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احل��اف��ز  متنحه  ال�سعيدة  ال��ن��ا���س  م��ام��ح 
كان  فحني   ،٢٠١٧ ع��ام  حتى  لا�ستمرار 
املتطوعني  بع�س  اإىل  اح��ت��اج  وح���ده،  يعمل 
اجلريان،  اأبناء  مع  بداأ  النجف،  مدينته  يف 
من  اطلب  اأن  �سعبة  كانت  البداية  اإن  يقول 
الأم��ور  يف  حتى  للم�ساعدة،  التطوع  النا�س 
وت�سجري  ال�����س��وارع  كتنظيف  ال��ب�����س��ي��ط��ة، 
�ساعده  ال��وق��ت  لكن  والأر���س��ف��ة،  امل��ن��اط��ق 
هذه  يف  معه  الأ�سخا�س  ع�سرات  دخ��ول  يف 

الرحلة النبيلة، ي�سيف:
كاملة  م��ن��ازل  ب��ن��اء  ف��ك��رة  تنفيذ  -ب�����داأت 
باأن  وذل��ك  طوعية،  ذاتية  بجهود  للفقراء 
التربع  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأطلب يف 
باحتياجات البناء ومواده، املده�س اأن عملية 
تامة  ب�سهولة  حت��دث  كانت  كامل  بيت  بناء 
الأ�سخا�س  بع�س  ي��ت��ربع  اإذ  متوقعة،  غ��ري 
واآخ��رون  البناء،  مب��واد  وبع�سهم  ب��الأر���س، 

بال�سبغ، ونحن بالبناء، وهكذا.
اأم وثالث �سغريات

جديًا  يقرر  ثائر  جعلت  التي  احلادثة  كانت 
عندما  للمحتاجني،  منازل  بناء  على  العمل 
الكهرباء  كهربائية  م��ول��دة  �ساحب  قطع 
اأن  فوجد  معرفتهم،  ثائر  حاول  عائلة،  عن 
اأم وثاث يتيمات، يع�سن  الأ�سرة مكونة من 
غرفة  م��ن  ال�سفيح  م��ن  بيت  يف  جميعهن 
تلك  ا�ستطاعت  مطبخ،  كاأنها  تبدو  واح��دة، 
يكمل  زهيد.  اإي��ج��اره  ثمن  لأن  تاأجريه  الأم 

ثائر الق�سة بالقول:
اأعرفهم  م��ن  جميع  م��ع  حت��دث��ت  -ي��وم��ه��ا، 
للتربع ب�سراء قطعة اأر�س �سغرية، وتربعات 
غ�سون  يف  ا�ستطعت  ال��ب��ن��اء،  مل���واد  اأخ���رى 
���س��ه��ري��ن ب��ن��اء م��ن��زل ك��ام��ل وت��اأث��ي��ث��ه من 
ثم  اخلريين،  النا�س  جهود  ومن  التربعات 
وجدت  اأنني  واأخربتها  ال�سيدة  اإىل  توجهت 
منزًل اأف�سل لها باإيجار منا�سب، بالطبع مل 
اأخربها يف البداية اأن املنزل ملك لها، حتى 
راأته واأخربتها احلقيقة، فاأغمي عليها ل�سدة 

الفرحة وال�سدمة!
خم�سة منازل يف ال�سهر

كل  بيتًا  املتطوع  فريقه  مع  يبني  ثائر  ك��ان 

�سهر، ثم اأ�سبح  مع مرور الوقت قادرًا على 
بناء خم�سة منازل يف ال�سهر الواحد، وذلك 
بجهود املتربعني بالأموال اأو مواد البناء من 
املده�س  ال�سكنية،  واملناطق  الأحياء  اأه��ايل 
العمل  على  يتناوبون  املتطوعني  اأن  ذلك  يف 
حتى  �سباحًا  ال�سابعة  منذ  خاقة،  بطريقة 

الثانية ليًا، ي�سيف:
التربعات  جمع  املواطنني  من  اأطلب  -كنت 
ل�سيما  معنا،  اأح��د  يق�سر  مل  بينهم،  فيما 
املحتاجة،  الإن�سانية  احلالت  نعر�س  ونحن 
من  بيوت  يف  تعي�س  كانت  العائات  بع�س 
القار�س  ال�ستاء  اأج���واء  ق�سوة  رغ��م  �سفيح 
مناطق  وم��ن  ال��ع��راق،  يف  احل��ار  وال�سيف 
وبعد  اليوم،  ا�ستطعت  حتى  خمتلفة  واأحياء 
من  بالكامل،  منزل   ٢٠٠ بناء  �سنوات،   ٤

ال�سفر وحتى ت�سليم املفاتيح.
تزويج ال�سباب

يوؤكد ثائر اأن جميع اإجراءات البناء قانونية، 
وتتم اأي�سًا بتعاون البلديات املختلفة، عرفانًا 
بجهود ثائر وفريقه، كما اأن جميع العائات 
وال�سراب  بالطعام  لإمدادهم  تت�سابق  كانت 
ح�سب  جمانيًا  �سيء  كل  كان  م�ستمر،  بنحو 

قوله. يكمل:

ال�سباب  ت��زوي��ج  وه��ي  ثانية،  حملة  -ب���داأت 
الزواج من جراء �سعوبة  املتمكنني من  غري 
اأك��ر  يف  يعمل  بع�سهم  امل��ادي��ة،  ال��ظ��روف 
املال  من وظيفة، لكنه غري قادر على توفري 
للزواج، اأنا �سخ�سيًا تعبت كثريًا حتى متكنت 
فكرت  لذا  اأحبها،  التي  باملراأة  ال��زواج  من 
على  الإقدام  يريدون  الذين  ال�سباب  بجميع 

هذه اخلطوة ول ي�ستطيعون.
ث��ائ��ر الأب�����وي م��ع اجل��م��ي��ع م��ك��ن��ه من  دور 
ال���زواج،  على  ال�سباب  م��ن  كثري  م�ساعدة 
بدءًا  امل�ستلزمات،  بجميع  بتجهيزهم  وذلك 
اأن دعم  باملهر، وغرف النوم، والثياب، كما 
م�سجعًا  ث��ائ��ر،  ق��ول  ح�سب  ك��ان،  املتربعني 
ل�"جملة  ب��احل��دي��ث  ي�ستمر  ل��ا���س��ت��م��رار. 

ال�سبكة" قائًا:
���س��اب��ًا،   ١٥٠ م��ن  اأك���ر  ت��زوي��ج  -ا�ستطعنا 
جيدة  باأجور  منهم  للغالبية  العمل  ووفرنا 
كما  اجل��دي��دة،  احل��ي��اة  متطلبات  تنا�سب 
وتوفري  الأطفال  با�ستمرار يف رعاية  ن�ساهم 
اأري��د  ل  وثيابهم.  املدر�سية  م�ستلزماتهم 
ياأتي  حتى  عملي  يف  اأ�ستمر  اأن  �سوى  �سيئًا 
اليوم الذي اأمتكن فيه من م�ساعدة اجلميع 

والتاأكيد على توفري ال�سكن لكل حمتاج.

بداية احلكاية
األهمه   ،٢٠١٣ ع��ام  الإن�����س��اين  عمله  ثائر  ب��داأ 
مل�ساعدة  ال��ت��ط��وع  ف��ك��رة  حياته  يف  ب��ه  م��ّر  م��ا 
املحتاجني. حينما كان �سغريًا، كان و�سع عائلته 
املادي �سعبًا للغاية، لذا فقد عمل مع اإخوته يف 
مل�ساعدة  ال�سيارات،  غ�سل  منها  خمتلفة،  مهن 

والدهم يف حتمل اأعباء املعي�سة.
اأحيانًا  وكنت  قار�سًا،  ال��ربد  ك��ان  ثائر:  يقول   
كنت  العي�س،  لقمة  اأج��ل  م��ن  واأت��ع��ذب  اأجت��م��د 
لو  واأمتنى  الألعاب،  مدينة  اإىل  بالذهاب  اأحلم 
بال�سغار.  اخلا�سة  الُلعب  �سراء  اأ�ستطيع  اأين 
التفاوؤل  �سديدة  كانت  والدته  اأن  ثائر  ويو�سح 
والإميان بتغري احلال، فحني كان يتحدث معها 
يقول:  احلال."  "�سيتغري  ب��الأم��ل:  مت��ُده  كانت 
اأخربت اأمي يومًا باأين لو كان لدي مال ل�ساعدُت 
كل من مل متنحه احلياة فر�سة العي�س الكرمي.

املهن  العمل يف خمتلف  ثائر  بعد ٢٠٠٣ مار�س 
واملحال  الأ���س��واق  يف  عائلته،  لإع��ان��ة  ال�سعبة 
من  متكن  وق��د  اأي�����س��ًا،  وال�سناعية  التجارية 
لتكوين ذاته وال�ستقرار، وهو  املال  جمع بع�س 
امل��رء يف حياته  يحتاجه  ما  واأك��ر  اأول  اأن  يرى 
هو )املنزل(. وحاملا امتلكت عائلته منزًل �سار 
اأن اجلميع  لو  الب�سر على الأر���س، تخيل  اأ�سعد 
احلياة  �ستكون  فكم  توؤويهم،  منازل  ميتلكون 

جميلة حينها؟
�ساعة  لأكر من ١٤  لاأدوية  "عملت يف مذخر 
يف  �سيدلين  م�ساعد  اأي�سًا  عملت  ال��ي��وم،  يف 
اأحلم  اأك��ن  مل  ن��ه��اري،  م��ن  املتبقية  ال�ساعات 
ثم  والنف�سي،  امل��ادي  ال�ستقرار  �سوى  ب�سيء 
الآخرين،  مل�ساعدة  الوقت  ح��ان  لنف�سي:  قلت 
فمن ي�ساعد نف�سه وعائلته، قادٌر على م�ساعدة 

الآخرين."

توفري الدواء كان البداية
ب�سيطة،  اأ�سياء  من  التطوعية  رحلته  ثائر  ب��داأ 
وذل��ك  للمحتاجني،  والأدوي����ة  ال��ع��اج  كتوفري 
ن��ظ��رًا خل��ربت��ه يف ه��ذا امل��ج��ال، ف��ك��ان يتكفل 
بتوفري اأدوية اأبناء املنطقة من املتعففني جمانًا، 

يوا�سل حديثه:
ل  مل  وف��ك��رت:  ب��امل��ن��زل،  �سعادتي  "تذكرت 
ال�سعوبة  بالغ  الأم��ر  لهم!  �سكن  توفري  اأح��اول 
م�ستحيل،  ل  ب����الإرادة  لكن  نعم،  ال��ع��راق،  يف 
اأ����س���اع���د يف ط��اء  ب�����ادئ الأم������ر  ف��ك��ن��ت يف 
امل��ن��ازل جم��ان��ًا، اأ���س��ري امل��ع��دات واأ���س��ب��غ، اأو 
اأو  املنازل،  �سقوف  من  املتهرئة  الأج��زاء  اأرمم 
املواد  ينق�سهم من  ما  اأوفر  اأو  النوافذ،  اأ�سلح 

الكهربائية".
بناء منزل يف العراق؟

وكانت  تلقائيًا،  ثائر  عقل  يف  الفكرة  تطورت 

ب������ص������م������ة

بنى ٢٠٠ منزٍل للمتعّففني
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اآية من�ش�ر

مذ كان �سغريًا، َحُلم ثائر 
مب�ساعدة الفقراء، راقبهم 
وحمل همومهم على اأكتاف قلبه، 
انتظر حتى كرب قلياًل ليبداأ 
معهم رحلة التعاون والدعم، مل 
يرتكهم وحيدين، فتطوع لبناء 
بيوت للمتعّففني والأيتام، وهنا 
يروي حكاية �سنوات من العمل 
الإن�ساين.



�سورة خا�سة بال�سبكة
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ح�ار: اأحمد �شمي�شم
ت�ش�ير: علي حممد 

تن�شيق: اأن�ر عدنان هادي

اآ�شتي حديد:
لهذا ال�شبب خرجت
من "ولية بطيخ"

عملت  حني  بريقها  ملع  فنانة  حديد  اآ�ستي 
يف برنامج )ولية بطيخ(، فكان نقلة نوعية 
ُعرفت  �سابة  ممثلة  للجمهور  مها  قدَّ لها 
للجدل  م��ث��رية  وف��ن��ان��ة  وا���س��ع،  ن��ط��اق  على 
تت�سم  واآخ��ر،  حني  بني  ال�سائعات  تطاردها 
تتحفظ  ��ه��ا  اأنَّ كما  بالغمو�س  �سخ�سيتها 
كثريًا من اخلو�س يف خ�سو�سياتها، اإل اأننا 
اأعماق  اأن نغو�س يف  حاولنا يف هذا احلوار 
الذي  الغمو�س  بع�س  لنك�سف  �سخ�سيتها 
لأول  عنها  تف�سح  ومعلومات  ب��ه،  ات�سمت 

مرة يف الإعام. 
* ع��م��ل��ِت يف جم���ال ع��رو���س الأزي�����اء ويف 
بو�سلتك اىل  الإع��ام، كيف اجتهت  جمال 

التمثيل؟ وهل كان ذلك بحثًا عن ال�سهرة؟ 
عرو�س  ع��رب  ال��ف��ن  وجل��ت  �سحيح  ه��ذا   -
وكالة  م��ع  وعملت  )م���ودل(  كفتاة  الأزي���اء 
)اأج��ي��ن�����س��ي( ال��رك��ي��ة ل��ع��رو���س الأزي����اء 
كوين  طيبًا  جن��اح��ًا  اأح��ق��ق  اأن  وا�ستطعت 
العاملية  الأزياء  عار�سات  مبوا�سفات  امتتع 
والوزن  وقيا�سات اجل�سم  الطول  ناحية  من 
الواجب توفرها يف عار�سة الأزياء، اإل اأنني 
مل ا�ستمر طويًا يف عرو�س الأزياء، اإذ لي�س 
لدينا بيئة �ساحلة واأجواء منا�سبة وم�ستقبل 
لهذا املجال يف العراق، لذا ن�ساهد عار�سات 
الأزياء ل يتمتعن باأي موا�سفات ول يلتزمن 
عرو�س  يف  بها  املعمول  العاملية  بال�سوابط 
الأزياء، ولي�س لدينا وكالت اأزياء خا�سة بنا 
كما هو متوفر يف الدول الأوروبية، لذا اأعّد 
الأزياء مغامرة فا�سلة!! لاأ�سباب  عملي يف 

التي ذكرتها.
الإذاع��ي��ة  ال��ربام��ج  لتقدمي  اجتهت  بعدها 
�سغفي  اأن  ال  ط��وي��ًا،  فيها  ا�ستمر  ومل 
عندما  ال�سغر  منذ  يرافقني  كان  بالتمثيل 
ن�ساطاتي  ازاول  املدر�سة  يف  طالبة  كنت 
املدر�سية يف التمثيل، مل اجته للتمثيل بحثًا 
نف�سي وطاقاتي  ال�سهرة بل لأبحث عن  عن 

واأ�سّخر موهبتي و�سغفي يف جمال التمثيل. 
برنامج  با�سراكك يف  وا�سعة  �سهرة  نلت   *
)ولية بطيخ(، لذا هل كان الربنامج مفتاح 

احلظ وال�سهرة لك؟
نوعية  نقلة  كان  بطيخ(  )ولي��ة  برنامج   -  
للجمهور  مني  قدَّ ���ه  لأنَّ املهنية،  حياتي  يف 
ر�سميًا ب�سفة ممثلة، ومنحني �سهرة وا�سعة 
يحظى  جماهريي  برنامج  ���ه  لأنَّ و�سريعة 
اأن  املوؤكد  لذا من  املتابعني،  بعدد كبري من 

الربنامج كان مفتاح احلظ وال�سهرة يل. 
اأنك  عن  املفاجئ  الإع���ان  �سّر  ما  اإذن   *
ما  بطيخ(؟  )ولي���ة  برنامج  ف��ري��ق  خ���ارج 

الذي ح�سل؟
- هذا اخلرب �سغل حيزًا كبريًا من اهتمام 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  يف  ال��ن��ا���س 
�سبب  عن  املا�سية  امل��دة  طيلة  اأ���س��ّرح  ومل 

الوقت  جاء  لهذا  الربنامج،  من  خروجي 
لأك�سف  ال�سبكة  جملة  وع��رب  املنا�سب 

بعيدًا  ح�سل  م��ا  حقيقة  للجمهور 
ع��ن ال��ل��غ��ط ال����ذي اأث����ري م���وؤخ���رًا، 
خمرج  دفع  ال��ذي  الرئي�س  ال�سبب 
)علي  الفنان  ال�سديق  الربنامج 
اأن يكتب من�سورًا يف  اإىل  فا�سل( 
ب��اأيّن  الن�ستغرام  على  �سفحته 

ف��ري��ق ولي���ة بطيخ هو  خ���ارج 
فني  بعمل  ا�سراكي  ب�سبب 
الإف�ساح  عن  اعتذر  جديد 

ت�سوير  مع  تزامن  الآن  عنه 
مو�سمه  يف  بطيخ  ولي��ة  برنامج 

اختار  اأن  علّي  ك��ان  ل��ذا  ال�سابع، 
اأح��د ال��ربن��اجم��ني، ف��ق��ّررت اأن 

من  اإذ  اجلديد،  العمل  اختار 
اأعمل  اأن  املمكن  غ��ري 

العملني  ه��ذي��ن  يف 

يف الوقت ذاته، خرجت من ولية بطيخ بكل 
حب واحرام ولي�س ب�سبب م�سكلة مع املخرج 
علي فا�سل، والدليل على ذلك اأين ا�سركت 
يف م�سل�سل )ت�سجيل خروج( الذي �سُيعر�س 
قريبًا من اإخراج الفنان علي فا�سل اأي�سًا. 

* مل����اذا مل ن�����س��اه��دِك ب����اأي ع��م��ل درام���ي 
عراقي مع جنوم ال�سف الأول من املمثلني 
على  مقت�سرًا  ظ��ه��ورك  وب��ق��ي  العراقيني 
"ولية بطيخ" و"بنج عام" مع جمموعة من 

الفنانني ال�سباب؟
���س��رح��اء..  لنكن   -

ل� )ال�شبكة(

الفنانة

ل�شت م�شيحية واأنا انعزالية بطبعي

ندمت على دخ�يل املتاأخر للفن 

�شداقات ال��شط الفني مزيفة!

فنانة طموح يف مقتبل العمر، دخلت جمال 

الفن عرب عرو�ض الأزياء ملا تتمتع به من قوام 

ر�سيق يوؤهلها اأن تكون مميزة بني اأقرانها من 

عار�سات الأزياء، خا�ست اأي�سا جتربة تقدمي 

الربامج الإذاعية مدة ق�سرية، ثم انطلقت 

نحو الأ�سواء وال�سهرة، اإذ وجدت يف التمثيل 

�سالتها لإبراز اإمكاناتها الفنية، فكان اأول 

ظهور فني لها يف م�سرحية)gate7( من تاأليف 

الفنانة الدكتورة عواطف نعيم واإخراج 

الفنان �سنان العزاوي.
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اليوم منق�سمة اىل جماميع  الفنية  ال�ساحة 
يعمل مع جمموعة  اأو )كروبات( وكل فنان 
فريق  �سمن  كنت  اأن��ا  الفنانني،  من  معينة 
الفريق  الفنان علي فا�سل وقدمت مع هذا 
جتدين  ال�سبب  لهذا  جميلة،  فنية  اأع��م��اًل 
الأول،  ال�سف  جنوم  مع  العمل  عن  بعيدة 
يل  قدمت  التي  العرو�س  من  الرغم  على 
لكنني  ال�سرقية  وقناة   MBC ال�  للعمل يف 

رف�ست. 
ما  اأو  ح��ل��م��ك  م��ا   *

الذي تطمحني اإليه؟
اأن  ا�ستطيع  ل  كبرية  وطموحاتي  حلمي   -
اأتكلم عنها يف �سطور قليلة، اأبحث دائمًا عن 

النجاح واأن ا�ستغل على نف�سي. 
* على ما يبدو اأنَّك بعيدة عن الإعام، فلم 
اأ�ساهد لك لقاًء تلفزيونيًا اأو حوارًا �سحفيًا 

ال ما ندر، ما �سبب ذلك؟
ل  انعزالية  �سخ�سية  اأن��ا  �سحيح،  ه��ذا   -
هكذا،  طبعي  الجتماعية؛  العاقات  اأجيد 
كثريًا  خ�سو�سيتي  احرم  اأنني  عن  ف�سًا 
ول  تخ�سني  مبعلومات  اأب��وح  اأن  اأح��ب  فا 
احت���ّدث ك��ث��ريًا ب��ه��ذا ال�����س��اأن، ل��ذا جتدين 

بعيدة عن الإعام. 
دخ��ول��ك  ع��ن��د  ل��اإق�����س��اء  تعر�ست  ه��ل   *

الو�سط الفني؟
تعر�ست  لكني  ل��اإق�����س��اء،  اتعر�س  مل   -
حلرب )الكام( ال�سر�سة مبختلف اأ�سلحتها 

واأ�ساليبها. 
* حدثيني عن اأ�سرتك؛ هل لها عاقة بالفن 

اأم هي بعيدة عنه؟
عامل  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  اأ���س��رت��ي   -
ال��ف��ن، اأن���ا اأك���رب اأخ��وات��ي واإخ����واين، 
فاأنا  اللغات  تدر�س  اأ�سرة  من  نحن 
خريجة لغة فرن�سية واأخواتي يدر�سن 
اللغة الإنكليزية والركية، ووالدي يعمل 

مهند�سًا ووالدتي ربة منزل. 
التوا�سل  م��واق��ع  يف  ي��ث��ار  م��ا  حقيقة  م��ا   *
اأهذا  امل�سيحية؟  ديانتك  ب�ساأن  الجتماعي 

�سحيح؟
م�سلمة  اأن����ا   -
ول�������������������س���������ت 
من  اأّن���ن���ي  اإل  م�����س��ي��ح��ي��ة، 
اأن  اأح��ّب  الكنائ�س،  مرتادي 
ارت���اده���ا ل��ذل��ك ظ���ّن بع�س 

النا�س اأين م�سيحية. 
ت��ق��ي��م��ني جت��رب��ت��ك  * ك��ي��ف 
 )gate7(م�سرحية يف 
وجت�����س��ي��دك اجل����ريء ل��دور 
ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 

وموقفها املعادي لاإ�سام؟
اأو   )gate7( م�����س��رح��ي��ة  يف  جت��رب��ت��ي   -
البوابة 7 كانت من اأهم التجارب الفنية يل 
فعربها وقفت لأول مرة على خ�سبة امل�سرح، 
اجلمهور  اأم���ام  يل  ظهور  اأول  ذل��ك  وك��ان 
ق��راأت  حني  الكبار.  املمثلني  من  نخبة  مع 
كثريًا،  اأحببتها  اأج�ّسدها  التي  ال�سخ�سية 
لأنها �سخ�سية جريئة متمردة تتناول حكاية 
�سحفية فرن�سية وموقفها املعادي لاإ�سام 
الإ�سام،  م�سدره  الإرهاب  باأن  لعتقادها 
ك���ان امل�����س��رح مم��ت��ل��ئ��ًا ب��اجل��م��ه��ور وظ��ل��ت 
املمثلون  وانبهر  اأيام  �ستة  تعر�س  امل�سرحية 
الأ�سل  فرن�سية  اأنني  يظنون  وكانوا  باأدائي 

لأنني اأجيد التحدث باللغة الفرن�سية.
* ما ال�سيء الذي تودين حذفه من حياتك؟ 
من  ك��ث��ريًا  خ�سرت  ب�سببها  الع�سبية!!   -

الأ�سدقاء.
* اإذن اأنت ُت�ستفزين ب�سرعة؟ 

اأنني  بدليل  ب�سهولة  ا�ستفز  ل  بالعك�س   -
ال�سيئ  والكام  التنمر  من  لكثري  تعر�ست 
بحقي على مواقع التوا�سل الجتماعي حني 
اجت��اوز  اأو  اأرد  ومل  )لأن��ف��ي(  عملية  عملت 

على اأحد.  
* ا�سمك يكاد يكون غريبًا فماذا يعني؟ وهل 

هناك ق�سة مرتبطة به؟ 
- اآ�ستي ا�سم كردي معناه ال�سام واحلرية، 
حلبجة  حادثة  يف  توفيت  فتاة  ا�سم  اآ�ستي 
واأ���س��ب��ح��وا  ب��ه��ا  ت�سبهني  وال��دت��ه��ا  وك��ان��ت 

ينادونني بهذا ال�سم.
* وما ا�سمك احلقيقي؟

- اعتذر عن البوح با�سمي احلقيقي! 
ندمًا  عليه  ن��دم��ت  م��ا  ���س��يء  ه��ن��اك  ه��ل   *

كبريًا؟
- ندمت على دخويل املتاأخر للو�سط الفني. 
* من اأ�سدقاوؤك املقربون يف الو�سط الفني؟
الفني  ال��و���س��ط  يف  اأ���س��دق��اء  ل���ديَّ  لي�س   -
جتمعها  مزيفة  ال��ف��ن  ���س��داق��ات  مطلقًا، 

امل�سالح ل غري!

عملي يف الأزياء مغامرة فا�شلة! 

م�������ق�������االت

لعل م��ش�عة الكرم، وحتديداً "الكرم العربي" واحدة 
من اأكث�ر امل��ش�عات التي تناولتها تلك الكتب والتاآليف 

التي اختلط فيها ال�اقع باخليال، وال�شدق باملبالغة، 
مثلما اختلط فيها اجلدل بالهزل، واأعتقد جازمًا باأن 

الكثري من تلك الأحداث وال�ش�ر التي قّدمها م�ؤلف� ذلك 
الع�شر عن الكرم والكرماء، كان ُيراد به يف الأ�شا�ش كرم 

العراقيني...

ح�شن العاين 

ن�اعم

اأو  تاآليف تراثية، هناك �سبه اتفاق  اأيدينا من  ما و�سلنا ووقع بني 
اإجماع بني املوؤرخني، قدمائهم وحمدثيهم، على اأن الع�سر العبا�سي 
والتي  �سبقته  التي  بالع�سور  مقارنة  ثقافية  حركة  اأو���س��ع  �سهد 
اأعقبته، ولذلك كان من الطبيعي اأن ت�سدر اآلف الكتب والبحوث 
واملوؤلفات املن�سوخة يدويًا يف �ستى فنون املعرفة الإن�سانية والعلمية 
)طب وفل�سفة ودين وفلك ولغة ومو�سيقى واأدب.. الخ(، وبقدر ما 
يف  �سهد  فقد  للرجمة،  م�سبوق  غري  ازده���ارًا  الع�سر  هذا  �سهد 
الوقت نف�سه انتعا�س نوٍع من التاآليف التي يراد بها الت�سلية والإمتاع 
هباتهم  على  احل�سول  بغية  واملو�سرين  اخللفاء  اىل  التقرب  اأو 
اختطت  متوقع-  هو  -كما  التاآليف  من  النوع  وه��ذا  وهداياهم، 
واحلكايات  الوا�سع  باخليال  عليها  املتفق  والأح��داث  الوقائع  فيه 
من  الكثري  ال�سيء  حتمل  الكتب  ه��ذه  ظلت  هنا  وم��ن  املفربكة.. 
تاريخية  وثائق  اأو  كمدونات  ت�سلح  ل  لكنها  اجلمالية،  الذائقة 
مّر  على  النقاد  اتهمها  اأن  بعد  خا�سة  ال�ست�سهاد،  من  لأغرا�س 
املوؤ�س�سات  تعرف  فيما مل  واملو�سوعية،  الرزانة  الع�سور مبجانبة 
وقاعاتها  طلبتها  عن  واأبعدتها  مب�سداقيتها،  والعلمية  الأكادميية 

الدرا�سية..
اأكر  من  العربي" واح��دة  "الكرم  وحتديدًا  الكرم،  مو�سوعة  لعل 
فيها  اختلط  التي  والتاآليف  الكتب  تلك  تناولتها  التي  املو�سوعات 
اجلدل  فيها  اختلط  مثلما  باملبالغة،  وال�سدق  باخليال،  الواقع 
بالهزل، واأعتقد جازمًا باأن الكثري من تلك الأحداث وال�سور التي 
يف  به  ُي��راد  كان  والكرماء،  الكرم  عن  الع�سر  ذلك  موؤلفو  قّدمها 
العراقيني  كرم  اخل�سو�س  جه  و  وعلى  العراقيني،  كرم  الأ�سا�س 
قلب" كما  وجع  دون  "من  اأموالهم  يبعرون  كانوا  الذين  الأثرياء 
يقال، ويقف يف مقدمتهم اخللفاء والوزراء.. اإل اأن الكّتاب واملوؤلفني 
-على ما يبدو- اأرادوا ت�سميم �سفة الكرم، واخلروج بها من اإطارها 
اأو�سع من  رواجًا  موؤلفاتهم  تلقى  لكي  العربي  اإطارها  العراقي اىل 
ناحية، ومن ناحية اأخرى لأن الع�سر العبا�سي ات�سم بذلك ال�سراع 
الفكري العنيف بني خ�سوم العرب من )ال�سعوبيني( الذين �سنوا 
هجمة قا�سية على �سكان الباد الأ�سليني الذين ي�سكلون ن�سبة ت�سل 
اإىل اأكر من ت�سعني باملئة، حتى اأنهم اأنكروا اأي ف�سل للعرب على 

اأو  للعرب  املتع�سبني  وبني  والإبداعية،  والثقافية  الفكرية  احلياة 
املدافعني مبو�سوعية عن منجزاتهم احل�سارية..

هكذا يغلب الراأي عندي، اأن "اأغلب" ما قيل عن الكرم اإمنا يق�سد 
العرب  التقليل من كرم  يعني هذا  اأن  العراقيني، من دون  به كرم 
)ميار�سوا(  مل  اأنهم  هو  ب�سيط،  ل�سبب  العراقية  اخلارطة  خ��ارج 
اأن  ذلك  على  ودليلي  املعقول،  الإ�سراف غري  اإىل حد  ببذخ  الكرم 
هذه ال�سفة العراقية مازالت حا�سرة اإىل يومنا هذا وكاأنها جزء 
اأنها بع�س من جيناتنا الوراثية، فمن  اأو  ل يتجزاأ من �سخ�سيتنا، 
اآيات كرمنا اأننا ننتج البي�س والطماطم والألبان والتمور واخل�سار 
نف�سها من اجلريان، لأن من مفاهيم  الب�سائع  ن�ستورُد هذه  لكننا 
اآيات كرمنا تهيئة  الكرم عندنا هو تقدمي الغري على النف�س، ومن 
اإل  اأكلة  ول نرُك  وال�سيوف ثاثة..  �سخ�سًا  لثاثني  تكفي  مائدة 
وال�سمك  والربياين  وال��رز  وامل��رق  امل�سويات  اأن��واع  من  واأعددناها 
ونعتذر  باحلياء  ن�سعر  ذل��ك  وم��ع  وامل��ق��ب��ات،  وال��دومل��ه  والكبب 
لل�سيوف كوننا مل نذبح لهم فيًا اأو بعريًا اأو عجًا اأو خروفًا، ومن 
املاء  اأو  بالأر�س  تلك  اأو  الدولة اجلارة  لهذه  نتربع  اأن  اآيات كرمنا 
اأو ثوب  وهي من ممتلكات الوطن وكاأننا نتربع بقمي�س لولد يتيم 

لأرملة!!
الهو�س  حد  اإىل  �سيء  كل  يف  كرماء  �سجيتنا،  وه��ذه  نحن  ه��وؤلء 
نحن  يقال  كما  املمكن  فن  هي  التي  ال�سيا�سة  يف  حتى  واجلنون.. 
على هذا الطبع.. كرماء.. كرماء.. يخطئ امل�سوؤول "مثًا" متعمدًا 
اأو غري متعمد.. وتخ�سر خزينة الدولة )٥٠( مليون دولر.. فماذا 
نعمل؟ نكرمه بتعيينه �سفريًا، فاإن متادى يف اخلطاأ عن ق�سد، يكون 

تكرميه من�سبًا اأعلى ووظيفًة اأهم، فاإن...

العراقي�ن والكرم!!
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كما ح�سر احلفل اأي�سًا عدٌد من املطربني 
�سّنفوا  ط��امل��ا  ال��ذي��ن  الأج���ي���ال  �ستى  م��ن 
واأجمل  الأ�سوات  باأعذب  املتابعني  م�سامع 

الكلمات والأحلان.
�سبكة  رئي�س  بكلمة  احلفل  مرا�سم  ابتداأت 

الإعام العراقي الدكتور نبيل جا�سم الذي 
بتكرمي  ل  تف�سّ وقد  احلا�سرين،  اأول  كان 
املبدعني من رواد العمل الإذاعي والعاملني 
واأ���س��اد  والتميز  الإب����داع  ب���درع  احل��ال��ي��ني 

بجهودهم وعطائهم قائًا:

ُنوِقُد اليوَم، خم�سًا وثماننَي �سمعًة، من ُعمِر 
اإذاعة جمهورّية العراق. الإذاعة هذِه فيها 
َتدُّ مع ُعُمٍر َيِقُلّ قليًا عن  �ِسحٌر َعجيٌب، مَيْ
خاَلُه  كاَنْت  نف�ِسه،  الِعراقّية  ولِة  الَدّ ُعُمِر 
التلفزيويّن،  الَبِثّ  َقْبل  كلِّها،  الِباِد  ْوَت  �سَ

نف�َسُه  املَُتلّقي  َوَج��َد  حيَنما  وحتى  واأثناءه، 
ظلَّْت  والرفيه،  اخلرِب  م�ساِدِر  اآلِف  اأماَم 

�ُسلواَنُه ليًا، ورفيقَتُه يف نهاِره..
هذا  اإداَم��ِة  مب�سوؤوليِة  لوَن  حمَمّ اليوَم  نحُن 
م��اء،  وال��ُزّ الزمياِت  ُك��ِلّ  بجهوِد  الَوهج، 
جَت��اَوَز  الذي  الَوهُج  وال�سباب،  ال��رّواِد  من 
اهلل،  �ساَء  اإْن   ، َو�َسَي�ْسَتِمرُّ عقود  الثمانيَة 

بعوِنكم وعوِن ُكِلّ كوادِرنا.
واأمت��ّن��ى  ه��ذا،  املُ�����س��يء  بيوِمكم  اأهّنئكُم 

َم امل�ستِمَر حتَت هذا ال�سِم الّامع.  التقدُّ
)رائ���د  امل��خ��رج  الإذاع�����ة  م��دي��ر  التقينا 
وتاريخها  الإذاع��ة  عن  ليحدثنا  احل��داد( 
جميع  بتهنئة  حديثه  ف��ب��داأ  وم�ستقبلها، 
ال��ع��ام��ل��ني يف اإذاع�����ة ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 

85 ع��ام��ًا ه��و عمر  ���س��األ��ن��اه:  وال������رواد، 
التاريخ؟  هذا  مع  تتعامل  فكيف  الإذاع��ة، 

وما خططكم للم�ستقبل؟
على  الإع��ام��ي��ة  ذائقتي  ون�����س��اأْت  ن�ساأُت   �
�سنحت  حتى  العريقة،  الإذاعة  هذه  �سماع 
يل الفر�سة باللتحاق بهذا الهرم الإعامي 
العريق منذ 17 عامًا، ولطول مدة عملي يف 
اأم��ا عن  فيها،  زاوي��ة  الإذاع���ة حفظت كل 
احلفاظ  اإىل  ن�سعى  فنحن  عملنا  خطة 
اإليها ليظل  واإدخال احلداثة  اأ�سالتها  على 
ا�سمها يف �سدارة اأ�سماء الإذاعات العاملية، 
واأهم م�سروع هو بناء �ستوديوهات جديدة،  
وع�سرين  اأربعًا  املرئي  البث  ي�ستمر  كذلك 
الجتماعي  التوا�سل  تطبيقات  عرب  �ساعة 

داخ��ل  للمتابعني  التوا�سل  فر�سة  ليتيح 
العراق وخارجه بطرق متعددة.

وعن �سعوبات العمل يف اإذاعة بغداد، قال 
احلداد:

حتمًا،  وامل�ساعب  املتاعب  مهنة  الإع��ام   �
وكانت كل خطوة فيه �سعبة جدًا، ول�سيما 
ملن اتخذه مهنة فقط من دون حب، ولطاملا 
ت�سمح  ل  م��ائ��م��ة  غ��ري  ظ���روف���ًا  واج��ه��ن��ا 
الأهم  لكن  حتقيقه،  يف  نطمح  ما  بتحقيق 
ال�سعاب  ه��ذه  اجتياز  يف  ال�ستمرار  ه��و 

والو�سول اإىل الهدف املن�سود. 
الإعامية )اأمل املدر�س( واحدة من رواد 
مقدمات  اأب���رز  واإح����دى  الإذاع����ي  العمل 
الربامج يف اإذاعة بغداد، رافقتنا يف رحلة 

حفٌل بهيج يف الذكرى 85 لتاأ�شي�شها

اأحاديُث وذكريات
عن اإذاعِة جمه�ريِة العراق

و�سط اأجواء من البهجة والفرح احتفلت "اأم الإذاعات"، اإذاعة جمهورية 
العراق، بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة والثمانني لتاأ�سي�سها، بح�سور ال�سيد 

رئي�ض ال�سبكة وال�سادة رئي�ض جمل�ض الأمناء واأع�ساء املجل�ض، ف�ساًل عن 
العاملني فيها من املذيعني ومقدمي الربامج والفنيني واملالكات ال�ساندة.

اأ�شماء عزيز
ت�ش�ير: ي��شف مهدي- بالل احل�شناوي
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ب��ني الإذاع���ة  طويلة يف امل��ج��ال الإع��ام��ي 
بدايتك  كانت  كيف  �ساألناها:  والتلفزيون، 
يف الإذاعة؟ واأي املجالني اأ�سعب؛ الإذاعة 

اأم التلفزيون؟
� دخلت اإىل الإذاعة عام 1962 بال�سدفة، 
ومل اأعنّي لأنني مل اأكن حينها قد بلغت ال�سن 
القانونية بعد، ا�ستغلت يف ق�سم التمثيليات 
والربامج اخلا�سة، وطوال م�سريتي يف هذا 
واألقاب حملية  املجال ح�سلت على جوائز 
اأبرزها لقب )مذيعة القرن(،  ودولية عدة 
كثريًا  اأ�سعب  الإذاع��ة  يف  العمل  اأن  واأج��د 
منه يف التلفزيون، لأنك م�سطر اأن تو�سل 

اأما  فقط،  بال�سوت  املتلقي  اإىل  ال�سورة 
التلفزيون فاإن املذيع اأو مقدم الربامج يجد 
ما ي�سند عمله كال�سورة والديكور وغريها، 

ما ي�سهل عليه املهمة.
التلفزيونية  اأو  الإذاعية  براجمها  اأي  وعن 
اأج��اب��ت  ال��ن��ا���س،  ذاك����رة  يف  بقيت  ال��ت��ي 
املدر�س: يف التلفزيون برنامج )10دقائق( 
 2007 ع��ام  حتى  عامًا   35 ا�ستمر  ال��ذي 
الذي �سهد حماولة اغتيايل، اأما يف الإذاعة 
اأقدمه  ال��ذي  ع�سرة(  )�ستوديو  فربنامج 
ويتميز  ه��ذا،  يومنا  حتى  ع��ام��ًا   25 منذ 
بني  املحبة  وروح  وال�����س��داق��ة  بالتلقائية 
الكادر وامل�ستمعني، اإذ نعي�س كاأ�سرة واحدة 

نتبادل بيننا املعلومات باأجمل العبارات.
يف  عمل  الأم���ني(  )ح�سن  الأخ��ب��ار  م��ذي��ع 

باأ�سرة  التحق  عامًا،   15 الإعامي  املجال 
اأع���وام،   5 منذ  ال��ع��راق  جمهورية  اإذاع���ة 
اإذاع���ة  ب��داي��ت��ك يف  ���س��األ��ن��اه: كيف ك��ان��ت 
جمهورية العراق؟ فاأجاب: بداأت العمل يف 
برامج متنوعة وتخ�س�ست موؤخرًا يف ق�سم 
الأقرب  كونه  ال�سيا�سية  والربامج  الأخبار 
منهم  روادًا  اإع��ام��ي��ني  وع��ا���س��رت  يل، 
وعبدالكرمي  العيداين  خالد  الأ���س��ت��اذان 
جا�سم واأ�ستاذي طالب �سعد و�سمرية جياد 
حمظوظًا  كنت  لقد  البياتي،  الأم��ري  وعبد 
جمال  يف  املهمة  الأ�سماء  هذه  مع  بالعمل 
الإعام، فكل ال�سكر والتقدير ملن قدم لنا 

وعلى  املفيدة  واملعلومة  والتوجيه  الن�سح 
احت�سانهم لنا .

)ح�سام  الإذاع��ي  املخرج  مع  كان  اخلتام 
زمائه  بتهنئة  حديثه  ب��داأ  ال��ذي  �سمري(، 
العاملني يف اإذاعة جمهورية العراق متمنيًا 
امل��ت��وا���س��ل،  وال��ع��ط��اء  الإب�����داع  ل��ه��م دوام 
اإذاع���ة  ال��ع��م��ل يف  ت�سف  ك��ي��ف  ���س��األ��ن��اه: 
ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق؟ وم���ا اأه���م ب��راجم��ك 
فيها؟ فرد بالقول: العمل �سعب لكنه جميل 
املجالت  باقي  ع��ن  يختلف  وه��و  ومم��ت��ع، 
الإعامية ملا فيه من م�سوؤولية كبرية جتاه 
بال�سوت  كاملة  ال�سورة  باإي�سال  املتلقي 
اأخرجتها  التي  ال��ربام��ج  اأب��رز  اأم��ا  فقط، 
ل���اإذاع���ة، ف��ك��ان ب��رن��ام��ج )ل��ي��ال��ي��ن��ا( مع 
الإعامي الكبري عاء اخل�سريي من اأمتع 
واأروع الربامج، وعملت يف برامج اأخرى مع 
اأ�سماء مميزة مثل خالد العيداين وغ�سنفر 
املخرج  وال���دي  ك��ان  وطبعًا  املجيد،  عبد 
علَي  الأول  الف�سل  �ساحب  حميد  �سمري 
وعبد  البلداوي  هيثم  الأ���س��ت��اذان  وكذلك 

الأمري البياتي.
ح�سام �سمري ح�سن المني
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الأم��ر  يتعلق  عندما  دائ��م��ًا  يح�سل  ما  ه��ذا 
احلديث  العراق  تاريخ  جم��رى  غ��ريَّ  بحدث 
ممثًا يف ثورة ١٤ متوز التي اأطاحت باحلكم 
ال�سباط  من  ثّلة  وقادتها  العراق  يف  امللكي 
فقط  لي�س  ليعلنوا،  مباغت  ب�سكل  الأح��رار 
ولدة اجلمهورية العراقية، بل بداية مراحل 
تنتهي من  ل  مادة  العراق  لحقة جعلت من 
الكام واحل���وادث وم��ا ي��وازي كل ذل��ك من 
نتائج وتاأثريات اجتماعية و�سيا�سية وثقافية. 

تنوع الوثيقة وعدم حيادها
املبا�سر  ال�سيا�سي  اجل��دل  عن  بعيدًا  لكن، 
وا�سطراع  دم  م��ن  جوانبه  على  ���س��ال  وم��ا 

ه��ل ميكن  ال��ث��ورة،  اأع��ق��ب  اأو  واك��ب  وح�سي 
الذي  ال�سوري  الوثائقي  املحتوى  تعقب  لنا 
تاريخ  الكبرية من  النقلة  تلك  �سجل ظروف 
بلد مركزي مثل العراق؟ وكيف تباينت تلك 
على  تهيمن  �سرديات  باعتبارها  املحتويات 
ال�����س��ورة ومت��رر وج��ه��ات نظر ط��رف معني 
اأو  املنت�سر  ب�سيغة  التاريخ  يكتب  اأن  يحاول 

اخلا�سر اأو املمتع�س؟
 م���ن خ���ال م�����س��اه��دة ع�����س��رات الأف����ام 
من  ممكن  ع��دد  اأك���رب  وق����راءة  الوثائقية، 
م��ق��الت كتبت وم���ا ت���زال ُت��ك��ت��ب ع��ن ث��ورة 
الثورة  اأيقونة  قا�سم،  الكرمي  عبد  الزعيم 

الآراء  نثارًا من  ورمزها، جند 
احل��رارة  ب��ذات  ين�سح  زال  ما 
منذ  النقمة  اأو  التعاطف  م��ن 
اأحيانًا  تكفي  ه��ذا.  يومنا  حتى  عامًا  �ستني 
"ثورة  ع��ن��وان  حت��ت  احل��ا���س��وب  زر  كب�سة 
متوز" لتظهر اأمامك اأ�سرطة طويلة ومقاطع 
تن�سح منها �سريعًا توظيفات هذه التوليفة اأو 
ال�سرائط م�سحوبة  اأن غالب  تلك، ول�سيما 
طبيعة  م��ع  تن�سجم  ل  م�سافة  بتعليقات 
ال�سوري بقدر ما هي م�سرة على  ال�سريط 
مت��ري��ر خ��ط��اب حم���دد ل��وج��ه��ة ن��ظ��ر �سانع 
طروحاته  ح�سب  على  منتجه  اأو  ال�سريط 
ال�سيا�سية اأو العاطفية الأخرى، بغ�س النظر 
ت�سورات  يحمل  التعليق  ه��ذا  ك��ان  اإذا  عّما 
مل  وثائقيًا  فاحلكاية  �سلبية.  اأم  اإيجابية 

وماآلتها  و�سياقاتها  حيثياتها  بكل  بعُد  ت��رَو 
عاطفية  ق�س�س  من  نثار  هي  و�سخو�سها. 
اأمام  يحتجب  منت�سرة  اأو  غا�سبة  ثورية  اأو 
من  اأكر  اأو  الآخ��ر  احلقيقة  ن�سف  ع�سفها 

ذلك. 
اإعالم م�ساد 

عبد  وجمال  الإنكليز  تكبدها  التي  اخليبة 
اأح��اط��ت  الأخ���رى  امللكية  والأ���س��ر  النا�سر 
�سخ�س الزعيم ب�سياج من العداء الإعامي، 
و�سنت حربًا �سارية كانت �سببًا، ل يف اغتيال 
الثورة  مبجمل  اأطاحت  بل  فح�سب،  الزعيم 
حتولت  اأن  فكان  ومبنجزاتها،  احلقيقة  يف 
تلك املنجزات اإىل وبال وعقاب وت�سويه لكل 
وفريقه  الكرمي  عبد  ب��داأه��ا  التي  امل�ساريع 
ال��ق��ري��ب، وت��ع��ر���س��ت ل��اإه��م��ال وال��راج��ع 

لي�سيفوا  بعده،  اأت��وا  من  ل��دن  من  الوا�سح 
ارجت��ل  ال���ذي  ال��ث��ورة  لقائد  اأخ���رى  �ستائم 
واأع��ادت  الطبقيات  حطمت  ق��رارات  بجراأة 
ت��وزي��ع ال���روة وامل��ك��ان وامل�����س��اري��ع. املكائن 
اآن��ذاك  الكبرية  اخل���ربات  ذات  الإع��ام��ي��ة 
مبراكزها املهيمنة واملوؤثرة يف �سناعة الراأي 
بثها  وا�سلت  وداخلها  ال��ع��راق  خ��ارج  العام 
للنيل  ال�سورية  دعائياتها  ووظفت  امل�ساد 
حماة  ح�سابات  بعرت  التي  الثورة  هذه  من 
بها  اعرف  اأو ممن  ا�ستعماريني  من  امللكية 
ال�ستحواذ  اأم��ل  على  البدء  يف  �ساندها  اأو 
عليها وعلى العراق مثل عبد النا�سر واإذاعته 

ال�سارخة "�سوت العرب." 
ثورة الفقراء

ل ميكن ا�ستذكار ثورة الرابع ع�سر من متوز 

دون اأن ت�ستدعي الأذهان �سورة الزعيم عبد 
امل�ساكن  د  الفقراء وم�سيِّ اأبي  قا�سم،  الكرمي 
امل�����س��اري��ع، ���س��اح��ب و�سية  و���س��ان��ع م��ئ��ات 
"ال�سورة ال�سغرية و�سنكة اخلبز الكبرية"، 
ال�سخ�سية املوؤ�سطرة فيما بعد، واملروي عن 
الأحاديث  ع�سرات  واقرانه  وزهده  مواقفه 
الأب��ن��اء  يتوارثها  التي  وامل��روي��ات  ال�سعبية 
للزعيم  وماآثر  وطرائف  كاأمثلة  الآب��اء  عن 
ال���ذي ك���ان غ��ري��ب��ًا ع��ن ت��اري��خ ب��ل��د مل تكن 
عليه  ت�سيطر  فيه،  ح�سة  احلقيقيني  لأبنائه 
تدار  وم�سالح  واإق��ط��اع  برجوازية  عائات 
اأبناء  �سار  الربيطاين،  املندوب  غرفة  من 
البلد ي�سكنون فيه ول يكادون يقاربون منزلة 
الأق��ن��ان، رازح��ني حتت  نري اجلهل واجلوع 
و���س��وط اجل���اد. و���س��واء اأ���س��ورت الأف���ام 
والأقام هوام�س كثرية واأخطاء لهذا احلدث 
اأن  اإل  تفعل،  اأم مل  العراق  تاريخ  اجللل من 
هذا احلدث مل يكتمل ليقول كامل كلمته، بل 
اخلام�س  عامه  يتم  اأن  قبل  الأبد  اإىل  انتهى 
باملعنى  م�ستقل  لوطن  والنتماء  احلرية  من 
اأي��دي  على  مرتك�سًا  بعدها  ليعود  الكامل، 
ما  على  اللعن  ت�ستحق  وحدها  متتالية  طغم 
قامت به حني عاثت يف الدم الوطني وفرطت 
حت��ّرف  اأن  يُفتها  ومل  وال���روة،  الأر����س  يف 

وثائق الكلمة وال�سورة على مدى عقود.

تت�سف معظم املنعطفات التاريخية يف العراق 
بالطابع الإ�سكايل، وين�سطر الراأي العام فيها 

اإىل فريق مع، وفريق �سد، واإىل متحّم�ض 
ومناه�ض، فينعك�ض هذا الت�ساد النافر يف 

وثائقية الرواية، وحتى يف �سرد واقعٍة بعينها. 

وث����ائ����ق����ي����ًا
مت�زث�رة 14

ح�شن ج�ان
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عام  ويف  اجلميلة،  الفنون  معهد  خريج  هو 
ق�سم  العربية  املو�سيقى  معهد  دخ��ل   ١٩٧٦
الدرا�سات احلرة يف القاهرة لتتوطد عاقته 
حمدي،  بليغ  اأمثال:  العرب  امللحنني  بكبار 
اأ�س�س مع  املوجي، وهاين مهنا. كما  وحممد 
واملوؤلفني  امللحنني  جمعية  عراقيني  فنانني 
للمو�سيقى  الوطنية  اللجنة  يف  ع�سوًا  وك��ان 

وم�ست�سارًا يف وزارة الثقافة.
 فّناننا الكبري حّل �سيفًا على "جملة ال�سبكة" 

يف احلوار الآتي:

زهو ال�سبعينيات
الأغنية وماحمها منذ  * كيف ت�سف �سكل 

ال�سبعينيات حتى الآن؟
- النتاجات الفنية والأدبية والثقافية بالعموم 
اأما  ال�سبعينيات،  ورقيها يف  اأوجها  كانت يف 
ال�سبعينيات  على  تعكزت  فقد  الثمانينيات 
مع جميء �سباب جدد باأفكار واألوان غنائية 
الركود  الت�سعينيات هي فرة  اأي�سًا،  جديدة 
اأي�سًا  الآن  بالأغنية..  والن��ح��دار  والك�سل 
من  الأغنية  م�ستوى  يف  الهبوط  هذا  ن�سهد 
حيث الكلمات "اأك�سر انفك، اأذّلك"، وغريها 
من الألفاظ غري املهذبة الكثرية، كذلك من 
لكني  ككل..  الفني  وامل�سهد  الأ�سوات  حيث 
اأحب �سوت حممد عبد اجلبار، وكذلك من 
واأردد  جا�سم  ملحمد  اأ�سمع  اجل��دد  ال�سباب 

اأغانيه يف بع�س الأحيان مع نف�سي.. 
اجلمال  مبنتهى  �سبية  الأغنية  تكون  متى   *

وال�سباب ومتى تكون هرمة عجوزًا؟
اأب��دًا، بل  ت�سيخ  العذبة ل  * الأغنية اجلميلة 
وجمال  ذوق  هناك  ك��ان  طاملا  �سابة  تبقى 
اأغ���اين  ل��ن��ا  تظفر  جيا�سة  وع��اط��ف��ة  وخ���ري 

نرددها ما حيينا.

رحلة العود
اإىل  من�سد  من  وحتولك  بالعود،  عاقتك   *

عازف اإىل ملحن.. ها حدثتنا عن ذلك.
وبهما  دوم��ًا،  معي  كانا  والإ�سرار  -الطموح 
الأول  ال�����س��ف  يف  ك��ن��ت  اأري�����د،  م��ا  حققت 

املتو�سط عندما دخلت فرقة الإن�ساد الدينية 
يف كرباء مع ما يقارب ال� ٣٤ �سابًا، كل ما 
اأردته حينها اأن اأكون عازف اأكورديون مميزًا 
غ��اب عازف  اأن  يومًا  و���س��ادف  ال��ع��راق،  يف 
الإيقاع فتربعت اأن اأكون بديله وعزفت على 
بعزيف  اجلميع  ففوجئ  النحا�سية،  الطبلة 
ووافقوا اأن اأكون عازفًا حينها، لكني بعد ذلك 
وجدت اأن ذلك لي�س طموحي املن�سود بل اإنه 
الأطر�س  فريد  العود  اإيّل  حّبب  فقد  العود، 
لطيف  الأ�ستاذ  فالتم�سُت  كثريًا،  به  وتاأثرت 
روؤوف الذي علمني املو�سيقى وتو�سلت اإليه اأن 
اآخذ العود معي اإىل لبيت لأتدرب عليه جيدًا، 
لكنه  �سيعلمك"،  "بابا  ح��رف��ي��ًا:  يل  ف��ق��ال 
ال�سيفية  العطلة  يف  فبقيت  اإي��اه،  اعطاين 
دون  عليه  متوا�سل  تدريب  يف  ال�سنة  لتلك 
ط��واًل  �ساعات  نهائيًا  البيت  من  اأخ��رج  اأن 
حتى بداأت اأوتار العود النحا�سية ت�ستعل من 
عق اجلميع  �سُ الدوام  بداأ  وعندما  احل��رارة، 
وحني  ج��اه��ز،  الآن  اأن��ن��ي  اأخ��ربت��ه��م  حينما 

�سمعوا عزيف املتقن على العود.
موهبتك  ال��ك��رب��ائ��ي  اجل���و  �سقل  ك��ي��ف   *

اللحنية؟
ال��ت��اأث��ري ك���ان ق��وي��ًا ج����دًا، لأن الإن�����س��اد   -
ال�سوت  وعلى  الأن��غ��ام  على  يعتمد  الديني 
باملن�سدين  واأت��اأث��ر  اأ�ستمع  فكنت  اجلميل، 
الأجواء  هذه  ال�سام،  عليه  احل�سني  لاإمام 
بدايتي  يف  علّي  اأث��رت  والأدائ��ي��ة  الروحانية 
اأ�سبحت  اأن  وبعد  ديني،  وكمن�سد  كعازف 
يف  ول�سيما  جليًا،  وبدا  التاأثري  ا�ستد  ملحنًا 

اأغنية "غريبة الروح" فالأجواء الدينية كانت 
بارزة فيها. 

الغّزي والزعل.. 
اأم  على  فقط  ليومني  زعلت  اأنك  اأ�سحيح   *

ميديا ذاهبًا اإىل ال�ساحلية؟ 
الغزي،  ال�ساعر جبار  الفرة كان  تلك  - يف 
اأنا واملرحومة  رحمه اهلل، �سديقنا امل�سرك 
بجانب  كان  وهو  باملو�سوع  فعلم  ميديا،  اأم 
ل  ال��روح  "غريبة  اأغنية  يل  فكتب  ميديا  اأم 

طيفك مير بيها ول ديرة التلفيها..."

اأزمة فرح! 
* ما ق�سة اأغنية" يكولون غني بفرح؟" وهل 
مب�سجات  خرجوا  وقتها  النا�س  اأن  �سحيح 

يحملونها وهي ُتردد يف كل الأماكن؟ 
العام،  امل��دي��ر  م��ن  بطلب  الأغ��ن��ي��ة  كانت   -
الفرح،  عن  اأغنية  لنكتب  بنا  اجتمع  ال��ذي 
وجبار  ح��م��زة  ك��وك��ب  بقربي  جال�سًا  وك���ان 
ي�سكت  ل  لأنه  الغزي  رد  من  وخفنا  الغزي، 
بداأ جبار  الجتماع  انتهاء  وبعد  دوم��ًا،  ويرد 
بالكتابة يف م�سودات وكلما �ساألته عنها يجيب 
مقاطع،  عن  عبارة  وكانت  اأكمل،"  "دعني 
فاأيقنت  بالت�سل�سل،"  يل  "اقراأها  له  فقلت 
اأخذت  و�ساعقة،  مدوية  اأغنية  �ستكون  اأنها 
اإىل كرباء، وكان  ليًا  الأوراق منه ورجعت 
والظام  تعبني  احلافلة  يف  ال��رك��اب  جميع 
خميمًا، لكني كنُت اأ�سيء بالقداحة لكي اأرى 
الورقة واملقطع واأحلنه، واأعود واأكتب واأ�سيء 

حم�سن فرحان.. ا�سم كبري يف عامل 
التلحني، كان وما زال طموحه 
و�سغفه واإح�سا�سه العايل باحلياة 
واجلمال والفن رحلة فريدة 
م�ستمرة حتلق بنا منذ ال�سبعينيات 
حتى اليوم باأعذب الأغاين 
واأروعها مثل: غريبة الروح، َكوم 
انرث الهيل، بنّي عليَّ الُكرب، يكولون 
غني بفرح، ما بيه اعوفن هلي، 
باهلل يا طري احلمام، وغريها من 
درر الأغاين العراقية.

الإن�شاد احل�شيني �شقل م�هبته..

يك�شف ل�"ال�شبكة" خفايا اأحلانه

حم�شن فرحان

ح�ار: رجاء ال�شجريي
ت�ش�ير: كرم الأع�شم
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
املادة ٥٧

حد  و�سلت  و���س��ج��الت  مناق�سات  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  �سهدت 
الحتدام اأحيانًا بعد القراءة الأوىل يف جمل�س النواب لتعديل املادة ٥٧ من 
قانون الأحوال ال�سخ�سية العراقي املرقم ١٨٨ يف ١٩٥٩ واملعدل يف ١٩٧٨ 
اخلا�سة بح�سانة الأطفال بعد وقوع الطاق بني الزوجني. وتن�س الفقرة 
يت�سرر  مل  ما  وتربيتهم  الأطفال  بح�سانة  الأم  اأحقية  على  منها  الأوىل 
جديرة  تكون  كي  ل��اأم  عدة  �سروطًا  امل��ادة  وت�سرط  ذل��ك،  من  املح�سون 
باحل�سانة ويف حال عدم توفر �سرط واحد من بينها تكون احل�سانة لاأب، 
اإىل قرار املحكمة حتى  اأن يبقى املح�سون عند الأم ا�ستنادًا  وجتيز املادة 
اأو  اأن ي�ستمر مع الأم  اأن يقرر  بلوغه اخلام�سة ع�سرة من عمره، ويحق له 
يختار الأب، وتن�س على م�ساركة الأب يف الربية.. باخت�سار املادة تلتفت 
اإىل م�سلحة الطفل، بينما املناق�سات �سواء على مواقع التوا�سل الجتماعي 
"معركة"  كاأنها  النواب بدت  اأم يف الربامج احلوارية وحتى داخل جمل�س 
تاأخذ يف احل�سبان م�سلحة الطفل وراحته  اأن  املراأة والرجل من غري  بني 
التعديل  عن  الدفاع  مت  معدودة  مناق�سات  ويف  �سليمة.  بيئة  يف  يكرب  واأن 
اأ�سرت  التي  الكتل  اإن  يقول  التعاطف وهناك من  لك�سب  �سيا�سية  لأ�سباب 
على قراءة القانون والتعديل اإمنا فعلته لقرب النتخابات، اأي لأجل ك�سب 
ال�سوات، فهي معتادة اأن تت�سرف هكذا، اأي مناق�سة قانون حيوي ومهم 

قبيل النتخابات دائمًا.. 
من ي�سر على التعديل يرى اأن اأحقية الأم باحل�سانة تبعد الطفل عن اأبيه 
واأحيانًا حترمه من روؤيته ويتحول، ويق�سدون الأب، اإىل دافع للنفقة فقط! 
تعّود،  الأب��وة  بينما  غريزة  فالأمومة  الطفل،  م�سلحة  اإىل  يلتفتون  ل  وهم 
املراأة بطبيعتها حتب اأن متنح وت�سحي، والأم م�ستعدة دائمًا اإن كان ممكنًا 
اأن متنح عمرها لطفلها، ل اأنكر دور الأب، لكن هل بو�سعه اأن يربي الطفل 
ويرعاه ويهتم بتغذيته وتنظيفه وحده؟ قطعًا ل يقدر، بينما الأم تقدر. ول 
الأب  يكون  احلالة  هذه  ويف  القاعدة  هذه  عن  �سذذن  اأمهات  وج��ود  انكر 
الأدلة  اإىل  ا�ستنادا  الأحق  اأي�سًا يف من هو  راأيها  فللمحكمة  بالطفل،  اأحق 

وال�سهود.
الأطفال  ت�ستخدم  التي  ف��الأم  اأطفاله،  من  الأب  حت��رم  مل   ٥٧ امل��ادة  اإن 

اآباء  هناك  املقابل  ويف  بح�سانتهم،  جديرة  لي�ست  الأب  من  انتقام  اأداة 
ي�ستخدمون الأطفال لانتقام من الأب اأي�سًا.. وم�ساألة النتقام هذه ق�سية 
لقيمه  فاقدًا  يكون  الأب،  اأو  الأم  اليها،  يلجاأ  وال��ذي  وتربية  وقيم  اأخ��اق 
م�ستقبل  على  تخاف  التي  الأم  اإن  ال�سياع.  هاوية  اإىل  بالأطفال  ويدفع 
ت�سيء  اأو  الأب  من  حترمهم  اأن  امل�ستحيل  من  النف�سية  و�سحتهم  اأطفالها 
لي�ست  الأطفال وهي  تتلخ�س يف م�سلحة  الق�سية  اأمامهم يف غيابه.  اليه 
معركة بني املراأة والرجل اأو دعاية انتخابية و�سيا�سية، ول باأ�س اأن اأ�سري اإىل 
ق�سة اأبي الأ�سود الدوؤيل، املتوفى �سنة ٦٩ هجرية وموقف القا�سي حينها 
من ق�سية ح�سانة الطفل، اإذ تقول: )كان اأبو الأ�سود الدوؤيل مزواجًا، وكان 
يف  كام  اإحداهن  وبني  بينه  كان  اأن��ه  منها:  طريفة  ح��وادث  ن�سائه  مع  له 
الب�سرة.  قا�سي  اإىل  فاخت�سما  منها،  ياأخذه  اأن  واأراد  منه،  لها  كان  ابن 
اأ�سلح اهلل القا�سي! هذا ابني، كان بطني وعاءه، وحجري  قالت الزوجة: 
فناءه، وثديي �سقاءه، اأكلوؤه اإذا نام، واأحفظه اإذا قام، فلم يزل كذلك �سبعة 
اأو�ساله،  وا�ستوكفت  خ�ساله،  وكملت  ف�ساله،  ا�ستوفى  اإذا  حتى  اأع��وام.. 
واأملت نفعه ورجوت دفعه، اأراد اأن ياأخذه مني كرها، فاأقدين اأيها القا�سي، 
فقد رام قهري، واأراد ق�سري. فقال اأبو الأ�سود الدوؤيل: اأ�سلحك اهلل! هذا 
ابني، حملته قبل اأن حتمله، وو�سعته قبل اأن ت�سعه، واأنا اأقوم عليه يف اأدبه، 
واأنظر يف اأوده، واأمنحه علمي، واألهمه حلمي، حتى يكمل عقله، وي�ستحكم 
فتله. فقالت الزوجة: �سدق اأ�سلحك اهلل حمله خفا، وحملته ثقا، وو�سعه 
�سهوة وو�سعته كرها. فقال القا�سي: اردد على املراأة ولدها، فهي اأحق به 

منك ودعني من �سجعك(..

من ي�شر على التعديل يرى اأن اأحقية الأم 
باحل�شانة تبعد الطفل عن اأبيه واأحيانًا حترمه من 
روؤيته ويتح�ل، ويق�شدون الأب، اإىل دافع للنفقة 

فقط! وهم ل يلتفت�ن اإىل م�شلحة الطفل، فالأم�مة 
غريزة بينما الأب�ة تعّ�د، املراأة بطبيعتها حتب اأن 

متنح وت�شحي، والأم م�شتعدة دائمًا اإن كان ممكنًا اأن 
متنح عمرها لطفلها...

الطريق،  يف  متامًا  اأكملتها  اأن  اإىل  وهكذا 
وعند و�سويل اإىل البيت اأخذت العود وثبتها 
ح�سني  ح�سة  من  الأغنية  واأ�سبحت  عليه. 
ي�ستطع  مل  اخلا�سة  لظروفه  ول��ك��ن  نعمة، 

ت�سجيلها ف�سجلناها لقحطان العطار. 
ويف اليوم الثاين للعيد ذهبنا، اأنا واأم ميديا، 
كل  يف  ت��ردد  الأغنية  ف�سمعنا  ال���زوراء  اإىل 
مكان حتى اأن البع�س كانوا يحملون امل�سجل 
هكذا  ب�سماعها  فرحًا  وكنت  )عاكة(،  يف 
اأنني  يعرفون  هل  ترى  نف�سي:  يف  ومت�سائًا 

ملحنها؟ 

اأغاٍن وحمطات.. 
* اأغنية "باله�س يا طري احلمام" ما �سرها؟ 

اأهي لر�سا اخلياط اأم ل�سعدون جابر؟
-هي لر�سا اخلياط، نحن كنا ن�سجل الأغاين 
ل�سركة )النظائر( يف الكويت وال�سركة عادة 
واملغني  وامللحن  ال�ساعر  م��ن  ت��ن��ازًل  ت��اأخ��ذ 
وت�����س��ب��ح الأغ��ن��ي��ة م��ل��ك��ه��ا، ف��اأ���س��ب��ح��ت نية 

ال�سركة وقتها اأن يغنيها �سعدون جابر. 
* كيف عاقتك بقحطان العطار؟

-عاقة طيبة جدًا وع�سرة عمر، فقد �سنعنا 
غربة  يف  الآن  وه���و  م��ع��ًا،  الأغ����اين  اأج��م��ل 
والغربة قاتلة، يرا�سلني دومًا وير�سل لبنتي 

ميديا ر�سائل حمبة و�سوق وتفقد.
* ملن تقول "�سكول عليك"؟ 

-لكثريين وملا يحدث لنا يف البلد وما نعانيه.. 
* ل بّي اعوفن هلي ولبّي اعوف هواي.. ما 

الذي ل ت�ستطيع تركه اأو اأن تكون معه؟ 
اأبدًا، ويف  اإذ مل ا�ستطع مغادرته  - الوطن.. 
ال��وق��ت ذات���ه لي�س ه��ذا ح��ال ال��وط��ن ال��ذي 
كل  على  هلل  احلمد  ولكن  ومتنيناه..  اأردن��اه 

حال.

جناة ال�سغرية والقره غويل 
املثلث  امل�����وؤدي.. ه���ذا  امل���وؤل���ف،  امل��ل��ح��ن،   *
التوليفة  اأهمية  ترى  كيف  لاأغنية  الهرمي 

بني اأ�ساعه؟ 
الثاثي  ه��ذا  بني  فيما  والتناغم  -العاقة 

مهمة جدًا، اإذ يغذي كل طرف الطرف الآخر 
مثًا  ال�سبعينيات  لذلك يف  معه،  بالن�سجام 
ال�ساعر  يجل�س  اذ  قمته،  الثاثي  ه��ذا  بلغ 
وامللحن واملغني معًا، فنحذف ون�سيف ونتفق 
منتهى  يف  النتيجة  فتاأتي  ون�سذب،  ونختلف 

اجلمال والكمال الفني.
* مْن مَن امللحنني الأقرب اإىل روحك؟ 

- طالب القره غويل رحمه اهلل. 
التلحني  متنيت  من  العربيات  املطربات   *

لها.
- جناة ال�سغرية.

حديثًا  اأو  ق��دمي��ًا  ن�سائي  ع��راق��ي  ���س��وت   *
ي�سجيك؟ 

- مائدة نزهت.
* مل لي�ست لدينا ملحنات؟ 

منعت  ال��ت��ي  ه��ي  الجتماعية  الأ���س��ب��اب   -
درا�سة  معاهد  هناك  تكن  ومل  ظ��ه��وره��ن، 
الآلت،  على  ال��ع��زف  تعلمهن  للمو�سيقى 
معهد  تدخل  امل��راأة  اأ�سبحت  ذلك  بعد  لكن 
�سخ�سيًا  فقط،  معلمة  لتتخرج  املو�سيقى 
العود  تعزف  منا  قريبة  ملحنة  اأع��رف  كنت 
لكن  اأي�سًا،  تلّحن  وكانت  ميكن  ما  باأجمل 

الأهل واملجتمع رف�سا دخولها هذا املجال.. 
* هل لدينا نقد مو�سيقي؟

- ب�سراحة ل، اأنا �سد جملة )نقد مو�سيقي(، 
الفني،  املو�سوعي  نقد مبعناه  لدينا  لي�س  اذ 
بل هناك كاتب اأو باحث مو�سيقي فقط، اأما 
الناقد الذي يفند الإيقاع واجلملة املو�سيقية 
كونه  من  اأف�سل  هنا  الإيقاع  هذا  اإن  ويقول 
موجود  فغري  املو�سيقية  اجلمل  ويحلل  هنا 
لكني  مني،  �سيزعلون  كثريين  اأن  ولو  لدينا، 
اأتكلم مبو�سوعية، نحن لدينا باحثون جيدون 
من الطراز الأول اأمثال �سامر امل�سعل وعادل 

الها�سمي رحمه اهلل. 
ي�ساأل  م��اذا  ف��رح��ان،  حم�سن  اخل��ت��ام  يف   *

نف�سه ومباذا يجيبها؟
حقه؟  العراقي  الفنان  اأخ��ذ  هل  ���س��وؤايل:   -
حقه،  ي��اأخ��ذ  مل  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ل  واجل�����واب: 

والأ�سباب كثرية.
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والر�سام  الت�سكيلي،  الفنان  حم��رف  ك��ان 
احلدث  فيه  ُي�سور  مبخترب  اأ�سبه  حتديدًا، 
كاملنظور  النواحي،  كل  من  تفا�سيله  ب��اأدق 
�سارم  التزام  هناك  وكان  وال�سوء،  والظل 
من الر�سام بنقل ما يراه ولي�س ما يحلم به 

اأو يتخيله.
وبعد مدة من الزمن تخلى الفنان عن كثري 
الأفكار،  هذه  عليها  قامت  التي  القيم  من 
اأب��دًا،  يتغري  مل  املحاكاة  مببداأ  اإميانه  لكن 
ال�سورة  وج���اءت  الكامريا  ُول���دت  اأن  اإىل 

الفوتوغرافية كوجه كامل لهذه املحاكاة.
من هنا ظهرت املناف�سة احلقيقية وال�سديدة 

وبداأ  الفنان،  وري�سة  الت�سوير  عد�سة  بني 
الت�سكيلي  الفن  خ�سو�سية  ح��ول  اجل��دال 
ال��ذي ط��راأ على  الواقع اجلديد  ه��ذا  اأم��ام 
له  وكانت  اآن��ذاك  والعامة  الفنية  الأو�ساط 
ودارت  النقاد،  كتابات  يف  وا�سعة  اأ���س��داء 
"املحاكاة"  الواقعية  اللوحة  حول  الأ�سئلة 
الفوتوغرافية،  ال�سورة  اأم��ام  قيمتها  وم��ا 
عمله  قيمة  عن  يدافع  بقي  الفنان  اأن  اإل 
واأهميته، فالر�سم موهبة ل ميكن ال�ستهانة 

بها. 
والنمو  بالتطور  الفنية  امل��دار���س  ا�ستمرت 
حتى حّلت احلداثة وما بعدها، وبقدر تطور 

املدار�س الفنية تطورت التكنولوجيا و�سارت 
الأجهزة تنتج اأعماًل فنية بدل الإن�سان مثل 
ناهيك  الت�سوير،  وتقنيات  والر�سم  النحت 
والنحت  لها  نهاية  ل  باأحجام  الطباعة  عن 
اأن  اإل  ل��ه��ا،  وت��ق��ن��ي��ات ل ح���دود  ب��خ��ام��ات 
الت�ساوؤل مازال م�ستمرًا اإىل الآن يف اأذهان 
واملتلقني: هل نحن بحاجة  النقاد  كثري من 

اإىل الر�سم الواقعي "املحاكاة"؟
هناك  دام��ت  ما  �ساٍف  غري  اجل��واب  يبقى 
ن��ت��اج��ات ت�����س��ت��وق��ف امل��ت��ل��ق��ي وجت��ع��ل��ه يف 
وخاماتها  اإنتاجها  كيفية  عن  معها  ح��وار 
التي  الواقعية  الأع��م��ال  وبقيت  وتقنياتها، 

فيها حتٍد للكامريا والتكنولوجيا تثري كثريًا 
مع  اإب��داع حقيقي،  اأنها  ذل��ك  اجل��دل،  من 
يعد  اإذ  العك�س،  تقول  اأخرى  اآراء  اأن هناك 
بع�س الفا�سفة والنقاد الفنَّ ابتكارًا ولي�س 
"ل  يقول:  من  فمنهم  موجود،  هو  ملا  نقًا 
ال�سخ�س  على  فنان  �سفة  نطلق  اأن  ميكننا 
الذي ير�سم �سورة �سخ�سية حتى اإن كانت 
ميكن  اأننا  اإل  الكامريا،  كدقة  ج��دًا  دقيقة 
تختلف  الفنان  ف�سفة  ر�سامًا،  ن�سميه  اأن 
عن ذلك، لأن الفنان يجب اأن يبدع ويبتكر 
اأ���س��ي��اء ج��دي��دة رمب���ا م��ن اخل��ي��ال اأو من 
اأو حماكاة بطريقة  خامات غري م�ستخدمة 

فكرية ولي�ست نقًا حرفيًا للواقع."
وي�ستمر اجلدل حول مو�سوع الر�سم الواقعي 
وما  احلديثة  الأخرى  "املحاكاة" واملدار�س 
اأمره  الب�سيط ح�سم  املتلقي  اأن  ال  بعدها.. 
واختار اللوحات الواقعية لأنها ل حتتاج اإىل 
الواقع  وتنقل  معقدة  غري  فهي  تف�سريات، 
مثلما هو بتفا�سيله، وهنا اأ�سبحت اللوحات 
التي  ال��ل��وح��ات  م��ن  رواج���ًا  اأك���ر  الواقعية 
تنتمي اإىل مدار�س اأخرى، وهذا دفع بكثري 
من الر�سامني اإىل الر�سم الواقعي نظرًا اإىل 
�سار  حتى  وت�سويقها،  اللوحات  بيع  �سهولة 
البلدان  بع�س  يف  ي�سمى  الواقعي  الر�سم 
)الر�سم التجاري(، اإذ زاد اجلدل حول هذا 
اإقناع  يحاولون  الر�سامون  وبقي  املفهوم، 
"املحاكاة"  الواقعي  الر�سم  ب��اأن  اجلمهور 
النقاد  ي��داف��ع  كما  ���س��ه��ًا،  لي�س  عمل  ه��و 
احلقيقي  الفن  قيمة  ع��ن  واملتخ�س�سون 
الع�سر  واأن  واخليال  البتكار  على  املبني 
عن  اأغنتنا  اليوم  فالتكنلوجيا  كثريًا،  تغري 
جهد كبري ل داعي له، ومنهم من يقول: اإذا 
لوحة ملنظر  بيتنا  نعلق على جدار  اأن  اأردنا 
طبيعي مر�سوم بطريقة املحاكاة والتفا�سيل 
فوتوغرافية،  ���س��ورة  كاأنها  حتى  الدقيقة 
حقيقية  فوتوغرافية  ���س��ورة  نعلق  ل  فلم 
وبالقيا�سات التي نريدها؟ كما اأن باإمكاننا 
من  ن��ري��ده��ا  ال��ت��ي  اخل��ام��ة  على  طباعتها 
اأم ورقًا  اأكانت قما�سًا  امللم�س، �سواء  ناحية 

اأم �سيئًا اآخر. 

لو راجعنا تاريخ الفن لوجدنا اأن الر�سم مر بتحولت 
عدة، اإل اأن كل التحولت جعلته اأمينًا ملبداأ املحاكاة، اإذ 

كان الر�سامون ي�سعون اإىل ت�سوير املرئي كما هو دون اأية 
اإ�سافات اأو حذف.

الل�حات ال�اقعية
 بني الإبداع والتجارة

من هذه اجلدلية، التي بداأت منذ ع�سر 
النه�سة حتى ع�سرنا هذا، ن�ستنتج اأن 
اجلمهور هو من يقرر، وكل �سخ�س يف 
داخله حب ل�سيء معني يجعله يعي�س 
ال�سعادة من خاله بغ�س النظر عن 
نوع اللوحة واإىل اأية مدر�سة تنتمي اأو 
مهما تكن خاماتها، فهي بالنتيجة لوحة 
اأنتجها �سخ�س لديه قدرات اإبداعية 
ل يتوفر عليها الإن�سان العادي غري 
املوهوب، وتبقى لكل الأعمال قيمة 
جمالية متنح كل متلقٍّ دفعة لاإبحار يف 
عاملها �سواء اأكان �سعيدًا اأم حزينًا، وهي 
تقارب ق�سايا اجتماعية تثري م�ساعر 
املتلقي ورمبا تكون مبثابة اأ�سئلة حتتاج 
ملن يجيب عليها.  
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من الذاكرة 
 

ح��ك��اي��ات

يف اأربعينيات القرن املا�سي برزت اأ�سماء غنائية 
قادمة من جنوب العراق اأغنت ال�ساحة الغنائية 

العراقية باأطوار جديدة رمبا مل ياألفها امل�ستمعون 
من قبل، ما جعل تلك الأ�سوات تتمتع ب�سهرة 

وا�سعة بني اأو�ساط اجلمهور. من تلك الأ�سوات 
�سوت ح�سريي اأبو عزيز، ذلك ال�سوت الآتي من 

النا�سرية حاماًل يف نرباته عذوبة الأداء و�سدق 
املعنى.

اإعداد / حم�شن اإبراهيم

�ساهد كيف توؤدى التحية لأبي عزيز، فاأر�سل يف طلب ال�سرطي م�ستف�سرًا 
بالتحية  ح�سريي  �سيارة  حّيى  اأن��ه  حني  يف  له  التحية  اأداء  عدم  عن  منه 
الع�سكرية، فاأجابه ال�سرطي: ح�سريي �سخي ونف�سه طيبه وكّرمني بخم�سة 
دنانري، فما كان من الو�سي اإل اأن اأمر لل�سرطي مببلغ )٥( دنانري، حينها 

رفع ال�سرطي يده بال�سام للو�سي عبد الله على قدر املبلغ. 
خريية حبيب وعد�سة الفن

من الربامج املحببة للم�ساهدين برنامج )عد�سة الفن(، الذي كان يعر�س 
ناجي  خالد  ويعده  حبيب  خريية  تقدمه  وكانت  خمي�س،  ي��وم  كل  م�ساء 
ويخرجه ر�سيد �ساكر يا�سني. خريية حبيب تذكر كيف اختريت لتقدمي هذا 
الربنامج، فهي مل تكن حتب الظهور يف التلفزيون، لكن امتعا�س زميلتها 
)الربنامج  اآنذاك  تقدمه  كانت  الذي  الربنامج  تاأخري  ب�سبب  �سهاد ح�سن 
املوؤ�س�سة  رئي�س  وكان  يا�سني،  �ساكر  ر�سيد  الراحل  خمرجه  وكان  الثاين( 
الإدارة  و�سع  ال�سحاف،  �سعيد  حممد  اآنذاك  والتلفزيون  لاإذاعة  العامة 
يف موقف حرج فغ�سب ال�سحاف واأ�سّر على اأن تقدم الربنامج اأية مذيعة 
فطلب املخرج ر�سيد �ساكر يا�سني منها اأن تقدم الربنامج لتايف الإحراج، 
وهذه احلكاية كانت وراء ظهور خريية حبيب يف التلفزيون وتقدمي عد�سة 

الفن.
وكان   ١٩٦٤ عام  منذ  يعر�س  كان  الفن  عد�سة  برنامج  اأن  بالذكر  جدير 
يعده املرحوم خالد ناجي وُيخرجه الفنان طارق احلمداين ويقدمه الفنان 
مقدم  وجود  ب�سبب عدم  اأوقفه  املعد  لكن  اآن��ذاك،  ال�سراج  �سامي  الراحل 
اأو مقدمة يقتنع بها الراحل خالد ناجي، لذلك طلب من خريية حبيب اأن 
تقدم الربنامج وبت�سجيع من زوجها املخرج ر�سيد �ساكر يا�سني. وفعًا ُقدم 
عام  عام ١٩٧٠ حتى  منذ  متتالية  عامًا  ع�سر  �ستة  ملدة  وا�ستمر  الربنامج 

 .١٩٨٦
ق�سة اأغنية

كثرية هي الأغاين التي تروي كلماتها ق�س�سًا حقيقية يكتبها ال�ساعر من 
الثاثي  فاملطرب هم  امللحن  ثم  فال�ساعر  عا�سها،  التي  الأحداث  جتليات 
الذي ي�ستند اإليه جناح اأية اأغنية تتجلى فيها اأحا�سي�س ذلك الثاثي. من 
( للفنان يا�س خ�سر التي كتبها ال�ساعر الراحل  تلك الأغاين اأغنية )املكريَّ

كمال  الراحل  امللحن  وحلنها  فتاح  �سعيد  زام��ل 
معاناة  حتكي  حقيقية  الأغ��ن��ي��ة  ق�سة  ال�سيد. 
تعرف  التي  اأور  حمطة  عند  القطار  مع  ال�ساعر 
باملكرّي ن�سبة اإىل مادة القري التي ا�ستعملها �سكان 
اأور القدماء يف البناء ور�سف الطرق، ومن حمطة 
جانبي  حديد  �سكة  خط  يتفرع  النا�سرية  قطار 
ينقل امل�سافرين اإىل حمطة اأور الراغبني بال�سفر 
الرئي�س،  اخلط  امتداد  على  الواقعة  امل��دن  اإىل 
النا�سرية  من  امل�سافر  ف��اإن  للوقت  واخت�سارًا 
اإىل الب�سرة مثًا يف�سل اأن يذهب بال�سيارة اإىل 
حمطة اأور دون اأن ي�سيع ال�ساعات يف القطار الوا�سل بني اأور والنا�سرية. 
اإىل املكرّي تنتظر و�سول  اإىل الب�سرة ذهبت  اأن ت�سافر  التي نوت  احلبيبة 
اإىل  التوجه  اإل  �ساعرنا  كان من  فما  الب�سرة،  اإىل  �سينقلها  الذي  القطار 
املحطة مثقا باأحا�سي�س الوداع ي�سف م�ساعره عند وداع احلبيبة يف تلك 
اأق�ساها،  وانفعالته  ال�ساعر  اأحا�سي�س  بلغت  القطار  اللحظة، وحني �سفر 
لأنه اأدرك حينها اأن القطار قد بداأ م�سريه وحانت �ساعة الفراق فيت�ساعد 
بيديه مرددًا  بالقطار  اأنه مي�سك  نف�سه حتى  وال�سعري يف  الدرامي  الأداء 
)يعت بيه واعتّنه(، ويطلب يف موقف اآخر من القطار اأن يخفف من �سوته 
خوفًا على احلبيبة اأن توقظها تلك الأ�سوات العالية: )ولك يا ريل ل ت�سرخ 
وتو�سله  رج��اوؤه  خاب  اأن  بعد  النا�سرية  اإىل  ليعود  ال�سمرة(،  ز  تفزِّ اأخاف 

بالقطار لي�ستذكر كل الأماكن التي كانت �ساهدة على ق�سة حبه.

ح�شريي وال��شي
يف  ول�سيما  املحلية،  ح��دود  عربت  وا�سعة  �سهرة  عزيز  اأب��و  اكت�سب 
اأغنية )عمي يا بياع الورد( التي انت�سرت عربيًا وعلى نطاق وا�سع. 
هذه ال�سهرة جعلت ح�سريي اأبو عزيز يعي�س عي�سًا هنيًا، و�سار من 
عن  ُع��رف  وقد  فارهة.  ب�سيارة  الإذاع��ة  دار  اإىل  يذهب  اأن  املعتاد 
الفنان الراحل كرمه و�سخاوؤه الكبريان، فقد كان ي�ساعد املحتاجني 
دائمًا. ويف اإحدى املرات عند ذهابه لت�سجيل اإحدى اأغانيه منح اأحد 
فما  كبريًا،  حينها  املبلغ  وكان  دنانري،  خم�سة  مبلغ  الإذاع��ة  حرا�س 
كان من احلار�س اإىل اأن يدعو حل�سريي ثم يوؤدي التحية الع�سكرية 
له، و�سادف يف ذلك اليوم وجود الو�سي عبد الإله يف الإذاعة حيث 

خريية حبيب

زامل �سعيد
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ال��ي��وم يف تخليق  اإ���س��ه��ام زي���اد ج�����س��ام  وي���اأت���ي 
دلل��ة  اإ���س��اف��ة  ع��رب  للكتاب  متقنة  جم�����ّس��م��ات 
تاأريخية وبعٍد زمني لهذا املعطى الثقايف، م�سيفًا 
توا�سجًا،  اأك��ر  اأخ��رى  اأبعادًا  الرائي  خزينه  من 
هذه  وعاقة  بغداد  تاريخ  تلقاء  بظالها  حتيل 
املدينة بدورة حياة الكتاب ولدة و�سناعة وغرقًا 
وحرقًا. لكّن كتاب زياد ج�سام املخ�سو�سر طحلبًا 
بني  ويحمل  ومنبعث،  م��ورق  كتاٌب  هو  واأغ�سانًا 
طّياته ت��وق��ًا ب���ولدات ق��ادم��ة. اإّن���ه ن��وع م��ن اأم��ل 
بحد�س  م�سّور  ب��ارع  فني  وجت�سيٌد  وح��ّي،  �سلٍب 
ت�ست�سرف نظرته  الروؤى، كما  فنان تخامر روحه 

الواعية اأكر من حياة واحدة للكتاب. 
انبعاث واأغ�سان مورقة

املطحلب،  الغريق  الكتاب  انت�سلت هذا  التي  اليد 
الغائر،  التي م�سحت على جرحه  اليد  ذاتها  هي 
الكتاب  عا�سمة  تاريخ  ي�سبه  الذي  تاريخه  وعلى 
والإنتاج  والعناية  باخللق  م�سحون  تاريخ  بغداد. 
و�سناعته  ال��ك��ت��اب  ح��ي��ازة  ف��ي��ه  اق��رن��ت  ال���ذي 
تاريخ  لكنه  الأمم.  �سائر  بني  واملكانة  باملعرفة 
مفعم باحلرائق والغرائق واحلرب الذي لّون دجلة 
اأن  وج��دوا  وعتاة  قبل غزاة  نزيف من  باأكر من 
طعن قلب املدينة املعطاء ل ينتهي ال باإلقاء عقل 
املدينة وروحها يف قعر ل قرارة له من الن�سيان. 
لعل كتاب زياد ج�سام امل�ستخرج اليوم من �سبات 
والقراطي�س  ال�سحف  لتلك  ا�ستلهام  هو  غرقه 
ببغداد  الذي حل  الزمن  النائمة يف موج  الرطبة 
ن ويورق حياة  اليوم ويتغ�سّ غري مرة. هو ينبعث 
جديدة تذّكر بحياته الأوىل وحربه الذي ا�ستحال 

عاطفة خ�سراء ت�ستوقف املاّرة من كل طيف.
املفاهيمية واملج�سمات

فنيًا  اأ�سلوبًا  الت�سكيلي زياد ج�سام  الفنان  اختيار 
عمله  تنفيذ  مفاهيمية يف  فل�سفة  يعتمد  معا�سرًا 
ل يخلو اليوم من ق�سدية لها دللتها يف توظيف 
من  مزيد  يف  منه  رغبة  ال���وزن،  ثقيلة  ح��م��ولت 
تريد  �سخمة  جم�سمات  يف  عنه  املعرب  ال��ك��ام 
ت�ستوقف  حوارية  ب�سرية  لغة  وتخلق  تناق�س  اأن 
ا�ستثارة  تهمل  اأن  دون  ده�سته،  وتثري  املتلقي 
اأن  على  اجلمالية.  جم�ساته  وم��غ��ازل��ة  ف�سوله 
ب�ساطة  يعتمد  تعبري  كاأ�سلوب  املفاهيمية  ارتباط 

اخلامة املوظفة يف تقانات التنفيذ وعمق الفكرة 
ترتيب احلوار  التحدي لإعادة  نوع  الفل�سفية، هو 
ال�سابقة  الفجوة  وتقليل  وال�سانع،  املتلقي  بني 
بني الفن والر�سالة، وهو جتاوز يف الأخري للمادة 
التقليدية للر�سام والنحات عرب ا�ستخدام اأب�سط 
اخلامات احلياتية غري ذات الطبيعة املكر�سة فنيًا 
كما هو متداول يف الت�سور ال�سعبي واملتخ�س�س. 

هاج�ض الكتاب
مل يكن جت�سيد الكتاب يف اأعمال ج�سام مفاجئًا 
مواكبة  يف  والتوظيف  التناول  طريقة  يف  �سوى 
حدث ثقايف بعينه هذه املرة، لأن الكتاب على ما 
وتفكريه منذ  الفنان  روح  ت�سكن  ثيمة  يت�سح هو 
اأعوام، اإذ جتّلت يف عمل فني �سابق لفت، حاز 
كثريًا من الهتمام وهو عمل الكر�سي املع�سو�سب 
الكتب  م��ن  مئات  ب�سع  م��ن  املكونة  الأري��ك��ة  اأو 
املتنوعة املر�سوفة بعناية يف هيئة كر�سي فخم. 
وقتذاك  بالكتب  املفعم  الكر�سي  عمل  اأث��ار  وقد 
ال��ت�����س��اوؤلت ح���ول اق����ران الكتاب  ك��ث��ريًا م��ن 
متحف  يف  لاقتناء  )اختري  الكر�سي  ب�سناعة 
الفن املعا�سر- وزارة الثقافة( كما اأعاد ال�سوؤال 
ذات���ه يف ه��ذا ال��ع��ر���س ال��ي��وم ع��ن م��رون��ة هذه 
اخلامة الأ�سا�سية للمعرفة وا�ستجابتها لتكوينات 
واإن�ساءات حتمل يف طياتها معايَن مبتكرة تقول 
اأكر من معنى وعاطفة  ب�سكلها الثابت وال�سلد 

يف اآن واحد.
ايقونة املعر�ض

دورته  يف  للكتاب  ال��دويل  بغداد  معر�س  اختيار 
زي��اد  ك��ت��اب  لعر�س  م��وات��ي��ة  منا�سبة  الأخ����رية 
ج�سام املتغ�سن هو اقران غاية يف التوفيق. يف 
الكتاب  بغداد عافية  فيه  ا�ستعادت  الذي  الوقت 
حمارقه  رم��اد  وخبا  حمنته  اأي��ام  عنها  وغابت 
غزارة  الأك��ر  املركز  بغداد  و�سارت  ال�سابقة، 
فيها  وتقام  وقراءته  و�سناعته  الكتاب  اإنتاج  يف 
مهرجانات للقراءة وموؤ�س�سات واأندية للتحري�س 
القدمية  ل�سداقته  الإن�سان  واإحياء  املعرفة  على 
بخري جلي�س له عرب الع�سور، تاأتي هذه املنا�سبة 
عليه  اأط��ل��ق  كما  ك��ان  ت�سكيلي  عمل  لحت�سان 
"اأيقونة  باأنه  املعر�س  ورواد  الكتاب  من  كثري 

املعر�س".

زياد ج�شام..

 تتعا�سد لدى الفنان زياد ج�ّسام انتباهته 
الثقافية املقّدمة بوعي فني لفت، مع قدرته 
على توظيف التقانات التي توؤ�ّسر مهاراته يف 
ا�ستثمار ومعاجلة خامات يومية ومهملة، اأو 
تطويع ما هو �سلب ومفاجئ.

ن  اأيق�نة الكتاب الذي تغ�شّ

زياد ج�سام 
- مواليد ١٩٧٤

- بكالوريو�س فنون جميلة فرع 
الر�سم / بغداد العام ٢٠٠٠ 

 ٢٠٠١-
معر�س )اأربعة يف حوار( على 

قاعة حوار/ بغداد ٢٠١٢
- معر�س )حلظة حب( قاعة 

لو�سكريب لرماتان/ باري�س 
٢٠١٥

- معر�س )اإعادة تدوير( قاعة 
برج بابل/ ٢٠١٦

- معر�س ) ق�سة حلم( على 
قاعة حمرفه ال�سخ�سي يف 

بغداد ٢٠٢١.
�سارك يف اأغلب املعار�س 

التي اأقامتها جمعية الفنانني 
الت�سكيليني العراقيني ووزارة 

الثقافة والقاعات الأهلية 
يف العراق منذ ١٩٩٥. حاز 

جوائز و�سهادات تقديرية عن 
م�ساركات مبلتقيات دولية، 

يف املغرب، ولبنان، وم�سر، 
وتركيا، واليونان.

- �سدر عن جتربته يف الر�سم 
كتاب باللغة الفرن�سية للكاتبة 

لورن�س" بعنوان  "جوزفني 
حب" ٢٠١٥. "حلظة 

ح�شن ج�ان
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الذي  كيو�س،  الواحد  عبد  �سلمان  الدكتور  اإنه 
ترجم حتى الآن كتبًا عدة بينها )عرب الهور( 
للرّحالة الربيطاين ولفريد ثي�سيغر، و)حكايات 
األي�س  الأمريكّية  للموؤلفة  واإليها(  القلوب  من 
الأمريكي  للفيل�سوف  الوجودي(  و)القلق  َكري، 
من  ملجموعة  ال���روح(  و)غ���ذاء  ب��ارك،  جيم�س 
ومارك  كانفيلد،  جاك  من  كٌلّ  جمعها  املوؤلفني 
للق�س  ال��ذات��ي��ة(  و)ال��داف��ع��ي��ة  هان�سن،  فكتور 

الأمريكي اأوري�سون �سويت ماردن.
ق�س�سّية  جمموعة   ،٢٠١٥ ع��ام  اأ���س��در،  كما 
واحدة بعنوان )َمرادي املعَيّل(، ف�سًا عن كتاب 
عام  احلنظل(  بطعم  )م�سقولة  بعنوان  اآخ��ر 
٢٠١٧، وهو جمموعة �سرَي ملجموعة من اأ�ساطني 
الغناء يف اجلنوب العراقي، ومو�سوعات اأخرى، 
اأي�سًا عن دار قناديل، عام ٢٠١٩،  و�سدرت له 
رواية )عرك�سينة ال�سّيد(، يعمل اليوم تدري�سّيًا 
يف ك��ل��ّي��ة ال��رب��ي��ة اب���ن ر���س��د، ج��ام��ع��ة ب��غ��داد. 
لنا  كان  والكاتب،  واملرجم  الروائي  )كيو�س( 

معه هذا احلوار، ابتداأناه ب�سوؤال:
الكبري  تعّلقك  املُعلنة،  اأ���س��رارك  من  •واحد 
وَمن  مي�سان،  حمافظة  يف  الأ�ساف  مبرويات 
املحافظة  تلك  تغادر  مل  باأّنك  ي�سعر  لَك،  يقراأ 
ب��ال��رغ��م م���ن ولدت�����ك يف ال��ع��ا���س��م��ة ب��غ��داد 
وعي�سك فيها حتى اليوم، ما �سّر اجنذابك لهذه 

املرويات؟
تبعه  باملكان،  التعّلق  يف  يكمن  ال�سّر  -اب��ت��داًء، 
ا�سمه  مبكان  مغرم  فاأنا  كّلها.  مبروياته  التعّلق 
ال��ع��م��ارة، وم��ن ورائ���ه اجل��ن��وب ك��ّل��ه. و�سيبدو 
وما  املكان  بهذا  يحيط  ما  بكّل  ال�سغف  طبيعيًا 
وهي  ال�سمع،  هي  احلوا�س  اأوىل  عنه.  ي�سدر 
اإىل العامل حني نولد. بها �سمعُت  منفذنا الأّول 
ل�سان  على  اأمكنة  اأ�سماء  وكانت  الأ�سماء،  اأول 

بن�سيج  م�����س��ح��وب��ة  اأّم������ي 
�ساخن دائمًا، اإذ كانت ترّدد 
"الوادّية"  م��ث��ل  م���ف���ردات 
وم��ن  ك����ث����ريًا،  و"رفيعة" 
طريقة نطقها لهذه الأ�سماء 
اأن  �سغري،  برغم  عرفُت، 
)ال���وادّي���ة( ج��ّن��ة ب��رغ��م ما 
تثريه من حزن كثيف، عند 
اأّمي يف الأقل. وعرفُت منها 

معنى احلنني اإىل اأمكنة تاأبى 
اإّل اأن تر�سخ يف الذاكرة بالرغم من ال�سطرار 
للعي�س يف اأمكنة اأخرى. مكان جُترب على الإقامة 
فيه  ول��دَت  مكان  بجمال  يكون  اأن  فيه ل ميكن 
املكانني  بني  �سا�سعًا  اجلمايّل  البون  كان  مهما 
فيه  نولد  ال��ذي  املكان  ال���ولدة.  مكان  ل�سالح 
لكني  اأولد هناك،  اأيّن مل  وبرغم  دائمًا.  اأجمل 
اكتفيُت بكونه مكانًا ُولد فيه والداي لأقّرر واأقّر 

بجمال الوادّية، والعمارة كّلها.
كنُت  الوعي.  ت�سكيل  يف  الأب  من  اأق��رب  الأّم   

الوجودّية  حاجتي  بحكم  ج��دًا،  اأّم��ي  من  قريبًا 
املا�ّسة اإليها، لأيّن راأيتها الوجود كّله متج�سدًا يف 
هيئة ب�سرّية. مرويات اأّمي كانت ترّددها منّغمًة، 
ب� "التلويل"، قرين النعي ووجهه الآخر. ولك اأن 
هو  �سوت  عرب  العامل  ت�ستقبل  اأن  معنى  تتخّيل 
الأخرى،  حوا�سي  اكتملت  وحني  للبكاء.  اأقرب 
اكت�سفُت  ال��وج��ود،  فهم  على  قدرتي  ون�سجت 
قاحل  فالعامل  كبري،  ح��ّق  على  كانت  اأّم��ي  اأن 
جمدب، ولكي تعي�س فيه عليَك الت�سّلح بقدرتك 
على التذّمر منه، وا�ستقباله على اأّنه لي�س اآمنًا 
ما دام ال�سائد الآن، يف املكان الذي مل تولد فيه، 
م�ستفزًا ول يكّف عن تقدمي الأ�سواأ. اأ�ستطيع اأن 
اأوجز فكرتي بالآتي: املكان اآمن وجميل ويبعث 

على الطماأنينة ما دامت الأّم ت�ستقبله بحرارة.
اّللغة  اإىل  الجنليزّية  اّللغة  ع��ن  •ترجمَت 
واأدب  الفل�سفة  يف  الكتب،  من  كثريًا  العربّية 

الرحات، كيف تختار ما ترجمه؟
-الرجمة عندي ل جتري ب�سا�سة. هي عملية 
وال�سبب  ال�سلد،  احلجر  على  النحت  ت�سبه 
درا���س��ة  اأدر���س��ه��ا  مل  اأيّن  ه��و  وم��ف��ه��وم،  متوّقع 
لو  كثريًا  فيها  اأب��دع  اأن  ميكن  وك��ان  اأكادميّية، 
كما  الإجنليزّية  اللغة  ق�سم  ُقبلُت طالبًا يف  اأيّن 
ومعها  الجنليزّية،  اللغة  كانت  دائمًا.  متنيُت 

روائي واأكادميي ومرتجم، ولد يف بغداد عام 1958، لكنه طاملا متنى اأن تكون 
ولدته يف واحدة من قرى جنوب العراق، فردو�سه ال�سخ�سي. ح�سل على 

�سهادة الدكتوراه يف الرتبية وعلم النف�ض، وهو ع�سو يف نقابة املعّلمني، ونقابة 
ال�سحفيني، والحتاد العام لالأدباء والكّتاب يف العراق.

 

الروائي واملرتجم

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري
ت�ش�ير: حممد غايل

اجلمال ينت�شر ول� بعد حني

اإخال�شي مل�شع�د العمارتلي اإخال�ش لثقافتي اجلن�بّية

�شلمان 
كي��ش:



ل  اأيّن  اأ�سعر  ال��ذي  الوحيد  ال��در���س  العربّية، 
اأنتهك فيه ول ينتابني الرعب، رعُب عدم الفهم 
اأو قّلة ال�ستيعاب. ولأّن معظم زمائي يجدون 
جتدين  لذا  والعربّية،  الإجنليزّية  مع  �سعوبة 
فيهما  التفّوق  فغدا  بينهم،  باأهمّيتي  �ساعرًا 
فر�ستي الوحيدة لإثبات اجلدارة يف احلياة. ما 

اأروع اأن ندر�س ما نحّب!
الرجمة اكت�ساف �سهل ويف املتناول دائمًا، فما 
اأن تنظر بتحٍد اإىل الن�ّس املكتوب  عليك �سوى 
عقل  نتاج  "هذا  وتقول:  تعرفها  ل  التي  باللغة 
ي�سبه عقلي، من اإن�سان ي�سبهني يف قدرته على 
والبتهاج  لاأمل  واأ�سبابه  احلياة،  مع  التعاطي 
هي اأ�سبابي نف�سها، لكن اأداته لاإعراب عنهما 

خمتلفة فقط. اإذن، علّي فهم هذه الأداة".

خزينًا  اأم��ت��ل��ك  ولأيّن   
م���ع���رف���ي���ًا ك����ب����ريًا ع��ن 
من  ابتداًء  الإجنليزّية 
البتدائية  الدرا�ستني 
وال����ث����ان����وي����ة اأ����س���ف 
درا���س��ّي��ة  �سنة  اإل��ي��ه��م��ا 
كلّية  يف  )م�سادفّية( 
بغداد  جامعة  الآداب 
امل�����س��ائ��ّي��ة،  ال��درا���س��ة   �
م�ستحيلة،  ل��ي�����س��ت  ال��رج��م��ة  اأن  اك��ت�����س��ف��ُت 
واأن��ا  ج��دًا  كثرية  ق�سرية  ن�سو�سًا  فرجمُت 
طالب يف املاج�ستري، ا�ستقبلها اأ�ساتذتي بانبهار 
�سديد حني علموا اأّنها جهدي اأنا ولي�ست جهود 
مرجمني خارجيني يقب�سون مبالغ كبرية ثمنًا 

لها. وهكذا عرفُت اأين اأ�ستطيع!
يف عام ١٩٩٩ عرُت على كتاب )عرب الهور( 
يف  ثي�سيغر(  )ول��ف��ري��د  ال��ربي��ط��اين  للرحالة 
الكتاب  بهرين  بغداد.  املركزّية جلامعة  املكتبة 
الدرا�سّية  اأن�سطتي  اأوقفُت  �سحرين.  امل�سّور، 
املفرو�سة وان�سغلت برجمته! وحني بدا وا�سحًا 
"راو�سُت" بني  اأيّن ميكن اأن اأخ�سر املاج�ستري، 
الأكادميّية  درا�ستي  متابعة  جهد  اجلهدين، 
الوقت  للرجمة.  وا�سح  انحياز  مع  والرجمة، 

الذي اأم�سيه يف ترجمة كتاب ثي�سيغر األّذ بكثري 
علّي  طافحة  البهجة  كانت  اآخ��ر.  جهد  اأي  من 
واأنا اأترجم. �سعرُت اأيّن ت�ساعفُت وازددُت األقًا 
كثريون غريي.  عنه  اأجن��ح يف جهد عجز  واأن��ا 
كان احلّب اأو�سح ما بي، فباحلّب كنت اأترجم، 
باللغة  الراكيب  بع�س  ولأن  الرجمة.  واأت��اب��ع 
مثلي،  املتخ�س�س  غري  على  �ساّقة  الإجنليزّية 
ال�سديقني احلبيبني املخت�سني  اإىل  اأفزع  كنت 
ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زّي��ة: ال��دك��ت��ور ع��اي��د مطر، 
حفظه  الزبيدي،  هيثم  والدكتور  اهلل،  رحمه 
وكرة  اإحل��اح��ي  من  يتذّمران  يكونا  ومل  اهلل. 
الكتاب،  ترجمة  مّت��ت  وهكذا  ا�ستي�ساحاتي. 
واأ�سبحُت الأقرب ملا اأراد املوؤلف قوله كما اأدىل 
وترجمات  كتابي  ق���راأوا  مم��ن  ك��ث��ريون  ب��ذل��ك 
اأخرى للكتاب نف�سه. ويف الكتاب الثاين وجدُت 
اأ�سرار  جمموعة  اللغة  اأن  ذلك  اأق��ّل،  ال�سعوبة 

معلنة اإذا جاز هذا التو�سيف.
 الأروع من الرجمة هو اختيار املادة. اأذكر اأين 
بداأت ترجمة كتاب جزمت باأهمّيته ال�ستثنائّية، 
وقطعُت فيه �سوطًا طويًا من اجلهد امل�سني ثم 
وموجود  مرجم  الكتاب  اأن  م�سادفة  اكت�سفت 
يف مكتبات بغداد!! هذا يعني اأن املعرفة الأولّية 
يف كون الكتاب ِبكرًا مل تتناوله اأقام املرجمني 
الإعمام  هذا  من  اأ�ستثني  لزم��ة.  اأولّية  معرفة 
اإن  الرجمة  اإع���ادة  املمكن  فمن  الأدب،  كتب 
كانت الرجمة الأوىل ه�ّسة ومل تقف على اكتناه 
ن�سبّي،  الن�ّس بجدارة. واملو�سوع برّمته  اأ�سرار 

خا�سع للقناعات ال�سخ�سّية للمرجمني.
اإذا �سمنُت اأن الكتاب بكر، ويخو�س يف الف�ساء 
الذي ي�سحرين، فلن اأترّدد يف ال�سروع برجمته. 

هذا هو املبداأ الكبري الذي اأعمل وفقه.
•هل اأنت مع َمن يقول بخيانة الرجمة، اأم مع 
اأن الرجمة ن�ّس  اأحقًا  اإّنها اجتهاد؟  َمن يقول 

ابداعي خمتلف عن الن�ّس املرجم؟ 
وال�سبب  الأ�سل،  للن�ّس  خيانة  الرجمة  -نعم، 
تختلف  بنية  لغة،  اأي��ة  اللغة،  اأن  هو  م��ع��روف، 
نتاج  هي  بال�سرورة.  الأخ��رى  اللغات  بنية  عن 
يبدو  لذا،  الذي ينطقها.  ال�سعب  مراكم ملزاج 
ني، ول�سيما  من املحال انتظار تطابق تاّم للن�سّ
هذه  ج���ازت  اإذا  )ال��ب��وح��ّي��ة(،  الن�سو�س  م��ع 

الت�سمية، اأعني الأدب برّمته. قد تكون اخليانة 
اأقّل بكثري مع الن�سو�س العلمّية، لنحياز الن�ّس 
العلمي نحو احلدّية وندرة الختاف يف تاأويله.

 اأن���ا م��ع ال��ق��ول اإن ال��رج��م��ة اج��ت��ه��اد يف ك��ّل 
اأعطيَت  ل��و  اأن���ك  ه��ذا  على  ودليلي  الأح����وال، 
لرجمته  املرجمني  من  ملجموعة  واح��دًا  ن�سًا 
لأعطوك ن�سو�سًا بعددهم من حيث الختاف. 
هذا يعني اأن الن�ّس املرجم ن�ّس ابداعي دائمًا 

اإذا ما غ�س�سنا الطرف عن ر�سانة الرجمة.
و���س��ج��ون��ه��ا  امل��و���س��ي��ق��ى  ع���ن  ك���ث���ريًا  •كتبَت 
وحكاياتها و�سخو�سها، اإّل اأّنك تقف كثريًا عند 
اأّثرت فيك هذه  العمارتلي. كيف  �سرية م�سعود 

ال�سخ�سية، وملاذا؟
كثريًا  اهلل  اأحمد  اإين  لك  قلُت  لو  ت�سّدق  -هل 
م�سعود عندي يف  ينتهي  ل  م�سعود؟!  نعمة  على 
كونه مطربًا اأحّب ال�ستماع اإليه، ل. بل اأجدين 
لو مل يكن  اأو  لو مل يكن مطربًا،  اأحّبه هو حتى 
�سوته بهذه العذوبة. عذوبة �سوته جمرد اإ�سافة 
اإىل  بي  م�سعود  تاأثري  امتّد  اإياه.  حلّبي  تكميلّية 
ما ميكن ت�سميته بالهيمنة. كاأّنه حمّك اأو معيار 
لف�ساء كبري ا�سمه الطرب واملطربون. ل اأ�ستمع 
وقارنته  ووازن��ت��ه  اإّل  ما  اأغنية  يف  مطرب  اإىل 
يُفز  ف�سائه  من  منهم  يقرب  فمن  مب�سعود، 
باحلظوة لدى ذائقتي. اأ�سعر اأيّن يجب اأن اأكون 
خمل�سًا مل�سعود وكاأّنه طلب مّني ذلك واأو�ساين 
لثقافتي  اإخا�سي  يعني  مل�سعود  اإخا�سي  به. 
�ساأوجز  لها.  التف�سيلّي  وانحيازي  اجلنوبّية 
اأع�سق  اأنا  الآتية:  باجلملة  مب�سعود  تاأّثري  لك 

م�سعود، اإذن اأنا على �سواب!!!
املعَيّل(  )م���رادي  ورواي��ت��ي��ك،  ق�س�سك  •يف 
ج��رى  ع��ّم��ا  ب���وح  ث��م��ة  ال�����س��ّي��د(،  و)عرك�سينة 
دائم  م�سروع  اأه��ذا  العراقّي.  الأدب  يف  تغافله 

لك؟
-ل اأ�ستطيع الزعم اأين األج ف�ساء �سرديًا ِبكرًا 
مل يطاأه كّتاب عراقيون اآخرون. قد اأكون مكّمًا 
لو  حتى  خطاهم  اأتر�سم  ل  اأيّن  غري  ب��داأوه.  ملا 
اأ�ستطيع  واأو���س��ع.  اأر�سن  اأّنها  على  التفاق  مّت 
با  ب��اأّن��ه  ال�سارد  كيو�س  �سلمان  لك  اأوج��ز  اأن 
ال�سردّية،  غ��ريه  جت��ارب  على  تف�سيلّي  اط��اع 
والتقنيات.  النقدّية  باملدار�س  لديه  دراي��ة  ول 

وحتى لو ح�سل هذا الطاع فما كان ليزيدين 
�سيئًا. اأتعامل مع ال�سرد وكاأيّن اأق�ّس حلمًا على 
بي  حاجة  ف��ا  ر���س��ني،  اأح���ام  مف�ّسر  م�سامع 
يف  تتلّخ�س  مهارتي  تهذيبه،  اأو  حلمي  لتزويق 

�سرده كما هو كي يكون التاأويل دقيقًا.
التف�سيلية  تاأتي من معرفتي  دميومة م�سروعي 
من  غ���ريي  يغبطني  ال��ت��ي  اجل��ن��وب  ب��اأ���س��رار 
الأ�سدقاء عليها. اأنا اأعرف اجلنوب، ومولع به. 
فالكتابة  يه.  تق�سّ يف  للنجاح  يوؤّهلني  ما  وهذا 
ب�سّدة  وحتّبها  دقيقة  معرفة  تعرفها  بيئة  عن 
لو  مما  العك�س  على  النجاح،  م�سمونة  �ستغدو 
خ�سَت يف ما ل تعرف، فقد تنجح فنيًا غري اأن 

تاأثري منجزك �سيكون مثلومًا..
و�سيا�سة  الفا�سي  البعث  نظام  ب��اأن  •نعرف 
ال��ط��اغ��ي��ة امل��ق��ب��ور ق��د ت��ع��ّم��دت اإه��م��ال ثقافة 
اجل��ن��وب ال��ع��راق��ّي وم���وروث���ه، ب��ل ع��م��دت اإىل 
الإ�����س����اءة اإل��ي��ه��ا. ب���راأي���ك، ه���ل مي��ك��ن ل��ك��م، 
لهذه  العتبار  اإع��ادة  ومثقفني،  كّتابًا  بو�سفكم 

الثقافة؟
بعد  ولو  النهاية  يف  ينت�سر  اجلمال  اأن  -تاأّكد 
حني. فربغم حماولت النظام الفا�سي الوقوف 
مل  اأّن��ه  غري  اجلنوبّي،  اجل��م��ايّل  املنجز  بوجه 
يقمع  ل  فهو  يفلح.  لن  اأّن��ه  يعرف  وك��ان  يفلح، 
مناوئ  منتمني حلزب  اأف��راد  اأو جمموعة  فردًا 
وعي  م��ع  يتعامل  ه��و  هزميتهم،  وميكنه  ل��ه، 
را�سخ وقدمي، يتعامل مع تاريخ و�سناعة فاخرة 
نظامه  يوهم  اأن  املقبور  ا�ستطاع  نعم،  للحياة. 
واف��را���س��ي��ًا،  اإع��ام��ي��ًا  اجل��ن��وب  اأق�سى  ب��اأّن��ه 
على  ثقافته  لهيمنة  بدائل  على  العثور  وح��اول 
مهزوم  اأّن���ه  غ��ري  ال��ع��راق��ّي��ة،  ال��ذائ��ق��ة  جممل 
ح  العراقي مثاًل يو�سّ الغناء  اأمامها. خذ  عمليًا 
الغناء  من  ن��وع  اأي  تعرف  اأن  وح��اول  الفكرة، 
ت�سّيد ال�ساحة الآن. ل �سّك اأن املن�سف �سيقول 
لك اإن الأغنية اجلنوبّية هي امل�ستمّرة، وغريها 
اإىل اندثار وتا�ٍس. هذا مف�سل �سغري فقط من 
مفا�سل الثقافة اجلنوبّية لتو�سيح الفكرة. اإذن، 
اعتبار  اإع���ادة  اإىل  العراقي  باملثقف  حاجة  ل 
ق�سدّية لهذه الثقافة بعد اأن زال العائق الوقتّي 
ما عليه  كُلّ  ع��اٍت.  فا�سّي  نظام  ب��زوال  الطارئ 
اأرجاأ اإجنازه  اأن يبا�سر اإجناز ما  فعله الآن هو 

لعقود عجاف فقط.
كيو�س؟ �سلمان  الدكتور  جديد  •ما 

-عليك اأن تعرف، يا اأ�ستاذ علي، اأيّن اأوازن بقلق 
الآن بني ما بقي يل من عمر وما اأمتنى اجنازه. 
هناك غلبة ووفرة ملا اأنتظر اإجنازه مقارنة مبا 

بقي من �سنني، وفرة باعثة على احلزن!
م�سعود  ع��ن  الأول  ك��ت��ب؛  ث��اث��ة  الآن  اأم��ام��ي 
كتاب  "الت�سطيب".  مرحلة  يف  وهو  العمارتلي، 
اأعّده منجز عمري، اأ�ستعر�س فيه كّل ما عرفته 
)طريفّية(،  ا�سمها  رواية  والثاين  م�سعود.  عن 
على  �سفحتي  يف  منها  حلقات  ن�سرت  قد  كنت 
اأن تغرّي ا�ستعدادي  اأوقفتها بعد  الفي�سبوك، ثم 
اإىل  �سريعة  في�سبوكّية  كتابة  من  معها  للتعاطي 
اجتهاد روائي متاأٍن. اأما الثالث فت�ستطيع القول 
ال�ساكنة(،  اجلنوب  )نون  عنوانه  مكتمل،  اإّن��ه 
احلنظل(،  بطعم  )م�سقولة  غ��رار  على  وه��و 
ل  ن�سو�س  جمموعة  ق��ل  اأو  م��ق��الت  جمموعة 
يحتاج،  ل  الكتاب  هذا  اأجّن�سها.  كيف  اأع��رف 

لكي يرى النور، اإّل جلهد النا�سر.
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حت��اول  ال��ت��ي  لل�سعوب  مهمة  درو����س  تلك 
غزتها  التي  لل�سعوب  اأو  الع�سر،  مواكبة 
النهاية  يف  اأنتجت  التي  املت�سددة  الأف��ك��ار 
وفهم  للت�سامح  م��ع��ادي��ة  ظامية  اأف���ك���ارًا 
الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف. وه���ذا الأم����ر ك���ان دوم���ًا 
املتخ�س�سني  ل���دى  ون��ق��ا���س  ج���دل  حم��ل 
الثقايف واملعريف، وذلك  بال�ساأنني  واملهتمني 
وطرق  الأج��ي��ال  مامح  ر�سم  يف  لأهميتها 
اأ�سروا  ومتخ�س�سون  باحثون  تفكريهم. 
املهم من  ال��در���س  ه��ذا  ال���دوام غياب  على 
مناهجنا التعليمية، وانح�ساره عن الدرا�سة 
التخ�س�سية يف اجلامعات، يف وقت يوؤكدون 
بجميع  واملحيط  الوا�سع  العلم  هذا  اأن  فيه 
العلوم الأخرى ل يقل �ساأنًا عن باقي العلوم 

الإن�سانية اأو العلمية.
ع���دد من  اإىل  ت��وج��ه��ن��ا  ال�����س��دد  ه���ذا  يف 
يف  ملناق�ستهم  وال��ب��اح��ث��ني  املتخ�س�سني 
اأ�سباب  وعن  الفل�سفي،  الدر�س  هذا  اأهمية 
ال�سيا�سي  بال�ساأنني  املتحكمني  عدم اهتمام 

ا�ستثماره  ميكننا  وك��ي��ف  ب���ه،  والتعليمي 
من  املطلوبة  اخل��ط��وات  وم��ا  اج��ت��م��اع��ي��ًا؟ 

املوؤ�س�سات التعليمية لتن�سيطه؟
حاجٌة ولي�ست ترفًا

)الدكتور  يقول  ال��در���س،  ه��ذا  اأهمية  ع��ن 
اأكادميي:  اأ�ستاذ فل�سفة  علي املرهج(، وهو 
الأمم  لأن  ترفًا،  ولي�ست  حاجة  "الفل�سفة 
ل  التي  الأمم  هي  فا�سفة  فيها  لي�س  التي 
بناء  العقل ودوره يف  بقيمة  ي�سعر جمتمعها 
اأن  اإىل  م�سريًا  والثقافية."  العلمية  احلياة 
الفل�سفة مهمة ل للطالب ح�سب، بل للدولة 
املجتمع  اأن حتافظ على متا�سك  تريد  التي 
اإل  ماهو  الطالب  واأن  الأط��ي��اف،  املتعدد 

حت�سيل حا�سل للمجتمع.
تنمية عقل الطالب

اأكادميي  وهو  ع��واد(،  �ستار  )الدكتور  اأم��ا 
اأن  فاأو�سح  اأي�سًا،  بالفل�سفة  متخ�س�س 
للدر�س الفل�سفي اأهمية كبرية يف تنمية عقل 
الطالب وتدريبه على ا�ستخدام العقل يف كل 

ا�ستيعاب  على  للقدرة  تنميته  ويف  العلوم، 
"الفل�سفة  اأن:  م�سيفًا  ال��ك��ربى،  الق�سايا 
لي�ست علمًا بل هي اآلية ومنهج ي�ستفيد منه 
الطالب يف كل املواد الدرا�سية، ول�سيما اأن 
اأق�سام  اأهم  يعد  الذي   - املنطق  ا�ستخدام 
يف  ال��وق��وع  م��ن  ال��ذه��ن  يع�سم  الفل�سفة-  
املتناق�سة  الأفكار  ومييز  الفكرية  الأخطاء 
درا�سته  يف  الطالب  اأن  مبّينًا  واخلاطئة." 
مفاتيح جميع  اأخذ  قد  يكون  الفل�سفية هذه 
م�سريًا  الفل�سفة،  من  انطلقت  التي  العلوم 
العقاين  ال�سلوك  تنمية  يف  م�ساهمتها  اإىل 

يف جمالت احلياة كافة.
قيٌم اإن�سانية

يف حني حتدث الكاتب والباحث الجتماعي 
)واث���ق ���س��ادق( ع��ن اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��در���س 
واأُقل  اإجابتي،  مثاليًا جدًا يف  "لأكن  بقوله: 
اأن نظامنا التعليمي متاأخر جدًا يف تدري�س 
هذه املادة، اإذ اأنها تقت�سر على در�س واحد 
طوال ال�سنوات الثنتي ع�سرة التي يق�سيها 

الب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ت��ني  يف  التلميذ 
املفر�س  م��ن  بينما  والإع����دادي����ة، 
مبكرة  مراحل  يف  التلميذ  يتلقى  اأن 
مدار�س  يحدث يف  م��ا  – وه��و  ج��دًا 

العامل املتقدم – مهارات التفكري الفل�سفي 
معلميه  اأيدي  على  مب�سط  ب�سكل  والنقدي 
يف كثري من الدرو�س التي يتلقاها." مبّينًا 
اأهمية هذا الدر�س يف تطوير قدرات الفهم 
هذه  واأن  والتعبري،  والقراءة  وال�ستدلل 
املهارات تنمي لدى التلميذ ثم الطالب يف 
القدرة  املتقدم  الأكادميي  التعليم  مرحلة 
على التفكري وال�سلوك العقانيني يف �ستى 
مناحي احلياة، كما تعزز القدرة على حل 
املنطقية  القواعد  على  اعتمادًا  امل�سكات 
ي�سكل  اأن  ميكن  "كما  م�سيفًا:  ال�سارمة، 
دعامة  ذات��ه  الوقت  يف  الفل�سفي  الدر�س 
�سلمية ورا�سخة يف معرفة احلق والتم�سك 
به، والبتعاد وجتنب طرق ال�سر والرذيلة، 
ال�سمحاء  الإن�سانية  القيم  الطالب  ومينح 

كقبول الآخر، وتقبل النقد، واحلوار البناء 
القائم على اجلدل املنطقي."

معرفٌة جديدة
ال��ذي  ال�����س��وؤال  على  ج��واب��ه  معر�س  ويف 
الفل�سفة  اأ�ساتذة  تذمر  اأ�سباب  عن  يبحث 
املعريف،  الدر�س  بهذا  الهتمام  عدم  من 
قال الدكتور علي املرهج: "لأن يف الفل�سفة 
اأن  ول��ك  وجمالية،  وثقافية  علمية  قيمة 
يهتم  ال��ت��ي  وال��ع��ل��وم  ال��ف��ن��ون  ك��ل  تلحظ 
تك�سف  اأنها  �ستجد  بالفل�سفة،  اأ�سحابها 
وعي  بخلق  تت�سم  جديدة  معرفة  عن  لنا 
الثقايف  تذوقه  ورف��ع  املجتمع  خدمة  فيه 

واجلمايل."
يف حني اأ�سار الدكتور �ستار عواد يف اإجابته 
العلوم  تعانيه  م��ا  اإىل  ال�����س��وؤال  ه��ذا  على 
الإن�سانية عمومًا والدر�س الفل�سفي خا�سة 

يرجع  هذا  كل  اأن  مبّينًا  كبري،  اإهمال  من 
التعليمية التي تتغافل مرة  ال�سيا�سات  اإىل 
الإن�سان،  بناء  يف  العلوم  تلك  اأهمية  عن 
اأخ���رى م��ن ج��راء  الإه��م��ال م��رة  وتتعمد 
تريد  ل  التي  ال�سمولية  الأنظمة  �سيادة 
وحرية  احلقوق  مفاهيم  مواطنيها  تعليم 
م�سيفًا:  والنقد،  والدميقراطية  ال���راأي 
"لذا فهي تدرك متامًا اأن العلوم الإن�سانية 
ت�سهم يف �سنع الإن�سان احلر غري اخلا�سع 
– تربي  -الفل�سفة  ولأنها  الفكر،  لتنميط 
الن�سء على مقارعة الآيديولوجيات، وزرع 
لاأفكار  اخل�سوع  وع��دم  والتمرد،  ال�سك 
وال�����س��ي��ا���س��ات، ل��ذل��ك جن���د ع��ل��ى م���دار 
ال�سنني اأن الدولة تتعمد عدم الهتمام بها 
وبالعلوم الإن�سانية، فحرمتها من البتعاث 

اأو تطوير املناهج." 

ل ميكن جتاهل قيمة الدر�ض الفل�سفي يف بناء املجتمعات 
املتح�سرة، ورمبا لو نظرنا اإىل اأغلب دول العامل املتقدم لوجدناها 

من اأوائل الدول التي اأولت الهتمام بهذا العلم املعريف، الذي ي�سهم 
يف تر�سيخ الوعي وانفتاح املخيلة والبحث عن املعنى.

ال�شتثمار فيها يعني ال�شتثمار يف احلياة

ال��ف��ل�����ش��ف��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا 
للفرد واملجتمع

ا�شتطالع اأجراه: علي ال�ش�مري

واثق �سادقد. �ستار عوادد. علي املرهج 
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م�������ق�������االت

خلٌل اجتماعي
اأم���ا ال��ك��ات��ب وال��ب��اح��ث الج��ت��م��اع��ي واث��ق 
قائًا:  املو�سوعة  هذه  عن  فتحدث  �سادق 
"اأعود اإىل اإجابتي عن ال�سوؤال الأول، فلو اأن 
املنطقي،  التفكري  اعتادا  والطالب  التلميذ 
والتحليل والنقد، واأ�سلوب الع�سف الذهني 
مرحلة  يف  واملُ��ع��ل��م  املُ��در���س  وب��ني  بينهما 
جتد  فلن  التعليمية،  حياتهما  من  مبكرة 
الهيئة التدري�سية الأكادميية متلمًا و�سيقًا 
بل  ال��در���س،  ه��ذا  بخ�سو�س  الطلبة  م��ن 
�ستجد لديهم ال�ستعداد واملهارات واملتابعة 
واأفكار، وقدرة  اآراء  ملا يطرح من  امل�ستمرة 
جانب،  من  هذا  والتعاطي،  املناق�سة  على 
يف  ال��ع��ام  اخل��ل��ل  اأن  ن��وؤ���س��ر  اأن  ميكن  كما 
الأزم��ات  اإدارة  و�سوء  الجتماعي،  النظام 
فيه، ينعك�س بالتاأكيد على هذا الدر�س الذي 
يف الوقت الذي يجب اأن يكون فيه قادرًا على 
حل امل�سكات املعقدة، يجد الطالب فيه اأنه 
مع  التعاطي  على  لديه  حقيقية  اإمكانية  ل 

لحقًا  ي�سيبه  ما  وهو  العام،  ال�ساأن 
على  ب��دوره  وينعك�س  بالإحباط 

اهتمامه بهذا الدر�س."
الإميان بالآخر

اأم������ا ع����ن اإم���ك���ان���ي���ت���ن���ا يف 

فيقول  اجتماعيًا،  الفل�سفة  در�س  ا�ستثمار 
نحن  الفل�سفة  "يف  امل��ره��ج:  علي  الدكتور 
املعتقد  حول  التقوقع  من  املجتمع  نح�سن 
يف  ال�ستثمار  اأن  اأعتقد  ل��ذل��ك  امل����وروث، 
الفل�سفة يعني ال�ستثمار للحياة ويف احلياة 
من  خاليًا  جمتمعًا  ت�سنع  التي  امل�ستقبلية، 
عقدة احتكار احلقيقة وحماربة املختلف."

تبعد  "الفل�سفة  ع��واد:  �ستار  الدكتور  وق��ال 
املجتمع عن النحدار نحو ت�سديق اخلرافة 
يفكر  �سليمًا  جمتمعًا  وتبني  والأ���س��اط��ري، 
للفل�سفة  اأن  اإىل  م�سريًا  والأمن."  بال�سلم 
والطوائف،  الهويات  تذويب  على  ال��ق��درة 
دينيًا  املختلف  بالآخر  يوؤمن  الفرد  وجعل 
واجتماعيًا، وباأنها تلغي الطبقية والأف�سلية 

والأحقية.
تاأقلٌم مع املتغريات

جوابه  يف  فاأو�سح  �سادق  واثق  الباحث  اأما 
ال�سعيد  على  الفل�سفة  در����س  اأه��م��ي��ة  اأن 
ال��رواف��د  اأح��د  كونه  يف  تكمن  الجتماعي 
امل��ه��م��ة مل��ع��رف��ة اأ����س���ول ال��ن��ظ��ام 
الج��ت��م��اع��ي ال��رب��وي، ال��ذي 
الأ�سا�سية  ال��ق��اع��دة  ي�سكل 
لأي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة 
يعمل  اأن���ه  مبعنى  جم��ت��م��ع، 
تنتهجها  التي  الآلية  على وفق 
الجتماعية  التن�سئة  عملية 
ت��ق��ود اىل حتويل  ال��ت��ي  ل��اأف��راد، 
ف��رد  اإىل  ال��ب�����س��ري  ال��ك��ائ��ن 
اج��ت��م��اع��ي ي��ع��ي ح��ري��ت��ه 
وح�������دوده الج��ت��م��اع��ي��ة، 
املعايري  وف��ق  على  وي�سري 
املقبولة  والقيم 
اج��ت��م��اع��ي��ًا 
واأخ���اق���ي���ًا، 

العملية  ه��ذه  اأن  يخفى  ل  "كما  م�سيفًا: 
�سليم  ب�سكل  ا�ستثمرت  اإذا  الجتماعية 
تر�سيخ  جهة  م��ن  الفل�سفي،  ال��در���س  ع��رب 
الربية الوطنية والن�ساأة الوطنية ال�ساحلة 
عميقًا  فهمًا  منحهم  على  �ستعمل  لاأفراد، 
وق���درة  ج��ه��ة،  م��ن  وواج��ب��ات��ه��م  حلقوقهم 
كبرية على التاأقلم مع املتغريات الجتماعية 

املتاحقة من جهة اأخرى."
قيمُة الفل�سفة

املوؤ�س�سات  م��ن  املطلوب  ع��ن  �سوؤالنا  ويف 
العلم،  ه��ذا  لتن�سيط  التعليمية  احلكومية 
هو  "املطلوب  امل��ره��ج:  علي  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
اإدراك قيمة الدر�س الفل�سفي للحفاظ على 
املجتمع لأنه تنمية وعي باحلرية وامل�سوؤولية 

والعقانية."
"املطلوب  فقال:  ع��واد  �ستار  الدكتور  اأم��ا 
اإدخال املناهج الفل�سفية لتبداأ من الدرا�سة 
عن  ف�سًا  �سنوات،  ثاث  وت�ستمر  الثانوية 
اإدخال مفاهيم فل�سفية ل�ستى التخ�س�سات 

يف الكليات العلمية والإن�سانية."
يف ح��ني اأ���س��ار ال��ب��اح��ث الج��ت��م��اع��ي واث��ق 
�سادق، يف معر�س اإجابته عن هذا ال�سوؤال، 
اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��ع��ل��م  ه���ذا  تن�سيط  اأن  اإىل 
�سعيد،  من  اأكر  على  ومهمة  جذرية  حلول 
عمومًا،  املناهج  يف  النظر  اإع��ادة  من  تبداأ 
من  التعليمية  املراحل  كل  ي�سمل  نحو  على 
تاأهيل  باإعادة  مرورًا  العليا،  اإىل  البتدائية 
جلعلها  والتدري�سية  التعليمية  الهيئات 
املنهج اجلديد من  مع  التعاطي  قادرة على 
اأخرى،  جهة  من  والطلبة  والتاميذ  جهة، 
بالفل�سفة  تعنى  التي  بالأق�سام  الهتمام  مع 
واملجتمع  واجل��م��اع��ة  ب��ال��ف��رد  تعنى  وال��ت��ي 
ومعنويًا  م��ادي��ًا  تاأهيلها  ع��رب  ع��ام،  ب�سكل 
ثم  م��ن  ق���ادرة  لتكون  ك��اف��ة،  ال�سعد  على 
احلكومية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  رفد  على 
احلكومية  املوؤ�س�سات  اأو  الأه��ل��ي��ة،  وح��ت��ى 
وموؤهلة  متعلمة،  مباكات  التعليمية  غري 
الجتماعية  امل�سكات  مع  للتعاطي  معرفيًا 

وامل�ستجدات احلياتية.
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والكره،  احلب  اأو  وال�سر،  اخلري  بذور  واأج�سادنا  اأرواحنا  ت�ستوطن 
على  الواحدة  واأ�سبقية  بفعاليتها  التاعب  �سخ�سيًا  علينا  ويتوقف 
الأخرى. و�سرعة منو تلك البذرة مقارنة بالأخرى مرتبط ب�سكل وثيق 
والكره  فاحلب  الآخرين.  وحقوق  حلقنا  واإدراك��ن��ا  ووعينا  بربيتنا 
النمو  مبرحلة  ميران  ثم  الأوىل،  احلياة  حلظات  منذ  معنا  يولدان 
ويراهقان ثم ين�سجان وي�سيخان معنا اأي�سًا.  نحن ل ن�ستطيع التحكم 
باأ�سناننا  حتى  التم�سك  ن�ستطيع  ول  عمرنا  �سنوات  ق�سر  او  بطول 
بن�سارة ال�سباب التي تغادرنا م�سرعة، وكاأنها على عجلة من اأمرها، 
بينما ن�ستطيع التحكم متامًا وب�سكل مطلق ببذور احلب والكره جتاه 
وبالوعي  اأوًل  الأوىل  بالبيئة  مرتبطة  التحكم  هذا  وعجلة  الآخرين، 
الكيمياوي(  التفاعل  او  )التما�س  البع�س عن  يردد  واأخ��ريًا..  دائمًا 
الذي يح�سل بني طريف العاقة، وهذا �سحيح رمبا يف �سكله العام 
ويف اللحظات او ال�سويعات الأوىل، لكن دميومة التوا�سل غري مرهونة 
بالكيمياء وامنا بالت�سابه والختاف يف الأمزجة والآراء، وقبول كل 

منهما لاآخر واحرام حقه واأ�سلوبه يف احلياة.
لكننا جند اليوم الختاف على اأ�سّده، وحتديدًا يف الو�سط الثقايف، 
حيث ي�سل اخلاف اىل مراحل الكره القاتل، واأ�سميه قاتًا لأن من 
الرد  اأنه لن يتمكن من  ي�ستم )امليت( بعد رحيله وهو مدرك جيدا 
عليه، ل يقل اإثمه عن الطعن لي�س ب�سكني قاتل وامنا بت�سهري مدمر، 
لأنه املطعون به يف عامل اآخر، لذلك على )ال�سامت( ان يتحمل ردود 
اأفعال هذه الق�سوة، حتى وان رحل هو الآخر اىل عامل الغياب الأبدي.

الكره يحمل جنينه يف رحمه، وكذلك احلب، وهذا يعيدين اىل ق�سوة 
اأيامنا هذه، فقد ح�سل الكثري من حالت الطعن والإ�ساءة والت�سهري 
لأنا�س، بغ�س النظر عن راأينا بهم، او قرابتنا منهم، اإل اأن الإ�ساءة 
جاءت بعد �سمتهم الأبدي، وهكذا ت�سعبت وتفرعت الإ�ساءة وكربت 
�سجرة الكره، وكاأنها ع�سب بري ينمو اأينما كان، ومد جذوره ب�سرعة 
نور  عنا  ال�سجرة  ه��ذه  وحجبت  واأرواح��ن��ا،  اأج�سادنا  داخ��ل  غريبة 

ال�سم�س لتقتل حتى بذور احلب ومتنع منوها. 

قد نختلف عن بع�سنا يف روؤانا وتقييماتنا ملا يدور حولنا، ول نزايد 
م�ساحلنا  تقييم  يف  نختلف  لكننا  ال��ع��راق،  ح��ب  يف  بع�سنا  على 
كجلباب  الوطنية  يدعي  ومن  العامة،  بامل�سالح  مقارنة  ال�سخ�سية 
يلب�سه متى ي�ساء ويعلقه على امل�سجب عندما يقوده مزاجه العدواين 
يتم  ل  عنه  والدفاع  بال�ستائم،  ُيبنى  ل  الوطن  اإن  اأق��ول  ذل��ك،  اىل 
نهني  باأن  تتم  ل  جميعا  عدونا  ومقاومة  والت�سهري،  الطعن  باأ�سلحة 
باب  �سنفتح  ال�سوء  بهذا  اأننا  العك�س،  بل  البع�س،  بع�سنا  ون�سب 
الوطن لعدونا و�سنفتح اأبواب قلوبنا ل�سواد الكره.. واإذا ما �ساد الكره 
والطعن والتنابز بني الطبقة الواعية فما الذي اأبقيناه ملن ُحرم من 
الطبقة  كانت  واذا  اإدراك��ه،  وقلة  وعيه  وبقي على حمدودية  التعليم 
املتنورة تك�سر مرايا النور فاأي ظام �سنغور فيه.. اأي ان�سان، بغ�س 
النظر عن م�ستوى تعليمه ووعيه يبت�سم وجهه وتنفرج اأ�ساريره عندما 
يتحدث عن احلب، وتنقلب تلك الأ�سارير اىل نقي�سها عندما ي�سكنه 

الكره او عندما يتحدث عنه.
املثل يقول )ل ترِم النا�س باحلجارة اذا كان بيتك من زجاج( لذلك 
�ساأبني بيتا من الطني وانر على جدرانه بذور احلب، كي ل يرجم 

)الأ�سدقاء( الورد بعد رحيلي.
واأجمل ما غناه ملحم بركات اأغنية تقول: ما يف ورد بيطلب مّي، الورد 
بيبقى �سكوت اذا ما �سقيته �سوي �سوي، على ال�سكت بيموت وكذلك 

احلب ل يطلب منا ان ن�سقيه، وان قطعنا عنه املاء �سيموت.

�شعاد اجلزائري

الهم�ش العايل 
�شاأبني بيت الطني

لكننا جند الي�م الختالف على اأ�شّده، وحتديداً يف ال��شط 
الثقايف، حيث ي�شل اخلالف اىل مراحل الكره القاتل، واأ�شميه 

قاتاًل لأن من ي�شتم )امليت( بعد رحيله وه� مدرك جيدا اأنه 
لن يتمكن من الرد عليه، ل يقل اإثمه عن الطعن لي�ش ب�شكني 

قاتل وامنا بت�شهري مدمر، لأنه املطع�ن به يف عامل اآخر، لذلك 
على )ال�شامت( ان يتحمل ردود اأفعال هذه الق�ش�ة، حتى وان 

رحل ه� الآخر اىل عامل الغياب الأبدي.



اأدب�������اء ع��راق��ي���ن

مل نن�َش اليمن 
التي احت�شنتنا باحلب

 ملجلة "ال�شبكة":

حامت ال�سكر

عبد الرزاق 
الربيعي

�سربي م�سلموجدان ال�سائغعلي العاق
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اأ���س��درت  ولليمن  نر�سي�س"،  "مرايا  نف�سي 
كتابّي اللذين اأردتهما �سغبًا لتع�سيد التحديث؛ 
الكتابة  در�س  كتاب  كاأول  ال�سمت"  "انفجار 
الن�سوية يف اليمن، و"ق�سيدة النر يف اليمن، 

اأجيال واأ�سوات".
اإل  يهمني  ل  الق�سّي،  منتبذي  يف  واأن��ا  الآن، 
مكافاأتي عن حمبتها  وتلك  اليمن.  تتعافى  اأن 

وت�سعة ع�سر عامًا من الإقامة وال�سفر.
علي جعفر العالق: بني زمنني

اجل��م��ال،  بالغة  حلظة  �سنعاء  و���س��ويل  ك��ان 
كان  كله.  الزمان  ح�سابات  خارج  تقع  وكاأنها 
عام ١٩٩١،  مبا�سرة،  اخلليج  بعد حرب  ذلك 
املذبحة،  م��ن  الناجني  اآخ���ر  وك��اأن��ن��ي  و�سلت 
فاأخذتني �سنعاء من حزين، مثلما الأّم متامًا.

وما  الإم��ارات،  اإىل جامعة   ١٩٩٧ غادرتها يف 
زلت اأذكر تلك اللحظة الفريدة: قراأت، واأنا يف 
اإبراهيم  ن�سرها  يل  مهداًة  ق�سيدًة  الطائرة، 
اأبو طالب يف اإحدى �سحف ذلك اليوم بعنوان: 
"ل ترحل". كان اأحد طلبتي الامعني، قبل اأن 

ي�سبح اأ�ستاذًا مرموقًا.
دهاٌة  مركبة،  ب�ساطٍة  ذي  معدٍن  من  اليمنّيون 
اأبناء احلياة املّرة، لكنهم  ويف منتهى الطيبة، 
�سّناع اجلمال واحلكمة والب�سا�سة. يف �سنعاء، 
كنت اأجد نف�سي على متا�ّس مع قلق الق�سيدة 
ك��ث��ريًا  كتبت  وف��ي��ه��ا  ال�سعبة،  واح��ت��م��الت��ه��ا 

ون�سرت كثريًا اأي�سًا.
الكارثّي  زمنها  من  تخرج  اأن  ل�سنعاء  قّدر  لو 

هذا، لكنت اأول العائدين، معها، اإليها.
وجدان ال�سائغ: مدينة الثقافة

ترك  اأن   ٢٠٠٩ ع��ام  �سهًا  ال��ق��رار  يكن  مل 
اإقامتي  كانت  فيه.  ما  واأحببت كل  األفته  وطنًا 
عر�س  على  املربعة  الفاتنة  ذم��ار  مدينة  يف 
الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  �سغرية  مدينة  القلب، 
ولكنك تفاجاأ بكّم احلراك الثقايف الذي ي�سج 
حتت اأ�ساعها، فتجد الغربي عمران وحممد 
وعبده  الديلمي  وعبا�س  من�سور  ال�سام  عبد 
ثقافية،  وح���وارات  مكتبات  ي��وف��رون  احل��ودي 
الثقافة  رواد  اأح��ف��اد  ع��ن  ي��ق��ال  ذل���ك  وم��ث��ل 
ول  والربدوين،  واملو�سكي  اليمنية: احل�سراين 

تردده  كانت  ما  �سوارعها  يف  واأنت  ت�سمع  تفتاأ 
اهلل  ع��ب��اد  ي��ا  ���س��وا  "�سوا  املقد�سية:  غ��زال��ة 

مت�ساوية".
جتربتي النقدية كانت تعك�س جراأة ارتياد اآفاق 
مده�سة على �سعيد الق�سة والرواية وال�سعر، 
الإب����داع  ب��ه��ا  خ�س�ست  ع���دة  ك��ت��ب��ًا  فن�سرت 
اليمني، ويل اأمنية: اأن اأعود اإىل ذمار املدينة 
الأحّب اإىل قلبي، واأزور جبل �سرب، واإب املدينة 
الأنيقة، ومدينة دمت امللفعة بالعيون املعدنية.

�سربي م�سلم حمادي: اإبداع 
خ�سب

وفوجئت   ،١٩٩٩ ع��ام  اأواخ���ر  اليمن  و�سلت 
وب��داأت  اليمني،  وال�سردي  ال�سعري  بامل�سهد 
يف  ورغ��ب��ة  ب�سغف  الإب���داع���ي  نتاجهم  اأق����راأ 
بالإبداع،  اخل�سبة  الأر���س  هذه  على  التعرف 
الدكتورة  م��ع  ذم���ار  بجامعة  التحقت  وح��ني 
وجدان ال�سائغ اأ�ستاذًا ثم عميدًا لكلية الآداب 
ثم رئي�سًا لق�سم اللغة العربية، �سجعت طلبتي 
وبحوث  التخرج  بحوث  يف  ي�سجلوا  اأن  على 
املاج�ستري والدكتوراه عن اأدباء مينيني، بعدها 
�سجلنا  وج���دان  دك��ت��ورة  زوج��ت��ي  ومب�ساعدة 
املقالح  العزيز  عبد  ماج�ستري عن  مو�سوعات 
من�سور  ال�سام  عبد  ال�سريف وحممد  وحممد 
وحممد ح�سني هيثم وح�سن ال�سريف و�سواهم.

هما:  اليمني  الأدب  عن  كتابني  اأ�سدرت  وقد 
درا�سات  والآف��اق،  و"اجلذور  ميانية"  "متون 
يف الأدب اليمني املعا�سر" وقد ودعتنا اليمن 
 ،٢٠٠٩ عام  مطلع  جيا�سة  وبعواطف  بالزهور 
ول��و ق��در يل ال��ع��ودة اإل��ي��ه��ا ف�����س��اأع��ود، فلدي 
جمموعة رائعة من الأ�سدقاء والأحبة مت�سوق 

حبي  ه��ي  اليمن  معهم،  واحل��دي��ث  لروؤيتهم 
الثاين بعد العراق.

عبد الرزاق الربيعي: مدينة 
اجلمال

و�سلت اليمن يوم ٧ كانون الأول ١٩٩٤، وكان 
ال�ساعر  �سديقي  �سنعاء  مبطار  ا�ستقبايل  يف 
ف�سل خلف جرب، وغادرتها يوم ١١ اآب ١٩٩٨، 
وحالت زخة اأمطار غزيرة دون دخويل املطار 
اإل بعد توقفها، وكاأّن اليمن ل تريد اأن اأغادرها! 
يف اليمن، مل�ست ب�ساطة احلياة والنا�س، وعبق 
�سادقت  الأم��ك��ن��ة،  تلك  م��ن  ي�سوع  ال��ت��اري��خ 
وجمانينها،  ووزراءه���ا،  وفقراءها،  اأدب��اءه��ا، 
منهم،  بكثريين  م�ستمرة  عاقتي  ت��زال  وم��ا 
الثانية  وامل�سرحية  ال�سعرية  ولدت���ي  واأع���د 
املنا�سب  املناخ  يل  توفر  فقد  اليمن،  يف  مّتت 
باأ�سحاب  والح��ت��ك��اك  وال��ك��ت��اب��ة،  ل��ل��ق��راءة، 
املقالح  جمل�س  يف  العالية  ال�سعرية  التجارب 

الأدبي.
زيارة اليمن فر�س عني، كونها مثل بيت اجلّد 
الذي ن�سّم به عبق املا�سي، ويف الأحوال كلها، 
التاريخ،  يف  وبغداد  �سنعاء،  �سقيقة  م�سقط 

وال�سعر، واجلمال.

حامت ال�سكر: حلظتان مينيتان
اأولهما  م�سريتي،  يف  مينيتان  حلظتان  هما 
اأوائ����ل  م��در���س��ًا يف  ع���دن  اإىل  ح���ني ذه��ب��ت 
من  حريتها  با  �سِ تعي�س  وكانت  ع�سرينياتي 
الح��ت��ال ال��ربي��ط��اين ال��ط��وي��ل، واأُخ��راه��م��ا 
يف  مدر�سًا  اخلم�سني  م�سارف  على  ب�سنعاء 
من  لقائها  حلظة  �سنعاء  اأطلْت  اإذ  جامعتها، 
التي  اجلبال  ت�سنعها  باأرجوحة  تلهو  الطائرة 
ت�سورها، حيث يتدفق النور من القمريات التي 
وت��ع��ززت  ليلها،  ن��واف��ذ  تو�سح 
مدنها  مبرائي  اليمن  جمالية 
املده�سة: ح�سرموت واإب وتعز 
واحلديدة واأخواتهن..النا�س ل 
حياة  غريب.  باأنك  ي�سعرونك 
امل�سائي، حيث  مقيلها  يوجزها 

اجلميع با رتب اأو مقامات.
اأث���رًا يف  م��ا كتبت هناك  اأك��ر 

يف درد�سات �سريعة، مع "ال�سبكة"، 
يتذكر اأدباء عراقيون، يومياتهم 
يف اليمن، التي احت�سنتهم بكثري 
من املحبة، يف ت�سعينيات القرن 
املن�سرم واأوائل الألفية اجلديدة، 
وال�سنوات التي �سبقت اندلع 
احلرب الدائرة هناك.

�شدام الزيدي- �شنعاء
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جنيب  حممد  ولد  املا�سي  القرن  ثاثينيات  يف 
حممد �سرور يف قرية )اإخطاب( مركز )اأجا(، 
تعمل  ب�سيطة  لعائلة  ١٩٣٢؛  الدقهلية  حمافظة 
قا�سية  فقرية  بيئة  يف  جنيب  عا�س  بالزراعة. 
رف�س  الفني،  م�سواره  ب��دء  يف  له  ملهمة  كانت 
ال�ستغال والإقطاع منذ نعومة اأظافره، وكانت 
لاأر�س قيمة فريدة عنده ككل امل�سريني يف كل 
الفتى  ي�سب هذا  اأن  وال��ده  وك��ان طموح  زم��ان، 
الثقافة  �سنوف  م��ن  فيه  فبث  ���س��اع��رًا  اأدي��ب��ًا 

الكثري، و�سغف الفتى بهذه الفنون كافة.

ال�سكل  ب��ني  اأع��م��ال��ه  ���س��رور يف  مي���زج جن��ي��ب 
الرومانتيكي وال�سكل امللحمي. ويف غربته كانت 
عاطفته الوطنية جيا�سه، ومن اأعماله املتميزة: 
ال�سحاتني،  ملك  واأوبريت  املداولة،  قبل  احلكم 
ويا�سني  نا�س،  اأجيب  ومنني  الأزرق،  وال��ذب��اب 
وب��ه��ي��ة، ول����زوم م��ا ي��ل��زم، ال���ذي ن��ح��ن ب�سدد 

قراءته.
يلزم(  م��ا  )ل���زوم  دي���وان  يف  ناحظه  م��ا  اأول 
)لزوم  كتابه  املعري، يف  العاء  اأبي  مع  متاهيه 
وهو  )اللزوميات(،  ب�  ي�سمى  ما  اأو  يلزم(  ل  ما 

فنٌّ يف ال�سعر ويف ال�سجع، يلتزم فيه ال�ساعر اأو 
ال�ساجع قبل احلرف الأخري من اأبيات ق�سيدته، 
احلرفان  يكون  ك��اأن  يلزمه،  ل  ما  �سجعاته،  اأو 

الأخريان متماثلني يف كّل القوايف.
عتبات الديوان واأول ما يلفت القارئ هو العنوان 
ا�سمًا  يختار  جعله  �سريح،  بتحدٍّ  يوحي  ال��ذي 
منه  لي�سطنع  وال�سعراء  اللغويني  عند  معروفًا 
ت��ف��ردًا،  التحدي  اأن���واع  اأ���س��د  يف  ج��دي��دًا  ا�سمًا 
فا�سم الديوان )لزوم ما يلزم( فيه اإ�سرار على 
والتقاليد، هذا  الأعراف  وقلب موازين  التمرد، 

القامتة  ال�ساخرة  ال�سعرية  ال�سور  عن  ف�سًا 
التي تغمر الديوان كله بدللتها.

العنوان  يف  ا�ستخدم  ال�ساعر  اأن  بالذكر  جدير 
من  متحرر  م�سدر  اإىل  وجلاأ  )ل��زوم(  امل�سدر 
عوامل  اإىل  ينطلق  اأن  يريد  لأن��ه  التعريف  اأداة 
�سعره  يف  ال�سلطة  فجعل  بزمان،  حم��دودة  غري 
يحرر  بزمن،  املحددة  غري  والكلمات  للمعاين، 
األفاظه من كل قيد، يطلق العنان لكلماته ليحلق 

باملعاين اإىل اأبعد حد حيث ل توجد قيود.
فيقول :

من اأين اأبداأ والظام،
يلتفُّ يف اأق�سى الوراء ويف الأمام!

عرجاء حتى الذاكرة..
والذكريات!

يا �سيداتي معذرة..
اأنا ل اأجيد القول، قد اأُْن�ِسيُت يف املنفى الكام،

وعرفُت �سرَّ ال�سمت..
كم ماتت على �سفتيَّ يف املنفى احلروف!

ال�سمت لي�س هنيهًة قبل الكام،
ال�سمت حرف ل ُيَخط ول يقال..

ال�سمت يعني ال�سمت..
هل يعني اجلحيم �سوى اجلحيم؟!

بل  مظلمة،  حياته  يرى  حمبطًا،  ال�ساعر  يبدو 
واأمامه،  خلفه  يتلفت  فهو  بالظام  نف�سه  �سّبه 
اإىل  ويحيله  وجدانه  يف  يدب  عميق  �سجن  ثمة 
حاله  اإليه  اآل  ما  عماه  يف  يتح�س�س  مظلم  كائن 
و�سمته  ال��دف��ي��ن��ة  ���س��رخ��ات��ه  ب��ني  م��ا  املتخبط 
ال�سارخ، لكنه كان جريئًا على الرغم من ق�سوة 

الذين واجههم.
فائقة  قدرة  على  يتوفر  يلزم(  ما  )لزوم  ديوان 
ي�ستمد  جعلته  �سدق  و�سحنة  ن���ادرة،  وم��ه��ارة 
ال�سكل  يرتدي  ل  اأدب  فهو  كثريا،  ال��راث  من 
بني  درام��ي  ح��وار  مبثابة  وق�سائده  التقليدي، 
ومعاناته،  فيها هواج�سه  ي�سوغ  والذات؛  الذات 
اأبي  مع  بحوارات  املتاأزم  حا�سره  على  وي�ستعني 
كيخوته  ودون  وبايرون  ودانتي  املعري،  العاء 

الذي ي�ستعري منه �سخ�سيته الجتماعية.
اإن الذي يتفاعل مع جنيب �سرور ي�سعر اأنه فنان 
الفن مهنة بل ر�سالة،  يهوى ما يكتب، مل يتخذ 

لكن الرجل العظيم عندما ي�سيبه جرح ما- لأي 
وميكن  عظمته  قدر  على  يكون  اأمله  فاإن  �سبب- 
اأن يكون �سقوطه، اأي�سًا، �سقوطًا مدويًا، والتيمة 
كانت  ال�سبور  عبد  ���س��اح  اإىل  ن�سبت  ال��ت��ي 
موجودة عند جنيب �سرور اأي�سًا، فقد اأخذ من 

طني الأر�س و�سنع اأدبًا.
مرات  العقلية  الأمرا�س  م�ست�سفى  �سرور  اأودع 
ول  يعار�س  ك��ان  لكنه  جمنونًا،  يكن  ومل  ع��دة، 
ب�سيء  معار�سته  تغليف  يجيد  ول  لأح��د  ي��اأب��ه 
اآنذاك احتواء  ال�سلطة  من الكيا�سة ومل ت�ستطع 
لفتقاده  اجلميع  مع  فا�سطدم  احل��ادة  اأفكاره 
اأو  احل���ادة  نظره  وجهة  جتميل  تقنيات  اأدن���ى 

اإخفائها.
ب��امل��وال  اأ���س��ب��ه  ن�سًا  لزومياته  يف  ���س��رور  كتب 

ال�سعبي:
له: يا ليل يا منفاي الأوِّ

َوياه ِحنَي ُيطِبُق الّظَام
ع�ِس.. كل كائٍن َينام كالنَّ
يا ليل �� كل كائٍن �ِسواي

ا���س��ت��خ��دم امل����وال لرت��ب��اط��ه ب��ال��ري��ف واحل��ي��اة 
الفرد  به  ي�سعر  ما  ل�سرح  و�سيلة  وهو  ال�سعبية، 
اآلم النفي  وللتعبري عن احلالة النف�سية، و�سرح 
)الليل،  كلمات  ال�ساعر  وا�ستخدم  وال��ف��راق، 
املنفى، الويل، الظام، النع�س(، وكلها حتيل اإىل 

املوت والفقدان.
دللة  هذا  ويف  واملنفى،  الغربة  تعتمل  نف�سه  يف 
فاملنفى  دللتيهما،  وت�����س��اوي  اق��ران��ه��م��ا  على 
ي�ساوي الليل بظلمته، وقد ا�ستخدم ياًء ن�سب بها 
ه الليل  املنفى لنف�سه وكاأنه جزء منه، كذلك �سبَّ

وهو  باملوت،  توحي  قامتة  �سورة  وهي  بالنع�س، 
هنا  ومن  م�ستيقظ،  املميتة  الظلمة  هذه  داخ��ل 
وكاأنه  منفاه،  ال�ساعر يف  اأيدينا على حالة  ن�سع 
كل  وقتامة،  وحزنًا  �سقاء  الأك��ر  الدللة  ينتزع 
هذا يتجلى يف �سوره املاأزومة كما يف ن�سه )حوار 

مع ناظم حكمت(:
اإن يف عيَنيك ُحزًنا يا جَنيب

بل لي�َس هذا احُلزُن عني بالغريب
لأكاُد اأمل�ُس باَعه

حزُن املنايف.. هكذا يبدو متامًا يف العيون
يبدو الن�س حوارًا مع ال�ساعر ناظم حكمت، لكنه 
ويبداأ  نف�سه  ال�ساعر  فيه  يناجي  مونولوج داخلي 
الغائر،  اجلرح  عمق  ليوؤكد  )اإن(  التوكيد  باأداة 
وي�ساأل عن احلزن الذي يراه يف عينيه؛ فريد باأن 

احلزن لي�س غريبًا عنه فقد اأ�سبح ثيمة حياته.
الكوميديا  �ساحب  دان��ت��ي،  م��ع  حم��اورت��ه  ويف 
الإلهية، ُيف�سح عن حالته النف�سية ال�سيئة، حني 
كان منفيًا ل ي�ستطيع العودة اإىل م�سر، ول حتى 
اإىل رو�سيا؛ حيث زوجته وابنه، كتب جنيب �سرور 

يف )بوداب�ست/ املنفى( يقول:
اأتدري ما اجلحيم؟!

- ها نحن فيه من ال�سباح!
- ل.. لي�َس هذا.. فاجَلِحيم،

هو اأن َتعي�َس با َوَطن،
ومتوَت يف املنفى،

وُتدفَن يف تراب الآخرين.
وطنه  بعيدًا عن  املوت  فكرة  ال�ساعر من  يخاف 
اجلحيم  لي�س  فاجلحيم  �سريدًا،  وحيدًا  واأهله 
املنفى،  هو  الدنيا  جحيم  لكن  فح�سب  الإل��ه��ي 

البعد عن الوطن الأم.
على  ُخطْت  التي  ال�سهرية  ق�سيدته  كتب  كما 

قربه:
قد اآن يا كيخوت للقلب اجلريح

اأن ي�سريح
فاحفر هنا قربًا ومن

وانق�س على ال�سخر الأ�سم
ينام، قلٌب  هنا  ها  حنانك،  قربي  ناب�سًا  " يا 

ل فرق من عاٍم يناُم واألف عام،
هذي العظام ح�ساد اأيامي فرفقًا بالعظام.

يعّد جنيب �سرور 
 )1978 - 1932(
اأهم �ساعر م�سري 

معار�ض، اقتحم عامل 
امل�سرح ممثاًل وخمرجًا، 

لديه ذائقة نقدية 
متميزة، كما اأنه ممثل 

وكاتب موهوب ل 
ي�سق له غبار، دخل 
ال�سجن مرات عدة 

واتهم باجلنون وانتهى 
به احلال يف م�سفى 

لالأمرا�ض العقلية، وهو 
�ساحب اأجراأ الق�سائد 

املمنوعة من الن�سر.

د.جيهان ال�شندويليالرتاجيديا الإن�شانية

يف )لزوم ما يلزم( لنجيب �شرور
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 حديث خرافة يا اأم عمرو
اأو  ك��ل��م��ة)خ��راف��ة(  بيننا  فيما  ن��ت��داول  نحن 
القول  عن  للحديث  اجلمع  ب�سيغ  )خرافات( 
لدينا  ج���اءت  وق��د  احلقيقي  غ��ري  املعتقد  اأو 
اأن  ال���راث  امل��ت��داول يف  كلمة )خ��راف��ة( م��ن 
ي�سري  كان  اأمه )خرافة(  عذرة  بني  من  رجًا 
من  اأرب��ع��ة  فاختطفه  ال�����س��ح��راء،  يف  وح��ي��دًا 
اأو  قتًا  اأم��ره  يف  واختلفوا  وحا�سروه  اجل��ن، 
ا�ستعبادًا لكنه نطق با�سم اهلل الكرمي فتحولوا 
اىل ا�ست�سافته يف جمتمعهم لفرة، ثم اأطلقوا 
�سراحه فعاد اىل اأم القرى؛ مكة، وهو يروي عن 
امل�ستملح،  الطريف  وعاداتهم  وطباعهم  اجلن 

غري ال�سحيح، والنا�س يتندرون!

 يف قرى اجلن
اخلليلي  جعفر  الراحل  العراقي  الروائي  اأف��اد 
املهمة  روايته  فكتب  ال�سعبية  املتوالية  هذه  من 
)يف قرى اجلن( عام ١٩٤٨ اإذ اأفاد من املعتقد 
ال�سعبي القائم على ا�ستح�سار اجلان والأرواح 
وذك بقراءة الأوراد والتعازمي ليليًا مدة اأربعني 
و)يختطف(  امل��ك��ل��ف  )اجل��ن��ي(  ل��ي��اأت��ي  ليلة 
اأو يكون له عبدًا  �ساحب الأوراد والأدعية معه 

يطيعه فيما اأراد.
كبري  بحفل  بل  هكذا  تبداأ  ل  اخلليلية  الرواية 
بزواج  حمتفيًا  ال�ساعي(  )طاهر  وال��د  يقيمه 
ولده و�سط الغناء والرق�س، وما اإن يكاد احلفل 
ينتهي، حتى تقوم الرعود والربوق ويزداد مكان 

العر�س �سجة وظلمة تنتهي بهدوء غريب وتنار 
من  العري�س  اختفى  وق��د  اأخ��رى  م��رة  الغرفة 
ال�ساعي  ط��اه��رًا  اجل��ان  اختطف  اإذ  غرفته، 
اأن  والظاهر  حائرين،  ووال��ده  عرو�سه  وتركوا 
مل  اجل���ان  لكن  جميًا  ك��ان  ال�ساب  ال�ساعي 

يختطفوه جلماله بل لأ�سباب اأخرى.
للبحث  وذاك  ه��ذا  اىل  املكلوم  ال��وال��د  �سعى 
يوفق  فلم  اجل��ان  من  ول��ده  ا�ستعادة  كيفية  يف 
الغرباوي(  )كرمي  ال�ساب  �سديقه  �َسِهر  حتى 
والأدعية  الكرمي  القراآن  قراءة  مع  ليلة  اأربعني 
ي�سحبه  من  اجلان  من  ال�سباح...لياأتي  حتى 
وي�ساهدان  يرافقان  حيث  ال�ساعي  مكان  اىل 

اأعراف اجلان وتقاليدهم ووعيهم العلمي.
يعيد اجلان طاهرًا و�سديقه وقد اختلف عليهما 
عا�سا  فقد  والتقاليد  والعادات  واملكان  الزمان 
لاأنانية  اأثر  ل  متكامًا  �سعيدًا  هناك جمتمعًا 

فيه ول تفرد يف القرار.
اأف���ادت من  كانت رواي��ة )يف ق��رى اجل��ن( قد 
والآي��ات  الأوراد  وق��راءة  التعزمي  )معتقدات( 
دار اجل��ن  امل��ف��ر���س اىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ك��رمي��ة 
وقراهم، وبهذا ا�ستغل اخلليلي املعتقد ال�سعبي 
ال�سابق  الإن�س  ملجتمع  انتقادية  رواية  ل�سياغة 

واحلايل.
 النجوم

ل��ي�����س��ت ك���ل امل��ع��ت��ق��دات ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ال��ع��امل 
اأن  ال��ن��ا���س  يعتقد  اجل��زائ��ر  ففي  مت�سابهة، 
اإذا  اإل اأحام ب�سر،  النجوم يف ال�سماء ما هي 
�سقطت جنمة )ا�سمها العلمي �سهاب اأو نيزك( 

من ال�سماء حتقق حلم واحد من الب�سر!
ويعتقد اجلزائريون اأن البت�سامة التي ير�سمها 
له  �ستجلب  الب�سر  من  ثاثة  �سفاه  على  الفرد 

ال�سعادة يف نهاية الأ�سبوع.
 اأبازاكي اليابانية

تقول  يابانية  اأ�سطورة  ا�سم  هو  بايا  اأب��ازاك��ي 
اأ�سفرت  التي  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  اإن��ه 
عن هزمية اليابان واأملانيا مقابل دول احللفاء 
���س��وارع  يف  ب��اي��ا(  )اأب���ازاك���ي  ال�سيدة  ظ��ه��رت 
ف��اإذا  الليل،  منت�سف  عند  الباب  لتدق  امل��دن 
ظهر الرجل اليها وجدها امراأة ملطخة بالدم 

وتطلب �سراب ال�ساكي، فاإن امتنع الرجل قتلته 
واإل اأخذت ال�سراب وذهبت.

الأمزاد.. خا�سة بالن�ساء
 ومن معتقداتهم يف موريتانيا، اأن العزف على 
اآلة الأمزاد الوترية يعد مق�سورًا على الن�ساء، 
لكن  منعوه،  عليها  العزف  الرجل  اأراد  ف��اذا 
جتلب  لأنها  الل��ة،  ه��ذه  من  يقرب  ل  الرجل 

ال�سوؤم له ولعياله!
 جنية ح�سني النمنم باليابان

 يف معتقدات اليابانيني اأي�سًا تعي�س قرب املياه 
ال�سيدة )نوري اأدنا( ويتاألف ج�سمها من راأ�س 
امراأة وج�سم ثعباين عري�س ولديها �سعر طويل 
اأحدًا اليها ومل  اإذا دعت  واأنياب تربزها للقتل 
الليل  منت�سف  اأح��د  اأزعجها  اإذا  اأو  ي�ستجب، 

عند نومها!
 هذه النوري اأدنا تذكرنا بحكاية ح�سني النمنم 
ال�سياد التكريتي الذي اختطفته �سعاة ال�سط 
ل�سنوات  ال��ك��ه��وف  ب��ني  وك��ره��ا  اىل  واأخ���ذت���ه 

و�سارت زوجته بالإكراه.
اإن  وال�سعاة  النمنم  ح�سني  اأ���س��ط��ورة  تقول 
يوم  ك��ل  �ساقيه  تلح�س  كانت  الَفّظة  ال��زوج��ة 
ال�سباحة  اأو  امل�سي  ي�ستطيع  ول  فت�سعفان، 

للفرار منها.
اأجنبت ال�سعاة من النمنم اأربعة اأولد، ويبدو 
منها  الهرب  فا�ستطاع  ف��رة،  عنه  �سهت  اأنها 
عائدًا اىل اأهله وهي تتابعه مهددة بقتل اأولده 

اإذا مل يعد.
رف�س ح�سني النمنم زواج الأكراه هذا فقامت 
ال�سعاة بقتل اأولدهما واأحدًا بعد اآخر، وظلت 
اأح��د  ول  قائمة،  والنمنم  ال�سعاة  ا���س��ط��ورة 

يعرف احلقيقة حتى يومنا هذا.
ما  ي���روون  الب�سر  م��ن  النمنم  ح�سني  اأح��ف��اد 
يعتقدون اأنه جرى جلدهم والنا�س بني م�سدق 

ومكذب.
 من معتقدات ماليزيا ال�سعبية

من  يت�ساءمون  و���س��واه��ا  ماليزيا  يف  النا�س   
لكنهم  واأمريكا  اأملانيا  وكذلك يف  الرقم )١٣( 
وي��ج��دون��ه  ال��رق��م )٤(  ي��خ��اف��ون  ال��ي��اب��ان  يف 
مرادفًا لكلمة )موت( لذلك فهم ل يلفظونه ول 

ي�سعونه رقمًا للغرف وامل�ساكن، متامًا مثل رقم 
)٣( عند �سواهم.

ي�ساركهم  ال��ت��ي  م��ال��ي��زي��ا،  م��ع��ت��ق��دات  وم���ن 
و�سادة  على  اجللو�س  ع��دم  فيها،  العراقيون 
وظهور  ال��راأ���س،  وج��ع  ي�سبب  ذل��ك  لأن  ال��ن��وم 

البثور يف اجل�سم!
ع�سرة  اثنتي  اأول  تناول  اأن  معتقداتهم  ومن   
حبة من العنب عند ظهوره وقطافه يف منت�سف 

راأ�س ال�سنة يجعل املرء �سعيدًا.
 الأكتاف ..اأجنحة!

عظام  اأن  امل��اي��و  يف  ال��ن��ا���س  معتقدات  وم��ن 
يطريون  الب�سر  كان  اأجنحة  لها  الإن�سان  كتف 
لعنة  حلت  ثم  الطري،  يطري  مثلما  بوا�سطتها 
على الب�سر و�سعفت عظام الكتف وذهب ري�سها 

فعاد الإن�سان مي�سي ويرك�س!
يف اأمريكا

اأن  من  املتحدة  وال��ولي��ات  كندا  �سكان  يحذر 
يدو�س املرء �سقًا يف الأر�س، فذلك يف معتقدهم 

�سيك�سر ظهر اأم اأقرب طفل عندهم.
معتقدات مت�سابهة اأخرى

تتعلق  ل  التي  امل��ت��وارث��ة  معتقداتها  لل�سعوب   
ب�سعب واحد ومنها اأن ظهور البدر كامًا يوؤثر 
وفق  الإن�سان على  اإيقاع عمل  �سرًا يف  اأو  خريًا 

نيته.
ن�ساطه  يزيد  فذلك  ال�سكر  الطفل  تناول  واإذا 
الأع��ي��اد  يف  الج��ت��م��اع  عند  و�سخبه  احل��ي��وي 
الطفل  حيوية  اأم��ر  اأن  �سك  ول  واملنا�سبات، 
�ساعتها ل ي�سببه تناول ال�سكر، بل حيوية اجلمع 

و�سخبهم.
 كرثة ال�سحك

من  كثري  لدى  معتقدًا  هناك  اإن  نقول  اأخ��ريًا   
وال�سرور  ال�سحك  ك��رة  اأن  م��ف��اده  ال�سعوب 
املفاجئ يف جل�سة ما قد ت�سبب بعد ذلك كدرًا 
يتحا�سون  فهم  ولذلك  لل�ساحكني،  حزنًا  اأو 

ال�سحك امل�ستمر ويخ�سون نتائجه!
 وبعد

هذه مناذج من املعتقدات ال�سعبية املتعددة بني 
الكثرية  جذورها  لها  وهناك،  هنا  من  �سعوب 

التي حتتاج للتحليل واملقارنة وال�ستمتاع.

مثلما يختلف الب�سر يف ال�سحنة 
والطول والق�سر واللغات 

يختلفون اأي�سًا يف معتقداتهم 
ال�سعبية املتوارثة الآتية من 

اأن�ساق اعتقادية متوارثة قد ل 
ت�ستند اىل )حقيقة( علمية.
اإن عدم وجود حقيقة علمية 

لذلك املعتقد يجعله �سمن 
خرافات ال�سعوب املتداولة 

التي ل يدعمها دليل ولكن تلك 
املجموعة من الب�سر)توؤمن ( بها 

قبول اأو رف�سا.

قراءة يف املعتقدات ال�شعبية عرب العامل



ت��ح��ق��ي��ق��ات

اأن  يعلم  فهو  ال�سدمة،  الرجل  يحتمل  مل 
ب�سيطة  عائلة  من  تنحدر  منزل  ربة  زوجته 
اأن  قبل  جتارية،  اأعمال  اأي��ة  لديها  ولي�ست 
يخربه املوظف اأن هناك ت�سابه اأ�سماء بينها 
�سرائب  دف��ع  من  متهرب  كبري  تاجر  وب��ني 
للدولة، وهذا يعني اأن بانتظاره �سل�سة طويلة 
من الإجراءات لإثبات اأن زوجته لي�ست هي 

ال�سخ�س املطلوب للدولة.
ح����دث ه����ذا ب��ع��د اأن ات��ف��ق ع��ل��ي م��ه��دي، 
�سراء  على  اجلي�س،  يف  وحدة  اإىل  املنت�سب 

اإىل  تفتقر  نائية  منطقة  يف  اأر����س  قطعة 
الع�سرة  يتجاوز  ل  ب�سيط  ب�سعر  اخلدمات 
مايني دينار، باملقارنة مع ا�سعار العقارات 
اخليالية يف بغداد، هي كل ما جمعه من مال 
واأراد ت�سجيل ملكيتها با�سم زوجته يف دائرة 
التي  ال�سعب،  منطقة  يف  العقاري  الت�سجيل 
اأعلمته باأن زوجته مطالبة ب�سرائب باهظة! 
م�ساعدة  راجيًا  عمله،  ظروف  مهدي  �سرح 
امل�ستحيل  من  لأنه  التدقيق  واإع��ادة  الدائرة 
موظفي  لكّن  التاجر،  هي  زوجته  تكون  اأن 

من  كتب  بجلب  وطالبوه  يقتنعوا  الدائرة مل 
والهيئة  التجارة  وزارة  بينها  متعددة  جهات 
العامة للكمارك، ودوائر ال�سريبة والت�سجيل 
هي  لي�ست  زوجته  اأن  يثبت  حتى  العقاري، 

ال�سخ�س املتهرب �سريبيًا.
يقول مهدي: ما ذنبنا وقد وقعنا �سحية بني 
لوائح حكومية �سارمة وبني عجرفة املوظفني 
وماحقة ال�سما�سرة وذوي النفو�س ال�سعيفة 
مثل  يف  يجدون  الذين  املوظفني  بع�س  من 
على  لانق�سا�س  ف��ر���س��ة  الأخ���ط���اء  ه���ذه 

الفقراء وم�س ما تبقى من دمائهم.
وت�����س��اءل ال��رج��ل مب���رارة: مل���اذا ل ي��ع��ودون 
ال��ت��ول��د يف  وت��اري��خ  وال��ل��ق��ب  الأم  ا���س��م  اإىل 
هذه  من  ب��دًل  الرباعي  ال�سم  تطابق  حال 
فقري  يتحملها  التي  املتع�سفة  الإج����راءات 
من  ومتهرب  مرّفه  تاجر  مع  ا�سمه  ت�سابه 

دفع ال�سرائب للدولة؟!
ي�سكل ت�سابه الأ�سماء لدى العراقيني، ورمبا 
توؤدي  قد  كربى  حمنة  العربية،  املنطقة  يف 
اإىل زج بع�سهم يف ال�سجون يف حال تطابق 

ا�سم املرء مع اأحد املطلوبني للعدالة.
فاأغلب  �سائعة،  الأ���س��م��اء  ت�سابه  وظ��اه��رة 

باأ�سماء  تيمنًا  اأولده���م  ي�سّمون  العراقيني 
والتاريخية،  الدينية  وال�سخ�سيات  الأنبياء 
ما  اإذا  تعقيدًا  اأك��ر  منعطفًا  تاأخذ  اإنها  بل 
با�سم  ال�سم  يكّنون  منهم  كثريًا  اأن  علمنا 
وعلي  جا�سم  باأبي  يكنى  فمحمد  ثابت  اآخر 
باأبي ح�سني ومو�سى باأبي هارون وكرمي باأبي 
وت�سكل  وه��ك��ذا،  خطاب  ب��اأب��ي  وعمر  ح��امت 
اأ�سماء ال�سخ�سيات الدينية والتاريخية اأكر 
وفقا  العراقيني،  اأ�سماء  من  باملائة   ٧٠ من 

لتقديرات غري ر�سمية.

اكت�سف علي مهدي، وهو مواطن حمدود الدخل، 
اأن زوجته مطالبة ب�سرائب تبلغ مئات املاليني من 

الدنانري ب�سبب تهربها من دفع �سرائب عن �سلع 
ومواد م�ستوردة من ال�سني واأوروبا!

خلٌل اإداري يتحمل 
تبعاته امل�اطن

حمن��ُة ت�شاب��ِه الأ�شماء.. 
و���ش��ي��ل��ُة اب���ت���زاٍز ب���اأي���دي ال��ف��ا���ش��دي��ن

اياد عطية اخلالدي

زياد ج�ساماللواء خالد املحنابدر الزيادي
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ويف ظل نظام اإداري ي�سوبه الروتني والتعقيد 
م�سكلة  تغدو  الف�ساد  فيه  ويتف�سى  والف�سل 
ت�سابه الأ�سماء و�سيلة ابتزاز للمواطنني من 

ِقَبل موظفني اأدمنوا الر�سا.
مطلوب اأمنيًا..!

يقول حممد ح�سن، وهو �ساب يزاول الأعمال 
اإىل  تقله  كانت  التي  ال�سيارة  اإن  احل���رة، 
منزله اأوقفت عند حاجز اأمني )�سيطرة(، 
وُط���ل���ب م���ن رك���اب���ه���ا اإب�������راز ب��ط��اق��ات��ه��م 
البطاقات  اأع��ادوا  دقائق  وبعد  ال�سخ�سية، 
الأمن  رجل  مني  ُطلب  بينما  اأ�سحابها  اإىل 
الرجل واقتادين اإىل اأحد مراكز ال�سرطة، 
وهناك فوجئت بائحة طويلة من التهامات 
عنها  اأع��رف  ل  تنتظرين  اإجرامية  باأعمال 
ا�سمي،  ي�سبه  مرتكبها  ا�سم  اأن  �سوى  �سيئًا 
وعاملني  معي  تعاطف  ال�سابط  اأن  ول��ول 
ال�سجن  اإىل  تعر�ست  قد  لكنت  باإن�ساف 
براءتي،  اأثبت  حتى  اهلل  اإل  يعلمها  ل  مل��دة 

فقد عمل على الت�سال باأحد 
�ساعة  يف  وجلبه  امل�ستكني 
ليتاأكد  الليل  من  متاأخرة 
م���ن ���س��دق ادع���اءات���ي، 
وبالفعل اأكد امل�ستكي اأين 
املطلوب  ال�سخ�س  ل�ست 

واأن املو�سوع جمرد ت�سابه اأ�سماء.
ولكن ل�سوء احلظ، فاإن اأغلب الذين تت�سابه 
يحتجزون  اأمنيني،  مطلوبني  مع  اأ�سماوؤهم 
التحقيقات  �سل�سلة معقدة من  وميرون عرب 
عائاتهم  ي�سطر  ما  لابتزاز،  ويتعر�سون 
اإىل دفع مبالغ كبرية، قبل اأن يثبتوا براءتهم.

ل�سنة  النافذ  العراقي  الد�ستور  كفل  وق��د 
٢٠٠٥ احلريات ال�سخ�سية يف مواد د�ستورية 
احلجز  حظرت  التي   ١٩ امل��ادة  منها  ع��دة 
والتحقيق مع اأي �سخ�س ال باأمر من قا�ٍس.

نظام اإداري مرتهل
عامًا(:   ٣٨ )موظف،  مقتدى  اأبو  طه  يقول 
عندما بعنا منزلنا يف منطقة امل�ستل، وبعد 
الإجراءات املعقدة التي يجب املرور خالها 
من اأجل اإجناز معاملة حتويل ملكية املنزل، 
اأخربنا املوظف يف دائرة ال�سجل العقاري اأن 
ثمة ت�سابهًا بني ا�سم �ساحب البيت الذي كنا 
قد ا�سرينا منه، وكان املنزل ما يزال با�سمه، 
وب���������ني 

�سخ�س مطلوب للدولة مببالغ �سخمة.
ويو�سح اأبو مقتدى: يف احلقيقة اإنه مل يكن 
اجلد  فا�سم  متطابق،  اأ�سماء  ت�سابه  هناك 
الثاين للرجل هو )جرب( بينما اجلد الثاين 
عن  ف�سًا  ه��ذا  )ج��اب��ر(،  املطلوب  للرجل 
اأك��ر من  لديها  عامة  وال��دول��ة  ال��دائ��رة  اأن 
املواطن  ترهق  اأن  دون  من  للتحقق  و�سيلة 
مبعاملة البحث عن ال�سخ�س املطلوب وهي 
يف  �سنوات  اأو  اأ�سهرًا  ت�ستغرق  قد  معاملة 
اإىل ا�سم  العودة  اإذ ميكنهم  بع�س الأحيان، 
الأولد  واأ�سماء  والعمر  الزوجة  وا�سم  الأم 

والبنات لفك الت�سابك وح�سم املو�سوع.
ل  ال��ن��ف��و���س  ���س��ع��اف  بع�س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
لكي  ب�سهولة،  املو�سوع  ينتهي  اأن  ي��ري��دون 
ل  اأن  يجد  وعندما  امل��واط��ن،  )يرّك�سوا( 
طائل من رك�سه �سي�سطر لدفع )املق�سوم( 

لهم.. هذه هي الق�سة كلها.
عن  البحث  اإن  بح�سرة:  طه  ال�سيد  ي�سيف 
املطلوبني للدولة لي�س م�سوؤولية مواطن لديه 
معاملة، بل م�سوؤولية اأجهزة الدولة الكثرية، 
الإداري  النظام  اأن  يف  له  ذن��ب  ل  املواطن 

مرهل وفا�سد ومتخلف.
م�سهد ماأ�ساوي

ج�سام،  زي��اد  وال�سحفي  الت�سكيلي  الفنان 
اأثناء  الأ�سماء  ت�سابه  مبحنة  ا�سطدم  الذي 
تتطلب  ع��ق��ار  ملكية  نقل  معاملة  ترويجه 
دائ��رة  اإج��راءات��ه��ا مراجعة  ب��ني  م��ن 
ردود  م�ساهد  ي�سف  ال�سريبة، 
يخربهم  عندما  املواطنني  اأفعال 

ب�سرائب  مدينون  باأنهم  ال�سريبة  موظف 
عن مواد م�ستوردة تبلغ اأقيامها اأحيانًا مئات 
والذهول  بال�سدمة  الدنانري  من  املايني 
اإذ ترت�سم على وجوههم عامات  واحلرية، 
اأن  ول�سيما  وال�ستغراب،  واحل��زن  اخليبة 
ال�سترياد  بق�س�س  لهم  عاقة  ل  اأغلبهم 

والتهرب ال�سريبي.
ال��ذم��ة(  )ب����راءة  اإج����راء  اإن  ج�سام  ي��ق��ول 
حال  يف  ي�ستلزم،  عقارية  ملكية  نقل  عند 
وجود وكيلني عن البائع وامل�سري، التدقيق 
يف اأرب���ع���ة اأ���س��م��اء ه��م ال��ب��ائ��ع وامل�����س��ري 
ت�سابه  يظهر  اأن  الطبيعي  ومن  ووكياهما، 
لكل  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة  اأو  ثاثة  م��ع  اأ�سماء 
فاإما  خياران؛  واأمامك  اأك��ر،  ورمب��ا  ا�سم، 
املوظف  اإىل  تدفعه  مبلغ  على  تتفاو�س  اأن 
من  كثريًا  يتطلب  ل  وه��ذا  اللتبا�س،  حلل 
العناء مبجرد الرجوع اإىل ا�سم الأم اأو حمل 
دوامة  يف  مت�سي  اأن  اأو  وتاريخها،  ال��ولدة 
طويلة من املراجعات تبداأ من �سجل الأحوال 
ول  اخلما�سي،  ا�سمك  فيها  تطلب  املدنية 
رقم  لديها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارة  ب����وزارة  تنتهي 
وافية  معلومات  على  ي�ستمل  الذي  بطاقتك 
يلجاأون  املواطنني  اأن  الطبيعي  ومن  عنك. 
ال�سري  عن  يغنيهم  ال��ذي  الأول  اخليار  اإىل 
اأو  �سهر  يف  ينتهي  ل  قد  جمهول  طريق  يف 
يدركه  اأم��ر  وه��و  امل��راج��ع��ات،  م��ن  �سهرين 

املوظفون يف دوائر ال�سريبة.
واأ�سار ج�سام اإىل اأنه لحظ اأن مدير دائرة 
ال�سريبة لديه ال�ساحية بت�سهيل اإجراءات 
املعاملة بتعهد يكتبه املراجع ُيفيد باأنه لي�س 
جمرد  ذل��ك  واأن  امل��ط��ل��وب،  ال�سخ�س  ه��و 
ت�سابه اأ�سماء، وت�ساءل: ملاذا ي�ستخدم املدير 
هذه ال�ساحية يف حال وجود )وا�سطة( ول 
مها على جميع املراجعني الذين يعانون  يعمِّ

من حمنة ت�سابه الأ�سماء؟! 
اإجراءات تع�سفية

اإىل  من جانبه، يلفت احلقوقي عاء رزاق 
املواطنني  ت��واج��ه  حقيقية  مع�سلة  وج���ود 
وجود  عند  ال�سريبي  بالتحا�سب  املكلفني 
اآخ��ري��ن  اأ���س��م��اء  م��ع  اأ�سمائهم  يف  ت�سابه 

بع�س  يف  ال�سريبة  �سجات  يف  م��وج��ودة 
الدوائر.

وم���ن الأم����ور ال��غ��ري��ب��ة اأن امل��واط��ن ال��ذي 
يف  مواطن  ا�سم  مع  ا�سمه  يف  ت�سابهًا  يجد 
اأخرى يتوجب عليه حتمل عبء  حمافظات 
منها  كتب  وج��ل��ب  ال��دوائ��ر  تلك  م��راج��ع��ة 
وهو  الفروع،  تلك  من  ذمته  ب��راءة  لتاأكيد 
اأمر ل ذنب له فيه، بل اإن حل اللتبا�س هو 

من واجبات هذه الدوائر.
معامات  اإج�����راءات  اإي��ق��اف  رزاق  وع���دَّ 
حتل  بكتب  وربطها  ال�سريبي  التحا�سب 
بحق  تع�سفيًا  اأم��رًا  الأ�سماء  ت�سابه  م�سكلة 
املواطنني، واأكد اأن دوائر الت�سجيل العقاري 
تتحمل هذا الت�سابه لأنها ل تطلب معلومات 
واللقب  الرباعية  الأ�سماء  تت�سمن  كاملة 
ذلك  وغري  الثاثي  اأو  الرباعي  الأم  وا�سم 
اأية  جتنب  من  مُتّكنها  التي  املعلومات  من 
بالأ�سماء.  ت�سابه  وج��ود  ح��ال  يف  م�سكلة 
املحاكمات  اأ���س��ول  ق��ان��ون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املادة ٩٢ منه ن�سَّ على عدم  اجلزائية يف 
جواز القب�س على اأي �سخ�س اأو توقيفه اإل 
باأمر ق�سائي. ولفت اإىل اأن هذه الإجراءات 
تنهك حقوق املواطنني وتهدر وقتهم ووقت 
التي  البيانات  نق�س  ب�سبب  نف�سها  الدوائر 
بدفع  املكلفني  من  املوظفون  عليها  يح�سل 
�سجات  ميتلكون  ال��ذي��ن  اأو  ال�����س��رائ��ب 

عقارية و�سواها.
ال�����س��ري��ب��ة  دوائ������ر  اغ���ل���ب  اأن  وال����اف����ت 
ملكيات  ن��ق��ل  ت��خ�����س  ال��ت��ي  وامل���ع���ام���ات 
بو  عقارية من �سخ�س اإىل اآخر يديرها معقِّ
الدوائر،  هذه  ملوظفي  معروفون  معامات 
وقد واجه املواطنون الذين حاولوا اخلا�س 
م���ن ���س��ب��اك امل��ع��ق��ب��ني م�����س��ك��ات ك��ب��رية 
امل��وظ��ف��ون  خلقها  معاماتهم  اإجن����از  يف 
الفا�سدون كي ي�سمحوا باإدامة دور املعقبني 
من  وحمايته  الف�ساد  حياة  دورة  وا�ستمرار 

اأية اإجراءات م�سادة.
مزيد من املعلومات حلل املع�سلة       

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ي��وؤك��د 
خا�س  ت�سريح  يف  امل��ح��ّن��ا،  خ��ال��د  ال��ل��واء 

ل�"ال�سبكة"، اأن ال�سرطة العراقية تعمل الآن 
اأ�سدره جمل�س الق�ساء  وفقا للتعميم الذي 
معلومات  اإدراج  وج��وب  املت�سمن  الأع��ل��ى 
اإ�سافية عن املطلوبني عند اإ�سدار مذكرات 
القب�س بحقهم كال�سم الرباعي وا�سم الأم 
القب�س  م��ذك��رة  رق��م  ع��ن  ف�سًا  واللقب، 
وفتح �سجل لأوامر القب�س خلزن املعلومات 

املتعلقة باأوامر القب�س يف احلا�سوب.  
اإن  ل�����)واع(:  ق��ال  اأن  املحّنا  ل��ّل��واء  و�سبق 
"هنالك مطلوبني للعدالة تت�سابه اأ�سماوؤهم 
فيتعر�سون  بريئني  مواطنني  اأ���س��م��اء  م��ع 
للم�ساءلة وامل�سايقات يف املطارات،" موؤكدًا 
ا�ستكمال  بعد  �ستنتهي  امل�سكلة  "هذه  اأن 
وبنيَّ  املوحدة."  الوطنية  البطاقة  م�سروع 
على  �ستعتمد  املوحدة  البطاقة  "اأن  املحّنا 
رقم البطاقة التي ل ميكن اأن تتكرر مع رقم 

بطاقة وطنية اأخرى."
من جهته، قال ع�سو جلنة الأمن والدفاع 
�سحفية  ت�سريحات  ال��زي��ادي(، يف  )ب��در 
ت�سابه  "اإن  خمتلفة،  اإعام  و�سائل  نقلتها 
الأمنية  واجلهات  موجودة،  حالة  الأ�سماء 
مع  الت�سابه  ح��ال  يف  الأم  ا�سم  اإىل  تلجاأ 
للق�ساء  واملطلوبني  الإره��اب��ي��ني  اأ���س��م��اء 
اإجراء  حال  "يف  اأنه  اإىل  العراقي،" لفتًا 
التدقيق وعدم ت�سجيل اأية موؤ�سرات اأمنية 
اأ�سماوؤهم  املت�سابهة  مع  ا�سكال  اأي  ُي��زال 

بعد عملية التدقيق والتاأكيد."
القوات  من  متابعة  هنالك  "اأن  واأ���س��اف 
الأمنية لهذا امللف، ول�سيما يف املحافظات 
داع�س  ع�سابات  عليها  �سيطرت  ال��ت��ي 
الإره���اب���ي���ة ���س��اب��ق��ًا، اأم����ا يف حم��اف��ظ��ات 
تكون  الأ�سماء  ت�سابه  ق�سية  فاإن  اجلنوب 
فيها قليلة،" كا�سفًا عن "وجود تن�سيق عاٍل 
وتوجيه حكومي لإنهاء هذه ال�سكالية لدى 

الكثري من املواطنني".
واأ�سار اإىل اأن "جلنة الأمن والدفاع النيابية 
لديها دور يف هذا الأمر، عرب التوا�سل مع 
"اللجنة  اأن  مبينًا  الوطني،"  الأمن  جهاز 
الإ�سراع يف  الوطني  الأمن  مع جهاز  تتابع 

اإنهاء هذا امللف."
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بل  العهد،  حديثة  لي�ست  الإقليم  يف  ال�سياحة 
ازدادت  لكنها  ما�سية،  عقود  اإىل  متتد  اإنها 
عليه،  ك��ان��ت  مب��ا  قيا�سًا  الأخ���رية  الآون���ة  يف 
ت�سهد  الأي��ام  هذه  ويف  كثرية.  لأ�سباب  وذلك 
من  كبرية  اأع���داد  توافد  الإقليم  حمافظات 
ال�����س��ائ��ح��ني ي��اأت��ون م��ن حم��اف��ظ��ات ال��ع��راق 
تخفيف  بعد  ول�سيما  واجلنوبية،  الو�سطى 
كورونا،  بوباء  اخلا�سة  الوقائية  الإج���راءات 
ف�سًا عن موجة احلر التي اجتاحت املناطق 
الطاقة  غياب  اأزم��ة  مع  وتزامنها  العراقية 
الكهربائية، ما دفع كثريًا من �ساكني مناطق 
العراق املختلفة للتوجه اإىل املناطق ال�سياحية 

يف تلك املحافظات.
هيئة  با�سم  الناطق  ر�ستي(،  )ن��ادر  �ساألنا 
الوافدين  اأع���داد  عن  الإقليم،  يف  ال�سياحة 
الإقليم  اإىل  العراقية  املحافظات  �سياح  من 
اأرق��ام  توجد  ل  ف��اأج��اب:  ال�سيف،  ف�سل  يف 
ال�سياح  اأع�����داد  ع��ن  دق��ي��ق��ة  واإح�����س��ائ��ي��ات 
الوافدين حتى الآن، لكن كثريًا من العراقيني 
ياأتون لزيارة املحافظات ال�سمالية يف الإقليم 
اإن  ق��ائ��ًا:  واأردف  ال�سيف.  ف�سل  ط���وال 
العام  يف  كثريًا  ت��اأث��رت  الإقليم  يف  ال�سياحة 
رافقها  وما  كورونا  جائحة  جّراء  من  املا�سي 
هذه  تخفيف  وبعد  ال��ي��وم  �سحية،  قيود  م��ن 
كان  مما  اأف�سل  ال�سياحة  و�سع  ف��اإن  القيود 

عليه يف العام املا�سي.
بها  تتميز  التي  الطبيعة  اأن  ر�ستي  ويو�سح   
جبال  م��ن  فيها  وم���ا  الإق��ل��ي��م،  حم��اف��ظ��ات 
لل�سياح.  مق�سدًا  جتعلها  و�سالت،  وودي��ان 
م�سريًا اإىل اأن درجات احلرارة يف املحافظات 
الأخرى تعطيها  باملحافظات  قيا�سًا  ال�سمالية 
ميزة �سياحية لأنها اأقل بطبيعة احلال لوجود 
اجلبال واملناطق املرتفعة التي عادة ما يكون 

فيها املناخ معتدًل. 
امل�سايف  م��ن  كبري  ع��دد  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار 
واملواقع املميزة يف خدماتها ال�سياحية، ف�سًا 
الأم��ور  ه��ذه  وك��ل  ال�سياحية،  املنتجعات  عن 

ت�سهم يف ازدياد عدد ال�سائحني.
 خطط لتطوير ال�سياحة

يف  ال�سياحة  لتطوير  املو�سوعة  اخلطط  وعن 

تتميز حمافظات العراق ال�سمالية يف اإقليم كرد�ستان باأنها ت�سم 
مواقع �سياحية من منتجعات وم�سايف عدة، وت�سفي الطبيعة 

اخلالبة �سحرها على اجلبال التي ترتدي الثوب الأخ�سر يف ف�سل 
ال�سيف، ف�ساًل عن �ساللت رائعة جتعلها مق�سدًا مهمًا لكثري من 

العائالت العراقية.

�شاللٌت خاّلبة وجباٌل خ�شر

تفتح ذراعيها لل�شّياح
كرد�شتان

منتجعات

�شحى �شعيد جميد
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حمافظات الإقليم، يقول ر�ستي اإن خطط تطوير 
ال�سياحة تت�سمن اإن�ساء م�ساريع �سياحية ف�سًا 

عن تطوير اخلدمات وحت�سني جودتها.
يف  ال�سياحة  انتعا�س  تاأثري  عن  ر�ستي  �ساألنا  و 
اإن  ق��ائ��ًا:  ف��اأج��اب  القت�سادي  الإقليم  و�سع 
تطوير  على  فقط  ي�سرف  احل��ك��وم��ي  اجل��ان��ب 
اخلا�س  القطاع  فهو  امل�ستفيد  اأم��ا  ال�سياحة، 
اإذ  ال�سياحة،  انتعا�س  من  اإيجابيًا  يتاأثر  ال��ذي 
الفنادق،  على  الإقبال  وي��زداد  الأ�سواق  تزدهر 
ال�سياحة  م��ن  ح��ك��وم��ي��ة  اإي������رادات  ت��وج��د  ول 
معلومات  اأي��ة  هناك  ولي�ست  ال�سرائب،  �سوى 
يف  ال�سياحة  من  املالية  العائدات  عن  تف�سيلية 
الإقليم، م�سريًا اإىل اأن �سكان حمافظات الإقليم 
اأي�سًا اإىل املناطق ال�سياحية يف ف�سل  يتوجهون 
ال�سيف، لكن الن�سبة الأكرب من ال�سياح هم من 

املحافظات العراقية الأخرى.
عامًا،   ٥٠ )�سائح،  كرمي  اأ�سعد  ال�سيد  وحدثنا 
لل�سيارات(  الحتياطية  امل��واد  جت��اره  يف  يعمل 
اأ�سرتي  مع  "اأتيت  ق��ائ��ًا:  زي��ارت��ه  اأ�سباب  عن 
املكونة من زوجتي اأم عاء واأولدي عاء وولء 
واأ�سماء اإىل امل�سايف هنا من اأجل الرويح عن 
الأولد، وعادة يف ال�سيف  النف�س والرفيه عن 
ال�سمالية  املحافظات  اإىل  اأ�سرتي  اأ�سطحب 
لوجود مواقع �سياحية كثرية فيها، ولقرب الإقليم 
من املحافظات الأخرى اأي�سًا، ولأن هذه املناطق 
العراق  خ��ارج  ال�سياحة  كلفة  اأن  اإذ  عراقية، 
لكل  بالطائرات  فال�سفر  باهظة بطبيعة احلال، 
ل ال�سياحة يف الإقليم  اأف�سّ الأ�سرة مكلف لذلك 
اإذ  اأي�سًا،  ووقتي  املالية  اإمكاناتي  تنا�سب  لأنها 
باإمكاين اأن اأعود متى �سئت اإىل بغداد يف اليوم 

نف�سه ب�سيارتي اخلا�سة."
اكر  "اإن  فتقول:  ع��اء  اأم  اأ�سعد  زوج���ة  اأم���ا 
اإىل حمافظة  الدخول  املتعبة هي عملية  الأم��ور 
بوابات  ت�سهد  م��ا  ع��ادة  حيث  حت��دي��دًا،  اأرب��ي��ل 
الوافدين،  ال�سياح  لكرة  �سديدًا  زحامًا  الإقليم 
اإج��راءات  بت�سهيل  الإقليم  �سلطات  نطالب  لذا 
ملوافقات  ���س��رورة  ول  مرهقة  لأن��ه��ا  ال��دخ��ول 
ويف  عليها."  للح�سول  ن�سطر  التي  ال��دخ��ول 

�سوؤال عن املواقع ال�سياحية التي زارتها اأم عاء 
كلي علي  اإىل م�سيف  قالت: ذهبنا  اأ�سرتها  مع 
بك واإىل التلفريك ونخطط للذهاب اإىل م�سيف 

�سر�سنك.
وعن واقع الفنادق ال�سياحية التقينا نوزد اأحمد 
)٦٠عامًا، �ساحب فندق يف اأربيل( و�ساألناه عن 
ال�سيف  ف�سل  يف  الفنادق  على  الإق��ب��ال  م��دى 
فقال: اإن الإقبال على ال�سياحة يف العام املا�سي 
والإج��راءات  كورونا  جائحة  ب�سبب  فتورًا  �سهد 
ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي راف��ق��ت��ه��ا، اأم���ا ال��ع��ام احل��ايل 
وه��ذا  الإقليم  حمافظات  على  جيد  ف��الإق��ب��ال 
يف  احلركة  على  اإيجابًا  احلال  بطبيعة  ينعك�س 

الفنادق.
تعتمد  والفنادق  ال�سوق  حركة  اإن  ن��وزد:  ويقول 
اعتمادًا اأ�سا�سيًا على توافد ال�سياح اإىل الإقليم، 
ويف حال انخفا�س عددهم فاإن الفنادق تتوقف 

عن العمل وحركة ال�سوق ت�ساب بالركود. 
�ساألنا هلكورد رزفان )٤٠ عامًا، �ساحب مدينة 
م���اٍه ���س��غ��رية يف ���س��واح��ي اأرب���ي���ل( ع��ن اآث���ار 
فاأجاب:  املاهي،  م��دن  يف  ال�سياحي  الن�ساط 
منها  ق�سمني:  اإىل  تنق�سم  امل��اه��ي  "مدن 
اأو  م�ستثمرون  ميتلكها  ما  ع��ادة  التي  الكبرية، 
احلكومة،  اإىل  تعود  اأو  اأع��م��ال،  رج��ال  اأو  جت��ار 
وهذه املدن تتميز مب�ساحاتها الكبرية ف�سًا عن 
األعابها الكثرية، لذا عادة ما ت�سهد اإقباًل �سديدًا 
مدن  اأم��ا  الإق��ل��ي��م.  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�سياح  م��ن 
املاهي ال�سغرية، كالتي اأمتلكها، فت�سهد اإقباًل 
من اأهايل املناطق املحيطة بها، ومع ذلك يكون 
الإقبال اأف�سل عليها يف ف�سل ال�سيف وحتديدًا 

يف وقت امل�ساء.."
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الداغ�ستاين  ال�ساعر  من  �سذرات  اخرت  ملاذا   : الكرام  القراء  اأحد  ي�ساأل  لرمبا 
�� العراق، على الرغم  اليوم، مدخًا لكلماتك حول وطنك  ر�سول حمزاتوف، هذا 

مما حلقك به طوال العهود املا�سية، منذ �سنة ١٩٦٣ وحتى يوم النا�س هذا؟
ق�سيدة  وكانت  الأخري.  ر�سيفنا  هو،  رنا  هجَّ حتى  اأو  منه،  هّجرونا  الوطن،  يبقى 
ال�ساعر ق�سطنطني كفايف، الذي ولد مبدينة ال�سكندرية امل�سرية، من اأ�سرة يونانية 
مهاجرة، التي يتحدث فيها عن مدينته الأثرية �� اأثينا، ر�سيفه الأخري. هذا تعريف 

خارج الثقافة العربية، ي�سلح متامًا لق�سيدة كفايف: املدينة.
لكنَّ العراقي خُمتلٌف ومغايٌر، لأن العراق هو العر�ُس، ولأّن  ق�سيدته هي دموعه.

اأو الطائف، كان ينتقل من  عندما هاجر النبي عليه ال�ساة وال�سام، اىل يرب 
غرفة اىل غرفة اأخرى يف منزل واحد. وكان حنني اأبي فرا�س احلمداين اىل حلب، 
اأن  من  بالرغم  العربية،  وثقافته   هويته  اىل  حنينًا  ال��روم،  باد  يف  الأ�سري  وهو 
اخلليفة العبا�سي ببغداد، كان على غري وفاق مع بني حمدان التغالبة. اأو اأن �ساح 
الدين الأيوبي �� الُكردي، هو الذي عادى التغالبة العرب. والتغالبة العرب هم اأول 

من دحر ال�سليبيني، واأعاد القد�س اىل العرب.
ولأ�سباب خمتلفة،  متفاوتة  �سنوات  العربي، يف  وحني هاجرنا اىل مطارح اخلليج 
ِر النظر هنا، والظلم  كنا ننتقل من بيت عربي اىل بيت عربي اآخر، على رغم ِق�سَ
يف اأحيان غري قليلة هناك. وتعال انظر يف �سجل من�سات الثقافة العربية يف بلدان 
اخلليج العربية، جتد الت�سكيلة العراقية متقدمة، حتت ع�سرات الأ�سماء واملنا�سط. 
لي�س بدءًا من اأول م�سرحية اإماراتية، ولي�س انتهاًء باآخر تعليق عراقي ر�سني على 

معر�س للر�سم بال�سارقة اأو باأبو ظبي والفجرية ودبي وراأ�س اخليمة وعجمان.
�� عليَّ بن حممد  يقول اجلرجاين  والعر�س، كما  العر�س.  العراق هو  اأي�سًا،   �� الآن 
بن علي ال�سيد الزين، اأبو احل�سن، املتوفى �سنة ٨٢٦ هجرية، هو: "اجل�سم املحيط 
املُلك يف متكنه عليه عند  ب�سرير  للت�سبيه  اأو  به لرتفاعه،  �ُسّمي  الأج�سام،  بجميع 

احلكم". 
العر�س هو العراق.

وحتية لدموع  ال�سريف الَر�سّي وهو َيِحنُّ اىل بغداد!

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
العراُق الَعر�ُش

�شغري، ع�شف�ر  " لكل 
 ولكل زهرة يف داغ�شتان،

 ع�شرات الأ�شماء" 
)حمزات�ف ��� بلدي(



ح��ف��ات ال��ت��خ��رج ت��ل��ك ت��ع��رب ع��ن ف���رح مكبوت 
و�سرخة حمبو�سة قد تكون لها مربراتها الفردية 
ك�سلوك ي�ستمده الطالب من الواقع املُعا�س وبيئته 
لل�سلوك  وم��راآة  منها  جزء  فهو  فيها،  ن�ساأ  التي 
مناق�سة  ال�سيء.  بع�س  تطرف  واإن  حتى  العام 
التي  ال�سلوكيات  ه��ذه  حتليل  هام�س  على  ح��رة 
ابتدعها الطلبة حديثًا واأ�سبحت �سمًة جلامعاتنا 
لو�سول  املجتمع  اأف��راد  اأغلب  ياأ�سف  ومعاهدنا، 
طلبتنا اإىل هذا امل�ستوى الذي يعيبه بع�س النا�س 
التما�س  من  �سيء  مع  الآخر  بع�سهم  وي�ست�سيغه 

العذر لهم عن اأي �سلوك اأو ت�سرف.
املا�سي  يف  بتخرجه  احتفل  اأغلبنا  ف��اإن  واقعًا، 
�سمن تقاليد واأعراف العهد الذي عا�سه، وذائقة 

امل��ج��ت��م��ع اآن������ذاك، وج���ري���ًا على 
خريجو  ميار�سه  ما  فاإن  العادة، 
اليوم لي�س بعيدًا عن ممار�سات 
وال��ع��ادات  املجتمعية  البيئة 
الدخيلة التي تتغنى باملفاخرة 
والَكوامة  الع�سائرية  و)الدَكة 
والبي كي �سي(، وما ي�ساهده 
ال�������س���ب���اب ع����رب حم��ط��ات 
هواتفهم  و�سا�سات  التلفاز 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت امل��ح��رك 

التي  الأزي��اء  وحتى  و�سلوكهم،  مليولهم  الرئي�س 
يرتديها ال�سباب وال�سابات هي جزء من ظواهر 
جديدة يف املجتمع برزت ومنت مع عهد النفات 
الأم��ن��ي والإع���ام���ي والج��ت��م��اع��ي، وق���د تكون 
والنتعا�س  املعي�سي  امل�ستوى  منو  مع  مرافقة 
التي  الأهلية  الكليات  لعائات طلبة  القت�سادي 
اأهمية  يدفع الطالب فيها ع�سرات املايني، فا 
يختزن  بينما  دينار يف حفل تخرجه،  األف  ملئتي 
كٌل مّنا يف ذاكرته البعيدة م�ساهد حفل تخرجه 
اأب��دًا كجيل  املجتمع  تقاليد  تنف�سل عن  التي مل 
مثًا،  الثمانينيات  يف  احل��رب  �سنوات  خريجي 
على  املذبوحة  كالطيور  يرق�سون  كانوا  الذين 
اأنغام اأغاين  اأحلان اأغاين تلك احلقبة، بل على 
بع�سًا  بع�سهم  ويعانق  واإيقاعاتها  احل��رب 

اأن  يعرفون  لأن��ه��م  وح��رق��ة  ببكاء 
م�سريهم جبهات القتال والبتعاد 
عن زماء املرحلة م�ستتني على طول احلدود ول 

علم لهم بنهاية احلرب وكيف �ستكون. 
النظر  ووجهات  الآراء  من  جملة  هنا  ح�سيلتنا 
موؤيدة اأو راف�سة، وللجميع حق الرد واحلوار ول 
وهم  ال�ساأن  اأ�سحاب  مع  بداأنا  ول �سرار،  �سرر 

الطلبة املتخرجون حديثًا:
احلا�سبات  تقانة  ق�سم  خريج  ط��ال��ب(،  )ليث 
وطرحت  )التك�سي(  �سيارته  يف  التقيته   ،٢٠٢٠
عليه �سوؤايل عن حفات التخرج وراأيه، ففاجاأين 
ب�سهادته واخت�سر الإجابة بب�سع كلمات اإذ قال 
: "اأي حفل واأي تخرج؟ لو احتفلت مثلهم لندمت 
طوال حياتي لأين اأعرف م�ستقبلي، واأن معاناتي 
يوؤكدان  ال�سارع و�سراعي مع احلياة  احلالية يف 

ذلك."
وع����ن ا����س���ت���م���رار ف��رح 
ن�سوة  وام��ت��داد  الطالب 
مب�ستقبل  لتت�سل  التخرج 
اخل���ري���ج ت���ق���ول )ن�����س��ور 
معهد  خ��ري��ج��ة  ���س��ل��ي��م(، 
التخرج  "حفات  الفنون: 

هي مكافاأة كل خريج بعد 

 قبل نهاية كل عام درا�سي تنت�سر �سور وفيديوهات حلفالت التخرج، يرافقها 
�سيء من النقد والق�سوة والتنكيل. وبالرغم من اأن العامني املا�سي واحلايل 

مل ي�سهدا دوامًا منتظمًا ب�سبب جائحة كورونا، اإل اأن اخلريجني ي�سرون 
على تكرار هذه الطقو�ض مثلما كانت وباأ�ساليب اأكرث تطّرفًا من حيث امللب�ض 

التنكري وال�سخب الغنائي والتجوال يف الطرق الرئي�سة.

اإياد ال�شعيدي

حفالت التخرج
ل��ل��ف��رح حتت ع����ن�����اٌن 

! طائلة املبالغة
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تعب طويل من الدرا�سة و�سغوطها، وهي احتفال 
مبجهودنا بعد كل مرة نعرب فيها مرحلة لتحقيق 
حلمنا، ومن حق اأي طالب اأن يحتفل ويفرح، كما 
�سنفتقدهم،  الذين  الأ�سدقاء  بع�س  ن��وّدع  اأننا 
بل  فقط،  الزماء  على  الحتفالية  تقت�سر  ول 
حتى الأهل يح�سرون حفات التخرج لي�ساهدوا 
م�ستقبل  نحو  يخطون  وه��م  وبناتهم  اأب��ن��اءه��م 

جديد."
 اأما احلفات التنكرية فا باأ�س اأن تكون �سمن 
حفات التخرج، اإذ جت�سد املجال الذي تعّلم فيه 
كلية  خريجو  يتنكر  املثال  �سبيل  فعلى  الطالب، 
ما  لعاقة  جت�سيدًا  الفاحني  مباب�س  الزراعة 
در�سوه بهذا الزي، اأو خريجو كلية القانون الذين 
ذل��ك من  ف��اإن  ي�سبه زي حمورابي،  زي��ًا  ارت��دوا 

�ساأنه اأن ُيظهر عراقة القانون واأ�سالته.
ال��دك��ت��ورة )ف��ات��ن اجل����راح(، خ��ب��رية امل�سرح،   
عن  تعبري  التخرج  "مهرجان  قائلة:  حدثتنا 
ت��راود  التي  الأح���ام  اأج��م��ل  بتحقيق  الحتفاء 
العملية،  احلياة  اإىل  للدخول  بوابة  وهو  الطلبة، 
ولاأ�سف هناك من يتحامل على هذه الفعاليات 
وكاأننا خلقنا للحزن والعزاء فقط. ويركز بع�س 
كونها  حيث  من  التنكرية  الأزي���اء  على  النا�س 
يحق  وهنا  جمتمعنا،  وقيم  وتقاليدنا  تتعار�س 
لل�سباب الت�ساول: ملاذا تتعار�س تقاليدنا والفرح 
مل��اذا  وال��ق��ت��ل؟  الح����راب  تقبل  على  وترغمنا 
والرف�س؟  لانتقاد  ال�سباب  خطوات  تتعر�س 
قبوًل،  يلقيان  التخرج  حفل  ول  التظاهر  ف��ا 
متهرئة  متخلفة  اأط���رًا  لل�سباب  تر�سمون  مل��اذا 
وه���م ي��ج��ت��ازون ع��ق��دي��ن م��ن ال��ق��رن احل���ادي 

"هنيئًا  بالقول:  حديثها  وتختم  والع�سرين؟" 
يف  اآمالهم  بتحقيق  ومتنيات  اخلريجني  ل�سبابنا 

عراق يليق بهم وبتطلعاتهم نحو التقدم." 
اأما )د. اأزهار ال�سيخلي(، النائبة ووزيرة املراأة 
"ل عيب  ال�����س��دد:  ف��ت��ق��ول يف ه���ذا  ال�����س��اب��ق��ة، 
خ��ارج  كانا  اإذا  ول�سيما  وال��رق�����س،  الغناء  يف 
ول�سيما  الطلبة،  من  كم  لكن  اجلامعي،  احلرم 
الطالبات، ي�ستطيعون امل�ساركة يف هذه احلفات 
وال�سور  وم�ستلزماتها  الثياب  تكاليفها؟  وحتمل 
وغريها؟ هناك من يفكر فقط بالعيب واحلرام، 
والفروق  املجتمعية  اجل��وان��ب  يف  يفكر  ل  لكنه 
بحفات  الكتفاء  الأف�سل  اأن  اأعتقد  الفردية، 
تقام  التي  احلفات  وكذلك  الر�سمية  التخرج 
يف قاعات خارج الكلية، ول يلزم اأحد بامل�ساركة 
التنكرية  احل��ف��ات  اإق��ام��ة  م��ع  ول�����س��ُت  ف��ي��ه��ا، 
والبهرجة لكلفتها العالية، ناهيك عن اأن الطلبة 

طويلة  م��دة  حما�سراتهم  ع��ن  ين�سرفون 
للتح�سري لها."

)�سلمان  الكاتب  يكون  قد    
النقا�س( �سلبًا بع�س 

راأي�����ه  يف  ال�������س���يء 
يعد  "مل  ي��ق��ول:  حيث 
الحتفال اأمرًا متي�سرًا 

ال��ن��ا���س،  ح���ي���اة  يف 
اأن  يجب  فمنا�سبته 
حت���ظ���ى مب�����س��اح��ة 
ات��ف��اق اج��ت��م��اع��ي، 

وك������اأي������ة ظ����اه����رة 
اج��ت��م��اع��ي��ة ع��راق��ي��ة 

بها  مير  التي  التاريخية  الظروف  وف��ق  تتفاعل 
العراق اليوم، تاأخذ �سور الحتفال يف املنا�سبات 
لطبيعة  تبعًا  خمتلفة  اأ�سكاًل  العراقية  املفرحة 
التخرج للطاب  املربر لقيامها، وتعد احتفالت 
كبرية  فر�سة  واحلكومية  الأهلية  اجلامعات  يف 
يختزنها  التي  ال�سخمة  الطاقات  عن  للتعبري 
ال�سورة  ع��ن  ك��ث��ريًا  تختلف  ل  ب�سور  ال�سباب 
بدت  واإن  باأكمله،  املجتمع  بها  يبدو  التي  العامة 
املامح خمتلفة، لأن الحتفال اجلامعي يفر�س 
التي  بدعايتها  اجلامعية  احلياة  ُتتيحه  متيزًا 
تريدنا اأن نفهم منها اأنها ت�سّدر طاقات موؤهلة 
لإنتاج �سخم يفر�س اأن ينتج هو الآخر عاقات 
متامًا،  ذلك  غري  الأمر  اأن  اإل  راقية،  اجتماعية 
اإ�سافة  جمرد  هو  اجلامعية  الدرا�سة  فاختيار 
هوية ورقية ل تعني �سيئًا يف �سوق العمل، وعليه 
اأف���راد  ب��ل  �سخ�سيات  م�ساريع  ي�سدر  ل  فهو 
ي�سبهون ال�سورة الفرا�سية العامة، فالحتفال 
للتعبري  متنف�سًا  اإل  لي�س  اإذن  بالتخرج 
ت�ستجيب  التي  ال�سبابية  الطاقة  عن 
الرقي  تتوهم  بيئة  وهي  لبيئتها، 
والنبل والثقة، وهذه �سفات 
ل مي��ك��ن اإن��ب��ات��ه��ا يف 
اأر����������س رخ������وة، 
ف�����ا غ����راب����ة 
�سور  تظهر  اأن 
باأ�سكال  الحتفال 
ح��الت  اأو  فو�سوية 

م�سطنعة."
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

رحلة ال�شيد �شني.. ن��شتاجليا

الطبيعي والبديهي يف اأي بلد، وحتى يف عراق ال�سبعينيات وما 
قبلها، اأن املرء - ولنقل اإن ا�سمه "�سني" لل�سهولة- حينما يفتح 
منا�سبة  دفع  وبقوة  لل�سرب  �سالح  ماء  منها  يجري  احلنفية 
حتى اأن �سينًا هذا ي�ستطيع - من دون فارة- اأن يغ�سل �سيارته 
حينما  واأن��ه  ال�سيوف،  غرفة  �سجاد  حتى  اأو  منزله  فناء  اأو 
اأو مروحة تدور  اأي زر كهربائي فاإن م�سباحًا ي�سيء  ي�سغط 
اأو تلفزيونًا ي�سدح بقراآن كرمي اأو يعر�س كارتونًا اأو م�سل�سًا.

يخرج ال�سيد �سني نف�سه اإىل ال�سارع فيجده نظيفًا اإىل درجة 
مقبولة، ل "تكفخه عجاجة" ترابية حارة جافة �سيفًا، باردة 
قلب  يف  جتارية  منطقة  يق�سد  �ستاًء،  بطني  مطينة  ممطرة 
مدينته فيجد ال�سيارات ت�سري يف �سارع جيد التبليط وخمطط 
التي  امل��روري��ة  بالعامات  وم��وؤث��ث  امل��ارة  لعبور  مناطق  وفيه 
�سرطة  وثمة  يحرمونها،  وال�سابلة  ال�سيارات  �سائقي  اأن  يجد 
مرور يديرون احلركة من غري ملل اأو تذمر اأو تراٍخ، ي�سري يف 
�سارع الر�سيد مثًا، مارًا بجوار جقماقجي وعابرًا عن ميينه 
�سارع اخليام و�سينماه امل�سهورة، تاركا لقدميه حرية التجوال 
وال�ساعات  والنظارت  لاألب�سة  الأنيقة  املحال  تنت�سر  حيث 
املقهى  يبلغ  حتى  في�ستمر  هناك  امل�سري  يعجبه  ال�سوي�سرية، 
الربازيلية فيقرر اأن ي�سرب قهوة ويجل�س متاأمًا املكان واملاّرة، 
ي�ستن�سق  الر�سيد،  باك  اأورزدي  قا�سدًا  الربازيلية  من  يخرج 
ال�سوق الأنيق روائح عطر ممتزجة مع روائح  يف مدخل ذلك 
الب�سائع ذوات املاركات، وتعجبه الفاترينات التي ُتعر�س فيها 
الب�سائع واأ�سلوب عر�سها املدرو�س الذي ل يختلف كثريًا عما 
كان قد �ساهده يف رحاته ال�سابقة كل �سيف اإىل تركيا واأوروبا 
ال�سرقية ومنتجعاتها، وحني يقرر �سراء "بايب" يختاره بعناية 
ذي  اخلا�س  وتبغه  حملقاته  مع  امل��ارك��ات،  من  ع��دد  بني  من 
الرائحة العطرة املميزة، تواجهه البائعة بابت�سامة ملوؤها الود، 
وتلف له البايب وملحقاته بكي�س عليه �سعار الأوروزدي اأو �سعار 

ال�سركة املنتجة.
احلظ  ل�سوء  لكن  ال�سوق،  من  باحلياة  املبتهج  �سني  يخرج 
كان  �سبي  اأمامه  وي�ساب  �سري،  حادثة  متامًا  قربه  حت��دث 
خوف  دون   - �سني  في�سارع  طائ�س،  نحو  على  العبور  يحاول 
من ع�سرية ال�سبي اأن تتبّلى عليه- في�ساعد ال�سائق يف حمل 
وهو  م�ست�سفى  اأق��رب  نحو  به  والنطاق  ال�سيارة  يف  ال�سبي 
وامل�سعفون  املمر�سون  يتاقف  ي�سلون  وحني  الطب،  مدينة 
غرفة  اإىل  به  وي�سرعون  امل�ساب  الفتى  الطوارئ  رده��ات  يف 
يف  وال�سائق  هو  يجل�س  ومعاجلته  اإ�سعافه  وبانتظار  الفح�س، 
ردهة نظيفة موؤثثة بكرا�ٍس متينة من من�ساأ جيد وم�ساءة على 

نحو ممتاز وتعّط برائحة الديتول.
بعد اأن يطمئن �سني على �سحة ال�سبي يعود اإىل منزله، فيجد 
كل �سيء على حاله، الكهرباء يف مكانها مل تتزحزح، واملاء ما 
التلفزيون  ي�سغل  نف�سها،  بالقوة  وجاريًا  لل�سرب  �ساحلًا  يزال 

في�سدح �سوت �سعدون جابر: �سلميلي يا طيور الطايرة.
ماطور  نوع  اأي  وعامله؟  �سني  ال�سيد  ذهب  اأين  الآن..  ال�سوؤال 
قد  احلي  يف  مولدة  وب��اأي  تنقية،  جهاز  نوع  واأي  ي�سري  ماء 
حني  الطوارئ  يف  عاملوه  كيف  ا�سرى؟  اأمبريًا  وكم  ا�سرك 
حل  وم��اذا  ال�سوارع  خطوط  ذهبت  اأي��ن  دم��ه؟  �سغط  ارتفع 
لعلها:  الآن؟  ي�سمع  اأغنية  واأي  الر�سيد؟  واأورزدي  بالربازيلية 

راحت وانك�ست اأيامنا احللوة!

يخرج �شني املبتهج باحلياة من ال�ش�ق، لكن ل�ش�ء احلظ 
حتدث قربه متامًا حادثة �شري، وي�شاب اأمامه �شبي 

كان يحاول العب�ر على نح� طائ�ش، في�شارع �شني - دون 
خ�ف من ع�شرية ال�شبي اأن تتبّلى عليه- في�شاعد 

ال�شائق يف حمل ال�شبي يف ال�شيارة والنطالق به 
نح� اأقرب م�شت�شفى وه� مدينة الطب، وحني ي�شل�ن 

يتالقف املمر�ش�ن وامل�شعف�ن يف ردهات الط�ارئ الفتى 
امل�شاب وي�شرع�ن به اإىل غرفة الفح�ش...



يومي،  باأجر  فيه  يعمل  ال��ذي  املحل  ب��اب  عند 
يف  ا�ستقرت  ن��اري��ة  طلقة  جمجمته  اخ��رق��ت 
راأ���س��ه، وك��ان��ت ق��د م��رت يف احل��ي زف��ة عر�س 
واأطلق املحتفلون عيارات نارية فرحًا بالعري�س، 

لكنهم اطفاأوا �سمعة بيت اأم حممد.
ح���دث ه���ذا امل�����س��اب ي���وم الأح����د امل��واف��ق ٢٨ 
الرحمانية  اأزقة حملة  اأحد  حزيران ٢٠٢١، يف 

يف بغداد.. وتويف حممد با�سم حممد. 
رمي ع�سوائي

"حاولت  تقول:  املتوفى،  قريبة  ها�سم،  زه��راء 
عائلته نقله اإىل اأقرب م�سفى، لكنهم مل ي�ستقبلوه 
وحولوه اإىل م�ست�سفى اجلملة الع�سبية، وهناك 
اإىل  ُنقل  ثم  ال��ط��وارئ!  يف  �سرير  له  يتوفر  مل 
م�ست�سفى الريموك فتويف بعد اأقل من ٤٨ �ساعة 
يف ردهة العناية املركزة، اإذ مل يتمكن الأطباء 
م��ن اإخ���راج الإط��اق��ة م��ن راأ���س��ه ب�سبب عدم 

ا�ستقرار حالته."
"اأم حممد حالتها �سعبة جدًا،  ت�سيف زهراء: 
فهي م��ازال��ت تعاين م��ن ف��ق��دان زوج��ه��ا ال��ذي 
ما  الفرا�س  يف  طويلة  ف��رة  ال�سرطان  اأرق���ده 
ال��درا���س��ة  مقاعد  ل��رك  حممد  اب��ن��ه  ا�سطر 
العاجات  وت��وف��ري  العي�س  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل 

لوالده."
"هل فكر رامي الطاقات يف  ت�ستفهم زهراء: 
العر�س حلظة يف خماطر ما يفعله؟ اأنا واثقة لو 
اأنه فكر يف خطورة �سقوط الإطاقات و�سجيج 
�سوت الرمي املتوا�سل واملرعب للنا�س، لو فكر 
حلت  مل��ا  ال��زن��اد،  على  ي�سغط  اأن  قبل  حلظة 
مرة  مرتني،  حممد  اأخ���وات  وتيتمت  الكارثة، 
الوحيد  اأخيهن  ب��وف��اة  واأخ���رى  وال��ده��ن  بفقد 

بطلق ع�سوائي."
ل للرمي الع�سوائي

حتدث  عامًا(  م��دين،٢٣  )نا�سط  علي  �سجاد 
ل�"ال�سبكة" قائًا: "منذ عام ٢٠١٨ �ساركت مع 
تفعيل  يف  والأ�سدقاء  النا�سطني  من  جمموعة 
حملة )ل للرمي الع�سوائي(، وكان هدفنا توعية 
�سحايا  ع��دد  وبيان  الرمي  مبخاطر  ال�سباب 
الرمي الع�سوائي، كذلك من اأجل ال�سغط على 
الع�سوائي  الرمي  النواب لإدراج جرمية  جمل�س 

�سمن قانون مكافحة الإرهاب، لتخلي�س 

اأم حممد، اأرملة يف العقد 
الرابع من عمرها، لديها 

ولد واحد هو حممد 
واأربع بنات، ت�سكن يف 

حي �سعبي، تزوج ابنها 
و�سكن مع زوجته يف اأحد 
اأحياء بغداد، كان �سُيتم 
عامه الع�سرين لول تلك 

الر�سا�سة الطائ�سة.

ي�شجبه الدين ويجّرمه القان�ن

اإط��الق الن��ار الع�ش�ائ��ي..

فرٌح لك وماأ�شاٌة ل�ش�اك

ريا عا�شي
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حت�سد  باتت  التي  الظاهرة  ه��ذه  من  العراق 
كثريًا من الأرواح." 

الرمي  �سحايا  "اإح�ساءات  �سجاد:  ي�سيف 
الع�سوائي كارثية، وزارة ال�سحة ل تعلن الرقم 
ح�سيلة   ٢٠١٨ عام  يف  اأعلنت  لكنها  الر�سمي، 
 ٦٠٠٠ وكانت  الع�سوائي  الرمي  �سحايا  ع��دد 

�سحية!! جميعهم فارقوا احلياة."
تفعيل القانون

كاظم،  جا�سم  القا�سي  التقت  "ال�سبكة" 
قال  ال��ذي  الر�سافة،  حتقيق  حمكمة  قا�سي 
لبع�س  حد  يو�سع  اأن  "يجب  ال�سدد:  هذا  يف 
التقاليد املوروثة التي اأ�سبحت عبئًا ثقيًا على 
كثريًا  �سنويًا  يخ�سر  فالعراق  احلياة،  جمريات 
التي يطلقها  الع�سوائية  من �سحايا الإطاقات 
النا�س يف احلزن والفرح، واأحيانًا لإظهار القوة 
لدى جهة اأو ع�سرية �سد اخرى اأو لأخذ الثاأر."

حالت  يف  املعتمد  القانوين  "الن�س  وي�سيف: 
كهذه هو قرار جمل�س قيادة الثورة املنحل رقم 
العيارات  يعاقب مطلق  الذي  ل�سنة ١٩٨٢   ٥٧٠
النارية باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد 
على ثاث �سنوات، ومل يعد هذا الن�س يعيق اأو 
الع�سوائي، فهذه اجلرمية ل  الرمي  يقلل خطر 
توؤذي ال�سحية فقط بل اإن املت�سرر هو ال�سارع 
واحلي و�ساكنوه، وهي جرمية حق عام، وميكن 
ل  ويفعِّ دع��وى  يرفع  اأن  �ساهد  اأو  مت�سرر  لأي 

ق�سية حما�سبة مطلقي العيارات النارية."
احلق  ع��ن  ال��ت��واين  ينبغي  "ل  ك��اظ��م:  ي���ردف 
بحمات  الفعل  هذا  يجابه  اأن  يجب  بل  العام، 
التوا�سل  و�سعبية عرب من�سات  اإعامية  توعية 
الجتماعي ومنابر الدين والع�سائر، ويجب على 
باأمان  العي�س  حقه  من  اأن  يعرف  اأن  املواطن 

لو كان  الأمان حتى  وحما�سبة من ي�سادر هذا 
من دوي الإطاق فقط."

ال�سيد علي حممد، عم ال�ساب ال�سحية حممد 
العراق  خ�سر  ل�"ال�سبكة":  قال  حممد،  با�سم 
الإره����اب،  �سد  ح��روب��ه  يف  �سبابه  م��ن  ك��ث��ريًا 
وثقب الر�سا�س منازلنا وبقيت اآثار الإطاقات 
و�سباب  اأح���ام  م��ن  خ�سرناه  م��ا  على  �سواهد 
ق�سيتي  لي�ست  حممد  ق�سية  فاإن  لذا  واأطفال، 
وحدي، بل هي ق�سية كل بيت عراقي يرف�س اأن 

يخ�سر اأبناءه ب�سبب طي�س اأحدهم."
اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  دع���وى  "رفعنا  ع��ل��ي:  ي�سيف 
ال��ع��ر���س، ف��ه��م ي��ب��ع��دون ٣٠٠ م��ر ف��ق��ط عن 
�سبان يحملون  �سبع  وابنه،  املرحوم  اأخي  منزل 
�سعبي  حي  داخل  النار  ويطلقون  الكا�سنكوف 
ولدينا  كارثة،  �ستحل  حتمًا  بال�سكان،  مكتظ 
وطي�س  الرمي  ع�سوائية  يظهر  فديوي  ت�سجيل 
ابن  خ�سرت  وا�ستهتارهم،  الزّفة  يف  ال�سباب 
وال�سبية  والأبناء  الآب��اء  من  كثري  وخ�سر  اأخي 

يف فوز منتخب اأو عر�س 
م��ت��وف��ى،  ت�����س��ي��ي��ع  اأو 
اإىل  اإل  ن���ل���ج���اأ  ل����ن 

اأي  ال��ق��ان��ون ون��رف�����س 
فالقانون  ع�سائري،  حل 
ه��و ���س��ي��د اجل��م��ي��ع، وم��ا 
دم�����ُت اأب���ح���ث ع���ن حق 

عام فلن اأقف خمذوًل، 
ب���ل ���س��اأت��ذك��ر 

ك��ل الأرام����ل 

واملفجوعات ودموعهن و�ساأم�سي يف ق�سيتي."
اأبنائهم من  ونا�سد علي حممد الهايل بتوعية 
الأمنية  ال��ق��وات  نا�سد  كما  ال�ساح،  خماطر 
النارية،  العيارات  مطلقي  عن  التغا�سي  بعدم 
النار،  مطلق  ويعاقب  و�سريح  وا�سح  فالقانون 

اذن ملاذا نقف مكتويف الأيدي؟"
النجف  يف  العليا  املرجعية  اأن  بالذكر  وجدير 
فتوى   ٢٠١٥ عام  من  اآب  يف  اأ�سدرت  الأ�سرف 
الع�سوائي،  النار  اإط��اق  قاطعًا  رف�سًا  ترف�س 
ون�سر موقع مكتب �سماحة املرجع الديني الأعلى 
الفتوى  ن�س  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد 
ال���ذي ج��اء ف��ي��ه: )ل ي��ج��وز اإط���اق ال��ع��ي��ارات 
النا�س  اإذا كان �سببًا لإرعاب  النارية با مرّبر 
من  كل  ال�سرعية  امل�سوؤولية  ويتحّمل  واأذاه���م، 
تف�سيل  على  ج��رح  او  قتل  او  م��وت  يف  يت�سّبب 
الظاهرة  فهذه  العموم  وعلى  حمّله،  يف  مذكور 
منافية  ال�سلبيات  م��ن  ت�ستتبعه  م��ا  ب�سبب 
للعرف والأخاق ونن�سح كافة الأخوة املوؤمنني 
بالتجّنب عنها، وّفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري 

وال�ساح(.
راأ�س  احتفالت  يف  الوفيات  حالت  تزايد  وبعد 
وّجه   ٢٠١٦ وبداية   ٢٠١٥ عام  امليادية  ال�سنة 
الأف��راد  لتنبيه  اجلوامع  خطباء  ال�سني  الوقف 
وامل�����س��ل��ني م��ن خم��اط��ر ال��رم��ي ال��ع�����س��وائ��ي، 

والإخال باأمن املواطن والدولة.
وحتدث يف العراق �سنويًا بني ٥٠٠٠ اإىل ٦٠٠٠ 
حالة اإ�سابة مبقذوف ناري ع�سوائي ميوت كثري 
على  القانون  وين�س  اآخ��رون،  ويجرح  منهم 
اأغلب  اأن  اإل  وحب�سه،  اجل��اين  حما�سبة 
النا�س ل يعون حقيقة املوت غري املق�سود 
الذي ي�سببونه باإطاقهم النار يف الهواء، 
ول يدركون اأن ابتهاجهم العنيف وفرحهم 
"الناري" �سيكون له ثمن باهظ هو حزن 

وفقٌد ودموع يف مكان اآخر.

السنة السادسة عشرة العدد )386( 15 تموز 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

57 م�������ق�������االت56

ي��شف املحمداوي

مي�شا
م�شاكل انتخابية

ال��ب��ط��اق��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ظ��اه��رة اإي��ج��اب��ي��ة متنح 
كل  بوجه  وال��وق��وف  النزاهة  الت�سويت  عملية 
لحظ  واجلميع  النتائج،  مب�سداقية  ي�سكك  من 
امل�سككني  اأ���س��وات  اأن  ال�سابقة  النتخابات  يف 
بالتزوير  معينة  جهات  اتهام  حد  اىل  تعالت  بها 
والتاعب باأعداد املقاعد حل�ساب هذه اجلهة او 
تلك، والتهامات جاءت حتديدا اإما من الكيانات 
اخلا�سرة او اجلهات التي فازت مبقاعد اأقل عن 
عن  امل�سوؤولني  وجميع  املناف�سة،  الكيانات  بقية 
على  املواطنني  جميع  يحثون  احلالية  النتخابات 
امل�ساركة يف النتخابات واختيار الأف�سل للنهو�س 
احلكومة  اأن  ل��درج��ة  وامل���واط���ن  ال��وط��ن  ب��واق��ع 
النتخابية  الل��ك��رون��ي��ة  البطاقة  بجعل  ق��ام��ت 
الحوال  هوية  �ساأن  �ساأنها  معتمدة  ر�سمية  وثيقة 
وا�سح  دليل  وه��ذا  التموينية،  والبطاقة  املدنية 
على رغبة احلكومة مب�ساركة اجلميع، لكن هناك 
عدم  وه��ي  املفو�سية  قبل  من  تعالج  مل  م�سكلة 
ا�سراك الكثري من املواطنني يف النتخابات رغم 
اأن  يعرف  فاجلميع  املذكورة،  للبطاقة  امتاكهم 
الكثري من العوائل اإثر الحتقان الطائفي نزحت 
الكثري من  فمثا  اأخرى،  مناطقها اىل مدن  من 
اىل  وانتقلت  الكرخ  يف  منازلها  باعت  العوائل 
على  اأي�سا  ينطبق  والأم��ر  وبالعك�س،  الر�سافة 
مناطق املحافظات، وعند مراجعتي لأحد املراكز 
النتخابية  البطاقات  ت�سدر  التي  النتخابية 
البطاقة  ا�ستامي  بوجوب  فيها  املوظفون  اأبلغني 
فيه  والت�سويت  ال��ق��دمي  النتخابي  امل��رك��ز  م��ن 
اأي�سا! وكلنا نعرف اأنه يف يوم النتخابات ل توجد 

و�سائل نقل للمواطنني وفر�س حظر التجوال على 
العجات، وال�سوؤال الكبري هنا كيف ي�سل املواطن 
ال�ساكن يف مناطق الر�سافة اىل مركزه النتخابي 
الواقع يف الكرخ؟ وهذا يعني حرمان الكثري منهم 
بالرغم من امتاكهم لبطاقة امل�ساركة يف العملية 
كفلها  التي  حقوقهم  م��ن  ه��ي  التي  النتخابية 
الد�ستور، والمر ينطبق كذلك على عوائل نواحي 
�ستذهب  وب��ال��ت��ايل  املحافظات،  بقية  واأق�سية 
لتهامات  الباب  يفتح  ما  وه��ذا  �سدى  اأ�سواتهم 
جديدة بني القوائم املتناف�سة بعد ظهور النتائج، 
واحلل الأمثل لهذه امل�سكلة التي نراها كبرية جدا 
نقل تلك العوائل من مراكزها النتخابية القدمية 
اجل��دي��دة  �سكنها  مل��ح��ات  التابعة  امل��راك��ز  اىل 
الجراء  وهذا  ال�سكن،  بطاقة  يف  لعناوينها  وفقا 
�سيما  ل  اجلميع،  م�ساركة  ل�سمان  جدًا  �سروري 
النتخابات،  تاريخ  عن  تف�سلنا  قليلة  �سهورًا  اأن 
وب�سدق  ترغبان  واملفو�سية  احلكومة  دامت  فما 
ات��خ��اذ  فعليهما  اجل��م��ي��ع؛  ت�����س��وي��ت  ب�����س��م��ان 
الج�����راءت ال���ازم���ة حل��ل ه���ذا امل��ع��وق الكبري 

وباأ�سرع وقت. 

جميع امل�ش�ؤولني عن النتخابات احلالية يحث�ن 
جميع امل�اطنني على امل�شاركة يف النتخابات 

واختيار الأف�شل للنه��ش ب�اقع ال�طن وامل�اطن 
لدرجة اأن احلك�مة قامت بجعل البطاقة 

اللكرتونية النتخابية وثيقة ر�شمية معتمدة 
�شاأنها �شاأن ه�ية الح�ال املدنية والبطاقة 

التم�ينية...



حلف بغداد
كان  العراقيني،  م��ن  كثري  ���س��اأن  �ساأنهم 
النفوذ  م��ن  حمبطني  الأح����رار  ال�سباط 
الباد.  على  الربيطاين،  ل�سيما  الغربي، 
املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  اأي��دت 
العراق  بني  بغداد  بحلف  يعرف  ما  اإن�ساء 
 ،1955 وتركيا يف عام  وباك�ستان  واإيران 
كثري  وا�ستاء  ع��دوان��ًا  م�سر  عّدته  ال��ذي 
من العراقيني منه. تفاقم هذا التململ يف 
عام 1956 عندما دعم النظام يف العراق 
الغزو الربيطاين مل�سر يف اأزمة ال�سوي�س.

مل ي���ك���ن ح���ل���ف ب����غ����داد ����س���وى ���س��ف��ق��ة 
هيمنة  منها  ال��غ��ر���س  ك��ان  �سراتيجية 
اأمريكا على املنطقة  بريطانيا وفرن�سا ثم 
بوجه  الوقوف  اأهمها  �سراتيجية  ل��دواٍع 
منابع  على  وال�سيطرة  ال�سوفيتي  الإحت��اد 
على  املتحدة  ال��ولي��ات  وا�ستياء  النفط 
اإرث بريطانيا وفرن�سا، ل�سيما بعد حرب 
ال�سوي�س اأو ما �سمي بالعدوان الثاثي على 
م�سر، ووقوف حكومة نوري ال�سعيد ب�سكل 

معلن مع دول العدوان.
ثورة 14 متوز

ال��ع��راق، هم كل من  الثورة يف  ق��ادة  ك��ان 
عارف،  ال�سام  عبد  النق�سبندي،  خالد 
عبد الكرمي قا�سم، حممد جنيب الربيعي.

جمموعة  اأطاحت   ،1958 متوز   14 ففي 
وهي  الأح�����رار،  ال�سباط  با�سم  ع��رف��ت 
الزعيم  بقيادة  �سرية  ع�سكرية  جمموعة 
كانت  امللكي.  بالنظام  قا�سم  الكرمي  عبد 
ب�سكل  عربي  طابع  ذات  املجموعة  ه��ذه 
ملحوظ. وقتل كل من امللك في�سل الثاين 

والأمري عبد الإله ونوري ال�سعيد.
فكرة م�ستوحاة

م�ستوحاة  الأح���رار  ال�سباط  فكرة  كانت 
امل�سريني  الأح���رار  ال�سباط  تنظيم  من 
امل�سري  امللكي  بالنظام  اأط��اح��وا  الذين 
عام 1952. كانوا ميثلون جميع الأحزاب 
ال�سيا�سية.  الف�سائل  خمتلف  وميثلون 
العرب  من  الأح��رار  ال�سباط  معظم  كان 
ال���ذي���ن ج�����اءوا م���ن ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى 

الأحرارعددًا  ال�سباط  ا�ستلهم  احلديثة. 
من الأحداث يف ال�سرق الأو�سط يف العقد 
عام  ح��رب  كانت   .1952 لعام  ال�سابق 
1948 �سد اإ�سرائيل مبثابة جتربة حفزت 
امل�سريني  الأح����رار  ال�سباط  اإح�����س��ا���س 
املتمثلة  مهمتهم،  فهموا  لقد  بالواجب. 
بالإطاحة بالأنظمة الفا�سدة التي اأ�سعفت 
الأمة العربية املوحدة. اإن جناح ال�سباط 
امللكي  ب��ال��ن��ظ��ام  الإط���اح���ة  يف  الأح�����رار 
عام  ال�سلطة  على  وال�ستياء  امل�سري 
اإلهام  م�سدر  النا�سر  عبد  جعل   1952

لغريه.
لي�ض مل�سر دور عملي يف ثورة 

متوز
 ك��ان��ت جم��م��وع��ة ال�����س��ب��اط الأح�����رار يف 
التخطيط  وك���ان  �سرية  منظمة  ال��ع��راق 
قا�سم  الكرمي  عبد  يد  على  يتم  والتوقيت 
ع��ارف.  ال�سام  عبد  العقيد  وم�ساعده 

اأطاحت بالنظام امللكي يف العراق..

ث�رة مت�ز 1958 ثمرة 
مناه�شة ال�شتعمار

يف عام 1958، اأنهت ثورة 14 متوز النظام امللكي الها�سمي 
يف العراق الذي ا�ستمر 37 عامًا واأُ�س�ست اجلمهورية 
العراقية، عندما فجرت جمموعة ال�سباط الأحرار، 
بقيادة الزعيم عبد الكرمي قا�سم وم�ساعدة العقيد عبد 
ال�سالم عارف ثورة 1958، كانت هذه الثورة م�ستوحاة من 
احلركة القومية العربية وحركة عبد النا�سر امل�سرية 
التي اأطاحت بالنظام امللكي امل�سري يف عام 1952.

ترجمة: اآلء فائق

حلف بغداد
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الأحرار ل�سمان دعم عبد  ال�سباط  �سعى 
العربية  اجلمهورية  وم�ساعدة  النا�سر 
املتحدة لتنفيذ الثورة لأنهم كانوا يخ�سون 
اأن يقوم اأع�ساء حلف بغداد لحقًا باإ�سقاط 
ال�سباط الأحرار كرد فعل على النقاب. 
ومل  املعنوي،  الدعم  �سوى  نا�سر  يقدم  مل 
يقدم اأي دعم مادي، لذلك مل يكن مل�سر 

دور عملي يف الثورة العراقية. 
ال�سيطرة على الإذاعة

العقيد  ت��وج��ه  مت���وز،   14 ي��وم  �سباح  يف 
عارف مع اللواء 20 اإىل بغداد، و�سيطروا 
على الإذاعة التي وجه بثها للرويج للثورة. 
واأر�سلت القوات للقب�س على امللك في�سل 
عن  ف�سًا  الإل��ه  عبد  العهد  وويل  الثاين 

رئي�س  املالكة.  العائلة  من  اآخرين  اأف��راد 
لكنه  وه��رب،  تنكر  ال�سعيد  نوري  ال��وزراء 
ُقب�س عليه يف ال�سارع يف اليوم التايل وقتل 
قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  ُع��ني  اأي�سًا. 
هيكلية  واأن�سئت  ل��ل��وزراء  ج��دي��دًا  رئي�سًا 

حكومية جديدة يف الأ�سابيع التالية.
اأمريكا تخ�سى على مواطنيها

التي  اجلماعية  ال�سغب  اأع��م��ال  خلقت 
اأعقبت النقاب حالة تهدد حياة الأجانب 
لقي  وق��د  باخلطر،  املدينة  يف  املقيمني 
م�سارعهم.  اأمريكيني  مواطنني  ثاثة 
الوليات  حكومة  خ�سيت  ذلك،  اإثر  وعلى 
ال�سرق  اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��ق��رار  على  امل��ت��ح��دة 

الأو�سط احلليفة الأخرى.
ا�ستياء من ال�ستعمار 

الربيطاين
ك���ان ه��ن��اك ك��ث��ري م���ن ال���س��ت��ي��اء ال���ذي 
العراقيني  من  املتعلمني  �سدور  يف  يختمر 
الربيطاين  ال�ستعمار  اأ�سكال  كافة  �سد 

ال�سفري  م��ن  ���س��دي��د  وا���س��ت��ي��اء  املتبقية؛ 
الربيطاين، الذي عمل كما لو كان حاكمًا 
للعراق اآنذاك، لذلك كان هناك كثري من 

التيارات اخلفية �سده.
يف امل��ج��ت��م��ع ال���غ���رب���ي، ل���س��ي��م��ا ل���دى 
والإيطاليني  والفرن�سيني  الربيطانيني، 
وغريهم، كان ثمة �سعور باأن العراق �سوف 
مير مبتاعبه ب�سكل جيد لأنهم كانوا ينفقون 
الأموال على اخلدمات الجتماعية، لكنهم 
مل يحاولوا بناء جي�س عراقي، يف الواقع، 
ع�سكرية  خ��دم��ات  على  حري�سني  ك��ان��وا 
اأن�ساأ الربيطانيون موؤ�س�سات  �سغرية، كما 

عدة جرى احلفاظ عليها.
توقعات ال�سا�سة الأجانب عن 

الثورة
يف الفرة التي �سبقت الثورة، كانت هناك 
ال��ع��راق.  يف  ال�سيا�سية  ل��اأح��زاب  ب��داي��ة 
الربيطانيني  ال�سيا�سيني  بع�س  اعتقد 
ممن كانوا يعملون يف ال�سفارة الربيطانية 

�سفا  على  يعي�س  ك��ان  امللكي  النظام  اأن 
امل�ساعدين  اأح��د  تنباأ  كما  و�سيكة.  كارثة 
الع�سكريني بحدوث ثورة اأو اندلع انقاب 
1958. كما توقع  ع�سكري يف �سيف عام 
�سابط اآخر، وهو ع�سو يف وكالة املعلومات 
بال�سحفيني  ات�سالته  م��ن  الأمريكية، 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ف��ن��ي، اح��ت��م��ال��ي��ة الإط��اح��ة 

بالنظام امللكي.
كيف جنت الأمرية هيام

ابنة  هي   )1933-1999( هيام  الأمرية 
ويل  من  تزوجت  احلبيب،  حممد  ال�سيخ 
 .1953 ع��ام  الإل���ه  عبد  العراقي  العهد 
ثورة  يف  املالكة  العائلة  مذبحة  من  جنت 

14 متوز. 
ال�ساعة  ح��وايل  يف   ،1958 مت��وز   14 يف 
امللكي  الق�سر  ت��ع��ر���س  ���س��ب��اح��ًا   8:00
ال��ث��وار.  لهجوم  ب��غ��داد،  يف  "الرحاب" 
اأنهم  الق�سر  املدافعون عن  اأدرك  عندما 
واأن��ه  طويًا،  ال�سمود  على  قادرين  غري 

العائلة  ع��ن  ال��دف��اع  عليهم  �سي�ستحيل 
للثوار،  ت�سليمهم  على  واف��ق��وا  امل��ال��ك��ة، 
الذين ذكروا اأنهم �سينقلونهم اإىل احلجز 
يف وزارة الدفاع. العائلة املالكة املكونة من 
امللك وويل العهد والأمرية هيام والأمرية 
والأم����رية  ال��ع��ه��د(  ويل  )وال����دة  نفي�سة 
العبادية )عمة امللك( وكذلك بع�س اأفراد 
الطاقم امللكي، غادروا الق�سر جميعًا عرب 

املطبخ.
اأطلق اجلنود النار عند مرورهم بحديقة 
ال��ث��وار.  اجل��ن��ود  م��ن  �سف  و�سط  املطبخ 
واأ�سيب امللك براأ�سه ورقبته، بينما اأ�سيب 
الظهر،  يف  والعبادية  ونفي�سة  العهد  ويل 

واأ�سيبت الأمرية هيام ب�ساقها. 
بغداد  اإىل  قا�سم  و�سل  الظهرية  بحلول 
وزارة  مبنى  يف  له  مقرًا  واأق��ام  قواته  مع 

الدفاع.
وب��ع��د ت��ل��ك احل���ادث���ة ن��ق��ل��ت اجل��ث��ث اىل 
�سيارات تابعة لوزارة الدفاع. وبح�سب ما 
الأمريات عبادية  امللك، وكذلك  ورد، ظل 
وهيام، على قيد احلياة اأثناء النقل، لكن 

امللك تويف يف الطريق. 
العائلة  الوحيد يف  الع�سو  كانت هيام هي 
كيف  ولكن  احلياة،  قيد  على  بقيت  التي 
ومل����اذا ح���دث ذل���ك م��ا ي���زال الأم����ر غري 
التي  الرت��ب��اك  حالة  يف  ل�سيما  وا���س��ح، 
اأن  النار الأوىل، لكن يبدو  اإطاق  اأعقبت 

جنودًا من قبيلة عائلتها حموها.
بعد فرة، تزوجت الأم��رية هيام من ابن 
وهي  ربيعة  قبيلة  م��ن  وك��اه��م��ا  عمها، 
ورزق��ت  ال��ع��راق  جنوب  م��ن  ب���ارزة  قبيلة 
يف  الأردن  يف  لتعي�س  جاءت  ثم  بطفلني.. 
الأردن  عمان،  يف  وتوفيت  الثمانينيات، 

عام 1999.

 adst.org/عن موقع
)جمعية الدرا�سات والتدريب الدبلوما�سية(

الحتال الربيطاين

جمموعة من جنود اجلي�س العراقي
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ي��ق��ع م����زار ال�����س��ح��اب��ي زي���د ب���ن ���س��وح��ان 
اأبو اخل�سيب  )ر�سوان اهلل عليه( يف ق�ساء 
يف حمافظة الب�سرة، يف كوت الزين، اإحدى 

مناطق ناحية ال�سيبة.
املرقد  هذا  العراقية" زارت  ال�سبكة  "جملة 
يعقوب  )���س��ادق  ال�سيد  وال��ت��ق��ت  ال�سريف 
للمزار  اخلا�س  الأم��ني  نائب  ال�سيد(  عبد 
�سمن  ال��ك��ب��ري  ال�����س��رح  ه���ذا  ع��ن  ليحدثنا 

�سل�سلة )معامل دينية واأثرية(.
يقول عبد ال�سيد عن ن�سب ال�سحابي: هو زيد 
بن �سوحان بن حجر بن احلارث بن الهجر�س 
بن �سربة بن احلدرجان بن ع�ّسا�س بن ليث 
بن حداد بن ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو 
بن وديعة بن لكيز بن اأف�سى بن عبد القي�س 
بن  اأ�سد  بن  بن جديلة  بن دعمي  اأف�سى  بن 

ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.
ا�ست�سهد بني يدي الإمام علي بن 
اأبي طالب )ع( يف معركة اجلمل 

عام 36هـ.
ثاثة  لزيد  اخلا�س:  الأم��ني  نائب  واأ���س��اف 
اإخوة هم، �سيحان بن �سوحان، وكان �سحابيًا 
جي�س  اأمراء  ومن  �سنديدًا،  وفار�سًا  �سدوقًا 
امل�سلمني يف بع�س احلروب و�سارك يف حرب 
الناكثني حامًا راية قومه )عبد القي�س( فنال 
اخلارجني  يد  على  ال�سهادة  ب�سرف  ال�سعادة 
ويقال  اجلمل،  معركة  يف  زمانهم  اإم��ام  على 
اإنه دفن مع اأخيه زيد يف قرب واحد، والثاين 
اأمري  عرف  ممن  وهو  �سوحان  بن  �سع�سعة 
الإمام  بذلك  �سهد  املوؤمنني حق معرفته كما 
مع  ك��ان  "ما  بقوله:  ال�سام  عليه  ال�سادق 

حقه  يعرف  من  ال�سام  عليه  املوؤمنني  اأمري 
اإل �سع�سعة واأ�سحابه" وثالثهم عبد اهلل بن 

�سوحان.
يف  ذك��ر  �سوحان  اب��ن  اأن  ال�سيد  عبد  ي��روي 
ح�سرة النبي �سلى اهلل عليه واآله، فقال عنه 
ي�سبقه  من  اإىل  ينظر  اأن  ه  �َسرَّ "من  النبي: 
بع�س اأع�سائه اإىل اجلنة فلينظر اإىل زيد بن 

�سوحان."
وقال عنه الإمام اخلوئي )قد�س( يف رجاله: 
ويكفي يف جالة الرجل وعظمته م�سافًا اإىل 
�سهادته بني يدي اأمري املوؤمنني عليه ال�سام، 
الأب��دال،  من  باأنه  الطو�سي  ال�سيخ  له  و�سهد 
)والأبدال قوم من ال�ساحلني ل تخلو الأر�س 
مكانه  اهلل  اأب���دل  اأح��ده��م  م��ات  اإذا  منهم 

باآخر(.
�ساحب ب�سرية وروؤية

زي���دًا كان  اأن  الأم���ني اخل��ا���س  نائب  وي��وؤك��د 
والزّهاد  العباد  ومن  وروؤي��ة  ب�سرية  ذا  عاملًا 
واملتفانني يف حب اأمري املوؤمنني عليه ال�سام، 

واأخ��واه �سيحان  وكان هو  و�سع�سعة، 
�سجاعًا  ��������س�������اح�������ب فار�سًا 

يف ال����راي����ة 

املوؤمنني  اأم��ري  الراية  اأعطاه  اجلمل،  ح��رب 
اأخيه �سيحان، وقد  ال�سام بعد �سهادة  عليه 
قطعت يده يوم فتح نهاوند، اإذ جاء يف اأخبار 
عن النبي حممد )�س( باأن زيد بن �سوحان 
�سي�سبقه ع�سو من اأع�سائه اإىل اجلنة، وهذا 
ما حتقق حني قطعت يده يف معركة جلولء، 
حلني  واح��دة  بيد  عامًا  ع�سرين  عا�س  وق��د 

ا�ست�سهاده يف معركة اجلمل.
يوم اجلمل

اأن  للمرقد:  اخل��ا���س  الأم���ني  نائب  ويو�سح 
مع  اجل��م��ل  معركة  �سهد  ���س��وح��ان  ب��ن  زي��د 
يا  فقال  ال�سام،  عليه  املوؤمنني  اأمري  الإم��ام 
اأمري املوؤمنني ما اأراين اإل مقتوًل، فقال اأمري 
املوؤمنني: وما اأعلمك بذلك يا اأبا �سلمان؟ قال 
زيد: اإين راأيت يدًا خرجت من ال�سماء ت�سيح 

بي اأن تعال واأنا لحٌق بها يا اأمري املوؤمنني.
ملا   : قال  ال�سام  ال�سادق عليه  الإم��ام  وعن 
اأمري  �سرع زيد بن �سوحان يوم اجلمل جاء 
املوؤمنني عليه ال�سام، حتى جل�س عند راأ�سه 
زيد فقد كنت خفيف  يا  "رحمك اهلل  فقال: 

املوؤونة عظيم املعونة."

بناء املزار
وي����روي ن��ائ��ب الأم����ني اخل��ا���س م��راح��ل 
اإعمار البناء بعد اأن كان مزارًا مهمًا 

يتكون من غرفة حتوي ال�سريح، ثم �سرعت 
ذي  عمراين  �سرح  ببناء  الب�سرة  حمافظة 
٢٠١٣م  اإىل   ٢٠١٢ �سنة  يف  اإ�سامية  نقو�س 
وعند ان�سمامه اإىل الأمانة العامة للمزارات 
�سنة ٢٠١٤م اأكملت ما تبقى من بناء وجتهيز.
اإن�ساء  يف  الأ�سا�س  ال��دور  العامة  ولاأمانة   
امل��وّج��ه  فهي  ال�سريفة،  ال�سيعية  امل����زارات 
و�سحبه  النبي  اآل  بيوتات  لت�سييد  واملن�ّسق 
اإذ  اأج��م��ع��ني،  عليهم  اهلل  �سلى  املنتجبني، 
وكان  امل���زار،  من  تبقى  ما  بت�سييد  با�سرت 
ال�سيعية  ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام  الأم����ني  ل��ن��ائ��ب 
ال�سريفة �سماحة ال�سيخ خليفة اجلوهر، اأدام 
اهلل توفيقاته، دور عظيم يف الإجنازات التي 
الإعمار  يف  الواقع،  اأر�س  على  ب�سمة  تركت 

وال�سيانة  والرميم  والت�سييد 
فقد  الكثري،  وغ��ريه��ا 
ال�سنوات  طوال  اأثبت 
ت�سنمه  م��ن  ال��ث��اث 
من�سب نائب الأمني 
ال�����ع�����ام ج����دارت����ه 
ومتيزه، وما هذا اإل 
توفيق اإلهي لتعمري 
اهلل،  م�������س���اج���د 
املثال  �سبيل  فعلى 
توجيهات  وح�سب 

عظيم املرّوة، �سريف الأخوة، جليل اخلطر، بعيد الأثر، كمي�ض 
العروة، األيف البدوة، �سليم جوانح ال�سدر، قليل و�ساو�ض الدهر، ذاكٌر 
هلل طريف النهار وزلفى من الليل، اجلوع وال�سبع عنده �سّيان، ل يناف�ض 

يف الدنيا، واأقل اأ�سحابه من يناف�ض فيها. هذا ما قاله �سع�سعة لبن 
عبا�ض عن اأخيه زيد بن �سوحان.

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

نان ُر باجلِّ �شهيُد ال�ليِة واملب�شَّ

ال�شحابي

زيُد بن �ش�حاِن العبدي
 )ر�ش(
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مل��زار  اخل���ارج���ي  ال�����س��ي��اج  ��ي��د  ���سُ ف�سيلته، 
العبدي )ر�س(،  ال�سحابي زيد بن �سوحان 
احلرم  داخل  والرجال  الن�ساء  بني  والقاطع 
ال��ك��ام��ريات  منظومة  وتن�سيب  ال�����س��ري��ف، 
ال�سارع  �سيعبد  تعاىل  اهلل  �ساء  واإن  للمزار، 
العامة  الأم��ان��ة  بجهود  امل���زار  اإىل  امل����وؤدي 
ت�سهل  حتى  ال�سريفة،  ال�سيعية  ل��ل��م��زارات 
حركة  اإعاقة  وع��دم  املركبات،  دخ��ول  حركة 

الزائرين.
تفا�سيل 

اإن  ل��ل��م��زار:  اخل��ا���س  الأم���ني  ن��ائ��ب  ي�سيف 
املرقد ال�سريف ي�ستمل على ُقبة كبرية مغلفة 
كل  ارت��ف��اع  وم��ن��ارت��ني  الكربائي  بالكا�سي 
ثمانية  وقطرها  تقريبًا  ٢٤م  الكلي  منهما 
القبة فارتفاعها ١٤  اأما  اأمتار ون�سف املر، 
دومن��ات   ٦ تبلغ  للمزار  الكلية  وامل�ساحة  م، 

اأبواب  اأربعة  وللحرم  اخلارجي.  ال�سياج  مع 
داخلية وخارجية وكل باب له ا�سم على النحو 

الآتي:
عليه  الر�سا  الإم��ام  باب   -٢ القبلة  باب   -١
باب  الإم��ام احلجة عج ٤-  باب  ال�سام ٣- 
الإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سام، وقد ُنق�ست 
�سَور  يزينها  ال��ذي  الكربائي  الكا�سي  على 
والإن�سان،  )الفجر،  هي:  الكرمي  القراآن  من 
وال�سحى، والّنور، وي�س، وال�سم�س، والواقعة، 
والزلزلة،  الكر�سي،  واآية  والقيامة،  والتوبة، 
والكوثر، والّن�سر، والأعلى (، ويحتوي املرقد 
على ٨٧ اإيوانًا وعلى قاعة موؤمترات، ومكتب 
الفكرية  وال�����س��وؤون  ال��ن��ظ��ام،  ح��ف��ظ  وح���دة 

والثقافية والدينية. 
املنا�سبات  يف  ال�����س��ري��ف  امل��رق��د  ي�ستوعب 
زيارة  ذك��رى  منا�سبة  مثل  الكبرية،  الدينية 
الر�سول  �سهادة  ذك��رى  ومنا�سبة  الأرب��ع��ني، 
�ساحب  و�سهادة  و�سلم،  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
�سوحان  بن  زيد  اجلليل  )ال�سحابي  املرقد 
من  غالبًا  ياأتون  زائر،  األفي  ر�س(،  العبدي 

العراق والدول الإ�سامية كافة.

متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya
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تعليم الربجمة لالأطفال..
�شرورة م�شتقبلية

رفاه ح�شن

واحد من الأ�سئلة املهمة التي 
يتداولها الآباء والأمهات اليوم 
هو "ما اأهمية تعليم الربجمة 

لالأطفال؟" اإذ يظن بع�ض النا�ض اأنها 
مهارة جانبية واأن تاأثريها حمدود 
ومق�سور على جمال معني، واأْن لي�ض 

لها ذلك الأثر املهم يف �سخ�سية 
الطفل وحياته وم�ستقبله اأو حتى 

طريقة تفكريه، لكن احلقيقة بعيدة 
كل البعد عن ذلك.

املطلوبة يف  املهارات  اأهم  من  واحدة  الربجمة  تعد   
ع�سرنا احلايل على امل�ستويني ال�سخ�سي والتعليمي، 
التكنولوجيا  اأ�سبحت  اإذ  العمل،  جم��ال  يف  والأه��م 
ورحلتنا  اليومية  حياتنا  يف  الأول  رفيقنا  ال��ي��وم 
البيوت  ت�سج  اإذ  ك��ان،  اأّي��ًا  عملنا  وجم��ال  الدرا�سية 
الذكية  بالأجهزة  وال�سركات  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
عامة  دراي���ة  اإىل  احل���الت  اأ�سعف  يف  حتتاج  التي 
بكيفية عملها وما اخلدمات التي تقدمها لا�ستفادة 

منها على النحو ال�سحيح.
 وطبعًا لبد من القول اإن املرء لي�س مطالبًا باأن يكون 
مربجمًا، ولي�س من املعقول اأن يكون كل �سكان الأر�س 
مربجمني لكي يتمكنوا من التاأقلم مع الواقع احلديث 
لكن  م�سبوقة،  غري  وب�سرعة  م�ستمر  ب�سكل  واملتطور 
املطلوب هو معرفة الأ�سا�سيات التي �ست�ساعدك على 
اإىل  لت�سل  �سهولة  بكل  التكنولوجيا  التعامل مع هذه 

اأق�سى درجة لا�ستفادة منها.
الربجمة  تعليم  يف  الرغبة  ن�ساأت  املنطلق  هذا  من 
م�ستعدة  لتكون  القادمة  الأجيال  لتح�سري  لاأطفال 
تكون  اأن  يتوقع  ال��ذي  احل��دي��ث  ال��ع��امل  م��ع  للتعامل 
ح�سة  ال�سطناعي  والذكاء  الروبوتات  لتكنولوجيا 
يجب  وبذلك  العمل.  قطاع  يف  ول�سيما  فيه،  كبرية 
اأن تكون الأجيال اجلديدة م�ستعدة للتعامل مع غزو 
التكنولوجيا للوظائف احلالية وبالتايل خلق وظائف 
اأهم  عن  اليوم  نتكلم  الع�سر،  مع  متوافقة  جديدة 
لغات الربجمة املب�سطة املوجهة لاأطفال اأو املبتدئني 
ومتهيد  ال��ربجم��ي  الأ���س��ا���س  ف��ه��م  يف  مل�ساعدتهم 
رغبوا  اإن  متقدمة  مراحل  اإىل  للم�سي  لهم  الطريق 

يف ذلك.
مب�سطة  ب��رجم��ة  لغة  وه��ي   ،Scratch لغة   -  1
املكعبات  با�ستخدام  البناء  فكرة  بالأ�سا�س  تعتمد 
"Block"، وكل مكعب هو عبارة عن كود برجمي 
واح��دًا  املكعبات  وبا�سطفاف  معينًا،  غر�سًا  ي��وؤدي 
وقد طور  متكامل.  برنامج  على  �سنح�سل  الآخر  تلو 
اأن  وميكن  للتكنولوجيا،   MIT معهد  اللغة  ه��ذه 
نعدها اأف�سل مدخل اإىل عامل الربجمة. وف�سًا عن 
تعليمية  مناهج  تقدم  فاإنها  جمانية،  اللغة  هذه  كون 
 Scratch لاأطفال وتوجيهية لاآباء. وتت�سم من�سة
عليها،  م�ساريعهم  مب�ساركة  لاأطفال  ت�سمح  باأنها 
ت�سعل  اأن  �ساأنها  من  التي  املناف�سة  روح  يولد  وه��ذا 
الأ�سدقاء.  مع  وامل�ساركة  والإجناز  للتعلم  حما�سهم 

 8 اللغة بني  بهذه  امل�ستهدفة  العمرية  الفئات  تراوح 
�سنوات و16 �سنة.

تطبيق  وه��و    ،Swift Playgrounds   -  2
طورته �سركة Apple لتعليم وتثقيف الأطفال ب�ساأن 
لبناء تطبيقات  اأي�سًا  اأبل  التي طورتها   Swift لغة 
 ، ipad وتطويرها، وهو متوفر لأجهزة IOS نظام
وقد جرى تطويره بطريقة مب�سطة وقريبة اإىل عقلية 
التطبيق  بهذا  اللعب  الطفل  يتقن  حني  لكن  الطفل، 

.Swift سيكون قادرًا على الربجمة با�ستخدام لغة�
 Scratch وهي لغة مطورة من لغة ،Blocky - 3
وعملت   Scratch لغة   Google �سركة  حللت  اإذ 
اإذ تعتمد املبداأ   ،Blocky على حت�سينها من خال 
ال�  اأو  نف�سها  املكعبات  با�ستخدام  بالربجمة  املتمثل 
الكود  ا�ستخراج  باإمكانية  تتميز  لكنها   ،Blocks
JavaScript، P -  للربجمي بلغات عدة منها لغة

 Blocky اإن  القول  ميكن  وبذلك   ،PHPو  thon
حمرر  هي  بل  لاأطفال  موجهة  لغة  جمرد  من  اأكر 
العمرية  الفئات  فاإن متو�سط  برجمي مرئي، وبذلك 
التي  تلك  من  واأو�سع  اأكرب  اللغة  هذه  من  امل�ستهدفة 
امل��ربجم��ون  ف��ح��ت��ى   Scratch ل��غ��ة  ت�ستهدفها 
حم��ررًا   Blocky ا�ستخدام  ي�ستطيعون  البالغون 

برجميًا بلغات متعددة.
م���ن ال�����س��ع��ب اأن ن��ذك��ر ك���ل ال��ل��غ��ات وال���ربام���ج 
تطوير  �سبيل  يف  تطويرها  جرى  التي  والتطبيقات 
املهارات الربجمية لاأطفال، فهي كثرية جدًا، لكن 
الر�سالة املهمة التي يجب اأن ت�سل اإىل اأولياء الأمور 
والتعليم مفادها  الربية  وزارات  امل�سوؤولني يف  واإىل 
اأن لغة الربجمة اليوم هي لغة الع�سر ولغة امل�ستقبل 
ب�ساح  اأبنائنا  ت�سليح  اإىل  احلاجة  اأم�ّس  يف  واأننا 
قادرين  نكون  فلن  نفعل  مل  اإن  لأننا  هذا  امل�ستقبل، 
العامل  �سهد  فلقد  املقبلة،  التكنولوجيا  مواكبة  على 
تطورًا مهوًل يف التكنولوجيا ويف �سبكات الإنرنت يف 
اأوقات ق�سرية ودخلت الروبوتات جمالت ال�سناعة 
القريب جدًا  امل�ستقبل  نف�سك يف  وقد جتد  والطب، 
اإن  بل  بنف�سك،  �سيارتك  تقود  اأن  اإىل  م�سطر  غري 
اإىل  حتتاج  ول��ن  ذل��ك  �سيفعل  ال�سطناعي  الذكاء 
ذلك  �ستفعل  فالروبوتات  العمليات  لإجراء  الطبيب 
كانت  التي  الف�سائية  الرحات  اأن  نن�َس  ول  اأي�سًا، 
وما  وممكنة..  �سهلة  اليوم  اأ�سبحت  الب�سرية  حلم 

هذه اإل البداية.
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لألعاب  تون�س  بطولة  يف  الأخ��رية  م�ساركتها  عن 
الأوملبية يف طوكيو  الألعاب  القوى والر�سح لدورة 
واأمور اأخرى، التقينا البطلة )دانة ح�سني( يف هذا 

احلوار:  
البطولة  بذهبية  ُتتوجني  واأن���ِت  ���س��ع��ورِك  •ما 

العربية؟ 
�سماعي  عند  ول�سيما  يو�سف،  ل  جميل  -�سعور 
اأبناء  كل  �ساهدت  فقد  العراقي،  الوطني  الن�سيد 
ج  اأت��وَّ واأن���ا  كبرية  فرحة  اإن��ه��ا  عيني،  اأم���ام  بلدي 
بامليدالية الذهبية ب�سباق ال�٢٠٠ م يف بطولة كانت 
 ٢٠١١ عام  يف  ب��اأين  علمًا  ج��دًا،  قوية  مناف�ساتها 
زلت  وم��ا  عربية  ام��راأة  اأ�سرع  لقب  على  ح�سلت 
اأحتفظ بهذا اللقب، فهو ثمرة تعب وجهد، ف�سًا 
عن طموحي كي اأكون على قدر امل�سوؤولية من اأجل 

الو�سول اإىل اأعلى املراكز يف طوكيو.
الألقاب؟ لِك  تعني  •ماذا 

لكن  حققتها،  التي  الأل��ق��اب  بجميع  اأع��ت��ز  -اأن���ا 
الذي حققته  امراأة عربية(  )اأ�سرع  الأخري  اللقب 
موؤخرًا  تون�س  يف  اأقيمت  التي  العربية  البطولة  يف 
يختلف متامًا، ذلك اأن امل�ساركة يف البطولة كانت 
التي  الأم��ور  وبع�س  اجلائحة  ب�سبب  ج��دًا  �سعبة 
واجهتني قبلها، وقد جاء اللقب نتيجة جهد وتعب 
و�سغوطات كبرية، واحلمد هلل ا�ستطعت اأن اأجني 

ثمار تعبي، اأعز �سيء عندي هو هذا اللقب.
نتائجنا ترد على امل�سّككني

امل��راأة  ب��ق��درات  امل�سّككني  على  ت��ردي��ن  •مباذا 
العراقية؟

اأثبتت  وق��د  رق���م،  جم��رد  العمر  اإن  لهم  -اأق���ول 
البطولت جدارة املراأة العراقية وعلو كعبها واأنها 
امل�سككني،  على  اأرد  لن  ال��ظ��روف،  اأ�سد  يف  قوية 
فنتائجنا هي التي تتحدث، بالأم�س حققت البطلة 
وال�سهم  بالقو�س  العرب  ذهبية  �سعد(  )فاطمة 
وقبلها )زينب عبا�س( لعبة الرماية اأي�سًا ذهبية 
يف  الذهبية  الأو���س��م��ة  حققن  واأخ��ري��ات  ال��ع��رب 
البطولت اخلارجية، ها هي املراأة العراقية تبدع 

برغم الظرف ال�سعب الذي تواجهه.
وتخطف  تاألقها  يف  ت�ستمر  ه��ل  ح�سني  •دانة 

امليدالية الذهبية يف اأوملبياد طوكيو؟
التدريبية  واملع�سكرات  الكايف  الدعم  توفر  -ل��و 

لا�ستحقاقات املقبلة، بكل �سهولة �ساأحرز و�سامًا 
اأح��رز  اأن  على  م�سممة  فاأنا  طوكيو،  اأوملبياد  يف 
�سعبي  اأبناء  لأُ�سِعد  امل��رة  هذه  امليداليات  اإح��دى 
لدينا دعم  يكون  اأن  اأمتنى  اأكرب حمفل عاملي،  يف 
امل�ستوى  على  نحافظ  كي  تدريبي  ومع�سكر  خا�س 

الذي نحن فيه.
اإليه؟ تطمح  ما  دانة  حققت  •هل 

الأومل��ب��ي��اد،  اإىل  بالو�سول  حلمي  حققت  -ن��ع��م، 
و�ساأكون عند ح�سن ظن كل من و�سع الثقة بي، هذه 
املرة تختلف عن املرات ال�سابقة، فاأوملبياد طوكيو 
وامل��ي��دان،  بال�ساحة  ال��ع��امل  بطات  فيه  ت�سارك 

، اإن �ساء اهلل.  و�ساأكون �سمنهن و�ساأتفوق عليهنَّ
م�سريتها؟ يف  دانة  يدعم  •من 

اأهلي  م��ن  املعنوي  ال��دع��م  ج���دًا،  ب�سيط  -دع��م��ي 
والحت���اد والأ���س��دق��اء، اأم��ا ال��دع��م اخل��ا���س من 

اجلهات العليا فهو ب�سيط، اأو رمبا يكون معدومًا!
العراقي؟ العداء  يحتاج  •ماذا 

متوفر  غري  امل�ستلزمات  من  الكثري  -ب�سراحة.. 
اأو امل�سابقات  مثل املع�سكرات التدريبية اخلارجية 
الودية مع ريا�سيي دول �سقيقة اأو �سديقة كي تزيد 
كادر  وتوفري  بيننا،  الريا�سية  والثقافة  املعرفة 
عاجي كامل حت�سبًا لأية ا�سابة، ثمة اأمور كثرية ل 
تتوفر لنا، اإل اأن الأبطال ميار�سون اللعبة من اأجل 
املحافل  يف  العراقي  العلم  ورف��ع  الإجن��از  حتقيق 
ف��ال��ع��داوؤون  دوم���ًا،  اإل��ي��ه  ن�سعى  م��ا  وه��و  العاملية، 
اإىل  والو�سول  املناف�سة  على  ق��ادرون  العراقيون 
الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  ت��وف��رت  م��ا  اإذا  العاملية 

ال�سرورية لكن!! ما باليد حيلة.
الريا�سة؟ عن  بعيدًا  •دانة 

الطفولة،  روح  حتمل  دان��ة  الريا�سة  عن  -بعيدًا 
اأجل  تناف�س من  التي  الإن�سانة  خمتلفة متامًا عن 
للجميع،  للخري  حُمبة  اأي�سًا  وهي  ولقبها،  ا�سمها 
الت�سوق  اأع�����س��ق  كما  وامل��اب�����س،  الأزي����اء  اأع�����س��ق 
جدًا، عائلتي تلعب دورًا مهمًا جدًا يف حياتي وهم 
واآخر  العامل  بطولت  اأتابع  دومًا،  معي  متوا�سلون 
واأج��د ذلك �سروريًا جدًا،  والأرق���ام،  الإجن��ازات 
احلكمة التي اوؤمن بها: اأحرم عقول النا�س لكني 
اأكون  اأثق بامل�سككني، ومبدئي يف احلياة دائمًا:  ل 

اأو ل اأكون. 

العداءة الذهبية )دانة ح�سني( هي امتداد جليل الأبطال 
العراقيني يف ريا�سة األعاب ال�ساحة وامليدان، اإذ قدمت هذه 

الالعبة اأروع النتائج يف امل�سابقات اخلارجية، بل اأ�سبحت اأ�سرع 
امراأة عربية، وبجدارة، بعد اأن نالت موؤخرًا امليدالية الذهبية يف 
البطولة العربية لألعاب القوى التي اختتمت قبل اأيام يف تون�ض، 

لتتاأهل اإىل دورة الألعاب الوملبية يف طوكيو.

�شاأتف���ق عل��ى بطالت 
العامل يف ط�كي�

اأ��������ش�������رع ام�������������راأة ع���رب���ي���ة

دانة ح�شني:

حاورتها: اأمرية حم�شن 
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رئي�س  حت��دث  ال���دوري  بلقب  ال�سقور  ف��وز  عن 
)الفريق  اجلوية  القوة  لنادي  الإداري���ة  الهيئة 
الطيار �سهاب جاهد( قائد القوة اجلوية قائًا: 

اجلمهور.. الالعب رقم 12
نحن فخورون مبا حتقق لكرة اجلوية يف املوا�سم 
التحديد،  وج��ه  على  املو�سم  وه��ذا  املن�سرمة 
الفريق  قدمها  التي  الرائعة  العرو�س  ول�سيما 
اللقب،  بخطفه  ال��ك��روي  ال����دوري  م�سابقة  يف 
اإدارة  من  امل�سوؤولية  م�ستوى  على  كان  فاجلميع 
كبري  بف�سل  ندين  كما  ولعبني،  فني  جهاز  اإىل 
امللعب  رقم ١٢ يف  الاعب  كان  الذي  جلمهورنا 
ال�سيف  ال�ستاء وحر  برد  املو�سم متحمًا  طوال 
اجلمهور  ه���ذا  قلبي  ك��ل  م��ن  اأ���س��ك��ر  ال��اه��ب، 
التدريبي  والكادر  الإدارة  كان هدف  لقد  الويف، 
يعطي  ال��ذي  املحب  جمهورنا  اإ�سعاد  والاعبني 
اأب�سط  بالدوري  والفوز  وقوته،  وقته  من  كثريًا 
اأ�سكر الكادر  هدية نقدمها لهم. اأ�ساف جاهد: 
الذي  الكبري  امل�ستوى  على  والاعبني  التدريبي 
ظهر به الفريق والروح القتالية العالية والإ�سرار 
على حتقيق هذا الإجناز التاريخي للنادي، اإنها 
والفني  الإداري  اجلهازان  قدمها  كبرية  جهود 
حتت قيادة املدرب الوطني القدير اأيوب اأودي�سو 
لاعبني،  املعنوية  ال���روح  رف��ع  يف  جن��ح  ال���ذي 
اأثناء املواجهات  اأدائهم القوي  فانعك�س ذلك يف 
اأفرحتنا  التي  امل�سرفة  النتيجة  لهذه  وحتقيقهم 
الهيئة  لأع�����س��اء  ب���ارز  دور  اأي�����س��ًا  ثمة  ك��ث��ريًا، 
الإدارية يف تهيئة الأجواء املثالية للفريق من اأجل 

حتقيق هذا الهدف املن�سود. 
جنينا الثمار

ال��ن��ادي وجن��م جيل ٢٠٠٧  �سر  اأم��ني  ق��ال  فيما 
خطف  ال���ذي  امل��و���س��م،  ه���ذا  يف  ك��اظ��م:  هيثم 
يف  رائعة  م�ستويات  ال�سقور  قدم  فريقنا،  لقبه 
امل�ساركة،  الأندية  قوة  برغم  ال��دوري،  مباريات 
املباريات  معظم  ينهي  اأن  ا�ستطاع  الفريق  لكن 
من  اأدوار  ثاثة  قبل  باللقب  ويتوج  ل�ساحله، 
الإجن��از  هذا  يف  �ساركوا  الكل  ال��دوري،  اختتام 
كادر  اإىل  اإدارة  من  للفريق،  الذي حتقق  الرائع 
كان  لقد  عا�سقه،  وجماهري  ولع��ب��ني  تدريبي 
مو�سمًا �ساقًا، اإل اأننا جنينا ثمار كل ما خططنا 

له واحلمد هلل تفوق الفريق يف مبارياته.
ا�ستحق ال�سقور اللقب

القوة  وه��داف  ال��دويل  الاعب  قال  جانبه،  من 
اجلوية اأمين ح�سني: اأتقدم بالتهاين والتربيكات 
اأداًء  قدم  فالفريق  ال�سقور،  حمبي  جميع  اإىل 
رائعًا هذا املو�سم ا�ستحق به اإحراز لقب الدوري، 
ننهي  اأن  ا�ستطعنا  اإذ  فقط،  اأدوار  ثاثة  قبل 
باأربعة  النفط  فريق  على  الكبري  بالفوز  اجلدال 
جمهور  قلبي  ك��ل  م��ن  اأ�سكر  اأن  واأود  اأه���داف. 
ال�سراء  يف  الفريق  مع  وقف  الذي  الويف  اجلوية 
نقدم  اأن  م�سجعينا  نعاهد  ون��ح��ن  وال�����س��راء، 

الأف�سل يف املنا�سبات الريا�سية املقبلة.  
ال�سقور عنوان التاألق والأبداع

اأهنئ  فقال:  اإبراهيم  اأحمد  الفريق  كابنت  اأم��ا 
اإجن��ازًا  ك��ان  لقد  ال��غ��ايل،  اللقب  بهذا  اجلميع 
رائعًا حتققه كرة ال�سقور هذا املو�سم من حيث 

فالفريق  ال���دوري،  مباريات  يف  املميز  امل�ستوى 
فكان  الواحدة،  الروح  بطريقة  املو�سم  لعب هذا 
اإن  بل  امللعب،  داخ��ل  العطاء  من  �سعلة  اجلميع 
امل��درب  ي��ق��وده  ال��ذي  للفريق  التدريبي  ال��ك��ادر 
اخلبري اأيوب اأودي�سو كان على قدر امل�سوؤولية يف 
و�سعها  التي  الرائعة  واخلطط  الاعبني  توجيه 
الفوز  اإىل  ق��ادت  والإب���داع  للتاألق  عنوانًا  كانت 
يف  كبري  دور  الكروية  للجماهري  وك��ان  باللقب، 
رائعًا  اجل��وي  اجلمهور  كان  فقد  الإجن��از،  هذا 
ح�سر  اإذ  املباريات  ط��وال  الفريق  م�ساندة  يف 
الرحلة  يف  الفريق  م�ساندة  اأج��ل  من  املباريات 
جهود  ُكللت  هلل  واحلمد  ال���دوري،  من  الطويلة 
 /٢٠٢٠ ملو�سم  ال��دوري  بطولة  ب��اإح��راز  الفريق 

 .٢٠٢١
توقعنا الفوز باللقب

اجلوية  القوة  �سباب  حرا�س  م��درب  حتدث  كما 
القوة  فريقنا  م��ب��اراة  قبل  ق��ائ��ًا:  حممد  جابر 
اأن  نتوقع  كنا  النفط  ن��ادي  فريق  �سد  اجل��وي��ة 
اأدوار  ثاثة  قبل  ال��دوري  ويخطف  الفريق  يفوز 
لدى  وا�سحًا  كان  فالتفاوؤل  ال��دوري،  انتهاء  من 
عندما  متنيناه  ما  حتقق  وق��د  ال�سقور،  حمبي 
اأم��ط��ر ال�����س��ق��ور م��رم��ى ف��ري��ق ال��ن��ف��ط ب��اأرب��ع��ة 
اأهداف نظيفة كانت كفيلة بح�سول الفريق على 
اأن الأزرق يف هذا املو�سم  درع الدوري، ول �سّك 
�سواء  لعبها،  التي  املباريات  جميع  يف  رائعًا  كان 
على ملعبه اأو خارجه، اإذ قدم الاعبون عرو�سًا 
املباريات،  جميع  يف  الفوز  بتحقيق  تكللت  رائعة 
مهاجمينا احلظ  يحالف  اإذ مل  بع�سها،  ما عدا 
النهائية  املح�سلة  يف  لكن  متعادلني،  فخرجنا 
ال�سقور،  فريق  ن�سيب  من  الفوز  عنوان  يبقى 
العنوان  كانت  للفريق  املحبة  اجلماهري  اإن  بل 
الإجن���از، فقد وقفت اجلماهري  ه��ذا  الأب��رز يف 
املحبة مع الفريق يف كل مباريات الدوري برغم 
عدم دخولها اإىل امللعب ب�سبب جائحة كورونا، اإل 
خارج  من  الفريق  �سجعت  ال�سقور  جماهري  اأن 
وخارجه،  امللعب  داخ��ل  معه  واحتفلت  الأ���س��وار 
والكادر  اجلوية  القوة  اإدارة  اأهنئ  اأخ��رى  م��رة 
التدريبي والاعبني واجلماهري املحبة على هذا 

الفوز الثمني.

اأخريًا، وبعد ماراثون طويل، ا�ستطاع فريق نادي القوة اجلوية اإحراز لقب الدوري 
الكروي العراقي ملو�سم 2020- 2021 قبل انتهاء مباريات الدوري الكروي بثالث 

جولت، فقد متكن الفريق من اأن يت�سدر الدوري بجدارة وا�ستحقاق مبتعدًا عن 
اأقرب مناف�سيه بنقاط عدة، اإذ ح�سم لقب الدوري يف مباراته الأخرية التي كانت 

اأمام فريق نادي النفط بنتيجة 1/4.
بغداد/ اأمرية حم�شن 

ح بالل�ن الأزرق  قبل ثالثة اأدوار و�شِّ

الدوري الكروي العراقي ي�شطاده ال�شق�ر  

السنة السادسة عشرة العدد )386( 15 تموز 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

71 ري��������اض��������ة70



رائعة  عرو�سًا  العراقي  الفريق  قدم  ذلك  ورغم 
اأم��ام  ول�سيما  لعبها،  التي  املباريات  اأغلب  يف 
)عمالقة(!  لعبون  فيه  الذي  ال�سنغايل  الفريق 
لكن ل��ي��وث ال��راف��دي��ن ك��ان��وا لهم ن���دًا ق��وي��ًا يف 
لول احلظ  فائزين  يخرجوا  اأن  وك��ادوا  املباراة، 
الذي مل يحالفهم يف الدقائق الأخرية فتعادلوا، 
فالفريق العراقي ال�ساب قدم فوا�سل فنية رائعة 

اجل�سمانية  ال��ف��وارق  ول��ول  مبارياته،  اأغلب  يف 
بينه وبني الفرق الأخرى لكان له كام اآخر، ويف 
ينتظره  �سبابيًا  فريقًا  ك�سبنا  النهائية  املح�سلة 

م�ستقبل كبري يف عامل املدّورة.
عن م�سرية الفريق وم�ساركته الأخرية يف بطولة 
كاأ�س العرب لل�سباب وخروجه من الأدوار الأوىل، 
والاعبني عن  املدربني  اآراء عدد من  ا�ستطلعنا 

م�ستقبل هذا الفريق الفتي.
م�ساركة ناجحة

امل����درب حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل حت���دث ق���ائ���ًا: اأن��ا 
وكثريون معي من املدربني نعّد م�ساركة منتخب 
لل�سباب  العرب  كاأ�س  بطولة  يف  العراق  �سباب 
التي حتققت،  النتائج  النظر عن  بغ�س  ناجحة، 
فريق  م��ع  واح����دة  م��ب��اراة  ���س��وى  يخ�سر  مل  اإذ 

لعبينا  على  يتفوقون  الذين  بالاعبني  مدجج 
ال�سنغايل،  الفريق  اأم��ام  ول�سيما  الأع��م��ار،  يف 
يتفوقوا  اأن  الرافدين  ليوث  ا�ستطاع  ذلك  ورغم 
عليهم. عمومًا فاإن منتخبنا ال�سبابي فيه الكثري 
من املواهب الكروية التي ميكن ال�ستفادة منها 
ي�سرف  الذي  حممد،  عماد  فاملدرب  م�ستقبًا، 
جيدًا  فريقًا  ي�سكل  اأن  ا�ستطاع  الفريق،  على 
العربية  املنتخبات  عك�س  �سحيحة،  ب��اأع��م��ار 
امل�ساركة، اإذ اأن اأغلب لعبيهم اأعمارهم كبرية، 

ومن تابع املباريات �ساهد تلك الفوارق. 
منتخب امل�ستقبل

يف ح��ني ق��ال امل���درب ج��اب��ر حم��م��د: اأت��اب��ع منذ 
وهم  التدريبي  وكادره  عماد حممد  املدرب  مدة 
يبحثون عن املواهب الكروية يف املاعب وباأعمار 
�سحيحة، وهذه اخلطوة �سحيحة طبعًا من اأجل 
تعمل  ما  وهو  العراقية،  للكرة  م�سرق  م�ستقبل 
بالقاعدة  الهتمام  حيث  من  اأوروب��ا  دول  عليه 
التي هي الركيزة الأ�سا�سية يف كل لعبة ريا�سية، 
على  حممد  ع��م��اد  ال�سبابي  امل���درب  ���س��ار  وق��د 
العاملي من حيث بناء قاعدة �سبابية  النهج  هذا 
ر�سينة �سيكون لها �ساأن كبري م�ستقبًا. نعم، لقد 

اأخفقنا يف بطولة كاأ�س العرب لل�سباب، لكن هذا 
ل يعني نهاية املطاف، فالبطولت مقبلة و�ستكون 
ل�سبابنا الكلمة الف�سل فيها بعد اأن ك�سب الفريق 
ما على احتاد  وهنا  والحتكاك،  العالية  اخلربة 
ال��رائ��ع  ال�سبابي  الفريق  ه��ذا  دع��م  اإل  ال��ك��رة 
ه يف البطولت  باإقامة املع�سكرات التدريبية اأو زجِّ
اخلارجية التي تولد الحتكاك واكت�ساب اخلربة 

من الفرق العاملية املتقدمة.  
التزوير اآفة تقتل الالعبني

اإىل  امل���درب �سبيح رح��ي��م  ت��ط��رق  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اأنهت  اأعمار الاعبني �سابقًا، التي  عملية تزوير 
تقتل  اآف��ة  التزوير  ق��ال:  عندما  اأجيال  م�ستقبل 
الوقت  يف  املنتخبات  وتظلم  مبكرًا،  الاعبني 
�ساركوا  الذين  لعبينا  اأكر  اأن  والدليل  نف�سه، 
مع منتخبات النا�سئني وال�سباب انتهت جتاربهم 
الريا�سية مبكرًا برغم البطولت اخلارجية التي 
اللعب  يتدرج يف  اأن  له  فالاعب لبد  خا�سوها، 
الأ�سبال  اإىل  الرباعم  من  ب��دءًا  �سحيح،  وبعمر 
يف  يكت�سب  اإذ  والأوملبي،  فال�سباب  النا�سئني  ثم 
هذه املراحل خربة كبرية، فعندما ي�سارك حينها 
مع املنتخب الوطني يكون نا�سجًا وعطاوؤه يبقى 
مدرب  حاليًا  عليه  يعمل  ما  وهذا  عدة،  �سنوات 
اعتمد  عندما  حممد  ع��م��اد  ال�سباب  منتخب 
اأن الفريق  على الأعمار ال�سحيحة، والدليل هو 
�سمَّ  العرب  كاأ�س   بطولة  يف  امل�سارك  العراقي 
وبرغم  املنتخبات،  بني  املوجودة  الأعمار  اأ�سغر 
عمالقة  مع  بقوة  وتناف�س  جيدًا  اأداء  قدم  ذلك 
املهاجمني  ت�سرع  ول��ول  القمر،  وج��رز  ال�سنغال 
اأن  البطولة. احلق  له يف  اآخر  لكان هناك كام 
الفريق �سيكون له �ساأن كبري يف امل�ستقبل القريب 
اإذا ما حظي بالعناية والدعم باإقامة املع�سكرات 
واملباريات القوية مع منتخبات معروفة، واحلال 
ال��ذي  اأي�����س��ًا  النا�سئني  منتخب  ع��ل��ى  ينطبق 
تدريبيًا  وك��ادرًا  الأعمار  �سحيحي  لعبني  ي�سم 

متخ�س�سًا يقوده الكابنت ح�سن كمال.
م�ستقبل م�سرق للكرة العراقية

الاعب الدويل ال�سابق اأحمد كاظم قال: اأبارك 
لقد  الفتي،  الفريق  ه��ذا  على  التدريبي  للكادر 
العرب، كانت  كاأ�س  �ساهدنا الاعبني يف بطولة 
�سغرية  العراقي  الفريق  لعبي  جممل  اأع��م��ار 

جدًا، بينما اأعمار لعبي املنتخبات الأخرى كان 
جدال،  ب��دون  فيها  املميزة  العامة  هو  التزوير 
لذلك كان الفارق اجل�سماين وا�سحًا كل الو�سوح 
يف امللعب، وهذا يوؤثر طبعًا على عطاء الاعب، 
بل �ساهدنا لعبني يف املنتخبات امل�ساركة يلعبون 
ال�سباب  ق��ّدم  ذل��ك  ورغ��م  معروفة،  اأن��دي��ة  م��ع 
العراقي مباريات جيدة، اإذ تعادل مع )العمالقة( 
الدفاعي،  اخلطاأ  لول  يفوز  اأن  وكاد  ال�سنغاليني 
وفاز الليوث على لبنان لعبًا ونتيجة، لكّن مباراة 
ال�سوداء  النقطة  كانت  القمر  اأمام جزر  الفريق 
يف م�سريته ب�سبب عدم امتاك لعبينا اخلربة 
الكافية، اإذ تقدم الليوث بهدفني، لكن الأخطاء 
خا�سرين  فخرجوا  الأه��داف  كلفهتم  الدفاعية 
باأربعة اأهداف مقابل ثاثة. عمومًا، كانت جتربة 
ذات  ال��ع��رب  ك��اأ���س  بطولة  يف  ال�سباب  منتخب 
التدريبي والاعبني، نتمنى  للكادر  فائدة كبرية 
لهذا  كبرية  اأهمية  ي��ويل  اأن  الكرة  احت��اد  على 
الفريق الذي �سيكون م�ستقبل الكرة العراقية مبا 

ي�سم من مواهب كروية رائعة.

املتابع لبطولة كاأ�ض العرب لل�سباب، التي اختتمت موؤخرًا يف 
جمهورية م�سر العربية، ي�ستغرب عندما ي�ساهد املنتخبات التي 
لعبت اأمام املنتخب العراقي، فقد �سارك منتخب �سباب العراق 
باأعمار �سحيحة مئة باملئة، يف حني جتاوزت اأعمار اأغلب لعبي 
املنتخبات امل�ساركة ال�سن القانونية )ال�سبابية(! 

منتخ��ب ال�شب��اب لك��رة الق��دم..

اأعماٌر حقيقية وم�شتقبل م�شرق

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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طفولته
كا�سرب  الدمناركي  ال��دويل  احلار�س  ق�سى 
�سمايكل معظم طفولته يف اإجنلرا، ب�سبب 
ارتباط والده بير، يف تلك الفرة، بعقد مع 
نادي مان�س�سر �سيتي، واأثناء وجود عائلته 
هناك دخل اأكر من مدر�سة كروية، وبعدما 

ل�سبونة،  اإىل نادي �سبوتينغ يف  انتقل والده 
الربتغال  يف  جوليان  مدر�سة  كا�سرب  دخل 
اأي�سًا، وتعلم اللغة ف�سًا عن دخوله مدر�سة 
اإذ  املرمى،  حرا�سة  يف  تخ�س�ست  كروية 
اأج��ل  م��ن  ناجحًا  طريقًا  وال���ده  ل��ه  خطط 
التميز والتاألق بني اخل�سبات الثاث وجنح 

بالفعل يف كل ما خطط له. 
انطالقة قوية

انطاقة احلار�س كا�سرب �سمايكل كانت يف 
البداية مع نادي مان�س�سر �سيتي الإنكليزي 
عام 2002، ويف عام 2003 تاألق ب�سكل 
الوطني  املنتخب  مب���درب  ح��دا  م��ا  لف���ت، 

�سفوف  اإىل  ا�ستدعائه  اإىل  ال��دمن��ارك��ي 
املنتخب الوطني بديًا لوالده بير �سمايكل، 
وقد  ع��ام��ًا،   17 حينها  كا�سرب  عمر  ك��ان 
يف  والرائع  املميز  اأدائ��ه  على  حمافظًا  ظل 
لغاية  الدمناركي  الوطني  املنتخب  مباريات 

هذا العام. 
مع املنتخب الوطني الدمناركي

املنتخب  �سفوف  يف  يلعب  وهو  �سغره  منذ 
الوطني الدمناركي، ومثل منتخب باده يف 
حمافل كروية عدة، فقد �سارك مع املنتخب 
وكانت   ،2004 ع��ام  �سنة   19 �سن  حت��ت 
تلك اأوىل م�ساركاته حني لعب �سدَّ منتخب 
للمنتخب  يلعب  وظ��ل  ال�سمالية،  اإي��رل��ن��دا 
اليوم  ولغاية  �سنوات عدة  والوطني  الأوملبي 
ال��ذي  ال��رائ��ع  امل�����س��ت��وى  ب�سبب  ي��ع��ت��زل  مل 
الدمناركي،  املنتخب  مباريات  يف  يقدمه 
ا�ستطاع كا�سرب احل�سول على كثري من  اإذ 
لي�سر  ن��ادي  مع  م�ساركته  اأث��ن��اء  اجل��وائ��ز 
من  متكن  بل  الدمناركي،  واملنتخب  �سيتي 
يف  حار�س  اأف�سل  جائزة  على  احل�سول 

بطولة  يف  ب��اده  منتخب  مباريات 
ال��ت��ي   2018 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
تاألق  اأقيمت يف رو�سيا، حيث 

يف املباريات الثاث الأوىل 
بحيث مل تدخل �سباكه اأي 

اأن��ه  ال��ك��رات، حتى  م��ن 
كان ال�سبب الرئي�س يف 

ومب��رور  فريقه،  ف��وز 
هذا  ازداد  ال�سنني 

احلار�س العماق 
م�سافة  خ���ربة 
ل����ي���������س����ب����ح 
احل��������ار���������س 
يف  الأول 

الدمنارك.  

�ش����������������مايكل.. 
على خطى والده 

حار�ش مرمى الدمنارك 
من احلرا�ض املميزين يف الدوري الإنكليزي، ولي�شرت �شيتي 

اإنه الدمناركي )كا�سرب �سمايكل(. تعلم فنون 
حرا�سة املرمى على يد والده جنم حرا�سة 
املرمى املرعب )بيرت �سمايكل(، الذي اأوقف 
اأبرز املهاجمني، بل كان قائدًا يف املالعب، 
هذا ما اأّهل كا�سرب خلالفة والده يف حرا�سة 
املرمى، فقد تاألق مع املنتخب الدمناركي ومع 
اأغلب الأندية التي لعب لها.

تنوع الأندية
لعب كا�سرب لأكر من فريق معروف، فقد 
اأُعري اإىل نادي دارلينغتون عام 2006، ويف 
نف�س العام اأعري اأي�سًا اإىل نادي بوري، ويف 
عام 2007 اأعري ثالثة اإىل نادي فالكريك 
الإ�سكتلندي، ولعب كذلك لنادي نوت�س 
كاونتي، ولنادي ليدز يونايتد، واأخريًا ان�سم 
يف مو�سم 2014/2015 اإىل نادي لي�سر 
�سيتي الإنكليزي، وما يزال مع هذا الفريق 
حتى اليوم. 

اإعداد/ جملة ال�شبكة 

كا�شرب



كيفية ممار�سة امل�سي ب�سرعة
يعطي  لاإن�سان  ال�سريع  امل�سي  اأن  احلياتية  التجارب  اأك��دت 
العتيادي،  امل�سي  من  فعالية  اأكر  وهو  و�سابة،  قوة  اجل�سم 
اللياقة  على  ممار�سته  وتعتمد  الرك�س،  �سرعة  من  اأقل  لكنه 
مما  اأك��ر  وطاقة  جهد  بذل  ي�ستلزم  لكنه  لل�سخ�س،  البدنية 

ي�ستلزمه امل�سي العتيادي.
ي�ساحب امل�سي ال�سريع دائمًا ارتفاع يف درجة حرارة اجل�سم، 
بارتفاع  ن�سعر  الأحيان  بع�س  ويف  التعرق،  مع 
بالتنف�س  ونبداأ  قليًا  القلب  �سربات  معدل 
اأع��م��ق، وت��زول ه��ذه الأم���ور، من تعب  ب�سكل 
امل�سي  ارتفاع يف احل��رارة، عند ممار�سة  اإىل 
ال�سريع يوميًا، اإذ ن�سبح قادرين على ممار�سته 
مبنتهى الب�ساطة، لكن يف الأيام الأوىل قد ن�سعر 

ببع�س التعب والإرهاق.
فتكون  ال�سريع   للم�سي  ال�سحيحة  الطرق  اأم��ا 
ثني  مع  م�ستقيم  ب�سكل  قف  الآت���ي:  النحو  على 
اإىل  انظر  ذل��ك  بعد  الكتفني،  واإرخ���اء  املرفقني 
الأمام مبا�سرة وابداأ امل�سي من اأعلى القدمني حتى 
الكعب، ثم حرك ذراعيك اإىل الأمام واخللف واأنت 

مت�سي، مع ارتخاء اليدين.
متى منار�ض امل�سي ال�سريع؟

اأكر الريا�سيني ميار�سون الرك�س اأو امل�سي ال�سريع يف 
ال�سباح الباكر، متمتعني بربودة اجلو، اإل اأن اخلرباء 
يف  للج�سم  كبرية  فعالية  فيه  ال�سريع  امل�سي  اأن  اأك��دوا 
عليه  واملواظبة  ال�ستمرار  مع  دون حتديد،  الأوقات  كل 
ح�سب اجلدول الذي ي�سعه ال�سخ�س، فالبحوث اأكدت اأن 
بالن�سبة جل�سم  فوائد عديدة  لها  �سباحًا  الريا�سية  التمارين 
ودرجة  اجل�سم،  واإيقاعات  الرئة،  وظائف  ول�سيما  الإن�سان، 

احلرارة وم�ستويات الهرمونات.  
فوائد واأ�سرار

اأي�سًا  ويقلل  القلب،  اأمرا�س  تفادي  يف  ي�ساعد  ال�سريع  امل�سي 
العظام  يقوي  اأنه  كما  وال�سكر،  الدم  �سغط  ارتفاع  ن�سبة  من 

والع�سات وُيح�ّسن املزاج وي�سهم يف نحت اجل�سم.
اأر�س  ال�سريع يف  امل�سي  كان  فاإذا  ب�سيطة،  وهي  اأ�سراره،  اأما 
ك�سر،  اأو  التواء  اإما  ج�سدية،  اإ�سابة  حتدث  فقد  م�ستوية  غري 
لذا يجب اأن ميار�س هذا التمرين يف حدود طاقة الإن�سان لئا 

يت�سبب باأ�سرار اأخرى.

يعّد امل�سي ال�سريع، اأو العادي، من اأ�سهل التمارين 
الريا�سية التي تعزز الطاقة اجل�سدية لالإن�سان، 
وممار�سته با�ستمرار تزيد من لياقتنا البدنية، 
اإذ ميكن ممار�سة امل�سي ال�سريع يف اأي وقت ويف اأي 
مكان.

ف����ائ���ٌد واأ����ش���رار
ال�شريع.. 

امل�شي

اإعداد/ جملة ال�شبكة
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هواتفهم؟
قالت: "حاولت مرارًا وتكرارًا اأن اأعرف �سيئًا، 
املدر�سة  يف  اأتابعهم  ما  كثريًا  اأين  حتى 
لكن  اأ�سدقائهم،  على  اأتعرف  حتى 
لي�سوا  املدر�سة  اأ�سدقاء  اأن  يبدو 
املنطقة،  اأ���س��دق��اء  ذات��ه��م  ه��م 
ل��ذل��ك ه��م ���س��ر ت��وت��ري ال��دائ��م 

�سواء يف الوظيفة اأم يف البيت."
اأنهم يذهبون بعيدًا عنا 

هذه  م��ن  اأع���اين  ال��ذي  الوحيد  "ل�ست 
امل�سكلة التي اأبحث عن حل لها،" هكذا بداأ 
حديثه،  ح��رة(  اأع��م��ال  ج��ودت،  )ن�سري  ال�سيد 
اأن��ه  للم�سكلة  عر�سه  طريقة  م��ن  مل�ست  وق��د 
اأكده  ما  وهو  جيد،  تعليمي  م�ستوى  على  حا�سل 
يل اأثناء حديثه من اأنه حا�سل على البكالوريو�س 
ل  ف�سّ لكنه  ب��غ��داد،  جامعة  م��ن  اجلغرافية  يف 
العمل احلر على العمل الوظيفي، يوا�سل حديثه: 
مت�سلطًا  اأبًا  ول�سُت  لأولدي  �سديق  اأين  "اأ�سعر 
متحكمًا بهم، كانوا يتحدثون معي عن كل �سيء 
ال�سارع،  اأو  البيت يف املدر�سة  يحدث لهم خارج 
�سر  ال�سغرية  التفا�سيل  تلك  معرفة  وك��ان��ت 
اطمئناين على اأولدي، لكن هذا الطمئنان تبدد 
بعد اأن دخلوا املتو�سطة ثم الإعدادية، حل حمله 
اأ�سدقاء  ومن  ال�سارع  من  الأولد  على  اخل��وف 
اأخذت  اأن  بعد  اأدرك��ت ذلك  املدر�سة،  ال�سوء يف 
م�ستوياتهم تتذبذب يف بع�س الدرو�س واأهملوا 
متابعة الواجبات اليومية، اأنا القريب منهم 
املدر�سة  اإىل  واأذه��ب  الأم��ور  لتلك  اأنتبه 
لا�ستف�سار واأقف مع املدر�سني وال�سوؤال 
ع��ن اأ���س��ب��اب ال��ت��ذب��ذب، اأف��ع��ل تلك 
الأولد،  يعرف  اأن  دون  من  الأ�سياء 
ف��اأن��ا اأب��ح��ث ع��ن احل��ل ل ع��ن تعقيد 
الأ�سدقاء  بع�س  اأن  اأدرك���ت  الأم���ور، 
����س���اروا ل��ه��م اأع���م���دة ال���س��ت�����س��ارة 

والن�سح والتوجيه." 
ولدي قد يهرب مني! 

حممد(  كاظم  )�سفاء  ال�سيدة 
قالت اإنها تابعت ولدها متابعة 
اأن لحظت رغبته  بعد  دقيقة 

يف التوجه اإىل خارج البيت اأكر من اللجوء اإىل 
فيها  يقع  التي  الإ�سكالت  بع�س  حل  يف  البيت 
حميط  يف  اأو  املدر�سة  اأ�سدقاء  مع  عاقاته  يف 
منطقة ال�سكن، اإذ قالت: "اأريد اأن يكون لولدي 
�ساأن يف امل�ستقبل، لكني مل�ست يف �سنوات الدرا�سة 
اإذ  توجيهاتي،  على  التمرد  من  نوعًا  الإعدادية 
�سار يتهرب مني بذريعة املطالعة مع الأ�سدقاء، 
لكنه �سار  الأمر،  اأ�سدد على هذا  البداية مل  يف 
البيت،  خارج  اأ�سدقائه  مع  الوقت  اأغلب  يق�سي 
هنا اأدركت اأن ولدي وجد البديل عن الأ�سرة يف 
ن�سابها  اإىل  الأم��ور  اإع��ادة  من  ولب��د  خارجها، 

ال�سحيح وال فاإن ولدي �سوف ي�سيع مني."
قلت: وكيف متت معاجلة الأمر؟

اأجابت: "يف البداية، وبكل هدوء، اقرحت عليه 
معًا،  واملطالعة  املنزل  اإىل  اأ�سدقاءه  يدعو  اأن 
بالتناوب بني الأ�سدقاء حتى  الأمر  لو كان  حتى 
حتدث  ذل��ك  وبعد  معني  �سديق  على  يثقلوا  ل 
امل�ساكل بينهم، مل يعر الأمر اهتمامًا يف البداية، 
لكني عدت اإىل طرح املو�سوع ويف هذه املرة قلت 
�ساأذهب  بيتنا  اإىل  ياأتوا  اإذا مل  اإنهم  باإ�سرار  له 
اأنا معك اإىل بيوتهم، هو يعرف جيدا اأنني اأعني 
عرفت  اأين  ول�سيما  عنه،  رغمًا  واأنفذه  اأقول  ما 
كثريًا عن هوؤلء الأ�سدقاء لكني مل اأك�سف له كل 
ما اأعرفه، اأم�سكت بولدي باإ�سراري هذا واأبعدته 
اإىل داخل  ليعود  البيت،  عّما يف�سد حياته خارج 
ل  له،  ر�سمته  الذي  الطريق  على  وي�سري  الأ�سرة 

الذي ير�سمه الآخرون."
الحتواء خارج الأ�سرة

تقول الدكتورة )�سيماء عبد العزيز، متخ�س�سة 
بغداد(:  جامعة  الربية،  بكلية  النف�س  علم  يف 
الأ�سرة  اأف��راد  بني  امل�سركة  اللغة  غياب  "اإن 
حيث  الأ�سرة،  عن  والبتعاد  التباعد  اإىل  يدفع 
قيام  اإىل  الأ���س��رة  اأف��راد  بني  )ال�سمت(  يدفع 
البحث  اإىل  وال�سباب  املراهقة  �سني  يف  الأبناء 
عن البديل لاأب والأم ظنًا منهم اأنهم ل ي�سغون 
اإليهم، فيلجاأون اإىل اأ�سدقاء ال�سوء، لذلك علينا 
كانت  مهما  اخل��ارج  من  اإليهم  اأق��رب  نكون  اأن 
املرحلة  ه��ذه  لأن  معقدة  اأو  ب�سيطة  امل�سكات 

العمرية هي مرحلة بناء ال�سخ�سية." 

وجدت �سعوبة كبرية يف القتناع مبا قدمته �سديقة يل من عر�ض مف�سل 
عن م�ساكلها مع اأولدها الذين ل ي�سغون اإليها ول ياأخذون توجيهاتها على 

حممل اجلد، كما كانوا يفعلون حني كانوا �سغارًا، بل اأخذوا يتمردون عليها، 
وحني يتدخل الأب لتقريب وجهات النظر تزداد الهوة فيما بينهم.

يف غياب الإ�شغاء والتفاهم امل�شرتك

�شباب يبحث�ن عن الدعم 
داخل الأ�شرة وخارجها 

هذه  يف  ج��ي��دًا  التفكري  اإىل  دع��اين  �سمعته  م��ا 
وامل��راه��ق��ون يف  ال�سباب  ي��ذه��ب  ومل���اذا  احل��ال��ة 

الأ�سرة  اأعمدة  عن  بعيدًا  م�ساكلهم  حل 
اإىل من هم  الأك��رب(  والأخ  والأم  )الأب 
ذلك  �سبب  يرجع  ه��ل  الأ���س��رة،  خ��ارج 
تقّرب  بينهم  م�سركة  لغة  وج��ود  لعدم 
بني  تقاطع  لوجود  اأم  النظر؟  وجهات 
حديثة؟  واأخ����رى  ق��دمي��ة  نظر  وجهتي 
وهل حتديث املفاهيم والعادات الأ�سرية 
يكمن يف القطيعة مع املا�سي الذي ميثله 

الأب والأم؟
خوف ومعاناة 

ح��ني ب����داأت ح��دي��ث��ي م��ع ال�����س��ي��دة )ح��ن��ان عبد 
ال��ه��ادي، م��وظ��ف��ة(، مل�ست ال��ت��وت��ر وا���س��ح��ًا يف 
متاعب  م��ن  تعانيه  وم���ا  الأب���ن���اء  ع��ن  حديثها 
تغريات يف  وخم��اوف من جراء ما تاحظه من 
ال�سباب  اأو�ساط  بني  والأف��ك��ار  وال��ع��ادات  القيم 
واملراهقني خا�سة، تقول: "ل ت�سدقيني اإذا قلت 
لك اأين ل�ست مرعوبة من عاقات الأولد خارج 
البيت، لأنه عامل مغلق علّي ل اأعرف تفا�سيله ول 
والأفكار  واحل��وارات  بها  يقومون  التي  الأعمال 
املمار�سات  ول  يناق�سونها،  اأو  يتبادلونها  التي 
التي ميار�سونها يف بيوت الأ�سدقاء اأو يف الأماكن 

العامة."
قلت: هل تعرفني اأ�سدقاءهم وعناوينهم واأرقام 

�سيماء  عبد العزيز

فكرة الطائي
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حيدر اجلريخي�سذى علكح�سني الزهريي
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ُترى ما حكايُة الرجل الذي يعي�س داخل بيته 
اأ�سدًا ويذيق ن�ساءه املُّر، ويف خارجِه يتحول 
الهرميَة  اأن  اأح��ق��ًا  ودي��ع��ًا،  ذك��وري��ًا  ح��م��ًا 
ال�سرقية املتوارثة هي التي كونت �سخ�سيته 
املكبوتة واأرغمته على مراعاِة العيِب املُفرط 

والتقاليد با فلرٍة ول تنقيح؟!

تخلف و�سبيانية 
ام���راأة  م��ع  العي�س  ال���زوج  ي�ستطيع  "هل 
هذا  نف�سه  رجل  كل  �ساأل  لو  زائغة؟  عينها 
اخليانة  لأن  بالنفي،  اجلواب  لكان  ال�سوؤال 

بنظره فعل ج�سدي موؤنث ل اأكر".. 
املهند�سة  ب��داأت��ُه  ُمباغت،  �سفاهي  هجوم 
من  لأك��ر  �ستوكهومل  يف  املُقيمة  العراقية 
ع�سرة اأعوام )وئام �ساكر( م�سيفة بانفعاٍل:
موؤنث ح�سرًا، وهذا  "اخليانة فعل ج�سدي 

لأن  وبجن�سه،  بهويته  وُمعيب  ف��ادح  خطاأ 
اأو كلمة غزل  اأن تكون نظرة  اخليانة ميكن 
نعدها  اأن  ام��ا  ات�سال،  جم��رد  اأو  مل�سة  اأو 
فعًا قبيحًا يف �سلوك الن�ساء وعمًا بطوليًا 
ال�سطراب  ه��و  فهذا  ال��ذك��ور  عقليات  يف 
عراقي  �ساب  خطبني  �سنتني  قبل  بعينه. 
م��غ��رب، ت��ع��ارف��ن��ا يف م���دة ق�����س��رية كنت 
اأظنها كافية لأكمل معه ما تبقى من العمر، 
قاعة  كان يف  الذي  الِقران  يوم عقد  اأتذكر 
منا�سبات كبرية وبح�سور معارف الطرفني، 
بالإيقاعات  ومن�سغلون  فرحون  نحُن  وبينما 
تطالعان  عينيه  اأرق����ب  ك��ن��ت  وال��ت��ه��اين، 
ِخفية،  احلا�سرات  الن�ساء  اأج�ساد  تفا�سيل 
ملحته  ب��ل  ذل��ك  على  اقت�سر  الأم���ر  ول��ي��ت 
)يغمز( اإحداهن فلقطته وتركُت الأمر ميّر، 
وحال انتهاء احلفل عدت اإىل البيت غا�سبة 

اأخذت  اأن  بعد  حدث  ما  لوالدتي  و�سرحت 
التوا�سل  مواقع  جميع  من  بحظره  ق��راري 
�سلوكه  حياتي،  خ��ارج  وحذفه  الجتماعي 
ل  مزمنًا  ك��ان  ن��ظ��ري،  يف  )الن�سوجني(، 

طارئًا ول طاقة يل على حتمله."

ا�سطراب وحماقة
يف  هنالك  ولي�س  املراأة،  هو  العطر  "موطن 
تكون  حينما  ولكن  الن�ساء  من  اأجمل  احلياة 
الأم��ر هنا  ف��اإن  ذك��وري��ًا،  ق��م��ارًا  م�ساعرهّن 

لي�س اأكر من ا�سطراب �سلوكي."
العراقي  لل�ساعر  وُم��ره��ف  �ساعري  ج��واب 
املُغرب يف اآي�سلندا )ح�سني الزهريي( اأكمله 

بالقول:
الذي  بالرجل  )الن�سوجني(  فكرة  "تتلخ�س 
ول  ُملح  ب�سكٍل  منهّن  ويتقرب  الن�ساء  يع�سق 

تنوعاتهن،  من  اخلالية  احلياة  فكرة  يتخيل 
فلرمبا  معني،  بعمر  يتحدد  فا  �سلوكه  اأم��ا 
ه��ذه  وم��ث��ل  ع�����س��ري��ن��ي��ًا،  اأو  خم�سينيًا  ك���ان 
ال�سخ�سية املُ�ستقتلة على فكرة تزيني حياتها 
بالإناث، لها طبعًا اأ�سبابها وجذروها الدينية 
نتاج  الإن�����س��ان  لأن  والنف�سية،  وال��رب��وي��ة 
فوبيا  ع��ن  ف�سًا  ب��ه،  وين�سهر  يتوارثه  م��ا 
الأخ��رية يف  الآون��ة  ال��ذي ح�سل يف  النفتاح 
املواقع  وبع�س  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
اأن��واع  لكل  ال��و���س��ول  �سّهل  ال��ذي  املنت�سرة، 
الن�ساء املت�سيدات واملاكرات اللواتي يعت�سن 
على ق�سية اإيهام وا�ستدرار تلك ال�سخ�سيات 
اأن  اأن��ك��ر  امل��ره��ف��ة وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، ول 
ال�سكل،  ق��ب��ول  وع���دم  اجلن�سية  اله�سا�سة 
اللذين يعي�سهما الرجل مع زوجته يف البيت، 
هما �سببان رئي�سان يف كثري من حالت الّذَكر 
الرجال  بع�س  اأن  على  ال�سرب،  د خارج  املغرِّ
عنهم  زوجاتهم  �سك  يدفعوا  اأن  يحاولون 
بو�سع اخللل فيهن هربًا من املاأزق، كل تلك 
الأ�سباب جمتمعة ت�سكل تغذية ُمبا�سرة وغري 

مبا�سرة لفكرة الرجل الن�سوجني."

فوارق ومزاج
يف  الجتماعية  املُ�ساعدة  علك(،  )�سذى 
اإىل  تطرقت  ال�سويدية،  ال�سو�سيل  دائ��رة 
باعتبارها  ال�سخ�سية  �سناعة  حم���ددات 
ن��ت��اج��ًا ل��ط��ب��ي��ع��ة ال���ف���وارق ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

املجتمعات، قائلة:
الرجل،  جتعل  واملراهقة  البلوغ  "مرحلة 
بعد  ع��ام��ة،  والأوروب����ي  خا�سة،  ال�سويدي 
مع  م�ستقرًا  ع��اط��ف��ي��ًا  اإن�����س��ان��ًا  ال��ث��اث��ني، 
عملية  ب��ح��ك��ِم  وذل����ك  واح������دة،  ���س��ري��ك��ة 
بها  مّر  التي  واملجتمعية  الأ�سرية  التن�سئة 
يف مراهقته التي تتدرج ما بني اإزالة الفروق 
الفتيات  مع  كافة  واجل�سمانية  الجتماعية 
من  ذلك  بعد  ويخلق  بهن،  يختلط  اللواتي 
ال�ستغال،  عن  البعيدة  الختاطات،  تلك 
ن�ساأتنا  عك�س  ع��ل��ى  امل�ستقلة،  ق��ن��اع��ات��ه 
واملحاذير،  الكبت  على  ُتبنى  التي  ال�سرقية 
لذلك جند اأن الرجال ال�سرقيني ل يح�سنون 

العي�س ب�سوابط حمددة، وال�سبب هنا يعود 
الن�ساء  اأن  ح��ني  يف  وف��وارق��ه��ا،  لن�ساأتهم 
ق�سرًا،  الظاملة  املجتمعية  البيئة  يف  يتكيفن 
واحلياة  بالقانون  املوؤثثة  اأوروب��ا  بيئة  يف  اأو 
للرجال  امل��زاج��ي��ة  امل��ي��ول  حتى  ال��ك��رمي��ة، 
تختلف عنها يف الن�ساء ال�سرقيات، اأنا مثًا 
بفنجان  ولوحدي  نف�سي  ُامتع  اأن  اأ�ستطيع 
قهوة اأو متابعة تلفزيونية، يف حني اأن الرجل 
ي�سجر ويتذمر اإذا مل يجد حوله عددًا من 
الن�ساء، لأن الركيز على جمالية احلياة من 
زاويته ينح�سر بالن�ساء، مع اأن احلياة فيها 
زوايا اأخرى رمبا اأجمل باإمكانها ملء فراغه 
الأمر غري  فاإن  الروتني، ولاإن�ساف  وك�سر 
مع�سر  فنحُن  ح�سرًا،  بالرجال  م�سروط 
الن�ساء ل�سنا مثاليات ولنا هفواتنا واأمزجتنا 
لكن  العمرية،  املراحل  م��دار  على  املُتقلبة 
وت�سحيح  الن�سوج  يف  يكمن  رمب��ا  ال��ف��رق 
الذي متتد  الرجل  املُبكر على عك�س  امل�سار 

به احلماقات اأحيانًا حتى عمر متاأخر."

تناق�ض ورعونة 
ال�سو�سيل  لعنة  خلقته  َمَر�سي،  "تناق�ٌس 

ميديا لدى غالبية الرجال الذين ي�سولون 
ويجولون يف العوامل الفرا�سية، ويتحولون 

اإىل وّعاظ حتت �سقوف بيوتهم."
ه��ك��ذا ب���داأ امل����دون )ح��ي��در اجل��ري��خ��ي( 
يجول  "الن�سوجني  م�����س��ي��ف��ًا:  ح��دي��ث��ه، 
وي�سول يف العوامل الفرا�سية التي نقلت 
املواقع،  اإىل  الواقع  من  ن�ساطه  ح��دود  له 
رعونتها  تظهر  متناق�سة  ذكورية  ن�سخة 
اللواتي يطالهّن  اأفراد البيت ون�سائه  على 
ال�سخ�سية  ت��ل��ك  م��ن  وال�����س��ق��م  ال��ع��ذاب 
داخله،  واملتحجرة  بيتها  خ��ارج  املنفلتة 
وعلى  بيته  اأنُه )جنتلمان( خارج  يف حني 
بعد  ول�سيما  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ناحية  من  امليديا  �سا�سات  حا�سرتنا  اأن 
املغرية  والتطبيقات  والطوابع  املحتويات 
تاأثري  لها  و�سار  وحتدثها  تن�سرها  التي 
ال��ف��رد  مفاهيم  ق��ل��ب  يف  وم��ب��ا���س��ر  ك��ب��ري 
واملجتمع عرب املن�سات التي حترك ق�سايا 
وت��وؤث��ر  واأخ��اق��ي��ة  واجتماعية  �سيا�سية 
فاملواقع  الإن�سان،  �سلوك  يف  كبريًا  تاأثريًا 
البيوت  جميع  اإىل  دخ��ل��ت  الإل��ك��رون��ي��ة 

والنفو�س وم�سختها".

 ي�سمونه )الرجل الن�سونچي( اأو 
)الديك( الذي ل يزاُل ناف�سًا ري�سه 
وُم�سرًا على اأن امراأة واحدًة يف القلِب 
ل تكفي، غري اآبٍه باحلمالِت الن�سويِة 

والقوائم ال�سود املُطالبة بحذفِه 
من قائمِة الأوفياِء والأحياء.

اآمنة عبد النبي-ال�ش�يد

امراأٌة واحدٌة 
يف القلب ل تكفي !

ال������رج������ُل ال���ن�������ش����ن���چ���ي
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اخرتاع العجلة
حدث ذلك بعد نحو ٥٠٠٠ عام من اخراع العجلة، وبالكاد بعد عام 
واحد من متكن نا�سا من و�سع رجلني على �سطح القمر با�ستخدام 
"لقد قدنا عربة جوالة كهربائية  ُبنَي على الإطاق.  اأكرب �ساروخ 
عجلة  اخ��رع��ن��ا  ب��ل  اأج��ن��ب��ي،  ���س��م��اوي  ج�سم  على  ع��ج��ات  ذات 
عجات  و�سع  يف  طويًا  وقتًا  ا�ستغرقنا  فلماذا  )الهام�سر(، 

حلقائب ال�سفر؟" 
لقد اأ�سبح هذا �سيئًا من الغمو�س الكا�سيكي لابتكار. وقد ناق�س 
القت�سادي )روبرت �سيلر(، احلائز على جائزة نوبل، هذه امل�ساألة 
يف كتابني خمتلفني )القت�ساد ال�سردي والنظام املايل اجلديد(، 
اأن يكون عمًا  وهو يقدم مثاًل منوذجيًا عن كيف ميكن لابتكار 

بطيئًا جدًا.
- )ن�سيم نيكول�س(، طالب م�سهور عامليًا، فكر مليًا يف اللغز بعد 
ال�سكك احلديدية  اأن حمل حقائب ثقيلة عرب املطارات وحمطات 
احلقيبة  اأن  يرى  الراهن،  للو�سع  املطلق  قبوله  اأذهله  ل�سنوات، 
وجود  مثل  التكنولوجيا،  تبدو  وقد  حكاية،  اأنها  على  املتدحرجة 

عجات على احلقائب، وا�سحة يف الإدراك املتاأخر والبتكار. 
ال�سّيارة مبثابة حتذير،  للحقيبة  املتاأخر  الخراع  يبدو  ما  وغالبًا 
واإىل حد ما تذكري بحدودنا يف البتكار، "لقد عرت عليه بال�سدفة 
عندما كنت اأبحث يف كتابي عن املراأة والبتكار حني وجدت �سورة 
يف اأر�سيف ال�سحف لمراأة ترتدي معطفًا من الفرو ت�سحب حقيبة 

عام  من  كان  لأن��ه  م�ساراتي،  يف  اأتوقف  جعلني  ما  عجات،  على 
ال�سّيارة،  للحقيبة  الر�سمي  )الخ��راع(  من  عامًا   ٢٠ قبل   ١٩٥٢
مفتونًا، ظللت اأبحث ولكن �سرعان ما ظهرت ق�سة خمتلفة متامًا 

عن حدودنا نحن املبتكرين."
احلّمال املحم�ل

عندما  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  يف  احلديثة  احلقيبة  ول��دت 
حمطات  ام��ت��اأت  وق��د  م��رة،  لأول  اجلماعية  ال�سياحة  انطلقت 
كانوا  الذين  باحلّمالني،  اأوروب���ا  يف  الكبرية  احلديدية  ال�سكك 
ي�ساعدون الركاب يف حمل حقائبهم، لكن بحلول منت�سف القرن 
الع�سرين ت�ساءل عدد احلّمالني وحمل الركاب اأمتعتهم باأنف�سهم. 
وميكن العثور على اإعانات للمنتجات التي تطبق تقنية العجلة على 
الأربعينيات،  من  مبكر  وقت  يف  الربيطانية  ال�سحف  يف  احلقيبة 
هذه لي�ست حقائب على عجات بال�سبط، لكنها اأداة ُتعرف با�سم 
بحقيبة  ربطه  ميكن  بعجات  جهاز  وه��و  امل��ح��م��ول(،  )احل��ّم��ال 

ال�سفر.
 ويف عام ١٩٦٧ كتبت امراأة من )لي�سي�سر �ساير( ر�سالة �سديدة 
اأجربها  احلافلة  قائد  اأن  من  ت�سكو  املحلية  جريدتها  اإىل  اللهجة 
على �سراء تذكرة اإ�سافية حلقيبة ال�سفر اخلا�سة بها، وجادل قائد 
القطار باأن "اأي �سيء على عجات يجب اأن ُي�سنف على اأنه عربة 
دفع." وا�ستفهمت عما كان �سيفعله اإذا �سعدت اإىل احلافلة مرتدية 
اأحذية التزلج هل �ستتم حما�سبتها على اأنها راكبة اأم عربة اأطفال؟
الرجال  اعتاد  ق��ال:  ال�سيارة  للحقيبة  الر�سمي  املخرع  �سادو.. 
على حمل اأمتعة زوجاتهم، وكان هذا ال�سيء الطبيعي الذي يجب 
ي�سافرن  لن  الن�ساء  اأن  حينها  ال�سناعة  وافر�ست  يحدث،  اأن 
يحمل  رجل  مع  ت�سافر  فاإنها  امل��راأة  �سافرت  واإذا  اأب��دًا،  منفردات 
اأ�سبح  حتى  ع��ام��ًا   ١٥ م��ن  اأك��ر  الأم���ر  وا�ستغرق  لها،  حقيبتها 

الخراع �سائدًا وقتها.
ال�شينما وحقائب ال�شفر

 Romancing احلجر(  )مغازلة  فيلم  ظهر   ١٩٨٤ عام  يف 
ترينر،  وكاثلني  دوغ��ا���س  مايكل  بطولة  م��ن   the Stone
كاثلني  وت�سر  �سخيفًا،  اأنثويًا  �سيئًا  املتدحرجة  فيه احلقيبة  وبدت 
انزعاج  اأثار  ما  الغابة،  اإىل  العجات  ذات  حقيبتها  اإح�سار  على 
دوغا�س الذي يحاول اإنقاذهم من الأ�سرار بينما يتعقبون الزمرد 
الأ�سطوري العماق، ويف عام ١٩٨٧ ابتكر الطيار الأمريكي روبرت 
باث حقيبة املق�سورة احلديثة وقلب حقيبة )�سادو( القدمية على 

جانبها وجعلها اأ�سغر. 
يف الثمانينيات بداأ املزيد من الن�ساء يف ال�سفر مبفردهن، دون اأن 
يحمل رجل اأمتعتهن، اإذ حملت احلقيبة ذات العجات معها حلم 
تنقل اأكرب للن�ساء، و�سيئًا ف�سيئًا اأ�سبحت احلقيبة املتدحرجة �سمة 

من �سمات تر�سانة رجال الأعمال احلديثة.

يف عام 1972 فّك مدير اأمتعة اأمريكي اأربع 
عجالت من خزانة مالب�ض وثّبتها يف حقيبة 
�سفر، ثم و�سع عليها حزامًا ودار بها �سعيدًا 
حول منزله وكانت تلك هي الطريقة التي 
اخرتع بها )برنارد �سادو( اأول حقيبة �سفر 
ذات عجالت يف العامل.

 

وال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 
احلديثة

ح��ق��ائ��ب ال�����ش��ف��ر..
ترجمة: ثريا ج�اد



اإعداد: هبة الزيدي

القطن،  من  علوية  قطعة  اأو  )الرافيا(، 
لي�ست فقط اأك�س�سوارًا اأنيقًا، لكنها و�سيلة 
الق�س  وقبعة  عينيك،  عن  ال�سم�س  لإبعاد 
كثريًا  اإل��ي��ك  ت�سيف  اأن  ميكنها  ك��ذل��ك 
ف�ستان  مع  دلو زهرية  قبعة  اأو  املرح،  من 

�سيفي اأبي�س، اأو قبعة مع �سريط اأ�سود.
من  متنوعة  جمموعة  ن�سهد  املو�سم  هذا 
ال�سور الظلية، هناك اأي�سًا عدد قليل من 
و�سعها  يجب  التي  اجلديدة  الركيبات 
اإىل  امللونة  يف العتبار، من )الكرو�سيه( 
من  كثري  هناك  الناعمة،  ت��ريي  اأقم�سة 
القما�سية  اأو  الناعمة  القطنية  القبعات 
التي  الطي  اأو  للتعبئة  القابلة  الق�س  اأو 
ال�سكل  اإىل  منظرًا خابًا  �ست�سيف حتمًا 

اخلارجي.
الأ�سعة فوق البنف�سجية

خطرًا  ي�سكل  احلرارة  درجات  ارتفاع  اإن 
ارت����داء  ي�ستح�سن  ل���ذا  احل���ي���اة،  ع��ل��ى 
اأ�سعة  م��ن  للوقاية  ال�سيفية  القبعات 
ال�سم�س، وهناك اأنواع واأ�سكال كثرية من 
والن�ساء  ال��رج��ال  تنا�سب  التي  القبعات 
ت�سميمًا  م�سممة  وت��ك��ون  والأط���ف���ال، 
خا�سًا منا�سبًا للوجه والكتفني، كما حتمي 
القبعة اأي�سًا الوجه من التجاعيد املبكرة 
التي توؤدي اإىل توحد لون الب�سرة بعد مدة 
من الزمن، ول تن�سي عزيزتي و�سع طبقة 
ال�سم�س  من  واٍق  م�ستح�سر  من  �سميكة 
من  حلمايتها  اجللد  مناطق  جميع  على 
اأ�سعة ال�سم�س، كما يجب اأن يكون معامل 
ذلك  تكرار  مع   ١٥ الأق��ل  على  احلماية 
اأو  ال�سباحة  تودين  كنِت  اإذا  �ساعتني  كل 

معر�سة للتعرق.

مع وجود كثري من الأيام امل�سم�سة احلارة من الآن 
حتى اأواخر اأيلول املقبل، نو�سيِك عزيزتي ببع�ض 
اأ�سكال احلماية الأنيقة من تلك الأ�سعة فوق 
البنف�سجية، ف�ساًل عن اأنِك قد ترغبني يف اإ�سافة 
واحدة من اأف�سل واأجمل قبعات ال�سم�ض لهذا املو�سم 
اإىل اإطاللتِك ال�سيفية.

للحماية من اأ�شعة 
ال�شم�ش

ال�شيفية
القبعات
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

وتقطع  وتن�سف  جيدًا  باملاء  اخل�سار  تغ�سل   *
مكعبات مت�ساوية وتو�سع يف �سحن عميق.

وت�ساف  مت�ساوية  مكعبات  اىل  اجلبنة  نقطع   *
اىل اخل�سار والزيتون.

ي��دق  او  ال��ط��ع��ام  حم�����س��رة  يف  اجل���وز  ن�سع   *
منه  �سغرية  قطع  على  نح�سل  لكي  )بالهاون( 

ويو�سع جانبًا. 
كوب  ملعقة  )ن�سع  ال�سل�سة  بتح�سري  نقوم   *
ملح و ر�سة فلفل ا�سود و بابريكا و�سماق و نعناع 
وملعقة  زي��ت��ون  زي��ت  وفنجان  وزع��ر  مطحون 

ع�سري  فنجان  ون�سف  ال��رم��ان  دب�����س  ك��ب��رية 
الليمون( الكميات ممكن تغيريها ح�سب الرغبة 
ح�سب  ا�سافية  ونكهات  توابل  ا�سافة  وممكن 

الرغبة… 
حتى  بامللعقة  ومت��زج  كا�سة  يف  جميعًا  تو�سع   *

نح�سل على �سل�سة �سميكة القوام.
* ن�سكب قليًا من اخل�سار واجلبنة يف �سحن 
التقدمي و ن�سيف  اجلوز و ن�سكب كمية منا�سبة 
من ال�سل�سة اجلاهزة وتقدم )ت�سلح ان تكون 

�سحنًا منا�سبًا لفطور او ع�ساء �سحي.

* ربع كيلو من اجلبنة البي�ساء متو�سطة امللوحة  
)النوع ح�سب الرغبة( 

* حبتا طماطم 
* حبة فلفل اخ�سر كبرية 

* حبة فلفل احمر كبرية 
* حبتا خيار 

* كوب من الزيتون
* كوب من اجلوز )املك�سرات ح�سب الرغبة( 

�شلطة اخل�شار باجلبنة 

اللحم  ن�����س��ع  ع��م��ي��ق،  ���س��ح��ن  يف   *
وف�سني  مربو�سة  ب�سلة  مع  املفروم 
م���ن ال���ث���وم امل���ربو����س ور����س���ة ملح 
وكزبرة وبابريكا وفلفل ا�سود وكمون 
والبي�سة  وال��ط��ح��ني  وال��ب��ق��دون�����س 
ملدة  الثاجة  يف  تو�سع  معًا،  ومن��زج 

ن�سف �ساعة على الأقل.
ن�سخن  اخلليط،  من  كرات  نعمل   *  
ونقلي  ال��ن��ار  على  مقاة  يف  ال��زي��ت 
ك���رات ال��ل��ح��م وُت��ن�����س��ف م��ن ال��زي��ت 
ب��ال��زي��ت  "نحتفظ  ج��ان��ب��ًا  وت��و���س��ع 

املتبقي لطهو املكونات الخرى".
من  ال��ف��ا���س��ول��ي��اء  ن��ه��اي��ات  نقطع   *
ح�سب  وتقطع  بال�سكني  الأط����راف 
املاء…  من  وتن�سف  وتغ�سل  الرغبة 
اجلزر  ويق�سر  ناعمًا  الب�سل  يقطع 

ويقطع طوليًا.
ي�سخن  النار…  ع��ل��ى  ق���در  يف   *
ال���زي���ت )ال�����ذي ق��ل��ي��ن��ا ف��ي��ه ك���رات 
مع  ويقلب  الب�سل  وي�ساف  اللحم(  
ر�سة ملح وت�ساف الفا�سولياء وتقلب 
مع الثوم واجلزر مع ر�سة من التوابل 
على  وتقلب  الرغبة(  )الكمية ح�سب 

النار.
* ن�سيف ع�سري الطماطم مع مكعب 
ماجي اىل املزيج ويقلب ويرك على 
دقائق…  ع�سر  مل��دة  متو�سطة  ن��ار 
مع  ويقلب  الطماطم  معجون  ي�ساف 
املكونات الخرى وي�ساف كوبان من 
اللحم  ك���رات  وت�����س��اف  املغلي  امل���اء 
املكونات  مع  بهدوء  وتقلب  النا�سجة 
الخرى وترك على النار حتى تن�سج 

املكونات جميعًا.
التقدمي  �سحن  يف  اليخنة  ن�سكب   *
جانب  اىل  اخلبز  او  الرز  مع  وتقدم 

ال�سلطات واملخلل.

يخنة الفا�ش�لياء اخل�شراء 
بكرات اللحم 

تكفي لع�سرة اأ�سخا�ض 

)تكفي خلم�سة اأ�سخا�ض(

تعد اطباق ال�سلطات من الأطباق ال�سحية اللذيذة التي تعمل على تنظيم 
كمية الطعام الذي  يتناوله الإن�سان يف الوجبة الواحدة ول�سيما من يتبع 

نظامَاً غذائيًا �سحيًا )الدايت(.
تناول ال�سلطة قبل الوجبة الرئي�سة يعمل على حتفيز ال�سعور بال�سبع لدى 

الإن�سان وبالتايل يحد من الإفراط يف تناول الطعام.
حتتوي ال�سلطة على العنا�سر الغذائية والفيتامينات الكافية للج�سم، 

وهناك �سلطات تعد وجبة متكاملة العنا�سر بحد ذاتها. 

* ن�سف كيلو من الفا�سولياء اخل�سراء 
* ن�سف كيلو من اللحم املفروم 

* حبتا ب�سل و ن�سف كوب من البقدون�س املفروم
* خم�س حبات من اجلزر 

*  خم�سة ف�سو�س من الثوم 
* قليل من الطحني وبي�سة واحدة

* كوبان من ع�سري الطماطم
* ثاث ماعق كبرية من معجون الطماطم

* ملح وفلفل ا�سود وبابريكا و كزبرة مطحونة
* مكعب ماجي وكمون 

 مما ل�سك فيه ان النباتات اخل�سراء مفيدة جدًا جل�سم الن�سان ين�سح 
الأطباء وخمت�سو التغذية حول العامل بالعتماد على اخل�سار يف طعامنا.

تعد الفا�سولياء اخل�سراء من النباتات املهمة جًدا لالإن�سان ملا حتتويه 
من عنا�سر وفيتامينات غنية جًدا بالبوتا�سيوم والكال�سيوم وال�سوديوم 

واحلديد والربوتينات والألياف والكاربوهيدرات وكذلك �سعراتها 
احلرارية املعتدلة… وبذلك فهي تقوم بحماية اجل�سم من الأمرا�ض 

ال�سرطانية وتقوي العظام ومتنح ال�سحة للقلب وحماربة الكتئاب وكذلك 
ل�سحة احلامل وزيادة اخل�سوبة. 

طريقة الإعداد:املقادير:

طريقة الإعداد:

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

يعد هذا الوقت من الأوقات اليجابية لكم  يف احل�سول على الكثري من ال�ستجابات 
ملطالبكم يف اجلانبني املايل والعاطفي وفر�سة ملن ي�سكو تعطيل الإجناب.

ُتعزز اأو�ساعكم ب�سكل اأكر ايجابية  يف اجلانب ال�سخ�سي واملايل والقيام ب�سفر 
متطلبات  على  للح�سول  اأو  واخلارجي  الداخلي  ال�سعيدين  على 

اإ�سافية.
عاطفيا حان وقت الرتباط العاطفي.

له  تتعر�سون  ما  �سعوبة  من حيث  والعمل  العائلي  اجلانب  �ساغط يف  وقت 
خال هذه الفرة املتعبة لكم وهناك من يتعر�س لبع�س املواقف ال�سلبية يف 
البع�س فر�سة  ات�سالت من م�سادر خارجية ولدى  تتلقون  املايل.  اجلانب 

عليكم  عائلية  حتديات  ترافقها  لكن  خارجية  �سركات  مع  للعمل 
اإيجاد حل لها. عاطفيا ل تزالون تتمتعون بطاقة ايجابية على 

�سعيد العاطفة.

فر�سة ايجابية للقيام مببادرة و التحرك يف اأكر من اجتاه، هناك فر�سة 
لتعزيز اأو�ساعكم من خال القيام ب�سفر قريب.

حت�سن ايجابي يف مظهركم اخلارجي وهناك من يقوم مببادرة يف اجلانب 
وعدم  القادمة  الفرة  خال  بهدوء  التحرك  يف�سل  ال�سخ�سي. 

اإثارة �سجة اأثناء هذا التحرك للتخل�س من مراقبة الآخرين 
لكم.

ما  وامل��ايل  ال�سخ�سي  اجلانبني  يف  ايجابية   اك��ر  ب�سكل  اأو�ساعكم  تتعزز 
او  واخل��ارج��ي  الداخلي  ال�سعيدين  على  ب�سفر  للقيام  الفر�سة  يعطيكم 

للح�سول على متطلبات اإ�سافية.
اإنفاق  املالية وعدم  مليزانيتكم  ال�سبط  الكثري من  اإىل  انتم بحاجة 

ومالية  مهنية  لتعزيزات  ي�سري  فالوقت  ح�ساب  دون  امل��ال 
عليكم الإفادة منها.

والكثري  ال�سخ�سي  ال�سعيد  ايجابي على  للقيام بتحرك  ايجابية  فر�سة 
توجد  وميوله،  اأفكاره  تنا�سب  مهنية  فر�سة  اإيجاد  يف  ينجح  اأن  عليه 
حاليا عوامل ايجابية تدعم مواقفكم يف هذا اجلانب. ت�سعرون مب�ساعر 

متنوعة فالأجواء العاطفية تبدو ايجابية وتعاماتكم املالية بحاجة 
بع�س  لإجراء  لها، هناك فر�سة  وال�سبط  التنظيم  ملزيد من 

التعديات التي تخدم واقعكم لهذه الفرة املتقلبة.

خارجي  ب�سفر  القيام  يف  يفكر  والبع�س  والر�سائل  الت�سالت  من  الكثري  تتلقون 
انتم يف وقت ي�سمح بالعمل مع موؤ�س�سات خارجية �سواء خارج اأماكن اإقامتكم تلبية 
ملقت�سيات العمل اجلديد. عليكم جتنب اجلدل والحتكاك مبن هم حولكم والبتعاد 

عن اأي مغامرة فالأمور قد تاأتي ب�سكل غري متوقع وحذار من الدخول 
يف عملية جتارية كبرية دون ح�سابات دقيقة فا يزال و�سعكم 

املايل ه�سًا.

اأمنية تبدو �سعبة  تتلقون دعوة ذات طابع اجتماعي والكثري ي�سعى لتحقيق 
خال هذه الفرة لكنها لي�ست م�ستحيلة، الكثري ي�سعى لتاأكيد  احل�سول على 

مطالب �سخ�سية.
تتعزز مواقفكم اليجابية و يبدو انها بداية لتغري ايجابي يف اأكر من 

منها.عاطفيا  الق�سوى  وال�ستفادة  ال�ستعداد  عليكم  جانب 
حان وقت التحرك عاطفيا والقيام مببادرة لارتباط.

يتحرك الكثري منكم ب�سكل مدرو�س ومنظم من اجل حت�سني واقعه املهني رغم 
ما يعر�سه من �سغوط نف�سية مزعجة لذا عليكم النتباه لرد فعلكم وهناك 

�سغوط تواجهوها مع ال�سريك املايل.
عليكم  ويبدو  ال�سحي  واجلانب  العمل  يف  ال�سغوط  عليكم  ت��زداد 

عدم الراحة ول �سيما اأثناء تواجدكم يف الطرقات اأو الأماكن 
املزدحمة.

نتيجة  حتركاتكم  قيدت  التي  ال�سعبة  الفرة  لهذه  املالية  م�سروفاتكم  ت��زداد 
الزوايا التكوينية يف خريطتكم، مل يتبق �سوى اأيام قليلة للعودة لو�سعكم الطبيعي، 

الآن عليكم عدم القيام بتحرك كبري قد يوؤثر على اإدارتكم لاأمور.
البع�س يبدي اهتمامًا باأحد اأفراد عائلته لرعايته �سحيا.

تبدو اأمامكم الفر�س قليلة وبحاجة اإىل الكثري من املحاولة 
واخذ الأمور ب�سرب.

الثوراحلمل

ال�سرطاناجلوزاء

العذراءالأ�سد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

تراجع �سحتكم ويدرك الكثري منكم التعب وجتدون اإنكم يف جو مربك ما 
يلزمكم اخذ المور ب�سكل روتيني، نن�سحكم بعدم القيام مببادرة او حترك 
مي�س حياتكم ال�سخ�سية فقد ينعك�س عليها �سلبيا. ينال التعب منكم ب�سكل 

وا�سح وهناك مواقف �سلبية يف اجلانب العاطفي ما يلزمكم يف 
توخي مزيد من احلذر عند تعاماتكم املختلفة.

اأجواء �سلبية مترون بها حيث ت�سعرون ب�سعوبة التعامل والتعاطي مع ال�سريك 
الزوجي ويبدو اأغلبكم يف حالة من الع�سبية. انتبهوا فاإن الوقت ي�سكل عامة 
�سلبية، عليكم توخي احلذر والبتعاد عن العناد لهذا اليوم للحفاظ على عاقة 

طيبة بال�سريك. جتنبوا التعامل ب�سلبية مع املحيطني بكم يف العمل 
مرونة  اأكر  كونوا  اجلميع،  مع  مبواجهة  ي�سعكم  قد  فالوقت 

لتمر هذه الظروف باأقل اخل�سائر.  

تزداد عليكم ال�سغوط يف العمل والبع�س قد تراجع �سحته وي�سعر بتوعك لذا 
عليكم النتباه اثناء تواجدكم يف الطرقات فاحلظ قد ل يدعم توجهكم لهذا 

اليوم كما عليكم البتعاد عن اأي كفالة مالية لاآخرين.
براجمه  يف  اكرب  ب�سكل  يهتم  والكثري  متذبذبة  مالية  فر�سة 

العملية، هناك من يحاول اإيجاد منافذ جديدة يف العمل.

الكلمات الفقية 
١-�ساحبة ال�سورة: مطربة عراقية

٢-ممثل عاملي )راحل(
٣-علم مذكر ناق�س احلرف الأخري، 

مر�س )م(
٤-رق�س بالإجنليزية، �ستم

٥-للتعريف، كرمي للب�سرة )م(
٦-من اأخوات كان، من اأفام اأم كلثوم 

)م(
٧-مادة قاتلة )م(، ن�سف �سوري

٨-مت�سابهة، علم موؤنث )م(
٩-مو�سولة، خا�ستي )م(

١٠-من روايات الرعب
الكلمات العمودية 

١-مطرب خليجي
٢-ن�سف حنان، مطربة لبنانية

٣-قوي، والدة )م(
٤-بحرية يف العراق )م(، من التوابل

٥-ن�سر )مبعرة(، لوري )مبعرة(
٦-مت�سابهة، للتخيري، وا�سطة نقل قدمية

٧-ن�سف اأكتب، دولة اأوروبية )م(
٨-اإنارة، ن�سف دايل

٩-علم مذكر
١٠-�سخ�سية كارتونية

حّل الكلمات املتقاطعة 
العدد ال�سابق

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة

١-القوى املادية:
)ترتبط باملوجودات احلياتية فهي حاجة ل ميكن ال�ستغناء عنها والتاأثر بها فهي مرتبطة 

ب�سكل مبا�سر بحياتك(
٢-املعتقدات والتقاليد واملوروث:

املعتقد اخلاطئ قوة ميكنها تدمريك عرب حرمان عقلك من النفتاح على احلقائق 
وت�سعف جمال حريتك الفكرية.

٣-النظام والفو�سى:
الفو�سى ا�سهل من النظام 

٤-الوعي:
هو املركز الذي يوجهك عرب م�سدره.   

٥- امناط التفكري:  
متثل احل�سن املنيع او اخلا�سرة الرخوة يف حياتك.

)ق�ى التحكم (
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الأ�سياء القدمية املهملة يف املنزل ميكننا اإعادة 

تدويرها وال�ستفادة منها مرة ثانية ب�سكل جميل 

و�ساحر ومبتكر ل�سيما اأنها موجودة بكرثة ومهملة 

يف املنزل وهناك كثري من الأفكار، ومنها على �سبيل 

املثال:

ا�شنع بنف�شك

املنظفات  يف  ت�ستخدم  التي  -ال��زج��اج��ات 
متنوعة  واأح��ج��ام  باأ�سكال  تكون  م��ا  ع��ادة 
لنتفاء  املهمات  �سلة  يف  وترمى  وخمتلفة، 
ك�)لعبة(  ا�ستعمالها  ميكن  اإليها،  احلاجة 
نفعله  اأن  علينا  ما  وكل  الأطفال،  لعب  من 
تفريغها  من  التاأكد  بعد  الزجاجة  هو ق�س 
اللم�سات  بع�س  مع  جيدًا  وتنظيفها  متامًا 

بع�س  باإ�سافة  وذل��ك  والب�سيطة  ال�سحرية 
امل�ستعملة،  غ��ري  القدمية  الإك�����س�����س��وارات 
الزجاجة  راأ���س  على  الري�س  بع�س  كو�سع 
ال��ف��ارغ��ة ح��ت��ى ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا )ع��رو���س��ة( 
على  )الفرو(  بع�س  اإ�سافة  وميكن  جميلة، 
الزجاجة ور�سم وجه وعينني وفم، ثم تلوين 
زاهية  وب��األ��وان  ال��رغ��ب��ة  ح�سب  ال��زج��اج��ة 

ومبهجة وباملح�سلة النهائية �سوف يح�سل 
الطفل على لعبة مفرحة ومميزة.

البيوت  اأغ��ل��ب  يف  امل��ت��وف��ر  -)اجل��ل��ي��ك��ان( 
العراقية ميكن ا�ستخدامه )لعبة( لاأطفال 
وبعد  حمتوياته  م��ن  بالكامل  تفريغه  بعد 
ي�سبح  بحيث  ُيق�س  نظافته،  من  التاأكد 
�سكله ي�سبه �سكل بيت ميكن للطفل اأن ي�سع 

و�سع  املمكن  ومن  به  اخلا�سة  الألعاب  فيه 
�سكل  يف  ليظهر  فيه  الإك�س�سوارات  بع�س 

جميل ومميز.
يف  ال�سمع  اأو  الأل����وان  بع�س  ا�ستخدام   -
ير�سمون  الط��ف��ال  وت��رك  البي�س  املاب�س 
باأيديهم  وتلوينها  يحبون  وما  لهم  يحلو  ما 

و�سنع بهجة وفرحة لهم.

جنعل الأ�شياء املهملة 
ل�َُعبًا لالأطفال

كيف

السنة السادسة عشرة العدد )386( 15 تموز 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

91 اصنع بنفسك90



اأن�شام ال�شاجلي

واأ�سحاب  الفا�سدين  عن  دفاعًا  لي�س  املو�سوع 
القرارات غري املدرو�سة قطعًا، بل عن اخلدمات 
اجلهات  م��ع  امل��واط��ن  م�سوؤوليتها  يتحمل  التي 
ل  املثال،  �سبيل  وعلى  متفاوتة.  بن�سب  املخت�سة 
ال�سكنية والأ�سواق  احل�سر، فاإن نظافة املناطق 
من  اأك��ر  فيها  امل��واط��ن  م�سوؤولية  ن�سبة  تكون 
الن�سف، اأما يف م�سكلة الكهرباء فاإن م�سوؤوليته 

تكون اأقل من الربع، لكنها موؤثرة اأي�سًا.. 
هذا املو�سوع لي�س حتقيقًا اأو ا�ستطاعًا ميدانيًا، 
ب��ل ه��و ق���راءة وحم��اول��ة لإي��ج��اد ح��ل، رمب��ا عرب 
بعد  ول�سيما  بعد(،  )عن  عقدناها  التي  الندوة 
حتذير وزارة ال�سحة من دخول العراق يف املوجة 
عن  فيها  احلا�سرون  حتدث  الوباء،  من  الثالثة 

اأزمة الكهرباء وكيف ي�سهم املواطن بحلها.
#ماكو_كهرباء

)#ماكو_ الو�سم  اإىل  بالإ�سارة  الندوة  بداأت 
كهرباء( الذي اأ�سبح الأكر انت�سارًا على مواقع 
بدءًا من مطلع  العراق،  الجتماعي يف  التوا�سل 
متوز مع انقطاع الكهرباء يف غالبية املحافظات، 
اإىل  امل�ستخدمون  اأ���س��ار  اإذ  ال�سمالية،  ع���دا 
القطاع  هذا  على  ُت�سرف  التي  اخليالية  املبالغ 
توفر  عماقة  م�ساريع  لإن�ساء  تكفي  اأنها  واإىل 
اإىل  اأ�ساروا  كما  كلها،  واملنطقة  للعراق  الطاقة 
خماطر الإرهاب الذي ي�ستهدف الأبراج الناقلة 
يدفع  التي  ال�سيا�سية  املناكفات  واإىل  للكهرباء، 
التي  املقيتة  واملحا�س�سة  فاتورتها،  امل��واط��ن 

اأو�سلتنا اإىل هذه الفو�سى..
الع�سوائيات

)م�ساهمات(  اإح��دى  اأن  على  احلا�سرون  اتفق 
يف  تكمن  التجهيز   �ساعات  تقليل  يف  املواطنني 
�سنجد  وحدها،  بغداد  يف  بجولة  الع�سوائيات. 
بع�سها  حتول  التي  الع�سوائية،  الأحياء  ع�سرات 
والأ�سواق  البيوت  اآلف  ت�سم  �سغرية  مدن  اإىل 
غ�سل  وك��راج��ات  وامل��ط��اع��م  املختلفة  وامل��ح��ال 
من  الكهرباء  ي�سحبون  اأ�سحابها  ال�سيارات، 
وتقدر  موافقات.  بدون  للطاقة  الناقلة  الأعمدة 
تت�سبب  الذي  الهدر  ن�سبة  اأن  الر�سمية  التقارير 
واملحافظات كافة  بغداد  الع�سوائيات يف  به هذه 
الإ���س��ارة  نن�َس  ول  الكلي،  الإن��ت��اج  ثلث  تتجاوز 
يف  اأ�س�ست  ال��ت��ي  واحل��ق��ول  امل��ع��ام��ل  بع�س  اإىل 

الطاقة  ه��در  يف  وتت�سبب  جت���اوزًا  الع�سوائيات 
اأي�سًا..

القوائم
دفع  عدم  وهي  املواطن  من  اأخ��رى  )م�ساهمة( 
جاره  اإن  احلا�سرين  اأحد  قال  الكهرباء.  اأج��ور 
يرف�س دفع الأجور بذريعة الف�ساد امل�ست�سري يف 
قطاع الكهرباء! واإنه �سبق له اأن ناق�سه باأن عدم 
ينفذ  اأن  املواطن  على  واإن  اأي�سًا،  ف�ساد  دفعها 
املواطن  "نعم  بحّدة:  اأجابه  ج��اره  لكن  واجبه، 
اإذا ح�سل على حقوقه  ينفذ واجباته رغمًا عنه 

كافة، ول�سيما يف قطاع اخلدمات!" 
  ٢٠١٥ �سيف  التظاهرات  يف  �ساركت  �سخ�سيًا، 
الثالث  الأ�سبوع  ويِف  الف�ساد،  �سد  كانت  التي 
كانوا  اإن  املتظاهرين  من  عددًا  اأ�ساأل  اأن  قررت 
متظاهرًا   ٣٠ بني  ومن  الكهرباء؟  اأجور  يدفعون 
وم��ت��ظ��اه��رة، ك���ان ج����واب ٢١ م��ن��ه��م اأن��ه��م ل 
جعل  الف�ساد  لأن  اأن��اق�����س��ه��م،  ومل  يدفعونها، 
من  هناك  رمب��ا  الثقة،  يفقدون  النا�س  بع�س 
�سيئًا  ت�ساوي  ل  الكهرباء  اأج��ور  مبالغ  اأن  يعتقد 
الدنانري  تريليونات  اأو  ال��دولرات  مليارات  اأمام 
مل  التي  الكهرباء  خدمة  لتح�سني  �سرفت  التي 
تتح�سن، ولأن املواطن مل ي�ساهد م�سوؤوًل فا�سدًا 
فما  مباٍل،  غري  اأ�سبح  فبدوره  عوقب،  اأو  حوكم 

احلل؟ 
املحا�س�سة

املحا�س�سة  ع��ن  احل��دي��ث  احل��ا���س��رون  ت���داول 
ال��ت��ي م��ن ج��رائ��ه��ا ت���وزع ال��ف�����س��اد ب��ني اجلميع 
الآخ��ر،  حما�سبة  من  يتمكن  اأح��د  ل  اأْن  لدرجة 
وللمواطن الناخب )م�ساهمته( فيها حني �سّوت 
على  اأو  والقومية،  واملذهب  الدين  اأ�سا�س  على 
اأ�سا�س  على  ولي�س  واملنطقة،  الع�سرية  اأ�سا�س 
اأن  اأمنية  على  اجلميع  واتفق  وال�سمعة،  الكفاءة 
�سابقاتها  املقبلة عن  املبكرة  النتخابات  تختلف 

بالت�سويت للمعروفني بكفاءتهم ونزاهتهم..
التعيني

حني اأعلنت اللجنة الربملانية اخلا�سة بالتحقيق 
كانون  يف  نتائجها  الكهرباء  وزارة  تعاقدات  يف 
الأول املا�سي، ك�سفت اأن "حجم الإنفاق الكلي يف 
وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية عام ٢٠١٩ 

بلغ اأكر من ٨١ مليارًا و١٩٤ مليون دولر." 

وجاء يف رد الوزارة: "لكن نحن نعتقد يف وزارة 
الكهرباء  ق��ط��اع  على  ���س��رف  م��ا  اأن  الكهرباء 
على  امل��وج��ودة  التحتية  البنى  وحجم  يتنا�سب 
للكهرباء  املخ�س�سة  الأموال  كل  اأن  اإذ  الأر�س، 
ا�ستثمارية  موازنات  فمنها  ق�سمني:  اإىل  تنق�سم 
الرواتب  وتغطية  الوقود  و�سراء  ت�سغيلية  واأخرى 

و�سراء الطاقة امل�ستوردة."
ال�����واردة يف  ال��ف��ق��رات  ناق�ست ط��ب��ع��ًا  ال��ن��دوة   
اجل����واب وت��وق��ف��ت ع��ن��د )م�����س��اه��م��ة( امل��واط��ن 
الكتل  ا�ستغلته  الذي  التعيني  على  الإ�سرار  وهي 
واأ�سبحت هذه  الآلف.  بتعيني  النتخابات  اأثناء 
املعينني على  الآلف من  بع�سرات  الوزارة مثقلة 
املاك الدائم والعقود والأجور اليومية لدرجة اأن 
فيما  دائرته،  للجلو�س يف  مكانًا  يجد  ل  بع�سهم 
اإن هذا العدد غري املنطقي  حال الكهرباء يقول 
يزال  وما  مقنعة.  بطالة  اإل  هو  ما  العاملني  من 
ح�سوله  ب��اأن  اآب��ٍه  غري  بالتعيني  يطالب  املواطن 
على راتب بدون اأداء اأي عمل هو ف�ساد حقيقي، 
وما يزال هناك من يعلن ا�ستعداده لدفع )ر�سا( 
امل�سبق  الأج��ور رغم علمه  كان على  واإن  للتعيني 
هناك  هل  عمل..  اأي  بدون  اأجوره  �سيت�سلم  باأنه 
اخلا�س  القطاعني  اإىل  ال��روح  بعودة  نعم،  حل؟ 

وامل�ساهم.
واأخريًا

ينبغي اأن ل نن�سى تر�سيد ال�ستهاك، فكلما كان 
ا�ستهاكنا بحجم احتياجاتنا فقد ننعم ب�ساعات 
جتهيز اأكر.. اأقول )قد( لأنني مثلكم ل اأعرف 

متى نتو�سل اإىل حل ملع�سلة الكهرباء..

يف هذا العدد �سنخرج من 
ور�ض العمل، �سواء عن 
بعد اأم يف املكتب، و�سن�سع 
جانبًا م�ساكلنا اخلا�سة 
واأ�سلوب حياتنا الفردية 
ونتوجه اإىل م�سكلة 
ت�سيطر على حياتنا 
اجلمعية اأو املجتمعية، 
وتوؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا يف 
مزاجنا ال�سخ�سي وعلى 
ت�سرفاتنا، �سواء يف البيت 
اأم خارجه.. واأق�سد 
م�سكلة الكهرباء.

مالنا وما علينا
الكهرباء..
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ا�شارت يل اأمي بال�شك�ت لأن والدي دخل علينا الغرفة 
وا�شتمع حلديثي كله، فيبدو اأننا مل ننتبه اإىل ذلك، فما 

كان منه اإل اأن اأ�شبعني �شربًا واأخرج اأختي من غرفتها 
وقد كانت نائمة ل تعرف �شيئًا عما يحدث، وكان لها 
ن�شيب من ال�شرب مثلي، كانت ترجتف ك�شعفة و�شط 

عا�شفة وت�شرخ: ماذا جرى!

امليزان 

امليزان 

يف

يف اأ�سِمعَت باأنني القلب، اأم اأنك تنكر ال�سوت الذي 
ع�سقته �سنوات، اأنت مثل زماننا هذا ل يتذكُر 
ع�سقًا م�سى، فعالَم هذه الأيام جافية خاوية 
لي�ض لها راأفة مبن ي�سايرها، ولكن تذكر زمنًا 

مّر وانق�سى.. مّر وانق�سى.

يحدث،  مل  �سيئًا  وك��اأن  جال�سًا  فوجدناه  البيت  اإىل  ُعدنا 
�سرحُت له مر�س اأختي واحتياجها اإىل عاج دائم فرف�س 
�سماعي، ودخلنا كل يف �سومعته، تركْت اأختي اجلامعة ب�سبب 
اأفكار غريبة �سارت تنتابها، فمرة تقول اإنهم �سيخطفونني، 
اأو �سيقتلني اأحدهم، اأوهام غريبة وخطرية �سيطرت عليها، 
فرجوُت والدي اأن ي�سمعني ولو مرة واحدة، وحدثتُه �سراحة 
باأننا �سنفقد اأختي اذا مل تاأخذ العاج ال�سحيح، ثم �سرحُت 
له ما يف قلبي من حديث امتنعُت طوال حياتي عن البوح به: 
يا والدي.. اأنت اأُب قا�ٍس، اعتمدت اأ�ساليب الربية ال�سائدة 

قبل عقود خلت، ومل تعد �ساحلة لزماننا هذا.
ثم ما نفع تاريخ عائلتنا ومكانتها التي كانت مرموقة فيما 
م�سى؟ هل اأن�سفت اأختي ووقفت معها يف مر�سها؟ اأتدفع 
اأختي حياتها ثمنًا لعادات وتقاليد ل تعني �سيئًا يف حا�سرنا؟ 
ال�سباب  مع�سر  ان��ت��م  ب��ق��ول��ِه:  اأج��اب��ن��ي  ه��ذا  حديثي  بعد 
وا�ستغاثتها  اأمي  �سراخ  على  حديثه  وانقطع  جميعكم...، 
غرفتها  اىل  اأ�سرعنا  انتحرت،  لأنها  اأختي،  نلحق  اأن  بنا 
التي  بالإ�سعاف  ات�سلنا  دم��اٍء،  بركة  يف  ت�سبح  فوجدناها 
ح�سرت ونقلتها اإىل امل�ست�سفى حيث فارقت احلياة، اإذ مل 

ي�ستطع الأطباء اإنقاذها لأنها خ�سرت دماء كثرية.
التي  نف�سها  الفتاة  "هي  وق���ال  منا  الأط��ب��اء  اأح���د  ت��ق��دم 
ن�سحتكم باإبقائها يف امل�ست�سفى للعاج من حالتها النف�سية 
ال�سيئة، اأنتم م�سوؤولون عن وفاتها! ثم بعد ماذا اأتيتم بها!!"
وبدون وعي مني هجمُت على والدي واتهمته باأنه هو الذي 
قتلها، فت�سور الواقفون باأن والدي فعًا مْن قتلها! ح�سرت 
ال�سرطة والأقارب الذين اأو�سحوا لل�سرطة اأنها كانت تعاين 
الطبيب  اأك��ده  ما  وه��ذا  خطرية،  نف�سية  ا�سطرابات  من 
اأفرجت ال�سرطة عن والدي، خيَّم احلزن  املخت�س، حينها 
على بيتنا، لذا قررُت الهجرة، تركت البيت وحتى اأمي التي 
مل ت�ستطع الوقوف معنا، وقبل خروجي من البيت قلت لأبي: 
الع�سرية  �سمعة  لديك  فاأنت  الآن،  بعد  مكان  يجمعنا  لن 

والعائلة ومكانتها والربية اخلاطئة والق�سوة.. هذه جميعها 
لك وهي �ستعو�سك عن اأولدك يا اأبي...

الي�س كذلك؟ جميعها لك يا اأبي..

قال )�س(، ال�ساب ذو الثاثني عامًا، بهدوء وروية: اأنا من 
لذا  املجتمع،  مرموقة يف  مكانة  ذات  عائلة حمافظة جدًا، 
الوحيدان  فنحن  واأخ��ت��ي،  اأن��ا  معنا  �سديدين  وال��داي  ك��ان 
لهما، وكلما اعر�سُت على قراٍر يخ�ُس م�ستقبلنا اأنا واأختي، 

كان والدي يعاقبني عقابًا �سديدًا.
مع  معنا،  واأخ��رى  جانبه،  اإىل  تقف  ت��ارة  فكانت  اأم��ي  اأم��ا 
اأننا نعرف، كانا، اأن راأي والدي هو الذي �سيغلب.. كربُت 
وبداأت بالتذمر من اأ�سلوب والدي يف تربيتنا وعدم �سماعه 
لنا  ُي�سمح  ول  معروفة  عائلة  باأننا  الأمر  يعلل  وكان  لراأينا، 

باخلطاأ اأو الإ�ساءة باأي �سيء خ�سية على �سمعة العائلة. 
كانت اأختي اأ�سُد حزنًا واأ�سواأ حاًل مني، واأنت تعرفني جيدًا 
نحن  منا  اأكر  الإن��اث  ُتظلم  فيها  ال�سرقية  جمتمعاتنا  اأن 
الرجال.. اأردف )�س( بعد دقائق من ال�سمت: واجهُت اأمي 
تدعني  مل  معنا،  وال��دي  �سلوكيات  جتاه  م�ساعرنا  بحقيقة 
اأ�سكت  مل  لكني  ال�سكوت،  مني  وطلبت  نهرتني  بل  اأكمل 
حينها بل وا�سلُت حديثي، واأخربتها اأن اأختي لي�ست على ما 
يرام، واأنها تعاين كثريًا واأكدُت لأمي اأن �سمت اأختي لي�س 

دللة على ر�ساها على معاملة والدنا لنا!!
فجاأة ا�سارت يل اأمي بال�سكوت لأن والدي دخل علينا الغرفة 
وا�ستمع حلديثي كله، فيبدو اأننا مل ننتبه اإىل ذلك، فما كان 
وقد  غرفتها  من  اأختي  واأخ��رج  �سربًا  اأ�سبعني  اأن  اإل  منه 
كانت نائمة ل تعرف �سيئًا عما يحدث، وكان لها ن�سيب من 
ال�سرب مثلي، كانت ترجتف ك�سعفة و�سط عا�سفة وت�سرخ: 
يوقظها  مل  الوعي،  عن  غابت  ثم  حدث!  ماذا  جرى!  ماذا 
امل�ست�سفى  اإىل  لنقلها  فا�سطررنا  وعويلي  اأم��ي  ���س��راخ 
بحجة  وخرج  تركنا  املتجرب  والدي  لأن  اجلريان  مب�ساعدة 

اأنه على موعٍد مع رجال لهم مكانة يف املجتمع.
واأ�ساف )�س(: 

يا  حراٌم  معنا  تفعله  ما  و�سرخُت:  نف�سي  اأمتالك  مل  وقتها 
وما  ت��راه،  ما  للربية،  �سحيحة  طريقة  لي�ست  هذه  اأب��ي.. 
ت�سمعُه من اأمثلة �سيئة لل�سباب وال�سابات يف جمتمعنا لي�س 
معناه اأننا مثلهم، وتذكر يا اأبي اأن ال�سدة والق�سوة والعنف 
اأ�سكتتني  منه  �سربة  لكن  ت�سلحنا،  ول  �ستدمرنا  مْن  هي 

وان�سغلُت باإ�سعاف اأختي بعد اأن خرج هو!!
عرفنا يف امل�ست�سفى اأنها م�سابة بانهيار ع�سبي حاد واأنها 
لتلقي  امل�ست�سفى  يف  رقودًا  ي�ستلزم  طويل  عاج  اإىل  حتتاج 
اأمي  ات�سلت  وهنا  متخ�س�سني،  اأط��ب��اء  يد  على  العاج 
بوالدي واأخربته بكل �سيء، قاطعها وقال لها "اأخرجوا فورًا 

من امل�ست�سفى وعودوا اإىل البيت...."

رجاء خ�شري

ق�ش�ٌة وم�ت
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خ�شري احلمريي

فرة  هي  املتوارث،  العراقي  التعبري  بح�سب  الرطب،  طباخات  فرة 
التمر  باإن�ساج  تقوم  التي  درجات احلرارة  �سديد يف  بارتفاع  متميزة 
الع�سرين  ولغاية  متوز  من  الع�سرين  من  متتد  يوما  لثاثني  وت�ستمر 
وبداية  الأربعينات  نهاية  بني  فيها  احل��راة  درج��ات  ت��راوح  اآب،  من 
اخلم�سينات مئوية، اإل ان حدود هذه الفرة ومهامها متتاز باملطاطية، 
اأو �ستني يوما، وقد  فبدل من ثاثني يوما قد تتو�سع لت�سبح خم�سني 
تكت�سح ال�سيف باأكمله رغم الدعابة التي تقول )اأن اآخر ع�سرة من اآب 

تفتح من ال�ستا باب(..
كما انها حتتال على مهامها الأ�سا�سية يف اإن�ساج التمر حتديدا لتتعداه 
عمل  وتو�سع  ال�سوارع،  ا�سفلت  وت�سيل  والب�سر،  ال�سجر  ل���)حت��رق( 

الدو�سات لتنتقل من احلمامات اىل الأ�سواق والطرقات.

لن�سوج  عاقة  ل  ب��اأن  الرطب  با�سم  الناطق  �سرح  �سادم  خرب  ويف 
اإن  واأ���س��اف:  احل���رارة،  الرت��ف��اع اجلنوين يف درج��ات  بهذا  الرطب 
العجائز  اإحدى  اأطلقتها  اأن  بعد  بالرطب جزافا  األ�سقت  التهمة  هذه 
قبل ع�سرات اأو مئات ال�سنني من دون موافقة مراكز الأنواء اجلوية، 
وطالب الناطق اإياه بتربئة التمر من هذه الفرية عازيا �سبب الرتفاع 
واأريافه عن  البلد  فيها مدن  �ساذة تخلت  بيئية  املتطرف اىل ظروف 

حلتها واأحزمتها اخل�سراء، واكتفت مبنظر الكونكريت ال�سحراوي. 
واأ�ساف: اأن الرطب ين�سج يف اأماكن اأخرى من العامل ل تعرف �سيئا 
م�سر  مثل  املتو�سط  البحر  مناخ  بعذوبة  تتمتع  بل  )الطباخات(  عن 
وتون�س واجلزائر من دون اأن ت�سل درجات احلرارة لديها اىل م�ستوى 

ال�سعواط الذي لدينا. 
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