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�شيء  لتجربة  بحاجته  �أح�����س  و�ل��ظ��ام، 
تفريغها،  �أر�د  طاقة  ميتلك  وباأنه  جديد، 
لكنه مل يبد�أ بالكتابة، بل �شرع يف �لقر�ءة 

�لتي �كت�شف عو�ملها بال�شدفة. 
�ملقاالت  معظم  "قر�أُت  )ري��ا���س(:  يقول 
وكان  عليه  �لذي ح�شلت  �الأول  �لكتاب  يف 
بعنو�ن )عامل �الأ�شر�ر( للدكتور م�شطفى 
و�آالف  مئات  �كت�شفت  وبعدها  حم��م��ود، 
�لكتب بكل �أنو�عها، بد� هذ� �لعامل خمتلفًا 
وم��ث��رً� اله��ت��م��ام ط��ف��ٍل ه���ادئ و�ن��ط��و�ئ��ي 
بكّل  �لكتب  �ل��ت��ه��اِم  ب����د�أُت  ل��ذل��ك  مثلي، 

�أنو�عها.
وتنوعت قر�ء�تي ما بني �لرو�يات و�ل�شعر 
من  وغ��ره��ا  و�ل��ن��ق��دي��ة  �لعلمية  و�ل��ك��ت��ب 
�كت�شفت  وجيزة،  مدة  وبعد  �لت�شنيفات، 
ووج���دُت  �لف�شيح  �ل��ع��امل  ه��ذ�  يف  نف�شي 
�شنف �لرو�ية ر�ئعًا. �أخذْت قر�ء�تي لهذ� 
على  طغت  حتى  ت���زد�د  �الأدب����ي  �جلن�س 
غرها. وجاء �ليوم �لذي قر�أُت فيه رو�ية 
جمنونة ور�ئعة، للرو�ئية �الإجنليزية �أغاثا 
�أنفا�شي  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  حب�شت  كري�شتي، 

�آخ��ر  ���ش��يء  �أي  ع��ن  خمتلفة  وك��ان��ت 
ق���ر�أت���ُه ���ش��اب��ق��ًا، ب��ع��د �أن 

منها،  �نتهيُت 

وقررُت  و�الكتفاء،  بالر�شا  �شعوٌر  �أعطتني 
بب�شاطة �أن �أكون كاتبًا، الأمرر هذ� �ل�شعور 

لغري".

القارئ القا�شي
عن  �ل�شادرة  و�أبي�س(  )�أ�شود  رو�ية  تقع 
بيتنا  موؤ�ش�شة  وبدعم  و�شطور  �شنا  د�َري 
�لثقافية، يف ٢٩٠ �شفحة مق�ّشمة على ٣٣ 
لكّل  �شخ�شيات،  �أو  �أجز�ء  وباأربعة  ف�شًا 
منها ق�شيته وفكرته وعامله �خلا�س، حتى 
تت�شابك �خليوط �الأربعة يف �لنهاية ليتولد 
�خلر  فل�شفة  وتنتج  بينهم،  فيما  �ل�شر�ع 
و�ل�شر، �الأ�شود و�الأبي�س، حتى يجد �لقارئ 
ليحكم يف هذه  �لقا�شي،  نف�شه يف كر�شي 

�ملع�شلة �الأخاقية. 
كنُت  رو�ي���ًة  "كتبُت  )ري��ا���س(:  وي�شيف 
ُت�شبعني  رو�ي���ة  ب�����ش��ّدة،  ق��ر�ءت��ه��ا  �أمت��ّن��ى 
�أ�شاأُلها  وحبكاتها.  وتفا�شيلها  باأحد�ثها 
�أو  �إبل تغمُز يل ناحية �الإجابة  فا ُتيب، 
�أرِو  �لفر�غ. رمبا مل  رمبا ي�شيُع �شوؤ�يل يف 
قبلي،  ُتناَق�س  مل  �أ�شياء 
�آالف  ك��ت��َب  ب��ل 

�خلر  فل�شفَتي  يف  و�ل��ُك��ّت��اب  �لفا�شفة 
و�لتقابل  �لثنائية  فكرة  وت��رددت  و�ل�شر، 
بني قطبني فكانت عند �بن ر�شد بني �لعقل 
�إيرو�س  �حلياة  بني  فرويد  وعند  و�جلهل، 
ما  �لطاوية  �لديانة  ويف  ثاناتو�س،  و�لعدم 
�أبغ�شُت  لطاملا  ولكنني  و�ليانغ،  �ليني  بني 
هذه  ملناق�شة  �ل�شف�شطائية  �لنزعة  تلك 
�لرمادي  عاملنا  وط��اأة  عن  بعيدً�  �ملفاهيم 
�لفو�شوي، �أ�شَود و�أبَي�س رو�ية عن �الإن�شاِن 
و�حلياِة و�لُهوية وفقد�نها يف ظاِل عقارب 
�ل�����ش��اع��ة �مل��ت�����ش��ارع��ة. �إن��ه��ا ع��ن حم��اول��ِة 
لُيحّلق  �أجنحته  ي�شتعيَد  �أن  يف  �الإن�����ش��ان 
�لتي  �لبليدة  بعيدً� عن �جلدر�ِن �لرمادية 

باتت حتُلم بغزِو �ل�شماء كُبِج بابل".

تطوير الأدوات
وعن م�شاريعه �ملقبلة، قال �لرو�ئي �ل�شاب 
وكتب  رو�ي���ات  "هناك  ري��ا���س(:  )م���ازن 
مقبلة حتمًا، �أنا قارئ نهم ال �أكتفي بقر�ءة 
كتاب و�حد، لذلك لن �أكتفي بكتابة رو�ية 
و�حدة �أي�شًا، ولكنني �شاأوؤجل عملية كتابة 
تقريبًا؛   ٢٠٢٢ ع��ام  �إىل  �ملقبلة  �ل��رو�ي��ة 
وتقنياتي  ولغتي  �أدو�تي  تطوير  �أريد  الأنني 

�لرو�ئية".
رو�ي��ت��ه  ن�شره  �أ���ش��د�ء  ع��ن  �أم���ا 
)ري����ا�����س(:  ق����ال  �الأوىل، 
"القت �لرو�ية منذ �شدورها 
�أتوقعه على  �شدى و��شعًا، مل 
على  حتى  �أو  �ل��ق��ّر�ء  م�شتوى 
بعد  ال�شيما  �الإع��ام،  م�شتوى 
�أحمد  �لكاتب  عنها  ن�شر  �أن 
�لتو��شل  مو�قع  يف  �شعد�وي 

�الجتماعي".
رو�ي���ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ٌر 
يف  �شدرت  و�أبي�س(  )�أ�شود 
مطلع عام ٢٠٢١ بعد تاأجيل 
�ل�شنة  ون�شف  �شنة  ��شتمر 
وُطِبع  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب 
�لعر�ق  ن�شخة وزعت يف  �ألف  منها 

و�لعامل �لعربي.

على  �شعد�وي  �أحمد  �لرو�ئي  كتبه  ما  هذ� 
عن  ب��وك(،  )�لفي�س  يف  �خلا�شة  �شفحته 
�لرو�ئي �ل�شاب مازن ريا�س، �لذي ��شدر 
و�أبي�س(،  )�أ���ش��ود  �الأوىل  رو�ي��ت��ه  م��وؤخ��رً� 
مدينة  يف   ٢٠٠٣ ع��ام  �مل��ول��ود  )ري��ا���س( 
�ملن�شغل  فيها،  يقيم  ز�ل  ما  �لتي  �ملو�شل 
�ليوم بدر��شته �لثانوية - �ل�شف �ل�شاد�س 
�لكتابة،  �الأحيائي، كما ميار�س ف�شًا عن 
ه��و�ي��ة �ل��ر���ش��م، �ل��ت��ي ي��ق��ول ع��ن��ه��ا �إن��ه��ا 
بالقر�ءة  قورنت  ما  �إذ�  ثانوية  ممار�شة 

و�لكتابة، �شغفه �الأول يف �حلياة.
رغبة الكتابة

و�أبي�س  �أ�شود  رو�ي��ة  كتابة  يف  بد�يته  عن 
منذ  كنُت   " )ري��ا���س(:  يقول  و�أ�شبابها، 
�مل�شفوفة  �لكتب  �أ���ش��اه��د  ح��ني  �لطفولة 
مدينة  يف  �لنجفي  �شارع  يف  �الأرف��ف  على 
�أك��ن  مل  ولكنني  �شكلها،  �أح���ب  �مل��و���ش��ل، 
�لكتب  �أغلب  الأن  حينها  بالقر�ءة  مهتمًا 
ودينية  فقهية  كتب  هي  �أر�ه���ا  كنت  �لتي 
�لطبخ  ع��ن  ك��ت��ب  �أو  بحتة  �شيا�شية  �أو 

كنُت  لكنني  �لب�شرية،  و�لتنمية  و�لر�شائل 
وق�ش�س  �لق�شرة  �لق�ش�س  بع�س  �أق��ر�أ 
�الأطفال حينها، و�أتذكر �أنني بعمر �لثامنة 
تاأليف  �أردُت  �أذك���ر،  ما  على  �لتا�شعة  �أو 
بع�شًا  م�شو�س  نحو  على  و�أت��ذك��ر  ق�شة، 
باأنني  �أعلم  كنُت  �أفعل،  مل  ولكنني  منها، 
ل�شُت م�شتعدً� بعد"، وي�شيف باأنه حني بلغ 
�أي بعد حترير  �لثالثة ع�شرة، عام ٢٠١٧، 
مدينة �ملو�شل بالكامل تقريبًا، وبعد معاناة 
و�لظلم  �لكبت  من  �شنو�ت  ��شتمرت ثاث 

ب������ص������م������ة
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ثريا ج�اد

من  عامًا،   ١٦ ريا�ض،  "مازن 
مدينة املو�شل، اأ�شدر روايته 
الأوىل "اأ�شود واأبي�ض"، ليكون 
بذلك اأ�شغر روائي عراقي 
ين�شّم اىل امل�شهد الأدبي. 
هذا �شيء مبهج، فهو يوؤكد اأن 
قطاعات عديدة من الأجيال 
اجلديدة ل جتذبها توافه 
الأمور من احل�شور ال�شريع على 
التوا�شل الجتماعي، اأو ت�شييع 
الطاقة والزمن على ما هو ثانوي 
وعابر، واإمنا ال�شعي لالجناز 
الأكرث ر�شوخًا، ومنه خو�ض 
املغامرة الأدبية، بكل ما يكتنفها 
من حتديات و�شغوط نف�شية".
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مليعة عبا�ض عمارة

ياب �لعا�شق و�ملع�شوقة �ملتمّردة �ل�شَّ
�ل��ث��ق��اف��ة يف �حل��ف��ِل  وز�رةِ  ك��ل��م��َة  �أل��ق��ي��ُت  ح��ني 
يف  �لثقايف  �مل��رك��ُز  لها  نّظمه  �ل��ذي  �لتكرميّي 

هر: يابيِّ �ل�شَّ و��شنطن بد�أُتها بالبيِت �ل�شَّ

َحْر       عيناِك غابتا نخيلٍ �شاعَة �ل�شَّ
    �أو �ُشرفتاِن ر�َح يناأى عنُهما �لقمْر

بليلة  وم��ت��وه��َج��ة  �أم��ام��ي  جال�شٌة  وه��ي  وق��ل��ُت، 
�لتكرمي هذه بعَد طولِ غياب و�إهمال، �أتدرون ملن 
ياب هذه �لق�شيدةَ �خلالدة؟  كتَب بدر �شاكر �ل�شَّ
و�ملتدفقة  �ل�َشاخمة  �لعر�قية  �لنخلة  لهذه  �إنَّها 
نكّرمها  �ليوم  �لعر�ق،  هنا  و�شعرً�.  وحياًة  هوًى 
م��ن��ازع،  دون  �ل��ع��رب��ّي  عر  �ل�شِّ �أم���رَة  بتتويجها 
وجنّدد �حلياة بها ومعها ولها بخلِق �بت�شامٍة على 
كان  كتبته  حرف  فكل  وعربي،  عر�قي  وجه  كل 
�ملتوثب  بدمها  �ملمتزجة  و�أحا�شي�شها  مب�شاعرها 

عنفو�نًا وبهجة وم�شرة.
ال�شحة واختالف الأديان �شحقا 

احلب
با�شمك:  حًا  م�شرِّ عا�شقًا  �ل�شياب  يقول   •

جى ثلٌج و �أمطاُر ع�شقتِك يا مليعُة و�لدُّ
فرق  "ذكرتِك" وثمة  يقول  �لكلمة،  ف  حترِّ ال   -

بني �لكلمتني. 
و�لبد  و�لليل  �إ�شارته،  تكفي  ملٌح  �ل�ّشعر  • ولكْن 

�إ�شارة و��شحة لطلب �لدفء؟
-  كانت عاقتنا قوية بدليل �لق�شائد �ملتبادلة، 
�أكتب بيت �شعر  �ل�شياب، وقد كنت  وال�شيما من 
فيجيبني بق�شيدة كاملة، كان بيننا حو�ر �شعري، 
وهو حني بد�أ ي�شعر �أننا لن نكون لبع�شنا، �شرخ 

من �أعماقه:
�أحبيني الأنَّ جميَع مْن �أحببُت قبلِك ما �أحبُّوين

م�شاعره؟ يف  �شادقًا  • �أكان 
- نعم، و�أنا �أي�شًا، ولذلك �أحببته:

�شتبقى �شتبقى �ِشفاهي ظماْء
جاْء ويبقى بعينيَّ هذ� �لرَّ

درج��ة  وبلغت  ج��ي��دة  عاقتكما  ك��ان��ت  �إذ�   •
�لع�شق، فلماذ� رف�شِت �لزو�ج به؟

ت�شمح  ت��ك��ن  مل  �شحتَّه  ول��ك��ْن  �أرف�����ش��ُه،  مل   -
ين كان يقُف عائقًا، فهي  و�ج، و�ختاف �لدِّ بالزَّ

�إحدى  �إىل هذ� يف  و�أ�شرت  مكتملة،  عاقة غر 
ق�شائدي:

ُت عيوين يوَم �أحببتَك �أغَم�شْ
مْل تكْن تعِرُف ديني

فعَرفنا و�فرَتقنا دمعتنِي،
، ومْل تلم�س حدود �الأربعني  عا�شقًا متَّ

و�أنا و��شلُت �أعو�مي  وو��شلُت ت�شديَد ديوين....
دليًا! يحتاج  ال  �عرت�ف  هذ�   ، متَّ • عا�شقا 

- دع �جلروح نائمة وال توقظها.

مليعة يف ال�شعر الف�شيح والعاّمي
فاأبدعت  �لف�شيح  �لعربي  �ل�شعر  مليعة  كتبت 
�لعربيات  �ل�شو�عر  �أهم  من  و�أ�شبحت  و�أج��ادت 
حتى قال عنها �مل�شت�شرق �لفرن�شي جاك برك: 
و�شدقًا."  وح��ر�رة  �أنوثة  يفي�س  �شعرها  "�إن 
بغد�دها  ويف  �لتحرر  يف  �شعرً�  لكتابتها  �إ�شافة 
�لتي �أحبت وع�شقت وكانت تتمنى �أن متوت فيها، 

و�خرتت �أبياتها �الآتية الأنَّها عزيزة على قلِبها:

بغد�ُد تائهٌة �أَنا َحْرى
ْدر� مْن بعِد �شْدِرِك مْل �أِجْد �شَ

ُر ال �أرى    حتَّى باأحامي �أَدوِّ
بي�ت�ًا الأهلي في��ِك �أو ق�ْب�ر�
ال �أم�س ال تاريَخ يل فاأَنا  

ممحوٌة مْن ع�املي َق��ْش��ر�
الجاَر يل كلُّ �لبيوِت خلْت   

� َمْن ماَت مقتواًل ومْن َفرَّ

عُر ُيْنِكُرين    عُر حتَّى �ل�شِّ و�ل�شِّ
�إينِّ �أجاهُد ال �أرى �ِشْعر�

بغد�ُد يا �أّمي �أجيبي دمَعتي   
لْت َغْدر� كْيَف �الأمومُة ُبدِّ

�إبد�ع  �أميا  تبدع  فاإنها  عاميًا  �شعرً�  تن�شد  وحني 
ذلك  وت��ع��زو  �لف�شيح،  �شعرها  مل�شاف  يرقى 
�ملجتمع  و�شط  وتربيتها  �لعمارة  يف  ن�شاأتها  �إىل 
�ملي�شاين �لذي يتحدث �شعرً� �شعبيًا ب�شكل عفوي، 

وحني طلبت منها �أن ت�شمعنا �أن�شدْت:

بغد�د كل �ملايني �الأهو�هم وال يل عو�س 
فاركتهم بالرغم فر�سٍ علي �نفر�س

وما �شاحبي بعدهم غر �لتعب و�ملر�س
و�لدمعتني ب�شعري �لتنام بتايل �لليل
خل�شت و�ثاري �خلل�س ب�س �حليل 

�أدري جبرة �الأِر�س ب�س مايل بيها غر�س
نام �لنحبهم تره يا قلق ب�ّشك عاد 

بعيد يّف �لنخل و�لغّربوك بعاد
و�لهله حدود �لوفه يا قلب ما يرن�د
دنياك كلها �شحر تيه ب�شماها طر

كطع خيوط �ل�شرك وتعلم من �لغر
لي�س �ملحبة وقف �ال عله �هل بغد�د؟؟
غرفة مالأى بالّدروع

ة عر�ق( �أتو��شُل  حني كنُت مذيعًا يف قناةِ )�حلرَّ
ا بني حني و�آخر، وكنُت �أح�سُّ غربَتها  مَعها هاتفيَّ
�لتحية قالت:  �ت�شلت بي وقبل  ووح�شَتها، ومرة 

عيناها األهمتا ال�شّياب
ووجهها دّوخ ج�اد �شليم..!
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ت�شتحوُذ عليَك بعنفواٍن 
باذخ ٍ، وبروح ٍعاليٍة 
ممتلئةٍ تدفقًا وحيوية، 
عَر فهي  وحني تن�شُد ال�شِّ
عر  اِت ال�شِّ ت�شتنزُل ربَّ
ِو�شياطينِه لتاأ�شرَك 
ة  ب�شحِر كلماِتها ورقَّ
�شوِتها وتهّدِجه حني 
تنتقُل مب�شاعِرها اإىل 
عامل ٍل يدخله غري 
الع�شاق. اإنها مليعة 
عبا�ض عمارة.. الراحلة 
اخلالدة.

يف ح�ار ُين�شر اأول مرة
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�حلديث  �أت��اذب  كنُت  درع(  ز�دويْن  )�أب�شَرْك 
ة �لنا�س لها �أينما تكون فقاطعتني  معها عن حمبَّ
ة  ق�شّ م��ا  فقلت:  ب��ال��دروع!!  لي�س  ول��ك��ْن  قائلة: 
ق حني تاأتي  �لدروع؟ �أجابتني بانزعاج: هل ت�شدِّ
و�شهاد�ت  بالّدروع  تزدحم  غرفًة  �شاأريَك  لبيتي 
�لتقدير، وال �ألوم �أحدً� فهذه ثقافة �ليوم. �شاألُتها 
م�شتف�شرً�؛ درع؟ �شحكت وردت: هذي لها ق�شة؛ 
يف كل مرة يزورين �أ�شتاذ �أو �أديب �أو م�شوؤول من 
�أو�شهادة،  فارة يهدونني درعًا  �ل�شَّ �أو من  �لعر�ق 
كما  منها  جماميُع  تكد�شْت  نو�ت  �ل�شَّ مر  وعلى 
هذِه  تنفعني  مباذ�  برّبك  يل  قْل  �أماَمك.  تر�ها 
�شكري  مع  و�ملزّججات  و�لنحا�شّيات  �الأخ�شاب 
تقطر  مبر�رة  وتقولها  و�أنا-  ملهديها؟  و�عتز�زي 
�أ�شكن يف د�ر �مل�شننّي و�لعجزة و�أتقا�شى  �أ�شًى- 
تغ�سُّ  �لغرفَة  ر�أي���ُت  وفعًا  �لبلديَّة.  من  ر�ت��ب��ًا 
بع�شر�ِت �لّدروع �لتي ال تغني وال ت�شمن مْن جوع. 
فتمتمُت: ال �أدري مْن �أيَن جاءتنا ثقافُة �لّدروع. 
ُم  ذ� لو ��شتبدلوها باأ�شياَء ينتفُع منها �ملكرَّ ويا حبَّ

يف حياِته.
�أن  �ل�شفار  عاء  �لنحات  على  �قرتحُت  لذلك 
رمز  الأن��ه  �ل�شومري  �لنذري  لاإناء  نحتًا  يعمل 

روحاين مهم وطلبت نق�س بيتها مباء �لذهب:
بغد�ُد تائهٌة �أنا حْرى   مْن بعِد �شدرِك مْل �أجْد 

ْدر�  �شَ
�الآن  وق��ال��ت:  كثرً�  �بتهجت  لها  ت�شليمه  وعند 

و�شلني حقي من �لعر�ق.
 85 عامًا، ول وقت فراغ

هنا؟ وحدِك  و�أنِت  وقتِك  تق�شني  •  كيف 
�أكتُب خو�طَر  فاأنا  ف��ر�ٍغ  وق��ِت  �أّي  ل��ديَّ  لي�س    -
ها،  بع�شَ ن�شرُت  وق��د  م��ق��االٍت  ب�شكِلِ  وذك��ري��اٍت 
فهو  �لنحتِ  فنِّ  لتعّلم  دورًة  �أنهيُت  �أ�شبوٍع  وقبل 

ي�شتهويني منذ �لطفولة.
�لنحت؟ يف  �شيئًا  �أجنزِت  • وهل 

حفيدها  ون���ادت  ل��ر�أ���ش��ي.  نحتًا  عملت  نعم،   -
ليناولها ر�أ�شها منحوتا بيدها. فر�أيت �أن �جلب�س 
�ل�شبب  عن  ف�شاألتها  �شعرها  جهة  يف  ثابت  غر 
وال  و�لثمانني  �خلام�شة  يف  �أنني  ت��دري  فقالت: 
ولكنني  �الأ���ش��ي��اء،  دق��ة  على  �ل�شيطرة  ميكنني 

�أجنزت متثايل بيدي.

لها  عمل  �ل�شفار  ع��اء  �لنحات  �أن  �أخ��بت��ه��ا 
متثااًل ن�شفيًا هدية منه لها. ويف �لنّية �أن نهديه 
تدر�س  �لتي  كاليفورنيا  يف  �شندييغو  جامعة  �إىل 

فيها حفيدتها.
- �شكرً�.. �شكرً�

مليعة بري�شِة جواد �شليم 
-  و�أذكر حني �شافَر �أ�شتاذنا خالد �جلادر الإمتاِم 
د�ر  يف  �شم  �لرَّ لتدري�ِشنا  خلفه  �لعليا،  در��شتهِ 
ور  �ملعلمنَي �لعالية �لفنان �لكبر جو�د �شليم، ت�شَّ

�أّي �أنا�ٍس حمظوظنَي نحن؟
�أْن  منك  طلب  ��ه  �أنَّ قليل  قبل  ذك��رِت  كنِت   •
�شنعُه  �أمتَّ  ومت��ث��ااًل  ه��و،  ير�شمُه  م��ودي��ًا  تكوين 
�أْن  ر����ش��م  حممد  زميلنا  و�أو���ش��ى  �ل��ط��ني،  على 
ر  تفطَّ حّتى  حممد  و�أهملُه  �جِلب�س،  عليه  ي�شبَّ 

�لطني، كيَف كان �شبِك عليه؟
- �أوه... كنُت �أجل�س على م�ش�ٍس يف �ملر�شم وهو 
�الأ�شمر،  �خل��ام  من  قطعٍة  على  تخطيطُه  يتابُع 

وكنت �أ�شاك�شُه �أحيانًا.
• كيف؟

- �أقوُل له مثًا: �عنِت يا �أ�شتاذ، �شيقولوَن هذ� هو 
�لفناُن �لذي ر�َشم �ل�ّشاعرة مليعة.

جو�به؟ كان  • وماذ� 
�شيقولوَن  بْل  �ملعهود:  �لعميِق  بهدوئِه  علي  ردَّ   -
�شليم.  ��م��ه��ا ج����و�د  ر���شَ �ل��ت��ي  ��اع��رة  �ل�����شَّ ه���ذه 
)�شورة  فيلم  عر�َس  �لوقت  ذل��ك  يف  و���ش��ادف 
و�أنا  �ملمتع  �لكتاَب  قر�أُت  وكنُت  دوريان غر�ي(. 
�ل��اذع  ونقدهِ  وخيالِه،  و�يلد،  باأو�شكار  معجبة 
قائلة  �أمتتم  فكنُت  نف�شي،  يف  هًوى  يو�فُق  �لذي 
ت�شيخ  ورَة  �ل�شّ هذه  ليَت  �شليم:  جو�د  الأ�شتاذي 
ُعّني، مثل �شورة دوريان غر�ي. فردُّ بهدوء مع 

نظرِة �إعجاب: من يدري؟
�الآن؟ �للوحة  • و�أين 
- لدي �شورتها فقط.
منه؟ تطلبيها  • �أمل 

يتم  �أن  ياأبى  �شليم  ج��و�د  �أن  وت�شور  �أب��دً�،  ال   -
وياأبى  �لناق�شة،  �ل�شمفونية  لتبقى مثل  �ل�شورة 
�أن يوقع ��شمه عليها، وياأبى �أن يبيعها وقد د�رت 

يف كل �ملعار�س �لعاملية �لتي عر�س فيها.
"موديل" كما  �أخرى  لطالبة  لوحة  ر�شم  • وهل 

حدث معك؟
�لفنان  �الأدي���ب  �أخ��وه  يومًا  وحدثني  �أب���دً�،  ال   -
جو�د  كان  فقال:  �ل�شورة  تلك  عن  �شليم  ن��ز�ر 
يعلقها يف بيته، ي�شرُب كاأ�شًا كلَّ م�شاء وهو يتطلع 
نز�ر  عليَّ  و�أ�شدل  مليعة.  يا  يحبك  كان  �إليها... 

بكلماته �الأخرة غيمة �شود�ء من �حلزن.
�حلزن؟ • ومل 

بعد  �إال  �أحبوين  �لذين  �لنا�س  �أع��رف  الأين مل   -
فو�ت �الأو�ن؟ 

�الآن؟ �للوحة  • و�أين 
يخبين  يومًا  ج��ب�  �إبر�هيم  ج��ب�  يل  تلفن   -
على  عزمت  قد  ج��و�د  �ملرحوم  �أرملة  لورنا،  �أن 
و�أ�شياء  معها  و�ل�����ش��ورة  نهائيًا،  �ل��ع��ر�ق  ت��رك 
�أن تعطيها  �أخذها معها وال تريد  �أخرى ال تنوي 
دون مقابل الأن هذ� ال يليق باأعمال �لفنان جو�د 
ثمنًا رمزيًا  50 دينارً�  �أن تدفعي  �شليم وتقرتح 

لل�شورة.
�ملبلغ؟ دفعت  • وهل 

و�شار  �ملبلغ.  �أم��ل��ك  �أك��ن  �ل��وق��ت مل  ذل��ك  - يف 
�لقر�ر �أن تبقى �ل�شورة مع جب�، وتابعت حياتي 

متنقلة بني �لعو��شم.
�شاألت  �أو  �أخرى،  مرة  �للوحة  �شاهدِت  وهل   •

عن م�شرها عند جب�؟
�لع�شاء مع  نعم، مرة كنت يف بيت جب� على   -
جب�  �أم�شك  وف��ج��اأة  ط��وق��ان،  ف��دوى  �ل�شاعرة 
بيدي ووّجهني �إىل جد�ر عليه لوحة جو�د �شليم، 
الأن  �ل�شيخوخة  �أدركتها  �لتي  �شورتي  بها  ف��اإذ� 
�لقما�س �ملخملي �لذي ر�شمت عليه �ل�شورة كان 
�أن مو�شع �لقلب من  �أ�شبح باليًا حتى لتلمح  قد 

بحقد  طعنه  حاقدً�  �أح��دً�  وك��اأن  متزق  �ل�شورة 
وبد� �أثر ذلك و��شحًا.

�إىل  تتطلعني  و�ن���ت  ���ش��ع��ورك  ك���ان  وك��ي��ف   •
�شورتك �لقدمية؟

- ر�أيت �أمنيتي تتحقق فهذه �ل�شورة �شاخت بداًل 
عني بعد ربع قرن.

�لق�شة،  هذه  يل  روت  قد  مليعة  اعرة  �ل�شَّ كانت 
مْن  )ملعاٌت  مذكر�تها  يف  موجودة  �أنَّها  وذك��رت 
�الأ�شتاذة  �شديقتها  ك��ت��اِب  يف  وك��ذل��ك  مليعة(، 
)ل��ورن��ا..  كتابها  يف  ج��ي  كجه  �إن��ع��ام  �ل��ك��ب��رة 
���ش��ل��ي��م(، د�ر �جل��دي��د،  ���ش��ن��و�ت��ه��ا م���ع ج����و�د 

1998م.
يا اأطر�ض غني الأعمى!

فلماذ�  د�خلية جميلة  مو�شيقى  يحمل  • �شعرك 
مل ُيغنَّ بع�ُس ق�شائدك؟

عبد  حممد  وك���ان  ���ش��دي��ق،  �شيافة  يف  كنت   -
مهمة،  �شاعرة  ب��اأين  ف��ه  وع��رَّ م��وج��ودً�  �ل��وه��اب 
ليغنيها،  ق�شيدة  �ل��وه��اب  ع��ب��د  م��ن��ي  فطلب 
طريقة  على  مكتوبة  ق�شائدي  �إح��دى  فاأعطيته 
�ل�شعر�ء ب�شرعة ومل �أبِد �هتمامًا باملو�شوع، وبعد 
�أ�شدقاء عبد �لوهاب: ملاذ� مل  �أحد  فرتة �شاألت 
�أ�شمع ق�شيدتي مغناة منه؟ �أجابني �إن نظرعبد 
�لوهاب كان �شعيفًا وحني �أعطيته �لق�شيدة كان 

يودُّ لو قر�أِتها له. 
ها؟ • وق�شيدتك مع فريد �الأطر�س ملاذ� مل يغنِّ
كان  فقد  ف��ري��د،  م��ع  مت��ام��ًا  �ملو�شوع  يختلف   -
ق�شيدة  م��رة  مني  وطلب  بق�شائدي،  معجبًا 
�الأع��م��ى(،  )�ل��غ��د  ق�شيدتي  فاأعطيته  ليغنيها 
و�لتقينا بعد �أ�شابيع فمازحته قائلة: هل ما ز�لت 
ق�شيدتي يف مرحلة �للحن؟ �أجابني: ال �أغنيها، 
فقلت: ملاذ�؟ وهي ق�شيدة جميلة؟ قال: تريدين 

�أ�شمع �جلمهور ينادي: يا �أطر�س غني �الأعمى!
ي�شتهِو  �أمل  �مل��ع��ا���ش��رون،  و�مل��ط��رب��ون  طيب   •

�شعُرك �أحَدهم؟ 
�أن يخ�شاه بع�س  �إىل حد  و�أنثوي  - �شعري رقيق 
اهر �عتذر عن غناء  �ملطربني. �لفنان كاظم �ل�شَّ
�جلمهور  ف��اّن  لك  �أغّني  حني  وق��ال:  ق�شائدي 
يف  بقوة  يطغى  فح�شورِك  �أن��ا،  ال  �أن��ِت  يذكرِك 

�لق�شيدة.

ال��������غ��������الف
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�شحكاتها  ���ش��دى  ل��ن��ا،  ت���ارك���ة  مل��ي��ع��ة  رح��ل��ت 
�ل�شاخمة، وق�شائد مطبوعة على جدر�ن قلوبنا، 

قبل �شفحات �ملناهج �لدر��شية.. 
بداية ال�شعر 

منطقة  يف   ،١٩٢٩ ع��ام  مليعة  �ل�شاعرة  ول��دت 
�لكرميات، غربي بغد�د، لعائلة مند�ئية معروفة، 
زهرون  عمها  مع  للف�شة  �شائغًا  و�لدها  كان  �إذ 
حتى  ط��وي��ًا،  بغد�د  يف  تلبث  مل  لكنها  ع��م��ارة، 

�كت�شبت  ومنها  �لعمارة،  �ىل  عائلتها  مع  �نتقلت 
�إح���دى  يف  �ل��ر�ح��ل��ة  �ل�����ش��اع��رة  ت��ق��ول  كنيتها، 

مقاباتها �ل�شحفية:
- بعد �أن �أنهيت �أول �بتد�ئي يف مدر�شة �ل�شو�كة 
�شارع بيت مظفر  نف�س  �لتي كانت يف  �البتد�ئية 
قرب  بغد�د  �شارع  يف  �شكنا  �لعمارة  يف  �لنو�ب. 
�لكحاء و�لنهر، يف بيت كبر من �لطابوق و�أكرث 
من  بيوت  يف  يعي�شون  كانو�  �ملدينة  يف  �لنا�س 

�إىل  فاأر�شلوها  بغد�د  يف  بنتني  ولدت  �أمي  طني. 
�لعمارة لتغّر �حلظ. 

ومن هنا، بد�أت رحلة مليعة، مع �ل�شعر و�لكتابة، 
�إذ كتبت �أوىل ق�شائدها وكانت "�بوذية" لتاأثرها 
�ل�شديد بجدها �لذي يكتب �ل�شعر �ل�شعبي، ومن 
�لتي  بالبيئة  �لبالغ  تاأثرها  لنا  يتبنّي  حو�ر�تها، 
ن�شاأت فيها، و�ملناخ �ل�شعري �لذي عا�شته يف تلك 
�ملحافظة �جلنوبية، حتى �أّنها كانت تنبهر ب�شدة، 

الأن الأهل �ملدينة، جميعًا، قدرة على �إلقاء �ل�شعر.
الق�شيدة الأوىل 

�لقرن  �أربعينيات  يف  لها  ق�شيدة  �أول  ن�شرت 
عمرها.  من  ع�شرة  �لر�بعة  يف  وكانت  �ملا�شي، 
كتب  ق�شيدتها  ما�شي  �أب��و  �إيليا  ق��ر�أ  �أن  وبعد 
يحررها:  ك��ان  �لتي  �ل�شمر  ج��ري��دة  يف  ق��ائ��ًا 
فعلى  �الأطفال  هوؤالء  مثل  �لعر�ق  يف  كان  "�إن 
كان  �أّنه  ذلك  �لعر�ق".  يقبل  �شعرية  نه�شة  �أية 
�شديق و�لدها عبا�س، �لذي ق�شى حياته يف �شفر 
د�ئمة  كانت  ولذلك  عمله،  ي�شتلزمه  متو��شل 

�لتو��شل مع �ل�شاعر �يليا �أبي ما�شي.
احلب وال�شعر 

�لعالية،  �ملعلمني  بد�ر  مليعة،  �ل�شاعرة  �لتحقت 
وكان معها يف �لد�ر، عدد غر قليل من �ل�شعر�ء 
يف  �حل��دي��ث  �ل�شعر  ت�شكيل  ��شتطاعو�  �ل��ذي��ن 
وعبد  �ل�����ش��ي��اب،  �شاكر  ب��در  وم��ن��ه��م،  �ل��ع��ر�ق، 
عبد  �ل�شاعر  خالها  و�ب���ن  �ل��ب��ي��ات��ي،  �ل��وه��اب 
�ل�شعري  �لتناف�س  وك��ان  �ل��و�ح��د،  عبد  �ل���رز�ق 
بينهم �شديدً�، لكن �الأقرب �إليها من بينهم، كان 

�ل�شاعر �لر�حل بدر �شاكر �ل�شياب.
وتقول �لق�شائد �ملتبادلة بينهما، �إن هناك عاقة 
حب ن�شاأت بني مليعة وبدر، حتى �أّنها يف مقابات 
�ال�شخا�س  �أق��رب  كان  �ل�شياب  �أن  �أك��دت  ع��دة، 
�إذ كانت هي يف �ملرحلة �الأوىل ق�شم  �ىل قلبها، 
�للغة �لعربية، وهو يف �ملرحلة �لثالثة بق�شم �للغة 

�النكليزية، وت�شف عاقتهما �ل�شعرية بالقول: 
يتاأثر  هو  �شعرية،  فكرة  �أو  بيتًا  له  �أق��ول  كنت   -
ب��ج��زء �أو ك��ل��م��ة وي���اأخ���ذ ه���ذ� م��ع��ه وي��ب��ح��ر به 
يف  كاملة،  بق�شيدة  �لتايل  �ليوم  يف  ويجاوبني 
�شهرز�د مثا قلت: "�أ�شاطر مّنقها �خلادعون/ 
و�أ�شباح موتى توب �لعيون" هو كان يجيبني عن 

هذ� بق�شيدة. 
�أح��ب��ه��ا �ل�����ش��ي��اب ك���ث���رً�، وك��ان��ت ح��ا���ش��رة يف 
لكن  �حل��ب،  مليعة  منحته  باملقابل،  ق�شائده، 
�ل�شحة  د�ئمًا  ك��ان  �ملانع  حكمتهما.  �لظروف 
و�لدين، مو�شوعان لطاملا كانا عائقني بوجه مليعة 
و�ل�شياب. تقول �إنها كانت تنوي لقاءه يف �لكويت، 
له  وفية  فبقيت  هناك  ومبكرً�  وحيدً�  مات  لكّنه 
�أ�شمتها  ق�شيدة  �أهدته  �أنَّها  حتى  ولق�شائدهما 

وقر�أتها يف  �لت�شعينيات  بد�ية  �لتمّيز" يف  "لعنة 
جمعية �لتمييز �لعن�شري �لعربية. 

ال�شاعرة ال�شريحة 
عن  �ملفتي،  نرمني  و�لكاتبة  �ل�شحافية  تقول 
مليعة  �ىل  تعرفت  �إن��ه��ا  عبا�س:  مليعة  �ل��ر�ح��ل��ة 
�شخ�شيا عام ١٩٨٥ وقبلها ب�شنو�ت تعرفت �ىل 
وثقتها  و�أناقتها  �شخ�شيتها،  �أبهرتها  �شعرها، 
بنف�شها وحاوتها �لتي كانت ت�شيف منها كثرً� 

�إىل �شعرها، وت�شيف �ملفتي:
كما  ترتديهما  كانت  �للذ�ن  و�ل�شذر  �لف�شة   -
كنت �أفعل قّرباين �إليها.. قد ال يكون �شعر مليعتنا 
ه كان  مبرتبة �شعر نازك �ملائكة �أو بجودته، لكنَّ
جريئًا يف �لبوح عما تريده �ملر�أة وعما ت�شاهده. 

مع  �شريحة  ك��ان��ت  مليعة  �ل�����ش��اع��رة  �أن  وت���رى   
م�شاعرها و�شريحة مع �ملتلقي، وتردف:

ت�شبه  و�بت�شامة  عر�قيتان  عينان  لها  كانت   -
هذ�  و�شامه،  وحاوته  بتنوعه  عرفناه  عر�قًا 
�لعر�ق �لذي غادرنا منذ عقود طويلة ونتمنى �أن 
يف  �شو�ء  �أ�شلوبها؛  يف  متفردة  كانت  مليعة  يعود، 

�ل�شعر �أم يف �حلياة.
كحل مديد و�شعر هائل

�لتابوهات  ك�شر  عمارة  عبا�س  مليعة  ��شتطاعت 
على  وقدرتها  �جلريئة  بق�شائدها  �ملجتمعية 
توظيف �لفكر �الأنثوي يف كلماتها، وكان ر�شيدها 
كان  �أح��ده��ا  �شعرية،  دو�وي���ن  ت�شعة  ذل��ك،  من 
�للماعة مليعة،  �أي�شًا،  �أجادته  بالعامية، وهذ� ما 
�لتي ي�شفها �ل�شاعر �ل�شوري هاين ندمي قائًا: 
للمر�أة  ت��ام  ت�شّوٌر  هي  عمارة  عبا�س  مليعة  �إن 
�لعر�قية �ملتخيلة. كحٌل مديد، و�شعٌر هائل و�أنوثة 

عظيمة غر مهتزة وال مرتفة. وي�شيف ندمي: 

خاف  على  ونحن  طويل  وقت  مّر  �شوريا،  يف   -
�شيا�شي، كنا نحن �ل�شعر�ء نرتقب �أخبار �ل�شعر�ء 
�لعر�قيني �لعظام وكاأننا نتبادل من�شورً� �شيا�شيًا، 
�أنبت يف قلوبنا مودة �أعمق. كان جيلنا  لعل هذ� 
ي�شتمتع بحكايات �ل�شعر�ء، مليعة �أحبت �ل�شياب، 
كنا  �لتي  �حلكايات  ه��ذه  �ل�شياب،  حتب  مل  ال، 
نتد�ولها مع �أ�شعارهم هي �شعر �آخر يف �حلقيقة، 
�أ�شيًا  ج��زءً�  �أبطالها  ي�شبح  يوم  بعد  يومًا  �إذ 
م�شتفهمًا:  حديثه  ويختم  �ليوماة.  مفرد�تنا  من 
هل عا�شت مليعة كثرً�؟ ال �أظن! لقد ماتت باكرً� 

بجفوتنا و�همالنا. 
ح�شور طاٍغ

�لظفري  �أحمد  �لدكتور  �لناقد  يوؤكد  جهته  من 
و�ل��روح  �ل�شاب  �لقلب  �شاحبة  عبا�س  مليعة  �أن 
ذ�ت  فهي  متكاملة،  جاذبية  �متلكت  �ل�شاحرة، 
وي��رى  ع��دل،  ومنطق  حمكمة  ولغة  ر�ج��ح  عقل 
هذ�  ك��ب��رة،  �شفة  ��شمها  م��ن  حملت  مليعة  �أن 
ير�ها،  من  كل  يبهر�ن  كانا  و�ال���ش��ر�ق  �للمعان 
ي�شهد  �ل�����ش��ع��ر  من�شة  ع��ل��ى  ح�����ش��وره��ا  ورمب���ا 
�لتي  �ملقاالت  كل  يف  �لظفري:  وي�شيف  بذلك، 
ح�شورها  �إىل  �الإ���ش��ار�ت  توترت  عنها  قر�أتها 
�لطاغي، ورمبا ت�ّشد مليعة �ل�شخ�شية �ل�شعرية 
�ملخملية �لتي يتخيلها �لنا�س، �لتي ترتجم وجود 
�ل�شاعر فيزيائيًا ولي�س خياليًا، فكل تلك �مل�شاعر 
و�قعية  ب�شخ�شية  تتج�ّشد  �حل�س  يف  و�لرهافة 
�شاعرة  مليعة  �أن  �أعتقد  فقط،  بكلمات  ولي�شت 
ويف  �شحكتها  ويف  ماب�شها  يف  حياتها،  كل  يف 
بلد  على  كثرً�  ذرفتها  �لتي  ودموعها  �شكناتها 

�شيعها ومل ت�شيعه. 
اآملا دنهورا

�لطريحي،  �شهى  �لعر�قية  �لدبلوما�شية  وت��رى 
�أن  عبا�س،  مليعة  �ل�شاعرة  للر�حلة  �شديقة  وهي 
�أنها  كما  �لعر�ق،  تاريخ  لت�شمل  متتد  ق�شائدها 
بقيت خمل�شة لرت�ثها �ملوغل يف �لقدم، �ملتج�ّشد 
يف جدتها ع�شتار، �أو �شعرها �ل�شعبي �لذي تعود 
�لطريحي  وتختم  مي�شان.  يف  موطنها   �إىل  فيه 
"�آملا  �أو  �الأن���و�ر  ع��امل  �ىل  مليعة  رحلت  بالقول: 
دنهور�" معمدًة مبياه بادها وقد ع�شقت وخلدت 

موطنها �لعر�ق، لكنها رحلت يف �لغربة.

بدلع اأنثوي، وقوة 
�شاحقة، يت�شلل �شوتها 
الأنثوي، ليطغى يف 
املكان، فيرتك اأثرًا ل 
ميحى. مليعة عبا�ض 
عمارة، �شاعرة القوة 
واجلراأة، العراقية 
التي واكبت ال�شعرية 
العراقية التي هيمن 
عليها �شعراء ذكور، 
واحتلت مكانًا بارزًا يف 
م�شهد ال�شعر احلديث، 
وكانت من رواده.

�شائغة
ف�شة اللغة
وع�شتار
ال�شعر
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 ويف يوم �فتتاحها تمع �أهايل بغد�د من جميع 
مبنى  يف  �الأوىل  �نطاقتها  لي�شاهدو�  �أطر�فها 
�شغر يف �ل�شاحلية ال يتعدى ثاث غرف، لكنها 
يتابعه  ر�شينًا،  �إعاميًا  منبً�  �أ�شبحت  �ليوم 

�ملايني عب �الأثر ومن �نحاء �لعامل كافة.
�ش�ت ال�طن

�الأول  قائًا:  حثنا  �حل��د�د  ر�ئ��د  �الإذ�ع��ة  مدير 
للعر�قيني  ي��وم مميز  هو  ع��ام  كل  من مت��وز من 
�ليوم  هذ�  يحمل  ملا  خا�شة،  لاإذ�عيني  ةو  عام 
�أُ�ش�شت  �أثر ر�ئع يف قلوبهم، ففي هذ� �ليوم  من 
ثاين �إذ�عة عربية بعد �شوت �لقاهرة وهي �إذ�عة 
دول  �ث��رت  �لتي  �لعظيمة  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  بغد�د 
وكانت  �جل��و�ر،  ودول  �خلليج  يف  كافة،  �ملنطقة 
�أبجدية  و�أ�ش�شت  �ملنطقة،  ثقافات  يف  م��وؤث��رة 
�لعمل �الإذ�عي �لعربي، وو�كبتها باقي �الإذ�عات 
ومبادئ  �الإع��ام  فن  منها  م�شتلهمة  �خلليجية 
�لعمل �الإذ�عي، وفعًا �أُ�ّش�شت �إذ�عات عدة على 

غر�رها.
عملي خمرجًا يف �إذ�عة عريقة وكبرة مثل �إذ�عة 
ميحى  ال  �أث��رً�  نف�شي  يف  ترك  �لعر�ق  جمهورية 
�لبث  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  حتمل  ناحية  من 
�مل�شوؤولية  تعاظمت هذه  ولقد  �الإعامية،  و�ملو�د 
تعاظمت  حيث  �إد�رت��ه��ا،  مهمة  توليت  �أن  بعد 
�مل�شوؤولية، باالإ�شر�ف �ملبا�شر على �لكادر ف�شًا 
برفقة  �لعمل  باإجاح  �لكفيلة  �ل�شبل  �يجاد  عن 
الأنها كانت وال ز�لت ت�شم خرة  فريق متكامل، 
�ملذيعني و�ملقدمني ويجب �أن تكون هناك عاقة 
�أو �ملقدم من جهة و�ملخرج من  طيبة بني �ملذيع 
للمتلقي  �ملقدمة  �مل��ادة  تكون  لكي  �أخ��رى  جهة 
كل  حري�شون  �ليوم  نحن  م�شتوياتها.  �أعلى  يف 
د�ئمًا،  و�لتجدد  �لتطور  مو�كبة  على  �حلر�س 
ويف كل دورة بر�جمية ال بد �أن يكون هناك عدد 
من �لب�مج �جلديدة ف�شًا عن تطعيم �لدور�ت 
ببع�س �لب�مج �مل�شتحدثة و�لفو��شل و�ل�شبوتات 
�الإذ�ع��ي��ة ب��ني ح��ني و�آخ���ر، الأن��ه��ا �شوت �لوطن 
و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �لتغر�ت  و�ك��ب  �ل��ذي 
�أ�شبحت   ٢٠٠٣ بعد  �ل��ع��ر�ق.  ب��ه  م��رَّ  م��ا  وك��ل 
�لعر�قي،  �الإع��ام  �شبكة  ت�شكيات  من  و�ح��دة 
و�أّدت مهمتها �حلقيقيَّة يف �أن تكون نب�س �ل�شارع 
و�ملتغر�ت  و�لفكرية  �لثقافية  �حتياجاته  وتلبي 

�ملتاحة  �لف�شائيات  تعدد  وب��رغ��م  �ل�شيا�شية، 
للجمهور، لكن مل ي�شتغن �مل�شتمعون عنها، الأنها 
حمل م�شد�قية ويقني يف كل �المور، ف�شًا عن 
وروؤ�شاء  روؤ�شاء جمهورية  فيه  مرَّ  �ملكان  �أن هذ� 
-من  مهمة،  تاريخية  وقائع  فيه  وحدثت  وزر�ء 
و�لثقايف  �ل�شيا�شي  �لتاريخ  كله،  �لتاريخ  مر  هنا 
�لنا�س ال�شيما  بذ�كرة  ز�ل مرتبطًا  وما  للعر�ق، 
مهدي  حممد  �الأك���ب  �ل��ع��رب  �شاعر  �ملثقفني، 
�ملائكة  ونازك  �ل�شياب  �شاكر  وبدر  �جلو�هري 
وغرهم �لكثر من �هم �إعام �لعر�ق من كتاب 
و�شعر�ء وفنانني و�شيا�شيني ومثقفني و�إعاميني، 

�أما عملو� �أو حلو� �شيوفًا يف بر�جمها.
من روادها املتاألقني  

�إذ�عة  تاأ�شي�س  على  عامًا مرت  وثمانون   خم�شة 
كان  �ملا�شي  ويف  عاما،   6٠ منها  ق�شيت  بغد�د، 
�لدخول �إليها �شعبًا وب�شروط قا�شية جدً�، �نا ال 
�عّدها �الآن قا�شية بل مفيدة، ويجب �ن تطبق يف 
�ي �ذ�عة ويف كل زمان ومكان، �إذ يجب �أن يخ�شع 
�الإذ�عة �ىل �الختبار  �لذي يدخل �ىل  �ل�شخ�س 
بالدرجة �الوىل ثم ُيعني، فالعمل �الذ�عي �شعب 
فقط،  �شوتك  على  تعتمد  �أن  عليك  الأن  ج��دً� 
ويجب �أن تقنع �ملتلقي وترتك له �أن يتخيل، �أنت 
ب�شوتك وهو يت�شور �ملو�شوع �لذي تتحدث عنه 
كانت  �أو  تر�جيديًا  �أو  كوميديًا  كان  �ذ�  بخياله، 
هناك  ك��ان  �أن��ه  و�أذك��ر  غرها،  �أو  �أخبار  ن�شرة 
ومن  �خلا�شة،  و�ل��ب�م��ج  �لتمثيل  ي�شمى  ق�شم 
يدخل هذ� �لق�شم يتعلم كل �شيء؛ �اللقاء و�للغة، 
لغوي  م�شرف  هنالك  برنامج  �أي  ت�شجيل  فعند 
د�خل �ال�شتوديو، عندما تخطئ يجبك على �أن 
تعيد ولو مئة مرة، وال �أحد يعرت�س عليه، �إذ كان 
ب�شر�حة  حروفها،  بكامل  �لكلمة  ت�شكيل  يجب 
�ل��ي��وم ه���ذ� �ل�����ش��يء غ��ر م��وج��ود. ك��ن��ا �شابقا 
�ل�شيا�شية  و�ل��ب�م��ج  �الأخ��ب��ار  �شيء  ك��ل  نقدم 
و�لب�مج �ملنوعة و�لثقافية و�لرتبوية ف�شًا عن 
يتابع  ب��دوره  �ل��ذي  �ملخرج  وج��ود  مع  �لتمثيليات 
�ىل  ي�شل  �ن  ويجب  �لتمثيل،  يف  �الإلقاء  طريقة 
�أ�شبحت  �الآن  �أم��ا  فقط،  �ل�شوت  عب  �ملتلقي 
�الإذ�عة على �شكل �ق�شام خمتلفة �شيا�شي وثقايف 
ولكن  �لتطور  �شد  ل�شنا  نحن   ، ومنوعات..�لخ 
يجب �ملحافظة على �الأ�شا�س و�أن نكمل من حيث 

 ب�شيطة مبعداتها واأجهزتها، لكنها كانت خطوة جبارة يف 
التحديث، انطلقت باأثريها من بغداد اىل العامل، وكانت ثاين 
اإذاعة على م�شتوى الوطن العربي بعد اإذاعة القاهرة، فقد 
بثت اأوىل ن�شراتها الخبارية للم�شتمعني عام ١٩٣٦ باأ�شوات 
خلدها التاريخ وبقيت با�شقة كالنخيل يف اأذهان املثقفني 
واملتابعني.

الثانية عربيًا والأوىل يف القل�ب

اإذاعة جمه�رية العراق ت�قد 
�شمعتها اخلام�شة والثمانني 

�شرمد اإرزوقي
ت�شوير: �شباح المارة
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توقفنا و�ن نقدم للمتلقي 
�شيئًا جديدً� يجمع ما بني �لقدمي )�لكا�شيكي( 
جدً�،  �جلديد  وهو  ثالث  �شيء  لتكوين  و�جلديد 
�الذ�عية  �لب�مج  ينتظرون  �لنا�س  كان  �شابقا 
ب�شوق �إذ كانت �لب�مج �شلة �لو�شل بني �الذ�عة 
�شخ�س  �شوت  يحتاج  بع�شها  وك��ان  و�ملتلقي، 
�شبيل  على  ���ش��وت،  م��ن  �ك��رث  وبع�شها  و�ح���د، 
�مل��رح��وم  �إع���د�د  حياتي(  )م��ن  برنامج  �مل��ث��ال 
ترد  ر�شائل  على  �ملعد  يعتمد  �لهند�وي  �بر�هيم 
من �مل�شتمعني لق�شة جرت يف �لو�قع وهذ� كان 
يحتاج �ىل �كرث من �شوت من ممثلني وممثات 
ومنى  رج��ب،  )خولة  تقدميه  يف  ي�شرتك  فكان 
�لب�شري، وحممد زهر ح�شام، ور�جحة �شادق 
مثل  كثرة  و�أ�شماء  �لعقيدي(  �شكري  و�ملخرج 
طيبة  ذك���رى  حت�شرين  وه��ن��ا  يو�شف  ك��اد���س 
�أمر وز�ري بعدم  �الأعو�م �شدر  �أحد  معها، ففي 
ذكر �الألقاب، ولذلك قدمت ن�شرة �الأخبار حينها 
�أن خرجت  وبعد  �لظاء،  ب�شم  كاُظم  �أمل  با�شم 
جانبًا  يو�شف  كاد�س  �أخذتني  �ال�شتوديو  من 
وقالت يل: ال تقويل كاُظم ب�شم �لظاء، بل قوليها 
بك�شر �لظاء الأن �الإمام �لكاظم )عليه �ل�شام( 
لقب بهذ� الأنه يكِظم غي�شه عن �لنا�س، مع �أنها 

�مر�أة م�شيحية.  
تقنيات الربامج ورجع ال�شدى

جمهورية  �ذ�ع��ة  يف  �ل��ب�م��ج  مدير  �الآغ��ا  علي 
جمهورية  �إذ�ع��ة  يف  �لب�مج  �إن��اإ  ق��ال:  �لعر�ق، 
�لعر�ق �شرف لي�س بعده �شرف وذلك لعر�قة هذه 
�أن  فمنذ  ومكانتها،  و�أ�شالتها  �لعظيمة  �ملوؤ�ش�شة 

�لعمل  و�أنا مو�ظب على  �ملن�شب  ت�شنمت هذ� 
�إذ�ع��ة  بتاأريخ  يليق  �إذ�ع��ي  �جل��اد يف خلق جو 
وعملت  �لكر�م،  وم�شتمعيها  �لعر�ق  جمهورية 
عري�شة  خطوط  لو�شع  متكامل  عمل  فريق  مع 
للدور�ت �لب�جمية �لتي حر�شنا �أن تكون نوعية، 
�الآن  حتى  ر�ئ��ع��ة  بنتائج  خرجنا  هلل  و�حل��م��د 
و�أ�شعى د�ئمًا لكل ما هو جديد ومتميز يف دور�تنا 
�لب�جمية وهذ� ما �شياحظه �مل�شتمعون �لكر�م 
يف �لدورة �لب�جمية �جلديدة �لتي �شتنطلق يف 

�لذكرى ٨٥ لتاأ�شي�شها يف �الأول من متوز.
 وي�شيف �الآغا: يجب على كل �إعامي �أو �شحفي 
�أن يّطلع د�ئمًا على �آخر �مل�شتجد�ت �لتي تخ�س 
ب�شكل  ويحّدث  �لتطور�ت  �آخر  يو�كب  و�أن  عمله 
يقَدم  مم��ا  ومعلوماته  بياناته  ق��اع��دة  م�شتمر 
�أكانت  �شو�ء  �الخ��رى  و�ملوؤ�ش�شات  �الإذ�ع��ات  يف 
حملية �أو �قليمية �أو دولية، الأن �لتطوير �شروري 
جدً�  ال�شيما ونحن يف خ�شم هذ� �لتقدم �ملذهل 
�لرقمية  و�لتكنولوجيا  �لتقنيات  يف  و�ل�شريع 
�حلديثة، كما �أن �ل�شو�شيال ميديا �الآن �أ�شبحت 
�إحدى و�شائل �الت�شال �جلماهري �حلديثة، �ي 
�أنها جزء ال يتجز�أ من و�شائل �الإعام بل �إن �كرث 
�أ�شبحت تاحق جمهورها  �ملوؤ�ش�شات �الإعامية 
�شفحات  باإن�شاء  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  يف 
�ملتلقي  ف��اإن  وعليه  �ملوؤ�ش�شات،  لهذه  وح�شابات 
��شبح له دور كبر جد� فيما يتعلق بالتفاعل مع 

�لب�مج ون�شر�ت �الخبار.
م�شداقية اخلرب  

و�ل��ب�م��ج  �الأخ��ب��ار  ق�شم  رئي�س  �شليم  حممد   
متتاز  �لعر�ق  جمهورية  �إذ�ع��ة  يقول:  �ل�شيا�شية 
�لعر�قي  �ملذيع  �أن  و�مل��ع��روف  �ك��ف��اء،  مبذيعني 
يجعله  ما  �لنطق جلميع �الحرف  ب�شامة  يتمتع 
رق��م��ا مم��ي��ز� ب��ني �مل��ذي��ع��ني �ل���ع���رب، ك��م��ا �أن 
ما  هوية خا�شة يف  لها  �لعر�ق  �إذ�ع��ة جمهورية 
جعلها  ما  وهو  �إذ�عتها  و�أ�شلوب  باالأخبار  يتعلق 
�ل�شرعة  عن�شر  �أن  ترى  لذلك  باأد�ئها،  تتميز 
�أفقد  �الإذ�ع��ي��ة  �ملحطات  بع�س  تنتهجه  �ل��ذي 
�لر�شمية  �للغة  بقت  ح��ني  يف  خو��شها،  �للغة 
�شفة  هي  وم�شمونا  و�شكا  �لقاًء  و�ل�شحيحة 
عن  ف�شًا  �ل��ع��ر�ق،  جمهورية  �إذ�ع���ة  مذيعي 
�الإذ�عة  هدف  وهو  ب�شرعة  �ملعلومة  مع  �لتعامل 

وهذ� ما جعلها تاأخذ مكانًا مميزً� ومعتمدً� بني 
�لر�شمية  للمعلومة  م�����ش��درً�  وت��ك��ون  �ملحطات 
ب�شبب هويتها �لر�شمية، فعند ح�شول �ي حدث 
�أو �ي طارئ تاحظ غرفة �الخبار تعمل كخلية 
�ىل  ب���اأول  �أواًل  �لعاجلة  �الأخ��ب��ار  وتر�شل  نحل 
�إن  نحو عاجل حتى  على  وُتبث  �الأخبار  ��شتوديو 
لكل  فورية  تغطيات  وثمة  ن�شرة،  هناك  تكن  مل 
من  �الإذ�ع���ة  منهاج  تكري�س  ع��ن  ف�شًا  ح��دث 

بر�مج ون�شر�ت حول �ملو�شوعات �ملهمة.
خم�شة ع�شر عامًا من �لعمل بهذه �الإذ�عة جعلني 
�لتحريرية  �لقامات  من  لكثر  م�شنعا  �أر�ه���ا 
�إد�ر�ت  عليها  وت��و�ل��ت  و�مل��خ��رج��ني  و�مل��ذي��ع��ني 
وتقدر قيمته،  �الإذ�عي  �لعمل  جيدة تعرف قيمة 
للطاقات  منجمًا  �لعر�ق  جمهورية  �إذ�عة  وتبقى 
وحمررين  مر��شلني  من  �الإعامية  �الإب��د�ع��ي��ة 
وموؤ�ش�شاتنا  �لتلفزيون  رفدنا  ولطاملا  ومذيعني، 

�الإعامية �الأخرى بهم. 
عناية الختيار

�إىل  حتدث  �لتن�شيق  ق�شم  رئي�س  جوحي  جميد 
من  �لتن�شيق  ق�شم  يعد  ق��ائ��ًا:  �ل�شبكة  جملة 
من  �لعر�ق  جمهورية  �إذ�ع��ة  يف  �ملهمة  �الأق�شام 
من  �شخمة  مكتبة  على  ي�شتمل  حيث  ب��غ��د�د، 
نن�َس  وال  و�لوثائقية،  و�لثقافية  �ملنوعة  �لب�مج 
ع�شر�ت  وهناك  و�ل�شحية،  �الإر�شادية  �لب�مج 
كانت  �الإذ�ع�����ة  مكتبة  يف  م���وج���ودة  �ل���ب�م���ج 
�شبعينيات  يف  �الإذ�ع����ة  ت��اري��خ  يف  �ل��ري��ادة  لها 
)من  برنامج  مثل  �ملا�شي  �لقرن  وثمانينيات 
و�لكاتب  �الإذ�ع���ي  ك��ان يقدمه  �ل��ذي  �ل��ذ�ك��رة( 
���ش��ع��اد �ل��ه��رم��زي وه���و ب��رن��ام��ج ي��ت��ن��اول �شرة 
عمالقة �ملو�شيقى ويحلل �إجناز�تهم �لغنائية مثل 
�شليمة مر�د، وحممد �لقبنجي، وناظم �لغز�يل، 
ق�شم  م�شوؤولية  �إن  جوحي:  وي�شيف  وغ��ره��م. 
�لتن�شيق هي �إكمال دورة بر�جمية جديدة �أخرى 
�لنجاح  �إىل  �ملوؤدية  و�ل�شبل  �خلطط  مر�عاة  مع 
و�لدقة  �لعام  �الإذ�ع��ي  �ملنهاج  ثو�بت  ف�شًا عن 
كذلك  ونوعيتها،  �لب�مج  �ختيار  يف  �ملتو�زنة 
يقرتح ق�شم �لتن�شيق بالت�شاور مع مدير �الإذ�عة 
�إىل بر�مج  �الإذ�ع��ة  ومدير �لب�مج مدى حاجة 
لها خ�شو�شية تقوم على �لتنويع و�لدقة و�لنوعية 

وتوقيت �لبث بالتناغم مع �لقدمي.

م�������ق�������االت

بال�شتناد اإىل معطيات الأرقام العلمية، ميكن الق�ل اإن 
الزيادة يف رواتب منت�شبي الدولة ت�شاعفت بعد )2003( 

ما بني )30-50( �شعفًا، ويف بع�ض احلالت اإىل اأك�ث�ر 
من ذلك، وهذا مدعاة �شعادة وب�شارة خري، اإل اأن هذه 

الب�شارة -وا�شتناداً اإىل معطيات الأرقام نف�شها- �شرعان 
ما َذُبَل ع�دها وانطفاأ بريقها، لأن تكاليف احلياة 

املعا�شية والقت�شادية مل تلتهم تلك الزيادات فقط، بل 
اأفرغتها كذلك من م�شم�نها الإيجابي..

ح�شن العاين 

ن�اعم

�شعوبة  دون  من  يلم�س،  و�لب�شائع  و�لت�شوق  �لعمل  حلركة  �ملتابع 
�ل�شنو�ت  يف  �أ�شبح  ع��ام��ة،  ب�شورة  �الأ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  �أن  ت��ذك��ر، 
�الأخرة ظاهرة الفتة للنظر، ومتعبة يف �لوقت نف�شه، الأن �ملو�طن 
�لثمن،  دفع  عليها  �لتي  �ل�شحية  هو  �القت�شاد  بلغة  �مل�شتهلك  �أو 
وال�شيما يف ظل �خلط �لبياين �ملت�شاعد للبطالة، و�الرتفاع �ملخيف 

�شنويًا يف �أعد�د �لعاطلني..
م�شتمر،  )�لت�شاعد(  �أن  فيها  ما  و�أخطر  �إذن،  �ل�شورة  هي  هذه 
�أن ظاهرة )�الرتفاع( موؤذية وغر حممودة  و�شمل كل �شيء، ومع 
مفيدً�  ك��ان  جو�نبها  بع�س  �أن  مينع  ال  ه��ذ�  لكن  عامة،  ب�شورة 
و�ملتقاعدين  �ملوظفني  لرو�تب  بالن�شبة  مثًا  �حلال  هو  كما  جدً�، 
�لناحية  م��ن  �شررها  �أن  �إال  و�ل��ن��و�ب..  و�ل����وزر�ء  و�لع�شكريني 
دينار  �ألف  فمئة  �أذى..  و�أ�شُدّ  تاأثرً�  �أكرث  كما هو معروف  �لعملية 
وبو�بة  باب  �ألف  نف�شها  �للحظة  يف  تفتح  مثًا  �لر�تب  على  زي��ادة 
ال�شتعال �الأ�شو�ق و�لب�شائع بدون ��شتثناء، هذ� غر �الأيدي �لعاملة 
��شتثناء  ميكن  ال  الأن��ه  ذل��ك  ك��اف��ة..  �خلا�س  �لقطاع  ميادين  يف 
�ل�شبكة  لكون  �الرتفاع،  هذ�  من  �حلياة  مفرد�ت  من  مفردة  �أي��ة 

�القت�شادية متد�خلة ومتناغمة ويوؤثر بع�شها يف �لبع�س �الآخر..
باال�شتناد �إىل معطيات �الأرقام �لعلمية، ميكن �لقول �إن �لزيادة يف 
 )٣٠-٥٠( بني  ما   )٢٠٠٣( بعد  ت�شاعفت  �لدولة  منت�شبي  رو�تب 
�شعفًا، ويف بع�س �حلاالت �إىل �أكرث من ذلك، وهذ� مدعاة �شعادة 
وب�شارة خر، �إال �أن هذه �لب�شارة -و��شتنادً� �إىل معطيات �الأرقام 
نف�شها- �شرعان ما َذُبَل عودها و�نطفاأ بريقها، الأن تكاليف �حلياة 
�أفرغتها  بل  فقط،  �لزياد�ت  تلك  تلتهم  مل  و�القت�شادية  �ملعا�شية 

كذلك من م�شمونها �الإيجابي..
دينارً�.   )٢٥٠( �لو�قعي  �ملثال  �شبيل  على  �لغاز  قنينة  �شعر  كان 
وكما  م��رة(،   ٢٨ ت�شاعفت  )�أي  دينار  �آالف   )٧( حاليًا  �أ�شبح 
و�الإ�شمنت  و�ملاب�س  و�ل���دو�ء  و�لبي�س  �للحوم  �أ�شعار  �رتفعت 
و�ملحال  و�لدكاكني  �لبيوت  �إي��ج��ار�ت  كذلك  �رتفعت  و�لطابوق.. 
و�حل��د�د  و�لطبيب  �لتاك�شي  �أج��ور  تكن  ومل  و�لكهرباء..  و�مل��اء 
و�ل�شمكري و.. و.. �أقل هو�دة �أو مبناأى عن هذه �لبانور�ما �ملاأ�شاوية 
�لنقال  )�لهاتف  �جلديدة  �حلياة  مقت�شيات  ماأ�شاتها  ز�دت  �لتي 

�لر�تب  ثلث  لوحدها  ت�شتهلك  �لتي  �لكهربائي(  و�ملولد  و�الإنرتنت 
تقريبًا!

�مل�شحك �ملبكي يف هذه )�لن�شرة �القت�شادية( �ملخيبة لاآمال، �أن 
ن�شرة �لفقر�ء �لتي كانت ت�شد فر�غًا ال ي�شتهان به من �حتياجات 
�ملوت  �إىل حد  ونوعًا(  �ل�شمور )كّمًا  �أ�شابها  وم�شرتياته،  �ملو�طن 
�لبطاقة  با�شم  للت�شريح  حاجة  بكم  �أو  بي  ولي�شت  �ل�شريري، 

�لتموينية!
ق��و�ن��ني �حلياة  ع��ن  ي��ن��اأى  �أن  ل��ه  �أو ميكن  ي��ن��اأى،  �أب����دً�  ���ش��يء  ال 
من  تعفيك  �شكنية  د�رً�  ت�شرتي  �أن  ح��اول  �جلديدة،  �القت�شادية 
"لغاوي" �الإيجار ومتاعبه، و�شرتى من جنون �الأ�شعار ما ي�شيبك 
حياتك  بتجديد  وفكرت  �خلبل-  ك  َم�شَّ -�إذ�  تر�ه  مثلما  باجلنون، 
بالرتويح عن  بال�شوء  �الأّم��ارة  نف�شك  لك  �شّولت  �إذ�  �أما  �لزوجية، 
�إىل  �شياحية  �شفرة  �لكرمية يف  �أ�شرتك  و��شطحاب  �ملتعب  ر�أ�شك 
تتاأكد  ف�شوف  �أيام،  ع�شرة  ملدة  �شيفًا  كرد�شتان  �أو  �شتاء  �لب�شرة 
و�لغاء،  �ل�شعود  ع�شر  يف  نعي�س  �أننا  و�ليقني  و�لروؤية  باللم�س 
و�أعظم  �أعظم  ندمك  و�شيكون  �لعمر،  مدى  غلطتك  على  و�شتندم 
و�أعظم �إذ� مل تكن مليارديرً� �أو تتقا�شى ر�تب م�شوؤول كبر �أو ع�شو 

برملان �أو �أمرً� من �أمر�ء �ملجاميع �الإرهابية.
�أعتذر جدً� عن هذه �ل�شورة �ل�شود�وية، ومع ذلك �أقول: يجب �أاّل 
تدعونا مثل هذه �ل�شورة �إىل �لت�شاوؤم �أو �لفزع �أو �النزعاج، فهناك 
بالنزول  �آخ��ذة  وه��ي  �لرخي�شة،  �أ�شعارها  على  حافظت  ب�شائع 
�لتدريجي مو�شمًا بعد مو�شم وكاأنها تعي�س يف غر ع�شرها وتغرد 
�إىل  �أمر يدعو  خارج �ل�شرب، لعل )�الإن�شان( يف مقدمتها.. وهذ� 

�لتفاوؤل!!

ن�شرة اقت�شادية!



كتب ب�شدق العا�شق ق�شائده التي تفي�ض لوعة وحبًا �شافيًا كماء الفرات، وكمن 
يغم�ض ري�شته يف دمه ويدّون، كان لكلماته هذا الأثر الباذخ يف نفو�ض من �شمعوا 

الأغاين التي كتبها، والن�شو�ض التي األقاها يف حمافل عامة وخا�شة.

يكتب  الأن��ه  �لنا�س  و�شغل  �لدنيا  م��اأ  لقد 
بي�شر،  �لقلوب  ي�شل  �شعره  �ملمتنع،  �ل�شهل 
م��ن قلب  ي��اأك��ل  لكنه  �ل�����روح،  ل��ه  ف��ت��اأن�����س 
من  �أخ��ادي��د  وج��د�ن��ه  يف  وينحت  �ل�شاعر، 
خذ  �مل�شت�شّرة...  و�للوعة  �لعميق  �حل��زن 

مثًا:
وال  بيها...  مير  طيفك  ال  �ل���روح..   غريبة 
ديرة �لتلّفيها.. ِغدْت وْي ليل هجر�نك ِترد 
وتروْح..عّذبها �جِلفه وتاهت حمامة دوح.. 

مناطرة  �ملغناة...  ق�شائده  كانت  ومثلها 
ع���ي���وين ل���درب���ك���م.. وه�����اي وح�����ده وي���اك 
ت�شحك..  ع��ي��ون  مي  وعيني  يالنا�شينه.. 
بعد  ون�شيتك  ه��اب��ك..  يالغايل  وه��اب��ك 
م��ن ب���ايل... وغ��ره��ا م��ن �الأغ��ن��ي��ات �لتي 
هزت �مل�شاعر بحنينها ودفء كلماتها �لتي 

تخُل من ذكر حبيبته �حلا�شرة دومًا  مل 
بها  تغنى  �لتي  وكلماته  ذ�ك��رت��ه  يف 

�جلميع.
�ل����ت����ق����ي����ن����ا 

�ملقرب  �ل�شديق  �لع�شا�س  عادل  �ل�شاعر 
فتاأمل  عنه:  و�شاألناه  �لغزي  جبار  لل�شاعر 
بحزن  �الي���ام  تلك  م�شتذكرً�  �لع�شا�س 
و�ل�شديق  �ل��ط��ي��ب  �ل��رج��ل  ج��ب��ار  ل��ي��ق��ول: 
�لودود �لر�ئع �لد�فئ.. كانت بد�ية معرفتي 
به عام ١٩6٢ عندما قّدمنا معا �ىل مد�ر�س 

�ل�شناعة يف �ل�شماوة.
م��ع��ًا،  �الأوىل  �ل�شعرية  حم��اوالت��ن��ا  ب��د�أن��ا 
م��دة  ط���و�ل  م��ع��ًا  وبقينا 

ذ�ته،  و�ل�شف  نف�شها  �لرحلة  يف  �لدر��شة 
�ل�شحف  يف  ت��ن�����ش��ر  ق�����ش��ائ��دن��ا  وك���ان���ت 
عام  تخرجنا  �الإذ�ع�����ات،  ويف  و�مل��ج��ات 
مهرجان  �إق��ام��ة  فكرة  لنا  وخطرت   ١٩6٩
كاظم  و�ل�شاعر  �ل��غ��زي  وج��ب��ار  �أن��ا  �شعبي 
�لركابي، وكان هذ� مهرجان �ل�شعر �ل�شعبي 
بنا  و�لتحق  �آن��ذ�ك،  �أخذ �شد�ه  وقد  �الأول، 
�شعر�ء �ل�شعر �ل�شعبي من �ملحافظات كافة.

يف  �لغزي  جبار  حياة  ب��د�أت  كيف  �شاألناه: 
بغد�د؟.

عن  نبحث  ب��د�أن��ا  �مل��ه��رج��ان  �نتهاء  بعد   �
وظيفة وقدمنا وثائقنا يف �أماكن ووز�ر�ت...
�أنا قبلت يف وز�رة �لكهرباء وجبار يف وز�رة 
�ل�شباب وكان حلمه �لعمل يف �الإذ�عة ولقاء 
�أما  مطربه �ملف�شل عبد �جلبار �لدر�جي، 
�أنا فقد عانيُت من �شعوبة �لعي�س يف بغد�د 
بذلك،  جبار  و�أبلغت  مغادرتها،  وق���ررت 
�أترك  ولن  هنا  حلمي  �أن��ا  �أجابني:  �أن��ه  �إال 
�حلزين  و�ل�شديق  �لرفيق  ع��ادل  بغد�د. 
لفر�ق �شديقه طاأطاأ ر�أ�شه وحتدث بحزن: 
�لكبر،  �ل��زح��ام  يف  جبار  �بتلعت  ب��غ��د�د 
و�شياع حبيبته جعل منه �شخ�شًا متمردً�، 
عادل  يتنهد  و�آخ��ر،  حني  بني  �ألتقيه  كنت 
كله  جبار  وي�شيف:  بالدموع  ماأى  وعيونه 
وحياته  �شياعه  "ينحب" 
�أغ��ن��ي��ة  يف  �خ��ت��زل��ه��ا 
)غ�����ري�����ب�����ة 

يف  �حلقيقية  هويته  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل���روح( 
غربته.

�شعر  من  غنى  �ل��ذي  نعمة  ح�شني  �لفنان 
جبار �لغزي �أروع �أغانيه، �لتي ُعدت فر�ئد 
�لغناء �ل�شبعيني، حدثنا عن جو�نب �أخرى 

من �شخ�شية �لغزي: 
و�لرومان�شية  �ل�شدق  ميتلك  جبار  ك��ان 
�لكلمات  �نتقاء  يف  حتى  �مل�شاعر  و�شمو 
�ل�شعرية، �أول لقاء جمعني به يف مهرجان 
�أح��د  وه��و  �لنا�شرية  يف  �ل�شعبي  �ل�شعر 
حمرتفًا،  مطربًا  حينها  �أكن  مل  موؤ�ش�شيه، 
�لتابعة  �ملو�شيقية  �لفرقة  يف  ع�شوً�  كنت 
ُ��شرف  ومعلمًا  �لنا�شرية  تربية  ملديرية 
على مد�ر�س عدة و�أعّلم �الأنا�شيد �لوطنية 
جبار،  على  حينها  تعرفت  و�مل��و���ش��ح��ات، 
وبعد �ملهرجان �أقمنا دعوة لل�شيوف وكانت 
�لق�شائد  باإلقاء  حافلة  فنية  �شبه  جل�شة 

و�لغناء.
�ل��ذي  م��ا  نعمة:  ح�شني  �لفنان  �شاألنا   
دف��ع به �ىل ب��غ��د�د؟ ف��اأج��اب: ك��ان يحب 
�م����ر�أة ح��ّد �ل��ول��ع، وب��ع��د زو�ج��ه��ا هجَر 
مدينته متجهًا �شوَب بغد�د، �ىل منطقة 
تَر  مل  �أح��ام��ًا  خلفُه  ت��ارك��ًا  �ل�شاحلية 
يف  وعائمًا  �ملجهول  �ىل  متوجهًا  �لنور، 
�ل�شياِع و�لتمرد وهو ميتلك روح �ل�شاعر 
�لفر�ق  ب��اأمل  �جلميلة  كلماته  مزج  �ل��ذي 
بعَد تربة �حلب �لتي ق�شت على �لفرح 

يف روح جبار.

وجو�بًا عن �شوؤ�لنا: ما ق�شة �أغنية غريبة 
�مللحن  حدثني  ومعك؟:  جبار  مع  �ل��روح 
حم�شن فرحان عن �أغنية قدمها لاإذ�عة 
ورف�شت، وطلبت منه �شماعها، فاأذهلتني 
ملا حتملُه من �أمل و�شجن، �شاألته ملن هذه 
جبار  والي��ت��ك  الب��ن  �أج��اب��ن��ي:  �لكلمات؟ 
له  وقلت  �لتقيت جبار  مدة  وبعد  �لغزي، 
�شاأغنيها �أنا وبعد �أن غنيتها نالت �شهرة 
�ل�شاعر  �أن  حتى  �لنا�س  و�أحبها  و��شعة 
كان  خلف  �ل�شيد  عريان  �لر�حل  �لكبر 
�إنها �لعمود �لفقري لاأغنية  يقول عنها: 

�لعر�قية.
و��شتكمل حديثُه بح�شرة وحزن م�شت�شهدً� 
للتعبر  تكفي  كانت  �لتي  �لغزي  بكلمات 

عن حزن و�شياع كاتبها:
ما بّيه �عوفن هلي وال بيه �عوف هو�ي..

قلبي ن�شيته هنا ياهو �ليدوره وياي. 
ول��ع��ل ك��ل م��ن ي��ع��رف ج��ب��ار و�أغ��ن��ي��ات��ه 
عن  جبار  يكتب  مل  مل��اذ�  مثلنا:  ي�شتفهم 
الأن  نعمة:  ح�شني  �لفنان  يجيب  �لفرح؟ 
�لكلمات  وك��ان��ت  ب��اب��ه  ي��ط��رق  �ل��ف��رح مل 
يوم  ذ�ت  �أحز�نه،  تعك�س  �لتي  �ملر�آة  هي 
�الذ�ع��ة  ومدير  وجبار  �أن��ا  جال�شني  كنا 
كفاك  جلبار:  �ملدير  فقال  و�لتلفزيون، 
تكتب عن �الأمل و�ملعاناة، �ريدك �أن تكتب 
جبار:  �أجابه  حديثه  و�أثناء  �لفرح،  عن 
�غناي،  لهموم  و�آن��ه  بفرح،  غني  يكولون 
بهيمة �زرعوين وم�شو، وعّزو علّي �ملاي..

�لر�حل  �أخي  �بن  مع  وكاَن ختام حديثنا 
جبار �لغزي ح�شن علي عبد �لر�شا، �لذي 

�شاألناه: ملن كان يكتب جبار �لغزي؟
كانت  �الأغ��اين  كتبه من  ما  �أغلب  فقال: 
يف  منطقته  ت�شكن  كانت  �لتي  حلبيبته 
ناحية �لفجر، وقد هجر �لنا�شرية هربًا 
تفارق  مل  �أن��ه��ا  �إال  معها،  ذكرياته  م��ن 
قلبه  وك��ان  و�أ���ش��ع��اره،  وذكرياته  حياته 
بعد  بها  �لتقى  وقد  ذل��ك،  ياأبى  �ملتمرد 
ذلك، وكان لقاوؤهما حزينًا جدً� مل يخُل 

من �الأمل و�لدموع. 

 

ه ال�شائع، وبغداد مدينة اأحالمه النا�شرية حبُّ

ع�����������������ّراب ال�������ج������ع
ال�شبعينيات غ��ن��اء  يف  الغزي

ج���ب���ار
اأ�شماء عزيز
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وما  �ملا�شي  �لقرن  �شتينيات  يف  �لعر�قية  �لدر�ما  ع�شر  �نبثق  �أن  منذ 
من  باقات  وممثلون  وخمرجون  كّتاب  قدم  در�مية،  مو��شم  من  تاها 
�ل�شا�شة  �أغنو� بها  �أذهان �مل�شاهدين،  �الأعمال �لتي ماز�لت ر��شخة يف 

�لعر�قية.
 وبرز يف تلك �حلقبة كثر من �ملو�هب �ل�شابة يف جمال �الإخر�ج وكتابة 
�ل�شيناريو، كانت �لتفرد و�لتمكن من �الأدو�ت �شفتني غالبتني على تلك 
�شريان  ن�شب  من  ومنهم  بعطائه  متدفقًا  ��شتمر  من  فمنهم  �ملو�هب، 

عطائه مبكرً�. 
بقالب  �لدر�ما  �أط��رت  و�أفكار  جديدة  بروئ  �أعمال  �لفرتة  تلك  ُقدمت 
ق�ش�س  من  �الجتماعي  �لعر�قي  �لو�قع  يفرزه  ما  على  مرتكزة  جديد 
ترجمت �ىل �أعمال در�مية، ورغم مق�س �لرقيب و�لرقابة �ل�شارمة �لتي 
�آنذ�ك،  �أنه بال�شد من توجهات �حلكومة  توؤول كل �شيء يكتب على  قد 
لكن هذ� مل مينع من بروز �أ�شماء عدة بينها عادل كاظم و�شباح عطو�ن 
لتمتد  ر�ئعة،  باأعمال  �لدر�مية  �ملكتبة  �أغنو�  و�آخ���رون  يو�شف  ومعاذ 
�ل�شل�شلة �إىل جيل جديد �أمثال حامد �ملالكي و�أحمد هاتف. �لدر�ما عادة 
ال تقا�س بعدد �شنني �لكاتب �لتي ق�شاها يف هذ� �ملجال بل بتجدد �الأفكار 
و�لروئ و�لتفاعل مع ما يطر�أ على �شاحة �لو�قع �الجتماعي، لتكون هي 

�لفي�شل يف ما �شيقدم الحقًا. 
رم�شاين  مو�شم  كل  فى  �أن  �شيكت�شف  �لعر�قي  �لدر�مي  لل�شاأن  و�ملتابع 
�أ�شماء �شبابية يف �شاحة �لدر�ما، من خمرجني وممثلني وكتاب،  تظهر 
وما مييز هذ� �لظهورهو �أن �أغلب عنا�شر �لعمل �لدر�مي كانو� قد �شكلو� 

ور�س عمل ونظمو� عملهم عبها.
�أي  لتطور  �ملنا�شبة  �الأر�شية  لتوفر  �لنجاح  فر�س  للعمل  يتيح  ما  وهذ� 
جمال �إبد�عي. �ملو�شم �لرم�شاين �ملا�شي �أظهر كثرً� من �ملو�هب �لتي 
خا�س بع�شها غمار �ملعرتك �لدر�مي �شابقًا، وبع�شها �الآخر طرق باب 
هذ� �ملعرتك للمرة �الأوىل، ُقدم كثر من �الأعمال وظهرت �أ�شماء جديدة  
�أخرى  و�أ�شماء  فا�شل  علي  و�ملخرج  وحيد  �أحمد  �ل�شاب  �لكاتب  �أمثال 
قدمو� �أعمالهم بروؤية �شينمائية تلفزيونية و�قعية �أظهرت �ملمثلني بحلة 
�شاملة  وبروؤية  جميلة،  بطريقة  �أدو�تهم  يوظفو�  �أن  و��شتطاعو�  جديدة 

لو�قع معي�س قد كان من �ل�شعب �لتحدث عنه يف حقب �شابقة. 
رمبا نحن على �أعتاب ثورة در�مية كبرة �شتكلل �لدر�ما �لعر�قية بحلة 
جديدة وتبعث ر�شالة �ىل �حلر�س �لقدمي للدر�ما بعد �أن غاب منجزهم 
ما  لكل  و�شكرً�  �شعيكم(  �هلل  )�شكر  مفادها  �شنو�ت  ط��و�ل  �الإب��د�ع��ي 

قدمتموه. 

حم�شن اإبراهيم

�شكر اهلل
�شعيكم

اأبو �شوية واأبو فار�ض
)�أبو  �شوية(  �شخ�شية  �أدى  �ملوقف حني  بهذ�  مر  ر��شم �جلميلي  �لفنان 
�مل�شاهدون  تابعها  �لتي  �ل�شخ�شية  تلك  �حل��اق،  مو�س  حتت  م�شل�شل  يف 

ب�شغف وقدمها �جلميلي باأد�ء عفوي ر�ئع، ت�شّببت يف تعكر مز�ج �لفنان 
�أن  دون  �ل�شارع  بحرية يف  �أن مي�شي  ي�شتطع  �أنه مل  ر��شم �جلميلي، حتى 
يتلقى كثرً� من �لتعليقات، وبلغ به �الأمر �أنه يف �إحدى مقاباته مع �لرئي�س 
�أبو  �أه��ا  يقول:  وهو  ي�شافحه  �لرئي�س  وجد  �لبكر  ح�شن  �أحمد  �ل�شابق 

�شوية. وحينها �أق�شم �جلميلي على ترك تلك �ل�شخ�شية �ىل �الأبد. 
�لر�حل �لكبر خليل �لرفاعي، مل ي�شلم هو �الآخر من تبعات هذ� �الأمر حني 
ج�ّشد �شخ�شية )�أبو فار�س(، تلك �ل�شخ�شية �لتي ظلت ر�كزة يف ذ�كرة 
ال  �لرفاعي  خليل  فيها  ��شرتك  �لتي  �الأعمال  من  وكم  �مل�شاهدين طويًا، 
�لرفاعي حتى  ير�فق  �ال�شم ظل  لكن هذ�  �لباوي(  )�أب��و   م�شل�شل  �شيما 

وفاته.  
موؤيد البدري وعدنان القي�شي

على  تطل  ك��ان��ت  �شهرة  ريا�شية  تلفزيونية  �شخ�شية  �ل��ب��دري  م��وؤي��د 
�مل�شاهدين كل يوم ثاثاء يف �لبنامج �ل�شهر )�لريا�شة يف �أ�شبوع(، وقد 
ُعرف عن �لبدري جر�أته و�لثبات على موقفه، وقد �شّبب له ذلك كثرً� من 
�مل�شكات يف �لو�شط �الإعامي و�لريا�شي. يف �إحدى �حللقات ذكر �لبدري 

�مل�شارع عدنان �لقي�شي - وكان �لبدري من �أ�شد �ملناوئني للنز�الت �لتي 
عدنان  �لتقى  وحني   - م�شرحية  باأنها  وي�شفها  �لقي�شي  يخو�شها  كان 
�لقي�شي مع �مل�شارع )وريانكو( مل يعلق �لبدري على ذلك �لنز�ل ورف�س 
�أن يظهر يف برنامج �لريا�شة يف �أ�شبوع، وبعد �نتهاء �لبنامج ��شتدعى 
و�لتلفزيون  لاإذ�عة  عامًا  مديرً�  كان  �ل��ذي  �ل�شحاف  �شعيد  حممد 
�لبدري  رف�س  �لب�شرة،  �ىل  بنقله  �أمرً�  و�أ�شدر  �لبدري،  موؤيد  �آنذ�ك 
تنفيذ �الأمر، لكّن �الأمر �أُلغى بعد ذلك وعاد موؤيد �لبدري �إىل برناجمه.

املوجي وعبد ال�شاحب �شراد
توله  و�أثناء  بغد�د،  �ملوجي  حممد  �لكبر  �مل�شري  �مللحن  زيارة  عند 
يف مبنى �الإذ�عة و�لتلفزيون، ��شتمع �إىل �شوت ريفي عذب فا�شتح�شن 
ت�شجيل  �نتهاء  وبعد  ب�شغف،  �ليه  ي�شتمع  ور�ح  �ل�شوت  ذل��ك  �ملوجي 
�الأغنية طلب �ملوجي لقاء �شاحب هذ� �ل�شوت، ومت �للقاء، فكان �شاحب 
�ل�شوت �لفنان �ملطرب �لريفي عبد �ل�شاحب �شر�د �لذي عر�س عليه 
�ملوجي �أن ي�شحبه �إىل �لقاهرة ويتكّفل بجميع نفقاته ويتفرغ لاأحلان 
�لتي �شي�شعها له، وبعد مدة يطلقه يف �شماء �لغناء �لعربي، �شرط �ملوجي 
�لوحيد هو �أن يوقع �شر�د عقد �حتكار مدته خم�س �شنو�ت، وقبل موعد 
�ل�شفر �ملزمع رف�س عبد �ل�شاحب �شر�د �لعر�س �ملقّدم له و�كتفى باأن 
يكون مطربًا حمليًا، وبذلك فّوت فر�شة ذهبية للتحليق يف �شماء �لغناء 

�لعربي.
عقوبة عبا�ض جميل

طالبًا  جميل  عبا�س  �لر�حل  �مللحن  ُقبل  عمره  من  ع�شرة  �ل�شاد�شة  يف 
يف مدر�شة �شباط �ل�شف �ملهذبني، وكان �جلي�س لعبا�س جميل مدر�شة 
�شخمة ت�شم طلبة تختلف ميولهم وهو�ياتهم، فهناك من يهتم بالعلم 
وهناك من يهتم بالثقافة، �أما عبا�س جميل فكان ذ� ميول فنية بحتة، 
ر�تب،  قطع  �أيام  بخم�شة  �أنه عوقب  عا�شها جميل  �لتي  �لطر�ئف  ومن 
�آلة �لعود يف وقت �ال�شرت�حة، �إذ �شمع �آمر �لكلية  الأنه كان يعزف على 
�شوت �لعود، فعاقبه بتلك �لعقوبة على �لرغم من �أنَّه كان رئي�س عرفاء 

�ل�شرية.!

ثمة اأدوار يوؤديها املمثلون تلت�شق بذاكرة 
امل�شاهدين وت�شبح اأيقونة للممثل، حتى اأن ا�شم 
ال�شخ�شية التي يوؤدي دورها يف م�شل�شل ما يبقى 
عالقًا يف الذاكرة، هذا الأمر عادة ما ي�شبب حرجًا 
للممثل وازعاجًا، لكونه وطوال م�شريته الفنية قد 
يوؤدي اأدوارًا تتجاوز ما قدمه �شابقًا من الناحية 
الفنية.

حكايات
من الذاكرة
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وهل  �شه؟  �أ�شَّ ومن  لدينا؟  بد�أ  ومتى  كيف  لكن 
تطرحها  �أ�شئلة  �ندثر؟  �أنه  �أم  م�شتمرً�  ماز�ل 

�الآتي: �ال�شتطاع  "�ل�شبكة" يف 
البداية والتاأ�شي�ض

باالأوبريت،  �ملق�شود  ما  كثرين  لدى  �ختلط 

�الأغاين  �أن  فيها  �لنا�س  �أزم��ان ظن  فقد مرت 
هي  �لب�شيطة،  �حل��و�ري��ة  �أو  مثًا،  �جلماعية 
�أوب��ري��ت��ات وذل���ك خ��ط��اأ ���ش��ائ��ع.. ف��االأوب��ري��ت 
�نطاقته  ك��ان��ت  لدينا  ب���د�أ  �ل���ذي  �حلقيقي 
�لقرن  �ل�شبعينيات من  �لب�شرة يف  �الأوىل من 
�ملا�شي مع �لفنان ق�شي �لب�شري �لذي خ�س 
كما  �لتاأ�شي�س  بد�ية  عن  باحلديث  "�ل�شبكة" 
لاأوبريتات  �أر�شيفه  �ل�شور من  باأجمل  زودنا  

�لتي ُقدمت �آنذ�ك، يقول:
بقيادة  بغد�د  �إىل  �لب�شرية  �لفرقة  �شافرت 
�لدكتور حميد �لب�شري لتقدمي �أغاٍن، فغنى كل 
�شامل  وف��وؤ�د  هوكوبيان  و�شيتا  غايل  طالب  من 
ولوي�س توما�س يف حفلة غنائية، بعدها �جتمعنا 
�أن��ا  �ل�شكار،  �شعيد  حممد  �ل�شاعر  بيت  يف 
�لع�شب،  وعلي  �لب�شري  وحميد  غايل  وطالب 
و�قرتح �ل�شكار �أن نقدم �أوبريتًا، فذلك �أف�شل 
يا�شني  ق��ال  ذل��ك  بعد  �الأغ���اين،  جمموعة  من 
�لفاحني  هجرة  عن  ق�شة  لدي  "�أنا  �لن�شر 
�حلقبة  ت��ل��ك  يف  �ن��ت�����ش��رت  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  �إىل 
كثرً�،" فقلنا له �إذن �أنت ح�شتك �ل�شيناريو، 
و�ل�شعر  �ل��ب�����ش��ري  حلميد  ك��ان��ت  و�الأحل�����ان 
�شيتا  غنته  �ل���ذي  �خل�����ش��ان  خل��ال��د  �لف�شيح 
�للوحات  عاتقي  على  �أخ��ذت  و�أن��ا  هاكوبيان، 

و�الإخر�ج لاأوبريت، وبد�أنا م�شو�ر هذ� �لفن.
ثاثة  �أجنزت  قائًا:  حديثه  �لب�شري  يو��شل 
و�لن�شاط  �مل��د�ر���س  نطاق  على  �أوب��ري��ت��ًا  ع�شر 
خر،  )بيادر  منها:  �لفنية  و�لفرق  و�ملدر�شي 
�أبو  �ل�شاعر  تاأليف  طوكي،  �أبيع  وما  و�ملطرقة، 
جلنار  بطولة  ح��م��زة،  كوكب  �أحل���ان  �شرحان 

و�شالح مهدي و�إخر�جي.. (
�شامل  ف��وؤ�د  خ��ر:  بيادر  �أوب��ري��ت  �أبطال  وك��ان 
وعبد  عبد�لقادر  وعبد�الإله  �لعطار  و�شوقية 
غايل  وطالب  �لب�شري  وق�شي  �ل�شلمي  �الأمر 
و�شيتا  جميد  وع��ب��ا���س  �لهيل  �أب���و  و�إب��ر�ه��ي��م 

هاكوبيان و�أم لينا و�شياء �لب�شري.
�أما �أبطال �أوبريت �ملطرقة فُهم: فوؤ�د �شامل و�أم 
وعبد�الإله  �لب�شري  وق�شي  غايل  وطالب  لينا 
�لقادر  وعبد  �ل�شلمي  �الأمر  وعبد  �لقادر  عبد 
�أحمد و�شياء �لب�شري وفرج �لدو�شري وفريال 
عبد �لنبي وعبا�س �لب�شري و�إبر�هيم �أبو �لهيل 
و�شوقية  �ل��زب��ي��دي  و�شلمى  �ل��زب��ي��دي  وك��رمي��ة 

�لعطار.
�ل�شاعر  تاأليف  من  ك��ان  )�لطوفة(  و�أوب��ري��ت 
د�ود �لغنام و�أحلان جنم م�شاري و�إخر�ج ق�شي 
�لب�شري، بطولة زحل و�شالح مهدي وحممود 
كذلك  �شب.  وه�شام  عبود  وكرمي  �لعبا�س  �أبو 

�لغنام  د�ود  تاأليف  �ل�شهيد(  )عر�س  �أوبريت 
و�أحلان ها�شم يو�شف، ت�شميم وتدريب ق�شي 
عو�طف  بطولة  كرم،  �شاح  �إخ��ر�ج  �لب�شري 
�حل�شني  عبد  وثائره  ح�شن  وفي�شل  �ل�شلمان 
وعبد �الأمر �ل�شلمي، و�أوبريت )عيون �لفجر( 
تاأليف د�ود �لغنام �أحلان ذياب خليل ت�شميم 
وتدريب و�إخر�ج ق�شي �لب�شري بطولة عبا�س 
جميد ونهاد علو�ن، و�أوبريت )ع�شاق �لفجر( 
�خلفاف  جعفر  �أحل���ان  �ل��غ��ن��ام  د�ود  ت��األ��ي��ف 
و�إخ���ر�ج  �لب�شري  ق�شي  وت��دري��ب  ت�شميم 
�شاح كرم، بطولة ثائرة عبد �حل�شني وق�شي 
�لب�شري وخ�شر �لبدري وحميد �شابر وح�شني 

زيد�ن وجبار �لتميمي وكامل عبد.
عممت  �خلر(  )بيادر  �أوبريت  وبعد  م�شيفًا: 
كافة  مديرياتها  على  �آن���ذ�ك  �لرتبية  وز�رة 

لعمل �أوبريتات.. و�أ�شبحت هناك مناف�شة بني 
قدمتها  �لتي  �الأوبريتات  �أب��رز  و  �ملحافظات، 

مديرية �لن�شاط �ملدر�شي يف مي�شان مثًا :
�إخر�ج  نعمة مطر  تاأليف   / يولدون من جديد 

�لفنان ر�شا جابر، ١٩6٩
كل ليالينا كمر، تاأليف نعمة مطر �إخر�ج كاظم 

�لعبودي ١٩٧٠
كاظم  �إخ��ر�ج  مطر  نعمة  تاأليف  �لكاع،  �شوت 

�لعبودي ١٩٧١
�شموع �ملحلة، تاأليف جبار �جلويب�وي �إخر�ج 

كاظم �لعبودي ١٩٧٢ 
الحقا عند دمج فرقة �مل�شرح و�لفرقة �لقومية 
للتمثيل �أ�شبحت �الأوبريتات عبارة عن لوحات، 

ولهذ� ��شتمر �أثر )بيادر خر( حتى �ليوم.
�أه��م  م��ن  ك��ان��ت  �لق�شة   : �لب�شري  ي�شيف 
منر  وم��ا  معاناتنا  ق�ش�س  �الأوب��ري��ت،  �أرك���ان 
ق�شتي  فيه  ذك��رت  �الأوبريتات  �أح��د  ففي  ب��ه، 
عامي  �شجني  �أث��ن��اء  ع�شته  وم��ا  �ل�شخ�شية 

١٩6٣و١٩6٤ يف نكرة �ل�شلمان و�شجن بعقوبة، 
فكانت �ل�شخ�شيات �حلا�شرة: �ملاأمور �لقا�شي 
�ل�شماوي  �الأم��ر  عبد  دوره  مثل  �لذي  )فهد( 
�ملاأمور"  خو�س  م��و  "كولو  �ل�شهرة  وجملته 
كان  �ل���ذي  ه��ي��ال(  )�أب���و  �لطيب  و�ل�����ش��رط��ي 
ي�شاعد �جلميع، و�ل�شرطي )حامت( �لذي كان 
يو�شلني  وهو  �لطريق  ط��و�ل  �شربي  يف  يتفنن 

للحاق.
فكان  �الآن  �الأوبريت  �ختفاء  �شبب  عن  �شاألناه 
غياب  �أهمها  لعل  ك��ث��رة،  �الأ���ش��ب��اب  ج��و�ب��ه: 
�شّناعه  نحن  وت�شتتنا  ل��ه،  �حلكومي  �ل��دع��م 

�أي�شًا يف باد �لغربة.
بني الق�شة والرواية 

مبو�شوعية  حدثنا  عا�شي(  )عامر  �ل�شاعر 
عالية عن هذ� �لفن بقوله: �الأوبريت فن و�فد، 
��شمه  يت�شمن  �ل�شرقية.  �لفنون  م��ن  ولي�س 
مقطعًا متعلقًا باالأوبر� �لتي هي باالأ�شا�س �شعر 
ممو�شق، قطٌع منه تكون على �شكل �شوناتات �أو 
�أغنية، وقطع �أخرى �شعرية متهيدً� لاأغاين، �أو 

فن الأوبريت هو عمل م�شرحي غنائي �شعري، واأ�شل الكلمة اإيطايل 
اأو  م�شغرة  اأوبرا  فهو  وعليه  اأوبرا،  من  ماأخوذة  �شيغة  "operette" وهي 
النوع املخفف منها، وهو فن يعتمد على عر�ض م�شرحي فيه ق�شة و�شيناريو 
وحوار غنائي و�شعري واأحلان وفرقة اأورك�شرتا �شمن لوحة متكاملة تقدم 

على خ�شبة امل�شرح. 

 

خري" "بيادر  كانت  باك�رته 

الأوبريت.. الفن الذي غاب               
ورّواده حا�شرون

رجاء ال�شجريي

الفنان ف�ؤاد �شامل

الفنانة �شيتا ه�ك�بيان

الفنان حميد الب�شري
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تكون �أد�ة �شمن �لق�شيدة �ملغناة، و�لق�شيدة 
لذلك  �لب�شري،  و�ل�شوت  و�ملو�شيقى  �مللقاة 
�الأد�ء  يف  عالية  ق��در�ت  �إىل  �الأوب��ري��ت  يحتاج 
)مد  �إىل  بحاجة  فهو  �أواًل،  �ملطرب  قبل  من 
وطبقات  هائلة  �شوتية  مو�شيقية  وت���رالت( 
�شوت ت�شد �لق�شيدة �ملكتوبة ولي�س �ملمو�شقة 
�ملقاطع  عن  ف�شًا  �ملقاطع،  يف  �الأد�ء  �أثناء 
�ملغناة، و�الأوبريت يت�شمن وحدة مو�شوع تكون 
تعادل  �الأغنية  كانت  ف��اإذ�  �الأغنية،  من  �أك��ب 
فهو  �لرو�ية،  يعادل  فاالأوبريت  �شرديًا  �لق�شة 
�أكرث تف�شيًا و�أعمق و�أدق من �الأغنية يف تناول 

�ملو�شوع. 
خاطئ  ب�شكل  ُفهم  �الأوبريت  عا�شي:  ي�شيف 
تربة  م�شر  يف  مثًا  عايدة(  )�أوب��ر�  لدينا، 
�ل�شرق  يف  �أخ���رى  حم��ددة  و�أوب��ري��ت��ات  مهمة 
عمومًا. يف �لعر�ق �أ�شبحت �الأغنية �لتي تتكون 
�أنها  �لنا�س  بع�س  يظن  وكوبليهني  مذهب  من 
يت�شمن  �أن  يفرت�س  �الأوب��ري��ت  لكن  �أوب��ري��ت، 
�لثمانينيات  ويف  �أو�شحنا،  كما  �شعرية  مقاطع 
�أوبريت  مثل  �لب�شيطة  �الأوبريتات  بع�س  ُكتبت 
�أكرث  ر�ق�شة  لوحة  وكان  �لب�شري  )�جلنية( 
جرف  من  كثرً�  �أخذ  و�لرق�س  �أوبريتًا،  منه 
بعد ٢٠٠٣  �أوبريتات  �أجد  �لعمل، ب�شر�حة مل 
و�ملفاهيم،  و�ملنا�شب  �مل�شطلحات  فو�شى  يف 
�كتب  �أن  حاولت  متامًا.  لدينا  �الأوبريت  �شاع 
يتكون  �أوبريتًا  "�شبايكر"  تكريت  و�قعة  عن 
مو�شيقى  مع  �إل��ق��اًء  تلقى  �شعرية  مقاطع  من 
يف  بعدها  تاأتي  �لتي  �لغنائية  �ملقاطع  تخدم 
وحدة مو�شوع يف حماولة الأ�شطرة ما حدث يف 

لكتابة  متو��شعة  حم��اول��ة  وه���ي  �شبايكر، 
�أوبريت. 

حماولة
�مل��و���ش��ي��ق��ي وم��ط��رب �مل��ق��ام )ط���ه غ��ري��ب( 
در�مي  غنائي  م�شرحي  فن  �الأوب��ري��ت  يقول: 
�ملختلفة  و�الإيقاعات  �الأحل��ان  يعتمد  �شعري، 
من  �أخ��ذن��اه  كما  �لرتفيه  لغر�س  و�ملتنوعة 
يف  عليه  �لتعرف  �لعربي  �لوطن  بد�أ  �لغرب. 
�ملا�شي، وم�شر هي  �لقرن  بد�ية ع�شرينيات 
ح�شني(  )د�ود  و�ملطرب  و�مللحن  �ل�شّباقة، 
من  يحمله  مبا  �أوب��ري��ت  �أول  �أ�ش�س  �ل��ذي  هو 
ق�شة و�شيناريو و�أحلان و�أ�شعار، كذلك �أخذه 
مل  بد�يته  يف  لدينا  �أم��ا  لبنان.  يف  �لرحابنة 
يكن كامًا بل �أخذنا جزءً� منه فقط، فكانت 
مثا حماوالت للقبنجي مع زكية جورج ١٩٢٩ 
متهيدً� له، ومل يكن ما قدماه �أوبريتًا، بل حو�ر 
�شخ�شيًا  و�أنا  �شيناريو،  دون  مو�شيقي  غنائي 
�أوروب���ا،  يف  كما  �أوب��ري��ت  لدينا  لي�س  �أق���ول: 

و�لن�شخ �لتي لدينا هي تعديات وت�شرف.
وق���د ب����د�أ ه���ذ� �ل��ف��ن ف��ع��ًا ب��ال��ب�����ش��رة يف 
و)ب��ي��ادر  �لب�شري  ق�شي  م��ع  �ل�شبعينيات 
كتاب  من  �هلل  عبد  م�شطفى  وك��ان  خ��ر(، 

�شيناريو �الأوبريت عام ١٩٤٧ حتى ١٩٨٩.
وي�شيف: ��شرتكت يف �أوبريت )�لن�شر( �لذي 
ُقدم على �مل�شرح �لوطني، وهو �أوبريت يحكي 

�لدكتور زهر  �إخر�ج  عن حترير �ملو�شل من 
وغناء،  و�أزي���اء  رق�س  ح��رك��ات  وفيه  كاظم 
�ملو�شّلي(  ��شماعيل  )�شيد  دور  فيه  ومثلت 
وهو من �أقدم م�شاهر قر�ء �ملقام يف �ملو�شل، 
�الإع���ام  �شبكة  يف  �ملو�شيقى  ق�شم  و�أجن���ز 
 ٢٠١٩ عام  عر�قي(  )�أن��ت  �أوبريت  �لعر�قي 
�أما  كاظم،  زهر  فيه  و�ملخرج  �لكاتب  وكان 
�لق�شائد فكانت ملجموعة من �شعر�ء �ملو�شل 
�لوطن(  )تر�ب  �أوبريت  هناك  وكان  �لكبار، 
كتبه كرمي �لعر�قي وحلنه طالب �لقره غويل 

و�إ�شر�ف و�إنتاج كرمي عا�شور يف ٢٠٠6.
)علي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�شمفونية  يف  �مل��اي�����ش��رتو 
ت��و����ش��ع تربتنا يف  �أي�����ش��ًا  �أك���د  ��اف(  خ�����شّ
�الأوبريت قائًا: حماوالتنا ب�شيطة ومتو��شعة 
�ل�شبعينيات  فرتة  با�شتثناء  �لعر�ق،  يف  جدً� 
�أوب��ري��ت مبعناه  �لوحيد  ه��و  خ��ر(  و)ب��ي��ادر 
�ملهم  �لفن  هذ�  و�نح�شر  و�ملو�شوعي،  �لفني 
للم�شرح  كانت  �لثمانينيات  ويف  ذل��ك،  بعد 
�إحد�ها كانت من �أحلان  �لع�شكري حماوالت 
��شمه  الأوب��ري��ت  �شامل  و�شليم  �هلل  عبد  علي 
)جذور �حلب(، �أما يف م�شر فقد �أخذ �شد�ه 
�لطيبة(  و)�ل��ِع�����ش��رة  دروي�����س  �شيد  ي��د  على 

و�أوبريت )حمد�ن وبهانة(.
لي�س  �الأوب���ري���ت  ف��ن  �إن  خ�����ش��اف:  ي�شيف 
من  عالية  ق��در�ت  يحتاج  فهو  �ل�شهل،  بالفن 
�ل�شيناريو  وكاتب  و�مل���وزع  و�مللحن  �ل�شاعر 
مع  ي��ت��اءم  �ل���ذي  �ل�شياق  �شمن  و�ل��ك��ور�ل 
�ل�شيناريو و�حلو�ر �مل�شرحي �ل�شعري و�لق�شة 
�أن  حت��ت��اج  معقدة  عملية  ه��ي  و�مل��و���ش��ي��ق��ى. 
�لفرقة  يف  نحن  كنا  و�إذ�  �لدولة،  بها  تتكفل 
�ل�شمفونية حتى �الآن لي�س لدينا مكان حمدد 
فكيف يكون هناك �أوبريت؟ فا يوجد ممول 
كهذ�،  �شعب  فن  لتمويل  ياأتي  )�شبون�شر(  �أو 
الأجنزنا  �حللم  �ل��دع��م  ه��ذ�  توفر  ل��و  ولكن 
لدينا  ما  �شمن  و�أجملها  �الأوبريتات  �أعظم 
من �أمكانيات وق�ش�س معاناة و�أحد�ث مررنا 

بها.
ثقافة  خلق  �إىل  نحتاج  �أن��ن��ا  ه��ي  �خلا�شة 
و�ل�شباب  �الأط���ف���ال  ت���ذب  �أواًل  م�شرحية 

وترتقي بهم نحو هذه �لفنون �لر�قية.

الفنان ل�ي�ض ت�ما�ض

الفنان طالب غايل

م�������ق�������االت

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
ام�شحها بخ�شمك..!

�أ�شيب �شديق �إعامي بكوفيد ١٩ )كورونا( وكان قد �أخذ 
يكن  "علميًا" مل  �أنه  �أي  فقط،  �للقاح  من  �الأوىل  �جلرعة 
حم�شنًا �شد �الإ�شابة، لذلك كان حري�شًا على نف�شه الأجل 
�لكمامة  مرتديًا  ن��ادرً�  �إال  �لبيت  يغادر  مل  �أ�شرته،  �شامة 

ر يف جيبه. و�ملطهِّ
من  لانتهاء  �جلن�شية  د�ئ���رة  مر�جعة  �إىل  م��رة  ��شطر 
ب�شمة  حتتاج  �ملعاملة  والأن  �مل��وح��دة،  �لبطاقة  معاملة 
�أن  �مل�شوؤولة  �ملوظفة  �لتي مل تظهر، فقد طالبته  �الأ�شابع، 
مي�شح �أنفه باأ�شابعه قائلة له "�م�شحها بخ�شمك"، لوجود 
�إفر�ز�ت دهنية على �الأنف ت�شاعد يف �إظهار �لب�شمة، لكنه 
�لب�شمة  ر قرب جهاز  �أو مطهِّ م  �إىل عدم وجود معقِّ �نتبه 
للتعقيم بعد �النتهاء من كل معاملة. هكذ� توؤكد �الإجر�ء�ت 
بنقل  �الإ�شابة  و�إمكانية  �الأ�شابع  تلوث  لتفادي  �ل�شحية 
�أرغم  �أثناء �ل�شغط عليه لطبع �لب�شمة، وهكذ�  �لفرو�س 
على �إنز�ل كمامته قليًا وم�شح �أنفه ب�شع مر�ت حتى ظهر 
طبع ب�شمته.. ويف غ�شون �شاعات، �رتفعت درجة حر�رته، 
لتوؤكد �مل�شحة �إ�شابته بكورونا.. و��شتنادً� �إىل هذه �حلالة، 
يف  بكورونا  �أ�شيبو�  �ملر�جعني  من  كم  نخمن  �أن  ن�شتطيع 
�ت�شل  �الإعامي  الأن  بعده،  �أق��ول  ال  قبله؟  �أو  �ليوم  ذلك 
قرب  مات  �ملعقِّ توفر  بوجوب  و�أبلغهم  �ملخت�شة  باجلهات 
�أجهزة �لب�شمة ومل ير�جعهم ليعرف هل ��شتجابو� لطلبه 

�أم ال! 
يف  �ل�شائعات  يبثون  من  بع�س  �شي�شتغلها  هذه  مثل  حاالت 
عدم فاعلية �للقاحات يف منع �الإ�شابة، على �أن �لطب يقول 
�إن �حتمال �الإ�شابة يف �ملدة �لتي بني �جلرعتني ت�شبح �أكرث، 
وكذلك يوؤكد �أن �للقاح بجرعتيه ال مينع �الإ�شابة بل يخفف 
�لتي  �ملناعة  ن�شبة  �حل�شبان  يف  �الأخ��ذ  مع  �أعر��شها  من 
يحققها كل لقاح وهي من ٧6 حتى ٩٧٪ ��شتنادً� �إىل نوعية 

�ل�شخ�س  وي�شاب  تنجح  ن�شبة قد ال  �أن هناك  �أي  �للقاح، 
�إليها فاإن حدثت  �أما �لن�شبة �مل�شار  بكورونا بكل �أعر��شه، 
�الإ�شابة ف�شتكون خفيفة جدً�، وقد فاجاأتني �شيدة مبن�شور 
ع�شبي على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي ت�شكك فيه بنوعية 
�للقاحات �ملتوفرة يف �ملر�كز �ل�شحية و�مل�شت�شفيات، و�أنها 
�للقاحات  �أن  من�شورها  يف  كتبت  كما  )�الأ�شلية(،  لي�شت 
)�الأ�شلية( غر جمدية، فكيف يكون �حلال بلقاحات غر 
بعد  �بنها  �أن  وحنقها  ع�شبيتها  �شبب  وك��ان  )�أ�شلية(، 
�أ�شبوع من �أخذه �جلرعة �لثانية من �للقاح �أ�شيب بكورونا.

بعد  �ل�شحي  �ملركز  يف  ن�شيحة  �إىل  ��شتمعت  �أنني  على 
�الأيام  يف  �حلذر  من  البد  �أنه  وهي  �لثانية  �جلرعة  �أخذي 
ال  بجرعتيه  �للقاح  �أخذ  و�أن  �لثانية،  �جلرعة  بعد  �الأوىل 
مل�س  عدم  يف  �حلذر  توخي  مع  �لكمامة،  عن  �لتخلي  يعني 
�لوجه بدون تعقيم �ليدين �أو غ�شلهما، و�لتخلي عن �لكمامة 
وعودة �حلياة �إىل طبيعتها ي�شتلزم �أن ياأخذ ٧٠-٨٠٪ من 
�للقاحات  من  متوفرة  كميات  وهناك  �للقاح،  �لعر�قيني 
�ملختلفة يف كافة �ملحافظات مع ��شتمر�ر ��شتر�د وجبات، 

�لو�حدة تلو �الأخرى..
معاملة  �إجناز  �إىل  �لبيت  مغادرة  قبل  �أنوفكم  من  وتاأكدو� 

تتطلب ب�شمة..!

فاجاأتني �شيدة مبن�ش�ر ع�شبي على م�اقع الت�ا�شل 
الجتماعي ت�شكك فيه بن�عية اللقاحات املت�فرة 

يف املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات، واأنها لي�شت 
)الأ�شلية(، كما كتبت يف من�ش�رها اأن اللقاحات 

)الأ�شلية( غري جمدية، فكيف يك�ن احلال 
بلقاحات غري )اأ�شلية(، وكان �شبب ع�شبيتها 
وحنقها اأن ابنها بعد اأ�شب�ع من اأخذه اجلرعة 

الثانية من اللقاح اأ�شيب بك�رونا.
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�إال �أن �غلب �لن�شب و�ل�شاحات بحاجة حقيقية 
كل  �أم��ر يحدث يف  وه��ذ�  وترميم،  �إد�م��ة  �إىل 
و�ل�شاحات  �لن�شب  تتعر�س  �ذ  �لعامل،  مدن 
لعو�مل كثرة تعلها عر�شة للتلف و�لتك�شر، 
مثل عامل �ملناخ و�حلروب و�لتخريب �ملق�شود 
�أحيانًا.. وهنا ��شتوقفتنا بع�س �لن�شب �ملهمة 
�أو  منها  �أج���ز�ء  �ل�شد�أ  �أك��ل  ووق��د  ب��غ��د�د  يف 
�لفنية  هويتها  بغد�د  تفقد  ال  ولكي  ُخ��رب��ت، 
�لثقافية، �أجرت جملة �ل�شبكة هذ� �ال�شتطاع 

للوقوف على هذه �ال�شكالية و�إمكانات حلها. 
�شيانات غري موفقة

بدءً�  قائًا:  حدثنا  �شب  د.حممود  �لت�شكيلي 
و�ملخل�شة  �ل�����ش��ادق��ة  �جل��ه��ود  ب��ك��ل  ن�شيد 

وبالن�شب  بغد�د  بعا�شمتنا �جلميلة  لاحتفاء 
جزءً�  ��شبحت  �لتي  فيها  �ملوجودة  و�لتماثيل 
�لعر�قي  للمجتمع  �جلمعية  �لذ�كرة  من  ثمينًا 

باأجمله.
�أكان  �أن كل عمل ن�شبي �شو�ء  �أن نفهم  علينا 
�ل��ذي  للفنان  ملكًا  لي�س  مت��ث��ااًل  �أم  ج��د�ري��ة 
معينة  لد�ئرة  حمددة  م�شوؤولية  هو  �أو  �جنزه 
�جلميع  م�شوؤولية  هو  بل  بعينها،  موؤ�ش�شة  �أو 
باملحافظة  �مل��ط��ال��ب  �لب�شيط  �مل��و�ط��ن  م��ن 
�ل�شو�خ�س  هذه  حميط  مقرتبات  نظافة  على 
الأنها  �لدولة،  �شلطة يف  الأعلى  و�شواًل  �خلالدة 
و�ملدنية  �حل�شارية  �لو�جهة  تعك�س  وبب�شاطة 

للعر�ق.

�أو�خ��ر  يف  �أطلق  مب�شروع  خ��رً�  تفاءلنا  وق��د 
�لذي  بغد�د(  )�أل��ق  م�شمى  حتت   ٢٠١٧ ع��ام 
�أعرف  ال  ولكن  ممتازة،  مبالغ  لها  خ�ش�شت 
�لتي  �لفكرة  هذه  �حبط  �ل��ذي  �لتلكوؤ  �أ�شباب 
�جلمالية  )�لهيبة(  �ع���ادة  منها  �مل���ر�د  ك��ان 
�مللحقة  و�ل�شاحات  �لن�شبية  �الأع��م��ال  لتلك 
بها، وقد ر�أينا على �ر�س �لو�قع م�شروع �شيانة 
ن�شب )�شاحة �لن�شور( للفنان �لر�حل مر�ن 
�شاحة  يف  �ملوجود  �لن�شب  وكذلك  �ل�شعدي، 

�لعاوي.
مل  و�لتاأهيل  �الإع���ادة  �أع��م��ال  �أن  يبدو  ولكن 
عمرها  يكن  مل  ولهذ�  عاملية  مبو��شفات  تكن 
بالعر�ق،  �لطق�س  لق�شاوة  مقاومًا  )�لزماين( 

فهذ� ن�شب �لن�شور قد بد�أ يتاآكل ب�شبب �ل�شد�أ 
�لذي طال قاعدته وجو�نبه، و�ل�شاحات �ملتبقية 
�لتي كان يف �لنية �إد�متها توقف �الأعمال فيها 

لغرما �شبب معلوم.
�لعا�شمة  �أمانة  كانت  �أخرى  وهناك حماوالت 
ه��ذه  ع��ن  �مل��ب��ا���ش��ر  �مل�����ش��وؤول  الأن��ه��ا  تتبناها 
تلك  خلت  لاأ�شف  ولكن  و�لتماثيل،  �ل�شاحات 
�لر�أي  �ملطلوبة،و�أثارت  �حلرفية  من  �الأعمال 
�للهم  تنفيذها،  وبد�ئية  رد�ءتها  ب�شبب  �لعام 
�إال متثال )عبا�س بن فرنا�س( يف �شارع �ملطار، 

فقد �أدمي بطريقة �حرت�فية و�عية.
انتهاكات 

�لفنان و�لناقد �شاح عبا�س فتحدث عن  �أما 
تاريخية هذ� �ملو�شوع قائًا: بعد �نهيار نظام 
وبد�ية   ١٩٥٨ �شنة  �ل��ع��ر�ق  يف  �مللكي  �حلكم 
�جلماهر  هرعت  �الأوىل،  �جلمهورية  تاأ�شي�س 
�ملنتف�شة باتاه متثايل �مللك في�شل و�جلرن�ل 
�أي  وب��ع��د  ج��ذوره��م��ا،  م��ن  و�قتلعتهما  م���ود، 
من  وتنال  جم��ددً�  �لكرة  تعاد  �شيا�شي  متغر 
ال�شيما  متاثيل،  �أو  ن�شب  �لنحتية،  �ملج�شمات 
ويبدو  �لعامة،  �ل�شاحات  يف  �ملو�شوعة  تلك 
خ�شمة(  )�ك�شر  �لد�رجة  �ل�شعبية  �لعبارة  �أن 
فكرة متاأ�شلة يف تاريخنا �جلمعي، الأن �خل�شم 
تعني  و�لعبارة  و�لكبياء،  �النفة  داللة  �لعايل 
�أغلب  و�شلتنا  وب���ذ�  �ل��ت��م��ث��ال،  خ�شم  �ك�شر 
مك�شورة  �لر�فدين،  باد  ح�شار�ت  من  �للقى 
�لعر�قية  �حل��ي��اة  م��ن  �شياق  وه���ذ�  �الأن����وف، 
باحث  �أي  لها  يتطرق  مل  �لتي  عنها،  �مل�شكوت 
يف علوم �الجتماع و�لرتبية و�مليثولوجيا، وحتى 
�أي  يقدم  مل  ملحاته  يف  �ل���وردي  علي  �لدكتور 

��شارة عنها.
هذ�  يف  �خلو�س  حاولنا  لو  عبا�س:  وي�شيف 
�ملو�شوع �حل�شا�س، وتتبعنا �حلاالت �النتهاكية، 
بعد  ال�شيما  و�خ��ر،  حني  بني  ت�شادفنا  �لتي 
�ملزري  �حلال  ف�شرنى  �الآن،  حتى   ٢٠٠٣ �شنة 
لتمثال �أبي نوؤ��س الإ�شماعيل فتاح و�أ�شابع يديه 
�مله�شمة، ومتثال �مللك في�شل �الول �ملن�شوب 
عمل  من  وهو  ببغد�د،  �ل�شاحلية  منطقة  يف 
فو�شعه  كونيكا(،  )ب��ي��رتو  �الإي��ط��ايل  �لفنان 

تارة  �لدينية،  �ملنا�شبات  ففي  ومقزز،  موؤ�شف 
يلب�شونه �ملاب�س و�أخرى يجعلونه يحمل برقًا، 
)ب��ي��رتو كونيكا( غ��ر حم��ظ��وظ يف  و�ل��ف��ن��ان 
�لعر�ق، فله يف بغد�د ثاثة متاثيل على درجة 
عالية من �الأهمية، �جلرن�ل مود وعبد �ملح�شن 
�ل�شعدون و�مللك في�شل �الأول، ونعلم �أن متثايل 
من  �قتلعا  �الول  في�شل  و�مللك  مود  �جل��رن�ل 
�جلذور كما ��شرنا �شابقا بعد ثورة متوز ١٩٥٨، 
ثاثة  ج��اء  لقد  �ل�شعدون؟  متثال  �أي��ن  ولكن 
��شخا�س ومعهم عربة يجرها حمار، وقطعو� 
�لتمثال من قاعدته باملطرقة و�الزميل، مبقني 
وكان ذلك  بالقاعدة،  ملت�شقني  على حذ�ءيه 
يف ليلة من ليايل ما بعد �الحتال. �أما ن�شب 
�مل�����ش��رة خل��ال��د �ل��رح��ال ف��ق��د رف��ع��ت قطعه 
 6 �شارع  يف  لل�شباكني  بالوزن  وبيعت  �لنحتية 
و�شرط �لبيع �أن يتم �شهرها، وجعلها �شبائك 
منطقة  يف  فتاح  �إ�شماعيل  ومتثال  برونزية، 
قطع  ثاث  من  يت�شكل  �لذي  ببغد�د  �خلاين 
�لعر�قي  �لنحت  فن  جمد  �لتمثال  هذ�  ميثل 

ولكنه �شرق وال ُيعرف م�شره.
�ن مو�شوع �النتهاكات �لتي تتعر�س لها �لفنون 
�لعر�قية هو مو�شوع �شائك ومعقد وخطر و�ن 
متابعته تتطلب ��شتبيانات وحتقيقات ميد�نية 
�لباد  يف  لي�س  ولاأ�شف  �حلقائق،  وتق�شي 
�لثقافة  وز�رة  وحتى  للفنون  �همية  تويل  جهة 
من  ميكنها  ال  و�ملرتبك  �خلجول  دوره��ا  ف��ان 

�تخاذ �ملو�قف �لتي ينبغي �تخاذها.
غابة التماثيل

�لنحات خالد مبارك �شاحب  لنا  كما حتدث 
�حد �لن�شب يف بغد�د بعنو�ن "ن�شب �ل�شام 
و�خلر و�لعطاء" �لذي يتو�شط �شاحة حافظ 
�حلزن،  على  يبعث  �شيء  ق��ال:  �ذ  �لقا�شي، 

حينما نرى حالة �لن�شب و�لتماثيل وهي تعاين 
�الإهمال، وتتعر�س ال�شر�ر بفعل تقادم �لزمن 
�لتي  �الحد�ث  وبفعل  تارة،  �لبيئية  و�لظروف 
تارة  �لعر�قية  و�ملدن  بغد�د  مرت على مدينة 
�أخرى، �أو بفعل �حلروب و�الحتال و�الأحد�ث 
�أو  مقولة  و�أت��ذك��ر  �شلبيًا..  �أث���رً�  تركت  �لتي 
حكمت  غني  حممد  �ل��ر�ح��ل  للنحات  �أمنية 
عندما قال )�أمتنى لبغد�د �أن تكون غابة من 

�لتماثيل(. 
�لن�شب  �إن  ب��ال��ق��ول:  حديثه  �مل��ب��ارك  يتابع 
و�لتماثيل تعك�س رقي �ملجتمع وتاريخ ثقافته، 
بن�شبها  تتفاخر  �ل��ع��امل  م���دن  ن���رى  ل��ذل��ك 
�إىل  حت��ت��اج  و�ل��ت��م��اث��ي��ل  �لن�شب  وف��ن��ان��ي��ه��ا، 
�الهتمام و�ل�شيانة دوريًا، ولي�س ع�شو�ئيا كما 
و�لن�شب،  �ل�شاحات  بع�س  �إعمار  عند  حدث 
حقيقية،  �شيانة  ولي�س  تزويقًا  �لعمل  كان  �ذ 
�الخت�شا�س  ذوي  من  جل��ان  ت�شكيل  ويجب 
�لدقيق ب�شيانة �الأعمال و�لن�شب و�لتماثيل، 
ت��خ��رج ع��ن نطاق  و�أع��ت��ق��د ه���ذه �مل��ه��م��ة ال 
م�شوؤولية �أمانة بغد�د ووز�رة �لثقافة و�ل�شياحة 
و�الآثار، ف�شًا عن �جلهات �ل�شاندة مثل نقابة 

�لفنانني �لعر�قيني وجمعية �لت�شكيليني.
�جلهات  ه��ذه  باإمكان  قائًا:  حديثه  ويختم 
�ال�شتعانة بالفنان و�لنحات �شاحب �لعمل �إن 
�ملكلف  �لفريق  الإر�شاد  قيد �حلياة،  كان على 
عمله  مبفرد�ت  يلم  الأنه  وتوجيهه  بال�شيانة 
�لتحتية  و�لبنية  �مل�شتخدمة  �ملو�د  ناحية  من 
من  �لنحات  ك��ان  و�ذ�  �لتمثال،  �أو  للن�شب 
من  ببع�س  �ال�شتعانة  يجب  �لر�حلني  �ل��رو�د 
�الخت�شا�س،  وذوي  �لفنانني  من  عا�شروه 
�لبلد  وث��روة  �جلميع،  �عناق  يف  �أم��ان��ة  فهي 

�لثقافية و�لفنية ومدوناتها �لتاريخية.

الن�شب وال�شاحات واجلداريات يف بغداد ارتبطت بتاريخ املدينة وهي حتكي 
ق�ش�شًا خطها فنانون عراقيون باتوا اأ�شماء لمعة يف �شماء الفن الت�شكيلي 
املحلي والعربي والعاملي، ناهيك عن فنانني معا�شرين �شنعوا ن�شبًا جديدة 

لتكون امتدادًا لتلك الظاهرة العراقية اجلميلة.. 

ه�ية بغداد الثقافية ُتقدم "عر�شحال"

ب  اأكلها ال�شداأ  الُن�شُ
وال�شاحات ت�شك�  الإهمال
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وم��ه��رج��ان  م���وؤمت���ر  �أول  �ن���ط���اق  وم��ن��ذ 
على  �لذي  �لقاهرة  يف  �لعربية  للمو�شيقى 
حتتفظ  �أن  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  ق���ررت  �إث���ره 
ببع�س �الآالت �ملو�شيقية من كل بلد �شارك 
يف �ملهرجان، مت جمع عدد كبر من �الآالت 
 ٢٠٠٢ عام  ويف  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من 
تن�شئ  �أن  �مل�شرية  �لثقافة  وز�رة  ق��ررت 

�الآالت  تلك  من  به  �حتفظ  ما  يظم  متحفًا 
�ملتحف  ي�شم  �لعربية،  �ملو�شيقى  معهد  يف 

ثاثة �أق�شام:
�أنو�عًا  وي�شم  �لوتريات  ق�شم  �الأول  �لق�شم 
ومنها  و�لغربية،  �ل�شرقية  �الآالت  من  عدة 
منها  و�لت�شاميم،  �الأ�شكال  متنوعة  �أعو�د 
�لرتكي و�مل�شري ومنها �لغربي، كما ي�شم 

�لطنبورة  و�آل��ة  و�لقانون،  �ل�شنطور  ق�شم 
�ل�شنطور  و�آل��ة  �لكمنجة،  �آل��ة  ت�شبه  �لتي 
�الآالت  من  وغرها  �لقانون  �آلة  ت�شبه  �لتي 
�ملعرو�شة على وفق �أحدث �أ�شاليب �لعر�س 

�ملتحفي �ملتبعة يف �ملتاحف �لعاملية. 
�آالت  �نو�عًا كثرة من  �لثاين ي�شم  �لق�شم 
منها  �ملتنوعة،  �الإيقاعية  و�الآالت  �لنقرية 

�لطبول �لكبرة و�ل�شغرة و�لدفوف و�لرق 
و�آلة �خِل�شبة من �لعر�ق. 

�لنفخ،  �آالت  في�شم  �الأخ���ر  �لق�شم  �أم���ا 
ويحتوي على �أنو�ع عدة من �آلة �لناي و�آالت 
�أخرى مهد�ة من �ل�شني ومن دول �أوروبية.

على  �مل�شرف  �شامي  �أحمد  �لدكتور  يقول 

�ملو�شيقية  �الآالت  م��ت��ح��ف  �إن  �مل��ت��ح��ف: 
و�لفيوال  �ل�شنطور  مثل  خمتلفة  �آالت  ي�شم 
و�ملزمار  و�ل�شاجات  و�لبندير  و�لباجنو 
�ل��ب��ل��دي و�الأرغ�����ول و�ل��ن��اي و�ل��ز�ي��ل��وف��ون 

و�لبزق.
ويف عام ١٩6٥م ز�رت �ملعهد فرقة مو�شيقية 
يف  ت�شتخدم  )ك��ون��د(  �آل��ة  و�أه��دت��ه  يابانية 
�ليابانية. وتوجد  �لفلكلورية  �ملو�شيقى  �أد�ء 
�ن  للز�ئر  تتيح  مفاتيح حمكمة  �ملتحف  يف 
خال  من  �ملعرو�شة  �الل��ة  ل�شوت  ي�شتمع 
وه��ي  و�ح����دة.  كب�شة  يف  عليها  �ل�شغط 

للز�ئرين  �ملتحف  �إد�رة  وفرتها  خا�شية 
نف�س  يف  و�ال�شتماع  بامل�شاهدة  ليتمتعو� 

�لوقت.
 يزور �ملتحف كثر من �ل�شخ�شيات �لفنية 
ف�شًا  �لعامل  �أنحاء  �شتى  من  و�ملو�شيقية 
�الآالت  تاريخ  على  بالتعرف  �ملهتمني  عن 
�ملو�شيقية، و�ملتحف مفتوح يوماً� للجمهور، 
ومعلومات  خدمة  �ملتحف  ه��ذ�  يقدم  كما 
و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم��ال  ل���ل���د�ر����ش���ني 
�ملو�شيقى �لعربية ليتعرفو� على �أقدم �الآالت 

�ملو�شيقية يف �لعامل.

متحف الآلت امل��شيقية.. 
ب�شمات حلنية بكل لغات العامل

اآلت مو�شيقية تتكلم بكل اللغات �شكنت بعد اأعوام طويلة 
من العزف عليها بني جدران متحف الآلت املو�شيقية يف معهد 

املو�شيقى العربية التابع لدار الأوبرا امل�شرية.
املتحف الذي يعد الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

ي�شم اآلت مو�شيقية عربية وغربية قدمية ونادرة، جتاوز 
عمر بع�شها الـ400 عام، وتعود فكرة اإن�شاء متحف الآلت 

املو�شيقية اإىل عام ١٩2٣.
ر�شا حممد - القاهرة
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ح�شن ج�ان

مالينا..

البناء الفني للم�شهد
منذ �إنتاجه يف عام )2000( �شوهد هذ� �لفيلم 
�ملر�ت، وكانت م�شاهده  نف�شها مايني  بال�شهية 
كثرً�  متقنة،  بطريقة  فنيًا  ُبنيت  قد  ولقطاته 
�ملوؤثرة  �لكا�شيكية  و�ملعاير  �الأط��ر  ر�ع��ت  ما 
الأ�شهر �للوحات �لفنية. هذ� �الإدر�ك يف �لتوزيع 
�للوين و�الإن�شاء وهذ� �لتكر�ر �ملمتع يف �مل�شاهدة 
موحية  و�يروتيكيات  بعاطفة  م�شحونني  كانا 
�لتلقي  �أوت��ار  �شّد  �شببني يف  وكانا  �ل��دو�م،  على 
�ملتخ�ش�س  يعي  �ل�)109(.  دقائقه  مدى  على 
يف ���ش��ن��اع��ة �ل��ل��ق��ط��ة ع��ب ه���ذ� �ل��ف��ي��ل��م �ل��ذي 
م�شوره  �أن  تورنتوري  جيوزيبي  و�أخ��رج��ه  كتبه 
�ملنظور  ت��اأث��ر  ق��وة  �أن  �أدرك  ق��د  كوتا  الج��و���س 
مل�شاقط  �للونية  و�ل��ت��درج��ات  و�خل��ط��ي  �ل��ل��وين 
ج�شد  على  �ملتموجة  �خلافتة  و�لظال  �ل�شم�س 
تاأثرً�  �شتحدث  بيلوت�شي  مونيكا  �لفاتنة  بطلته 
�لطريق �حلجري  مغناطي�شيًا هائًا وهي تقطع 
تتبعرث  �لذين  و�لن�شاء  �لرجال  من  ح�شد  و�شط 
نظر�تهم بني �لرغبة �جلاحمة و�لغرة و�لرغبة 
باالنتقام، بينما يقف طرف �آخر و�شط �ل�شاحة 
وهو �شبي عا�شق يف�شل �مل�شهد بنظرته �لولهى، 
وهو مي�شك مبقود در�جته �لتي �أ�شبحت و�شيلته 
�شقلية  ح��ار�ت  يف  فتنتها  مطاردة  يف  �لوحيدة 
�حل��ج��ري��ة �ل��ت��ي ي��ت��ق��ن خ��ط��وط��ه��ا �الف��ع��و�ن��ي��ة 

�لقدمية. 

�شعرية ال�شورة
ه���ذه �مل�����ش��اه��د �ل��ب��اع��ث��ة ع��ل��ى �الف��ت��ت��ان 

هدفًا  �ال���ش��ت��ز�دة  م��ن  تعل  �مل�شتمر، 
رومان�شي  خيط  يع�شدها  ذ�ته،  بحد 
مر�هق  كوميديا  م��ن  ب��ن��وع  م�شوب 
�ل��بيء  �حل��ب  ميثل  �أ�شحابه  رفقة 
�شعور  وط���اأة  حت��ت  د�خ��ل��ي��ًا  �ملنعزل 

ناهيك  وباالختاف،  بالع�شق  �شحيق 
عن رغبة �أكرث نقاًء باحلماية تلت يف 

�لزوج  عودة  لدى  �الأخرة  �لفيلم  مقاطع 
بته �حلرب يف جماهل �فريقيا  �ملعاق �لذي غيَّ

منه  �لنا�س  �شخر  �إذ  مالينا،  زوجته  ليبحث عن 
فاعل  تقدم  حتى  مبكانها،  معرفة  �أي  و�أن��ك��رو� 

�خلر �ل�شبي �ملجهول �لعا�شق - �لذي �أدى دوره 
كتب  ورق��ة  جيبه  يف  ليد�س   - �شيلفارو  جوزيبي 

فة.  فيها عنو�ن �لفاتنة �ملطرودة و�ملعنَّ

دراماتيكية الق�شة
�لفيلم مبمثلة  �لبطلة يف هذ�  �أنيط دور  لو  ماذ� 
�أقل فتنة من بيلوت�شي؟ عندها با �شك �شيخفت 
بريق �لفيلم وق�شته �لتي ت�شتند �ىل مرحلة �شاقة 

من حياة �مر�أة يف جزيرة �شقلية �الإيطالية.
�شرقو�شة  يف  �لفيلم  م�شاهد  �أغ��ل��ب  ���ش��ورت 
�إب��ان  وق��ت��ذ�ك  �ملتحفظ  �لطابع  ذ�ت  �ملغربية، 
�ل��زوج  غياب  وبفعل  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب 
كل  �أفريقيا،  �شمال  يف  مقتله  عن  �أنباء  وو�شول 
�لوحيدة  �ل�شابة  هذه  من  جعلت  �لظروف  هذه 
حمط �أطماع �لرجال من حولها وخ�شعت مر�رً� 
بها  �نتهى  حتى  و�الب��ت��ز�ز  �جل�شدية  للم�شاومة 
�الأمر �ىل �أن ت�شبح "بائعة هوى" بعد كثر من 
�ىل  �الم��ر  بها  �نتهى  وهكذ�  و�الإف��ا���س،  �لياأ�س 
ما  �الأمل���ان،  �ل�شباط  بع�س  مع  �لهوى  ممار�شة 
يجعل ن�شاء �لقرية ورجالها ي�شمرون لها �لعد�ء 
بعد  الحقًا  �أت��ت  �لتي  �لفر�شة  وينتظرون  �أك��رث 
�شقوط �لفا�شية، �إذ خ�شعت لهجمة دموية نالت 
منها ومزقت وجهها وثيابها يف �حتفال جماعي 

�ل�شاحة  و�شط 

�لعامة، ما حد� بها بعد ذلك �ىل �لهرب ومغادرة 
�ملدينة، �ىل �أن عاد زوجها مبتور �لذر�ع بعد مدة 

طويلة ليعيد لها �العتبار مرة �أخرى.

الرهان اجلمايل
ر�هنت على  �لتي  �ل�شينمائية  �لنماذج  قليلة هي 
هذه  حتى  و�أبطالها  مل�شاهدها  �جلمايل  �لتاأثر 
تاأثره  يز�ل  ما  باهرً�  جناحًا  وحققت  �لدرجة، 
من  وبالرغم  �ل��زم��ن.  م��ن  عقدين  بعد  �شاريًا 
مهرجان  يف  �لكبى  �جلائزة  ح�شد  �لفيلم  �أن 
كابورغ بعد عام و�حد على عر�شه، �ال �أن �لنقلة 
�لفيلم  فريق  وبقية  بيلوت�شي  ملونيكا  �لنوعية 
و�أدى  �لفنية.  حياتهم  يف  كبرً�  منعطفًا  �شكلت 
هذ� �لتاأثر �ىل حتول بيلو�شي بدورها �ىل �أيقونة 
د�ئمة لتكامل �جلمال �الثنوي، كما �أدى �شيناريو 
�ىل  حتى  �م��ت��دت  ت��اأث��ر�ت  �إح���د�ث  �ىل  �لفيلم 
�ل�شينما �لعربية بعد �شنو�ت من �إنتاجه وترويجه 
ق�شة  �شناعة  يف  مماثلة  بد�ئل  ��شتخد�م  عب 
مو�زية تتمثل يف �مر�أة بالغة �جلمال مثل هيفاء 
يف  �ل�شبي  لع�شق  مماثلة  ثنائية  وتوظيف  وهبي 
عنو�ن  حت��ت  ���ش��درت  عربية  �شينمائية  تربة 

روح". "حاوة 

�شعرية ال�ش�رة 
ال�شينمائية

ما الذي يجعل بع�ض 
التجارب ال�شينمائية 
العظيمة تت�شف 
بال�شعرية باملعنى ال�شحري 
ولي�ض املعنى الأدبي املعتاد؟ 
رمبا لأن �شلطة احلوا�ض تفر�ض 
هيمنتها ون�شوتها الغامرة ول تدع 
لنا فر�شة لالإفالت من تتابع اللون 
واحلدث ال�شورة ال�شاحرة، حتى 
لو كان املحتوى الفعلي املجرد 
للحدث دراماتيكيًا اأو قا�شيًا، لكن 
�شحر امل�شهد و�شحناته العاطفية 
تكون ذات مفعول اأكرث تاأثريًا 
وتنوميًا. يحدث ذلك متامًا يف فيلم 
"مالينا"..



مدى  على  ظلت  �لدر�مية  �الأعمال  معظم  لكن   
�ملتعارف  �لنمطية  �ملو�شوعات  حبي�شة  �أع���و�م 
وبحث  وخيانة  وزو�ج  وخ�شام  حب  من  عليها 
�الأخ��رة  �ل�شنو�ت  يف  لكن  و�ل�شهرة،  �مل��ال  عن 
�قتحم ف�شاء�ت �لدر�ما ُكّتاب �شيناريو وموؤلفون 
و�لن�شاط  و�الأدب  �لفكر  ع��و�مل  م��ن  ينحدرون 
�ملدين، فاأخذو� يبحرون يف مو�شوعات م�شكوت 
عنها، �أو يناق�شون ق�شايا ح�شا�شة ت�شتبطن جداًل 
منتجي  عند  حمبذً�  يكن  مل  ودينيًا  �جتماعيًا 
�لربيع  جاء  وحني  �لتلفزيون،  رقابة  �أو  �لدر�ما 
باالإ�شاح  �ملطالبة  و�ل�شعار�ت  بالثور�ت  �لعربي 

�ىل  �ملمنوع  على  �لقفز  �شرورة  برزت  �ملجتمعي 
من  ب��روح  �ملحظور�ت  وتاهل  �الف�شاح  حرية 
وم�شاهد  ح���و�ر�ت  ف��ب��د�أت  و�لتق�شي،  �حل���ذر 
�لتعاي�س  �أهمية  �ىل  ت�شر  وهناك  هنا  خجولة 
ونبذ �لتع�شب، وتاأكيد �لتم�شك بالهوية �جلامعة، 
و�قعًا  تعالج  �أع��م��ااًل  ينتظر  �ملتابع  ظل  حني  يف 
وتكفر  �لتطرف  م�شاهد  على  تنطوي  ماأ�شاويًا 
نتوقف  �أن  لنا  بد  ال  وهنا  دينيًا،  �ملختلف  �الخر 
عند بع�س �الأعمال �لتي عر�شت يف �شهر رم�شان 
هذ� �لعام، والقت ��شتح�شانًا من متابعيها، مثل 
م�شل�شل )�لقاهرة كابول( �لذي يروي يف �إطاره 

يف  و�ل�شيا�شية  �ملجتمعية  �حلياة  م�شكلة  �لعام 
�ل�شباب،  بني  �لتطرف  النت�شار  متطرقا  م�شر، 
�لتجنيد  �آليات  تنت�شر  �لتع�شب وكيف  مع جذور 
�لبطالة  ب�شبب  بو�شلتهم  فقدو�  و�شباب  ل�شبية 

و�ل�شياع و�لو�قع �القت�شادي �ملتدين. 
موؤلف  �ه��ت��م��ام  �مل�شل�شل،  ه��ذ�  يف  يهمنا  وم��ا 
�مل�شل�شل )عبد �لرحيم كمال( وخمرجه )ح�شام 
علي( ب�شخ�شية ثانوية تر�فق �الحد�ث مب�شاهد 
�ملقهى  عامل  �مل�شيحي  جرجي�س  وه��و  ب�شيطة 
فيه  ت��دور  �ل��ذي  �ل�شيدة(  )ح��ي  يتو�شط  �ل��ذي 
معظم �أحد�ث �مل�شل�شل، فقد �هتم �ملوؤلف بر�شم 

ل ميكن اإنكار اأهمية الأعمال الدرامية يف ت�شكيل 
وعي اجلماهري بفعل قدرتها على الدخول 

اإىل بيوتهم بقالب من الت�شويق املحبب، اذا ما 
توفرت فيها �شروط اجلودة الفنية واملحتوى 

املده�ض والتمثيل البارع، برفقة اأدوات اإخراجية 
واإنتاجية تلبي الطموح.

�ش�رة الأقليات
 يف الدراما العربية 

منتهى حربي

عند  ثقة  وحم��ل  حمبة،  و�عية  طموح  �شخ�شية 
ي�شرتك  م��ا  وك��ث��رً�  �ملقهى،  يف  �لزبائن  �أغ��ل��ب 
بحو�ر�ته ليوؤكد حبه للوطن وحر�شه على �زدهار 
يتقن  عامل  فهو  �ل�شخ�شية  �لناحية  ومن  بلده، 
ليكون  و�لعلمي  �ملعريف  جناحه  ويو��شل  عمله 
يرت�شي  وال  ذ�ته  يحقق  �لذي  لل�شباب  �إمنوذجًا 
بالظلم �أو �لعد�ء. وتنتهي حياته بتفجر متطرف 
�ال�شكندرية،  يف  �ل�شهرة  �لقدي�شني  لكني�شة 
�ملاأ�شاة  من  �شورة  �أم��ام  �لعمل  كاتب  في�شعنا 
�لتي حتكم عقول بع�س �ل�شباب �ملحبني له لكنهم 

يحّرمون �ل�شاة عليه!!

�نت�شار  على  يبهن  �ملقهى  يف  معّب  ح��و�ر  ثمة 
�لتي  �ملتطرفة  �ال�شامية  �جل��م��اع��ات  �أف��ك��ار 
حت���رم �ل��دي��ان��ات �الأخ�����رى وت��ك��ف��ره��ا، ومتنع 
�لتو��شل �الإن�شاين مع معتنقيها، لكن ثمة قدرة 
ح��و�ر�ت  �شناعة  على  �لن�س  يف  ظهرت  ف��ذة 
ثقافة  على  وتركز  ر�شينًا  فكريًا  حمتوى  حتمل 
�حرت�م �الأقليات، �إذ ي�شع �جلميع �أمام م�شوؤولية 
�حلفاظ على ثقافة �ملكونات �لتي تتعاي�س معنا 
يف ظل توجهات خفية ت�شع �حلو�جز وتّبر قتل 

�أ�شحاب �لديانات غر �مل�شلمة!.
خلطوة  تنبيه  عامل  لتكون  هنا  �لدر�ما  وتاأتي 

�ملجتمع  وحت��ّف��ز  �ل�شائدة  �ملجتمعية  �لثقافة 
�ل�شائد  �لعرف  يتعدى  �إن�شاين  حو�ر  تبني  على 
حلرية  �مل��و���ش��وع��ي  �ل��ف��ه��م  رح���اب  �ىل  �لبليد 
وت�شر  همومهم،  �الأقليات  وم�شاركة  �الأدي��ان 
من  عالية  ب��روح  �ملختلف  �الآخ��ر  مع  �لعاقات 

�حلب �ملتبادل.
جاء م�شل�شل )�لهروب( للموؤلف عاء �لفار�س، 
فيه  �ملهمة  �الدو�ر  �أح��د  �أد�ء  يف  �شارك  �ل��ذي 
و�ملخرج )�أجمد زنكة( مت�شمنًا م�شاهد �شريعة 
�لنون  يكتبون حرف  �مللثمني وهم  بع�س  حلركة 
مدينة  ي�شكنون  �لذين  �مل�شيحيني  منازل  على 
�ملو�شل �لغنية بالتنوع �لديني، �لتي باتت فري�شة 
لكن  �ملتطرفني،  عقول  على  �ملخيم  �جلهل  هذ� 
حري�شًا  يبدو  م��ا  على  ظ��ل  �لعر�قي  �مل�شاهد 
يف  �شالته  يجد  �أن  ع�شى  �مل�شل�شل  متابعة  على 
م�شيحيي  على  و�جلور  �لق�شوة  م�شاهد  ت�شوير 
�إن �لعمل �قرتب �ىل �شفاف  �ملو�شل �ملنكوبني. 
�ملعاجلة �جلادة لق�شية �الأقليات دون �أن يتعّمق 
�أكرث، وذلك جعل م�شل�شل �لهروب مقت�شرً� على 
�لفكري  �ملحتوى  عن  مبتعدً�  �لهام�شي،  �حلدث 

و�لتناول �لعميق لق�شايا �القليات.
�لعر�قي  �مل�شل�شل  ت��ن��اول  �مل��ن��و�ل  ه��ذ�  وع��ل��ى 
�لتي  �ملناطق  يف  �أحد�ثه  ت��دور  �ل��ذي  )برو�نة( 
خ�شعت الحتال د�ع�س، ويظهر �مل�شهد �ملكتنز 
بالقيم �الن�شانية و�لت�شامح يف حو�ر �شيق ي�شعنا 
)علي  و�ملخرج  �لتميمي(  )عمر�ن  �لكاتب  فيه 
�اليزيدية  و�لفتاة  �ل�شحفي  ب��ني  �ل��ب��ح��ر�ين( 
هذه  لتكون  و�الغت�شاب،  لل�شبي  تعر�شت  �لتي 
�لعامل  ه��ي  �لنقا�س  عليها  د�ر  �لتي  �لطاولة 
جديدة  حياة  وبد�ية  �لعقبات  تخطي  يف  �الكب 
ي�شعنا  ورمبا  �الآخر،  وحمبة  �لتعاي�س  يف  ت�شهم 
يحّرك  ذهني  ع�شف  �أم��ام  �لعمل  ه��ذ�  منتجو 
ومعناها  �لطاولة  رمزية  باتاه  �الأ�شئلة  فينا 
�لذي يوؤكد �أن �حللول تكمن يف �حلو�ر �الن�شاين 
وتقبُّل �الآخر، معتمدً� �ل�شورة �لرمزية )�لتلغيز 
�ملفهوم( ليكون �أد�ة جمالية تعطي �شكًا جديدً� 
وعميقًا للدر�ما �لعر�قية �لتي ت�شعى �ىل مناف�شة 
�أو �القرت�ب منها يف ما يخ�س  �لدر�ما �لعربية 
�الأهلي  �ل�شلم  قيم  وتر�شيخ  �لتطرف  مو�جهة 

و�لرتكيز على و�قع �الأقليات. 
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مصور تحقيق 

كتابة / ح�شن عبد را�شي
ت�ش�ير:ح�شني طالب

فتلك  �الأمم،  بها  وتباهي  �لعريقة،  ومد�ر�شها  بجامعاتها  �ل�شعوب  تفتخر 
�أقدم  تعد  �لتي   ١٢٠٩ �شنة  �أ�ش�شت  �لتي  كامبج  بجامعة  تفتخر  بريطانيا 
�لتي  �مل�شتن�شرية  �ملدر�شة  بينما  عامة،  �لغربي  و�لعامل  بريطانيا  جامعات 
باأربع  كامبدج  بعد  �أي  ميادية   ١٢٣٣ �شنة  �لعبا�شي  باهلل  �مل�شتن�شر  بناها 
ع�شرة �شنة، وقبل �أوك�شفورد �ملبنية �شنة ١٢٥٥ باثنتني وع�شرين �شنة، ما تز�ل 

تقف بني ظهر�نينا ب�شموخ.
حول  متحلقني  �لعلم  طلبة  جل�س  �الأو�وي���ن  تلك  وحت��ت  �لباحات  ه��ذه  فمن 
وكل  و�لريا�شيات  و�لفل�شفة  و�لطب  و�ملو�شيقى  �الأدب  يدر�شون  �أ�شاتذتهم 
�لعلوم �لتي عرفها �لعامل و�قتب�س كثرً� مما �أنتجته جامعات "بغد�د" عا�شمة 
�لعامل �ملتح�شر �آنذ�ك. ولعل هذ� �الآجّر لو �أتيح له �أن يروي م�شاهد�ته ل�شمعنا 
ودر���س  علم  حلقات  من  �الأروق���ة  ه��ذه  �شهدته  عما  وحكايات  �أعاجيب  منه 
بقاع  كل  من  �جلامعة  هذه  يق�شدون  �لطلبة  كان  وكيف  معرفية،  ونقا�شات 

�الأر�س، ويفتخرون �أنهم تخرجو� فيها.
على �أن �ملدر�شة �مل�شتن�شرية لي�شت �أقدم مدر��شنا وجامعاتنا، فقبلها كانت 
�ملدر�شة و�لنظامية �لتي �أ�ش�شت �شنة ١٠66 ميادية وغرها من معاهد �لعلم 
و�ملعرفة تقف �شو�هد �شاخمات على عظمة هذه �لباد ور�شوخها يف �لتاريخ 

�لعلمي للب�شرية جمعاء. 

ت�اأم كامربج
واأقدم من اأوك�شف�رد
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�أجرت  �ل�شعوبات،  هذه  جو�نب  بع�س  وملعرفة 
من  عدد  مع  �ال�شتطاع  هذ�  �ل�شبكة"  "جملة 
�لذين  �لعر�قيني،  و�ملوؤلفني  و�لكّتاب  �لباحثني 
وت�شويقه،  بالكتاب  تتعلق  �أ�شئلة  عليهم  طرحنا 
كتاب  �أول  عند  و�ج��ه��وه��ا  �ل��ت��ي  كال�شعوبات 
بني  ون  ي��خ��رَّ ح��ني  ق��ر�ره��م  معرفة  �أو  ن�شروه؟ 
خ��ارج��ه؟  �أو  �ل��ع��ر�ق  د�خ���ل  موؤلفاتهم  طباعة 
و�أ�شباب �ختيارهم هذ�؟ �أو كيف ي�شفون �زدياد 
دور �لطباعة و�لن�شر بعد عام ٢٠٠٣، و�إىل ماذ� 
يوؤ�شر؟ وهل ت�شّوق دور �لن�شر يف �لعر�ق �لكتاب 
جيدً�؟ �أم �أن هذ� �الأمر يقع على عاتق �ملوؤلفني؟ 

قلة املعار�ض
�ل�شيخ  و�ل�شحفي )جنم  و�لكاتب  �لباحث  يقول 
جم��ال  يف  و�ل��ت��األ��ي��ف  بالبحث  �مل��ه��ت��م  د�غ����ر(، 
و�جه �شعوبات كبرة يف  �إنه  �الإ�شامي،  �لرت�ث 
عدم  ب�شبب  �الأول،  كتابه  �إجن��از  بعد  �لطباعة 
�أ�شباب  ويعزو  معه،  �لن�شر  دور  �أ�شحاب  تعاون 
فهو  و�ل�شهرة،  �ال�شم  ق�شية  �إىل  �ل�شعوبة  هذه 
حني قدم كتابه للن�شر مل يكن معروفًا. و�أ�شاف 
)�ل�شيخ د�غر( �شببًا �آخر عرقل م�شرة �ملطبوع 
�ل��ع��ر�ق��ي، ه��و �رت��ف��اع �أ���ش��ع��ار ن�شر �ل��ك��ت��ب يف 
�لعر�ق قيا�شًا �إىل �لكلفة �لتي ت�شعها دور �لن�شر 
�للبنانية، وهذ� ما دفعه �إىل �لتعاون مع د�ر ن�شر 
لبنانية. ويف �شوء تربته �الأوىل، فاإنه ال يف�شل 
�النتباه  يلفت  كما  حملية،  ن�شر  د�ر  يف  �لن�شر 
�لعر�قية  �لن�شر  دور  بني  كبر  ف��ارق  وج��ود  �إىل 
يف  تتفوق  �لعربية  �ل��دور  �أن  ي��رى  �إذ  و�لعربية، 
�لدور  هذه  �أن  كما  �لتوزيع،  ويف  �لفني  �جلانب 
يف  تقام  �لتي  �لكتب  معار�س  �أغلب  يف  ت�شارك 
عند  يتوفر  ال  �لذي  �الأمر  �ملنطقة،  دول  خمتلف 
�أغلب دور �لن�شر �ملحلية. ويوؤ�شر )�ل�شيخ د�غر( 
و�لن�شر  �لتاأليف  جمال  منو  يعطل  جديدً�  قيدً� 
حقوق  يحمي  قانون  وج��ود  عدم  هو  �لعر�ق،  يف 
��شتن�شاخ  ق�شية  معاجلة  ميكنه  �ل��ذي  �لن�شر، 
ثمنه  من  �أقل  باأ�شعار  وعر�شه  وتزويره  �لكتاب 
�لن�شر فهو  �زدياد دور  �أما بخ�شو�س  �حلقيقي. 
يرى فيها حالة طبيعية، تز�منت مع غياب رقابة 

�لتاأليف  بتن�شيط حركة  و�أ�شهمت  �لبائد  �لنظام 
و�لن�شر.

 �أما عن �لتوزيع و�لت�شويق يبنّي )�ل�شيخ د�غر( �أن 
�لدور �ملحلية غر ن�شطة، عازيًا ذلك �إىل �شعف 
يف  �ال�شرت�ك  من  متنعها  �لتي  �ملادية  �إمكاناتها 
�ملعار�س �خلارجية، م�شرً� يف حديثه �أي�شًا �إىل 
دور  و�أن  �لد�خلية،  �لكتب  معار�س  تنظيم  قلة 
�ل��دويل  بغد�د  معر�س  على  كثرً�  تعّول  �لن�شر 
�ملعر�شان  وه���ذ�ن  �أرب��ي��ل،  معر�س  �أو  للكتاب، 
�مل�شاحة  �حلال  بطبيعة  يغطيا  لن  يرى-  كما   -
�لتي يحتاجها �ملطبوع لانت�شار، وهو ما ي�شطر 
�ملوؤلف ب�شببه �إىل �أن ياأخذ على عاتقه م�شوؤولية 

توزيع كتابه وت�شويقه.
حتدي الكتابة والتاأليف

و�للغة  �الأدب  جمال  يف  �لباحث  يذهب  حني  يف 
�لتاأليف  �أن ق�شية  �إىل  )عادل عبا�س �خلالدي( 
و�لن�شر بالن�شبة له كانت متثل حتديًا يف �لقدرة 
�لثقة و�لقدرة على  �أي يف �متاكه  �لكتابة،  على 
هذ� �الأمر، لذ� ر�ح يو�جه نف�شه باأ�شئلة من قبيل: 
�لازمة  �لقدرة  يل  �أين  ومن  كتابًا؟  �أكتب  كيف 
على ذلك؟ �إذ كانت لديه خماوف توؤرقه، وحاول 
يف �أيام �ل�شروع بالتاأليف تقليد بع�س �لكتب �لتي 
قر�أها و�أعجب بها، لكنه مل ينجح، �إذ �كت�شف �أن 
بها  فرد  يتمتع  قد  خا�شة  فردية  قدر�ت  �لكتابة 
بعدها  لي�شرع  �أق��ل،  بدرجة  و�آخ��ر  عالية  بدرجة 
�لعقبة.  هذه  ويتخطى  له  موؤلف  �أول  تربة  يف 
ن�شر  دور  كتبه يف  ن�شر  �إىل  )�خلالدي(  ال مييل 
عازيًا  �ل��ع��ر�ق،  خ��ارج  �لطباعة  مف�شًا  حملية 
�ملحلية،  �لن�شر  تربة  �كتمال  ع��دم  �إىل  ذل��ك 
وقلة ن�شيبها من �ملهنية، �إذ تغلب عليها �لنزعة 
هذ�  من  ج��زء  حتقيق  وم��ع  �لربحية،  �لتجارية 
�جلانب �لربحي، �إال �أنها تكاد تخلو من �خلدمات 
�لطباعية �لتي تثبت حرفية تلك �لدور ومهنيتها، 
�لغالب  �لطابع  �ال�شتعجال هو  �أن  �إىل  ي�شر  كما 
تلك  مطبوعات  نر�جع  حني  ولهذ�  عملها،  على 
�لدور �ملحلية جند �أخطاء لغوية وفنية يف ت�شميم 
�ملطبوع و�إخر�جه، ومع ذلك ال ينكر )�خلالدي( 

معلًا  و�لتميز،  �ملهنية  �لعر�قية  �ل��دور  �متاك 
�خلبة  بامتاكها  �لعربية  �لن�شر  دور  حرفية 
عملها  تاريخ  من  �كت�شبتهما  �للتني  و�لر�شانة 
عن  ف�شًا  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  وتربتها  �لطويل 
يف  وم�شاركتها  مطبوعاتها  ت�شويق  يف  قدرتها 
�أغلب معار�س �لكتاب �لعربية و�لدولية، ما مينح 
�أن  �إىل  م�شرً�  �لقر�ء،  من  �أك��ب  ن�شبة  �ملطبوع 
هذه �الأ�شباب هي �لتي جعلته يف�شل دور �لن�شر 

�لعربية على �ملحلية.
وعن �زدياد دور �لن�شر �ملحلية، قال )�خلالدي( 
�إن��ه��ا ك��ان��ت و�ح����دة م��ن ث��م��ار ���ش��ق��وط �لنظام 
�ل�شابق �لذي كان معروفًا بت�شييقه �خلناق على 
لذلك  و�لتعبر،  �لن�شر  حريتا  ومنها  �حلريات، 
�أ�شهمت هذه �لدور �ملحلية يف دفع عجلة �لتاأليف 
�شعف  يحيل  �أن��ه  كما  �لعر�قي،  للكتاب  و�لن�شر 
ت�شويق �ملطبوع �ملحلي �إىل �أن دور �لن�شر �ملحلية 
و�لت�شويق،  �الإ�شهار  عمليات  يف  خبرة  لي�شت 
م�شيفًا �أن ذلك مرّده �إىل حد�ثة �لتجربة يف هذ� 
�إمكانيات  ذ�ت  �ملحلية  �ل��دور  هذه  و�أن  �ملجال، 
مادية حمدودة. ومع �زدياد دور �لن�شر بعد عام 

حني تزور مكتبات �شارع 
املتنبي باحثًا عن كتاب، اأو 
لكي تطلع على ما يعر�ض من 
مطبوعات على ب�شطات بائعي 
الكتب، قد يلفت نظرك اأن 
ح�شة الكتاب العراقي تكاد 
تكون قليلة، فعلى الرغم من 
التغيري الذي ح�شل بعد عام 
200٣، واخلال�ض من قيود 
املنع يف الطباعة والن�شر، اإل 
اأن هذا مل يوؤثر كثريًا على 
حركة التاأليف والطباعة 
للموؤلف العراقي، اإذ بقيت 
ق�شية التاأليف تواجه 
�شعوبات كثرية تبداأ منذ 
حلظة اإنهاء الكاتب لكتابه 
مرورًا بطباعته وو�شوًل اإىل 
ت�شويقه.

ت�����ش���ي��ق��ه اإىل  ت���األ���ي���ف���ه  حل���ظ���ة  م����ن 

حم������ن������ُة ن�������ش���ر 
الكتاب الأول

ا�شتطالع اأجراه: 
د.عالء حميد اإدري�ض

جنم ال�شيخ داغر

رعد الفندي
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م�������ق�������االت

�لكتب،  بيع  يف  �نح�شر  ن�شاطها  �أن  �إال   ٢٠٠٣
�أخذو� يقتحمون  �أن هناك قلة ممن  �إىل  م�شرً� 
تقع  لهذ�  و�لرتجمة،  و�لتاأليف  �لن�شر  جم��االت 
وبنّي  وتوزيعه.  كتابه  ت�شويق  مهمة  �ملوؤلف  على 
ب��د�ي��ة  يف  �ل��ي��وم  �لن�شر  دور  �أن  )�خل���ال���دي( 
كله مرهون  وهذ�  تف�شل،  �أو  تنجح  فقد  �لطريق 

مبا يجري من �أحد�ث يف �ل�شاحة �لعر�قية.
الإمكانات والعقبات

يف  باحث  وه��و  خ�شر(،  �جلبار  )عبد  �لكاتب 
عقبة  �أول  �أن  يعتقد  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل���رت�ث  جم��ال 
�أكان  �شو�ء  �لعر�قي،  �ملوؤلف  تو�جه  مع�شلة  �أو 
جهده  �شيقدم  �أن��ه  كاتبًا،  �أم  رو�ئيًا  �أم  �شاعرً� 
بخ�شًا،  �ملقابل  يكون  وقد  مقابل،  دون  �لفكري 
�ل��ع��امل،  دول  ي��ح��دث يف معظم  ال  �الأم���ر  وه���ذ� 
فاجلهود �لفكرية حتظى باهتمام كبر ومكافاأة 
�ألف   ١٠٠ �إىل  �ل��دول  بع�س  يف  ت�شل  ت�شجيعية 
��شرتليني  جنيه  �أل��ف   ٢٥ م��ن  �أك��رث  �أو  دوالر، 
�ملتحدة  "فالواليات  م�شيفًا:  �أخ���رى،  دول  يف 
�الأمركية مثًا كانت قد �أنفقت ٤6١ مليار دوالر 
�لعلمية و�الإن�شانية يف عام ٢٠١٣،  �لبحوث  على 

�إىل  ت�شل  ك��ب��رة  مبالغ  على  ح�شلت  ول��ذل��ك 
�ملليار�ت من �لدوالر�ت تعوي�شًا عن حقوق فكرية 
الأمركيني ي�شكنون خارجها، لكننا يف �لعر�ق ال 
�لفكري يف  و�جلهد  �لعلمية  للبحوث  تذكر  قيمة 
�إىل  )خ�شر(  و�أ�شار  و�الآد�ب.  �لعلوم  خمتلف 
و�لن�شر،  �لتاأليف  جمال  يف  و�جهه  حتٍد  �أول  �أن 
�أج���ل طباعة  م��ن  دوالر  ق��ر�ب��ة ٥٠٠  ت��وف��ر  ه��و 
للكّتاب  باهظ  مبلغ  وهو  كتابه،  من  ن�شخة   ٥٠٠
�حلكومي  �الإهمال  من  يعانون  �لذين  و�ملثقفني 
تاأ�شي�س �لدولة �لعر�قية حتى �الآن،  �ملتعمد منذ 
مكتبة  تكفل  هو  �ملبلغ  هذ�  �إنفاق  جّنبه  ما  و�أن 
كتابه  بطباعة  و�لن�شر  للطباعة  )ن��اب��و(  ود�ر 
على ح�شابها. �أما ب�شاأن �ملفا�شلة بني دور �لن�شر 
�ملوؤلف  "�إن  قال )خ�شر(:  �ملحلية و�خلارجية، 
�أن  �إذ  �خلارجية،  �لن�شر  دور  �ختيار  �إىل  مييل 
فيها فر�شًا لت�شويق �لكتاب و�أحيانًا متنح �ملوؤلف 
حقوقًا مالية." م�شيفًا �أن �زدياد دور �لن�شر بعد 
عام ٢٠٠٣ ال ميثل عامة جيدة، �إذ يعتقد بوجود 
�ملكتبات  حتولت  فقد  �لن�شر،  جمال  يف  فو�شى 
�لتوزيع  منافذ  حمدودية  تقابله  ن�شر،  دور  �إىل 
�لتقاليد و�خلبة يف  �أن غياب  مبّينًا  و�لت�شويق، 
�أ�شهم  �لطباعة  ي�شتحق  �ل��ذي  �لكتاب  �ختيار 
�لدور  تلك  الأغلب  و�الأزم��ات  �مل�شاكل  تر�كم  يف 

�ملحلية.
رهاٌن على اجلودة

�لفندي(  )رعد  و�لكاتب  �لقا�س  �أ�شار  حني  يف 
و�لن�شر  �لتاأليف  تو�جه  �لتي  �ل�شعوبات  �أن  �إىل 
تكمن يف �خل�شية من �أن ما يكتبه �ملرء ال يجاري 
كتابات �الآخرين من �الأدباء �لذين �شبقوه، ولهذ� 

يظل �لكاتب يف �شك �أحيانًا وير�وده �شوؤ�ل ملح: 
هل يا ترى �شتاقي �أفكاره �هتمامًا من �ملتلقي، 
وهل �شتجد لها موطئ قدم و�شط زحام �الأفكار 
و�لنظريات و�لكتب؟ وهل �شيوفر ما يكتبه متعة 

للقارئ؟
�الأدب���ي،  �لناقد  ر�أي  )�ل��ف��ن��دي(  يغفل  ال  كما   
�أما ب�شاأن  �لذي ميثل رقيبًا معنويًا غر مبا�شر، 
خياره بني طباعة كتابه يف دور �لن�شر �ملحلية �أو 
�ملحلية  يف�شل  �إنه  )�لفندي(  فيقول  �خلارجية، 
و�شهولة  �لطباعة  ج��ودة  عنا�شر  توفر  ب�شرط 
من  �لرغم  على  �أن��ه  م�شيفًا  و�لت�شويق،  �لن�شر 
�زدياد �أعد�د دور �لن�شر �ملحلية، �إال �أنها - كما 
يرى- ما ز�لت تفتقر �ىل �ملهنية �لتي توفر جودة 
�لطباعة و�لن�شر، وهذ� ما جعل بع�س مطبوعات 
تلك �لدور )و�حلديث للفندي( تغيب عنها �لدقة 
و�ملتابعة ملا يجري يف عامل �لطباعة، عازيًا ذلك 
حتولت  مكتبات  كانت  �ل��دور  تلك  �أغلب  �أن  �إىل 

�إىل و�شيط لدور ن�شر حملية �أو دولية.
للموؤلف  �لكتاب  ت�شويق  كيفية  عن  �شوؤ�لنا  وعند 
�لن�شر  �شعف  �إن  )�ل��ف��ن��دي(:  ق��ال  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�الأمور  �لثقة، هي من  وغياب  �لت�شويق  و�شبابية 
�لتي جعلت �ملوؤلف �لعر�قي يبتعد عن دور �لن�شر 
�لعر�قية من �أول تربة له، وذلك جعله يف دو�مة 
ما  فغالبًا  نف�شه،  عن  للرتويج  طرق  عن  �لبحث 
مرحلة  يف  �ل��دور  تلك  مع  �لكاتب  عاقة  تنتهي 
�أن  وال�شيما  ب��ه،  �خلا�شة  �الأول��ي��ة  �لن�شخ  طبع 
�لكاتب �ملبتدئ ال يبحث عن �لربح �لذي ُيعد هو 
ما  بقدر  �لن�شر،  لدور  و�الأ�شا�شي  �مل��ادي  �ملعيار 

يهتم بالرتويج لكتابه.

عادل عبا�ض اخلالدي

عبد اجلبار خ�شري

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�شتقبل
ما َبنَي الّل�شان وال�َش�ط

تنحدر �لفكرة من م�شتودع �لفكر �إىل �لل�شان، �إىل �ليد، ثم �إىل �لقلم، فالقرطا�س �أو �لرمل، �أو قطعة 
ها ما قبل �النتهاء. و�لفكرة يف خمزن  �لقما�س، �أو �شا�شة �لكمبيوتر، وال ندري بعد ذلك ��شم ُم�شَتقرِّ
�لفكر، �أو م�شتودعه، �شورة ال تبدو نهائية، وتاأخذ �شكل �ملنتهي، من �لل�شان �إىل �لقرطا�س مرورً� باليد، 
حتى �أننا نر�ها ميتة عند من ال يجيدون �لعودة بها �إىل منبع في�شها �الأول، وحّية متجددة متنامية، 
�أولئك �لذين يعرفون ف�شيلة �ل�شمت يف �لعقل، ويدركون ف�شاد �لرثثرة على  ثم جّبارة قاهرة، لدى 

�لل�شان.

ت؟ هل ر�أيت عقًا ُي�شوِّ
نحن ن�شمع ونرى ل�شانًا يحكي وُي�شّوت. فمنه �لقليل �لبليغ، ومنه �لكثر �لرثثار �ملهذ�ر، ثم بعد ذلك 
ل �شمت �لعقل، وحتيلها �إىل  تاأتي �ليُد �ل�شامتة لتخل�س �لفكرة من ترهات �لرثثرة �لل�شانية، ولتوؤ�شّ
�ل�شوط  �ل�شوط:  �آخر، هو  قباله �شامت  �لذي يقف  �الآخر،  �ل�شامت  به �هلل، وهو  �أق�شم  �لذي  �لقلم 
م�شتودع  مروء�ت  وُيزّور  �ل�شمت،  هيبَة  ُيزّيف  لكنه  �شلطة،  وند�ُء  �ُشلطة  الأنه  للرثثار،  تثقيف  �إعادة 

�لفكر، لي�شل �إىل مر�مه �الأخر يف �شجن �لفكر.

و�ل�شوط ل�شان جرى تثقيفه يف نقيع من �مللح و�خَلّل حتى بات يوؤدي غر�شًا و�حدً� يف مو�جهة م�شتودع 
ون يف �لروح، ومل يخ�شه ذوو �لنفو�س �لكبرة  �لَه�شُّ �أن ��شتوى �َشبعًا عقورً�، وخاف منه  �لفكر، فكان 
يِه". وقيل �أي�شًا �إنه ال  و�ملقامات �لُعلى، فقيل بل�شان �جلاحظ رحمه �هلل: "مقتل �ملرء بني حِلييِه وَفكَّ

ُيد�نيه �شجن �أطول منه.
وكان �شهل بن هارون، بالرغم من ف�شل �لعرب عليه وف�شائل �لعربية يف تثقيفه، �شديدً� يف هجومه 
على �لعرب، بينما كان يكتب ر�شائل �أ�شهر خلفاء بني �لعبا�س، و�لقوم عنه الهون، ويف ِمتعهم �شادرون، 

وعلى �أهل �لعقل ناقمون.
ور�أيت �شاحبي غريب �ملرتوك، يدخل طور �لنقمة قبيل �مل�شاء وحني �شاألته: مل �أنت ناقم؟

فاأم�شك بطرف ل�شانه، وقال: "ُمنحنا هذ� لقول �حلقيقة، وها هو يتحول �شوطًا ملعاقبة �أهل �حلقيقة". 
ال حول وال قوة �اّل باهلل.

البالغة،  من  اأ�شدُّ  البالغة  "�شيا�شُة 
ي على الدواء اأ�شدُّ من الدواء" كما اأن التوقِّ
)�َشهُل بن هارون(
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و�ملاج�شتر  �لبكالوريو�س  على  )عبا�س(  ح�شل 
و�لدكتور�ه من جامعة �لب�شرة، وحاز على لقب 
�الأ�شتاذية منها، ويعمل �ليوم �أ�شتاذً� للدر��شات 

�لعليا فيها.
ق�ش�شية  جماميع  �لق�شة  جم��ال  يف  �أ���ش��در 
ع�����دة ب��ي��ن��ه��ا )ع���ل���ى در�ج��������ة يف �ل���ل���ي���ل(، 
و)�إغما�س  �خلي����ول(،  و)ماعبة  و)�لعبي�د(، 
�شجرة  و)ق���رب  �مل��ظ��ّل��ة(،  و)ح��ام��ل  �لعينني(، 
ع��ال��ي��ة(، و)م����روي����ات �ل���ذئ���ب(، و)خ���ي���االت 

ق�ش�شية(، �أما يف �لرو�ية فاأ�شدر )�لفري�شة(، 
و)ك��ت��اب �مل��ر�ح��ي�����س(، و)���ش��د�ق��ة �ل��ن��م��ر(، 
و)مدينة �ل�شور(، و)حقائق �حلياة �ل�شغرة(، 
)�ملكان  مثل  ع��دة  وكتب  در����ش��ات  ع��ن  ف�شًا 
و)باغة  و�لتجربة(،  �لكتابة  جدل  �لعر�قي/ 
�لتزوير(، و)�شرد �الأمثال(، و)�شلو�ن �ل�شرد(، 
و)كتاب  �ل��غ��رق(،  من  �للغة  �إنقاذ  و)�لكتابة، 

�لفنان  مب�شاركة  عر�قية(  م��روي��ات  �ل�شور، 
ت��ت��ه��دد( مب�شاركة  و�م����ي(، و)ح��ي��اة  )ي��ا���ش��ني 

�ل�شاعر )عبد �لزهرة زكي(.
�لثقايف  منجزه  على  �ل�شوء  ت�شليط  �أج��ل  ومن 
ومو�قفه �أجرينا معه هذ� �حلو�ر، حو�ر �بتد�أناه 

ب�شوؤ�ل:
�ل�شردية  يف  �لفاعلة  �الأ�شماء  من  و�حد  •�أنت 

ل ميكنك احلديث عن ثقافة مدينة الب�شرة ومثقفيها دون ذكره، قا�ض وروائي 
واأكادميي، ُيعد اليوم واحدًا من الأ�شماء الثقافية البارزة يف العراق والعامل 

العربي، اإنه الأ�شتاذ الدكتور لوؤي حمزة عبا�ض، املولود يف الب�شرة عام ١٩٦5، 
الذي جنح يف اأن يثبت ا�شمه يف خارطة مبدعي العراق منذ ت�شعينيات القرن 

املا�شي، كيف ل وهو ابن مدينة اأجنبت للعراق كثريًا من الأ�شماء املهمة يف 
الثقافة العراقية قدميًا وحديثًا.

الإن�����ش��ان  يعي�شه  ال���ذي  ال��رع��ب 
الي�م، غري واقعي

ال��ق��ا���ض وال���روائ���ي

ل�ؤي حمزة عبا�ض

�لعر�قي  �ل�شرد  م�شهد  ت��رى  كيف  �لعر�قية، 
�ليوم؟

�لعر�ق  يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  �ختال  •ترك 
�ملوؤ�ش�شية  �حل��ي��اة،  �أن�شطة  جممل  على  �آث���اره 
�لتاأثر  تبعات  عانى  وقد  �ملوؤ�ش�شية،  وغر  منها 
حلاجة  بالنظر  و�لثقايف  �الإب��د�ع��ي  �مل�شهد�ن 
ح�شورها  وي��وّج��ه  فاعليتها  ينّظم  مل��ا  �لثقافة 
�شمن �ملجال �لعام، على �لرغم من كون �لعمل 
ت��وّج��ه �شبه  �الإب��د�ع��ي ف��ردي��ًا يف ج��وه��ره، ثمة 
وتاأثر�ته  �خللل  بتاأمل  �ل�شرد  الن�شغال  ع��ام 
ما  �لتي  �لكبى  �لتغر�ت  ور�شد  �ملجتمع،  يف 
من  وه��ن��اك  و�مل��ع��اي��ن��ة،  للر�شد  بحاجة  ز�ل���ت 
�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شردية، و�أظنني منهم، َمْن 

ه للبحث يف �ملناطق  �ختار مغادرة �لر�هن وتوجَّ
�لبعيدة ن�شبيًا للوقوف على طبيعة �خللل وك�شف 
و�شعنا  يف  �رتباك  من  ن�شهده  فما  فيه،  �الأ�شل 
�لعام، وغياب �ملنطق �أحيانًا، لي�س وليد �للحظة 
 ٢٠٠٣ بعد  م��ا  نتائج  م��ن  نتيجة  �أو  �ل��ر�ه��ن��ة، 
�جلليد  جبل  قمة  بت�شوري،  ذل���ك،  فح�شب، 
�الأمو�ج  حتت  غائبًا  منه  كثر  ظل  �لذي  �لعائم 
خفي  مب��ا  ين�شغل  عمومًا  و�ل�����ش��رد  �ملتاطمة، 
لتحقيق  �شعيه  يف  �لتاريخ  ووقائع  �لظو�هر  من 

معرفته �لتي ي�شّكل �الإن�شان مركزها.
�لعر�قي، بعد  �ل�شرد  بعاملية  �لقول  •هل ميكننا 
�لعر�قي  ل���اأدب  ترجمات  م��ن  �شهدناه  �ل��ذي 
�حلائزة  �لعينني(  )�إغما�س  جمموعتك  ومنها 

على جائزة �لرتجمة )NEA( عام ٢٠١٠؟
•هل يكفي �الأدب �لعر�قي ح�شوله على جائزة 
مهما كانت، �أو ترجمة بع�س �أعماله �لق�ش�شية 
للعاملية  عامليته؟  ليحقق  و�ل�شعرية  و�ل��رو�ئ��ي��ة 
من  ال  �الأدب  د�خ��ل  من  تنبع  وه��ي  �آخ��ر،  �شاأن 
�الإن�شات  يف  تتمثل  خ�شائ�شها  و�أول  خارجه، 
ببعدها �ملحلي، ذلك  �الإن�شانية  للتجربة  �لعميق 
ال يعني �أن نغادر ما حققه �ل�شرد �لعر�قي طو�ل 
عقود ونعود بالكتابة للو�قعية �ل�شرفة ومنجزها 
�لر�شايل، لكن �لتجربة �ملحلية تظل مركزية يف 
�الجناز �ل�شردي، مهما ذهب يف طرق �لتجريب 
�للغوي.  �لتجديد  مغامرة  م��ن  وخ��ا���س  �لفني 
�شك  ال  مهمان  موؤ�شر�ن  و�لرتجمة  �جلائزة  �إن 
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�أولها  �أخرى؛  �إىل عو�مل  لكنهما يظان بحاجة 
يف  ووظيفته  ل��دوره  خا�شة  و�ل�شرد  �الأدب  وعي 

�ملعرفة و�جلمال.
حتا�شرك  كيف  بو�شوح  ي��َر  ل��ك  ي��ق��ر�أ  •من 
خ��ي��ب��ات ع��ق��ود م��ن �حل����روب و�ل����دم و�مل����وت، 
ب���ر�أي���ك، ه��ل ت��وث��ي��ق ه���ذه �ل���ك���و�رث م��ن مهام 

�لقا�س و�لرو�ئي؟
للجميع!  يّت�شع  ما  �لعر�قية  �خليبات  دورة  •يف 
ح�شب  �لعر�قية  �لثقافة  �أجيال  من  جيل  فكُلّ 
على  �أوح���د  و���ش��اه��دً�  ل��ل��ك��و�رث  م��رك��زً�  نف�شه 
�خل��ي��ب��ات، ب��اإم��ك��ان��ن��ا م��ر�ج��ع��ة م��ا ُك��ت��ب منذ 
�لتي  �لقوة  ملعاينة  �ملا�شي  �لقرن  ع�شرينيات 
كما  �ل�شرد  توجيه  يف  فيها  )�خليبُة(  حت�شر 
توّجه �حلياة نظرً� للرت�بط �لفاعل بينهما وتاأثر 

منت�شف  �أبناء  نحن،  وما  �الآخ��ر،  منهما يف  كل 
�لتو�شيف،  ه���ذ�  ع��ن  ببعيدين  �ل�شتينيات، 
�لثمانينيات  حرب  يف  �شبابنا  ذروة  ع�شنا  وقد 
�لقاهرة، وكان علينا �أن نلعب �أدو�رً� بطولية على 
�الأوىل،  نتنف�س تارب �حلب  �أن  قبل  �جلبهات 
�إنها مفارقة با �شك، وهي مفارقة �شود�ء قامتة 
ب�شرية مت�شي  �أمو�ج  �أنف�شنا يف خ�شم  �أن جند 
نحو حتفها من دون �أن يعني موت �أحدها �شيئًا يف 
معادلة �لن�شر و�لهزمية، �شيخّلف �ملوت �ملجاين 
يف �أذهاننا �أثرً� عا�شفًا لي�س من �ل�شهل �أن يزول، 
ويف �لوقت �لذي كانت �شرديات �لبطولة تتو�ىل 
يقتلون  �شباب  عن  �الأوىل  ق�ش�شي  كتبت  فيه 
ب�شمت، معظم ق�ش�س جمموعتي �الأوىل )على 
در�جة يف �لليل، ١٩٩٧( �ختارت �أن ت�شر يف ليل 
�حلرب، على طرقها �ملن�شية، لتكتب عن �جلانب 
�ملعتم من �ملاأ�شاة، ويف هذه �ملرحلة �أي�شًا كتبت 
�ملادة �الأوىل ل� )كتاب �ملر�حي�س(، �شرة �لعدم 
�لعر�قي، كتابة تولدت عن هاج�س �ملوت �لعنيف 
نف�شي  وج��دت  �لتي  �لتجربة  ق�شوة  من  بد�فع 
وهو  �لعابث  �مل��وت  هاج�س  خ�شمها،  يف  مرميًا 
يجّرد �حلياة من �أ�شمى معانيها ويحيل �الإن�شان 
�إىل نفاية مرمية يف �الأر�س �حلر�م، وهو �لكتاب 
�لذي مل ين�شر �إال بعد مرور عقدين على كتابته، 
مل  �لكارثة،  توثيق  على  �أعمل  ذلك  يف  �أكن  ومل 
ما متثله  �إال مبقد�ر  غايًة  �أو  �لتوثيق هدفًا  يكن 
�لكتابُة عمومًا من ر�شد الأثر �لظروف �حلياتية 

يف �الإن�شان، يف �حلرب كما يف �شو�ها.
جند  ورو�ي���ات���ك  �ل��ق�����ش��رة  ق�ش�شك  •يف 
حماولة  هي  هل  بالفنتازيا،  �ملمزوجة  �لو�قعية 

لقول ما ال ميكن قوله ب�شورة مبا�شرة؟
�حل��ي��اة  يف  موقعها  ع��ل��ى  �ل��ف��ن��ت��ازي��ا  -حت��اف��ظ 
وجانبًا  مظاهرها  من  مهمًا  مظهرً�  بو�شفها 
تكتفي  ال  �ل��و�ق��ع  معاجلة  جو�نبها،  من  م��وؤث��رً� 
منه  تعل  �إنها  فوتوغر�فيًا،  ت�شويرً�  بت�شويره 
مع  �لو�قع  �شيجد  �لهو�ء،  مكّيف  متحفًا  بذلك 
وقائعه  �حل��ي��اة يف  يبعث  م��ا  �خل��ي��ال  �إم��ك��ان��ات 
�إىل  �ملتحف  �شمت  م��ن  بها  وينتقل  �ل�شغرى 
�أفهمه،  كما  �الأدب،  �ملختلفة،  �حل��و�دث  �شخب 
وال  الأح��و�ل��ه��ا،  وترجمة  للحياة  مرّكبة  ق���ر�ءة 
ميكن �شجن �حلياة يف قف�س من �لكلمات، لكن 

على  ليطل  �ملغلقة  �لنو�فذ  فتح  �الأدب  مبقدور 
�ل�شائرة  باأحو�لها،  �ملن�شغلة  �لب�شرية  �جلموع 
ذ�ك  عند  �الأدب  �شيجتهد  م�شائرها،  نحو 
�ل�شر�ئر،  تخبئه  م��ا  وك�شف  �مل��ام��ح  اللتقاط 
ُيرى،  ال  وما  ُي��رى  ما  تدوين  مب�شتطاعه  ليكون 
و�حلديث عما وقع وما مل يقع، وتلك هي �مل�شافة 
مبا  ين�شغل  �ل��ذي  و�لتاريخ  �الأدب  بني  �لفا�شلة 
وقع فح�شب، لكن �الأدب يكون معنيًا مبا مل يقع، 

منفتحًا على �الحتماالت �لانهائية للحياة.
و�لفو�جع،  بالنفط  متخمة  مدينة  يف  •ولدت 
�ملدينة  هذه  منحته  �لذي  ما  �لفيحاء،  �لب�شرة 

لل�شارد فيك؟
�لزهرة  عبد  �الأ�شتاذ  مع  كورونا  حم��اورة  -يف 
ثت عن معنى �أن تكون �بنا ملدينة حتمل  زكي حتدَّ
تو�شف،  كما  تاريخية  مدينة  �ملا�شي،  �أع��ب��اء 
ت�شحب  وه��ي  �مل��ا���ش��ي  ع��بء  و�ل��ب�����ش��رة حتمل 
ظااًل زمنية كثيفة، لكثر من �لوقائع �لتاريخية 
تز�ل  ما  �لتي  �لعظيمة  و�ل�شخ�شيات  �لفا�شلة 
و�الإن�����ش��اين،  �ل��ع��رب��ي  ح��ا���ش��رن��ا  يف  �شاخ�شة 
�ل�شفا  و�إخ���و�ن  و�جل��اح��ظ  �لب�شري  �حل�شن 
�شاكر  ب��در  حتى  �ملقامات  �شاحب  و�حل��ري��ري 
متباعدة  �أوقات  يف  �لبيكان،  وحممود  �ل�شياب 
كانت قدماي تقود�نني ملقبتها، مقبة �حل�شن 
�ملا�شي  قلب  يف  فاأجدين  �لزبر،  يف  �لب�شري 
بو�شفه و�قعة يوماة متنح �ملدينة ح�شورً� م�شافًا 
�ملدن  �لزمان.  يف  خطوها  ويثقل  فر�دتها  يوؤكد 
�لتي ال تاريخ لها �أكرث حرية يف مو�جهة �حلياة، 
يف فهمها و�لتعامل معها، �إنها حتيي تاربها با 
�أعباء، باإمكانها �أن تخو�س يف �لبحر �أو تذهب، 
مدنًا  لكن  جبلية،  رحلة  يف  �لتغير،  �شبيل  على 
و�الإ�شكندرية  و�لقاهرة  وب��غ��د�د  �لب�شرة  مثل 
�أفعال  من  �آخ��ر  فعًا  متار�س  و�شو�ها  ودم�شق 
�حلياة،  جوهر  يف  عميقا  تنظر  �إنها  �حل��ري��ة، 
حيث �لكلمة نب�س و�ملعنى �شوت ي�شيء �لوجود.

�أثرت  كيف   ، وم�شارَّ فو�ئَد  للعزلة  باأن  •يقال 
وهل  بك،  كورونا  جائحة  فر�شتها  �لتي  �لعزلة 

�أثمرت �شيئًا؟
-منحني �حَلْجر �ملرتتب على �جلائحة، فر�شة 
م��ر�ق��ب��ة ع��اد�ت��ي �ل��ي��وم��اة وه���ي ت��ت��زح��زح عن 
�أظن،  للته�شيم، وذلك، كما  وتتعّر�س  �شر�متها 

�لتي  �لعامل  دول  �أغلب  �لب�شر يف  من  كثر  حال 
م�شبوق،  غر  تهديد  مبو�جهة  �أنف�شها  وج��دت 
و�إىل حد ما غر مفهوم �أي�شًا، �لتهديد و�مل�شاركة 
كانا حمور �هتمامي طو�ل �أيام �حلجر، من دون 
�أن يغيب عن ذهني �شوؤ�ل ُملّح: هل كان �الإن�شان، 
يوم  ياأتي  �أن  �شاحب �خليال �خلاق، قد تخّيل 
تتحّول فيه خياالته �لد�شتوبية �إىل و�قع ملمو�س، 

ي�شبح �لتهديد فيه قريبًا �إىل درجة مريعة؟
يعي�شه  �ل��ذي  �ل��رع��ب  م��ن  ك��ث��رً�  �أنَّ  بت�شوري 
��شتيهامات  نتاج  هو  �أو  متخّيل،  �ليوم،  �الإن�شان 
�خليال،  ن�شاط  من  ق��رون  دو�خ��ل��ه  يف  زرعتها 
ن�شبة حمدودة من �لتهديد، فيما �أظن، حقيقية 
�أن  يكفينا  متخّيلة،  �الأعظم  و�لن�شبة  وو�قعية، 
دخلت  �ل�شني،  مثل  ب��اد  من  �لفرو�س  ينبثق 
من  حمّركًا  بو�شفها  و�لع�شرين  �حلادي  �لقرن 
�لكبى،  �ل�شناعية  وطاقاته  �لع�شر  حمّركات 
�لعامل  عن  �نف�شالها  من  تتخّفف  �أن  دون  من 
�لذي  و�خل��ي��ال  �الأ���ش��ط��ورة  رد�ء  عنها  تخلع  �أو 
وذل��ك  �الأمم،  ب��اق��ي  ث��ق��اف��ات  �إي����اه  �أل��ب�����ش��ت��ه��ا 
�مل�شاحبني  و�لبلبلة  �الإبهام  يف  �أ�شا�شي  جانب 
�ل�شني  ب��ني  �لفا�شلة  �مل�شافة  �إنَّ  للفرو�س، 
�إذ�  وغربية؛  �شرقية  �لعامل،  دول  من  و�شو�ها 
ما تاوزنا �لندّية �ل�شيا�شية، ما ز�لت م�شحونة 
ُت�شهم يف ذلك  و�مل�شقة،  �لناأي  نف�شها،  بالداللة 
و�للغة  �ل�شكل  وحمموالتها،  �ل�شينية  �لثقافة 
�أقرب  وهي  �لطعام  عاد�ت  فيها  مبا  و�لعاد�ت، 
ما تكون �إىل مو�شوع حو�رنا، من دون �أن يغيب 
للوباء  �الآي��دي��ول��وج��ي  �ال�شتثمار  �أذه��ان��ن��ا  ع��ن 
تفر�شه  مبا  �ل�شيني(،  )�لفرو�س  �ُشّمي  وقد 
�أ�شف  �لكبى،  �ل��دول  بني  و�لتناحر  �ملو�جهة 
�إىل ذلك �شعور �لتهديد بو�شفه نتاج خيال م�شبع 
مبا  و�لدنيوية،  منها  �لدينية  �لنهايات،  ب�شرود 
كما  �لب�شرية،  عمر  يف  �الأوىل  للمّرة  علينا  حّتم 

�ت�شّور، �مل�شاركة يف �لباء.
�ال�شت�شام  و�أن  وق��وت��ه،  �لياأ�س  ع��ن  •كتبت 
و�أبنائنا،  �أنف�شنا  بحق  جرمية  �خل��ادع  لاأمل 
�إال  ي���وؤدي  ال  �ل��ي��اأ���س  ب���اأن  م��غ��اي��رة  كتابة  وه��ي 
ميكننا  كيف  بر�أيك،  و�الن��دح��ار،  �النهز�م  �إىل 

��شتثمار �لياأ�س لننجو؟
-�لياأ�س، يف ت�شوري، وقد كتبته يف بيان �أ�شميته 

و�لتاأمل،  �ملعرفة  ثمرة   ،)٢٠١٨ �لياأ�س،  )ق��وة 
وقرين �لوعي، ُيعيد للعقل رز�نته، وميثل فر�شة 
و�ل��ب��دء  �الأخ��ط��اء،  ومعاينة  �مل��و�ق��ف  مل��ر�ج��ع��ة 
�ملمكنة،  ومقرتحاته  �الإن��ق��اذ  خطط  بدر��شة 

بعيدً� عن �الآمال �لبلهاء.
�لياأ�س �لذي نوؤمن به لي�س بالت�شاوؤم وال �الإحباط 
�لعدم.  ثمار  من  ثمرة  �أو  للحياة  �إنكار  هو  وال 
عار�شة،  فكرية  مو�شة  �أو  نف�شية  �نتكا�شة  لي�س 
�أو ملهاة �شاخرة، وهو لي�س ياأ�شًا فل�شفيًا حم�شًا، 
و�ملكاتب  �لكتب  مكانه  �ملح�س  �لفل�شفي  �لياأ�س 
روح  ولي�س  )�ملثقفني(،  ح���و�ر�ت  على  �ملغلقة 
�الإن�شان وعقله وهو يرى �خلر�ب ويعي�س وقائعه 
�ل��ذي �أحت��دث عنه، �شرط من  ي��وم. �لياأ�س  ك��َلّ 
���ش��روط �الإب����د�ع �الإن�����ش��اين، روح���ه وج��وه��ره. 
�لذين  �لب�شرية،  تاريخ  يف  �لُبناة  باأعظم  لنفكر 
وج��دو�،  مب��ا  للقبول  �أنف�شهم  على  يكذبو�  مل 
ياأ�شهم  �أخذهم  بل  �الأم��ل،  لزيف  ير�شخو�  ومل 
�مل�شتحيل  و�شلكو�  وحميطهم،  ذو�تهم  ملو�جهة 

من �أجل �لو�شول باحلياة �إىل �شفة جديدة.
حياتنا  خل���ر�ب  عقلي  ن��ظ��ر  ح�شيلة  ي��اأ���ش��ن��ا 
مب�شبباته �لفادحة، وهو رف�س لكل �أمل يطيل �أمد 

�لكارثة. "قوة �لياأ�س"، ال تتقاطع مع �لعزمية وال 
تنفيها، بل هي �شد تبجيل �الأمل �لفارغ، حت�ّس 
على �لتغير �مل�شتمر، وحتطيم �لقبول باللحظة 
�لعر�قية �لعاثرة �ملعي�شة، حتارب �ملعاين �ملائعة 
�شد  �ملزيفة،  للدميقر�طية  �لفارغة  و�ملقوالت 
حمو �إن�شانيتنا وحمو �أحامنا، �شد �الأثر �ملخّدر 
و�حلما�شية  �لطنانة  �لكلي�شيهات  ت�شببه  �لذي 
بها  �ملرتبطة  و�ملوؤ�ش�شات  �حلاكمة  ل��اأح��ز�ب 

ولاأفر�د �ملنتفعني منها.
و�شابتهم،  �ليائ�شني،  بقّوة  نتحّلى  �أن  علينا 
ب�شر�حة  �أنف�شنا،  وُنفهم  ب�شائرهم،  وعمق 
�ل��ع��ر�ق بلغت ح���ّدً� ال  �أن �حل��ي��اة يف  وو���ش��وح، 
ميكن �أن تو�شف معه �إال بكونها "لي�شت جديرة 
�أول  �لياأ�س"،  "قوة  يف  ر�أي���ت  وق��د  باحلياة". 
�أن يقودنا  �خلا�س مما نحن فيه، ياأ�س ميكن 
�لقبول  وعدم  ويجري،  جرى  ملا  �شريح  لرف�س 
بامل�شاركة فيه باأي طريقة كانت، بالقوة نف�شها 
�حلياة  بر�هن  �ملخادع  �الأمل  فيها  نرف�س  �لتي 
يف  �حل��ي��اة  و�إد�م����ة  ترميمه  و�شبل  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
م�شّوغ  ال  م�شار�تها.  �لف�شاد  �شد  �لتي  �شر�يينه 
ل��ل��خ��وف و�ل�����ش��ك��وت ع��ل��ى م��ن ت�����ش��ّدى الإد�رة 
و�حلزبية،  �ل�شخ�شية  مكا�شبه  فاآثر  �ل��ع��ر�ق 
�إىل  �أبنائه  بحياة  و�أودى  �لكبى،  ثرو�ته  ونهب 
مبا  �لياأ�س"،  "قوة  من  �الف��ادة  ميكن  �لكارثة. 
�العتبار  �إع��ادة  يف  هائلة،  �إمكانات  من  توفره 
و�مل�شلوب  �ملقهور،  �أمره،  على  �ملغلوب  للعر�قي 

�الإر�دة.
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قدمية  ب��غ��د�دي��ة  "حمات  ك��ت��اب  مي��ث��ل  ول��ه��ذ� 
مرهون  رفعت  �لبغد�دي  للباحث  �لذ�كرة"  يف 
�ل�شفار، �ل�شادر عن د�ر �حلكمة – لندن عام 
بغد�د  تاريخ  لنا  تعر�س  تاريخية  وثيقة   ،٢٠١٤

وحماتها �لقدمية.
حما�شرة  من  �لكتاب  هذ�  تاأليف  فكرة  ج��اءت 
قدمها �لباحث �ل�شفار يف منتدى بغد�د مبدينة 
�لكاظمية، �لتي �أثرت �لنقا�س حني عر�شت على 

�حلا�شرين و�أبدو� رغبتهم يف تو�شعة م�شامينها 
يطلع عليها  لكي  كتاب  ن�شرها يف  ثم  ومفرد�تها 
�لتاريخي  �لثقايف  بال�شاأن  و�ملعنيون  �ملثقفون 

�لعر�قي.
�لباحث  فيها  تناول  عدة  ف�شول  يف  �لكتاب  يقع 
ب��غ��د�د  ت�شكلت  �إذ  �ل��ق��دمي��ة،  ب��غ��د�د  حم���ات 
جمتمعها  توؤلف  �أ�شبحت  حمات  من  �لقدمية 
و�القت�شادية،  �الجتماعية  �شكانه  ون�شاطات 
�حِل��َرف  �أ�شا�س  على  �ملحات  تلك  ق�شمت  كما 
�متازت  وما  �شكنها،  ملن  �الجتماعية  و�ل�شمات 
�أث��رت  �لتي  وحماتها،  ن�شاأتها،  منذ  بغد�د  به 
قطنوها،  �لذين  �لبغد�ديني  وتقاليد  �شلوك  يف 
فحني تذكر �أي حملة من حمات بغد�د حت�شر 
من  عنهم  عرف  وما  �الجتماعية  �شماتهم  معها 
�شلوكيات. يعر�س �لكتاب حمات بغد�د "�شبابيغ 
�الآل و�لُق�شل و�لهيتاويني، وباب �الغا، و�ل�شورجة 
و�لعوينة  و�ل�شدرية  �لدين  و�شر�ج  و�لدهانة، 
و�لدوكجية، وحملة بني �شعيد، وحملة قنب علي 

و�لتور�ة وحتت �لتكية �شمن ت�شعة ف�شول، ويبد�أ 
مبحلة �شبابيغ �الآل و�لق�شل و�لهيتاويني الأنه يرى 

فيها �أهمية تاريخية و�جتماعية.
�أ�شول  عن  �ل�شفار  مرهون  رفعت  لنا  يك�شف 
"لقد  ي��ق��ول:  ح��ني  �الآل  �شبابيغ  حملة  ت�شمية 
لو�لدي  �لعائدة  �لعثمانية  �جلن�شية  يف  وج��دت 
�أن ��شم �ملحلة باللغة �لرتكية )�آل بويجلر( "�آل" 
�لقرمزي،  �الأح��م��ر  �للون  تعني  م�شّخمة  ب��اٍم 
وبويجي �شباغ ولر للجمع فيكون �ملعنى )�شبابيغ 
يحيلنا  ثم  ���س٢٠،  �لقرمزي("  �الأح��م��ر  �للون 
هذه  �أ�شل  تثبت  لكي  بغد�د  عن  �ألفت  كتب  �ىل 
�ملحلة، فيذكر كتاب بغد�د مدينة �ل�شام ملوؤلفه 
د.م�شطفى  �ملرحومني  ترجمة  ك��وك،  ريت�شارد 
وكتاب   ،١٩6٧ عام  جميل  ف��وؤ�د  و�لباحث  ج��و�د 
بغد�د  "�أحو�ل  جونز  فلك�س  جيم�س  �مل�شت�شرق 
�لثامن ع�شر و�لتا�شع ع�شر" ترجمة  يف �لقرنني 
فيه  و�شف  �ل��ذي  نور�س،  كاظم  مو�شى  د.ع��اء 
ب��غ��د�د ب�شكل و����ش��ع، ف��ق��ال ع��ن حملة  حم��ات 
�الآل  �شبابيغ  عقد  من  تتكون  �إنها  �الآل  �شبابيغ 
وقهوة �شبابيغ �الآل وعقد ك�شاب وعقد �لرغاجني 
وعقد �لن�شارى وقهوة �ل�شندقجية وعقد �شبارة 
�أهمية  م��دى  �لو�شف  ويظهر  �ل�شيق،  و�لعقد 
تنوعت  وما حتويه من عقود  �الآل  حملة �شبابيغ 
�أ�شبحت  ولهذ�  فيها،  و�ل�شاكنني  �حِلَرف  ح�شب 
يحدها  �لع�شرين  �لقرن  بد�ية  يف  �ملحلة  ه��ذه 
من �ل�شمال �لق�شل و�لدهانة ومن �ل�شرق �شر�ج 
�لقاطرخانة  �جلنوب  ومن  فتحي  و�حلاج  �لدين 
ي�شر  ولذلك  �لدهانة،  �أبكار  �شبع  �لغرب  ومن 
من   "تتكون  �الآل  �شبابيغ  حملة  �أن  �ىل  �ل�شفار 
منه  تتفرع  �ل��ذي  )�ل�شويد�ن(،  �لرئي�س  �لفرع 
�لتكمه  دربونة  �لفتال،  دربونة  �لنفط،  دربونة 
�ل�شفافر،  درب��ون��ة  ث��م  �لب�شتان  درب��ون��ة  ج��ي، 
دربونة �لن�شارى، عكد �خلناق وعقد �لن�شارى" 
�س٢١، وكان �شكانها ينحدرون من قبائل عربية 

معروفة من قبيل خز�عة وربيعة ومتيم.
يذكر رفعت مرهون �ل�شفار يف كتابه، �أن �أهايل 
�إىل  �تهو�  �أبنائها  و�أغلب  �الآل  �شبابيغ  حملة 
فيها  برز  ولذلك  و�ل�شناعية،  �لتجارية  �العمال 
من  فهناك  م��ز�رع،  و�أ�شحاب  و�شناعيون  تار 
�لغني  و�حلاج عبد  كبه  �لتجار �حلاج م�شطفى 

�أبو  �ملحلة جعفر  �أبرز تار هذه  ولكن من  كبه، 
 ،١٩٢٢ ع��ام  للتجارة  وزي���رً�  ك��ان  �ل��ذي  �لتمن 
و�أ�شبح �أكرث من مرة رئي�شًا لغرفة تارة بغد�د، 
كما متيزت هذه �ملحلة بال�شناعات �ل�شعبية �لتي 
مار�شتها بع�س �لعائات �لتي �شكنتها، ويعود منو 
هذه �ل�شناعات �ىل فرتة د�ود با�شا و�يل بغد�د، 
�لعباء�ت  لن�شج  "�لعبخانة"  معمل  �أ�ش�س  �لذي 
�ملعمل كان  و�لقطنية، وهذ�  �ل�شوفية  و�الأقم�شة 
يقع يف منطقة حمام �لر�عي، �لتي �أ�شبحت بعد 
�لعام  �لعر�ق  يف  للن�شيج  معمل  �أول  ت�شم  ذلك 
١٨6٤، وكان �آخر مدير لهذ� �ملعمل �ل�شيد �شالح 
�إبر�هيم زوج �إحدى بنات فتاح با�شا، �لذي �أ�ش�س 
معمل فتاح با�شا يف مدينة �لكاظمية، ومع �شهرة 
�لتجارة،  وبر�عتهم يف  �الآل  تار حملة �شبابيغ 
ن�شاطهم  ب��د�أ  �ل��ذي  �لعملي  �جلانب  يف  متيزو� 
�أبناء هذه  فيه حني تنبهت جمموعة متنورة من 
و�ل�شعي  �لتفكر  يف  �شعة  من  حتمل  مبا  �ملحلة 
يف  و�آفاقها  و�ملعرفة  �لعلم  مناهل  على  لاطاع 
يف  كان  �لع�شرية،  �ملد�ر�س  �أو  �لكتاتيب  دخول 
�لبازركان،  وعلي  �لتمن،  �أب��و  "جعفر  طليعتهم 
متكنت  �إذ  جي"  �لعينه  وعلي  �خلياط،  ومهدي 
�شعيد  حممد  �لعامة  من  بتاأييد  �ملجموعة  هذه 
�لتمن،  �أب��و  �شلمان  �حل��اج  ُتقنع  �أن  �حلبوبي، 
�أب��و �لتمن  �أقنع و�ل��ده �حل��اج د�ود  �ل��ذي ب��دوره 

لتعليم �الوالد، ولقد الحظ �حلاج  ببناء مدر�شة 
علم  �ل�شباب  تعليم  �شرورة  �لتمن  �أب��و  �شلمان 
يكت�شبو�  لكي  �الأجنبية  �للغات  و�تقان  �حل�شاب 
�حلاج  دف��ع  ما  وه��ذ�  �لعمل،  وم��ه��ار�ت  �ملعرفة 
�أبو �لتمن �ىل دعوة بع�س وجوه �ملحلة �ىل  د�ود 
و�لعامة  كبه،  �لغني  عبد  "�حلاج  ومنهم  د�ره 
علي  و�ل�شيد  حيدر،  �ل�شيد  �لكرمي  عبد  �ل�شيد 
مهدي �لبغد�دي و�حلاج مهدي �خلا�شكي وعلي 
و�لعامل  �ل�شهربللي  ح�شني  و�حل��اج  �ل��ب��ازرك��ان 
�أب��و  �شلمان  و�حل���اج  �هلل  �شكر  �ل�شيخ  �لديني 
�أبو �لتمن" وقررو� تاأ�شي�س  �لتمن و�حلاج جعفر 
لتاأ�شي�شها  �لتبعات  يجمعون  و�أخ��ذو�  مدر�شة 
�لعثماين"  �جلعفري  �ل��رتق��ي  "مكتب  و�شميت 
بعد  �جلعفرية  �ملدر�شة  �إىل  ��شمها  ُغ��ّر  �لتي 
�شبب  ويعود   ،١٩١٧ عام  بغد�د  �النكليز  �حتال 
هذه  باأن  �لدين  رجال  �إ�شعار  �إىل  �لت�شمية  هذه 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �مل�شلمني  �أوالد  تعّلم  �ملدر�شة 
و�لدرو�س �لدينية �إ�شافة �إىل �لدرو�س �لع�شرية، 

�س٢٧.
يف  ق��دمي��ة  ب��غ��د�دي��ة  "حمات  ك��ت��اب  مينحنا 
بغد�د  يف  تغّر  م��ا  �كت�شاف  فر�شة  �لذ�كرة" 
�لتي  بغد�د  عن  نبحث  فحني  و�شكانها،  �ملدينة 
قد  �لكتاب،  ه��ذ�  يف  �لتاريخية  �شورتها  ر�أي��ن��ا 
طائلة  حتت  تقع  مدينة  �أم��ام  وكاأننا  جندها  ال 
لها  �ل��ي��وم  منلك  ال  ول��ه��ذ�  م�شتمر،  �شبه  تغير 
ملمحًا عمر�نيًا م�شتقرً� ميّيزها عن بقية �ملدن، 
�أمام مدينة عريقة جدً�، لكنها با هوية  وكاأننا 

معمارية!

ظلت بغداد وتاريخها 
حا�شرين يف اأذهان 
الباحثني يف تاريخ 

العراق القدمي 
واحلديث على ال�شواء، 

اإذ تقدم هذه املدينة 
اإطاللة وا�شعة على 
التقاليد والأعراف 

الجتماعية عند 
العراقيني، فهي 

املدينة التي �شكنتها 
اأغلب فئات املجتمع 

العراقي، وكذلك هي 
مق�شد لكل العراقيني 

لأنها عا�شمة البالد 
وفيها اأغلب موؤ�ش�شات 

الدولة.

وحمالتها
يف الذاكرة

بغداد
د.عالء حميد اإدري�ض
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ذكر  وكما  �لعر�قية  و�مل��دن  بغد�د  و�شفت  وقد 
�لعامل  م��دن  �ك��رث  باأنها  �ل��وردي  علي  �لدكتور 
لعدد  ن�شبة  وخاناتها  مقاهيها  عدد  حيث  من 
ز�رو�  �لذين  �لغربيون  �ل�شو�ح  ويذكر  �شكانها، 
�أن  �لطر�فة  من  ب�شيء  �حلقبة  تلك  يف  بغد�د 

على  للداللة  مقهى  يوجد  ومقهى  مقهى  ب��ني 
كرثة مقاهيها.

�لبد�ية يكيفون مكانًا يف �ملقهى �ىل  وكانو� يف 
ب)�لتخت(  ي�شمى  �مل�شرح  خ�شبة  ي�شبه  م��ا 
�لتي  )�لتخوت(  �ملقهى  م�شاطب  �ىل  ن�شبة 

كانت عري�شة ومتينة كل �ثنتني منها مع بع�س، 
ويذكر يو�شف �لعاين عن هذه �ملقاهي يف �أيامه 
�إال  �رتياد �ملقهى  لل�شباب  �أنه مل يكن م�شموحًا 

بعد �أن تظهر حلاهم.
وكانت هذه �ملقاهي تتناف�س فيما بينها جلذب 

)جمع  �لق�شخونية  با�شتخد�م  �ليها  �لزبائن 
و�لق�ش�س  �حلكايات  رو�ة  وه��م  خون(  ق�شَّ
�ل�شعبية، وكان بع�شها يقدم عرو�س  و�ملاحم 
)�لقره قوز( و )خيال �لظل(، هكذ� كان حال 
�ملا�شي،  �لقرن  بد�ية  حتى  �لعر�ق  يف  �ملقاهي 
�أن بع�س هذه �ملقاهي )ال �شيما يف منطقة  �ال 
كانت  وما  عرو�شها  طورت  بغد�د(  يف  �مليد�ن 
يف  موجودً�  كان  ما  غر�ر  على  للزبائن  تقدمه 
ر�ق�شات  فا�شتقدمت  م��اٍه،  من  و�إي��ر�ن  حلب 
وك��ان  وم�����ش��ر،  ول��ب��ن��ان  ���ش��وري��ا  م��ن  ومغنيات 
�الأخ��اق  يف  نوعيًا  حت��واًل  يعّد  �ال�شتقد�م  هذ� 
فنون  على  منفتحًا  و�قبااًل  �لعامة،  �الجتماعية 
�لتطور  هذ�  تاأثر  وحتت  علنًا.  ممنوعة  كانت 
بنائها  �شكل  �ملقاهي  ه��ذه  غ��رت  �الجتماعي 
للرق�س  �أماكن خا�شة  �ملقهى  بحيث وفرت يف 
ب)�ملر�ق�س(  �شميت  �مل�شرح  بخ�شبة  �أ�شبه 
عام  ذل��ك  وك���ان  �مل��ي��د�ن  يف  �شبع  مقهى  مثل 
١٩٠٧وتو�لت بعد ذلك �ملقاهي �لتي �شارت على 

هذ� �ملنو�ل كمقهى �لعز�وي ومقهى �ل�شو��س.
وحتولت هذه �ملقاهي وعرو�س )�ل�شانو( وهي 

��شبه بالتمثيلية �لهزلية �ىل ما ي�شبه �الأر�شية 
�لت�شلية  متثيليات  بذرة  �أنع�شت  �لتي  و�لقاعدة 
�ل�شائع  �ملفهوم  وكان  �ل�شاخرة،  و�لكوميديات 
)�ل�شانو(،  ف��ن  ه��و  �ل��ن��ا���س  ب��ني  �لتمثيل  ع��ن 
عرو�س  بانتظام  تقدم  �ملقاهي  ه��ذه  و�أخ��ذت 
فطرية  متثيلية  ع��رو���س  وه���ي  )�الخ���ب���اري( 
�شاخرة تقدم �رتااًل، لها قو�عدها وتقاليدها 
و�ل�شو�رع  �الأ�شو�ق  يف  تقدم  كانت  �ل�شنعة  يف 
م��ن ق��ب��ل ج��م��اع��ة م��ن �اله�����ايل، وه���م ه��و�ة 
�ملدينة  يف  �آنيًا  حدثًا  يختارون  حمرتفني  غر 
�ملختار  �ليوما  ت�شخي�س هذ� �حلدث  ويعيدون 
بالنكتة  فيه ممزوج  مبالغ  �شاخر  ب�شكل هزيل 
و�لرق�س و�حلركات، ويعلقون على �حلدث وقد 
يبدون منه موقفًا، و�أكرث هذه �الأحد�ث �شيا�شية 
ناقد  �شعبي  فن  باخت�شار  فهو  �جتماعية،  �أو 
ب�شكل جارح لبع�س مظاهر �حلياة �الجتماعية 
�ملعي�شة، يت�شف بالعفوية و�لفطرية، وهو مغرق 
�لو�شطى،  �لقرون  �شو�رع  فنون  من  �لقدم  يف 

ي�شعب حتديد بد�ياته بدقة. 
ومن رجاالت هذ� �لفن �ل�شاخر يف ذلك �لزمان 

�مل�شاهمة  ف�شل  له  �ل��ذي  ز�دة(  لقلق  )جعفر 
�ل�شعبي  �لفن  هذ�  عرو�س  نقل  يف  �الأ�شا�شية 
�ل��ع��ام��ة �ىل حلبات  و�ل�����ش��اح��ات  �ل�����ش��ارع  م��ن 
ثم  �لقدمية،  �لبغد�دية  �ملقاهي  يف  �ملر�ق�س 
تطوير هذ� �لفن ليقدم على خ�شبات �مل�شارح. 
لقد �رتبط �أ�شلوب ) جعفر لقلق ز�دة( �ل�شاخر 
�لهزيل بامل�شرح �لكوميدي يف �لعر�ق فيما بعد، 
�أعمال كل رو�د �لكوميديا  وترك ب�شماته على 
�لق�شاب  �شهاب  كتابات  �شيما  ال  ب��ع��ده،  م��ن 
�ل���ع���ز�وي، وعلى  �ل��ع��اين وع��ب��د �هلل  وي��و���ش��ف 
�لفرق �مل�شرحية، ومنها )فرقة �لزبانية( �لتي 
معهد  طاب  من  �شغرة  جمموعة  من  تكونت 
�مل�شرحيات  بتقدمي  و��شتهرت  �جلميلة  �لفنون 
 ١٤( ف��رق��ة  وك��ذل��ك  �الرت��ال��ي��ة،  �لكوميدية 

متوز(.
وقد �شلط كثر من �لنقاد و�ملهتمني بعد ٢٠٠٣ 
�ل�شوء على هذ� �لفن �ملهمل ومن زو�يا خمتلفة 
كاأنهم يعيدون �كت�شافه ويردون له �العتبار بعد 
�أن �أهمله �جلميع طويًا، و�لنظر �إليه على �أنه 

نقطة م�شيئة يف تاريخ �مل�شرح �لعر�قي.

مل يعرف اأهايل بغداد يف اأواخر الدولة العثمانية امل�شرح، ومل يكن العراق ميلك 
النوادي الثقافية والجتماعية باملعنى الذي نعرفه الآن حتى منت�شف القرن 

التا�شع ع�شر، وكان العامة من النا�ض يق�شون اأوقات فراغهم يف املقاهي واخلانات 
اأما لت�شريف امل�شالح فيما بينهم اأو للت�شلية، وقد ا�شتهرت بغداد بكرثة مقاهيها 

وخاناتها العامرة...

فن�ن الله� والت�شلية يف 
املقاهي البغدادية القدمية

هناء العب�دي
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

اللقاح �شالح
�لعر�قية يف �شهر �شباط  �أطلقت وز�رة �ل�شحة 
للمو�طن  مي��ك��ن  �إل��ك��رتون��ي��ة  من�شة  �مل��ا���ش��ي 
�للقاح  على  ح�شوله  ل�شمان  فيها  �لت�شجيل 
�جلغر�فية  �لرقعة  ح�شب  ل��ه  م��وع��د  بتحديد 
لكبار  �الأف�����ش��ل��ي��ة  وك��ان��ت  ف��ي��ه��ا،  يقطن  �ل��ت��ي 
و�أمر��س  �ملزمنة  باالأمر��س  وللم�شابني  �ل�شن 
فيما  �لتنف�شي،  �جل��ه��از  وع��ج��ز  �حل�شا�شية 
من  و�ملر�شعات  �حلو�مل  �ل�شيد�ت  ��شتبعدت 
�أخذ �للقاح لعدم وجود قاعدة بيانات و�ختبار�ت 
�شريرية كافية حول �لتطعيم وخماطره عليهن، 
وت�شمح  �لنظر يف قر�رها  �ل��وز�رة  تعيد  �أن  قبل 

لهن بالتطعيم.
)�إميان خليل(، �ملنت�شبة يف �أحد مر�كز �لتطعيم 
مل  �ملا�شي  �آذ�ر  "يف  ت��ق��ول:  �ل��ك��رخ  ب��غ��د�د  يف 
�ملو�طنني  من  قليلة  قّلة  غر  للتطعيم  يح�شر 
�ل��ع��ر�ق��ي��ني �أغ��ل��ب��ه��م م��ن ك��ب��ار �ل�����ش��ن وذوي 
يف  تز�يدت  �الأع��د�د  �أن  �إال  �ملزمنة،  �الأمر��س 
�شهري ني�شان و�أيار كثرً�، حتى �أن �ملركز �شار 
يعج باملر�جعني د�خل �ملبنى ويف �حلد�ئق وحتى 
عند �لبو�بة، ومتكنا من تطعيم �جلميع بالرغم 

من قلة �لكو�در."
اللقاح يخفف الإ�شابة ول مينعها 

�الأح��ي��اء  �أ���ش��ت��اذة  �ل�شهيل(،  )رغ��د  �ل��دك��ت��ورة 
لديها  بغد�د،  جامعة  يف  �لعلوم  بكلية  �لدقيقة 
جملة من �لن�شائح للنا�س ب�شاأن مكافحة �ملر�س 
ل�"ل�شبكة"  نفت  وق��د  �ل��ل��ق��اح،  �أخ��ذ  و���ش��رورة 
�لفرو�س  ز�ل  ما  �إذ  �لفرو�س،  �نت�شار  تر�جع 
ن�شطًا، لكن عدد �الإ�شابات �نخف�س ب�شبب قلة 
�الإ�شابات  ن�شبة  ف��اإن  و�إال  �الختبار�ت،  عديد 
 ،٪١٠ تتجاوز  لاختبار�ت  �لكلي  �ل��ع��دد  �إىل 
وهذه ن�شبة مرتفعة، وو�شلت يف �الآونة �الأخرة 
�نت�شار  ينخف�س  �أن  هو  يهمنا  وم��ا   ،٪١٣ �إىل 
�الإ�شابات  عدد  عن  �لنظر  ب�شرف  �لفرو�س، 

�لتي تتحكم بها عو�مل عدة. 
ت�شيف �ل�شهيل: "�أ�شجع �لنا�س على �أخذ �للقاح 
بجرعتيه و�لتم�شك بالكمامة، فاللقاح يقلل من 

حدة �الإ�شابة وال مينعها."
�حل�شا�شية  معهد  مدير  كان  �ل�شدد،  هذ�  يف 

جوبهت حمالت التطعيم يف العراق برف�ض �شعبي كبري 
وت�شكيك بفاعلية اللقاح، ناهيك عن اآثاره اجلانبية، 
وانت�شرت على نطاق وا�شع �شائعات على اأنه اأحد اأدوات 
الدول الراأ�شمالية حللب ال�شعوب، ورمبا ال�شيطرة عليها.
لكن �شرعان ما اأثمرت احلمالت التوعوية واملنا�شدات 
الدينية عن تغيري يف قناعات النا�ض، جنم عنه اإقبال غري 
متوقع للح�شول على اللقاحات.

ريا عا�شي

وه�����������ل مي���ن���ع 
الإ�شابة

امل�����اط����ن�����ن ي���ت�������ش���اءل����ن:

هلالتطعيم اآمن؟
؟
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�شّرح  قد  فاوت�شي(  )�أنتوين  �ل�شيد  �الأمركي 
ب�����ش��دد ل��ق��اح ف���اي���زر، �ل���ذي ت��ع��اق��دت وز�رة 
�ل�شحة على �شر�ء �أربعة مايني جرعة منه يف 
�شهر ني�شان �ملا�شي: "يبدو يف �لوقت �حلايل �أن 
�لعدوى،  من  �الإن�شان  حماية  يف  �أف�شل  �للقاح 

مقارنة باالإ�شابة �لطبيعية."
حتى  �للقاح  �أخ���ذ  �إىل  فاوت�شي  �ل�شيد  ودع���ا 
ن�شبة  و�ن��خ��ف��ا���س  تعافيهم  ب��ع��د  للم�شابني 
قال:  �إذ  �أج�شامهم،  يف  �مل�شادة  �جل�شيمات 
�الإ�شابة  من  �ملتعافني  �أن  �لدر��شات  "�أثبتت 
من  حم�شنني  لي�شو�  ه��م   ١٩ كوفيد  مب��ر���س 
�الإ�شابة مرة �أخرى، وال�شيما بعد ظهور �شاالت 
�للقاح  ب��اأخ��ذ  نو�شي  لذلك  ك��ورون��ا،  م��ن  ع��دة 

للتخفيف من �الإ�شابات و�أعر��شها."
�لطبيب  م�شتت(،  )�أحمد  �لدكتور  يقول  فيما 
من  فقط   ٪٤ "�إن  �ل��بي��ط��اين  �مل�شت�شفى  يف 
 ١٩ لكوفيد  �مل�����ش��اد  �ل��ل��ق��اح  تلقو�  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
 Covidvax موقع  �أرق���ام  وف��ق  بجرعتيه، 
يف  �للقاح  متلقي  بيانات  بت�شجيل  �ملتخ�ش�س 

�لعامل."
"تتوقع  ل�"�ل�شبكة":  م�شتت  �لدكتور  وي�شيف 
�لوترة  �إىل  ��شتنادً�  وبياناته،  �مل��وق��ع  �أرق���ام 
�حلالية للتلقيح يف �لباد، �أن ي�شل �لعر�ق �إىل 
ن�شبة ٧٠٪ من تلقيح �شكانه يف عام ٢٠٧٥" �إذ� 

هي  ما  على  �ليوماة  �لتلقيح  ن�شب  ��شتمرت  ما 
عليه �الآن. "

فايرو�س  يف  "�ملقلق  قال:  �إذ  قلقه  عن  و�أع��رب 
له  �ُشمح  كلما  با�شتمر�ر  يتحور  �أن���ه  ك��ورون��ا 
باالنت�شار، وهناك خطر كبر �أن �ملتحور�ت قد 

تقلل من فعالية �للقاحات."
من  خالية  ت�شبح  مل  "�أمركا  م�شتت:  وت��اب��ع 
ب��د�أت  �أن  بعد   ٢٠٠٠ ع��ام  �إال  �حل�شبة  مر�س 
ك��ان  بخطة   ١٩6٨ ع���ام  م��ن��ذ  �ل��ل��ق��اح  ب��ت��وزي��ع 
�لهدف منها �أن ينتهي �ملر�س مطلع عام ١٩٨٢، 
جدً�  كبرً�  فارقًا  ت�شكل  عامًا  ع�شر  ثمانية  �إن 
لدولة غنية وتتمتع بنظام �شحي عاٍل، فما بالك 

بالدول �ل�شعيفة و�ملتهالكة؟"
اأزمة خدمات

يف ظل �أزمة �لبنى �لتحتية و�خلدمات �ل�شحية 
من  كثرً�  ح�شدت  �لتي  �ل��ع��ر�ق،  يف  �مل��رتدي��ة 
يف  �الأوك�شجني  قناين  قلة  ب�شبب  �أم��ا  �الأرو�ح، 
�ح��رت�ق  ب�شبب  �أو  للجائحة،  �الأخ���رة  �الأزم���ة 
م�شفى كامل من دون خمارج طو�رئ �شحيحة، 
تذليل  ع��ن  ع��اج��زة  �ل�شحية  �ل��ل��ج��ان  ت��ق��ف 

�ل�شعوبات �أمام �ملو�طن.
�لرموك  م�شت�شفى  يف  �ملقيمني  �الأط��ب��اء  �أح��د 
)رف�س �الإف�شاح عن ��شمه( يقول ل� "�ل�شبكة": 
�ل�شغوط،  من  لكثر  وزمائي  �أن��ا  "نتعر�س 

ف��ن��ح��ن ن��ع��اين م���ن ق��ل��ة �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت د�خ���ل 
للمر�شى  �ملر�فقون  و�الأهايل  نف�شه،  �مل�شت�شفى 
من  �خل��روج  ويرف�شون  معهم  �لتعامل  ي�شعب 
�أو  ع�شائريًا  ويهددوننا  �ملركزة  �لعناية  ردهات 

مبقا�شاتنا لو حدث �أن تويف مري�شهم."
الك�رونا باقية..

روؤ�شاء  وت�شريحات  و�لدر��شات  �الأبحاث  بينت 
�لدول �لغنية �أن �لكورونا باقية، لكنهم �شرفعون 
يف  وي�شاهمون  �للقاح  �أخ��ذ  ح��ال  يف  �لكمامة 
تطعيم �لعامل �أجمع، بح�شب ت�شريحات رئي�س 
�جتماع  )بوري�س جون�شون( يف  بريطانيا  وزر�ء 
�ل�شبع.  ل��ل��دول  �جلائحة  ملحاربة  �أوروب���ا  قمة 
فعّمن �شينتج �للقاح؟ ومن هو �مل�شتفيد؟ وكيف 
�شت�شل �للقاحات �إىل دول ي�شلها �ل�شاح قبل 

�لعلم؟
لكننا  مبتورة،  و�الإجابات  كثرة  �الأ�شئلة  تبقى 
�أن تنتهي هذه �جلائحة بالتطعيم، حالها  ناأمل 
�الأطفال  ك�شلل  �لعلم  حاربها  كثرة  �أوبئة  حال 

و�حل�شبة و�ل�شل و�جلدري.
ويف هذه �الأيام بد�أت دول تعلن عن خلوها من 
لكن  و�ل�شفر،  لل�شياحة  متاحة  و�أنها  �جلائحة 
نيوزلند�  �الإ�شابة؟  من  �لو�فد  ياأمن  حقًا  هل 
و�أ�شرت�ليا �أعلنتا متامًا �أنهما بلد�ن خاليان من 
�إ�شابة  �أي��ة  منهما  �أي  يف  تظهر  مل  �إذ  كورونا، 
ب�شبب غلق �حلدود، وعزل �لقادمني عزاًل تامًا 
�الأمن  عليه  ي�شرف  فندق  منفردة يف  يف غرف 
وبعد  �ملر�س،  من  خلوهم  من  للتاأكد  و�ل�شحة 
منازلهم،  �إىل  بالذهاب  لهم  ي�شمح  يومًا   ١٤
ي��اأخ��ذو�  ومل  �ل��ف��اي��رو���س  يدخلهم  مل  وب��ذل��ك 

�لتطعيم.
ووهان

فيها  ظهر  �ل��ت��ي  �ل�شينية  )ووه����ان(  يف  �أم���ا 
�أي��ة  للكمامة  تعد  فلم  م���رة،  �أول  �ل��ف��اي��رو���س 
لقاح  ق��اط��ن��ي��ه��ا  ك��ل  �أخ����ذ  �أن  ب��ع��د  ����ش���رورة، 
الأي  �ل�شني  ت�شمح  وال  �ل�شيني،  �ل�شينوفارم 
بلقاح  ُطّعم  �إن مل يكن قد  �أر�شها  �أن يطاأ  ز�ئر 

�ل�شينوفارم ح�شرً�.
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

عا�شمة طابق واحد!

��شتقبلْت  �لتي  و�ملدينة  وطنك  يظل  �هلل،  مد�ئن  يف  ت�شافر  عندما 
�أ�شبحت  وقد  نف�شك  فتجد  حللت،  �أّن��ى  ير�فقانك  �الأوىل  �شرختك 
تلك  �شو�رع  زغب  من  وو�ردة  �شاردة  كل  تر�شد�ن  كامرتني  عيناك 
�لظال  وخ�شرة  �لبحر،  �شاحل  على  �ملتناثرة  جد�ئلها  حتى  �ملدن، 
�أو  �لعز�ء  باحثًا عن  �إياها مبدينتك،  مقارنًا  �لناع�شة،  �أجفانها  فوق 

�الأمل �أو �ل�شلوى.
بها  �الأوروب���ي���ون  م��رَّ  �لتي  تلك  �أو  �الأوروب��ي��ة  �شيما  ال  �مل���دن،  بع�س 
�أقمت  لو  حتى  ب�شهولة،  خر�ئطها  تعطيك  ال  طويًا،  و��شتعمروها 
فيها طويًا، �شتجدها مدنًا مرّكبة من طبقات، مثلما تاريخ عمر�نها 
وثقافتها يتاألف من طبقات، وبينما تد �حلياة �شاّجة �شاخبة ماأى 
بال�شم�س و�لهو�ء و�الأماكن �لو�دعة �ملده�شة على �ل�شطح، ثمة طبقات 
�أخرى ال تكون يف مدى نظرك يف �الآن نف�شه، �شاّجة و�شاخبة وتتقاطع 
تلك  يف  �الأر���س  حتت  ذلك  يكون  وقد  وتفرتق،  تلتقي  �حلياة،  فيها 

�مل�شالك �لدودية �لتي مل تخطر يف بال �أعظم م�شتعمر�ت �لنمل. 
" فيها رو�ئح  على عمق ع�شرين مرتً� �أو ثاثني �أو مائة، حمطات "تعطُّ
رو�ئح  مع  ع�شاقهن،  للقاء  �لذ�هبات  �أو  �أعمالهن  �لقا�شد�ت  �لن�شاء 
تكاد  وال  �الأنفاق،  غالبًا يف حمطات مرتو  تكرث  �لتي  �ل��ورود  حمات 
كر�ج  �أي  على  ُتقبل  حني  ُتزكمك  �لتي  �ملحركات  زيت  ر�ئحة  ت�شم 
�لتاريخية:  �لعبارة  �أثرية عندنا، ولن تقر�أ  �أو حمطة قطار  �شيار�ت، 
م�شرقية على جدر�ن  كاأي حكمة  تنت�شر  للحمر" �لتي  هنا  "�لب�.... 

كثرة يف مهاجعنا �مل�شّماة "مدنًا" جمازً�.
�ملدن هناك تت�شاعف بالرغم من �أن م�شاحاتها �شبه ثابتة، �لفائ�س 
مثًا  برلني  �ملركزية يف  �لقطار  �ملرت�كبة. حمطة  من طبقاتها  ياأتي 
هي �أبرز مثال لذلك �لتعدد �ملتكاثر، �إذ تدخلها قطار�ت �ملرتو �لتي 
ت�شر حتت �الأر�س وتلك �لتي ت�شر فوق �الأر�س، وتدخلها �لقطار�ت 
ي�شبه  عماق  مبنى  يف  ذلك  كل  �شتى،  جهات  من  �ل�شريعة  �لدولية 
�أو  �شت طبقات  بارتفاع  وهو  �لظاهر منه،  �جلبل �جلليدي، فاجلزء 
�أكرث، �أ�شغر بكثر من �جلزء �لذي حتت �الأر�س، وال يكاد �ملرء يدرك 

بعينه �ملحدودة �أين يبد�أ ذلك �ملكان و�أين ينتهي، لفرط ت�شعبه وكرثة 
م�شاربه.

وميكن �لقول �إن �أكرث من %90 من مباين �ملدينة هناك تتاألف من 
لديك  �أن  ذلك  ومعنى  �الأر�شية،  �لطبقة  عن  ف�شًا  طبقات  خم�س 
�ل�شكان  مدينة م�شاعفة �شت مر�ت من حيث قدرتها على ��شتيعاب 

و�إيو�ئهم.
يف  يبالغ  ملن  قدميًا  قيل  فقد  �لعتيد،  �لعر�قي  كوكبنا  �إىل  عدنا  ولو 
"يتبغدد"، وبغد�دنا �جلميلة، بغد�د �لع�شرية  �أنه  �لرتف و�لرفاهية 
�لتي منت وترعرعت يف �أح�شان �لتمدن، و�شاد معماريوها �ملعا�شرون 
�أن  قبل  �ملد�ئن  جوهرة  لتكون  و�شاحاتها  مبانيها  �ل��رو�د  وفنانوها 
يخّربها �لرعاع بحروبهم ونزعاتهم �لغجرية، ُهجرت منذ عقود من 
�ل�شنو�ت، وللقارئ �أن ي�شتوثق من كامي بزيارة �شو�رعها �لرئي�شة، 
�شركة  ومبنى  �ل�شمان  كعمارة  طبقات،  من  �ملوؤلفة  �لعمار�ت  فكل 
�شاحة  �إىل  و�شواًل  �خللفاء  �شارع  عمار�ت  وكل  �حلياة  على  �لتاأمني 
�لتحرير - ما عد� �ل�شكنية طبعًا- مهجورة متامًا، �أو �أن �مل�شغول منها 
هو �لطابق �الأر�شي فقط، مبحات �أو خمازن تنرث �أح�شاءها من دون 
عناية �أو نظافة يف وجه �أي الئحة ح�شارية مدنية، وتقول لك �إن بغد�د 
�أن  �الآن، بل هي قرية كبرة من طابق و�حد، وميكنك  لي�شت مدينة 
ترى قطعان �لغنم �أو �ملاعز "ترعى" يف �أرقى �شو�رعها و�أحيائها، وقد 
ال تد فيها ما يثبت �نتماءها للمدن �لع�شرية، �للهم �إال تلك �الآثار 

�لغاربة من بقايا عهدها �مللكي وجمهوريتها �الأوىل.

بع�ض املدن، ل �شيما الأوروبية اأو تلك 
التي مرَّ الأوروبي�ن بها وا�شتعمروها 

ط�ياًل، ل تعطيك خرائطها ب�شه�لة، 
حتى ل� اأقمت فيها ط�ياًل، �شتجدها مدنًا 
مرّكبة من طبقات، مثلما تاريخ عمرانها 

وثقافتها يتاألف من طبقات..
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�خلريطِة  على  و�الأوه���ام  �لتفاهِة  جن��وِم  �شعوِد  يف  يتحكم  من  ُت��رى 
�الجتماعيِة و�لثقافية، وما حكايُة جيل �ل�شباب �لذين ي�شعون هوؤالء 
�مل�شوهني قدوة لهم، وملاذ� غدت �ملو�شوعات �جلادة �لهادفة �ختيارً� 

هام�شيًا و�شط غاباِت �لت�شطيِح و�ل�شحالة؟!
التوح�ض الفرتا�شي

يتمدد  �لفكري،  و�لتغييب  �لب�شري  �خل��د�ع  من  �فرت��شي  "غول 
عو�شًا  �مل�شّوه  �الفرت��شي  �لبديل  ويقدم  �لو�قعية  حياتنا  ليفرت�س 
�ل�شباب  �ملتابعني  الآالف  �ملُلهم  �مل��دّون  ب��د�أ  �لتحذير،  بهذ�  عنها" 
)علي برهوف( هجومه على ما ت�شدرُه �مليديا من م�شاهر �لتفاهة، 
قائًا: �لتنمر و�إثارة �جلدل غر �الأخاقي و��شتن�شاخ تارب �الآخر 
بدون �أي خدمة للمجتمع طريقة �شائعة حل�شد �ل�شهرة، ومن �ملوؤ�شف 
�أغلب �مل�شاهر �شنعو� جمدهم ورفاهيتهم ور�حتهم وم�شتقبلهم  �أّن 
تفاهة،  من  يعر�شونه  مبا  و�إيهامهم  �لنا�س  جمامات  ح�شاب  على 
ُمبالغًا  تقديرً�  يلقى  م�شّوهًا  �فرت��شيًا  جيًا  لنا  خلقو�  وبالنتيجة 
�خلادعة  �ملو�قع  هذه  على  يقّدم  ما  تفاهات  عن  �لطرف  يغ�س  فيه 
�ملليئة بال�شور و�الدعاء�ت. ويعتقد برهوف �أن هذه �لنماذج �مل�شّوهة 
�شنيعة ف�شل �جتماعي و�شدمة لطاملا �أن هوؤالء لي�س الأحدهم �إجناز 
�لتباهي بعدد  �مليديا غر  �أو  �لفن  �أو  �لريا�شة  ُيذكر �شو�ء يف جمال 
�أ�شبحت حتلم ب�شخ�س ناجح يف حياته  �ملتابعني، و�لنا�س يف �لو�قع 
�لو�قعية ال �الفرت��شية �لكاذبة. وختم برهوف حديثه بالدعوة �إىل 
حياة  من  وحذفهم  حياتنا  من  �لنماذج  هذه  تخرج  �جتماعية  ثقافة 
�أطفالنا، مهيبًا بالنخب �لثقافية �أن تتبنى حمات تثقيفية حتث على 
بقاءهم  منها  ي�شتمدون  �لتي  �لتطبيقات  جميع  من  متابعاتهم  �إلغاء 
وفور  معهم،  وتفاعلهم  �ملتابعني  �أع��د�د  هو  فاأوك�شجينهم  وربحهم؛ 

قطعه ينتهي كل �شيء.
ڤايرو�ض قاتل

�لتافه  �ملحتوى  �شانع  الأن  �لقاتل،  �لكذب  غارقة يف ع�شر  "�الجيال 
و�أفكار  تنمرية  وح��و�ر�ت  تافهة  فيديوهات  قدمه،  ي�شع  �أين  يعرف 

مري�شة لها من ي�شّوقها حتت غطاء �لرتفيه و�ملز�ح".
�لكندية،  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �لنا�شطة  تخ�شاه  ما  هذ� 
من  لنا  حتّدثت  �لتي  كاوو�س  بلقي�س  �ملغرتبة  �لعر�قية  �ل�شحفية 
"تورنتو" قائلة: �لباحثون عن جمهور و�شهرة ال يتورعون عن فعل �ي 
لكل منهم جنودً� جمندين  ومع ذلك جند  �النظار،  لهم  يلفت  �شيء 
بادمغة مغ�شولة يحاربون ب�شر��شة دفاعًا عن رمزهم من غر تفكر 
ب�شو�ب ما يقدمه �أو خطئه، جيو�س لديها ��شتعد�د د�ئم للهجوم على 
كل من يخالفهم �لر�أي وهذ� هو �لتوح�س بعينه، و�أظن �أن �لغاية من كل 
هذه �للعبة؛ ن�شر �جلهل و�لتطرف بكل �أ�شكاله ما د�مت �ملو�شوعات 
�أنهم  يعلمون  ال  متابعيهم  �ن  و�مل�شكلة  �لهدف،  هي  تعد  مل  �لهادفة 
�ل�شبب يف �شهرة �أولئك �لنا�س، الأنهم يزيدون عدد �مل�شاهد�ت وهذ� 
ي�شبه متامًا �مل�شاهمة يف �نت�شار فرو�س م�شر باملجتمع، و�لقلة �لقليلة 

�أمام  �شيء  فعل  ت�شتطيع  ال  و�الأخ��اق  بالقيم  �لتم�شك  حت��اول  ممن 
�ملقابل  يف  كاوو�س:  وت�شيف  �ملدرو�شة.   �ل�شطحية  من  جارف  �شيل 
جند �أن �شناعة �لنجوم �أو �مل�شاهر حترتفها �أوروبا وهوليوود وحتى 
م�شر، الأنها تري بطريقة مدرو�شة، �إذ يلقى �ملبتدئ �ملوهوب دعمًا 
وت�شجيعًا من كل �لو�شائل �لفنية و�الإعامية، وهذ� ما نفتقده متامًا 

يف �لعر�ق.
جيو�ض الكرتونية

بلهاء  عن  مد�فعة  �لكرتونية  جيو�شًا  لنا  �أف��رزت  خطرة  "ظاهرة 
يحرتم  فيها  �أحد  ال  ع�شبية  نز�الت  �إىل  حتولت  �ملناق�شات  �لط�شة، 
�لعاملي  �ملخرج  �بتدرنا  هكذ�  �لفكرية"  و�مليول  �لثقافات  �ختاف 
و�لعر�قي �ال�شل )جعفر مر�د( من مدينة �ل�شباب "لندن" بحديثه 
عن �شركات �النتاج وتقييماتها �لربحية، قائًا:يف �أوروبا هنالك �أي�شًا 
ي�شجل من  �ل�شخ�س بح�شِب متابعيه وما  تقّيم  �إنتاج ربحية  �شركات 
�إاّل ن�شبة  م�شاهد�ت على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، لكنها ال ت�شكل 
تعتمد  �لتي  �لعماقة  �الأوروب��ي��ة  �ل�شركات  تطرحه  ملا  قيا�شًا  قليلة 
�لفني  تاريخها  يف  �ملحرتفة  �لنماذج  �إب���ر�ز  يف  �حلقيقية  �جل��ودة 
�ل�شرقية  جمتمعاتنا  يف  ظهرت  لقد  �الإن�شانية،  و�أعمالها  وجناحها 
�شريحة من �لتافهني و�جلاهلني وذوي �ل�شحالة �لفكرية، الأنَّ �ملقيا�س 
�جلمعي �أ�شبح ي�شر باتاه حتقيق �الأرباح على ح�شاب �ملُحتوى، علمًا 
وي�شوقها  نف�شه  يثّقف  �الإن�شان هو من  �أن  للنجاح  �لهرمي  �لتدرج  �أن 

�أمنوذجًا يحتذي به �الآخرون عب �ختياره ملجال �إبد�عه.
كاآبة ون�شاز

�لتكنولوجيا،  جمال  يف  �ملتخ�ش�س  �ملهند�س  جبار  و�شام  د.  ور�أى 
و�نحد�ر  �لفر�غ  �أنتجه  مغناطي�شيًا  منومًا  �مل�شهورة  �لفقاعات  تلك 
وعي �ل�شر�ئح �ملتلقية. و�أ�شار �إىل �أن �شناعة م�شاهر �لتفاهة لي�شت 
من  ملجموعة  باالأ�شل  تعود  بل  مبجتمعنا،  و�خلا�س  �جلديد  باالأمر 
مر�قبي �ملحتوى من �شنو�ت طويلة، �إذ لفت �نتباههم �هتمام �لنا�س 
و�إعجابهم ب�شخ�شيات حقيقية موهوبة ت�شتحق �الهتمام مثل "�لفي�س 
فاحظو�  و�لريا�شة،  �لفن  م�شاهر  �لبيتلز" من  بري�شلي" و"فرقة 
يهتم  �أن  يفرت�س  بينما  حياتهم  تفا�شيل  باأ�شغر  �ملعجبني  �هتمام 
�ملتابع فقط باالأد�ء، هذه �لظاهرة �لن�شاز ف�شًا عن تهييج �ل�شحافة 
�هتمام  تك�شب  �لتي  �لفقاعات  �شناعة  ظهور  �إىل  �أدى  �ل�شفر�ء، 
و�الأخطر  و�لرتويج،  للدعاية  وت�شتغلها  �ملجتمع  من  و��شعة  �شريحة 
من ذلك كله �أن �جليل �ملهتم بهذ� �ملجال ال�شيما �ملتابعني �شي�شابون 
باالإحباط و�لكابة، على �شبيل �ملثال �ملر�هقني �أو �ل�شباب بعد �ل�شعي 
حياته  �أن  �شيجد  ع��دة  ��شهر  وبعد  وتقليده،  �لرتند  خلف  �حلثيث 
�لو�قعية مل تتغّر ومل تتاأثر و�شينعك�س ذلك �شلبًا على نف�شيته، �أو مثًا 
بو�شت حت�شل على  في�شبوكيًا ويف كل  وم�شهورة  بنت بح�شاب وهمي 
�لتعليقات و�آالف �لايكات، بعدها ينتهي �الأمر وتعود للمطبخ  مئات 

وتد نف�شها م�شت�شعفة و�شط �أو�ين �لطبخ و�لتنظيف.

فقاعاٌت افرتا�شيٌة عمالقة، تعتا�ض على ما ي�شمى الـ"الط�ّشِة" و�شناعة 
التفاهة وترويجها، بعد اأن �شارت ح�شيلة الإجنازات واملهارات الفردية 

تقا�ض بعدد الاليكات والكومنتاِت وعدد املتابعني مع اأن اأ�شحابها مل 
يحققوا �شيئًا يذكر على اأر�ِض الواقع، ال�شو�شل ميديا باتت ت�شيطر على 

ال�شباب وت�شغلهم اأكرث من ان�شغالهم بتحقيق اأعمال ذات جدوى.

"الط�ّشة"
اأوه���������ام اف���رتا����ش���ي���ة 

تفرت�ض ال�اقع 

جن�م

اآمنة عبد النبي
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�أي�����ش��ًا  �إي����ر�ن  �جل����ارة  ك��ررت��ه��ا  �لق�شية  ه���ذه 
�شرو�ن  نهر  �ىل  �ملتدفقة  باملياه  بعدما حتكمت 
�الأر��شي  ت��روي  �لتي  مياهه  من�شوب  فانخف�س 
ب���دءً� من  �ل��ع��ر�ق  د�خ���ل  �لنهر  بها  �ل��ت��ي مي��ر 
حمافظة �ل�شليمانية و�شواًل �ىل حمافظة دياىل، 
�أر��ٍس  وقد تتحول �الر��شي �ملحيطة بالنهر �ىل 

مهددة بالت�شحر. 
�أكرم  كرد�شتان  �إقليم  �شدود  د�ئ��رة  عام  مدير 
�إقليم  �شدود  يف  �ملياه  و�شع  �أن  من  حذر  �حمد، 
�شح  �أن  �إىل  م�شرً�  للغاية"،  "�شيئ  كرد�شتان 
ب�شكل  �ملو�طنني  على  �شيوؤثر  �لعام  ه��ذ�  �ملياه 
�أ���ش��ح��اب �الأر����ش��ي  �إ���ش��ع��ار  كبر، م��ا دف��ع �ىل 
كرد�شتان،  �إقليم  يف  باالأنهار  �ملحيطة  �لزر�عية 

�لعر�ق،  و�شط  يف  �لزر�عية  �الأر����ش��ي  وكذلك 
و�الزمة  �ملياه،  قّلة  ب�شبب  �الأر��شي  زر�عة  بعدم 
�لزر�عية  �الأر��شي  م�شتقبل  تهدد  �أن  �شاأنها  من 

لي�س يف �الإقليم ح�شب بل يف عموم �لعر�ق.
انخفا�ض منا�شيب املياه

حمافظة  يف  �ل���و�ق���ع  درب���ن���دخ���ان  ���ش��د  م��دي��ر 
�شرو�ن  نهر  �أن  �أك��د  خ��اين  رحمن  �ل�شليمانية 
ي�شهد �نخفا�شًا خطرً� يف من�شوب �ملياه، مبينًا 
�لنهر  مياه  من�شوب  يف  �حلا�شل  �النخفا�س  �أن 
وقال:  ع��ّدة،  مناطق  نحو  �ملياه  تدفق  يف  �شيوؤثر 

"�إن من�شوب �ملياه يف نهر �شرو�ن �نخف�س بن�شبة 
�لهاطلة  �الأمطار  قّلة  �إىل  يعود  وذلك  مرتً�،   ١١

هذ� �لعام، و�إن�شاء �ل�شدود على �لنهر.
و�أ�شار خاين �إىل �نخفا�س ن�شب �ملياه بن�شبة 6٥٠ 
يوؤثر  وهذ�  �ملا�شي،  بالعام  مقارنة  �شيغا  مليون 

على �لزر�عة و�لري وحياة �الأفر�د ب�شكل عام.
مدير �شد دربندخان، �أو�شح �أن نهر �شرو�ن مل 
ي�شهد هذ� �النخفا�س يف من�شوب �ملياه منذ 6٠ 
�ملياه �جلارية  ن�شب  �نخفا�س  �إىل  عامًا، م�شرً� 

يف رو�فد �لنهر من �جلانب �الإير�ين.

يواجه العراق تهديدًا جّديًا باجلفاف، نظرًا لبناء �شدود مائية من اجلارة تركيا 
على م�شار نهري دجلة والفرات، اإذ يعّد بناء م�شروع "الغاب" الرتكي الذي ي�شتمل 

على 22 �شدًا كبريًا و�شغريًا على منابع نهر دجلة قبل دخوله الأرا�شي العراقية 
جتاوزًا �شافرًا على احلقوق املائية للعراق على وفق ما اأقرته الأمم املتحدة 

واملنظمات الأخرى املعنية بتقا�شم املياه بني الدول املت�شاطئة.

ب�شب��ب �ش��ح الأمط��ار وبن��اء ال�شدود

�ملنبع  من  ب��دءً�  كم   ٤٤٥ نهر�شرو�ن  طول  ويبلغ 
مدينة  قرب  �لو�قعة  ز�كرو�س  جبال  �شل�شلة  يف 
دياىل،  حمافظة  �ىل  و�شواًل  �إي��ر�ن،  يف  �شنندج 
ويغذي �لنهر م�شاحة ٢٠٠ �ألف كم من �الأر��شي 
يف  عليه  دربندخان  �شد  يعتمد  كما  �لزر�عية، 

تاأمني ٧٥٪ من خزينه �ملائي.
"�شي�شبب  درب���ن���دخ���ان،  ���ش��د  م��دي��ر  وب��ح�����ش��ب 
�نخفا�س �ملياه يف نهر �شرو�ن قّلة �ملياه �ملتدفقة 
ودربندخان  حلبجة  ب��ني  �لو�قعة  �ملنطقة  �إىل 

و�شواًل �إىل حمافظة دياىل.

قلق املزارعني
ويقول �بو �شار وهو مز�رع ميتلك �أر�شًا زر�عية 
حماذية لنهر �شرو�ن يف حمافظة �ل�شليمانية �إن 
�شنو�ت  �ىل  متتد  بل  �ليوم  وليدة  لي�شت  �الزم��ة 
�شابقة، وما ز�د �لطني بله قلة �الأمطار يف ف�شل 
�ملحا�شيل يف ظل  زر�عة  قائًا:  و�أردف  �ل�شتاء، 
هذه �لظروف �ملتمثلة بقلة �الأمطار و�شح �ملياه يف 
نهر �شرو�ن �أ�شبه باملغامرة الأننا يف حال �نقطاع 
�ملياه فذلك يعني �أن حما�شيلنا �لزر�عية مهددة 

باملوت ال�شيما يف ف�شل �ل�شيف.

يعطون  ما  ع��ادة  �مل�شوؤولني  �أن  �شار  �بو  ويوؤكد 
تطمينات عن و�شع �ملياه ويعتمدون على �خلزين 
يف �ل�شدود �ملائية لكن هذ� �لعام هناك حتذير�ت 
�الأمر  وهذ�  و��شعة،  �أر����سٍ  زر�ع��ة  من  �شريحة 

يقلقنا ويهدد �أر��شينا. 
�ما �ملز�رع �شامان فر�شت يف منطقة كار �لتابعة 
�الأر��شي  بع�س  �أن  فاأكد  �ل�شليمانية  ملحافظة 
�ملياه،  �شح  نتيجة  باجلفاف  مهددة  �لزر�عية 
حما�شيلهم  موت  يخ�شون  �لفاحني  بع�س  و�أن 
�أر��شيهم  �لزر�عية ورمبا لن يتجهو� �ىل زر�عة 
يف �ل�شنو�ت �ملقبلة �ذ� ��شتمرت �الأو�شاع �ملائية 
�الأمن  تهدد  �الأزم��ة  �أن  موؤكدً�  �لنحو،  هذ�  على 
�لتي  ولي�شت  �لعر�قية  �ملحافظات  لكل  �لغذ�ئي 
�لتي  فال�شدود  ح�شب،  ���ش��رو�ن  نهر  بها  مي��ر 
�أثرت  و�لفر�ت  دجلة  نهري  على  تركيا  �شيدتها 

تاأثرً� بالغًا يف �الأر��شي �لزر�عية يف �لعر�ق. 
م��ن جهته ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة م��اء 
�شاالر  �ل�شليمانية  مبحافظة  كرميان  �أط���ر�ف 
عزيز، يف ت�شريحات �شحفية �أنه من �ملحتمل �أن 
ُيخلي �شكان عدد من �لقرى �لو�قعة يف كرميان 
قر�هم ب�شبب �شح �ملياه. و�أ�شاف عزيز: "جفت 
و�شي�شبح  وينابيع،  �آبار  �ملياه من  بع�س م�شادر 
تاأمني مياه �ل�شرب �إحدى �مل�شاكل �لرئي�شة �لتي 
تو�جه كرميان، و�شتقوم حكومة �إقليم كرد�شتان 
كرميان  يف  �ملياه  ل�شح  خا�شة  ميز�نية  بتاأمني 

قريبًا، بعد �ل�شعور بامل�شكلة"
خطة القليم

وجود  عن  تتحدث  �القليم  يف  ر�شمية  م�شادر 
�ملت�شررة،  للمناطق  �ل�شرب  مياه  لتاأمني  خطة 

مدة خم�شة �أ�شهر يف �أقل تقدير.
�لعر�ق  بني  م�شرتكًا  نهرً�   ٤٢ يوجد  �أن��ه  ويذكر 
تتعر�س  مائية  ورو�ف����د  ف���روع  بينها  و�إي�����ر�ن، 
�شرو�ن،  ونهر  �ل�شغر،  �لز�ب  منها:  للجفاف 

و�ألون، وهو��شان وقورتور.
وكان وزير �ملو�رد �ملائية �لعر�قية، مهدي ر�شيد 
ن��درة هطول  ب��اأن  �شابقًا،  �أف��اد  قد  �حل��م��د�ين، 
�لنهرين  ت��دف��ق  �نخفا�س  �إىل  �أدت  �الأم��ط��ار 
 ٥٠ �إىل  �لعر�ق  يف  و�لفر�ت(  )دجلة  �لرئي�شيني 

باملائة، مقارنة بالعام �ملا�شي.

مهددة باجلفاف الرافدين
بالد
�شحى �شعيد جميد 



�لعميد عماد عدنان
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�لعر�ق  ت��اري��خ  و��شتقر�ء  �الأم���ر  ت��اأم��ل  وعند   
�ل��دول��ة  �أي����ام  �أو�خ����ر  يف  �شيما  ال  �مل��ع��ا���ش��ر، 
�لعر�قية  �ل��دول��ة  ت�شكل  ب��د�ي��ة  ث��م  �لعثمانية 
ف�شنجد  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  ع�شرينيات  مطلع 
�لظاهرة،  هذه  ور�ء  تقف  �الأ�شباب  من  جملة 
لي�س من بينها �أي �شبب بايولوجي، �أي ال ميكن 
تف�شر �الأمر تف�شرً� علميًا باالعتقاد �أن ن�شب 
زيادة يف  فتنتج  تزد�د  معينة  �أ�شهر  �حلمل يف 
�لوالد�ت يف �أ�شهر �ل�شيف، وحتديدً� يف �الأول 
منطق  و�أي  ي�شتقيم  ال  �أم��ر  فذلك  مت��وز،  من 
علمي، وبالعودة �إىل �الأ�شباب �حلقيقية لذلك، 

ال  �لنا�س،  يف  فا�شية  كانت  �الأم��ي��ة  �أن  فمنها 
�شيما يف �ملناطق �لزر�عية �لتي كل �شكانها من 
�ملجتمعات  تلك  ي�شود  �لفقر  وكان  �لفاحني، 
�لتي كانت تعي�س �لكفاف يف ظل نظام �إقطاعي 
ظامل، ولهذ� مل ُت�شّجل تو�ريخ والد�ت �الأطفال 
يف �الأغلب �الأعم، الأن �الأ�شرة غر معنية �أواًل، 
ولديها من �شوؤون �لعي�س ومطاردة لقمة �خلبز 
ما ي�شغلها وينّكد عليها عي�شها، والأن �لو�لدين 
و�لكتابة  �لقر�ءة  نف�شها ال يجيد�ن  �الأ�شرة  يف 
حتمًا، وال توجد مر�كز ت�شجيل والد�ت ووفيات 
ي��ول��دون يف  �الأط��ف��ال  �ل��ي��وم، ومعظم  كما هي 

�ملنازل على �أيدي "جد�ت" تعلمن مهنة �لتوليد 
و�لِقبالة من �أمهاتهن �أو جد�تهن، وهكذ�.

بد�ي،  حممد  �ل�شيد  �لتقينا  �ل�شياق  هذ�  ويف 
مو�ليد  م��ن  م��ت��ق��اع��د،  م���دين  دف���اع  منت�شب 
فحدثنا  مي�شان،  حمافظة  يف   ١٩٥٥/٧/١
ربة  و�لدتي  وكانت  فاحًا  و�ل��دي  كان  قائًا: 
يعرفان  ال  �هلل"  �أه���ل  "من  وك��اه��م��ا  ب��ي��ت، 
يولد  حني  �لعادة  وكانت  �لكتابة،  وال  �لقر�ءة 
قريبة  ب��ح��ادث��ة  �أم���ا  �أه��ل��ه  ل��ه  ي���وؤرخ  �أن  طفل 
�الأعمام  �أحد  بوفاة  �أو  �لوقت،  ذلك  يف  وقعت 
مل  و�إذ�  �لع�شرة،  �شيوخ  �أح��د  �أو  �الأخ��و�ل،  �أو 

يحدث �أي حادث، حزينًا كان �أم �شعيدً�، فاإنهم 
يقولون حينها مثًا: �إنه ولد يف �شهر "ك�شر" 
من دون حتديد �ليوم وال �ل�شنة طبعًا، وهكذ�، 
ثم �إذ� ��شطرتهم �حلياة �إىل ت�شجيل �أبنائهم 
يف �ل�شجل �ملدين و�شار لز�مًا عليهم ��شتخر�ج 
وثائق ثبوتية، مل ي�شتطيعو� �أن يخبو� موظف 
فكان  طفل،  كل  والدة  بتاريخ  �ملدين  �لت�شجيل 
يكون  لكي  �ل�شنة  �أي��ام  �أو�شط  يختار  �ملوظف 
�ل��ت��اري��خ،..  �أق���رب �إىل �ل�����ش��و�ب يف حت��دي��د 
مثل  تاريخ ٧/١  �إن  ي�شيف:  ثم  بد�ي  ي�شحك 
حيثما  �ل��ق��دم..  ك��رة  ملعب  يف  �ل�شنرت  نقطة 

وقفت فاأنت �أقرب �إليها من �أي نقطة �أخرى.

بيت،  رب��ة  ح�شني،  �أم  فاطمة  �حل��اج��ة  وت��رى 
�أن   ،١٩٥١/٧/١ مو�ليد  �الأمية،  حمو  خريجة 
بل  �أهمية،  ذ�ت  لي�شت  و�ل�شهر  �ليوم  م�شاألة 
تقول  دقيق،  نحو  على  �ل�شنة  حتديد  هو  �ملهم 
حينها  يف  �لدفرتية  �جلن�شية  يف  �ُشجلت  �إنها 
الأنها  لكن هذ� غلط،   ،١٩٥١ �شنة  مو�ليد  من 
�أن  �أخبوها  باأ�شهر، وقد  �لفي�شان  ولدت قبل 
�لفي�شان كان يف عام ١٩٥٤، وترى �أنها ُظلمت 
"كّبها" �أكرث من عمرها  �لذي  �لتاريخ  بهذ� 

�حلقيقي!.
برتبة  �ملتقاعد  �لع�شكري  جفات،  حميد  �أم��ا 
ري�����س ع���رف���اء، م��ن م��و�ل��ي��د �ل��ن��ا���ش��ري��ة، يف 
كانت  �ل��ت��و�ري��خ  ه��ذه  �إن  فيقول   ١٩٤٩/٧/١
ال  تدقيق  �أو  حتقق  غ��ر  م��ن  ُج��ز�ف��ًا،  ت�شجل 
من  وال  باالأمر،  �ملعني  �ل�شخ�س  �أو  �الأه��ل  من 
�جلهة �حلكومية �مل�شوؤولة عن �لت�شجيل، ويرى 
�أنهم كانو� ي�شجلون تو�ريخ مياد �لنا�س "مبا 
يروي   - �الأده��ى من ذلك  ل�شانهم" بل  ينطق 
�لع�شكرية  �خلدمة  �إىل  تطوع  �أنه  جفات-  لنا 
بلغ  قد  يكن  �أن��ه مل  �بن عمه يف حني  بجن�شية 
�ل�شن �لقانونية للع�شكرية، ويقول �إن هذ� �الأمر 
�لع�شائر  �أبناء  بني  �شيما  ال  ج��دً�  �شائعًا  ك��ان 
فكر  �إذ�  منهم  �لرجل  ك��ان  فقد  و�لفاحني، 
كما  "�الإجبارية"  �خل��دم��ة  يف  �الن��خ��ر�ط  يف 
جن�شية،  لديه  تكن  ومل  حينها،  ت�شمى  كانت 
�إىل  يلجاأ  فاإنه  بذلك،  ي�شمح  عمره  يكن  مل  �أو 
�أحد من �أقربائه فياأخذ جن�شيته وي�شجل نف�شه 
ومبا  �جلن�شية  بتلك  �ل�شرطة  �أو  �جلي�س  يف 
ذلك.  وغر  و�لعمر  �ال�شم  معلومات  من  فيها 
هو  جفات  حميد  �أن  ذل��ك  معنى  هل  �شاألناه: 
نعم  ف��اأج��اب  ��شمك؟  ولي�س  عمك  �ب��ن  ��شم 

��شمي �حلقيقي نا�شر هال، لكني ��شطررًت 
ل��اح��ت��ف��اظ ب��ا���ش��م ح��م��ي��د ج��ف��ات وت��زوج��ت 

و�أجنبُت �أطفااًل حملو� هذ� �ال�شم.
�لثورة  مدينة  مو�ليد  من  معلم  �شاتي،  �شتار 
�العتباطي  �لتقدير  ١٩6٤/٧/١ي����ق����ول:  يف 
ببيئة  ح�شرً�  يرتبط  مل  �لطفل  مياد  ليوم 
لقد  �لفاحي،  و�ملجتمع  �جلنوبية  �ملحافظات 
كان �شائعًا يف �ملدن �أي�شًا، �أنا ولدُت يف بغد�د 
وم��ع ذل��ك ت��اري��خ م��ي��ادي يف ه��وي��ة �الأح���و�ل 
قابلة  ي��د  على  ول���دت  لقد   ،٧/١ ه��و  �مل��دن��ي��ة 
وال  والدة  بيان  يوجد  ال  م�شت�شفى،  يف  ولي�س 
و�لدي  ��شطحبني  حني  ولذلك  يحزنون،  هم 
�إىل د�ئرة �لنفو�س وعمري يومها قر�بة خم�س 
ما  ول��دت،  متى  يتذكر  �أن  ي�شتطع  مل  �شنو�ت، 
بعد  �لدنيا  �إىل  جئت  �أن��ن��ي  ه��و  فقط  ي��ذك��ره 
"هو�شة �حلر�س �لقومي" بب�شعة �أ�شهر، وهكذ� 
�إىل  �أن ي�شمني  �لنفو�س �شوى  مل يجد موظف 

قائمة م�شاهر ٧/١، يقولها �شاحكًا.
�لعميد عماد عدنان �أنور مدير �شوؤون �الأحو�ل 
�ملدنية يف وز�رة �لد�خلية حتدث ملجلة �ل�شبكة 
مبو�ليد  يتعلق  ما  يف  قائًا:  �ملو�شوع  هذ�  عن 
فاإن  كافة،  �ملحافظات  يف  �ملو�طنني  من   ٧/١
فمعظم   ،١٩٥٧ عام  تعد�د  مع  ب��د�أت  �مل�شاألة 
وال  والد�تهم  تو�ريخ  يعرفون  يكونو�  مل  �لنا�س 
�لدقة،  وج��ه  على  وبناتهم  �أوالده���م  والد�ت 
فقط،  بال�شنة  "�لعّد�دين"  يخبون  فكانو� 
ثم  فارغني،  و�ل�شهر  �ليوم  حقا  ظل   وهكذ� 
حني بد�أت مديرية �جلن�شية �لعامة يف �إ�شد�ر 
�ليوم  ذك��ر  �الأم���ر  ��شتلزم  �جلن�شية  دف��ات��ر 
و��شتقر  �لر�شمية،  �لوثيقة  تلك  يف  و�ل�شهر 
�لر�أي على �ملتو�شط �حل�شابي للتاريخ باأن يكون 
جن�شيات  يف  ي��دّون  �ل��ذي  �ليوم  هو   ٧/١ ي��وم 
وتعد�دهم  وثائقهم  خلت  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
وي�شيف  و�ل�شهر.  �ل��ي��وم  ذك��ر  م��ن  �ل�شكاين 
تعار�س  ذلك عدم  و��شرتط يف  عماد:  �لعميد 
ال  ولكن  �لو�حدة،  �لعائلة  �ل��والد�ت يف  تو�ريخ 
باأ�س �أن يكون تاريخ والدة �الأخوة ٧/١ لكن يف 

�شنو�ت متفرقة. 

يف الأول من متوز/ 
يوليو من كل عام 
حتل ذكرى عيد 

ميالد ن�شف �شكان 
العراق تقريبًا، 

وهي حالة قد تبدو 
غريبة لأ�شقائنا 

العرب واأ�شدقائنا 
الأجانب، اإذ 

ي�شعب ت�شديق اأن 
كل هوؤلء النا�ض 
ولدوا يف �شنوات 
خمتلفة لكن يف 

ذلك اليوم نف�شه؟ 
بينما يتقا�شم ن�شف 

ال�شكان الآخرون 
�شائر اأيام ال�شنة 
على نحو طبيعي.

عيد ميالد ن�شف 
�شكان العراق

تاريخ �شحري
د.ح�شن عبد را�شياأم حل بريوقراطي
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ميامنار"،  �أج���ل  م��ن  "�شلو�  عليها  ك��ت��ب 
وت�شهد ميامنار �شجة منذ �الأول من �شباط 
عندما �أطاح �جلي�س بالزعيمة �ملدنية �أوجن 

�شان �شو كي.
 دموع وعناق

م�شت  المعًا،  �أحمَر  �شهرة  ف�شتان  مرتدية 
ميز� وهي تبكي على �ملن�شة ب�شفتها ملكة 
تندفع  �أن  ق��ب��ل  م���رة،  الأول  �ل��ك��ون  ج��م��ال 
�ملناف�شات  م��ع  جماعي  لعناق  �أخ���رى  م��رة 

�الأخريات.
 جلنة من ثماين ن�شاء

مناف�شات  يف  �ل�شابقات  �ملت�شابقات  عملت 
ملكات جمال �لكون �ل�شابقة، وهن ت�شيزيل 
تيبو  يل   - ودمي��ي  فيغا،  وبولينا  كري�شت، 
حملات   )٢٠١٧ عام  باللقب  فازت  )�لتي 
ومعلقات يف �مل�شابقة، وحددت جلنة تتاألف 

من ثماين ن�شاء �لفتاة �لفائزة.
 حلظات مهمة

جمال  ملكة  م�شابقة  كانت  تقدير،  �أق��ل  يف 
�للحظات  م��ن  بكثر  مليئة  �ل�����6٩  �ل��ك��ون 
مت�شابقات  خم�س  �أف�شل  من  ب��دءً�  �ملهمة، 
قدمن  عندما  �لنهائية،  للمر�حل  و�شلن 
�ملت�شابقات  �إىل  كورونا  وباء  ب�شاأن  موقفهن 
�حتجاجهن  ر���ش��ائ��ل  ع��ن  ك�شفن  �ل��ل��و�ت��ي 
يف  �ل�شهر  �لوطنية"  "�الأزياء  ق�شم  يف 
�لفاتن  مظهرهن  عن  فف�شًا  �مل�شابقة.  
بالكيا�شة  �مل���ف���رط  و���ش��ل��وك��ه��ن  و�مل���ذه���ل 
و�للطف، هناك ما هو �أكرث بكثر مما تر�ه 

�لعني مع �ل�شاحر�ت �حل�شناو�ت.
ملكة جمال الكون

حياتها  م�شرة  ط��و�ل  ميز�  �أن��دري��ا  توجت 
بكثر من "�لتيجان"، �ىل �أن ظفرت موؤخرً� 
بتاج ملكة جمال �لكون ٢٠٢٠-٢٠٢١، وهي 
حا�شلة على �شهادة �لبكالوريو�س يف هند�شة 
�لبجميات من جامعة �شيو�و� �مل�شتقلة وهي 
ذلك،  عن  وف�شًا  معتمدة.  مكياج  فنانة 
ت�شميماتها  خط   ٢٠٢٠ عام  ميز�  �أطلقت 
 Andrea Meza��������������ب �مل������ع������روف 

بت�شميم  �خلا�س   ،Activewear

روك  ه��ارد  �شيمينول  وكازينو  فندق  �شهد 
�ملرحلة  وقائع  فلوريد�  بوالية  هوليوود،  يف 
لقب  على  وتناف�س  �مل�شابقة،  من  �الأخ���رة 
ملكة جمال �لكون ٢٠٢٠-٢٠٢١ �أكرث من ٧٠ 
تر�وحت  فتاة   ٧٤ و�شاركت  هذ�  مت�شابقة، 
بلدً�   ٧٤ من  عامًا،  و٢٨   ١٨ بني  �أعمارهّن 
وذه��ب  �مللكة.  ت��اج  لنيل  �ل��ق��ار�ت  ك��ل  م��ن 
�لبالغة  ميز�  �أندريا  �إىل  �لنهاية  يف  �للقب 
من �لعمر ٢6 عامًا وتنحدر من والية �شيو�و� 
�ملك�شيك  ج��م��ال  ملكة  ت��وج��ت  �ملك�شيكية. 
بلقب ملكة جمال �لكون يف فلوريد�، بعد �أن 
ثوز�ر  ميامنار  جمال  ملكة  زميلتها  ��شتغلت 
�أف�شل  قائمة  ت�شدرت  �لتي  ل��وي��ن،  وينت 
٢١ مت�شابقة وقتها على �مل�شرح للفت �نتباه 
�لدموي  �لع�شكري  �النقاب  �إىل  �حل�شور 
عودة  �ملا�شي  �أي��ار  �شهر  و�شهد  بادها.  يف 
�لتلفزيون،  �إىل  �لكون  جمال  ملكة  م�شابقة 
مرة  الأول   ٢٠٢٠ ع��ام  �مل�شابقة  �إل��غ��اء  بعد 

ب�شبب جائحة كورونا.
اأف�شل زي وطني

�أف�شل  بجائزة  لوين  وينت  ثوز�ر  فازت  كما 
�ملناف�شة  م��ن  �جل���زء  ذل��ك  وط��ن��ي. يف  زي 
مطرزً�  زي��ًا  �رت��دت  عندما  �خلمي�س،  ي��وم 
الفتة  ورفعت  �لتقليدية  �لبورمية  باالأمناط 

و�شط اإجراءات 
ال�شالمة اخلا�شة 

املتبعة والقيود 
املفرو�شة ب�شبب فريو�ض 

كورونا، اأقيمت م�شابقة 
ملكة جمال الكون لعام 
202١ يف عطلة نهاية 

الأ�شبوع، والفائزة هي 
ملكة جمال املك�شيك 

اأندريا ميزا، التي 
ت�شدرت املركز الأول 

متقدمة على املتاأهالت 
للت�شفيات النهائية 

من الربازيل والبريو 
يف حدث متلفز مبهر، 
اإذ تفوقت على ملكة 

جمال الربازيل جوليا 
جاما وملكة جمال بريو 

جانيك ما�شيتا ديل 
كا�شتيلو. 

حني ي�شع اجلمال 
من الداخل واخلارج

م����ل����ك����ة
جمال الك�ن

 �شرييل تنغ
ترجمة: اآلء فائق
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ماب�س �لريا�شة 
وخياطتها.  �خلارجية  و�الأن�شطة  و�لتمارين 
بعدما  �حل�����دث،  يف  ف���وزه���ا  ب��ع��د  وق���ال���ت 
�للقب:  بهذ�  تفوز  مك�شيكية  ثالث  �أ�شبحت 
"ي�شرفني �ختياري من بني ٧٣ �مر�أة ر�ئعة 
�أخرى وقفت معهن �لليلة... �إنه حلم �أ�شبح 
�لكون،  جمال  ملكة  تاج  �رت��دي  �أن  حقيقة، 
�أخدم �لعامل بدعوتي للم�شاو�ة يف  �أن  و�آمل 

�لعام �ملقبل وما بعده".
ك�شر القوالب النمطية 

بيانًا  �أي�شًا  �أندريا  قدمت  �مل�شابقة،  �أثناء 
تناولت  �نتباه �حل�شور،  لفت  نهائيًا موؤثرً�، 
قائلة:  �جلمال،  معاير  تعريف  �إع��ادة  فيه 
"مع تقدمنا يف �ملجتمع، تدنا من�شي قدمًا 
كذلك ملكافحة كل �ل�شور �لنمطية �ل�شلبية 
�حلا�شر،  وقتنا  ويف  �مل���ر�أة.  �شد  �لقائمة 
تبهر  �لتي  �لبهية  �لطلة  لي�س  هو  �جلمال 
من  ع��ل��ى  عيونهم  ت��ق��ع  م��ا  �أول  �الأخ���ري���ن 
هو  يل  بالن�شبة  �جلمال  بجماله،  ياأ�شرهم 
ما ي�شع لي�س فقط من روحنا، ولكن ما ي�شع 
من قلوبنا ومن �لطريقة �لتي نت�شرف بها. 
فا ت�شمح الأحد �أبدً�، مهما كان �أن يخبك 

�أنك ل�شت ذ� قيمة".
�إذ  ويتفق كثرون مع ما حتدثت عنه ميز�، 
�الإعام حتى  و�شائط  بع�س  تروج  ما  كثرً� 
يف �لدول �ملتطورة لقو�لب منطية قائمة على 
نوع �جلن�س حتيل من خاله �ملر�أة �إىل �أد�ة 
وت�شويقها،  منتجاتها  بيع  �أجل  من  للجن�س 

وم��ن ن���و�ٍح ك��ث��رة، ف��اإن �جليل 
�أي  م��ن  �أك��رث  معّر�س  �حل��ايل 
ل��ق��و�ل��ب منطية  م�����ش��ى  وق����ت 
يف  ودوره����ا  �مل����ر�أة  ع��ن  �شلبية 

�ملجتمع. 
�شهادة يف هند�شة 

الربجميات
م��ي��ز� �م����ر�أة ذ�ت م��و�ه��ب ع��دة، 
جامعية  �شهادة  على  حا�شلة  فهي 
�أي�شًا  وهي  �لبجميات  هند�شة  يف 
�ملعهد  مع  كثب  عن  عملت  نا�شطة، 
ت�شعى  منظمة  وه��ي  للمر�أة،  �لبلدي 
�لقائم على  للعنف  لو�شع حد  جاهدة 
ذلك،  �إىل  �الجتماعي.باالإ�شافة  �لنوع 
�أزي���اء  وع��ار���ش��ة  مكياج  فنانة  م��ي��ز�  ت��ع��ّد 
مل  �أنها  لو  كما  ذل��ك،  �إىل  �أ�شف  معتمدة. 
تكن م�شغولة مبا يكفي، فهي �شفرة �لعامة 
�شيو�و�  ملدينة  �لر�شمية  �ل�شياحية  �لتجارية 

�ملك�شيكية م�شقط ر�أ�شها.
اأ�شلوب حياة �شحي

�أنها  يف  �لرئي�شة  �هتماماتها  �أح��د  يتمثل 
نباتية،  فهي  �شحيًا،  حياة  �أ�شلوب  تعي�س 
�أ�شوة بكثر من �شكان �ملك�شيك ممن يتبعون 

نظامًا غذ�ئيًا نباتيًا.
�ندريا عار�شة �أزياء تتمتع مبمار�شة خمتلف 
ذلك  يف  مب��ا  �ملتطرفة،  �لريا�شات  �أن���و�ع 
�جلليدية  و�ملنحدر�ت  �جلليد  على  �لتزلج 

و�لتزلج على �لرمال يف �أوقات فر�غها.
ت�شليع املراأة

يقول �لنقاد �إن م�شابقات �جلمال توؤدي �إىل 
ب�شكل  تقييمهم  يجري  �إذ  �لن�شاء،  ت�شليع 
�جل�شدي،  مظهرهن  وف��ق  على  �أ���ش��ا���ش��ي 
بناء على  �لعامة  �الأح��د�ث  �مل��ر�أة يف  تقييم 
�جلن�شية  و�جل��اذب��ي��ة  �جل�����ش��دي  �مل��ظ��ه��ر 
�جل��م��ال،  ملكة  م�شابقات  يف  ي��ح��دث  كما 
من  كثر  وج��د  لقد  جن�شيًا،  ت�شليعًا  يعد 
�جلمال  م�شابقات  �أن  �لنف�شيني  �خل��ب�ء 
�إىل جمموعة كاملة  توؤدي  �أن  ميكن 
بني  �لعقلية  �مل�����ش��ك��ات  م��ن 
بينها  م��ن  �مل�����ش��ارك��ات، 
ف�����ق�����د�ن �ح������رت�م 
�ل���������ذ�ت �ل�����ذي 
�إىل  ي�������ش���ل 
�أدن������������������ى 
م�������ش���ت���وى، 
ل���������ذل���������ك 
بع�س  ت��ط��ال��ب 
�ملنظمات باإنهاء هذه 

�ملمار�شة.
 ع��ن م���ق��ع /

كل�زيت

عماد جبار 

روئ
م�شكلة احلب 

ل اأريد من احلب غري البداية 
حممود دروي�ض

و�ل�شعر�ء  دروي�س  حممود  تتذب  �لتي  �حلب  ن�شخة 
�لتي  نف�شها  �لنا�س. هي  بقية  ورمبا  عمومًا،  و�لفنانني 

�جتذبت �ملتنبي يومًا فقال:
 و�أحلى �لهوى ما �شك يف �لو�شل ربه..

يحب  عندما  �الإن�شاين  �لكائن  ينتاب  �لذي  �لقلق  �إنه   
جرى  ع�شبية  حقيقة  وه��و  �الإن�شان،  ق��دم  ق��دمي  وه��و 
�شائعة من  �لرتكيز عليها يف حياتنا �حلديثة ومل تكن 
�إال  �لنا�س يتزوجون دون �عتبار ملا يح�شون،  قبل. كان 
�لقلة ومنهم �ل�شعر�ء �لذين تعذبو� �أوُجنو� �أوماتو� من 

�حلب كقي�س بن ذريح و�بن �مللوح وغرهما. 
لعلم  ووفقًا  �لنف�شية  �لناحية  من  �حلب  تق�شيم  ميكن 
�الأع�شاب �إىل ثاث مر�حل: مرحلة �الكت�شاف ومرحلة 
مرحلة  كل  ويف  عدمه،  �أو  �الرت��ب��اط  مرحلة  ثم  �لقلق 
يفرز دماغ �الإن�شان مو�شًا ع�شبيًا خمتلفًا. يف �ملرحلة 
�الأوىل يفرز هرمون �لقلق )�لكورتيزول( �ملر�فق لعملية 
�ملرحلة  يف  ثم  و�كت�شافه،  �الآخ��ر  �الإن�شان  �أ�شر�ر  فك 
�لثانية يفرز هرمونات �ل�شعادة ومعها هرمونات �لقلق 
�أي�شًا، ويف �الأخرة هرمون �الرتباط )�الأوك�شيتو�شني(.
يف حياتنا �حلديثة وبتاأثر غربي �أ�شبح �لرتكيز غالبًا 
ال�شيما يف �الأغنية و�لق�شيدة على �ملرحلتني �الأوليني، 
�آالف  لدينا  �الآن  و�أ�شبح  و�لقلق.  �الكت�شاف  مرحلتي 
�شورة  منها  ت�شكلت  �لزمن  من  ورب��ع  لقرن  �الأغ���اين 
�حلب �لر��شخة يف عقلنا �لباطن. ندر �أن ظهرت �أغنية 
تتحدث عّما بعد �حلب و�لتي تبد�أ وفق علم �الأع�شاب 
بعد ثمانية ع�شر �شهرً�، ُيفرز فيها �الأوك�شيتو�شني بدل 
بامكانية  �حلبيب  ي�شك  �إذ  �جل�شم،  يف  �لكورتيزون 

و�ح��د.  �شقف  حت��ت  معه  و�لعي�س  �حلبيب  �م��ت��اك 
فيها  ُي��ف��رز  �الرت��ب��اط  مرحلة  وه��ي  �الأخ���رة  �ملرحلة 
عند  �مل���ر�أة  تفرزه  �ل��ذي  نف�شه  وه��و  �ل��رت�ب��ط  هرمون 
�ال�شرتخاء  هرمون  وهو  ر�شاعته،  وعند  طفل  �إجناب 
�إالإجتماعي  و�ل�شام  و�لعاطفي  �جل�شدي  و�لتقارب 

و�الإنتاج.
ويف تارب علمية مبكرة �أُعطي هذ� �لهرمون للبقر يف 
حقل يف �أمركا فلم تتوقف �لبقر�ت عن �إنتاج �حلليب. 
تتحول  �إذ  �ليوماة،  �ل��ع��اد�ت  ي�شكل  �ل��ذي  نف�شه  وه��و 
�متاك  و�ل�شك يف  �الأك��ال  �لقلق  �لزوجني من  عاطفة 
�الآخر �إىل �الأمومة و�لرعاية. لكن �لنا�س ب�شبب �لتاأثر 
للحب  منطية  ���ش��ورة  يخلف  �ل���ذي  �جل��دي��د  �ل��ث��ق��ايف 
يف  ي�شكان  �حلبيبني  يجعل  �لذي  �لتعود  رتابة  وب�شبب 
م�شاعرهما �لتي تتوقف عن �لتاأجج ويجعلهما يح�شان 
يكن  مل  بهما  م��ر  م��ا  و�أن  بع�شهما،  يحبا  مل  كاأنهما 
حبًا، تبد�أ لديهما رغبة بالعودة �إىل مرحلة �لقلق �لتي 
ر�شخت يف �لذهن وتتحطم �شورة �حلب �ملتحولة �لتي 
�لنا�س.  غالبية  معها  �لتعامل  ي�شتطع  ومل  يفهمها  مل 
علوم  يف  دقيقة  معرفة  �إىل  ن�شعى  �أن  ينبغي  ولذلك 
به  منر  وم��ا  به  نح�س  ما  معرفة  ن�شتطيع  لكي  �لنف�س 
من حتوالت ف�شلجية ونف�شية وع�شبية لكي نبقي �حلب 

حيًا.

ميكن تق�شيم احلب من الناحية 
النف�شية ووفقًا لعلم الأع�شاب 

اإىل ثالث مراحل: مرحلة 
الكت�شاف ومرحلة القلق ثم 

مرحلة الرتباط اأو عدمه، ويف 
كل مرحلة يفرز دماغ الإن�شان 

م��شاًل ع�شبيًا خمتلفًا.



�شعيها  ويف  �لعر�قية"،  �ل�شبكة  "جملة 
و�الأثرية  �لدينية  �ل�شياحة  باأماكن  للتعريف 
ف،  �مل�شرِّ �أ�شحابها  ت��اري��خ  على  و�الإط���ال 
�لتقت  حيث  �لهجري(  )ر�شيد  مرقد  ز�رت 
�شماحة �ل�شيد �أحمد خليل �إبر�هيم �حل�شني 

�الأمني �خلا�س للمرقد �ل�شريف.

الطريق اإىل املزار
و�أن��ت يف طريقك �إىل �مل��ز�ر متّر عب طريق 
�لريفية �جلميلة  �ل�شهابية  زر�عي يف منطقة 
�لكفل يف حمافظة  �إىل ق�شاء  �إد�ري��ًا  �لتابعة 
بني  �ل��ر�ب��ط  �ل�شارع  عن  �مل��ز�ر  يبعد  بابل. 
�حللة و�لكوفة �أكرث من كيلومرت، وعن م�شجد 
�لكوفة بنحو ٢٢ كيلومرتً�، �أما عن بابل فيبعد 

قر�بة ٢٥ كيلومرتً�.

ن�شُبُه
�حل�شني:  �إبر�هيم  خليل  �أحمد  �ل�شيد  يقول 
بن  ر�شيد  �ملنتجب  �هلل  ر���ش��ول  �شاحب  �إن 
مدينة  �إىل  ينت�شب  �ل���ذي  �ل��َه��َج��ري،  عقبة 
هو  �لعربية،  �جل��زي��رة  يف  �لو�قعة  )َه��َج��ر( 
�أبي طالب )ع(  �أحد حو�ريي �الإمام علي بن 
وتامذته �لذين تخرجو� على يديه يف مدينة 
�لكوفة، وقد �أخبه �أمر �ملوؤمنني )ع( بكيفية 
يف  ر�شيد  ي��ا  معي  �أن��ت  ل��ه:  ق��ائ��ًا  �شهادته، 

�لدنيا و�الآخرة.
ق�شُتُه

تاريخ  �إن  �حل�شني:  �ل�شيد  �شماحة  ي�شيف 
والدته غر معلوم لكنها كانت مقاربة لوالدة 
�أما  )ع(.  �أب��ي طالب  بن  علي  �ملوؤمنني  �أم��ر 
�شنة  �شفر  من  �ل�شابع  يف  فكان  ��شت�شهاده 

�الإم�����ام �حل�شني  م��ق��ت��ل  ق��ب��ل  6٠ه����� 
�لتاريخ  وهذ�  �لطف،  و�قعة  يف  )ع( 
�الإم���ام  ��شت�شهاد  ت��اري��خ  ي�����ش��ادف 

�حل�شن )عليه �ل�شام(.
ر�شيد  ك��ان  �حل�شني:  �ل�شيد  �شماحة  ي��روي 
يف  مملوكًا  وكان  عتبة،  لبني  موىًل  �لهجري 
�إميانه ومت�شكه  وقوة  بقوته  ُعرف  �جلاهلية، 
عندما  و��شتهر  �الأ�شيل،  �ملحمدي  باالإ�شام 
لباب مدينة علم  وم�شغيًا  و�عيًا  تلميذ�  كان 
ر�شول �هلل )�س( �أمر �ملوؤمنني علي بن �أبي 
و�لبايا،  �ملنايا  علم  علمه  �إذ  )ع(،  طالب 
وهو �لعلم �لذي ��شتهر به ر�شيد �لهجري ومل 
ي�شاركه معه من �أقر�نه �إال قلة، ومنهم ميثم 
�لتمار وحبيب بن مظاهر �الأ�شدي حامل لو�ء 

�الإمام �حل�شني )ع(.
 جاء ر�شيد �إىل �لكوفة طلبًا للعلم عند �أمر 
ومن  وطابه  خو��شه  من  الأنه  )ع(  �ملوؤمنني 

وعا�س  �الإ�شامية،  �لدعوة  ين�شرون  �لذين 
كان  لكنه  �لو�شط،  ه��ذ�  يف  �لهجري 

من  قربه  للنا�س  ُيظهر  �أن  يحتاط 
خليفة �مل�شلمني �الإمام علي بن �أبي 
�أنه  �مل�شادر  وت��روي  )ع(،  طالب 
كان  �ملوؤمنني  �أم��ر  للقاء  جاء  �إذ� 

ُي�شّيق لثامه كي ال يعرف �لنا�س 

ه هلل عز  �أنه من �ملقربني، وذلك لتو��شعه وحبِّ
�لنا�س  على  �لتكب  وعدم  �لرياء  وعدم  وجل 

�إذ كان يعي�س عي�شة �لب�شطاء و�لفقر�ء.
 رفيق اآل البيت

عرف �لهجري بالزهد يف هذه �لدنيا، وكان 
�هلل  ر�شول  مع  �شوالت  له  مقد�مًا  �شجاعًا 
)���س( يف و�قعة �أح��د، وت��روي �ل��رو�ي��ات �أن 
�لنبي )�س( كان يكّنيه باأبي عبد �هلل ويتب�شم 

عندما ينظر �إىل �شرباته.
�أمر �ملوؤمنني   عا�س ر�شيد �لهجري يف زمن 
��شت�شهاد  بعد  �لنا�س  ي��ح��دث  وك���ان  )ع(، 

�الإمام )ع(، ور�فق �الإمام �حل�شن )ع( وبقي 
�ل�شام  عليه  ��شت�شهاده  حتى  �إي��اه  مازمًا 
�أب��و�ب  م��ن  ب��اب��ًا  �أ�شبح  ث��م  بال�شم،  مقتواًل 
�الإمام �حل�شني عليه �ل�شام، فكان �الإمام ال 
�إليه وال ُيعرف منه �شيء �إال عن طريق  يوؤتى 
ر�شيد �لهجري، فقد كان �الأمني و�ملوؤمتن يف 
ويذكرهم  �لنا�س  يحدث  وك��ان  �الأم���ر،  ه��ذ� 
تفعل  �شوف  وم��ا  )ع(  �ملوؤمنني  �أم��ر  بكام 
�ل�شلطات بهم من قتل و�شلب ونهب لاأمو�ل 

وغرها.
 بقي على هذ� �حلال حتى بد�أت ثورة �الإمام 
�حل�شني )ع( تتفجر يف �لكوفة، فقب�س عليه 
مع ميثم �لتمار و�ملختار �لثقفي، و�أخذ و�عتقل 
يف �شجون عبيد �هلل بن زياد، وعر�شت عليه 
يتب�أ،  فلم  )ع(  �ملوؤمنني  �أم��ر  من  �ل��ب�ءة 
�لهجري،  ر�شيد  بنت  )قنو�ء(،  تدخل  وهنا 
�أبيها  يف �لق�شة، وهي �لر�وية ملا حدث بني 
�هلل  عبيد  و�أن  زي��اد،  بن  �هلل  عبيد  وب��ني 
�أمر  �ل��ب�ءة من  بن زياد عر�س عليه 
و�أخذ  �تب�أ"،  "لن  فقال:  �ملوؤمنني 
يتكلم يف ف�شائل �أمر �ملوؤمنني 

هو ر�شيد بن عقبة الَهَجري، من اأ�شحاب ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شلم( وتلميذ الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم(، من 
اأ�شهر فر�شان معركة اأحد، قاتل بني يدي ر�شول اهلل )�ض( منذ اأن كان 

غالمًا يافعًا وظل جماهدًا حتى توفاه اهلل �شيخًا �شهيدًا حمت�شبًا.

عامر جليل اإبراهيم 
ت�ش�ير- ح�شني طالب

خّلدته م�اقفُه الراف�شة للظلم والطغيان
مرقد ومزار

 )ر�ض(ر�شيد الَهَجري 

 يف الك�فة
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يديه  �قطعو�  "ويحكم  �هلل:  عبيد  فقال  )ع( 
و�قتلعو�  �لنخلة  جذع  على  و�ربطوه  ورجليه 
علي  وخليلي  حبيبي  "�شدق  فقال:  ل�شانه"، 
بن �أبي طالب )ع(" قال �بن زياد: "وما قال 
�لدعي  �إليك  ير�شل  "�شوف  ق��ال:  خليلك؟" 
�بن �لدعي عبيد �هلل بن زياد ويعر�س عليك 
�لب�ءة مني ولن تتب�أ فيقطع يديك و�شاقيك 

ويقتلع ل�شانك ويربطك على جذع نخلة."
ويديه  رجليه  قطعو�  �أن  بعد  ق��ن��و�ء:  تقول   
على  �شلبه  وعند  منه،  ت�شيل  و�لدماء  حملوه 
جذع �لنخلة �أخذ ينادي: "�أيها �لنا�س �ئتوين 
بدو�ة وقرطا�س و�كتبو� عني، �شوف �أقول لكم 
ما يحدث �إىل يوم �لقيامة، ذلك علم علمني 
�إياه حبيبي وخليلي علي بن �أبي طالب )ع("، 
�إىل  �الأح���د�ث فجاء �جل��اوزة  ي�شرد  و�أخ��ذ 

�درك  �أمر  "يا  له  وقالو�  زياد  بن  عبيد �هلل 
�لرجل فاإنه ف�شحكم"، فقال "ويحكم �ئتوين 
ل�شانه،  فقطع  باحلجام  فجيء  باحلجام"، 
هكذ�  وبقي  حينها  يف  �لبطل  هذ�  و��شت�شهد 
معلقًا حتى جاءت �بنته قنو�ء و�أ�شحابه ليًا 
فاأخذوه من مكان �شلبه يف �لكوفة وجاءو� به 

�إىل �أطر�فها حيث قبه �ل�شريف �الآن.

مراحل 
"يف  �ل�شيد �حل�شني:  يقول  بناء مرقده  وعن 
وحتى  �ملا�شي،  �لقرن  من  �ل�شتينيات  بد�ية 
للمرقد،  قبة  هناك  كانت  منه،  �لت�شعينيات 
ثم توىل رجل من �أهل �لكوفة ��شمه )�حلاج 
مقد�د �ل�شعد( بناءه يف �شنة ١٩٩١م من ماله 
ممن  �مل��ز�ر  على  �لقائمون  وك��ان  �خل��ا���س، 

�ل�شدنة،  �أو  )�لُكّو�م(،  ي�شمونهم 
باملز�ر،  حتيط  �لتي  �ملنطقة  من 
وهم بني ح�شن و�آل عي�شى، هاتان 
�لع�شرتان �للتان حتيط منازلهما 
باملز�ر، فكانت لهما �ليد �لطوىل 
وكانت  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  بالبناء 

�الأمو�ل من �حلاج مقد�د �ل�شعد.
يف �شنة ١٩٩٣م �كتمل بناء �لرو�ق، ثم �ن�شم 
�لعامة  �الأم��ان��ة  �إىل  ٢٠٠٨م  �شنة  يف  �مل���ز�ر 
�خلا�شة  �الأمانة  بد�أت  �إذ  �ل�شيعية،  للمز�ر�ت 
وحني  ٢٠١١م،  حتى  �إع��م��اره  عمليات  للمز�ر 
�إكمال  يف  بد�أنا  �خلا�س  �الأمني  مهمة  ت�شلمُت 
�إعمار  حملة  ب��د�أت  ثم  للمز�ر،  �لتحتية  �لبنى 
�أخرى يف زمن �شماحة )�ل�شيخ خليفة �جلوهر( 
ونحن  �ل�شيعية،  للمز�ر�ت  �لعام  �الأمني  نائب 

�ليوم يف �ملر�حل �الأخرة للبناء."
 

تفا�شيل 
دومن��ات،  ت�شعة  للمز�ر  �لكلية  �مل�شاحة  تبلغ 
وهناك تو�شعة �أخرى من جهة �ليمني لل�شحن 
ل�����ش��ي��ق �مل�����ش��اح��ة م���ا ب���ني �ل�����ش��ح��ن و�ل��ق��ب 
�ل�����ش��ري��ف، وث��م��ة م��ب��ادرة ال���ش��ت��م��اك �أر����س 
باملز�ر  �ملحيطة  �مل�شاحة  �إىل  ت�شاف  جديدة 
تبلغ ما يقارب �خلم�شة �آالف مرت، �أما �ل�شحن 

�ل�شريف فم�شاحته قر�بة �لدومن.
�لقبة �ملغلفة بالكا�شاين �الأخ�شر  ويبلغ �رتفاع 
�رتفاع  منارتني  على  �مل��ز�ر  يحتوي  كما  ١٨م، 
�لو�حدة منهما ٢٧م، وهناك �ثنا ع�شر �شباكًا 
مطلة على �ملز�ر �ل�شريف د�خل �لقبة �ل�شريفة 
كما  ك���ار(،  )�ل��ع��ني  ب���  �لتزجيج  ع��ن  ف�شًا 

ي�شمونها.
م��د�ر  على  خمتلفة  ن�شاطات  �مل���ز�ر  يف  ت��ق��ام 
و�ح��ت��ف��االت  م��ه��رج��ان��ات  �إق��ام��ة  منها  �ل�شنة، 
لوالد�ت �الأئمة �الأطهار ووفياتهم عليهم �ل�شام، 

وجل�شات قر�آنية ُتكثف يف �شهر رم�شان.
يعد هذ� �مل�شروع من �شمن ٣6 م�شروعًا الإعادة 
�الأم��ان��ة  بها  ت�شطلع  �ل�شريفة  �مل��ر�ق��د  �إع��م��ار 
�لعامة للمز�ر�ت �ل�شيعية باإ�شر�ف �ل�شيخ خليفة 

�جلوهر نائب �الأمني �لعام للمز�ر�ت.

�ل�شيد �أحمد �حل�شني

متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

تعتزم �شبكة �العام �لعر�قي �فتتاح �ملتحف �لفني يف مقر �ل�شبكة قريبًا.. لذ� تدعو 64
�ل�شادة �ملو�طنني و�ل�شركات �لفنية �لر�غبة باهد�ئها �جهزة تقنية وفنية �ثرية �و مميزة 

وكذلك �شور �مل�شل�شات �و �الفام وكو�لي�شهما و�ل�شحف و�ملجات �لعر�قية �لقدمية 
لعر�شها د�خل �ملتحف مع تثبيت ��شم جهة �الهد�ء يف لوحة خا�شة بها.

لا�شتف�شار يرجى �الت�شال بالرقم ٠٧٧١٨١٧6٠٧٤



التكن�ل�جيا يف خدمة 
تعلم اللغات

رفاه ح�شن

ي�شعى الإن�شان الطموح والناجح طوال حياته اإىل التميز واكت�شاب 
مزيد من املهارات، وتعلم اللغات املختلفة من اأهم املهارات التي يركز 

عليها الإن�شان من منطلق اأنها مطلوبة يف �شوق العمل، ف�شاًل عن الرغبة 
يف التوا�شل مع الثقافات يف البلدان املختلفة والتعرف على العادات 

والتقاليد ب�شكل اأعمق.

وعند ذكر �للغة �النكليزية ميكننا �لقول �إنها 
�أنها تعد و�شيلة  �إذ  �للغة �الأم لكوكب �الأر�س، 
�أنحاء  خمتلف  يف  �الأ�شا�شية  �الأوىل  �لتو��شل 
�النكليزية  �للغة  تعتمد  �لدول  فبع�س  �لعامل، 
�ملتحدثني  عدد  يقدر  بينما  لها،  ر�شمية  لغة 
�أي  �شخ�س،  مليار   1،8 ح��و�يل  �للغة  بهذه 
�أن م��ا ي��ق��ارب رب���ع ���ش��ك��ان �ل��ك��وك��ب ي��ع��ّدون 
بينما  �الأم،  �أو  �الأوىل  لغتهم  �النكليزية  �للغة 
كل  �أن  عن  ف�شًا  ثانية،  لغة  �لبقية  يعتمدها 
و�لتقارير  �حلديثة  و�لعلوم  �لتكنولوجيات 
�جلامعات  �أغلب  �أن  كما  تعتمدها،  و�الأبحاث 
�لعربية منها ويف  �ليوم حتى  وبع�س �ملد�ر�س 
�ملجاالت �لعلمية خا�شة تعتمد �للغة �النكليزية 

يف مناهجها �لدر��شية.
ومن منطلق �الأهمية �لكبرة لللغة �النكليزية 
ج��اءت  و�إت��ق��ان��ه��ا  لتعلمها  �حل��اج��ة  وت��ز�ي��د 
يف  للم�شاعدة  �حل��ل��ول  ببع�س  �لتكنولوجيا 
ت�شريع �تقان �للغة فاأنتج �ملبجمون تطبيقات 

م�شاعدة منها:
- تطبيق Duolingo �لذي ال يقت�شر على 
على  ي�شتمل  ب��ل  فح�شب،  �النكليزية  �للغة 
جمموعة كبرة ومتميزة من �للغات، ويعد من 
يتميز  جديدة،  لغة  لتعلم  �لتطبيقات  �أف�شل 
توفر  �ال�شتخد�م ف�شًا عن  ب�شهولة  �لتطبيق 
�شمن  و�ال�شتماع  و�لنطق  �لقر�ءة  �ختبار�ت 

كل در�س.

على  �لتطبيق  ح�شل   Busuu تطبيق   -
A - يف �للغة  تعلم  تطبيقات  �أف�شل   اائزة 
 2014 �ل��ت��و�يل  على  ل�شنتني   ple Store
من  ذ�تها  �جلائزة  على  حاز  كما   2015 و 
يف  و�أُدرج   2015 ل�شنة   Google play
قائمة مبتكري �الأعمال �لتجارية �شنة 2016. 

ت�شبيه  ومي��ك��ن   Hello Talk تطبيق   -
ولكنه  �مل��ر����ش��ل��ة  بتطبيقات  �لتطبيق  ه���ذ� 
خم�ش�س لتعلم �أكرث من 100 لغة �إذ ي�شاعد 
معينة  لغة  تعلم  على  بع�شهم  �مل�شتخدمون 
م�شتخدم  كل  يعّلم  �إذ  �لدرد�شة،  با�شتخد�م 
�لتطبيق  يوفر  كما  �الأم،  لغته  �الآخ��ر  زميله 

م�شموع  ك��ام  �ىل  �لن�س  حت��وي��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 
و�لعك�س، �أطلق �لتطبيق �شنة 2017 من قبل 

.Zackery Ngai

جائزة  على  �حلا�شل   Memrise تطبيق   -
 Google تطبيقات  متجر  يف  تطبيق  �أف�شل 
ل�شنة 2017 �إذ يبلغ عدد م�شتخدمي �لتطبيق 
م�شتخدم  مايني  ع�شر  منهم  مليونًا،  ثاثني 
يقدم   .Google play متجر  م��ن  حملوه 
بينها  م��ن  لغة   25 لتعلم  درو���ش��ًا  �لتطبيق 
�لتطبيق  ويعتمد  و�الملانية،  �النكليزية  �للغتان 
يعر�س  �إذ  �ل��ت��ك��ر�ر،  عمادها  تعلم  طريقة 
وك��ل  ب��ط��رق خمتلفة  م���ر�ت ع���دة  �ل��ك��ل��م��ات 
�لتي  مرحلة منه ت�شم جمموعة من �لكلمات 
�لتي  �لكلمات  كل  مثًا  معينة  فئة  �ىل  تنتمي 

لها �شلة بالطعام يف مرحلة و�حدة وهكذ�.
�للغة  لتعلم  �مل�شتهدفة  �لفئات  �أه��م  م��ن   -
�إذ  �الأطفال  هم  �أخ��رى  لغة  �أية  �أو  �النكليزية 
�أوقات فر�غ �الأطفال  من �ملهم جدً� ��شتغال 
�لناحية  من  لهم  مفيدة  �ألعاب  ممار�شة  يف 
�إذ  و�لعقلية،  �لبدنية  و�ل�شحة  �لتعليمية 
�للغة  �لتي تعر�س  �لتطبيقات  يتوفر كثر من 
لعقل  �لو�شول  و�شهلة  م�شلية  لعبة  �شيغة  يف 
�لطفل، نذكر و�حدً� من هذه �لتطبيقات �لتي 
 Lingokids ت�شتهدف �الأطفال وهو تطبيق
يف  �شيوعًا  �الأك��رث  �لتطبيقات  من  يعّد  �ل��ذي 
و�أهم ما مييز  �للغات لاأطفال،  تعليم  جمال 

ثاث  على  �لتعلم  عملية  يق�شم  �أن��ه  �لتطبيق 
مر�حل تهدف �الأوىل �إىل م�شاعدة �لطفل على 
معرفة �للغة، �أما �لثانية فتعمل على تعلم �للغة 
�لرتكيز  يجري  �الخ��رة  �ملرحلة  ويف  بذ�تها 

على زيادة تفاعل �لطفل مع �للغة.

�لعلمية  �لتخ�ش�شات  يف  �لطاب  يو�جه   -
لبع�س  �حلرفية  �لرتجمة  يف  �مل�شاكل  بع�س 
يف  �أو   Google م��رتج��م  يف  �مل�شطلحات 
غره، لذلك مت توفر تطبيقات تقدم ترجمة 
علمية لكل م�شطلح وح�شب �الخت�شا�س ومن 
قامو�س  تطبيق  لكم  نذكر  �لتطبيقات  ه��ذه 
�للغات  م��ت��ع��دد  علمي  ق��ام��و���س  وه���و  ل�����ش��ان 
م�شطلح   100000 م��ن  �أك��رث  على  يحتوي 
ع���دة منها  ع��ل��م��ي��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات  ع��ل��م��ي يف 
وحتى  و�لفيزيائية  و�لكيميائية،  �لريا�شية، 
�لعلمية  �مل��ج��االت  من  كثر  وغرها  �لطبية 

و�القت�شادية.
فتح  مبثابة  هو  جديدة  لغة  تعلم  �أن  نن�َس  وال 
�لفر�س  م��ن  غ��ر حم���دود  ع��دد  ب��و�ب��ة على 
�ل��ت��ي ترغب  �ل���دول���ة  ل��ل��در����ش��ة و�ل��ع��م��ل يف 
�للغة  ع��ن  �م��ا  فيها،  �ل��در����ش��ة  �أو  �لعمل  يف 
وفر�شًا  �أو�شع  �آفاقًا  لك  تفتح  فهي  �النكليزية 
�أهم  �للغة �النكليزية من  �إتقان  ُيعد  �إذ  �أكب، 
�لعمل  �شوق  يف  �ملطلوبة  �الأ�شا�شية  �ملهار�ت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل ف�����ش��ًا ع��ن م��ه��ار�ت 

��شتخد�م �حلا�شوب.
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مبار�تهم  يف  �الأ���ش��ود  خ�شارة  من  �لرغم  وعلى 
وحيد،  بهدف  �الإي��ر�ين  �ملنتخب  �أم��ام  �الأخ��رة 
�أ�شرت�لية  مبكافاأة  تاأهل  �لعر�قي  �لفريق  �أن  �إال 
�ملنتخب  على  ف��وزً�  �الأ�شرت�ليون  حقق  �أن  بعد 
�الأردين �أدى �إىل �إبعاد �الأردن و�شعود �لعر�ق، �إذ 
�ملطلوب يف مبار�ته  بامل�شتوى  مل يظهر منتخبنا 

�أمام �إير�ن، وكادت �ل�شباك �لعر�قية �أن ت�شتقبل 
�أهد�فًا �أكرث لوال بر�عة �حلار�س �لعر�قي جال 
ح�شن �ل��ذي �أن��ق��ذ �مل��رم��ى م��ن �أه���د�ف �أك��ي��دة، 
كافية  يبذلو� جهودً�  فلم  �لو�شط  �أما العبو خط 
العبي  �الأخطاء  ر�فقت  بينما  �أد�ئهم،  لتح�شني 
لعبها  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  معظم  يف  �ل��دف��اع  خ��ط 

�ملنتخب �لعر�قي يف �لت�شفيات.
منتخب  به  ظهر  �ل��ذي  )�لركيك(  �مل�شتوى  عن 
�شيكون  وهل  )�ل�شهلة(،  �لت�شفيات  يف  �لعر�ق 
هناك تغير �شامل يف قائمة �لاعبني، وال�شيما 
�أن �ملنتخب �لعر�قي �شياعب يف �ملرحلة �ملقبلة 
وك��وري��ا  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا  ك��ال��ي��اب��ان  ق��وي��ة  منتخبات 

هذه  �جتياز  منتخبنا  ي�شتطيع  فهل  �جلنوبية، 
��شتطلعت  �لعر�قية"  "�ل�شبكة  جملة  �لفرق... 
و�ل�شحفيني  �الإع��ام��ي��ني  م��ن  جمموعة  �آر�ء 
يف  �لعر�قي  �ملنتخب  م�شاركة  حول  �لريا�شيني 
�إىل  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  م��ن  �حلا�شمة  �جل��ول��ة 
�ملقنع  غر  �مل�شتوى  وعن  �لعامل،  كاأ�س  نهائيات 
مع  �ل��ب��د�ي��ة  فكانت  ل��اأ���ش��ود،  �لعقيم  و�الأد�ء 
�ل�شحفي �لريا�شي )نعيم حاجم( �لذي حتدث 

قائًا: 
تراجع خميف

على  �لوقوف  يف  تكمن  للنجاح  �الأوىل  �خلطو�ت 
م�شتوى  يف  �ملخيف  و�ل��رت�ج��ع  �الإخ��ف��اق  �أ�شباب 

ي�شتفيدو�  مل  �لذين  �لوطني،  منتخبنا  العبي 
�أق�شد  وهنا  �ل�شابقة،  �إخفاقاتهم  ت��ارب  من 
�ملنتخب  العبو  ب��ه  ظهر  �ل��ذي  �لفني  �مل�شتوى 
كاتانيت�س  بقيادة  �لتدريبي  �لكادر  �إن  �لعر�قي. 
لذلك  �لاعبني،  م�شتوى  حقيقة  على  يقف  مل 
مل يتقدم �لفريق خطوة و�حدة �إىل �الأمام.. وال 
�شك يف �أن تعرث منتخبنا �لوطني يف مبار�ة �إير�ن 
�الأخرة �لتي خرجنا منها خا�شرين بهدف ُيوؤ�شر 
وجود )هفو�ت( مل يجِر �لتعاطي معها باإيجابية، 
ويقينًا �أن �لبحث عن �أ�شباب �الإخفاق يف �شاحة 
�الآخرين، بعيدً� عن در��شة و�شعنا، �أر�ها تقهقرً� 
�مل�شو�شة،  �ل�شورة  ف��اإن  ري��ب،  وال  �خللف!!  �إىل 
قطر  ملونديال  �ملزدوجة  �لت�شفيات  يف  ملنتخبنا 
على  �خل�شية  تعل  �آ�شيا  كاأ�س  ونهائيات   ٢٠٢٢
و�ردة  �الأخرة  �لت�شفيات  يف  )�الأ�شود(  ح�شور 
بات  �لتي  �حلا�شمة،  �ملرحلة  يف  وال�شيما  بقوة، 
بر�شم  مطالب  �مل��درب  �شاطئها،  على  منتخبنا 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  للمنتخب  �الأد�ئ��ي��ة  �ل�شيا�شة 
�الأخ��رى  �ملنتخبات  �أم��ام  �شعفاء  �شنكون  و�إال 

�مل�شاركة.
خطوط مفككة

حتدث  حم��م��ود(  )�شاكر  �لريا�شي  �ل�شحفي 
ق���ائ���ًا: م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة و�مل�����درب �الأج��ن��ب��ي 
�لدعم  ورغم  �لعر�قي،  �ملنتخب  يقود  كاتانيت�س 
يتقدم خطوة  لكنه مل  له  ق��دم  �ل��ذي  �الإع��ام��ي 
�ل�شابقة  �لفرتة  ط��و�ل  �ملنتخب  مع  �الأم��ام  �إىل 
لغاية مبار�تنا مع �إير�ن، فهوية �ملنتخب �لعر�قي 
تبدو وكاأنها يف طريقها �إىل �ل�شياع، رغم دعمنا 
�إظهار  يف  ف�شل  بعدما  معه  �إع��ام��ي��ًا  ووقوفنا 
فالهوية  �إير�ن،  مع  �الأخرة  �ملبار�ة  ب�شماته يف 
عجز  ظ��ل  يف  ك��ان  خ��ب  يف  �أ�شبحت  �لعر�قية 
�لتي  �لفجوة  �شد  عن  حاليًا  �ملوجودة  �لعنا�شر 
�ملحرتفني  �لاعبني  و�إبعاد  �لفريق،  منها  يعاين 
�مل��درب عر�س �حلائط  يف �خل��ارج، فقد �شرب 
�ملحرتفني.  با�شتدعاء  �خلا�شة  �ل��ن��د�ء�ت  كل 
ظهرت  �لعر�قي  للفريق  �الأخ��رة  �ملباريات  يف 

ومايز�ل  للغاية،  مفككة  �لفريق  خطوط 
�خل���ط �ل��دف��اع��ي ي��ع��اين من 

وحالة  �لتمركز  ���ش��وء 
�ل�شديدة  �ل��ب��طء 

م��ب��ار�ة،  ك��ل  يف  �ملختلفة  عنا�شره  ت��ازم  �لتي 
بع�س  �متاكه  وبرغم  �لو�شط،  خط  جند  بينما 
�ملركز كان �حللقة  �أن هذ�  �إال  �لعنا�شر �جليدة 

�الأ�شعف يف �ملباريات �الأخرة.
ن�شيان ال�شفحة )املرتهلة(

بدون  فقال:  �ملعموري(  )�شام  �الإع��ام��ي  �أم��ا 
�ملرحلة  م��درب  لي�س  كاتني�س  �إن  �أق��ول  جماملة 
و�إد�رته  قر�ءته  لعدم  نظري،  وجهة  من  �ملقبلة، 
ملبار�ة �لعر�ق �الأخرة، و�لدليل �أنه �أجرى �لتبديل 
يف �لدقيقة ٨٥ من عمر �ملبار�ة، بعد �أن الحظنا 
بطء �لفريق �الإير�ين، ومل يكن موفقًا يف �إدخال 
د�ئمًا  متحفظ  مدرب  وهو  �جلاهز،  غر  باي�س 
وخائف ومتم�شك بر�أيه، من هنا تقييمه لقر�ءة 
رغم  �لاعبني  من  مبجموعة  ومت�شكه  �ملباريات 
�لدوري  �لت�شكيلة يف  �الأف�شل منهم خارج  وجود 
�لعر�قي و�ملحرتفني �ملغرتبني. ينبغي علينا �الآن 
�أن نطوي �ل�شفحة )�ملرتهلة( للمنتخب ونبحث 
عن العبني قادرين على تقدمي �مل�شتوى �الأف�شل 
بوجود  جدً�،  �شعبة  �ملقبلة  �ملرحلة  الأن  لاأ�شود 

منتخبات قوية.

اختتمت قبل اأيام مباريات اجلولة الثانية من الت�شفيات 
الآ�شيوية املوؤهلة ملونديال قطر 2022، وقد �شمن منتخبنا 

الوطني التاأهل اإىل املرحلة الثالثة احلا�شمة، ف�شاًل عن التاأهل 
الر�شمي لنهائيات كاأ�ض اآ�شيا 202٣ يف ال�شني.

 

ا�شتطالع: اأحمد رحيم نعمة

بطاقة التاأهل كانت هدية اأ�شرتالية!

ما �شر اإخفاقات املنتخب العراقي 
لكرة القدم..؟
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من �ملدربات �للو�تي يعملن ب�شمت، خجولة 
ال تهوى �لظهور يف �العام برغم تخريجها 
لنجوم لعبة �لقو�س و�ل�شهم �لعر�قية، حققت 
العباتها �أروع �لنتائج يف �لبطوالت �الآ�شيوية 
�لتقت  �لعر�قية(  �ل�شبكة  )جملة  و�لعاملية. 
�ملدربة حنان جا�شم بعد بطولة كاأ�س �لعرب 
�الأخرة �لتي �أقيمت ببغد�د وح�شل �لعر�ق 
فيها على �ملركز �الأول يف هذ� �حلو�ر �ل�شيق.
• متى بد�أت ممار�شة لعبة �لقو�س و�ل�شهم؟
رئي�س  �إن  �أق����ول  �أن  �أح���ب  �ل��ب��د�ي��ة  يف   -

�شعد  و�ل�شهم هو زوجي  �لقو�س  لعبة  �حتاد 
�مل�شهد�ين، وبعد �شنو�ت من ��شتام زوجي 
وفاطمة  رن��د  بنتاي  دخلت  �الحت��اد  رئا�شة 
يف  �شنو�ت.  ثماين  �لعمر  من  ولهن  �للعبة 
تتناف�س على  م��ن  رن��د ه��ي  ك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة 
�ملر�كز �الأوىل رغم �شغر �شنها، بعد ذلك، 
و�أثناء �ال�شطر�بات �الأمنية يف عام ٢٠٠6، 
ذهبنا للعي�س يف م�شر وبقينا هناك �شنتني، 
دجلة  و�دي  ن��ادي  ملعب  قرب  �شكننا  وك��ان 
للعبة  �لدويل  �لتدريبي لاحتاد  �ملركز  وهو 

رند  ��شتمرت  وه��ن��اك  و�ل�����ش��ه��م،  �ل��ق��و���س 
�أول  يف  رن��د  و�شاركت  بالتدريب،  وفاطمة 
فح�شلت  �أفريقيا  جنوب  يف  دولية  بطولة 
هناك  ومن  وف�شية،  ذهبية  ميد�ليتني  على 
بد�أنا منار�س �للعبة فحب زوجي لهذه �للعبة 
من  جزءً�  و��شبحت  نع�شقها  جعلنا  من  هو 

حياتنا د�خل �لبيت وخارجه.
وما  عنك  فماذ�  وفاطمة،  رند  عن  • هذ� 

�شر ع�شقك للعبة؟ 
- ع��ن��دم��ا ذه��ب��ن��ا �ىل م�����ش��ر ك��ان��ت رن��د 

وهو  دجلة  و�دي  نادي  يف  تتدربان  وفاطمة 
مركز لاحتاد �لدويل للعبة �لقو�س و�ل�شهم 
�أجل  من  للنادي  ��شطحبهن  يوم  كل  وكنت 
دولية  تدريبية  دورة  �أقيمت  ثم  �لتمارين، 
�أول  �أن��ا  وكنت  فيها  دخلت  و�ل�شهم  للقو�س 
تدريبية  �شهادة  على  حت�شل  عر�قية  �مر�أه 
�لتطوير  م��دي��ر  ���ش��اه��دين  ح��ي��ث  دول���ي���ة، 
و�لتنمية يف �الحتاد �لدويل با�شكال كوليمر 
لكي  �ل��دورة  ه��ذه  يف  �لدخول  علّي  فعر�س 
لعبة  �أ���ش��ول  و�أعلمهن  بناتي  على  �أ���ش��رف 
يف  �أنتم  يل:  ق��ال  ويومها  و�ل�شهم،  �لقو�س 
بناتكم  ي���درَب  �أن  حتبون  ال  �ل�شرق   ب��اد 
رجل، فاالأف�شل �أن تتعلمي �للعبة لكي تكوين 
نف�شه  �لوقت  �أ�شولها، ويف  يعلمهن  �أنِت من 

تعطني �لد�فع �لكبر لهن كونك و�لدتهن.
لها؟ مو�كبة  كنِت  �لتي  �الإجناز�ت  • ما 

قدمتها  �ل��ت��ي  �الإجن����از�ت  هلل..  �حل��م��د   -
ك��وين م��درب��ة رج���ال ون�����ش��اء ق��و���س مركب 
�الير�ين،  �ملدرب  بعد  لكن  كثرة،  كمباوند 
ب��دون  ل��وح��دي  �ل��ت��ي حققتها  ف��االجن��از�ت 
فاطمة  �لاعبة  ح�شول  هي  �أجنبي  مدرب 
�أمريكا  يف  �لعامل  بطولة  ذهبية  على  �شعد 
لل�شباب وح�شولها على برونزية كاأ�س �لعامل 
يف  وف�شية  وذهبية  �ملغرب  يف  للمتقدمني 
رجال  وف�شية  �ال�شامية،  �لت�شامن  بطولة 
فرقي وذهبية وف�شية لفاطمة يف بطولة �آ�شيا 
لل�شاالت يف هونك كونك وذهبية وف�شية يف 
بطولة �لعرب �لتي �قيمت يف �ملغرب وف�شية 
فرقي رجال وفردي رجال ف�شة وبرونز، كما 
مكاو  يف  �لعامل  كاأ�س  برونزية  على  ح�شنا 
لاعبة فاطمة بعدها ح�شلنا على ذهبيتني 
لاعبة فاطمة يف بطولة �آ�شيا لل�شاالت، ثم 
و�لاعب  فاطمة  لاعبة  تيم  �ملك�س  ذهبية 
وليد يف بطولة �لت�شامن �ال�شامية وف�شية 
�أي�شًا  �الأو���ش��م��ة  وحققنا  لفاطمة،  ف���ردي 
تون�س  يف  ج��رت  �لتي  �لعربية  �لبطولة  يف 
�إ�شحاق  و�لاعب  فاطمة  �لاعبة  وح�شلت 
على ذهبية �ملك�س تيم وذهبية فردي لاعبة 
و�أ�شيف  للرجال،  وبرونزية  وف�شية  فاطمة 
�الأخ��رى حققت  �بنتي  �شعد  رند  باأن  كذلك 

�لرقم �لتاأهيلي الأوملبياد طوكيو، و�شتكون �إن 
�شاء �هلل موجودة يف هذ� �ملحفل �لريا�شي 

�لكبر.
للن�شاء  • �أما زلِت تدربني �ملنتخب �لوطني 

و�لرجال؟
�آخر  ويف  فقط،  ن�شاء  مدربة  حاليًا  �أن��ا   -
كاأ�س  بطولة  وهي  بغد�د  يف  �أقيمت  بطولة 
على  �شعد  فاطمة  �لاعبة  ح�شلت  �لعرب، 
حميد،  نب��س  لاعبة  وف�شية  ذهبيتني، 
عن  ف�شًا  ع�شام،  زينب  لاعبة  وف�شية 
فاطمة على جائزة حممد  �لاعبة  ح�شول 
�لريا�شي  ل��اب��د�ع  م��ك��ت��وم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
الأف�شل العبة عربية حل�شولها على ذهبية 
ت�شعفني  ال  كثرة  �إجن��از�ت  وهناك  �لعامل، 

�لذ�كرة با�شتح�شارها.
 • �شعورك و�أنت ت�شرفني على تدريب فاطمة 

ورند وهما حت�شد�ن �لنتائج �لعالية؟
- هو �شعور ال يو�شف، خوف مع فرح �شديد 
عندما يعتلون من�شات �لتتويج، يف كل بطولة 
�أن  �أح�س  يجدنني خلفهّن بكل �شهم ينطلق 
بالفوز  فرحتي  �لعظيم  و�هلل  يتوقف،  قلبي 
، بل من �أجل بلدي،  لي�س الأجلي �أو الأجل بنتيَّ
ففرحتي �لكبرة عندما �أرى �لعلم �لعر�قي 
يرفرف ويعزف �لن�شيد �لوطني. يف �أمركا 
كنت �أنا وفاطمة و�الإد�ري حممد علي فيا�س 
�شاقة  رحلة  كانت  �مل�شهد�ين  �شعد  وو�لدها 
جدً�، كنا خائفني من عدم �إحر�ز �ي نتيجة، 
ويف �أول يوم ذهبت �نا وفاطمة وكانت �لفرق 
ح��ا���ش��رة و�جل��م��ي��ع ك���ان يف ده�����ش��ة، وه��م 
بطولة  يف  هنا  ه��وؤالء  يفعل  م��اذ�  يت�شاءلون 
كبرة كهذه؟ كانت فاطمة خائفة، فقلت لها 
�ثبتي لهم �أن �لعر�ق موجود هنا و�أننا ل�شنا 
م��درب  ك��ان  منهم.  �أف�شل  ب��ل  منهم،  �أق��ل 
با�شتهز�ء  �إلينا  ينظر  �لدمناركي  �لفريق 
�أكرث،  ال  للح�شور  موجودون  �ننا  ظنه  وكل 
فاطمة  بتتويج  �لبطولة  �نتهت  عندما  لكن 
باملركز �الول من بني جميع هذه �لدول، جاء 
�لبطولة  بد�ية  بنا يف  ��شتهز�أ  �لذي  �ملدرب 
�لتلفاز  حمطات  �أت��ت  وهناك  لنا،  وب��ارك 
��شتطعِت  كيف  فاطمة:  لي�شاألو�  و�ل�شحافة 

�أن حت�شلي على �ملركز �الأول؟ 
�الإعام؟  عن  بعيدة  �نت  • ملاذ� 

لي�س  ه��ديف  الأن  �الإع���ام  ع��ن  بعيدة  �أن��ا   -
عّما  ر��شية  �أك��ون  �أن  هديف  لكن  �ل�شهرة، 
�أقدمه �أمام نف�شي و�أكون فخورة �أكرث عندما 
وفرحتي  �شيئًا،  لبلدي  قدمت  �أنني  �أ�شعر 

تكب عند �شعوري باأن بلدي يفتخر بي.
جا�شم؟ حنان  �الأم  هي  • من 

ثاث  �أبناء  خلم�شه  �أم  جا�شم  حنان  �أنا   -
ب��ن��ات وول���دي���ن؛ ن���ور �ل��ب��ن��ت �ل��ك��بى وه��ي 
�هلل  وعبد  وفاطمة،  ورن��د  ناجحة  �إعامية 
وحممد ماز�ال يف بد�ية م�شو�رهم، والأين �أم 
فاأنا فخورة كل �لفخر �أين و�لدة رند وفاطمة 
ونور الأنهن قدمن ت�شحيات و�جناز�ت تخدم 

بلدهن ورفعن ر�أ�س و�لدهّن وو�لدتهن.

من املدربات اللواتي يعملن ب�شمت، 

خجولة لتهوى الظهور يف الإعالم 

برغم تخريجها لنجوم لعبة 

القو�ض وال�شهم العراقية. حققت 

لعباتها اأروع النتائج يف البطولت 

الآ�شيوية والعاملية. 

�شخروا منا يف اأمريكا 
فخطفنا ذهبية العامل

مدربة الق��ض وال�شهم 

حنان جا�شم

حاورتها / اأمرية حم�شن 
ت�ش�ير / ي��شف مهدي 
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يتفق معي كثريون يف اأن عمل اللجنة 
الباراملبية العراقية ي�شري وفق خط �شليم 

ومدرو�ض، بف�شل الهّمة والدرا�شة اللتني 
و�شعهما القائمون عليه، والنتائج التي 

حققتها منتخبات العراق للمعاقني خري 
دليل على جناح هذه اللجنة.

اأب������ط������ال������ن������ا ح����ق����ق�����ا
الأ���ش��ح��اء ي��ح��ق��ق��ه  مل  م���ا 

رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة

عقيل حميد:

بغداد: اأمرية حم�شن 

تفوقو�  بل  �الأ�شحاَء،  �ملعاقون  حتدى  لقد 
عليهم يف منا�شبات ريا�شية عدة، وال�شيما 
لل�شّم  �ل��ع��ر�ق  ملنتخب  �الأخ����ر  �ل��ن��ج��اح 
على  يتغلب  �أن  ��شتطاع  �لذي  �لقدم  بكرة 
منتخبات �آ�شيوية معروفة ليتاأهل �إىل دورة 
يف  �شتقام  �لتي  لل�شّم  �الأوملبية  �الأل��ع��اب 
�لب�زيل عام ٢٠٢٢. هذ� �الإجناز يح�شب 
لاإد�رة �لعليا لّلجنة �لبار�ملبية �لتي بذلت 

جهودً� كبرة من �أجل حتقيق �لنجاح.
"جملة �ل�شبكة"  كانت لها )درد�شة( مع   
رئي�س �للجنة �لبار�ملبية �لعر�قية )�لدكتور 
عقيل حميد( حول تاريخ �للجنة �لبار�ملبية 
و�الإجناز�ت �لتي حتققت و�ل�شعوبات �لتي 

كانت وماز�لت تاقيها �شريحة �ملعاقني.
بقرار دويل تغرّي ا�شم اللجنة

عقيل  �لدكتور  تطرق  حديثه،  م�شتهل  يف 
حميد �إىل تاريخ تاأ�شي�س �لّلجنة �لبار�ملبية 
�أُ�ش�شت   ١٩٨١ ع��ام  يف  ق��ائ��ًا:  �لعر�قية 
�ملجد(،  )�حت��اد  با�شم  �لبار�ملبية  �للجنة 
و�شمت حينها �شت فعاليات ريا�شية خا�شة 
و�ألعاب  و�ل�شلة،  �لطائرة،  هي:  باملعاقني 
وتن�س  �لهدف،  وك��رة  و�ل�شباحة،  �لقوى، 
لعبتا  �أُدخلت  �شنو�ت  ثاث  وبعد  �لطاولة، 
 ١٩٩٠ عام  ويف  �الأر�شي،  و�لتن�س  �الأثقال 
عام  بعد  ومن  لل�شّم،  �لقدم  كرة  �أُدخلت 
و�ل��ق��و���س  �أل��ع��اب �جل����ودو  �أُدخ���ل���ت   ٢٠٠٣

و�ل�شهم و�لرماية و�لبوت�شا.
دويل  ق��ر�ر  �شدر  �أي�شًا،   ٢٠٠٣ ع��ام  بعد 
بتغير ��شم �للجنة و�شميت با�شم )�للجنة 
�لبار�ملبية �لدولية(، ومع هذ� �لقر�ر �أُ�ش�شت 
)�للجنة �لبار�ملبية �لوطنية �لعر�قية( بدل 
)�حتاد �ملجد(، و�شمت حتت لو�ئها �أربعة 
ع�شر �حتادً� وُف�شلت �للجنة �لبار�ملبية عن 
�للجنة �الأوملبية �لعر�قية عام ٢٠٠٧ بقر�ر 

من جمل�س �لوزر�ء �لعر�قي.
اإجنازات كبرية

�للجنة  حققتها  �لتي  �الإجن���از�ت  عن  �أم��ا 
حميد:  عقيل  �لدكتور  فيقول  �لبار�ملبية 
بلغ  �إذ  ج��دً�،  كثرة  �لبار�ملبية  �إجن���از�ت 
و�شام  �لدولية بحدود ١٤٠٠  �الأو�شمة  عدد 

معرتف به وبحدود 6٠ و�شامًا قاريًا �آ�شيويًا 
�لقوى  �ألعاب  رقمًا عامليًا يف  و�أكرث من ٢٠ 
ورف���ع �الأث��ق��ال م��ع رق��م��ني �أومل��ب��ي��ني با�شم 
�أوملبي  ورق��م  �لثقل  برمي  ن�شار(  )ج��ر�ح 
با�شم )ر�شول كاظم( برفع �الثقال يف ريو 
دي جانرو، كما ح�شلت �للجنة �لبار�ملبية 
و�أثينا،  بر�شلونة،  �الأومل��ب��ي��ة:  �ل���دور�ت  يف 
 ١٤ على  جانرو،  دي  وريو  ولندن،  وبكني، 
و�شامًا �أوملبيًا، وهذه �الإجناز�ت طبعًا تقف 
وتدريبية، ف�شًا عن  �إد�رية  ور�ءها كو�در 
�إ�شر�ر �لاعبني على حتقيق �الإجناز ورفع 

�لعلم �لعر�قي يف �ملحافل �لدولية.
خ�شرنا مع اإيران ب�شبب احلكم

وعن �إجناز فريق �لكرة لل�شّم حتدث قائًا: 
�الإجن���از�ت  �إىل  ي�شاف  كبر  �إجن���از  �إن��ه 
�الأخرى �لتي حتققت، فقد �شارك منتخب 
دورة  �إىل  �ملوؤهلة  �آ�شيا  بطولة  يف  �ل�شّم 
يف  �شتقام  �لتي  لل�شّم  �الأوملبية  �الأل��ع��اب 
منتخبنا  و�شل  وقد   ،٢٠٢٢ عام  �لب�زيل 
�الإي��ر�ين  �لفريق  مع  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل 
بعد تغلب منتخبنا على ماليزيا ٣- ٠ وعلى 
 ١  -٢ للبطولة  �ملر�شح  و�أوزبك�شتان  كوريا 
بتعادل  �لوقت  �نتهى  �لنهائية  �ملبارة  ويف 
�الإي��ر�ين  �حلكم  و�أعطى  و�إي���ر�ن،  �لعر�ق 
يف �لدقيقه ٩٠ �شربة جز�ء غر �شحيحة 
الإير�ن، وح�شلنا على �ملركز �لثاين بتحيز 
على  ح�شولنا  ورغ���م  �الإي�����ر�ين،  �حل��ك��م 
تاأهل  لل�شّم  منتخبنا  لكن  �لثاين  �ملركز 
يف  �الأوملبياد  �إىل  تاأهل  كما  �الأوملبياد،  �إىل 
�لقوى  �ألعاب  فريق  �أي�شًا   ٢٠٢٢ �لب�زيل 

لل�شّم.
معاناتنا كبرية

�شريحة  تو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات  عن  �أما 
�لكثر  هناك  فقال:  �لريا�شيني  �ملعاقني 
�أهمها عدم  تو�جهنا،  �لتي  �ل�شعوبات  من 
توفر �ملاعب �خلا�شة بنا، ثانيًا عدم ت�شلم 
�الأمو�ل �ملخ�ش�شة يف �مليز�نية �لعامة �لتي 
تقر من جمل�س �لنو�ب �لعر�قي و��شتقطاع 
ثالثًا  �الأح��ي��ان،  بع�س  يف  �مليز�نية  ن�شف 
�ل�شريحة  بهذه  �الإع��ام��ي  �الهتمام  ع��دم 

�لعري�شة  �الإجن����از�ت  د�ئ��م��ًا  حتقق  �لتي 
على  و�لرتكيز  �لدولية،  �ملحافل  للعر�ق يف 
�لنظر  دون  فقط  لاأ�شحاء  �ل��ق��دم  ك��رة 
�إىل �الألعاب �خلا�شة باملعاقني، فما حققه 
�الأوملبية عجز  �لدور�ت  �الإعاقة يف  متحّدو 
عن حتقيقه �الأ�شوياء، لذلك يجب دعمهم. 

اأمل جديد
هذه  �إن  عقيل  �ل�شيد  قال  حديثه  ختام  يف 
�لذي  �ل�شعب  �لظرف  برغم  �ل�شريحة، 
حت��دي  ع��ل��ى  �إ����ش���ر�ره���ا  �أن  �إال  تعي�شه، 
�ل��ر�ئ��ع��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �الإع���اق���ة جعلها حت��ق��ق 
نتمنى  �ملحافل �خلارجية،  و�الإجن��از�ت يف 
�الأمل  �أن يعطونا  �لدولة  �مل�شوؤولني يف  على 
بالدعمني �ملادي و�ملعنوي، وت�شليط �ل�شوء 
علينا، �شكرً� لكم وملجلتكم �حلري�شة على 
�لبار�ملبية و�إجناز�ت  �للجنة  متابعة �شوؤون 

�أبطالها يف �ملحافل �لدولية.
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لكن م��اين جن��ح يف ك��ل م��ا خطط ل��ه منذ 
�لتي  �لكروية  �ملوهبة  حيث  فمن  �ل�شغر، 
للنظر  الف��ت  ب�شكل  جن��ح  ميتلكها،  ك��ان 
�الأن��دي��ة  جعل  م��ا  �ل�شنغايل،  �ل����دوري  يف 
ن��ظ��رً�  م��ع��ه  للتعاقد  ت��ت��ز�ح��م  �خل��ارج��ي��ة 
بكل  �خل�شوم  ومر�وغته  �لفائقة  ل�شرعته 

ب�شاطة.

احرتاف يف وقت مبكر
�ل�شنغايل ماين  �أول �حرت�ف لاعب  كان   
عمره  من  ع�شرة  �لتا�شعة  يف  ك��ان  عندما 
للدرجة  �لفرن�شي  �ل����دوري  يف  وحت��دي��دً� 
�لثانية مع فريق )ميتز(، �إذ لعب له مو�شمًا 
�ل��دوري  يف  للعب  �نتقل  ثم  و�ح��دً�،  كرويًا 
�ل��درج��ة  �مل���رة يف  �ل��ن��م�����ش��اوي، لكن ه��ذه 
�شالزبورغ(  ب��ول  )ري���د  ف��ري��ق  م��ع  �الأوىل 
وقد   ،2012 عام  ذلك  وك��ان  �لنم�شاوي، 
�شاعد ماين �لفريق �لنم�شاوي يف �حل�شول 
�ملحليني  و�ل��ك��اأ���س  �ل���دوري  بطولتي  على 
�أثناء  ق��دم  �إذ   ،2014 و   2013 ملو�شمي 
وجوده مع �لفريق �لنم�شاوي �أروع ما يكون 

يف مباريات �لفريق.
قرر  �لنم�شاوي،  �لفريق  مع  تربته  بعد 
ماين �النتقال �إىل �لدوري �الإنكليزي فمّثل 
معه  ق��دم  �ل��ذي  )�شاوثهامبتون(،  ن��ادي 
خا�شها  �لتي  �ملباريات  يف  عاليًا  فنيًا  �أد�ًء 

�إىل  ماين  �ن�شم   2016 عام  ويف  �لفريق. 
م�شاهمته  وكانت  �ل�شياطني �حلمر،  �شرب 
تاألق فريق ليفربول يف �لدوري  و��شحة يف 
دوري  نهائي  �إىل  �لفريق  و�شول  حيث  من 
عامي  يف  متتاليتني  ملرتني  �أوروب���ا  �أب��ط��ال 
لقب  فيهما  م��اين  ح��از    ،2019 2018و 
�ملو�شم  ويف  �الإن��ك��ل��ي��زي.  �ل���دوري  ه���د�ف 
�لكرة  ج��ائ��زة  للقب  تر�شيحه  بعد  نف�شه 
كما   ، �لر�بع  باملركز  م��اين  ج��اء  �لذهبية 
ح�شل على �ملركز �خلام�س كاأف�شل العب 
يف �لعامل يف �ال�شتفتاء �لذي �أجر�ه �الحتاد 

�لدويل لكرة �لقدم.

م�شواره مع املنتخب ال�شنغايل 
منتخب  �إىل  م��اين  �ن�شم   2012 ع��ام  يف 
�ل�شنغال، و�أحرز �أثناء م�شاركته مع منتخب 
كما  �جلميلة،  �الأه���د�ف  من  ع��ددً�  ب��اده 
�شارك مع �ملنتخب يف كاأ�س �الأمم �الإفريقية 
عام  �أ�شهم  وق��د   ،2017 و   2015 عامي 
�ملركز  على  �ل�شنغال  ح�شول  يف   2019
�الإفريقية.  �الأمم  كاأ�س  بطولة  يف  �لثاين 
الع��ب  ك��اأف�����ش��ل  �خ��ت��ر   2020 ع���ام  ويف 
�لعر�س �ملميز �لذي قدمه يف  �إفريقي بعد 
مع  م��اين  �شارك  �الإفريقية.  �الأمم  كاأ�س 
منتخب باده يف جميع �لبطوالت �الإفريقية 
و�لعاملية �لتي �أقيمت يف �ل�شنو�ت �ملا�شية، 
�لهد�ف  وم���از�ل  ك��ان  جميعها.  يف  وت��األ��ق 
فيه  �مل��ح��رتف  �ل��ف��ري��ق  م��ع  ���ش��و�ٌء  �الأول، 
ليفربول �أم مع �ملنتخب �لوطني �ل�شنغايل، 
�ملوهبة  ب�شبب  �مل�شجلة  �ملاركة  �أ�شبح  بل 
�لكروية �لكبرة �لتي ميتلكها هذ� �لاعب.  

�شادي� ماين..
عانى كثرياً  من الحرتاف

 اجلناح الطائر لنادي ليفرب�ل

ال�شنغايل

ال�شنغايل �شاديو ماين، من الالعبني 
املحرتفني املميزين. ولد هذا النجم العاملي 
يف منطقة )�شيدهيو( ال�شنغالية من عائلة 
فقرية جدًا.
�شكن مع عائلته الفقرية يف قرية )بامبايل( 
جنوب ال�شنغال. كان ماين يعاين كثريًا يف 
طفولته متحماًل جميع الظروف ال�شعبة 
التي واجهتها عائلته، اإل اأنه كان يخفي 
اأحالمه للم�شتقبل. 

ماين يف �شطور

تده د�ئمًا بعيدً� عن 
�الإعام و�الأ�شو�ء، �إذ 
ي�شعب على �ل�شحافة 
و�الإعام معرفة عاقاته 
�الأخرى. خارج �لريا�شة 
فاإن ماين م�شلم ملتزم 
جدً� بالفر�ئ�س �لدينية، 
وقد عانى كثرً� يف حياته، 
�إذ كانت عائلته كبرة 
وفقرة وله كثر من 
�الإخوة و�الأخو�ت، بحيث 
�أن و�لده مل ي�شتطع توفر 
�حتياجات �لعائلة، لكن 
بعد دخول ماين عامل 
�لكرة و�حرت�فه �ملبكر 
يف �لدوري �لفرن�شي، ثم 
يف �لدوريني �لنم�شاوي 
و�الإنكليزي، تغرت �أحو�له 
كثرً�، و�أ�شبح يعد من 
�الأغنياء، وقد ��شرتى 
منزاًل ر�قيًا لعائلته يف 
�ل�شنغال.



�لن�شاط  ه���ذ�  مل��م��ار���ش��ة  �أم���اك���ن  وه��ن��اك 
�أو  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �ل��ق��اع��ات  �ل��ري��ا���ش��ي يف 
ممار�شة �لن�شاط د�خل �ملنزل وب�شكل مكثف 

بال�شعود و�لنزول يف �شلم 
�لد�ر، هذ� �لتمرين د�خل 
ي�����ش��ه��م يف ح��رق  �مل���ن���زل 
�ل�����ش��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة الأن 
�ل�شعود  من  يتولد  �لتعب 

و�لنزول.  
تقليل الدهون الثالثية

كما ت�شهم ممار�شة �لريا�شة يف تفعيل �نتاج 
�لبوتني �لدهني، وتقلل يف �لوقت نف�شه من 
�لدهون �لثاثية، بل �إن �لتمارين �لريا�شية 
منتظم  ب�شكل  �ل���دم  ت��دف��ق  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
�الإ�شابة  �ح��ت��م��االت  تقليل  م��ع  �جل�شم  يف 
�لريا�شية  وللتمارين  �لقلبية،  باالأمر��س 
�أهمها  للج�شم،  �أخرى  فو�ئد عدة  �مل�شتمرة 
يعطي  �إذ  �ملفا�شل،  بالتهاب  �ال�شابة  تقليل 
تقليل  للج�شم.  ك��ب��رة  م��رون��ة  �ل��ت��م��ري��ن 

�لهرمونات
�لن�شاط  �أن  �لطبية  �لتجارب  �أك���دت  وق��د 
و�الأفكار  �ل�شغوط  تقليل  يف  ي�شاعد  �لبدين 

ن��زول  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ملح�شلة  ويف  �ل�شلبية، 
م�شتويات هرمونات �لتوتر د�خل �جل�شم، بل 
�لن�شاطات �لريا�شية يف رفع م�شتوى  ت�شهم 
م��ن وظائفه  �ل���ذي  �الأن���دروف���ني،  ه��رم��ون 
و�ال�شرتخاء  و�لتفاوؤل  �ملز�ج  م�شتوى  زيادة 
�لذي  و�لتوتر  �الكتئاب  ن�شبة  �نخفا�س  مع 

يح�شل يف �جل�شم.
قوة العظام

�ل��ع��م��ر يكون  ي��ت��ق��دم �الأن�����ش��ان يف  ع��ن��دم��ا 
�لريا�شية  �لتمارين  ملمار�شة  ما�شة  بحاجة 
�خلا�شة بعمره، �لتي تقوي �لعظام، ال�شيما 
باحلفاظ  كبر  ب�شكل  ت�شاعد  �لريا�شة  �أن 
على �جل�شم، ومن �أبرز �لتمارين �لتي تقوي 
ومتارين  و�جل��ري،  �ل�شريع،  �مل�شي  �لعظام 
الأي  وميكن  ب�شيطة  �لتمارين  ه��ذه  �لقفز، 
�ن�شان ممار�شتها �شو�ء يف �لقاعة �لريا�شية 
�أم يف �ل�شاحات �ملك�شوفة، ويحبذ ممار�شتها 

يف �لهو�ء �لطلق.
قوة الع�شالت وتخفي�ض ن�شبة 

ال�شكر
�لن�شاطات �لريا�شية �لتي ميار�شها �الإن�شان 
قوته  زي����ادة  يف  ت�شهم  منتظمة  ب�����ش��ورة 
�لتحملية  �ل��ق��درة  يف  �رت��ف��اع  م��ع  �لع�شلية 
وزيادة يف ن�شبة �الوك�شجني و�ملو�د �لغذ�ئية 
�لريا�شة  �أن  عن  ف�شًا  �جل�شم،  الأن�شجة 
و�الأوع��ي��ة  �لقلب  عمل  تنظيم  يف  ت�شاعد 
كبر  ف�شل  لها  �لريا�شة  �إن  بل  �لدموية، 
يف  و�الأن�شولني  �ل�شكر  م�شتويات  حت�شني  يف 
يف  ت�شاعد  با�شك  هي  �لنهاية  ويف  �ل��دم، 
�لذي  �ل�شكري  �ف�شابة مبر�س  تقليل خطر 

يعاين منه كثرون.  

عند ممار�شة الريا�شة يجد الإن�شان فوائد كثرية، اأول هذه 
الفوائد تقليل وزن اجل�شم للذين يعانون ال�شمنة، فالن�شاط 

البدين اليومي ي�شاهم ب�شكل مبا�شر يف حرق ال�شعرات 
احلرارية، فعندما يكون التمرين اليومي مكثفًا فاإنه ي�شاعد يف 

حرق اأكرث لل�شعرات احلرارية..

 

الريا�شة
جل�شم الإن�شان

اإعداد/ جملة ال�شبكة 

ف�ائد
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�أن �لقلق و�لتوتر يزيد�ن من �شدة  من �ملعروف، منذ مدة طويلة، 
يف  باالأحام  �النغما�س  �إىل  يوؤدي  ما  �حلركة،  �ل�شريعة  �لعني  نوم 
�لدماغ  الإ�شاح  �لازم  �لعميق  �لنوم  وتقليل  �لليل  من  مبكر  وقت 
�لنائم  فاإن  �لليل،  طو�ل  �ل�شديد  �حللم  ��شتمر  ما  و�إذ�  و�جل�شم، 
ي�شتيقظ وهو ي�شعر باالإرهاق و�الفتقار �إىل �لد�فع، وهو ما يعرفه 
يتميز  �ل��ذي  �لنوم  منط  باأنه  جربوه-  �لذين  -و�أول��ئ��ك  �لباحثون 

باالكتئاب.

الأرق والكوابي�ض
�ل�شريعة �حلركة من  �لعني  نوم  و�لكو�بي�س مينعان  �الأرق  كان  �إذ� 
�أد�ء وظيفة تقليل هرمون �الإجهاد )�لكورتيزول( وتهدئة �لعو�طف 
من �ليوم �ل�شابق، فاإن �شابط �أمن �لدماغ، �للوزة، ُيرتك يف حالة 

��شتيقاظ عالية.
 REM من  ما  �شخ�س  حرمان  �أن  �ل�شريرية  �الأب��ح��اث  وتظهر 
sleep )هو مرحلة من مر�حل �لنوم تتميز بحركة �لعني �ل�شريعة 
فيها(، يجعل �للوزة �أكرث تفاعًا بن�شبة ٪60 مع �الأحد�ث �مل�شحونة 
عاطفيًا، لذلك لي�س مب�شتغرب �أن يقول )ديني�س بوب( "�إن �الأرق 
لدى �ملر�هقني يزيد من �شلوك �ملخاطرة و�الندفاع، وهذ� من �شاأنه 
�أن ي�شمل �لعامل �حلافز لاأفكار �النتحارية، ويف �لو�قع كثر من 
�لرئي�س  عامل �خلطر  هو  �الأرق  �أن  ترى  بالنوم  �ملعنية  �لدر��شات 
�لذي يحدد ما �إذ� كان �ل�شخ�س �لذي يعاين من ��شطر�ب ما بعد 

�ل�شدمة �أو �الكتئاب �ل�شديد �شيعاين من �أفكار �نتحارية."
على  �حل�شول  �أهمية  تاأكيد  �إىل  �لعام  �ل�شحي  �لتثقيف  وي�شعى 
عن  �ل��ن��اجت  �ل��ت��وت��ر  �أن  لتو�شيح  ك��ذل��ك  �ل��ن��وم،  م��ن  ك���اٍف  ق�شط 
�الحتياجات �لعاطفية غر �مللباة ميكن �أن ي�شبب �الكتئاب عندما 
�أو �لد�فع للعمل  يكون لدينا كثر من نوم �لعني �ل�شريعة �حلركة، 

على �الأفكار �النتحارية.

ال�شتيقاظ املبكر واآثاره املزاجية
كما �أظهرت �لدر��شات �حلديثة �أن �ال�شتيقاظ �ملبكر ب�شكل طبيعي 
مينح �شعادة �أكرث مما يف �لليل، و�لوقت �لذي ت�شتيقظ فيه كل �شباح 
له �شلة باحلم�س �لنووي �خلا�س بك، وميكن �أن يكون له تاأثر على 
مز�جك وعافيتك، ومن �ملمكن �أن يكون �الن�شان لطيفًا جدً� و�ل�شبب 
هو وقت �ال�شتيقاظ، فما بالك �ذ� كان �ال�شتيقاظ عند بزوغ �لفجر؟
مبكرً�  ي�شتيقظون  �لذين  �الأ�شخا�س  �أن  �لعلماء  �كت�شف  كذلك 
من  حماية  و�أف�شل  �شعادة  �أكرث  يكونو�  �أن  �إىل  مييلون  �ل�شباح  يف 

�الكتئاب. 
�أولوغلني(،  )جي�شيكا  �شاألْت  ه��ذ�؟  تدعم  علمية  �أدل��ة  هناك  هل 
Molecular Psych -  ململوؤلفة �لرئي�شة لدر��شة ن�شرت يف جملة

atry، �أكرث من 450.000 �شخ�س يف منت�شف �لعمر عن �لوقت 
يف  ��شتيقظو�  �لذين  �أولئك  �أن  فتبني  �ال�شتيقاظ  يف  لهم  �ملف�شل 
وقت مبكر مييلون �إىل �الإباغ عن حاالت �أقل من �الكتئاب و�لقلق، 
و�ل�شبب �أنهم ال يحاربون �لطبيعة من خال �النحر�ف عن �أمناط 
�لذين �شهرو� منهم  �أولئك  �الأثناء مييل  �لطبيعية، يف هذه  �ليقظة 
�إىل �ل�شعور بالفزع يف �ليوم �لتايل. �إنه �شكل من �أ�شكال ��شطر�ب 

�لرحات �جلوية �لطويلة، وميكن �أن يجعلك غر �شعيد.

مالمح وراثية
وقت  حت��دد  جينيًا  متغرً�   351 �إك�شرت  جامعة  �أب��ح��اث  �كت�شفت 
ور�ثية مبكرة  لديهم مامح  �لذين  �أولئك  �أن  و�أظهرت  �ال�شتيقاظ 
�شديد:  وباخت�شار  غ��ره��م،  م��ن   ٪  8 بن�شبة   �كتئابًا  �أق��ل  ك��ان��و� 

�شعادة." �أكرث  عمومًا  هم  �ل�شباحيون  "�الأ�شخا�س 

قدم )عزرا هوينج( من معهد )جيفنز( لالأبحاث الب�شرية نظرة ثاقبة عن نوعية 
النوم املنا�شبة و�شبب اأهميتها، وكان �شوؤاله اجلوهري هو: "هل يعد النوم حّبة �شحرية 

لعافية َمن يعانون ا�شطرابات يف ال�شحة العقلية؟" تخربنا الأبحاث التي اأجريت يف 
هذا املجال اأن النوم اجليد ل يتعلق فقط باحل�شول على ق�شط كاٍف منه بل يتعلق 

الأمر بنوعية النوم املنا�شبة التي تعد هي املفتاح. 

ة �شحرية لل�شحة العقلية حبَّ
الن�م..
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�أفكر يف  و�أن��ا  ذهني  برزت يف  �الأ�شئلة  هذه 
�لعري�شة  �خلطوط  ملناق�شة  �لدخول  كيفية 
ل��ه��ذ� �مل��و���ش��وع م��ع ب��ع�����س �ل��ع��ائ��ات من 
�إذ  خمتلفة،  و�جتماعية  ثقافية  م�شتويات 

�أ�شبح طغيان �لعاقات �ملادية على �مل�شاعر 
�الآباء  بني  �الأ�شرية  �لعاقات  يف  �لوجد�نية 
�أو بني �الأزو�ج، و��شحًا وملمو�شًا،  و�الأبناء، 
م�شتوى  على  �لظهور  يف  عدة  �أ�شكااًل  يتخذ 

و�لزعل  �ل��ت��ودد  بني  ما  �لعائلية  �لعاقات 
و�لغ�شب و�جلحود �أو �البتعاد عن �الأهل.

املعاناة واحدة
"�أ�شيل  �ل�����ش��ي��دة  ق��دم��ت��ه  م��ا  م��ع  �أت��ف��ق  مل 

ر�أي  �أوالد" من  لثاثة  �أم  رحمان، موظفة، 
"�أ�شبحت  قالت:  �إذ  تعميمه،  �أر�دت  خا�س 
مت�شابهة  �لوقت  هذ�  �لعر�قية يف  �لعائات 
من  متذمر  فاجلميع  �مل��ع��ان��اة،  حيث  م��ن 

وغابت  بينهم،  فيما  و�ملحبة  �الأل��ف��ة  ع��دم 
مكانها  وحلت  و�ملحبة  و�مل��ودة  �حل��و�ر  لغة 
�أب���دً�،  تنتهي  ال  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم��اة  �ملطلبيات 
�جلميع يتهم �جلميع بالق�شور متنا�شني يف 

�لعو�طف  وتاأجيج  للم�شاعر  �أن  ذ�ته  �لوقت 
ودمي��وم��ة  �لنفو�س  تنقية  يف  ك��ب��رً�  دورً� 

�حلياة �ل�شعيدة لاأ�شرة."
وجدت يف كام �ل�شيدة "�أ�شيل" كثرً� 

هل تغريت القيم والتقاليد 
والعادات الأ�شرية خا�شة 
واملجتمعية عامة؟ هل ما كنا 
نوؤمن به ذاهب اإىل الزوال 
يف زمن العوملة والإنرتنت 
والتوا�شل الجتماعي؟ وهل 
ميكن اأن ن�شتبدل بتلك القيم 
قيمًا جديدة تنا�شب التطور 
واحلداثة؟ هل هذا ال�شتبدال 
�شحيح ويالئم التطور 
املجتمعي؟ 

يجمعهم املكان وتفرقهم 
ال�ش��شل ميديا

ال���زم���ان ه�����ذا  يف  ال���ن���ا����ض 

فكرة الطائي 



متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya 82

مقارنته  يف  �أخ��ذت  �أن  بعد  �ل�شو�ب،  من 
��شتكو�  و�أق��ارب  �شمعت من زميات  ما  مع 
يف  �شلبية  ظاهرة  وعّدوها  �حلالة  هذه  من 
ب�شلة،  قيمنا  �إىل  متت  ال  �لعر�قي  �ملجتمع 
ب�شيطًا  مثااًل  لك  "�أذكر  حديثها:  وو��شلت 
و�ملثال  و�الآب���اء  �الأوالد  ب��ني  �لعاقات  ع��ن 
ال  لكني  �شباب  �أوالدي  �أ�شرتي،  د�خ��ل  من 
�أحدهم  �أح��ت��اج  فعندما  بوجودهم،  �أ�شعر 
�إن كان غر  يرد عليَّ حتى  و�أن��ادي عليه ال 
م�شغول ب�شيء، �أوبخهم بكام عنيف لكنهم 

ال يبالون."
اإنهم يبتعدون

�أب  موظف،  حممد،  "جا�شم  �ل�شيد  يقول 
خا�س  وق���ع  ل��ه��ا  "�ملاديات  وبنت":  ل��ول��د 
حتت  يقع  من  منهم  �لب�شرية،  �لنف�س  على 
�شطوتها وين�شلخ ممن حوله ويعي�س يف عامله 
�خلا�س �لذي يبني فيه عاقاته مع �الآخرين 
�أن  ميكن  �لذي  �ملادي  �لعطاء  م�شتوى  على 
يذهب  لذلك  �ل��ع��اق��ات،  ه��ذه  م��ن  يجنيه 
مبتعدً�  �مل��ادي��ات  نحو  م�شاعره  يف  بعيدً� 
ما  �أ�شبه  �لتايل  يف  ليكون  �لوجد�نيات  عن 
�أية عاطفة نحو  يكون باجلماد، جمردً� من 

�الآخرين."
تال�شي لغة احلب

��شتفحلت،  م��ا  �إذ�  �مل��ادي��ات،  ت��اأك��ل  "قد 

�لعو�طف  فتتقهقر  �لوجد�نيات  جرف  من 
�لبارزة يف  �أمكنتها  متخلية عن  �ل��ور�ء  �إىل 
�الأ���ش��ري��ة وذل��ك م��ع ظهور مامح  �حل��ي��اة 
�لتقنية  مغرياتها  بكل  �جل��دي��دة  �حل��ي��اة 

و�لتكنولوجية."
"ي�شرى عبا�س،  �ل�شيدة  به  هذ� ما حتدثت 
"لقد  �لتالية:  �لنتيجة  �إىل  لت�شل  معلمة" 
تا�شي  �إىل  �حلديثة  �لتقنيات  تلك  �أدت 
لغة �حلب �حلقيقي �ملبا�شر وحل حمل تلك 
�لقيم برود وجمود يف �لعاقات �الأ�شرية."

برود امل�شاعر
"�إن جميع  "�شهد حم�شن، ربة بيت" قالت: 
جر�ء  من  �مل�شاعر  يف  ب��رودً�  تعاين  �لبيوت 
ف��رت�ت طويلة عن  و�الأم��ه��ات  �الآب���اء  غياب 
لدرجة  متطلباتهم  تاأمني  �شبيل  �أبنائهم يف 
و�لتقومي  �ل��رتب��ي��ة  يف  �الأ���ش��رة  دور  غيبت 
تائم  ال  �لتي  �ل�شلوكيات  لبع�س  �ملبا�شر 

طبيعة جمتمعنا �لعربي."
حكم املظاهر

باحث  �لربيعي،  فرج  "�أكرم  �لدكتور  يقول 
كلية  يف  �الإع����ام  ق�شم  ورئ��ي�����س  �أك��ادمي��ي 

�مل�شتقبل":
هي  �ليوم  نعي�شها  �لتي  �مل��رة  "�حلقيقة 
�ملادة  عليها  تطغى  �الإن�شانية  �لعاقات  �إن 
�لعاقة  ودفء  �مل�����ش��اع��ر  دفء  وت�شلبها 

�أ�شبحت  �الأ���ش��ر  ب��ني  �لعاقات  �ل��روح��ي��ة. 
�جلوهر،  �إىل  و�فتقرت  �ملظاهر  حتكمها 
�أ�شاب  �ل��ذي  �خللل  �إىل  ذل��ك  يعود  ورمب��ا 
بعد  فيما  تطور  �ل��ذي  �لعاطفية  �لعاقات 
�إىل  �ل�شدد  بهذ�  ون�شر  �أزم���ة،  فاأ�شبح 
)زيجمونت  �لبولندي  �الجتماع  عامل  روؤي��ة 
�الجتماعية  نظريته  �شاغ  عندما  باومان( 
�لتي ف�شر فيها ه�شا�شة �لعاقات �الجتماعية 
فقد  �حل��ايل،  �لع�شر  يف  �حل��ب  و�شطحية 
�لتي  �لكيفية  �مل��رّك��ز  حتليله  يف  ��شتعر�س 
يف  و�ل�����ش��وق  �مل���ادة  �شيا�شات  فيها  تتدخل 
�الأوىل  للوهلة  ت��ب��دو  �ل��ت��ي  �ل��ف��رد  خ��ي��ار�ت 
ذ�تية يف مظهرها تطال حياته �الجتماعية 
على  و�لرنج�شية  �لفرد�نية  قيم  من  وترفع 
وفق منطق �للذة و�ال�شتهاك، لقد �أفرغت 
�حلياة �ملعا�شرة �لقيم �لعاطفية وجعلت من 
�الأ�شا�س  هي  و�ال�شتهاك  و�ملظاهر  �ملادية 
�لعاقات  �نح�شار  ���ش��وء  يف  �لتعامل  يف 
بيئة  وبروز  �ملبا�شرة  �الجتماعية  �الإن�شانية 
�ت�شالية جديدة تنظر �إىل �لعاقات �ملادية 
�الإن�شانية،  �لعاقات  �إىل  تنظر  مما  �أك��رث 
وظهر ذلك جليًا يف حميط �الأ�شرة بان�شغال 
و�ح��د  بيت  وه��م يف  بع�شهم  ع��ن  �أف��ر�ده��ا 
ميديا  �ل�شو�شيل  يف  �نغما�شهم  ب�شبب 

و�إغر�ء�ته �لرتفيهية �لكثرة."

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



بف�شل �لت�شميمات �جلميلة و�ملنوعة �لتي �بتكرها �مل�شممون 
من  فريدة  قطعًا  �أ�شبحت  �لتي  و�ملو�شة،  �الأزي��اء  عامل  يف 
�أهم  من  )�الأحزمة(  باتت  �مل��ر�أة،  جاذبية  من  تزيد  نوعها 
�الك�ش�شو�ر�ت  �أهم  من  وُتعد   ٢٠٢١ �شيف  يف  �لفنية  �لقطع 
جميلة  و�إط��ال��ة  جمالية  لت�شيف  �شيدة  كل  حتتاجها  �لتي 
حتديد  يف  ي�شهم  �حل��ز�م  �أن  عن  ف�شًا  مظهرها  لتح�شني 

�خل�شر وتعديل ق�شة �ملاب�س. 
الذهبي والف�شي والربونزي

�الأحزمة �ل�شكل �لبارز و�ملميز �لذي ��شتخدمه �مل�شممون يف 
�الألو�ن  مْت بدرجات متباينة من  مِّ ربيع ٢٠٢١ و�شيفها، و�شُ
تزيد  �لتي  و�لذهبي  و�لف�شي  �لبونزي  ومنها  )�مليتاليك( 
�ل�شهر�ت فقط  على  تقت�شر  ال  وهي  �ل�شيد�ت،  �إ�شر�قة  من 
يف  فيها  و�لتاألق  �رت��د�وؤه��ا  ميكن  بل  �مل�شائية،  و�الإط���االت 
�الإطالة  تعل  �لتي  �لكاجو�ل  ماب�س  مع  �لنهار  م�شاوير 

ملفتة للنظر.  
و�أل��و�ن��ه��ا  باأ�شكالها  �الأح��زم��ة  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع  -ه��ن��اك 
�لز�هية و�لغامقة ومن �أهمها )طبعات �لزهور( وفيها كثر 
�لرفيعة  �الأح��زم��ة  يف  �ل���ورود  ر�شوم  �شيما  ال  �لر�شوم،  من 

و�لعري�شة.
الأحزمة املزدوجة

�ملو��شم  يف  م��وج��ودة  كانت  ب��ل  ج��دي��دة  �شيحة  لي�شت  ه��ي 
من  وتعد  �لنهارية  �مل�شاوير  يف  �ختيارها  وميكن  �ل�شابقة 
نف�شه  �ل��وق��ت  يف  و�جل��ذ�ب��ة  للنظر  �لافتة  �الك�ش�شو�ر�ت 
�لطويلة  �الأح��زم��ة وه��ي )�مل��زدوج��ة(  �آخ��ر من  ن��وع  وهناك 
لفها  وميكن  ف�شتان  �أو  طويل  قمي�س  مع  لب�شها  ميكن  �لتي 
على �خل�شر لت�شكل طبقتني، ومتتاز هذه �الأحزمة بلم�شتها 
�لع�شرية و�جلميلة ف�شًا عن �الأحزمة �لعري�شة �لتي تائم 
من  �لفاحتة  بدرجاتها  �لنحيل  �خل�شر  ذو�ت  �ل�شيد�ت 

�الألو�ن �لتي تزيد من �أنوثة �ملر�أة وجاذبيتها. 

مل�شة مرحة
يف �شيف 2021

الأحزمة

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

*- تو�شع �لزبدة يف قدر على �لنار مع قليل من 
�لزيت حتى ال حترتق…

 ي�شاف �لب�شل ويقلب مع ر�شة ملح حتى ي�شقر 
لونه.

��شافة  مع  �لب�شل  مع  ويقلب  �ل�شلق  ن�شيف   -*
�لكركم و�لكاري و�لفلفل �ال�شود و تقلب �ملكونات 

معًا وترتك حتى ين�شج �ل�شلق.
مغلي  م��اء  �و  �ملغلي   �ل��دج��اج  م��اء  ن�شيف   -*

ويقلب ويرتك على �لنار ملدة خم�س دقائق.

ونقلب  م��اج��ي  وم��ك��ع��ب  �ل�����ش��وف��ان  ن�شيف   -*
بامللعقة حتى ال تتكتل حبات �ل�شوفان حتى تن�شج  

وي�شمك �ملزيج قليا.
*- ن�شيف �ل�شعرية و ملعقة كبرة من ع�شر 
تن�شح  حتى  ونقلب  �ملطحون  و�لنعناع  �لليمون 
�مل��ك��ون��ات ج��م��ي��ع��ًا وت�����ش��ب��ح �ل�����ش��ورب��ة ج��اه��زة 

للتقدمي.
ر�شة  مع  �لتقدمي  �شحن  يف  �ل�شوربة  ن�شكب   -*
فلفل �حمر و�شريحة من �لليمون وتقدم �شاخنة.

*- كوبان من �ل�شلق �ملغ�شول و�ملفروم 
*- حبة ب�شل و�شط مفرومة

*- زبدة 
*- كوب �شوفان 

*- خم�شة �كو�ب من ماء �لدجاج  
*- ملح وفلفل ��شود 

*- مكعب ماجي 
*- ملعقة كبرة نعناع مطحون 

*- ن�س كوب �شعرية 
*- فلفل �حمر )بابريكا(

*- كاري وكركم 
*- ليمون 

ح�شاء ال�شلق وال�ش�فان

* - يق�شر �ل�شجر ويقطع �ىل 
وي�شطف  ���ش��غ��رة  مكعبات 
يقطع  جانبًا،  وي��رتك  ب��امل��اء 

�لب�شل ناعمًا.
مقاة  يف  �لزيت  ي�شخن   -*
�لب�شل  وي�شاف  �لنار  على 
ويقلب  ملح  ر�شة  مع  ويقلب 
ن�شيف  ل��ون��ه،  ي�شقر  ح��ت��ى 

�ل�شجر ويقلب معًا.
�مل��بو���س  �ل��ث��وم  ن�شيف   -*
جميعًا  �لبهار�ت  مع  ونقلب 
�شاخن  ماء  فنجان  وي�شاف 
وي��غ��ط��ى وي�����رتك ع��ل��ى ن��ار 
متو�شطة حتى ين�شج �ل�شجر 
كمية  بقاء  مع  م��اوؤه  وين�شف 

قليلة من �ملاء.
ويزين  �ل��ن��ار  م��ن  ي��رف��ع   -*
و�لبغل  �ملفروم  بالبقدون�س 

�و �لرز �و �خلبز.

تاچينة اجلزر 
باللحم واملك�شرات

تكفي خلم�شة اأ�شخا�ض 

)تكفي لع�شرة اأ�شخا�ض(

  يعد طبق احل�شاء او )ال�شوربة( من الطباق اللذيذة واملفيدة للج�شم 
التي متدنا بالعنا�شر املغذية والطاقة… وين�شح خرباء التغذية 

ب�شرورة بدء الوجبات بال�شوربة لأنها ت�شاعد اجل�شم على ا�شتقبال 
الطعام ول�شيما يف فرتة ال�شيام وكذلك تعمل على تدفئة املعدة 

وجتعل عمليتي اله�شم والمت�شا�ض اكرث �شهولة وانتظامًا.

*- كيلو �شجر )كو�شا(
*- حبة ب�شل كبرة 

*- حبتا ثوم مبو�شتان 
*- ملح وفلفل ��شود 

*- زيت زيتون 
*- ملعقة �شغرة كزبرة مطحونة 

*- ملعقة كبرة كاري 

يعترب ال�شجر )الكو�شا( من اخل�شروات التي حتتوي على كثري  من العنا�شر 
الغذائية املفيدة للج�شم والفيتامينات التي تعزز مناعته الطبيعية ويو�شى 

بها ملن يعاين من ارتفاع �شغط الدم والكولي�شرتول وكذلك ت�شاعد على 
انتظام عملية اله�شم وتفتيت ح�شى الكلى… وتعد هذه الو�شفة مفيدة 
ملن يتبع احلمية )الدايت( لحتوائها على �شعرات حرارية قليلة وميكن 

تناولها يف اي وقت من اليوم. 

املقادير:

طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد:

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

�جلوز�ء.. �أجو�وؤنا �لنف�شية لهذه �لفرتة ال تبدو م�شجعة  يف تخطي عقبات تقف 

يف طريقنا وت�شهم يف خلق جو غام�س من حولنا، علينا عدم �لتذمر و�لت�شرع يف 

رد �لفعل �تاه �الآخرين بل �لتفكر بعمق لدر��شة ما يجري حولنا ل�شمان وقت 

طيب. علينا �ن نتفهم وجهة نظر �شركائنا على �ل�شعيدين �ملايل 

و�لعاطفي. 

روؤ�شائكم  مع  نقا�شاتكم  زيادة  يف  ي�شهم  �لتكويني  �ل�شرطان..�أفقكم 

يف �لعمل لتاأكيد مهنيتكم و�لبع�س بحاجة ملزيد وجديد من �لعاقات 

�الآخذة بالتطور مع مرور �لوقت  قد تدون �ن �جلو �لعاطفي م�شجع 

يف  �مل��ب��ادرة  عليكم  ل��ذ�  �رت��ب��اط  م��و���ش��وع  يف  للتحرك 

�الأ�شابيع �لقادمة.   

�ل�شعيد  على  ومفيدة  متعددة  �ت�����ش��االت  �إج���ر�ء  ت�شتطيعون  �الأ���ش��د.. 
تكوينيا  خارجي.�لوقت  عمل  عقد  على  �لبع�س  يح�شل  وق��د  �خل��ارج��ي 
مينحكم فر�شة  �لتقدمي لنيل �شهادة عليا، من يبحث عن فر�س �لعمل يف 

�آخر  جانب  على  �لوقت،  لهذ�  �حلظ  لديه  �لدبلوما�شية  �لدو�ئر 
�أن  �ملالية ب�شكل متز�يد و�لكثر يحاول  تزد�د م�شروفاتكم 

يوؤكد �أحقيته يف �لعمل رغم �لعر�قيل. 

�لعذر�ء..تن�شطون يف هذ� �لوقت للتحرك للقيام ب�شفر خارجي مرتبط بهجرة 

و�لكثر ال يز�ل يتعر�س للم�شاكل �ملالية و�شعوبة �حل�شول على فر�س �لعمل 

�إهمال �شغائر  �ملتز�يدة وعدم  �إيجاد حلول مل�شاكلكم  �لفرتة. عليكم  يف هذه 

�الأمور. عليكم توخي �حلذر وتنب �ل�شر ب�شرعة كبرة �أثناء 

قيادة مركباتكم على �لطرقات.       

�مليز�ن..و�شع �شلبي تكوينيا قد ينتج عنه رد فعل منفلت وعدم �ل�شيطرة 

على م�شاعركم مما قد يت�شبب يف حالة من �لتوتر  يف �لعائلة  و�لعمل، 

لهذه  �ملال  �قرت��س  �و  �إقر��س  وعدم  �ملايل  بو�شعكم  �الهتمام  عليكم 

ل�شمعتكم  كبر  ب�شكل  �الن��ت��ب��اه  و  �ل��ق��ادم��ة  و�ل��ف��رتة  �ل��ف��رتة 

�ل�شخ�شية فهناك من يحاول �لنيل منها.

يف  بتغر  ن�شعر  قد  �لعمل  جم��ال  يف  �حللول  بع�س  �إىل  ن�شل  �أن  نحاول  �ل��دل��و... 

عاقاتنا �ملهنية ولكن علينا �النتباه لعاقتنا مع �لزماء و�الأخوة يف �الأماكن �لتي 

نرتادها. �أفقكم �لتكويني لهذ� �ليوم �قرب للقيام ب�شفر �أو ملنح عاقاتكم �لعاطفية 

لتعوي�س  �ملالية  �الإير�د�ت  ن�شعر بتح�شن يف  �الأهمية.  مزيد� من 

بع�س �خل�شارة �لتي حلقت بنا يف �لفرتة �لقريبة �ملا�شية.    

و�شوحا  �أك��رث  روؤي��ت��ك��م  وت��ب��دو  �ل��ي��وم  لهذ�  �ل��ق��و���س..ف��ر���س �حل��ظ تقرتب 

�شعور  منكم  �لكثر  ل��دى  �شخ�شية  متطلبات  حتقيق  يف  �ك��ب  و�هتمامكم 

عاقاتكم  لعودة  فر�شة  وهي  و�ل�شريك  �حلبيب  مب�شاحلة  ورغبة  عاطفي 

لو�شعها �لطبيعي �مل�شتقر. �نتم تتجهون  نحو �أفق تكويني جديد 

فيه �لكثر من �ملكا�شب �ملالية.  

�الآخرين  مع  �ن�شجام  حالة  مع  قربا  �أك��رث  �الرت��ب��اط  فر�س  �جل��دي...ت��ب��دو 

�شوء  بعد  �ل�شخ�شية  �و  �لعاطفية  عاقاته  يعيد  منكم  تاألق.�لكثر  وفر�س 

فهم ر�فقكم. عليكم �ال�شتفادة من فر�س �حلظ �لتكويني لدعم ��شتقر�ركم 

�لنف�شي وفر�شة لتوقيع عقد عمل. عاطفيا حت�شن عاطفي يعود 

نفعه ل�شاحلكم خال �الأيام �لقريبة �لقادمة.

مكا�شب  للح�شول  ب�شرعة  �لعمل  علينا  يوجب  تكويننا  �لوقت  هذ�  �حلوت... يف 

مالية.

�لبع�س قد يتخذ قر�ر� مفاجئًا يف �جلانب �ل�شخ�شي. و�لبع�س يلم�س تغر� يف 

حالته �لنف�شية.�لكثر يفكر  يف تقدمي  �أور�قه �لر�شمية للعمل 

مع موؤ�ش�شات ذ�ت طابع خارجي.

الثوراحلمل

ال�شرطاناجلوزاء

العذراءالأ�شد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

�لعقرب...مقايي�س جديدة عليكم �ختيارها لهذه �لفرتة و�لفرتة 

�لقادمة نتيجة تغر �لزو�يا �لتكوينية يف �فقكم مما يلزمكم بعدم �لدخول 

يف جمازفة �و مغامرة �شو�ء كانت مالية �و �شخ�شية.

يقرتب �لكثر منكم من فر�س �ل�شفر �خلارجي �و �لعي�س بعيد� 

عن مكان �لوالدة.  

�حلمل.. ن�شتعيد طاقتنا بعد �جلهد �ملبذول يف �لوقت �ملا�شي.

 يف هذ� �لوقت علينا �ن ننتبه لو�شعنا �ملايل و�ن نبد�أ مبر�جعة ما قمنا به �ثناء 

�جلانب  مع  و�لتعامل  �الآخرين  من  �لدعم  من  �لكثر  نحتاج  �ملا�شية،  �لفرتة 

�ملايل بحذر وعدم �الن�شياق ور�ء �أفكار �الآخرين لهذ� �لوقت بل 

�الختيار �لدقيق يف نوعية �لعمل كي نتجنب �الأخطاء.

�ل�شابقة  للفرتة  ر�فقتنا  �لتي  �لرت�كمات  ب�شبب  �لفتور  ي�شيبنا  قد  �لثور... 

وتبدو �أحو�لنا �ل�شحية بحاجة لعناية �أكرث وتنب �إجر�ء تد�خل جر�حي �إذ� 

مل نكن م�شطرين له. 

مو�شوع  يف  �خلو�س  وع��دم  منا  �ملقربني  �حد  مع  نختلف  قد 

يخ�س �شر�كة عاطفية �و مالية.  

الكلمات الفقية 
١-�شاحبة �ل�شورة.. �شاعرة �شعبية عر�قية.

٢-من �أغاين �ل�شيدة �أم كلثوم.
٣-و�لدة، �شقي، �شقيق )م(.

٤-علم موؤنث )م(، م�شكن الآالم �ل�شد�ع.
٥-مت�شابهة، حيو�ن �شخم، رجل باالإجنليزية 

)م(.
6-هجم، �أر�شد )م(، من �ل�شخ�شيات 

�خليالية.
٧-ماما )مبعرثة(، ن�شف يو�شف.

٨-لانفجار، يظلم.
٩-مت�شابهة، زهور )م(.

١٠-�مب�طور فرن�شي.
الكلمات العمودية 
١-ملك �لكوميديا �ل�شامتة )ر�حل(.

٢-غم، دولة �أوروبية )م(.
٣-غنج، عقل.

٤-ممثل عربي كوميدي.
٥-خا�شتي، حب، و�لد �أمي )م(.

6-ماركة ف�شاتني م�شهورة، عملة �أوروبية.
٧-قوي، من �الأعياد �لكردية )م(.

٨-�شقي، ريح باالإجنليزية )م(.
٩-�شوت �لبقرة.

١٠-مدينة يف �ل�شويد.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�شابق

تعني وجود �أكرث من كوكب يف جمموعة 
جنميه و�حدة و�شمن ��شتقامة خط �الأفق 

وميثل �ال�شطفاف يف علم �الأبر�ج حالة 
�شلبية نتيجة �ختال �لتو�زن �لتكويني 

فمع هذ� �ال�شطفاف يولد �ملو�ليد �الأكرث 
عنفا �و تطرفا يف �ل�شلوك كما يعد موؤ�شرً� 

للمتغر�ت �لقادمة عب �الإز�حة و�النقاب 
على �لو�قع. 

�أهم حاالت �ال�شطفاف �لتي ح�شلت عب 
�لتاريخ �لقريب.

يوما )٤و٥(-ني�شان-١٧6١ وجود �شتة 
كو�كب يف برج �حلمل �شمن ظاهرة �لن�شق. 

يوما)٣و٤( –كانون �لثاين-١٧٨٣ �شتة 
كو�كب يف برج �جلدي �شمن ظاهرة 

�لن�شق.
يوما )٢و٣(-كانون �الأول-١٨٩٩.�شبعة 

كو�كب يف برج �لقو�س �شمن ظاهرة 
�لن�شق. 

يوما)٢٩و٣٠(-6-١٩٠٨...وجود �شت 
كو�كب يف برج �ل�شرطان 

يوما )٢6و٢٧( –كانون �لثاين -١٩١٤....
�شتة كو�كب يف برج �لدلو

يوما)٣و٤(-�أيار-٢٠٠٠-.....�شبعه كو�كب 
يف برج �لثور �شمن ظاهرة �لن�شق. 

يوما)٤و٥( -�شباط- ١٩6٢...�شبعة كو�كب 
يف برج �لدلو �شمن ظاهرة �لن�شق. 

يوما)٢٤و٢٥( -�آب-١٩6٨...�شبعة كو�كب 
يف برج �لعذر�ء 

يوما )٤و٥(-�آذ�ر-٢٠١١  خم�شة كو�كب يف 
برج �حلوت 

يوما)٣و٤(-ني�شان-٢٠١١  �شتة كو�كب يف 
برج �حلمل 

حالت ا�شطفاف الك�اكب 

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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يف  منه  �ال�شتفادة  ميكن  كمثال،   �لبي�س(،  )كارتون 
�أفكار عدة، منها  �أ�شياء لطيفة ومفيدة، وهناك  �شنع 
ذ�ت  �ل���ورود  من  �إكليل  �شناعة  يف  ��شتخد�مه  مثًا 
و�الأبي�س  و�الأ�شفر  كاالأحمر  �جلميلة  �لز�هية  �الألو�ن 
�إذ� عمدنا  �لبيت، وذلك  وباب  �الأطفال  لتزيني غرف 
وردة  هيئة  على  �ل��ف��ارغ  �لبي�س  ك��ارت��ون  ق�س  �إىل 
بطريقة  �ملقوى  �لورق  حميط  على  وتوزيعها  وتلوينها 

د�ئرية ثم نعلقها يف �لغرفة.

مكعباٍت  �لبي�س  كارتون  من  ن�شنع  �أن  و�شعنا  يف   -
حلفظ �لقطع �ل�شغرة �لتي غالبًا ما ت�شيع يف �لبيت، 
و�ملاقط  �لزجاجات  و�شد�د�ت  و�لدبابي�س  ك��االأزر�ر 

وغرها من �الأ�شياء �ل�شغرة.

�لتي  بالطريقة  �لبي�س  ك��ارت��ون  علبة  ق�س  ميكن   -
نرغب فيها، وبعد ذلك تلوينها ب�شكل يتنا�شب مع �أثاث 
�شغرً�  م�شباحًا  ن�شيف  ثم  �ملنزل،  �شرفة  �أو  �لبيت 

لاإ�شاءة و�لتزيني.

بني  تف�شل  �لتي  )�الأق��م��اع(  من  �ال�شتفادة  -ميكن 
فوقها  �الإ�شطو�نات  تو�شع  قاعدة  لت�شميم  �لبي�س 

وتلون باألو�ن جميلة وز�هية.

هيئة  على  �ل��ف��ارغ  �لبي�س  �شندوق  ق�س  ن�شتطيع   -
�أزهار ثم نلونها ونوزعها على حميط من �لورق �ملقوى 
�مللونة  �الأزه��ار  من  طوق  لت�شميم  د�ئ��ري  �شكل  على 

و�جلميلة.

�لفارغة  �لبي�س  �شناديق  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  ميكن   -
لت�شنيع قطع من �الأثاث �مللون للعب �الأطفال، وال�شيما 
بلعبة �ملنزل �مل�شغر  �للهو  �للو�تي ي�شتهويهن  �لفتيات 

وملحقاته.

 

قد يرى بع�ض النا�ض اأن تزيني املنزل واإ�شفاء 

مل�شة �شحرية وجميلة على ديكوراته اأمر مكلف، 

لكن باإمكانك �شيدتي اجلميلة ا�شتخدام العبوات 

والأغرا�ض املهملة والقدمية واإعادة تدويرها 

قة. بطريقة جميلة ومن�شَّ

ا�شنع بنف�شك

اإكليل زه�ر
كارت�ن البي�ض..
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اأن�شام ال�شاجلي

جروح الطفولة 
 ٣١ حقيقي،  غر  )��شم  طيبة،  �ل�شابة  �لطبيبة 
�الأم��ر����س  يف  للتخ�ش�س  ب��ورد  وطالبة  �شنة( 
غاية  يف  لكنها  م��ت��و����ش��ع،  جمالها  �لنف�شية، 
مهذبًا  كان  �لبورد  يف  زميلها  �إن  قالت  �الأناقة، 
بيتهم  عنو�ن  منها  يطلب  وه��و  و�شريحًا  ج��دً� 
ليخطبها، لكنها رف�شت طلبه، ومل يُعد �إىل طلبه 
تخ�شى  لكنها  حتبه  �أ�شبحت  بينما  �أخ��رى،  مرة 
�لزو�ج الأنها ما تز�ل تعاين من طفولة قا�شية. مل 
�ل�شرب  �إن  تقول  لكنها  يومًا،  �لو�لد�ن  ي�شربها 
كان �أهون عليها! فقد ��شتمر �لو�لد�ن با�شتخد�م 
كلمات قا�شية معها عند �أي خطاأ ترتكبه كطفلة، 
مثل "�أنت قبيحة" و"�أنت ك�شانة"، وكانت �الأم 
تقول لها دومًا �إنها لن تتزوج ب�شبب �شكلها، وكان 
رد طيبة يف متردها على �لدر��شة، لذلك ر�شبت 
كلمات  فاأُ�شِمعت  �البتد�ئي  �ل�شاد�س  �ل�شف  يف 
�أن  ق��ررت  تتذكرها.  ح��ني  �الآن  حتى  ترحها 
�ل�شف  من  تتفوق  ب��د�أت  وهكذ�  وتثابر،  تدر�س 
بني  وب��ات��ت  �أخ����رى،  بعد  �شنة  �ملتو�شط  �الأول 
�لتخ�ش�س  و�ختارت  �لطب  �ملتفوقني يف در��شة 
يف �لطب �لنف�شي عّلها تدو�ي جروحها �لنف�شية 
ومتنع جروحًا مثلها عن غرها، وقالت �إن �شبب 
رف�شها لزميلها، قبل �أن تتعافى متامًا من جروح 
�أطفالها  تعامل  �أن  �لقا�شية، هو خوفها  �لكلمات 
كما عوملت يف طفولتها، وال تنكر �أنها يف مرحلة 
هذ�  �أتعبها  وقد  و�لديها،  تكره  باأنها  �شعرت  ما 

�ل�شعور جدً�..
تريد  الأن��ه��ا  ح��ًا،  مني  طيبة  تطلب  مل 
ر�أت  فقد  بنف�شها،  نف�شها  تعالج  �أن 
نف�شها )حالة مر�شية( حقيقية 
وع��وي�����ش��ة ت��در���ش��ه��ا، وح��ني 
ت���د �ل���ع���اج، ت��ك��ون قد 
نف�شها،  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ت 
بكتابة  طالبتني  �إمن��ا 
م���و����ش���وع وت��ن��ظ��ي��م 
فهناك  عمل،  ور�شة 
ك��ث��ر م��ن �الأط��ف��ال 
�إىل  يتعر�شون  �لذين  
يف  وال�شيما  �للفظي،  �لعنف 
منر  �لتي  �ل�شعبة  �حلياتية  �ل��ظ��روف  ظل 

بها، �أم�س و�ليوم، وقررت طيبة بعد عاج نف�شها 
�أن تتخ�ش�س يف �لطب �لنف�شي لاأطفال..

التوحد 
�ملفاجاأة كانت �أن عدد �لذين �شجلو� لا�شرت�ك 
و�فقت  وم�شاركة،  م�شاركًا   6١ بلغ  �لور�شة  يف 
�مل�شرتكني  ق�شمت  معي،  �لور�شة  تدير  �أن  طيبة 
�إىل ثاث وجبات: يف �لوجبة �الأوىل، كانت حالة 
خريجة  �شنة   ٢٣ حقيقي،  غر  )��شم  �شمرة، 
هي  �أهلي(  با�شتيك  معمل  يف  وتعمل  �إعد�دية 
لكن  �للفظي،  �لعنف  تو�جه  مل  فهي  �الأق�شى، 
بالتوحد  �أ�شيبت  ب�شنتني،  �لتي تكبها  �شقيقتها 
�ل��و�ل��د�ن  ك��ان  �ل��ت��ي  �لقا�شية  �لكلمات  ب�شبب 
وعدم  �لعزلة  �إىل  دفعها  ما  معها،  ي�شتخدمانها 
�لتحدث مع �الآخرين �أبدً�، وكانت تتناول �لطعام 
�الأطباء  �أك��د  عمرها  من  �ل�شابعة  ويف  مرغمة، 
�شمتها  ب�شبب  بالتوحد  �أ�شيبت  �أنها  للو�لدين 
و�عتز�لها وعدم �جللو�س مع �الآخرين، و�شنة بعد 
تخ�شى  ��شتمرت  لكنها  حالتها،  تفاقمت  �أخ��رى 

�لتعامل مع و�لديها حتى �الآن.
لن يكرر اخلطاأ 

جندي(،  �شنة،   ٢٥ حقيقي،  غر  )��شم  �أحمد، 
�إكمال  م��ن  يتمكن  مل  �إذ  �أخ���رى،  �شعبة  حالة 
�إ�شاءة  ب�شبب  بنف�شه  �لثقة  فقد  �أن  بعد  در��شته 
نف�شه  يفقد  �أن  وك���اد  ب��ال��ك��ل��م��ات،  �إل��ي��ه  و�ل����ده 
�ل�شارع كي ال يو�جه و�لده، لكن  لكرثة بقائه يف 
و�أفهمته  نف�شيًا،  و�شاعدته  حنونًا  كانت  و�لدته 
�أن �لظروف �حلياتية �شعبة لدرجة تعل و�لده 
�لثامنة  يف  نف�شه،  حتى  يتحمل  وال  جدً�  ع�شبيًا 
ع�شرة من عمره تطوع جنديًا وتزوج يف �لع�شرين 
لولديه،  تربيته  يف  و�لده  خطاأ  تكر�ر  عدم  وقرر 
و�أ�شرت و�لدته �أن يعي�س وعائلته معهم يف �لبيت 

نف�شه، فهو �البن �لوحيد.
اعرتاف

باأنها  �أم حممد، )متقاعدة، 6٢�شنة(  و�عرتفت 
�لكبى  �بنتها  �نتحار  حماولة  يف  �ل�شبب  كانت 
توؤنبها  �لتي مل ت�شمع منها كلمة طيبة، بل كانت 
�أي�شًا  هي  كانت  فقد  �شبب،  من غر  دومًا حتى 
بق�شوة  تعاملها  و�لدتها  وكانت  �لكبى  �لبنت 
بق�شوة  �بنتها  مع  ت�شرفت  باأنها  وتعرتف  كبرة 
�النتحار  حماولة  لكن  لنف�شها،  تنتقم  وكاأنها 

كي  �ملوت  تتمنى  باأنها  �ل�شرطة  �أمام  و�عرت�فها 
ال ت�شمع و�لدتها �شدمتها جدً�، وقررت �أن تعتذر 
البنتها �لتي كانت حينها يف �ل�شاد�شة ع�شرة وهي 

�الآن �أم البنة و�حدة.
جناح

يف �ملقابل، كان )�أبو ح�شن( وزوجته ي�شتخدمان 
�لكلمات �حللوة مع )ح�شن( �لذي كان متعرثً� يف 
در��شته، عك�س �شقيقه �الأكب �لذي كان متفوقًا، 
مل يحاول �الأب و�الأم تاأنيبه �أو مقارنته ب�شقيقه، 
لكن  �شاطر  �أنه  وُي�شعر�نه  ي�شجعانه  ��شتمر�  بل 
ر�شب  ب��ال��درو���س،  و�اله��ت��م��ام  �لرتكيز  ينق�شه 
�ل��و�ل��دي��ن  كلمات  وم��ع  �الب��ت��د�ئ��ي��ة،  يف  �شنتني 
مع  يعي�س  ومتزوج  مهند�س  �الآن  ح�شن  �لطيبة، 

�أهله يف �لبيت نف�شه..
مل اأبالغ

�لعنو�ن  يف  مبالغة  �أك��ن  مل  �أين  تكت�شفون  �الآن 
�لطيبة  فالكلمة  �ملو�شوع،  لهذ�  و�شعته  �ل��ذي 
تعلنا نك�شب �الأبناء بينما �لكلمة �لعنيفة ُتفقدنا 
وينحرفون  �أي�شًا  �أنف�شهم  يفقدون  �إياهم، ورمبا 

نحو �جلرمية و�ل�شارع.
واأخريًا..

�لكرمي  كتابه  حمكم  يف  وتعاىل  �شبحانه  يقول 
َبًة َك�َشَجَرٍة  ُ َمَثًا َكِلَمًة َطيِّ َرَب �هللَّ )�أَمَلْ َتَر َكْيَف �شَ
�شدق  َماِء(،  �ل�شَّ يِف  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  �أَ�شْ َبٍة  َطيِّ
هناك  �أن  ورغ��م  �ب��ر�ه��ي��م-٢٤..  �لعظيم،  �هلل 
�الآي��ة،  ه��ذه  يف  �لطيبة  للكلمة  ع��دة  تف�شر�ت 
�لطيبة(  )�لكلمة  عند  تقف  �لنهاية  يف  �أنها  �إال 
بالكلمة  ول�شامعها،  لقائلها  عطاياها  متنح  �لتي 
يك�شبون  بدورهم  �لذين  �أبناءنا  نك�شب  �لطيبة 

�لنجاح و�حلياة.

مل اأبالغ يف العنوان اأبدًا، يقول الر�شول الكرمي )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شّلم( عن الكلمة الطيبة اإنها �شدقة، 

ونعلم جميعًا مدى تاأثريها احل�شن وطاقتها الإيجابية يف 
العالقات بني اأفراد الأ�شرة والأقرباء واجلريان وزمالء 

العمل، بل حتى يف التعامالت التجارية.

ن���ك�������ش���ب الأب�����ن�����اء
 وباأخرى نفقدهم

بكلمة
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و�شط هدوٍء البيت وظالمه املخيف راودتني فكرة 
جن�نية، اأن اأهرب من البيت اأنا وطفلتي لأذهب اىل 

خايل يف حمافظة )!( جمعت قلياًل من احتياجات 
طفلتي وخرجت �شراً من البيت ل�شيما اأن زوجي على 

م�عد مع والدي لق�شاء بع�ض الأعمال امل�شب�هة.

امليزان 

امليزان 

يف

يف ل تنب�ض اأيها القلب؟
ومْن تتوُق اإىل ُلقياه، غادرنا بال وداع وتركنا 

نعُد الأيام التي ل حقيقة لها، اإذن هل ُكنا 
�شرابًا! اأم كنا نعي�ض بال اأرواح! اأم ماذا؟ تذكر 
اأيها القلب اأن الأيام قد تعيُد نف�شها، ولكنها ل 

تعيد ما اأخذته منا!

�أنني تخل�شُت منك! �أمل تعريف �ىل �الآن �أن زوجتي ال تطيق 
روؤيتك!

ولكن ظننت  �أعرف ذلك جيدً�،  كنُت  بالقول:  )ر(  �أردفت 
�أن و�لدي �شتثور حميته الأجلي عند �شماع معاناتي: ولكن! ال 
�أعرف بعدها ماذ� تغّر بد�خلي، �أ�شبحت �شر�شة وع�شبية 
و�أرف�س ما يطلبونه  �إيَلّ  ي�شيء  مْن  �أرُد على  �ملز�ج، �شرُت 
مني، تعّجب �جلميع من �أمري، وحتّدثو� مع زوجي باالأمر، 
رددُت  �أمامهم حينما  �شربني  ثم  معي  بدوره حتّدث  �لذي 
عليه �الإهانة �لتي وجهها �إيّل يف بد�ية كامه معي، وعرف 
معي عن  �الأم��ر، حتدث طويًا  ليتبني  فجاء  باالأمر  و�ل��دي 
ذهول  و�شط  بالقول  فقاطعتُه  و�مل�شاعر،  و�ل��وف��اء  �ملحبة 
�أبي، �أنت وزوجتك وزوجي و�أهله جميعكم  �جلميع: كفى يا 

�شبب ما �أنا فيه �الآن.
قوية على فمي جعلت  ب�شربة  �أ�شكتني  �أن  �ال  منه  كان  فما 
طلبو�  طويًا،  وبكيت  غرفتي  دخلُت  بغز�رة،  ت�شيل  �لدماء 

مني �أن �أخرج فلم �أرد عليهم ومل �أفتح �لباب.
ر�ودت��ن��ي  �ملخيف  وظ��ام��ه  �لبيت  ه���دوٍء  و�شط  قليل  بعد 
�أنا وطفلتي الأذهب �ىل  فكرة جنونية، �أن �أهرب من �لبيت 
خايل يف حمافظة )!( جمعت قليًا من �حتياجات طفلتي 
مع  موعد  على  زوجي  �أن  ال�شيما  �لبيت  من  �شرً�  وخرجت 

و�لدي لق�شاء بع�س �الأعمال �مل�شبوهة.
�شرُت طويًا مبتعدة عن �لبيت، ��شتاأجرت �شيارة �أو�شلتني 
 )!( �ملحافظة  �ل�شيار�ت �ىل  منه  تنطلق  �لذي  �لكر�ج  �ىل 
كان �لوقت ليًا، ال �شيار�ت ذ�هبة �ال �شباحًا، �إذن علّي �أن 
�أنام �أنا وطفلتي يف �إحدى زو�يا �لكر�ج حتى �ل�شباح، وهذ� 
ما ح�شل، يف �ل�شباح ركبُت �ل�شيارة وو�شلُت �ىل بيت خايل 
�لذي ده�س حني ر�آين و�أمطرين باالأ�شئلة، كيف تركت بيت 
زوجك؟ وو�لدك ماذ� �شيقول عندما يعرف �أنِك هربت من 
بيت زوجك؟ �أجبتُه :خايل لي�س يل مكان �آوي �ليه من �لظلم 
زوجته  خرجت  يجيبني  �أن  قبل  بك  فكرُت  �أعي�شُه،  �ل��ذي 

كامًا  �أ�شمعتني  �أن  بعد  ط��ردٍة  �شّر  �لبيت  من  وطردتني 
�الأر�س ومل  ر�أ�شه نحو  نك�س  �لذي  بذيئًا، نظرُت �ىل خايل 

ينطق بحرٍف. 
وو�ل��دي  بزوجي  ��شطدمُت  خ��ايل  بيت  من  خروجي  عند 
و�ل�شر يتطاير من عينيهما، فانهاال علّي �شربًا و�شط بكاء 
�لطفلة �لتي وقعت �أر�شًا، خرج خايل عند �شماع �ل�شر�خ، 
وحاول تخلي�شي منهما دون جدوى، كان و�لدي ي�شرخ به 

�أن ال يتدخل الأنه �شيغ�شل عاره!
زوجي:  �شرخ  �أب��ي!  يا  فعلُت  وم��اذ�  ب�شوت خمنوق:  �أجبته 

و�أين كنِت طو�ل �لليل؟
حاولت �شرح ما مررُت به ولكن بحركة خفيفة �أخرج و�لدي 
�شكينًا ليطعنني بها ولكن �لطعنة جاءت ب�شدر خايل �لذي 

حاول �إيقافِه عن طي�شِه هذ�.
��شتغاثة  ون��د�ء  �ل�شر�خ  وبني  حولنا  �لنا�س  �جتمع  وفجاأة 
ثم  زوج��ي  بها  الأطعن  �شدره  من  �ل�شكينة  �شحبُت  خ��ايل، 
و�لدي و�شط ذهول �جلميع، وذهويل �أنا،عندها فطنُت �إىل 
�أن �بنتي �لر�شيعة �شكتت عن �لبكاء، وعرفُت �أنها د��شتها 
�الأقد�م دون �أن تنتبه، فحاولُت قتل نف�شي �أي�شًا ولكن جميء 

�ل�شرطة حال دون ذلك!
�حلال،  وخايل يف  و�ل��دي  تويف  لقد  �نتظر �حلكم،  �أنا  وها 
وزوجي يرقُد يف �مل�شت�شفى بني �حلياة و�ملوت، و�بنتي ماتت 

حتت �الأقد�م، و�أنا خلف �لق�شبان.
وللفتيات  ل��اآب��اء  ع��بة  لتكون  ق�ش�شتها  حكايتي  ه��ذه    

ولل�شباب، و�ملوعظة للمتقني. 

قالت )ر(: �عرتف �أنني �رتكبت �أخطاء ال تغتفر مع �أنني يف 
�لعقد �لثالث من عمري! ولكن قبل �أن حتكمو� علّي، تعّرفو� 

على ق�شتي ثم �حكمو�!
بالزو�ج  و�لدي  �أقنعني  كيف  �أعرف  ال  حكايتها:  )ر(  تبد�أ 
�أن  ب�شرطِه  قبل  كيف  هذ�  من  و�الأق�شى  هو،  �ختاره  مبن 
�أترك �لدر��شة، �إذ كنت يف �ملرحلة �لثالثة يف كلية مرموقة. 
�أن  رف�شي  عن  تعبرً�  فعلته  ما  كُل  �حتج!  ومل  �أرف�س!  مل 
�شكوُت �أبي لعمي �لكبر �لذي �أو�شح يل رف�س �لعائلة كلها 
��شتدرك وقال يل: تزّوجي وتخّل�شي  ه  ولكنَّ �أبي  لت�شرفات 

من زوجة �أبيك �ل�شفر�ء هذه، قبل �أن ُتدبر لِك مكيدة!!
�أهل  وقتها عرفُت موقف  دقائق �شمت:  بعد  و�أ�شافت )ر( 
لو كانت  و�لدي جيدً�، وبكيت حينها كثرً� وقلُت مع نف�شي 
�أمي على قيد �حلياة ملا ح�شل يل هذ�، فاأنا �أخاف و�لدي 
كثرً� لذ� تزوجت مبن �ختاره يل فوجدتُه �إن�شانًا ب�شيطًا ال 
ميلك عمًا وال موؤهًا علميًا وال �أي �شيء، كان و�لده ينفق 
علينا �إذ ع�شت معهم يف بيت �شغر مكتظ، ون�شحني و�لدي 
ومنذ  �شعبًا،  كان  مهما  طلبًا  لهم  �أرف�س  �أاّل  �لزفاف  يوم 
�أنَّه  وتاأكدُت  يل،  و�لدي  ن�شيحة  �شدق  عرفُت  �الأول  �ليوم 
يعرفهم جيدً�، ولكن ما نوع �لر�بطة �لتي تربطُه معهم! ملاذ� 
و�فق على هذ� �لزو�ج برغم �لفو�رق بيننا؟ وما �شر عاقته 
مبا ي�شمى )زوجي(، �إذ كانت لقاء�تهما كثرة وبعيدة عنا؟

ملْن �حتدث عن  ولكن  �شود عن عملهما،  �أفكار  خطرت يل 
هو�ج�شي؟ ال �أثق باأحد. 

�إىل  ع��ادت  بعدها  بالبكاء  �أجه�شت  ثم  قليًا  )ر(  �شردت 
�لكام: فكرُت �أن �أ�شارح زوجة �شقيق زوجي وفعًا حدثتها، 
فقاطعتني ونادت على مْن يف �لبيت باأعلى �شوتها تدعوهم 
يتحلقون  ر�أيتهم  حينما  كثرً�  خفُت  �أق��ول!  كنُت  ما  ل�شماع 
�أل�شنتهم  �أم�شكُت عن �لكام ودخلُت غرفتي، لتبد�أ  حويل، 

بذمي و�شّبي الأنني �رتبت يف �أمر �بنهم �لذي هو زوجي.
�بنتي  �أجنبُت  جميعًا،  �أمامهم  بحرف  �أنطق  مل  يومها  من 
قد  الأن��ث��ى  ووالدت���ي  �حلزينة  �ملتوترة  �الأج���و�ء  ه��ذه  و�شط 
حفيدتهم  الأنها  تقّبلوها  ولكن  مني،  ونفورً�  حزنًا  ز�دتهم 
�الأوىل، الأن �شقيق زوجي �لكبر مل ينجب الأن �مر�أته عاقر، 
لذ� ز�دت كر�هيتها يل ولطفلتي، وترعُت منها موؤ�مر�ت 

ومكائد كثرة �شدي و�شد �بنتي �لر�شيعة.
وحينما طفح بي �حلزن و�ل�شعف، ومل �أعد �أحتمل ما �أرى 
وما �أ�شمع من �أهل زوجي، �شكوُت �حلال لو�لدي وتو�شلُت به 
�أن يخل�شني مما �أنا فيه ف�شحك ب�شخرية وقال: مل �أ�شدق 

رجاء خ�شري

ولالأحزان بقية
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خ�شري احلمريي

هل الحظتم �أن يف جو�ر كل د�ئرة ر�شمية تنت�شر مكاتب ��شتن�شاخ، تزد�د �أو تقل 
بح�شب طبيعة �لد�ئرة �لروتينية، يقوم عملها على تزويدك مبلف من وثائقك 
�ال�شتمار�ت  ملء  مع  معاملتك،  ملتابعة  �لد�ئرة  �إىل  ولوجك  قبل  �مل�شتن�شخة 
�أحيانًا  �شطارتك  ت�شتخدم  وقد  طلب،  �أي  لتنفيذ  �لد�ئرة  تلك  تعتمدها  �لتي 
وثائقك  من  ن�شخًا  وتهيئ  �لز�ئدة(  �حللقات  و�خت�شار  �القت�شاد  باب  )من 
بعد طبعها م�شبقًا يف �لبيت على طابعتك �ل�شخ�شية، وتدخل معتدً� بنف�شك 
�أن  �إليك �شزرً� قبل  باأول موظف وهو يتفح�س من�شوخاتك وينظر  لت�شطدم 
حميط  يف  مكتب  �أقرب  عند  ��شتن�شاخها  باإعادة  �إياك  مطالبًا  �إليك  يعيدها 
�لد�ئرة، الأن ��شتن�شاخك )قلط(، وال يفلح هنا �أي نقا�س �أو جدل.. قلط يعني 

قلط. 
�أجهزة  �خ��رت�ع  قبل  دو�ئ��رن��ا  يف  �الأم��ور  ت��ري  كانت  كيف  �أحيانًا  �أ�شتفهم 
�ال�شتن�شاخ، وال�شيما �أن �أول جهاز �خرُتع عام ١٩٣٧ و��شتخدم �أول مرة عام 

١٩٥٠ وال �أظنه دخل �ال�شتخد�م يف �لعر�ق �إال بعد ربع قرن.
كيف كان �لطلب �ملكون من وريقة و�حدة �آنذ�ك ي�شفي غليل �لروتني، وكيف 
كان �ملوظف يكتفي باالطاع على �لوثيقة ب�شريًا ويدّون �أرقامها لديه ويعيدها 

ل�شاحبها من دون �أن يطلب �شحة �شدور. 
�أحلم.. و�أنا �أقف عند بو�بة �إحدى �لدو�ئر..

جهاز  �أم��ام��ه  �أنيقًا  موظفًا  �أم��ام��ي  �أج��د  معني،  بطلب  د�ئ���رة  �أر�ج���ع  �أن��ن��ي 
�ملوحدة  بطاقتي  مني  يطلب  �لوطنية،  �ملعلومات  ب�شبكة  كومبيوترمرتبط 
فقط، يدّون رقمها يف م�شتطيل �لبحث، فتنكتُّ معلوماتي �أمامه من و�ق و�ق 
�لوالدة �إىل تاء تاء �لتقاعد، ميهر طلبي باملو�فقة.. ويقول يل مبوك.. �نتهت 

معاملتك!
ت�شوي  لو  ت�شتن�شخ  لو  �شعندك �شافن..  �أخي  يقول:  �أج�س  �أفز على �شوت  ثم 

طريق للمر�جعني حتى ي�شتن�شخون!! 
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