاالت ذو 
الثالثني عاماً سيارته الرباعية 
الدفع اىل مرشوع سياحي قائم 
بذاته ونجح يف االستفادة 
من تجربته التي عاشها خارج 
العراق حيث عمل يف رشكة 
للسياحة والسفر تهدف اىل 
التعريف بأماكن سياحية ال 
تصل اليها رشكات السياحة يف 
العادة.

شاب يحّول مركبته

إىل مرشوع سياحي فريد 

يستكشف مناطق سياحية بكراً 

وينرش الوعي البيئي

السنة السادسة عرشة العدد )384( 15 حزيران 2021 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

7 6



هذا اال�شم، وهذا اتاح لنا فر�شة اأن ن�شرح 
على  ال��ق��ائ��م  ال�شياحي  واأ���ش��ل��وب��ن��ا  عملنا 

املغامرة واال�شتك�شاف.
الوعي السياحي

ويقول الفهد اإنه على الرغم من اأن امل�شروع 
يطمح  لكنه  مالية،  اإي����رادات  وحقق  جن��ح 
اإقامة  اىل  دفعه  العمل  وه��ذا  تو�شعته  اىل 
عن  ال�شياحية  االأم��اك��ن  ل��دع��م  م��ب��ادرات 
واالهتمام  بها  تعريفية  الفتات  و�شع  طريق 
بنظافتها وو�شع حاويات والدعوة اإىل فر�س 
قوانني تلزم املواطن باحرتام الطبيعة ومنع 

العبث بها.
ينقل  تلفزيوين  برنامج  اإع��داد  على  وعمل 
�شورة للعامل اخلارجي عن الكنوز الطبيعية 
املوجودة يف العراق جللب م�شتثمرين ميكن 
�شحيح  ب�شكل  االأماكن  هذه  ي�شتثمروا  اأن 

ومفيد.
"اأدفينت�شر" �شركة  لت�شجيل  اأنَّه ي�شعى  كما 
�شياحية اأوىل منفردة بهذا املجال واأن يكون 
الرباعي  الدفع  �شيارات  من  اأ�شطول  لديها 
احل��امل��ني  ل��ك��ل  تن�شى  ال  رح���الت  لتنظيم 

باملغامرة واال�شتك�شاف.  
التغلب عىل الخوف

ويعتقد الفهد اأنَّ املغامرة مفيدة وكثري من 
النا�س الذين رافقوه يف مغامراته اخلطرية 
تغلبوا على رهابهم من املرتفعات، كما اأنها 
بالطبيعة  االحتكاك  يف  االأطفال  �شاعدت 
فر�شة  ومنحتهم  عزلتهم  م��ن  واخل���روج 
ملمار�شة طفولتهم كما ي�شاوؤون من دون اأن 

يثري ذلك خوف االأهل عليهم.
اندها�س  رح��الت��ي  يف  مل�شت  لقد  وي��وؤك��د: 
االأماكن  ه��ذه  بوجود  وا�شتغرابهم  النا�س 
اأن  يعتقدون  ك��ان��وا  ال��ع��راق،  يف  ال�شاحرة 
هذه االأماكن ال ميكن اأن توجد على خريطة 
بالدهم واأنَّها موجودة فقط يف دول اأخرى، 
اأنَّها  وحتى لو �شاهدوا �شورها ال ي�شّدقون 

يف العراق.
�شداقات  تخلق  الرحالت  اأنَّ  الفهد  ويرى 
املختلفة  البلدان  اأو  الواحد  البلد  اأبناء  بني 
حب  وم��ن  االجتماعي  ال��وئ��ام  م��ن  وت��زي��د 

االإن�شان الأخيه االإن�شان وللطبيعة اأي�شًا. 
 أفضل وجهة سياحية

ويقول موؤ�ش�س م�شروع ادفينت�شر اإنَّ جائحة 
العاملي،  ال�شياحي  القطاع  يف  اأثرت  كورونا 
بداأ  لكنه  بها،  م�شروعه  يتاأثر  اأن  وطبيعي 
هذا  تعايف  ومع  تدريجيًا،  ن�شاطه  ي�شتعيد 
جديدة  خططًا  الفهد  ل��دى  ف���اإنَّ  القطاع 
ع��ازم  فهو  عمله،  اآف���اق  وتو�شيع  لتطوير 
اأف�شل  ال��ع��راق  بجعل  حلمه  حتقيق  على 
االأفكار  بع�س  اأي�شًا  ولديه  �شياحية،  وجهة 
باملظالت  القفز  مثل  اجل��دي��دة  لالأن�شطة 
من  كثري  فيها  واأف��ك��ار  البالون،  ورح��الت 
اجل���راأة وامل��غ��ام��رة ق���ادرة على ج��ذب نوع 

خا�س من ال�شياح.
ال�شوء  ت�شليط  الثالثيني  ال�شاب  ويحاول   
حمط  وجعلها  املكت�شفة  غري  االأماكن  على 
املحلية،  واحل��ك��وم��ات  امل�شتثمرين  اأن��ظ��ار 
ف�شاًل عن اأن وجود �شياح �شيدفع املهتمني 

احلكومات  �شيما  ال  الداخلية  بال�شياحة 
االأم���اك���ن  ب��ت��ل��ك  االه��ت��م��ام  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة 

وتطويرها.
احرتام الطبيعة وحاميتها

ويعتقد الفهد اأن يف العراق مناطق طبيعية 
ي�شعى  ��ه  واأنَّ احلماية  ت�شتحق  ج��دًا  جميلة 
جنوب  يف  النجف  بحر  بحرية  حماية  اإىل 
مدينة  يف  �شيباركا  َكلي  و���ش��الل  ال��ع��راق، 
يعود  الذي  بي�شتون  الكردية، وكهف  دهوك 
ال�شمال  يف  احلجري  الع�شر  اإىل  تاريخه 
و  Instagram ع��ل��ى  جمالها  ب��اإظ��ه��ار 

مزيد  يحظى  اأن  يف  وياأمل   ،Facebook
االأمم  بحماية  الطبيعية  املناطق  هذه  من 

املتحدة اأو املنظمات الدولية االأخرى.
 وي��ظ��ل ه��اج�����س خ��ل��ق وع���ي ب�����ش��اأن البيئة 
اهتمامات    بني  من  واح��دًا  امل�شافرين  بني 
االأي��ام  يف  يقول:  ال�شدد  ه��ذا  ويف  الفهد، 
االأوىل كان ال�شواح املحليون يلقون القمامة 
املثال،  �شبيل  على  النهر  يف  الطبيعة،  يف 
املثال  باإعطاء  �شلوكهم  تغيري  اإىل  ف�شعيُت 
ال�����ش��ح��ي��ح ب��ال��ت��ق��اط ال��ق��م��ام��ة م��ن امل��اء 
اآخر،  مكان  يف  وو�شعها  املثال  �شبيل  على 
اأنا�شًا ي�شربون من  اأن هناك  و�شرحت لهم 

هذا املاء".
ثقافة  ال�شياحة  اأنَّ  ال�����ش��اب  ه���ذا  ي��وؤم��ن 
عازم  وهو  فقط،  مغامرة  اأو  متعة  ولي�شت 
على ن�شر الوعي ال�شياحي والبيئي وتهذيب 
للبيئة، وجناحه  ال�شديقة  ال�شلوكيات غري 
بن�شر الوعي �شيكون رديفًا لنجاح م�شروعه.
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كثريون منا يقعون يف الخطأ عندما 

يتوهمون أن األعشاب الطبية إن مل تنفع 

فهي ال ترض لكونها خالية من املركبات 

الكيمياوية، وهذا كالم غري دقيق، ألن 

بعض األنواع لها تأثريات بالغة السوء، 

من دون دراية علمية مبكوناتها وكيفية 

استعاملها...

حسن العاين 

نواعم

العالج  ُتعّد  االأع�شاب  ه��ذه  اأّن  الطبية،  االأع�شاب  اأن�شار  يزعُم 
الوحيد الذي ال يرتك اآثارًا جانبية على اجل�شم، ويوؤكدون بحما�شة 
اأية  من  متامًا  خلّوه  هي  العالج،  لهذا  الرئي�شة  امليزة  اأن  عالية، 
االأدوية املطروحة  العظمى من  الن�شبة  مركبات كيمياوية، بخالف 
ذلك  يف  مبا  عر�شية،  تاأثريات  من  تخلو  ال  فاإنها  ال�شيدليات،  يف 
وكاأنها  بدون ح�شاب  العراقيون  يتناولها  التي  الراأ�س  وجع  اأقرا�س 

ف�شتق عبيد اأو حب عني ال�شم�س!!
�شيقة،  بحدود  اإال  العراق  يف  متداولة  الطبية  االأع�شاب  تكن  مل 
ولكنها �شرعان ما حتولت اىل ظاهرة بعد احل�شار، حتى اأ�شبحت 
هنا  التذكري  املفيد  ومن  ال�شيدليات،  من  اأكرث  الع�شابني  دكاكني 
بن�شيحة االأطباء التي تذهب اىل عدم تعاطي اأي دواء حتى لو كان 
اال�شت�شارة  بعد  اإال  فيتامينات  اأقرا�س  كان  اأو  جون�شون"،  "ل�شقة 
الطبية، الأن كثريًا من االأدوية التي ي�شتعملها املواطن الأنها "�شائعة" 
يف معاجلة اآالم املفا�شل مثاًل اأو اإحمرار العني.. الخ ميكن اأن تكون 
لها اأعرا�س جانبية قد توؤدي اأحيانًا اإىل تك�شر اخلاليا اأو العمى اأو 
واإ�شرافه ال�شمان  ه�شا�شة العظام، ولذلك يبقى الطبيب وو�شفته 

الوحيد ل�شحة املواطن و�شالمته..
كثريون منا يقعون يف اخلطاأ عندما يتوهمون اأن االأع�شاب الطبية 
اإن مل تنفع فهي ال ت�شر لكونها خالية من املركبات الكيمياوية، وهذا 
من  ال�شوء،  بالغة  تاأثريات  لها  االأن��واع  بع�س  الأن  دقيق،  كالم غري 
دون دراية علمية مبكوناتها وكيفية ا�شتعمالها، واالأ�شواأ من هذا اإن 
عددًا كبريًا من الع�شابني لي�س بالدراية الكافية وال العلمية، واتخذ 
اإّن  باحل�شبان  اآخذين  العي�س..  ولقمة  للرزق  بوابة  العمل  هذا  من 

الع�ّشاب األغى من قامو�شه ال�شونار واملفرا�س واالأ�شعة واملخترب!!
موؤمن  باأنني  قناعة-  -وعلى  اأع��رتف  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على 
عن  ُتغني  ال��ت��ي  وف��ائ��دت��ه��ا  الطبية  االأع�����ش��اب  )ب��ع�����س(  ب��ج��دوى 
و�شحمة  واحِللبة  اخل��روع  ك��اأوراق  االأطباء،  وعيادات  امل�شت�شفيات 
وال��دار���ش��ني وغ��ريه��ا.. ولعل عجائزنا  ال�����ش��وداء  ال��رم��ان واحل��ّب��ة 
طريق  عن  العالجية  وفوائدها  ا�شتعمالها  طرق  يعرفن  وجداتنا 
اأو  النبتة  اأن  املجال  ه��ذا  يف  واأعتقد  امل��وروث��ة،  واخل��ربة  التجربة 
الع�شبة االأكرث �شهرة، واملعروفة با�شم )الورد املاوي( اأو )ورد ل�شان 

الثور( هي اأف�شل منوذج، وطريقة اإعداد هذا )الورد( ال تختلف يف 
�شيء عن طريقة اإعداد ال�شاي!!

من  عليه  الرتكيز  اىل  دفعني  ال��ذي  هو  الع�شب  ه��ذا  اأهمية  لعل 
بعد  بال�شرت،  يل  والدعاء  للثواب  طلبًا  للنا�س  اخلدمة  تقدمي  باب 
املاوي  ال��ورد  اإن  القاطع،  والدليل  االأكيدة  بالتجربة  لدي  ثُبَت  اأن 
�شراب م�شمون ملعاجلة املواقف )ال�شعبة واملفاجئة( التي يتعر�س 
اجللطة  اأو  ال�شكر  مبر�س  اإثرها  على  ي�شاب  وق��د  االإن�شان،  لها 
حتدثها  التي  االأ�شرار  اأقل  اأما  الخ،  النطق..  فقدان  اأو  ال�شكتة  اأو 
الو�شف  فاأن  هنا  ومن  اجللدي(،  )الطفح  فهي  املفاجئة  املواقف 
هي  وال�شوطة  ال�شوطة(،  �شريع  )عالج  باأنه  النبات  لهذا  ال�شائع 
ردُّ فعٍل الأعلى درجات االنفعال املباغت، من ذلك على �شبيل املثال 
املرحلة  يكمل  مل  �شاب  بتعيني  اإداري  اأم��ر  ي�شدر  اأن  احل�شر،  ال 
االعدادية بدرجة مدير عام فال يحتمل الفرحة، اأو تكت�شف �شيدة 
اأحلى من اآالء ح�شني واأكرث اأناقة من هند كامل، وخمل�شة لزوجها 
لثالثة  واأم  ن��ادرة،  بيت  ورب��ة  جامعية،  ب�شهادة  حمرتمة  وموظفة 
حتتمل  فال  ال�شر  يف  غريها  بواحدة  اق��رتن  قد  زوجها  اإن  اأبناء.. 

ال�شدمة.. الخ.
والدتي اأعطاها اهلل العمر والعافية -وهي من اأ�شد املوؤمنني مبفعول 
وما  كانت  ال��ع��راق..  على  وقلبها  �شاحلة،  مواطنة  امل��اوي-  ال��ورد 
اإىل االإكثار  اأمورنا والنواب  اأولياء  ال�شادة  اأدعو  اأن  زالْت تنا�شدين 
من �شرب ورد ل�شان الثور، ال�شيما عند ظهورهم على الف�شائيات 
اأنني  من  الرغم  على  "ال�شوطة"..  ويجنبهم  غ�شبهم  ميت�س  لكي 
�شيء..  معها  ينفع  لن  الكر�شي  م�شكلة  اأن  مرة،  ع�شرين  اأخربتها 

حتى لو �شربوا الثور نف�شه!!

ورد لسان الثور
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حينام ينتفض قلبي سأتزوج

ميس حمدان

لهذا السبب أسدلت الستار 

عىل موهبة التقليد

متعددة املواهب وغري محظوظة

تغلغل الفن بني عروقها حتى طالت عدواه اأختيها 
الفنانتني دانة حمدان ومي �شليم، تعد نف�شها من 
فنية  مبواهب  متيزن  الالتي  القالئل  الفنانات 
متعددة، كما اأنها تعتز مبا قدمته من اأعمال رغم 
اأنها مل تربز كل اإمكاناتها الفنية، فهناك كثري يف 

جعبتها مل يَر النور حتى االآن. 
حمدان"  "مي�س  الفنانة  ال�شبكة" التقت  "جملة 

يف حوار ح�شري ال تنق�شه ال�شراحة. 
 * ممثلة ومغنية وراق�شة ومقدمة برامج، كيف 
ا�شتطعت اأن جتمعي كل هذه املواهب؟ اأال تخ�شني 

من فقدان هويتك الفنية بني اجلمهور؟ 
من  هبة  هي  عنها  تتحدث  التي  املواهب  هذه   -
والنعمة،  امللكة  هذه  منحني  الذي  �شبحانه  اهلل 
وبها ا�شتطعت اأن اأ�شنف من الفنانات العربيات، 
اأما يف ما يخ�س هويتي الفنية فال اأخفيك �شرًا 
حيث  من  النا�س  بع�س  من  للوم  تعر�شت  فقد 
املواهب  وت��رك  واح��د  فني  جم��ال  على  الرتكيز 
ممثلة  معروفة  اأين  رغم  امتلكها،  التي  االأخ��رى 
اأنني  ع��ن  ف�شاًل  االأخ���رى،  ال�شفات  م��ن  اأك��رث 
اأمتنى اأاّل يوجه اللوم اإيلَّ بل اىل املنتجني الذين 
ال ي�شتطيعون ت�شخري هذه املواهب يف اأعمال فنية 
كل  اإب���راز  اىل  م�شعاي  من  الرغم  على  كبرية، 

اإمكاناتي وطاقاتي الفنية التي اأمتتع بها.
امل�شاهري  م��ن  ع��دد  اأ���ش��وات  تقليد  جتيدين   *
وحركاتهم مبهارة، ما الذي جعلك تغادرين هذه 

امل�شاحة من اإبداعك؟
 ، - مو�شوع التقليد من اأكرث االأ�شياء املحببة لديَّ
لكنني حاولت االبتعاد عنه موؤخرًا قدر امل�شتطاع 
قد و�شعت يف خانة  اأنني  لالأ�شف  اكت�شفت  الأين 
متنا�شني  العربية،  الفنية  االأو�شاط  "املقلدة" يف 
موهبتي  ت��وظ��ف  ومل  االأ���ش��ل،  يف  ممثلة  اأن��ن��ي 
اأن  ق��ررت  لهذا  الفنية،  االأع��م��ال  يف  التقليد  يف 
االأب��د،  اإىل  التقليد  مو�شوع  على  ال�شتار  اأ�شدل 
النا�س  حب  رغم  نفعني،  مما  اأكرث  �شرين  فقد 
لهذا النوع من الفنون، ولن األبي اأي طلب يردين 

يف الربامج التلفزيونية ب�شاأن التقليد.  
من  فل�شطينية  اأ�شول  من  اأردنية  فنانة  اأن��ِت   *
مواليد االإمارات العربية وا�شتهرت فنيًا يف م�شر 
التنوع  ه��ذا  اإي���اه  منحك  ال��ذي  م��ا  ل��ذا  ولبنان، 

العرقي واجلغرايف؟
- الق�شاء والقدر و�شعني يف هذا التنوع اإن �شح 
االإم��ارات  يف  ول��دت  لذلك،  اخطط  مل  التعبري، 
العربية ولظروف خا�شة انتقلنا اىل م�شر وكنت 
�شنوات،  خم�س  لبنان  يف  وع�شت  حينها  �شغرية 
اأردن��ي��ة،  ووال��دت��ي  االأ���ش��ل  فل�شطيني  ف��وال��دي 
العرقي  التنوع  هذا  و�شط  �شخ�شيتي  فت�شكلت 
ولهجات  وع��ادات  ثقافات  واكت�شبت  واجلغرايف 
عربية عدة، واأين ما اأكون اأ�شتطيع اأن اتاأقلم مع 

هذا البلد اأو ذاك. 
تفارقك  ال  ال��دم،  خفيفة  فنانة  اأنك  املعروف   *
اأنت كذلك يف حياتك  فهل  ال�شا�شة،  الب�شمة يف 

اخلا�شة اأم اأن االأمر خمتلف؟
- اأنا مثل اأي �شخ�س عادي، حياتي ب�شيطة جدًا 
لدي اجلانب املفرح واملحزن يف الوقت ذاته، رمبا 
اأقل بكثري من احلزن يف حياتنا  املفرح  اجلانب 

ال�شعبة التي ي�شودها العديد من ال�شعاب. 
 * غنيِت باأكرث من لهجة عربية، متى ن�شمعك 

تغنني اأغنية عراقية؟
الذي  كثريًا  العراقي  الغناء  اأح��ب  اأن��ا   -

العربي،  ال��وط��ن  يف  االآن  �شطوته  ل��ه 
ل��ذا دائ��م��ًا م��ا اأغ��ن��ي يف ال��ربام��ج 

ع��راق��ي��ة،  اأغ����اين  التلفزيونية 
كاظم  الفنان  �شوت  واأح��ب 

�شعدون  والفنان  ال�شاهر 
جابر واآخرين. 

* ما ال�شيء الذي تتمنني ا�شتئ�شاله من حياتك؟
من  ا�شتئ�شاله  اأمتنى  ال��ذي  الوحيد  ال�شيء   -

حياتي هو الع�شبية!؟ 
* هل ندمِت على م�شاركتك يف اإعالن )قطونيل( 
ال��ذي  اجل��دل  بعد  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  رم�شان  يف 

اأثاره؟
قطونيل  اإع��الن  تقدمي  على  اأن��دم  مل  اإطالقا   -
وكان من اأجمل االإعالنات لكن بع�س امل�شاهدين 
عن  م�شوؤولة  ل�شُت  واأن��ا  خاطئة  بطريقة  فهموه 

�شوء الفهم ملا يعر�س يف ال�شا�شة. 
�شعيد  على  بتاأديته  حتلمني  دور  هناك  ه��ل   *

الدراما اأو ال�شينما؟
- اأمتنى اأن اأج�شد اأدوار االأك�شن يف ال�شينما، اإذ 

جتذبني اأدوار كهذه، كما اأحب 
اأدوار  اأق��دم  اأن 

ل� )الشبكة(:

الفنانة
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فنانٌة متعددة املواهب جميلة 
كالنسمة ال تفارق البسمة 
محياها، تحب املغامرة والخوض 
يف عوامل جديدة وآفاق 
واسعة، خاضت تجربة التمثيل 
التلفزيوين والسيناميئ وتقديم 
الربامج والغناء والرقص فضاًل 
عن موهبتها الفريدة يف تقليد 
املشاهري، أحبها الجمهور العريب 
كثرياً وأصبحت لها قاعدة 
جامهريية كبرية تتابع أخبارها 
أينام تحل ملا تتمتع به من 
كاريزما مميزة ترسق القلوب 
ممزوجة بخفة دم.
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بامل�شرح.  كوميدي" ال�شبيه  اآب  "�شتاند 
* ملاذا مل ن�شاهدِك يف اأي عمل درامي يف رم�شان املا�شي؟

- ال اأعرف ما ال�شبب!؟ اأنا مثل كثري من الفنانني الذين مل تكن لهم اأعمال 
درامية يف رم�شان 2021، هناك كثري من االأ�شباب منها العالقات واملحاباة 

لتف�شيل فنانني وعّدهم االأ�شلح من �شركات االإنتاج، هذا كل ما يف االأمر. 
* ما الذي جعلك تتجهني اىل م�شروعك اخلا�س لبيع املالب�س عرب االنرتنت، 

اأتهربني من �شخب الفن وم�شاكله اأم ثمة اأ�شباب اأخرى؟
- اجتهُت اىل م�شروعي اخلا�س يف بيع املالب�س وتاأ�شي�س �شركة مالب�س وبراند 
خا�س با�شمي واإعطائه كل وقتي من اأجل اال�شتقاللية ليكون يل م�شدر دخل 
االبتعاد عن �شخب  اأجل  اأي�شًا، من  تف�شلت  وكما  الفن،  بعيد عن  بي  خا�س 
عرب  ومبتكرة  مفيدة  اأ�شياء  يف  فراغي  وقت  ا�شتثمر  ولكي  وم�شاكله،  الفن 

م�شروعي يف بيع املالب�س. 
* ما الب�شمة املميزة ملي�س حمدان يف جمال الفن؟

- على �شعيد ال�شينما فيلم "عمر و�شلمى" اإذ حقق �شهرة وترك انطباعًا جيدًا 
لدى اجلمهور، ويف جمال الدراما م�شل�شل )ع�شق الن�شاء( الذي حقق ح�شورًا 
وا�شعًا على نطاق الوطن العربي، وم�شل�شل )اأمري الليل( اأي�شًا مع الفنان رامي 

عيا�س. 
 * هل ي�شح القول اإن مي�س حمدان مظلومة فنيًا، اأي اإنها مل تاأخذ م�شاحتها 

احلقيقية يف الدراما وال�شينما كبقية الفنانات؟ 
وا�شتحقاقي  احلقيقية  م�شاحتي  اآخذ  مل  باأين  �شوؤالك  مع  اتفق  تاأكيد  بكل   -
الفني يف الدراما وال�شينما، قد تاأتي الفر�شة املنا�شبة الإبراز طاقاتي، اأو لرمبا 
يخ�شني  ال  االأم��ر  هذا  مظاليم(!،  الفن  يف  ما  )يا  املنا�شبة  الفر�شة  األق  مل 
وحدي، بل ثمة كثري من الفنانني املوهوبني مل ياأخذوا فر�شهم وا�شتحقاقهم 

الفني.
* ما الذي اأخذه الفن منك وماذا اأعطاك؟

- الفن اأعطاين حب النا�س وال�شهرة والتميز والقدرة على اإثبات نف�شي يف 
عملي الفني الذي اأحبه كثريًا وانتمي اإليه، 
اأخذ  فقد  مني؟  الفن  اأخ��ذه  الذي  ما  اأما 

ال  خ�شو�شيتي،  من  يف بع�شًا  ُين�شر  الذي  املهذب  غري  الكالم  �شيما 
مواقع التوا�شل االجتماعي.

 * ما حلمك الذي ت�شعني اىل حتقيقه رغم كل �شيء؟
- على ال�شعيد ال�شخ�شي اأحب اأن اأخو�س جتربة الزواج من منطلق الف�شول 
ينتف�س  وحينما  االأم��ر،  هذا  يف  امللحة  الرغبة  لدي  لي�س  اأنه  رغم  والتجربة 
القلب �شاأتزوج حتمًا، اأما حلمي العملي فاأن اأمثل �شتانداب كوميدي، واالأفالم 

التي اأحبها واأن تكون اأ�شرتي بخري واأمان. 
 * هل �شراك يف بغداد قريبًا؟

- كان من املفرت�س اأن اأزور بغداد للم�شاركة يف مهرجان بابل الدويل بناًء على 
دعوة اجلهة املنفذة لكن حتى االآن مل اأعرف تفا�شيل املو�شوع، ي�شعدين كثريًا 

اأن التقي جمهوري العراقي واأن اجتول يف بغداد اجلميلة.   

نرمني املفتي 

فنجان محبة

يف هيئة التقاعد العامة

ر�شمية  ب��اأوراق  اإياي  العامة  التقاعد  لوال مطالبة موظف يف هيئة 
معاملة  لكانت   200٣ قبل  امل��الك  على  موظفة  كنت  اأنني  ُتثبت 
تقاعدي انتهت يف يومني.. قد تتعجبون! هناك من �شيتعجب من 
اإ�شبارتي كانت بني  اأن  وال�شبب  بوثائق ت�شمن يل حقي  مطالبتي 
 ٩ بعد  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  حرق  مع  ُحرقت  التي  تلك 
�شنوات خدمتي اىل رماد،  ني�شان 200٣، وهذا احلريق مل يحول 
باأر�شيف بكل ما ن�شرته  اأحتفظ  اأكن  بل كل عملي ال�شحفي، فلم 
يف البيت، واأتى احلريق على املوؤ�ش�شات التي كنت اأعمل بها، على 
�شيتعجب  من  هناك  االآن..ورمب����ا  مو�شوعي  لي�س  ه��ذا  ح��ال  اأي��ة 
باأنني  اأع��رتف  ال�شرعة!  بهذه  تقاعدي  معاملة  من  انتهيت  الأنني 
التقيت مبحالني على التقاعد ما يزالون بال هوية تقاعد ما يعني 
وال�شبب  اأ�شهر،  منذ  واآخرون  �شنة  منذ  بع�شهم  رواتب،  بال  اأنهم 
الأخطاء  االأ�شلية  دوائرهم  بل يف  الهيئة  لي�س يف عمل  كما عرفت 
الثقافة  وزارة  بني  معاملتي  ت��اأخ��رت  اأ�شابريهم..�شخ�شيًا  يف 
كان  التاأخري،  لهذا  ت�شايقت  كلما  وكنت  العراقي  االإعالم  و�شبكة 
والتعب  ال��دوخ��ة  من  اأف�شل  االآن  املعاملة  تتاأخر  "�شت  اجل��واب 
يف  خلل  اأي  وج��ود  حال  يف  التقاعد  هيئة  يف  �شيواجهانك  اللذين 
اإ�شبارتك"..واالأوراق الر�شمية التي �شئلت عنها يف الهيئة مل تكن 
ب�شبب خلل يف اإ�شبارتي امنا للحذر فقط اأو لزيادة التاأكيد يف حال 

مراجعة اإ�شبارتي فيما بعد الأي �شبب كان..
 يقابل العاملون يف الهيئة اآالف املراجعني يوميًا منذ بداية الدوام 
حتى نهايته، ويجيبون على اآالف االأ�شئلة، وهناك من ي�شرخ واآخر 
مبراجع،  لي�س  وه��و  املراجعني  ين�شح  اأن  يحاول  وثالث  م�شتاء 
لالنتهاء  الهيئة  خ��ارج  من  ل�)معقب(  مبلغ  بدفع  ن�شيحته  اإمن��ا 
يداوم  يوميًا،  يجري  ال��ذي  هذا  كل  وو�شط  التقاعد،  معاملة  من 
العاملون دوامًا كاماًل حتى مع اإجراءات الوقاية من كورونا، اأق�شد 
ال يتمتعون بالدوام ليومني اأو ثالثة فقط، وعليهم اأن يجيبوا على 
التقاعد  اىل  حمالني  موظفني  لي�شوا  واملراجعون  كافة،  االأ�شئلة 

وعليهم  وغريهم،  االإره���اب  و�شحايا  ال�شهداء  عوائل  بل  فقط، 
مف�شواًل  وك��ان  التقاعد  اىل  حمال  ومراجع  بال�شرب،  يتحلوا  اأن 
�شيا�شيًا، يناق�س دون كلل اأن يلغوا له املبلغ املطلوب منه دفعه اإزاء 
�شنوات اخلدمة التي ُح�شبت له كي ي�شتلم راتبه التقاعدي..ي�شرح 
ا�شتقطاعات  التقاعدي ن�شفه من  الراتب  اأن  امل�شوؤول  له املوظف 
يدفع،  اأن  وعليه  املالية  وزارة  من  االآخ��ر  والن�شف  املوظف  راتب 
لكنه يكرر نقا�شه ويطالب مرة اخرى بتقلي�س املبلغ املطلوب منه 

دفعه!
قطعا لي�س كل العاملني يف هذه الهيئة مالئكة، لكن الذين ي�شدقون 
من  لي�س  )معقٌب(  لينهي  املال  من  مبلغًا  ويدفعون  )الن�شيحة( 
الهيئة معاملته فالذنب ذنبهم، ال�شتعدادهم اأن )ُيحتال( عليهم..

راقبت عمل الهيئة عرب معاملتي طوال اأيام مراجعتي واكت�شفت اأن 
تاأخر الرواتب ومكافاآت نهاية اخلدمة لي�س ب�شبب الهيئة، ال�شيما 
وغريها  بالرواتب  يتالعبون  كانوا  الذين  على  القب�س  اإلقاء  بعد 
املالية  وزارة  م��ن  التمويل  تنتظر  الهيئة  الأن  ب��ل  اجل��رائ��م،  م��ن 
الفا�شدين  اأن  الهيئة.. يبدو  اأو  التقاعد  للذين على �شندوق  �شواء 
ال�شيئة  )ال�شمعة(  ولكن  ذهبوا  وعملها  الهيئة  اىل  اأ�شاوؤوا  الذين 
م�شتمرة والبد من التعامل املبا�شر معها لنعرف اأن هذه )ال�شمعة( 
�شتتح�شن طاملا ا�شتمر العمل، كما مل�شته و�شا�شتمر اأحلم اأن تتحول 
والعاملني  الهيئة  تفيد  م�شاريع  اىل  وغريها  اال�شتقطاعات  اأموال 
بها الذين لي�شت لديهم اأية خم�ش�شات وت�شبح واردًا للدولة كما 

يف اإيران وتركيا وغريهما..

راقبت عمل الهيئة عرب معاملتي طوال أيام 

مراجعتي واكتشفت أن تأخر الرواتب ومكافآت 

نهاية الخدمة ليس بسبب الهيئة، السيام بعد 

إلقاء القبض عىل الذين كانوا يتالعبون بالرواتب 

وغريها من الجرائم، بل ألن الهيئة تنتظر التمويل 

من وزارة املالية..

أمنيتي أن أجّسد أدوار األكشن



اإىل  العراقية  االإخبارية  قناة  �شعت  ولهذا 
التي  ال�شباحية،  اإعداد كثري من الربامج 
لها �شلة بحياة النا�س وق�شاياهم، وكانت 
البداية مع برنامج "فنجان ال�شباح" الذي 
اأطلق عام 2017 مع حتول �شا�شة العراقية 
بثًا مبا�شرًا  يبث  كان  اإذ   ،HD نظام  اىل 
حتى  وي�شتمر  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

وي�شتمل  �شباحًا،  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة 
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى حم���اور م��ت��ع��ددة، ولكن 
االأ�شا�س يهتم باجلانب االجتماعي  املحور 

واخلدمي وال�شيا�شي.
تقارير  ال�شباح  فنجان  برنامج  ا�شتثمر   
يف  امل��وج��ودي��ن  االإع����الم  �شبكة  مرا�شلي 
واملقّدم  املّعد  واالأجنبية،  العربية  البلدان 

ال�شباح  فنجان  عن  حت��دث  با�شم  �شنان 
وخفيفًا  ب�شيطًا  اأ�شلوبًا  اعتمد  اإن��ه  قائاًل 
ومتنوعًا يف تناول املحاور التي كان ُيعدها 
فنجان  برنامج  بث  ي�شتمر  مل  للربنامج، 
ت��غ��ي��ري يف  اإذ ح�����ش��ل  ال�����ش��ب��اح ط���وي���اًل، 
م�شمونه واأخذ طابعًا خدميًا منوعًا، و�شار 
اأخ��ذ  ال���ذي  عافية"  "�شباحكم  ع��ن��وان��ه 

تاأثري  ب�شبب  الطبي  اجلانب  عليه  يطغى 
يعتمد  الربنامج  وا�شتمر  كرونا،  جائحة 
على املرا�شلني خارج العراق وداخله، وبات 
التي  ال�شحية  احلالة  مب�شتجدات  يهتم 
اجلائحة.  ظهور  بعد  عليها  الرتكيز  زاد 
نور علي معدة الربنامج حتدثت  الدكتورة 
ت�شتغرق   " الربنامج  اإع���داد  مراحل  عن 

عملية االإعداد �شاعات طوااًل تتطلب البحث 
وال���ق���راءة الأك���رث م��ن م��و���ش��وع ل��ه عالقة 
اأبرز  عن  �شاألتها  والطب" وحني  بال�شحة 
املعوقات التي يواجهها الربنامج؟ اأجابت: 
ال�شيوف  هو  ح�شورًا  االأك��رث  املعوق  "اإن 
وا�شت�شافتهم،  معهم  التوا�شل  وكيفية 
�شوت  م��ن  الفنية  االأم���ور  �شبط  وق�شية 

وتفاعل املقدم مع ال�شيف".
العراقية  برامج  باتت   2018 ع��ام  بعد   
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  تبث 
ولهذا  واأن�شتغرام"  ويوتيوب،  "في�شبوك، 
ما  وه��ذا  ترتفع،  امل�شاهدة  ن�شبة  اأخ��ذت 
عافية"  "�شباحكم  برنامج  على  انعك�س 
ت�شله عن طريق م�شاهدته  التي  واال�شئلة 
اأغلب  ت�شمل  اأم�شت  التي  اليوتيوب  على 
التي يواجهها املواطن  امل�شكالت ال�شحية 

العراقي يف بغداد املحافظات.
كل  عافية"  "�شباحكم  ب��رن��ام��ج  ي��ب��ث 
ال�شاعة  االأ���ش��ب��وع  م��ن  و�شبت  جمعة  ي��وم 
ينوع  واأخ���ذ  التا�شعة، 
التي  امل��و���ش��وع��ات  يف 
اأخ���ذت  اإذ  ي��ت��ن��اول��ه��ا، 
ق�������ش���اي���ا ال���ت���غ���ذي���ة 
وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��م��ي��ل، 
ت�����زي�����د م������ن ن�����ش��ب��ة 
امل���������ش����اه����دة، وع���ل���ى 
ال�����رغ�����م م�����ن ت���ع���دد 
ب������رام������ج ال�������ش���ب���اح 
عند  اأ�شتقرت  اأن��ه��ا  اأال  االخ��ب��اري��ة  لقناة 
�شبكة  خطة  �شمن  عافية"  "�شباحكم 
االعالم العراقي، وعلى الرغم من حتدي 
الطبي  اجل���ان���ب  ي��ت��ن��اول  ال��ربن��ام��ج  اأن 
اأنهم  اأن الدكتورة نور ت�شري اىل  اأال  فقط، 
"ا�شتوعبوا اأهمية هذا التحدي ال �شيما اأن 
كثريًا  يوم  كل  وي�شهد  متغري  الطب  جمال 
ولذلك  واالكت�شافات"،  املو�شوعات  من 
زاد ات�شاع جمال الطب والرعاية ال�شحية 
واال�شت�شارات الطبية من ر�شانة الربنامج 
ا�شت�شافة  اىل  بادرنا  اإذ  وثرائه،  وتنوعه 

وهذا  اخلارج،  يقيمون يف  اأطباء عراقيني 
جعل االأفكار واملعلومات التي نناق�شها على 
وجماالتها،  الطبية  التطورات  باآخر  �شلة 
اأ�شئلة  "اإن  قائلة:  ن��ور  الدكتور  وت�شيف 
م�شاهدي الربنامج على يوتيوب قد اأ�شافت 
معدي  ودفعت  و�شعة،  تنوعًا  الربنامج  اىل 
الربنامج اىل االلتفات اىل كثري من االأمور 
تكلل  العراقي،  امل�شاهد  تهم  التي  الطبية 
"�شباحكم  برنامج  ن��ال  ب��اأن  اجلهد  ه��ذا 
برنامج �شباحي يف  اأف�شل  عافية" جائزة 
 ،"2019 ع��ام  الذهبي  االإب���داع  مهرجان 
"اإن  با�شم:  �شنان  واملقدم  املعد  وي�شيف 
ي�شتمل  فيديو  عر�س  على  يقوم  الربنامج 
بجائحة  تتعلق  التي  الطبية  االأخبار  على 
تتكلم  تقارير  تعر�س  ذلك  بعد  ثم  كورونا 
اأحدهما  جمالني  �شمن  طبي  حم��ور  ع��ن 
التقريرين  يعقب  خ��ا���س،  واالآخ����ر  ع���ام 
االأم��را���س  عن  فوتوغرافية  �شور  عر�س 
يتجنب  ال��ربن��ام��ج  اأن  على  واأع��را���ش��ه��ا، 
الطبية  احل�شا�شية  ذات  االمرا�س  عر�س 
التنا�شلية،  االم��را���س  مثل  واالجتماعية 
غري  وال��ك��الم  االي��ح��اء  على  اعتمد  ولهذا 

املبا�شر يف احلديث عن تلك االمرا�س".
يومي  الربنامج  عر�س  من  الرغم  وعلى 
اجلمعة وال�شبت، فقد تناوب على تقدميه 
اإطالق الربنامج  خم�شة مقدمني، ويج�شد 
ب�شيغته الراهنة ا�شتجابة القناة العراقية 
االإخبارية للمتغريات التي اأوجدتها جائحة 
املتعلقة  االإر�شادات  على  بالرتكيز  كورونا 
باجلانب ال�شحي واالنتباه الأهمية التوعية 
مب�شط،  ب�شكل  متاحة  وجعلها  ال�شحية 
لكي يجعل كل مواطن قد يواجه املر�س ال 
�شمح اهلل، ويكابد اآثاره على دراية بكيفية 
االعالم  اأهمية  يوؤكد  ما  وه��ذا  مواجهته، 
ال�شحيحة،  امل��ع��ل��وم��ة  ت��وف��ري  يف  امل��رئ��ي 
واأه��م��ي��ت��ه يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه مل�����ش��اع��دة 
بخدماتها  ت�شل  لكي  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
ال�شحية  للرعاية  املحتاجني  اأغ��ل��ب  اىل 

والطبية. 

الربامج الصباحية

للقناة اإلخبارية العراقية

اطاللة خفيفة الظل

تقدم الربامج الصباحية 
ملشاهديها كثرياً من 
املعلومات التي تجعلهم 
يطلعون عىل ما يدور 
حولهم من قضايا 
ومشكالت، حتى أنها صارت 
تربط الناس بأصحاب 
الشأن واملسؤولية ال 
سيام يف الشؤون الخدمية 
واملعاشية التي تخصهم.

د. عالء حميد إدريس

تصوير:حسني طالب
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فيه �شخ�شية �شرمد.
* كيف �شنحت لك الفر�شة للعمل يف  اأوروبا ؟
يف  املتكاملة  اجلائزة  على  ح�شلت  اأن  بعد   �
)اأعتذر  عمل  عن  ال��دويل  القاهرة  مهرجان 
�شاركت  ال��ذي  ذل���ك(،  اأق�شد  مل  اأ���ش��ت��اذي 
معي  تعاقد  واأوروب��ي��ة،  عربية  دول��ة   66 فيه 
اأو  اأُخرج �شنويًا عملني  الفرن�شيون فاأ�شبحت 

ثالثة هناك * اآخر اأعمالك الفنية؟
العقل  � )ت�شجيل خروج(، عمل يعالج �شلوك 
الع�شائري اخلاطئ يف املجتمع العراقي وكيف 

يهيمن على مرافق احلياة كافة.
* م��ا امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال��ف��ن��ان 

العراقي؟
� ال يوجد لدينا م�شروع ثقايف متكامل ي�شّدر 
فعاليات  لدينا  م��ا  ك��ل  جيد،  ب�شكل  الفنان 
�شخ�شية، وهذا يجعل املمثل ير�شى باأي دور 
حتى واإن كان ال يتوافق مع الطرح، التمثيل هو 

م�شدر رزق كثري من الفنانني.  
* هل ثمة عمل ترك اأثرًا يف نف�شك اأكرث من 

�شواه؟

يف  )ب��غ��داد  فيلم  يف  )ت��وف��ي��ق(  �شخ�شية   �
خيايل( كانت تبكيني الأنها حتمل كل ماأ�شاة 
تعي�س  عندما  واأمل��ه��م  وح��زن��ه��م  ال��ع��راق��ي��ني 

الغربة يف داخل بلدك وخارجه.
* هل ترى الدراما العراقية اليوم ناقاًل اأمينًا 

للواقع االجتماعي يف العراق؟
� الدراما العراقية بعيدة جدًا عن واقعنا، الأن 
يطرح  ما  حقه  يفيه  ال  كبري  كنز  فيه  واقعنا 
اليوم من اأعمال، فلدينا ق�ش�س وحكايات لن 
تنتهي ولو بعد مئة عام، ولو ا�شتثمرها الكّتاب 
الوطن  ف�شنغزو  وعميق  حقيقي  نحو  على 

العربي دراميًا!
نقل  م��ن  الكاتب  مينع  ال��ذي  ال�شبب  وم��ا   *

التاريخ والواقع ب�شكل حقيقي؟
يحا�شبه  �شرطيًا  منهم  ك��ل  داخ��ل  يف  الأن   �
دون  االأط�����راف  جميع  ي��ر���ش��ي  اأن  وي��ري��ده 
قيد  م��ن  وال حت���رر  ال��ف��ك��ر  ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة يف 
املجاملة.. نحن نفتقد الكتابة بتجرد و�شدق.

ال��درام��ا  ت��راج��ع  م�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل  م��ن   *
العراقية بهذا ال�شكل وابتعادها عن م�شكالت 

املجتمع وهمومه احلقيقية؟
والفكرية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االإدارة   �
يف املجتمع هي من تتحمل امل�شوؤولية، الثقافة 
هي  بل  فقط،  الكتب  ق��راءة  على  تقت�شر  ال 
اأي�شًا  واملجتمع  املجتمع،  داخل  الفرد  �شلوك 

م�شاهم كبري يف هذه امل�شوؤولية .
العراقية  ال���درام���ا  م�����ش��ار  ن�شحح  ك��ي��ف   *

ونطرحها ب�شكل خمتلف؟
الدراما  باإنتاج  املعنية  اجلهات  على  يجب   �
ال�شلبية  الظواهر  ملحاربة  كبري  م�شروع  بناء 
خمتلفة  اأعمال  ط��رح  خ��الل  من  املجتمع  يف 
وعميقة تتنا�شب مع واقعنا وت�شهم يف معاجلة 

الظواهر ال�شلبية فيه.
العامليني  املمثلني  ِم��ن  ب��اأدائ��ه  ي�شّدك  َم��ْن   *

والعرب واملحليني؟
املمثل  ي�شتهويني جدًا  العامليني  املمثلني  � من 
يحيى  ال��ع��رب  وم��ن  هانك�س  ت��وم  االأم��ريك��ي 
ال��ف��خ��راين وم��ن ال��ع��راق��ي��ني ال��راح��ل خليل 

�شوقي.
* ما دور املراأة يف حياة هيثم عبد الرزاق؟

ومتتلك  جدًا  ذكية  الأنها  كثريًا  امل��راأة  اأحب   �
قوة الدفاع عن نف�شها، وب�شبب كرثة ال�شغوط 
وحري�شة،  اختياراتها  يف  دقيقة  تكون  عليها 
من  ملزيد  دائ��م��ًا  منها  قريبًا  يجعلني  وه��ذا 
املعرفة والتعلم من هذا الكائن الرقيق القوي 
�شداقة  اأف�شل  اأنني  حتى  نف�شه،  الوقت  يف 

املراأة اأكرث على �شداقة الرجل.
* كم بقي من معامل الطفولة يف داخلك؟

� اإذا ماتت الطفولة يف داخل الفنان ف�شينتهي 
والعمود  اأط��ف��ال،  لعبة  ال��ف��ن  الأن  اإب��داع��ه، 
الفقري للتجربة الفنية هو التخيل، والأن عامل 
الطفولة مرتبط باملخيلة فاأنا مازلت يف هذا 

العامل اخلايل من القيود ذي الفكر املتحرر.
* كلمة اأخرية ملن توجهها؟

اأوجهها اإىل زمالئي من الفنانني واأدعوهم   �
وت�شدير  البع�س  بع�شهم  التزام  اإىل  فيها 
�شاأنًا  نقل  ال  الأننا  �شحيح،  ب�شكل  اأنف�شهم 
عن الفنانني العرب، ويجب اأن نعتز باأنف�شنا 
بنا  يليق  ال��ذي  بال�شكل  ا�شتحقاقنا  ون��اأخ��ذ 

وبا�شم بلدنا.

الدكتوراه  �شهادة  على  وحا�شل  خم��رج  هو 
كما  امل�����ش��رح  يف  ط��وي��ل  ب��اع  ل��ه  التمثيل،  يف 
تلفزيونية  اأع��م��ااًل  ق��دم  اإذ  التلفزيون،  يف 
�شينمائي  عمل  يف  وا�شرتك  عدة،  وم�شرحية 
للمخرج  خيايل(  يف  )بغداد  فيلم  هو  عاملي 
�شمري  اجلن�شية  ال�شوي�شري  االأ�شل  العراقي 
�شدى  القى  الذي  الفيلم  هذا  الدين،  جمال 

وا�شعًا يف ال�شحافة االأوروبية.
الرزاق  عبد  الفنان  التقت  ال�شبكة"  "جملة 

يف حوار خفيف الظل:

* عّرف هيثم عبد الرزاق االإن�شان؟
- اأجمل كلمة واأقربها ايلَّ هي هيثم االإن�شان 
بكل جترد، مبعزل عن كل االأ�شماء واالألقاب 
الأنه توجد م�شافة طويلة بيني وبني االآخرين، 

اأنا هيثم فقط.
* ما الذي قاد قدميك اإىل ملعب الفن؟ اأين 

كانت بدايتك؟
كلهم  الفن،  بعيدة عن  اأنا من عائلة علمية   �
يعملون يف جمال الطب، وكانت والدتي تقول 
دائمًا: )خلي طبيبك يف بيتك(، كانت حتب 

اأن تراين طبيبًا مثل اإخوتي، اإال اأنني ان�شغلُت 
يف قراءة الكتب املنوعة التي اأهملت درا�شتي 
يوؤهلني  مل  معدل  على  ح�شلُت  ثم  ب�شببها، 
اكت�شفت  التي  اجلميلة  الفنون  الأكادميية  اإال 
ف��ي��ه��ا م��وه��ب��ت��ي ال��ف��ن��ي��ة، ب��ع��د اأن اخ��ت��ارين 
م�شرحية  لدور يف  �شامي عبداحلميد  الفنان 
وب��داأت  املجال  هذا  اأحببت  ثم  )كلكام�س(، 
الو�شط  يف  �شداها  تاأخذ  امل�شرحية  اأعمايل 
يف  فكانت  الدراما  يف  بدايتي  اأم��ا  وخارجه. 
مثلُت  الذي  اآخر(  مكان  يف  )القلب  م�شل�شل 

هيثم عبد الرزاق،  فنان خاض تجارب فنية وأكادميية مختلفة، فقد 
بدأ حياته الفنية مبرسحية )كلكامش( مع رائد املرسح الراحل 
سامي عبدالحميد، لكنه كان يف الوقت نفسه ينجز أعاماًل يف مجايل 
الرسم والنحت. أسس )ورشة فضاء التمرين املستمر( لتكون مشغاًل 
تدريبياً يتخرج فيه الناشئة من املمثلني واملمثالت.

لو استثمرنا واقعنا 
فسنغزو العرب درامياً

بداياته الفنية كانت مع الكبار

عبد الرزاق:

هيثم

حاورته: أسامء عزيز
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مضامني إنسانية
العراقي حيدر ر�شيد يف  للمخرج  اأحداث فيلم )اأوروب��ا(  تدور 
ويروي  والبلغارية،  الرتكية  احل��دود  بني  ما  ال�شا�شعة  الغابات 
ال�شاب العراقي )كمال( الذي يبلغ من العمر20 عامًا،  ق�شة 
وهو يحاول عبور تلك احلدود بطريقة غري �شرعية �شريًا على 
االأقدام، برفقة جمموعة من املهاجرين، لكن ل�شوء حظه تقب�س 
عليه ال�شرطة البلغارية، لكنه يتمكن من الهروب من قب�شتها، 
مناه�شة  م�شلحة  ملجموعة  �شهلة  فري�شة  ذل��ك  بعد  في�شبح 
للمهاجرين، ويظل يف خوف وريبة من تلك املجموعة املعروفة 

بق�شوتها، التي ال تتوانى عن قتل اأي مهاجر. 
تروي م�شاهد الفيلم ق�شة كفاح هذا ال�شاب الذي كان يحاول 
كثيفة  غابة  داخل  اأي��ام  ثالثة  احلياة طوال  قيد  على  يبقى  اأن 

عميق  بنحو  مت�ّس  وجدانية  م�شامني  الفيلم  ويقدم  وجمهولة. 
ق�شايا االإن�شان و�شبل احل�شول على احلرية.

جمموعة  مب�شاركة  علي  اآدم  ال�شاب  الفنان  البطولة  دور  اأدى 
من املمثلني املحرتفني بينهم التون�شي حممد زواوي والبلغارية 
م�شاهده  �شّور  وقد  ت�شيت�شريييلو،  بيرتو  وااليطايل  �شفيتالنا 
داخل الغابات ال�شا�شعة ما جعل كادر العمل يعي�س تلك اللحظات 

التي عا�شها املهاجرون.
مشاركة ودعم

اأب عراقي  1985 من  اإيطاليا يف عام  املولود يف  حيدر ر�شيد 
واأُم اإيطالية. اأجنز اأفالمًا ق�شرية عدة، واأجنز بعد ذلك فيلم 
)�شمتا، كل الطرق توؤدي اإىل املو�شيقى( وفيلم )مطر و�شيك( 
الذي ُر�شح جلائزة )كالك الذهبي( االإيطايل. ثم اأجنز الفيلم 

الق�شري )القاع( وفاز بجائزة جلنة التحكيم اخلا�شة يف مهرجان 
الفيلم جلائزة )غلوبو  وُر�شح   2013 عام  الدويل  ال�شينمائي  دبي 

الذهبية( االإيطالية. 
�شارك حيدر ر�شيد يف كتابة فيلم )اأوروب��ا( ومونتاجه، ف�شاًل عن 
اأ�ش�شها  التي  بالنز(  )راديكال  �شركة  اإنتاج  من  الفيلم  االإخ��راج، 
حيدر ر�شيد، ومب�شاركة �شركات )بيوند درميز( و)اأودو( و)بريتا 
الثقافة  )وزارة  من  واملنح  بالدعم  حظي  كما  االإيطالية،  فيلم( 
لدعم  بغداد  و)�شندوق  لالأفالم(  تو�شكاين  و)جلنة   ) االإيطالية 
للثقافة  العربي  و)ال�شندوق  العراقية(  الثقافة  ب��وزارة  االأف��الم 

والفنون – اآفاق(.
ال�شينمائي  القاهرة  ملتقى  يف   OSN جائزتي  اأوروب���ا  فيلم  ن��ال 
2019، وجائزة Proxima التي متنحها "ميالنو فيلم نيتوورك".

ال�شنفور �شيحبه اجلميع فجاأة، �شريثونه  حني ميوت 
�شرتت�شم  القلب،  طيب  كان  كم  االآخرين  ويخربون 
ذاتها  ال��وج��وه  هي  وجوههم،  على  احل��زن  عالمات 
التي كانت تتنمر عليه يف براجمها، �شيغلبهم ال�شوق 
يبدر  ك��ان  م��ا  على  ال��ك��اذب  ال��ن��دم  و�شيظهر  ال��ي��ه، 
حزينة  ب��ح��روف  وت�شطر  االأق���الم  �شتنربي  منهم، 
ما  األ��ق��اب��ًا  عليه  و�شيطلقون  امل���وؤمل،  ال��ف��راق  حكاية 
عر�س  يف  �شيتناف�شون  حياته،  يف  ليطلقوها  كانوا 
�شوره و�شيتبارون يف ق�س حكايته، و�شتن�شغل مواقع 

التوا�شل االجتماعي ب�شريته.
باب  بفتح  ونطالب  ون�شتنكر  ن�شجب  ال�شنفور!  مات 
التحقيق الذي يعلمون جيدًا اأنَّه مو�شد، الكل �شي�شبح 
ال�شنفور،  مع  لقطاته  �شين�شر  والكل  اأ�شدقائه،  من 
على  يعرثوا  اأن  ع�شى  القدمية  دفاترهم  و�شينب�شون 
حلظة اأم�شوها معه، كانت يف نظرهم حلظات للتندر 
امل�شت�شفى  اأروق��ة  ويف  املر�س  فرا�س  على  والتنمر، 
املظلمة، عجز ال�شنفور عن الكالم، يف غرفته وغربته 
الكئيبة مل يحط به �شوى ثلة قليلة من اأ�شدقائه بعد 
ال�شوؤال  عناء  اأنف�شهم  يكّلفوا  ومل  اجلميع  فارقه  اأن 
عنه، �شرخاته داخل نف�شه املعذبة مل ي�شمعها اأحد، 
كل اأمنياته كانت اأن يعي�س يف اأمن واأمان داخل بلده 
واأن تعمل امل�شارح، واأاّل يكون هناك فنان عاطل عن 
لل�شفر  اأحدهم  ي�شطر  وال  الفن  يزدهر  اأن  العمل، 
مثل  وجمياًل  رائعًا  وطن  فال  العراق،  خارج  والعمل 
باأمان،  ال�شوارع  يف  ي�شري  اأن  اأمنيته  كانت  العراق، 
ويلقي عليه اجلميع التحية، واأاّل يكون عر�شة للتنمر، 
واأن يحظى بدور بعيدًا عن اال�شتهزاء ب�شخ�شيته واأن 

يكون ممثاًل حاله حال بقية االأقزام يف العامل.
لعل  واآثرال�شمت،  واكتفى  ال��ك��الم  ال�شنفور  �شئم 
�شعر  الكالم،  اأبلغ من  ال�شمت  اأن  يفهمون  االآخرين 
اأن �شمته �شيكون اأجمل واأبلغ مّما �شيقول، وحني �شعر 
اأحالمه  مدن  اإىل  ال�شفر  اآثر  زمانه  لي�س  الزمان  اأن 

لعله يجد هناك االأمل املن�شود.

محسن إبراهيم

حني ميوت 

السنفور!!!

اختري  فيلم املخرج العراقي اإليطايل حيدر رشيد 
"أوروبا" ضمن األفالم املرشحة للعرض والتنافس يف 
مهرجان كان السيناميئ يف دورته الرابعة والسبعني.

يحّلق اىل مهرجان 

كان السيناميئ

"أوروبا" حيدر رشيد
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اإال اأن امل�شرح يبدو اأكرث تلك الفنون �شعبية، 
على  وق��درة  ات�شالية،  جاذبية  من  مييزه  ملا 
االإ�شعاد املبا�شر للمتلقني، ف�شاًل عن االإقناع، 
وي�شعى فن ال�شارع بكل تفرعاته اإىل االت�شال 
املبا�شر باجلمهور، متجاوزًا �شوابط القاعات 
النا�س  وعي  نحو  امل�شافة  رًا  ومق�شّ املغلقة، 

ووجدانهم.

املنع هو السبب

عن تاريخ العرو�س امل�شرحية التي ُتعر�س يف 
قي�س  الدكتور  اإىل  بال�شوؤال  توجهنا  ال�شوارع 
 45 م�شرحي،  وخم��رج  )كاتب  لو�شي  القره 
ن�شف  من  اأك��رث  قبل  قائاًل:  فاأجاب  عامًا( 
العرو�س  اأوروب����ا  يف  الكنائ�س  منعت  ق��رن 
اىل  تهدف  ُيعتقد  كان  كما  الأنها  امل�شرحية، 
امل�شرحية  العرو�س  حتولت  لذلك  الرذيلة، 
اىل ال�����ش��ارع؛ ت��ق��دم��ه��ا ه��ن��اك جم��م��وع��ات 

م�شرحية جوالة. 
على  ال�شعبي  االإق��ب��ال  م��دى  ع��ن  ���ش��وؤال  ويف 
لالأطفال  �شة  املخ�شّ امل�شرحية  ال��ع��رو���س 
يجيب القره لو�شي: م�شرح ال�شارع بداأ للكبار 
جزء  حتّول  االخرية  الثالثة  العقود  يف  ولكن 
م�شرح  فنون  عرب  االأط��ف��ال  اىل  م�شاره  من 
و�شندوق  البانتومامي  وهي  املتنوعة  الطفل 
دول  ذل��ك يف  وح��دث  التهريج،  وف��ن  العجب 
اخلليج، وا�شتدرك القره لو�شي قائاًل: هناك 
م�شامني فكرية وفني�����ة مل�شرح االأطفال وهي 
فامل�شامني  الكبار،  م�شرح  تختلف متامًا عن 

الفني���ة مكلفة اإنتاجيًا، وهي مبهرة ومده�شة 
االأهم  فهي  الفكرية  امل�شامني  اأم��ا  ب�شريًا، 
كونها مرتبطة باجلانب الرتبوي وت�شتمل على 
جمموعة من القيم النبيلة لبناء وعي الطفل 

يف املجتمع على نحو �شليم. 
امل�شرحية  العرو�س  عالقة  ع��ن  ���ش��وؤال  ويف 
فن  ه��ي  اأم  ال�شعبية،  بالفنون  ال�����ش��ارع  يف 
العقد  يف  لو�شي:  ال��ق��ره  اأج���اب  ب��ذات��ه  قائم 
على  ال�شارع  م�شرح  فنون  انت�شرت  االأخ��ري 
ن��ح��و وا���ش��ع يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة مثل 
ثلة واعية  الب�شرة وكركوك وبغداد، طّورتها 
اأن  م�شيفًا  انت�شاره،  اأ�شهموا يف  ال�شباب  من 
العراق  يف  جدية  جتربة  هو  ال�شارع  م�شرح 
ولكنها وليدة م�شرح "العلبة" على حد و�شفه، 
م�شريًا اإىل اأن العراق ما يزال يت�شدر الدول 
العربية يف جمال امل�ش�رح، واإن جمموعة من 
اىل  �شارعوا  واملمثلني  واملوؤلفني  املخرجني 
معارفهم  اىل  ا�شتنادًا  الفن  ه��ذا  ممار�شة 
النظرية وخرباتهم العملية املرتاكمة، ف�شاًل 
ع��ن ال��ت��وا���ش��ل م��ع جم��م��وع��ة م��ن اخل���رباء 
�شيما  ال  العربية  ال���دول  يف  املتخ�ش�شني 

تون��س.
وع���ن ع���دد ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ن��وع من 
الفريق  عدد  اإن  لو�شي:  القره  يقول  امل�شارح 
فهناك  يقدم،  الذي  العر�س  نوع  على  يعتمد 
عرو�س من م�شهد واحد وهناك عرو�س من 
�شتة م�شاهد، ويف كل االأحوال العرو�س التي 
عرو�س  ع��ادة  تكون  دقيقة  الثالثني  تتجاوز 

مونودراما، اأي م�شرحيات املمث�ل الواحد. 
أفكار مؤثرة

الطفل  مل�شرح  الوطنية  الفرقة  مدير  و�شاألنا 
الكاتب واملخرج امل�شرحي ح�شني علي �شالح 
ال�شارع  فن  ف��اأج��اب:  ال�شارع  فن  اأن���واع  عن 
اأف��ك��اره  ي�شتوحي  الأن��ه  وخطري  وم��وؤث��ر  مهم 
وهنا  اليومي  ال�شارع  واق��ع  من  ومو�شوعاته 
تكون  اأن  كيفية  يف  واأهميته  خطورته  تكمن 
عن  وبعيدة  مهمة  واملو�شوعات  االأفكار  تلك 
ما  يف  اأما  واال�شت�شهال.  والب�شاطة  ال�شذاجة 

تقول األدبيات التاريخية إن فن الشوارع بدأ ب�"الكرافيتي" 
الذي ظهر عىل نحو واضح بعد مظاهرات الطلبة يف فرنسا 
عام 1968، وقد استقر املصطلح وأصبح ثابتاً ومتداواًل يف 
عقد الثامنينات من القرن املنرصم، لكن فن الشارع مل يقترص 
عىل الرسم وحده، فقد شمل املوسيقى والعروض املرسحية 
واألكروباتية والنحت وفنوناً أخرى مختلفة.

 

يسحر جمهوره

خارج القاعات

الشوارع

مرسح

ضحى مجيد سعيد

يستهوي الكبار والصغار عىل السواء
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قي�س القره لو�شي

ماركو ريداري



يتعلق باأنواعه فمنها االحتجاجي والكوميدي 
واال�شتعرا�شي وكل منها له غاياته واأفكاره. 

وباالجابة عن نقطة تتعلق بالرعاية احلكومية 
ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ف��ن��ون ي��ق��ول ���ش��ال��ح: اإن 
لي�س  البعد  ك��ل  بعيدة  احلكومية  ال��رع��اي��ة 
للثقافة  ولكن  فقط،  امل�شرح  من  النوع  لهذا 
اليوم  يقدم  ما  اأن  اإىل  م�شريًا  عامًة،  والفن 
همهم  مبدعني؛  م��ن  �شخ�شية  اج��ت��ه��ادات 
يعاين  بلد  يف  وال��ف��ن  الثقافة  اإنعا�س  االأول 
التي  االنتقادات  اأما عن  �شيء،  كل  الفقر يف 
هذا  اإن  يقول  من  فهناك  الفن  لهذا  توجه 
مقومات  من  لكثري  يفتقد  امل�شرح  من  النوع 
توجد  ال  حيث  العلبة،  م�شرح  يف  ال��ع��ر���س 
اإ�شاءة وال تقنيات عالية امل�شتوى ويعوزه كثري 
من االأ�شياء لكي يرتقي اإىل م�شتوى العرو�س 
امل�شرحية يف القاعات وامل�شارح اخلا�شة. ثم 
اإن اأغلب العرو�س فيها ا�شت�شهال وب�شاطة يف 
الطرح، اإذ يجب على العاملني بهذا النوع من 
لكي  وكبري  مغاير  ب�شكل  يعملوا  اأن  امل�شرح 
واأهميتهم يف تقدمي  لهم خ�شو�شيتهم  تكون 

هذه العرو�س املهمة كما اأعتقد.
الفنية  االأع��م��ال  ه��ذه  ارت��ب��اط  م��دى  وب�شاأن 
العر�س  �شالح:  يتابع  التجارية  بالعرو�س 
وه��ذه  ثمن،  مقابل  للنا�س  ُي��ق��ّدم  التجاري 

العرو�س جمانية تقّدم يف ال�شاحات وال�شوارع 
تكون  اأن  تقّدم فيها يجب  التي  االأفكار  ولكن 

كبرية وموؤثرة وغري �شطحية.
العرو�س  تاثريًا،  اأكرث  ال�شارع  فنون  اأي  وعن 
اجل�����دران  ع��ل��ى  ال���ر����ش���م  ام  امل�����ش��رح��ي��ة 
فن  لكل  �شالح:  اأج��اب  فن  كل  وخ�شائ�س 
وخ�شائ�شه  ا���ش��رتاط��ات��ه  الفنون  ه��ذه  م��ن 
وموا�شيعه واأنا اعتقد اأن امل�شرح اأكرث تاأثريًا 
من اللوحة املر�شومة يف ال�شارع، الأن عرو�س 
من  وقريبة  تفاعلية  عرو�س  ال�شارع  م�شرح 
اأحيان  يف  وي�شرتك  منها  جزء  وهو  امل�شاهد 
الر�شم  اأكرث من  تاأثريها  ويكون  فيها،  كثرية 
الأن التفاعل معه فردي ولي�س جماعيًا كما يف 
اجلمعي  التفاعل  ع��دوى  فيه  ولي�س  امل�شرح، 

للم�شاهد.
نوع  ع��ن  �شالح  علي  ح�شني  ال�شيد  �شاألنا 
ال��ك��وم��ي��دي��ا امل��ق��ّدم��ة يف م�����ش��رح ال�����ش��وارع، 
النوع  ه��ذا  يف  ج��دًا  مهمة  الكوميديا  فقال: 
اإىل  االأق���رب  الأن��ه��ا  امل�شرحية  العرو�س  م��ن 
امل�شاهد ولكن يجب اأن تكون كوميديا موقف 
ومدرو�شة ب�شكل �شحيح وبعيدة عن االبتذال 
رفيعًا بني كوميديا  ثمة خيطًا  الأن  وحمت�شمة 
يراعى.  اأن  املوقف ويجب  االبتذال وكوميديا 
اأب�شط  ع��ل��ى  ي�شحك  اأن  امل�����ش��اه��د  ب��و���ش��ع 

ال�شحك  ه��ذا  تاأثري  م��دى  ما  ولكن  االأ�شياء 
اإي�شال  يف  م�����ش��اع��دًا  ع��ام��اًل  �شيكون  وه��ل 

الفكرة؟.
إسعاد األطفال 

ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ح���اورن���ا ال�����ش��ي��د م��ارك��و 
"مهرج"  ���ش��وارع ك��وم��ي��دي  ري����داري، ف��ن��ان 
موؤخرًا  العراق  اىل  جاء  عامًا،   45 اإيطايل، 
لتقدمي عرو�س م�شرحية لالأطفال يف ال�شارع 
املاألوف  فقال: من غري  ب�شع حمافظات،  يف 
�شيما  ال  يبت�شمون،  االأط���ف���ال  ج��ع��ل  دائ��م��ا 
اأول��ئ��ك االأط��ف��ال ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن احل��رب. 
لتقدمي  ال��ع��راق  اختياره  �شبب  ع��ن  �شاألناه 
العرو�س امل�شرحية فيه، فاأجاب قائاًل: بع�س 
 ،Un Ponte Per اجلمعيات، مبا يف ذلك
التعاون معها يف م�شاريع ل�شالح  طلبت مني 
االأط��ف��ال، ول���دَيّ االآن اأ���ش��دق��اء ك��ث��ريون يف 
اإىل  اآخر يدفعني للعودة  العراق، وهذا �شبب 

هنا يف اأ�شرع وقت ممكن.
يف  يقدمها  التي  العرو�س  تاأثري  م��دى  وع��ن 
يعمل  املهرج  ري���داري:  يقول  املتلقني  نفو�س 
مهم  املهرج  عمل  اإن  واندها�س.  بابت�شامة 
ين�شون  االأطفال  يجعل  اأن  يحاول  الأن��ه  ج��دًا 
والطفل  بها،  م��روا  التي  الفظيعة  االأ���ش��ي��اء 
على  ق���ادرًا  �شيكون  عجب  يف  يبت�شم  ال��ذي 

و�شع احلرب وراء ظهره.
من  بكثري  التحقت  لقد  ق��ائ��اًل:  وا���ش��ت��درك 
�شرف  يل  وك��ان  بالكوميديا  العالج  مدار�س 
يف  االآن  اأع��م��ل  ب��ارع��ني.  معلمني  م��ن  التعلم 
ال�شرق االأو�شط منذ 15 عامًا واآمل اأن ا�شتمر 
خري  اأج��ل  من  امل�شتقبل  يف  بذلك  القيام  يف 

االأطفال.
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جمعة الالمي 

ذاكرة املستقبل

ُمُدُننا وأبناؤها

�شافر غريب املرتوك وزينب اإىل بغداد، وتركاين اأُعيد بناء حكاية معروف 
الكرخي مرات ومرات، تارًة مع اجِلدار الذي يقابلني، واأخرى بني يدي 
ذاك  ُقبالة  ودائمة  ثالثة  وتارة  �شوب،  كل  من  بي  ُيحيط  الذي  ال�شمت 
الذي وقف اأمامه معروف الكرخي، �شائمًا خائفًا، كاأمنا ُيْقب�ُس اللحظة.

قالت زينب:
��"كيف يخاف االإن�شان من اأّي نازلة، وهو الذي ال يخ�شى اإاّل اهلل تعاىل؟". 

وتردد عند �شمعي �شوت �شاحبي:
�� "يقول معروف الكرخي: توكل على اهلل، حتى يكون هو ُمعّلمَك واأني�شَك 

ومو�شع �شكواك".
وكان الكرخي من اأ�شرة م�شيحية قبل اأن ُي�شلم، اأر�شلته اأمه اإىل "الُكّتاب" 
لينال ق�شطًا من العلم. فكان ُيردد: "اأَحْد. اأَحْد" بينما كان املعلم يريده 

اأن يقول: "اأٌَب، ابن".
وهرب الكرخي من عائلته، بحثًا عن ال� "اأََحْد. اأََحْد"، ليجده يف قلبه، على 
�� عليه ال�شالم، كما يذكر ذلك �شقيقُه  يد االإمام علّي بن مو�شى الر�شا 
عي�شى، فاأ�شلمت اأ�شرته ُكلها على يديه. وكانت اأمه نذرت ذلك هلل تعاىل.
قبل اأيام قليلة اقرتب الُغزاة من غزة �� فل�شطني، يدفعهم احلقد والطمع 
وال�شغينة، وُيحُر�شهم على االإ�شاءة لهذه املدينة املنا�شلة، تاريخها الذي 
يومهم  يبَدوؤون  الذين  املتاأّلهني  النا�س  من  واأ�شياعه  الكرخي  تاريخ  هو 
ُم�شلنّي اأو �شائمني. وقبل تلك االأيام القليلة، كانت ثمة اأقوام اأخرى غزت 
بغداد، وقبل هوؤالء جميعًا، كان بع�س نا�س بغداد املتجربين واأ�شبح هوؤالء 
جميعًا اأقّل من حرف يف كلمة، بينما بقيت بغداد اأ�شتاذًا يف كتاب الكون 

ود�شتور الوجود.
و�شاحبي املرتوك، هو العراق وفل�شطني، رغم االأيام ال�شعبة والت�شحيات 

اجلّمة، وهو الذي كان يخاطب ربه عّز وتعاىل �شاأنه:
�� "اللهم اإن بلداننا ومدننا حتت يديك"

"إن اللَه َخَلَقَك ُحّراً. فكْن كام َخَلَقَك اللُه"
)ِبرش الحايف(

ح�شني علي �شالح
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امللح" و"املتمردون" "الدوا�شر" و"جرف 
الكّتاب  م��ن  ع��ط��وان  �شباح  ال��ك��ات��ب  ي��ع��ّد 
باالأعمال  التلفزيون  ذاك��رة  اأغ��ن��وا  الذين 
اأوائ��ل من  املهمة. عطوان هو من  الدرامية 
ثالثية  للتلفزيون:.  الطويل  امل�شل�شل  كتب 
و"املتمردون"  امللح"  و"جرف  "الدوا�شر" 
كانت من اأروع ما كتبه عطوان. تتحدث هذه 
الثالثية عن واقع الريف يف العراق وتقاليده 
والف�شلّية  الع�شائري  بال�شراع  املتمثلة 
اأظهر  االأخ��رى.  والتقاليد  العادات  وبع�س 
تفا�شيلها  بكل  الريفية  ال�شخ�شية  الكاتب 
وما متلكه من حنكة ودراية يف اأمور احلياة 
الكتاب بعد ذلك حني  عك�س ما كتبه بع�س 

قرقوزي  ب�شكل  الريفية  ال�شخ�شية  اأظهروا 
بليد. 

يف  النظري  منقطع  جناحًا  الثالثية  حققت 
ال�شارع العراقي. يف عام 1٩7٣ كتب �شباح 
عطوان م�شل�شل "جرف امللح" الذي عر�س 
عام 1٩74 واأخرجه املخرج امل�شري الراحل 
�شينمائي.  باأ�شلوب  اجلليل  عبد  ابراهيم 
حقق امل�شل�شل يف جزئه الثاين "املتمردون"، 
الذي �شوره امل�شري �شعيد �شيمي واأخرجه 
اآخ��ر.  جناحًا  اأي�شًا  اجلليل  عبد  اإبراهيم 
واأُنتج  ُكتب  فقد  "الدوا�شر"  م�شل�شل  اأم��ا 
بعد "جرف امللح"  عام 1٩75 وهو يتحدث 
املدن  اإىل  قراهم  الفالحني من  عن هجرة 

وجنح  اأطرافها،  على  ع�شوائيات  لي�شكلوا 
ونتيجة  مم��ي��زًا.  جن��اح��ًا  اأي�����ش��ًا  امل�شل�شل 
لنجاح العملني �ُشميت اأكرث من قرية عراقية 

ر�شميًا با�شم "جرف امللح." 
ممنوع من العرض..!

ب�شبب  الن�شيان  طي  يف  باتت  كثرية  اأعمال 
الدراما  منها  التي عانت  ال�شارمة  الرقابة 
التلفزيونية العراقية اآنذاك، مق�س الرقيب 
كان حا�شرًا مع كل ن�س قد يرى فيه الرقيب 
ال�شلطة  و�شعتها  يتنا�شب مع �شوابط  ال  ما 
حينها، ما دفع الكّتاب اإىل اأن يدققوا كثريًا 
اخلطوط  جت��اوز  م��ن  خ��وف��ًا  يكتبون  م��ا  يف 

احلمر.

 رمبا كانت هي املرة االأوىل التي مينع فيها 
منعت  عندما  العر�س  من  عراقي  م�شل�شل 
تاأليف  ج�شر"  يا  "وينك  م�شل�شل  الرقابة 
ف���اروق حممد واإخ���راج ف��الح زك��ي ومتثيل 
نخبة من جنوم الفن العراقي منهم فاطمة 
اخل��ال��دي  وغ���زوة  حممد  وه��ن��اء  الربيعي 
وليلى حممد ونزار ال�شامرائي ومقداد عبد 

الر�شا واآخرون.
الكاتب  ا�شتخدم  اإذ  بجراأة  ُكتب  امل�شل�شل 
اآن��ذاك  املعا�س  العراقي  الواقع  اإ�شقاطات 
حتى اأ�شبح املواطنون يطلقون كلمة "وينك 
وتباينت  يتحقق،  ال  اأمر  كل  يا ج�شر" على 
امل�شل�شل، فهناك من  اأ�شباب منع  االآراء يف 
اخلالدي  غ��زوة  الفنانة  التحاق  اإن  يقول 
االأ���ش��ب��اب،  اأح���د  ه��و  العراقية  باملعار�شة 
يرمز  ك��ان  امل�شل�شل  اإن  يقول  م��ن  وه��ن��اك 
ينتظر  ال��ذي  العراقي  ال�شعب  معاناة  اإىل 
ذلك  يف  االآراء  وت��ع��ددت  اخل��ال���س،  فجر 
وظل املنع غري وا�شح االأ�شباب، ومل تف�شح 
املنع،  لقرار  �شبب  اأي  عن  التلفزيون  اإدارة 
وقد حتدث بعد ذلك عدد من املمثلني الذين 

هناء  الفنانة  ومنهم  العمل،  يف  ا�شرتكوا 
فالح  االأ�شتاذ  مع  مثلت  قالت:  التي  حممد 
زكي يف اأعمال عدة، اأهمها "وينك يا ج�شر"، 
ولكن مع االأ�شف مل يكتمل عر�س هذا العمل 
�شيا�شية،  تاأويالت  به  اأحاطت  فقد  اجليد، 
وقد ا�شرتكُت فيه مع جمموعة من الفنانني 
ال�شكرجي  وج���واد  اخل��ال��دي  غ���زوة  منهم 
الربيعي،  وف��اط��م��ة  ال��ر���ش��ا  عبد  وم��ق��داد 
الذي  اجل�شر،  على  رك�شنا  م�شهد  واأتذكر 
كان يحمل الكثري من التاأويالت، مع اإطالق 
ت�شاوؤل مفاده متى يا اأمل؟ متى تتحقق؟ ويف 
دون  من  راأ�شي  من  العباءة  ت�شقط  امل�شهد 
على  وتلتف  عفويًا،  االأم��ر  جاء  اإذ  تخطيط 
زاد  وق��د  ب�شعوبة،  اأرك�س  ف�شرت  قدمي 

ذلك العمل معنى ورمزًا.
الكاتب فاروق حممد عن �شبب  كما حتدث 

منع امل�شل�شل:
ل��الأدب،  م�شيئة  اأم��ورًا  فيه  اإن  حينها  قالوا 
وتوقف  ف��ورًا  الرئا�شة  واالأوام���ر ج��اءت من 
العمل  حلقة،   1٣ من  ال�شابعة  احللقة  عند 
تناول اأمورًا يف املجتمع تتحدث عن ممر�شة 
مف�شولة تعمل يف اإجها�س الن�شاء احلوامل 
من خالل �شديقتها، علمًا اأن هذا امل�شل�شل 

عر�س مرتني يف ال�شعودية.
داخل حسن وأم كلثوم

داخل ح�شن، بلبل اجلنوب، كما يحلو ملحبي 
الطرب اأن ي�شموه. م�شريته الفنية زاخرة 
باحلكايات، لعل اأبرزها حني التقى كوكب 
ت�شجيله  اأثناء  حلب  يف  كلثوم  اأم  ال�شرق 
ال�شيدة  ا�شتمعت  االإ���ش��ط��وان��ات،  اإح���دى 
ل�شوت داخل وانبهرت بذلك االأداء العايل 
تدعوه  اأن  بها  ما حدا  به كثريًا،  واأعجبت 
لكنه  ه��ن��اك،  ليغني  القاهرة  زي���ارة  اإىل 
اآنه  "يا �شت اهلل يخليج  لها قائاًل:  اعتذر 
يف بغداد كّوة امدرج لهجتي باهلل تريديّني 
وياهم"،  ادبرها  ا�شلون  بالقاهرة  اأغني 
ف�شحكت اأم كلثوم وقدمت له هدية عبارة 
فيما  زوجته  اإىل  املالب�س  من  قطعة  عن 
اأن  اإىل  به  حمتفظة  ظلت  �شااًل  لها  ق��دم 

توفيت.

من الذاكرة 
  

يزخر عامل الفن العراقي بكثري من الحكايات واألرسار ح���ك���اي���ات
التي ُكشف بعضها ومازال بعضها اآلخر طي الكتامن، 

حكايات وطرائف عاّم يدور خلف كواليس األعامل 
نستذكرها يف حلقات، تتحدث كل حلقة عن عمل ما، 

وتكشف أرسار أعامل أخرى.
إعداد / محسن إبراهيم
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املنتجة  للموؤ�ش�شة  الق�شري  التلميع  هذا  وياأتي 
ال  -وه���ي  ال��ي��ه��ودي��ة  ال�شخ�شية  مي�س  م��ا  لكل 
ب���اأداء  ال��دي��ان��ة  ي��ه��ودي  غ��ري  ممثل  الأي  ت�شمح 
وهذا  باملطلق-  يهودية  ل�شخ�شية  متثيلي  دور 
الدعاية  ف��ك��رة  ي��ف��وق  نف�شي  ت��دري��ب  م��ن  ج��زء 
اأعقاب  يف  ال�شيا�شية  اليهودية  ا�شتخدمتها  التي 
حمالت  من  واكبها  وما  الثانية  العاملية  احلرب 
فكرة  تعظيم  مقابل  يف  ال��ن��ازي��ة  �شد  موجهة 
للثقافة  رموز  هم  يهود  الأف��راد  الب�شرية  خ�شارة 

واملو�شيقى وال�شالم.
ه��ن��ا ل���ن ت��ت��وق��ف ق�����ش�����س ال�����ش��ح��اي��ا ال��ذي��ن 
حقبة  يف  وغريها  النازية  املاكنة  ا�شطهدتهم 

�شابقة مل ت�شتثِن اأحدًا ب�شبب دينه او عرقه، بل 
ما زالت ق�ش�س البطوالت واملواهب تختار اأف�شل 
ال�شيناريوهات املعا�شرة لت�شتمر يف توطني فكرة 
البطل اليهودي اخلارق املزعوم الذي كان حمورًا 
احل�شارة  واإن��ق��اذ  الن�شر  �شناعة  يف  اأ�شا�شًا 
الب�شرية وكاأن املفرت�س االآن اأن ي�شتحق التقدير 
العامل  يتنّبه  ان  ال  "�شوبرهريو"  الأنه  واحلماية 
ال�شوبر  هذا  اأحفاد  يطلقها  التي  ال�شواريخ  اىل 

على م�شاجع االأطفال يف اأيامنا هذه.
سارقة الكتاب

ي�شتند هذا الفيلم اىل رواية االأ�شرتايل ماركو�س 
نف�شه،  بالعنوان   2005 عام  ال�شادرة  زو�شاك 

الفيلم من اخراج براين بري�شيفال وبطولة �شويف 
يروي  وات�شون.  واميلي  را���س  وجيوفري  تيل�شي 
التا�شعة من العمر تتبناها  الفيلم ق�شة فتاة يف 
عائلة املانية اإبان احلرب العاملية الثانية، وكانت 
العائلة توؤوي �شابًا يهوديًا هاربًا من االأمن النازي، 
ال�شاب  يتوىل  ،وه��ن��اك  املنزل  قبو  يف  فيختبئ 
"ماك�س" تعليم الفتاة "ليزيل" القراءة والكتابة 
�شّرًا حتت وابل الق�شف الذي تتعر�س له املدينة، 
فتق�شي العائلة فرتات الق�شف رفقة ال�شاب يف 
الفيلم  حبكة  تتطور  وهنا  لالحتماء.  طلبًا  القبو 
ان  بعدها  فيحدث  "القراءة"  ال�شعلة  هذه  عرب 
يجمع النازيون الكتب امل�شادة للنازية الحراقها 

يف �شاحة عامة فتت�شلل ليزيل خل�شة لت�شرق اأحد 
كل  به.  وتهرب  النريان  منه  تنال  اأن  قبل  الكتب 
الفعل  لهذا  م�شرقة  تداعيات  هو  ذل��ك  يتبع  ما 
ال�شاب اخلارق  �شعلته ذلك  اأوقد  الذي  البطويل 
الذي علم احلرف وحب احلرية واأنتج بعد ذلك 
والبطولة.  واملاأ�شاة  العاطفة  من  كثرية  اأجنحة 
التذاكر،  �شباك  يف  هائلة  اإي���رادات  ح�شد  وقد 
من  اجلوائز  من  وباقة 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات 
عن  ف�شاًل  اليهودية، 
نالها  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز 

الكتاب نف�شه.

البيانست 
"عازف  ف����ي����ل����م 
اليهودي  البيانو" 
و�����ش����ط ان���ق���ا����س 
املرعب  الق�شف 
ل���ل���ن���ازي���ة ع��ل��ى 
البولندية،  امل��دن 
اأخ���رج���ه روم�����ان ب��والن��ي�����ش��ك��ي وب��ط��ل��ه ادري����ان 
اليهودي  البيانو  عازف  ق�شة  يروي  وهو  برودي 
 .2002 ع��ام  انتج  وق��د  �شبيلمان،  فالي�شالف 
ب��رودي  �شبيلمان/  وم��ع��ان��اة  طويلة  ق�شة  بعد 
ال���ذي فر�شته  ال��ي��ه��ودي  وه��روب��ه م��ن اجل��ي��ت��و 
يلتقي  ان  يحدث  ال��ن��ازي��ة  الع�شكرية  ال�شرطة 
اأنه  فيخربه  اأملانيًا  �شابطا  مهدم  �شقف  حتت 
وار�شو  العامة يف  االإذاع��ة  يعمل يف  بيان�شت كان 
ويطلب  االدع���اء  ه��ذا  ي�شدق  ال  ال�شابط  لكن 
منه دليال بالعزف على البيانو املوجودة يف ذلك 
�شبيلمان  ان عزف  فكان  �شدفة،  املكان مبح�س 
كثريا  وتاأثر  االأملاين  ال�شابط  اأذهلت  مقطوعات 
انقذته يف كثري  ا�شتثنائية  بعناية  اأحاطه  ثم  له، 
تدور  بينهما �شداقة  توطدت  بعدما  املواقف  من 

حولها اأحداث دراماتيكية م�شوقة للغاية.

العدو عىل األبواب
ومن  هاري�س  واإد  لو  جود  بطولة  من  الفيلم 
كتابة جون جاك واإخراجه، وتدور اأحداثه يف 

معركة �شتالينغراد يف احلرب العاملية الثانية 
اأي�شًا. وي�شتند اىل كتاب وليام كرايغ. وتدور 
ثنائية  حرب  حول  الرئي�شة  الفيلم  اح��داث 
ال�شوفييتي  القنا�س  بني  دموية  ومطاردات 
ارفني  االأمل��اين  والقنا�س  زايت�شيف  فا�شيلي 
كونيج. لكن الطرف االأهم يف اإدارة ال�شراع 
هو اليهودي ال�شوفييتي دانيلوف الذي �شنع 
الفطري  ال�شاب  القنا�س  فا�شيلي  ا�شطورة 
اجل��ب��ل��ي ب��ني ���ش��ف��وف اجل��ن��ود ف�����ش��اًل عن 
وي�شز  رايت�شل  احل�شناء  اليهودية  البطلة 
فا�شيلي  البطالن  حبها  يف  ا���ش��رتك  ال��ت��ي 
القنا�س ودانيلوف اليهودي. ومل تكن حرب 
اإدارة  ل��وال  لتنتهي  امل��ح��رتف��ني  القنا�شني 
بحياته  ت�شحيته  واأخريًا  العبقرية  دانيلوف 
اعتقد  الذي  االأملاين  القنا�س  مكان  لك�شف 
عرب هذه الت�شحية ان دانيلوف هو القنا�س 
ليقتله  العراء  نف�شه يف  فك�شف عن  فا�شيلي 
ل�شاحله  االأخ��رية  املعركة  وتنتهي  فا�شيلي 
ولكن بت�شحية من البطل املاأ�شاوي دانيلوف. 

متجيد مقرتن بأخطاء
يفوت  ال��ث��الث��ة  ال�شينمائية  ال��ن��م��اذج  يف 
البطولية  الرتاجيديات  هذه  �شانعي  بع�َس 
الق�شة  التي ال جتعل من  الِهنات  جملة من 
على  ال�شديد  حر�شهم  مع  بالكامل  �شافية 
الفكرية.  املحتوى  ر�شائل  يف  ال�شفاء  ذلك 
�شوت  يرويه  ال��ذي  الكتاب  �شارقة  فيلم  يف 
تتعر�س  الذي  الوح�شي  الق�شف  كان  املوت 
له املدينة واأودى بحياة ن�شف اأبطال الفيلم 
ياأتي من قبل الطائرات الربيطانية احلليفة 
املثقف  البطل  كان  البياني�شت  ويف  لليهود. 
الذي قّدر العازف وتعاطف معه هو ال�شابط 
االأملاين وهو من عّر�س نف�شه للخطر بذلك 
وانتهت حياته اأ�شريًا يف املعتقل ال�شوفييتي. 
واأخريًا فالعدو على االأبواب هو ق�شة انتحار 
اختارت  اأن  بعد  دان��ي��ل��وف  م��ن  ت�شحية  ال 
رغم  لها،  ع�شيقًا  فا�شيلي  ال�شاب  حبيبته 
املبا�شر  ال���دور  اأم���ام  ال��دائ��م  دوره  تفخيم 
ملعركة القن�س اليومي بني ندين بال رحمة. 

ال يخفى هيمنة 
اللويب الصهيوين 
عىل أكرب مصنع 
سيناميئ عاملي 

يف هوليوود. وقد 
حرصت سياسة هذا 

اللويب عىل اختيار 
أعظم السيناريوهات 

وأكرثها حبكة 
لتقديم الفرد 

اليهودي يف أفالمها 
كبطل مأساوي مرة، 

ومرة أخرى كبطل 
خارق "سوبرهريو" 
تتغري مصائر األفراد 

واألمم عىل يديه.

السوبرهريو اليهودي

يف السينام األمريكية
حسن جوان



السنة السادسة عرشة العدد )384( 15 حزيران 2021 ف�����������ن�����������ون alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

29 28

الفنية التي يت�شاركونها على املواقع، وقد ظهرت 
جمموعة من طالبنا بر�شومات حمرتفة قيا�شًا 
رائعة،  اأعمااًل  كانت  وبداياتهم  اأعمارهم،  اإىل 
لت�شجيعهم  مدر�شتنا  ك��روب  يف  ُن�شرت  وق��د 
اجلميل  العمل  بهذا  اال�شتمرار  على  وحثهم 
على  واأمتنى  الفنية،  مهاراتهم  لتطوير  م  والقيِّ
جميع مديري املدار�س اأن ياأخذوا در�س الرتبية 
قيمته  يعطوه  واأن  اجل��د  حممل  على  الفنية 

احلقيقية.
واحة اسرتاحة

االأ�شتاذ )�شالح حقي العبيدي(، مدير )ثانوية 
اأفق االأهلية للبنني( حتدث اإلينا قائاًل: الناحية 
االإن�شان،  كينونة  من  يتجزاأ  ال  جزء  اجلمالية 
االإح�شا�س  غ��ري��زة  �شبحانه  اهلل  اأودع  فقد 
باالأ�شياء اجلميلة لدى الب�شر، ابتداًء من �شحر 
اخُل�شر  وب�شهولها  الزرقاء  ب�شمائها  الطبيعة 
االأخ��رى،  احلية  الكائنات  �شنع  ببديع  وم��رورًا 
كاخليول وغريها، واأخريًا ولي�س اآخرًا بلم�شات 
هذا  كل  نف�شه،  االإن�شان  يف  املوجودة  اجلمال 
اجلمال املبثوث حفز االإن�شان على التعبري عنه 
لري�شته  العنان  الر�شام  اأطلق  اإذ  �شتى،  بطرق 
و�شدحت  رائ��ع��ة،  جمالية  ل��وح��ات  ف��اأب��دع��ت 
حناجر ال�شعراء بجميل ال�شعر الذي تغّنى بهذا 
اجلمال االأخاذ، والأن اجلمال فطرة ربانية تولد 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  اأول��ت  فقد  االإن�����ش��ان،  مع 
والتعليمية هذا اجلانب اهتمامًا خا�شًا باإن�شاء 
الكليات واملعاهد املتخ�ش�شة بالفنون املتنوعة، 
للرتبية  ودرو�شًا  ح�ش�شًا  املدار�س  وخ�ش�شت 
جداولها،  �شمن  للمو�شيقى  ودرو���ش��ًا  الفنية 
ا�شرتاحة  واح���ات  ال��درو���س  ه��ذه  فاأ�شبحت 
اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال��درا���ش��ي،  ال�شغط  م��ن  للطالب 
اأ�شبحت ور�شًا الكت�شاف املوهوبني يف املجاالت 
الفنية املختلفة كالر�شم والنحت والعزف على 
االآالت املو�شيقية وفنون اخلط العربي وغريها، 
�شماء  يف  جن��وم��ًا  امل��وه��وب��ون  ه���وؤالء  فاأ�شبح 

الفنون املتنوعة.
ولتبّني مواهب هوؤالء ورعايتهم فقد اأن�شئت يف 
مديريات الرتبية اأق�شام للن�شاط املدر�شي الفني 
جعلتهم يربزون هذه املواهب عرب فعاليات فنية 

املعنية  االأق�شام  هذه  نحث  يجعلنا  ما  متنوعة، 
لال�شطالع  االهتمام  من  مزيدًا  تبذل  اأن  على 

بدورها الرتبوي املطلوب يف هذا اجلانب.
اهتمامًا  اأولينا  فقد  مدار�شنا،  �شعيد  وعلى 
متميزًا بالرتبية الفنية بتاأ�شي�س مر�شم احرتايف 
املو�شيقية  االآالت  معظم  واق��ت��ن��اء  متكامل. 
وغريها.  والقانون  والكمان  كالعود  االأ�شا�شية 
حمرتفون  م��در���ش��ون  الفعاليات  ه��ذه  وي��دي��ر 
انطلق  ه��ذا  كل  جماالتهم،  يف  ومتخ�ش�شون 
الناحية  غر�س  باأهمية  الرا�شخة  قناعتنا  من 

اجلمالية والفنية يف نفو�س الن�سء اجلديد.
إرشاف فني

)رحيم  الفني  ال��رتب��وي  امل�شرف  حت��دث  كما 
الفنية  الرتبية  م��ادة  دّر���س  ال��ذي  الهيل(  اأب��و 
وكوادره  املدر�شي  للن�شاط  وقال:  عدة  �شنوات 
م���ن امل�����ش��رف��ني اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف اك��ت�����ش��اف 
اأه���داف  نحو  وتوجيهها  وتوظيفها  امل��واه��ب 
الطالب  حتفز  ومهمة،  مكملة  واإن�شانية  �شامية 
ف�شحة  تعّد  اإذ  الال�شفية،  قدراته  تنمية  على 

ال��ق��درات  وتنمية  اجل��م��ال  خللق  ال��راح��ة  م��ن 
مبا  العراق  يف  وال�شيما  املواهب،  اكت�شاف  يف 

يحتويه البلد من قدرات ب�شرية. 
اإن من مهمات امل�شرف الفني اكت�شاف املواهب 
وتنمية القدرات وتوجيهها نحو االإبداع، ف�شاًل 
املتخ�ش�شة من  ال��ك��وادر  ق���درات  اإع���داد  ع��ن 
املعلمني واملدر�شني وتوجيههم بهدف رفع كفاءة 
االآخ��ري��ن  ال��ط��الب  وحتفيز  امل��وه��وب  الطالب 
فيه،  االإب��داع  على  والقدرة  اجلمال  تذوق  نحو 
وللن�شاط اأق�شام و�ُشعب منها الريا�شية والفنية 
منها  �شعبة  ولكل  والبيئة،  وال�شحة  والك�شفية 
واح��د.  ال��ه��دف  لكن  م��ت��ف��ردة،  عمل  خا�شية 
وتوجيه  املدار�س  زيارة  ر�شمنا منهاجًا يف  وقد 
�شنوية  خطة  اأعددنا  كما  واملدر�شني،  املعلمني 
لهذه  وك��ان  وامل��راح��ل،  العمرية  الفئات  ح�شب 
وكثرية  كبرية  مواهب  اإب��راز  يف  اأث��ر  امل�شاعي 
والريا�شي  الثقايف  امل�شهد  اإغناء  لها �شدى يف 
ت�شكيليني  فنانني  من  المعة  باأ�شماء  واالإبداعي 
ومو�شيقيني و�شينمائيني وم�شرحيني وريا�شيني.

ت�شعى  احل��دي��ث،  مبفهومها  الرتبية،  اأن  كما 
ميتلك  اأن  ميكن  مثقف  اإن�����ش��ان  اإع����داد  اإىل 
واأن  واالبتكارية،  االإبداعية  والقدرات  املوهبة 
اإىل  حتمًا  حتتاج  االإن�شاين  النمو  ه��ذا  رعاية 
درجة  اأق�شى  لتحقيق  عالية  وكفاءات  طاقات 
االبتكار  عامل  يف  للطلبة  التمكني  درج��ات  من 

واالإبداع وتكوين ال�شخ�شية املتكاملة.
الدرا�شية  امل��ن��اه��ج  يف  الفنية  ال��رتب��ي��ة  م���ادة 
و�شعت يف عموم العامل لتثري االأفكار والقدرات 
اأنها  كما  الطلبة،  ل��دى  وحتفزها  االإب��داع��ي��ة 
عن  ف�����ش��اًل  امل�شتقبل،  يف  توجيههم  حت�شن 
اال���ش��ت��م��رار يف اإع�����داد االأن�����ش��ط��ة امل��ت��ج��ددة 
يف  واملرونة  االأ�شالة  تتطلب  التي  واالبتكارية 
التي  االإبداعية  القدرات  تلك  لتطوير  تنفيذها 
هذا  ينطبق  هل  لكن  املوهبة.  تنمية  يف  ت�شهم 

على مدار�شنا يف العراق؟ وهل اأن درو�س مادة 
الطلبة  ا�شتجابة  مدى  وما  تاأثري؟  لها  الفنية 

لذلك؟ 
"جملة  ناق�شتها  ما  هي  وغريها  االأ�شئلة  هذه 

ال�شبكة" يف هذا اال�شتطالع:
إهامل الدرس

ح��دث��ن��ا ع��ن ه���ذا امل��و���ش��وع االأ���ش��ت��اذ )اأح��م��د 
للبنني(  اخل��ل��ود  )متو�شطة  م��دي��ر  ي��ا���ش��ني(، 

قائاًل:
عموم  اأن  اإىل  تو�شلت  الرتبوية  جتربتي  م��ن 
لدر�س  ومتابعة  اأهمية  تويل  ال  العراق  مدار�س 
من  الدر�س  هذا  فاأعد  اأنا  اأما  الفنية،  الرتبية 
ال���درو����س امل��ه��م��ة ج���دًا ل��ل��ط��ال��ب، وم���ن خ��الل 
على  واطالعي  مدر�شتي  يف  للطالب  متابعتي 
الفنية  در����س  اأث��ن��اء  اليومي  ال��درو���س  ج���دول 

بالراحة  ي�شعرون  وهم  الطلبة  وجوه  اإىل  انتبه 
احلا�شل  ال�شغط  بعد  والطماأنينة  وال��ه��دوء 
اأع���ددُت جدول  ل��ذا  ال��درو���س،  بقية  عليهم يف 
الفنية  الرتبية  در�س  فيه  يتو�شط  يوميًا  درو�س 
الدرو�س االأخرى لراحة الطالب وجتديد ن�شاطه 
والتقليل من ال�شد الع�شبي والقلق عنده، بحيث 
اإىل جو  درا�شي و�شغط  الطالب من جو  ينتقل 
الطبيعية  املناظر  بر�شم  فيه  ين�شغل  ه��ادئ 
يف  بعيدًا  بخياله  ويذهب  اجلميلة  واللوحات 

الر�شم واالألوان.
الفنية  الرتبية  در���س  تعليق  من  الرغم  وعلى 
ب�شبب  ال��ع��ام  ه��ذا  االأخ����رى  ال��درو���س  وبع�س 
اإال  كورونا،  جائحة  وقيود  ال�شحية  الظروف 
التوا�شل  و�شائل  عرب  الطلبة  اأتابع  كنت  اأنني 
ور�شوماتهم  اأعمالهم  و�شدتني  االجتماعي، 

يقول املتخصصون يف 
مجاالت التعليمني 

االبتدايئ والثانوي إن 
تنّوع األنشطة املدرسية 

والتأثريات السمعية 
والبرصية، التي ميارسها 

طلبة املدارس ويتفاعلون 
معها، يعمل عىل استثارة 

َمَلَكة اإلبداع لديهم، 
ويفتح لهم طاقات 

الخيال والتعبري الفني، 
الذي منه تتكون 

شخصياتهم اإلبداعية.

طاملا ُعّد هامشياً أو شاغراً..!

درس الرتبية الفنية.. 

الحارض الغائب

استطالع – زياد جسام

رحيم ابو الهيل�شالح العبيدياحمد يا�شني



ت��ح��ق��ي��ق م��ص��ور

كتابة / حسن عبد رايض

تصوير:حسني طالب

لبغداد وجه �شديد الن�شارة رغم ِقدِمه، ففي اأحيائها القدمية 
التي ميتدُّ عمرها يف التاريخ قرونًا عدة، ما تزال بع�س املهن 
التي مار�شها االأجداد تر�شم باألوانها بهجًة خفية ال يكاُد يفهمها 
اإال من ت�شّرَب �ُشمرَة هذه املدينة وعبَق اأزقتها وظاللها الوارفة.

على  املطل  اخل��ري،  دجلة  �شفاف  من  القريب  ال�شّواكة  �شوق 
هو  بل  للب�شائع،  عاديًا  �شوقًا  لي�س  بالع�شق،  الواعد  �شفحها 
واحلبال  ولوازمها،  ال�شيد  �شباك  فيه  ُتباع  متخ�ش�س  �شوق 
تنتمي  روحًا  القدمية  االأزقة  هذه  على  اأ�شبغت  التي  واخليوط 

اإىل كل ما هو ثمني وعريق واأ�شيل.
هنا ي�شتطيع املرء اأن يتنف�س هواء بغداد املدورة، واأن مير بيديه 
على ملم�س قرميدها واآجرها الرا�شخ، كر�شوخ ال�شعر يف قلوب 
م�شرئبًا  جمدها  عليه  يبزغ  واأن  الكثريين،  وع�شاقها  حمبيها 
براأ�شه من النوافذ التي كانت تطل منها الن�شاء املتبغددات يف 

ع�شور التاألق والرفعة وال�شمو.

سوق الشواكة..

عبق ازقة بغداد القدمية
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الشعر الحقيقي ال جمهور له

مل يرسق اإلعالم منه شيئاً

على  احلا�شل  ال�شاعدي،  عارف  ال�شاعر  اإنه 
و�شهادة  اللغة،  علوم  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
و���ش��ه��ادة  احل���دي���ث،  االأدب  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 
ونقده،  احلديث  العربي  االأدب  يف  الدكتوراه 
وبالرغم من ان�شغاله وعمله االأكادميي اأ�شتاذا 
امل�شتن�شرية،  اجل��ام��ع��ة  يف  وال��ن��ق��د  ل���الأدب 
وهمومه املعرفية، لكنه مل ي�شكن برجًا عاجيًا، 
اإذ  ال��زج��اج،  م��ن خ��الل  امل���ارة  اإىل  ينظر  مل 
للحياة وهمومها، متطلعًا حلياة  بارًا  ابنًا  كان 

املثقفني  من  كثري  مع  بها  طالب  حياة  اأف�شل، 
�شاحة  ومنها  االحتجاج  �شاحات  يف  والفنانني 

التحرير.
طفولته  وتزامنت   ،1٩75 ع��ام  بغداد  يف  ول��د 
و�شباه  العبثية،  الثماين  ال�شنوات  ح��رب  مع 
فكانت  الالحقة،  واحلروب  اجلوع  �شنوات  مع 
بدءًا  م�شتمرة،  لفقدانات  انعكا�شًا  ق�شائده 
حكم  اإب���ان  والعائلية  ال�شخ�شية  بخ�شاراته 
الطاغية، و�شواًل اإىل رحيل �شحبه من ال�شعراء 

واالأدباء الذين خطفهم املوت دون �شابق انذار، 
و�شبي  املدن  و�شقوط  االإره��اب  بفو�شى  مرورًا 

الن�شاء.
ال�شاعدي الذي اأ�ش�س رابطة الر�شافة لل�شعراء 
ال�شباب، ع�شو يف االحتاد العام الأدباء وكّتاب 
)ق�شيدة  لتجمع  م��وؤ���ش�����س  وع�����ش��و  ال���ع���راق، 
���ش��ع��ر(، ح�شل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز، 
)املبدعون  م�شابقة  يف  االأوىل  اجلائزة  بينها 
لل�شعر( التي اطلقتها جملة ال�شدى يف دورتها 
االأوىل يف دبي عام 2000، واجلائزة الثانية يف 
م�شابقة �شعاد ال�شباح يف الكويت عام 2004، 
كما ح�شل على جائزة الدولة لالإبداع ال�شعري 
دي��وان��ه  ع��ن   ،2014 ع��ام  الثقافة  وزارة  م��ن 

ال�شعري )جرة اأ�شئلة(.
اأ�شدر الدكتور عارف ال�شاعدي دواوين �شعرية 
امل��اء(،  و)عمره  ل��ون(،  بال  )رحلة  مثل  ع��دة 
)االأع��م��ال  و  و)م��دون��ات(،  اأ�شئلة(،  و)ج���رة 
عدد  عن  ف�شاًل  االأخ��ري(،  و)اآدم  ال�شعرية(، 
اليومي(،  )�شعرية  بينها  النقدية،  الكتب  من 
اإىل  ال�شياقية  م��ن  احل��دي��ث/  النقد  و)ل��غ��ة 
الن�شية(، كما ا�شرتك يف اإ�شدار عدد اآخر من 
)املبدعون(،  منها  ال�شعرية  واملجاميع  الكتب 
و)انطلوجيا املعرفة اللغوية(، و)اأكرث من قمر 
امل�شرتكة(،  اللغة  و)م�شارات  واح��دة(،  لليلة 
كما عمل يف ال�شحافة واالإعالم مقدمًا وُمعدًا 
يف قناتي احلرة عراق، واآي نيوز الف�شائيتني، 

وتراأ�س حترير جملة االأقالم ال�شادرة من دار 
ال�شوؤون الثقافية.

ال�شعرية  امل��ه��رج��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ���ش��ارك 
وخارجه،  العراق  داخ��ل  الثقافية  وامل��وؤمت��رات 
وي�شغل اليوم من�شب مدير عام دائرة ال�شوؤون 
الثقافية، ومن اأجل ت�شليط ال�شوء على منجزه 
العراقية(  )ال�شبكة  جملة  اأج��رت  االإب��داع��ي، 

معه هذا احلوار، الذي ابتداأناه ب�شوؤال:
* ما ال�شعر بالن�شبة لعارف ال�شاعدي؟

ال��ذي  ه��و  ال�شعر   ، يَفّ �شيء  ك��ل  ه��و  ال�شعر   -
من  اأ�شدقائي  معظم  العامل،  على  عيني  فتح 
االإعالم  ال�شعر، عملي يف  ال�شعر، جتوايل من 
من ال�شعر، جامعتي وق�شم اللغة العربية ب�شبب 

ال�شعر،  م��ن  ه��و  ���ش��يء  ك��ل  ���ش��يء  ك��ل  ال�شعر، 
حماط بي وممتلئ به.

* كيف ترى ال�شعرية العراقية اليوم؟
متقدمة  �شعرية  ه��ي  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شعرية   -
وحا�شرًا،  تاريخيًا  الوقت  طول  على  و�شاخنة 
�شاخنة  واالجتماعية  ال�شيا�شية  العراق  �شم�س 
العراقية  ال�شعرية  اللتهاب  �شبب  وهي  دائمًا 
مدة  ب��ني  ت��ع��اين  ولكنها  وق�شوتها،  وح��دت��ه��ا 
وت�شدر  باأكتافها  الطفيليات  تعلق  من  واأخرى 
على اأنها هي الواجهة، الأن ال�شعر احلقيقي ال 

جمهور له، دائما اجلمهور يقتل ال�شعر.
* من العمود والتفعيلة اإىل ق�شيدة النرث، اأين 

يجد )ال�شاعدي( نف�شه؟

هو شاعر آمن بالقصيدة منقذاً يف مواجهة الحياة وقسوتها، كائن مسكون 
باللغة واملعنى، كتب الشعر منذ تسعينيات القرن املايض، راهن يف بدء 
مشوراه اإلبداعي عىل القصيدة العمودية، وكتب مع صحبه آنذاك بياناً 
شعرياً لتحديث الشعر املوزون، لكن تشدده للقصيدة املوزونة تراخى 

بعدها فكتب قصائد نرث كانت من أجمل القصائد.

د. عارف الساعدي: 

حوار أجراه: عيل السومري



م���������ق���������االت

ون�شتخدمها  كثريًا  ن�شمعها  عبارة  وال�شوء(،  ال�شوت  من  )اأ�شرع 
لطرف  اإي�شاله  ن��ري��د  م��ا  اإر���ش��ال  ل�شرعة  ت�شبيهًا  وذل���ك  اأك���رث، 
اأ�شبح  وبعدما  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  وب�شبب  واليوم،  ما. 
الهاتف النقال عائلتنا و�شديقنا وت�شليتنا وله ندين بكل ما حولنا، 
اأو  ر�شالة  اأو  فكرة  اأية  بث  �شار  لذلك  بو�شلتنا،  نفقد  ن�شيناه  واإن 
اأمانها  اإيجابيتها،  اأو  �شلبيتها  عن  النظر  بغ�س  اإي�شالها،  حماولة 
االأقا�شي  واإىل  امل�شافات  اأبعد  اإىل  �شت�شل  فاإنها  خماطرها،  اأو 
اللذين  ال�شوء  اأو  ال�شوت  و�شول  من  اأ�شرع  اأي  واح��دة،  زر  بكب�شة 
ي�شالن �شمن م�شاحة حمدودة.. وف�شاًل عن و�شائل التوا�شل هناك 
التلفزيونات  بها  ازدحمت  التي  وامل�شل�شالت  االأفالم  اأو  التلفزيون، 
لتجاوز  ومتابعتها  مل�شاهدتها  كثريون  وتزاحم  كورونا،  فرتة  طوال 
احل�شار املدمر لهذا الوباء اللغز، فتاأثرت �شرائح كبرية باأفكار هذه 
امل�شل�شالت وم�شمراتها، حتى اخلِطر منها اأو الذي يهدف اإىل ك�شف 
املخاطر ال�شيا�شية، اأو الدينية / ال�شيا�شية بالتحديد، عرب معاجلات 
ترمي اإىل ت�شليط ال�شوء على اجلماعات االإ�شالمية املتطرفة، لكنها 
اأو بغري ق�شد، على ر�شائل  يف الوقت نف�شه �شلطت ال�شوء، بق�شد 
هذه اجلماعات واأ�شاليبها م�شتعر�شة االإغراءات التي تقدم للمتلقي 

على طبق من الزيف واالأكاذيب. 
مكافحة  حملة  ت��ذك��رت  امل�شل�شالت  ه��ذه  بع�س  م�شاهدتي  عند 
كانت  اأنها  واأعتقد  اجليكية،  املدار�س  يف  انت�شرت  التي  املخدرات 
يف ثمانينيات القرن املا�شي، اإذ ت�شمن برنامج احلملة احلديث يف 
و�شرح  ون�شبها،  ب�شرح مكوناتها  اأواًل  املخدرات  املدار�س عن م�شار 
م�شار كل مكون منها، لكن املفاجاأة التي ظهرت بعد احلملة بفرتة 
ق�شرية، عندما اكت�شفت اجلهات امل�شوؤولة اأن تعاطي املخدرات قد 
بتح�شريها  وبداأوا  املكونات  عرفوا  الطلبة  الأن  وذلك  كثريًا،  ازداد 
وتعاطيها، وف�شلت احلملة الأنها ركزت على مكونات املخدرات ون�شبها 
وم�شارها، لكن �شطرها االأول هو الذي لفت انتباه كثري من الطلبة. 
ت�شتعر�س حياة  التي  امل�شل�شالت  اأن كرثة  نرى  املثال  بهذا  ارتباطًا 

ال�شباب  من  كثريًا  ت�شجع  قد  ومغامنها  واأ�شرارها  اجلماعات  هذه 
التي  التيارات  تلك  ر�شائل  يف  امللغزة  املقا�شد  على  الوعي،  قليلي 
تتجه نحو الغرائز وتخدير العقول، وتركز اأ�شا�شًا على احلور العني 
ال�شاب  اإليه  ينجذب  قد  اخلطاب  وهذا  اخلمور،  واأنهار  والغلمان 
وهذا طبيعي يف عمر معني،  قبل عقله،  فيه غريزته  تتحدث  الذي 
ال�شحيحة.  الرعاية  على  حت�شل  مل  التي  ال�شريحة  عند  وال�شيما 
ومبا اأن امل�شل�شالت �شارت احلديث امل�شرتك للكل، لكرثة متابعيها، 
عرب  اأو  التلفزيون  �شا�شة  اأمام  نكون،  حيثما  م�شاهدتها  ميكننا  اإذ 
كال�شبح  اليوتيوب، فهي  اأي�شًا على  وتوفرت  النقال،  الهاتف  �شا�شة 
الوالدان  وفقد  االأبوية  الرقابة  انعدمت  فقد  كنت،  اأينما  تالحقك 
من  ال�شالح  الفيلم  اأو  امل�شل�شل  اختيار  م�شاألة  على  ال�شيطرة 
تلك  خطورة  من  التنبيه  اإىل  ت�شعى  التي  امل�شل�شالت  هذه  الطالح، 
ملن  توفرها  التي  املغريات  نف�شه  الوقت  يف  ت�شتعر�س  اجلماعات، 
العني  احلور  مثل  من  مغريات  رجليه،  حتت  القناعات  اأر���س  تهتز 
ووفرة االأ�شلحة واملال الذي يعد اأهم منزلق للمحتاج والفقري، واإىل 
االنفالت من قيد )رعاية( العائلة و�شيطرتها، اإذ تدعو ال�شباب اإىل 
اإن مل ي�شلكوا �شلوك اجلماعة، فهم ع�شاة يف نظر  معاقبة ذويهم 
الذي يوؤمن بفكر التطرف اأيًا كان �شكله، وهنا يح�شرين �شوؤال: هل 
تبثه  ما  مب�شامني  وتتبحر  تدر�س  متخ�ش�شة  رقابية  جهات  عندنا 
تقودنا  قد  مبا�شرة،  غري  اأو  مبا�شرة  �شموم  من  امل�شل�شالت  هذه 
لهذه  الأن  الكثرية،  مطباتنا  اإىل  ت�شاف  ومنحدرات  مطبات  اإىل 

امل�شل�شالت وجهها االآخر، الوجه اخلفي.

سعاد الجزائري

الهمس العايل 

الوجه الخفي 

املسلسالت التي تسعى إىل التنبيه من 

خطورة تلك الجامعات، تستعرض يف 

الوقت نفسه املغريات التي توفرها ملن تهتز 

أرض القناعات تحت رجليه، مغريات من 

مثل الحور العني ووفرة األسلحة واملال..
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اأنا يف كل االأ�شكال االآن، روح الق�شيدة هي   -
التي تتقم�شني، اأما �شكلها فياأتي ثانيًا، وهذه 
الراديكالية  من  مدة  بعد  لها  و�شلت  النتيجة 
والت�شدد، ولكن حني تفتح عيونك اأو�شع �شرتى 
بت�شامح  و�شتنظر  اأم��ام��ك،  خمتلفة  االأ�شياء 
اأمام كل االأ�شكال رغم اأهميتها وهيمنتها على 

ال�شوت ال�شعري.
اليوم  لكننا  العمود،  راهنوا على  * كنَت ممن 
نرى اأن اأغلب نتاجك هو ق�شائد نرث، هل خ�شر 

العمود معركته اأمام النرث؟
�شراع،  هو  مما  اأك��رث  لالأ�شكال  جت��اور  هو   -
فقد قلت �شابقًا كنت مت�شددًا لل�شكل التقليدي 
هي  والنتيجة  متامًا،  خمتلف  فاالأمر  االآن  اأما 
فالتحول  �شخ�شيًا  ب��ي  اإمن��ا  بال�شكل  لي�شت 
مقد�شًا  اأراه  كنت  ال��ذي  فال�شكل  يل،  راج��ع 
اأي  له يف  اأعود  اإىل وعاء طبيعي ممكن  حتول 
الكتابة،  وحلظة  الن�س  طبيعة  ح�شب  وق��ت 
ب�شكل  معها  ت�شاحلت  فقد  النرث  ق�شيدة  اأما 
حمرومًا  كنت  مذهاًل  عاملًا  ووجدتها  ممتاز، 
منه، كل ما فعلته اأين ا�شتثمرت حلظة ق�شيدة 
والغريب  عديدة،  ن�شو�س  يف  فوظفتها  النرث 
اأن معظم ن�شو�شي يف ق�شيدة النرث مرتبطة 
بالعائلة، وكاأن للمو�شوعات هذه بالغة خا�شة 
حتملها ق�شيدة النرث على كتفيها، اأما خ�شارة 
االآن كما  املعركة من عدمها فلي�شت مطروحة 
اأرى، ذلك اأن كل االأ�شكال قابلة للتنف�س حتت 
وبقدرته  نف�شه  بال�شاعر  امل�شكلة  ال�شم�س، 
على تطويع اأي �شكل من االأ�شكال لينتج �شعرًا 

بالنهاية. 
* هنالك اآراء كثرية تقول اإن زمن ال�شعر وىل، 

واإن هذا زمن الرواية، ماذا تقول؟
االأ�شكال  اأو حتى  ال�شعر  موؤمنا مبوت  ل�شت   -  
االأجنا�س يف  يتقدم جن�س من  ب�شكل عام، قد 

ال�شتينيات  ففي  يرتاجع،  وقد  االأي��ام  من  يوم 
لكنها  ج��دًا،  متقدمة  الق�شرية  الق�شة  كانت 
االآن مرتاجعة  لالأ�شف مقارنة بالرواية، وعلى 
ال�شعر  اأن  اإال  االآن  ال��رواي��ة  تقدم  من  الرغم 
رمبا  خمتلف،  وف�شاء  خا�س  بريق  ل��ه  يبقى 
هناك اأ�شباب اأخرى كاجلوائز اأ�شهمت ب�شعود 
اإال انه  الرواية، ولكن ال�شعر قد يرتاجع قلياًل 
يح�شر بقوة يف اأي حلظة جارحة من حلظات 

النف�س اأو البلدان. 
* اأنت اأكادميي و�شاعر واإعالمي، واليوم تدير 
الثقافية،  ال�شوؤون  دار  هي  للن�شر،  مهمة  دارًا 

اأين جتد نف�شك؟
عاملي  هي  فقط،  الق�شيدة  يف  نف�شي  اأج��د   -
ومناخي وم�شريي وهويتي، قد اأجنح يف تلك 
ولكني  ذكرتها  التي  واالإهتمامات  االأ�شكال 

ابقى خمل�شًا وطفاًل نزقًا يف بيت الق�شيدة. 
ال�����ش��وؤون  دار  بعمل  للنهو�س  خططك  م��ا   *
الثقافية، يف زمن تعاين الثقافة فيه من اأزمة 

توزيع وت�شويق كبرية؟
 - دار ال�شوؤون الثقافية م�شيبتها م�شيبة، هي 
من  اأكرث  الكتاب  رعت  ثقافية  موؤ�ش�شة  اأ�شهر 
اأربعني عامًا، وانتجت اأف�شل املجالت الثقافية 
بالقوة  املجالت  هذه  تنتج  ومازالت  العظيمة، 
م�شاألة  من  تعاين  ال��دار  لالأ�شف  لكن  نف�شها، 
واملجلة  الكتاب  تنتج  وه��ي  ال��ذات��ي،  التمويل 
اأح��اول  االآن،  متامًا  منهزم  وال�شوق  الثقافية 
اليوم فتح اأكرث من خط لزيادة واردات الدار 

وانعا�شها، ولكن االأف�شل للدولة اإذا كانت لديها 
التمويل  اإىل  ترجعها  اأن  ثقافية حقيقة  خطط 
تو�شل  كاملة  م�شاريع  طباعة  لتتبنى  املركزي 
عدة  بلدان  وامامنا  كثرية،  ل�شرائح  الكتاب 
تهتم  لكنها  العراق  م��وارد  مثل  م��وارد  وب��دون 
من  امل��الي��ني  على  وتوزيعه  الكتاب  ب�شناعة 
اأبنائها، كما اأين اأحاول مع احلكومة العراقية 
وجلنة الثقافة يف الربملان لدعم هذا امل�شروع 
ثقايف  ذراع  اإىل  الثقافية  ال�شوؤون  دار  وحتويل 
اإنها  العيون،  يف  للرماد  ذرا  ولي�شت  حقيقي 

بدون م�شاريع كربى للطباعة ال معنى لها 
االإعالم من عارف  اأ�شواء  �شرقته  الذي  ما   *

ال�شاعر، وما الذي منحته اإياه؟
 - االإعالم ف�شاء اآخر كنت موؤمنًا به وخمل�شًا 
مليء  ع��امل  اإىل  بعد  فيما  حت��ول  ولكنه  ل��ه، 
من  ع���دد  وحت���ول  وال��وا���ش��ط��ات  باملح�شوبية 
وبهذا  ال�شيا�شة،  بيد  اأذرع  اإىل  االإعالميني 
فقد االإعالم جزءًا كبريًا من م�شداقيته، لكنه 
منحني كثريًا من معرفة النا�س وتقديرهم، مل 
ي�شرق مني �شيئا الين مل اأكن خمل�شا له كليًا. 

* ما جديدك؟
اأعوام  �شبعة  قبل  كتبتها  رواية  هو  - جديدي   
وطبعت  املا�شي  العام  احلظر  اأي��ام  واكملتها 
يف دار الرافدين و�شت�شل ال�شوق قريبًا، ولدي 
ديوان �شعر جديد معظمه ق�شائد نرث، وكتاب 

نقدي عن جيل الت�شعينيات.



ن�شهد  وكاأننا  مبانيها،  وحتليل  الن�شو�س  تلك 
واأدب��ه��ا.  ال�شلطة  فعل  ب��ني  الت�شاكن  م��ن  ن��وع��ًا 
ال�شلطة   - االثنني  بني  الت�شاكن  انتقل هذا  لقد 
واالأدب - اإىل مرحلة التماهي واالندماج بحيث 
وهي  ومعانيه،  االأدب  ال�شلطة حا�شرة يف  باتت 
منجزًا  نلتم�س  اإننا  الإنتاجه،  وموجهة  حاكمة 
اأدبيًا و�شعريًا ال يخرج عن تو�شيف اأدب اخلاكية، 
اأم�شى ي�شّكل قامو�س كلماته عرب مرحلة امتدت 
الفعل  ا�شتطاع  لقد   ،200٣ حتى   1٩80 منذ 
اخلاكي اأن يوؤثر يف م�شمون الثقافة و�شلوك من 

يعرّبون عنها.
الحرب والخاكية: حتمية الخراب

ظل ال�شراع حا�شرًا يف تاريخ العراق منذ ن�شوئه 
اأن  ومع  اليوم،  حتى   1٩21 عام  �شيا�شي  ككيان 
واملجتمع  ال��دول��ة  لبناء  طبيعي  �شياق  ال�شراع 
وعدم  ال�شراع  دميومة  من  تنبع  املفارقة  ولكن 
�شمن  واحتوائه  معه  التعامل  على  الدولة  قدرة 
يف  اآث��اره  من  وتخفف  تنظمه  وقوانني  موؤ�ش�شات 
كتابه  يف  خ�شر  عبا�س  يوؤ�شر  العامة.  احل��ي��اة 
حلياة  دائمة  حا�شنة  اإىل  ال�شراع  حت��ول  اإىل 
العراقيني التي جعلت قتل االآخر انت�شارًا وطنيًا 
بالتبادل.  االآخ��ر،  للجانب  وطنية  �شهادة  وموته 
اأك���رث االأدل���ة �شطوعًا  " ه��ي  " احل���روب  ورمب���ا 
عن  داروي���ن  ت�شارلز  ت�شور  �شحة  ع��دم  على 
ارت��ق��اًء  لي�شوا  هنا  فالب�شر  الب�شري،  االأ���ش��ل 
التحول  يف  للقردة  انتكا�س  بل  للقردة،  طبيعيًا 
اإىل قردة م�شلحة يف حروب، فاحلروب التي بال 
قيمة تنتج حتمًا فردًا م�شوهًا كليًا، تكرار احلرب 

العراقية  احل��ي��اة  م��ع��اين  يف  وت�شربها 
اأوجدت " قوة عمياء" داخل ال�شخ�شية 
العراقية، م�شطلح القوة ا�شتعاره عبا�س 
خ�شر من الفيل�شوف الفرن�شي االآن اإميل 

ومتثله  املجتمع  اأن  ي��رى  ال��ذي  �شارتييه 
قمع  دائمًا  هو  اآيديولوجي  جماعي  بفكر 
وقهر، وهو اأعمى دائمًا، ينتج ب�شفة دائمة 

بطبيعته  وال�����ش��ع��وذة  احل���روب  وم�شتمرة 
عمياء،  ق��وة  بال�شرورة  حتركه  اخلا�شة، 

القوة  من  انطالقًا  ورمب��ا  ق��رارات��ه،  وتنتج 
ميكننا  واأف��راده  املجتمع  ت�شرّي  التي  العمياء 

القول اإن اخلراب والعمى هما ثمار لبذرة احلرب 
ا�شتطاعت  لقد  وفعلها،  اخلاكية  اأدب  ميثلهما 
بنقل متثالت  واأفعالها  اخلاكية حماكاة احلرب 
وجعلتهم  ومثقفيه  املجتمع  داخ��ل  اإىل  احل��رب 
ولذلك  وممار�شة،  فعل  من  تريد  ملا  ين�شاعون 
حني نت�شاءل: هل كان الزمًا على املثقف ارتداء 
اخلاكي؟ ال جند �شوى الوقوع يف ثنائية ال�شحية 
بني  التماهي  اإىل  لت�شل  تتطور  التي  – اجلالد 
اخلاكية  �شرّيت  بينهما،  التمييز  دون  الطرفني 
التناق�س  ���ش��راك  واأوق��ع��ت��ه��م يف  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة 
الغريب يف اأنهم كانوا م�شلوبي االإرادة باإرادتهم، 

وكاأنه اخلوف من امل�شوؤولية و�شجاعة االختيار.
اإىل  اخل��وف  ه��ذا  اأ�شباب  خ�شر  عبا�س  يحيل 
االملاين  للفيل�شوف  الروحي  الطاعون  مفهوم 
مر�س  ال��روح��ي  وال��ط��اع��ون  راي�����س،  فيلهلم 
ومثقفيها  ال�شلطة  ي�شيب  �شيا�شي،  اجتماعي 
الطاعون  ي�شّكل  بحيث  ال�شغار،  واأف��راده��ا 
ع�شو  اأي  ملنعه  اإ�شافة  تقدم،  اأي  اأم��ام  عائقًا 
فعال يف املجتمع من العمل اخلالق وي�شعى اإىل 

اإلغائه.
الخاكية ومرياثها: املايض والحارض

احلياة  مناحي  اأغلب  اإىل  اخلاكية  وج��ود  امتد 
ف�شاًل  وتقاليد،  و�شلوك  قيم  م��ن  االجتماعية 
اليومي  اخلطاب  مفردات  يف  تغلغلت  ذلك  عن 
لالأفراد واعتيد عليها تدريجيًا، ما خل�شها من 
ال  التي  للمفردات  واال�شتجهان  الغرابة  عائق 

تت�شق مع قيم املجتمع وعاداته، 

ولهذا نت�شاءل هل انتهى فعل اخلاكية بعد 200٣، 
اأم اإننا ما زلنا نعي�س اآثارها يف خطابنا و�شلوكنا 
ب��ع��د اخل��ال���س م��ن اال���ش��ت��ب��داد؟. يف م��راح��ل 
اإىل  وم�شتبد  مغلق  نظام  من  ال�شيا�شي  االنتقال 
يف  الباحثون  ير�شد  ودميقراطي  مفتوح  نظام 
ه��ذا االن��ت��ق��ال م��وؤ���ش��رات ك��ث��رية ول��ك��ن ي��اأت��ي يف 
بعد  التاريخ  و�شياغة  الرتبوي  النظام  مقدمتها 
التغيري، فالنظام الرتبوي يعرّب عن روؤية النظام 
واأما  وثقافته،  املجتمع  اإىل  نظرته  وعن  اجلديد 
وطريقة  الذاكرة  ميّثل  فاإنَّه  التاريخ  يخ�س  ما 
على  احل��رب  طغيان  اإن  امل��ا���ش��ي.  م��ع  التعامل 
العام  االإط��ار  اأم�شى  العراقي  واحلا�شر  املا�شي 
اإذ  �شلوكهم،  ويوّجه  العراقيني  ي�شتدرج  ال��ذي 
وما  االجتماعية  احلياة  اأعماق  يف  تغو�س  حني 
على  قائمة  اأن��ه��ا  ت�شعر  ���ش��راع  م��ن  فيها  ي���دور 
ح���رب دائ��م��ة، ول��ذل��ك ك��ان��ت احل���رب �شخرة 
ت  ُكِر�شَّ فبها  خراب،  من  حلقها  ما  لكل  البداية 
قيامة  واأُعلنت  علنًا،  ت  وجُم��دِّ ال�شلطة  مفاهيم 
املدنية  احلياة  القائد يف  ووطن  االأوحد  "القائد 
"ثكنة  �شورة  يف  الوطن  واأ�شبح  والع�شكرية"، 
العادة  هي  كما  فتحت،  وفيها  كبرية"  ع�شكرية 
اأو�شع  على  ال��دم  بوابات  �شمولية،  �شلطة  كل  يف 
باالإعدامات  العراقي،  املجتمع  م�شاريعها داخل 
املعار�شني  بيوت  وتهدمي  العامة،  ال�شاحات  يف 
للحرب وال�شلطة، وجر االآالف اإىل املعتقالت، ثم 
تهجري العراقيني بحجة االأ�شل "غري العراقي"، 
الذات  �شوهت  التي  اخلاكية  ثمرة  اخل��راب  اإن��ه 
ما  يومنا هذا ال ندري  ولعلنا حتى  وال�شخ�شية، 
العمل من اأجل اخلال�س من اخلاكية ومنتجاتها، 
يف  اخلاكية  ي�شبه  ما  ننتج  اأخذنا  اأننا  االأده��ى 
املعنى ويختلف معها يف ال�شكل، كاأننا يف دوامة 
واجل��الد،  ال�شحية  ثنائية  تكرار  من  اأبدية 
اإمكانية  ع��ن  البحث  يف  احل��ل  يكون  وق��د 
كل  تكّون  فهم  اأج��ل  من  بينهما  التفريق 
واحد منهما يف احلياة العراقيني، واإال 
يعد  التفريق  على  القدرة  عدم  ف��اإن 
ف�شاًل يعيدنا اإىل م�شتعمرة العقاب 
يف  كامنة  هي  التي  واال�شتبداد، 

�شلوكنا وانحيازاتنا.

يأخذنا كتاب عباس خرض 
"الخاكية.. من أوراق الجرمية 
الثقافية يف العراق" الصادر 

عن دار الجمل، إىل مرحلة نكاد 
ننىس ما جرى فيها، ولذلك يشري 
خرض إىل أن هذا الكتاب يرصد 
األدب الذي ولد من الحرب، 

إذ وقعت حينها نصوصه تحت 
هيمنة املؤسسات الرسمية من 

حزب وسلطة.

عالء حميد إدريس

الخاكية

ما الخاكية؟
ال ي�شتقيم فهم مرامي الكتاب دون الوقوف على 
معنى اخلاكية وداللتها يف االأدب والثقافة، ولهذا 
يعّرف عبا�س خ�شر اخلاكية باأنَّها الوعي املولود 
يف البالد العربية واملت�شخم يف احلياة الثقافية، 
�شلطة  وموؤ�ش�شات  كثرية  ح��روب  تغذيه  ال��ذي 
ثقافية  �شلطة  ب��دوره  ي�شكل  اأ�شبح  وقد  قمعية، 
متنفذة ع�شكرية )خاكية( اأو زيتونية )بولي�شية( 
ملقوالتها،  ترجمته  يف  االأك���رب،  ال�شلطة  ت�شابه 

واتباع منوذجها.
تاأمل  نحو  يدفعنا  اخلاكية،  معنى  ا�شتيعاب  اإن 
املكتوب واملن�شور طوال �شنوات احلرب واحل�شار 
لكي ن�شل اإىل معاينة فعل اخلاكية الذي انغر�س 
ينظر  ول��ه��ذا  واالأدب����اء،  ال�شعراء  ت�����ش��ورات  يف 
اأنه ال يقبل كثريًا  الفعل اخلاكي على  اإىل  خ�شر 
رحم احلرب  من  اأ�شال  جاء  لقد  اآخ��ر،  فعل  اأي 
للنظرية  اأدبي  ممثل  وهو  وال�شلطة،  املوؤ�ش�شة  اأو 

واالأوامر العليا للموؤ�ش�شة.
ي��ح��ددن��ا  اخل��اك��ي  للفعل  ال��ت��و���ش��ي��ف  ه���ذا  اإن 
وق�شائد  ن�شو�س  عرب  اإنتاجه  زم��ن  مبراجعة 
وكتابات كانت تنحاز جلهة ال�شلطة وتنغم�س يف 
مواقفها وروؤيتها باإزاء تقبُّل هيمنة ال�شلطة على 
اأدبي واأخالقي لفعل  اإىل مربر  املجتمع، للتحول 
ما  معرفة  بني  التالزم  يك�شف  وه��ذا  �شيا�شي، 
قامت به ال�شلطة منذ 1٩80 حتى 200٣ وقراءة 
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 وما زالت ثقافة اقتناء الكتاب حتى اليوم واحدة 
من تقاليد املجمتع العراقي، فقد اأ�شبحت زيارة 
لدى  املهمة  العادات  من  ومكتباته  املتنبي  �شارع 
اجلائحة  انت�شار  بعد  ولكن  العراقية،  العائالت 
املدن  واأحالت  وا�شح  بنحو  احلياة  اأوقفت  التي 
وتوقفت  ال�شوق  ه��ذا  تراجع  اأ�شباح،  م��دن  اإىل 
اأو  الثقافية ومنها زيارة �شارع املتنبي  الفعاليات 

اإقامة معار�س الكتب الدولية.
اليوم عادت احلياة تدريجيًا اإىل هذه الفعاليات، 
الكتب،  معار�س  النطالق  جارية  واال�شتعدادات 
ال��ذي  للكتاب،  ال���دويل  ب��غ��داد  معر�س  واأهمها 
والعربية  املحلية  الن�شر  دور  مئات  فيه  ت�شارك 

والعاملية، واآالف العناوين.
من  واإقامتها  املعار�س  هذه  ا�شتعادة  اأهمية  عن 
دور  اأ�شحاب  من  ع��دد  اآراء  ا�شتطلعنا  جديد، 

�شوق  يف  ذل��ك  ت��اأث��ري  ملعرفة  واملثقفني  الن�شر 
بعد  اإليه  يطمحون  ال��ذي  وما  العراقي،  الكتاب 
مبيعاتهم  على  هائاًل  ت��اأث��ريًا  اأث��ر  طويل  ك�شاد 

وجتارتهم ون�شاطهم الثقايف.
دميومة الكتاب

يف م��ع��ر���س ج��واب��ه ع��ن ���ش��وؤال م��ف��اده: "كيف 
اإىل  احل��ي��اة  اإع����ادة  يف  الكتب  م��ع��ار���س  ت�شهم 
�شاحب  الطوكي(،  )علي  ق��ال  الكتاب،"  �شوق 
"نعم ت�شهم هذه املعار�س  من�شورات )درابني(: 
هذه  ا�شتمرار  وتدعم  الكتاب،  �شوق  انتعا�س  يف 
االأه��م  املنفذ  تعّد  الكتب  معار�س  الأن  املهنة، 
لدميومة  مهم  رافد  فهي  وت�شويقها،  الكتب  لبيع 
املكتبات  وانتعا�س  ال��ع��راق  يف  الكتاب  �شناعة 
هذه  يف  اأغلبها  ت�شارك  التي  املتنبي،  �شارع  يف 
عربية  ن�شر  دور  توكيل  عرب  اأو  بكتبها  املعار�س 

اأخرى." 
متنفٌس عائيل

ومكتبة  ن�شر  دار  �شاحب  ال�شبع(،  )�شامر  اأم��ا 
)نابو( فتحدث عن هذا املو�شوع قائاًل: "ت�شهم 
باإتاحة  الكتاب  �شوق  اإنعا�س  يف  الكتب  معار�س 
املكتبات  بني  ما  االإ���ش��دارات  ل��ت��داول  الفر�شة 
قاعدة  ت�شنع  اأنها  كما  اأك��رب.  ب�شكل  وانت�شارها 
تعارف ما بني القراء، ما ي�شهم يف تر�شيخ اأهمية 
الكتاب وتاأكيدها." م�شريًا اإىل اأن هذه املعار�س 
العراقي  املواطن  ينتظرها  التي  الفعاليات  من 
بح�شب  فهي،  خا�شة،  البغدادي  واملواطن  عامة 
ي�شهم  عائلي  وطق�س  للعائلة  متنف�س  )ال�شبع(، 
وتوجيه  العائالت،  هذه  لدى  الثقافة  تر�شيخ  يف 
االأبناء اإىل الكتاب بعد غزو االألعاب االإلكرتونية 

حياة هذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع.

تأثرٌي اقتصادي
توقف  "اإن  ق��ال:  علي(  عبد  )رزاق  ال�شحفي 
جائحة  ب�شبب  العراق  يف  الكتب  معار�س  اإقامة 
اأثر اقت�شاديًا يف �شوق الكتاب ومنتجيه،  كورونا 
املفرو�شة  القيود  ج��ّراء  من  عليهم  تراكمت  اإذ 
ملحالهم  اإي��ج��ارات  دفعوها  طائلة  مبالغ  ب�شببه 
املغلقة �شهورًا طوااًل يف �شارع املتنبي، ما ا�شطر 
يف  العريقة  املهنة  هذه  مغادرة  اإىل  منهم  كثريًا 
الكتب  معار�س  ا�شتعادة  اأن  مبي�ّنًا  العراق." 
واأهميته  الكتاب  ل��دور  ا�شتعادة  هي  واإقامتها 
للعائلة العراقية خا�شة وللمجتمع العراقي عامة.

أعامٌل متوقفة
وعن تاأثري اجلائحة على مبيعات الكتب، وكيفية 
جائحة  اإن  الطوكي:  علي  قال  خ�شائرها،  تقليل 
الكتب،  �شوق  يف  وا�شحًا  ت��اأث��ريًا  اأث��رت  ك��ورون��ا 
ذلك  وظهر  و�شناعته،  الكتاب  بيع  يف  وال�شيما 
م�شيفًا:  وم��وارده،  وعمله  النا�شر  حياة  االأثر يف 
وكثري  اجلائحة،  بهذه  تاأثرت  مبجملها  "احلياة 
كما  بّلة،  الطني  زاد  وم��ا  توقفت،  االأع��م��ال  من 
يقال، فر�س حظر التجوال الكلي اأو اجلزئي يف 
وهما  وال�شبت،  اجلمعة  يومي  وال�شيما  العراق، 
العراقية  االأ���ش��ر  تخ�ش�شهما  ال��ل��ذان  اليومان 
لزيارة �شارع املتنبي، ناهيك عن املثقفني. ومتنى 
اإلغاء  بعد  نهائيًا  احلظر  هذا  يلغى  اأن  الطوكي 
احلظر الكلي قبل اأيام من اأجل عودة احلياة اإىل 
طبيعتها مع ا�شرتاط االلتزام الكامل من املواطن 

بو�شائل الوقاية من كورونا.
وقُت القراءة

اأما �شامر ال�شبع، فريى اأن اجلائحة اأثرت تاأثريًا 
والكتاب،  ال��ق��ارئ  ب��ني  م��ا  العالقة  يف  اإيجابيًا 
املفقود  القراءة  طق�س  ا�شتعادة  ا�شتطاعت  اإذ 
ب�����ش��ب��ب ���ش��ي��ق ال���وق���ت وك����رثة م�����ش��اغ��ل ال��ف��رد 
ي�شيف  ا�شتثنائية،  ظروفًا  يعي�س  الذي  العراقي 
يف  املنزيل  واحلجر  احلظر  "اأوقات  )ال�شبع(: 
العامل اأعطت فر�شة للقراء بالتقرب اأكرث للكتب 
ال�شعب  االقت�شادي  الو�شع  ورغ��م  وال��ق��راءة، 
ب�شيطًا  تاأثريه كان  لكن  الذي �شاحب اجلائحة، 
على  العراقيني  ازداد طلب  اإذ  الكتاب،  �شوق  يف 
اأن الوقت الذي يق�شونه  �شراء الكتب،  وال�شيما 

يف بيوتهم ب�شبب احلجر الوقائي طويل وممل.
إصدارات مؤجلة

عن  علي  عبد  رزاق  ال�شحفي  حت��دث  ح��ني  يف 
الوقائي  احلجر  اأن  اإىل  م�شريًا  املو�شوع،  ه��ذا 
لقراءة عناوين كثرية كانت مركونة  كان فر�شة 
يف زوايا البيت واملكتبات، وهي فر�شة ال�شتعادة 
الكثرية  االن�شغاالت  ب�شبب  اأهملت  التي  القراءة 
ال  "لكن  م�شيفًا:  ال��ع��راق��ي،  ب��ال��ف��رد  املحيطة 
ميكن اإنكار تاأثري هذه اجلائحة يف �شوق الكتاب 
وان��ت�����ش��اره، اأع����رف ك��ث��ريًا م��ن ال��ك��ّت��اب اأّج��ل��وا 
طبيعتها،  اإىل  احلياة  ع��ودة  حتى  اإ�شداراتهم 
واحلظر  كورونا  ظروف  ب�شبب  تهمل  اأن  خمافة 
ال�شامل اأو اجلزئي، الذي اأثر كثريًا يف فعاليات 

توقيع الكتب اجلديدة من لدن اأ�شحابها."
دعٌم غائب

املوؤ�ش�شات  دور  تقييم  ع��ن  الطوكي  و�شاألنا 
وانت�شاره  وطباعته  الكتاب  دعم  يف  احلكومية 
املوؤ�ش�شات  "دور  فقال:  اجلائحة،  هذه  ظل  يف 
احل��ك��وم��ي��ة يف دع����م ال��ك��ت��اب غ���ري م��وج��ود 

ب�شراحة، واأعتقد اأن اآخر ما تفكر فيه احلكومة 
وموؤ�ش�شاتها هو دعم الكتاب و�شناعته."

اأما �شامر ال�شبع فقال جميبًا على هذا ال�شوؤال: 
"ال يوجد اأي دور للموؤ�ش�شات احلكومية يف دعم 
الكتاب وطباعته وانت�شاره، لي�س يف ظل تف�شي 
واإن  وق��ت،  اأي  يف  بل  فح�شب،  كورونا  جائحة 
ت�شويق الكتاب بعد طباعته يقع على عاتق دور 

الن�شر وموؤلفي الكتب فقط."
رعايُة الكتاب

يف حني اأ�شار رزاق عبد علي اإىل اأن املوؤ�ش�شات 
وت�شويقه  الكتاب  دعم  عن  عاجزة  احلكومية 
حتى يف دور الن�شر التابعة لها، متمنيًا اأن تويل 
اخلا�شة  الن�شر  لدور  الرعاية  املوؤ�ش�شات  هذه 
عناوين  و���ش��راء  كتبهم  ت�شويق  ط��ري��ق  ع��ن 
على  وتوزيعها  الكتب  معار�س  يف  منهم  كثرية 
يف  متَّبٌع  �شياق  وهو  اإليها،  التابعة  املوؤ�ش�شات 
اأغلب الدول العربية واالأجنبية، اإذ يعد ن�شاطًا 
يف  واملكتبات  الن�شر  دور  الأ�شحاب  ت�شجيعيًا 

العراق.

ال تخفى عىل الجميع أهمية السوق العراقي للنارشين وأصحاب املكتبات، 
إذ يعد واحداً من أهم األسواق العربية، حتى رضبت به األمثال، إذ 
أصبحت املكتبات يف البيوت العراقية ركيزة أساسية عند تأثيث هذه 
البيوت، بالرغم من سنوات الحرب وتأثريها عىل العراقيني، والحصار 
الذي اضطر أصحاَب املكتبات الخاصة إىل بيع مكتباتهم يف الطرقات.

م�����ط�����رق�����ة ال���ح���ظ���ر 

وسندان كورونا

الكتاب العراقي يف خطر..

بني

استطالع أجراه: عيل السومري

رزاق عبد علي�شامر ال�شبععلي الطوكي
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وجعلتها  تباعًا،  اخل�شريي  تناولتها  متعددة  ق�شايا  عن  تتكلم  ال��رواي��ة 
تنافر  من  بالرغم  متما�شكًا،  روائ��ي��ًا  ن�شيجًا  لتكّون  بينها  فيما  تت�شافر 
بدائية  حياة  وب��ني  واملعتقدات،  اللغة  وال�شرق،  الغرب  بني  ال�شخ�شيات 
تقابلها حياة ع�شرية، لتنتهي باحلرب املوجعة، وما جّرته من ويالت على 

االأر�س وال�شعب.
 تبداأ االأحداث يف العراق وتنتهي يف لندن، اأ�شرة مكّونة من اأم اأجنبية باردة 
لديها نزعة انحياز النتمائها، والبيئة التي قِدمت منها، واأٍب عربي يراعي 

ي�شكنه هاج�س  والطعومات،  االأل��وان  ويع�شق عمله يف جمال  بيئته،  عادات 
تائهة بني عاملني خمتلفني جذريًا،  تطوير ذاته وخربته يف جماله، وطفلة 
يظهر التنافر بني ثقافتيهما على نحو وا�شح، فاالأم تريد ابنتها على �شاكلتها 
بكل تفا�شيل حياتها، ت�شقيها عادات وتقاليد بلدها، واالأب ي�شّر اأن تن�شاأ 
ابنته على العادات العربية كونها تعي�س يف املنطقة، كان كل منهما يحاول 
جذبها اإىل عامله، ويرى اأن االأف�شل لها اأن تكون �شبيهة به، وهنا يربز �شوؤال: 
اأميكننا تف�شري التنافر القائم يف الرواية على اأنه "�شخ�شي" كما يح�شل 

بني اأي زوجني، اأم اأن االأمر ثقايف ح�شاري، وكاأن بتول اخل�شريي اأرادت اأن 
دة يف تلك العالقة الثالثية املعقدة؟  تعر�س لنا االختالفات الثقافية جم�شَّ
كيف  تعرف  مل  التي  االأم  خطاأ  ثمرة  ندم،  ثمرة  اأنها  لو  كما  الطفلة  تبدو 
تتجّنب احلمل، اأو تتخّل�س من جنينها يف الوقت املنا�شب، ثم �شارت  اأمام 
اأوهمها  الذي  بالزوج  حلقت  لذلك  م�ش�س،  على  حتّمله  وعليها  واقع  اأمر 
كانت  عليها،  حت�ّشرت  لطاملا  ع�شرية  حياة  وراءه��ا  تاركة  ال�شرق،  ب�شحر 
كلماتها  د�ّس  لعبة  ابنتها  وم�شاحيقها، متار�س مع  اأغانيها  ت�شتح�شرها يف 
من  فيطلب  ترحيب،  اأي  االأب  من  تالِق  مل  التي  العبارات،  بني  االإنكليزية 
طفلته التكلم بلغة البلد. وتزداد الهّوة بينهما فقبالة فنجان القهوة ال�شريعة 
يوجد كاأ�س �شاي، والتو�شت باملربى يرتبع اإىل جانبه اخلبز والقيمر، عود 
بخور يوم اجلمعة املحرتق يقابله اإ�شعال �شمعة يوم االأحد، طقطقات �شبحة 
الزوج التي تثري انزعاج االأم، يواجهها دخان �شجائرها التي ي�شتنكر االأب 

رائحتها، فاأق�شى نف�شه يف غرفة بعيدة عن غرفتها.
وتذكره  والدها،  مع  تتكلم  طفلة  �شورة  يف  الكاتبة  �شوت  جاء  البداية  يف 
التي  ابنته  هّمه  كان  العاطفة،  حتكمه  معروف  هو  كما  فال�شرق  باملا�شي 
اقتالعها  حماولة  عليها  االأم  تفر�شها  التي  املمنوعات  الئحة  ت�شخمت 
مَتنَعها  كاأن  الغرب ومعايريه،  ال�شرقية، ودوزنتها على مقايي�س  بيئتها  من 
الزعفرانية، وتر�شلها كي تدر�س  يف بغداد، وعندما  باأوالد  من االختالط 
تت�شرف الفتاة على هواها ينزل العقاب ال�شارم بحقها، فتمنع من الوجبة 
اأن  يف  حقها  منها  تنتزع  كانت  اخل��روج،  من  ومُتنع  غرفتها  يف  حُتب�س  اأو 
االأب  يعرّب  وعندما  االإر���ش��ادات،  وفق  مت�شي  اأن  يجب  بطبيعية،  تت�شرف 
عن رف�شه لت�شرفات زوجته حيال الطفلة يحتدم النقا�س بينهما، فتت�شلل 
االأخرية اإىل مالذها "خدوج" لتمار�س طفولتها ب�شغف دون �شوابط، بينما 

والداها ميار�شان فن االختالف ويزداد ال�شراع بني الغرب وال�شرق.

كان  بل  فقط،  والديها  ب�شبب  ال  حياتها  يف  التناق�س  تعي�س  كانت  الطفلة 
تطلق  الذي  والعراء  الباليه،  مدر�شة  بني  ما  يالحقها  ال�شارخ  التناق�س 
قدميها فيه، جتاري خدوجة معلمتها يف ركوب الدراجة و�شيد الفرا�شات، 
خدوجة تق�شي يومها جتمع احل�شائ�س، واالأغ�شان الياب�شة، ونقل احلليب، 
لعبها  اأو احللزون واحل�شرات، وكانت تختم  االأ�شجار  تلهو بجمع �شمغ  ثم 
حتفها  تالقي  حتى  ال�شمغ  على  تل�شقها  اأو  الفرا�شات  اأجنحة  تنزع  باأن 
بربود و�شمت، وكاأنها تخفي وجعها بقتل احل�شرات، وحرمانها من العي�س 
كما حرمت هي من املدر�شة، متوت خدوجة وي�شعف قلب االأب ليتغري م�شار 
حياة الطفلة، فتنتقل العائلة اإىل بغداد، لكن الطفلة ت�شبح اأكرث قربًا من 
والدها الذي يدخلها عامله امللون ذا الروائح العطرية، ويلعبان لعبة التذوق 
الزوجني،  بني  ال�شرخ  ويزداد  وطعوماته،  بحالوته  اأ�شرها  عامل  والتخّيل، 
فتطالب الزوجة زوجها باالنف�شال فريف�س ذلك اآخذًا يف ُح�شبانه م�شلحة 
يجري  ما  لتفهم  تراقب  �شارت  خالفاتهما  من  الهرب  بدل  التي  الفتاة 
واأن  البقاء،  زوجته  من  طالبًا  ال�شرقية  عباءته  االأب  يخلع  وهنا  حولها، 
متار�س حريتها اجل�شدية مع ع�شيقها �شرط اأن ال ت�شر ب�شمعة الفتاة، تندلع 
يف  املرتقب  املوت  من  وخوف  اقت�شادي  ب�شح  خمتلفة  حياة  لتبداأ  احلرب 
اأي حلظة، وتكون لغة احلرب يف جمملها عبارة عن بيانات ع�شكرية حتكي 
الثدي،  ب�شرطان  االأم  وت�شاب  االأب  ميوت  واجلنود،  العتاد  خ�شارات  عن 
وتقع الفتاة اأ�شرية هواها بعد غياب االأب و�شلطته الرمزية، تخلع عباءتها 
ال�شرقية كما فعل هو �شابقًا لتمار�س حرية ج�شدها مع فنان عابر، بعدها 
تطري مع اأمها اإىل لندن، لبدء مرحلة العالج املوؤملة، وتنخرط االأم يف الكاآبة 
ويف حلظات هذيان تبوح باإخفاقاتها املتكررة، من حمل، وزواج واإخفاق يف 
اإ�شعاد الزوج، وحب لرجل اآخر واإخفاق يف احلفاظ عليه، وعودة اإىل الوطن 

وعدم متكنها من االنتماء اإليه من جديد! 

رواي������������ة

يف
رصاع الغرب والرشق

"تنبض ذاكريت عىل 
رصيف" بهذه الجملة 
البسيطة التي تحوي فيضاً 
من ذاكرة، بدأت الكاتبة 
بتول الخضريي روايتها 
)كم بدت السامء قريبة( 
بلغة جذابة، وعودة إىل 
املايض إذ متسك البطلة بيد 
والدها األقرب إليها، يف 
إشارة منها إىل أّن الذاكرة 
تبدأ بومضة، من مكان معني 
تستفيق يف داخلنا، وتعيد 
مسلساًل من ذكريات كنا 
عشناها برباءة األطفال، 
طقوس كانت مقدسة لكنها 
ما تزال تعشش فينا.

ميسون جعمور

 

"كم بدت 

السامء قريبة"



العام- ال  نتاج املجتمع  والفولكلور  فولكلوريا - 
التي  املجتمعية  ال�شلوك  اأ�شناف  فيه  تن�شبط 
املتح�شر  املجتمع  اليه  و�شل  ما  مع  اإليها  نتوق 
مع  الفرد  فيها  يتعاي�س  انفرادية،  �شلوكية  من 
جهازه املحمول الذي يربطه بالعامل  ال�شرباين 
وال�شوت  بال�شورة  العامل  له  وينقل  الف�شائي، 
لكنه يعزله -باحلدود التي يقررها- عن االآخر.

 من هنا فاإن اأن�شاقًا اجتماعية جديدة حتارب 
التي  العامة  االجتماعية  الفولكلورية  البنية 

كانت والتي نرى �شرورة ا�شتمرارها.

 القيم االجتامعية العامة
�شمن  اجتماعيًا  عليها  املتعارف  القيم  تندرج 
اأن�شاق متعددة، ويكون لالحت�شاد الفولكلوري/ 
والتمثل  التلقي  يف  الدائمة  مكانته  االجتماعي 

للحوا�س  يكون  التي  واال�شتجابة  االجتماعي 
اخلم�س اأثرها يف ا�شتالم االأثري ومتثله ميدانيًا 

وحياتيًا.
يف درا���ش��ة ج��وزي��ف ك��ورت��ي�����س )ال��ت�����ش��وي��ري 
ون�شرها  �شعيد  اأدري�س  ترجمها  التي  والثيمي( 
يف العدد الرابع من جملة )عالمات( املغربية 
�شنة 1٩٩5 يحدد الكاتب البعد الت�شويري، يف 
كل امل�شامني التي تعود للحوا�س اخلم�س، اأي كل 
ما ميكن اأدراكه كمعطى مبا�شر قابل للمعاينة 
يف العامل اخلارجي، ويتحدد البعد القيمي هنا 
العامل  مع  له  رابط  ال  م�شمونًا  جمرد،  كمكون 
يتاأثر  العامل  الأن هذا  ياأتي  اإن ذلك  اخلارجي. 
التي  القيم  مبنظومة  املتلقي  اإن�شانه  بوا�شطة 
اأو  )ال��ر���ش��م��ي(  امل��ق��روء  الن�س  يطلقها  ك��ان 

)اجلهري( املدون ال�شعبي-الفولكلوري-

اأن تركيز كورتي�س على البعد الت�شويري يجعلنا 
لفظ  اأن  ذلك  هنا،  احل�شبان  يف  مقولته  ناأخذ 
الت�شويري يطلق على كل مدلول وكل م�شمون 
ن�شق  كل  على  اأو�شع  وب�شكل  الطبيعي،  لل�شان 
على  م��ع��اداًل  ميتلك  م��ث��اًل(  )ب�شري  متثيلي 
الطبيعي  العامل  يف  )التعبري(  ال��دال  م�شتوى 

والواقع املدرك.
  املتلقي واملادة الفولكلورية

ب��ن��اء على ذل��ك ف���اإن ك��ل م��ا ي��ع��ود داخ���ل كون 
اإحدى  اىل  اأميائي(  اأو  )لفظي  معني  خطابي 
احلوا�س اخلم�س املعروفة: الب�شر –ال�شمع – 
ال�شم – الذوق – اللم�س ، نطلق عليه م�شطلح 
)الت�شويري(، وعلى ذلك فاإن املتلقي ي�شتقبل 
املادة الفولكلورية بوا�شطة هذه احلوا�س ف�شاًل 
ره��ني  املتلقي  وي��ك��ون  ال��ف��ك��ري،  ال��ت��اأث��ري  ع��ن 

التاأثري  على  وقدرتها  احلوا�س  ه��ذه  منظومة 
املدرب فكريًا.

الب�شر  حا�شتي  �شيما  وال  احل��وا���س،  ه��ذه  اأن 
املواجهتان  الو�شيلتان  هما  اللتني   ، وال�شمع 
اأو  املجتمع  من  الفرد،  خارج  من  االآتية  للمادة 
من جهاز املحمول اخلا�س، هما اللتان ت�شكالن 
تلقيه  اأث��ن��اء  للفرد  ال��ع��ام  ال�شلوك  م��ن  ج���زءًا 
من  املتعددة،  الفولكلورية  امل�شرودات  منظومة 

حكاية ممثلة، اأو دراما حمكية غنائية.
ال�شعبية جهرًا  اإن بنية االأداء احلكائي لل�شرية 
بوا�شطة الراوي -احلكواتي- الق�شخون تتكون 
مقوماتها من القول اجلهري واحلركة وطبقات 
ع�شا  من  االأخ��رى  االإي�شاح  وو�شائل  ال�شوت 
متممات  ومن  طربو�س،  اأو  اأوعمامة  �شيف  اأو 
 – –املقهى  )امل�شيف  الديوان  داخل  اجللو�س 

الفناء(، ويكون التلقي مرهونًا بالوقت واملكان 
ال���راوي/  ق��درة  م��ع  املتلقي  ورغ��ب��ة  املنا�شبني 

املوؤدي على التاأثري واالإدها�س.
املوجود  ال��ع��ام  املجتمع  ب��ني  ن��داخ��ل  هنا  اإن��ن��ا 
عيانًا، من بيت ودائرة وناٍد ومقهى، وبني بنية 
املحمول  عليها  ي�شتغل  التي  الرقمية  التجديد 
ال�شخ�شي )جهاز الالبتوب الفردي اخلا�س(، 
ال�شا�شة ال�شغرية والكبرية  اأن نن�شى دور  دون 
يف نقل االأحداث الدرامية ال�شابقة من حكايات 

واأحداث تقدم عرب ال�شا�شتني.
  جزيرة املحمول والقيم 

السالفة
بع�شها  اأو  اخلم�س  احل��وا���س  التقاطات  اإن 
ل��ل��خ��ط��اب اجل��ه��ري ال����ذي ي��ق��دم��ه ال����راوي 
)والراوي هنا مادة غنائية اأو درامية اأو واقع 

اجتماعي يتعاي�س فيه الفرد مع املجتمع( وهو 
يرتبط اأي�شًا مبنظومة القيم االجتماعية التي 
اأو ان�شرافًا  الفرد و�شط جماعته،  يتمتع بها 
جزيرة  معه  ي�شكل  ال��ذي  حمموله  مع  عنها 
االجتماعية  باجلزر  بوا�شطتها  يت�شل  فردية 

االأخرى.
ال��ق��دمي��ة،  ال��ق��ي��م  منظومة  اأن  يعني  ذل���ك 
ت�شكل  هنا  الفولكلورية  ال�شردية،  التاريخية، 
ولكنها  فولكلورية،  ت�شويرية  قيمية  ظاهرة 
زمن  لقيم  ت�شويريًا  ع��ط��اء  ت�شكل  ك��ذل��ك 
�شمن  يتجدد،  زم��ن  و�شط  ومناقبه  �شالف 
الفولكلورية  املادة  من  تاأخذ  جديدة  خربات 
م���ا ت���ق���رره وحت��ت��اج��ه، ل��ب��ن��اء ع���امل ج��دي��د 
الواقعي  العاملني:  مع  الفولكلور  فيه  يتعاي�س 

واالفرتا�شي.

صار العامل جزيرة واحدة، هذا صحيح، لكن الفرد يف املجتمع املتحرض اليوم 
صار )جزيرة( وحده، مبعنى أن هذا الجهاز الصغري الذي يحمله معه أينام يكون 
)يعزله( عن العامل وقتام يشاء، إذ ينرصف اليه ويجلس وحيداً، رغم أنه وسط 

مجتمعه الصغري )بيته أو مكتبه( أو الكبري )مجتمع العمل أو السوق(.

وسط العامل االفرتايض

باسم عبد الحميد حمودي

الفولكلور

السنة السادسة عرشة العدد )384( 15 حزيران 2021 alshabaka aliraqya#ك����امم����ت����ك_س����الم����ت����ك

alshabaka
aliraqya

43 ت���������������������راث42



ت���ح���ق���ي���ق���ات

ُيعرف بأنه صنو جرس األحرار، ونسخة قريبة من جرس "باتريس" 
الربيطاين يف لندن. تداول الناس حوله الحكايات، وجرت عليه الحوادث 

والفواجع والشهادة واإليثار، وصار رمزاً لتالحم العراقيني.

صلُة وصٍل بني شطري قلب بغداد

رمز التالحم الوطني

حسن جوان

تصوير:كرم االعسم

جرس األمّئة.. 

اأنه  الفارقة  عالمته  وكانت  ور�شافتها،  بغداد 
يتو�شط امل�شافة بني منارتني عامرتني �شاخمتني 
يف قلب بغداد، رمزًا للتاآخي والوحدة الوطنية يف 
بغداد، بني اأهم خوا�شرها، حيث جمهرة فكرها 
باآمال  املكتظة  النا�س  وحياة  ثقافتها  وعناوين 
مرتعة على مر الع�شور، واحرتام وا�شح لقد�شية 
واالأعظمية،  الكاظمية  العريقتني،  املدينتني 
اللتني تتبادالن اإ�شارات البقاء العراقي ودميومة 
جمد بغداد واأهلها وحياة النا�س التي حتج يوميًا 
الذي  اجل�شر  )االأئ��م��ة(،  عرب  النهر  �شفتي  بني 
�شهد تاريخ االأ�شى واللوعة حني فر�شت على اأهل 

العراق احلرب الطائفية التي اأُطفئت اأ�شرع مما 
تخيل مثريو اأوارها مبياه دجلة. 

الباشا يفض النزاع
ي����روى اأن ن���زاع���ًا م��ع��ن��وي��ًا ن�����ش��ب ب���ني اأه���ايل 
االأعظمية واأهايل الكاظمية حول ت�شمية اجل�شر 
واالإم��ام  )االأعظمية(  ج�شر  فهو  اإمت��ام��ه،  بعد 
االأعظم )ر�س( من ناحية الر�شافة، وهو ج�شر 
من  )ع(  الكاظم  مو�شى  واالإم���ام  )الكاظمية( 
ناحية الكرخ. فما كان من رئي�س الوزراء اآنذاك، 
البا�شا نوري ال�شعيد، اإال اأن يتقدم مبقرتح يف�س 
االإ�شكال بني جانبي النهر باأن يكون ا�شم اجل�شر 
)ج�شر  ا�شمه  فكان  للطرفني  ومر�شيًا  جامعًا 

االأئمة(.
وتوكيدًا ل�شحة هذه احلادثة توجهنا اإىل الباحث 
عادل العرداوي و�شاألناه عن �شحة هذه احلكاية 
اإن كانت حقيقية اأم انها من املرويات ال�شفاهية 

فقط. يقول العرداوي بهذا اخل�شو�س:
بالفعل،  وقعت  واحلادثة  �شحيحة  املعلومة  هذه 
اإذ اأن املرحوم نوري ال�شعيد رئي�س وزراء العراق 
يف عام 1٩57، ح�شم نزاع القوم باقرتاحة �شيغة 
العتيد  البغدادي  اجل�شر  ذلك  لت�شمية  توفيقية 
التي قبل  االأئمة(  ت�شمية )ج�شر  اأطلق عليه  باأن 
ال�شواء  على  االأعظمية  واأهل  الكاظمية  اأهل  بها 
وتقبلوها بر�شا وقناعة، وهكذا كان ا�شم اجل�شر 
وبقي على حاله منذ عام 1٩57، من دون تغيري، 

و�شيبقى كذلك... 

فاجعة الجرس ونخوة عثامن 
العبيدي

زائر االأعظمية اليوم البد له اأن مير، وهو ي�شتذكر 
يوم فجيعة وبطولة ال تن�شى، ليقراأ اآية الت�شحية 
)عثمان  الغريق  االأعظمي  ال�شاب  متثال  حتت 
العبيدي( الذي اأ�شبح رمزًا لالأخوة والنخوة منذ 
اأن بادر اإىل اإنقاذ ع�شرات الن�شاء واالأطفال من 
االأليمة.  االإرهابية  االأئمة  ج�شر  حادثة  �شحايا 
ناهي  ال��دك��ت��ور �شباح  ي��ع��ود  ال��ن��خ��وة  ه��ذه  ع��ن 

لي�شف ما حدث بقوله:
اأثناء  الغرقى  اأنقذوا  الذين  الرجال  نخوة  اإنها 

ح��ادث��ة ال��ت��داف��ع وال��غ��ل��ي��ان، وك���ان ا���ش��م عثمان 
�شهيدا  مات  ال��ذي  ال�شّني،  االأعظمي  العبيدي، 
االإعياء  حد  ال�شيعة  العراقيني  اإخوته  ينقذ  وهو 
وعنوانًا  الوطن  حلمة  على  �شاهدًا  وال�شهادة، 
لي�شجل  االأئ��م��ة،  ج�شر  على  الطائفية  ل�شقوط 
اجل�شر عالمة م�شيئة لبغداد وتاريخها، وي�شقط 
يتحول  اأن  اأرادت  التي  اخلائبة  والتمنيات  الغّل 
وال�شراع  للفرقة  ع��ن��وان  اإىل  )االأئ��م��ة(  ا�شم 
والوحدة  للتالقي  بارزًا  عنوانًا  ف�شار  واالقتتال 

الوطنية. 

ج�شر  ُيعد  ناهي:  �شباح  الدكتور  الباحث  يقول 
خ�شو�شية  بغداد  ج�شور  اأكرث  من  واحدًا  االأئمة 
اخلام�س  اجل�شر  فهو  اأقدمها،  لي�س  اأن��ه  برغم 
بني  االإن�����ش��اء، فقد  ت��اري��خ  م��ن حيث  ب��غ��داد  يف 
اأيامه عام 1٩57  اأواخر  امللكي يف  خالل احلكم 
ا�شمًا  لالأعظمية،  حمتكرًا  ج�شرًا  ك��ان  اأن  بعد 
فيها  النا�س  وكرثة  زحامها  بحكم  وا�شتخدامًا، 
واأحياء  الدولة  مقار  حيث  الر�شافة،  جانب  يف 
بغداد املزدحمة وكرثة املباين احلكومية واأبواب 
بغداد القدمية، فكان اجل�شر عبارة عن جمموعة 
من )الّدَوب( املربوطة بحبال التي لطاملا فككها 

بغداد  اأه��ل  وك��ان  الفي�شانات،  اأثناء  دجلة  تيار 
على  م��ذع��وري��ن  اخلم�شينيات  يف  ي�شتيقظون 
االأعظمية  �شريعتي  ومغادرته  اجل�شر  )زع��ل( 
والكاظمية لتتجول ُدَوُبه يف النهر مهددة اجل�شور 
اعتادت  النا�س  لكن  ج��ن��وب��ًا،  االأخ���رى  االأرب��ع��ة 
مالحقتها والعودة بها لربطها من جديد، ولهذا 
اأفراحًا  االأئمة  ج�شر  ت�شييد  من  االنتهاء  �شهد 

وهالهل اأبهجت اأهل بغداد. 

والدة جرس جديد
 - ال��ث��اب��ت  اأن اجل�شر اجل��دي��د احل��دي��دي  غ��ري 

ي�شيف د.ناهي- قد �شمم �شبيهًا جل�شر االأحرار 
ومبوا�شفات هند�شية واإ�شراف اإنكليزي، باأموال 
عراقية، واأطلق عليه ا�شم )االأئمة( تيمنًا باالإمام 
جهة  يف  ال�شالم  عليه  الكاظم  جعفر  بن  مو�شى 
النعمان ر�شوان اهلل  اأبي حنيفة  الكرخ، واالإمام 
عليه، املحب الآل البيت واملنادي باأحقيتهم، فكان 
اجل�شر عالمة م�شيئة للوئام واملحبة بني �شفتي 
ليعانق ج�شور  النهر من حتته  دجلة، حيث يعدو 

بغداد االأخرى جنوبًا. 
وثقت  االأئمة  ج�شر  حتت  من  كثرية  مياه  م��رت 
تاريخًا جميدًا فوق هذا اجل�شر املو�شل بني كرخ 
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عامر جليل إبراهيم -آية منصور 

ميساء فاضل-تصوير: يوسف مهدي
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املرتفعة  االأرا�شي  على  )الطار(  ت�شمية  وتطلق 
القراآن  يف  اأي�شًا  ذكرها  وج��اء  يجاورها،  عما 
)ال��ت��ني(:  ���ش��ورة  م��ن  الثانية  االآي���ة  ال��ك��رمي يف 
فاإن  اللغة  ويف  �شينني(  وطور  والزيتون  )والتني 
)الطور( تعني اجلبل، والأن هذه املنطقة معروفة 
ت�شكل  بحرية  اأو  نهرية  مناطق  باأنها  �شابقًا 
الفي�شانات جزءًا من وجودها، فاإن هناك دالئل 
على اأنها كانت زاخرة باحلياة حيث ن�شاأت املدن 

واالأم�شار مبحاذاة جمرى االأنهار.
بقايا األقوام السحيقة 

االأنهر  هذه  انح�شار  بعد  اأن��ه  اآالء  املنقبة  توؤكد 

وتركت  اأخ��رى  مواقع  اإىل  االأق���وام  ه��ذه  انتقلت 
تاألفت  ل��ذا  ال�شابقة،  مواقعها  يف  اأن�����ش��اأت��ه  م��ا 
تلك  على  �شواهد  لتكون  التاريخية  البقايا  هذه 
احلقبة الزمنية يف حينها، وت�شيف: اإن الكهوف 
متتد مبحاذاة املنطقة املعروفة ببحر امللح وهي 
حماطة بوديان وواحات عدة ولعلها كانت حمطة 
اأو  القدمية  الع�شور  يف  م��رور  ونقطة  جت��اري��ة 
ا�شتخدمت كماأوى لالإن�شان يف تلك احلقبة خوفًا 

من الوحو�س ال�شارية. 
أغراض دفاعية 

وت�شري  تقريبًا،  كهف   400 الكهوف  ع��دد  يبلغ 

نحتها  ���ش��ن��اع��ي��ة  ك��ه��وف��ًا  اأن  اإىل  ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات 
1200ق.م  �شنة  ح���دود  يف  وح��ف��ره��ا  االإن�����ش��ان 
ثم  االأمر  اأول  دفاعية  الأغرا�س  ا�شتخدمت  رمبا 

اتخذت قبورًا فيما بعد. 
والرتاث  لالآثار  العامة  الهيئة  اأن  املنقبة  وتوؤكد 
1٩55م  ع��ام  امل��وق��ع  ه��ذا  على  الك�شف  اأج���رت 
واأعلنت عن اأثريته يف عام 1٩57م، وقد ح�شلت 
املوافقات االأ�شولية يف االأعوام ال�شابقة للتنقيب 
يف املوقع وجاءت على اإثرها البعثة اليابانية عام 
1٩71م، وا�شُتهل العمل يف التل الذي تتكون تربته 

من طبقتني �شل�شاليتني.

مليئة  رحلة  يف  ال�شحراء  عباب  �شيارتنا  �شقت 
كهوف  اإىل  ن�شل  اأن  قبل  والده�شة  باملغامرة 
ومثلت  ال�شنني،  اآالف  منذ  ت�شكلت  التي  الطار 
منعم  )والء  االآثار  ُمنقبة  لالإن�شان.  االأول  املاأوى 
لنا  �شرحت  الرحلة  رافقتنا يف هذه  التي  جبار( 
كيفية ن�شاأة هذه الكهوف، موؤكدة اأن كل الدالئل 
ما  ع�شور  يف  ال��ق��دمي  االإن�����ش��ان  اأن  اإىل  ت�شري 
املنحوتة  الكهوف  يف  بال�شكنى  بداأ  التاريخ  قبل 
طبيعيًا يف اجلبال، فالكهوف مثلت املاأوى الوحيد 
املعروف لذلك االإن�شان الرافديني. واأو�شحت اأن 
الر�شوم التي تركها االإن�شان على جدران الكهوف 

وت�شرفاته،  حياته  اأوج��ه  من  كثري  عن  تف�شح 
ومنها بداأت ابتكاراته واكت�شافاته ومراحل تطور 
حياته عامة، فكانت الكهوف هي املرحلة البدائية 
التي  البلدان  اأقدم  يعد  الذي  العراق  يف  لل�شكن 
ر فيها االإن�شان و�شق طريقه نحو التمدن.   حت�شَّ

األقدم يف التأريخ 
التاريخية يف  االآث��ار  اأقدم  الكهوف من  تعد هذه 
بني  يربط  ال��ذي  الطريق  على  وتقع  املحافظة، 
مدينة  ع��ن  وتبعد  االإخي�شر،  وح�شن  ك��رب��الء 
اإىل اجل��ن��وب  ك��ل��م  ن��ح��و ٣0  امل��ق��د���ش��ة  ك��رب��الء 
قبل  االأول  االأل���ف  اإىل  تاريخها  يعود  ال��غ��رب��ي، 

امليالد، ويبلغ عددها 400 كهف تقريبًا. 
عند و�شول وفد املجلة اإىل النقطة االأمنية املعنية 
العابدين  )زين  املالزم  تكفل  الكهوف،  بحماية 
هناك،  االأر���س  مت�شك  التي  القوة  اآمر  �شالح(، 
االأمنية،  وال�شعوبات  العقبات  من  كثري  بتذليل 
بل اإنه وفر لنا عجلة ع�شكرية نقلتنا اإىل الكهوف 
وقابلة  وخطرة  رخوة  اأماكن  بع�شها  ت�شكل  التي 

لالنهيار ب�شبب عوامل التعرية يف ال�شحراء.
وطوِر سينني..

الطريق  ميني  على  منطقة  يف  الطار  كهوف  تقع 
املوؤدي من حمافظة كربالء اإىل ق�شاء عني التمر 

"الشبكة" تستكشف تاريخها وعاملها البكر 

كهوف الطار يف كربالء.. 

أرسار مدهشة تحت األرض!

أكرث من أربعمئة كهف يعود تاريخها إىل ألف عام قبل امليالد تشكلت 
يف صحارى كربالء وواحاتها، ومازال كثري من أرسارها غري مكتشف 

بعد. "مجلة الشبكة" تجولت يف تلك الكهوف الغريبة التي اتخذها 
اإلنسان القديم مأوى له حيث مارس فيها حياته وترك آثاره التي 

تحاول بعثات التنقيب األجنبية والعراقية اكتشاف ألغازها.
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عن  التنقيبات  اأ���ش��ف��رت  ف��ق��د  اآالء،  وبح�شب 
اكت�شاف جمموعتني من الغرف تختلف اإحداهما 
عن االأخرى تقعان فوق امل�شتوى وهما مقطوعتان 
ا�شطناعيًا بطبقتي ال�شل�شال، كما لوحظ وجود 
ح�شن  بقايا  مع  االآج��ر  من  م�شيدة  بناية  بقايا 

مربع �شغري كان م�شيدًا باالآجر. 
أوصاف الكهوف وخباياها

ك�شفت البعثة اليابانية حينها عن وجود غرفتني 
يف ال�شمال ال�شرقي من الكهف، وظهر اأن �شكل 
املدخل  اأر�شية  واأن  منتظم  االأوىل غري  الغرفة 
اإىل  تتفرع  ب��دّك��ة  الي�شرى  اجلهة  م��ن  تت�شل 
ق�شمني، كما عرثت يف اأر�شية الدّكة على بقايا 

هياكل عظمية وقطع جلد، يف حني كان مدخل 
كذلك،  ال�شكل  منتظم  غ��ري  الثانية  الغرفة 
هيئة  على  والغرفة  اأي�شًا  عري�شة  دّكة  واأمامه 
بدائيًا  نحتًا  اخللفية  اجلهة  يف  ت�شم  دهليز، 
جمموعة  ع��ن  ف�شاًل  �شهم،  راأ����س  �شكل  على 
من اخلرز وخامت معدين مزدان بحرز وقر�س 
املكت�شفات  اأبرز  وكانت  ال�شكل،  هاليل  ذهبي 
ن�شيج  وبقايا  وزجاجيات  واأخ�شابًا  فخاريات 
تعود  اللقى  ه��ذه  ولعل  وب����ذورًا،  جمال  وجلد 

للفرتة الهلن�شتية. 
اسُتعملت قبوراً 

الكهوف  ه���ذه  ب���اأن  ج��ب��ار  منعم  اآالء  وت��ف��ي��د 

الفرتة  يف  قبورًا  ا�شُتعملت 
ق.م  الثالث  القرن  بني  ما 
اإىل القرن الثالث امليالدي، 
التي  االأن�����ش��ج��ة  اأن  وي��ب��دو 
الفرتة  اإىل  تعود  اكت�شفت 
اأع����اله ك��م��ا ه��و احل���ال يف 

تدمر. 
عن  ال��ك��ه��وف  تك�شف  كما 
اأ����ش���ال���ي���ب ع����دة حل��ي��اك��ة 
احلياكة  منها  االأن�����ش��ج��ة، 
ال���ب�������ش���ي���ط���ة، امل�����زدان�����ة 
بالر�شوم وال�شور والن�شيج 
ذات  امل�����ش��ل��ع،  ال��ق��ط��ن��ي 
ذات  وبع�شها  االأع���م���دة، 
ذات  منها  ملونة  تزيينات 
تدرج  واأ�شكال هند�شية مع  اأزهار  وذات  اأمواج 
لالألوان، وجميع هذه الر�شومات تعطي ت�شورًا 

عن مقدار ِقدم هذه الكهوف. 
على  �شكنت  قد  مناطق  هناك  اأن  يعتقد  كما 
ال���ع���راق، وحت���دي���دًا منطقة  وا���ش��ع يف  ن��ط��اق 
التمر  ال��غ��رب��ي��ة )ع���ني  اجل���زي���رة اجل��ن��وب��ي��ة 
كهوف  مبنطقة  املحيطة  واالأقاليم  والق�شري( 
كانت  رمب���ا  ال��ت��ي  واحل����رية  كاحل�شر  ال��ط��ار 
كهوف  قبور  يف  املكت�شفة  لالأن�شجة  م�شدرًا 

الطار. 
الصيانة واالهتامم 

االهتمام  اإىل  حديثها  يف  اآالء  املنقبة  ودع��ت 
مهمة ميكن  اأث��ري��ة  م��واق��ع  ف��ه��ي  ب��ال��ك��ه��وف، 
حياة  يتخيلون  وه��م  ينده�شوا  اأن  ل��زواره��ا 

االإن�شان القدمي على هذه االأر�س.
هدمت  ق��د  التعرية  ع��وام��ل  اأن  م��ن  وح���ذرت 
تتوفر  ال  ذات��ه  ال�شياق  يف  منها.  كبرية  اأج��زاء 
اأعمال  الإج��راء  الكافية  املالية  التخ�شي�شات 
باأجزاء  �شررًا  يحدث  قد  ما  وه��ذا  ال�شيانة، 
اأجزاء  اندثار  اأو  املوقع  انهيار  ت�شبب  قد  مهمة 
مالية  تخ�شي�شات  توفري  ي�شتلزم  م��ا  منه، 
با�شتخدام  االأثرية ور�شمها  املواقع  لتوثيق هذه 
بجميع  حمفوظة  لتكون  احل��دي��ث��ة  التقنيات 

اأولياتها وت�شاعد يف اإعادة ترميمها.

 اآالء منعم

املالزم زين العابدين �شالح

م���������ق���������االت

يوسف املحمداوي

ميشا

حافلة الحكم

م��ن االأق���وال امل��اأث��ورة جل��الل ال��دي��ن ال��روم��ي عن 
احلركة قوله: "يا اأنت ذا الفكر املقيد هل قدماك 
�شر  اأي�شا  احلركة  اأن  اأدرك���ت  اأخ���ريًا  طليقتان؟ 
ماء  ل��ذا  اإ���ش��ار  بال  احلرية  ت�شبح  احلركة  يف   ..
تلك  ل��ذك��ر  ق���ادين  م��ا  خمتلفان"،  وال��ط��ل  البئر 
الراكدة  الطبيعة  هي  بدالالتها  الكبرية  احلكمة 
عام  بعد  ما  ال��ع��راق  يف  احلكم  بها  يت�شف  التي 
واحد  �شكل  على  وثابتة  �شاكنة  لكونها   ،2003
غري قابل للتغيري، وهذا ما جعلها عقيمة غري ولود 
الرئي�س  واملربر  املواطن،  يتمناها  التي  للمنجزات 
الذي  املحا�ش�شة  نظام  هو  واالن���زواء  لركودها 
مالأ قلب العراق قيحًا، فقد اأ�شبحت �شورة قيادة 
م�شارها  التي حّولت  الطويلة  باحلافلة  اأ�شبه  البلد 
ال  بالعر�س  ت�شري  حافلة  اىل  املحا�ش�شة  و�شكلها 
ال�شلطة  يف  ال�شعب  ممثلي  جميع  لكون  بالطول، 
مقدمة  يف  اجللو�س  على  ي�شرون   - �شدقوا  اإن   -
اجلديد  العر�شي  �شكلها  ب�شبب  ال��ت��ي  احل��اف��ل��ة 
تعوقت حركتها متامًا يف ظل �شيق �شوارعنا ف�شاًل 
الكونكريتية،  ب��احل��واج��ز  منها  الكثري  غلق  ع��ن 
احلكم  جتربة  يف  معدومة  �شبه  احلركة  نرى  لذا 
االأم��ر  ك��ون  من  الرغم  وعلى  ال��ب��الد،  يف  اجلديد 
بف�شل هذه  والداين  للقا�شي  ووا�شحًا  جليًا  اأ�شبح 
اال�شرتاتيجية الفا�شلة يف قيادة الدولة، لكن هناك 
اجلديدة  التجربة  قادة  من  م�شبوق  غري  اإ�شرارًا 
ما  ذات��ه��ا،  بالطريقة  احلكم  حافلة  رك��وب  على 
يعني مراوحتها يف نقطة ال�شروع دون التقدم �شربًا 
واحدًا لالأمام، وهذا ما انعك�س بال�شرر الكبري على 
اأو�شاع وطن واأحوال مواطن، والإيجاد احللول من 

ال�شلطة جتدهم مع اقرتاب موعد  اأمر  اأولياء  قبل 
اأحزابهم  اأ�شماء  تغيري  اىل  يلجوؤون  انتخابات  اأي 
املقاعد  على  ليجل�شوا  ويعودون  وكياناتهم  وكتلهم 
ظنًا  اجلديدة،  بهوياتهم  احلكم  حلافلة  االأمامية 
امل�شمى، متجاهلني عدم حركة  اأن احلل يف  منهم 
منذ  ف��ال��ع��راق  التغيري،  �شر  فيها  ال��ت��ي  احل��اف��ل��ة 
بل  اإجناز،  الطاغية حافلة حكمه من غري  �شقوط 
كل  من  والف�شاد  والنوائب  الويالت  بج�شده  تنخر 
حدب و�شوب، وقادته اجلدد بحافلتهم اخل�شراء 
يتقا�شمون ما ياأتيهم من اأرزاق التوقف، غري اآبهني 

للخراب الذي ا�شتوطن مرافق احلياة كافة.
هو  اإخفاقها  ودمي��وم��ة  ال�شيا�شية  العملية  ف�شل 
االأمامية  املقاعد  يف  ال�شلطة  اأم���راء  جلو�س  يف 
واإ�شرارهم بالرغم من التظاهرات واالحتجاجات 
بهذا  املحا�ش�شة  �شلطة  حافلة  بقاء  على  ال�شعبية 
من  بلدنا  يعهده  مل  الذي  الغريب  العجيب  ال�شكل 
ق��ب��ل، وم��ع اق���رتاب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات اجل��دي��دة 
مبا  توؤمن  جديدة  وعقول  بوجوه  تاأتي  اأن  نتمناها 
قاله ابو حيان التوحيدي: "احلركة ولود، وال�شكون 

عاقر". 

أصبحت صورة قيادة البلد أشبه 

بالحافلة الطويلة التي حّولت مسارها 

وشكلها املحاصصة اىل حافلة تسري 

بالعرض ال بالطول، لكون جميع 

ممثيل الشعب يف السلطة - إن صدقوا 

- يرصون عىل الجلوس يف مقدمة 

الحافلة ..
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بحسب تقرير )خطة التنمية الوطنية العراقية الصادر يف 
عام 2018 للفرتة من عام 2018 إىل 2022(، كان ُيفرتض 
أن يبلغ معدل استهالك الفرد العراقي من املياه الصالحة 
للرشب يف اليوم الواحد 450 لرتاً يف اليوم، لكن التقديرات 
تشري اىل أن النصيب الفعيل اليوم يبلغ 397 لرتاً يف اليوم 

بفارق 53 لرتاً أقل من املخطط. 

يقضم سّلة الغذاء
ريا عايص

الجفاف

ر والتصحُّ
يهدد دجلة والفرات

اىل  االحتياج  من  العالية  املعدالت  هذه  ت�شبح 
املاء اأزمة حقيقية ت�شتلزم جهودًا حثيثة وفعلية، 
املواطن  من  بل  فح�شب،  احلكومات  من  لي�س 
يف  دوره  وفاعلية  اأهمية  يدرك  اأن  ينبغي  الذي 
دجلة  اإىل  احلياة  الإع���ادة  املياه  على  احلفاظ 

والفرات.
نحتاج ل� )غريتا تونربغ( عراقية!

نعمة(  �شالح  )اأح��م��د  البيئي  النا�شط  ي�شرح 
االأخرية،  البيئي  للمناخ  الدولية  اللجنة  تقارير 
التي حتذر من اأن العراق مقبل على كارثة بيئية 
عام  "يف  اإنه  تقول  اخل��رباء  فتوقعات  حقيقية، 
يعني  ما  وال��ف��رات،  دجلة  نهرا  �شيجف   2045
العط�س واالنهيار االقت�شادي الأننا مقبلون على 
وانقرا�س  ال��زراع��ة  وان��ع��دام  االأرا���ش��ي  جفاف 
وزيادة  الزراعية،  واملحا�شيل  ال�شمكية  الرثوة 
م�شاحات االأرا�شي املت�شّحرة بفعل �شح املياه."

ي��ه��دد االأه���وار  ال���ذي  ول��ف��ت نعمة اىل اخل��ط��ر 
�شهدنا  قد  ونحن  للجفاف،  ثانية  مرة  املعر�شة 
وكيف  اجلفاف  ب�شبب  �شكانها  هجرها  كيف 
وزراع��ة  الهور  على  تعتا�س  كاملة  ق��رى  هلكت 

احلبوب ورعي اجلامو�س و�شيد االأ�شماك.
وي��ع��ت��ق��د ن��ع��م��ة اأن ع���دم اه��ت��م��ام احل��ك��وم��ات 
وعدم  تواجهنا  التي  الكبرية  بامل�شكلة  املتعاقبة 
االأن��ه��ار  قيمة  واإدراك  باملعرفة  النا�س  اإمل���ام 
اإىل  ما�شة  بحاجة  يجعلنا  امل��ائ��ي��ة  وال����رثوات 
التي  الطفلة  هذه  تونربغ(،  )غريتا  ك�  �شخ�س 
ال�شوء  لت�شلط  وال�شيا�شيني  العامل  اأمام  وقفت 
عليها  يقدم  التي  البيئية  ال��ك��وارث  حجم  على 
العامل بعدم اهتمامه بالعلم، نحن نحتاج وقفة 
كبرية اأمام اأنف�شنا: ماذا فعلنا ليهرب دجلة من 

بني مدننا؟
تغرّي املناخ

املياه )الدكتور  العراقي يف �شوؤون  يوؤكد اخلبري 
اأ�شتاذ هند�شة املوارد املائية  نظري االأن�شاري( 
العراق  "اأن  ال�شويدية:  اجلامعات  اإح��دى  يف 
درجات  ارتفاع  من  املت�شررة  ال��دول  اأك��رب  من 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  احل���رارة 
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اإفريقيا، بعد الكويت وقبل ال�شعودية وال�شودان 
وت�شع ع�شرة دولة اأخرى، �شيوؤدي ارتفاع درجات 
ال�شاحلة  املياه  يف  كبرية  �شحة  اىل  حرارتها 

لل�شرب وال�شقي."
"كان  م���وؤخ���رًا:  ن�شرها  درا���ش��ة  يف  واأ����ش���اف 
يبلغ   201٣ ع��ام  يف  ال��ع��راق  يف  املائي  اخلزين 
157 مليار مرت مكعب، يف حني اأن اخلزين املائي 
مكعب،  مليار مرت   50 اىل  انخف�س   2015 عام 
كما اأن القطاع الزراعي انخف�س ناجته املحلي 
من 4.2% عام 201٣ اىل ٣.1 يف عام 2016، 
ارتفاع  من  وامل��زارع��ني  ال�شلطات  ت�شتفد  ومل 
التي  و2018   2017 عامي  يف  امل��ي��اه  منا�شيب 
اأهدرت بذهابها اىل �شط العرب دون احلفاظ 

عليها الأن االأنهار مل ُتكَر ومل جتهز."
يف  م�شتمر  انخفا�س  هناك  "�شيكون  واأ�شاف: 
هطول االأم��ط��ار وزي���ادة يف درج��ات احل��رارة، 
و�شيوؤدي االأمران اإىل انخفا�س ال�شعة التخزينية 
للخزانات االإنتاجية والزراعية، كما �شت�شتنزف 
موارد املياه اجلوفية ب�شبب قلة اإمدادات املياه."

السدود هي السبب
اأما خبري املياه وال�شدود والري )�شعد ال�شام( 
فيعزو نق�س املياه اإىل كرثة اإن�شاء ال�شدود وعدم 
اتخاذ االإجراءات ال�شحيحة يف ت�شريف مياه 
ال�شدود، يقول: "امل�شدر الوحيد للمياه العذبة 
هو املطر، ويف املناطق املرتفعة والباردة ي�شقط 
االأر���س  على  املطري  ال�شاقط  ثلج،  �شكل  على 
ار�س  على  اأنهار  جتري  كي  يكفي  ال  العراقية 

اأر���س  من  ينبع  ال��ذي  الوحيد  النهر  ال��ع��راق. 
مو�شم  يف  ي�شيل  وه��و  العظيم  نهر  هو  العراق 
االأمطار فقط. اأما اخلابور فاإن 58% من مياهه 
مياه  من   %42 وكذلك  العراق  خ��ارج  من  تاأتي 
الزاب الكبري، و٣6% من مياه الزاب ال�شغري، 
الفرات وعمود  اأما  نهر دياىل،  و5٩% من مياه 
دجلة الرئي�س فمياههما تاأتي من تركيا بن�شبة 
العراق  يف  املياه  م�شادر  تكون  وبذلك   .%100
من  و%12  تركيا،  من   %56 االآت��ي:  النحو  على 

اإيران، و٣2% من االأرا�شي العراقية."
اأن  امل�شوؤولني  ال�شادة  فات  "ما  ال�شام  واأ�شاف 
تركيا  من  اليوم  العراق  اإىل  ت�شل  التي  املياه 
بوا�شطة  بالكامل  عليها  م�شيطر  اإي���ران  وم��ن 
ف���اإن م��ي��اه ع��م��ود دجلة  ال�����ش��دود، وك��م��ا قلت 
والفرات كلها من تركيا ومعنى ذلك اأْن ال وجود 
لتاأثري التغريات املناخية على نق�س مياه االأنهر 
احلا�شل هذه االأيام اأي اأن النق�س �شببه حجب 

املياه بال�شدود."
هذه  يف  ح�شل  ال��ذي  املياه  "نق�س  اأن  ويكمل 
االحتياطي  تفريغ  ب�شبب  به  جتنَّ يتم  مل  االأي��ام 
الذي  مليار مرت مكعب   54 البالغ  ال�شرتاتيجي 
الي�شو  �شد  خزين  اأ�شعاف  خم�شة  بحدود  هو 
كليًا  مليار مرت مكعب يف حال ملئ  والبالغ 11 

بعد عامني."
واأ�شار اىل اأن "ال�شلطة ن�شحت النا�س بتخزين 
املنازل، ولنح�شب مع بع�شنا  املياه يف خزانات 
من  اال���ش��ت��ف��ادة  ب��االإم��ك��ان  ك��ان  كيف  البع�س 

مرت  مليار   54 البالغ  ال�شرتاتيجي  االحتياطي 
و�شد  املو�شل  �شد  من  تفريغه  مت  ال��ذي  مكعب 
تق�شيمه  طريقة  وعلى  الرثثار  وبحرية  حديثة 
ك��ي تكون  ب��ي��ت ع��راق��ي  ك��ل  اىل خ��زان��ات يف 

ال�شورة وا�شحة للجميع.
ع���دد ���ش��ك��ان ال���ع���راق يف ال�����ش��ت��اء ع��ن��دم��ا مت 
اأف��راد  وم��ع��دل  اإن�شان  مليون   ٣٩ ه��و  التفريغ 
ق�شمنا  فلو  اإن�شان،   5.7 هو  العراقية  االأ�شرة 
الناجت  يكون  االأ�شرة  معدل  على  ال�شكان  عدد 
جرى  التي  املياه  ق�شمنا  ولو  بيت،    6842105
تفريغها على عدد البيوت ف�شيكون الناجت 78٩2 

مرتًا مكعبًا لكل بيت عراقي."
عند سفح دجلة

دجلة  نهر  يف  اجلفاف  م�شاحة  ت��زداد  وبينما 
يف  النهر  �شفح  على  االأ���ش��م��اك  �شيادو  يقف 
ح���رية وه���م ي��ب��ح��ث��ون ع��ن رزرق���ه���م ف��ريم��ون 
�شباكهم لعلها تاأتي ب�شيد يكفي ل�شد متطلبات 
ع��ائ��الت��ه��م، ي��ق��ول ال�����ش��ي��ادون اإن ك��ث��ريًا من 
وباتوا  دجلة  يف  ال�شيد  مهنة  هجروا  اأقرانهم 

يعملون يف مهن اأخرى.
يقول اأحدهم وهو يرمي بب�شره اىل اأفق النهر 
الذي ي�شكو العط�س:  �شاأبحث اأي�شًا عن م�شدر 
النهر،  على  عا�شت  عائلة  من  فاأنا  اآخ��ر  رزق 
والدي �شّماك يبيع ال�شمك يف ال�شواكة واإخوتي 
�شناعة  ميتهنَّ  واأخ��وات��ي  واأم���ي  ي�شطادونه 
م�شدرا  وامل���اء  النهر  واإ���ش��الح��ه��ا،  ال�شباك 

معي�شتنا وها هو املاء ي�شح والنهر يجف.

م���������ق���������االت

د. حسن عبد رايض

رازونة

رسالة إىل اتحاد األدباء

واأدعو  اأحد،  املقال هجومًا على  لي�س هذا  البدء  يف 
التعاطي  اإىل  االحتاد  اإدارة  يف  وزمالئي  اأ�شدقائي 
ظواهر  اإىل  يوجه  ال��ذي  النقد  م��ع  ريا�شية  ب��روح 
اخلطاأ  من  مع�شوم  منا  اأحد  فال  �شلبية،  تكون  قد 
النقود  على  االحت��اد  ردود  تتحلى  اأن  واآم��ل  والزلل، 
ال  املوؤ�ش�شة،  بهذه  تليق  التي  بالكيا�شة  اإليه  املوجهة 
ب�"الناقد" كما حدث يف مراحل  التنكيل  اأن حتاول 
نف�شي  اأعني  وال   ،2003 بعد  ما  االحت��اد  عمر  من 
هنا فقط، لكنَّ كلَّ من وجه كلمة نقد يف ال�شابق كان 
ُيجاَبه بهجوم غري م�شبوق، فُيخَرج من ِملة االأدب اإن 
كان اأديبًا، اأو من ِملة ال�شحافة اإن كان �شحفيًا، وما 

هكذا تورد االإبل يا �شعد.
التغيري  م��ن  ع��ام��ًا  ع�شر  �شبعة  بعد  مل��اذا  اأدري  ال 
نظام  ���ش��ي��اغ��ة  اإىل  ي��وف��ق  مل  ال��ك��رمي  واحت���ادن���ا 
للهيئة  يقدم  لالحتاد  جديد  وقانون  جديد،  داخلي 
الت�شريعية ليحل حمل ت�شريعات جمل�س قيادة الثورة 

املنحل؟
القانون  االنتخابية يف  ال��دورة  اأمد  اإن  املعروف  من 
االأخ��وة  لكن  �شنتان،  القدميني  الداخلي  والنظام 
التي   2004 انتخابات  يف  فوزهم  منذ  االحت��اد  يف 
ب��اإدارة  ا�شطلعْت  التي  التح�شريية  الهيئة  اأقامتها 
ع�شوًا  وكنُت  الع�شيبة،  احلقبة  تلك  يف  االحت��اد 
فيها، وجدوا ن�شًا يف اأحد حما�شر املجل�س املركزي 
ثالث  ال��دورة  اأم��د  يكون  اأن  يقرتح   2003 قبل  ملا 
�شنوات بداًل من �شنتني، ومت�شكوا بهذا الن�س طوال 
خمالف  االأم��ر  هذا  اأن  واحل��ق  املا�شيني،  العقدين 
قانونًا  يجوز  ال  اللذين  الداخلي،  والنظام  للقانون 
بقانون، ال مبح�شر جمل�س  اإال  اأي ن�س فيهما  ن�شخ 

مركزي منحل!.
عندما تعتذر مرة عن ح�شور مهرجان ل�شبب قاهر، 
اأو عار�س �شحي، فاإنك بعد ذلك  التزام اجتماعي 
كان  لو  حتى  مهرجان  الأي  دع��وة  اأي  من  ُت�شتبعد 
اجلواهري،  كمهرجان  بنف�شك  اأ�ش�شته  مهرجانًا 
امل�شاركة،  يريد  ال  فالنًا  اإن  اجل��اه��زة:  والذريعة 
فيجعل  ت�شارك،  اأن  يريدك  ال  من  ثمة  واحلقيقة 

ذلك على ل�شانك.
متر �شبعة ع�شر عامًا فال يفكر احتادك يف دعوتك 
اأ�شبوحة لك،  اإىل منا�شبة يف ف�شاء من ف�شاءاته، 
اأو مع اآخرين، جل�شة افرتا�شية حتى، فت�شاأل نف�شك: 
على  مرة  ذات  انتقدتهم  اأالأنك  ذلك؟  يفعلون  ملاذا 
األي�شوا يقولون نحن دميقراطيون ونتقبل  �شيء ما؟ 

الراأي والراأي االآخر؟
ما اأ�شوقه هنا من اأمثلة ال يعني اأنهم مل يفعلوا �شيئًا 
لكن  �شخ�شيًا،  لي�س  اأخ��رى-  مرة   - واالأم��ر  جيدًا، 
تبقى املالحظات اأكرث مما تت�شع لها هذه العجالة، 
االحت��اد  يف  وزمالئي  اأخوتي  على  ب��اأن  اأختم  لكني 
االأخطاء  على  تنبه  التي  لالأ�شوات  اأكرث  ي�شغوا  اأن 
والهفوات، واأن يفتحوا قلوبهم لالختالف ال�شحي.

ال أدري ملاذا بعد سبعة عرش عاماً من 

التغيري واتحادنا الكريم مل يوفق إىل 

صياغة نظام داخيل جديد، وقانون 

جديد لالتحاد يقدم للهيئة الترشيعية 

ليحل محل ترشيعات مجلس قيادة 

الثورة املنحل؟
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ال�شبكة جتولت يف �شوارع بغداد ور�شدت حجم 
الت�شويه الذي طال مبانيها العريقة، ونقلت اآراء 
بغداد  ملباين  يحدث  عما  العمارة  بفن  املعنيني 

الرتاثية بنحو خا�س.
ل��ك��ن م��ا )االأل���ك���وب���ون���د( ال����ذي اأول����ع ال��ن��ا���س 
با�شتخدامه؟ انه عبارة عن جمموعة من االألواح 
لتغطية  ت�شتخدم  االأملنيوم  مادة  من  امل�شنوعة 
حمطات  اأو  التجارية  واملحال  املوالت  واجهات 
هو:  هنا  وال�شوؤال  وغريها..  واالأ�شواق  الوقود 
كيف تت�شاوى هذه املباين يف التغليف مع مباٍن 
اخلم�شة  ذات  الدفرتدار"  "عمارة  ك�  تراثية 

ع�شر طابقًا التي كانت تعد اأعلى بناية يف �شارع 
النهر، اأو بناية نقابات العمال ومنظرها املوجع 
"تايكر�س  فندق  منظر  اأو  تغليفها،  بعد  االآن 
تقيم  كانت  ال��ذي  الر�شيد  ���ش��ارع  يف  باال�س" 
ا�شمه  ا�شبح  الذي  كر�شتي،  اجاثا  الكاتبة  فيه 
الحقا فندق "ابن الهيثم" هذه البناية اجلميلة 
اأحمد  العراقي  املعمار  ت�شميم  من  كانت  التي 
مغلفة  االآن  ب�شنا�شيلها  ف��اإذا  ابراهيم،  خمتار 
اأو حتى  املركزي  البنك  بناية  اأو  ب�"االألكوبوند، 
الر�شيد  �شارع  يف  ال�شينمات  من  كثري  حتويل 
ح�شل  كما  خم��ازن  اىل  وغريهما  وال�شعدون 

لطاملا كان فن العامرة مرآة 
تعكس ثقافة الشعوب 

ونهضتها وتطورها، ولهذا 
فإن الحفاظ عىل املعامل 

املعامرية التي تشكل هوية 
املدن الثقافية من التشويه 

الذي يداهمها بات 
يستدعي قرارات حازمة 

وتفعياًل للترشيعات 
التي تحميها من عبث 

العابثني، وكثرية هي 
املعامل الرتاثية التي طالها 

التشويه، أما بتحويلها 
عن وظيفتها األصلية 

كأن يصبح َمعلٌم ثقايف 
ترايث مخزناً أو متجراً، 

أو باستخدام األلكوبوند 
يف تغليف واجهاتها بألوان 

براقة سلبتها جاملها؟

جقامقجي 
بات متجراً

معامل بغداد الرتاثية 

نهباً لإلهامل واأللكوبوند

رجاء الشجريي

البي�شاء  و�شينما  بابل  و�شينما  الزوراء  ل�شينما 
يف بغداد اجلديدة وغريها كثري!

من معلم فني إىل متجر
كانت  اأي�شا  الت�شويه  حلقها  التي  البنايات  من 
�شارع  معامل  اأح��د  جقماقجي"  "ت�شجيالت 
القرن  اأوائ���ل  تاأ�ش�شت  التي  املهمة،  الر�شيد 
ال��ع�����ش��ري��ن، ي��ق��ول االإع���الم���ي اح��م��د حم�شن 
ت�شويه:  م��ن  ب��ه��ا  حل��ق  وع��ّم��ا  عنها  التميمي 
احلاج  ل�شاحبها  جقماقجي  ت�شجيالت  كانت 
املو�شيقية  املعامل  اقدم  من  اجلقماقجي  فتحي 
العراقية واأهمها، حيث �شبقتها �شركات اأجنبية 

مثل "نعيم فون وبي�شافون" واأ�ش�س اجلقماقجي 
اأول �شتوديو خا�س بال�شركة بعد �شتوديو االذاعة 
اىل  وتر�شل  ُت�شجل  االأغاين  وكانت  الال�شلكية، 
ثم  حجرية  ا�شطوانات  على  لطباعتها  اليونان 
تعاد لل�شركة لتوزيعها. وي�شيف التميمي: "ومن 
ال�شركة  هذه  مع  تعاملوا  الذين  املطربني  اأوائل 
و�شليمة  ال��غ��زايل،  ون��اظ��م  ح�شن،  داخ��ل  ك��ان 
مطربات  �شجلت  املالية" كما  و�شديقة  م��راد، 
عربيات فيها اأي�شًا مثل نرج�س �شوقي ونهاوند، 
االأوىل  االن��ط��الق��ة  الت�شجيالت  ه��ذه  وك��ان��ت 
للمطربة فائزة اأحمد باأغنية" ميكّفي دمع العني 

يا بويه" من اأحلان ر�شا علي. 
اأن مبنى جقماقجي ذلك  االآن  له  يوؤ�شف  ومما 
املعلم الفني الثقايف العتيد قد حتول اإىل متجر 
التي  القوانني  اأي��ن  بوجع:  ن�شتفهم  لذا  اأزي��اء! 

حتمي هذه البنايات ومتى تكون نافذة؟ 
تلقت  الت�شجيالت  ه��ذه  ان  التميمي  وي���ردف 
يف  ل��ه��ا  م��ك��ان  بتخ�شي�س  اأرب��ي��ل  يف  ع��ر���ش��ًا 
للحفاظ  اجلقماقجي  اأحفاد  اأحد  يديره  القلعة 
على روح��ي��ة امل��ك��ان واالأج��ه��زة واال���ش��ط��وان��ات 
واالأر�شيف، فهل من دعوة لتفعيل قوانني حماية 

تراثنا العمراين والثقايف؟
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نهج االستشارة

يف  واخل��ب��ري  امل��ع��م��اري  فتحي  اح�شان  واع���رب 
من  ال�شديدين  وامتعا�شه  حزنه  عن  ال��رتاث 
فريو�س اك�شاء االبنية الرتاثية باألواح االألكوبوند 
اأو حتى املباين احلديثة املهمة التي يزيد عمرها 
على خم�شني �شنة بهذه املادة اجلديدة موؤكدًا: 
اأو  تقليدية  م��ادة  اي  على  اعرتا�س  ل��دي  لي�س 
ومنا�شبًا،  �شحيحًا  ا�شتعمالها   دام  ما  حديثة 
لكن يجب اأن نعرتف باأن هذا اللهاث وراء األواح 
بربيقها  واالنبهار  اجلهل  �شببه  )االألكوبوند( 

وملعانها.
قرار  �شدر  عندما  فرحت  لقد  فتحي:  وي�شيف 
ولكن  ذلك  مبنع  �شنوات  قبل  بغداد  اأمانة  من 
اأن  ببايل  يخطر  يبدو" فلم  كما  جدوى  "دون 
البيوت الرتاثية  التخريب ي�شري على  ارى هذا 
و�شنا�شيلها، وهذا حتمًا موؤ�شر خطري، ويف زيارة 
يل قبل �شنتني حل�شن االخي�شر �شعقت بوجود 
احل�شن  اأم��ام  مبا�شرة  كبرية  �شياحية  بناية 
بربيق  ت�شطع  منه  فقط  قليلة  اأمتار  بعد  وعلى 
اإن  اأح��د.  اي  ي�شتعملها  وال  االأحمر  االألكوبوند 
فعال  موجود  هو  العراقية  البيئة  ت�شويه  خطر 
واإن م�شخ املباين التاريخية جاٍر على قدم و�شاق 

يف العراق.

قائاًل:  حدثنا  ع�شام  زي��د  املعماري  املهند�س 
قبيحًا  �شكاًل  يعد  املادة  بهذه  املباين  تغليف  اإن 
يف  ذلك  ن�شاهد  كنا  الرتاثية،  ملبانينا  وم�شوهًا 
البداية  اإذ من هناك كانت  املعظم  باب  جممع 
اأت�شور  الب�شع.  ومنظرها  املادة  بهذه  والتغليف 
اأن النا�س بداأت تخاف من التغليف الأنه ي�شبب 
لالحرتاق  امل���واد  قابلية  اأن  ال�شيما  م�شاكل، 
االإرهابي  التفجري  يف  ح��دث  مثلما  اأك��رث  تكون 
يف الكرادة ح�شب قوله.. م�شيفًا: اتذكر حديث 
عن  حما�شراتها  يف  لنا  ال�شلق  غادة  الدكتورة 

هذا امل�شخ والتخريب للمباين دائمًا.
ق�شم  يف  تدري�شية  وهي  ال�شلق  غ��ادة  الدكتورة 
الهند�شة املعمارية جامعة بغداد حدثتنا بالقول: 
املدينة  �شخ�شية  على  التجاوز  من  كثري  هناك 
ا�شت�شارة  اإهمال  اأن  موؤكدة  وذوق��ي��ًا،  معماريًا 
املتخ�ش�شني من معماريني وفنيني عند التعامل 
البنايات  ب�شاأن  والقرار  التخطيط  مو�شوع  مع 
الواقع احل�شري  تاأثريًا �شيئًا يف  االثرية �شيوؤثر 

للعا�شمة بغداد.
تضامن رسمي وشعبي

لدينا  الثقافة:  وزارة  وكيل  جا�شم  عماد  ويقول 
للثقافة  ل���وزارة  التابعة  وال���رتاث  االآث���ار  هيئة 
�شابقة  قوانني  تفعيل  على  بجدية  حتر�س  التي 

كانت موجودة لكنها حتتاج اىل ت�شامن �شعبي 
يف  الرتاث  ودائرة  بغداد  اأمانة  متثله  وحكومي 
الهيئة التي ت�شعى اىل �شن ت�شريعات حتتم على 
اأ�شحاب هذه العقارات عدم امل�شا�س بها، لكن 
احلكومة  يجعل  م��ادي  متويل  اىل  يحتاج  ذلك 
من  كثريًا  فاإن  ولذلك  ا�شتمالكها،  على  قادرة 
اىل  يلجاأون  الرتاثية   واملباين  ال��دور  اأ�شحاب 
هدمها وبيعها دون اأخذ راأي احلكومة، وح�شلت 
اأكرث من مرة بان يجري الهدم لياًل اأو يف ايام 
ال��رق��اب��ة،  ع��ي��ون  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  الر�شمية  العطل 
م�شيفًا: لقد كررنا الطلبات من وزارة الثقافة 
املتابعة  ت�شديد  اأهمية  على  بغداد  اأمانة  اإىل 
من  حقيقية  هواج�س  وهناك  الهدم،  لعمليات 
الهدم  بفعل ع�شوائية  املعماري،  الرتاث  اندثار 
وعدم تفعيل القوانني الرادعة، وهناك مناطق 
بناياتها  اأجمل  فقدت  العا�شمة،  و�شط  تراثية، 
نطالب  ون��ح��ن  املا�شية،  االأرب��ع��ة  االأع����وام  يف 
با�شتغاثة تنطلق من حناجر كل املحبني لرتاثهم 
تبقى  ما  على  واملحافظة  الهدم  نزيف  الإيقاف 
تكاملية  م�شوؤولية  الأنها  املعمارية،  هويتنا  من 
بني احلكومة ومنظمات املجتمع املدين، والنا�س 

عامة.
تبني  يف  الثقافة  وزارة  رغ��ب��ة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
خطط اال�شراف على الهوية اجلمالية لكن هذا 
يتطلب ت�شريعا يجعل منها م�شوؤولة عن جمالية 
البنايات وواجهاتها، وقد رفعنا طلبا اىل رئا�شة 
على  ال��وزارة  ا�شراف  امكانية  يت�شمن  ال��وزارء 
دون  تو�شع  التي  والتماثيل  وال�شاحات  الن�شب 
ومل  املحافظات،  بع�س  يف  ال���وزارة  ا�شت�شارة 
نح�شل على االجابة، ونحن ن�شعى فعال لتعاون 
االمانة يف ما يتعلق بو�شع برامج ت�شحيح وفتح 
ج�شور التعاون مع جلان مهنية تتكون من فنانني 
الإيقاف  الثقافة  وزارة  با�شراف  و  ومعماريني 

هذا الت�شويه.
اأ�شئلتنا احلائرة الأمانة بغداد عن دورها يف هذه 
ال��رتاث  حماية  قوانني  زال��ت  ما  وه��ل  امل�شاألة، 
جددت،  قوانني  هناك  اأن  ام  �شارية؟  املعماري 
ات�شاالتنا  رغم كرثة  دون جواب،  معلقة  بقيت 

وانتظارنا، لكن دون جدوى.

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

Mark@imn.iq
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وتقنياتها  التكنولوجيا  تطويِع  من  املانع  ما  ُترى 
يف اإجناِز املعامالت برفاهيٍة وجهٍد اأقل؟ ال �شيما 
العراِق  االإلكرتوين يف  الت�شويق  ثقافة  �شيوع  بعد 
اأنَّ  اأحقًا  البيوِت،  وال�شراِء يف  البيِع  نوافذ  ورواج 
عائقني  �شيقفان  املرت�شني  وطابور  الف�شاد  غوَل 
ملافياِت  املُدمرة  االلكرتونيِة  االآليِة  تطبيِق  اأماَم 

الف�شاِد االإداري؟!
احرتام الوقت 

ويحاولون  ال��وق��ت،  يحرتمون  عامة  االأورب��ي��ون 
اخ��ت�����ش��اره ج��ه��د اإم��ك��ان��ه��م، ل��ذل��ك ط��وع��وا 
اإجن��از  يف  �شيما  ال  مبكرًا،  لديهم  التكنولوجيا 

اخلدمات والرتفيه عن اأ�شحابها"..
العا�شمة  م��ن  ر�شيد"  "�شمر  املهند�شة  تقول 
�شتوكهومل، عن جتربتها مع االأعمال واملرا�شالت 

التعامل  يف  الع�شرية  التجربة  اإن  االلكرتونية: 
كانت  ع��ام  بنحو  الفواتري  ودف��ع  املعامالت  مع 
يكلف  ال  ال��ذي  االإجن��از  يف  ال�شرعة  يل،  مبهرة 
ت�شتغرق  قد  معاملة  لتكتمل  اأك��رث  ال  ث��واٍن  �شوى 
ت�شهم  التكنولوجيا  فاإنَّ  �شهورًا، ف�شاًل عن ذلك 
اإ�شهامًا مبا�شرًا يف الق�شاء على الف�شاد االإداري 
ال  العمل  فر�س  من  تقلل  ذاته  الوقت  يف  ها  ولكنَّ
واالأر�شيف،  وال���واردة  ال�شادرة  موظفي  �شيما 
يح�شل  اأن  باإمكانه  التغيري  اأن  موؤمنة  اأنني  اإال 
املوظفني  تدريب  ويرافقه  ومهني  تدريجي  بنحو 
وتطويرقدراتهم، وال�شعب العراقي ال يختلف عن 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  ناحية  من  ال�شعوب  باقي 
وال��ث��ق��اف��ة االل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ورت ك��ث��ريًا يف 
للعراق  ال�شنوات االأخرية، فعند زيارتي االأخرية 

والتو�شيل  املالب�س  لبيع  كثرية  م��واق��ع  وج��دت 
وحتى خدمات الطعام، لذلك اأت�شور اأن املوظف 
احلكومي هو من يحتاج اىل التطوير وامل�شاعدة 
الكرتوين،  اىل  التقليدي  الورقي  النظام  لتغيري 

وهي مهمة لي�شت بامل�شتحيلة.
الروتني القاتل

هناك من يفكر بنه�س االآخر واإفراغ جيبه وال يتم 
ذلك اإال مب�شاعدة الروتني االإداري القاتل.. 

ح�شور  يتطلب  مُم��ل  وروت���ني  موؤجلة  معامالت 
تخريجة  م��ن  ج��زء  ه��و  م��رة،  ك��ل  يف  اأ�شحابها 

الروتني امللتوية كما تعتقد اإميان ح�شن.
ب��ي��ت وخ��ري��ج��ة عاطلة،  ���ش��ي��دة  اأن���ا  وت�����ش��ي��ف: 
من  اب��ت��داًء  ال�شاأن،  بهذا  ج��دًا  كبرية  ومعاناتي 
عليه  ينطبق  ال  ملن  تذهب  التي  التعيينات  كارثة 

االقدمية  اأو  التخ�ش�س  �شروط  من  �شرٍط  اأي 
وانتهاًء  واملحاباة،  الر�شاوى  منافذ  كرثة  ب�شبب 
ب�شل�شلة ا�شرتجاع اأب�شط ن�شخة من وثيقة التخرج 
الأي اأغرا�س طارئة، الأننا هنا اأمام م�شوار ُمتعب 
وال��وارد  ال�شادر  بني  ما  اأك��رث  ورمب��ا  اأيامًا  ميتد 
على  نعمل  كّنا  لو  اأما  بينهما،  املختلفة  والعوائق 
وفق االآلية االلكرتونية ال�شاملة يف توزيع احلقوق، 
اإجناز  التوظيف، ولو كان  ملا �شاعت حقوقنا يف 
اخلدمات بالرتا�شل هو ال�شائد لكنا ق�شينا على 
التي ت�شع  "كان�شر" الر�شوة واملزاجيات احلادة 
اأ�شاًل،  املواطن فري�شة للموظف املكلف بخدمته 
مترير  بغية  مقابل  دفع  اىل  غالبًا  ن�شطر  نحُن 
عمدًا،  املُعطلة  اأو  املوؤجلة  اخل��دم��ات  من  كثري 
التعليم  �شيارة، حتى  و�شراء  الزواج  مثل معاملة 
اأ�شبح جتارة ونهبًا، لذلك اأعتقد اأن العائق االأول 
يف اإنتاج الفكرة عائق ثقايف واجتماعي اأكرث من 
تعلقه بال�شياق احلكومي اأو بق�شية البنى التحتية 
عالية  ان��رتن��ي��ت  �شبكات  ت��وف��ري  على  وال��ق��درة 
اجلودة وفعالة، الأن تطويع التكنولوجيا يف اأوروبا 

�شبقنا بعهود تقنية ومراحل ثقافية كبرية.
حداثة وتجربة

ب�شبب  راج���ح���ة  غ���ري  ال����ع����راق  يف  "كفتها 
للر�شاوى  والر�شوخ  ال��دوائ��ر  مراجعة  اإلزامية 
موظفي  من  كثرية  اأع��داد  ووج��ود  واملزاجيات، 

الدوائر يتوجب ت�شغيلهم اأي�شًا"..
تبني  م��ا  ه��و  اإي��ج��اب��ي،  وا�شت�شراق  اأم���ل  ب��ارق��ُة 
طه"  "نبيل  وامل��رتج��م  الكاتب  نظر  وج��ه��ِة  م��ن 
يف  االأل��ك��رتون��ي��ة  امل��ع��ام��ل��ة  مل�شتقبل  وحت��ل��ي��الت��ه 

العراق.
دخول   200٣ ع��ام  اأواخ���ر  �شهد  لقد  ط��ه:  يقول 
احلكومي  اجلهاز  بولي�شية  عن  بعيدًا  االنرتنيت 
من  بعدها  اخل��دم��ة  م���زودو  واأ���ش��ب��ح  ال�شابق، 
االت�شاالت  و�شائل  واأ�شحت  اخلا�س،  القطاع 
حماذير،  اأو  مراقبة  اأي  ب��دون  للنا�س  متاحة 
كثري  يف  ُي�شتخدم  االل���ك���رتوين  ال��ربي��د  و���ش��ار 
اخلا�شة،  والقطاعات  احلكومية  اجلهات  من 
عمل  الإجن���از  اليها  ال��ذه��اب  فكرة  ع��ن  عو�شًا 
اجلواز  اإ�شدار  مبعاملة  ال�شروع  اأو  احلجز  مثل 
وا�شتخراج  الوطنية  البطاقة  اإ���ش��دار  ومعاملة 

اإجازة �شياقة وتطبيقات احلواالت املالية وترويج 
لطلبة  املركزية  القبوالت  ومعرفة  احلج  معاملة 
الوظائف  على  وال��ت��ق��دمي  االإع����دادي  ال�شاد�س 
اأو  للجي�س  التطوع  ب��اب  يف  �شيما  ال  احلكومية 
االأمنية، تلك اخلدمات االلكرتونية كانت  القوى 
فعاًل تقلل اجلهد وترفع بع�س العناء عن كاهلنا 
وتخت�شر كثريًا من االإج��راءات، ومع ذلك نقول 
اخلدمات  تلك  ماهية  يجهلون  كثريون  يزال  ما 
اىل  النا�س  بع�س  يلجاأ  لذا  ا�شتخدامها،  وكيفية 
املكاتب االأهلية التي وفرت تلك اخلدمات مقابل 
االنرتنيت  با�شتخدام  ُملمني  ولكونهم غري  اأجر، 
زلنا يف عهد  ما  لنقل  اأو  وفره من خدمات،  وما 
املواطن مبراجعة  ُتلزم  التي  القدمية  التعامالت 
معاملته  متطلبات  الإك��م��ال  �شخ�شيًا  ال��دائ��رة 
ووجود توقيعه احلي على بع�س النماذج الر�شمية 
توفرت  ولو  اأخرى،  املُعاملة من جهة  مع  املرفقة 
نطاٍق  على  العراق  يف  االألكرتونية  التكنولوجيا 
اخليال،  �شروب  من  �شربًا  ذلك  اأع��د  فال  عام 
ال �شيما مع وجوِد بنى حتتية ر�شينة لتكنولوجيا 
مماثلة واأعني هنا وجود �شبكات انرتنيت فائقة 
وباأ�شعار  نطاق  اأو���ش��ع  على  وم��ت��وف��رة  ال�شرعة 

منا�شبة.
فوىض وإصالح

جتديد الهوية اأو اإجازة ال�شوق اأو اأي وثيقة ورقية، 

واملتعب  د  املعقَّ االإداري  ال��روت��ني  خ��الل  �شيمر 
واملُكلف ماديًا، وال ُينجز قبل اأ�شبوع".. 

"حيدر  العراقية  االت�شاالت  وزارة  يف  املخت�س 
وكيفية  اخل��ل��ل  ن��ق��اط  ع��ل��ى  ي���ده  كاظم" و���ش��ع 
جتاوزها، قائاًل: اإن اإجناز املعامالت وتخلي�شها 
االل��ك��رتوين  ال��ربي��د  اأو  ب��االمي��ي��ل  ال��رتا���ش��ل  يف 
ووقتًا  جهدًا  وت�شتلزم  ورائعة  ب�شيطة  عمل  اآلية 
الر�شوة،  مر�س  على  الق�شاء  وباإمكانها  اأق��ل، 
كثري  يتبعها  التي  امللتوية  الطرق  اإنهاء  وكذلك 
نطاق  على  جنحت  وقد  املعامالت،  معقبي  من 
جتاه  النا�س  وط��ّوع��ت  املنافذ  بع�س  يف  ب�شيط 
حتديث اأفكارها وطريقتها يف احلياة، ال �شيما يف 
االلكرتونية  املواقع  �شهدت  اإذ  االأخرية  ال�شنوات 
والرتويج،  واملتاجرة  للت�شوق  رواج��ًا  العراق  يف 
االلكرتونية  االآلية  تطبيق  اأن  نعتقد  نحن  لذلك 
عدة،  مبراحل  مير  اأن  بد  ال  العراق  يف  ال�شاملة 
االلكرتونية  الثقافة  فكرة  ترويج  �شيء  كل  وقبل 
وتتحول  ُت�شاع  اأن  يجب  اإذ  النا�س،  ب��ني  ذات��ه��ا 
القدمية  التقليدية  االأفكار  الأن  اإىل طريقة حياة 
�شديدة البطء هي ال�شائدة واملتحكمة، وال نن�شى 
املهمة  املنا�شب  بع�س  على  املتنفذين  �شيطرة 
وعدم  والفو�شى  الر�شاوى  واأمرا�س  الدولة،  يف 
اأخالقي  اإ�شالح  اىل  بحاجة  نحُن  االن�شباط، 

واإن�شاين وعلمي.

بضع كبسات عىل أزراِر الحاسوب أو شاشة 
املوبايل قادرٌة عىل إنجاِز أكرث املعامالت 

تعقيداً يف دول أوروبا، تلك التي قد 
يستغرُق إكاملها بالطرِق التقليديِة شهوراً، 
ألن قدسيَة الوقت يف حياِة تلك الشعوب 
واختصار املجهود يعّززان فكرة الرفاهيِة 

االنسانيِة بعيداً عن البريوقراطياِت 
اإلداريِة امُلكلفة.

غول الفساد يعرتض تطبيقها

املعاملُة اإللكرتونية.. 

التقنية لخدمة املواطن

آمنة عبد النبي-السويد



إبكوت

باالإجنليزية  ���ش��ن��رت(،  اإب��ك��وت  اأو(  )اإب���ك���وت( 
والت  عامل  يف  ترفيهية  مدينة  اأول  هي   Epcot
من  بالقرب  البحرية  خليج  على  تطل  دي��زين، 
اأورالندو يف فلوريدا بالواليات املتحدة االأمريكية، 
 1 وافتتحتها يف  ديزين  والت  و�شعها  فكرة  وهي 
مدينة  ث��اين  وكانت   ،1٩82 ع��ام  االأول  ت�شرين  
)دي���زين  ب��ع��د  دي���زين  وال���ت  اأن�����ش��اأه��ا  ترفيهية 
اإبكوت  م�شاحة  وت�شل  ال�شحر،  مملكة  وورل��د(، 

�شنرت اإىل نحو �شعف م�شاحة مملكة ال�شحر.
إبكوت سنرت والتقدم التكنولوجي

�شنرت  اإب��ك��وت  الرتفيهية  امل��دي��ن��ة  تخ�ش�شت 
يف  االإن�����ش��اين  التكنولوجي  بالتقدم  ل��الإ���ش��ادة 
جم����االت غ���زو ال��ف�����ش��اء واالب���ت���ك���ار وال��ت��ق��دم 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ث��ق��اف��ة. وه���ي م��ع��ر���س عاملي 
اهتمامها  ف�شاًل عن  بالثقافة،  تهتم  فهي  دائم، 

بالرتفيه.
امل�شتقبل،  ع��امل  رئي�شني:  ق�شمني  اإىل  تنق�شم 
ويتكون  العاملي،  واملعر�س  عنابر،   8 من  ويتكون 
للتعريف  م��ن��اط��ق  ت�شم  ك��م��ا  ع��ن��ربًا،   11 م��ن 
ب��اأن�����ش��ط��ة ���ش��ع��وب االأر�����س وع��ادات��ه��م، وط��رق 

معي�شتهم ورق�شاتهم ومو�شيقاهم .
الكرة الشهرية

عنوانه  معر�س  هي  املدخل  يف  ال�شهرية  الكرة 
جميع  اأن  تعني  التي  ف�شائية(  مركبة  )االأر���س 
االأر���س،  كوكب  على  نف�شه  امل�شري  لهم  النا�س 
ب�شرف النظرعن �شعوبهم ومللهم، وتق�شيماتهم 
بع�شهم  رع��اي��ة  عليهم  يجب  لهذا  ال�شيا�شية، 
اأو اإىل  البع�س، بغ�س النظر عن حالتهم املادية 
اأي بلد ينتمون. هذا املعر�س يبني طرق التوا�شل 
وقتنا  التاريخ حتى  بدء  منذ  واأخيه  االإن�شان  بني 

احلا�شر،. وت�شتغرق الرحلة 1٣ دقيقة.
كالقطار،  متتالية  �شغرية  عربات  ال��زوار  يركب 
بهم  وتهبط  اأعلى،  اإىل  اأحيانًا  بالراكبني  ت�شعد 
التوا�شل  تاريخ  طريقهم  يف  ي�شاهدون  اأحيانًا. 
تتحرك  خمتلفة  ب�شرية  مناذج  ويرون  االإن�شاين 
بحجم االإن�شان الطبيعي يف رحلة تاريخية، حتى 
الكوين  الف�شاء  يف  اأخ��ريًا  نف�شه  امل�شاهد  يجد 
تبداأ  هنا  وم��ن  اأع��ل��ى،  م��ن  االأر����س  اإىل  وينظر 

املركبة دورانها وتعود اإىل نقطة بدء الرحلة.
ا�شتغرق بناء تلك الكرة املميزة الإبكوت �شنرت 26 
�شاعة  األف   40 نحو  العاملون  فيها  ق�شى  �شهرًا 
من  ب�شفائح  اخل��ارج  من  مغطاة  الكرة  عمل. 

�شبيكة اأملنيوم تعطيها ملعانًا كالبالتني. 
اكرس الخبز مع مييك

واحدة من اأف�شل الطرق ملقابلة ميكي والع�شابة 
اأحد  اإجراء حجز م�شبق يف  يف عامل ديزين هي 
املطاعم التي تقدم طعامًا مميزًا. ميكنك جتربة 
هناك  لكن  املتنزهات،  داخ��ل  املطاعم  بع�س 
املتنزهات.  خ��ارج  املواقع  من  قليل  ع��دد  اأي�شًا 
لبوفيه  م�شاء  ك��ل  ب��ج��والت  ال�شخ�شيات  تقوم 
البجعة.  فندق  يف   Garden Grove ع�شاء 
ت��ن��اول الطعام االأخ���رى مطعم  اأم��اك��ن  ب��ني  م��ن 
يرتاأ�شه ال�شيف ميكي، الذي يحمل اال�شم نف�شه 
ال�شخ�شيات  وت��زور  املعا�شر،  ديزين  منتجع  يف 
امللكية االأمريات الطموحات كل �شباح يف غرفة 
جراند  دي��زين  يف  احلديقة  على  املطلة  ال�شاي 

فلوريديان.
رحلة إىل الغابة األفريقية

هذه الرحلة هي اإحدى اال�شرتاحات التي جترى 
الرحلة  جت���ري  اإذ  امل��ت��ن��زه��ات،  ق��واع��د  خ���ارج 
االإفريقية الربية Wild Africa Trek داخل 
لكن  دي���زين،  حيوانات  مملكة  متنزهات  اأح��د 
�شاعات  ثالث  ت�شتغرق  التي  اخلا�شة  املغامرة 
تاأخذ ال�شيوف بعيدًا عن امل�شار املطروق. تنطلق 
اأعماق  يف  ال�شغرية  اجلماعية  امل�شي  ج��والت 
اأفرا�س  مع  قريبة  لقاءات  للزائر  وتقدم  الغابة 
وتختتم  االأخ��رى،  واحليوانات  والتما�شيح  النهر 
عرب  برحلة  للقيام  )�شفاري(  مركبة  منت  على 

وات�شاعًا  حميمية  اأكرث  تكون  )�شافانا(،  متنزه 
من تلك التي ُتقدم ل�شيوف املتنزه العاديني.

التزلج يف البحريات 
بيت�س(  بليزارد  )دي��زين  حديقتي  �شاطئا  يعد 
و)تايفون( من اأهم حدائق املالهي املائية، وهما 
من اأكرب واأف�شل احلدائق املائية يف اأمريكا، وما 
زاال مفتوحني معظم اأيام ال�شنة، �شمن جمموعة 

�شغرية من البحريات.
احلديقتني  كلتا  ف���اإن  دي���زين،  م��ن  تتوقع  كما 
طبيعية  وم��ن��اظ��ر  االأط�����وار  غ��ري��ب  ط��اب��ع  ذات 
جتعلك  مائية  منزلقات  توفران  كلتاهما  رائعة. 
اأكرث  اإىل طرق  باالإ�شافة  باالأدرينالني،  م�شحونًا 
والت  قامت  املنع�شة.  باملياه  لال�شتمتاع  راح��ة 
اخلا�شة  الدخول  �شيا�شة  بتغيري  موؤخرًا  ديزين 
كلتا  ب��زي��ارة  لل�شيوف  االآن  ت�شمح  فباتت  بها، 
احلديقتني املائيتني بتذكرة واحدة. قد ترغب يف 
ال�شباحة  ثوب  يف  لق�شائه  كامل  يوم  تخ�شي�س 

اخلا�س بك.
ركوب األمواج

 Typhoon بحرية  يف  املميز  اجل��ذب  عامل 
ميكن  ال��ه��ائ��ل.  االأم����واج  جتمع  ه��و   Lagoon
اإذا كنت  ولكن  االأم��واج،  ال�شيوف ركوب  جلميع 
ترغب مبحاولة حتدي االأمواج التي يبلغ ارتفاعها 
درو�شًا  تقدم  احلديقة  اإدارة  ف��اإن   ، اأق��دام  �شتة 

للقا�شدين قبل افتتاح احلديقة باإيام حمددة. 
االأمر  يكون  "قد  وورلد على موقعه:  ذكر ديزين 
خمتلفًا عن اآخر مرة زرت فيها املنتجع، لكن معًا 
ميكننا اإيجاد طرق جديدة خللق حلظات �شحرية 

وذكريات ال تن�شى."

يف  الكربى  االأخ��رى  الثالث  املتنزه  بوابات  تعّد 
حيوانات  مملكة  االأبكوت،  وهي:  فلوريدا  مدينة 
بني  من  هوليوود،  ديزين  و�شتوديوهات  دي��زين، 
عدد  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  ح��دائ��ق  ع�شر  اأف�شل 
مليون   ٣٣.5 نحو  جمتمعة  وجت��ذب  ال��زي��ارات، 

زائر �شنويًا.
إعادة افتتاح

الرتفيهية  وورل���د(  )دي���زين  متنزهات  اأعلنت 
اأبوابها للزوار  بوالية فلوريدا االأمريكية عن فتح 
مالهي  ع��ودة  من  �شهر  بعد  املقبل  مت��وز   11 يف 
ما  وفق  �شتوديوز(،  و)يونيفر�شال  وورلد(  )�شي 

اأعلن م�شوؤولو املتنزه ال�شهري.
و)مملكة  ال�شحر(  )مملكة  متنزها  �شيفتتح  اإذ 
احليوان( يف اليوم نف�شه، يليهما مركز )اإبكوت( 
)يونيفر�شال  متنزه  ح�شل  وق��د  مت��وز.   15 يف 
فتحه  باإعادة  املوافقة  على  الرتفيهي  �شتوديوز( 
املتنزهات  اإغ��الق  بعد  اجل��اري،  حزيران   5 يف 

املا�شي يف  اآذار  اأورالندو منت�شف  الرتفيهية يف 
حماولة الإبطاء انت�شار فريو�س كورونا.

فكرة اإلنشاء 
زي��ارة  بعد  الن��د(  )دي���زين  اإن�شاء  فكرة  ج��اءت 
بناته  مع  ع��دة  ترفيهية  اأماكن  دي��زين(  )وال��ت 
يف الثالثينيات واالأربعينيات من القرن املا�شي. 
اال�شتديو  يف  ترفيهيًا  مكانًا  ديزين  اأن�شاأ  مبدئيًا 
اأن  اأدرك  ذل��ك  بعد  )بربانك(،  يف  به  اخلا�س 
م�شت�شارًا  فاأو�شى  مل�شروعه  ج��دًا  �شغري  املكان 
بداأ  لذلك.  منا�شب  مكان  اإيجاد  يف  مب�شاعدته 
وُك�شف  البناء يف )اأنهامي( عام 1٩54 م  ت�شييد 
�شحفي  حديث  يف   1٩55 عام  متوز   17 يف  عنه 

جرى بثه تلفزيونيًا.
مملكة السحر

ب�  عامليًا  معروفة  هي  كما  اأو  ال�شحر(،  )مملكة 
Magic Kingdom، هي متنزه لق�شاء وقت 
ومتنزه  العاملي،  دي��زين  وال��ت  منتجع  يف  الفراغ 

مت  التي  املتنزهات  اأول  ه��و  ال�شحر(  )مملكة 
 ،1٩71 الثاين  ت�شرين   1 يف  افتتح  اإذ  بناوؤها، 
اأربع حدائق يف املنتجع، متلكها وت�شغلها  وهناك 
يقدر  ما  احلديقة  �شهدت  دي��زين.  وال��ت  �شركة 
ب�17 مليون زائر يف عام 2007 ، ما يجعلها اأهم 
ال�شياحي،  اجل��ذب  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  متنزه 
)ق�شر  ه��و  ال�شحر  مملكة  يف  معلم  واأ���ش��ه��ر 
�شندريال(، امل�شتوحى من قلعة اأ�شطورية ظهرت 

يف فيلم �شندريال عام 1٩50.
من  اأك��رث  احلديقة  ا�شت�شافت   ،2016 ع��ام  يف 
االأك��رث  احلديقة  جعلها  وذك  زائ��ر،  مليون   20
التوايل  العامل على مدى 11 �شنة على  زيارة يف 
اأن املتنزه هو االأكرث  قبل تف�شي كوفيد-1٩، كما 
زيارة يف اأمريكا ال�شمالية على مدى ال�شنوات ال� 
ال�شعادة  لزوارها  احلديقة  وجتلب  املا�شية،   17
الرتفيهية  العرو�س  عرب  العائلي  واملرح  والفرح 

التي حتاكي عامل اخليال.

يقصدها سنويا نحو 20 مليون زائر، يتجولون خالل 
بواباتها املتعددة، إذ تتمتع اململكة السحرية يف عامل 

)والت ديزين( بأعىل نسبة حضور أمام أية مدينة 
ترفيهية أخرى يف العامل.

أنشطة منتجعات 

لحظات سحرية

وذكريات ال تنىس 

ديزين 
والت

آرثر ليفني

 ترجمة: آالء فائق
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املرقد  العراقية" زارت هذا  ال�شبكة  "جملة 
كتاب  )حمد  احل��اج  التقت  حيث  ال�شريف 

ح�شني( االأمني اخلا�س للمزار... 
عبد الله الشهيد

املح�س  اهلل  عبد  اإن  اخلا�س  االأم��ني  يقول 
املثنى  ب��ن احل�����ش��ن  امل��ح�����س  ه��و ع��ب��د اهلل 
طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  ال�شبط  احل�شن  بن 
احل�شن  ه��و  اأب���اه  الأن  املح�س  �شمي  )ع(، 
فهو  احل�شني،  بنت  فاطمة  هي  واأم��ه  املثنى 
ها�شمي خال�س، الأنه  ثمرة التقاء الفرعني 
مع  املن�شور  �شجن  يف  ا�شت�شهد  املباركني، 

�شتة من اإخوانه واأبناء عمومته.
بيتان من الشعر

اأوالد  والدة  تاريخ  ح�شني  احل��اج  يحدد  مل 
احل�شن �شالم اهلل عليهم، لكنهم ا�شت�شهدوا 
العبا�شي  احل��اك��م  زم���ن  يف  145ه�����  �شنة 
م��دة من  ال�شجن  اأودع��ه��م  اأن  بعد  اآن���ذاك، 

قربان  وهناك  عليهم،  يهّده  اأن  قبل  الزمن 
الإخوته  والثاين  املح�س  اهلل  لعبد  اأحدهما 

عليهم ال�شالم اأجمعني.
عبد  ا�شت�شهاد  ق�شة  اخلا�س  االأم��ني  يروي 
اآل  قام  فيقول:  ال�شبعة  واإخوته  املح�س  اهلل 
احل�شن �شالم اهلل عليهم بثورة يف الطائف، 
اأب����ي جعفر  ال��ع��ب��ا���ش��ي  زم���ن احل���اك���م  يف 
)عثمان  ا�شمه  واٍل  هناك  وك��ان  املن�شور، 
اأن  املن�شور  فاأمره  الطائف  يف  رب��اح(  ابن 

هناك  وي�شجنهم  عليهم  يقب�س 
���ش��ن��وات ط����وال. 
144ه���  �شنة  ويف 
ع����ن����دم����ا ذه����ب 
اإىل  امل���ن�������ش���ور 
ا�شتوقفت  احل��ج 
م����وك����ب����ه ط��ف��ل��ة 
واأن�شدت  �شغرية 

بيتني من ال�شعر تت�شفع بهما الإطالق �شراح 
املن�شور  اأم��ام  وعمومتها  امل�شجون  والدها 

الدوانيقي اإذ قالت:
ُّه مته�دما ارح��م كبريًا �ش��ن�

                       يف ال�شجن بني �شال�شل وقيوِد
لو عدت للرحم القريبة بيننا 

ك��م بب�ع�يِد نا م��ن ج��دِّ                         ما ج��دُّ
ال�شعر نحن تربطنا �شلة  اأبيات  تقول له يف 
ترجو  وكانت  ال�شجن  اأودعتهم  واأنت  قرابة 
اأن ي�شتجيب لها، فاأطرق املن�شور براأ�شه اإىل 
عنده  امل�شجونني  ال�شادة  وا�شتذكر  االأر���س 
لكنه مل يباِل، بل اأ�شدر اأمرًا بت�شفريهم من 

قافلة  حملتهم  اإذ  العراق  اإىل  الطائف 
من اجِلمال.

تقول الروايات التاأريخية اإن الوايل 
غطاء،  بغري  م��رك��ب  يف  و�شعهم 
مقيدين  حفاة  الروؤو�س،  مك�شويف 
ال�شم�س،  اأ�شعة  حتت  بال�شال�شل 

وق���د اأث����ر ه���ذا احل����دث يف 

االإم����ام ال�����ش��ادق )ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم( ال��ذي 
على  تنهمر  ودموعه  �شاتر  خلف  واقفًا  كان 
هلل  حرمة  حُتفظ  ال  واهلل  يقول:  وهو  خّديه 
بعد هوؤالء. وجاء بهم املن�شور اإىل العراق، 
اأبواب  على  الها�شمية  منطقة  اإىل  وحتديدًا 
يوجد  حيث  ال��ف��رات،  �شاطئ  ق��رب  الكوفة 
اإىل  امل��وؤدي��ة  القنطرة  عند  ه��ن��اك  �شجن 
الكوفة فاأودعهم هذا ال�شجن املظلم الذي ال 

ُيعرف فيه الليل من النهار.

اأم�شى ال�شيد عبد اهلل واإخوانه اأيام �شجنهم 
يوميًا على  القراآن فكانوا يقراأونه  يف قراءة 
يوؤدون  اإكمال كل جزء  وبعد  اأوق��ات،  خم�شة 
من  الليل  يعرفون  ال  الأنهم  ال�شالة  فرو�س 
اأوق��ات  معرفة  بو�شعهم  يكن  مل  اإذ  النهار 

ال�شالة.
حادثة استشهادهم

وبح�شب الروايات التاأريخية، فاإن  املن�شور 
هدم ال�شجن على روؤو�س عبد اهلل واإخوانه، 
ال��ذي��ن هبوا   النا�س  ب��ني  اأح���دث ذع���رًا  م��ا 
لكنهم  الإنقاذهم،  حماولة  يف  عنهم  للبحث 
اأنقا�س  حتت  جميعًا  ا�شت�شهدوا  قد  كانوا 
نقل  ال��ذي  يحيى  ال�شيد  با�شتثناء  ال�شجن، 
ع��ب��د اهلل امل��ح�����س اأخ���اه���م ال��ك��ب��ري ال��ذي 
وال�شبعني  ال�����ش��اد���ش��ة  يف  وه���و  ا�شت�شهد 
يف  اهلل  عبد  حدثنا  يقول:  العمر.  من 
ال�شغرى،  فاطمة  اأم��ه  عن  ال�شجن 
االإم��ام احل�شني،  بنت  التي هي 
الزهراء  فاطمة  جدتها  عن 

يف محافظة بابل بناحية اإلمام زيد )ع(، وعىل الطريق الرابط بني 
رضيحي القاسم والكفل )عليهام السالم( يقع مزار عبد الله املحض 

وإخوانه السبعة، إنه اإلمام الذي عارص حياة اإلمامني الباقر والصادق 
)عليهام السالم( يف نهاية العهد األموي وبداية العهد العبايس.

 

عامر جليل إبراهيم 

تصوير- حسني طالب

أعادت األمانة العامة للمزارات بناء مراقدهم

ما قصة عبد الله املحض 

وإخوانه السبعة

الحا ج حمد كتاب حسني
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ال�����ش��الم(  )عليها 
من  "يدفن  يقول:  )���س(،  اهلل  ر�شول  عن 
يدركهم  مل  الفرات  �شاطئ  يف  �شبعة  ولدي 
االأولون ومل ي�شبقهم االآخرون." يقول: قلت 
قال  �شبعة؟  تقول  فلماذا  ثمانية،  نحن  له 
ال��ذي  ه��و  والدليل  ال��رواي��ة،  �شمعت  هكذا 
جنا من واقعة هدم ال�شجن فبقي �شبعة هم 
امل�شت�شهدون، فالرواية حتققت مثل ما رويت 
االأ�شحى  عيد  ي��وم  يف  ا�شت�شهادهم  فكان 
من  ال��ذي جنا  يحيى  وال�شيد  145ه���،  �شنة 
هدم ال�شجن عاد اإىل املدينة وق�شى ما بقي 
من عمره هناك وتويف الحقًا، وبقي عبد اهلل 

املح�س واإخوته ال�شبعة مدفونني هنا.
بناء املرقد

من  اك��رث  تبلغ  م�شاحة  على  امل��رق��د  اأق��ي��م 
اأربعة دوامن ب�شمنها م�شاحة احلرم 650م 
للرجال  اأح��ده��م��ا  ن�شفني  اإىل  مق�شومة 
�شتة  البناء  ارت��ف��اع  يبلغ  للن�شاء.  واالآخ���ر 
ع�شر  �شبعة  الكبرية  القبة  وارتفاع  اأمتار، 
واملزار  م��رتًا،  ع�شر  اأربعة  وال�شغرية  مرتًا 
اهلل  لعبد  اأح��ده��م��ا  �شريحني  م��ن  يتاألف 
ب�شباك  ت��وج  �شريح  ك��ل  الإخ��وت��ه،  واالآخ���ر 
بنقو�س  وال���ذه���ب  ال��ف�����ش��ة  م���ن  م�����ش��ن��وع 
مب��زار  التمار  ور���ش��ة  يف  �شنعت  اإ�شالمية 
االأمانة  اإىل  التابع  التمار  ميثم  بن  يحيى 

العامة للمزارات ال�شيعية.
للمزار  ترميمًا  اأن  كتاب  حمد  احلاج  يوؤكد 
العراق على  العثماين يف  اأيام احلكم  جرى 

يد جّده اخلام�س املرحوم )عبا�س 
القبة  ان��ه��ارت  1٩50م   �شنة  ويف  ح��ري��ز(. 
احل��اج  امل��رح��وم  بناءها  واأع���اد  ال�شغرية 
�شنة  اأبو ح�شنة( رحمه اهلل، ويف  )ح��داوي 
باأبعاد  املرقد  لبناء  االأ�ش�س  و�شع  1٩٩0م 
واالأعمدة  االأ�ش�س  واأن�شئت  )22م×27م( 
امل��زار،  ُي�شّقف  مل  ولكن  بالطابوق  وُغلفت 
وكان ذلك تربعًا من املوؤمنني وخدام املرقد 
دكتور  تربع  النظام  �شقوط  وبعد  ال�شريف، 
من اأهايل دياىل و�شيخان من اأهايل النجف 
وهو  اهلل،  رحمه  الكويتي(  اأحمد  و)مهند 
لبناء  خمططات  و�شع  ا�شت�شاري  مهند�س 
يف  توقف  البناء  لكن  االأ�ش�س،  و�شب  املزار 

�شنة 2007م.

اإىل  امل���زار  م  �شُ  2010 ع��ام  ويف  ي�شيف:   
ال�شريفة  ال�شيعية  للمزارات  العامة  االأمانة 
وتخطينا مراحل متقدمة يف اإعماره بجهود 
نائب  اجل��وه��ر(  )خليفة  ال�شيخ  �شماحة 
ال�شريفة  ال�شيعية  للمزارات  العام  االأم��ني 
من  اللوج�شتية  االأم����ور  ك��ل  تهيئة  وج���رت 

ت�شاميم وغريها.
املوؤمنني  مبادارات  اىل  حمد  احلاج  واأ�شار 
الذي  الدروي�س(  )فالح  ومنهم   التطوعية 

تربع  ب�40 طنًا من )�شي�س احلديد(.
ببناء  اجلوهر  خليفة  ال�شيخ  اأوع��ز  بعدها   
القبب وتوالت باقي املراحل وُغلفت القبب 
البناء  مراحل  لتكتمل  الكربالئي  بالكا�شي 

بتزجيج ال�شقوف من اخلارج.
تفاصيل املزار 

ي�شهد املزار قدوم اآالف املوؤمنني من خمتلف 
احلجة،  ذي   من  الرابع  يف  العراق  اأنحاء 
الذي  واإخ��وان��ه،  اهلل  عبد  ا�شت�شهاد  تاريخ 
)�س(  االأع��ظ��م  الر�شول  وف��اة  مع  يتزامن 

وا�شت�شهاد االإمام زيد )ع(.
ي��ت��اب��ع االأم����ني اخل���ا����س: اأم���ا يف ال��زي��ارة 
فيق�شدنا  املليونية  وال��زي��ارات  االأربعينية 
االإ�شالمية  وال���دول  اجل���وار  دول  م��ن  زوار 
وال�شبت  اجلمعة  يومي  يف  امل��رق��د  ل��زي��ارة 
واأيام العطل، وتقام يف املزار دورات ثقافية 
يف  وتكثف  ال�شنة  م��دار  على  ع��دة  وقراآنية 

العطل ال�شيفية.
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تعتزم �شبكة االعالم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�شبكة قريبًا.. لذا تدعو 
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لعر�شها داخل املتحف مع تثبيت ا�شم جهة االهداء يف لوحة خا�شة بها.
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الذكاء االصطناعي 

سالحاً يف الحرب 

رفاه حسن

لطاملا كانت دول العامل 
الكربى يف سباق ال نهاية 

له يف سبيل تسليح جيوشها 
بأحدث املعدات العسكرية 

واملحافظة عىل وجودها 
العسكري املؤثر يف سياسة 
هذا العامل وخرائطه، حتى 
أن هذه الحرب ومبساعدة 
التكنولوجيا الحديثة وصل 

مداها حتى الفضاء الخارجي، 
وبتوجه تلك الدول اىل 

رقمنة مؤسساتها العسكرية 
أصبح رصاع التسليح هذا هو 
االكرث تأثرياً يف استقرار هذا 
الكوكب إن صح التعبري. 

الع�شكرية فنحن ال نق�شد التحول من ا�شتعمال 
نعني  ب��ل  احل��وا���ش��ي��ب،  ا�شتعمال  اىل  ال���ورق 
اأداء  ا�شتعمال تكنولوجيا الذكاء ال�شناعي يف 
املهام التي تتطلب ذكاء العقل الب�شري، وفهم 
املعطيات، والرتجمة اىل لغات خمتلفة، لن�شل 

اإىل نتيجة مر�شية باتخاذ القرار املنا�شب.
التي  الكثرية  االي��ج��اب��ي��ات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  امل�شرية  االأنظمة  تقدمها 
كما هو احلال يف الو�شول اىل املناطق املتنازع 
عليها وجمع البيانات وحتليلها ف�شاًل عن حماية 
احل���دود ور���ش��د حت��رك��ات اخل��الي��ا االرهابية 
الدقة  نن�َس  وال  املنا�شب،  الوقت  يف  و�شدها 
املتناهية التي متنحها التكنولوجيا، وبالتحديد 
�شرب  جمال  يف  اال�شطناعي  الذكاء  تقنيات 
اأنها  اإال  اخلارجية  ال�شربات  و�شّد  االأه��داف 
حول  واالتهامات  امل�شكالت  من  كثريًا  تواجه 
الفئة  تلك  ال�شيما  ا�شتخدامها  اأخ��الق��ي��ات 

على  ق��ادرة  اأنها  اإذ  منها،  باالأ�شلحة  امل��زودة 
�شرب االهداف بعد جمع وحتليل البيانات دون 

احلاجة للعودة اىل اجلهة التي اطلقتها.
اإن القوة املهولة التي تقدمها تكنولوجيا الذكاء 
متنح  التقليدية  احلرب  ال�شلحة  اال�شطناعي 
الدول الثقة الكاملة بقوة جيو�شها على الرغم 
من اأن هذه التكنولوجيا وغريها ال تتوقف عن 
معدل  و�شل  اإذ  اآخر،  بعد  يومًا  والنمو  التطور 
الذكاء اال�شطناعي  لتكنولوجيا  ال�شنوي  النمو 
اىل حوايل %40 ولكن بع�س الدول يف حلظة 
ما تظن اأنها ال ُتهزم بامتالكها هذه التقنيات، 
ال�شلمية  احللول  اإىل  اأب��دًا  التلجاأ  فاإنها  وعليه 
تقوم  قد  اأو  تفكري  ب��دون  ال�شربات  ت��رد  فهي 
التي  املعطيات  بح�شب  ا�شتباقية  ب�شربات 

تقدمها التكنولوجيا لها.
هذه  احل��رب  �شاحات  اأبطال  اأن  املعروف  من 
ثم  وال�شني  االأمريكية  املتحدة  الواليات  هي 

رو�شيا اإذ ت�شعى هذه الدول واأخرى غريها اىل 
اأو حتى احل�شول على  ال�شدارة  اإىل  الو�شول 
فقد  التقنيات،  ه��ذه  تطوير  يف  ا�شتقالليتها 
جرى اإنفاق ما يقارب 1400 مليون دوالر على 
ومن   2019 �شنة  يف  التكنولوجيا  هذه  تطوير 
املتوقع اأن ي�شل اىل ما يقارب اأحد ع�شر مليار 

دوالر بحلول �شنة 2025.
ال  م���وردًا  كونه  التقني  املجال  مييز  ال��ذي  اإن 
معينة،  جهة  من  لالحتكار  قابل  وغري  ين�شب 
تطوير  يف  امل�شاهمة  على  ق���ادرون  فاجلميع 
هو  االأم��ر  يقت�شيه  ما  وكل  التكنولوجيا،  هذه 
هذه  ا�شتثمار  من  ليتمكنوا  النا�س  يتعلم  اأن 
فا�شتخدام  وج���ه،  اأك��م��ل  على  التكنولوجيا 
الذكاء اال�شطناعي مثال ال يقت�شر على وقت 
احلرب فقط، ففي اأيام ال�شلم له دور كبري يف 
وال�شحة  والتعليم  االقت�شاد  قطاعات  دع��م 

واالت�شاالت.

اأمتتة"  اأو  "رقمنة  تبدو م�شطلحات مثل  رمبا 
كذلك  ت��ك��ون  ال  وق��د  ال��ن��ا���س  لبع�س  م��األ��وف��ة 
ه��ذه  اأن  امل���ع���روف  وم���ن  االآخ�����ر،  لبع�شهم 
الكمبيوتر  ا�شتخدام  على  تطلق  امل�شطلحات 
واالأجهزة املبنية على املعاجلات اأو املتحكمات 
والربجميات يف خمتلف القطاعات ال�شناعية 
وال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة م��ن اأج���ل ت��اأم��ني �شري 
و�شليم  دقيق  اآيل  ب�شكل  واالأعمال  االإج��راءات 
اأن  الويكيبيديا  ت��ق��ول  مم��ك��ن.  خ��ط��اأ  وب��اأق��ل 
االأمتتة هي فن َجْعل االإجراءات واالآالت ت�شري 

وتعمل ب�شكل تلقائي.
تاأثري  حجم  ا�شتنتاج  ميكن  املنطلق  هذا  ومن 
بداية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  على  االأمتتة  عملية 
وحتليلها  البيانات  وجمع  والر�شد  املتابعة  من 
الذي يوؤدي يف النهاية اىل حت�شني جودة عملية 
اتخاذ القرار داخل املوؤ�ش�شة بغ�س النظر عن 
البعيد  امل��دى  على  تنفذ  اآجلة  ق��رارات  كونها 

اأنها  اإال  احل���رب  اأوق���ات  اث��ن��اء  م�شتعجلة  اأو 
ما  وه��ذا  الوا�شحة  والفعالية  بالدقة  تت�شم 
املوؤ�ش�شة  اأج��زاء  باقي  يف  جليًا  انعكا�شه  يبدو 

الع�شكرية.
اأبرز االأمثلة على دور تكنولوجيا املعلومات هي 
االأنظمة امل�شرية املتمثلة بالطائرات واملركبات 
ح�شب  اآيل  نحو  على  تعمل  التي  والغوا�شات 
كفيلة  االنتقالة  هذه  وكانت  عليه،  ُبرجمت  ما 
بتقليل اخل�شائر الب�شرية ف�شاًل عن كون هذه 
االآالت قادرة اليوم على اإمتام فريق كامل من 
التي  البيانات  وربط  املراقبة  اىل  اال�شتطالع 
ثم  م�شبقًا،  املتوفرة  املعلومات  مع  جمعها  مت 
حتليلها يف �شبيل اتخاذ القرار املنا�شب، اإذ اأن 
بع�س هذه االآالت تكون مزودة بذخرية جاهزة 
الدفاع  اأو  الهجوم  اىل  احلاجة  دعت  حال  يف 

عن املركبة.
ونحن عندما نتحدث عن الرقمنة يف املوؤ�ش�شة 
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عاتق  ع��ل��ى  األ��ق��ي��ت  �شعبة  مهمة  اإن��ه��ا 
لزّجهم  الالعبني  اختيار  يف  امل��درب��ني 
هذا  ويف  العمرية.  الفئات  منتخبات  يف 
تفعيل  التطبيعية  اللجنة  ارت��اأت  املو�شم 
انطلق  وقد  والنا�شئني،  ال�شباب  دورّي��ي 
لكن  فعاًل،  القدم  لكرة  ال�شباب  دوري 
امل�شاركني  الالعبني  اأع��م��ار  كانت  ه��ل 
كرثة  �شبب  وم��ا  �شحيحة؟  ال���دوري  يف 
االع��رتا���ش��ات م��ن ق��ب��ل امل��درب��ني على 
االأم��ور  هذه  كل  االأخ��رى،  الفرق  العبي 
حدثنا عنها بع�س مدربي الفرق. كانت 
الطلبة  ن��ادي  فريق  م��درب  مع  البداية 

)اأحمد جمعة( الذي حتدث قائاًل: 

بروز املواهب الشبابية
املو�شم  لهذا  ال�شبابي  ال��دوري  انطالق 
الهيئة  ل�����ش��ال��ح  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ق��ط��ة  ك���ان 

هلل  واحلمد  ال��ك��رة،  الحت��اد  التطبيعية 
ق�شينا بن�شبة كبرية على حاالت التزوير 
ال�شبابية  الفئة  ه��ذه  يف  حت�شل  التي 
يف  التزوير  م�شكلة  اإن  نقول  ال  املهمة، 
اأن  اإذ  كليًا،  انتهت  الالعبني  اأع��م��ار 
متار�س  م��ازال��ت  ال��ف��رق  بع�س  ه��ن��اك 
التزوير من اأجل احل�شول على النتائج، 
جهودًا  التطبيعية  اللجنة  بذلت  وق��د 
االأم����ور مبنتهى  �شري  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رية 
ال�شفافية يف دوري ال�شباب، وقد حتقق 
النجاح فعاًل بربوز املواهب ال�شبابية يف 
وهذا  ال�شحيحة،  االأعمار  وفق  الدوري 
لهم  توفرت  فلو  العراقية،  الكرة  يخدم 
ف�شيكون  احلقيقيني  واالهتمام  الرعاية 

لهم �شاأن كبري يف امل�شتقبل القريب.

 التزوير تدمري للمواهب

)اإبراهيم  بيتي�س  اأكادميية  مدرب  اأما 
اأتكلم ب�شراحة،  جاري( فيقول: �شوف 
ل��ّل��ج��ن��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  ك���ل  اأواًل 
الفئات  دوري  باعتمادها  التطبيعية 
العمرية مبراحله كافة ، اأمتنى اأن يكون 
االأ�شبال  دوري  املعتمد  املنهاج   �شمن 
لقد  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ش��م  وال����رباع����م يف 
اأ�شبحت اإقامة دوري الرباعم �شرورية 
ج����دًا، ف��اأغ��ل��ب االأن���دي���ة ح��ال��ي��ًا لي�شت 
منهج  و�شع  واإذا  للرباعم،  فرق  لديها 
انطالق دوري الرباعم، عندها �شت�شعى 
اأما  للرباعم.   فرق  ت�شكيل  اإىل  االأندية 
متابعة  ثمة  فحتما  املتابعة،  بخ�شو�س 
ج��دًا،  فقرية  لكنها  ال�شبابي،  ل��ل��دوري 
على  امل�شرفني  جميع  اأن  ه��و  وال��دل��ي��ل 
اخلا�س  التزوير  م�شاألة  تابعوا  ال��دوري 
ب��اأع��م��ار ال��الع��ب��ني على ق��دم و���ش��اق يف 
املحافظات.  يف  وال�شيما  االأن��دي��ة،  جميع 
لقد �شاهدت فريق �شباب ال�شماوة باأعمار 
الكرخ  ون���ادي  النفط  وفريقي  حقيقية، 
كذلك يلعبان باأعمار حقيقية، اأما االأندية 
اجلماهريية فحدث وال حرج! هناك بينهم 

العبون باأعمار كبرية واجلميع يتكلم، واإذا 
لديهم،  اأي الع��ب  م��ا على  اأح���ٌد  اع��رت���س 
يف  خ�شن(!  )عظمه  الالعب  اإن  يقولون 
حني اأن ثمة تالعبًا يف عمر الالعب يرتاوح 
بني �شنتني وحتى اأربع �شنوات، وهذا طبعًا 
املوهوبون  الالعبون  اأما  للمواهب،  تدمري 
فهم موجودون بكرثة يف الدوري وكان اهلل 

يف عون الكادر التدريبي ملنتخب ال�شباب.

أعامر صحيحة
املدرب )هادي عبد عون(،  كذلك حتدث 
املدر�شة  الالعبني يف  بتخريج  املتخ�ش�س 
ال�شباب  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  التخ�ش�شية 
متابعتي  م��ن خ��الل  ق��ائ��اًل:  وال��ري��ا���ش��ة، 
لدوري ال�شباب لهذا املو�شم �شاهدت كثريًا 
العراقية،  االأندية  الكروية يف  املواهب  من 
اأغلب هذه املواهب ت�شتحق ارتداء الفانيلة 
امل�شرفني  املدربني  كان عمل  وقد  الدولية، 
على املنتخبني ال�شبابي والنا�شئني �شحيحًا 
ال�شباب  دوري  م��ب��اري��ات  ت��اب��ع��وا  عندما 
اأن  اأعتقد  املميزين،  الالعبني  الختيار 
اأغ��ل��ب ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف ال����دوري هم 
املباريات  كانت  لذلك  �شحيحة،  باأعمار 
اللجنة  ت�شارع   اأن  اأمتنى  وحما�شية،  قوية 
التطبيعية اإىل و�شع برنامج جديد للمو�شم 
يف  والنا�شئني  االأ���ش��ب��ال  واإدخ����ال  املقبل 
مواهب  ظهور  اأج��ل  من  ال���دوري  قامو�س 
العراقي  ال��دوري  كان  ال�شابق  يف  جديدة، 
ونا�شئني،  اأ�شبااًل،  املراحل؛  جميع  ي�شمل 
و���ش��ب��اب��ًا، ل��ك��ن ب��ع��د ذل���ك األ��غ��ي ال���دوري 
�شنوات عدة، وقد عملت اللجنة التطبيعية 
املو�شم  هذا  ال��دوري  اإع��ادة  على  م�شكورة 

وتلك فاحتة خري اإن �شاء اهلل.  

التزوير موجود.. لكن!
اأما مدرب الفئات العمرية )�شبيح رحيم( 
يف  قائاًل:  ال�شباب  دوري  عن  حتدث  فقد 
بانطالق  خ���ريًا  ا�شتب�شرنا  املو�شم  ه��ذا 
الدوري الكروي ال�شبابي، اإذ �شعت اللجنة 

العراقيل  برغم  انطالقه  اإىل  التطبيعية 
حيث  من  امل�شابقات  جلنة  واجهت  التي 
جلبوا  فبع�شهم  الالعبني،  فح�س  عملية 
ه��وي��ات اإخ��وان��ه��م االأ���ش��غ��ر ���ش��ن��ًا منهم 
االآخ���ر،  وبع�شهم  فرقهم،  م��ع  و���ش��ارك��وا 
بهويات جرى  االأندية، جاءوا  وال�شيما من 
االأمور  وهذه  وهكذا،  فيها،  العمر  ت�شغري 
كرثت  لذلك  الفح�س،  جلنة  على  ُم��ّررت 
املباريات،  يف  الالعبني  على  االعرتا�شات 
اإذ وج��دن��ا م��درب��ني ك���رثًا اع��رت���ش��وا على 
ال��الع��ب )ال��ف��الين وال��ع��الين( يف تغيري 
النهائية  املح�شلة  يف  ف��ال��دوري  ت��ول��ده، 
ناجح نظرًا الإقامته يف وقت حمرج، نتمنى 
يف املو�شم املقبل اأن يكون الدوري منوذجيًا 
ويعمل على وفق �شوابط وقوانني وعقوبات 
�شارمة بحق الفرق التي تلجاأ اإىل التزوير 

يف اأعمار الالعبني.  

البد من عقوبة صارمة عىل 
الفرق التي تسعى للتزوير

 اآخ����ر امل��ت��ح��دث��ني ك���ان امل����درب )حممد 
اإذ  دي��اىل  ج�شر  فريق  م��درب  ا�شماعيل( 
جيدًا  التطبيعية  اللجنة  عمل  ك��ان  ق��ال: 
بانطالق  اأمرت  عندما  احلايل  املو�شم  يف 
ا�شتب�شرنا  بال�شباب، وقد  الدوري اخلا�س 
هناك  اأن  نعلم  نكن  مل  لكننا  ب��ه،  خ���ريًا 
العبني  �شفوفها  يف  �شمت  ال��ف��رق  بع�س 
اأع��م��اره��م ت��ت��ج��اوز احل���د امل��ق��رر، وح��ني 
باأن  املعنيني  من  الرد  ياأتينا  عنهم   ن�شاأل 
�شخمة!  بنيتهم  لكن  �شحيحة،  اأعمارهم 
اعرتا�شات  لتقدمي  الفرق  ببع�س  حدا  ما 
لكن  جيد  ال��دوري  التطبيعية.  اللجنة  اإىل 
دوري  يف  نتمنى  املتابعة،  بع�س  تنق�شه 
الكروي  االحت��اد  يكون  اأن  املقبل  املو�شم 
اإىل  ت�شعى  التي  الفرق  مع  �شرامة  اأك��رث 
منع  اأجل  من  الالعبني  اأعمار  يف  التزوير 
يف  �شيئًا  ت��اأث��ريًا  توؤثر  التي  الظاهرة  ه��ذه 
اأعمار  فتزوير  العراقية،  الكرة  م�شتقبل 

الالعبني قاتل للمواهب بدون �شك.

منذ فرتة طويلة ودوري الفئات العمرية لكرة القدم مل يدخل حيز 
التنفيذ، إذ أوقفت النشاطات الكروية طوال السنوات السابقة ألسباب 

اتحادية مبهمة، بل اعتمد اتحاد الكرة حينها يف تشكيله للمنتخبات 
الوطنية الخاصة بالفئات العمرية عىل املدارس الكروية وهمة الكوادر 

التدريبية بالبحث عن الالعبني يف املالعب املختلفة.

 

كتب/ أحمد رحيم نعمة

ب����ع����د ان����ط����الق����ه م����ت����أخ����راً 

ال��ق��دم..  ل��ك��رة  ال��ش��ب��اب  دوري 

!نجاح واعرتاضات
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والريا�شة  ال�شباب  جلنة  رئي�س  ح�شرها  كما 
رئي�س  وم�شت�شار  عليوي،  عبا�س  ال�شيد  النيابية 
بنيان،  اإي���اد  ال�شيد  الريا�شة  ل�شوؤون  ال���وزراء 
االإعالم  و�شائل  البطولة ممثلو  كما ح�شر ختام 

املرئية وامل�شموعة واملقروءة.
العراق أواًل

اأن  بعد  البطولة  يف  االأول  املركز  ال��ع��راق  حقق 
خطف العبوه ت�شع ميداليات: اأربع منها ذهبيات 

حني  يف  نحا�شيات،  وث���الث  ف�شيتان  واث��ن��ت��ان 
بخم�س  ال��ث��اين  امل��رك��ز  التون�شي  املنتخب  ن��ال 
واحدة،  وف�شية  ذهبيات  منها  اأرب��ع  ميداليات، 
واح��دة،  بذهبية  ثالثًا  الكويتي  املنتخب  وج��اء 
باأربع  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ال�شوري  املنتخب  واح��ت��ل 
ميداليات، ثالث ف�شيات وبرونزية واحدة، بينما 
اخلام�س  امل��رك��ز  على  املغربي  املنتخب  ح�شل 
ليبيا  منتخبات  وح�شلت  ف�شيتني،  مبيداليتني 

واليمن وال�شودان على املراكز ال�شاد�س وال�شابع 
لكل  واح��دًا  نحا�شيًا  و�شامًا  بتحقيقها  والثامن 
منها، ومل حت�شل منتخبات اجلزائر واالإمارات 

وال�شعودية على اأي و�شام.
عاصمة اإلبداع

وبعد انتهاء البطولة حتدث كثرٌي من ال�شخ�شيات 
الريا�شية ملجلة "ال�شبكة العراقية" عن احت�شان 
وكانت  الكبري،  العربي  التجمع  ل��ه��ذا  ال��ع��راق 

العراقية رعد  االأوملبية  اللجنة  البداية مع رئي�س 
ال�شباب  بح�شور  �شعيد  اأن��ا  ق��ال:  ال��ذي  حمودي 
فوجود  وال��ت��األ��ق،  االإب����داع  عا�شمة  يف  ال��ع��رب��ي 
احلبيبة  بغداد  اأر���س  على  االأ�شقاء  الريا�شيني 
تنظيم  يف  العراق  جنح  لقد  بعينه،  النجاح  هو 
منتخبنا  فيها  ت��وج  ال��ت��ي  املهمة  البطولة  ه��ذه 
و�شتكون  وا�شتحقاق،  ج��دارة  عن  االأول  باملركز 
هناك بطوالت اأخرى لالألعاب الريا�شية املتنوعة 

يحت�شنها العراق اإن �شاء اهلل.
نجاح كبري

ال�شباب  جلنة  رئي�س  عليوي  عبا�س  حتدث  كما 
وال��ري��ا���ش��ة يف ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي ق��ائ��اًل: كنت 
العرب  االأ�شقاء  الريا�شيني  م�شرورًا جدًا بوجود 
يف بلدهم العراق، فوجودهم بني اإخوتهم و�شعبهم 
العراقي هو النجاح والفوز الذي نن�شده، وح�شور 
االإخوة يف االحتاد العربي للعبة ومت�شكهم باللعب 
البطولة  هذه  �شتكون  جدًا،  رائع  �شيء  بغداد  يف 
العربية  للبطوالت  العراق  الحت�شان  خري  فاحتة 

واالآ�شيوية املقبلة يف االألعاب كافة.
ألول مرة

فيما حتدث رئي�س احتاد القو�س وال�شهم العراقي 
البطولة  اأن  يف  �شك  ال  قائاًل:  امل�شهداين  �شعد 
حققت جناحًا مذهاًل بجميِع املقايي�س وباإجماع 
االإع���الم  وال�شيما  امل�����ش��ارك��ة،  العربية  ال���دول 
العراقي الذي �شجل نقطة النجاح االأوىل للبطولة 
وحتى  االأول  اليوم  منذ  الناجحة  تغطيته  عرب 
نهاية البطولة، وقد كانت املواكبة رائعة وللقنوات 
بتنظيمنا  التاريخ  دخلنا  لقد  جميعًا،  العراقية 
بغداد  يف  الثامنة  ال��ع��رب  ك��اأ���س  بطولة  نهائي 
واملوؤهلة الأوملبياد طوكيو 2021، وهي املرة االأوىل 
هذه  و�شتكون  تاريخه،  يف  العراق  ينظمها  التي 
البطولة فاحتة خري ال�شت�شافة العراق للبطوالت 

االأخرى لالألعاب كافة. 
تنظيم رائع

وال�شهم  للقو�س  ال��ع��رب��ي  االحت����اد  رئ��ي�����س  اأم���ا 
�شعيد  اأن��ا  فقال:  الدو�شري  اإبراهيم  ال�شعودي 
وهي  بغداد  العا�شمة  يف  بوجودي  ال�شعادة  كل 
ال��ب��ل��دان  �شتى  م��ن  ال��ع��رب  االأ���ش��ق��اء  حتت�شن 
البطولة  تنظيم  يف  ال��ع��راق  جنح  لقد  العربية، 
وال  ج��دًا،  رائ��ع  ب�شكل  وال�شهم  بالقو�س  العربية 

من  لكل  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم  اأن  اإال  ي�شعني 
و�شكر  املهمة،  البطولة  ه��ذه  اإجن��اح  يف  �شاهم 
العراقي  والريا�شة  ال�شباب  وزير  لل�شيد  خا�س 
عدنان درجال ورعايته للبطولة على اأكمل وجه. 

بغداد واأهلها الطيبون
حتدث  الكحالين  في�شل  اليمني  الوفد  رئي�س 
لل�شبكة قائاًل: اأنا �شعيد بالقدوم اإىل العراق، اإن 
العراق عامل م�شاعد  العربية يف  البطولة  اإقامة 
لغر�س  فيها  امل�شاركة  وت��اأت��ي  اللعبة،  ن�شر  يف 
املتحققة،  النتائج  عن  النظر  بغ�س  اإجناحها 
وهذه فر�شة رائعة لنا للقاء اإخوتنا يف االحتادات 
�شاهدنا  العراق  دخولنا  ومنذ  االأخ��رى،  العربية 
راقية  مدينة  وه��ي  بغداد،  يف  طبيعيًا  �شيء  كل 
وعريقة باأهلها الطيبني وباحلفاوة التي القيناها 
نهائيات  يف  املرتفعة  احل���رارة  وب��رغ��م  منهم، 
املنظمة  اللجنة  الأن  بها  نح�س  مل  لكننا  البطولة 
وفرت كل االأمور التي تقي الالعب احلرارة، بل 
اأن  اأمتنى  احلرارة،  اأن�شتهم  الالعبني  اأفراح  اإن 
تتكرر البطوالت العربية وحتى االآ�شيوية يف هذا 
�شتى  يف  النجوم  من  كثريًا  اأجن��ب  ال��ذي  البلد 

االألعاب الريا�شية. 
مركز الصدارة

اأما ال�شحفي الريا�شي غازي �شايع الذي ح�شر 
بطولة  يف  العربي  التجمع  اإن  ف��ق��ال:  البطولة 
عدة  ر�شائل  بعث  وال�شهم  بالقو�س  العرب  كاأ�س 
اإىل املعنيني يف ال�شاأن الدويل والعاملي تفيد باأن 
يف  البطوالت  كل  ا�شت�شافة  على  ق��ادر  العراق 
قد  احلالة  وه��ذه  وحمليًا،  دوليًا  االأل��ع��اب  �شتى 
توازي ما ح�شل عليه العراق بعد اأن تبواأ مركز 
انفرد  التي  البطولة  هذه  يف  العربية  ال�شدارة 
بها احتاد القو�س وال�شهم عن بقية االحتادات، 
بتنظيمها  اأ�شاد  التي  البطولة  هذه  جنحت  لقد 
اأن هناك  اإال  كل ال�شيوف وتكللت بفوز العراق، 
اأ�شبابًا مهدت الطريق حل�شول املنتخب العراقي 
على املركز االأول عربيًا ومنها القيادة الناجحة 
عرب  واأع�شائه  برئي�شه  اللعبة  الحتاد  واملتميزة 

تهيئة كل الو�شائل الالزمة لنجاح البطولة. 
التعاون واالنسجام

وعرّب الالعب اإ�شحاق اإبراهيم الذي ح�شل على 
الو�شام الذهبي عن �شروره بهذا االإجناز الكبري 

لريا�شة القو�س وال�شهم باحتالل العراق املركز 
اإن التعاون واالن�شجام  االأول يف البطولة، وقال: 
النجاح،  درج��ات  اأق�شى  اإىل  اأو�شالنا  ما  هما 
وحققنا  البطولة  يف  يكون  ما  اأروع  قدمنا  لقد 
جميع  اأ�شكر  اأن  اأود  كما  بجدارة،  االأول  املركز 
التي جمعت  البطولة  اإجناح هذه  �شاهم يف  من 

االأ�شقاء العرب.
تحقق ما ُخطط له

نالت  ال��ت��ي  �شعد  ف��اط��م��ة  البطلة  ق��ال��ت  فيما 
بلدي،  اإىل  الفوز  هذا  اأهدي  الذهبية:  امليدالية 
اإذ  الكلمة،  معنى  بكل  ناجحة  كانت  فالبطولة 
داأب احتاد القو�س وال�شهم على توفري كل االأمور 
من اأجل اإجناحها، وقد حتقق ما خطط له من 
جناح كبري ب�شهادة املنتخبات العربية امل�شاركة، 
االأ�شقاء  فيه  جتمع  جمياًل  ك��رن��ف��ااًل  ك��ان  لقد 
العرب وهم يتغنون ببغداد وحبهم لها، اإن جناح 
اهلل  �شاء  اإن  خري  فاحتة  �شيكون  البطولة  هذه 
الحت�شان العراق بطوالت اأخرى الألعاب ريا�شية 

متنوعة.

اختتمت قبل أيام يف بغداد بطولة العرب بالقوس والسهم، مبشاركة أحد عرش 
منتخباً عربياً. حرض منافسات ختام البطولة وزير الشباب والرياضة الكابنت 

عدنان درجال، ووزير االتصاالت السيد أركان شهاب الشيباين، ورئيس اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقية الكابنت رعد حمودي، ورئيس االتحاد العريب للقوس والسهم السيد 

إبراهيم الدورسي.

بغداد / أمرية محسن - تصوير/ يوسف مهدي 

ال����ع����راق ب���ط���اًل ل���ك���أس ال���ع���رب 

بالقوس والسهم 

مجلة الشبكة كانت هناك ..
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 ع��ب��د اهلل ط����ارق، ال���ذي ُع���دَّ اأط����ول الع���ب يف 
اأن  يتمنى  املرتين،  طوله  جتاوز  اأن  بعد  الفريق 
العراقي  الوطني  املنتخب  �شفوف  اإىل  ُي�شتدعى 
لتكملة م�شواره الريا�شي بنجاح. "جملة ال�شبكة 
العراقية" التقت النجم ال�شلوي عبد اهلل طارق 
معه  ف��دار  النجفي  الت�شامن  ن��ادي  فريق  العب 

هذا احلوار: 
*ملاذا اخرتت ريا�شة ال�شلة دون غريها؟

-  كثري من االأ�شدقاء واالأحبة ن�شحوين مبمار�شة 
اإتقانها،  يف  ي�شاعدين  ط��ويل  الأن  ال�شلة  لعبة 
عن  وامل��ع��روف  �شم،  و1٣  مرتين  ط��ويل  يبلغ  اإذ 
ال�شلة اأن الالعبني طوال القامة هم من يبدعون 
يف  الالعب  ي�شاعد  الطول  الأن  اللعبة،  ه��ذه  يف 
عن  ف�شاًل  ب�شاطة،  بكل  ال�شبكة  اإىل  الو�شول 
املهارة التي ميتلكها الالعب وقد جنحت واحلمد 

هلل يف هذه اللعبة.
على  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شلة  ح�شلت  ه��ل  *ب���راأي���ك، 

ا�شتحقاقها؟
-  كرة ال�شلة العراقية مظلومة ماديًا واإعالميَا، 
م�شغولون  العراقية  الريا�شة  على  القائمني  الأن 
بكرة القدم كونها االأكرث �شعبية، واالإهمال وا�شح 

لبقية االألعاب الريا�شية.
 *ما ترتيب فريقكم يف الدوري؟

-  فريقنا "الت�شامن" يحتل املركز ال�شابع الأننا 
فريقنا  اأن  عن  ف�شاًل  املحرتف،  الالعب  نفتقد 
قدم عرو�شًا جيدة حتت  فريقنا  اأن  اإال  �شبابي، 
�شوف  اهلل  �شاء  واإن  غامن،  ن�شال  املدرب  قيادة 

نتجاوز هذا الرتتيب ون�شل اإىل مركز متقدم.
*مع اأي الفرق وجدت نف�شك؟

- ا�شتطعت مع ناديي احللة والت�شامن اأن اأح�شل 

على فر�شتي واأقدم م�شتوى جيدًا خالفًا لبدايتي 
دكة  على  كنت  اإذ  الريا�شي،  الكهرباء  نادي  مع 
البدالء، ذلك اأن الفريق كله من العبي املنتخب 

الوطني اأو من املحرتفني االأجانب.
*ماذا تعلمت من كل الفرق؟

- تعلمت املهارات لتطوير م�شتواي وتقدمي نتائج 
والعزمية  واالإ�شرار  الروحية  تعلمت  كما  جيدة، 
التي  الفرق  ق��ادة  فكل  اأف�شل،  اأداء  تقدمي  على 
مثلتها هم اأ�شحاب ف�شل من االإدارة اإىل الكادر 

التدريبي. 

ال�شعيدين  على  اإجن��ازات��ك  م��ا   *
املحلي والعربي؟

-  حققنا مع نادي الكهرباء املركز 
املمتاز،  العراقي  الدوري  يف  الثالث 
يف  ال����دوري  نت�شدر  كنا  اأن��ن��ا  كما 
بع�س  ه��ن��اك  لكن  وال��ث��ان��ي��ة،  االأوىل  املرحلتني 
االإ�شابات كان تاأثريها وا�شحًا يف نتائج الفريق 

فاأحرزنا املركز الثالث.
*هل حققت طموحك الريا�شي؟

-  نعم وهلل احلمد، لكن لي�س بامل�شتوى املطلوب، 
اأطمح اأن اأقدم اأف�شل من هذا امل�شتوى يف املو�شم 
املقبل لكي اأكون ا�شمًا بارزًا يف الدوري العراقي. 

*ماذا عن االحرتاف؟
- طموحي اأن األعب للمنتخب الوطني، ومن بعد 
لديه  ريا�شي  كل  طبعًا  االح���رتاف،  ياأتي  ذل��ك 

يحتاج  ذلك  لكن  حتقيقه،  يريد  حلم  اأو  هدف 
جهودًا وتعبًا لكي يتحقق.

للتدريب  الكافية  امل�شتلزمات  لكم  تتوفر  *ه��ل 
واللعب؟ 

امل��ه��ارات  لتطوير  امل�شتلزمات  تتوفر  نعم،    -
املوجود  ت��داين  ال  اأنها  اإال  واجلماعية،  الفردية 
يف بقية الدول، العراق يف كرة ال�شلة متاأخر من 

نواٍح عدة.

*ماذا تتمنى؟ 
اأو  اأكون العبًا حمرتفًا على م�شتوى حملي  اأن   -

عاملي.
* من اكت�شف عبد اهلل؟ 

ال�شرطة،  ن��ادي  اإىل  اأو�شلني  ال��ذي  هو  خايل   -
اأك����ن حينها  ب��داي��ت��ي، مل  ك��ان��ت ه��ن��اك  ح��ي��ث 
التمرين  وب���داأت  ال�شلة،  ك��رة  عن  �شيئًا  اأع��رف 
اأن�شى  وال  و�شبابه،  ال�شرطة  ن��ادي  نا�شئي  م��ع 
اإياي  ف�شل املدربني يف نادي ال�شرطة ورعايتهم 
ت�شجيع  اأن�شى  ال  كما  كافة،  امل�شتلزمات  وتقدمي 
اإذ مل يبخلوا بالتوجيه  العبي فريق اخلط االأول 

والن�شيحة.
*مثلك االأعلى يف اللعبة؟ 

-  اأخي و�شديقي الكابنت حممد �شالح اخلفاجي 
الذي  ال�شرطة  ون��ادي  الوطني  منتخبنا  الع��ب 
ّنَف واحدًا من بني اأف�شل 5 العبني يف اآ�شيا يف  �شُ
نف�شه كان ملهمي  الوقت  ال�شنرت، وهو يف  مركز 
دائمًا، اإذ كان يقول يل: اأنت م�شتقبل العراق يف 

هذه اللعبة. 
*هل هناك �شروط لالعب كرة ال�شلة؟

- ط��ب��ع��ًا؛ ال��ع��م��ر وال���ط���ول وال���ذك���اء وال��ب��ن��ي��ة 
اجل�شمانية والر�شاقة واملهارة. 
*كيف جتد التحكيم يف ال�شلة؟ 

بامل�شتوى  احل��ك��ام  ك��ل  لي�س  لكن  ب��ه،  الب��اأ���س   -
ج��دًا  جيد  م�شتوًى  على  حكام  هنالك  نف�شه، 

وهناك حكام عاديون.
*من �شاحب الف�شل عليك من املدربني؟

هم  تدريبي  على  اأ�شرفوا  الذين  املدربني  كل    -
ن��ادي  م��درب��ي  وال�شيما  علي،  الف�شل  اأ�شحاب 
النجفي،  والت�شامن  واحللة  والكهرباء  ال�شرطة 

فكل ال�شكر والتقدير لهم.
*ملاذا مل ُت�شتدَع اإىل املنتخب؟

-  العنا�شر املوجودة يف املنتخب مبركز ال�شنرت 
لكني  وامل��ه��ارة،  اخل��ربة  ناحية  من  مني  اأف�شل 
اأف�شل  اأكون  اأن  امل�شتقبل  اهلل يف  �شاء  اإن  اأطمح 

العب يف املنتخب العراقي. 
*هواياتك غري ال�شلة؟

األعب  اأن اأجته اإىل عامل كرة ال�شلة كنت  -  قبل 
ال�شباحة  واأح��ب  ال�شعبية  الفرق  يف  القدم  كرة 

اأي�شًا. 

من الالعبني الشباب الذين تألقوا مع فرقهم يف مباريات 
الدوري السلوي املمتاز، إذ استطاع أن يثبت حضوره يف مباريات 

فريقه )التضامن( ملا مييزه من طول فارع وإمكانيات فنية 
عالية يف إحراز النقاط التي دامئاً ما تكون سبباً يف فوز 

فريقه.

عبد الله طارق:

كرة السلة مظلومة، وأطمح

 يف اللعب للمنتخب الوطني

الع���������ب ن�����������ادي ال����ت����ض����ام����ن

حوار: أمرية محسن
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نجاح مميز
)ك��اي  ال��الع��ب  اأن  اإال  ��ه،  ���ش��نِّ �شغر  ب��رغ��م 
اأف���راح  يف  الرئي�س  ال�شبب  ك��ان  ه��اف��ريت��ز( 
الوحيد  الفوز  بهدف  ت�شيل�شي  نادي  جماهري 
انفرد  حني  ال�شيتي،  مرمى  يف  اأح��رزه  ال��ذي 
اأودع  ث��م  �شيتي  مان�ش�شرت  م��رم��ى  ب��ح��ار���س 
املدافعني  ده�شة  و�شط  ال�شباك  داخل  الكرة 
هافريتز  لي�شبح  وا�شتغرابهم،  واحل��ار���س 
م�شريته  خالل  االأول  هدفه  ي�شجل  العب  اأول 
امل��ب��اراة  ويف  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ب���دورى  الكروية 

النهائية للم�شابقة.

سيطرة كاملة
يف  رائ��ع��ًا  اأداء  ت�شيل�شي  ن���ادي  ف��ري��ق  ق���دم 
الدقائق  ت�شيد  فقد  ال�شيتي،  اأم��ام  مباراته 
االعتماد  االأول عرب  املباراة  �شوط  من  االأوىل 
على االأجنحة، وكاد اأن يطرق مرمى احلار�س 
اإدير�شون الذي تاألق يف رد الهجمات. باملقابل 
اأن  اإال  اآمنا،  ت�شي�شلي  مرمى  ال�شتي  يرتك  مل 
داخل  الكرة  اإي���داع  يف  ف�شل  فودين  الالعب 
ال�شباك، تلك الكرة التي ت�شلمها من متريرة 
راأ�شه،  على  باملقا�س  اجل��زاء  داخل  �شحيحة 
اإال اأنه اأر�شل الكرة فوق املرمى، كان ذلك يف 

الدقيقة 2٩ من وقت املباراة، لت�شتمر املباراة 
بعدها ب�شيطرة فريق ت�شيل�شي واإحرازه الهدف 

اليتيم قبل نهاية ال�شوط االأول بدقيقتني. 
استبدال اضطراري

تعر�س   ٣7 الدقيقة  ويف  امل��ب��اراة  �شري  خ��الل 
اىل  )�شيلفا(  ت�شيل�شي  ن���ادي  ف��ري��ق  جن��م 
اأ�شابة بليغة ا�شطرت مدرب الفريق )توما�س 
فدخل  ا���ش��ط��راري،  تبديل  الإج���راء  توخيل( 
بدياًل عن �شيلفا الالعب )كري�شتن�شن( الذي 
العايل  امل�شتوى  خالل  من  ناجحًا  بدياًل  كان 

الذي قدمه يف املباراة.

حزن كبري للنجم بروين
تي�شل�شي  نادي  فريق  ونيل  املباراة  انتهاء  بعد 
النجم  دخ���ل  اأوروب������ا   اأب���ط���ال  دوري  ل��ق��ب 
البلجيكى )كيفني دى بروين( العب مان�ش�شرت 
بالبكاء  اأجه�س  عندما  عميق  حزن  يف  �شيتى 
تعر�س  التي  واالإ�شابة  فريقه  خ�شارة  ب�شبب 
لها اأثناء م�شاركته يف املباراة ما اأجرب املدرب 

على ا�شتبداله بالعب اآخر. 
تشكيلة الفريقني

االآت��ي��ة:  بالت�شكيلة  �شيتي  م���ان  ف��ري��ق  ل��ع��ب 
الدفاع:  خط   / املرمى  حرا�شة  يف  اإيدر�شون 

ك��اي��ل ووك����ر، وج���ون ���ش��ت��ون��ز، وروب����ن دي���از، 
الو�شط: جوندوجان، ودي  وزين�شينكو / خط 
الهجوم:  خ��ط   / �شيلفا  وب���رن���اردو  ب��روي��ن، 
ريا�س حمرز، وفيل فودين، ورحيم �شرتلينج.

على  ت�شيل�شى  فريق  ت�شكيلة  كانت  ح��ني  يف 
النحو االآتي: اإدوارد ميندي يف حرا�شة املرمى 
ورودي��ج��ي��ز،  �شيلفا،  تياجو  ال��دف��اع:  خ��ط   /
الو�شط:  خط   / ري�س  وجيم�س  واأزبيلكويتا، 
 / ت�شيلويل  وب��ن  كانتي،  وجنولو  جورجينيو، 
خط الهجوم: كاي هافريتز، وما�شون ماونت، 

وتيمو فرينر.

متكن فريق نادي تشيليس 
اإلنجليزى من الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثانية يف تاريخه، بعد أن 
استطاع تحقيق الفوز الثمني 
عىل فريق مانشسرت سيتى، 
بهدف دون مقابل، يف مباراة 
قوية كان طابعها القوة 
واإلثارة أقيمت يف مدينة 
بورتو الربتغالية.

ي���خ���ط���ف ب�����ج�����دارة 

دوري أبطال أوروبا 

للمرة الثانية يف تاريخه.. 

تشيليس
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كثري من الن�شاء يعانني اأزمة كبرية ب�شبب 
ي�شتطعن  ال  وبع�شهن  ال��ع��ال��ي��ة،  البطن 
الأ�شباب  الريا�شية  القاعات  اإىل  الذهاب 
رمب���ا  اأو  خم��ت��ل��ف��ة 
ن��ت��ي��ج��ة االأث����م����ان 
ال��ب��اه��ظ��ة  الأج����ور 
لذلك  اال����ش���رتاك، 
حت����������اول امل����������راأة 
الريا�شة  ممار�شة 
وهناك  امل��ن��زل،  يف 
ب��ع�����س ال��ت��م��اري��ن 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ال��ت��ي 
ي��ج��ب مم��ار���ش��ت��ه��ا 
التخفيف  اأج��ل  م��ن 
البطن  ارت��ف��اع  م��ن 

)الكر�س(.
اإل�����ي�����ك�����م ب���ع�������س 
الريا�شية  التمارين 
مبنطقتي  اخلا�شة 
ال��ب��ط��ن واخل�����ش��ر، 
وم�����ع اال����ش���ت���م���رار 
امل��رء  يح�شل  عليها 
ممار�شة  ينبغي  اإذ  ج��ي��دة،  نتيجة  على 
ال��ت��م��اري��ن ع��ل��ى ث���الث جم��م��وع��ات، كل 
وف��رتة  م���رة،   15 اإىل   10 م��ن  جم��م��وع��ة 
الراحة ال تزيد على  ٣0 ثانية حتى ميكن 

اال�شتفادة من االأثر االإيجابي للتمارين.

اخل�شر  نحت  مترين  ميار�س  البداية  يف 
ب�شكل  ال��وق��وف  االآت��ي��ة:  اخل��ط��وات  باّتباع 
بع�س  وثنيهما  ال�شاقني  فتح  مع  م�شتقيم 
بيديك  ك��رة  حتمل  اأن  ويف�شل  ال�����ش��يء، 

ي�شارًا  اجل��ذع  من  العلوي  اجل��زء  لف  مع 
وميينًا.

اأما التمرين االآخر فهو اال�شتلقاء باجل�شم 
ع��ل��ى االأر������س م��ع ح��م��ل ث��ق��ل خ��ف��ي��ف يف 
اليدين، بعدها رفع الراأ�س قلياًل عن �شطح 
االأر�س، ف�شاًل عن حتريك ال�شاقني حركة 

منتظمة.

التمرين الذي يليه يكون على ال�شكل االآتي: 
اال�شتلقاء اأواًل على االأر�س مع حمل الوزن 
اىل  ال�شاقني  رفع  عن  ف�شاًل  اليدين،  يف 
بحيث  االأعلى  اىل  اجل��ذع  رفع  مع  االأعلى 
ال�شاقني  ُننزل  بعدها  ال�شاقني،  يالم�س 
مع  اأخ���رى،  م��رة  ونرفعهما  اال�شفل  اىل 

عودة الذراعني اإىل و�شعية البداية.

اجل�شم  هو: متديد  االآخر  التمرين  ويكون 
ورفعهما  ال�شاقني   ثني  مع  االأر����س  على 
الراأ�س  خلف  مت�شابكتني  اليدين  وو�شع 
ف�شاًل عن رفع اجلزء  العلوي من اجلذع 
مع حماولة رفع مرفق اليد )الكوع( االأمين 

مع الركبة الي�شرى وهكذا ب�شكل متناوب.
باال�شتلقاء  فيكون  االأخ���ري  التمرين  ام��ا 
باجل�شم على االأر�س مع ثني ال�شاقني، ثم 
رفع الكتف عن �شطح االأر���س مع حماولة 
ب�شكل  وال��وق��وف  ال��ق��دم،  لكعب  اليد  مل�س 
قلياًل،  وثنيهما  ال�شاقني  فتح  مع  م�شتقيم 
اليد  وتكون  اليدين  باإحدى  ال��وزن  وحمل 
االأخرى مرفوعة خلف الراأ�س، بعدها مَنيل 
اخلطوات  تكرار  مع  اجلنب  اإىل  باجلذع 

نف�شها على اجلانب االآخر.

مثة كثري من الرجال 
والنساء يعانون من 

ترّهل البطن )الكرش( 
ما يسبب لهم أو لهّن 

بعض املضايقات، وألجل 
التخلص من الكرش 

هنالك متارين رياضية 
عدة لشّد الخرص  

وتنحيفه وتقليل الوزن.

نتخلص من 

)الكرش(

كيف

 

إعداد: مجلة الشبكة
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آفات رسطانية
لعقود من الزمان، ف�شلت يف ممار�شة ما اأو�شيت 
به واأنا االآن اأدفع ثمن اإهمايل مع البقع القبيحة 
واح��دة  �شرطانية  واآف���ة  وال��ك��دم��ات  وال��ن��ت��وءات 
ال�شم�س  من  املت�شررة  ب�شرتي  على  االأق��ل  على 
�شعري،  تف�شد  القبعات  اأع��ذاري:  ت�شمنت  وقد 
احل��رارة  �شديدة  وال�شراويل  الطويلة  واالأك��م��ام 
تغطيتها  اأثناء  الريا�شة  وممار�شة  ال�شيف،  يف 
اإه��م��ايل  وب�شبب  تخنقني  ال�شم�س  م��ن  ب����واٍق 
بعمل  بالقيام  �شنويًا  اتعهد  غاليا،  الثمن  دفعت 
واٍق  اأح���دث  باأمانة  ا���ش��رتي  �شيف  ك��ل  اأف�شل، 
لل�شم�س الذي اأو�شى به اأطباء االأمرا�س اجللدية 
على  فتح  دون  ال�شيف  يق�شي  لالأ�شف،  وال��ذي، 
رف احلمام، اتعهد مبوجب هذا باأن اأفعل ما هو 
اأف�شل هذا العام، واإن كان ذلك يف وقت متاأخر 
فريق  م��ن  ج��دي��د  تقرير  دفعني  امل���ب���اراة.  م��ن 
ال�شحية  الرعاية  مراكز  يف  اجللدية  االأمرا�س 
كاليفورنيا  يف   Kaiser Permanente
الفريق  ب��ال��ب�����ش��رة،  وااله��ت��م��ام  االإ����ش���الح  اإىل 
هريينتون  ليزا  العامة  ال�شحة  باحثة  برئا�شة 
مليون مري�س  يقرب من ن�شف  ما  اأوكالند،  يف 
�شنوات.   10 اإىل  ت�شل  ملدة  املركز  يف  �شوهدوا 
اأكرث من  اأو  بالفعل واحدًا  كان ن�شفهم قد طور 
)التقرن ال�شفعي( وهو اآفة جلدية خ�شنة وق�شرية 
�شرطانية ناجتة عن �شنوات من التعر�س الأ�شعة 
ال�شم�س غري املحمية، وتت�شكل هذه االآفات غالبًا 
وال�شاعدين  اليدين  وظهر  واالأذن��ني  الوجه  على 

عند   - يجب  اأو   - ويتم  والرقبة  ال��راأ���س  وف��روة 
اجللدية  االأم��را���س  اأطباء  يزيلها  اأن  اكت�شافها 
االآفات هي  ال�شرطان.   ملنع تطور  روتيني  ب�شكل 
اأن تكون  ال�شم�س وميكن  اأ�شعة  عالمات الأ�شرار 
املعر�شني  لالأ�شخا�س  مبكر  اإن��ذار  نظام  مبثابة 
على  م��ا  م��ك��ان  يف  بال�شرطان  االإ���ش��اب��ة  خلطر 

اجللد املعر�س لل�شم�س.
العيون الزرق

اإن اخلطر اأكرب بالن�شبة لالأ�شخا�س ذوي الب�شرة 
ال�شعر  اأو  النم�س  اأو  ال��زرق  العيون  اأو  الفاحتة 
اأم��رًا  لي�شت  الداكنة  الب�شرة  اأن  اإال  االأح��م��ر، 
الناجت  ال�شرر  اأ�شكال  من  �شكل  هي  بل  جمانيًا 
درا�شة  يف  املر�شى  بني  من  ال�شم�س.  اأ�شعة  عن 
Kaiser Permanente الذين تقل اأعمارهم 
�شخ�شوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ك���ان  ع��ام��ًا،   50 ع��ن 
بالتقرن ال�شفعي اأكرث عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان 
اجللد امل�شمى ب�شرطان اخلاليا احلر�شفية ب�شبع 
ا�شتمرت  التي  املتابعة  ف��رتة  يف  تقريبًا  م��رات 
عقدًا كاماًل. كان خطر االإ�شابة بال�شرطان اأعلى 
بثماين مرات بني املر�شى الذين تزيد اأعمارهم 
على 50 عامًا الذين متت اإزالة التقرن ال�شفعي، 
احتمال  زاد  امل��ر���ش��ى،  ه���وؤالء  ع��دد  زاد  وكلما 

اإ�شابتهم ب�شرطان اجللد اأثناء املتابعة.
�شنًا،  اأكرب  املري�س  كان  كلما  ذلك،  على  عالوة 
اكت�شاف  بعد  اأبكر  وق��ت  يف  ال�شرطان  �ُشّخ�س 
التقرن ال�شفعي. ا�شتغرق االأمر من �شبع �شنوات 
املائة من املر�شى  10 يف  يتلقى  اإىل ثماٍن حتى 

بالتقرن  امل�شابني  العمر  من  اخلم�شينيات  يف 
االأمر  لكن  اجللد،  ل�شرطان  ت�شخي�شًا  ال�شفعي 
���ش��ن��وات فقط  اأرب����ع  اإىل  ث���الث  ا���ش��ت��غ��رق م��ن 
�شنة  وم��ن  العمر  من  ال�شبعينيات  يف  للمر�شى 

اإىل �شنتني ملن هم يف الثمانينيات من العمر..
ومي��ار���ش��ون  ي�شبحون  مثلي  ال�شباب  م��ن  كثري 
ركوب  وميار�شون  طويلة  م�شافات  امل�شي  ريا�شة 
الدراجات ولعبوا الريا�شة وهم يرتدون مالب�س 
حترقها،  اأو  ب�شرتنا  تلون  ال�شم�س  بينما  قليلة 
اأنا، ف�شلوا يف بلوغ �شن  وكثريون منا، مبن فيهم 
ال�شم�س  اأ�شعة  من  احلماية  ع��ادات  مع  الر�شد 
التي كان من املمكن اأن متنع تلف اجللد الوا�شح 
التعر�س  خطر  الأن  ن��ظ��رًا  حم��زن.  ب�شكل  االآن 
ال�شحية  الب�شرة  على  البنف�شجية  فوق  لالأ�شعة 
قد ُن�شر على نطاق وا�شع منذ ذلك احلني، فاإنني 
منده�س من عدد االأ�شخا�س الذين يزورون اليوم 
�شالونات الت�شمري اأو ي�شتخدمون اأ�شّرة الت�شمري 
النافع  اجللدي  احلاجز  ي�شر  مما  امل��ن��زل،  يف 
ت�شري  احلظ،  حل�شن  الطبيعة.  لنا  قدمته  الذي 
الدرا�شة اجلديدة اإىل اأن مزيدًا من النا�س االآن 
يف  ال�شم�س  لتاأثريات  اأكرب  واحرتام  فهم  لديهم 
اجللد وميكنهم التطلع اإىل م�شتقبل اأكرث �شحة، 
طبيبة  م��ارواه��ا،  �شاجنيتا  الدكتورة  قالت  كما 
كاليفورنيا،  �شاكرامنتو،  يف  اجللدية  االأمرا�س 
االأ�شخا�س  للدرا�شة، ومن بني  امل�شاركة  واملوؤلفة 
 ،2018 ال��درا���ش��ة يف ع��ام  ���ش��ارك��وا يف  ال��ذي��ن 
ثلثي  ي�شمل  اجللد  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  كان 

عندما يتعلق األمر بالحامية من أشعة الشمس فإننا بحاجة إىل التغيري ورعاية 
برشتنا بشكل أفضل يف الشمس، فدرهم وقاية خري من قنطار عالج، هذا ما قالته جني 

إي برودي كاتبة املقال يف صحيفة اإلندبندنت: بينام فشلُت مراراً وتكراراً يف اتباع 
نصائحي الخاصة وكل ما سبق يتعلق بفشيل يف اتباع النصائح الصحية الراسخة حول 

التعرض للشمس التي قدمتها لقرايئ.

درهم وقاية خري من قنطار عالج

نصائح لحامية البرشة

من أشعة الشمس

الذين   ،2008 عام  يف  الدرا�شة  يف  امل�شاركني 
ال�����ش��ن��وات.  م��ن  م��ت�����ش��اٍو  ل��ع��دد  متابعتهم  مت��ت 
من  احلماية  ع��ادات  يف  زي��ادة  هناك  واأ�شافت: 
تطور  يف  انخفا�س  اإىل  اأدى  ما  ال�شم�س  اأ�شعة 
���ش��رط��ان اجل��ل��د وم��ن امل��رج��ح اأن ي��ق��وم االآب���اء 

املفرط  التعر�س  م��ن  اأطفالهم  بحماية  ال��ي��وم 
الأ�شعة ال�شم�س، واأ�شبح ا�شتخدام واقي ال�شم�س 
ال�شحي  االح��رتام  تعزيز  اإن  �شيوعًا.  اأكرث  االآن 
للحماية من اأ�شعة ال�شم�س لدى االأطفال ال�شغار 
اأن  يقدرون  اخلرباء  الأن  خا�س  ب�شكل  مهم  اأمر 

80 يف املائة من تعر�س ال�شخ�س الأ�شعة ال�شم�س 
طوال حياته ُيكت�شب قبل �شن 18 عامًا ويت�شبب 
التعر�س املتكرر الأ�شعة ال�شم�س فوق البنف�شجية 
التجاعيد   - اجللد  ت��غ��ريات  معظم  ح��دوث  يف 
ال�شغرية  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة  العمرية  والبقع 
طبيعية  نتيجة  عام  ب�شكل  تعّد  التي   - املك�شورة 
هذه  لكن  دور،  لل�شيخوخة  نعم،  لل�شيخوخة. 
التاأثريات حتدث يف وقت مبكر من احلياة على 
الب�شرة املعر�شة لل�شم�س. ي�شر �شوء االأ�شعة فوق 
البنف�شجية باألياف االإيال�شتني يف اجللد، وذلك 
ي�شر  اأنه  كما  وجتعده  وترهله  متدده  اإىل  ي��وؤدي 
االأوعية الدموية ال�شطحية فيجعلها اأكرث ه�شا�شة 

وي�شهل تعر�شها للكدمات.
واقي شمس

�شع ب�شكل روتيني واقيًا من ال�شم�س وا�شع الطيف 
مبعامل حماية 30 اأو اأعلى على الب�شرة املك�شوفة 
على مدار العام، حتى يف االأيام امللبدة بالغيوم، 
وجهك  ع��ل��ى  ���ش��غ��رية  ملعقة  رب���ع  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ال�شم�س  من  الواقي  الكرمي  و�شع  وميكن  وحده، 
كل  و�شعه  واأع��د  اخل��روج  �شاعة من  ن�شف  قبل 

�شاعتني وبعد النزول اإىل املاء. 
واقيات ال�شم�س احلديثة لي�شت دهنية اأو فطرية، 
تاأكد  لذا  الوقت،  مرور  مع  فعاليتها  تفقد  لكنها 
من التحقق من تاريخ انتهاء ال�شالحية، حتى لو 
جل�شت حتت مظلة على ال�شاطئ اأو يف احلديقة، 

فاإن اأ�شعة ال�شم�س املنعك�شة �شت�شرب ب�شرتك.
ارتِد قبعة ذات حافة عري�شة، ال �شيما اإذا كنت 
كانت  اإذا  ال�شلع.  يعانون  الذين  ال��رج��ال  من 
لديك الو�شائل، فا�شتثمر يف النظارات ال�شم�شية 
مالب�س  ذل��ك  يف  مبا  اجل���ودة،  عالية  واملالب�س 
حماية  عامل  مع  مدجمة  حماية  مع  ال�شباحة، 
من ال�شم�س. كلما كان الن�شيج اأغمق واأثقل، كان 
االأبي�س  �شريت  "للتي  مروة:  قالت  اأف�شل.  ذلك 
بينما   ،4 ال�شم�س  م��ن  حماية  معامل  ال��ع��ادي 
على  يحتوي  اأن  ميكن  ال��داك��ن  االأزرق  اجلينز 

عامل حماية من ال�شم�س 2000".
عن االندبندنت



فكرة الطايئالصمت بني الزوجني.. 
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الذي يكون موقفًا من االآخر حني  هذا ال�شمت 
املواجهة  يف  احل��دة  اإىل  وتذهب  االأ�شوات  تعلو 
االأ�شرية بني الزوج والزوجة اأو بني االأب واالأوالد 
اأو االأم والبنت. يقال اأي�شًا "اإن العاقل من يبتعد 
لكن  االنفعايل،"  الت�شعيد  اأو  امل��واج��ه��ة  ع��ن 
ال�شوؤال،  هو  ذل��ك  االأ���ش��رة؟  يف  العاقل  هو  من 
اأيفرت�س اأن تكون املراأة وحدها مفتاح العقل يف 
اأن تلتزم ال�شمت الذي قد  االأ�شرة، وهل عليها 
ُيظن �شعفًا ولي�س قوة لتجنب امل�شاكل واحلفاظ 

على وحدة العائلة ومتا�شكها؟
الصوت العايل

على  مثاًل  تثار  ب�شيطة  بكلمة  امل�شكلة  "تبداأ 
بداأ احلديث مع )�شنان  الطعام،" هكذا  مائدة 
اأم�شى  موظفًا،  ويعمل  اأ�شرة  رب  وهو  ج��ودة(، 
اأك����رث م���ن ث��الث��ني ���ش��ن��ة يف ال��ع��م��ل ال��وظ��ي��ف��ي 

ومتزوج منذ ما يقارب الع�شرين عامًا وله اأربعة 
زواجه  يوم  م�شتاأجرة منذ  دار  وي�شكن يف  اأبناء 
�شجونه،  اإث���ارة  يف  اأرغ��ب  مل  االآن.  حتى  االأول 
ف��ح��ني حت���دث يل ع��ن واق��ع��ه ه���ذا وج��دت��ه ال 
لكنهم  اأعرفهم  ممن  كثريين  واقع  عن  يختلف 
عن  يختلفون  ال  وق��د  وحمبة،  بقناعة  يعي�شون 
فرح  اأين  اأن��ك��ر  ال  "اأنا  يل:  ق��ال  ال��ذي  حمدثي 

لكن  االأ���ش��رة،  تكوين  م�شتوى  على  اأجنزته  مبا 
اأع�شابي."  وتثري  تزعجني  كثرية  اأم��ورًا  هناك 
اأقول  �شاألناه: هل من مثال على ذلك؟ فاأجاب: 
اجتماع  عند  ال�شمت  اأح��ب  اأن��ا  ب�شراحة،  لك 
اأراهم  حني  واأف��رح  الطعام،  مائدة  على  العائلة 
�شعداء، وهم جميعًا يعرفون طبعي جيدًا يف هذه 
ما  كل  عن  ت�شاأل  فهي  زوجتي،  عدا  اللحظات، 
جرى من وقت خروجي اإىل الدوام حتى عودتي 
اإىل البيت واجللو�س اإىل مائدة الطعام، يف املهم 
وغري املهم واملزعج واملكّدر، حتى ت�شطرين يف 
اأحيان كثرية اإىل اأن اأنه�س تاركًا املكان بغ�شب، 
�شيئًا،  تفعل  مل  وكاأنها  ت�شكت  ال  هي  ذلك  ومع 
اأذهب  اأو  ال�شمت  التزم  امل�شكلة  تكرب  ال  وحتى 
امل�شحون  اجل��و  ع��ن  بعيدًا  للنوم  الفرا�س  اإىل 

الأعطي نف�شي الوقت لتجاوزها.

هو سبب املشكلة 
ال��زوج  "اأن  ت��رى  بيت(  – رب��ة  حم�شن  )كفاح 
فهو  البيت،  يف  وم�شدرها  امل�شكالت  �شبب  هو 
املنزل  متطلبات  تلبي  اأن  ال��زوج��ة  يف  يفرت�س 
من  والنف�شية  ال�شحية  ظروفها  كانت  مهما 
دون مراعاة للحالة اخلا�شة اأو الظرف اخلا�س 
الذي متر به الزوجة اأو االأم، بل اإن الزوج قد ال 
يراعي اأنها اأن�شان تتعب من جراء ما يحيط بها، 
واالأوالد يف نظرتهم هذه لالأم يهربون من حتّمل 
اأب�شط امل�شوؤوليات البيتية اأو اأداء بع�س الواجبات 
للتخفيف من ثقل االأعباء امللقاة على عاتق االأم، 
فللعمر اأحكام، واأنا لي�شت لدي الطاقة والن�شاط 
واحليوية ذاتها التي كانت لدي واأنا يف الع�شرين 
من عمري، البد اأن يدرك الزوج واالأوالد ذلك، 
وع��دم  ال�شمت  ال��ت��زم  دائ��م��ًا  ترينني  ل��ذل��ك 
�شوى  ي�شمعوا  اأن  يريدون  ال  الأنهم  عليهم  ال��رد 
"اأن  فقالت:  احل��ل؟  وم��ا  �شاألت:  اأ�شواتهم." 
�شجيج  عن  بعيدًا  بهدوء  واأ�شمعهم  ي�شمعوين 
تفاهم  �شيغة  اإىل  ن�شل  حتى  العالية  االأ�شوات 
متقاربة تخفف عنا ثقل اأعباء احلياة وكل واحد 
منا يتحمل جزءًا من امل�شوؤولية، ال اأن ترمى كلها 

على طرف واحد."
الرحمة والصمت 

بع�س  يف  ال���زوج���ي���ة  ال���ع���الق���ات  "تبنى 
مثل  واق��ع��ي��ة،  غ��ري  م�شوغات  على  االأح��ي��ان 
ق��ل��ة ث��ق��اف��ة ال���زوج���ني ون��ق�����س خ��ربت��ه��م��ا يف 

اأث��ن��اء  ال�����ش��ن  �شغر  اأو  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة 
تن�شجم  ال  وتقاليد  ع��ادات  فر�س  اأو  ال��زواج 
احلديث  ب��داأ  هكذا  االآنية،"  احلياة  وطبيعة 
العبا�شي،  العزيز  عبد  �شيماء  )الدكتورة  مع 
جامعة  الرتبية/  كلية  النف�س/  علم  اأ�شتاذة 
قائلة:  معي  حديثها  وا���ش��ل��ت  ال��ت��ي  ب��غ��داد( 
على  العائالت  من  كثري  يف  الفتيات  "ترتبى 
مفاهيم العيب واخلجل، وهو ما يجعل الزوجة 
االآخ��ر، وهو  الطرف  اأم��ام  ال�شمت  اإىل  متيل 
اأمر غري �شحيح يف كثري من االأحيان، اإذ يوؤدي 
عالقات  اأي��ة  اأو  الزوجية  العالقة  ب��رود  اإىل 
وذلك  االجتماعي،  حميطها  اأو  العائلة  داخل 
وتفّهم  التفاعل  ل��روح  العالقات  تلك  الفتقاد 
ما  ومعاناته." �شاألت:  االخر  الطرف  ظروف 
"البد  فاأجابتني:  ال�شمت؟  لهدم جدار  احلل 
من طرح امل�شكلة ومناق�شتها، مبعنى اإخراجها 
من داخل النف�س مع اإ�شغاء الطرف الثاين، ما 
واإذابتها،  تب�شيطها  اأو  امل�شكلة  ي�شاعد يف حل 
الطرفني خاليًا  التفاعل بني  يكون  اأن  اإذ البد 
جعل  على  ي�شدد  ف��ال��دي��ن  احل�شا�شية،  م��ن 
ال  احلياة،  يف  التعامل  اأ�شا�س  والرحمة  املودة 
موقف ال�شمت واملمار�شات االأخرى التي ت�شبه 
اأحيانًا  ون��رى  الرحمة،  عن  وتبتعد  القطيعة 
�شغرية  اأ�شباب  جراء  تتفكك  زوجية  عالقات 
اأو  للم�شكلة  االآخر  �شماع  عدم  اأبرزها  وتافهة 
الذي  االجتماعي  التوا�شل  بو�شائل  ان�شغاله 

�شريك  عن  واالبتعاد  ال�شمت  عليه  يفر�س 
حالة  ال�شمت  هل  للدكتورة:  قلت  حياته." 
يف  بذاته  "ال�شمت  ردها:  فجاءين  اإيجابيه؟ 
بع�س االأحيان حالة �شلبية اأكرث مما هو حالة 
اإيجابيًا  املوؤقت  ال�شمت  يكون  قد  اإيجابية، 
مدة  ا�شتمر  اإذا  لكن  امل�شكلة،  انتهاء  حال  يف 
طويلة بال حوار بني الطرفني فاإنه �شوف يوؤدي 
جانبية  م�شاكل  واإن��ت��اج  امل�شكلة  ت�شخم  اإىل 

اأخرى."
خري الكالم 

اأقول يف اخلتام اإن "خري الكالم ما قل ودل" 
وافرتا�شاتنا  ظنوننا  بنا  تذهب  اأن  يجب  فال 
يف  اأنف�شنا  ونتعب  االأ���ش��رة  واق���ع  ع��ن  بعيدًا 
اإىل  وتدفع  الواقع  اأ�شل يف  لها  لي�س  م�شكالت 
اليومية،  حياتنا  علينا  تنغ�س  تراكمات  خلق 
ف��امل�����ش��ارح��ة خ���ري ع���الج ل��ل�����ش��م��ت يف حل 

م�شكالتنا اليومية.

فتور عاطفي أم أزمة تفاهم؟

يتوقف دفق الكالم أحياناً بني األزواج بعد حميمية بينهام، وتقف وراء 
ذلك أسباب كثرية، قد يكون أهمها ضغوط الحياة اليومية ومتطلبات 
العائلة التي ال تتوقف، بل تزداد مع تقدم األوالد يف حياتهم اليومية 

والعملية، وقدمياً قيل "إن الصمت أبلغ من الكالم أحياناً." 
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األرسة الحديثة

ق�شيدة  م��ن  م�شتوحاة  )املقعد(  كتاب  ق�شة 
االأول،  االأب  كتبتها ميغان لالأمري هاري يف عيد 
اأي بعد �شهر واحد فقط من والدة ابنهما اآر�شي، 
وا�شتك�شاف العالقة بني االأب واالبن، من منظور 
ُيعرّب  التي  املختلفة  الطرق  الكتاب  يعك�س  االأم. 
بها عن احلب يف االأ�شرة احلديثة، وكذلك كيف 
ولي�س  ال�شغري،  الطفل  تتطور عالقتهما مع منو 
من امل�شتغرب اأن كل �شيء يدور حول املقعد الذي 

يت�شاركونه معًا.
تاأليف  من  لالأطفال  كتاب  اأول  الكتاب  هذا  يعّد 
التي  االأوىل  املرة  لي�شت  اأنها  اإال  مريكل،  ميغان 
طبخ  كتاب  يف  �شابقًا  �شاركت  فلقد  فيها،  تن�شر 
حريق  م��ن  املت�شررة  العائالت  ي�شاعد  خ��ريي 
راح  الذي  لندن  غرب   2018 عام  يف  غرينفيل 
باحلروق،  متاأثرين  �شخ�شًا   71 حوايل  �شحيته 
منذ  االأول  ال���ف���ردي  م�����ش��روع��ه��ا  م��ن  وك��ج��زء 
مقدمة  وكتبت  املالكة،  العائلة  اإىل  ان�شمامها 
كتاب الو�شفات، الذي جمع اأكرث من 500000 

جنيه اإ�شرتليني للموؤ�ش�شة اخلريية.
ينب�س باحلياة

خ�ش�شُت  اجل��دي��د:  كتابها  ع��ن  م��ريك��ل  ت��ق��ول 
اللذين يجعالن  والفتى  "للرجل   The Bench

قلبي ينب�س باحلياة"، والكتاب مليء باالإ�شارات 
اجلنوب  يف  �شا�شك�س  مقاطعة  اإىل  ال�شخ�شية 
لرجل  االفتتاحي  والر�شم  اجنلرتا،  من  الغربي 
ملتح ب�شعر زجنبيل يحت�شن طفاًل، وعند قدميه 
االأمري  مع  عابر  ت�شابه  من  اأكرث  يحمل  كاّلبان، 
نف�شه  االأب  االأخ��رية  ال�شفحات  وُتظهر  ه��اري، 
يغذي الدجاج مع ابنه ال�شغري، يف حني اأن امراأة 
اإ�شارة  )بالتاأكيد  طفاًل  حتمل  داكن،  �شعر  ذات 
اإىل اأحدث ع�شو يف عائلة �شا�شك�س( وتعني بها 
وي�شعرك  احلديقة،  يف  مت�شي  )دي��ان��ا(  ابنتها 
احلياة  على  نظرة  تلقي  كنت  لو  كما  حقًا  ذلك 

املثالية للعائلة يف منزلهم يف �شانتا باربرا.
 The "مينح  ال�����ش��ح��ف��ي:  ال��ب��ي��ان  يف  وج�����اء 
امل�شرتكة  اللحظات  نافذة على  القراء   Bench
والدائمة بني االأب واالأبناء - حلظات من ال�شالم 
والتعلم،  واالكت�شاف  واالإميان،  والثقة  والتفكري، 

والراحة الدائمة".
القلب  من  تاأتي  القافية  ق�شة  اأن  الوا�شح  من 
به  ت�شتمع  و�شوف  "�شتحبه  منها:  اأ�شطر،  وفيها 
قلوب  جتذب  اأن  املحتمل  فمن  له  موؤيدًا  �شتكون 
االآباء واالأجداد ومقدمي الرعاية. اإنه عاطفي وال 
ي�شتدر دموع البالغني، ولكن ما هو حكم اجلمهور 

امل�شتهدف؟

شعور بالسعادة

منا�شب  اأن��ه  على  الكتاب  اأم���ازون  موقع  ي�شرد 
لالأعمار من �شنة اإىل �شبع �شنوات، ولكن عندما 
ترتاوح  االأطفال  من  جمموعة  مع  الكتاب  قراأنا 
كانت  ���ش��ن��وات،  وث��م��اين  �شنتني  ب��ني  اأع��م��اره��م 
هناك مراجعات خمتلطة، بينما ا�شتمتع االأطفال 
اإذ قال اأحدهم   - The Bench ب�  االأكرب �شنًا 
"ي�شعرون بال�شعادة"، ف�شلت الق�شة  اإنه جعلهم 

ومن  �شنًا،  االأ���ش��غ��ر  االأط��ف��ال  انتباه  ج��ذب  يف 
املعروف اأنهم جمهور �شعب املرا�س.

كما هو احلال مع اأي كتاب م�شور، تعد الر�شوم 
مع  ميغان  عملت  وق��د  اأ�شا�شية،  التو�شيحية 
كري�شتيان  جوائز  على  احلائز  والفنان  الر�شام 
يف  الطبقات  متعددة  ق�شتها،  الإحياء  روبن�شون 
واالأثريية  اجلميلة  املائية  التو�شيحية  الر�شوم 

التي جت�شد الدفء والفرح والراحة للعالقة بني 
االآباء واالأبناء من جميع مناحي احلياة. كان هذا 
وعملت  بالن�شبة يل،  ب�شكل خا�س  مهمًا  التمثيل 
الرابطة  هذه  لت�شوير  كثب  عن  وكري�شتيان  اأنا 
اأو�شحته  ما  وهذا  �شاملة  اخلا�شة خالل عد�شة 
ميغان يف بيان �شحفي واأ�شافت: "اآمل اأن يرتدد 
ما  بقدر  اأ���ش��رة،  كل  يف   The Bench �شدى 

يرتدد �شداها مع عائلتي".
كثريًا  الكتاب  على  التو�شيحية  الر�شوم  ت�شفي 
على  عملوا  اأنهم  الوا�شح  ومن  االإح�شا�س،  من 
جعل ال�شخ�شيات يف الكتاب متنوعة و�شاملة قدر 
االإمكان، مبا يف ذلك االآباء من خمتلف االأعراق 

واالأديان ومن م�شتخدمي الكر�شي املتحرك.

أخرياً صدر كتاب )املقعد( لدوقة ساسكس ميغان مريكل بعد طفلها 
الثاين من االمري هاري، وهو من الكتب التي تعنى باألطفال ويركز الكتاب 

عىل العالقة بني األب واالبن، وقد صدر يف الثامن من حزيران عام 
2021 ونرشته Random House Children’s Books وهي واحدة 

من أكرب دور النرش باللغة االنجليزية يف العامل.

The Bench
)امل���ق���ع���د( ك���ت���اب م��ي��غ��ان 

مريكل لألطفال

ترجمة: ثريا جواد
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الن�شاء  عند  ال�شعر  ل��ون  درج���ات  تختلف 
واالأ���ش��ق��ر  البني  فمنها  ج��ذري��ًا،  اخ��ت��الف��ًا 
واالأ���ش��ود وال��ب��ن��ي ال��غ��ام��ق وال��ف��احت واأل���وان 
ال�شبغة  اإع��ط��اء  ع��ن  ف�شاًل  ه��ذا  اأخ���رى، 

تاأثرياتها الدافئة والرائعة.
لون برشتك

يتنا�شب  ال��ذي  ال�شبغة  ل��ون  اختيار  عليِك 
االأل����وان  و�شخ�شيتك،  ب�����ش��رت��ك  ل���ون  م��ع 
االأكرث مالءمة للب�شرة البي�شاء هي االأ�شقر 
واالأحمر  الفاحت  والبني  املتو�شط  اأو  الغامق 
الدافئ، واالبتعاد عن االأ�شود والبني الغامق 
احلنطية،  الب�شرة  ذوات  اأم��ا  والنحا�شي، 
املتو�شط،  البني  اأو  الك�شتنائي  فيالئمهن 
واالألوان التي ين�شح باالبتعاد عنها وجتنبها 

هي االأ�شقر الذهبي، واالأ�شود املحمّر.
 اأما االألوان االأكرث مالءمة للب�شرة ال�شمراء، 
االأحمر  اأو  املختلفة  بدرجاته  البني  فمنها 
الدافئ اأو الربونزي، كذلك االأ�شقر الع�شلي، 

وُين�شح باالبتعاد عن االأ�شقر الفاحت. 
تغطية الشيب

ال�شعر  اأو  ال�شيب،  من  الن�شاء  اأغلب  تعاين 
ال��رم��ادي،  بال�شعر  ي�شمى  ما  اأو  االأبي�س، 
فيتغري  بالوراثة،  جميعها  االأ�شباب  وترتبط 
من  الع�شرينات  يف  الن�شاء  بع�س  �شعر  لون 
العمر وبع�شهن االآخر يف ال�شتينات، وهناك 
من يعمدن اإىل �شبغه باللون الرمادي حتى 

يتطابق مع لون �شعرهن احلقيقي.
الشامبو والبلسم

ُيف�شل ا�شتخدام ال�شامبو والبل�شم اخلاليني 
من الكربيتات، واملا�شك وال�شريوم للحفاظ 
على لون �شعرِك وحمايته من التق�شف، كما 
عند  �شبغتك  اإىل  البل�شم  اإ�شافة  ميكنك 
ال�شعر يف كل مرة الإبقائه منتع�شًا. ال  غ�شل 
الزيوت  �شيفقد  الأنه  يوم  كل  �شعرك  تغ�شلي 
لونه،  على  وحتافظ  ترطبه  التي  الطبيعية 
فال�شعر ال�شحي يحتاج اإىل ترطيب وحماية 
ناعمًا  عليه  للحفاظ  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  م��ن 

وجمياًل.

صبغات الشعر ليست للنساء فقط، بل هي 
للرجال أيضاً، ويوجد الكثري من أنواع الصبغات 
املختلفة التي ميكنِك استخدامها لصبغ شعرِك، 

فهناك كثري من الخيارات واأللوان الرائعة 
للتلوين وإلبقاء مظهرك أنيقاً.

 

األلوان الجريئة 

أم الهادئة؟

تلوين الشعر لدى النساء

ماذا تفضلني..

إعداد/ هبة الزيدي



اعداد وتصوير: تغريد العبديل

املاء  من  كمية  ون�شكب  جيدًا  الربغل  ننقي    *
املغلي على الربغل  بحيث يغطيه مبقدار 3 �شم، 

ويغطى وُيرتك من  دقائق10 اىل 15 دقيقة. 
اللب  ون��زي��ل  ن�شفني  اىل  ال��ط��م��اط��ة  نقطع   *

ونقطعها اىل مكعبات �شغرية. 
* ن�شيف معجون الطماطة والفلفل االأحمر احلار 
واحللو اإىل الربغل بعد نقعه ويخلط جيدًا باليد 
حتى تتجان�س املكونات ون�شيف امللح والبابريكا 

والفلفل االأ�شود ودب�س الرمان وتخلط.
ون�شيف  واملفرومة  املقطعة  اخل�شار  ن�شيف   *
جميع  وحت��رك  الزيتون  وزي��ت  الليمون  ع�شري 

املكونات حتى متتزج. 
* تفر�س اأوراق خ�س اأو لهانة يف �شحن التقدمي 
وت�شكب ال�شلطة اجلاهزة يف ال�شحن وُتقدم مع 
توؤكل وحدها كطبق  اأن  امل�شاوي واملقايل وميكن 

رئي�شي.

املقادير
* كوب ون�س من الربغل الناعم 

* فنجان من زيت الزيتون 
* حبة طماطة كبرية

* كوب معدنو�س مفروم 
* ب�شلة مفرومة ناعم

* ف�س ثوم مب�شور 
* ملعقة كبرية معجون الفلفل االأحمر احللو 

االأحمر  الفلفل  معجون  �شغرية  ملعقة   *
احلار )ح�شب الرغبة( 
* ع�شري ليمونة واحدة 

* ب�شل اأخ�شر مفروم مع العرق االأخ�شر 
* ملح وفلفل اأ�شود وبابريكا 

* ملعقة كبرية من دب�س الرمان 
* حبة خيار مقطعة ناعم

* ثالث ورقات خ�س مفرومة 

سلطة الِكرس الرتكية

*  ننقي الرز جيدًا وُيغ�شل باملاء 
وينقع ملدة ن�س �شاعة على االأقل 

وبعدها ي�شفى من املاء. 
* نقطع اجلزر بعد تق�شريه اإىل 
متو�شطة  اأو  �شغرية  مكعبات 
احلجم وكذلك نقطع اللحم اإىل 
ناعمًا  الب�شل  ونفرم  مكعبات 

ونقطع البطاطا اىل مكعبات. 
يف  ال��زي��ت  اأو  ال��ده��ن  ن�شخن   *
الب�شل  ون�شيف  النار  على  قدر 
ثم  متو�شطة،  ن��ار  على  وُيقلب 
ونقلبه  واجل���زر  اللحم  ن�شيف 
ج���ي���دًا م���ع اإ����ش���اف���ة ال��ت��واب��ل 
وال��ب��ه��ارات )ال��ه��ي��ل وال��ك��م��ون 

والفلفل االأ�شود( 
امل��ك��ون��ات  حُت��م�����س  ان  ب��ع��د   *
النومي  وم�شحوق  امل��اء  ن�شيف 
ونرتك  البهارات  وباقي  ب�شرة 

املكونات حتى تن�شج. 
* ن�شيف الرز املنقوع وامل�شفى 
ونحرك  القدر  يف  املكونات  اإىل 
املكونات جيدًا حتى يدخل االأرز 
حتى  وي��رتك  واجل���زر،  باللحم 

تن�شج املكونات جميعًا. 
وال��ب��ازالء  البطاطا  حُتم�س   *
قليل  اليهما  وي�شاف  مقالة  يف 
وت�شفى  تن�شج  حتى  امل��اء  م��ن 
االأخ��رى  املكونات  اىل  وت�شاف 

قبل رفع القدر من النار. 
* ي�شكب الرز النا�شج يف �شحن 
ال�شلطات  معه  وُتقدم  التقدمي 
جانبه  اىل  يقدم  كما  واللنب... 
ال��ب��ورك ال��ع��راق��ي امل��ن��زيل )يف 
العدد املقبل �شن�شرح بالتف�شيل 
ط���ري���ق���ة ع���م���ل ال����ب����ورك ب��ك��ل 

احل�شوات(

تاچينة الجزر 

باللحم واملكرسات
الكمية تكفي لعرشة أشخاص 

)تكفي لخمسة أشخاص(

تعد سلطة الِكرس من السلطات الرتكية املعروفة واملشهورة جداً... 
ومن األطباق سهلة التحضري وغري املكلفة، ميكن إضافة أي خضار 

موجودة يف البيت اليها لتعطيها نكهة و فائدة غذائية إضافية.. ويعد 
الربغل من الحبوب عالية القيمة الغذائية التي متد الجسم بالعنارص 

والفيتامينات األساسية، وكذلك تعد سلطة )الِكرس( طبقاً يستطيع 
من يتبع قواعد الِحمية تناوله واالستفادة من مكوناته املفيدة. 

)حبة  ب�شمتي  رز  اأك�����واب  ث��الث��ة    *
طويلة( 

* ن�شف كيلو جزر
* حبة ب�شل متو�شطة

* ن�شف كيلو حلم �شرح
* ملعقة كبرية فلفل اأ�شود

* ملعقة كبرية هيل مطحون 

* ملعقة كمون
* ملعقة كبرية )نومي ب�شرة مطحونة( 
* ملح وفلفل اأ�شود و دار�شني ) قرفة( 

* دهن اأو زيت )ح�شب الرغبة( 
* حبة بطاطا كبرية 

* كوب بازالء 
* كركم 

)تاچينة الجزر( من األطباق الشائعة يف املطبخ 
العراقي أيام العطل واألعياد واملناسبات، وُيعد 

من األطباق اللذيذة والصحية وميكن إضافة كثري 
املكونات اليها مع وجود الرز )التمن( و )الجزر( 
املكونني الرئيسني، وُيعد الجزر من الخضار عالية 

القيمة الغذائية املليئة بالعنارص والفيتامينات 
املفيدة للجسم، اضافة اىل الكاربوهيدرات 

والنشويات يف الرز. 

املقادير:

طريقة اإلعداد:

طريقة اإلعداد:
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البكري ع��يل  ال��ف��ل��يك..  ال��ب��اح��ث  اع�����داد:  االب������راج.. 

مفاجئ  وب�شكل  قريب  ب�شفر  يقوم  والبع�س  قريبة  اآماكن  من  ات�شاالت  تتلقون 

اأجوائكم ت�شمح بالتعامل مبو�شوع عقار يف نهاية االأ�شبوع مع بداية االأ�شبوع اأجواء 

من  بنوع  ون�شعر  م�شتمر  وب�شكل  نتقلب  اإذ  النف�شي  ال�شعيد  على  مفهومة  غري 

القلق لذا علينا ان نفهم االأمور ب�شكل جيد قبل القيام مببادرة.

عاطفيا.نقرتب من فر�س االرتباط ب�شكل �شريع .

الكثري يتحرك ب�شرعة للح�شول على مكا�شب مالية او التقدمي للح�شول على 

فر�س مهنية مع نهاية االأ�شبوع تتحركون الأجل اإيجاد اأماكن اأف�شل او ال�شفر 

او الدخول يف دورة تدريبه لكن �شرعان ما نبداء بال�شعور باإحباط مع بداية 

االأ�شبوع مما يلزمنا عدم القيام مببادرة غري حم�شوبة العواقب.

عاطفيا.ال يزال لدينا الوقت الختيار �شريك احلياة . 

تزداد ثقتكم باأنف�شكم وت�شتطيعون القيام مببادرة على ال�شعيد ال�شخ�شي 

كما تعززون مكا�شبكم املالية وتنجحون لبقية االأ�شبوع يف القيام ب�شفر او 

قدراتكم  وتطوير  باملثابرة  اال�شتمرار  .عليكم  اأف�شل  حالة  اإىل  االنتقال 

وعدم االكتفاء مبا و�شلتم له على الرغم من بع�س ال�شعوبات 

التي ترافقكم.العاطفية.

كي  النف�شي  اجل��ان��ب  م��راع��اة  عليكم  مبتاعب  وت�شعرون  �شحتكم  ت��رتاج��ع 

اأحوالكم  درا�شة  عليكم  الحقا  وايجابية  مهمة  بتحركات  القيام  ت�شتطيعون 

�شفرة عند  فكرة  توؤجل  .ال�شفر.قد  ت�شرع  دون  النتائج  وانتظار  واقعي  ب�شكل 

البع�س .ماليا.حذار من الت�شرع يف دخول يف �شراكة مالية لهذا 

الوقت .العاطفة.االأجواء روتينية لهذه الفرتة.     

يف  واحل�شور  التوا�شل  من  مزيدا  عليكم  يفر�س  االجتماعي  اجلانب 

اأماكن متعددة والبع�س يح�شل على مطلب �شخ�شي انتم مترون بحالة 

لهذه  عائلية  �شغوط  من  ي�شكو  والكثري  النف�شي  اال�شتقرار  ع��دم  من 

الفرتة .  عاطفيا.تنجحون رغم اأو�شاعكم ال�شعبة يف اجلانب 

العاطفي يف تعزيز عالقاتكم مع ال�شركاء.

املرتبطة  تلك  ال�شغوط  من  الكثري  اأمامكم  وتبدو  ال�شركاء  مع  املتاعب  ت��زداد 

باالآخرين .

او مكا�شب مالية والبع�س يهتم ب�شحة  اأو�شاعكم نحو احل�شول على فر�س  تتجه 

ال�شعيد  على  التحرك  ت�شتطيعون  االأ�شبوع  لنهاية  اأقربائه  احد 

اخلارجي والبع�س يح�شل على قر�س مايل .

العمل  او  �شفر  دعوة  ت�شله  والبع�س  ات�شاالت خارجية  تتلقون  لكم.  فائدة 

مع �شركات قادمة من خارج البالد .يحاول الكثري منكم اإيجاد فر�شة على 

االأ�شبوع هناك  بداية  مع  م�شجعة  االأجواء غري  لكن  واملايل  املهني  ال�شعيد 

جانب ايجابي ي�شعر اأغلبكم والبع�س ينجح يف احل�شول على 

امتيازات مالية. 

تزداد م�شروفاتكم املالية وهناك من يتعر�س لبع�س املتاعب ال�شحية واأجواء 

اأو�شاعكم  على  يطراأ  بتح�شن  ت�شعرون  الوقت  مرور  مع  بكم  حتيط  روتينية 

وتتلقون ات�شاالت خارجية والبع�س ت�شله اأخبار هو بحاجة لها لكن �شرعان 

اأكرث من مو�شوع. يتبدل مزاجكم وت�شعرون برغبة الجناز  ما 

عاطفيا.انتبهوا لعالقاتكم بعيدا عن اأعني االآخرين.  

تنال ال�شغوط ال�شحية منكم والبع�س ين�شغل اإىل حد كبري داخل اأماكن العمل 

وقد تربز الكثري من العقبات  ورمبا البع�س يتعر�س لنوع من اال�شتفزاز وب�شكل 

دوامة  من  للخروج  وايجابية  مهمة  موؤ�شرات  تبداأ  االأ�شبوع  نهاية  مع  لكن  علني 

ياأخذ  املالية  اأو�شاعكم  يف  املالية.عاطفيا.حت�شن  ال�شغوط 

حيزا مهم وتكرث فر�س االرتباط .

الثورالحمل

الرسطانالجوزاء

العذراءاألسد

العقربامليزان

الجديالقوس

الحوتالدلو

والله اعلم

ينتظر الكثري منكم لقاء مهم اآو ترقية وظيفية مرتبطة مبك�شب 

مايل يح�شل عليها اأغلبكم خالل هذا الوقت. عليكم االبتعاد عن االأجواء 

اأثناء تاأدية  الروتينية كي تتجنبوا امللل واالكتئاب وقد يكون مزاجكم فاتر 

الوقت  لهذا  التكوينية  ال��زواي��ا  حيث  الوقت  لهذه  اأعمالكم 

من  تخلوا  ال  وه��ي  االإ�شافية  منامل�شوؤوليات  ملزيد  ت�شري 

احلظ واالأجواء االيجابية وفر�س احل�شول على مكا�شب مالية وفر�س االإجناب 

ملن ي�شكو ذلك تبدو مهيمنة على اغلب ظروفكم لهذا الوقت عليكم ا�شتثمارها 

�شريعا.عليكم عدم حتميل اأنف�شكم اكرب من طاقتها.عاطفيا.تزداد حماوالتكم 

رغبة منكم يف اإجناح عالقاتكم العاطفية والو�شول بها اإىل بر 

االأمان.ال�شفر .لديك فر�شة لل�شفر اخلارجي. 

اأثناء تواجدكم داخل البيت  تتلبد اأجوائكم باملتاعب وت�شعرون بعدم االرتياح 

كونوا اأكرث حذرا اأن تكونوا مثار جدل بينكم وبني االآخرين.     مع بداية االأ�شبوع 

حتاولون وب�شكل كبري احل�شول على فر�س مهنية والبع�س يتحمل اأعباء زميل 

له يف العمل.ال�شفر.فر�شكم تزداد لهذه الفرتة .عاطفيا .انتم 

يف اأجواء رائعة عليكم اال�شتفادة منها.

الكلامت االفقية 
1-�شاحب ال�شورة فنان عراقي �شهري

2-للندبة، لقيا�س امل�شافات)م(، 
مت�شابهة

٣-علم مذكر، للتربيد
4-مرتفع اأر�شي)م( ، مت�شابهة

5-نادي كرة قدم ايطايل، ثلثا مكنا�س
6-قمة اأو ذروة)م(، التائبني)م(

7-من اخل�شراوات
8-ظاهرة طبيعية

٩-مدينة يف االأردن)م(، علم موؤنث
10-والد)م(، من الطيور

الكلامت العمودية 
1-ق�شاء يف حمافظة اأربيل، حيوان �شخم

2-مت�شابهة، من القارات
٣-مدينة يف فل�شطني)م(

4-العب كرة قدم اأرجنتيني، علم مونث
5-ظرف مكان، دبلن )مبعرثة(

6-حرف جزم، مت�شابهة، �شاأم
7-يف الريا�شيات)م(، من احليوانات

8-رئي�س اأمريكي )�شابق(
٩-قائد مغويل

10-قناة ف�شائية عربية

حّل الكلامت املتقاطعة 

العدد السابق تق�شيم االأبراج ح�شب عنا�شر الطبيعة 
1-عن�شر النار: واأبراجه )احلمل....االأ�شد.....القو�س(

الكبري يف  ال��دور  لها  ال�شفراء  امل��ادة  ان  )اأي  �شفراوي  هو  االأب��راج  مولود هذه  مزاج 
حتريك مزاج هذه العن�شر لذا يغلب عليهم احلما�س والت�شرع(

2-عن�شر الرتاب: واأبراجه )الثور ....العذراء....اجلدي(
مزاج مولود هذه االأبراج هو ال�شوداء )اإنهم مييلون للت�شاوؤم والتذمر وال يوؤمنون بغري 

الواقع املادي يف احلياة(
٣-عن�شر الهواء: واأبراجه )اجلوزاء....امليزان....الدلو(

ومزاج مولود هذه االأبراج هو الدم )اإنهم مواليد متيل للتفاوؤل واحلركة والذكاء وكرثة 
التنقل(

4-عن�شر املاء: واأبراجه  )ال�شرطان....العقرب....احلوت(
ومزاج مولود هذه االأبراج هو اللمفاوي )يعني اإنهم فاتري املزاج وبحاجة دائمة للحث 

وهمم ح�شا�شني جدا وعاطفيني وخياليني (

قواعد

يف علم األبراج

اعداد: ثريا جواد الكلامت املتقاطعة
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يف البداية نك�شر القطع الزجاجية اىل قطع 
ويف�شل  متنوعة   وباأ�شكال  احلجم  �شغرية 
الزجاج  قطع  دخ��ول  ملنع  )كفوف(  ارت��داء 
اىل اليد واإح�شار املزهرية اأو الفازة اأو اأي 
الزجاج  تدوير  اإع��ادة  يف  نرغب  اآخ��ر  �شي 

)اال�شتين�شل(  ورق  با�شتعمال  وذلك  فوقه، 
ذات  ع��ادة  تكون  التي  الفلوم�شرت  واأق��الم 
ح�شب  الر�شم  بتحديد  ونبداأ  رفيع،  راأ���س 
ن�شع  ذل��ك  وبعد  فيه  نرغب  ال��ذي  ال�شكل 
فنلتقط  امللقط  با�شتخدام  الال�شقة  املادة 

مع  ال��ر���ش��م  ع��ل��ى  ون�شعها  ال��زج��اج  ق��ط��ع 
وبعد  االأل��وان  يف  التنويع  باحل�شبان  االأخ��ذ 
ذلك نح�شل على مزهرية مطعمة بالزجاج 
لت�شيف  �شمعة  و�شع  املمكن  وم��ن  امل��ل��ون 

جمالية اإليها. 

الزجاج املزخرف وامللون 

تحوي البيوت العراقية أنواعاً مختلفة ومتعددة من قطع الزجاج 

سواء أكانت باللون األبيض الشفاف أو امللون املزخرف، ومبجرد 

أن تنكرس الزجاجة يكون همنا األول واالخري أن نتخلص من هذه 

القطع الزجاجية بأرسع وقت ولكن باإلمكان االستفادة منها مرة 

أخرى بدالً من رميها، إذ نستطيع تدويرها بشكل جميل وعرصي.  

اصنع بنفسك

إعداد: ثريا جواد

خطوات العمل

�����ش����ن����ادي����ق 
ا�شتخدامها  ميكن  ال��ك��رت��ون 

وال�شخ�شية  العائلية  لل�شور  اإط�����ارات 
غرف  يف  وو�شعها  واأنيقة  جميلة  بطريقة 

ما  وك��ل  تف�شلينه،  ال��ذي  وباحلجم  النوم 
ك��رت��ون،  ���ش��ن��دوق  االإط����ار  لعمل  نحتاجه 
اأو  وغ���راء  ق��اط��ع،  اأو  ومق�س  وم�شطرة، 
)مادة ال�شقة( ف�شاًل عن ورق ملون لتزيني 

�شندوق الكرتون به. 

رف خاص لألحذية

ميكن  والتلف  الغبار  من  االأحذية  حلماية 
ميكن  التي  الكرتون  �شناديق  يف  و�شعها 
االأحذية  لو�شع  رف��وف  �شكل  على  �شنعها 

فيها. 

إطارات صور
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اذا كنت �شيدتي من حمبي االأ�شغال اليدوية 
الكرتون  �شناديق  ا�شتخدام  املمكن  فمن 
تخ�س  التي  ال�شيما  االأغ��را���س  تخزين  يف 
الُلعب  من  كثريًا  ميتلكون  الذين  االأط��ف��ال 
وحملها يف مكان اآخر فيمكنك �شيدتي تزيني 
هذه ال�شناديق بورق ملون مع تركيب يد لها 

با�شتخدام حزام م�شنوع من اجللد.

كارتون
صناديق



أنسام الشالجي

هدف االيام
�شعادة االأبناء من اأهم اأهداف االأم والأجل 
حتقيقه البد اأن تعرف الفرق بني حب االأم 
يف  التدخل  عن  تبتعد  واأن  ال��زوج��ة  وح��ب 
خ�شو�شياتهم بعد الزواج، واأن على الكنة 
تتعامل مع عمتها )والدة زوجها( على  اأن 
وقطعًا هناك م�شاكل بني  الثانية  االأم  اأنها 
والبنت  دائمًا  ت�شامح  واالأم  وابنتها،  االأم 

هي  االأم  ك��ان��ت  واإن  ب��خ��ط��ئ��ه��ا،  ت��ع��رتف 
ب�شكل  واإن  تعتذر  كيف  ف�شتعرف  املخطئة، 
غري مبا�شر، واالبنة تقرر تغيري ت�شرفاتها 

كي ال تدفع االأم اىل ت�شرف خاطئ.
شكوى أم

جاءين  فقد  خمتلفة،  امل�شكلة  امل��رة،  ه��ذه 
 27 حقيقي،  غري  )حممد..ا�شم  املهند�س 
�شنة( حائرًا من تكرار اأمه ل�شكواها اأمامه 

واأمام االآخرين باأنه يحب زوجته اأكرث منها 
اأن  علمًا  هذا،  الإح�شا�شها  �شببًا  يعرف  وال 
زوجته ابنة خاله ووالدته هي من خطبتها 
مثلها،  زوج��ة  يجد  لن  باأنه  له  م��وؤك��دة  له 
ب�شنتني  ت�شغره  ال��ت��ي  ف��زوج��ت��ه  وبالفعل 
ممتازة  وعالقتها  اللغات  كلية  وخريجة 
عجزن  اللواتي  االأرب��ع  و�شقيقاته  بوالدته 
زوجته،  من  اأك��رث  يحبها  باأنه  االأم  اإق��ن��اع 

لكنها ترف�س الت�شديق..
انشغال بالعمل

ال�شغري  امل�شتمل  يف  �شكنا  وزوجته  حممد 
وال��ده  له  �شيده  ال��ذي  مربعًا(  م��رتًا   40(
زواجه  بداية  ال�شغرية، عند  يف حديقتهم 
مكتب  يف  يعمل  حممد  كان  �شنتني(  )قبل 
على  ارغمته  كورونا  لكن ظروف  هند�شي، 
وامل��واد  لل�شوق  درا���ش��ة  وبعد  العمل،  ت��رك 
ت�شويق  م�شروع  زوجته  مع  ب��داأ  املطلوبة، 
الفي�شبوك  ع��ل��ى  �شفحة  ع��رب  اأون���الي���ن 
والإجناح امل�شروع، كان البد اأن يق�شيا وقتًا 
�شهاًل  لي�س  فالعمل  بيتهما،  يف  معا  طوياًل 
اأن يحقق �شمعة جيدة من خالل  ملن يريد 
ب�شاعة ممتازة وباأ�شعار يف متناول اجلميع 
العراق  خ��ارج  �شركات  م��ع  اتفاقات  ع��رب 
وخماطبات ب�شاأن كيفية اال�شتالم ثم اإعادة 
يقول  طلبها..  ملن  وامل��واد  الب�شائع  اإر�شال 
اأمامها  يجل�س  اأن  تريده  والدته  اإن  حممد 
على مدار اليوم واال فاإنه يحب زوجته اأكرث 
يوؤجر  جعله  ل�شكواها،  االأم  منها..وتكرار 
م�شتماًل �شغريًا اأي�شًا يف منطقة بعيدة عن 
كاهله،  يثقل  االيجار  دف��ع  اأن  ورغ��م  اأهله 
حياته  اأنقذت  اخلطوة  هذه  اإن  يقول  لكنه 
الزوجية من االنهيار، لكن والدته مل تتوقف 

عن �شكواها..
ورشة عمل

ع��م��ل حتت  ور����ش���ة  ن��ن��ظ��م  اأن  اق���رتح���ت   
الزوجة( وطلبت منه  اأو  االأم  عنوان )حب 
وكلمة  الزوم  على  الور�شة  رابط  ير�شل  اأن 
رغم  وللعلم،  للم�شاركة.  والدته  اىل  ال�شر 
تكون  اأن  وامل�شاركني  امل�شاركات  مطالبات 
التفاعل  الأن  القاعات،  اإح��دى  يف  الور�شة 
وجهًا اىل وجه اأف�شل من االأنرتنت، وطبعًا 
لكنني  ال�شحية،  باالإجراءات  االلتزام  مع 
رف�شت وال�شبب وجود م�شرتكتني مل تاأخذا 

لقاح كورونا حتى االآن..
الور�شة  يف  وزوج��ت��ه  ووال��دت��ه  حممد  ك��ان 
اليوم  وم�شاركان..يف  م�شاركة   20 �شمن 
اأمهات  اتفقت ثماين  التعارف،  وبعد  االأول 

على القول اإن االأبناء يحبون زوجاتهم اكرث 
منهن، واتفقت كذلك ت�شع كنات على القول 
منهن،  اأكرث  اأمهاتهم  يحبون  اأزواجهن  اإن 
حما�شب،  )يحيى،  االآخ��ر  امل�شارك  وك��ان 
٣7 �شنة( حائرًا مثل حممد ال يعرف كيف 
جدًا  بها  باٌر  باأنه  تعرتف  التي  اأمه  ير�شي 
وخالفتهم  منها،  اأك��رث  زوجته  يحب  لكنه 
)ام م�شطفى، مدر�شة متقاعدة، 66 �شنة( 
اأم البن واحد، تقول: تويف والده وهو  فهي 
�شنوات،  ع�شر  قبل  وزّوجته  االبتدائية  يف 
كما  يحبني  اأنه  واثقة  الأين  به  �شعيدة  واأن��ا 
يحب زوجته.. وقبلت اأن ت�شاركني يف اإدارة 

الور�شة التي ا�شتمرت اأربعة ايام.
مراجعة

تقول اأم م�شطفى اإن االأم اذا راجعت نف�شها 
باأمانة و�شراحة، �شتكت�شف اأنها مل تقبل يف 
عائلة  من  �شخ�س  اي  يتدخل  اأن  �شبابها 
زوجها يف خ�شو�شياتها، وهناك من حاولت 
اأن تبعد الزوج عن اأهله، والزوج الذي كان 
وهذا  لزوجته  ينحاز  ال�شخ�شية  �شعيف 
من  اأهله  عن  يتخلى  ال��ذي  الأن  كبري  خطاأ 
ال�شهولة مبكان اأن يتخلى عن زوجته اي�شًا، 
واأ�شافت اأن ابنها ي�شكن يف الطابق الثاين 
ال  واأحيانًا  منف�شلة،  وب�شالمل  البيت  من 
لكنها  اأيام،  طوال  و�شغاره  وزوجته  تلتقيه 
حني حتتاجه جتده قربها فورًا، وهي ت�شغل 

وقتها باالهتمام بحديقتها ال�شغرية وتقراأ 
وتتحدث مع �شديقاتها املتقاعدات اللواتي 
يلتقني مرة كل �شهرين �شواء يف بيوتهن اأم 
يف مطعم، واأكدت اأن �شعادة ابنها من حبه 
اأن  اأي�شًا  واأك��دت  �شعادته  وتهمها  لزوجته 
طاقتها االيجابية ت�شتمدها من م�شارحتها 
وعالقاتها  بال�شالة  والتزامها  لنف�شها 
يف  لنف�شها  جمال  اأي  ف�شح  وع��دم  الطيبة 
التفكري باأي �شيء �شلبي رغم اأن حياتها مل 
تكن �شهلة اأبدًا.. وقالت اإن حب االأم يختلف 
اجلنة  التي  االأم  فحب  ال��زوج��ة،  حب  عن 
اهلل،  باأمر  وال��ت��زام  اإمي��ان  اأقدامها  حتت 
اهلل  واإن  و�شرط،  واج��ب  بها  وال��رب  فحبها 
�شبحانه ير�شى لر�شاها ، واالأبناء يعربون 
عن هذا احلب بالرب، اأما حب الزوجة فهو 

حياته و�شعادته وا�شتقراره..
بهن  ب�����ارون  االأب���ن���اء  اإن  ق��ل��ن  االأم���ه���ات 
كما  حياتهم  لهم  ب���اأن  يقتنعن  اأن  والب���د 
الكنات  اأك��دت  بينما  حياتهن،  لهن  كانت 
انهن  مدركات  للعمات  وتقديرهن  حبهن 

�شي�شبحن )عمات( يف امل�شتقبل..
وأخرياً

ال  لها  االأبناء  حب  اأن  تعرف  اأن  االأم  على 
احلياة  م�شاغل  اأبعدتهم  واإن  فيه  نقا�س 
وم�شاعبها واأن حبه لزوجته اإمنا لي�شعدها 

با�شتقرار حياته العائلية..

اضطر الشاب البار بوالدته اىل تأجري بيت صغري يف منطقة 
بعيدة عن أهله رغم علمه املسبق أن هذه الخطوة ستكلفه 
كثرياً من املتاعب املالية، لكنه قرر اتخاذها للمحافظة عىل 

عالقته بزوجته ووالدته.

حب األم جنة

وحب الزوجة حياة 
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مرّت أيام ومل تتصل يب صديقتي، ما 

جعلني أتصُل أنا بها لتخربين مبا ال 

يرُس! أمي مريضة جداً بعد اكتشافها 

العالقة املريبة بني أختي وضيف دائم 

الزيارة لهم من بلد )!( ..

امليزان 

امليزان 

يف

يف
خريف الذكريات يزحُف اىل مخيلتي التي 
باتت بال ذاكرة وال حياة بعدك. ماذا تريد 
أيها القلب املتجرب أن تقول لأليام اآلتية؟ 
قل لها ثالثة أشياء؛ خريُف مبكر وذاكرة 

مريضة، وأيام ال تاريخ لها....
    هكذا نحن.. نحن هكذا..

ومع  معه  وارتياحها  �شعادتها  ر�شائلها  يف  )ع(  لنا  اأك��دت 
اأ�شبحت  اأهله، وقد عمال يف مكاٍن واحد، وبعد م�شي عام 
عزمت  وهنا  بهما،  فرحنا  جميلني  وبنت(  )ولد  لتوؤام  اأمًا 
اأمي على ال�شفر اليها وم�شاعدتها يف فرتة برتبية الطفلني.

على  لتطمئنني  يوميًا  تهاتفني  كانت  التي  اأم��ي  �شافرت 
اأمي غري طبيعي  اأن �شوت  يوم  و�شعرُت ذات  اأختي،  اخبار 
اأثر فيها وال �شيء غري  وبه غ�شة! طماأنتني باأن تغرّي اجلو 
ذلك!! ولكن قلبي كان يقول غري ذلك! اأمي تخفي عني �شيئًا 

ما حتمًا!
يف  تعي�س  �شديقة  يل  اأن  حظي  ح�شن  م��ن  )م(:  اأردف���ت 
اأختي وهي على توا�شل معها،  املنطقة نف�شها التي تقطنها 
فالغربة جتمع وتقارب بني الغرباء. اأو�شحُت لها اأنني اأريد 
ما  ومعرفة  زيارتهم  عليها  لذا  اأمي  �شحة  على  االطمئنان 

بهم!!
اأنا  اأت�شُل  جعلني  ما  �شديقتي،  بي  تت�شل  ومل  اأي��ام  م��ّرت 
اكت�شافها  بعد  مري�شة جدًا  اأمي  ي�شُر!  ال  لتخربين مبا  بها 
العالقة املريبة بني اأختي و�شيف دائم الزيارة لهم من بلد 

)!( وهو غريب اي�شًا!
والأختي  ال�شيف  لهذا  مراقبتها  توا�شل  اأمي  اأن  يل  واأكدت 

دون لفت انتباه زوجها!
اأختي كثريًا...  فاأنا اعرف  بنا،  �شتحُل  كارثة  باأن  و�شدمُت 
فهي متقلبة املزاج وال تطيل عمرًا مع االأ�شدقاء! فكيف مع 

حبيبها وزوجها!
ات�شلت باأمي وفاجاأتها باحلقيقة التي اأخفتها عني وطلبُت 
منها العودة با�شطحاب اأختي والطفلني، بحجة م�شاعدتها 
اأمي وقالت يل: اقرتحُت  الزمن!! بكت  يف وطننا فرتة من 
زاال  م��ا  الطفلني  الأن  رف�شت  ولكنها  االأم���ر  ه��ذا  عليها 

�شغريين.
ت�شيف )م(: �شاألُت اأمي ماذا �شتفعل جتاه هذه العالقة غري 
امل�شروعة التي اقامتها )اأختي( مع هذا ال�شديق اخلائن، 

وكل  الغربة،  بلد  واأنا يف  اأت�شرف،  كيف  اأعرف  ال  اأجابت: 
فرد مهتم باأمرِه فقط!

اأغلقت  ابنتي!!  يا  وطننا  نا�س  عن  يختلفون  النا�س  هنا 
من  اأح���ذره  زوجها  اىل  ر�شالة  بكتابة  افكر  واأن��ا  الهاتف 
�شديقه ال�شيئ هذا، ولكن ا�شتوقفتني اأو�شاع اأمي والطفلني 

واأختي اخلائنة اأي�شًا.
اىل  الر�شالة  هذه  واأر�شلت  �شجاعتي  ا�شتجمعت  اأي��ام  بعد 
وفعاًل  امل��خ��دوع  ال��زوج  اىل  ب��دوره��ا  تعطيها  كي  �شديقتي 
اليوم  �شتذهب يف  اأنها  واأبلغتني �شديقتي  الر�شالة،  و�شلت 

التايل الإي�شالها.
تبكي  وهي  بيننا  املوعد  ح�شب  بي  ات�شلت  التايل  اليوم  يف 
اإذ وجدُت ال�شرطة  اإي�شال الر�شالة،  وتقول، مل اأمتكن من 
اأختك  �شقة  اأختك مقتواًل يف  زوج  املكان حيث وجدوا  متالأ 
التي قب�شت عليها ال�شرطة هي وع�شيقها بعد اأن اتهمتهما 
اأمِك بهذا الفعل الذي اأكده اأهل الزوج القريبون منهما حيث 
اأم الزوج: كثريًا ما ن�شحُت ابني من هذا ال�شديق،  قالت 
اأمي  اإيّل! وكان يقول:  ومن زوجته اخلائنة ولكنه مل يلتفت 
نحن يف الغرب ول�شنا يف وطننا العراق! اأغلقت الهاتف معها 
اأمي واأن ت�شاعدها يف حمنتها  اأن تبقى مع  اأن رجوتها  بعد 

هذه.
اأ�شبحت املبادئ والقيم  وختمت )م( حكايتها بالقول: هل 
والف�شاد  االن��ح��الل  اأ�شبح  وه��ل  مثالب!  ال�شامية  النبيلة 
ترفقوا  وطني  غرباء  يا  مهاًل..  احلياة؟  يف  ال�شائعني  هما 
باأخالقكم ومبادئكم ودينكم، وال تبيعوا اأنف�شكم لل�شيطان!! 

 

 )م( امراأة االأربعني من عمرها، تقول: �شاأق�س عليك حكاية 
اأختي )ع( التي خ�شرت �شبابها ب�شبب طي�شها ومتردها على 

الواقع بكت )م( وهي تقول:
عند  كبرية  مكانة  لها  وذكية،  جميلة  كانت  )ع(  �شقيقتي 
والدي الذي بذخ عليها الكثري كي حتقق رغبتها يف الدخول 
اإن�شاُن  اأحبتُه،  وهناك  عندنا  املرموقة  الكليات  اإحدى  اىل 
هادئ جميل املظهر اطلعتني على �شّرها هذا، وا�شطحبتني 
ذات يوم اىل الكلية، تعرفت عليه وحدثتُه طوياًل عما ينوي 
ون�شافر  �شاأتزوجها  ت��ردد:  بال  اأجابني  التخرج،  بعد  فعله 

حيث اأهلي يعي�شون يف دولة )!(

�شاألته: هل �شارحت اأهلك باأن مْن حتب من غري قوميتك؟
قال: هذا ال يهم وال نفكر به، وعائلتي متفتحة وال تفكر بهذا 

االختالف.
اأنِت  ملاذا  اأم��ي:  �شاألتني  البيت،  اىل  وع��دُت  حبهما  باركُت 
�شاردة يا ابنتي؟ واين اأختك؟ ملاذا مل تعد معِك اىل البيت؟ 

عندها حما�شرات كثرية يا اأمي، كان هذا جوابي لها.
من  وحتذيرات  باأ�شئلة  واأمطرُتها  البيت  اىل  )ع(  ع��ادت 
نزواتها، اأو اأن تتالعب مب�شاعر هذا االإن�شان فهو جيد وعلى 
م�شتوى من االأخالق، �شحكت )ع( وقالت يل: ال تخايف يا 

اأختي، فاأنا اأحبه كثريًا، وهو اأف�شل طالب يف جمموعتنا.
اأكملت حديثها فكرُت وقتها، لو كان  �شمتت )م( قلياًل ثم 
هناك اأف�شل منه الختارته بداًل من حبيبها االآن؟ مل اطلعها 
من  ت�شرفاتها  اأراق��ب  ب��داأت  بل  وم�شاعري،  خماويف  على 

بعيد.
بيتنا  اىل  اأت��ى  وفعاًل  وتخرجا،  الدرا�شة  �شنوات  انق�شت 
م�شطحبًا احدى قريباته وطلبا يد اأختي )ع( للزواج، وافق 
والدي بعد اأن تاأكد من ح�شن اأخالقه ومن ُرقي عائلته التي 

تعي�س باخلارج منذ �شنوات طويلة.
يقيم  حيث  اىل  لل�شفر  وا�شتعدا  ال��زواج  ثم  اخلطوبة  متت 
مقتنعة  هي  هل  اأ�شاألها  كنت  الفرتة  هذه  اأثناء  ويف  اأهله، 
اأردِت  اذا  الوقت  اأمامك  لها  قلُت  يوم  وذات  منه،  بالزواج 
ب�شوت  علّي  ردت  و�شفر،  مظاهر  لي�س  فالزواج  الرتاجع، 
بها  �شدعِت  التي  املحا�شرات  ه��ذه  اتركي  ب��ِك  ما  ع��اٍل: 
واأن��ا  جتاهِك  امل�شاعر  �شادق  ان�شان  اإن��ه  اأجبتها:  راأ���ش��ي! 
املتقلب! خرجْت  املزاج  �شاحبة  اأختي  ال�شِت  اأعرفك جيدًا 

من الغرفة ومل ترد علّي.
اأ�شافت )م(

بعد فرتة ق�شرية �شافرت اأختي مع زوجها اىل حيث ي�شكن 
اأهله الذين رحبوا بها، بل ا�شتاأجروا لهما �شقة قريبة منهم، 

رجاء خضري

مهاًل

غرباء وطني 
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خضري الحمريي

يقول عنوان اخلرب الذي ا�شتندت اليه يف تدبيج هذه الر�شوم الكاريكاتورية: 
ارتفاع م�شتوى االأخبار الزائفة يف العراق يف االأ�شابيع املا�شية، يف اإ�شارة اإىل 
املرة  هذه  )من�شوبه(  ارتفع  وقد  موجودًا  كان  االأخبار  نهر  يف  التزييف  اأن 
الأ�شباب معينة، مثل هطول اأمطار مزيفة نتيجة لوجود ُمنخَف�س ُمفربك مير 
اأدت بالنتيجة  باأجواء املنطقة، ت�شبب ببع�س ال�شيول االأخبارية الكاذبة التي 

اىل اإرتفاع م�شتوى االأخبار الزائفة.
اجلوية،  االأن��واء  ن�شرة  غرار  على  اأن��واء خربية  ن�شرة  اىل  بحاجة  بتنا  وبهذا 
لنتبني اخلرب ال�شحيح من اخلرب الكاذب، املزنة املاطرة من املزنة الكاذبة، 
الأن اخلرب املزيف لي�س جمرد خرب مير يف ن�شرات االأخبار اأو قنوات التوا�شل 
اأو ال�شحف واملجالت مرور الكرام، فهو م�شمون يتبادله النا�س وي�شدقونه 
كورونا  لقاح  ح��ول  دارت  التي  اخلزعبالت  يف  ولكم  الب�شيطة،  بفطرتهم 
وت�شببت يف اإعرا�س املواطنني عنه مثاٌل �شارخ حول �شطوة اخلرب الزائف يف 

مواجهة اخلرب العلمي الر�شني، واالأنكى من ذلك اإن بع�س املحللني ال�شيا�شيني 
بو�شفه  للنا�س  ويقدمونه  يوؤلفونه(  اأقول  اأن  اأريد  )ال  املزيف  اخلرب  يتلقفون 
حقيقة دامغة، ولن يوؤثر يف ر�شانتهم ومقدار املكافاآت التي يتقا�شونها مع كل 
اإطاللة تلفزيونية لو تبني يف اليوم التايل كذب اخلرب الذي بنوا عليه حتليلهم.

ولكن كيف منيز اخلرب الكاذب من اخلرب ال�شحيح، وكيف نتاأكد من �شالمة 
على  القدرة  لديه  الواعي  االإن�شان  اإن  يل  تقولوا  ال  خلفه،  تقف  التي  النيات 
متييز اخلرب املزيف من اخلرب ال�شحيح، فالوعي ال ينجح دائمًا يف مواجهة 
النا�س  ت�شتهدف  االأخبار  هذه  مثل  اإن  ثم  امللفقة،  والتقارير  االأخبار  �شيل 
رهانات  عن  بعيدًا  اأفعالهم  ردود  يف  وت�شتثمر  م�شاعرهم  وتدغدغ  الب�شطاء 

الوعي ومزالق العقل الراجح.
لي�س اأمامنا �شوى اأن نفح�س اخلرب جيدًا يف مواجهة �شوء ال�شم�س.. لنتاأكد 

من احتوائه على... ح�شان ونخلة وف�شفورة! 
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