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يف  اخليالية  اأو  ال��واق��ع��ي��ة  الق�ص�ص  جت�صيد 
لتتميز  املحتوى،  اإىل  الفن  واإ�صافة  كيكة  هيئة 
ابتكاراتي  ت�صيف:  وق�صة معربة.  ب�صكل جميل 
اأج�صدها من جتارب حياتي والعامل من حويل، 
كيكة  �صنعت  وقد  وجذابة،  ملهمة  ق�صة  لأنتج 
على �صكل لوحة يخرج منها البحر، واأخرى على 
اأ�صنع ما  اأنا  �صاق رفيع،  �صكل زهرة تقف على 

اأحب.
كيك مقاوم للجاذبية!

�صادفتها  التي  للجاذبية،  املقاوم  الكيك  فكرة 
لتعليم  الأجنبية  للمواقع  م�صاهدتها  اأثناء  اآية 
الطبخ وفنونه، جعلتها تبحث اأكرث عن م�صادر 
هذا  اإتقان  على  املرء  قدرة  تطور  عاملية  وكتب 
الفن الذي يبدو �صعبًا للغاية، والأمر كما توؤكده 
اإىل ت�صميم  فنية بحاجة  فيزيائية  اآية هند�صة 
غري  من  اأن  ت��رى  فكما  وكتلة،  ووزن،  وتفكري، 
على  العجني  من  كبرية  كتلة  ت�صند  اأن  املمكن 
خيط رفيع و�صغري ول تنهار. لكن املوازنة التي 

تعتمدها اآية جتعل امل�صتحيل ممكنًا. 
ف�صلت  كلما  اأ�صحك  ب��ال��ق��ول:  حديثها  تكمل 
ل  لكني  ع���دة،  م���رات  الكيك  قطع  تركيب  يف 
اأياأ�ص، اأجمل ما قد اأعي�صه يف مهنتي هو �صل�صلة 

املحاولت حتى اأجنح. 
م�ضروع اأويل حمبط

الكيك  ق��وال��ب  ت�صنع  اآي���ة  ك��ان��ت  بدايتها،  يف 

يلوا  ولي���ة  يف  ميديا  ال�صو�صيل  ع��رب  وتبيعها 
برتكيا، وكانت بدايات ب�صيطة جدًا لعمل الكيك 
من  متكنت  الزمن  من  مدة  وبعد  وت�صاميمه، 
بها،  خا�صًا  م�صروعًا  واأن�صاأت  فكرتها،  تو�صيع 
لكنه مل ينجح ب�صبب ال�صغوطات التي واجهتها 
م�صروعي  اأنهيت  ت�صيف:  ال�صرائب.  وك��رثة 
عدت  ثم  تقريبًا،  عليه  �صيء  كل  اأنفقت  ال��ذي 
اإىل بالدي، وا�صتنتجت اأن الغريب �صيظل غريبًا 

مهما طال الزمن بِه.
 ويف العراق جنح م�صروع اآية على نحو حتى هي 
من  كثريًا  تنتج  �صارت  اأنها  وتوؤكد  تتوقعه،  مل 
لكن  الأمر،  لهذا  بال�صعادة  ت�صعر  واأنها  الكيك، 
قد  غالبًا،  الواحدة  فالكيكة  �صهاًل،  لي�ص  الأمر 
ت�صتغرق اأيامًا من العمل. تقول: اأقل وقت ميكن 
 6 هو  اجلاذبية  كيك  �صناعة  يف  اأ�صتغرقه  اأن 
�صاعات، واأكرث وقت قد يبلغ اأربعة اأيام، ولأنني 

اأحب عملي فاإنني اأ�صتمتع بكل �صاعة عمل.
اأحاديث خمتلفة عن كيك واحد

اأنني  يظنون  كثريين  اأ�صخا�صًا  اإن  اآي��ة  تقول 
اأن  ي�صدقون  ول  النايلون،  اأو  الفلني،  اأ�صتخدم 
كيك  يتميز  اذ  خال�ص،  كيك  هو  اأعر�صه  ما 
وكل  متعددة،  ح�صوات  مع  كيك  باأنه  اجلاذبية 
اأو  فلني  لأي  وج��ود  ول  ل��الأك��ل  قابل  فيه  �صيء 
هو  هذا  لرمبا  ت�صيف:  لالأكل.  قابلة  مواد غري 
قطع  من  يحتويه  ملا  اجلاذبية  كيك  جناح  �صر 

خمتلفة من الكيك واحل�صوات املتنوعة.
على  قادرين  غري  الزبائن  بع�ص  اإن  وتو�صح: 
ا�صتيعاب فكرة اأن يق�صي ال�صخ�ص �صاعات اأو 
اأوًل واأخريًا،  اأيامًا لأجل �صناعة كيكة �صتوؤكل 
وت�صيف: اإن الكيك الغريب والفريد من نوعه 
بال�صور  وذكرياته  ال�صخ�ص  تاريخ  يف  يدخل 
الأطعمة  املنا�صبة، فهو مثل  اأثناء  ُتلتقط  التي 
ل�صرائها،  العناء  املرء  يتج�صم  التي  ال�صهرية 
�صعيدًا،  ال�صخ�ص  يكون  اأن  اأحيانًا  يكفي  كما 
وما  اأف��ك��اره  ت�صبه  كيكة  بروؤية  للحظات،  ول��و 

يحب. 
دعٌم ودقٌة وتفاٍن 

تنظيم  يف  والدتها  من  كبريًا  دعمًا  اآية  تتلقى 
اأ�صرتها،  وقتها بالعمل، وم�صاعدتها يف رعاية 
مبراحل  متر  جديدة  كيكة  ت�صميمها  وعند 
عدة، اأولها ر�صم ت�صاميم كافية، ثم اختيار 
ان�صاوؤه،  ثم  القالب،  ر�صم  ثم  منها،  املنا�صب 
لهذا  الكافية  والكتلة  امل�صتحق  الوزن  فتحديد 
الذي  والنحت،  الكيكة،  واأخريًا �صنع  القالب، 
تطلق  اذ  قلبها،  اإىل  اخل��ط��وات  اأح���ب  ت��ع��ده 
وت�صكيل  والتلوين،  بالر�صم  خليالها  العنان 

الكيكة وحتويلها اإىل قطعة فنية.
نرى  اأن  اعتدنا  قائلة:  حديثها  اآي���ة  تختم   
قلياًل  نرفعها  ل  مل  رتيبة،  قوالب  فوق  الكيكة 

ونحركها؟ 

فنون  معهد  خريجة  -وه��ي  ح�صن  اآي��ة  اأح��ب��ت 
والقوالب  الكيك  �صنع  فكرة  تطور  اأن  جميلة- 
التقليدية، لتبداأ فكرة �صنع ت�صاميم  اجلاهزة 
يف  اآي��ة  تعتمد  اإذ  نوعها،  م��ن  وف��ري��دة  غريبة 
ت�صنع  ب��اأن  اجل��اذب��ي��ة،  حت��دي  على  �صناعتها 
ي�صبح  ثم  للغاية،  �صيقة  قاعدة  على  الكيك 
حجمه تدريجيًا اأ�صخم واأ�صخم، تتحدث قائلة: 
- كنت اأواجه �صعوبة بالغة يف بادئ الأمر، ذلك 

واتزان عاليني،  دقة  اإىل  يحتاج  الكيك  اأن هذا 
تكون  قاعدة  على  الكيك  �صنع  يف  اأعتمد  فاأنا 
موازنة  كيفية  يف  يكمن  والتحدي  ج��دًا،  �صيقة 
ح��ج��م ك��ب��ري م��ن ال��ك��ي��ك ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��اع��دة 

ال�صغرية.
حماوالت وح�ضب

على اأمل اأن ل تقع، اأو تتك�صر، قطع الكيك فوق 
من  كبري  ودع��م  ع��دة  حم��اولت  وبعد  بع�صها، 

لي�صت  م��دة  بعد  اآي��ة  متكنت  وزوج��ه��ا،  والدتها 
بابت�صامة  اأول كيكة. تقول  بالق�صرية من �صنع 
الأرن��ب  ك��ان كيكة  اأجن��زت��ه  اأول عمل  ك��ب��رية:  
يل،  بالن�صبة  جمازفة  وكانت  اجلاذبية  لتحدي 
اأو ف�صلها، كانت �صعبة  اإتقانها  اإذ خ�صيت عدم 
واأجن��زت��ه��ا،  وف��ق��ت  لكني  اأوىل  كمرحلة  ج���دًا 

لي�صبح �صغفي مهنة يل.
هو  قولها،  ح�صب  �صواه،  عن  اآية  كيك  مييز  ما 

ب������ص������م������ة

�شانعة الكيك املقاوم للجاذبية
اآية ح�شن..

 مبادة الطعام تروي الق�ش�ص واحلكايات
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اآية من�ش�ر

لعل جائحة كورونا، 
وبحجم ما تركت لنا 
من خيبات واأزمنة 
متقطعة، اإال اأن بع�ص 
االأ�ضخا�ص املميزين 
قرروا اأن ينّموا 
قدراتهم املده�ضة، 
واإ�ضافة مزيد من 
احلب اإىل هذا العامل 
بتفا�ضيل ب�ضيطة. 
وهذا ما فعلته 
)ال�ضيف( اآية ح�ضن، 
التي ا�ضتغلت بذكاء 
ومهارة كبريين فرتة 
احلجر ال�ضحي املنزيل 
للبدء بهواية قد تبدو 
غريبة بع�ص ال�ضيء، 
هي �ضنع الكيك املقاوم 
للجاذبية! 



الأر���ص  م�صارق  يف  امل�صلمون  ي�صتذكر 
وم��غ��ارب��ه��ا يف مثل ه��ذه الأي����ام م��ن كل 
اخل��ال��دة،  ال��ط��ف  ملحمة  ذك���رى  ع���ام 
املبادئ  اأعظم  خّطت  التي  امللحمة  تلك 
التاريخية  امل��دون��ات  واأ���ص��دق  ال��ث��وري��ة، 
املنادية بحقوق الإن�صان، ل �صيما حقه يف 
احلياة وحقه يف اعتناق الراأي ال�صيا�صي 

الأ�صلح له وملجتمعه.
ال�صالم  عليه  احل�صني  الإم���ام  ث��ورة  اإن 
ال�صريف،  الطاهر  دَم��ه  فيها  َب��ذل  التي 
دماَءهم  واأ�صحاُبه  بيته  اأهُل  فيها  وَبذل 
الأخالقي  وللبيان  للحق  ن�صرًة  الزواكي 
الطف،  ملحمة  به  ج��اءت  ال��ذي  العظيم 
الإن�صاين  ال�صمري  يف  خالد  نربا�ٌص  لهي 

الأر���ص، فكل  َبقيْت احلياة على هذه  ما 
ال���ث���ورات ق��ب��ل ث����ورة احل�����ص��ني وب��ع��ده��ا 
حم��دودة  �صيا�صية  اأغ��را���ص  لها  ك��ان��ت 
التي  وال�صيقة  اخلا�صة  بامل�صالح  غالبًا 
منها  وك��ث��ري  اآخ���ر،  دون  فريقًا  تنا�صب 
اأو  ب��امل��ال  ترغيبًا  الأن�����ص��ار  اإليها  �صيق 
بال�صر،  والوعيد  ال�صالح  ب�صطوة  ترهيبًا 
اإىل  الطف، فقد تطوعوا جميعًا  ثوار  اإل 
ات��ب��اع ق��ائ��ده��م واإم��ام��ه��م و���ص��اروا معه 
اإىل  ب��ارزون  اأنهم  عارفني  خطوة  خطوة 
الذين  بالع�ص�ص  عابئني  غري  حتوفهم، 
التي  باجليو�ص  ول  يرت�صدونهم،  كانوا 
ال�صريفة  دمائهم  �صفك  تنتظر  ك��ان��ت 

ظلمًا وعدوانًا.

َلَي�صوُقهم  احل�صينيني  الع�صاق  اأف��واج  اإن 
اأْن مَيُثلوا بني يدي �صيد الثائرين الإمام 
ي�صتعيدوا  واأن  ال�صالم،  عليه  احل�صني 
اللتفاف  من  العظيمة  امل�صاهد  هذه  يف 
والتعا�صد والن�صرة ما فاتهم "تاريخيًا" 
اأنهم  النف�ص  مي��ّن��ون  عظيم  موقف  م��ن 
عن  حلظة  مدُدهم  تاأخر  ملا  حا�صروه، 
اللتحاق بركب الثورة،.. اإنهم يقفون هنا 
لأن هذه الأر�ص كانت قد تعمدت بالدماء 
اأر�ص  اأر�صها على كل  الزاكيات، وتاهت 
خري  اأج�صاد  ت�صم  باأنها  الدنيا  هذه  يف 
ر�صول اهلل �صلى اهلل  بعد جدهم  الأن��ام 
عليه واآله، وخرية الفادين وامل�صحني من 

اأجل رفعة الإ�صالم وخري الإن�صانية.

م�قُف ال�ش�ِق 
بني يدي �شيد ال�شهداء

د. ح�شن عبد را�شي
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حمنة الن�ص
يرزح الن�ص املزمع كتابته عن واقعة كربالء حتت حمنة مزدوجة يف 
نف�صه  الن�ص  التاريخية على  الواقعة  التقديرات. حمنة هيمنة  اأف�صل 
وتفّوقها على اأي تناول اأدبي مقرتح وهذا اأول ما �صيواجه ال�صيناري�صت 
زاوية  يف  جمة  �صعوبات  يواجه  ال��ذي  الإخراجي  التناول  عن  ناهيك 
التناول والروؤى التي قد ي�صفيها املخرج اأو يت�صرف فيها �صمن اإطار 
�صارم لواقعة فادحة مكتملة الأركان. هذه املحنة الإجرائية ل تختلف 
�صيا�صية  منظومات  تالم�ص  �صوف  ق�صية  تناول  حمنة  عن  املقابل  يف 
على  كثريون  حر�ص  وقرائن  ل�صخ�صيات  تاريخية  وت�صورات  ودينية 
واإحالتها اىل  اأف�صل الظروف تخفيف نربتها  اإخفائها ويف  اأو  تعميتها 

اهلل يوم القيامة حتت �صعار "تلك اأمة قد خلت".
ن�ّص  اأي  م�صبقًا  اإخفاقه  ي�صمن  �صوف   - الأدب��ي  الن�ص  اىل  وبالعودة 
يراهن على تناول فاجعة احل�صني تناوًل تاريخيًا جمردًا دون اإ�صراك 
بثقلها  الق�صة  ترفد  التي  والأخالقية  وال�صيا�صية  الروحية  املنظومة 

وواقعها وعنا�صرها الدرامية الفاعلة.

وهنا تكمن حمنة الن�ص املوؤجل، فال اأحد كان يرغب يف اإعادة النظر 
يف   - نف�صها  احل�صني  ث��ورة  فعلت  كما   - وال�صخ�صيات  التاريخ  يف 
من  وكثريًا  والعرو�ص  التعليم  ي�صع�صع  فهذا  املعا�صرة،  ال�صينما  اأيام 

القناعات وال�صور املثالية للذهنيات املذعنة. 

حمنة االإنتاج
ل ميكن اإنتاج عمل �صينمائي اأو درامي يف اأي مكان من العامل اإل �صمن 
مبداأين اأ�صا�صيني يف الغالب، الأول جتاري ربحي والثاين اآيديولوجي. 
الثقل ل  اإنتاج عمل بهذا  التي يتطلبها  للغاية  املالية املكلفة  فامليزانية 
بنفقاتها.  تتكفل  اأن  دولة  موؤ�ص�صات  اأو  ربحية  موؤ�ص�صات  لغري  ميكن 
اإ�صكالية  ق�صية  هي  وفداحتها  عظمتها  على  كربالء  واقعة  اأن  ومبا 
القدمية  ال�صيا�صات  من  كثري  مع  لتعار�صها  الت�صويقية  الناحية  من 
بقيت  عقود،  م��دى  على  لها  موؤ�ص�صة  اأي  ت�صدي  ولعدم  واحلديثة، 
مركونة لأنها حدث �صوف يثري جدًل وا�صعًا وم�صادًا اأو ثوريًا يف غالب 
البلدان الرازحة حتت التع�صف والظلم. نحن نتذكر املحاولت ال�صعبة 

التي انتهت باملنع ومل تخرج اىل النور ال ب�صق الأنف�ص اأمثال الأعمال 
لقد بقي  املثال ل احل�صر.  لل�صرقاوي يف م�صر على �صبيل  امل�صرحية 
الأمر على هذه احلال حتى انربت املوؤ�ص�صات الإيرانية كما هو معروف 
اليوم ب�صكل كبري لتوظيف ق�صية احل�صني �صينمائيًا ودراميًا بنحو �صبه 
الإنتاجي  الجت��اه  هذا  عرب  وب��رزت  الأخريين،  العقدين  يف  تف�صيلي 
واملخرجني  الفنيني  من  ونخب  واملمثلني  الكتاب  من  جيو�ص  الهائل 
املغيبة  التاريخية  ب�صراحتها  احل�صينية  بالق�صية  ل  العامل  لتفاجئ 
ال�صادمة ح�صب، بل بالقدرات الفنية واللوج�صتية لالإنتاج التلفزيوين 

وال�صينمائي يف اجلمهورية الإ�صالمية. 

حمنة امل�ضكوت عنه
داأبت قنواتنا التلفازية يف املنا�صبات الدينية على عر�ص فيلم الر�صالة 
كن�صخة ل ميلها امل�صاهد العراقي ل�صنوات عدة من التكرار. كاأن هذا 
نوع من الت�صوية الفكرية وعدم الإتيان على اأي تف�صيل لحق من �صاأنه 
الإ�صالمية  الدعوة  بعد  ما  حلقبة  الدموي  الالحق  التاريخ  ي�صور  اأن 
ملختلف  ال�صيا�صية  التعبئة  طبيعة  مع  واملن�صجمة  املنت�صرة  الأوىل 
الأنظمة الإدارية ذات الفل�صفات املهادنة للت�صور التاريخي. ومل يكن 
التطرق  والدرامي  والتعليمي  احلواري  التداول  م�صتوى  على  م�صموحًا 
اىل منا�صبة الثورة احل�صينية بو�صفها ثيمة تثري "فتنة" م�صكوت عنها 
وحمنة جمتمعية تنال من رموز الأمة املثالية. حمنة احل�صني يف ع�صره 
وقد اقتيد اأهل بيته �صبايا – كخوارج - يف اأ�صقاع ال�صام والعراق مل 

الأم��راء  امتدت خم��اوف  فقد  ح��دود ع�صره،  عند  يبدو  ما  على  تنته 
اإع��ادة  من  معا�صرة  ول�صنوات  ما�صية  لقرون  واحلكام  وال�صالطني 
دراميًا  اأو  �صوريًا  النقا�ص  ذلك  يوقظ  قد  وما  ثائرًا  احل�صني  مناق�صة 
من  الفادح  الكثري  يف  احلديث  واإع��ادة  الثورة  وعي  فهم  من  اأدبيًا  اأو 
يكون  اأن  للحرية  العا�صقة  النفو�ص  له  كتبت  حدث  اإنه  عنه.  امل�صكوت 
ثائرة  مليونية  م�صريات  اأو  �صيقة  �صرية  حلقات  يف  م�صتعادة  ذك��رى 
من  واأث��رًا  فعاًل  يقل  ل  ب�صمت  ال�صجعان  من  كثري  يتمثلها  مبادئ  اأو 

احلناجر ال�صادحة بالأنا�صيد واملراثي.

ال ت�ضطلع ال�ضينما مبهمة توثيقية �ضارمة يف مواجهة التاريخ امل�ضني. 
لكن اأحداثًا بعينها و�ضخ�ضيات غري قابلة للتخطي، تفر�ص تعاطيًا 

ا�ضتثنائيًا مع ثقل احلدث وال�ضخ�ضيات. واقعة طف كربالء بح�ضينها 
ال�ضبط، و�ضهدائها الذين حم�ضوا العطاء، كانت حدثًا تلعثمت ال�ضينما 

والدراما يف التعامل معه، رمبا ل�ضمو املهمة اأو ملحنة الق�ضية وثورتها 
الدائمة.

وال�شينما الطّف  واقعة 

ح�شن كاظم
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احل�صينية  ال���ث���ورة  م��و���ص��وع��ة  ط��رح��ه  ف��ف��ي 
�صرد �صوري،  التاريخي وحتويلها اىل  ببعدها 
اىل  بها  وع��اد  الأول��ي��ة،  عنا�صرها  اىل  فككها 
الأجيال،  ذاكرة  يف  املحفور  ال�صعبي  املخزون 
ثورة  اإن  نقول  حني  نبالغ  ول  جيل،  بعد  جياًل 
احل�صني متجذرة يف الفكر والوجدان ب�صورها 

الفنانني  من  كثري  توثيقها  حاول  وقد  املوؤملة، 
يعتمد  ب�صكل  العامل  م�صتوى  على  الت�صكيليني 

على اأ�ص�ص وقواعد فنية مدرو�صة.
م��ن معاٍن  اأف��رزت��ه  وم��ا  ال��ث��ورة  ه��ذه  ولأهمية 
املاأ�صاة  وحلجم  ال�صهادة،  جت�صيد  يف  �صامية 
الفنان  ا�صتلهمها  فقد  عليها،  ا�صتملت  التي 

بني  م��زج  اإذ  املميز،  باأ�صلوبه  �صرب  حممود 
ال�صرد وال�صورة التعبريية؛ وا�صعًا فيها بع�ص 
امل���وروث  م��ن  امل���اأخ���وذة  واحل����روف  الكلمات 
ام��ت��دادًا   وق��د ج��اء ذل��ك  ال��ع��راق��ي،  ال�صعبي 
اآخرون ج�صدوا  فنانون  نفذها  اأعمال  ل�صل�صلة 
احت�صبها  بحيث  احل�صينية  الق�صية  فيها 

زياد ج�شام

ولها  خا�صة  م��در���ص��ة  الت�صكيلي  ال��ف��ن  ن��ق��اد 
ال�صعائر  "فن  ت�صمى  ب��ات��ت  وق��واع��د  اأ���ص�����ص 
تت�صم  احل�صينية"،  "املدر�صة  او  احل�صينية" 
التعبري  "احل�صينني" اإن �صح  الفنانني  اأعمال 
بوجود �صور ومفردات معينة اأُخذت من ق�صة 
احل�صان  مثل:  بتفا�صيلها  احل�صينية  الثورة 
الذي  والفار�ص  منك�صرًا،  اخليام  اىل  العائد 
يرفع الراية عاليًا، والراأ�ص املقطوع املعلق على 
وال�صيوف،  واخليالة  املقطوعة،  والأكف  رمح، 
من  وغ��ريه��ا  ال�����ص��ود..  باأو�صحتهن  والن�صاء 

الرموز املعروفة لهذه الواقعة املوؤملة.

�ضفرات اللوحة
املر�صومة  عنا�صره  �صرب  الفنان حممود  اأحال 
لها  لي�ص  �صطوح  اىل  احل�صينية  اللوحات  يف 
حمملة  رم��وز  عن  عبارة  هي  بل  ثابتة  اأب��ع��اد 
املتلقي  على  ي�صهل  التي  التاأويالت  من  بكثري 
فهمها وتف�صريها يف اأغلب الأحيان، كما جند 
�صخو�صه ومفرداته مر�صومة بطريقة م�صطحة 
املنظور  اأهمل  اأنه  اإل  تقريبًا  طبيعية  وبن�صب 
للرمز  واأعطى قيمة  وال�صوء  والظل  الهند�صي 
وهي  بو�صوح،  املكتوبة  الكلمات  وبع�ص  واللون 
كلمات اإ�صارية رمبا يراد منها اإي�صال املتلقي 
اىل فك �صفرات اللوحة بنحو اأ�صرع، وما يغني 
الفكري  ال�صرد  هو  الأوىل  بالدرجة  لوحاته 

الذي ا�صتنبطه من املالحم والثورات.
يف  احل�صينية  الثورة  �صرب  الفنان  تناول  وقد   
لوحات عدة، اإذ ر�صخ عربها اجلمال احل�صي 

اإمكاناته  للعيان  وا�صحًا  اأ�صبح  اإذ  الب�صري، 
�صطوح  على  اللونية  وخربته  وجراأته  التقنية 
احل�صينية  ال��ث��ورة  ملو�صوع  فطرحه  لوحاته، 
معه  وتفاعل  املتلقي  على  عميقة  تاأثريات  له 

اجلمهور على نحو لفت.
عن  ر�صمها  التي  اأعماله  يف  �صرب  جن��ح  لقد 
الثورة احل�صينية حتديدًا وجعلها قريبة كثريًا 
من تكوينه الفكري ووظفها يف م�صروعه الفني 
تكون  اأن  اأراده����ا  اأداء  منطقة  يف  لي�صعها 
ال  واح�دة  خان�ة  يف  ت�صب  وفريدة،  متميزة 
روؤيته  ب��دت  فقد  ال���ذات،  اإثب�ات  خانة  وه�ي 
اختيار  عند حد معني حيث  تقف  ول  خمتلفة 
وا�صعة  ومب�صاحة  والتقنية  واخلامة  املو�صوع 
منحها للمتلقي ليتاأمل يف كل �صور اخليال وما 

فوق اخليال. 

قيمة اإبداعية
الفنان حممود �صرب دائم البحث عن الو�صائل 
الكفيلة بتحقيق اجلمال احل�صي الذي يتجدد 
املبدع، ويحاول دومًا تقريب  العقل  م�ع خاليا 
ليحاكي  الب�صري  اىل  احل�صي  �صرده  م�صار 
من  لكل  والعواطف  امل�صاعر  يثري  اآخ��ر  عاملًا 
يراه، ويف اأعماله احل�صينية التي ركزنا عليها 
العمل  ت��وازن  نتائج مهمة من حيث  هنا حقق 

واإعطاوؤه قيمة اإبداعية يف ال�صكل وامل�صمون.
ف�صاًل عما يف اأعمال الفنان �صرب من عنا�صر 
كثرية، ميكننا اأن ن�صميه "املجرب" ذلك لأنه 
القيود  من  التخل�ص  مع  ال�صكل  حرية  يوؤكد 

واحلفر  التجريب  دائ��م  اإن��ه  اأي  التقليدية، 
حاول  او  جت��اوز  اأن  اىل  الأ�صلي،  املو�صوع  يف 
وراء  �صعيًا  املادي  الواقع  طبيعة  حدود  جتاوز 
اأغلب  يف  الأب���دي  املطلق  الالمتناهي،  ذل��ك 
اأعماله، وجرب كثريًا من التقنيات يف الر�صم  
به  يحقق  قد  ذلك  من  اأبعد  عامل  اىل  لينتقل 
حماكاة  م��ن  اأع��ل��ى  ه��و  م��ا  اىل  وي�صل  ذات���ه 
وينتقل  العياين  واقعنا  يف  امل��وج��ودة  ال�صور 
اىل حماكاة اخليال واجلمال احل�صي بتقنيات 
خا�صة، معلنًا الو�صول اىل غايته واأنتج اأعماًل 
عن  اأعماله  ل�صيما  املتلقي،  بذاكرة  الت�صقت 
اخلالدة  الطف  وملحمة  احل�صني  الإمام  ثورة 
والإ�صالمي  العراقي  الوجدان  يف  ت�صتقر  التي 
عامة بو�صفها اأعظم ثورة اإن�صانية �صد الظلم 
عظيمة  درو�صًا  الإن�صانية  األهمت  والطغيان، 
املوقف  يف  كال�صجاعة  والأخالقية  القيم  يف 
ل  وكان  والفداء،  والت�صحية  والإيثار  وال�صرب 
بد من مواكبتها فنيًا مبا يحاول القرتاب من 

�صموها الروحي ومبادئها اخلالدة.

مل يكن الفنان الت�ضكيلي حممود �ضرب واقعيًا يف ر�ضم لوحاته بقدر 
ما كان يحاول ترجمة الواقع اىل رموز واإ�ضارات داللية تعبريية، 
اإذ ا�ضتطاع  فهم وه�ضم التجارب العاملية املعا�ضرة وجتاوز منطية 

االأ�ضاليب املتعددة التي ا�ضتغلت عليها اأجيال من الفنانني.

يف اأعمال حمم�د �شرب
الث�رة احل�شينية بني ال�شرد وال�ش�رة

الفنان حممود �صرب



ف��ه��ل وج���دت واق��ع��ة ال��ط��ف ب��ك��ل م��ا حت��م��ل من 
يف  عليا  وقيم  اإن�صانية  ور�صائل  ومعاٍن  م�صامني 
فني  باأ�صلوب  م�صرحيًا  عنها  يعرب  من  ال��ع��راق 

جمايل واٍع مبوازاة الأعمال امل�صرحية العربية؟
ال�صعبية  العرو�ص  على  اقت�صر  الأم���ر  اأن  اأم   
النا�ص  من  الب�صطاء  عر�صها  التي  "الت�صابيه" 
وحافظوا عليها؟ ال�صبكة ا�صتطلعت اآراء املعنيني 
التجربة  ه���ذه  غ��م��ار  ب��امل�����ص��رح مم��ن خ��ا���ص��وا 

امل�صرحية املهمة.

احل�ضني ثائرًا.. وال�ضرقاوي
عبد  امل�صري  وال�صاعر  والكاتب  ال�صحفي  كتب 
احل�صني"  "ثاأر  م�صرحية  ال�صرقاوي  الرحمن 
و"احل�صني   " ث����ائ����رًا  "احل�صني  ب���ج���زاأي���ه���ا 
�صهيدًا"عام ١٩6٩، وقد كان متاأثرًا منذ طفولته 
فجاء  ال�صالم  عليه  احل�صني  الم��ام  ب�صخ�صية 

اأمي  ذكرى  "اإىل  بقوله:  لأمه  م�صرحيته  اه��داء 
و)احل�صني  ثائرًا(  )احل�صني  م�صرحيتيَّ  اأه��دي 
اأق��دم  اأن  خاللهما  م��ن  ح��اول��ت  لقد  �صهيدًا( 
عرفها  بطولة  اأروع  امل�صرحي  وامل�صاهد  للقارئ 

التاريخ الإن�صاين كله".
وبعد �صنوات من كتابة م�صرحية ال�صرقاوي كان 
اأنف�صهم  جندوا  الذين  واملخرجني  املمثلني  من 
 .. مطاوع  كرم  الفنان  امل�صرح  على  لتج�صيدها 
ومن اجلدير بالذكر اأن امل�صرحية بداأت ق�صتها 
من العراق، اإذ جاء الفنان كرم مطاوع مع زوجته 
�صهري املر�صدي اإىل العراق، حتديدًا اإىل كربالء 
لزيارة قرب الإمام احل�صني عليه ال�صالم ومعاينة 
القدير  الفنان  رافقه  وقد  الطف،  معركة  اأر�ص 
ال�صاحب  عبد  عزيز  وال��ف��ن��ان  ال��ع��اين  يو�صف 
عزي  امل��رح��وم  بيت  اإىل  ذل��ك  بعد  �صحباه  اإذ 
يو�صف  الفنان  ودع��ا  ت��راث��ي،  بيت  وه��و  ال��وه��اب 

ب�صوته  املقتل  عليهم  يقراأ  لكي  القارئ  العاين 
مطاوع:  ك��رم  فقال  اجلميع  اأبكى  ال��ذي  واأدائ���ه 
واهلل مل يبِق يل هذا الرجل �صيئًا اأخرجه. واأخذ 
معه الكا�صيت الذي �صجل فيه �صوت القارئ ثم 
اأخرجت امل�صرحية بعد ذلك وعر�صت يف م�صر 

عر�صًا يتيمًا مل ُي�صمح له بال�صتمرار.

امل�ضرح العراقي والطف
مفاده؛  ل�صوؤال  اإجابة  عن  بحثًا  كان  ا�صتطالعنا 
ت��رى ه��ل ق��دم امل�����ص��رح ال��ع��راق��ي واق��ع��ة الطف 
اإىل الآن فما  واإن مل تقدم  بوعي م�صرحي فني؟ 

الأ�صباب؟
بقوله:  اأجابنا  ابراهيم  فالح  امل�صرحي  الفنان 
لالأ�صف  عظيمة،  اإن�صانية  واقعة  الطف  واقعة 
اإىل الآن مل يتناول امل�صرح العراقي هذه الواقعة 
من حيث هي اأ�صطورة اإن�صانية يف القيم واملعاين 

تثري جممل االأعمال االإبداعية التي جت�ضد الق�ضايا 
ذات املنحى التاريخي املهم جداًل كبريًا عقب تقدميها 

اأو عر�ضها على امل�ضاهدين اأو القراء.

امل�شرح احل�شيني 
بني ال�اقعة والتج�شيد

رجاء ال�شجريي

يقيمها  "الت�صابيه" التي  اأ�صرية  وظلت  والإيثار، 
النا�ص الب�صطاء الذين لي�ص لهم عالقة بالفن مع 
تاأثري مهم وكبري  اأن هوؤلء النا�ص لهم  مالحظة 
فاإن  امل�صرح،  يف  اأم��ا  ال��ط��ف..  واقعة  تقدمي  يف 
عاطفية  حم��اولت  فهي  حم��اولت  هناك  كانت 
الفكري  التناول  م�صتوى  اإىل  ت�صل  مل  ب�صيطة 

العميق..
الثورة  هذه  غياب  اأك��د  اخلالدي  ميمون  الفنان 

العظيمة عن امل�صرح العراقي بقوله:
باعتقادي ال�صخ�صي اأن الطف مل حتظ بفر�صة 
واحدة  مرة  اأتذكر  امل�صرح،  على  حقيقية  واعية 
ومل  الن�صر  م�صرح  على  تقدميها  ال�صباب  حاول 
حتقق النت�صار اجلماهريي املاأمول، نحن حاولنا 
يف مبادرة مني اأنا واملخرج غامن حميد مع العتبة 
احل�صينية اأن نقدم احل�صني ثائرًا لعبد الرحمن 

ال�صرقاوي ولكنهم مل يجيبونا اإىل الآن...
اإذ  خمالفًا  راأي��ه��ا  فكان  جنم  اآلء  الفنانة  ام��ا 
قدمت  م�صرحية  واأع��م��ال  مبهرجانات  اأ���ص��ادت 
فقالت:  التعزية  م�صرح  اأو  احل�صيني  امل�صرح 
اأو م�صرح التعزية الذي  اأعد املهرجان احل�صيني 
ك��ان ي��ق��ام ك��ل ع��ام ع��دا ���ص��ن��وات ك��ورون��ا وعيًا 
الطف،  واقعة  جت�صيد  يف  وج���راأة  وعمقًا  مهمًا 
وامل�صرحيات والعرو�ص التي قدمت يف املهرجان 
مل تقدم كما هي بل مبعاجلات وطرح م�صرحي.. 
براأيي واقعة الطف كاملة.. ل ن�صتطيع اأن نحذف 
منها اأو ن�صيف اإليها.. ولكن م�صرحيًا ميكننا اأن 
عالية..  اإن�صانية  وم�صامني  ر�صائل  وجن�صد  نبث 

يقيمها  التي  العرو�ص  اأن  كما  جن��م:  وت�صيف 
اأيام حمرم من كل عام يف ال�صارع  عامة النا�ص 
التي تن�صب اإىل م�صرح ال�صارع وهو امل�صرح الذي 
يقام يف بيئته ويقدمه النا�ص الب�صطاء ل الفنانون 
املحرتفون، لها دورها املهم اأي�صًا ور�صائلها ولكن 

ب�صكل اأب�صط.

الطف بني التاريخ واملعا�ضرة
من الكتاب واملخرجني الذين كتبوا وقدموا واقعة 
را�صي  منري  وامل��خ��رج  الكاتب  م�صرحيا  الطف 
يف  ا�صتغاله  جممل  ع��ن  لل�صبكة  حت��دث  ال���ذي 

امل�صرح احل�صيني قائاًل:
يعد الن�ص امل�صرحي احل�صيني اأو م�صرح التعزية 
يف  ي�صكل  وه��و  واأخ��الق��ي��ًا  وفكريًا  معرفيًا  اإرث���ًا 
الإن�صانية  ال��ث��ورة  ���ص��رارات  اأن���واع  ك��ل  جنباته 
زمن  ك��ل  يف  الطواغيت  ت��واج��ه  ال��ت��ي  و���ص��وره��ا 
الدراما،  مقومات  كل  على  يحتوي  فهو  وع�صر، 
روح خا�صة  وله  نبيل  درامي  م�صرحي  �صكل  وهو 
وربطها  تاريخية  ق�صايا  مناق�صة  ميكن  بها 

باملفهوم املعا�صر. 
وقد حتقق طموحنا يف ظهور ن�صو�ص م�صرحية 
اأخ��ذت  التي  الطف  واقعة  عن  وعربية  عراقية 
والتي  امل�صرحية  ومكانتها  ال��درام��ي��ة  �صهرتها 
ا�صتثمرت اأحداث الواقعة باأ�صلوب تلقائي ي�صهل 
ا�صتالمه من املتلقي، ملا حتمله هذه امللحمة من 

قيم اإن�صانية.
امل�صرح  يف  الفكرية  امل�صامني  اإن  قائاًل:  ويتابع 

اأب��ع��اد  ذات  �صك  ب��ال  ه��ي  املعا�صر  احل�صيني 
واملنجز  املتلقي  ب��ني  ال��ع��الق��ة  جت�ّصر  جمالية 
ولقد كنا  الطف،  بواقعة  املتمثل  امل�صرحي  الفني 
ال�صباقني يف تقدمي هذه الواقعة يف عمل م�صرحي 
كبري اأ�صميناه )واقعة الطف( اأُجنز بعد ال�صقوط 
مبا�صرة، وُقّدم على خ�صبة امل�صرح الوطني وباقي 
حمافظات العراق ودام عر�صه ب�صع �صنوات، ثم 
العراق يف قم وطهران والأحواز ويف  ُقّدم خارج 
ذلك  وبعد  الرنويج،  يف  العراقي  الثقايف  املركز 
ا�صم  حتت  م�صرحيًا  عماًل   20 من  اأك��رث  قدمنا 
امل�صرح احل�صيني اأو م�صرح التعزية وما زلنا حتى 

الآن نعمل يف هذا اللون امل�صرحي.
�صاألنا عن مهرجان �صينما وم�صرح التعزية الذي 

كان من موؤ�ص�صيه فاأجابنا العبودي: 
الدويل  التعزية  و�صينما  م�صرح  مهرجان  انطلق 
التاأ�صي�ص  فكرة  �صاحب  وكنت  �صنوات   7 قبل 
اأزال، وقد حظي املهرجان  ومدير املهرجان وما 
برعاية حمافظة بغداد منذ خم�ص �صنوات حتى 
بكل  احل�صيني  امل�صرح  مبفهوم  ُيعنى  وهو  الآن، 
فيه  قدمت  وقد  واملعا�صرة  التاريخية  تفا�صيله 
عن  ناهيك  و�صينمائية،  م�صرحية  اأعمال  ع��دة 
ال�صيناريو  وك��ذل��ك  امل�صرحي  الن�ص  م�صابقة 
الأوائ��ل  الثالثة  الفائزون  ُيكرم  اإذ  ال�صينمائي، 
وهناك  اأي�صًا،  مالية  ومكافاأة  املهرجان  ب��درع 
اللون  ه��ذا  يف  امل�صتغلني  ال����رواد  ت��ك��رمي  ف��ق��رة 
امل�صرح  خ�صبة  على  �صنويًا  وي��ق��ام  امل�صرحي 

الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة.
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والفنون  بالتثقيف  يت�صل  مفهوم  اإذن  هو 
ت�صكيل  و�صائل  من  ذل��ك  وغ��ري  والإع���الم 
الوعي اجلماعي لدى جمتمعات يف العامل 
تعا�صدت  وعليه  ال��داخ��ل.  من  وحت�صينه 
م�صت�صارية الأمن القومي مع وزارة الثقافة 
الفنانني  ونقابة  اجلميلة  الفنون  وكلية 
وكلية  وامل�صرح  ال�صينما  ودائرة  العراقيني 
الإع�����الم وم��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لإط����الق ه��ذا 
التنظيم  م��ن  ع��ال��ي��ة  ب��درج��ة  امل��ه��رج��ان 
امل�صاريع  دع���م  ن��ح��و  ���ص��روع  خ��ط  ل��ي��ك��ون 
ال�صلم  مفاهيم  تعزز  التي  املتنوعة  الفنية 

املجتمعي والنتماء الوطني.
ال�ضينما يف مكافحة التطرف

اأ�صاءت اأم�صية افتتاح املهرجان الذي اأقيم 
�صكلت  كلمات  ببغداد  املن�صور  �صينما  يف 
اإقامة  لأبعاد  ومنهاجًا  تو�صيحيًا  توليفًا 
بني  فاعلة  وم��زاوج��ة  مهرجان  هكذا  مثل 

موؤ�ص�صات فنية واأمنية يف هذا الظرف.
م�صت�صار  اجليا�صي  �صعيد  الأ�صتاذ  كلمة 
م�صت�صارية  ل��دى  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��وؤون 
مطبوع  مقدمة  يف  املدونة  القومي  الأم��ن 
ب��اإي��ج��از ما  اأو���ص��ح فيها  امل��ه��رج��ان ال��ت��ي 

تر�صيخ  يف  اأ�صا�ص  دور  من  الفن  "يلعب 
ميثل  كونه  الجتماعي  والعتدال  ال�صالم 
ال�صلم  تر�صيخ  هدفها  اإن�صانية  ر���ص��ال��ة 
من  للمجتمع  الثقافية  وال��ه��وي��ة  الأه��ل��ي 
والإع���الم  ال��درام��ا  يف  يعك�صه  م��ا  خ��الل 
هنا  ومن  والق�صرية.  الوثائقية  والأف��الم 
يف  التن�صيق  ج��اء   - اجليا�صي  بح�صب   -
م�صت�صارية الأمن القومي/ اخللية النف�صية 
الذي  املهرجان  هذا  لإقامة  ال�صرتاتيجية 
�صروع  خ��ط  ليكون  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ي��ع��ّد 
ممثل  اأو�صح  وقد  قادمة".  كبرية  لأعمال 

�شناعة ال�عي املجتمعي بالفن

دار ال�شالم
مهرجان

 ال�شينمائي

ا�ضتندت م�ضت�ضارية االأمن القومي العراقي يف اإقامة مهرجان 
�ضينمائي لالأفالم الق�ضرية يحمل ر�ضالة "دار ال�ضالم" اإىل قاعدة 

تر�ضيخ االأمن املجتمعي الذي يقوم على فكرة حت�ضني املجتمع 
داخليًا ونبذ العنف والتطرف وا�ضتهجانها فكريًا واأخالقيًا وفتح 

قنوات للخطاب امل�ضرتك.

"الأمن  مفهوم  ع��ن  تختلف  مهمة  اإن��ه��ا   
الدولة  اأجهزة  به  ت�صطلع  الذي  ال�صلب" 
الب�صرية  ال��و���ص��ائ��ل  ت��وف��ري  ع��رب  الأم��ن��ي��ة 
حلفظ  امل��ع��روف��ة  واللوج�صتية  والتقنية 

الأمن. 

جملة ال�شبكة - ت�ش�ير:بالل احل�شناوي
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هل يحق لعج�ز اأن تك�ن له حفنة اأماٍن قبل 
اأن يكتب عنه الأحّبة مراثيهم؟! واأي �شرٍي ل� 

كانت له ب�شعة اأحالم، لي�ص من بينها واهلل طلب 
�شخ�شي ول مطلب، ومل مي�ش�شها طم�ح اأو مطمح. 

وقبل ذلك فهي ل تخد�ص �شيا�شة اأو �شيا�شيًا، ول 
تعار�ص زعيمًا اأو �شلطانًا، ول تقرب من كتلة اأو 

تيار اأو ائتالف...

ح�شن العاين 

ن�اعم

واأح��اول  )يومًا(،  و�صتون  واأربعمئة  األف  الثمانني  وبني  بيني 
اإبعاد هذه الفا�صلة الزمنية، ولو كان مبقدوري جلعلتها ب�صع 
مئات من ال�صنني، فيما ت�صرُع الثمانون اخلطى نحوي، وت�صعى 
ما و�صعها ال�صعي كي تختزل الزمن اإىل األف واأربعمئة و�صتني 
)دقيقة(، ولو كانت مقادير العمر حتت اإمرتها جلعلته ب�صع 

مئات من )الثواين(!!
اأو بع�ص  اأكون غبيًا لو ا�صتهيت متديد خدمتي احلياتية يومًا 
يوم، فما كان الذي م�صى مدعاة اأفراح وم�صّرات، ولن يكون 
ماأ�صوفًا عليه لو رحل كما يرحل ال�صيف الثقيل، ولكنني اأمّني 
واأجه�صت  الأماين،  اأن خذلتني  بعد  الأمل  من  ب�صيء  النف�ص 
باملئة   ٩٩ اأحالم  واأذّلت  و�صبابي،  ومراهقتي  طفولتي  اأحالم 
اأكرث من �صتة عقود  العراقيني الذين فتحوا عيونهم قبل  من 

على بريق امل�صميات الرنانة، ويف مقدمتها )اجلمهورية(!!
عنه  يكتب  اأن  قبل  اأم��اٍن  حفنة  له  تكون  اأن  لعجوز  يحق  هل 
لي�ص  اأحالم،  له ب�صعة  لو كانت  واأي �صرٍي  الأحّبة مراثيهم؟! 
من بينها واهلل طلب �صخ�صي ول مطلب، ومل مي�ص�صها طموح 
�صيا�صيًا،  اأو  �صيا�صة  تخد�ص  ل  فهي  ذل��ك  وقبل  مطمح.  اأو 
اأو  تيار  اأو  كتلة  من  تقرب  ول  �صلطانًا،  اأو  زعيمًا  تعار�ص  ول 
والربملان  للحكومة  تدعو  فاإنها  كذلك  ه��ذا  وقبل  ائ��ت��الف، 
املعروفني-  وغري  -املعروفني  القرار  واأ�صحاب  الأمر  واأولياء 
بال�صحة والعافية وراحة البال وطول العمر، طاملا ت�صاحلوا 
مع احلق، وجعلوا خدمة النا�ص اأمام عيونهم، ل وراء ظهورهم 

و..
* اأرحنا اأيها العجوز من ولولتك، وقل ما تريد قوله!!

اأن يحني يومه، لو  - معذرة �صيدي.. اإمنا يتمنى العجوز قبل 
جاء اليوم الذي يرى بدل احلكومة املركزية وحكومة الإقليم 
واحلكومات املحلية، "حكومًة" واحدة توفر لالأمة راحة البال 
ولل�صلطة �صلطانها ومركزيتها وهيبتها، فقد تعبنا واأتعبنا هذا 
كما  خيطها،  انقطع  م�صبحة  حّبات  مثل  والت�صتت  الت�صرذم 
اأتعبتنا لعبة ال�صالحيات املتداخلة حتى باتت اأقرب ما تكون 
اإىل "�صليلة �صاع را�صها"، فاإذا كل حمافظة بلٌد قائم بنف�صه، 

يخا�صم املحافظات املجاورة له -وهي من تاريخه وجغرافيته 
وف�صيلة دمه ولون ب�صرته- على قطعة اأر�ص اأو ب�صتان اأو بئر 
نفط، خ�صومة الأعداء والغرباء، وحق الالت والعّزى ما عاد 
ينق�ص كل حمافظة منها اإل "العلم والن�صيد املحلي والتمثيل 
الدبلوما�صي يف بلدان املعمورة"!! حتى ت�صبح جمهورية تبحث 

لها عن اعرتاف ومقعد يف الأمم املتحدة!!
لو  اخل���اّلن،  ومفارقة  الرحيل  قبل  ويتمنى  العجوز  ويتمنى 
كان له يف وطنه هالل واحد ورم�صان واحد وعيد واحد، واأن 
يكون له �صعب واحد ل �صعوب تتخفى حتت الأكرثية والأقلية 
يليق  بوطن عظيم  العجوز  ويحلم  و..  و..  والإثنية  والطائفية 
ل  واح��دة  عراقية  جن�صية  ملواطنيه  فيه  تكون  عظيم  ب�صعب 
عند  واأجانب  امل�صلحة،  عند  عراقيني  منهم  جتعل  جن�صيات 

اقت�صاء ال�صرورة. 
حديد  وزه��ا  �صليم  وج��واد  الر�صايف  بعراق  العجوز  ويحلم 
الع�صرين،  وث��وار  اهلل  عبد  اجلبار  وعبد  وال�صياب  باقر  وطه 
الف�صاد واجتثاث  اأمانيه حكايات  اأحالمه ول  ول تقع من بني 
الفقر  ن�صب  عن  الأن��وف  تزكم  اأحاديث  ول  الف�صاد،  حيتان 
ال�صكن  واأزم��ات  امل��وءودة  وال�صهادات  والبطالة  اخلط  وحتت 
والتزوير، وروايات هذا يل  والكهرباء و"بالوي" املحا�ص�صة 
اأول  اأ�صكت عنك و.. و.. فمنذ ولدة  واأ�صكت عني  وهذا لك، 
جمهورية يف البالد، والعجوز مثل رفاقه يحلم ويتمنى ويكتب 
الأمنيات،  هذه  طرح  عن  يتوقف  اأو  يومًا  يرتاجع  ومل  ويكتب 

حتى ُبحَّ �صوته وجّف حربه وا�صتعل راأ�صه حزنا..
اآه يا العراق.. يا اأبهى الأوطان واأحلى مالذات الروح..

اآِه يا العراق

الفتتاح  كلمة  يف  القومي  الأم��ن  م�صت�صار 
الأف��راد يف  "الأمن هو منظومة حقوق  اأن 
املجتمع واأّن العدالة الجتماعية هي مهمة 
معّرجًا  والدولة"،  املجتمع  بني  م�صرتكة 
يف  والإع��الم  الفنون  توظيف  مراحل  على 
احلرب  منذ  العامل  �صهدها  نقالت  ثالث 
ال��ب��اردة  ب��احل��رب  م���رورًا  الثانية  العاملية 
بعد احلادي ع�صر من  ما  وانتهاء مبرحلة 
�صبتمرب. ويف اقت�صاب اآخر ا�صتهل الفتتاح 
املهرجان  رئي�ص  �صهيد  ري��ا���ص  ال��دك��ت��ور 
بكلمة اأو�صح فيها جدوى مثل هذا التعاون 
املوؤ�ص�صات  و�صائر  امل�صت�صارية  بني  املثمر 
اأداة  الفيلم  "اأ�صبح  اإذ  والثقافية،  الفنية 
و�صيا�صيًا،  واإع��الم��ي��ًا  اأيديولوجيًا  فاعلة 
والأمنية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  دع��ا  مم��ا 
يف  وتوظيفها  الظاهرة  لهذه  اللتفات  اإىل 
مهرجان  ياأتي  واليوم  التطرف،  مكافحة 
اع��ت��م��اد اخل��ط��اب  ل��ي��وؤك��د  ال�����ص��الم  دار 
للوقوف يف وجه هذه الظاهرة  ال�صينمائي 

التي تقود اإىل العنف والتطرف".  

منهاج وتكرمي
الفكرية  وال��ق��واع��د  املنطلقات  ه��ذه  على 
ال�����ص��الم  "دار  م��ه��رج��ان  اأت����ى  وال��ف��ن��ي��ة 
الأوىل حتت عنوان  دورته  ال�صينمائي" يف 
التطرف"  مكافحة  يف  "ال�صينما  فرعي 
موزع  ومتقن،  لفت  تنظيمي  باأداء  ليحفل 
بني اختيار موؤاٍت للمكان والتوقيت، ليتاأكد 
الت��ق��ان يف حتقيل ع��ادل بني جلنته  ه��ذا 
املتخ�ص�صة  التحكيمية  وجلنته  العليا 
وجل��ن��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة وجل��ن��ت��ه ال��ت��ح�����ص��ريي��ة 
ي��ع��وزه  ل  اأداء  ع��ل��ى  جميعها  ت��ن��ا���ص��ق��ت 
واختيار  املهام  توزيع  وح�صن  الح���رتاف 
يف  وال��ت��ك��رمي  للعر�ص  املر�صحة  الأف����الم 
يومي املهرجان الأول والثاين الذي اختتم 
بتكرمي الأفالم الفائزة نظري ابتداء يومه 
امل�صاركة  واجلهات  املبدعني  بتكرمي  الأول 
الفني  احل��دث  هذا  اإقامة  يف  ال�صاندة  اأو 

واملجتمعي املهم. 
م�ضاركات وختام

ل��الأف��الم  الأول  ال��ي��وم  ع��رو���ص  تقا�صمت 

التي  العر�ص  فرتتي  امل�صاركة  الق�صرية 
تخللتها ا�صرتاحة ق�صرية وقد تباينت من 
العر�ص  وتوقيت  والتناول  الطبيعة  حيث 
واملو�صوع. كان ال�صتهالل بفيلم النيمي�صن 
)اأرب���ع  البياتي  خ��ال��د  للمخرج  "انكل" 
دقائق( وتاله فيلم املخرج �صعد الع�صامي 
وع�صرون  نوؤيل" )اإح��دى  "ال�صيخ  املو�صوم 
حواء"  "طريق  فيلم  عر�ص  ثم  دقيقة(. 
دقائق(.   4 قرابة   ( علي  دعاء  للمخرجة 
وبعد ال�صرتاحة توالت اأفالم منهاج اليوم 
ح�صام  للمخرج  امل��رّح��ل��ون/  وه��ي:  الأول 
بيمان  للمخرجة  اأخ���رى/  م��رة  الطائي- 
ح�صني  للمخرج  ح��م��راء/  ن��اف��ذة   - ك��رمي 
ح�صني-  �صمر  للمخرجة  دم/   - العكيلي 
كال�صيكو/ للمخرج جربيل اأبو بكر. وحفل 
اليوم الثاين اخلتامي ب�صبعة اأفالم اأخرى 
ن��ب��اح م��ن اأج���ل احل��ي��اة/ للمخرجة  ه��ي: 
اأفنان/ للمخرج وليد جميد -  كاردينيا - 
اأنني املا�صي/ للمخرجة �صارة عبد الكرمي 
الهجهوج-  للمخرج حيدر  الريف/  - فتاة 
�صول/ للمخرج اأمري الريحاين - الأنفا�ص 
ال�����ص��وداين-  مهند  ل��ل��م��خ��رج  الأخ�����رية/ 
واأخريًا فيلم اإطالقة/ للمخرج علي ها�صم، 
ثم قرئ البيان اخلتامي ووزعت اجلوائز. 

ال�صينمائي  ال�����ص��الم  دار  م��ه��رج��ان  ك��ان 
العالقة  تثبيت  باجتاه  �صحيحًا  تاأ�صي�صًا 
اأ�صوات  بني املجتمع والدولة عرب منظومة 
طبيعة  واع��ي��ًة  وب�����ص��ري��ًا،  �صمعيًا  م��وؤث��رة 
التي  الجتماعية  القنوات  يف  التحولت 
املحدودة  البائدة  الو�صائل  تعتمد  تعد  مل 
املجتمعي،  ال��وع��ي  ���ص��ن��اع��ة  يف  امل���وؤث���رة 
م�صتمرة  بحاجة  اأنه  الح��داث  توؤكد  حيث 
من  قنوات  لإن�صاء  معا�صرة  مواكبة  اإىل 

اخلطاب املتجدد.



وثيقٌة تتحدث وما�ٍص ُيعاد تركيبه

مديرية االإنتاج الوثائقي واحدة من موؤ�ض�ضات �ضبكة االإعالم العراقي التي اأنتجت 
عددًا غري قليل من االأفالم والربامج الوثائقية يف عمرها الذي ال يتجاوز الت�ضع 

�ضنوات، وا�ضتطاعت اأن تثبت قدميها يف عامل هيمن عليه املحرتفون منذ عقود طوال.

�شرمد ارزوقي

يف مديرية الإنتاج ال�ثائقي
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�صعيها  �صياق  يف  العراقية"،  "ال�صبكة  جملة 
وجهود  ال�صبكة  موؤ�ص�صات  بعمل  التعريف  اإىل 
اجلنود املجهولني الواقفني وراء كوالي�ص الأفالم 
مديرية  اأروق���ة  يف  جولة  لها  كانت  وال��ربام��ج، 

الإنتاج الوثائقي ولقاءات مع العاملني فيها.
التاأ�شي�ص والبدايات 

مدير مديرية الإنتاج الوثائقي حت�صني ال�صرخي 
التنظيمي  الهيكل  تاأليف  ج��رى  ق��ائ��اًل:  حدثنا 
 19/6/2012 بتاريخ  الوثائقية  قناة  ملديرية 
اأول قناة ف�صائية وثائقية يف  تاأ�صي�ص  وهو تاريخ 
�صبكة الإعالم العراقي، ثم �صدر قرار بتحويلها 
اإىل مديرية الإنتاج الوثائقي، التي تعد اليوم من 
العراقي،  الإع��الم  �صبكة  يف  ال�صاندة  املديريات 
امل��ت��ع��ددة  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  وال���ربام���ج  الأف����الم  تنتج 
يعدها  �صنوية  ت�صغيلية  خطة  �صمن  املو�صوعات 
املتخ�ص�صون يف املديرية تتناول بع�ص املنا�صبات 

وال�صيا�صية  املجتمعية  الظواهر  وكذلك  املهمة 
وق�صايا  والفنية  والثقافية  والتاريخية  والدينية 
املو�صوعة،  ال�صنوية  اخلطة  نوعية  ح�صب  مهمة 
اأكرث من ٤00  ولدينا مكتبة �صورية حتتوي على 
فلم وبرنامج وثائقي منذ التاأ�صي�ص حتى اليوم يف 
�صتى املجالت، ولدينا كوادر فنية متميزة وكثرٌي 
املالية  الإمكانيات  رغ��م  اجل��ي��دة  الأع��م��ال  م��ن 

املحدودة.
ال��ظ��روف ف��اإن بع�ص الأع��م��ال   ورغ��م ك��ل تلك 
الوثائقية اأخذت جمالها يف كثري من املهرجانات 
املحلية والعربية والعاملية، فقد حاز فيلم )الرتل( 
كذلك  متنوعة،  مهرجانات  يف  عدة  جوائز  على 
فيلم )مواكب ح�صينية( احلائز على جائزة من 
مهرجان الرتاث العاملي لليون�صكو يف باري�ص عام 
2018، وفيلم )حكاية حواء يف اأر�ص الرافدين( 
املتحدة  الأمم  على جائزة من مهرجان  احلائز 

لليوم العاملي للمراأة يف عمان عام 2018، واأي�صًا 
جائزة  على  احلائز  فنان(  �صرية  )بايوغرايف 
 ،2020 عام  عيون  مهرجان  يف  �صل�صلة  اأف�صل 
املتقدمة  القنوات  �صمن  نكون  اأن  اإىل  ونطمح 
يف هذا املجال، والرتكيز يكون دائمًا على اأفالم 
وما  املهمة  التاريخية  واحلوادث  الذاتية  ال�صرية 
جرى يف واقعة كربالء من ق�ص�ص وماآثر، لذلك 

تكون الأولوية لربامج �صهر حمرم احلرام.
الأفكار ومنبعها 

الوثائقي  الفيلم  يعتمد  اأحمد مطري:  املعد  يقول 
ب��ال��درج��ة الأ���ص��ا���ص على احل��دث ال��ذي وق��ع يف 
التي  الأف��ك��ار  تتولد  هنا  م��ن  امل��ا���ص��ي،  ال��زم��ن 
منبعها الطالع والقراءة والإملام باحلدث ومدى 
من  �صورة  اإىل  احل��دث  هذا  يتحول  اأن  اإمكانية 
خالل اإعادة متثيله اأو عر�صه عن طريق الوثائق 
اأن  فاأعتقد  اجلمهور  اأما  عاي�صه،  من  �صهادة  اأو 

من واجب الباحث واملعد واملخرج اأن يكون عملهم 
جمهورًا  ي�صتهدف  ول  للجميع  الوثائقي  الفني 
بنحو  عنا�صر اجلذب  يوظفوا  باأن  وذلك  بعينه، 
�صحيح فيكون عملهم م�صاهدًا. وب�صكل عام فاإن 
اليوم  عاملنا  يف  واقعًا  اأ�صبحت  الفكرية  امللكية 
بعدما كان بع�ص اأنواع الفن م�صاعًا، والعامل يتجه 
ولكن  الوثائقية،  والأف��الم  الأفكار  حلماية  بقوة 
تكون  اأن  على  معينة  فكرة  اإنتاج  نعيد  اأن  ميكن 
�صبيل  وعلى  خمتلفًا،  واحلدث  خمتلفة  املعاجلة 
كازين�صكي(  )تيد  املت�صل�صل  القاتل  �صرية  املثال 
كالنتفلك�ص  وثائقية  اإنتاج  جهة  من  اأكرث  اأنتجته 
والبي بي �صي عماًل وثائقيًا، بينما الفكرة واحدة، 
لكن كل جهة اختلفت يف طريقة املعاجلة والزاوية 
حتول  الذي  الربوف�صور  هذا  ق�صة  تناولت  التي 
اإىل قاتل مهوو�ص، كما اأن لكل عمل فني اإبداعي 
ر�صالة ولكن لي�ص باملعنى التعبوي، الر�صالة هنا 
املا�صي بطريقة جمردة  تف�صري  اإع��ادة  هي رمبا 
واأحيانًا الأفالم الوثائقية ل تبتعد عن الق�صدية 

والتعبوية.
يختم املطري حديثه قائاًل: اأكرث ما يواجه �صانعي 
احل�صول  هو  �صعوبات  من  الوثائقية  الأف���الم 
يف  وقعت  الأح��داث  لأن  ال�صوري،  املعادل  على 
املا�صي وبع�صها قبل اخرتاع الكامريا، وهنا ياأتي 
الأمر يتطلب  الأح��داث، وهذا  اإع��ادة متثيل  دور 

ميزانيات �صخمة.
حماكاة ال�اقع وحقيقة الق�شة

اإلينا: تختلف  املخرج مروان عبد اجلليل حتدث 
يف  عنها  الوثائقي  العمل  يف  الإخراجية  الروؤية 
�صائر الأعمال الأخرى، فالوثائقي يقدم احلقيقة 
اأو  الرتكيب  يف  تدخل  اأي  م��ن  خالية  ه��ي،  كما 
الفتعال وتكون ذات اأفق حمددة الأطر حتكمها 
خمرجات الوثائق والأحداث التاريخية الواقعية، 
واأح���داث  حقيقيون  واأ�صخا�ص  وثيقة  اأبطالها 
فوتوغرافية،  �صورة  اأو  م�صور  فيديو  اأو  واقعية 
للفيلم  ال�صارمة  بال�صروط  املخرج  يلتزم  بحيث 
خالف الأعمال الأخرى التي تعتمد على املخيلة 
الفنية التي تنتج �صورة بعيدة كل البعد عن العامل 

الواقعي. 
حتديد  يجب  كما  ح��دي��ث��ه:  اجلليل  عبد  يتابع 

احلريف  واجلانب  اجلمالية  الإبداعية  اجلوانب 
بيئة  خل��ل��ق  متكامل  ب�صكل  والإداري  التقني 
منا�صبة ل�صنع فيلم مميز، ف�صاًل عن العتماد 
غبار  ل  التي  الوثائق  واختيار  الأر���ص��ي��ف  على 
عليها وتقدمي الربهان املوثوق، اأما عملية اختيار 
اأن تكون مبنية  اأو املعلق فيجب  التعليق ال�صوتي 
على اأمور عدة ينبغي توفرها يف ال�صخ�ص املعني 
من حيث �صالمة اللغة ومهارات النحو والقراءة 
على  والقدرة  النطق  وطريقة  احلروف  وخمارج 

التحكم بال�صوت، ف�صاًل عن مهارات التمثيل. 
عنا�شر الت�ش�يق

الفيلم  ك��رمي:  عزيز  املونتري  يقول  جانبه،  من 
�صورة  تكون  اأن  اإم��ا  وهي  وثيقة  يقدم  الوثائقي 
اأو فيلمًا اأو �صاهدًا على احلدث، فيكون عر�صها 
مونتاجيًا، اإما باأ�صلوب ال�صرد التتابعي واحلفاظ 
باك،  الفال�ص  باأ�صلوب  اأو  الزمني  احلدث  على 
اأو يكون مونتاجًا متوازيًا  بالزمن(  اأي )الرجوع 
حلدثني يف اآن واحد، اأما اختيار املو�صيقى فيكون 
الفيلم  وبيئة  تت�صق  التي  املو�صيقى  بطريقتني: 
مو�صيقاها  تعطي  التي  الطبيعة  اأف��الم  يف  كما 
حالة  خلق  غايتها  مو�صيقى  اأو  للم�صاهد،  متعة 
اإيحاءات  لتعزيز  درام��ي  مناخ  وتوفري  الت�صويق 
امل�صهد وتهيئة امل�صاهد للقطة الراهنة اأو املقبلة، 
اأما املوؤثرات ال�صوتية فُت�صتخدم لالإيحاء بالفعل 
اأو احلركة وتكون مطابقه لل�صورة كما يف حركة 
ي�صتخدم موثر درامي يخلق حالة  ال�صيارة، وقد 

ال�صد لدى امل�صاهد كما يف اأفالم الرعب.
 تقنيات الت�ش�ير 

حتدث  ال��ذي  رحيم  حيدر  امل�صور  التقينا  كما 
قائاًل: جمالية ال�صورة يف الفيلم الوثائقي تنبع 

)تكوين  من  ال�صورة  عنا�صر  تعزيز  مدى  من 
واإطار وميزان �صني( لفكرة الفيلم لأجل اإدخال 
لأن  اأ�صد،  تفاعل  لتحقيق  الفيلم  املتلقي يف جو 
املوجودة يف  ال�صد  عنا�صر  اإىل  يفتقر  الوثائقي 
الت�صوير  ياأتي دور مدير  الروائي، وهنا  الفيلم 
بعنا�صره  يتمكن  ال���ذي  امل��ت��م��ر���ص  ال��وث��ائ��ق��ي 
املتلقي،  وج��دان  على  ال�صيطرة  من  اجلمالية 
قولها،  تقول  كي  لل�صورة  املجال  ُف�صح  وكلما 
دال،  جمايل  ب�صري  �صردي/  مبكون  اأم�صكنا 
الوثائقي،  الفيلم  يف  ال�صور  تكوين  يعتمد  كما 
الفيلم  منت  ت�صوير  يف  اأم  املقابالت  يف  �صواء 
لفكرة  الت�صوير  م��دي��ر  ا�صتيعاب  م��دى  على 
الوثائقي  الفيلم  اأن  ول�صيما  وم�صمونه،  الفيلم 
الفيلم  ك��م��ا يف  دق��ي��ق  ���ص��ي��ن��اري��و  ل��ه  ي��ك��ت��ب  ل 
الروائي، ويجري اأحيانًا تغيري كثري من عنا�صر 
الق�صة يف موقع الت�صوير تبعًا للم�صتجدات على 
كثريًا  الفيلم  خمرج  يعتمد  لذا  الواقع،  اأر���ص 
ال�صتجابة  يف  املتمر�ص  الت�صوير  مدير  على 
الأخ��ري  خ��ربة  واق���ع  م��ن  للمتغريات  ال�صريعة 
فيكون  والإ���ص��اءة،  ال�صورة  جم��ال  يف  العملية 
كبري  دور  اإدراك��ه  و�صعة  الت�صوير  مدير  لفهم 
يف خلق التكوين املعرب واملعزز للفيلم، ولتحقيق 
اأفكار مدير الت�صوير التي هي يف الواقع ترجمه 
الت�صلح  عليه  ف��اأن  ل��ذا  املخرج،  لروؤية  ب�صرية 
من  احل��دي��ث��ة  والتقنيات  امل��ع��دات  م��ن  بكثري 
يلّم  اأن  ويجب  لونية،  وموؤثرات  اإ�صاءة  اأجهزة 
العد�صات،  اأحجام  من  حجم  كل  بخ�صائ�ص 
ومدير الت�صوير الذكي ميكن اأن ي�صتخدم عيبًا 
جمايل  جانب  اإ�صفاء  يف  العد�صات  عيوب  من 

ل�صمان جناح العمل وتاألقه.



وق���د ب�����داأت ال��ف�����ص��ائ��ي��ات ب��ال��ع��زوف عن 
الرتجمة املكتوبة ا�صفل ال�صا�صة وال�صتعا�صة 
عنها بدبلجة حية ناطقة للحوار بني املمثلني 
مثل  املحلية،  لهجاتها  اأو  العربية  باللغة 
والعراقية،  وال�صورية  واخلليجية  امل�صرية 
اللهجات  ل��ه��ذه  ت��ذوق��ن��ا  يف  نختلف  وق���د 
الدارجة حني يف�صل بع�صنا اللغة الم التي 
انتج بها امل�صل�صل مع ترجمة مكتوبة للتفاعل 
اج��واء  يف  الفكرية  ولل�صياحة  امل�صل�صل  مع 
البلد الأ�صلية، لأن ترجمة اأي حوار ل ينقل 
اختالفات  فهناك  الفكرة ١00% حتمًا،  لك 
كبرية يف ا�صتخدام مفردات وامثال وتقاليد 
فالأوروبيون  املتلقي،  لدى  ما  مع  تتطابق  ل 
باأجوائه،  ويتغزلون  ال�صيف  يع�صقون  مثاًل 
وهذا ل ميكن اأن يكون مع العراقيني الذين 
يتفاءل  بلد  او  لهم،  جحيمًا  ال�صيف  ي��رون 
منه،  العراقي  يت�صاءم  بينما  البوم  بطائر 
وهنا يربز دور املرتجم يف اختيار ما ينا�صب 
احلال لنقل التفاوؤل للمتلقي العراقي، كيف 
غري  يختار  هل  والتفاوؤل؟  البوم  بني  يوفق 
البوم طائرًا يتفاءل به العراقي؟ وهنا خيانة 

للن�ص، ام يذكر الن�ص برتجمته حرفيا؟ 
احبذ  "ل  )دانية جا�صم(:  امل�صاهدة  تقول   
وهي  الرتكية  امل�صل�صالت  يف  )اأختي(  كلمة 
مقابل مفردة abla ول كلمة )اأخوية( بدًل 
من abi لنها حترمنا من متعة التفاعل مع 
امل�صل�صل واأ�صعر اأنها م�صطنعة وكاأنها متثيل 
على امل�صرح، فنقل الواقع يتم عرب ال�صورة 

فقط وهي من اخت�صا�ص املخرج، 

تعددت و�ضائل نقل الثقافة واملعلومة واملتعة عرب و�ضائل تقنية جديدة 
و�ضريعة، لكن بقيت احلاجة اإىل ترجمة املنقول بدقة وامانة بحيث ال تفقد 

املادة املرتجمة فكرتها، وذلك يتطلب الرتكيز على ثقافة املجتمع الذي اأنتج 
هذه املادة لنقلها اإىل امل�ضاهد اأو القارئ اأو امل�ضتمع، وهذه من اأ�ضا�ضيات حرفية 

املرتجم للحفاظ على املحتوى وروحية الن�ص. 

 

حريُة املرتجم
ومتعُة امل�شاهد 

 اإياد ال�شعيد 

الدوبالج..
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الينا  يقرتب  اأن  فيجب  احل��وار  ام��ا 
بلهجتنا لننا نتابع احداثًا اجتماعية 
ونتفاعل معها ونعي�ص اأجواءها، لكن 
ال�صم،  بدل  واأختي(  )اأخوية  كلمتي 
وهي تقاليدنا ال�صائعة، ُت�صعرك انك 
كلمة  وك��ذل��ك  تلقيها،  ع��ل��ى  جم��رب 
امي بدل ماما و�صديقي بدل ا�صمه، 
الج���واء  ع��ن  ت��ب��ع��دن��ا  كلها  وه��ك��ذا 
وحت��رم��ن��ا امل��ت��ع��ة وه���ي ال��ه��دف من 

امل�صل�صل بالطبع." 
املرتجم  نهاد(  )اأحمد  املهند�ص  اما 

بثالث لغات فيعار�ص هذا الراأي، اإذ ر�صد 
اأن ترتجم  ال��ت��ي ل مي��ك��ن  الأف���ع���ال  م��ئ��ات 
الذي  املعنى  امل�صتمع  تعطي  ل  لنها  حرفيًا 
اراده الناطق فيقول: "تعلق املجتمع العربي 
الرتكية،  ول�صيما  املدبلجة،  بامل�صل�صالت 
مثل  اأخ��رى  معايَن  امل��ف��ردات  لبع�ص  اأوج��د 
م��ف��ردات )ه��امن واأوغ��ل��و واأف��ن��دي( التي ل 
عبارات  اأو  كلمات  ال  العربية  يف  تقابلها 
ترجم  قد  يكون  فاملرتجم  ودخيلة.  حمورة 
�صعة  يوفر  ما  الف�صحى  العربية  اللغة  اإىل 
ي�صتخدم  ب��ان  له  الكافية  والفر�صة  اللغة 
اوغلو  فكلمة  املعربة،  ال�صحيحة  الكلمات 
يف  املرتجم  ا�صتخدمها  حني  يف  ابن،  تعني 
هكذا،  امل�صتمع  عليها  ودرج  كلقب  الدبلجة 
املرتجم  يحار  )ال��ن��ادل(  �صفرجي  وكلمة 
تعريقها  عند  الدبلجة  يف  لها  ي�صع  م��اذا 
ف��ا���ص��ت��خ��دم )ك���ار����ص���ون(، وب��ذل��ك راج��ت 
الكلمة بهذه ال�صيغة �صعبيًا، وخذ هذا املثل 
 Sen giderken" امل��ت��داول:  الرتكي 
)حني  biz dönüyorduk" ومعناه 
كنَت ت�صلك هذا الطريق، نحن كنا يف طريق 
العودة( اي )�صبقناك(. ويقولها ال�صخ�ص 
خداعه  ي��ن��وي  امل��ق��اب��ل  ب��ان  ي�صعر  عندما 
اأن  �صخ�ص  يحاول  عندما  اأو  التالعب  اأو 
يعلمه �صيئًا هو متقن له.. كيف �صينقلها يف 

ترجمته؟ لذا �صيبقى اخليار لثقافة املرتجم 
املنقول  البلدين:  ثقافة  على  اطالعه  و�صعة 

منه واملنقول له."
العلمي؟  الك��ادمي��ي  ال��راي  م��اذا عن   لكن 
وما الفرق بني الرتجمة والدبلجة ال�صوتية؟ 
يجيبنا )د. رحيم الكعبي(، ا�صتاذ الرتجمة 
ارحم  "الرتجمة  امل�صتن�صرية:  اجلامعة  يف 
الأخ��رية ل حتتاج من  اأن  مع  الدبلجة،  من 
الن�ص  ق��راءة  على  للرتكيز  جهدًا  امل�صاهد 
الرتجمة،  ح��ال  يف  ال�صا�صة  على  امل��رتج��م 
اإت���ق���ان ع���اٍل ج��دا  ف��ال��دب��ل��ج��ة حت��ت��اج اإىل 
باأن  امل�صاهد  اإقناع  اأولهما  اأمرين:  لتحقيق 
املمثلني  �صادرة من  ي�صمعها  التي  الأ�صوات 
ح��ت��ى ل��و ك���ان ي��ع��رف مت��ام��ًا اأن��ه��ا لي�صت 
اأ�صواتهم، وهذا ما ل يحدث اأبدًا، ول�صيما 
اأن  الثاين  والأم��ر  اللهجات.  ا�صتخدام  مع 
الن�ص  يف  ال��ذوب��ان  اإىل  بحاجة  املدبلجني 
بالنيابة  يتحدثون  التي  ال�صخ�صيات  ويف 
ذلك،  مثل  جند  قّلما  لالأ�صف  لكن  عنها، 
م�صل�صالت  يف  الأ�صل  فاقت  الدبلجة  ورمبا 
لذلك  ال�صديق(.  )يو�صف  مثل  حم��دودة 
اأف�����ص��ل ال��رتج��م��ة وال��ن�����ص امل��ك��ت��وب على 
من  ب��دًل  املمثلني  اأ���ص��وات  و�صماع  ال�صا�صة 
جوهري  باختالف  ُت�صعرين  التي  الدبلجة 

بني مالمح املمثلني واأ�صواتهم."

املرتجم  ُيجمل  عملية،  ناحية  م��ن 
امل���خ���ت�������ص ب���ال���دب���ل���ج���ة )اإي����ه����اب 
"اإن  بالقول:  العملية  كل  الق�صاب( 
و�صهولة  ال��دق��ة  اإىل  متيل  الرتجمة 
اإىل  الدبلجة  الإنتاج، يف حني حتتاج 
واملعقد،  املكلف  ال�صوتي  التمثيل 
الزمني  التطابق  حاجة  عن  ف�صاًل 
يف ف���رتات احل��دي��ث، م��ا ق��د ي��ودي 
اجلملة  يف  اط��ال��ة  اأو  اخت�صار  اإىل 
�صلبًا  توثر  قد  التي  املطابقة  بهدف 
اأن الدبلجة قد  اإل  يف دقة الرتجمة. 
�صعور  وزي��ادة  امل�صاهدة  يف  ال�صهولة  توفر 
امل�صل�صالت  ا�صتهالك  �صعة  ومع  الندماج. 
تربز  اليوم،  واملدبلجة  املرتجمة  والف��الم 
الرتجمة  اأب��رزه��ا  ن�صبيًا،  ج��دي��دة  ظ��واه��ر 
غ��ري الح��رتاف��ي��ة، ال��ت��ي رمب��ا حت��ت��وي حتى 
الف��الم  اجلانبية.  املرتجم  تعليقات  على 
وغريها  والفرن�صية  الجنليزية  باللغات 
باللغة  امل�صل�صل  اأو  الفلم  ن�ص  اي�صًا  توفر 
ذاتها، كخا�صية ت�صهيل �صماع لذوي ال�صمع 
ّم، وهذه اخلا�صية بدورها  ال�صعيف اأو ال�صُ
الخرى،  اللغات  اإىل  الرتجمة  ت�صهل عملية 
نظرًا  الف��الم  ترجمة  ال��ه��واة  على  وت�صهل 
كما  الأ���ص��ل��ي��ة.  اللغة  ن�ص  ت��وف��ر  ل�صهولة 
الفلم  ترجمة  تعديل  م�صتخدم  اي  ي�صتطيع 
يودي  ما  وه��و  ب�صيطة،  برامج  با�صتخدام 
اإىل ظاهرة التعديل و�صرقة املجهود،  اي�صًا 
وهي ظاهر تربز يف منتديات ترجمة الفالم 
التهامات  الهواة  يتبادل  اإذ  وامل�صل�صالت، 

ب�صرقة املجهود )املجاين غالبًا(." 
 ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ت��ق��ول "ان امل��وؤل��ف مي��وت 
تنطبق  ه��ل  الن�ص،"  امل��خ��رج  ت�صلم  عند 
هو  املخرج  لن  نعم،  اي�صًا؟  املرتجم  على 
طريف  بثقافة  يت�صبع  ان  وعليه  العمل  قائد 
من  لريفع  واملتلقي،  املنتج  وهما  املعادلة، 

مقبولية العمل.
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
حكٌم غيابيٌّ اآخر!

ق���راأت يف م��وق��ع هيئة ال��ن��زاه��ة خ���ربًا ع��ن اإ���ص��دار حكم 
باختال�ص  مدانتني  دي��اىل  تربية  يف  موظفتني  بحق  غيابي 
�صتة مليارات ون�صف املليار دينار، واحلكم هو �صجن ملدة 
الأموال  واإع��ادة  عليهما  القب�ص  باإلقاء  واأمر  �صنوات  ع�صر 
املختل�صة! من �صيلقي القب�ص عليهما واأين، وكررت �صوؤايل 
ملاذا النتظار يف ق�صايا الف�صاد حتى يهرب املتهم لي�صدر 
قاله  ما  يف  اجل��واب  بع�ص  ووج��دت  غيابيًا؟  عليه  احلكم 
عن  اأعتذر  النزاهة،  هيئة  يف  يعمل  ك��ان  اإعالمي  �صديق 
ذكر ا�صمه لأنني مل اأ�صتاأذنه يف ن�صر اإ�صارته ونحن نتحدث 
عن الف�صاد وكيفية مواجهته، قال اإن القرار ٥٥ الذي وقعه 
برمير يف 200٣ كان قد منح �صلطات كاملة لهيئة النزاهة 
الذي  بالف�صاد، هذا احلق  املتهمني  توقيف  بينها حق  ومن 
كان  اأن��ه  واأ���ص��اف  قانونها،  تعديل  بعد  الهيئة  م��ن  �ُصلب 
اأو  ق��رار  لإ���ص��دار  وال��ن��دوات  اللقاءات  من  كثري  يف  طرفًا 
بالف�صاد  املتهمني  فيه  ي�صتثني  النواب  جمل�ص  من  قانون 
التي  ال��واردة يف قانون العقوبات  القانونية  من الإج��راءات 
رغم  ال�صتثناء  هذا  ي�صدر  ومل  مبوجبها،  املحاكم  تعمل 
التو�صيات الكثرية، ل من هيئة النزاهة فقط بل من الأمم 
املتحدة والربملان الأوروبي اأي�صًا.. اإذن وا�صتنادًا اإىل قانون 
ي�صتطيع  )�صاطر(  مبحاٍم  وبال�صتعانة  النافذ  العقوبات 
املتهم مغادرة التوقيف بكفالة ليخطط لالختباء اأو الهروب 
من حمل �صكناه اىل جهة جمهولة ورمبا يتمكن من مغادرة 

العراق..
اآب 202١،   ٣ املتهمتني يف  الغيابي على  اإىل احلكم  وعودة 
املالية  ال�صوؤون  مدير  وكيل  من�صب  ت�صغل  كانت  ف��الأوىل 
)احل�����ص��اب��ات( يف م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة دي���اىل واأق���دم���ت على 
اختال�ص مبالغ املكافاآت التقاعدية ملوظفي املديرية وبينت 
التحقيقات قيامها "با�صتغالل من�صبها وتنظيم اخلال�صات 

مكرر  ب�صكل  املتقاعدين  بيانات  واإدراج  متكررة  ب�صورة 
بغية تكرار ال�صرف" ف�صاًل عن قيامها بال�صرف لأ�صماء 
ال�صخ�صي،  ح�صابها  اىل  حولت  املبالغ  ه��ذه  وك��ل  وهمية 
واتهمت املدانة الثانية بالتق�صري وكانت ع�صو جلنة �صرف 
عمدًا  واإحلاقها  القانون  ملخالفتها  التقاعدية  املكافاآت 
رغمًا  فيها  اأفكر  الأ�صئلة  ع�صرات  العام..  بالقانون  ال�صرر 
عني، منها مثاًل؛ يف قاعدة البيانات املحفوظة يف حا�صبات 
كافة  العام  القطاع  موظفي  اأ�صماء  العامة  التقاعد  هيئة 
بتعزيز من وزارة  اإل  نهاية اخلدمة  يتم �صرف مكافاأة  ول 
املالية، ويتم التحقيق بكل تفا�صيل معاملة التقاعد، فكيف 
متكنت املدانة الأوىل من مترير كل هذه املبالغ �صواء بتكرار 
ات�صال  اأثناء  واكت�صفت  الوهمية؟  بالأ�صماء  اأم  املعاملة 
اخلا�صة  لي�صت  املق�صودة،  املكافاآت  اأن  بالهيئة  هاتفي 
بنهاية اخلدمة، بل اخلا�صة بالإجازات املرتاكمة، اأي التي 
كانت  فقد  املدير،  وكيل  وكونها  املتقاعد،  دائ��رة  تدفعها 
متلك حق التوقيع على املعامالت، اأي اإنها توّقع بالتفاق مع 
املدانة الثانية وتعود وت�صتلم املكافاآت! ويبدو اأن توقيعها كان 

كافيًا ملوافقة املدير العام والتدقيق.. 
على اأية حال، نتفق جميعًا اأن الف�صاد اإرهاب داخلي لبد من 
اأين ياأتي الفا�صد بجراأته  اأت�صاءل من  مواجهته، و�صخ�صيًا 
لينهب وي�صرق من قوت ال�صعب غري مباٍل ب�صمعته واإطعام 

اأهل بيته املال احلرام، فكيف اذا كان الفا�صد )امراأة(؟

اإن القرار ٥٥ الذي وقعه برمير يف ٢٠٠٣ كان 
قد منح �شلطات كاملة لهيئة النزاهة ومن 

بينها حق ت�قيف املتهمني بالف�شاد، هذا احلق 
الذي �ُشلب من الهيئة بعد تعديل قان�نها..



م�صرحيًا  درامية  عملية  اأي  يف  الدرامي  الن�ص  وظيفة  اأرى  هكذا 
وتلفزيونيًا و�صينمائيًا.

ب�صاطة  اأو  الن�ص  �صعف  الإخ���راج  يعو�ص  وال�صينما  امل�صرح  يف 
احلكاية بال�صورة الب�صرية، لكن يف التلفزيون الق�صية خمتلفة، اإذ 
لبد من متا�صك احلكاية حتى مت�صك بامل�صاهد لأنها قد متتد اإىل 
ثالثني حلقة/ �صاعة تلفزيونية، وهذه العملية تتطلب مهارات تقنية 
على م�صتوى الكتابة، والتطور والبحث عن اجلديد دائمًا، من اأجل 

ال�صا�صة  اأمام  اجللو�ص  على  امل�صاهد  واإجبار  والتميز  التمايز  خلق 
للمتابعة.

تقنية الكتابة
�صعيد  على  ال��درام��ي��ة  الكتابة  عملية  يف  كبري  ا�صت�صهال  هناك 
الدرامي  البناء  �صعيد  على  وحتى  الكتابة،  وتقنية  املو�صوعات 

والعملية الإنتاجية لأنها مرتجم الن�ص اإىل �صورة ب�صرية. 

تابعة  تكون  عندما  يكمن  ال��درام��ي��ة؟  الكتابة  �صعف  يكمن  اأي��ن 
واأحيانًا لأ�صخا�ص،  الف�صائية  القنوات  ل�صيا�صة  اآيديولوجيًا  وخانعة 
ال�صيا�صي،  خطابها  مترير  تريد  �صيا�صية  جهات  اأخرى  اأحيان  ويف 
بل  كثريًا،  الواقع  عن  ابتعدت  ركيكة  درامية  اأعمال  ذلك  عن  نتج 
التاريخ  ت�صويه  اإىل  الدرامية  الكتابة  عرب  القنوات  من  كثري  �صعى 
�صيا�صيًا واجتماعيًا، لأن هذا النوع من الكتابة يكون �صمن اأجندتها 
الآيديولوجية ولي�ص كوظيفة لالرتقاء بالدراما العراقية، اأو الفنان 
اأننا جند كثريًا من الكتاب الدراميني  العراقي، واملوؤ�صف يف الأمر 
يقدمون هذه الأعمال بكرم كبري، والأ�صباب والأعذار جاهزة دائمًا 
وهي ال�صائقة املالية وحتت �صعار )نريد انعي�ص(، ووفق ذلك تكون 
الكتابة الدرامية �صعيفة وغري موؤثرة يف املجتمع العراقي، ول ت�صكل 
اأيديولوجيًا، وخطاب  اأهداف حمددة  اأي ح�صور عربي، لأنها ذات 

موجه لفئة اأو لت�صويه جهة ما.

اأفكار جاهزة
خطابًا  اأ�صبحت  لقد  ال��درام��ي��ة؟  الكتابة  هي  اأي��ن  هنا:  ال�صوؤال   
دراما  بل  التميز،  ول  اجلمال  ين�صد  ل  لأنه  ومقززًا  قميئًا  �صيا�صيًا 
مثل  مثلها  وتهمل،  مهمتها  ح�صب  واح��دة  ملرة  تعر�ص  خانعة  تابعة 
الثقافة احلزبية، ترمى يف �صلة املهمالت عندما تنتفي احلاجة لها. 
ومنذ �صقوط النظام حتى الآن تنتج اأعمال تلفزيونية تدور يف فلك 
النظام ال�صابق بطريقة �صاذجة جدًا، رغم اأن ذلك النظام ارتكب 
خطايا ولي�ص اأخطاء بحق املجتمع العراقي، �صوه البنية الجتماعية 
اإىل  التلفزيونية  الدرامية  الكتابة  ذهبت  فقد  للبلد،  والثقافية 

منها،  ب�صاعة  اأك��رث  الواقع  اأن  رغم  اجلاهزة  والأفكار  الكالئ�صية 
فقط حتى ُير�صي الكاتب اجلهة املنتجة، مل تقدم موا�صيع جديدة 
لذاكرة  عاطفي  اج��رتار  بل  امل�صاهد،  قبل  واملخرج  املمثل  ت�صتفز 
مهمًا  يعد  مل  الدرامية،  الكتابة  تقدمه  مما  اأب�صع  هو  مبا  متقدة 
قوة الن�ص الدرامي ومتيزه بقدر اأهمية ر�صا اجلهات الداعمة عن 
خطابه وتوجهه واتفاقه مع اآيديولوجية القناة وخطابها ال�صيا�صي. 
هناك ا�صت�صهال كبري يتحمل الكاتب جزءًا كبريًا منه، لأنه قبل اأن 
قليلة متيزت بدرامات  ا�صتثناءات  اأن هناك  التابع، على  يلعب دور 
مهمة ولكنها حملية بحت ل ميكن ت�صويقها، وهذا �صبب اآخر ومهم 
باملحلية  مغرقة  لأنها  الدرامية  بالكتابة  للنهو�ص  نظري  وجهة  من 
وتتناول مو�صوعات لي�ص فيها م�صرتكات مع املجتمعات الأخرى، نعم 
وعميقة  املوؤلف ذكية  قراءة  تكون  ان  ولكن يجب  دراما حملية  هي 
اآخر،  وحمملة بالرموز التي ت�صرتك فيها جمتمعات اخرى، مبعنى 

لبد اأن تتناول الكتابة هّمًا اإن�صانيًا كونيًا، ولي�ص همًا فرديًا. 
لكن  رائعة وجميلة  بتقدمي ن�صو�ص  الكتاب  بع�ص  اأ�صدد على متيز 
التطور  عدم  من  نعاين  لأننا  والإخ���راج،  والتمثيل  النتاج  اأف�صلها 
م�صتوى  نعاين من ق�صور كبري على  التلفزيونية،  ومواكبة احلداثة 
بقية  متثل  وه��ذه  الإنتاجية  واخل��ربة  واملكياج،  وال�صوت  ال�صورة 
اأع�صاء اجل�صد التي يحركها العقل. بع�ص الن�صو�ص اجلميلة يف�صلها 
�صعيفة  ن�صو�ص  ثمة  �صحيح،  اأي�صًا   والعك�ص  والتمثيل.  الإخ��راج 
يرفعها الإخراج والتمثيل.. نحتاج ثورة على م�صتوى الكتابة والعملية 
النتاجية، لن اجل�صد الواهن ل ت�صفيه حبات )البارا�صيتول( وهو 

يعاين من تلف خاليا الدماغ!

ا�شت�شهال
الكتابة الدرامية!

ميثل الن�ّص ركنًا 
اأ�ضا�ضيًا ومهمًا يف العمل 
التلفزيوين، بل اإنه العقل 
لبقية االأع�ضاء احليوية 
)االإخراج، والتمثيل، 
والت�ضوير، واملكياج(، 
واجل�ضد ميثل االإنتاج بكل 
تفرعاته، اإذ يتعذر عمل 
بقية اأع�ضاء اجل�ضد من  
دون عقل فعال وحمرك 
لها، الأنه م�ضدر االإيعازات 
التي توؤدي اإىل اأفعال. 
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د. اأحمد �شرجي



رمبا ل يعرف كثري من حمبي الفنان الراحل ناظم الغزايل 
اأنه كان يع�صق التمثيل وقدم اأول اأدواره يف عام ١٩٤7 على 
فخري  مع  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  ال�صعب  قاعة  م�صرح 
�صوقي  وخليل  الطرقجي  وحامد  ال��راوي  وناجي  الزبيدي 
له  عقابًا  ل��ه،  مقلبًا  الغزايل  زم��الء  دب��ر  قطان.  وحممود 
على رغبته يف الغناء ومعار�صة اأ�صدقائه له كان دور ناظم 
الغزايل يف تلك امل�صرحية هو دور املري�ص الذي �صتجرى له 
عملية جراحية من قبل الدكتور ويوؤدي دوره الفنان فخري 
احل��وار  فخري  ارجت��ل  التمثيلي  امل�صهد  واأث��ن��اء  الزبيدي، 
على  لناظم  عملية  اإج��راء  م�صهدًا ميكنه من جتربة  و�صاغ 
امل�صرح واأثناء التمثيل كان فخري ي�صد �صعر �صدر املري�ص 
الأمل  من  ويجالد  يتحمل  ال��غ��زايل  بينما  اإفاقته  وي��ح��اول 
�صد  يف  دقائق  ع�صر  مدة  ا�صتمر  الذي  فخري  اإىل  ويتو�صل 
رد  يف  الغزايل  يتواَن  مل  الأمل.  من  يتلوى  وهو  ناظم  �صعر 
املقلب لزميله عندما عقد فخري قرانه، ورتب الأمر وكاأنه 
ح�صر متاخرًا اإىل عقد الِقران، وكانت املفاجاأة بعد انتهاء 
احلفل، اإذ ان�صحب ناظم ب�صرعة اىل �صيارة التاك�صي واأخرج 
�صندوقًا كبريًا وتركه اأمام فخري واحلا�صرين وغادر املكان 
م�صرعًا، وحني فتح العري�ص ال�صندوق وجد بداخله )حجلة 
لالطفال( ذلك اأن فخري عندما تزوج كان عمره 2٩ �صنة 
وزوجته عمرها ١٣ �صنة واحلجلة كانت ترمز اىل اأن زوجته 

طفلة حتتاج اىل )حجلة(!

يف الفن والريا�ضة  وعامل النجوم، قد حتدث مواقف طريفة وحوادث يتذكرها 
اأ�ضحابها بفرح او حزن.. قف�ضات مّرت ومل يلتفت اإليها اأحد.. يف هذه الزاوية نعر�ص 
�ضيئًا منها يف كل مرة ، لتحقيق الفائدة واملتعة للقارئ الكرمي..   

حكايات
من الذاكرة

ترنو  وفنيًا  ثقافيًا  ومركزًا  العرب  للفنانني  قبلة  بغداد  كانت  حني 
ليايل  من  ليلة  متر  تكاد  ول  كافة،  العامل  بقاع  من  الأب�صار  اإليه 
كبار  يح�صرها  ثقافية  اأو  فنية  فعالية  هناك  تكون  اأن  دون  بغداد 

الفنانني والأدباء العرب.
امل�صتوى  رفيع  عربي  فني  لوفد  زي��ارة  هناك  كانت   ١٩6٤ عام  يف 
الراحل  الفنان  راأ�صهم  وعلى  ومطربني  ممثلني  من  نخبة  �صم 
ال�صغرية  وجناة  قنديل  حممد  اأي�صًا  و�صم  حافظ،  احلليم  عبد 
وا�صماعيل يا�صني وفائزة اأحمد وح�صن يو�صف واآخرين، ف�صاًل عن 

عدد كبري من املو�صيقني والعازفني والإعالميني.
اأوىل احلفالت اأقيمت على م�صرح �صينما الن�صر ب�صارع ال�صعدون 
يف بغداد وغنى فيها حممد قنديل وجناة ال�صغرية وكارم حممود 

و�صريفة فا�صل وهدى �صلطان.
اما احلفلة الثانية وهي الأهم فكان العندليب عبد احلليم حافظ 
هو النجم الأبرز، اإذ اأدى الفنان الراحل و�صلته الغنائية يف �صينما 
الن�صر يف بغداد يوم اخلمي�ص ١١ حزيران ١٩6٤، وقدم فيها و�صلة 

غنائية �صمت اأ�صهر اأغانيه العاطفية.
جتول الوفد يف بغداد وزار عبد احلليم والفنانني العرب دار الإذاعة 
والتلفزيون العراقية، كما جتول باقي الوفد يف حمافظة املو�صل، اإذ 
تزامن و�صولهم مع اقامة مهرجان الربيع هناك، الزيارة الثانية 
للعندليب اىل العراق كانت عام ١٩6٥ وقدم فيها و�صالت غنائية 

�صمن م�صروع دعم الق�صية الفل�صطينية.

�صهرة  لقي  غنائي  ا���ص��م  امل��ن��ك��وب  �صلمان 
خم�صينيات  يف  الغنائية  الأو�صاط  يف  وا�صعة 
القرن املا�صي وما تالها، فهو �صاعر وملحن 
الأ�صرار  من  كثري  جعبته  يف  لديه  ومطرب 
والق�ص�ص. يروي املنكوب ق�صته مع الزعيم 
يف  ك��ان  حني  اأن��ه  ويذكر  قا�صم  الكرمي  عبد 
اإىل  تناهى  �صخ�صية  ق�صية  ب�صبب  ال�صجن 
م�صامعه اأن هناك مرحمة �صت�صمل املحكومني 
لكن  اخل��رب،  ذل��ك  ل�صماع  ففرح  بال�صجن، 
املرحمة مل ت�صمله كما �صملت اأقرانه، فحزن 

املنكوب واأ�صابه الهم و�صعر باحليف والظلم، 
فما كان منه اإل اأن كتب ق�صيدة ي�صرح فيها 

مظلوميته، تقول الق�صيدة: 
كلها طلعت ب�ص ترى املنكوب ظل

اأظن توفيقي يا خويا بي عطل
اىل اأن يقول:

كل هظيم وعيني ما �صافت النوم
وبقت اأطفايل يا ابن قا�صم حتوم
وين تنطي الوجه من غريك اليوم

يا زعيم ال�صعب يا عبد الكرمي

ق�صيدة  ق���راأ  ال��زع��ي��م  اأن  احل���ظ  وحل�����ص��ن 
ما  الأح��م��ر  بالقلم  عليها  وخ���ّط  امل��ن��ك��وب 
وخف�صت  باملرحمة،  املنكوب  ب�صمول  يفيد 
�صبع  اىل  ���ص��ن��وات  ع�����ص��ر  م���ن  حم��ك��وم��ي��ت��ه 
�صنوات. لكن احلظ وقف مرة اأخرى بال�صد 
من املنكوب فقد حدث انقالب ١٩6٣، لينتقل 
الب�صرة،  اإىل  ثم  بعقوبة  �صجن  اىل  بعدها 
الق�صيدة  وك��ان��ت  حماكمته  اأع��ي��دت  حيث 
ويق�صي  املرحمة  فاألغيت  له،  اإدان��ة  �صهادة 

املنكوب ع�صر �صنوات يف ال�صجن. 

عبد احلليم يف بغداد

ناظم الغزايل ممثاًل
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حمنة �شلمان املنك�ب

اإعداد: حم�شن ابراهيم



"دلل  ت��ول��دت ع��الق��ة ود واإح����رتام ب��ني 
و�صمري" على الرغم من اأن "غامن" كان 
ي�صتمر  مل  �صومالية  ام��راأة  من  متزوجًا 
الطباع  اخ��ت��الف  ب�صبب  ط��وي��اًل  ال���زواج 
والعادات الجتماعية، ال اإن �صمري غامن 
ظل راف�صًا فكرة الزواج على الرغم من 
عبد  دلل  الفنانة  من  الكثرية  الطلبات 
واح��د  �صقف  حت��ت  يجتمعا  ب��اأن  العزيز 
�صعيدة يجمعها احلب  اأ�صرة  لهما  وتكون 
الفنانني  من  ع��ددًا  اأن  حتى  والتفاهم، 
اإقناعه  م��ن  تتمكن  ل��ن  اأن��ه��ا  راه��ن��وه��ا 
بالزواج اأمثال الفنان عبد املنعم مدبويل 
لكن  وغ��ريه��م،  مر�صي  حممود  والفنان 
بالأمل  متم�صكة  ظلت  العزيز  عبد  دلل 

ب�صغف  حتقيقه  اىل  ت�صعى  الذي  وحلمها 
ك��ب��ري م���دة ٤ ���ص��ن��وات ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ب�ثالثة  يكربها  غ��امن  �صمري  الفنان  اأن 

وع�صرين عامًا!!
اأعلن  �صنوات  اأربع  دامت  ق�صة حب  بعد 
الزواج  على  موافقته  اأخ��ريًا  غامن  �صمري 
و�صط  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  دلل  ال��ف��ن��ان��ة  م��ن 
ذهول الو�صط الفني العربي بهذه الق�صة 
من  ف��ري��دة  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ال��ت��ي  امل�صنية 
دنيا  بنتني،  اأجنبا  زواجهما  بعد  نوعها، 

واأمل امل�صهورة با�صم اإميي.
اإ�صابة  اأُعلنت  املا�صي  ني�صان  �صهر  يف 
اإل  كورونا  بفايرو�ص  غامن  �صمري  الفنان 
اخلرب  نفت  العزيز  عبد  دلل  زوجته  اأن 

باأنه )اإ�صاعة �صخيفة( وزوجها  اإياه  وا�صفًة 
الفحو�صات  ويعمل  ج��ي��دة  �صحية  بحالة 
مدة  وب��ع��د  ح��ر���ص،  بكل  الطبية  ال��دوري��ة 
التي دخل على  اإ�صابة غامن  اأُِك��دْت  ق�صرية 
اأ�صابيع  وبعد  القاهرة  يف  امل�صت�صفى  اإثرها 
م�صرية  بعد  عامًا   8٤ عمر  عن  ت��ويف  قليلة 
فنية طويلة ا�صتمرت حوايل �صتة عقود كان 
الكوميديا يف م�صر  اأع��الم  اأب��رز  اأحد  فيها 

والعامل العربي.
عن  اأعلن  نف�صه  املا�صي  ني�صان  �صهر  ويف 
بفريو�ص  العزيز  عبد  دلل  الفنانة  اإ�صابة 
م�صت�صفى  اإىل  اإثرها  على  ونقلت  ك��ورون��ا، 
التجمع اخلام�ص يف القاهرة، وبداأت حالتها 
التنف�ص  اأج��ه��زة  على  وُو���ص��ع��ت  بالتدهور 
ما  متالزمة  من  دلل  وعانت  ال�صطناعي، 
ال�صحية  حالتها  ت�صهد  مل  اإذ  كوفيد  بعد 
اأي تقدم يف الفرتة املا�صية بل على العك�ص 
عن  ف�����ص��اًل  ال��رئ��ة  يف  م�صاكل  م��ن  ع��ان��ت 
اأجهزة  ع��ن  ال�صتغناء  على  قدرتها  ع��دم 
واأفادت  ال�صطناعي،  للتنف�ص  الأوك�صجني 
برحيل  �صعرت  دلل  اأن  املعلومات  بع�ص 
�صمري غامن  على الرغم من اإخفاء اأ�صرتها 
خرب وفاته وت�صرفهم معها على اأ�صا�ص انه 
ما زال على قيد احلياة حتى انهم مل يرتدوا 

املالب�ص ال�صود اأمامها.
عمرها  ح��ب  رحيل  على  اأ�صهر  ثالثة  بعد 
دلل  امل�صرية  الفنانة  توفيت  غ��امن  �صمري 
عبد العزيز ال�صبت ال�صابع من اآب عن عمر 
ناهز 6١ عامًا ب�صبب م�صاعفات �صديدة اإثر 
بعد  بغامن  لتلحق  ا�صابتها بفريو�ص كورونا، 
برحيل  وانتهت  عامًا   ٣7 دام��ت  حب  ق�صة 

الثنني بفارق �صهور تف�صل بني موتيهما. 
بجامعة  الزراعة  كلية  يف  الراحلة  تخرجت 
الزقازيق يف حمافظة ال�صرقية لكنها غريت 
الزراعة  هند�صة  من  املهنية  حياتها  م�صار 
اىل التمثيل، اإذ جنحت يف تعزيز موقعها يف 
ال�صاحة الفنية، وويف وقت ق�صري ملع جنمها 
يف الو�صط الفني، و�صاركت دلل يف ع�صرات 
التي  م�صريتها  ط��وال  وامل�صل�صالت  الأف��الم 

اأبرز  اأربعة عقود من الزمن، ومن  جتاوزت 
و  ال�صما"  يف  "طري  و  "املتهم"  اف��الم��ه��ا: 
الع�صل"  يف  "النوم  و  الن�صائي"  "البولي�ص 
الإزعاج"  على  "اآ�صف  وبلبل" و  "مربوك  و 
وغريها، اأما يف امل�صل�صالت فكان لها اأعمال 
وج��وه  "للعدالة  منها  بالبنان  لها  ي�صار 
�صربا"  الأرنديل" و"دوران  "اأبن  كثرية" و 
وامل�صاء"  ال�صباح  "حديث  و  "فالنتينو"  و 

"ملوك  م�صل�صل  يف  لها  ظهور  اآخ��ر  وك��ان 
اجلدعنة" وغريها من الأعمال التلفزيونية 
اخلالدة، اأما امل�صرحيات التي �صاركت فيها 
"خدمة  اأهمها:  فبلغ عددها ١0 م�صرحيات 
اإن�صانية" و "فخ ال�صعادة الزوجية" و "اأهال 
"جواز  خيبان" و  بني  "فار�ص  دكتور" و  يا 
مع ال�صرتاك يف الأرباح" و "جواز طلياين" 

وغريها... 

دلل عبد العزيز
تلتحق بحب عمرها �شمري غامن

وقعت يف حبه من اأول نظرة وكانت 
تقف خلفه دائمًا يف اأي مكان يكون 

فيه، ظلت تطارده مدة لي�ضت 
بالق�ضرية من اأجل ان ترتبط به 

برابط الزواج الأنه كان )دون جوان 
ع�ضره(، كثري من الفنانني ن�ضحوها 

اأن تبتعد عنه الأن االرتباط ال ي�ضغل 
حيزًا من تفكريه حينها، كان اأول عمل 

فني يجمعهما معًا م�ضرحية )اأهال يا 
دكتور( عام 1981 فكان ذلك اللقاء 

ال�ضرارة االأوىل الإعجاب الفنانة دالل 
عبد العزيز بالفنان �ضمري غامن...

�شّكال ثنائيًا من�شجمًا واأ�شرًة فنيًة دافئة
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كتابة / ح�شن عبد را�شي
ت�ش�ير: كرم الع�شم

جانب  م��ن  املعظم  ب��اب  منطقة  يف  ب��غ��داد  تتو�صط  لندن  م��ن  قطعة 
الر�صافة، ت�صم رفات جنود احلرب العاملية الأوىل واحلملة الربيطانية 
القوانني  مب��وج��ب  حممية  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  مطلع  ال��ع��راق  لح��ت��الل 
"مقربة الإنكليز" وهي ت�صم  واملعاهدات الدولية، ي�صميها العراقيون 
قرب اجلرنال �صتانلي مود الذي تويف بالكولريا عام ١٩١7 حال اإمتامه 
احتالل العراق منتزعًا اإياه من الحتالل العثماين، وفيها اأي�صًا قبور 
كربى  من  بريطانيا  حملتهم  الذين  وال�صيخ  الهندو�ص  الهنود  اجلنود 
م�صتعمراتها يف ال�صرق اآنذاك، ودرة تاجها الهند، كما مل تخُل من قبور 

م�صلمني كانوا مرافقني للجي�ص الربيطاين.
اعتاد النا�ص وجودها بني ظهرانيهم كما يعتادون ُجرحًا مندماًل، قد 
ُيذكرهم  لأنه  منزعجني  اأو  واندمل،  �ُصفي  اجلرح  لأن  �صعداء  يبدون 
تلقى  هنا  القبور  اأن  من  حُمبطني  اأو  الكثرية،  ماآ�صيهم  من  بواحدة 
بينهم  من  تطريًا  الأك��رث  اأما  بيوتهم..  تلقاه  مما  اأكرث  وعناية  رعاية 
مقابر  ب�صعة  �صوى  رحيلهم  بعد  لنا  يرتكوا  مل  النكليز  اأن  فيعتقدون 

جلنودهم، والبا�ص الأحمر ذا الطابقني!

مقربة الإنكليز.. 
جزٌء اإ�شكايلٌّ

من تاريخنا احلديث
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ل  بلد  يف  �صعب  خ��ي��ار  الكتابة  خ��ي��ار  ولأن 
للثقافة  اأهمية  اأية  الر�صمية  موؤ�ص�صاته  تعري 
"ال�صبكة"  جملة  ارتاأت  املجتمع،  يف  ودورها 
اإجراء ا�صتطالع مع عدد من الُكّتاب ال�صباب 
عن �صبب اختيارهم هذا الفن، فن الكتابة، 
وع��ّم��ا مي��ي��زه��م ع��ن غ��ريه��م م��ن ال��ك��ّت��اب 
اأم يف طرق  كتابتهم  �صواء يف طريقة  الكبار 
الر�صمية  املوؤ�ص�صات  دع��م  وع��ن  تفكريهم، 

لهم، واأحالمهم.
اأر�ضفة حياتنا

�صبب  ع��ن  الهيتي(  )ح���ارث  الكاتب  يقول 
اختياره الكتابة دون باقي الأجنا�ص الأخرى: 
وال��ن�����ص��اأة  ال��رتب��ي��ة  ب��ني  ع��الق��ة  "هنالك 
من�صغل  بيت  يف  م��ول��ود  ف��اأن��ا  والتخ�ص�ص، 
بالقراءة والكتابة، و�صهادتي اجلامعية كانت 
وجهه  كتابة يف  هو  الذي  بالتاريخ،  خمت�صة 
املهمة  الق�صايا  من  واح��د  التدوين  الأب��رز، 
واأحالمنا  وم�صاكلنا  ق�صايانا  توؤر�صف  التي 
طريقة  تثبت  اأن��ه��ا  على  ع���الوة  وت��وؤرخ��ه��ا، 

تفكرينا يف الزمن الذي ع�صناه."
"يف  فتقول:  الربيعي(  )ر���ص��ا  الكاتبة  اأم��ا 
اإحدى مراحلنا العمرية حينما نبداأ باكت�صاف 
غمار  ونخو�ص  التجريب  �صنحاول  ذوات��ن��ا، 
التي  اخل���واط���ر،  ك��ك��ت��اب��ة  خمتلفة  جت���ارب 
م�صريًة  املثال،"  �صبيل  على  �صعرًا  ن�صميها 
�صرت�صدها  التي  هي  التجارب  ه��ذه  اأن  اإىل 
م�صيفًة:  الأخري،  يف  احلقيقية  موهبتها  اإىل 
"ومن ناحية �صخ�صية اأخرى اأرى اأنني كائن 
هي  فالكتابة  ل��ذا  تقريبًا،  اجتماعي  غ��ري 
تلك  منحتني  اإذ  ال��روح��ي،  وعزائي  م��الذي 
العزلة ال�صحية التي توفرها الكتابة م�صاحة 

من التاأمل الذاتي كما التاأمل يف الن�ص."
عامٌل �ضاحر

اأ�صامة( عن  )اآيات  الكاتبة  يف حني حتدثت 
"الكتابة  قالت:  اإذ  و�صحرها،  الكتابة  اأهمية 
قلوب  اإىل  ت�صل  ال��ت��ي  ال��ط��رق  اأف�����ص��ل  م��ن 
ميكننا  وبها  لأرواح��ن��ا،  م��راآة  فهي  النا�ص، 
وعقولنا  ���ص��دورن��ا  يف  ي��ج��ول  ع��م��ا  التعبري 
�صاحر،  ع���امل  ف��ه��ي  واأف���ك���ار،  م�صاعر  م��ن 

وبناء  وحيواتهم،  �صخو�صه  فيه خلق  ميكنك 
جمتمعات نحلم اأحيانًا اأن تكون حقيقية، وما 
كتابة الق�ص�ص اإل حماولة خللق هذه العوامل 
م�صائر  ملراقبة  املخيلة  يف  ن�صيدها  التي 
نهاياتهم،" وت�صيف:  �صتكون  اأبطالها وكيف 
"عامل الكتابة عامل جميل ل يتقن اأ�صراره اإل 

القلة."
اأما الكاتبة )بنني حممد جابر( فقالت: "لأن 
والتعبري  لالإبداع  كثرية  اآفاقًا  تفتح  الكتابة 
اأنها  كما  قيود،  دون  النف�ص  مكنونات  عن 
فر�صت  قد  التي  القيود  من  الكاتب  حت��رر 

عليه، ول�صيما يف جمتمعه وبيئته."
طرٌق خمتلفة

اجلدد  الكّتاب  جيل  مييز  عّما  احلديث  ويف 
عن الكّتاب الذين قراأو لهم، �صواء اأكان هذا 
التفكري،  ط��رق  اأم  الكتابة  ط��رق  ناحية  من 
طريقة  معًا،  "كلتاهما  الهيتي:  حارث  يقول 
لكن  ال�����ص��اب��ق،  ع��ن  الآن  خمتلفة  ال��ك��ت��اب��ة 
طريقة  هو  ميزة  نعده  اأن  ميكن  الذي  املهم 
لي�صت  ال��ي��وم  حت���دي���دًا،  ال��ن��ق��دي  التفكري 
هنالك م�صلمات، كل ما قراأناه خا�صع ب�صكل 
"اأن  مو�صحًا  تفكرينا."  لطريقة  باآخر  اأو 
واأن  مهم،  �صيء  بالواقع  النظرية  ارت��ب��اط 
�صحتها وخطاأها يبينهما الواقع ولي�ص �صيء 
اآخر، واأن ما يجمعهم يف بع�ص الأوقات هي 

الق�صايا امللحة ل الآيدولوجيا."
اأما ر�صا الربيعي فاأ�صارت اإىل اأنها ل ترى اأن 
ثمة متييزًا، م�صيفًة: "بل لنقل اإنه اختالف، 
التي  ه��ي  التفكري  طريقة  اأن  امل��وؤك��د  لكن 

�صتقود اإىل اختالف طريقة الكتابة."
التي  اأ�صامة  اآي��ات  راأي  مع  تطابق  راأي  وهو 
قالت: "اختالف طريقة التفكري هو ما مييز 
ن�صو�صًا  �صينتج  الذي  وهو  غريه،  عن  كاتبًا 
وه��ذا  ن�صو�ص،  م��ن  �صبقها  عما  خمتلفة 
يف  وحتدث  حدثت  التي  املتغريات  اإىل  عائد 
فالبد  بيئته،  ابن  الكاتب  ولأن  املجتمعات، 
من اأن تكون ن�صو�صه ثمرة من ثمار معاي�صته 
الآنية، وهذا ما يبدو جليًا  لظروف جمتمعه 
عند مقارنة اختالف املو�صوعات والق�ص�ص 
عن  ال�صنني  ع�صرات  قبل  تكتب  كانت  التي 

التي تكتب يف زماننا هذا."
اأما بنني حممد جابر، التي ترى اأنها مل تبداأ 
حتى اللحظة بالكتابة الفعلية يف هذا املجال، 
لكن  بعد،  الفعلية  بالكتابة  اأب��داأ  "مل  فتقول: 
متيز  ال��ت��ي  ه��ي  التفكري  ط��رائ��ق  اأن  راأي����ي 
تلك  نتاج  الكتابة  لأن  بع�صهم،  عن  الكّتاب 
الأفكار، وباختالفها يكون املُنتج خمتلفًا." 

نقٌد بّناء
ال�صباب  الكّتاب  اإليه  يحتاج  عّما  �صوؤال  ويف 
هذا  يف  �صبقوهم  ال��ذي��ن  الكّتاب  جيل  م��ن 
"اأن  الهيتي:  ح��ارث  ق��ال  الإب��داع��ي،  املجال 
يتعاملوا  اأن  العراقي،  الباحث  اإىل  ُي�صغوا 
معه على اأنه قريب من كل امل�صاكل التي هي 
ُيتعامل  اأّل  اليوم،  والكتابة  الهتمام  حمط 
تكون  اأن  اأو  )مدّجن(،  باحث  اأنه  على  معه 
�صهادته العراقية �صببًا يف الغ�ص من قيمة ما 

يكتب ويطرح."
يحتاجه  م��ا  "اإن  فقالت  الربيعي  ر�صا  اأم��ا 

ر�صا الربيعي حارث الهيتي بنني حممد جابر
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ه��ن��ا ���ص��ن��ت��ح��دث ع���ن ت���اأري���خ ه���ذه ال��رق��ع��ة 
دول��ة  تاأ�صي�ص  فمنذ  احل��دي��ث.  اجلغرافية 
كان  املا�صي،  القرن  ع�صرينيات  يف  العراق 
الهتمام وا�صحًا بالعلم واملعرفة، لذا برزت 
فيه اأ�صماء كبرية يف كل الفنون، ول�صيما يف 

الق�صة والرواية وال�صعر وامل�صرح.

ل ميكن احلديث عن العراق من دون اخلو�ص 
من  مهمًا  راف���دًا  اأ�صبحت  التي  ثقافته  يف 
العربية، كيف ل وهي ممتدة  الثقافة  روافد 
يف عمق التاأريخ و�صوًل اإىل يومنا هذا، مرورًا 
بالدولة العبا�صية التي كانت بغداد عا�صمتها 
والرتجمة  واملعرفة  والعلم  احل�صارة  ومركز 

للعامل اأجمع.
ولأن دورة احلياة م�صتمرة، لذلك نرى اأن كل 
هكذا  اجلديدة،  لالأجيال  مهاّمه  ي�صّلم  جيل 
جديدة  دماء  تدفق  يف  الإب��داع  نهر  يتوا�صل 
ملن  ام��ت��دادًا  يكونوا  اأن  اآث��روا  ج��دد،  لكّتاب 

�صبقهم من املبدعني.

منذ اخرتاع الكتابة يف بالد 
�ضومر العظيمة وظهور فنون 

االأدب مبختلف �ضنوفها يف هذه 
االأر�ص العريقة، والعراق مل 

يتوقف عن اإجناب املبدعني يف 
جماالت الفنون واالآداب كافة، 

حتى اأنه ُعرف ببلد القراءة 
واملكتبات والكتب.

ومن يقراأ تاأريخ هذا الوطن 
املنكوب بالغزوات، �ضيجد اأن اأول 

ما ُي�ضتهدف فيه بعد اأي غزو، 
حرق مكتباته وهدم معاملها.

ا�شتطالع اأجراه: علي ال�ش�مري

كّتاب عراقي�ن �شباب لـ "ال�شبكة":

الكتابُة ت�ثيٌق للتاأريخ وتدويٌن للحياة
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وال��رع��اي��ة،  الحت�صان  ه��و  ال�صاب  الكاتب 
اإىل  الإبداعية  م�صريته  بداية  يف  يحتاج  كما 
ملناطق  بو�صلته  توجيه  لغر�ص  البّناء  النقد 
اآمنة متّكنه من ت�صحيح م�صريته التي ت�صتمل 

اخلطاأ كما ال�صواب." 
الكّتاب  "اإن  اأ���ص��ام��ة:  اآي���ات  ق��ال��ت  ح��ني  يف 
ال�صباب ل يحتاجون من اجليل الأقدم �صوى 
اأقالمهم  تكون  لكي  وال��ث��ب��ات،  ال��ق��وة  تعلم 
حرة ل تخ�صع جلهة معينة لأي �صبب كان،" 
قوة  م�صدر  هي  بحرية  "الكتابة  اأن  م�صيفًة 
البوح  ع��ن  ع��اج��زًا  �صيكون  ودون��ه��ا  الكاتب 
الداخلي  الرقيبني  باأ�صوار  حماطًا  باأفكاره، 

واخلارجي."
اأما بنني حممد جابر فتحدثت عن حاجتها 
الكّتاب  بها  ميتاز  التي  التخيل  ق��درة  لتعلم 
كاملة  الق�صة  تفا�صيل  و���ص��رد  امل��ع��روف��ون، 
وكاأنها حدثت فعاًل، وقدرتهم على نقل روح 
واح��دة،  رواي��ة  يف  ع��دة  اأماكن  اىل  الإن�صان 
علي  وال��روائ��ي  الكاتب  بكتابات  م�صت�صهدًة 

بدر وغريه من املبدعني.

انعدام االهتمام
يرد  ال�صباب  املبدعني  مع  احل���وارات  كل  يف 
ال�صوؤال عن مدى اهتمام املوؤ�ص�صات الر�صمية 
بهم، وقد اأجاب الكاتب حارث الهيتي قائاًل: 
احتجاجات  اأخذنا  ما  اإذا  وا�صح،  "اجلواب 
ت�����ص��ري��ن ب��ع��ني الع��ت��ب��ار، ف��ل��و ك���ان هنالك 
اهتمام بهذه ال�صريحة ما الذي يدفع بال�صاب 
القنابل  اأم��ام  ع��اري��ًا  يقف  اأن  اإىل  العراقي 

الدخانية التي كانت ت�صتهدف �صدره؟"
اأما ر�صا الربيعي فقالت: "الكتابة فعل اإبداعي 
موؤ�ص�صات  م��ن  ينتظر  ل  وال��ك��ات��ب  ذات����ي، 
لهذا  الإب��داع��ي،  مل�صروعه  ت��رّوج  اأن  حمّنطة 
عليه اأن يوؤ�ص�ص م�صروعه الثقايف وحده لي�صل 
نرى يف جتربة  كما  الأخ��رى،  ال�صفة  اإىل  به 
الدليمي  لطفية  القديرة  واملرتجمة  الكاتبة 

والكاتب املبدع اأحمد �صعداوي."
ل  التي  هي  احلقيقية  "الكتابة  اأن  م�صيفًة 
ترتبط مبوؤ�ص�صات موؤدجلة، ولكن يتوجب على 
الكتاب  تدعم  اأن  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  هذه 

العراقي عرب اإطالق �صراحه."

اهتمام  اأي  وج��ود  اأ�صامة  اآي��ات  نفت  يف حني 
من هذه املوؤ�ص�صات، و�صددت اأن على الكاتب 
م�صروعه  يف  نف�صه  على  الع��ت��م��اد  ال�����ص��اب 

الأدبي وت�صويقه اإىل الف�صاء العام.
وهو ما اأكدته الكاتبة بنني حممد جابر اأي�صًا.

اأحالُم التغيري
الذي يطمحون  وما  اأحالمهم  �صوؤال عن  ويف 
اأدبي  بنتاج  "اأحلم  الربيعي:  ر�صا  اإليه، قالت 
وثقايف، يكون خمتلفًا وموؤثرًا يف القارئ، عّله 

ي�صهم يف تطوير املجتمع وتغيريه."
يكون  اأن  "اأطمح  اأ�صامة:  اآيات  تقول  يف حني 
اأحقق  واأن  الأدب��ي،  الو�صط  يف  لمعًا  اأ�صمي 
تكون  واأن  الأدب��ي��ة،  الإجن���ازات  من  العديد 
رفوف  تتو�صط  التي  الكتب  �صمن  من  كتبي 

املكتبات العراقية."
اأما بنني حممد جابر فقالت: "اأحلم اأن اكتب 
�صيئًا ذا تاأثري اإيجابي على النا�ص، واأن يكون 
ولو  اأ�صهم  اأن  اأو  �صببًا يف تغيريهم لالأف�صل، 
القلم  لأن  الكتابية،  املواهب  بالقليل يف دعم 

هو �صوت الإن�صان احلي."

�صوف ت�صتفيق الروائية الفرن�صية مرغريت دورا�ص من رقدتها الأبدية، وتقف عند بوابة 
مدر�صة "لوي�ص با�صتور" الباري�صية، يف حال ا�صتمعت اىل كلمات ال�صيدة "دوغاين"، حول 
قرار ابنتها، �ِصنيت، ذات اخلم�صة ع�صر ربيعًا �� لأن هذه ال�صابة الفرن�صية بالتجن�ص، هي 
الربيع الأخالقي احلقيقي الذي تقدم نحو الفرن�صيني وغريهم، فنه�ص كثريون للرتحيب 

به على غرار تلك ال�صابة التي ا�صمها "ماريا" التي كانت حليقة �صعر الراأ�ص متامًا.
اأعرف اأن "�ِصنيت دوجاين"، مل تعرف "ماريا" التي اخرتعها همنغواي، وجتهل مِلَ حلقت 
هذه  �صتعرف  دورا�ص" بعناية،  "مرغريت  قراأت  ما  اإذا  لكنها  راأ�صها،  �صعر  الفتاة  تلك 
الفتاة امل�صلمة، ذات اخلم�ص ع�صرة �صنة، اأنها حلقت �صعر راأ�صها، لكي ت�صنع ربيعًا خا�صًا 
بها، لكنه اأو�صع من ربيع "ماريا" لأنه اأخالق �صبية، مل تتجاوز اخلام�صة ع�صرة، لكنها 

عجوز يف خربتها.
رمبا �صتعرف �صابة عراقية، ذلك الربيع الذي ل تنتهي متوالياته املت�صاعدة، عنما ترى 
اىل "ماريا" وقد حلقت �صعر راأ�صها، بعد اأن تناوب على اغت�صابها جنود جي�ص اجلرنال 
فرانكو، ثم ا�صتقبلها املرا�صل احلربي جوردان، الذي كان يقوم بتغطية فظاعات احلرب 
امراأة  اأي  مثل   �� ماريا  عرفت  حني  ال�صخ�صية،  اخليمة  تلك  داخل  ال�صبانية،  الأهلية 

حقيقية، اأن الأر�ص تدور يف راأ�ص اأي امراأة عا�صقة، ملرة واحدة لن تتكرر اأبدًا!
فاجاأت "�صنيت دوجاين"، زميالتها الطالبات امل�صلمات وغري امل�صلمات مبدر�صة "لوي�ص 
با�صتور" الباري�صية، قبل نحو ربع قرن، من دون حجابها التقليدي، فظهرت اأمام النظارة، 
�صبية عمرها ١٥ �صنة اأما يف هذا اليوم فهي حليقة �صعر الراأ�ص متاما: كانت حتتج على 

العالقات" الفرن�صي. "قانون 
فهذا  بال�صرطة.  انتهاًء  ولي�ص  اأوًل،  الطالبات  زميالتها  واهتّز اجلميع، من  اجَلمُع  اأُخذ 
اجلمع اأمام �صابة، عمرها احلقيقي ١٥ �صنة، لكنها جتاوزت ال�صنة الأربعني �� عمر النبوة، 
من عمرها. قالت دامعة العينني: "اإنني بهذه الطريقة اأطبق قانون اجلمهورية واأحرتم 

ديني الذي مينعني من اإظهار �صعر راأ�صي لالآخرين".
بل  وانتحبُت،  الأخ��اذ،  بجمالها  اإعجابًا  عيناي  فدمعت  دوجاين"،  "�صنيت  �صورة  راأيت 

هربت من جلدي، عندما قراأت كلمات والدتها:
و�صعرها  توؤملني،  هذه  طريقتها   . بينهم  الوحيدة  الفتاة  هي  و�صنيت  اأبناء.   ٥ "عندي   ��

املحلوق ُمرعب متامًا. الأمر يذكرين ب�صورة املعتقالت اأثناء احلرب العاملية الثانية". 

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
�ش�رة �شم�شّية لعج�ز عمرها 15 �شنة!

؟ احلياة  خارج  الربيع  جاء  ل�  ماذا  "ولكن، 
                                          )مرغريت دورا�ص(



رف�ص الظلم
ل ميكننا احلديث عن فكرة الإ�صالح دون املرور 
والإ���ص��الح  التغيري  )ت�صونامي(  ف���  بامل�صلح، 
من  العا�صر  يوم  )ع(  الإم��ام  دع��وة  من  انطلق 
يرتدد  بالعدالة  املطالب  �صوته  بقي  اإذ  حمرم، 
ك��م��ا ل يخفى على  ي��وم��ن��ا ه���ذا،  ���ص��داه ح��ت��ى 
اجلميع اأن ثقافة رف�ص الظلم ورفع احليف عن 
ال�صعفاء والنا�ص واملطالبة بالعدالة الجتماعية 
هذه  من  قطفناها  ثمار  اإل  هي  ما  عام  ب�صكل 

الرحلة التاريخية.
تاأثريًا  كربالء  يف  احل�صني  )لء(  اأحدثت  لقد 
واجتماعيًا،  و�صيا�صيًا  وثقافيًا  وعلميًا  عاطفيًا 
احل�صيني  املنرب  ثقافة  بزوغ  نتائجها  من  وكان 
وب����روز خطباء  امل��ج��ت��م��ع،  ال��ق��وي يف  وت���اأث���ريه 

ومنها  الدينية،  العلوم  ب�صتى  النا�ص  يرفدون 
ت�صديه  اأن  حتى  ب��ل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الفقهية 
ال�صيا�صي يف مراحل خمتلفة من تاريخ املجتمع 
عنه،  التغافل  ميكن  ل  منطقتنا،  يف  الإن�صاين 
ف�صاًل عن بثه لروح الثورة امل�صتمدة من دمائه.

اإرٌث ثقايف
الذين  والباحثني  املتخ�ص�صني  من  كثري  يرى 
من  تركته  ما  اأه��م  اأن  الرحلة،  هذه  عن  كتبوا 
فاأحداث  الآخ��ر،  وقبول  التعاي�ص  ثقافة  هو  اأثر 
وقفات  لهم  كانت  باأ�صخا�ص  زاخ���رة  ك��رب��الء 
موؤثرة لن�صرة احلق والعدالة الجتماعية، وهم 
وهو  الإ���ص��الم��ي،  للدين  حتى  ينتموا  مل  مم��ن 
حمبًة  روح��ًا  كربالء  معنى  حمل  فيمن  خلق  ما 
اإرث  اأي  وتعاي�صًا مع الآخر املختلف، وذلك لأن 

�صعوريًا  ل  اأو  �صعوريًا  ينتقل  اجتماعي  اأو  ثقايف 
بعد  جياًل  املجتمع  اأف��راد  بني  متعارفًا  و�صلوكًا 
الفكرة  �صبيل  يف  امل��وت  ثقافة  اأن  حتى  جيل، 
اأثر  لها  كان  )الطف(  من  انبثقت  التي  واملبداأ 
بالغ يف جممل احلركات، حتى املعا�صرة منها، 
امل�صلح  والكفاح  والتغيري  بالإ�صالح  نادت  التي 
لتاأثري  كان  اأخ��رى  زاوي��ة  ومن  الطواغيت.  �صد 
األهم  كبريًا  تاأثريًا  الكتب  تاأليف  يف  )الطف( 
ويرثوا  يت�صدوا  اأن  والعلماء  الُكَتاب  من  كثريًا 
اأغلب  تناولت  م�صامني  ذات  بكتب  املكتبات 
تلك  واأنتجت  واأ�صهمت  رافقت  التي  اجلوانب 
اأجمع،  العامل  اإىل  �صداها  و�صل  حتى  امل�صيبة 
كتب اأ�صهمت يف تطور الوعي الثقايف وال�صيا�صي 
والديني، وكانت واحدة من ثمارها بلورة ثقافة 

النقد ب�صقيها الجتماعي وال�صيا�صي.
�ضعٌر ح�ضيني

يف  للطف  الكبري  التاأثري  حجم  اإنكار  ميكن  ل 
اإذ  واملجتمع،  للنا�ص  الثقافية  واحلركة  احلياة 
األقت بظاللها على خمتلف الأجنا�ص الإبداعية 
بال�صعر  بعد  فيما  ع��رف  ال��ذي  ال�صعر،  ومنها 
وقدرة  وذوق خا�ص  له من طابع  ملا  احل�صيني، 
يف  عميقًا  واحل��ف��ر  الإب��داع��ي  التوظيف  على 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الإن�صاين.  الوجدان 
ب�صكل  الكتابة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اخت�ص  اأخ���رى 
عام باملعار�صة ال�صيا�صية ونقد اأنظمة الطغيان 
ما  �صواء  الطواغيت،  �صد  الأمم  وا�صتنها�ص 

كتب منه بالف�صحى اأو بالعاّمية.
بثها  )ال��ط��ف(  اإ�صهامات  من  واح��دة  اأن  كما 
فنني  باعتبارهما  والنحت  الر�صم  بفني  الروح 
ت��ع��ب��ريي��ني ح����اول 
هذه  معنى  اإي�صال 
ونتائجها  ال��رح��ل��ة 
عرب  ال���ن���ا����ص  اإىل 
اللوحات اأو الن�صب 
اأن  ب��ع��د  ال��ف��ن��ي��ة، 
لق��������ت اأح���������داث 
ك����������رب����������الء 

اهتمام اأغلب الر�صامني يف �صتى دول العامل.
م�ضرُح الطف

والتغني مباآثر  الإن�صاد  نطالع حركة  اأما حينما 
�صنجد  فاإننا  وبطولتهم،  واأجمادهم  الأبطال 
اأن الرمزية العا�صورائية لها ح�صة الأ�صد فيها، 
ب�  ت�صمى  التي  الإن�صاد  ثقافة  اأن  �صنجد  اأننا  اإذ 
)الطف(  بعد  ب��رزت  احل�صينية(،  )ال����ردات 
املجتمع  واأ�صلوبها يف  وتريتها  تت�صاعد  واأخذت 
املعار�صة  اأدوات  من  واح��دة  بعد  فيما  لت�صبح 
الزمن وتطور  بفعل  اأنا�صيد تطورت  ال�صيا�صية، 

اللحنية، ما اأ�صهم برواجها على نحو وا�صع.
يف  العظيمة  امللحمة  ه��ذه  ت��اأث��ري  يتوقف  ومل   
يف  اأث��رت  اإنها  بل  فح�صب،  واملو�صيقى  ال�صعر 
القيم  كثريًا من  فيه  الذي جند  اأي�صًا،  امل�صرح 
احلق  بني  الكبرية  املنازلة  هذه  ر�صختها  التي 
والباطل عرب الفعل اأو اخلطابة، حتى اأن كثريًا 
من املتخ�ص�صني وجدوا اأن تاأثري )الطف( على 
امل�صرح العراقي كبري جدًا، منطلقني من بدايات 
وهي  )الت�صابيه(،  اليوم  عليه  يطلق  ما  اإقامة 
على  جرت  التي  الواقعة  لتلك  �صعبية  حماكاة 
اآل بيت النبي )�صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صلم( 
عامة  من  اأبطالها  حماكاة  اأ�صحابهم،  وعلى 
الواقعة و�صخو�صها  النا�ص، يعيدون فيها متثيل 
اأم�����ام ح�����ص��ود ال��ن��ا���ص، 

م�صتعينني مبا كتب عن املعركة يف كتب التاأريخ، 
حواراتهم  يلقون  الذين  �صخو�صها  جم�صدين 
بعفوية تامة، لذلك يجد كثري من املتخ�ص�صني 
هذه  متثيل  ا�صتمرار  اأن  امل�صرحي،  ال�صاأن  يف 
اأّث��ر  �صنويًا،  لها  وال�صتعداد  الكبرية  املنازلة 
بات  اإذ  املجتمع،  العراقي ويف  امل�صرح  كثريًا يف 
الإن�صانية  والأف��ك��ار  القيم  لنقل  مهمًا  و�صيطًا 

الكبرية.
قيُم العدالة

على  تاأثريها  يقت�صر  مل  الواقعة  هذه  اإن  قلنا 
يف  بتاأثريها  القول  ميكننا  رمب��ا  بل  واح��د  فن 
وال��رواي��ة  كالق�صة  الإب��داع��ي��ة  الفنون  جممل 
كتابًا  قراأنا  كلما  �صنجده  اأث��ر  الفنون،  وباقي 
لكاتب عراقي ين�صر به قيم العدالة وي�صت�صهد 
مبظلومية )اآل البيت( الذين �صحوا باأرواحهم 
م��ن اأج���ل ن�����ص��رة امل��ظ��ل��وم��ني ب��وق��وف��ه��م بوجه 

الظامل.
من هنا تاأتي اأهمية ا�صتعادة ملحمة )الطف(، 
للحق  تنت�صر  دينية  منا�صبة  اأنها  حيث  من  ل 
تن�صيط حركة  ت�صهم يف  لأنها  بل  الباطل،  �صد 
وتعزيز  اخلاطئة  امل�����ص��ارات  وت�صحيح  النقد 
قيم العدالة الجتماعية التي نحن اليوم باأم�ص 
احلاجة اإليها، بعد اأن ا�صت�صرى الظلم يف وطن 

ابُتلي بالطغاة والفا�صدين حتى يومنا هذا.

مل تكن االأحداث الكونية، كالزالزل والفي�ضانات والرباكني، هي وحدها من غريت 
وجهة نظرنا لفهم العامل ب�ضكل اأدق، بل كانت هناك اأحداث على هيئة �ضخو�ص 

متكنوا ب�ضبب مواقفهم املبدئية واملثالية الثابتة من اأن يكونوا رموزًا عاملية اأحدثت 
مب�ضريتها انعطافة ثقافية واجتماعية و�ضيا�ضية ودينية، وخري هذه االأمثلة 

�ضخ�ضية االإمام احل�ضني )ع( ورحلته التي انتهت بفاجعة كربالء.
عقيل اخلزعلي

ت�ش�نامي )الطف(.. 
ث�رة العدالة الجتماعية
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والأدب���ي  ال��رتاث��ي  التاريخي  ال�صرد  احتفى 
ب�صرية �صيد �صباب اأهل اجلنة واهتم كثري من 
ا�صت�صهاد  بق�صية  امل�صريني  والأدباء  الكتاب 
من  كثري  الإط���ار  ه��ذا  يف  واأُل��ف��ت  احل�صني، 
والأدب��ي��ة،  التاريخية  الكال�صيكية  الأع��م��ال 
"ثاأر اهلل")احل�صني ثائرًا،  اأبرزها م�صرحية 
ال�صرقاوي،  لعبدالرحمن  �صهيدًا(  احل�صني 
علي"  بن  احل�صني  ال�صهداء:  "اأبو  وموؤلفات، 
الكربى"  و"الفتنة  العقاد،  حممود  لعبا�ص 
و"اأبناء  والثاين،  الأول  بجزءيه  ح�صني  لطه 
حممد  خالد  للكاتب  كربالء"  يف  الر�صول 

خالد.
للح�صني  اإنحيازا  امل�صري  الأدب  يتبنى  ل 
الرا�صخ يف ال�صمري ال�صعبي كونه �صيد �صباب 
اأهل اجلنة، وهذا لي�ص ا�صتثنائيًا يف الأدبيات 
ال�صنية التاريخية، فاحل�صني من منظور اأهل 
ال�صاحقة  الغالبية  مذهب  واجلماعة،  ال�صنة 
و�صهيد،  بطل  املعا�صرين،  امل�صريني  م��ن 
احلديث  بن�ص  اجل��ن��ة  اأه���ل  �صباب  و�صيد 

ال�صحيح، فهذا تبجيل م�صتحق.
"ثاأر  املوؤثرة، م�صرحية  اأكرث الأعمال الأدبية 
ثائرًا" و"احل�صني  "احل�صني  اهلل" بجزءيها 
امل�����ص��ري  ل��ل��ك��ات��ب   ،١٩6٩ ع���ام  �صهيدًا" 
عبدالرحمن ال�صرقاوي وتتناول رف�ص الإمام 
اإع��ط��اء  ط��ال��ب،  اأب���ي  ب��ن  علي  ب��ن  احل�صني 
هجرية،   60 ع��ام  معاوية  بن  ليزيد  البيعة 
ل  �صفيان،  اأب��ي  ب��ن  معاوية  اأب��ي��ه  وف��اة  بعد 
منه  ولدت  الذي  املوقف  ترهيبًا،  ول  ترغيبًا 
ال�صيا�صية،  املاأ�صاة  بطولة احل�صني من رحم 
فوقف موقفًا بطوليًا �صد البيعة التي �صتحول 
وتطور  ي��ت��وارث.  ملُلك  الإ�صالمية  اخل��الف��ة 
احل�صني  ا�صت�صهاد  للحظة  و���ص��وًل  الرف�ص 

باأر�ص كربالء بالعراق.
"ال�صرقاوي"  تناول  مت�صاعد  درام��ي  ببناء 
احل�صني  ب��ني  النف�ص  واأح��ادي��ث  احل����وارات 
واآل البيت وبني اأمية، اإذ يقرر بعد منام راآه 

الوقوف يف وجه طوفان الظلم.
البيعة  اأمية  بليغ طلب بني  ببيان  تتناول  كما 

من احل�صني ورده عليهم �صعرًا: 

الوليد .. نحن ل نطلب اإل كلمة ..
فلتقل بايعت واذهب ب�صالم جلموع الفقراء

حقنًا  اهلل  ر���ص��ول  اب��ن  ي��ا  واذه���ب  فلتقلها 
للدماء

فلتقلها ما اأي�صرها اإن هي اإل كلمة!   
احل�صني )منتف�صًا(: كربت كلمة

وهل البيعة اإل كلمة
ما دين املرء �صوى كلمة

ما �صرف اهلل �صوى كلمة
بن مروان )بغلظة(: فقل الكلمة واذهب عنا 

..
احل�صني .. اأتعرف ما معنى الكلمة؟

مفتاح اجلنة يف كلمة
ودخول النار على كلمة

وق�صاء اهلل هو كلمة
الكلمة لو تعرف حرمة 

زاد مزخور
الكلمة نور ..

وبع�ص الكلمات قبور
بها  يعت�صم  �صاخمة  ق��الع  الكلمات  وبع�ص 

النبل الب�صري
الكلمة فرقان بني نبي وبغي

بالكلمة تنك�صف الغمة
الكلمة نور

ودليل تتبعه الأمة
عي�صى ما كان �صوى كلمة

اأ�صاء الدنيا بالكلمات وعلمها لل�صيادين

توله امل�ضريون بحب اأهل البيت منذ دخول االإ�ضالم ورفرفة 
رايته التوحيدية باأر�ضهم، و�ضهدت االأحداث التاريخية يف 

�ضدر االإ�ضالم على تغلغل العقيدة املحمدية يف ال�ضمري ال�ضعبي 
امل�ضري.  وجتلى ولههم باالإمام احل�ضني بن علي بن اأبي طالب يف 
اخليال امل�ضري االأدبي والتاريخي، فعني الفاطميون بامليادين 

العلمية والفكرية واالأدبية واملنا�ضبات الدينية التي تخ�ص اأهل 
البيت ال�ضيما يوم عا�ضوراء.

الأدب امل�شري ينت�شر لالإمام احل�شني 
وير�ّشخه بطاًل يف ال�شمري ال�شعبي

القاهرة/ رابعة اخلتام
Tarekheikal :ال�ش�رة
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ف�صاروا يهدون العامل ..
الكلمة زلزلت الظامل
الكلمة ح�صن احلرية

اإن الكلمة م�صوؤولية
اإن الرجل هو الكلمة

�صرف اهلل هو الكلمة.
ومما �صاهم يف �صهرة �صعر ال�صرقاوي تداوله 

باإلقاء فنانني وازنني وذيوعه بني العامة.
الثائر،  احل�صني  روح  ال�صرقاوي  وي�صتنطق   
خماطبًا �صمري امل�صلمني ال�صامتني الغافلني 
ويدركوا  اجلميع  يتذكره  اأن  احلق،  قول  عن 
واحلق،  العدل  طلب  عن  تخليهم  بعدم  ث��اأره 
ب�صفككم  ل  فلتذكروين  �صعرًا:  اأن�صد  ومما 
دماء الآخرين، بل فاذكروين بانت�صال احلق 
من ظفر ال�صالل، واإذا �صكا الفقراء واكتظت 

جيوب الأغنياء، عندما يفتي اجلهول.
العقاد  والأدي��ب عبا�ص حممود  الكاتب  واأكد 
بن  ي��زي��د  عهد  يف  الأو����ص���اع  اإن  ك��ت��اب��ه:  يف 
ال�صت�صهاد،  اإل  يعاجله  بلغت حدًا ل  معاوية 
ويقول يف هذا ال�صياق اإن الدعاة امل�صت�صهدين 
ولكنهم  ذوي��ه��م،  وح��ي��اة  حياتهم  يخ�صرون 
فتظفر  ال��ب��ق��اء،  باأ�صباب  دع��وت��ه��م  مي���دون 

بنهاية املطاف بالنجاح.
يزيد انت�صر يف معركة كربالء وهزم احل�صني 
باقية  ظلت  احل�صني  دع��وة  لكن  ع�صكريًا، 
والفاطميني،  العبا�صيني  ملك  عليها  وق��ام 

والأيوبيني واملماليك  حتى عهد العثمانيني.
فال�صهادة ح�صب تعبري العقاد اأقوى اخل�صوم 
الغالبني اأبد الدهر، واأ�صبح احل�صني بن علي 
ال�صهيد ابن ال�صهيد، رمزًا لل�صراع من اأجل 

احلق والثبات على املبداأ رغم اخليانة، مثاًل 
ورمزًا للم�صلمني والتاريخ الإن�صاين برمته.

بل  ال�صيعة،  به  ي�صتاأثر  بطاًل  لي�ص  احل�صني   
بطل و�صهيد عند اأهل ال�صنة واجلماعة اأي�صًا، 
ورمز اإن�صاين للثورة على الظلم والظاملني، ما 

اأك�صبه و�صعية فكرية ووجدانية موؤّثرة.
عا�صوراء  ي��وم  احل�صني  اأن  م��وؤرخ��ون  ويذكر 
واأن��در  واأروع  اأعظم  اأطلق  كربالء،  ب�صاحة 
و�صّدقه  الإ�صالم  وتاريخ  احلرية  يف  خطاب 
اأعطيكم بيدي  بال�صهادة، قائاًل:  ل واهلل ل 

اإعطاء الذليل، ول اأقّر اإقرار العبيد.
طلبها  بل  ال�صهادة  احل�صني  على  يفر�ص  مل 
و�صدح  ال���ذل  ح��ي��اة  راف�����ص��ًا  اإل��ي��ه��ا،  و�صعى 
ركز  قد  عي  الدَّ ابن  عي  الدَّ واإن  )األ  قائاًل: 
منا  وهيهات  والذلة،  ال�صلة  بني  اثنتني  بني 

الذلة، ياأبى اهلل ذلك لنا ور�صوله واملوؤمنون، 
وحجور طابت وطهرت، واأنوف حمّية ونفو�ص 
م�صارع  على  اللئام  طاعة  ُنوؤثر  اأن  من  اأبّية 

الكرام(.
واملعاجلة،  البحث  مبنهجية  العقاد  ف��رادة 
بني  جامعًا  الأب��ع��اد،  متعّدد  ملنهج  م�صتندة 

التحليل النف�صي والجتماعي والتاريخي.
ال��ت��اري��خ��ي��ني،  ل��ل��م��زاج��ني  النف�صي  حتليله 
النا�ص،  طبائع  يتناوبان  متقابلني  مزاجني 
ل��الأري��ح��ي��ة وال��ن��خ��وة،  اأع��م��ال��ه  م���زاج يعمل 

ومزاج يعمل للمنفعة والغنيمة.
النف�ص  يف  م��ا  ب��اأ���ص��رف  احل�صني  فانت�صر 
للنفاق،  الإن�صانية من غرية باحلق، وكراهة 
وانت�صر يزيد باأرذل ما فيها من ج�صع ومراء 

وخنوع ل�صغار املتع والأهواء.

اأحدهم حّده يف معونته  بلغ  اإذا  يزيد  اأعوان 
�صبيل  وال�صوط يف  ال�صيف  فهو جاّلد مبذول 
اأحدهم حّده  بلغ  اإذا  واأع��وان احل�صني  املال، 
يف  كلها  الدنيا  يبذل  �صهيد  فهو  معونته  يف 
و�صهداء،  جاّلدين  حرب  فهي  الروح،  �صبيل 
جا�صم  حممد  العراقي  الباحث  عني  وق��د 
العّقاد،  لكتاب  العلمي  بالتحقيق  ال�صاعدي 
والدرا�صات  التحقيقات  ملركز  200٤م  عام 
العلمية باملجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 

الإ�صالمية. 
ي��زوره  مقد�صًا"  "حرمًا  كربالء  واأ�صبحت 
امل�صلمني  وغ��ري  والتذكر،  للعربة  امل�صلمون 
حّقها  اأعطيت  ل��و  ولكنها  وم��وؤاخ��اة،  حمبة 
بالتنويه والتخليد، حلّق لها اأن ت�صبح مزارًا 
من  ن�صيبًا  نف�صه  يف  يجد  وم��ن  الب�صر  لكل 

القدا�صة، والف�صيلة.
ال��راأي  على  خالد"  حممد  "خالد  واعرت�ص 
اجلمود  جدلية  بني  احل�صني  موقف  الوا�صع 
باأن  البع�ص  )ق��ول  قوله:  وح�صب  والتقّدم، 
كانا  علي  الإم����ام  ووال����ده  احل�صني  الإم����ام 
باإميانهما، ومبا ين�صدان للحياة وللحكم من 
تطيقه  تعد  مل  ج��م��ودًا  مي��ّث��الن  وت��ق��وى  ورع 
حّققه  ال���ذي  البعيد  ال��ت��ط��ّور  ب��ع��د  احل��ي��اة 
اأنهما  فاحلق  خ��ط��اأ،  ب��ه،  وانفعل  الإ���ص��الم 
فالإميان  و���ص��م��ريه...  التقّدم  روح  ميّثالن 
�صهيده،  وذه��ب  ل��واءه،  ال��ذي حمل احل�صني 

اإميان م�صتنري وواٍع ور�صيد(.
ملفهوم  ح�صني"  "طه  ال��دك��ت��ور  وا���ص��ت��ن��د 
"املحنة" التف�صريي موؤّطرًا به روؤيته وحتليله 

حلركة الإمام احل�صني ونه�صته.
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عَر�شْت يف باك�رتها "بقايا" ق�شية املراأة

رو�شا داخاز:
اأتقم�ص ال�شخ�شيات 
التي اأكتب عنها

 ح�ار اأجراه: ح�شن ج�ان

واملجتمع  للعائلة  الداخلية  ال��ع��وامل  ع��ن  كتبت 
اأ�صهمت يف تكويناته  اأزمنة متعاقبة  الكوردي يف 
ال�صايكولوجية والجتماعية، كما ف�صلت احلديث 
�صقوط  اإّب���ان  وامل�صائر  ال�����ص��راع  حت��ولت  ع��ن 
روائية  الإره����اب.  ب��راث��ن  �صطوة  حت��ت  املو�صل 
كوردية اختارت العربية لغة لأوىل رواياتها التي 
عنوان  حتت  �صطور(  )دار  عن  موؤخرًا  �صدرت 
النقاد  لدن  من  لفت  باهتمام  "بقايا" وحظيت 
والقراء على حد �صواء. توا�صلنا معها فكان هذا 

احلوار اخلا�ص ب� "جملة ال�صبكة":

قلب  يف  جتل�ص  ام���راأة  واأن���ت  اإع�����ص��ار..  ثمة   *
حمولت  عن  وتكتب  بهدوئها،  حتتفظ  دوران��ه، 
الإع�صار، بينما يتحول كل �صيء يحمله الع�صف 
�صمتك  اأ�صعفك  كيف  اإىل ذكرى.  الدائر حولك 
يف مراقبة اخلراب واحلب والعا�صفة وتدوينها؟

- مل ي�صبق يل اأن اأنهيت م�صّودة 
قبل  منها  وتخل�صت  اإل  رواي��ة 
"بقايا" حني  وجنت  اأنهيها،  اأن 
امراأة  "اأنِت  وعّلقت:  م�صّودتها  اإحداهن  ق��راأت 
للن�صاء  م�صموحًا  لي�ص  عامل  يف  �صيء  كل  قالت 
الكثري." يومها كتبت حانقة على ذلك  فيه قول 
وج��وده��ا  تكتَب  اأن  ل��ل��م��راأة  "ا�صمحوا  ال��ع��امل: 
واندثارها  واحرتاقها  وتكوُّنها  وخيالها  ونف�صها 
دها؛ فمنُذ فجر التاريخ  واإميانها وخ�صوعها ومترُّ

والرجل هو من يكتُب نف�صه ويكتُب املراأة..." 
من  ع��دد  "بقايا" اأك��رب  رواي���ة  يف  عر�صت  لقد 

ذلك  قدر  فعلى  امل��راأة.  ق�صية  اأهمها  الق�صايا، 
يوجد يف  بي من اخل��ارج  الذي يحيط  الإع�صار 
وهو  داخلي  يف  يقاومه  م�صاد  اإع�صار  املقابل 
بني  التناغم  وذلك  الهدوء  ذلك  عندي  خلق  ما 
والكتابة  املراقبة  على  القدرة  تلك  ثم  العاملني، 
اأتخبط  اأتخيلني  ل  اأن��ا  واحلرب…  احلب  عن 
يف  تفرت�صه  ال��ذي  الإع�صار  ب��ج��دران  وارت��ط��م 
���ص��وؤال��ك اأث��ن��اء دوران����ه، ب��ل اأج���دين اأج��ل�����ص يف 
اأت��اأم��ل  نف�صها،  واأت��ب��اع��ه  ب��وذا  ِجل�صة  منت�صفه 
واأنتظر حتّول ع�صفه ذاك اإىل ذكرى ت�صتحق اأن 

تنبعث بالكتابة.
* ت�صكنني يف التخوم.. حتيط بك اجلهات، تخوم 
والثقافات  التاريخ  وتخوم  واجلغرافيا،  ال��روح 
هذا  األهمك  هل  اأي�صًا.  واملت�صاحلة  املت�صارعة 
ال�صكن طرح مزيد من الأ�صئلة، اأم اأنه وّفر عليك 
اأجوبة ميكن تدوينها كفل�صفة ونقا�صات جتلت يف 

�صخ�صية اإيزي�ص والأب املتخّيل؟ 
ويف  العدل،  �صرط  الكتابة  يف  يتوفر  اأن  وجب   -
املن�صف  فالكاتب  الإن�����ص��اف،  ���ص��رط  الكاتب 
نف�ص  على  يقف  م��ن  اأي  املنت�صف،  ك��ات��ب  ه��و 
يعر�صهما.  حني  الآخر  والراأي  راأيه  بني  امل�صافة 
رواي��ة  يف  ُط��رح  فل�صفي  وغ��ري  فل�صفي  �صوؤال  كل 
فيها  ما  "رو�صا" بكل  �صخ�صية  "بقايا" طرحته 

كل  لي�صت  ل��ك��ن  ا�صتقاللية،  م��ن 
الفل�صفية  وغري  الفل�صفية  الأجوبة 
�صمن  تدخل  رو�صا  عر�صتها  التي 
اإطار ما توؤمن به اأو متيل اإليه، وكما 
كتبت مرة: "كن اجلميع حني تكتب، 
حني  اأح��د  ول  تتكلم،  حني  ونف�صك 
تفكر." فال ي�صتحق لقب الكاتب من 
يتفّرد بقول راأيه فقط يا �صيدي؛ بل 
مْن يحمل على عاتقه م�صوؤولية قول 
ال���راأي الآخ���ر اأي�����ص��ًا، ل��ذا حاولت 
باإن�صاف  اأرت��دي  اأن  الإم��ك��ان  ق��در 
عنها،  كتبت  التي  ال�صخ�صيات  كل 
وباإن�صاف اأي�صًا حاولت اأن اأعر�ص 
التاريخ والنتماءات اأو الثقافات يف 
عن  املتفرد  اجلغرايف  اجل��زء  ه��ذا 

العامل ومنه.
 * احل�����ص��ارة امل�����ص��ري��ة ت��ع��ّد من 

وت��اأث��ريًا  �صاأنًا  تقل  ل  وه��ي  احل�صارات،  اأعظم 
جعلك  الذي  ما  لكن  الرافدينية.  احل�صارة  عن 
الثيمة  لت�صبح  كربى  م�صرية  اأ�صطورة  توظفني 

املركزية يف روايتك؟
- اأنا مل اأمنح نف�صي خيار اأن اأختار  بني ح�صارتني 
ع�صقي  ع��ن  النظر  فبغ�ص  اأ�صطورتني،  ب��ني  اأو 
لتاريخ احل�صارة امل�صرية وانبهاري بكل �صغرية 
ع�صقي  اأب��دًا  عنه  يقل  ل  ال��ذي  تخ�صها  وكبرية 
وولهي بتاريخ احل�صارة امليزوبوتامية، لكن الأمر 
كان منذ البداية يتعلق مب�صمون اخلرافة نف�صها 
بني  و�صوحه  على  خلقه  بالإمكان  الذي  والربط 
والأخوين  و�صيت(  )اأزوري�ص  الأخوين  اأ�صطورة 
)قابيل وهابيل(، وهناك حوار مطول يف الرواية 
يو�صح ما كنت اأحاول اأن اأقوله يف ذلك الربط، 
وباخت�صار فاإن الثيمة هي التي فر�صت نف�صها، ل 

هوية احل�صارة…
 * ملاذا اخرتت العالقة الأخوية بني بطلي روايتك 
بناء على توظيف الأ�صطورة رمزًا موحيًا خطريًا 
الأمر  انتهى  اأن  اىل  القارئ  مبخيلة  يعبث  كان 
بتف�صري متاأخر عن نوع من الذهان املر�صي لدى 

اإيزي�ص؟
كنت  التي  بالفكرة  يتعلق  اأي�صًا  ال�صوؤال  هذا   -
التوظيف  ذل��ك  طريق  ع��ن  اأم��رره��ا  اأن  اأح���اول 

وهي فكرة تاأثري الكلمة يف عامل باتت فيه جتارة 
الكلمات م�صاعة ل رقابة عليها، فللكلمة مديات 
ورحابة واأبعاد يا �صيدي، ولها تبعات قد ُتعلي وقد 
ُت�صقط، قد َتبني وقد َتهدم، قد حُتيي وقد مُتيت. 
اأن غر�ص الكلمة اخلاطئة  اأقوله هو  اأن  اأردت  ما 
نف�صه  يف  ُيحدث  اأن  بالإمكان  املتلقي  عقل  يف 
اأوهامًا ل وجود لها، ولكي اأو�صل فكرتي تلك كان 

يجب اأن اأ�صتخدم رمزًا موحيًا وخطريًا كذاك.
روايتك  لكتابة  العربية  اللغة  اخ��رتت  كيف   *  
خو�ص  تنوين  وهل  الكوردية،  عن  بدياًل  الأوىل 

جتربة مقبلة باإحدى اللغتني؟
واأنا  غادرتها  املو�صل،  مدينة  مواليد  من  اأنا   -  
يف ال�صابعة ع�صرة من عمري وهذا يعني اأن لغة 
التعلم كانت هي اللغة العربية، اأما اللغة الكوردية 
اأذكر  اأن  واأريد  بها بطالقة،  التحدث  اأجيد  فاأنا 
كان  فقد  لوالدي  يعود  ذلك  يف  الف�صل  اأن  هنا 
حري�صًا جدًا على اأن نتقن، اأنا واإخوتي، التحدث 
باللغة الأم وكان يحفزنا دومًا على اأن تكون تلك 
هي لغة التحدث الر�صمية داخل جدران املنزل. 
هل �صاأخو�ص جتربة الكتابة باللغة الكوردية يومًا 
اإن  اأعرف  اأمتنى حقًا ولكن ل  اأنا  ما؟ ب�صراحة 

كان باإمكاين حتقيق ذلك.
على  التاأثري  يف  ر�صيد  اأي  للعائلة  ك��ان  ه��ل   *  
ت�صج  ك��روائ��ي��ة  ال�صخ�صي  بنائك 
ف�صول روايتها باخليالت وامل�صائر 

والتاريخ؟
التحليق  م��ن�����ص��ة  ه���ي  ال��ع��ائ��ل��ة   -
الأوىل لكل اإن�صان واأنا اأدين لعائلتي 
املتوا�صع،  املنجز  لهذا  بتحقيقي 
فقد  العزيز  وال��دي  بذلك  واأخ�ص 
وال�صيا�صة،  للتاريخ  حبه  عنه  ورثت 
كل  على  اأ�صكره  اأن  اأري��د  هنا  وم��ن 
واعتاد  عا�صها  التي  احلكايات  تلك 
الرتيبة  الفرتات  يف  لنا  يحكيها  اأن 
احلكايات  فيها  تتوقف  كانت  التي 
منا،  بالقرب  اأو  لنا  حتدث  اأن  عن 
اأ�صتوحي  باآخر  اأو  ب�صكل  جعلني  ما 
واأح��وره  ما  �صيئًا  تلك  حكاياته  من 
"بقايا"  ي��الئ��م  ال����ذي  ب��ال�����ص��ك��ل 

و�صخ�صياتها.

وّثقت كل �ضيء يف حقبة هي 
االأكرث ا�ضتباكًا يف تاريخ �ضعب. فقد 
وثقت احلب واجلرمية واالإرهاب 
وال�ضقوط واالرتقاء والهرب 
والغياب، لكن دون اأن تفلت من بني 
يديها اأدبية الن�ص ال�ضردي، فلم 
تقع يف مبا�ضرة التوثيق اإزاء اأدبية 
�ضوت الراوية فيه. 
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معرفتهم  بعد  وال�صاميني  امل�صريني  تاأثري 
ه��ذا  وتقليدهم  ال��غ��رب��ي��ني،  ع��ن��د  ال���رواي���ة 
يف  الروائية  امل��ح��اولت  اأوىل  بظهور  الفن 
القرن  واأوائ���ل  ع�صر  التا�صع  القرن  اأواخ��ر 
امل�صرية  املجالت  اأم�صت  بعدها  الع�صرين، 
ذلك  بعد  ثم  العراق،  اإىل  ت�صل  واللبنانية 
العراقية  وال�����ص��ح��ف  امل��ج��الت  اأ���ص��ب��ح��ت 
اأول  اأن  اإىل  ي�صري  لذلك  التقليد،  هذا  تتبع 
جريدة  يف  ك��ان  )رواي����ة(  مل�صطلح  ظ��ه��ور 
ن�صرت  ال��ت��ي   ،١٩08 ع��ام  ب��اب��ل(  )���ص��دى 
رواية ملخ�صة بعنوان )العدل اأ�صا�ص امللك( 
معلنة اأنها من الأدب الغربي، ثم نهجت هذا 
النهج �صحف اأخرى، ولكن كانت لعام ١٩١٩ 
اذ �صدرت  العراقية،  للرواية  اأهمية خا�صة 
ثم  في�صي،  ل�صليمان  اليقاظية(  )الرواية 
مع  تزامن  الذي   ١٩2١ عام  جاء  ذلك  بعد 
تاأ�صي�ص الدولة العراقية، وقدم فيه حممود 
ال��زواج(،  �صبيل  )يف  روايته  ال�صيد  اأحمد 
وبهذا العمل �صارك )ال�صيد( غريه يف ريادة 
النقاد  وعدَّ  العراق،  يف  الق�ص�صية  الكتابة 
والدار�صون عمله الأول حماولة روائية اأوىل، 
ثم اأحلقها برواية ثانية )م�صري ال�صعفاء( 

يف عام ١٩22.
من  الثالثينيات  مرحلة  اأن  جنم  د.  وبني   
ال��رواي��ة  يف  ن�صجًا  مثلت  املا�صي  ال��ق��رن 
طويلتان  ق�صتان  ُن�ِصرت  اأن  بعد  العراقية، 
هما )الدكتور ابراهيم( لذي النون اأيوب، 
وكال  ف��ا���ص��ل،  احل��ق  لعبد  و)جم��ن��ون��ان( 

العملني �صدر عام ١٩٣٩.
 دليٌل اأدبي

كاظم،  اهلل  عبد  جنم  الدكتور  وا�صتعر�ص 
كلية  يف  واحل��دي��ث  امل��ق��ارن  الأدب  اأ�صتاذ 
الآداب – جامعة بغداد، يف مقدمة الكتاب، 
العراقية  الروائية  التجربة  درا�صة  اأهمية 
على  وعمل  ع��ام،  مئة  تقارب  حقبة  ط��وال 
تكوين توجه علمي لبحث الرواية العراقية 

ون�����ص��و���ص��ه��ا، لأن��ه��ا 
و�صتبقى  ت���زال  "ل 
وبحث  نقد  م��ي��دان 
ول�صيما  ودرا���ص��ة، 
ب��ع�����ص م��راح��ل  يف 
وتاريخها  تطورها 
���ص٩.  الطويل" 
ك���م���ا ����ص���ع���ى يف 
م�����وؤل�����ف�����ه ه����ذا 

ونقدي  اأدب��ي  دليل  و�صع  اىل 
يعملون يف جمال  الذين  والكّتاب  للباحثني 
النقد الأدبي، اذ ا�صتمل الكتاب على مدخل 
عن ن�صاأة الرواية اإىل عام ١٩80، ثم تناول 
بعد هذا املدخل احلرب واأثرها يف الرواية 
اأع��م��ال  بر�صد  اه��ت��م  ول��ذل��ك  ال��ع��راق��ي��ة، 
الركابي،  اخلالق  عبد  العراقي  ال��روائ��ي 
عبد  )مكابدات  املعروفة  روايته  ول�صيما 
ا�صتمرار  على  ع��رج  ث��م  ال��ع��ا���ص��ق(،  اهلل 
وما  املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف  الرواية 
مقدمتها  يف  ت��اأت��ي  اأح����داث  م��ن  �صهدته 
بداأت  التي  – العراقية،  اليرانية  احلرب 
منذ عام ١٩80 وا�صتمرت حتى عام ١٩88، 
طعمة  غائب  الروائي  قدمه  ما  اإىل  لي�صل 
فرمان، الذي كان له منجز مهم يف تاريخ 
الرواية العراقية، اإذ واجه )فرمان( حتدي 
النقطاع عن املكان واملجتمع، وهذا ما اأثر 
تاأثريًا كبريًا يف ن�صه الروائي، وطغت على 
و�صراعاته.  املنفى  فكرة  الروائي  منجزه 
ك��م��ا ي��ذك��ر د.جن���م اأن رواي����ة )امل��رجت��ى 
وامل���وج���ل( ه��ي تعبري وا���ص��ح ع��ن م���اأزق 
واقع  يقابله الحباط من  واملنفى،  الهجرة 

الوطن واأحواله.
رواية احلرب

كما ر�صد د. جنم يف كتابه الرواية العراقية 
يف ظل احل�صار، وروايات جمتمع احلرب، 
كانت  املرحلة  ه��ذه  يف  ال��رواي��ة  اأن  وراأى 

واق����ع����ة حت��ت 
ح�������ص ت��ع��ب��وي 
ع���ل���ى ال���رغ���م 
م������ن ان����ت����ه����اء 
العراقية  احلرب 
الي����ران����ي����ة،   –
�صبب  اأن  م��ب��ّي��ن��ًا 
حدث  ما  هو  ذل��ك 
م��ن اأزم���ات وحمن 
ب��ع��د ت���وق���ف ح��رب 
الكويت،  اجتياح  ك��اأزم��ة  الأوىل،  اخلليج 
�صاربًا  احل�صار،  ثم  الأمريكي  وال��ع��دوان 
اأمثلة كثرية على ا�صتمرار رواية احلرب، اذ 
بقيت الروايات تهتم بالبطولة وال�صتب�صال 
وا�صت�صهاد.  اإ�صابة  ينتج عن ذلك من  وما 
ل��ك��ن، وب��ال��رغ��م م��ن ا���ص��ت��م��رار رواي����ات 
روائيني  اإىل ظهور  ي�صري د. جنم  احلرب، 
متكنوا من املوازنة يف رواياتهم بني التعبئة 
والفن، مقدمًا اأمنوذجًا على هذا التوازن، 
احل�صن  عبد  في�صل  ال��روائ��ي  كتبه  ما  هو 
التي   ،١٩8٩ ع��ام  اجل��ن��وب(  )اأق�صى  يف 
املحافظة  من  متكنت  رواي��ة  باأنها  و�صفها 
غلبة  عرب  ول�صيما  لها،  حت�صب  فنية  على 
النَف�ص الن�صاين الذي اأخرجها اأو كاد من 

خانة روايات احلرب.
اهلل  عبد  جنم  د.  به  قام  ما  نطالع  ونحن 
اأن هناك حماولة جادة يف  نلم�ص   ، كاظم 
تلك  وقلتها،  امل�صادر  �صح  عن  التعوي�ص 
التي تر�صد ما جرى من حتولت اجتماعية 
ن�صوء  منذ  العراقي  املجتمع  يف  و�صيا�صية 
اذ   ،١٩2١ عام  العراقي  ال�صيا�صي  النظام 
تقدم الرواية جماًل مفتوحًا يتخطى القيد 
وهذا  الأكادميي،  البحث  له  يخ�صع  الذي 
خ��ارج  م��ن  الكتاب  ه��ذا  ن��ق��راأ  يجعلنا  م��ا 
لكي  الأك��ادمي��ي��ة  والل��ت��زام��ات  ال�صوابط 

نحقق متعة الفهم والتلقي.

بات ح�ضور الرواية يف امل�ضهد الثقايف بعد عام 2003 وا�ضحًا، اذ اأخذت 
تزاحم ال�ضعر على مكانته، واأ�ضبحت مثااًل للمنجز االأدبي اجلديد. 

الرواية العراقية باأ�ضكالها االأدبية املتنوعة اقرتبت من اأن تكون �ضجاًل 
غري ر�ضمي لتحوالت املجتمع العراقي.

 

ــن  زم يف  ــة  ــي ــراق ــع ال الــــروايــــة 
احلروب واحل�شار

الراحل د. جنم عبد  بالناقد   هذا ما حدا 
الدرا�صي  م�صروعه  ط��رح  اإىل  كاظم  اهلل 
�صعى  اأجزاء  �صمن  العراقية،  الرواية  حول 
وم�صريتها  ال��رواي��ة  تاريخ  تغطية  اإىل  فيها 

لهذ  ال��ي��وم،  حتى  التاأ�صي�ص  حلظات  منذ 
ميثل كتاب )التجربة الروائية يف العراق يف 
عام  يف  ال�صادر  واحل�صار(  احلروب  زمن 
الأوىل،  بطبعته  قناديل(  )دار  عن   ،2020

ر�صدًا وحتلياًل لن�صوء الرواية العراقية ومن 
كتب فيها.

الرواية ون�شاأتها
يحيل د. جنم ظهور الرواية يف العراق اإىل 

قراءة
 يف كتاب:

د. عالء حميد اإدري�ص
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با�شم عبد احلميد حم�دي
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الإثنوغرافيا  يف  التطورية  الدرا�صات  خرجت  الأ�صاطري  هذه  من 
)ف��روي��د(  والنف�صية  ف���ورد(  )داري����ل  والإي��ك��ول��وج��ي��ة  )ت��اي��ل��ر( 
والوظيفية )مالينوف�صكي( وال�صو�صيولوجية )دوركامي وتالمذته( 
والعقيدية )بار�صونز( وعليها اأي�صًا اعتمدت معظم جتارب امل�صرح 

اليوناين القدمي.
نظم هومريو�ص الإلياذة والأودي�صة، ل للقراءة وال�صتمتاع الأدبي 
املح�ص، بل للتالوة والإن�صاد يف املحافل وجمامع ال�صمر، كما يوؤكد 
)دريني خ�صبة( يف �ص7 من ترجمته لق�صة طروادة، وهومريو�ص 
كان  ال��ذي  اجل��وال  احلكواتي  ال�صعبي،  املن�صد  ب��دور  يقوم  بذلك 
بلغة  الأ�صطوري  تاريخهم  للنا�ص  لين�صد  الأم�صار  بني  يتحرك 
يف  احلكواتي  دور  مع  يت�صابه  بذلك  وه��و  ممتنعة،  �صهلة  �صعبية 
العامل العربي الذي كان يروي لالأجيال املا�صية حكايات ومالحم 
الهاللية  وال�صرية  �صامل  والزير  واملقداد  وامليا�صة  وعبلة  كعنرتة 

والأمرية ذات الهمة وفتوح اليمن و�صواها.
من هنا كانت الإلياذة ملحمة �صعرية و�صعبية مثلما كانت احلكايات 
ف�صاًل  واخلرافات،  واملبالغات  لالأ�صاطري  حاوية  العربية  ال�صعبية 
عن تدوين بع�صها اأجزاء من التاريخ ال�صعبي، وهذه ق�صية ت�صتحق 
الدرا�صة على حدة، اإذ ل عالقة مبا�صرة لها بالأ�صاطري اإل من باب 

الرواية )احلكي( والإن�صاد.
ي�صاأل رولن بارت بعد عدد من ال�صفحات من كتابه )الأ�صطورة 
تعني  "خ�صو�صيتها  يجيب:  ثم  الأ�صطورة  خ�صو�صية  اليوم(عن 
حتويل املعنى اىل �صكل وبعبارة اأخرى الأ�صطورة دوما هي اختال�ص 
اللغة." وهو اإذ يحلل الأ�صطورة من جانبها اللغوي ال�صيو�صولوجي، 
اإمنا يعّدها لغة خمتل�صة من املا�صي بو�صفها لغة ل تريد اأن متوت.

 املهم اأن النقد ال�صكالين احلديث بداأ درا�صة املجتمعات البدائية 
الرتاثي،  فكرها  والغنائي،  الأ�صطوري  فكرها  لنا  ليحلل  الأوىل 
واأنك لتجد ذلك وا�صحًا لدى �صرتاو�ص يف )الفكر الوح�صي(١٩62 
باملو�صيقى  البحثي  لهتمامه  اأ�صافة   ،١٩6٤ و)اأ���ص��ط��وري��ات( 

ال�صعبية.
و)رمزية  اخلاطئ(  )الإن�صان  كتابيه  يف  ريكور  بول  اأ�صهب  وقد   
ال�صر( يف تقدمي الأمثلة الوافرة من الإجنيل والأ�صاطري اليونانية 
لي�صتخرج منها مفاهيم ال�صر والغفران، كما تقول اأديث كروزويل 
اخللق  اأ�صاطري  يف  باحثًا  ���ص١02  البنيوية(  )ع�صر  كتابها  يف 

الأوىل واأ�صاطري ال�صرق الأو�صط.
 ظل الهتمام باملو�صيقى يف موؤلفات هوؤلء الدار�صني عاماًل اأ�صا�صيًا 
من عوامل البحث مثلما اهتمت احلركة الرومانتيكية قبلهم باأغاين 
وتق�صيمها  بهذه احلكايات  الهتمام  وقد ظل  ال�صعبية،  احلكايات 
علميًا مت�صاًل حتى يومنا هذا يف درا�صات تتجدد با�صتمرار �صاأنها 

�صاأن الدرا�صات يف الأ�صطورة ال�صعبية ومتثالتها.

يف اأ�شاطري
ال�شع�ب القدمية

جمع طلبة الثقافة ال�ضعبية يف 
اأرجاء العامل املتح�ضر اأ�ضاطري 

ال�ضعوب القدمية يف القرن 
التا�ضع ع�ضر، ووجد الدار�ضون 

اأنها ال تعد حكايات خرافية 
تقراأ للت�ضلية ولتزجية اأوقات 

الفراغ، بل اإنها متثل اأدوات 
علمية خطرية وغنية مبا توفره 

من اإمكانات تثري كثريًا من 
النقا�ضات حول ح�ضارة البالد 

التي اأنتجتها وجمتمعها.



ت��ح��ق��ي��ق��ات

اإياد عطية اخلالدي
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مواقع  يف  وا�صع  نطاق  على  ن�صر  فيديو  ويظهر 
اأهايل  من  �صتينية  �صيدة  الجتماعي  التوا�صل 
الدواية وهي يف حالة ذهول بعد اأن نكبت بوفاة 
اأكرث  واحدة من  واأحفادها يف  اأبنائها  �صبعة من 
حازم  باأ�صمائهم:  تناديهم  ماأ�صاوية  الفجائع 
حتمل  جثامني  كانوا  لكنهم  ن�صيم،  فالح  با�صم 
الأخ��ري  مثواهم  اإىل  مك�صوفة  مركبة  نعو�صهم 
اأحد  بو�صع  لي�ص  فراق  لوعة  تعي�ص  اأمهم  تاركني 

تخيله.
م�ضاٍف اأم م�ضالخ؟

النقاء  مركز  التهم  ال��ذي  احلريق  اأن  وال��واق��ع 
من  اأكرث  خّلف  كورونا  بفريو�ص  امل�صابني  لعزل 
ت�صكو  بارئها  اإىل  اأرواحهم  فا�صت  �صهيدًا  �صتني 
اإليه ظلم الفا�صدين، لكنه مل يكن احلريق الأول، 
فقبل  ب�صعة اأ�صهر ن�صب حريق يف م�صت�صفى ابن 
ثمانني  نحو  �صحيته  ذه��ب  بغداد  يف  اخلطيب 

مديرية  عنها  ك�صفت  لإح�صائية  ووفقًا  �صهيدًا، 
ع�صر  �صبعة  هناك  ف��اإن  العامة،  امل��دين  الدفاع 
الأ�صرار،  خمتلفة  حلرائق  تعر�صت  م�صت�صفى 

لتتحول امل�صايف اإىل م�صالخ موت باجلملة!
وكان امل�صهد هو هو؛ �صراخ يتعاىل ونريان ت�صتعل 
يف اأج�صاد املر�صى ومن يرافقهم و�صباب يوؤدون 
وبت�صحية  العراقية  بالفزعة  الإنقاذ  فرق  مهام 
ل مثيل لها، وحينما تاأتي النريان على كل �صيء 

م�صتحيلة  الإنقاذ  عملية  وتغدو  اجلثث  وتتفحم 
ي��ق��ف ال��ن��ا���ص م��ذه��ول��ني م��ن ه���ول م��ا يحدث 
�صبياًل،  اإليها  يعرفون  فال  امل�صاعدة  يحاولون 
منافذ  كل  اأغلقت  وقد  ي�صنعون  ع�صاهم  وم��اذا 
النجاة اأبوابها اأمامهم، حتى فرق الدفاع املدين 
املاأ�صاة  ف�صول  تكتمل  اأن  بعد  غالبًا  تاأتي  التي 
النوع  هذا  اإخماد  يف  بالغة  �صعوبة  تواجه  فاإنها 

من احلرائق.
اأريد اأ�ضم اأمي!

اأوا�صط  يف  �صاب  وهو  العامري(،  )�صياء  يروي 
جثة  على  تعرفه  حلظة  عمره،  من  الع�صرينيات 
والدته التي توفيت يف حريق م�صت�صفى احل�صني، 
من  �صاعة  قبل  اأم��ي  م��ع  اأحت���دث  "كنت  ق��ائ��اًل: 
�صيئًا  حتتاجني  هل  لها  قلت  امل�صت�صفى،  حريق 
اأنا قادم اليك، قالت ل تاأِت اأنا �صفيت و�صاأخرج 
ات�صال  ج���اءين  عندما  البيت  يف  كنت  غ���دًا. 
احل�صني،  م�صت�صفى  يف  �صب  حريقًا  اأن  يخربين 

خرجت ب�صرعة من البيت متوجهًا اإىل امل�صت�صفى 
الإطفاء  ورج��ال  كليًا  التهمته  قد  النار  فراأيت 
املر�صى  اأين  �صرخت  النريان،  اإخماد  يحاولون 

هل خرجوا، اأين اأمي..  لي�ص ما طلعتوا اأمي؟
كومة  اإل  ال��ك��رف��اين  امل�صت�صفى  م��ن  ت��ت��ب��قَّ  مل 
قطع  غ��ري  اللهب  األ�صنة  م��ن  ت�صلم  ومل  رم���اد، 
حيث  النا�ص،  وبني  وهناك،  هنا  متناثرة  حديد 
الرجال  ونحيب  الن�صاء  �صراخ  �صوى  ت�صمع  ل 
اأمي  اأبحث عن  الكارثة، ذهبت  املفجوعني بهذه 

يف امل�صت�صفيات لعلي اأجدها، ولكن دون جدوى؟
ذهبت بعدها اإىل الطب العديل اأبحث مع النا�ص 
اق��ل��ب يف  كنت  وعندما  امل��ح��رتق��ة،  اجل��ث��ث  ب��ني 
لقد  اأم��ي،  جثة  على  التعرف  من  يئ�صت  اجلثث 
تفحمت اأج�صاد ال�صحايا ومن امل�صتحيل التعرف 
عليها، لكن اأحدهم قال هل هذه اأمك؟ �صاعدين 
عدد من ال�صباب يف رفعها، ف�صرخت اإنها اأمي، 
ول اأعرف ماذا حدث بعد ذلك، اإذ فقدت الوعي 

اأمي  ماتت  لقد  اأن��ا،  اأي عامل  اأدري يف  اأع��د  ومل 
ظلمًا."

يا ح�ضني.. لقد اأقفلت منافذ 
النجاة

م��اذا  انظر  فاجعتك،  نعي�ص  ونحن  ح�صني!  ي��ا 
كربالء،  كلها  اأيامنا  جعلوا  الفا�صدون،  بنا  فعل 
وكل ن�صائنا زينبات مظلومات مكلومات باأعز ما 

حملت اأرحامهن.
ح��دث يف  انفجارًا  اأن  الناجني  م��ن   ع��دد  ُيجمع 
الكرفاين امل�صنوع  امل�صت�صفى  اإحدى غرف عزل 
ال�صتعال،  ال�صريعة  بنل(  )ال�صندويج  مادة  من 
النا�ص  دفع  ما  ومرعب،  هائل  ثاٍن  انفجار  تبعه 
اإىل حماولة الهروب، لكن امل�صت�صفى املحتوي على 
بابني جرى اإقفال اأحدهما باإحكام، ما حال دون 
واأل�صنة  ال�صام  الدخان  للخال�ص من  فتح منافذ 

اللهب واإنقاذ اأرواح املر�صى ومن يرافقهم.
الناجني-  -اأح���د  ال�صعيدي(  )ن���زار  وي��ت��ذك��ر 

حتى بعد مرور �ضهر على 
فاجعة حريق م�ضت�ضفى 
احل�ضني التعليمي يف 
النا�ضرية، مازال اأهايل 
ال�ضحايا يعي�ضون حتت هول 
ال�ضدمة، وهم يرون اأحباءهم 
الذين ذهبوا يطلبون العالج 
يف م�ضايف الدولة قد خرجوا 
منها جثثًا متفحمة، وحمظوظ 
من متكن من التعرف على جثث 
ذويه، وما زاد من اأمل الفواجع 
املتالحقة اأن اأغلب العائالت 
خ�ضرت اأكرث من عزيز.

ك�شفت عن انهيار النظام ال�شحي.. 
حرائق امل�شت�شفيات نتاج عق�د

من الف�شاد و�ش�ء الإدارة 
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اليوم  ذلك  يف  بها  مر  التي  الع�صيبة  اللحظات 
على  انبعثت  غريبة  رائحة  اأن  وكيف  امل�صوؤوم 
�صكل غاز ت�صبب يف موت النا�ص ب�صرعة اختناقًا، 
اأن  اأراد  اأن��ه  كيف  ل�"ال�صبكة"  ال�صعيدي  وروى 
تتزاحم  بالنا�ص  ف��اإذا  يحدث   ما  ل��ريى  يخرج 
على اخلروج اأمام باب واحد، ومن دون اأن ي�صعر 
امتدت يد لإنقاذه لكنه فقد الوعي وكاد اأن يفارق 
اإىل  نقلوه  املدينة  �صباب  اأن  لول  اختناقًا  احلياة 
اأحد امل�صايف الأهلية، لكنه مازال يعاين من اآثار 

ت�صمم الرئة ب�صبب الدخان حتى الآن.
والدته،  اإىل  تعرف  العامري قد  واإذا كان �صياء 
فاإن م�صطفى خليل ظل اأيامًا يجل�ص مع ع�صرات 
والدته  جثة  بانتظار  املفجوعة  ال��ع��ائ��الت  م��ن 
ع�صرين  من  اأكرث  اأ�صمها"،  اأري��د  اأم��ي.  "اأريد 
جثة مل يجِر التعرف عليها اإل بعد اإجراء فح�ص 

احلم�ص النووي.

 جدل
 اإنها ملحنة عظيمة اأن تتحول امل�صايف التي وجدت 
بهذه  لقتلهم  مكان  اإىل  النا�ص  اأرواح  لإن��ق��اذ 
هذه  اأن  املراقبني  من  كثري  ويعتقد  الب�صاعة، 
نتيجة طبيعة لنهيار النظام ال�صحي يف العراق، 
نتيجة  �صوى  لي�صت  ن�صاهدها  التي  الفظائع  وكل 

لهذا النهيار املريع.
وهي  بفواجعها  املنكوبة  العائالت  تن�صغل  وبينما 
اجلدل  ي�صتعل  موؤملة،  م�صاهد  يف  اأحباءها  تودع 
لأ�صباب  اأم  فاعل  بفعل  احلرائق  كانت  اإذا  عما 

فنية؟!
بالالئمة   اأنحى  برهم �صالح  فرئي�ص اجلمهورية 
الف�صاد.  على  امل�صت�صفيات  ح��رائ��ق  ف��واج��ع  يف 
فاجعة  عقب  تويرت  على  تغريدة  يف  �صالح  وعد 
"هي  اإمن����ا  احل����راق  اأن  احل�����ص��ني،  م�صت�صفى 
ال��ذي  الإدارة  و���ص��وء  امل�صتحكم  الف�صاد  ن��ت��اج 

اأداء  اإ�صالح  ومينع  العراقيني  ب���اأرواح  ي�صتهني 
لأداء  �صارمة  مراجعة  اإىل  ودع��ا  املوؤ�ص�صات."  

املوؤ�ص�صات وحماية املواطنني.
ق��رارات  جملة  ال���وزراء  رئي�ص  اتخذ  جهته  من 
باإقالة وزير  -كما يحدث بعد كل فاجعة- بداأت 
�صحة  مدير  اإقالة  ثم  الأول  احلريق  يف  ال�صحة 
ذي قار وحما�صبة عدد من املق�صرين يف احلريق 

الأ�صخم والأكرث ب�صاعة يف م�صت�صفى احل�صني.
�صيا�صي يف حادث  اإىل تورط  اأملح  الكاظمي  لكن 
حريق م�صت�صفى احل�صني، وقال الكاظمي بعد يوم 
من الفاجعة  "اإن الوطنية ل تتقبل فكرة اأن يتعّمد 

العراقي قتل اأخيه من اأجل هدف �صيا�صي."
اأن حمافظ ذي قار )اأحمد اخلفاجي( فند  بيد 
يف  واأعلن  فاعل  بفعل  احلريق  يكون  اأن  فر�صية 
موؤمتر �صحفي بعد اأ�صبوع من احلادث اأن جلنة 
التحقيق التي كلفها تو�صلت اإىل اأن �صبب احلريق 
عنها  نتجت  اإدارة  و���ص��وء  وتق�صري  اإه��م��ال  ه��و 

اأخطاء فنية.
وتتطابق نتائج التحقيق املحلي مع ما اأعلنه مدير 
)العقيد  ق��ار،  ذي  حمافظة  يف  امل��دين  ال��دف��اع 
حريق  �صبب  اأن  اأكد  الذي  احل�صناوي(،  �صالح 
التعليمي هو انفجار منظومة  م�صت�صفى احل�صني 
املحيط  امل��وق��ع  يف  ال��ن��ريان  اأ�صعلت  التي  ال��غ��از 
اأجزاء  بقية  اإىل  النريان  بانت�صار  ت�صبب  ما  بها، 

امل�صت�صفى.
وقال احل�صناوي يف اإفادته لو�صائل اإعالم خمتلفة  
غاز  ت�صرب  بوجود  مالحظات  �صجلنا  اأن  "�صبق 
قبل �صهر تقريبًا، وحذرنا من وجود )هيرتات( 
املبني  امل�صت�صفى  يف  ع�صوائية  ت�صغيل  واأج��ه��زة 
مبادة )ال�صندويج بنل( القابلة لال�صتعال يف اأية 

حلظة.
احلرائق يف امل�ضايف احلكومية فقط!

حوادث  بلغت  فقد  امل��دين،  الدفاع  ملديرية  وفقًا 
حرائق امل�صت�صفيات خالل �صتة اأ�صهر نحو �صبعة 
امل�صت�صفيات احلكومية، يف حني  ع�صر حادثًا يف 

مل يحدث اأي حريق يف م�صت�صفى اأهلي!
وهي اإ�صارة بليغة مل�صتوى الإهمال والف�صاد و�صوء 
الهتمام  وع��دم  احلكومية  امل�صايف  يف  الإدارة 

بقواعد ال�صالمة العامة.

كاظم  )اللواء  املدين  للدفاع  العام  املدير  ويعزو 
بوهان( يف حديثه ل�" ال�صبكة العراقية"  اأ�صباب 
ارت��ف��اع درج��ات  ازدي���اد احل��رائ��ق، ول�صيما مع 
احل�����رارة ���ص��ي��ف��ًا، ال��ت��ي ت��وث��ر يف زي����ادة ع��دد 
�صروط  م��راع��اة  ع��دم  اإىل  امل�صجلة،  احل���وادث 
الدفاع  مديرية  من  ال�صادرة  والأم��ان  ال�صالمة 
امل���دين ال��ت��ي ط��امل��ا ح���ذرت م��ن ت��ك��رار ح��وادث 
وبخ�صائر  الأرواح  باإزهاق  ت�صبب  التي  احلرائق 

اقت�صادية ج�صيمة.
اأخرى  اأن هناك ا�صبابًا  اإىل  اللواء بوهان  واأ�صار 
تذبذب  بينها  من  احلرائق  لن��دلع  اأي�صًا  مهمة 
التيار الكهربائي ما بني م�صادر الطاقة الوطنية 
واملولدات الأهلية، ف�صاًل عن الت�صليك العنكبوتي 
الع�صوائي يف املناطق ال�صكنية والأ�صواق التجارية 
الإطفاء  ومنظومات  احلريق  مطافئ  واإه��م��ال 
املواطنني،  بني  الذاتية  احلماية  ثقافة  و�صعف 

ويف امل�صاريع واملوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية.
مركز   22٥ نحو  لديها  مديريته  اإن  قال  بوهان 
يفي  ول  ق��دمي  الآل��ي��ات  من  ق�صمًا  لكن  اإط��ف��اء، 
اإىل ط��ائ��رات  اإىل احل��اج��ة  م�����ص��ريًا  ب��ال��غ��ر���ص، 
خم�ص�صة لإطفاء احلرائق، ول�صيما مع �صعوبة 

التنقل داخل �صوارع العا�صمة واملدن الكبرية.
وا�صع  �صعبي  بغ�صب  الفواجع  هذه  ت�صببت  لقد 
اأدارت  التي  املتعاقبة،  احلكومات  النا�ص  وحمل 
يف  م��ري��ع  ب��ان��ح��دار  وت�صببت  ال�����ص��ح��ي  امل��ل��ف 
من  ح��دث  م��ا  م�صوؤولية  ال�صحية،  اخل��دم��ات 
كوارث اإن�صانية �صواء يف بغداد اأم يف النا�صرية، 

احلكومية  امل�صايف  اإغالق  اأ�صباب  عن  وت�صاءلوا 
اجل��دي��دة وال��ت��ده��ور يف ت��راج��ع اخل��دم��ات يف 
باجلهات  احل��ال  و�صل  ومل��اذا  القدمية،  امل�صايف 
ال�صحية اإىل و�صع املر�صى يف اأقفا�ص بال�صتيكية 
)�صندويج بنل( قابلة لال�صتعال عند اأدنى حريق 
و�صائل  اأب�صط  بتوفري  التفكري  دون  من  حمتمل 

مواجهة هذه احلوادث املتوقعة.
ينددون  املتظاهرين  مئات  خرج  النا�صرية  ويف 
حلياة  تعد  مل  اإذ  موؤملة،  فواجع  من  يحدث  مبا 
اإدارة  على  امل�صوؤولني  ح�صابات  يف  قيمة  النا�ص 

البالد.
مل نطلب العالج 

يق�صم )عبد الر�صا ال�صعدي( اأحد اأقارب عائلة 
من  �صبعة  بوفاة  التي فجعت  ال�صعدي(  )را�صد 
التعليمي  احل�صني  م�صت�صفى  حريق  يف  اأفرادها 
للم�صت�صفى  ن��ذه��ب  مل  "واهلل  النا�صرية:  يف 
اثنني من  بل لأن حالة  والعالج،  الأدوي��ة  لطلب 
بالأوك�صجني،  اإ�صعافه  ت�صتلزم  كانت  اأخي  اأبناء 
واإل  للم�صت�صفى،  ذهبنا  الأوك�صجني  اأج��ل  من 
ال�صيدليات مثل كل  الأدوية من  ن�صرتي  فنحن 

النا�ص."
م�صابة  مري�صة  وه��ي  ي��ا���ص��ني(،  )ب��ت��ول  اأم���ا 
ل  من  باللوم  علينا  ينحو  فتقول:  بالفريو�ص، 
يعرفون واقع  امل�صت�صفيات، يقولون: ملاذا حت�صر 
من  اأ�صالهم:  اأن  واأريد  مر�صاها،  مع  العائالت 
نفد،  اإذا  الأوك�صجني  اأ�صطوانة  للمري�ص  يجلب 
ومن ي�صتبدلها له، من يعطيه الدواء يف اأوقاته، 

اإذا مل يجد طبيبًا، من يعطيه  ينقذ حياته  من 
التي  والأغذية  والفيتامينات  وال�صراب  الطعام 
اإذا كانت املالكات  تعينه يف مقاومة الفريو�ص، 
الطبية قليلة واأغلبها من املتعينني اجلدد الذين 

ل يعرفون حتى طريقة ربط )الكانيول(؟!
اإجراءات

الت�����ص��ال  م�����رارًا  ال�صبكة"  "جملة  ح��اول��ت 
الدكتور  ال�صحة  ل���وزارة  الإع��الم��ي  بالناطق 
�صيف البدر للرد على اأ�صئلتها بخ�صو�ص اأ�صباب 
من  املتخذة  والإج���راءات  امل�صت�صفيات  حرائق 
قبلها بهذا ال�صاأن، اإل اأن البدر رف�ص الرد على 
الزيادي  ب��در  النائب  لكن  ال�صبكة،  ات�صالت 
العمل يف  اإل��غ��اء  ���ص��رورة  ع��ن  اأن حت��دث  �صبق 
تطوير  اأهمية  وع��ن  الكرفانية،  امل�صت�صفيات 

الأمن يف امل�صت�صفيات، ملنع تكرار احلرائق.
ح��ادث��ة حريق  "اإن  ل������)واع(:  ال��زي��ادي  وق���ال 
وج���ود  اأظ���ه���رت  )ع(،  احل�����ص��ني  م�صت�صفى 
املوجودة  الفنية  اجلهات  من  وا�صح  تق�صري 
تطبيق  "�صرورة  على  م�صددًا  امل�صت�صفى"،  يف 
بامل�صت�صفيات  العمل  اإلغاء  اأولهما  اإج��راءي��ن: 
املدين يف  الدفاع  وتفعيل منظومات  الكرفانية، 
تكرار حوادث  ل�صمان عدم  كافة،  امل�صت�صفيات 

مماثلة."
كما اأكد "وجود م�صت�صفيات يف جميع املحافظات 
بلغت ن�صب الإجناز فيها اأكرث من ٩8%، وميكن 
للتخل�ص  واإن كانت غري مكتملة  افتتاحها حتى 

من تكرار حوادث احلرائق.".



املعارك  اأث��ن��اء  واملقاتلون  ال��ق��ادة  يرتديها  ك��ان 
فريدة  جمموعة  وج��ود  عن  ف�صاًل  املا�صي،  يف 
امللونة  ال��زج��اج��ي��ة  النفطية  )ال�����اللت(  م��ن 
وال�صماورات  والأباريق  والأنواع،  الأحجام  ب�صتى 
النحا�صية املختلفة، ناهيك عن جدران القاعتني 
من  باأعداد  ازدحمتا  اللتني  للمتحف  الكبريتني 
ال�صور الفوتوغرافية والوثائقية القدمية عك�صت 
يف م�صامينها توثيق املنا�صبات الدينية والأحداث 
والن�صاطات الثقافية التي يقوم بها املجل�ص على 

مدار ال�صنة.
�ضيخ بغداد واجلواهرية..

حدثني ذات مرة �صيخ بغداد الدكتور ح�صني علي 
اجلواهرية  اأ�صرة  عن  رحيله-  -قبيل  حمفوظ 

وجمل�صها قائاًل: 
يف  املجال�ص  اأق���دم  م��ن  اجل��واه��ري��ة  "جمل�ص 
ال�صنني  مئات  اإىل  تاريخه  يعود  اإذ  الكاظمية، 
هذه  �صكنت  التي  اجلواهرية  بالأ�صرة  مقرتنًا 
تاريخ  البيت  ولهذا  تاريخها،  اأعماق  يف  املدينة 
قدمي يت�صل باملنا�صبات الوطنية والدينية، ومنها 
اجلهاد يف ثورة العراق الكربى عام ١٩20، ويف 
ج امللك  هذه البيوت )واأق�صد بيت اجلواهرية( توِّ
في�صل الأول ملكًا على العراق قبل اأن يتوج ر�صميًا 
يف الق�صلة، ثم ُقلَد ال�صيف يف ال�صحن الكاظمي 

ال�صريف.
املتحف الوحيد يف مدينة 

الكاظمية..
عن  وامل��ع��ل��وم��ات  التفا�صيل  م��ن  امل��زي��د  ملعرفة 
للحاج  ال��ك��ربى  الب��ن��ة  التقينا  امل��ت��ح��ف،  ه���ذا 
)اأم  اجلواهري  �صرور  ال�صيدة  اجلواهري  عبود 
اخلا�صة  بجهودها  ا�صتطاعت  التي  م�صطفى( 
فحدثتنا  موجوداته وحمتوياته،  على  اأن حتافظ 

بقولها:
اأ�ص�ص والدي -رحمه اهلل- املتحف عام ١٩٩0 يف 
دار اأخرى �صبق اأن كنا ن�صكنها قبل هذه، وتوليت 
اأنا واإخوتي م�صوؤولية الإ�صراف على املتحف بعد 

رحيل الوالد اإىل بارئه �صبحانه.
حكاية اأول �ضيف تقلده امللك 

في�ضل االأول 
حكاية  ع��ن  حتدثني  اأن  ���ص��رور  ال�صيدة  �صاألت 

ال�صيف الذي ُقلد به امللك في�صل الأول قبيل 
تتويجه ملكًا ر�صميًا على العراق عام ١٩2١ 
حمفوظ-  ال��دك��ت��ور  ذك��ر  -كما  الق�صلة  يف 

فقالت: 
والده احلاج  اأن  والدي ذات مرة  -اأخ��ربين 
غالم، الذي عرف مبهارته وخربته الطويلة 
هو  ال�صيوف،  و�صناعة  ال�صياغة  جمال  يف 
امللك في�صل  به  ُقلد  الذي  ال�صيف  من �صنع 
بح�صور  اجل��واه��ري��ة  ب��ي��وت  اأح���د  يف  الأول 
ال�صيد حممد ال�صدر-اأول رئي�ص للوزراء يف 
العراق يومذاك- ثم يف احل�صرة الكاظمية 
تتويجه  مرا�صم  ذلك  �صبقت  وقد  املقد�صة. 
اأن  اإىل  م�صرية  ال��ع��راق.  على  ملكًا  ر�صميًا 
قد  البع�ص من مقتنيات متحف اجلواهرية 

جتاوز عمرها الزمني اأكرث من ١٥0 عامًا.
و ل��ق��د ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ن��ا خ���الل جت��وال��ن��ا يف 
باحلجم  اجلب�ص  م��ادة  من  م  جم�صَّ املتحف 
الطبيعي ميثل ح�صان الإمام احل�صني )عليه 
بامل�صتلزمات  جتهيزه  مت  وق��د  ال�����ص��الم(، 
واملعدات التي كانت ت�صتخدم اأيام زمان من 

قبل الفر�صان.
�صيوف ومقتنيات نادرة.. لكنها فقدت!

ال�صيد جن��اح اجل��واه��ري -الب��ن الأك��رب للحاج 
ع��ب��ود- ح��دث��ن��ا م��ن ج��ان��ب��ه ع��ن ح��ادث��ة مهمة 
ح�صلت معهم يف زمن النظام ال�صابق وهي -كما 
وال���دروع  ال�صيوف  م��ن  لكثري  فقدانهم  ي��ق��ول- 
ل  التي  القدمية  القتالية  وامل�صتلزمات  والرماح 
دائرة  وال��دي  من  ا�صتعارتها  عندما  بثمن  تقدر 
اأثناء  ل�صتخدامها  اآن���ذاك  وامل�����ص��رح  ال�صينما 
�صالح  امل�صري  للمخرج  القاد�صية  فلم  ت�صوير 
الفراغ  بعد  اإلينا  اإعادتها  اأم��ل  على  �صيف،  اأب��و 
يجِر  ومل  فقدت،  باأنها  اأخ��ربون��ا  لكنهم  منها، 
وال�صكاوى  املنا�صدات  من  الرغم  على  تعوي�صنا 
�صكوى  قدمنا   200٣ عام  وبعد  قدمناها.  التي 
اإىل جلنة التعوي�صات، لكننا -اأي�صًا- مل نح�صل 

على اأية اإجابة بهذا ال�صدد.
جمال�ص دينية واأخرى 

ثقافية..
وحتدث ال�صيد مهدي عبد ال�صاحب اجلواهري 

املجل�ص  فعاليات  ع��ن  ���ص��رور-  ال�صيدة  -زوج 
ون�صاطاته الأخرى بقوله:

على  والديني  الثقايف  اجلواهرية  جمل�ص  داأب 
يوم  ك��ل  واحل�صينية  الدينية  جمال�صه  اإق��ام��ة 
اإىل  دينية  ودرو�صًا  حما�صرات  وتت�صمن  جمعة، 
جانب دورات يف حفظ القراآن الكرمي وتف�صريه، 
فيها  يحا�صر  خمتلفة  وعلمية  فقهية  ودرو����ص 
كذلك  �صتى،  جمالت  يف  ومتخ�ص�صون  اأ�صاتذة 
الرابع من  ال�صبت  واأدبية يف  ُتعقد جل�صة ثقافية 
الأدبية  ال�صخ�صيات  من  عدد  بح�صور  �صهر  كل 

والثقافية والإعالمية.
الفنان  ال��ن��ح��ات  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  م��ن  ولب���د 
واحدة  يف  وثق  قد  كان  النقا�ص  اإبراهيم  املبدع 
ال�صيوف  ل�صانع  كبرية  نحتية  لوحة  اأعماله  من 

املرحوم عبود اجلواهري.
رغبة  نوؤكد  اأن  اإل  ي�صعنا  ل  املكان،  نغادر  ونحن 
منا�صب  مكان  تخ�صي�ص  يف  اجلواهرية  عائلة 
موجوداته  على  للحفاظ  املتحف  تو�صعة  لغر�ص 

من الندثار وال�صياع قبل فوات الأوان.

يف بيت من بيوتاتها القدمية 
واملعروفة يف ن�ضبها وعراقتها، وهي 

اأ�ضرة اجلواهرية، يف بيت �ضانع 
ال�ضيوف املعروف املرحوم احلاج 

عبود اجلواهري، الذي حر�ص 
طوال حياته مبعاونة اأوالده 

وعائلته على جمع عدد كبري من 
املقتنيات واملوروثات الرتاثية 

احل�ضينية القدمية التي كانت وما 
تزال ت�ضتخدم يف املواكب احل�ضينية 

اأثناء اإحياء مرا�ضم عا�ضوراء يف 
�ضهر حمرم احلرام.

عب�د اجل�اهري
اآخر �شّناع ال�شي�ف

منزُلُه يف الكاظمية 
متحٌف لأعماله

علي نا�شر الكناين 
ت�ش�ير: م�شطفى اجل�اهري 

مقاب�ص ال�صيوف واأغمادها تكتم اأ�صرارها!
-حني تدخل اإىل القاعة الرئي�صة للمتحف، تقف 
بانبهار واإعجاب كبريين اأمام هذا العدد الكبري 
من املوروثات واملقتنيات القدمية املتنوعة، وتاأتي 
العربية  ال�����ص��ي��وف  م��ن  جم��م��وع��ة  مقدمتها  يف 
املحاّلة بنقو�ص جميلة ومطعمة بالذهب والف�صة 
والأحجار الكرمية، كاأنها حتمل يف طياتها اأ�صرار 
اإىل  و�صناعها،  حرفييها  وم��ه��ارة  املهنة  ه��ذه 
كالرتو�ص  اأخ��رى،  قدمية  قتالية  معدات  جانب 
التي  واملالب�ص  امللونة  والرايات  والدروع  واخلوذ 
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لرغبة  وفقًا  الكباب  اإىل  ي�صاف  كخيار  ال�صماق 
�صاخنًا  خبزًا  نقدم  ذل��ك  عن  وف�صاًل  ال��زب��ون، 

ومقبالت متنوعة.
الأك���الت  �صائر  على  اأك���رث  وال��ت��ع��رف  للحديث 
التقينا  للعراق  ال�صمالية  املحافظات  ال�صعبية يف 
طاهية  ع��ام��ًا،   ٣٥- ب�����ص��دار(  )ري��ت��ا  ال�����ص��ي��دة 
مواقع  يف  �صفحة  ولديها  منزلها،  يف  حمرتفة 
التوا�صل الجتماعي تبيع عربها وجبات الطعام 
اأغلب  اإن   : ب�صدار  تقول  وال�صعبية-  الفولكلورية 
الطلبات تاأتي على اأكلتي الدوملة وكبة احلام�ص، 
وعادة ما يزداد الطلب عليها يف نهاية الأ�صبوع. 
الأكالت  هذه  على  الطلب  يزداد  ملاذا  �صاألناها: 
فاأجابت:  الرغم من وجود مطاعم كثرية؟  على 
املطاعم،  يف  ها  بع�صُ م  ُي��ق��دَّ الوجبات  ه��ذه  اإن 
لكن ل ميكن لأي طاٍه اأن ُيعّدها كما ال�صيدات اأو 
الوجبات  هذه  اإعداد  تعلمن  فهن  البيوت،  ربات 
من اأمهاتهن وتوارثنها جياًل عن جيل، ول ميكن 
لأي رجل اأن يعد هذه الوجبات كما الن�صاء، بل اإن 
طهو هذه الأكالت يختلف من �صيدة اىل اأخرى، 
لذا يزداد الطلب على الأكالت التي تعدها ربات 
مواقع  عرب  رّوجت  ب�صدار:  ريتا  ت�صيف  البيوت. 
كان  وفعاًل  الأك��الت،  لهذه  الجتماعي  التوا�صل 
هناك اإقبال جيد واأغلب الطلبات اليوم ل تاأتيني 
من املطاعم فقط، بل حتى من الأ�صر، ول�صيما 
اأن اأغلب الفتيات اليوم -مع زمن العوملة- ل يتقنَّ 

طبخ هذه الأكالت على نحٍو جيد.
اأكلة  اأن  وج��دن��ا  امل��و���ص��وع  ه��ذا  يف  بحثنا  وم��ن 
ال�صعبية،  اإحدى الأكالت الكردية  )توجمة( هي 
وقد حتدثنا ب�صددها مع ال�صيدة )تارا اإح�صان( 
تفا�صيل  عن  و�صاألناها  عامًا-   ٣0 بيت،  -رب��ة 
"توجمة" هي  اأكلة  اإن  ت��ارا:  تقول  الأك��ل��ة،  ه��ذه 
اإحدى الأكالت الكردية املعروفة الب�صيطة وقليلة 
والبيوت  املطاعم  يف  ُتعّد  اأن  وبالإمكان  التكلفة، 
اأكلة  اإن  قائلة:  تارا  ا�صتطردت  �صواء.  حد  على 
الدو�صمة عبارة عن خليط من القرع )ال�صجر( 
باللحم  ال��ق��رع  ح�صو  يتم  واللحم،  والطماطم 
ويطبخ  ال��ك��ردي  ال���رز  امل�صمى  وال���رز  امل��ف��روم 
الطماطم  معجون  من  مكونة  خا�صة  ب�صل�صة 
الفلفل الأ�صود والليمون دوزي. وتوؤكد  وقليل من 
الفولكلورية  ال�صعبية  الأك��الت  اأن  ت��ارا  ال�صيدة 
املوروثة حتتاج اإىل جهد ووقت طويلني لإعدادها. 
الأك��الت  من  كثري  اندثار  اأ�صباب  عن  �صاألناها 
اأغلب  اإن  فاأجابت:  الراهن،  الوقت  يف  ال�صعبية 
ال�صريعة  الوجبات  اإىل  يتجهون  اليوم  ال�صباب 
اإع���داد  ل�صهولة  اأو  رمب��ا  ال��وق��ت  ل�صيق  ن��ظ��رًا 

الوجبات ال�صريعة.
اأن الأكالت ال�صعبية موروث ثقايف،  الأمر املوؤكد 
يف  اخل��ا���ص��ة  ثقافتها  مدينة  اأو  منطقة  ول��ك��ل 
الطهو. اجتهنا يف بحثنا اىل )جالل خور�صيد ابو 
متخ�ص�ص  مطعم  �صاحب  عامًا،   ٤٥- كاروان( 

والغربية-  والعربية  الكردية  ال�صعبية  بالأكالت 
بالأكالت  مطعمه  �صهرة  اأ�صباب  عن  و�صاألناه 
وجود  من  الرغم  على  غريها  عن  الفولكلورية 
فاأجاب:  املطعم،  اأطباق  قائمة  اأخرى يف  اأكالت 
املحافظات ال�صمالية يق�صدها ال�صائحون، وهم 
ال�صعبية،  الكردية  الأك��الت  ت��ذوق  ع��ادًة  يحبون 
ال�صن من �صكان املحافظات  اأن كبار  ف�صاًل عن 
الأك��الت  من  غريها  على  يف�صلونها  ال�صمالية 
النباتي  العن�صران  فيها  ميتزج  مكوناتها  لأن 
واحليواين اخلال�صان، كما ُيعتمد يف طهو بع�صها 
الأطباق  اأ�صعار هذه  اأما عن  الدهن احلر.  على 
الوجبات يحتاج  اأغلب هذه  اإن  ال�صعبية، فيقول: 
اأ�صعارها  تكون  لذلك  ووقت،  اإىل جهد  اإعدادها 

مرتفعة قيا�صًا بالأكالت ال�صريعة.
ف�صاًل عما ذكر من وجبات واأطباق طعام كثرية 
يعرف  ال��ذي  ال�صهري  اأربيل  لنب  اإغفال  ميكن  ل 
العراق.  يف  �صيته  ذاع  وق��د  )املدخنة(  بنكهته 
كثريين-  راأي  -وف��ق  ال�صعبية  الأك���الت  وتبقى 
حيث  من  ال�صريعة  الطعام  وجبات  من  اأف�صل 
لبع�ص  وهوية  م��وروث��ًا  متثل  اأنها  كما  ال�صحة، 
حمافظات العراق و�صط مطالب باحلفاظ عليها 
يف ظل �صيوع الوجبات ال�صريعة، ف�صاًل عن دخول 
املطعم  اإىل  والعربية  الغربية  الطعام  و�صفات 
طعام  وج��ب��ات  ب��ان��دث��ار  ي��ه��دد  م��ا  الكرد�صتاين 

ت�صتهر بها حمافظات كرد�صتان العراق.

وجبات  هنالك  للعراق  ال�صمالية  املحافظات  يف 
ج��زء  اأن��ه��ا  يف  ���ص��ك  ل  ���ص��ه��رية،  �صعبية  ط��ع��ام 
معظم  بها  ت�صتهر  التي  ال�صعبية  الأك���الت  م��ن 
ال�صعبية  الأك��الت  اأب��رز  من  العراق،  حمافظات 
اإل مقرتنًا  اأرب��ي��ل( ال��ذي ل ي��رد ذك��ره  )ك��ب��اب 
اأخ��رى مثل:  اأك��الت  اأرب��ي��ل(، ف�صاًل عن  ب�)لنب 
ي  كي�صكه  و���ص��ري  ب���رجن،  ون�صيك  )ال��رتخ��ي��ن��ة، 
وك����ولي ك��ول��ن��دي(، ف�����ص��اًل ع��ن ال��دومل��ة وكبة 
كرد�صتان  يف  امل��ط��اع��م  اأن  واحل���ق  احل��ام�����ص. 

حمافظًا  مايزال  منها  قليل  لكْن  كثرية،  العراق 
املتمثل  التقليدي،  الطعام  �صناعة  اأ�صول  على 
مطابخ  يف  ُتعد  كانت  التي  ال�صعبية  الأك��الت  يف 

البيوت.
ق�صرية  رحلة  يف  �صت�صحبكم  ال�صبكة"  "جملة 
الأكالت وحمبيها  تلك  اأكرث عن  تفا�صيل  ملعرفة 

و�صانعيها.
مطعم  �صاحب  ع��ام��ًا،   60- حم��م��د(   )ه��ف��ال 
يقول  الكباب-  تقدمي  يف  متخ�ص�ص  اأربيل  يف 

اإن��ه ت��وارث ه��ذه املهنة عن وال��ده، ويف الأع��وام 
املن�صرمة متكن من تطوير ديكورات املطعم بناًء 
اأولده مع احلفاظ على طبق الكباب  اأفكار  على 
ال�صمايل  الكباب  مييز  عما  �صوؤالنا  وعند  ذاته. 
اأجاب  الأخرى  املحافظات  �صائر  الكباب يف  عن 
نكهات  اأي��ة  ن�صيف  ل  نحن  قائاًل:  حممد  هفال 
اإىل الكباب، بل نعتمد يف اإعداد هذا الطبق على 
باللهجة  ت�صمى  ما  معه  ومنزج  اخلال�ص  اللحم 
ال�صّي، مع ر�ص  تتم عملية  ثم  العراقية )اللّية(، 

الأكالت ال�شعبية يف اأربيل

ت�ضتهر معظم بلدان بقاع املعمورة باإعداد اأطباق ووجبات طعام تتميز 
وتختلف عن بع�ضها، اإذ تتفاخر ال�ضعوب باإرثها احل�ضاري ومبوروثها 

ال�ضعبي من فن واأدب وتاريخ، ف�ضاًل عن ثقافة الطعام املاثلة يف االأكالت 
ال�ضعبية ذات الطابع الرتاثي.

اأربيل/ �شحى جميد �شعيد

تراٌث اأ�شيل زاحمته ال��شفات اجلاهزة
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اجلواز الإلكرتوين واأوجاع املفا�صل!
عقود-  ال�صتة  -ذات  علي(  )اأم  احل��اج��ة 
الأخ���رية  ب����الإج����راءات  خ���ريًا  ا�صتب�صرت 
واأهمها  اجل��وازات،  مديرية  اعتمدتها  التي 
التقدمي  ا�صتمارة  على  احل�صول  اإمكانية 
اأن  اإذ  للح�صول على اجلواز عرب الإنرتنت، 
اآلم املفا�صل طاملا منعتها من مراجعة دائرة 
اجلوازات التي تبعد عن دارها م�صافة طويلة 
وحتقيق  املهمة  الوثيقة  تلك  على  للح�صول 

حلمها يف اأداء منا�صك العمرة مع زوجها.

 ج�از ذو م�ا�شفات عاملية
قالت:  ال�صادة(  عبد  عليوي  )�صناء  املوظفة 
ترى  اأن  هو  ج��دًا  واملفرح  اجليد  ال�صيء  اإن 
بلدك حري�صًا على مواكبة التطور احلا�صل 
املتقدمة  ول�صيما  ال��ع��امل،  بلدان  جميع  يف 
الأنظمة احلديثة  اإدخال  على  والعمل  منها، 
العلمية  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما  واآخ��ر 
من تطور، اإىل حياة املواطن العراقي ابتداًء 
الإلكرتوين  كاجلواز  الر�صمية  الوثائق  من 
يف  ك��ث��ريًا  ت�صهل  ال��ت��ي  الوطنية  وال��ب��ط��اق��ة 

التعامالت الداخلية واخلارجية للمواطن.
 Smart Chip ال�شريحة الذكية

ال���رزاق  عبد  ال�صتار  عبد  اأح��م��د  )ال��ل��واء 
ال���ع���زاوي( -م��دي��ر ����ص���وؤون اجل�����وازات يف 
وال�صفر  املدنية  ل��الأح��وال  العامة  املديرية 
العراقية"  "ال�صبكة  ملجلة  ك�صف  والإقامة- 
اجل��واز  بها  يتمتع  التي  املميزات  اأه��م  عن 
الإل����ك����رتوين اجل���دي���د ال����ذي م���ن امل��وؤم��ل 
للمواطنني  وم��ن��ح��ه   ب��اإ���ص��داره  امل��ب��ا���ص��رة 
الأ���ص��ه��ر  يف  عليه  احل�����ص��ول  يف  ال��راغ��ب��ني 

القليلة املقبلة، مبينًا اأن اجلواز الذي ميتاز 
مم��اث��اًل  �صيكون  ال���ذي  ال�صغري  بحجمه 
�صيحتوي  العادية،  التعريفية  الهوية  حلجم 
على �صريحة ذكية  Smart Chip   فيها 
ب�صاحب  اخلا�صة  الأ�صا�صية  املعلومات  كل 

اجلواز.
ع�شيٌّ على املزورين

امل��ع��ل��وم��ات  وج���ود  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ال���ع���زاوي 
اخل��ا���ص��ة ب�����ص��اح��ب اجل�����واز داخ����ل تلك 
التالعب  من  حمايتها  �صي�صمن  ال�صريحة 

وال���ت���زوي���ر ل�����ص��ع��وب��ة الط�����الع ع��ل��ي��ه��ا من 
اأنظمة  على  لحتوائها  العاديني  الأ�صخا�ص 
اإل  قراءتها  ميكن  ول  ع��دة،  اأمنية  حماية 
الغر�ص،  لذلك  املعّدة  الأجهزة  با�صتخدام 
ولن تكون تلك الأجهزة موجودة اإل يف مواقع 
ودوائ���ر  ك��امل��ط��ارات  املخت�صة  املوؤ�ص�صات 
العالقة،  ذات  الدوائر  من  وغريها  الإقامة 
�صت�صاحب  ال��ت��ي  الأخ����رى  امل��م��ي��زات  وم��ن 
بنظام  العمل  هو  الإلكرتوين  باجلواز  العمل 
اأي�صًا، التي  اأو الفيزا الإلكرتونية  التاأ�صرية، 

التي �صُيعمل بها عند  �صتكون �صمن الآليات 
انطالق اجلواز الإلكرتوين قريبًا.

ب�ابات اإلكرتونية 
مدير �صوؤون اجلوازات اأكد اأن العمل باجلواز 
الإلكرتوين يتطلب اأعماًل اأخرى اأهمها ن�صب 
امل��ط��ارات  م��داخ��ل  عند  اإلكرتونية  ب��واب��ات 
امل��ع��ل��وم��ات  ق�����راءة  مهمتها  وخم���ارج���ه���ا، 
املوجودة على ال�صريحة الذكية التي يحتويها 
اجلواز، وعند تطابق املعلومات والتاأكد من 
�صحتها تفتح البوابة وت�صمح للم�صافر باملرور 
خاللها، ويف حال وجود معلومات ناق�صة اأو 
خاطئة اأو وجود موؤ�صرات اأمنية تقت�صي منع 
�صتبقى  البوابة  ف��اإن  ال�صفر،  م��ن  امل�صافر 
بعبورها،  ال�صخ�ص  لذلك  ت�صمح  ول  مغلقة 
الأمن  اأجهزة  اإىل  اإ�صارة  اإر�صال  عن  ف�صاًل 
املراقبة بحدوث م�صكلة لدى امل�صافر املعني 
والتاأكد  للحالة  املنا�صبة  الإج��راءات  لتخاذ 

منها.
طريقة اإ�شدار اجل�از

الإلكرتوين  اجلواز  اإ�صدار  اأن  بني  العزاوي 
على  �صيح�صلون  الذين  لالأ�صخا�ص  �صيكون 
هذه الوثيقة الر�صمية لأول مرة، ف�صاًل عن 
�صفر  ج���وازات  ميتلكون  الذين  الأ�صخا�ص 
قدمية ويرغبون بتجديدها، موؤكدًا اأن العمل 
انتهاء  حني  اإىل  �صي�صتمر  احل��ايل  باجلواز 
تاريخ نفاذيته  اإىل  مدة �صالحيته والو�صول 
ت��زوي��د امل��واط��ن ب��اجل��واز  ب��ع��د ذل���ك  ليتم 

الإلكرتوين اجلديد.
�شرورة ع�شرية

العمل  اأن  اأو���ص��ح  اجل����وازات  ���ص��وؤون  مدير 
بالإ�صدار اجلديد من وثيقة ال�صفر )اجلواز 
اأن  ول�صيما  �صروريًا،  اأ�صبح  الإل��ك��رتوين( 
اأغلب دول العامل املتطور اجتهت اإىل العمل 
منها  عدة  مبزايا  ميتاز  الذي  النظام  بهذا 
ال��وق��ت واجل��ه��د ويف ع��دد  الخ��ت�����ص��ار يف 
املوظفني، ف�صاًل عن العمر الطويل للجواز، 
ك��ل ه���ذه امل��م��ي��زات وغ��ريه��ا دف��ع��ت��ن��ا اإىل 
واحلر�ص  امل�صروع  ه��ذا  تنفيذ  يف  الإ���ص��راع 

على انطالقه يف اأقرب وقت ممكن. 

مل يكن اأحد يتوقع اأن اجلواز االإلكرتوين �ضريى النور بعد خما�ص 
ع�ضري مع تلك املعوقات التي حالت دون انطالق م�ضروعه الواعد، 

واأهمها تاأخر و�ضول التخ�ضي�ضات املالية التي حولت احللم يف نهو�ضه 
من �ضباته الطويل اإىل ما ي�ضبه امل�ضتحيل. ذلك اجلواز الذي �ضي�ضهد 

والدة ي�ضرية بف�ضل تلك املالكات التي عملت ب�ضمت و�ضط �ضخب 
االإجراءات االإدارية واملالية التي لطاملا وقفت عائقًا اأمامهم. طه ح�شني 

مياثل البطاقة 
التعريفية يف احلجم

ع�شري واآمن
ـــل الــعــمــر ـــ�ي وط

اجل�از 
الإلكرتوين.. 
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�ضلب امل�ضيح حدث تاريخي
ال�صيد  �صلب  ال��دي��ن  علماء  م��ن  كثري  يتقبل 
امل�صيح على اأنه حدث تاريخي حقيقي. فعملية 
والأناجيل،  بول�ص،  كتابات  يف  م�صجلة  �صلبه 
ثورة  قاد  يهودي  )جرنال  يو�صيفو�ص  وكتابات 
ال��ي��ه��ود �صد ال���روم���ان(، وامل����وؤرخ ال��روم��اين 
حول  بينهم  فيما  العلماء  ويختلف  تا�صيتو�ص. 
و�صياق  ال�صلب  لتفا�صيل  التاريخية  ال��دق��ة 

احلدث ومعناه.

بالأحداث  امل�صيح  اآلم  اإ�صدارات  معظم  تبداأ 
الكتاب  بع�ص  وي���درج  جث�صيماين  ب�صتان  يف 
الأحداث،  ت�صل�صل  الأخري �صمن  الع�صاء  اأي�صًا 
بينما يبداأ بع�صهم الق�صة بوقت مبكر من اأحد 
القد�ص  امل�صيح  ي�صوع  دخل  عندما  ال�صعانني، 

ورحبت به اجلماهري .
وال�����ص��ك،  ال��ظ��ل��م،  ق�����ص��ة  امل�����ص��ي��ح ه���ي  اآلم 
املهني.  امل��وت  النهاية  ويف  والأمل،  واخل���وف، 
ه��ذه  اخ��ت��رب اهلل  ك��ي��ف  اآلم����ه  ت��خ��ربن��ا ق�صة 

بها  عا�ص  التي  نف�صها  بالطريقة  به  الأ�صياء 
الب�صر العاديون.

ال�صورة الأكرث �صهرة لآلمه عرب الع�صور التي 
انغر�صت يف اأذهان كثري من النا�ص هي �صورة 
ومعاناته  عذاباته  اآخر  يف  ج�صدته  التي  �صلبه 
على ال�صليب، التي متثلت بعد ذلك بالتماثيل 
احلجرية  وال�����ص��ور  وال���زج���اج،  وال��ل��وح��ات، 
واخل�صبية يف الكنائ�ص، ويف املجوهرات واحللي 

الذهبية التي تزين بها النا�ص.

اآلم ال�شيد امل�شيح رفعت 
اخلطيئة عن كاهل الب�شرية

الفن،  اأ�صكال  من  كثري  يف  امل�صيح  اآلم  تظهر 
كما يف املو�صيقى، ويف الدراما وباتت مو�صوعًا 

للوحات فنية ل ح�صر لها.
املثايل  النموذج  هي  امل�صيح  اآلم  فاإن  روحيًا، 
للمعاناة، وهي واحدة من املو�صوعات ال�صائعة 

يف الدين امل�صيحي.
املعاناة لي�صت املو�صوع الوحيد يف الآلم، على 
اأن  يعتقدون  امل�صيحيني  بع�ص  اأن  من  الرغم 
تلعب  منها  عانى  التي  واجل��روح  امل�صيح  اآلم 

دورًا كبريًا يف تخلي�ص الب�صرية من اخلطيئة.
جعل  قد  اهلل  اأن  للب�صرية  ي�صوع  م��وت  ُيظهر 
معاناة  كل  لتحمل  كامل  ا�صتعداد  على  امل�صيح 
ثمة  كما  الأخ��ري،  املوت  عذاب  حتى  الب�صرية، 
الب�صر  اإحجام  رغم  الطاعة،  هو  اآخر  مو�صوع 
الكامل لرغبات  اإذعانه  اأظهر ي�صوع  وخوفهم، 
اهلل. لكن املو�صوع الأخري هو الن�صر - انت�صار 
ميكن  ل  ال�صبب  ول��ه��ذا   - امل��وت  على  امل�صيح 

ف�صل ق�صة الآلم عن ق�صة القيامة.
ق�ضة االآالم

اأ�ص�ص ق�صة اآلم امل�صيح هي:
ب�����ص��ت��ان  الأخ��������ري، وع����ذاب����ه يف  ال���ع�������ص���اء   
يهوذا،  خانه  بعدما  واعتقاله  اجلث�صيماين، 
وحماكمته اأمام بيالط�ص التي حكم فيها عليه 

باجللد وال�صلب، ثم �صلبه.
الع�ضاء االأخري

الأخرية معًا،  الوجبة  ي�صوع وتالميذه  يت�صارك 
وكان ذلك اآخر ما احتفل به ي�صوع مع تالميذه، 
احلدث  يعّد  و�صلبه.  وحماكمته  اعتقاله  قبل 
القربان،  �صر  ب��ه  اأُ�ص�ص  اإذ  الأه��م��ي��ة،  �صديد 
وقّدم فيه ي�صوع خال�صة تعاليمه. احلدث ميثل 

املقابل الإجنيلي ملنا�صبة خمي�ص الأ�صرار.
العذاب يف احلديقة

لق�صاء  تالميذه  مع  ي�صوع  ذهب  الع�صاء،  بعد 
جث�صيماين.  ب�����ص��ت��ان  يف  ال�����ص��الة  يف  ال��ل��ي��ل 
الهروب من  باإمكانه  اإذا كان  ي�صاأل اهلل  ي�صوع 
الكاأ�ص  ه��ذه  خذ  ترغب،  كنت  "اإذا  م�صريه: 

مني؛ لكن لي�صت اإرادتي، بل اإرادتك".
يخ�صع  فاإنه  ال�صالة،  هذه  من  الرغم  وعلى 
باإرادته لإرادة اهلل وي�صتمر يف حت�صري نف�صه. 

ير�صل اهلل مالكًا ليمنح ي�صوع القوة على حتمل 
وكان  ال�صالة  يف  ي�صوع  ا�صتمر  املحنة.  ه��ذه 
مثل  ك��ان  "عرقه  اأن  ل��درج��ة  وك��رب��ت��ه  ح��زن��ه 
قطرات من الدم". نام التالميذ الذين طلبهم 
ي�صوع اأن ينتظروه. حتى اأقرب اأ�صدقائه تركوه 

يعاين وحده.
قبلة يهوذا اخلائنة

ال�صلطات  اأر�صلتهم  اجلنود،  من  زمرة  و�صلت 
اليهودية، اإىل احلديقة لعتقال امل�صيح. يهوذا 
يخون ي�صوع اإذ يدل اجلنود عليه بتقبيله، وتلك 
كانت الإ�صارة التي رتبها م�صبقًا. بطر�ص، اأحد 
التالميذ، ياأخذ �صيفًا ويقطع اأذن اأحد اجلنود، 
ظانًا اأنه بذلك يحاول حماية ي�صوع، لكنه اإمنا 
يتخلى عن تعاليم ي�صوع �صد العنف، يذكر اأن 
يداوي  وكان  العنف  قد حرم مزيدًا من  ي�صوع 

اجلرحى حتى يتماثلوا لل�صفاء.
هو  اأم��ا  بعيدًا،  ي�صوع  ويوؤخذ  التالميذ  يهرب 

في�صتجوبه امل�صوؤولون اليهود.
ا�ضتجواب ي�ضوع

ال��ق��ادة  م��ن  جمموعة  اأم���ام  ي�صوع  ي�صتجوب 
رواي���ات  الأن��اج��ي��ل  تعطي  ال��ي��ه��ود.  الدينيني 
اأراد  خمتلفة ع��ن ه��ذا وع��ّم��ن ك��ان ح��ا���ص��رًا. 
ي�صوع  ت��دم��ري  ال��ه��ي��ك��ل،  كهنة  رئ��ي�����ص  ق��ي��اف��ا، 
ي�صقط  اأن  �صاأنه  من  مترد  يف  يت�صبب  اأن  قبل 
ال�صلطات  غ�صب  ويثري  امل��ري��ح  الهيكل  ع��امل 
ما  يقول  ي�صوع،  ا�صتجواب  اأثناء  الرومانية. 
يكفي للرومان اأن يروه متمردًا، واليهود يعّدونه 

فًا. جمِدّ
حماكمة امل�ضيح 

اليهودية  ال�صلطات  اأم��ام  امل�صيح  حماكمة  اإن 
يف  ا�صتخدمت  وق��د  اجل���دل،  م��ن  ك��ث��ريًا  تثري 
ال�����ص��ام��ي��ة. ل يلوم  ل��ت��ربي��ر م��ع��اداة  امل��ا���ص��ي 
امل�صيحيون املعا�صرون اليهود على موت ي�صوع. 
للغ�صب  اأ�صباب عدة  اليهودية  لل�صلطات  كانت 

من ي�صوع، منها:
�صابق من  �صلطتهم - يف وقت  ي�صوع  • حتدى 
على  واحتج  الهيكل  اإىل  ي�صوع  ذهب  الأ�صبوع 
التي  املظامل  لكل  رمزية  ك��اإدان��ة  ال�صيارفة، 

دافع عنها الهيكل.

اليهودية. ال�صريعة  تف�صري  يعيد  ي�صوع  • كان 
• كان ي�صوع يخالف القوانني املتعلقة بال�صبت.

عّدته  م��ا  وه��و  امل�صيح،  اإن���ه  ي�صوع  ق��ال   •
ال�صلطات جتديفًا.

ال�ضلب
"ملك  ت�صميته  م��ن  ��خ��ر  ���صُ ث��م  ي�����ص��وع  ُج��ل��د 
باإكليل  ُتوج  منه  ال�صخرية  �صياق  ويف  اليهود"، 
من الأ�صواك وكان يرتدي رداًء اأرجوانيًا. ي�صوع 
مب�صاعدة  ال�صلب  مكان  اإىل  �صليبه  يحمل 

�صمعان القريواين.
اجللجلة  ي�صمى  م��ك��ان  يف  ال�����ص��ل��ب  ي��ح��دث 
اإىل  املنطقة  ه��ذه  ت�صمية  تعود  اجللجثة،  اأو 
ى  ُيَعَرّ ي�صوع  اجلمجمة.  موقع  وتعني  الآرامية 
ر على ال�صليب. وتو�صع فوق راأ�صه لفتة  وُي�صَمّ
اثنني  �صلب  مت  اليهود".  "ملك  عليها  كتب 
حتقق  �صاعات،  ب�صع  بعد  معه.  املجرمني  من 
اجلنود من موت امل�صيح بطعنه يف جنبه. الدم 

واملاء يتدفقان، ُينزع ج�صد ي�صوع ويدفن.
اجلراح اخلم�ضة النفي�ضة

هي  املقد�صة(  )اأو  الثمينة  اخلم�صة  اجل��روح 
جروح يدي امل�صيح ورجليه وجنبه، وكانت هذه 
الغالب  يف  الروحي،  التفاين  مو�صوع  اجل��روح 
جرى  ق���رون.  لب�صعة  الكاثوليك،  ال���روم  ب��ني 
اخلم�ص  للجروح  الكنائ�ص  من  ع��دد  تكري�ص 
هذا  حول  ال�صلوات  من  كثري  وُكتب  النفي�صة، 
املو�صوع. بع�ص املذابح مزينة بخم�صة �صلبان؛ 
 - زاوي����ة  ك��ل  يف  وواح����د  املنت�صف  يف  واح���د 
الع�صور  يف  اخلم�صة.  الثمينة  اجلروح  لتمثيل 
فكان  امل�صيح  اإ���ص��اب��ات  احُت�صبت  الو�صطى، 

اإجمايل عددها 5466 اإ�صابة اأثناء الآلم.
اآالم امل�ضيح يف الفن

الأمل هو اأحد املوا�صيع الأكرث �صيوعًا يف الفن. 
لتزيني  ب�صدة  مطلوبة  ال�صلب  لوحات  وكانت 
اإىل  ال�صلب  ل��وح��ات  اأق���دم  وت��ع��ود  الكنائ�ص. 

القرن اخلام�ص.
مذبح  لوحة  �صهرة  الأك���رث  اللوحات  ب��ني  م��ن 
ال�صلب  لوحة  اإن  ملاتيا�ص غرونوالد.  اإيزنهامي 
ي�صوع  لأمل  التف�صيلية  معاجلتها  يف  مرهقة 

اجل�صدي.

اآالم امل�ضيح هي ق�ضة 
اعتقال ي�ضوع امل�ضيح 
وحماكمته ومعاناته، 

وينتهي االأمر باإعدامه 
�ضلبًا. هذه االآالم هي حلقة 
�ضمن ق�ضة اأطول وال ميكن 

فهمها بنحو �ضحيح دون 
Pa s"  ��ضة القيامة. كلمة
ياأتي  اآالم،  sion" ومعناها 

اأ�ضلها من كلمة التينية 
تعني املعاناة.

ترجمة: اآلء فائق

BBC عن موقع
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بالكرامات  ال�صالم(  )عليه  عون  الإمام  ا�صتهر 
واملعجزات التي حتدث يف مرقده ال�صريف.

املقام  ه��ذا  زارت  العراقية"  ال�صبكة  "جملة 
ال�صياحية  ب��امل��ع��امل  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  املُ���ك���ّرم 
ال�صيد  التقت  العراق حيث  والآثارية يف  الدينية 
ملزار  اخلا�ص  الأم��ني  علي(  عمران  اهلل  )عبد 

الإمام عون )ع(.
حمطة للزائرين

هذا  يعد  علي:  ع��م��ران  اهلل  عبد  ال�صيد  يقول 
امل��زارات املهمة يف حمافظة كربالء  امل��زار من 
الرئي�صة  امل��ح��اور  اأح��د  على  يقع  لأن��ه  املقد�صة 
لتوافد ماليني الزائرين اإىل مدينة اأبي الأحرار 

الإمام احل�صني )ع(، فهو ميثل حمطة ا�صرتاحة 
حمافظة  اإىل  العراق  حمافظات  من  للوافدين 
الإمام  مرقد  عن  يبعد  ل  وهو  املقد�صة  كربالء 

احل�صني )ع( اأكرث من ١0كم.
�ضهيد الطف

ي�صيف ال�صيد الأمني اخلا�ص للمزار: الإمام هو 
عون بن عبد اهلل بن جعفر بن اأبي طالب بن عبد 
املعروف  اأبي طالب  بن  هو جعفر  املطلب، جده 
احلب�صة،  اإىل  املهاجرين  ق��اد  ال���ذي  بالطيار 
اأب���ي طالب  ب��ن  الإم����ام علي  بنت  زي��ن��ب  واأم���ه 
)ع(، �صارك يف واقعة )الطف( مع خاله الإمام 

احل�صني )ع(، وا�صت�صهد فيها.

وت�صري خمطوطة ال�صيد مهدي القزويني امل�صماة 
)فلك النجاة يف اأحكام الهداة( اإىل اأن عون بن 
عبد اهلل قد دفن خارج احلائر احل�صيني يف هذا 
املوقع، وهذه املخطوطة موجودة يف مكتبة ال�صيخ 
حممد ح�صني كا�صف الغطاء، ولدينا ن�صخة من 

هذه املخطوطة.
والدته وا�ضت�ضهاده

اإن التاريخ الوحيد  يقول ال�صيد الأمني اخلا�ص: 
املوؤكد عن عون بن عبد اهلل هو تاريخ ا�صت�صهاده 
حتدد  ومل  املقد�صة،  بكربالء  الطف  واقعة  يف 
ا�صت�صهاده  لكن  بال�صبط،  ال��ولدة  تاريخ  الكتب 
الإمام احل�صني  ا�صت�صهاد  قبل  كان يف ٣ حمرم 

)ع(، �صنة 6١ه� / 680م.
ق�ضته

الرزاق  عبد  امل��وؤرخ  اإن  الأم��ني اخلا�ص:  ي�صيف 
احل�����ص��ن��ي يف ك��ت��اب��ه )ت���اري���خ ال���ع���راق ق��دمي��ًا 
ب��الإم��ام  التحق  م��ن  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر  وح��دي��ث��ًا( 
الأ�صدي،  مظاهر  بن  حبيب  هو  )ع(  احل�صني 
وجد  وعندما  الكوفة،  اأح��وال  يعرف  كان  ال��ذي 
له  ق��ال  )ع(  احل�صني  ل��الإم��ام  النا�صرين  قلة 
على  ي�صكنون  اأ�صد  بني  من  جماعة  اأع��رف  اإين 
فدعني  املخيم  من  بالقرب  اأو  الكوفة  م�صارف 
له  فقال  لين�صروك  ا�صتن�صرهم  لكي  اأذه��ب 
الإمام اأن اذهب، واأر�صل معه عون بن عبد اهلل 

بن جعفر الطيار ليكون حجة لبني اأ�صد، فتوجها 
اإليهم و�صعد حبيب بن مظاهر الأ�صدي خطيبًا 
فالتف حوله ٩0 فار�صًا، وعندما التحقوا باملخيم 
زي��اد  ب��ن  اهلل  لعبيد  اخل���رب  و���ص��ل  احل�صيني 
الذين  اجلماعة  ملالقاة  الكتائب  اإحدى  فاأر�صل 
التحقوا مبع�صكر الإمام احل�صني ودارت املعركة 
وجرح  معه  وم��ن  اهلل  عبد  بن  ع��ون  وا�صت�صهد 
حبيب بن مظاهر الأ�صدي الذي عاد اإىل املخيم 
فكان  احلادثة  احل�صني  لالإمام  فروى  احل�صيني 
جواب الإمام احل�صني )ع( اأن لحول ول قوة ال 

باهلل العلي العظيم.
اإعمار املرقد 

مل حتدد امل�صادر التاريخية مراحل بناء مرقد 
الطيار )ع(، ولكن  عون بن عبد اهلل بن جعفر 
من  هم  املرقد  بنوا  الذين  اأن  ن�صمع  ما  كثريًا 
)اخل��دم وال��ك��ّوام(، وق��د ك��ان قرب ع��ون مكانًا 
على  يوجد  وك��ان  الطني،  من  غرفة  اأو  �صغريًا، 
املنطقة، ح�صبما  هذه  �صندوق خ�صبي يف  القرب 
هناك  تكن  مل  للمزار:  اخل��ا���ص  الأم���ني  ي�صرد 
املنطقة  ه��ذه  كانت  اإذ  ال��زائ��ري��ن،  مل��رور  ط��رق 
امل��زار  اإع��م��ار  ب��داي��ة  م��ع  لكن  �صحراوية،  �صبه 
وكانت  روي���دًا،  روي��دًا  بالتو�صع  املنطقة  اأخ��ذت 
اأوىل حمالت الإعمار على يد اأحد �صيوخ امل�صعود 
طينية  قبة  وبنى  ال�صريف  امل��رق��د  رمّم  ال��ذي 
�صغرية قبل �صنة ١٩00م، بعد ذلك ُطور املرقد 

و�ُصيدت فيه بع�ص الغرف.
ان�صم مزار عون بن عبد اهلل اإىل دائرة الأوقاف 
برتميم  ب���داأت  التي  ١٩68م،  �صنة  ك��رب��الء  يف 
عن  ف�صاًل  الأمامية،  الواجهة  يف  حمال  وبناء 
١٩72م  �صنة  ويف  للحر�ص،  وغرفة  خمزن  بناء 

اأغلقت هذه املحال ب�صبب كرثة الزائرين.
جرى  احل��دي��ث،  الطريق  ُفتح  عندما  بعدها، 
ف�صاًل  ال�صرقية،  اجلهة  يف  اأخ��رى  حم��ال  بناء 
ع���ن ب��ع�����ص امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة وال��ط��ارم��ت��ني 
�صبت  كذلك،  2002م  �صنة  والغربية  ال�صرقية 
بعد  امل�صلح،  غري  باخلر�صان  ال�صحن  اأر�صية 
بدون تخطيط هند�صي  ولكن  البناء  تطور  ذلك 
وح�صب احلاجة، فكان املزار غري نظامي واأبواب 

الدخول واخلروج مل تكن نظامية كذلك.

 يف مطلع عام 2008م ان�صم املزار اإىل الأمانة 
خطة  واأع���ددن���ا  ال�صيعية،  ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام��ة 
بال�صرتاك معهم ومع الق�صم الهند�صي، فكانت 
مل  اأنها  اإذ  ر�صميًا،  الأر���ص  با�صتمالك  البداية 
يف  �صرعنا  بعدها  امل���زار،  با�صم  م�صجلة  تكن 
اإعداد الت�صاميم واخلرائط الهند�صية اخلا�صة 
بهذا ال�صرح العمراين بالتعاون مع وزير الإعمار 
الذي  ال��دراج��ي  �صاحب  حممد  ال�صيد  الأ�صبق 
اطلع على املزار فكانت بداية التعاون بال�صرتاك 
الهند�صي  والق�صم  للمزارات  العامة  الأمانة  مع 
ودائرة  الهند�صية  وال�صت�صارات  املباين  ودائرة 
األف   20،000 م�صاحة  على  الهند�صي  الإعمار 

مرت مربع.
مرقد  لأن  نوعها،  من  فريدة  الت�صاميم  كانت   
لزوار  ب"  "املعزِّ ي�صمى  كان  اهلل  عبد  بن  عون 
الزائرين  يخدم  كان  اإذ  )ع(،  احل�صني  الإم��ام 
احل�صني)ع(،  الإم���ام  مرقد  اإىل  الو�صول  قبل 
معمارية  جوهرة  اأو  بوابة  الفكرة  كانت  لذلك 
لدخول الزائرين، والكل يعلم اأن اأهايل العا�صمة 
بغداد واملحافظات ال�صمالية عندما يدخلون اإىل 
عون  الإم���ام  قبة  اإىل  وي�صلون  كربالء  مدينة 
اإىل  دخلوا  قد  اأنهم  مطمئنني  يكونون  الزرقاء 
مدينة كربالء، ف�صاًل عن اأن مرقد عون بن عبد 
التقاء  مكان  اأو  ا�صرتاحة  حمطة  يعد  كان  اهلل 
الزائرين الذين َيتوجهون لزيارة الإمام احل�صني 

)ع(.
ثالث  اأو  �صنتني  الت�صاميم  اإع����داد  ا�صتغرق 
الفريد من  الت�صميم  لذلك خرج هذا  �صنوات، 
من  للعيان  املالمح  ب��داأت  اهلل  �صاء  واإن  نوعه، 
ُعقد  ذلك  بعد  اإ�صالمية،  واأقوا�ص  وقبة  منائر 
واملحافظة  للمزار  اخلا�صة  الأمانة  بني  اجتماع 
اخلطابي  ج��ا���ص��م  ن�صيف  امل��ح��اف��ظ  ب��رئ��ا���ص��ة 
برئا�صة  ال�صيعية  ل��ل��م��زارات  العامة  والأم��ان��ة 
خطة  لإع���داد  اجل��وه��ر  خليفة  ال�صيخ  �صماحة 
لبناء هذا املرقد ال�صريف، ول�صيما اأن البلد قد 
تعر�ص اإىل �صائقة اقت�صادية، فكانت اخلطة اأن 
ُي�صيد املقام من اإيراداته ومن املتربعني، وفعاًل 
تبلورت هذه الفكرة، وبركات اأهل البيت موجودة 
املزار،  هذا  يف  ول�صيما  البناء،  تفا�صيل  كل  يف 

م�ضجٌد من م�ضاجد اهلل التي يذكر فيها ا�ضمه، و�ضرٌح عمراين يتميز 
بت�ضميمه املختلف عن باقي االأماكن الدينية، تهفو اإليه قلوب 

الزائرين، اإنه مرقد االإمام عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار )ع(، 
اأحد فروع ال�ضجرة املحمدية وغ�ضونها املمتدة يف البالد االإ�ضالمية، 

واأبرز �ضهداء معركة الطف اخلالدة.
عامر جليل اإبراهيم 
ت�ش�ير- ح�شني طالب

�شهيُد الطفِّ و�شاحُب الكرامات 

الإمام ع�ن بن عبد اهلل 
بن جعفر الطيار )ع(...

مرقُد ومزاُر
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وبدعم الأمانة العامة للمزارات ال�صيعية ومتابعة 
ميدانية من حمافظ كربالء واملتربعني، كذلك 
احلديد  مب��ادة  تربعت  التي  باك�صتان  دول��ة  من 
واملرمر لبناء هذا ال�صرح، نحن الآن يف مراحل 
اللم�صات  تو�صع  �صوف  اإذ  الإعمار  من  متقدمة 
ببناء  العمل  و�صيبداأ  ال��ع��ام،  ه��ذا  لها  الخ��رية 

الأواوين على م�صاحة ١٤،000 األف م2.
تفا�ضيل املزار

العبادي،  حممد  قا�صم  دري��د  املهند�ص  يقول 
بن  عون  م��زار  لإعمار  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص 
اإنه اعتمد على  عبد اهلل بن جعفر الطيار)ع(، 
بالطراز  ال�صريف  للحرم  املعمارية  الإن��ه��اءات 
الرتاث  مع مراعاة �صوابط  الإ�صالمي احلديث 
والعمارة الإ�صالمية يف العراق، والطراز املعتمد 
هو الطراز الفاطمي وي�صمل الكا�صي الكربالئي 

واملرمر الأونك�ص.
اخلر�صاين  الهيكل  مرحلة  اأُجن���زت  واأ���ص��اف: 
كافة من  املعمارية  بتفا�صيلها  الطابوق  ومرحلة 
للحرم،  رئي�صة  وبوابات  تربيد  و�صفتات  اأقوا�ص 
ف�صاًل عن ذلك و�صلنا اإىل ن�صب اإجناز متقدمة 
الثانية،  للهند�صة  التكميلية  اخل��دم��ات  م��ن 
وه��ي اأع��م��ال ال��دك��ت��ات وق��ن��وات ال��ه��واء بن�صبة 
الأعمال  وت�صليك  مد  �صبكة  اإىل  اإ�صافة   %٩8
ومنظومات  الإن����ذار  ومنظومات  الكهربائية 

اخل��روج  حركة  توجيه  ومنظومات  ال��ك��ام��رات 
الأمور  والعمل جاٍر يف  املليونية،  الزيارات  اأثناء 
اأعمال  تلي ذلك  كليًا،  �صتنجز  وقريبًا  التكميلية 
مب�صاعدة  عليها  نعمل  التي  الداخلية  الإنهاءات 
الأم��ان��ة  م��ن  وتوجيٍه  وب��دع��ٍم  اخلا�صة  الأم��ان��ة 
ب�صماحة  املتمثلة  ال�صيعية  ل��ل��م��زارات  العامة 
مبا�صر  وبدعم  توفيقه(  )دام  اجلوهر  ال�صيخ 
باملحافظ  متمثلة  كربالء  حمافظة  من  وحثيث 

لتذليل كافة العقبات.
املهند�ص  حديث  اخلا�ص  الأم��ني  ال�صيد  يكمل 
�صوف  ال�صريف  ال�صباك  قائاًل:  العبادي  قا�صم 
اإىل  اأجنحة  اأ�صيفت  اإذ  نوعه،  من  فريدًا  يكون 
كل ركن، وهذه منطلقة من فكرة اأجنحة جعفر 
الطيار )ع(، و�صوف ُي�صنع يف جمهورية باك�صتان 
ال�صريفة  احل�صرة  8م،  وارتفاعه   ٥×٣ واأبعاده 
حتتوي على 6 اأبواب، ٤ رئي�صة وبابان خدميان، 
الأبواب الرئي�صة يف الواجهة الأمامية ت�صمى باب 
املراد واجلهة ال�صرقية ت�صمى باب الزينبية، اأما 
باب  ه��ي  واخللفية  ال��راأ���ص  ب��اب  فهي  الغربية 
القبلة باجتاه القبلة ال�صريفة. ونظرًا لقربه من 
ال�صارع فلي�ص للمرقد �صحن، بل يكون ال�صحن 
اجلهة  وم��ن  ال�صرقية  اجلهة  م��ن  اخللف  اإىل 
 ١٤،000 م�صاحة  على  ي��ك��ون  و���ص��وف  الغربية 
مرت مربع على طابقني، و�صتكون يف جهة القبلة 

اأما ال�صرداب فقد  مئذنة ال�صاعة بارتفاع ٣2م. 
ا�صتحدث يف الت�صاميم لأن مرقد عون منخف�ص 
وقد  املرت،  ون�صف  مرت  بنحو  العام  ال�صارع  عن 
اأ�صبح  رفع البناء احلديث مرتًا و 60�صم لذلك 
القرب  واأ�صبح  اأكرث،  اأو  و١0�صم  الرتفاع مرتين 
يكن  مل  لذلك  منخف�صة،  منطقة  يف  ال�صريف 
ولقد�صية  ال�صريف  للقرب  اإكرامًا  با�صتطاعتنا، 
املكان، اأن نقوم بدفن هذا املكان كما مل ن�صمح 
هناك  يكون  اأن  ق��ررن��ا  عليه  الآل��ي��ات،  ب��دخ��ول 
حتت  وه��و  املتربعني  بجهود  اأجن��زن��اه  ���ص��رداب 

ال�صباك ال�صريف مبا�صرة.
املنا�ضبات والزيارات

اما عن الزائرين فيقول ال�صيد الأمني اخلا�ص: 
ترتبط  املرقد  اإىل  والوافدين  الزائرين  اأع��داد 
بزيارة الإمام احل�صني )ع( والزيارة الأربعينية 
املليونية �صاهد على ذلك، ويف هذه الزيارة نفتح 
وهناك  الزائرين،  ل�صتقبال  اأيام  ع�صرة  املزار 
ال��زي��ارة  وه��ذه  ١٣�صفر،  يف  اخلا�صة  ال��زي��ارة 
اإذ ياأتي  �صنوية خا�صة مبرقد عون بن عبد اهلل 
�صريًا  املجاورة  املناطق  من  الزائرين  من  كثري 
على الأقدام، وزواره من جميع دول العامل ف�صاًل 
فهي  الن�صاطات  عن  اأما  العراقيني.  الزوار  عن 
مركز  وب�صمنها  ال�صنة  مدار  على  ومتتد  تتنوع 

علوم القراآن.

عبد اهلل عمران علي

املهند�ص دريد قا�صم
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

حممد علي اخلفاجي

هكذا من دون األقاب اأو اأو�صاف قد تبدو متطفلة ومبهورة 
نبوغه  بكل  ال���ص��م  بهذا  اللحاق  حت��اول  وه��ي  الأن��ف��ا���ص 
الإن�صانية، هكذا ينبغي  ال�صعري الإبداعي، وبكل عظمته 
الأعلى  وَمَثلِه  و�صديقه  حبيبه  مثل  اخلفاجي  نذكر  اأن 
فيه  قال  الذي  ال�صالم،  عليه  طالب  اأبي  بن  علي  الإم��ام 
اأقول  "ماذا  عنه:  �ُصئل  ملا  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل 
حمبوه  واأخفاها  ح�صدًا،  ف�صائله  اأع��داوؤه  اأخفى  رجٍل  يف 
اخلافقني".  ما مي��الأ  وذي��ن  ذي��ن  بني  من  وظهر  خ��وف��ًا، 
اأن  منذ  وا�صطهاد  تغييب  من  عانى  ما  عانى  اخلفاجي 
�صيما  ل  الأوىل،  اأعماله  الثقايف يف  الفكري  موقفه  اأعلن 
م�صرحيته ال�صعرية ذائعة ال�صيت "ثانية يجيء احل�صني" 
التي انتهى من كتابتها عام 1968 ون�صرها اأول مرة عام 

.1972
قدرته  يف  الفريد  الكربالئي  ذل��ك  اخلفاجي،  ظل  لقد 
الطغاة،  زم��ن  يف  وال��رف�����ص  ال��ث��ورة  معنى  اإدراك  على 
وكان  ال�صالم،  عليه  احل�صني  الإم��ام  ب�صخ�صية  ماأخوذًا 
على  ل  ثوريًا  ومنا�صاًل  عظيمًا،  اإن�صانيًا  بطاًل  فيه  يرى 
الطريقة ال�صتعرا�صية التي �صاعت لدى كثري من مثقفي 
الإم��ام  "اأي  طريقته  على  بل  �صبقه،  وم��ا  ال��زم��ان  ه��ذا 
يتواَن  مل  التي  تلك  اخل�صو�صية،  ال�صالم" �صديدة  عليه 
اأهله  واأرواِح  الت�صحية بكل �صيء حرفيًا، روِحه  فيها عن 
وحمبيه واأن�صاره، مل ُيرهْبه اجلمع الهائُل العدد يف فريق 
بل كان  ال�صريف،  لدمه  املتعط�صة  �صيوفهم  خ�صومه، ول 
من  اأعظم  "لوؤه"  وكانت  لأجلهم،  ويبكي  عليهم  ي�صفق 
واملن�صورات  الثورية  والق�صائد  احلما�صية  الأنا�صيد  كل 
وقاطعة،  ومبا�صرة  �صريحة  هكذا  قالها  لأن��ه  ال�صرية، 
م�صى  اأن��ه  اإل  اجل�صيمة،  تبعاِتها  يعرف  كان  اأن��ه  ورغ��م 
ُقُدما يف ثورته ل يلوي على مرجف، ول يلتفُت اإىل مرتدد.

حاول اخلفاجي، كما حاول قبله عبد الرحمن ال�صرقاوي، 
اأن يج�ّصد وعي الثورة و�صوت احلق والعدل وقيم الت�صحية 
الذي  النظري  منقطع  الأخالقي  ال�صجّل  وذلك  والفداء، 
تاريخنا  يف  ال�صالم  عليه  احل�صني  الإم���ام  ث��ورة  دبجته 
تلك  م�صرحيته  فكانت  والطغيان،  والدم  بال�صواد  امل�صّبع 
على  جتراأت  التي  العراقية  امل�صرحية  الأعمال  اأوائل  من 
احل�صني،  ا�صم  من  املذعورة  الأنظمة  تابوهات  َتعرُب  اأن 
املتطرية من ذكراه التي تتجدد كل عام، فدفع هو اأي�صًا 
يف  وظيفته  من  فنقل  وتغييبًا،  اإق�صاًء  هذا  موقفه  ثمن 
فكاأيّن  العامة،  ال�صريبة  دائ��رة  يف  وظيفة  اإىل  التعليم 
بناقليه خافوه على اأجيال من طلبته لئال ي�صيء دروبهم 
يتعدد  اأن  الفذة، خافوا  و�صجاعته  النادر،  وعيه  بقناديل 
اأ�صوات طلبته وع�صاق �صعره وم�صرحه،  �صوته الهدار يف 
الذين  اأولئك  اإىل  مدويًا  احلرية  �صوت  ي�صل  اأن  وخافوا 
ُي��راد  من  اإىل  الرف�ص  و�صوت  ُي�صتعبدوا،  اأن  لهم  ي��راد 
ع��اد  ف��ق��د  خ��اب��ت،  ت��ل��ك  م�صاعيهم  اأن  اإل  تدجينهم، 
اخلفاجي مرفوع الراأ�ص منت�صرًا على من اأق�صوه طوال 
ق�صيدته   2003 بعد  كتب  فيما  وكتب  عامًا،  ع�صرين 
على  انت�صاره  ق�صيدة  اأجدها  التي  "املعلم"  العظيمة: 

العظيم. �صعره  دم  يف  "�صمر" الوالغ 

لقد ظل اخلفاجي، ذلك الكربالئي 
الفريد يف قدرته على اإدراك معنى 

الث�رة والرف�ص يف زمن الطغاة، ماأخ�ذاً 
ب�شخ�شية الإمام احل�شني عليه ال�شالم، 

وكان يرى فيه بطاًل اإن�شانيًا عظيمًا، 
ومنا�شاًل ث�ريًا ل على الطريقة 

ال�شتعرا�شية التي �شاعت لدى كثري من 
مثقفي هذا الزمان وما �شبقه



ومن هذا املنطلق عمل املطورون على اأن يكون 
للتكنولوجيا دور مهم وفعال يف م�صاعدة هذه 
ومنحهم  حياتهم  وحت�صني  النا�ص  من  الفئة 
اإح�صا�صًا بال�صتقاللية والعتماد على النف�ص، 
والتطبيقات  الربامج  من  الكثري  ظهر  فلقد 
يعانون  وال��ذي��ن  والبكم  ال�صم  ت�صاعد  التي 
هذه  بع�ص  ان��ع��دام��ه،  او  الب�صر  �صعف  م��ن 
ب�صكل  التكنولوجيا  على  تعتمد  التطبيقات 
كامل يف ا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي لتحليل 
لل�صخ�ص  املنا�صبة  اخلدمة  وتقدمي  املوقف 
على  يعتمد  الآخر  بع�صها  ولكن  لها،  املحتاج 
املتطوعني وهم اأ�صخا�ص ل يعانون من م�صاكل 
مل�صاعدة  ويتطوعون  والب�صر  وال�صمع  النظر 
هذه الفئة من النا�ص من خالل تطبيقات مت 
نتعرف  الغر�ص،  لهذا  خ�صي�صا  تطويرها 
ال���ي���وم ع��ل��ى جم��م��وع��ة حم�����دودة م���ن ه��ذه 

التطبيقات الن�صانية الرائعة:
من  واح��د  وه��و   Be My Eyes ١-تطبيق 
الب�صر  �صعاف  مل�صاعدة  التطبيقات  اأف�صل 
زي��ارة  يف  والتمتع  التجوال  على  واملكفوفني 
املتطوعني  على  يعتمد  وهو  املختلفة  الماكن 
املكفوف  ال�صخ�ص  ير�صل  اإذ  اأ�صا�صي،  ب�صكل 
ط��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق وم���ا اإن ي��واف��ق اأح��د 
ات�صال  فتح  يتم  حتى  طلبه  على  املتطوعني 
من  املب�صر  ال�صخ�ص  ليتمكن  وفيديو  �صوت 
خالل كامريا الهاتف اخللفية من روؤية املكان 
باأدق  له  وي�صفه  املكفوف  فيه  يتواجد  ال��ذي 
املكفوف  ال�صخ�ص  بذلك  ليمنح  التفا�صيل، 

رحلة اآمنة وممتعة، وهنالك تطبيقات اأخرى 
تعمل بنف�ص املبداأ، اإذ تتم م�صاعدة ال�صخا�ص 
وال��ك��ل��م��ات  الأل�����وان  ع��ل��ى متييز  امل��ك��ف��وف��ني 

وال�صياء من حولهم يف املنزل او ال�صارع.
2-تطبيق Aipoly وهو تطبيق يقدم خدمات 
 Be My Eyes تطبيق  يقدمه  ملا  م�صابهة 
يعتمد   Aipoly اأن  بينهما  الختالف  ولكن 
مل�صاعدة  ال�صطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  على 
خالل  وم��ن  املتطوعني  ع��ن  ب��دل  املكفوفني 
ال�صياء  على  الذكي  الهاتف  كامريا  مترير 
ليتم متييزها وعر�صها ب�صكل ت�صجيل �صوتي 
على امل�صتخدم، ومن الرائع اأن هذا التطبيق 
ا�صتخدامه  ميكن  كما  العربية  اللغة  يدعم 
التطبيق  اأن  كما  بالنرتنت  الت�صال  ب��دون 
قادر على متييز ما يقارب 2000 حيوان ونبات 
ف�صال عن ١٤00 لون، لذلك يعد هذا التطبيق 
فعاًل جدًا مل�صاعدة املكفوفني على التاأقلم مع 

حميطهم داخل املنزل او خارجه.
وهو   Transcence ٣-تطبيق 
لال�صخا�ص  خم�ص�ص  تطبيق 
الذين يعانون من �صعف ال�صمع 
ي�صاعدهم  اإذ  ان��ع��دام��ه،  او 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل وامل�����ص��ارك��ة 
والنقا�صات  امل��ح��ادث��ات  يف 
ربط  خ��الل  م��ن  اجلماعية 
ه��ات��ف ال�����ص��خ�����ص ال���ص��م 
ب����ه����وات����ف ال����ص���خ���ا����ص 
املجموعة  داخ��ل  الآخرين 

عن طريقة تقنية البلوتوث بعدها يتم ت�صغيل 
ب��ك��ل ج��ه��از، فيقوم  امل��اي��ك��روف��ون اخل��ا���ص 
التطبيق بالتقاط ال�صوات وترجمة الحاديث 
�صات  �صكل  على  تظهر  مطبوعة  كلمات  اىل 
املرا�صلة، اإذ يظهر الكالم على �صكل فقاعات 
ليمّيز  املتكلم  ا�صم  منها  واح���دة  ك��ل  حتمل 

ال�صخ�ص من هو املتحدث.
٤-تطبيق توا�صلي وهو تطبيق عربي مل�صاعدة 
ال�صم  ال�صخ�ص  يقوم  اإذ  والبكم،  ال�صم 
لوحة  وهي  املفاتيح  لوحة  خالل  من  بالكتابة 
فيقوم  العربية  باللغة  ال���ص��ارة  بلغة  خا�صة 
التطبيق بتحويل لغة ال�صارة اىل اللغة العربية 
وعر�صها على ال�صخ�ص ال�صامع، كما ي�صتطيع 
ال�صارة  بلغة  ال�صم  مع  يتوا�صل  اأن  ال�صامع 
اإذ  التطبيق،  خ���الل  م��ن  يتعلمها  اأن  دون 
ميكنه الكتابة او الكالم باللغة العربية فيقوم 
ال���ص��ارة  لغة  اىل  ال��ك��الم  بتحويل  التطبيق 

ويعر�صه على ال�صخ�ص ال�صم.

والط���راف  التكنولوجيا  دور  نن�صى  ٥-ول 
ال�صخا�ص  م�صاعدة  يف  ال��ي��وم  ال�صناعية 
الذين فقدوا اأطرافهم يف احلوادث واحلروب، 

انتهت  حياتهم  اأن  لوهلة  ظنوا  الذين  اأولئك 
ولكن هذه التقنية اأعادت لهم الأمل يف احلياة 

والعمل والإجناز.
التكنولوجيا  تاأثري  في�ص  من  غي�ص  وهذا 
الفئة  ه��ذه  ح��ي��اة  على 
م���������������ن 

على  ق��ادري��ن  اليوم  اأ�صبحوا  الذين  النا�ص 
م�صاركتنا يف اأغلب فعاليات احلياة مب�صاعدة 
م�صاحة  منحتهم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
واإب��داء  وامل�صاركة  للتنقل  احلرية  من  اأو�صع 
عن  ف�صال  اجلماعية  النقا�صات  يف  ال���راأي 
المر  يقت�صر  ول  باأنف�صهم،  اأنف�صهم  خدمة 
على الربامج والتطبيقات لأن اأغلب الجهزة 
ال��ذك��ي��ة ال��ي��وم ت��دع��م خ��دم��ة امل��ك��ف��وف��ني يف 
اأنظمتها من خالل توفري ت�صميم للواجهات 
قارئ  منها  لهم،  منا�صبة  اأخ��رى  واأدوات 
ال�صا�صة الذي يقراأ للم�صتخدم كل ما يظهر 
الرد  على  ي�صاعده  كما  �صا�صة جهازه  على 
التوا�صل  مواقع  على  والتفاعل حتى 

الجتماعي.

يواجه ذوو االحتياجات اخلا�ضة الكثري من ال�ضعوبات يف حياتهم وعلى 
الرغم من توفر امل�ضاعدة ودعم االهل واال�ضدقاء اال اأنهم ي�ضعرون دائما 

باأنهم عبء ثقيل على من حولهم، لذلك ي�ضتمرون يف البحث عن كل االدوات 
التي ت�ضاعدهم للتخفيف عن كاهل االآخرين واالعتماد على اأنف�ضهم يف تلبية 

حاجاتهم اليومية.
رفاه ح�شن

دور التكن�ل�جيا يف حت�شني حياة
ذوي الحتياجات اخلا�شة

السنة السادسة عشرة، العدد )387( 15 آب 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

67 ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا66



الرحلة املونديالية قطر 22
اأما الالعب الدويل ال�صابق فريد جميد فقال: 
قبل  من  الوطني  املنتخب  قيادة  ت�صلم  "بعد 
الأمور  اأن  اأعتقد  الهولندي،  التدريبي  الكادر 
اإذ  ال�صابق،  عن  متامًا  خمتلف  ب�صكل  �صت�صري 
باأ�صلوب  يلعب  كاتانيت�ص  ال�صابق  امل��درب  كان 
جعل  ما  فقط،  واح��د  ومبهاجم  بحت  دفاعي 
وك��اد  امل��ه��اج��م��ني،  لأ���ص��ع��ف  عر�صه  �صباكنا 
احلظ  لول  التاأهل  فر�صة  يفقدوا  اأن  الأ�صود 
اإذ  والأردن،  اأ�صرتاليا  مباراة  يف  خدمنا  الذي 
خ�صارته  بعد  الأردن  من  ب��دًل  منتخبنا  تاأهل 
الت�صفيات  ه��ذه  يف  اأعتقد  اأ���ص��رتال��ي��ا.  اأم���ام 
فاملدرب  ال�صابق،  عن  خمتلفًا  الأم��ر  �صيكون 
متامًا  يختلف  اأدف���وك���ات  ال��ه��ول��ن��دي  احل���ايل 
والعقلية،  اخلطط  حيث  م��ن  كاتانيت�ص  ع��ن 
اإليه ال�صارع  اأمتنى اأن يحقق الأ�صود ما ي�صبو 
كاأ�ص  نهائيات  اإىل  ونتاأهل  العراقي  الريا�صي 
العامل يف قطر 22  و�صنقف جميعًا مع الأ�صود 

يف رحلتهم املونديالية." 
اأدفوكات �ضينجح مع االأ�ضود

كرمي  الريا�صي  املتابع  املتحدثني  اآخ��ر  وك��ان 
حممد عندما قال: "جمموعة املنتخب العراقي 
لي�صت �صعبة، اإذ ميكن التغلب على اأي فريق يف 
املجموعة، لقد لعب املنتخب العراقي مع جميع 
الفرق يف �صنوات �صابقة وا�صتطاع الفوز، لكن 
يف الت�صفيات التي تاأهلنا منها مل يقدم الأ�صود 

امل�صتوى املطلوب، بل ظهر الفريق مفككًا وغري 
كان  وال�صبب  واح���دة،  هجمة  بناء  على  ق��ادر 
اللعب  اعتمد  الذي  كاتانيت�ص  املدرب  يف خطة 
الدفاعي بالدرجة الأوىل، ف�صاًل عن اختياراته 
اخلاطئة لالعبني، وتاأهلنا )بقدرة قادر( اإىل 
بعد  الأ�صرتاليني  وبهدية  النهائية  الت�صفيات 
الت�صفيات  هذه  اأن  اإل  الأردن،  على  فازوا  اأن 
منتخبات  وجود  حيث  من  ال�صابق  عن  تختلف 
ول�صيما  الكرة،  جمال  يف  طويل  باع  لها  قوية 
اأقوى  وهما  واإي��ران،  اجلنوبية  كوريا  منتخبي 
التدريبي  ال��ك��ادر  على  وم��ا  املجموعة،  ف��رق 
اجلديد اإل اختيار اخلطط التي تنا�صب عقلية 
هذه  عن  التاأهل  اأن  واأرى  العراقي.  الالعب 
لعبني  ت��واج��د  ظ��ل  يف  ج���دًا  �صهل  املجموعة 
العرو�ص  اأف�صل  تقدمي  با�صتطاعتهم  مميزين 
الرافدين  اأ�صود  يف  كبري  اأملنا  املباريات.  يف 
بالتاأهل اإىل مونديال العامل يف قطر 2022."  

العراقي،  املنتخب  اإع��داد  تاأخر  من  وبالرغم   
بقادم  تفاءلوا  واملدربني  املحللني  بع�ص  اأن  اإل 
القيادة  مهمة  اإن��اط��ة  بعد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة 

التدريبية اإىل املدرب الهولندي اأدفوكات.
النهائية  الت�صفيات  يف  الأ���ص��ود  حظوظ  عن 
مل��ون��دي��ال قطر 22 حت��دث ع��دد من  امل��وؤه��ل��ة 
املدربني والالعبني، وكانت البداية مع املدرب 

ثائر اأحمد الذي قال: 
جمموعة متوازنة

وميكن  متوازنة،  العراقي  املنتخب  "جمموعة 
ا�صتثمر  اإذا  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  فيها  ال��ت��اأه��ل 
لديه  الفريق  اأن  ول�صيما  املباريات،  الأ���ص��ود 
الهولندي  امل��درب  يقوده  عاملي  تدريبي  ك��ادر 
اأدفوكات، فمنتخبات �صوريا والإمارات ولبنان 
يبقى  ول  عليها،  ال��ف��وز  ميكن  اإي����ران  وح��ت��ى 
اأمامنا اإل املنتخب الكوري اجلنوبي الذي تطور 
كثريًا يف ال�صنوات الأخرية، عمومًا حظوظنا يف 
وجود  بخري يف ظل  تب�صر  النهائية  الت�صفيات 
با�صتطاعتهم  الالعبني  م��ن  جيدة  جمموعة 
ال�صارع  واإ�صعاد  العاملي  املونديال  اإىل  الو�صول 

الريا�صي العراقي."
احلكمة االإدارية والفنية

املدرب حممد اإ�صماعيل قال: "اأعتقد اأن طريق 
لبد  لكن  ج��دًا،  �صهل  قطر2022  اإىل  الأ�صود 
املنتخب  الآن  والفنية،  الإداري���ة  احلكمة  من 

يف  وك��وري��ا  اإي���ران  �صمت  جمموعته  العراقي 
الإم����ارات  ومنتخبات  الت�صنيف،  ���ص��دارة 
اأن  على  الرتكيز  ي��ب��داأ  هنا  ولبنان،  و�صوريا 
الأول  بالت�صنيف  املنتخبني  اأح��د  ن�صتهدف 
اأو  كوريا  على  الفوز  اإم��ا  فعلينا  عليه  لنتفوق 
فمنتخبنا  الأولية،  النقاط  ن�صمن  لكي  اإي��ران 
اإ�صراف  حتت  وبناء  جتديد  مبرحلة  مير  الآن 
كرتنا  ينقذ  رمب���ا  ال���ذي  ال��ه��ول��ن��دي  امل����درب 
وي�صل بها اإىل املونديال للمرة الثانية يف تاريخ 
الكرة العراقية، وهذا ما نتمناه:  الو�صول اإىل 

مونديال قطر 22."
الفوز على كوريا واإيران يوؤهلنا

"ل�صنا  ف���ق���ال:  ج��ب��ار  ج��ا���ص��م  امل�����درب  اأم����ا 
العراقية،  الكرة  م�صتقبل  �صاأن  يف  مت�صائمني 
مزاحمة  �صروط   اأوًل:  بواقعية،   ننظر  لكننا 
املجموعة  واإيران على �صدارة  كوريا اجلنوبية 
لبد من ال�صتعانة باملحرتفني العراقيني الذين 
تتفوق  التي  ال��دوري��ات  يف  اخل��ارج  يف  يلعبون 
وال��ك��وري  الإي���راين  فاملنتخبان  دوري��ن��ا،  على 
اإع��داد لعبني  على  تركيزهما  كان  ال�صابق  يف 
والح��ت��ك��اك  عالية  بدنية  وق����درات  م��ه��اري��ني 
مبنتخبات دول لها تاريخ واإجناز يف كرة القدم 
من اأجل مقارعة الكبار، وهذا ما حدث يف كل 
الكوري  املنتخبان  فيها  تاأهل  التي  البطولت 
العامل،  كاأ�ص  نهائيات  اإىل  والإي��راين  اجلنوبي 

التاأهل  من  اإذ متكنا  لهما ح�صور مميز  وكان 
يف اأكرث من منا�صبة اإىل دور ال� ١6 مع تقدمي 
الأداء  يف  امل�����ص��رف  وال��ظ��ه��ور  لع��ب��ني  نوعية 
والنتائج، ونحن نعلم جيدًا اأن املنتخب العراقي 
مل يظهر بال�صكل الالئق يف الت�صفيات الأولية 
وتاأهل ب�صعوبة اإىل الت�صفيات النهائية، اإل اأن 
ال�صابق  من  �صعوبة  اأكرث  �صتكون  املرحلة  هذه 
اأعدت  قوية  اآ�صيوية  منتخبات  تواجد  ظل  يف 
بال�صكل املطلوب، نتمنى اأن ينجح الأ�صود هذه 
املرة بوجود كادر تدريبي هولندي متخ�ص�ص 
با�صتطاعته قول الكلمة الف�صل يف النهائيات." 

التاأهل اإىل املونديال العاملي
�صالم:  اأمن��ار  ال�صابق  ال��دويل  قال  من جانبه، 
"اإن فر�صة التاأهل اإىل كاأ�ص العامل كبرية جدًا 
الفر�صة،  ه��ذه  تتكرر  ول��ن  الوطني،  ملنتخبنا 
بدون  والعمل  ال�صحيح  التخطيط  اإذ لبد من 
�صغوط وتكاتف اجلميع مع الأ�صود، ولكي ن�صل 
اإىل قطر 2022 علينا منذ الآن العمل على دعم 
التي  فاملنتخبات  ا�صتثناء،  وب���دون  املنتخب 
اإذ  �صعبًا،  اجتيازها  لي�ص  منتخبنا  �صتالقي 
متكن الأ�صود يف �صنوات �صابقة من الفوز عليها 
متكنا  العنيد  الكوري  املنتخب  حتى  بب�صاطة، 
اأن  اأمتنى  بطولة،  اأكرث من  عليه يف  الفوز  من 
التي و�صعت  العراقية  الأ�صود اجلماهري  يفرح 

ثقتها بهم." 

مل تبَق على انطالق الت�ضفيات النهائية املوؤهلة اإىل مونديال قطر 
22 اإال اأيام، اإذ �ضمي موؤخرا الهولندي اأدفوكات مدربًا لكتيبة 

االأ�ضود خلفًا للمدرب امل�ضتقيل كاتانيت�ص. القرعة النهائية اأوقعت 
املنتخب العراقي يف جمموعة لي�ضت بال�ضعبة اإىل جانب  كل من 

كوريا اجلنوبية، واإيران، و�ضوريا، واالإمارات، ولبنان.

ــــف اإجـــــــبـــــــاري..  ــــ�ق بــــعــــد ت

هل ي�ؤهل اله�لندي اأدف�كات
الأ�ش�د مل�نديال قطر 22 

بغداد / اأمرية حم�شن 
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ك����ان امل�����ص��ارك��ون ك����اًل م���ن حم��م��د ري��ا���ص 
)ال��ت��ج��دي��ف( وف��اط��م��ة ع��ب��ا���ص )ال��رم��اي��ة، 
)األعاب  ح�صني  وطه  ١0م(  الهوائي  امل�صد�ص 
القوى، ٤00م(، وقد ُعّدت امل�صاركة العراقية 
يف طوكيو الأ�صواأ على مدى التاريخ الريا�صي 

العراقي.
عن اأ�صباب انتكا�صة الريا�صة العراقية وجملة 
املعنيني  امل�صوؤولني  بع�ص  التقينا  اأخ��رى  اأم��ور 
مع  البداية  فكانت  العراقي  الريا�صي  بال�صاأن 
حمودي  رعد  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص 

الذي قال: 
قرار 140 �شبب يف تدين ريا�شتنا

وهي  الأهمية  غاية  يف  م�صاألة  اأذك��ر  اأن  اأود 
البتعاد  اإىل  حتتاج  العراقية  الريا�صة  اأن 
هنا  حت��دث  التي  وامل��ه��ات��رات  امل�صكالت  ع��ن 
وا�صحة  عمل  �صرتاتيجية  وو���ص��ع  وه��ن��اك، 
بهدف الو�صول اإىل م�صاف الدول املتقدمة يف 
جمال الريا�صة، ول�صيما اأن اأغلب امل�صاركات 
تاأتي  كانت  ال�صابقة  ال����دورات  يف  العراقية 
عن  بعيد  وهذا  املجانية،  البطاقة  طريق  عن 
ال��ق��دم،  ك��رة  ع��دا  م��ا  وتطلعاتنا،  توجهاتنا 
عرب  اإل  امل�صاركة  بعدم  اأم��رًا  اأ�صدرنا  لذلك 
الت�صفيات والتاأهل عن جدارة اإىل النهائيات، 
نتمنى اأن يكون قابل الأيام اأف�صل من املا�صي 

من حيث التخطيط مل�صتقبل ريا�صتنا، وهدفنا 
هو امل�صاركة الفاعلة يف حتقيق النجاح والتميز 
اأ�صاف حمودي:  الأوملبية املقبلة.  الدورات  يف 
خارطة  لريا�صتنا  �صتكون  املقبلة  املرحلة  يف 
الريا�صية  املواهب  اإع��داد  يف  وا�صحة  طريق 
يف  العراقي  العلم  رفع  على  ق��ادر  جيل  وخلق 
ال����دورات الأومل��ب��ي��ة، وه���ذا ي��اأت��ي ع��رب اإق��ام��ة 
والداخلية  اخلارجية  التدريبية  املع�صكرات 
طويل  باع  لها  ومنتخبات  فرق  مع  والحتكاك 
ت�صمية مدربني  الريا�صة، ف�صاًل عن  يف عامل 
ول�صيما  امل��واه��ب،  اكت�صاف  يف  دراي���ة  لهم 
والإداري��ة  التدريبية  الكوادر  لديه  العراق  اأن 
التي  اخل��ام��ات  تاأهيل  على  ال��ق��درة  لها  التي 
يف  الريا�صية  وال��ق��اع��ات  مالعبنا  بها  تعج 
الألعاب كافة، �صواء يف العا�صمة بغداد اأم يف 
بني  العراقية.العالقة  واملدن  املحافظات 

ال�شحافة والأوملبية
وحتدث خالد جا�صم، رئي�ص الحتاد العراقي 
الفقرية  امل�صاركة  عن  الريا�صية،  لل�صحافة 
امل�صاركة  قائاًل:  طوكيو  اأوملبياد  يف  لريا�صتنا 
اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ك��ان��ت فقرية  ال��ع��راق��ي��ة يف 
رافقت  التي  امل�صكالت  اأولها  كثرية،  لأ�صباب 
ال�صنوات  ط��وال  العراقية  الريا�صية  م�صرية 
كافة،  الألعاب  نتائج  ب�صببها  وترّدت  املا�صية، 

اأمتنى اأن ن�صتفيد من درو�ص املا�صي، ولبد من 
تقوية العالقة التي جتمع ال�صحافة الريا�صية 
منها  لال�صتفادة  العراقية  الأوملبية  اللجنة  مع 
تفعيل  اأهمية  من  لبد  اإذ  الأمثل،  النحو  على 
اأهمية  مع  الجت��اه،  ه��ذا  يف  وال�صعي  التعاون 
الواقع  ملناق�صة  واحل����وارات  امل��وؤمت��رات  عقد 
الريا�صي والو�صول اإىل ما ن�صبو اليه بالعودة 

اإىل الأجماد الريا�صية العراقية.
م�شاركة غري مدرو�شة

الكرمي  عبد  الريا�صي  ال�صحفي  قال  فيما 

فقرية   2020 طوكيو  يف  م�صاركتنا  يا�صر: 
وغري مدرو�صة، فهل يعقل م�صاركة بطلة من 
العراق بلعبة الرماية يف الأوملبياد -الرامية 
املناف�صات  من  اأبعدت  التي  عبا�ص-  فاطمة 
 ٥٣ بني  من   ٥١ املركز  على  ح�صولها  بعد 
م�صاركة! وتبنّي بعد انتهاء املناف�صات الأولية 
واإبعاد لعبتنا اأن م�صد�صها الذي ا�صتخدمته 
هذه  مهزلة  اأية  عاطاًل!  كان  املناف�صات  يف 
التي متر بها ريا�صة العراق، ثم يخرج علينا 
منتقدًا  ريا�صي  خبري  اأن��ه  ليدعي  اأحدهم 

وك��اأن  العراقية  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
ح�صل  عّما  الوحيد  امل�صوؤول  هي  الأوملبية 
العراقية،  الريا�صة  يف  تراجع  من  ويح�صل 
�صبيل  على  املهزلة  ه��ذه  مثل  اأن  متنا�صيًا 
املعني  الحت��اد  على  م�صوؤوليتها  تقع  املثال 

حتديدًا.
اإن على املكتب التنفيذي اإجراء حتقيق واتخاذ 
واحد من  املق�صر، هذا  الالزم بحق  الإجراء 
عن  ناهيك  الريا�صي،  الرتاجع  هذا  م�صببات 
ال�صباب  ب��وزارة  املتمثلة  احلكومة  تعاون  عدم 
والحت���ادات  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع  والريا�صة 
الريا�صية، بل اإنها متقاطعة كليًا مع الريا�صة 
ال��وزراء  جميع  اأن  اإذ  ال��ق��دم،  ك��رة  با�صتثناء 
كان  ال����وزارة  ه��ذه  م�صوؤولية  ت�صنموا  ال��ذي��ن 
لأنها  القدم  لعبة كرة  اهتمامهم من�صبًا على 
الأ�صهر عامليًا والأكرث انت�صارًا، اللهم اإل الوزير 
مهنيًا  وزي��رًا  ك��ان  ال��ذي  زيني  طالب  الأ�صبق 
وكان  بعدالة،  اجلميع  مع  ويتعامل  ومعتدًل 
الأجدر بحكومتنا املوقرة الجتماع بالالعبني 
منا�صبة  من  اأك��رث  يف  الأوملبياد  اإىل  املتاأهلني 
والطالع على احتياجاتهم وتوفريها لهم كما 

تفعل حكومات الدول الأخرى.
الحتادات الريا�شية والنتكا�شات

كاظم  الريا�صي حممد  ال�صحفي  كما حتدث 
عن امل�صاركة العراقية يف طوكيو 2020 قائاًل: 
الوفد  �صاهدنا  وقد  خمزية،  كانت  امل�صاركة 
وفد  )اأ���ص��غ��ر(  ك��ان  ال���ذي  الفقري  ال��ع��راق��ي 
احتادًا   ٤٣ وجود  برغم  الأوملبياد  يف  ي�صارك 
هنا  )�صفرًا(!  كانت  م�صاركتنا  لكن  ريا�صيًا، 
لبد من حما�صبة الحتادات الريا�صية، ماذا 
هل  ؟  ال�صابقة  ال�صنوات  ط��وال  تعمل  كانت 
اأم  فقط؟  العربية  امل�صاركات  تخ�ص�صها  كان 
والبطولت  التدريبية  للمع�صكرات  �صكلت  اأنها 
اأن  اأردن����ا  ف���اإذا  ذل���ك؟  �صابه  وم��ا  الوهمية 
الأوملبية  الحت��ادات  حما�صبة  فيجب  نحا�صب 
الآن  منذ  وعلينا  قدمت!  عما  وم�صاءلتها  اأوًل 
تطهري ال�صلك الريا�صي من امل�صتفيدين الذين 
ل يريدون اخلري لريا�صتنا واإذا ما ظل احلال 
على  فلنقراأ  الكرام،  مرور  ومر  عليه  هو  كما 

ريا�صتنا ال�صالم. 

ط�كي�
ريا�شتنا خارج نطاق 

اخلدمة! 

2020

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة 

اختتمت قبل اأيام فعاليات 
اأوملبياد طوكيو 2020، 

وقد �ضارك العراق يف 
هذا املحفل الريا�ضي 
الكبري، الذي يقام كل 

اأربع �ضنوات، باأ�ضغر 
بعثة يف تاريخ م�ضاركاته، 

اإذ �ضم الوفد العراقي 
ثالثة ريا�ضيني فقط بعد 

ا�ضتبعاد العداءة دانة 
ح�ضني ب�ضبب تعاطيها 

املن�ضطات يف بطولة 
تون�ص.

السنة السادسة عشرة، العدد )387( 15 آب 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

71 ري��������اض��������ة70



ال�صناعي؟ الفريق  قيادة  ت�صلمتم  •متى 
-ت�����ص��ل��م��ن��ا ق���ي���ادة ال��ف��ري��ق م��ن��ذ ن��ح��و ١2 
الفريق  على  اإ�صرافنا  اأث��ن��اء  ولعبنا  �صهرًا، 
دخ��ول  قبل  التجريبية  امل��ب��اري��ات  م��ن  ك��ث��ريًا 
الأوىل،  الدرجة  دوري  يف  املناف�صات  معرتك 
فال�صناعة ابتعد عن دوري الكبار منذ خم�صة 
احلال  اختلف  املو�صم  هذا  يف  لكن  موا�صم، 
من حيث الإ�صرار والعزمية من اأجل التاأهل، 
وقد حتقق لنا ذلك بف�صل دعم اإدارة النادي 
تقدمي  على  وحر�صهم  الالعبني  واإخ��ال���ص 
متكن  فقد  امل��ب��اري��ات،  يف  رائ��ع��ة  م�صتويات 
التي  امل��ب��اري��ات  جميع  يف  ال��ف��وز  م��ن  فريقنا 
لعبها ما عدا مباراتني تعادلنا فيهما، لنتاأهل 
مباريات  ان��ت��ه��اء  قبل  امل��م��ت��از  ال����دوري  اإىل 
كان  لقد  م��ب��اري��ات.  ب��ث��الث  الأوىل  ال��درج��ة 
الكادر التدريبي املتمثل باملدرب �صادق حنون 
واأنا وحت�صني وطالب و�صياء روحًا واحدة تقود 

الفريق وحتقق الإجنازات.
كانت  التي  مهمته  يف  الفريق  جناح  �صر  •ما 

�صعبة جدًا؟
-اإن �صر جناح الفريق يف مهمته، التي كانت 
على  ال�صناعية  الإدارة  اعتماد  هو  �صعبة، 
اعتمدنا  اإذ  التي منتلكها،  ال�صبابية  الطاقات 
اأن  كما  النادي،  �صباب  على  الأول  املقام  يف 
التدريبي  الكادر  بني  والتفاهم  العالية  الروح 
عن  ف�صاًل  النجاح،  اأ�صا�َصي  كانا  والالعبني 
التي وقفت على  النادي  لإدارة  الكبري  الدعم 
كل �صغرية وكبرية يف م�صرية الدوري الطويلة. 
الذي  الكبري  الإجن��از  ه��ذا  يف  �صاهموا  الكل 
حتقق بعد ابتعاد دام خم�ص �صنوات عن دوري 
الكبار، فالإجناز الذي حتقق مل ياأت من فراغ 
بل اإن جهود اجلميع وحبهم للنادي جعلت كل 

�صيء �صهاًل اأمامنا.
تدريبية؟ �صهادات  على  ح�صلت  •هل 

 )C و   B( �صهادتني  على  ح�صلت  -ن��ع��م، 
اإن �صاء اهلل، �صوف  الآ�صيويتني، وعن قريب، 

 A اأدخل دورة

ال�صناعة؟ اإدارة  عن  •ماذا 
للفريق  كثريًا  قدمت  منوذجية  اإدارة  -اإنها 
الفريق  دعمت  فقد  ال�صعبة،  رحلته  ط��وال 
ال�صعاب  من  كثريًا  وذللت  الظروف  كل  يف 
التي واجهته وكانت خري عون و�صند لنا نحن 

الكادر التدريبي.
لديكم  ه��ل  ال��ف��ري��ق..  لع��ب��ي  اأب����رز  •من 

حمرتفون؟
-جميع الالعبني كانوا على قدر امل�صوؤولية من 
حيث اللتزام والن�صباط وتنفيذ كل ما ميليه 
اأربعة  لدينا  نعم،  التدريبي،  الكادر  عليهم 
برن�ص  النيجريي  املدافع  اأبرزهم  حمرتفني 

اأوميكو.
ال�����ص��ب��اب  وزارة  م���ن  دع����م  ه��ن��اك  •هل 

والريا�صة؟
اإىل  نحتاج  لكننا  للفريق،  داعمة  ال��وزارة   -
مزيد من الدعم، ول�صيما اأن الفريق �صيلعب 
يف الدوري املمتاز، ويف هذه احلالة هو بحاجة 
اإىل دعم اأكرث من املرحلة ال�صابقة لأن الفرق 

التي �صنالعبها لديها كل مقومات النجاح.
املو�صم  التدريبي  الكادر  مع  �صت�صتمر  •هل 

املقبل؟
النادي، هي  اأمره مرتوك لإدارة  -ال�صتمرار 
التفريط  جدًا  ال�صعب  من  لكن  حت��دده،  من 
حقق  ال���ذي  ال��رائ��ع  التدريبي  ال��ك��ادر  ب��ه��ذا 
خم�ص  بعد  ال�صناعة  لكرة  الكبري  الإجن���از 

�صنوات بعيدًا عن دوري الأ�صواء.
تقول؟ فماذا  نف�صك  تعّرف  اأن  اأردت  •اذا 

بغداد  مواليد  من  عامر  �صبيح  �صميح  -اأن��ا 
حا�صل  ريا�صية،  تربية  مدّر�ص   ،١٩78 عام 
الرتبية  كلية  من  البكالوريو�ص  �صهادة  على 

بغداد  جامعة  يف  الريا�صة  وع��ل��وم  البدنية 
يف  املاج�صتري  درا�صة  اأكملت   ،200٣/200٤
كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة باجلامعة 
امل�صتن�صرية عام2020، لعبت لنادي ال�صرطة 
ع��ام  ع���ام ١٩٩2ح���ت���ى  م��ن  ��ّن��ي��ة  ال�����صِ للفئات 
لنادي  الأول  الفريق  مثلت  ذلك  بعد   ،١٩٩6
كما   ،٩8/٩7 ٩7/٩6وم��و���ص��م  ع��ام  ال�صرطة 
مثلت فريق نادي دياىل مو�صمني، وفريق القوة 
اجلوية ثالثة موا�صم، عدت بعدها اإىل نادي 
ال�صناعة  ن��ادي  يف  اأ�صتقر  اأن  قبل  ال�صرطة 
على  هذا   .20١٤ عام   حتى   200٤ عام  منذ 
املنتخبات  �صعيد  على  اأم��ا  الأن��دي��ة،  �صعيد 
عام  للنا�صئني  الوطني  للمنتخب  لعبت  فقد 
بعدها   ،2000 عام  ال�صباب  ومنتخب   ١٩٩8
�صعدت اإىل املنتخب الأوملبي عام 200١، كما 
عامي  والأول  الرديف  الوطني  املنتخب  مثلت 

.2002/200١
بعد اعتزال اللعب اجتهت اإىل التدريب فكنت 
ال�صناعة  ل��ن��ادي  العمرية  ال��ف��ئ��ات  م���درب 
يف  الإ�صبانية  اإ�صبانيول  واأكادميية  الريا�صي 
تربيات  لفريق  مدربًا  عملت  وكذلك  العراق، 
والإع��دادي��ة  املتو�صطة  للمدار�ص  الر�صافة 

ومدربًا للفريق الأول لنادي ال�صناعة.
على  ح�صلت  فقد  مب�صريتي،  ك��ث��ريًا  اأفتخر 
بطولة الدوري مع نا�صئي ال�صرطة عام ١٩٩٣  
وعلى كاأ�ص اآ�صيا لل�صباب يف اإيران عام 2000، 
املنتخب  رف��ق��ة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ت��وج��ت  كما 
اإندوني�صيا  يف  ال�صتقالل  لبطولة  الوطني 
بني  الأول  املركز  على  وح�صلت   ،2002 عام 

املدربني يف بطولة تربيات العراق.

�ضميح �ضبيح.. ا�ضم كبري يف 
عامل الكرة العراقية، فهو 
من املدربني ال�ضباب الذين 
جنحوا يف عامل التدريب، 
مّثل جميع املنتخبات 
الوطنية العراقية، ودافع 
عن األوان اأكرث من ناٍد 
معروف قبل اعتزاله اللعب 
واجتاهه �ضوب التدريب.

ــــرة الــ�ــشــنــاعــة  ــــــاز ك اإجن

مل ياأِت من فراغ 

املدرب �شميح 
�شبيح:

حاورته: اأمرية حم�شن

دخل اأكرث من دورة تدريبية تعلم فيها اأ�صول 
لفريق  التدريبي  الكادر  اإىل  ان�صم  التدريب، 
نادي ال�صناعة رفقة املدربني: �صادق حنون، 
وحت�صني فا�صل، وطالب فريح مدرب اللياقة، 
و�صياء جبار مدرب احلرا�ص. قاد هذا الكادر 
يف  ال�صناعة  ن���ادي  ف��ري��ق  املميز  التدريبي 
دوري التاأهيل من الدرجة الأوىل اإىل الدرجة 
املمتازة بعد اأن احتلوا املركز الأول فعادوا اإىل 

دوري الكبار بعد فرتة انقطاع.
الفريق  مع  �صبيح  �صميح  امل��درب  م�صرية  عن 

واأمور اأخرى، التقيناه يف هذا احلوار:
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لرب�صلونة  الذهبي  اجليل  وك��ذل��ك  مي�صي، 
اأني�صتا،  اأندريا�ص  مثل  الإ�صباين  واملنتخب 
وت�����ص��ايف ه��رن��ان��دي��ز، وف��ي��ك��ت��ور ف��ال��دي�����ص،  
ال�صهري  واملدرب  بيكيه،  وجريارد  وكارلو�ص، 

بيب جوارديول.
الفريق الأول

�صريجيو  ل��ع��ب   2008-2007 م��و���ص��م  يف 
بو�صكيت�ص يف فريق بر�صلونة )ب( و�صارك يف 
ثالثني مباراة و�صجل هدفًا واحدًا، ويف بداية 
مباراتني  يف  ���ص��ارك   200٩-2008 مو�صم 
فقط قبل اأن ي�صتدعيه جوارديول اإىل الفريق 
الأول ليكون هذا ال�صتدعاء بوابة بو�صكيت�ص 
بر�صلونة  يف  الرت���ك���از  م��رك��ز  يف  لل�صهرة 

واملنتخب الإ�صباين.
الأول  مو�صمه  يف  بو�صكيت�ص  �صريجيو  �صارك 

املحلي  ال��دوري  يف  مباراة  ب�2٤  بر�صلونة  مع 
يف  مباريات  و٩  واح���دًا،  هدفًا  فيها  و�صجل 
بطولة كاأ�ص امللك، وثماين مباريات يف بطولة 

اأبطال اأوروبا و�صجل فيها هدفني.
ومنذ مباراته الأوىل مع نادي بر�صلونة كانت 
ال��دوري  يف  منتظمة  بو�صكيت�ص  م�صاركات 
ي�صارك  التي  الأوروب��ي��ة  والبطولت  والكاأ�ص 
الفريق  ركائز  من  اأ�صبح  فقد  النادي،  فيها 
الواحد(  الفريق  لعبي  )ن��ادي  اإىل  لين�صم 
ب��داأوا يف فريق ومل  ال��ذي  فهو من الالعبني 

ينتقلوا اإىل اآخر حتى العتزال.
حم�ر الرتكاز

مركز  ع��ل��ى  بو�صكيت�ص  ���ص��ريج��ي��و  ت��ن��اف�����ص 
مثل  رفيع  م�صتوى  على  لعبني  مع  الرتكاز 
مكانة  فا�صتحق  كيتا،  و�صيدو  ت��وري��ه،  يايا 

متميزة ب�صبب اإمكاناته الرائعة.
فارع )١8٩  بطول  بو�صكيت�ص  �صريجيو  يتمتع 
�صم(، وقدرة على افتكاك الكرة وال�صتحواذ 
تكتيكي،  وذك���اء  التمرير،  يف  ودق��ة  عليها، 
و�صمات  ال�صحيح،  بالتمو�صع  واإح�����ص��ا���ص 
املباريات.  قراءة  على  كبرية  وقدرة  دفاعية 
هولندا  اأ�صطورة  اأج��ربت  ال�صفات  هذه  كل 
بر�صلونة  ن���ادي  يف  ال��ك��رة  ع��ل��ى  وامل�����ص��رف 
الناحية  "من  القول:  على  كرويف(  )يوهان 
بالكرة  كاأنه لعب خم�صرم  يبدو  املو�صعية، 
اأو بدونها، فهو مع الكرة يجعل ما هو �صعب 
يبدو �صهاًل فيتخل�ص من الكرة بلم�صة واحدة 
يعطينا  ف��اإن��ه  ال��ك��رة،  ب��دون  اأم��ا  اثنتني،  اأو 
در�صًا اأن تكون يف املكان املنا�صب لالعرتا�ص 

واجلري فقط ل�صتعادة الكرة."
املنتخبات الإ�شبانية

بداأت رحلة �صريجيو بو�صكيت�ص مع منتخبات 
اإ�صبانيا عام 2008  بالده مع منتخب �صباب 
ويف  �صوي�صرا،  منتخب  مع  ودي��ة  م��ب��اراة  يف 
بو�صكيت�ص  �صاهم   20١0 العامل  كاأ�ص  بطولة 
العامل مع  بكاأ�ص  بالفوز  الأول  املنتخب  رفقة 
ومنذ  الإ���ص��ب��اين،  للمنتخب  الذهبي  اجليل 
ذلك التاريخ �صارك يف )١26( مباراة رفقة 
لعب  خام�ص  بذلك  ليكون  ب��الده  منتخب 
امل�صاركات  ع��دد  حيث  من  اإ�صباين  منتخب 
كلٍّ  وبعد  زوب��زاري��ت��ا،  مع  مت�صاركًا  الدولية 
وت�صايف  كا�صيا�ص  واإيكر  رامو�ص  �صرجيو  من 

واأني�صتا. 

�شريجي�
مدينة  يف  ُول���د  بو�صكيت�ص،  ���ص��ريج��ي��و  ه��و 
لعائلة   ١٩88 ع���ام  ب��رب���ص��ل��ون��ة  ���ص��اب��ادي��ل 
بو�صكيت�ص  ك��ارل��و���ص  ه��و  ف��وال��ده  ريا�صية، 

حار�ص �صابق ملرمى نادي بر�صلونة.
كانت  وفيها  ولدت��ه  مدينة  يف  �صريجيو  ن�صاأ 
نادي  ويف  ال�صابعة  �صن  يف  الكروية  بداياته 
�صوى  فيه  ي�صتمر  مل  ال��ذي  املحلي  املدينة 
م��و���ص��م واح����د، ف��ق��د ان��ت��ق��ل اإىل اأك��ادمي��ي��ة 
 )CEF barbera Andalucía(
قبل  موا�صم  ثالثة  فيها  ١٩٩٣وا�صتمر  عام 
 ١٩٩6 عام  )ليبيدا(  اأكادميية  اإىل  انتقاله 

ملرافقة عائلته بعد انتقالهم من بر�صلونة.
تدرج بو�صكيت�ص يف ثالث �صنوات ق�صاها يف 
العمرية  الفئات  جميع  يف  ليبيدا  اأكادميية 
املتاحة لي�صتقر يف فئة ال�صباب التي تاألق فيها 

وحاز فريقه على كاأ�ص البطولة لتلك الفئة. 
بيت الريف

باأكادميية  باللتحاق  �صريجيو  خطوة  كانت 
باللغة  ال��ري��ف(  )ب��ي��ت  وتعني  )لم��ا���ص��ي��ا( 
الكتالونية اأعظم خطوة خطاها هذا الالعب 
الأكادميية من �صمعة طيبة  لهذه  ملا  ال�صاب، 
تخرج  ففيها  العاملية،  الكروية  الأو�صاط  يف 
ليونيل  واأ�صهرهم  العامليني  الالعبني  كبار 

�شريجي� 
ب��شكيت�ص

لعٌب من ف�شيلة 
منقر�شة

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"

اأعظم  اأحد  "اإنه 
املواهب التي اأعطيت 
لكرة القدم االإ�ضبانية، 
هذا اكت�ضاف، يف املرة 
االأوىل التي راأيت 
فيها بو�ضكيت�ص يلعب، 
ات�ضلت ب�ضديق وقلت 
له: راأيت العبًا من 
ف�ضيلة منقر�ضة، اإنه 
جنم."
هذا ما قاله الالعب 
واملدرب االأرجنتيني 
املخ�ضرم �ضيزار لوي�ص 
مينوتي عن �ضريجيو 
بو�ضكيت�ص العب 
االرتكاز يف املنتخب 
االإ�ضباين ونادي 
بر�ضلونة.



الريا�صة  م��ن  دقيقة   ٣0 اإن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ق��ول 
اليومية )ال�صباحية خا�صة( كفيلة باإزالة اأغلب 
به  ي�صعر  الذي  اليومي  والإره��اق  التعب  اأعرا�ص 
كثريون يف اأيام العمل العادية، ف�صاًل عن ال�صعور 
مبمار�صة  الباحثون  وين�صح  والر�صا.  بال�صعادة 
على  واملحافظة  البدنية  اللياقة  لزيادة  متارين 
ر�صاقة اجل�صم و�صحة الع�صالت، ومن اأهم تلك 

التمارين:
امل�ضي وركوب الدراجة الهوائية

ي�صاعد امل�صي يف خ�صارة الوزن بطريقة مده�صة، 
فالأ�صخا�ص الذين ميار�صون ريا�صة امل�صي يوميًا 
الأ�صخا�ص  من  اأك��رث  طاقة  ح��رق  على  ق���ادرون 
الذين يذهبون اإىل ال�صالت الريا�صية اأ�صبوعيًا، 

كما توفر الدراجة الهوائية خيارًا جيدًا ملمار�صة 
الن�صاط  م�صتوى  وزي���ادة  الريا�صية  التمارين 
اإىل  للو�صول  ا�صتخدامها  اأمت  ���ص��واًء  ال��ب��دين، 

العمل، اأم املدر�صة، اأم ملجرد الت�صلية.
 اليوغا

اليوغا  مت��اري��ن  م��ن  دق��ي��ق��ة   ١٥ مم��ار���ص��ة  اإن   
البدنية،  ال�صحة  م�صتوى  حت�صني  على  تعمل 
فاليوغا كفيلة بتغيري حياة الإن�صان على امل�صتوى 
الأ���ص��رة  ب���اأف���راد  اله��ت��م��ام  م��ث��ل  ال�صخ�صي، 
فهي  املهني  امل�صتوى  على  وح��ت��ى  ورع��اي��ت��ه��م، 

ت�صاعد على الرتكيز والإبداع يف العمل.
اإن  اليوغا  ���ص��الت  يف  اليوغا  ممار�صة  ميكن 
توفرت، واذا مل تتوفر فيمكن ال�صتعانة مبقاطع 
وممار�صتها  اليوغا  متارين  تعر�ص  التي  الفيديو 
يف اأي مكان، اأو ال�صتعانة باملواقع اخلا�صة بهذه 
نحو  على  وممار�صتها  الإن��رتن��ت  عرب  التمارين 

�صحيح.
احل�ضول على التغذية ال�ضليمة

املحافظة  يف  ي�صاعد  ال�صحي  الطعام  ت��ن��اول 
الغذائي  اللياقة، فالنظام  على م�صتوى جيد من 
يحتاجها  التي  الطاقة  بتوفري  كفيل  ال�صحي 

والأن�صطة  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ص��ة  اأث��ن��اء  اجل�صم 
النظام  ه��ذا  ي�صمن  اأن  على  املُرهقة،  البدنية 
�ُصرب كمية كافية من املاء للحفاظ على م�صتوى 
املاء  مقدار  يكون  اأن  على  اجل�صم،  يف  الرطوبة 

معتدًل، اأي لي�ص كثريًا باإفراط، ول قلياًل جدًا.
خلُّ التفاح

تنظيم  على  وي�صاعد  ال�صهية،  التفاح  خّل  يكبح 
فقدان  على  اجل�صم  وحتفيز  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول 
الأي�ص،  عملية  وزيادة  الدهون  حرق  عرب  الوزن 
اأن  الباحثون  اكت�صف  ال��درا���ص��ات  اإح���دى  ففي 
وتناولوا  ال�ُصمنة  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص 
على  يوميًا  التفاح  خ��ل  م��ن  ملعقتني  اأو  ملعقة 
مدى ١2 اأ�صبوعًا انخف�صت اأوزانهم كثريًا، وقّلت 
لذا  ال��ب��ط��ن، وحم��ي��ط اخل�����ص��ر،  ده���ون  لديهم 
ُين�صح باإ�صافة ملعقة كبرية من خل التفاح اإىل 
كوب من املاء، و�ُصربه قبل تناول اأية وجبة غنية 

بالدهون.

يت�ضاءل اأنا�ص كثريون عن �ضبب التعب الذي ي�ضعرون به بعد عودتهم من العمل، 
وحتى قلة ن�ضاطهم اأثناء العمل. هذا ال�ضوؤال تناوله الباحثون واأجروا عليه كثريًا 

من الدرا�ضات التي اأثبتت اأن اأغلب امل�ضتكني من التعب وقلة الن�ضاط ال ميار�ضون 
التمارين الريا�ضية اليومية، اأو اأنهم ميار�ضونها على نحو غري كاف.

اللياقُة البدنية...

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"

الي�ميــة ال�شعــادة  مفتــاُح 
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اس��������رت��������ي

ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��دي��ق��ة خ�����ص��راء �صحية 
الوظائف يف  اأوىل  من  الري  يكون  اأن  يجب 
اأن  اليومية، كذلك من املهم  قائمة مهامك 
ت�صتخدم النوع املنا�صب من املاء عند �صقي 
نباتاتك لأن جميع النباتات حتتاج اإىل كثري 
من املاء للتاأكد من اأنها تنمو منوًا �صحيحًا.

حديقتك  ت�صبح  ق��د  ال�صيف،  اأ���ص��ه��ر  يف 
مكانًا  حتى  اأو  لال�صرتخاء،  املثالية  واحتك 
درج���ات  اأن  وم���ع  ال�صم�صية،  ل��ل��ح��ّم��ام��ات 

على  للح�صول  مثالية  ال��داف��ئ��ة  احل����رارة 
ال�ّصمرة، اإل اأنها قد تدمر نباتاتك.

اإن اإعطاء نباتاتك كثريًا من املاء �صي�صاعدها 
بتفاعالتها  وي�صمح  النمو يف احلرارة،  على 
للنمو،  الطاقة  يوفر  ما  املعتادة،  الكيميائية 
من  ف��اإن  نباتاتك  �صقي  اإىل  تاأتي  فعندما 
من  الأم��ث��ل  ال��ن��وع  ت�صتخدم  اأن  ال�����ص��روري 
املاء، واإذا كانت لديك القدرة فمن الأف�صل 
لأنها  ل��ل��ري،  الأم��ط��ار  مياه  تخزين  دائ��م��ًا 

حتمًا  اأف�صل  وهي  املياه،  من  الأنقى  النوع 
ريًا مثاليًا  ال�صنبور وذلك يجعلها  من مياه 

حلديقتك.
اأكرث  معادن  على  ال�صنبور  مياه  حتتوي  قد 
يكون  وق��د  بالفعل،  نباتاتك  حتتاجه  مم��ا 

لذلك الأمر تاأثري �صلبي. 
املياه مورد ثمني، لكنها تتعر�ص ل�صغوط من 
اآثار تغري املناخ وزيادة ال�صكان واحلاجة اإىل 
للحياة  الأنهار  م�صتويات  مثل  البيئة  حماية 

الربية.
للنباتات  ممتازًا  خيارًا  الأمطار  مياه  تعّد 
اإنها  اإذ  الب�صتانيون،  اإليه  يذهب  واأول خيار 
متاحة جمانًا اإذا كنت قادرًا على تخزينها.

وط��اق��ة  م��ع��اجل��ة  ال�����ص��ن��ب��ور  م��ي��اه  تتطلب 
اأن  لأن��ه��ا مي��ك��ن  م��ن��ازل��ن��ا  اإىل  لإي�����ص��ال��ه��ا 
اأكرث مما حتتاجه كثري  حتتوي على معادن 
ال�صائكة،  النباتات  ول�صيما  النباتات،  من 
التي  املياه  نوعية  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

اأي�صًا  ال�صروري  من  اأن��ه  اإل  ت�صتخدمها، 
جتنب �صقي النباتات يف منت�صف النهار.

مبكر  وق��ت  يف  احلديقة  ري  الأف�����ص��ل  م��ن 
من امل�صاء عندما يكون اجلو حارًا ومن�صمًا 
الوقت  من  مت�صعًا  النباتات  ذلك  مينح  اإذ 

لتجف، مع ال�صماح ببع�ص المت�صا�ص.
فعليك  ال�صباح  يف  ال��ري  تف�صل  كنت  اإذا 
وت��اأك��د  ال�صم�ص،  ���ص��روق  قبل  ال�صتيقاظ 
مبللة  الرتبة  طبقات  جميع  اأن  من  دائ��م��ًا 

اأي�صًا  الأف�صل  الري، ومن  النتهاء من  قبل 
اإعطاء النباتات �صقيًا جيدًا من حني لآخر، 

بدًل من �صقي خفيف متكرر.

يعّد ري النباتات يف 
احلديقة من اأهم 

الوظائف الأي ب�ضتاين 
اأو �ضاحب منزل، 

لكن على الرغم من 
اأن هذه الوظيفة 

تبدو روتينية 
و�ضهلة ن�ضبيًا، اإال 

اأنه من ال�ضهل اأي�ضًا 
اأن ترتكب بع�ص 

االأخطاء اأثناء �ضقي 
النباتات اأو الزهور يف 

حديقتك.

 

ريُّ النباتات
للحفاظ على حديقة 

خ�شراء �شحية

ثريا ج�اد
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رف�����ص  ال����ذي  ع(،  )ي.  ح��دث��ن��ي 
احل���دي���ث ب��ا���ص��م��ه ال�����ص��ري��ح، عن 
يف  له  زميلة  مع  حب  بعالقة  ارتباطه 
بعد  ال��زواج  على  اتفقا  واأنهما  الكلية 
التخرج، لكنه مل يكن يعرف بتخطيط 
على  وع��زم��ه��ا  الأم  ول�صيما  الأه����ل، 
يكّن  يكن  مل  التي  خالته  بابنة  تزويجه 
لها �صوى م�صاعر 

له،  تتودد  كانت  اأنها  من  الرغم  على  اأخوية، 
يقول: "اإن اأ�صرار الأهل على هذه الزيجة كان 
�صبب ف�صل الزواج، وانتهينا اإىل الطالق لأنني 
مل ا�صتطع اأن اأنظر لها على اأنها زوجة رغم اأن 
ذلك مثبت على الورق، فقد بقي هذا احلاجز 
قائمًا، ومل اأقرتب منها اأو اأمل�صها اأكرث من �صنة 

على الرغم من احرتامي لها."
ويتذمر )اأحمد، طالب يف املرحلة الإعدادية( 
ل��الم��ت��ح��ان��ات  ي�صتعد  وه���و  ك��ث��ريًا 

بني  م�صتمر  ���ص��راع  يف  دائ��م��ًا  فهو  النهائية، 
الطلبة  اأن  اإذ  اأهله،  رغبة  اأو  رغبته  يحقق  اأن 
ال���ذي���ن ي��ج��ربه��م اأه��ل��ه��م ع��ل��ى خ���ي���ارات ل 
يريدونها يكونون يف الغالب متوترين م�صدودي 
يعانون  ل  الآخ��رون  الطلبة  بينما  الأع�صاب، 
من  النجاح  يفكرون يف  فهوؤلء  ال�صراع،  هذا 
اأجل جتاوز هذه املرحلة والذهاب اإىل اجلامعة 
ح�صب املعدل املتحقق، وهم اأكرث ا�صرتخاء من 

زمالئهم.
�ضفر فا�ضل وزواج ناجح

ق���ال يل )اأح���م���د اأب��راه��ي��م ح��ب��ي��ب( اإن���ه مل 
اأ�صر  ب��ل  ال���زواج  يف  اأه��ل��ه  لختيار  ي�صتجب 
على اختياره اخلا�ص، "كان قراري يف اختيار 
زوجتي هو الأ�صوب وهو �صر جناحي يف حياتي 
الأ�صرية، وحمدت اهلل على تلك النعمة، وذلك 
فهم  بينما  اأهلي،  طاعة  عن  خروجًا  يعني  ل 
ال�صفر  ق��رر  حني  هكذا،  الأم��ر  الأ�صغر  اأخ��ي 
اإىل خارج العراق على الرغم من اعرتا�صات 
نفدت  اأن  بعد  فا�صاًل  �صنة  بعد  وع��اد  الأه��ل 
مدخراته كلها وعاد اإىل بيت الأهل ليفكر من 

جديد مب�صروع مغاير."
املُجدُّ ُيكرُم يف االمتحان

لولدين  اأم  علي،  )زي��ن��ب  ال�صيدة  حدثت�ني 
الذي  الثالث،  لبني  اأقبل  "لن  قائلة:  وبنت( 
م�صتوى  من  اأقل  م�صتواه  يكون  اأن  الأ�صغر  هو 
اأخيه واأخته، اأذ لبد اأن يكون مثلهما اأو اأح�صن 
فاأجابت:  الإ�صرار؟  هذا  ملاذا  منهما." قلت: 
خطوات  لهم  اأر�صم  اأنا  اإ�صرارًا،  لي�ص  "هذا 
اأخيه  عن  يختلف  ل  زي��د  وابني  م�صتقبلهم، 
م�صتلزمات  له  وفرُت  فقد  روؤى،  واأخته  حامد 
لأخويه،  وفرت  مما  اأكرث  الدرا�صة  يف  التفوق 
اأف�صل من ال�صابق  لأن ظريف املعي�صي احلايل 
بكثري." قلت: وهل جتدين "زيدًا" قادرًا على 
حتقيق حلمك؟ فقالت: "اأتو�صم فيه ذلك من 
متابعتي له مع الدرو�ص اخلا�صة وتفرغه التام 

للدرا�صة."
لن اأقلق كثريًا

توقفت عند حمطات كثرية مع ال�صيد )عادل 
"اأن  يل:  ذك��ر  فقد  ح��رة(،  اأعمال  العبيدي، 

�صابقًا  ك��ان��ت  عما  ك��ث��ريًا  اختلفت  الأو���ص��اع 
ال�صابق  يف  كنا  فقد   – زمنه  يف  يق�صد   –
ن�صاق  لأننا  املرحلة  هذه  جت��اوز  عدم  نخ�صى 
اإىل اخلدمة الإلزامية لنكون حطبًا للحروب، 
املرحلة  ه���ذه  جت���اوز  ع��ل��ى  ن�صر  ك��ن��ا  ل��ذل��ك 
والذهاب اإىل اجلامعة وهناك نطيل من عمر 
بقائنا بعيدًا عن احلروب وويالتها، اأما اليوم 
امل�صري  م��ن  واخل�صية  واخل���وف  القلق  فهذا 
ل  اإذ  الطالب،  حياة  يف  لها  وجود  ل  املجهول 
قتال  جبهات  ول  اجلي�ص  يف  الزامية  خدمة 
م�صتقبلهم،  على  اأقلق  ل  لذلك  احل��دود،  على 
يحبون  كما  حياتهم  يعي�صوا  اأن  يفرحني  فاأنا 
الذي  املظلم  بعيدًا عن امل�صري املجهول  بيننا 
ع�صناه وخ�صيناه، ول اأفكر لهم بل هم يفكرون 
والوطن يحتاج الخت�صا�صات كلها يف الدوائر 

الر�صمية اأو �صوق العمل احلر."
عزلة تامة 

اأوىل،  مرحلة  ط��ال��ب  ن��ع��م��ان،  علي  )حم��م��د 
نف�صه  على  فر�ص  اإنه  قال  معمارية(  هند�صة 
فقد  ه��ذا،  كالمه  اأ�صتغرب  ومل  تامة،  عزلة 
�صمعت ما ي�صبه ذلك واأ�صد منه، وكاأن يف الأمر 
اأولدهم  العوائل على عزل  بني  م�صبقًا  اتفاقًا 
المتحانات  خو�ص  قبل  الأخ��رية  الأ�صهر  يف 
اخلم�صة،  الأ�صهر  "اإن  يل  قال  فقد  النهائية، 
كانت  النهائي،  المتحان  موعد  �صبقت  التي 
اأ�صعب الأ�صهر التي مرت يف حياتي، واأنا  من 
خ�صت  التي  املا�صي  العام  اأ�صهر  عن  اأحتدث 
على  فر�صت  فقد  النهائية،  المتحانات  فيها 
الأ�صدقاء  التامة عن  العزلة  من  نف�صي طوقًا 
و�صلمت  العائلة،  اأف���راد  حتى  ب��ل  والأق����ارب 
كتبي  مع  وبقيت  والدتي  اإىل  اخلليوي  هاتفي 
ومالزمي فقط، وها اأنا اليوم فرح باإجنازي اإذ 
دخلت الق�صم املعماري يف كلية الهند�صة على 
الرغم من معديل الذي كان يوؤهلني للقبول يف 
الطبية، لكن هذه كانت رغبتي ومل  املجموعة 

يعرت�ص اأهلي على ذلك."
اأحب حتقيق رغبة اأهلي

)يحيى كرمي( بدا اأنه الولد املدلل عند اأهله، 
فحني �صاألته عن الختيار يف الزواج، قال يل: 

"تركت هذا الأمر لأهلي." قلت: اأمل يكن لك 
راأي يف ذلك؟ فرّد علّي باخت�صار: "اأنا اأحب 
اأهلي واأحب اأن اأحقق رغباتهم و�صعادتي اأن 

اأدخل الفرح اإىل قلوبهم."
الرغبة والقدرات

القول  ن�صمع  اأن  املطاف  نهاية  يف  لنا  بد  ل 
يقول  اإذ  الخت�صا�ص،  اأه���ل  م��ن  الف�صل 
باحث   – العبيدي  خ�صري  �صعد  )الدكتور 
"اإن  النف�ص(:  وعلم  الرتبية  يف  اأك��ادمي��ي 
حتديد اختيارات الأبناء من الأهل اأمر �صعب 
اأهميته  من  الرغم  على  اخلطورة  غاية  ويف 
م�صريهم  اأو  الأب��ن��اء  م�صتقبل  حت��دي��د  يف 
يف ال�����زواج وال��ع��م��ل وال�����ص��ف��ر وال��درا���ص��ة، 
اق��رتاب  مع  احل�صر  ل  املثال  �صبيل  وعلى 
املنتهية  للمراحل  ال���وزاري���ة  الم��ت��ح��ان��ات 
والأمهات  الآب��اء  من  الأم��ور  اأولياء  ي�صتعد 
والبنات  البنني  م��ن  الأب��ن��اء  على  لل�صغط 
اأن  التي يريدون لهم  التخ�ص�صات  لتحديد 
ُيقبلوا فيها، ما يعر�ص كثريًا من الأبناء لأن 
اأبناء  ثمة  اإذ  موؤملًا،  نف�صيًا  �صراعًا  يعي�صوا 
ل ميلكون قدرات عالية للحفظ وال�صتنتاج 
يعتمد  ال���ذي  ال��ط��ب  يف  ول�صيما  العلمي، 
حتى  ي�صتطيع  ل  وبع�صهم  اأوًل،  الت�صخي�ص 
الت�صريح،  م�صرط  مي�صك  اأن  ول  الدم  روؤية 
والطريان  بالهند�صة  مولع  هو  من  ومنهم 
وعلوم الكيمياء وغريها من التخ�ص�صات."
الأه���داف  الأه���ل  �صغط  يحقق  ه��ل  ق��ل��ت: 
جن��اح  يف  يفلح  "قد  ف���اأج���اب:  امل��ط��ل��وب��ة؟ 
فاإنه  ال�صراع  من  يعاين  من  لكن  بع�صهم، 
عامة  احلياتية  م�صريته  يف  يتعرث  ���ص��وف 
م�صتوى  يحقق  ول  خ��ا���ص��ة،  وال��درا���ص��ي��ة 
متقدمًا يف جمال تخ�ص�صه، يف حني لو اأُتيح 
وطموحاتهم،  رغبتهم  ح�صب  الختيار  لهم 
ف��ي��م��ك��ن اأن ي���ربز م���ن ب��ي��ن��ه��م ع��ل��م��اء يف 
يف  وو�صعهم  الأبناء  فاإرغام  تخ�ص�صهم، 
الأه��ل  ورغ��ب��ات  رغباتهم  بني  �صراع  حالة 
التي  ال�صغوط  حت��ت  العي�ص  اإىل  يدفعهم 
جتعلهم  وق��د  النف�صية  طاقاتهم  ت�صتنزف 

ُتع�صاء." 

كثريا ما يلوم االأهل اأبناءهم على �ضوء اختيارهم يف حال ف�ضل ذلك 
االختيار، �ضواء اأكان يف الزواج اأم العمل اأم الدرا�ضة اأم ال�ضفر، وال 

ياأخذون يف احل�ضبان الظروف التي اأدت اإىل ذلك الف�ضل اأو ال�ضعي 
ملعاجلتها من اأجل اإجناح تلك االختيارات التي يراها االأهل خاطئة، 

فيما يراها االأوالد �ضائبة.

قرارات �شخ�شية، اأم فرمانات عائلية

يف الدرا�شة والعمل والزواج

خيارات الأبناء.. 

فكرة الطائي

الدكتور �صعد خ�صري
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 وهناك طرق كثرية لنعرف كيف نزيل اأ�صواأ 
مالب�صك  تدمر  اأن  ميكن  مكياج  بقع  اأرب��ع 
احليل  بع�ص  بو�صاطة  الأب���د  اإىل  املف�صلة 

ال�صهلة لفعل ذلك.
موقع  يف  هيوز  �صافرون  املاكياج  فنان  يقول 
اأن  "قبل   :FalseEyelashes.co.uk
ل  الأ�صا�صية..  القواعد  ن�صع  دعونا  نبداأ 
تفركي البقعة اأبدًا! لأن فرك البقعة �صيجرب 

املنتج على التعمق اأكرث يف خيوط املالب�ص.
كرمي االأ�ضا�ص ال�ضائل

تعّد بقع كرمي الأ�صا�ص من اأكرث بقع املاكياج 
اإزعاجًا عند ال�صيدات ولكن ميكنك ا�صتخدام 
كرمي احلالقة اإذا كان كرمي الأ�صا�ص خاليًا 
املنطقة  بللي  وبب�صاطة �صديدة،  الزيوت  من 
املت�صخة باملاء البارد ثم �صعي كرمي احلالقة 
ثم  دقائق   ١0 مدة  وانتظري  مبا�صرة  عليها 
ام�صحي بلطف باأ�صابعك قبل و�صع املالب�ص 
يف ماء دافئ وغ�صلها، واإذا كانت موؤ�ص�صتك 
تعتمد على الزيت ف�صتحتاج اإىل منتج يقاوم 
الأطباق ب�صكل رائع  الزيت و�صيعمل �صابون 
و�صع  قبل  البقعة  بللي  ال�صحوم،  اإزال��ة  على 
قبل  دقائق  خم�ص  اتركيه  ثم  �صغرية  كمية 

فركه برفق بفر�صاة اأ�صنان.
�ضبغة اأحمر ال�ضفاه

وال�صمع  ال��زي��ت  م��ن  ال�صفاه  اأح��م��ر  يتكون 

لذلك تكون اإزالته �صعبة، وي�صيف �صافرون: 
فيها  بقيت  التي  امل��دة  عن  النظر  "بغ�ص 
البقعة، اك�صطي اأي فائ�ص بحافة �صكني غري 
حادة ثم �صعي قطرتني من املنظف مبا�صرة 
خم�ص  م��دة  ال��ث��وب  ات��رك��ي  ث��م  البقعة  على 
ميكنك  البقعة،  حجم  على  واعتمادًا  دقائق 
ب�صع قطرات من  و�صع  اأو  الآن  �صطفها  اأما 
املاء والتخل�ص من البقعة ببطء ولكن بقوة 

با�صتخدام فر�صاة اأ�صنان".
املحلول  و�صع  من  "تاأكدي  اخلبري:  وح��ذر 
الإزال���ة  بعد  وغ�صلها  البقعة  جانبي  على 
كنِت  واإذا  النتائج،  اأف�صل  على  للح�صول 
من  قلياًل  ر�صي  �صريع،  اإ�صالح  اإىل  بحاجة 
ثالث  واتركيها  البقعة،  على  ال�صعر  مثبت 

دقائق قبل اأن تزيليها برفق. 
املا�ضكارا والكحل

املالب�ص  من  والكحل  املا�صكارا  اإزال��ة  ميكن 
مبا�صرة  ر�صيها  ال�صعر،  مثبتات  با�صتخدام 
وافركيها  ب�صع دقائق  وانتظري  البقعة  على 
فر�صاة  با�صتخدام  البارد  امل��اء  حتت  ببطء 
اأ�صنان، اإذ ي�صاعد الكحول املوجود يف مثبت 
ال�صعر يف تفتيت ال�صبغة وتخفيف البقع، ويف 
ا�صتخدمي ب�صع قطرات  حال مل يفلح ذلك 
الزيت  من  اخلايل  العيون  مكياج  مزيل  من 

على قطعة قطن وام�صحي البقعة برفق.

م�ضاحيق الباودر
ل  ه��ذا  لكن  زي��ت  على  امل�صحوق  يحتوي  ل 
من  كثري  يحاول  اإذ  �صهلة،  اإزالته  اأن  يعني 
تبدو  البقعة  يجعل  وذل��ك  تنظيفه  النا�ص 
امل�صحوق  اأن  "مبا  ���ص��اف��رون:  يقول  اأ���ص��واأ. 
الأ�صهل  من  اأن��ه  يبدو  زي��ت،  على  يحتوي  ل 
عندما  حتدث  النتائج  اأف�صل  ولكن  اإزالته 
نت�صرف ب�صرعة، "اأوًل، انفخي على البقعة 
الزائدة  امل��ادة  من  ممكن  قدر  اأكرب  واأزيلي 
با�صتخدام جمفف ال�صعر وتاأكدي من اإبقاء 
العالية  احل����رارة  لأن  متو�صطة  احل����رارة 
ب�صرعة  �صعي  وبعدها  تثبيت،  ع��ام��ل  ه��ي 
من  اخلايل  املكياج  مزيل  من  �صغرية  كمية 
الزيوت على البقعة با�صتخدام و�صادة قطنية 
البقعة على  واإذا بقيت  البقعة،  حتى تختفي 
قطعة املالب�ص مدة طويلة، ميكنك ا�صتخدام 

طريقة خمتلفة.
واأ�صاف: "اخلطي مزيجًا بن�صبة )١: 2( من 
اخلل الأبي�ص واملاء لغم�ص البقعة با�صتخدام 
كرة قطنية وقبل ذلك، اختربي املحلول على 
جزء �صغري من مالب�صك للتاأكد من اأن اللون 

الأ�صلي ل يزول."
عن الديلي اك�شربي�ص

يعّد املكياج احتياجًا �ضروريًا لكثري من الن�ضاء، لكن البقع 
الناجمة عنه ميكن اأن تكون م�ضكلة، ال�ضيما بقع الكرمي 

االأ�ضا�ص على خطوط العنق، وعالمات اأحمر ال�ضفاه على 
البلوزات، وبقع البودرة على التنورة اأو البنطلون.

كــيــفــيــة اإزالــتــهــا
من املالب�ص

بــقــع
املكياج

ترجمة: ثريا ج�اد 
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يقع الأ�صلوب البوهيمي يف نطاق وا�صع ومتنوع، 
ال�صتينيات  بحقبة  تذكرنا  التي  املو�صات  من 
اجلن�صيني،  لكال  التقليدية  غري  وال�صبعينيات 
اإذ تندمج الأقم�صة الطبيعية والألوان والأ�صكال 
ذو  املميزة،  الإك�ص�صوارات  وذوق  ال��رتاب��ي��ة، 
ال��زاه��ي��ة  الأل������وان  ال��ق��الئ��د واخل�����وامت ذات 
اليد  وامل��ع��ادن، وحقائب  ال��راي��ن  اأح��ج��ار  م��ن 
القما�صية اأو اأغطية الراأ�ص مثل م�صابك ال�صعر 
واملغنون  ال�صينما  جن��وم  وك��ان  الأح��ذي��ة،  اأو 
امل�صنوعة  ال�صرتات  يرتدون  احلقبة  تلك  يف 
ال�صراويل  اأو  واجلينزات  املدبوغ،  اجللد  من 
مرتهلة،  وب��ل��وزات  اأك��ت��اف  ب��دون  قم�صان  مع 
مبهجة،  باألوان  املمزوجة  الطويلة  والف�صاتني 
ع�صور  اأو  ث��ق��اف��ات  م��ن  م�صتوحى  منها  ك��ل 
الكال�صيكية  املطبوعات  ه��ذه  تعد  خمتلفة، 
هذه  جت��اوزت  رائ��ع،  ب�صكل  ملهمة  البوهيمية 
اأنثوي  اأ�صلوب  اىل  وحت��ول��ت  التاريخ  الأزي���اء 

مبدع.

اخلوامت واال�ضاور
وطبيعية  مريحة  حياة  البوهيمي  النمط  ميثل 
م�صنوعة  خ��وامت  وال��ك��ون،  ب��الأر���ص  مرتبطة 
من اأحجار لمعة وطبقات من اخلرز والف�صة 
واأ�صاور مزينة  الإ�صرتليني والنحا�ص الأ�صفر، 
باحلجر الطبيعي، وقطع مذهلة م�صنوعة من 
معادن عتيقة اأو اأحجار درزية متالألئة، وميكن 
من  فريد  اأ�صلوب  خللق  بع�صها  فوق  تكدي�صها 
نوعه، مع قالدة طويلة واأقراط بوهيمية لمعة.

اإعداد: هبة الزيدي

الت�شاميم الب�هيمية 
ت�شتعيد مزاج 
ال�شتينيات
وال�شبعينيات
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

مع  النار  على  قدر  يف  احلليب  ُيو�صع   *
ي��ذوب  ح��ت��ى  بامللعقة  وُي��ح��رك  ال�صكر 

ال�صكر ويرتك لي�صخن.
ين�صج  وُيحرك حتى  ال�صوفان  ُي�صاف   *
بعد  موز  حبة  وُت�صاف  حبوبه،  وتهر�ص 

هر�صها اإىل املزيج.
متتزج  حتى  ج��ي��دًا  بامللعقة  ُي��ح��رك   *

املكونات جميعًا وتتجان�ص، وي�صاف جوز 
الهند وتخلط املكونات معًا.

ماء  ُي�صاف  النار  من  القدر  رفع  قبل   *
الزهر ويحرك بامللعقة.

* ي�صكب املزيج يف �صحن التقدمي ويزين 
الطبق  ه��ذا  ويفيد  وامل���وز،  باملك�صرات 

للفطور اأو يف التحلية.

* كوب من ال�صوفان
* حبتا موز 

* ثالثة اأكواب من احلليب 
* ربع كوب من ال�صكر

ث���اٍن من  ن��وع  اأي  )اأو  ال��ل��وز  م��ن  ك��وب   *
املك�صرات(
* ماء زهر 

* مربو�ص جوز الهند 

�ش�فان بنانا �ش�يت

 20 فيه  وي��رتك  امل��اء  ال��رز يف  ينقع   *
وُي�صّفى جيدًا  ُيغ�صل  ثم  تقريبًا،  دقيقة 

من املاء.
* ُي�صلق العد�ص، على اأن يرفع من النار 
نهر�ص  ل  )اأي  مت��ام��ًا  ين�صج  اأن  قبل 

احلب( وي�صفى من ماء ال�صلق. 
كمية  مع  امل�صلوق  العد�ص  ماء  يو�صع   *
م��ن امل��ل��ح وال��ك��م��ون وال��ف��ل��ف��ل الأ���ص��ود 
ومكعب ماجي وكمية من الزيت  يف قدر 
وي�صاف  يغلي  حتى  وي��رتك  النار  على 

الرز املنقوع ويرتك حتى ين�صج. 
رفيعة  ���ص��رائ��ح  اإىل  الب�صل  يقطع   *
على  مقالة  يف  الزيتون  زي��ت  وُي�صخن 
ر�صة  مع  وُيقلب  الب�صل  وي�صاف  النار 
حتى  التقليب  ي�صتمر  اأن  ع��ل��ى  م��ل��ح، 
نح�صل على اللون الذهبي، ثم يرفع من 

الزيت، وي�صّفى الب�صل جيدًا.
* يو�صع ماء يف قدر مع ر�صة ملح وزيت 
ثم  يغلي  النار، ويرتك حتى  زيتون على 
تن�صج  حتى  وت��رتك  املعكرونة  ُت�صاف 
وت�صفى جيدًا وي�صاف اإليها مقدار من 
الزيت املقلي فيه الب�صل ويقلب املزيج.

طريقة حت�ضري ال�ضل�ضة:
الثوم  من  ف�صني  نقلب  ال�صل�صة  لعمل 
املربو�ص يف قليل من زيت الب�صل، حتى 
ع�صري  ي�صاف  ثم  ذهبيًا،  لونه  ي�صبح 
ور�صة  الطماطم  معجون  مع  الطماطم 
ملح والفلفل الأ�صود والكمون والبابريكا 
درجة  اإىل  احل��رارة  ُتخف�ص  وال�صطة، 
النار  على  اخلليط  وي��رتك  متو�صطة، 
ال��ق��وام  ع��ل��ى  لنح�صل  ال��غ��ل��ي��ان  ح��ت��ى 

ال�صميك املطلوب. 
* تو�صع كمية من الرز النا�صج يف طبق 
التقدمي ويو�صع عليه مقدار من العد�ص 
النا�صج ومقدار من احلم�ص وال�صل�صة 

والب�صل املقرم�ص واملعكرونة.

الك�شري امل�شري
تكفي لع�ضرة اأ�ضخا�ص 

)تكفي خلم�ضة اأ�ضخا�ص(

ال�ضوفان غني بالعنا�ضر الغذائية التي يحتاجها اجل�ضم اإذ يحتوي على 
املغن�ضيوم امل�ضاد لالأك�ضدة، كما اأنه يحافظ على �ضحة القلب، ناهيك عن 

احتوائه على االألياف التي ت�ضاعد يف اإعطاء اجل�ضم �ضعورًا بال�ضبع، لذلك 
يعّد من االأطباق اجليدة للدايت وكذلك يفيد يف تنظيم م�ضتوى ال�ضكر 

وال�ضغط يف الدم وتقوية اجلهاز املناعي لالإن�ضان …

الأ�صمر العد�ص  من  كوب   -  1
اآخر نوع  اأي  اأو  الب�صمتي  الرز  من  كوبان   -  2

ب�صل حبات  ثالث   -  3
امل�صلوق احلم�ص  من  كوب   -  4

وال�صباكيتي املعكرونة  من  كوبان   -  5
الطماطم ع�صري  من  اأكواب   ثالثة   -  6

طماطم  معجون  طعام  ملعقتا   -  7
اأ�صود  وفلفل  وزيت  ملح   -  8
و�صطة  وبابريكا  كمون   -  9

يعد املطبخ امل�ضري من املطابخ التي تت�ضف بتعدد االأطباق والو�ضفات 
وتنوعها، وفيه جند االأكالت ال�ضهلة اللذيذة وغري املكلفة، ومنها طبق 

)الك�ضري( الذي يتميز بتعدد النكهات واملكونات، فهو وجبة متكاملة 
بوجود الربوتني والن�ضويات والفيتامينات والعنا�ضر الغذائية الالزمة، 

ف�ضاًل عن النكهة املتميزة. ومن مكوناته  العد�ص االأ�ضمر الذي يعد م�ضدرًا 
للربوتني النباتي ذي القيمة الغذائية العالية واالألياف ال�ضرورية للج�ضم، 

فهو يحمي من االإ�ضابة باأمرا�ص القلب، كما اأنه مفيد جدًا للحوامل، 
وكذلك يقي من االإ�ضابة ببع�ص اأنواع ال�ضرطان.

املقادير:
طريقة االإعداد:

طريقة االإعداد:

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

يحاول  والكثري  العمل  يف  ال�صغوط  حولكم  من  ت��زداد  العمل:  اجل���وزاء: 
احل�صول على فر�صة مهنية وهناك من ي�صعى لتح�صني و�صعه املايل انتبهوا 

ل�صحتكم ..
واإج��راء  ال�صفر  يف  حظكم  جتربة  بو�صعكم  ي��زال  ل  ال�صفر: 

بع�ص التعديالت على و�صعكم املايل.عاطفيا: حتتاجون 
ملزيد من املثابرة.

ال�صرطان:احلظ:يلعب احلظ دورا ايجابيا يف الكثري من الأمور التي 
حتتاج اإىل مبادرة ومنكم من يح�صل على فر�صة مالية مهمة.

ومن ي�صكو تعطيل الإجناب الوقت ايجابي لذلك. 
ماليا:الوقت ي�صري لبداية حت�صن يف املوارد املالية الإ�صافية 

قريبا تتغري الزوايا امل�صكلة يف خريطتكم ايجابيا.

النهماك   عليكم  وي��ب��دو  العائلة   مطالب  ت���زداد  العائلة:  ال���ص��د: 
تتعطل بع�ص املطالب  تاأخذ منه وقتا وقد  ين�صغل برتتيبات  والكثري 

ل يعد وقتا مثاليا للمبادرة.
يف�صل ترك الأماكن املزدحمة. 

على  تغري  لإج���راء  م��ري��ح  و���ص��ع  يف  ل�صتم  �صخ�صيا: 
ال�صعيد ال�صخ�صي.   

اجلانب  يف  جيد  بن�صاط  ي�صعر  والكثري  ات�صالتكم  تعززون  العذراء: 
البدين والنف�صي.

ريا�صي  ن�صاط  ممار�صة  و  امتحان  اجتياز  يحاول  ملن  جيدة  فر�صة 
فر�صة للبدء بتعلم لغة جديدة والبع�ص يقوم ب�صفر قريب..

العائلة: عليكم تقبل مزاج من حولكم من اأفراد العائلة 
لليومني القادمني  . 

امليزان: ماليا: يك�صب الكثري منكم  مال عن طريق عمل جتاري او 
مكافاأة. هناك حترك ايجابي للبع�ص للح�صول على امتياز مهني  

لكن حتت اأجواء م�صدودة على ال�صعيد النف�صي.
اليومني  وناجح خالل  قريب  ب�صفر  القيام  ال�صفر:ميكنكم 

القادمني البع�ص يرتقي وظيفيا . 
...............................................

الدلو: العمل: تزداد لديكم الرغبة يف  التقدمي اإىل وظيفة جديدة او لتدعيم 
عملكم ب�صكل �صمن اأجواء املثابرة وحتمل ال�صغوط التي ترافقكم.عاطفيا:  

ال�صكوك وعدم  وترك  املرونة  للكثري من  الأج��واء عندكم حتتاج 
الت�صرع يف معاجلة مو�صوع عاطفي قد يت�صبب يف خ�صارة 

ال�صريك اأو احلبيب.  

القو�ص:ال�صحة: جتدون اأنف�صكم يف حالة من التعب وهناك �صعوبات   
يواجهها البع�ص مع ال�صركاء لذا عليكم النتباه لذلك وعدم التدخل 
يف اأمور ل تعنيكم خالل الوقت القادم.. �صخ�صيا: هناك فر�ص تربز 

اأمامكم يف اجلانب املايل يف موا�صيع تخ�ص تركة مالية 
اأو لتق�صيم مرياث اأو للح�صول على قر�ص. 

التطور  م��ن  للكثري  ترتقي  اجتماعيا  اجتماعيا:اأحوالكم  اجل���دي: 
والزدهار  يف القيام مببادرة  تلك املرتبطة مبو�صوع عاطفي. عليكم 
النتباه ل�صحتكم. ماليا: تزداد م�صروفاتكم املالية ويبدو عليكم عدم 

الرتياح من خالل تزايد النفقات عليكم جتنب خ�صارة 
يف مو�صوع جتاري  لذا عليكم اإيجاد خمرج لذلك. 

احلوت: ال�صفر: تلوح يف اأفقكم التكويني فر�ص ال�صفر اأو الهجرة و التعاقد 
مع �صركات خارجية. احلظ: قد يلحظ الكثري منكم حدوث تغريات غري 

متوقعة يف اجلانب ال�صخ�صي حيث تزدهر اأو�صاعكم وتبدون 
من  الكثري  على  احل�صول  يف  وخمتلف  جديد  ب��واق��ع 

املطالب املعلقة.

الثوراحلمل

ال�ضرطاناجلوزاء

العذراءاالأ�ضد

العقربامليزان

اجلديالقو�ص

احلوتالدلو

واهلل اعلم

العقرب: �صخ�صيا:الأجواء ذات الطابع ال�صخ�صي جيدة لهذا الوقت 
من  اأكرث  على  والنجاح  التغري  من  مزيد  نحو  بنجاح  تتقدمون  انتم 
الكثري  ح�صول  يف  وبارزا  كبريا  دورا  احلظ  يلعب  �صعيد.الدرا�صة: 

منكم على فر�ص درا�صية.الكثري منكم يقرتب من تطور 
مهني يعد نقلة جيدة ان ح�صل ذلك فهو الأهم لكم. 

عليكم  وتبدو  مكثف  ب�صكل  املالية  م�صروفاتكم  ت��زداد  ماليا:  احلمل: 
اإ�صارات عدم الراحة نتيجة ت�صرب املال من اأيديكم ب�صكل غري متوازن. 

تزداد من حولكم ال�صغوط يف اجلانب النف�صي ويبدو عليكم اثار 
العناية  اأهملتم  اإذا  يت�صبب مبتاعب �صحية  ال�صغط مما 

باأنف�صكم.  

التقدم  العاطفي مبحبيكم وفر�ص  اللقاء  الثور: عاطفيا: تزداد فر�ص 
خلطبة او الزواج لهذا الوقت. ماليا:البع�ص يوقع اأوراق ر�صمية.
لهذه  اإ�صافية  �صغوطا  اأنف�صكم  حتميل  جتنب  عليكم  �صحيا: 

الفرتة والبتعاد عن الدخول يف عمل م�صرتك جتاريا.

من الزاوية التكوينية الفلكية 
التغري وا�صتعداد مواليد الأبراج لذلك.

االأبراج النارية
)احلمل...يقتن�ص الفر�صة %8٥(

الأ�صد...يفكر لتجنب الأخطاء %6٥(
)القو�ص...الأ�صرع يف التغري %8٥(

 
االأبراج الرتابية

)الثور...مرتدد  ا�صتعداده ٣٥% (
)العذراء...ال�صك و الواقعية ا�صتعداده 

)%٥0
)اجلدي �صرعة وح�صاب مادي 

ا�صتعداده %6٥(

االأبراج الهوائية
)اجلوزاء...�صريع وا�صتعداده %7٥(

امليزان...اختيار و�صرعة حتول 
وا�صتعداده %80(

)الدلو...املفاجئة وال�صرعة ا�صتعداده 
.)%7٥

االأبراج املائية
)ال�صرطان...غام�ص ومفاجئ 

ا�صتعداده %6٥(
العقرب... هادئ وحذر ا�صتعداده 

)%80
احلوت ....بطيء متخوف ا�صتعداده 

.)%٣0

ال�شتعداد للتغري 

الكلمات االفقية 
١-�صاحب ال�صورة.. اإعالمي عراقي

2-دولة اإفريقية
٣-جمع درة )م(، مت�صابهة، مت�صابهة

٤-للتخيري، مركب كيميائي
٥-من الأ�صجار، مت�صابهة

6-مطربة اأمريكية �صهرية، ثلثا عان�ص
7-حبيب

8-كاتب واأديب رو�صي
٩-ينزل مع املطر

١0-ق�صاء يف حمافظة اأربيل
الكلمات العمودية 

١-اأ�صد ال�صحراء
2-وا�صطة نقل كبرية، تقال يف 

الهاتف
٣-يجاوب، مانع، طني )م(

٤-للنداء )م(، من املعجنات
٥-مرتفع اأر�صي )م(، �صياء )م(، 

ت�صع مولودًا
6-�صقيق والدتي، مت�صابهة

7-نادال )مبعرثة(، عنب جمفف )م(
8-خا�صتي، ترتك

٩-مطربة فرن�صية )راحلة(
١0-عا�صمة اأوروبية

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�ضابق

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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 وميكن اتباع بع�ص الطرق للتخل�ص من هذه 
كالتربع  ال�صيدات،  منها  تعاين  التي  احلالة 
بها، اأو اإعادتها جديدة مرة ثانية عن طريق 
�صبغها اإذا كانت م�صنوعة من اجللد، واإذا 
فبالإمكان  القما�ص  م��ن  م�صنوعة  ك��ان��ت 
خياطتها اأو رميها. لكن بدًل من ذلك ميكن 
اأخ��رى  م��رة  الأح��ذي��ة  ه��ذه  م��ن  ال�صتفادة 
بع�ص  فيه  تو�صع  )وع��اء(  اإىل  لها  نحوِّ كاأن 
الأحذية  ول�صيما  ال�صبار،  مثل  النباتات 

العالية املك�صور اأحد كعبيها...
- النعال البال�صتيكية ميكن ال�صتفادة منها 

اأي�صًا وجعلها اأوعية لل�صتالت ال�صغرية. 
اأي�صًا لت�صبح  - الأحذية ميكن ا�صتخدامها 
م�صجبًا تعلقني عليه املجوهرات من الأ�صاور 
واخلوامت وغريها من الأك�ص�صوارات، وذلك 
بتعليقها على اجلدران ودق م�صامري �صغرية 
داخل احلذاء حتى ي�صبح باإمكانك �صيدتي 

تعليق املجوهرات عليها. 
باخلوامت  خا�صة  حافظة  عمل  ميكن  كما   -
يف  وامل��رتوك��ة  املهملة  الأح��ذي��ة  با�صتخدام 
جوف  لتبطني  قما�ص  قطعة  باإدخال  البيت 
نثبت اخلوامت بني قطع  احلذاء، وبعد ذلك 

القما�ص املبطنة.
- اأحذية الأطفال املهملة ميكن ا�صتخدامها 
اإذ  رم��ي��ه��ا،  م��ن  ب���دًل  للدبابي�ص  ك��و���ص��ادة 
جوف  لتمالأ  كبرية  اإ�صفنج  بقطعة  نح�صوها 

احلذاء ثم نثّبت الدبابي�ص فوقها.
بالنعال  زينة  اإكليل  عمل  ميكنك  اأي�صًا   -
والأ�صفر  الأحمر  باألوانها  الزاهية  امللونة 
البيت  يف  بكرثة  م��وج��ودة  وه��ي  والخ�����ص��ر 
من  حلقة  بعمل  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  ومي��ك��ن 
الزينة بعد تنظيفها اأوًل ثم نل�صقها ببع�صها 
مدور  �صيء  على  امللونة  اخليوط  با�صتخدام 
دائرة بال�صتيكية  تكون  كاأن  بالإكليل،  اأ�صبه 
مفرغة اأو دائرة من الأ�صالك لنح�صل على 

اأكليل جميل وملون.

هناك كثري من االأفكار املبتكرة لال�ضتفادة من 

االأحذية القدمية، وحتى اجلديدة منها، وال�ضيما 

اأن معظم الن�ضاء يواجهن م�ضكلة تكد�ص االأحذية 

يف خزاناتهن.

ا�شنع بنف�شك
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ي�ضاأل الن�ضيحة
الإح�صا�ص  اإىل  ال��و���ص��ول  اأن  يف  جميعًا  نتفق 
بال�صعادة لي�ص �صهاًل، لكن تبقى اخلطوة الأهم 
اإليها هي الت�صالح مع النف�ص، فهو طاقة اإيجابية 
تعيننا يف رحلتنا نحو ال�صعادة.. بداأت فكرة هذا 
املو�صوع اأثناء قراءة ر�صالة من )حممد( -ا�صم 
 2٣ اللغات،  كلية  جامعي،  طالب  حقيقي،  غري 
ي�صاأل  اأن  قبل  كثريًا  تردد  اإنه  فيها  قال  �صنة-، 
الذين  زمالئه  مع  التعامل  كيفية  يف  الن�صيحة 
قد  كان  طالبًا  �صامح  لأنه  عليه  يتنمرون  ب��داأوا 
جتاوز عليه اأمام جمع من الطلبة اأثناء مناق�صة 
مادة  امتحان  اأداء  من  النتهاء  بعد  الأ�صئلة 
الطالب  هذا  "و�صفني  حممد:  يقول  )النقد(. 
بالغبي ومل اأرد عليه، بل اكتفيت بالن�صحاب." 

م��ف��ك��رًا  نف�صه  راج����ع  ال��ب��ي��ت  اإىل  ع���اد  وح���ني 
الحتفاظ  مع  عليه  به  �صريد  ال��ذي  بالأ�صلوب 
زميله  ك��رام��ة  اإىل  الإ����ص���اءة  وب���دون  بكرامته 
امل�صيء يف الوقت نف�صه، فتو�صل اإىل اأن الت�صامح 
�صاهده  التايل  اليوم  الأف�صل. ويف  الأ�صلوب  هو 
اإليه  واقفًا مع زمالئه وبادر بال�صالم عليه ومّد 
بع�ص  يعّده  اأن  يتوقع  يكن  ومل  م�صافحًا،  يده 
الزمالء �صعيف ال�صخ�صية ول يعرف كيف يرد 
ب�صعادة  "�صعرت  وي�صيف:  �صاعني(!  )ال�صاع 
من موقفي، فالت�صامح منحني راحة بال ور�صًا 
مع  مت�صالح  باأنني  �صعرت  باخت�صار  نف�صيًا، 
ر النا�ص موقفي هذا الذي  نف�صي حتى اإن مل يقدِّ

منحني اإح�صا�صًا بال�صعادة."
 كان جوابي له باأنه جلاأ اإىل الأ�صلوب الأمثل يف 
رده على الإ�صاءة ويف اأن يجعل الت�صامح اأ�صلوب 
ل  فمثاًل  امل��واق��ف،  كل  يف  لي�ص  وطبعًا  حياته، 
َيح�ُصن الت�صامح مع طالب يورطه يف الغ�ص اأو مع 

فا�صد ي�صر به وبالآخرين.
الت�ضامح ي�ضاوي ال�ضعادة

مل يكن حممد مبالغًا يف قوله اإن الت�صامح منحه 
اإيجابية  طاقة  فللت�صامح  بال�صعادة،  اإح�صا�صًا 
هائلة، وهناك اأوامر اإلهية حتث عليه يف القراآن 
الكرمي والكتب ال�صماوية الأخرى، وللمثال ولي�ص 
احل�صر، ن�صري اإىل الآية الكرمية التي يقول فيها 
َلَح َفاأَْجُرُه َعَلى  )عّز من قائل(: )َفَمْن َعَفا َواأَ�صْ

اللَّ�ِه( �صدق اهلل العظيم- �صورة ال�صورى، الآية 
٤0، وهناك ع�صرات الأحاديث النبوية ال�صريفة 
ال�صريف  احل��دي��ث  بينها  م��ن  الت�صامح،  ع��ن 
اإذا  و�َصمحًا  ب��اَع  اإذا  �َصمحًا  عبدًا  اهلُل  )اأح���َبّ 
ا�صرتى و�َصمحًا اإذا َق�صى و�َصمحًا اإذا اقت�صى(.

قوة الت�ضامح
الآخرين  م�صاحمة  اإن  �صيقول  من  هناك  رمبا 
جمتمعاتنا  يف  ول�صيما  ال�صهلة،  باملهمة  لي�صت 
بالعني  ال��ق��وي  اإىل  وتنظر  ال��ق��وة  تخ�صى  التي 
الكبرية وتهابه حتى اإن كان على خطاأ، ويتنا�صى 
اأخ��رى  ق��وة  اأي��ة  تفوق  ق��وة  للت�صامح  اأن  ه���وؤلء 
وتقديره  املت�صامح  املجتمع على احرتام  وترغم 
اأو  الف�صاد  على  اإم��ا  يعتمد  ال��ذي  القوي  ولي�ص 
قريبه  بظل  والح��ت��م��اء  القانون  على  اخل���روج 

امل�صوؤول، مثاًل.
قرار خاطئ وت�ضامح

�صغرية  عمل  ور�صة  اأقمت  امل��ادة،  هذه  ولكتابة 
بعد  عن  كانت  الور�صة  الت�صامح،  عن  و�صريعة 
طبعًا لاللتزام بالتوجيهات ال�صحية يف مواجهة 
-طبيبة،  اأح��م��د(  )اأم  دع��وة  وتعمدت  ال��وب��اء، 
متقاعدة،  -معلمة  �صم�ص(  و)اأم  �صنة-،   ٥٥
لأ�صخا�ص  رم��زي��ة  هنا  )الأ���ص��م��اء  �صنة-،   62
الأول  ل�صببني؛  الور�صة  اإدارة  اإىل  حقيقيني( 
العمل  ور�ص  الدائمات يف  امل�صاركات  من  اأنهما 
التي ُتدرب على اكت�صاب الطاقة الإيجابية التي 
بال�صدفة  اأننا  والثاين  واملجتمع،  الإن�صان  تفيد 
يف اإح����دى ور���ص��ن��ا ع��ن ع��الق��ات احل���ب اأث��ن��اء 
الدرا�صة اجلامعية، اكت�صفنا اأن اأحمد و�صم�ص، 
حب  بعالقة  ارتبطا  الثانية،  وابنة  الأوىل  ابن 
رف�ص  ب�صبب  ولكن  اجلامعية،  الدرا�صة  اثناء 
اأم �صم�ص لأحمد، تعمدت اأم اأحمد الإ�صاءة اإىل 
طبقة  من  باأنهما  اإياهما  وا�صفة  واأمها  �صم�ص 
)متدنية اجتماعيًا(، واحلقيقة اأن هذا ال�صبب 
اأحمد  طلب  رف�ص  اإىل  �صم�ص  باأم  دفع  غريه  ل 
الرتباط بابنتها، وهنا عاتبت اإحداهما الأخرى 
ثم تفهمتا و�صعهما و�صاحمتا بع�صهما واأ�صبحتا 

�صديقتني وتزوج اأحمد من �صم�ص..
العتاب

فقط  يومني  ا�صتمرت  التي  الور�صة  يف  �صارك 

تعلم  يحاولون  �صباب  معظمهم  �صخ�صًا،   ١٥
ال�صيطرة على النف�ص واكت�صاب طاقة الت�صامح. 
قالت اأم �صم�ص اإنها بعد اأن رف�صت ارتباط ابنتها 
اأخالقه  تتذكر  وب��داأت  نف�صها  راجعت  باأحمد، 
يدع  ابنتها ومل  اأنه حافظ على  احلميدة وكيف 
كانت على خطاأ حني  واأنها  يتقول عليها،  اأحدًا 
اعتقدت اأن والديه �صي�صيئان اإليها، و�صمعت يف 
اأنها  تزعُم  كانت  والدته  اأن  كيف  نف�صه  الوقت 
نف�صه،  ولل�صبب  الرتباط  هذا  رف�صت  من  هي 
حتاول  كانت  اأنها  من  تيقنت  لأنها  و�صاحمتها 
التخفيف من �صدمة ابنها الذي مل يعرف �صبب 
تخرب  ومل  ال�صبب  �صم�ص  اأم  كتمت  اإذ  الرف�ص، 
ما  طريقة  على  تعاتبتا  وحني  �صم�ص..  حتى  به 
قالته اأمهاتنا وجّداتنا اأن العتاب يغ�صل القلوب، 
الإيجابية  الت�صامح  وبطاقة  بع�صهما،  �صاحمتا 
والقرار  �صيئ،  اإح�صا�ص  اأي  منهما  كل  تنا�صت 

الذي اأ�صعدهما منح ال�صعادة لأحمد و�صم�ص.
ال�ضيطرة على العقل

اخلطوة الأوىل اإىل الت�صامح اأن نبحث لنجد 
ال�صبب  ونحلل  للم�صيء،  اجليدة  ال�صفات 
يف  ول�صيما  اإلينا،  الإ���ص��اءة  اإىل  دفعه  ال��ذي 
هذه الظروف ال�صعبة التي منر بها وتدفعنا 
خاطئ  قرار  اتخاذ  اإىل  ما  حلظة  يف  جميعًا 
اأو التفوه بكلمة تدمر عالقة عمل اأو قربى اأو 
يوجد �صخ�ص، مهما  اإذ ل  وزواج،  حتى حب 
كان �صيئًا، يخلو من �صفة حميدة، قد يطول 
اأمد هذه اخلطوة، لكننا لو فكرنا بهدوء ومل 
ندع لأحكامنا ال�صابقة اأن ت�صيطر على عقولنا 
فقد  علينا،  بالتاأثري  ل��الآخ��ري��ن  ن�صمح  ومل 
التي  الت�صامح  بطاقة  الإم�صاك  من  نتمكن 
َمن  وتريح  نف�صيًا  تريحنا  �صعادة  �صتمنحنا 

حولنا..
واأخريًا

التي  ال�صعادة  نحو  كبرية  خطوة  الت�صامح 
من  اأ�صبابها  وتختلف  ن�صبية  النا�ص  يراها 
�صخ�ص اإىل اآخر، الت�صامح خطوة اإىل اإعادة 
و�صنتمكن  الإن�صانية  عالقاتنا  يف  ال��ت��وازن 
ال��ذي  املجتمع  يف  تغيري  اإح���داث  م��ن  قطعًا 

نعي�ص فيه عاجاًل اأو اآجاًل..

قد تكون كلمة )ال�ضعادة( هي 
االأكرث ترديدًا اأثناء اأحاديثنا 
العائلية اأو مع االأ�ضدقاء، الكل 

يبحث عنها، فهناك من يجد 
ال�ضعادة يف احلب، واآخر يف املال، 
وثالث يف اال�ضتقرار، ومهما كانت 

م�ضادر ال�ضعادة اإال اأنها تبقى 
هدفًا..

خط�ٌة كبريٌة نح�
الت�شامُح

ال�شعادة

اأن�شام ال�شاجلي
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يف اأحد الأيام زارتنا مديرة املدر�شة واأبلغت 
والدي اأنني �شاأف�شل اإذا مل اأعد اإىل مقاعد 

الدرا�شة، �شحك والدي وقال لها: اأية مدر�شة 
تق�شدين، وما نفع التعليم؟ خرجت من البيت 

وهي تتمتم بكلمات: هكذا يزرع الآباء احل�شرم 
لي�شر�شُه الأبناء!

امليزان 

امليزان 

يف

يف قف لنقلب معًا �ضنوات عمري القليلة، 
ي �ضنوات الفرح والراحة منها، وكم  ولُنح�ضِ

هي �ضنوات االأحزان!!
ال جتبني، فالزمن االأ�ضم هو الذي �ضيجيبني، 

اأم نرتك االإجابة ل�ضنوات اآتية.. �ضّماء هي 
اأي�ضًا!!

اأطول من دون  وقتًا  ليق�صي مع زوجته  البيت  ويخرجني من 
اأغلب  اأق�صي  كنت  �صعرُت،  هكذا  اأن���ا(،  هو  )ال��ذي  ع��ذول 
اأوقاتي بالت�صكع هنا وهناك، �صادقت �صبيانًا بعمري، كذلك 
تعرفت على �صباب اأكرب مني، ومن هذا وذاك تعلمت اأ�صياًء 
�صيئة مل تكن تخطر ببايل يومًا، وكنت حينما اأعود اإىل البيت، 
اأجُد  لعلني  املطبخ  فاأدخل  والدي يف غرفته مع زوجتِه،  اأجُد 
لقمة اأ�صُد بها جوعي، فال اأجُد �صوى رغيف خبز ياب�ص فاأنقعه 

باملاء واآكلُه، هكذا باتت حياتي!
اأنني  وال��دي  واأبلغت  املدر�صة  مديرة  زارتنا  الأي��ام  اأح��د  يف 
وال��دي  �صحك  الدرا�صة،  مقاعد  اإىل  اأع��د  مل  اإذا  �صاأف�صل 
خرجت  التعليم؟  نفع  وما  تق�صدين،  مدر�صة  اأية  لها:  وقال 
الآب��اء احل�صرم  يزرع  بكلمات: هكذا  تتمتم  وهي  البيت  من 

لي�صر�صُه الأبناء!
كل  اأق�صي  اأن  علّي  ك��ان  اإذ  يومها،  خ��رج��ُت  )م(:  اأ���ص��اف 
هكذا  وطفولة،  براءة  من  يّف  بقي  ما  واإ�صاعة  باللهو  اأوقاتي 
ترتاح زوجته من عدم وج��ودي يف  اأن  املهم  وال��دي،  يريدين 
فوجدين  البيت  زارنا خايل يف  الأم�صيات  اإحدى  ويف  البيت. 
يف هيئة غريبة؛ مالب�صي قذرة، و�صعري اأ�صعث وال�صعف باٍد 
علّي، فتعجب من ذلك ونادى على والدي اأن يخرج ليحدثُه، 
قاله  ما  متثاقاًل وحّدث خايل طوياًل، وخال�صة  والدي  خرج 
والدي خلايل هو: ابني قد كرب ويختار ما يرغبُه يف احلياة، 
ثم اأنا متزوج وعندي م�صوؤوليات جتاه زوجتي واجلنني الذي 
اىل  ليذهب  غرفته:  يدخل  اأن  قبل  قوله  واختتم  بطنها،  يف 
اجلحيم!! منعه خايل من دخول الغرفة و�صرخ فيه: اأذن ملاذا 
انتهى  بينهما حتى  وا�صتد اخلالف  تربيه!  مل تعطه لأمه كي 

بطرد خايل من البيت فلم يعد بعد ذلك اأبدًا.
ولكن  الدافئ،  لروؤيتها، حل�صنها  لأمي،  ا�صتقُت  كم من مرة 
اين هي الآن؟ متامًا هي مثل والدي، حتت�صن زوجها الثاين، 

ون�صيت ابنها، ن�صيتني!
اأ�صبح والدي اأكرث بعدًا عني بعد اإجناب زوجته الثانية تواأمني 
البيت  عن  اأغيب  قد  البيت،  من  ه��روب��ًا  وازددُت  ذك��ري��ن، 
العمل مع �صباب طائ�صني  وبداأُت  ي�صاأُل عني!  اأحد  اأيامًا، ول 
اأن  اأع���رف وقتها  اأف��ت��ق��ده، ومل  ال��ذي  وج���دُت فيهم احل��ن��ان 
اإن�صانيتي  فقداين  هو  باهظ،  ثمن  له  علّي  وبذخهم  حنانهم 
و�صمريي، اإذ كنت اأنفذ لهم ما يطلبون مني، فاأوزع ب�صاعة، 

واأدخل يف م�صاومات مع اأفراد ل اأعرفهم لأن مْن اأعمل معهم 
ياأمرونني...

يف اأحد ال�صباحات ا�صتقُت لوالدي وذهبُت اإىل البيت، زوجته 
غري  اأنني  فعرفُت  مبا�صرة،  بوجهي  واأغلقتُه  الباب  فتحت 
ن�صيني هو.  كما  والدي متامًا  اأن�صى  اأن  علّي  بل  بي،  مرغوب 
اأق�صي نهاري يف  لياًل،  الأماكن املهجورة مالذًا يل  اأ�صبحت 
من  برهة  )م(  �صمت  اأ�صدقائي.  مع  العمل  وغرف  املقاهي 
اأتاين �صوتها عرفته  ثم قال: مرة رن هاتفي وحينما  الزمن 

وبكيُت و�صرخُت: اأمي.. ملاذا تركتني يا اأمي؟
ال�صوارع والأماكن املهجورة و...و...  اأعي�ص يف  اأنني  اأتعرفني 
وبكت اأي�صًا وقالت: ا�صمع يا ُبني، والدك ا�صتند اإىل القانون 
والأق��ارب يف جعله  الأه��ل  تفلح و�صاطات  واأخ��ذك مني، ومل 
يقبل اأن اأ�صمك حل�صانتي، واأرعاك كما ينبغي، كيف حالك 

يا ولدي!
على  اح�صل  يل:  تقول  �صمعتها  لكنني  اإجابتها،  اأ�صتطع  مل 
جواز �صفر، و�صاأبعث لك كل ما حتتاجه من مال بيد رجل اأمني 
لتعي�ص  اإىل هنا  العراق لفرتة ق�صرية و�صي�صطحبك  �صيزور 

معي ب�صالم وهدوء، �صاأعيدك اإىل املدر�صة و....
ثم اأح�ص�صُت اأن يدًا اأخذت الهاتف مني، اإنهم ال�صرطة الذين 
طوقوا املكان باأكمله وقب�صوا على مْن فيه، واأنا واحد منهم، 
�صمعت اأمي �صراخي و�صراخ الآخرين وتهديدات ال�صرطة لنا 

وو�صفهم اإيانا باأننا حثالت املجتمع!!
رمى ال�صرطي الهاتف اأر�صًا وكنت اأ�صمع اأمي ت�صرخ وتتو�صل 
اأن يفكوا قيودي، و�صرخُت: اأنِت ووالدي من اأو�صلتماين اإىل 
طفل،  واأن��ا  اأم��ي  يا  ب�صهولة  عني  تخليِت  مل��اذا  النهاية،  هذه 

وتزوجِت و�صافرِت ب�صرعة!!
واأنت يا اأبي لقد اأجنزت انتقامك من اأمي بتدمريي والق�صاء 

على م�صتقبلي، ون�صيَت اأنني اأي�صًا ابنك يا والدي!

 

باأن  الذي حت�ُص  عامًا،  ع�صر  اخلم�صة  ذو  )م(،  الفتى  قال 
الأمل يع�صره فتخرج كلماته خمنوقة ممزوجة بدموع عمره 
وامل�صكالت  اخلالفاُت  وكانت  وال��دّي  بني  ن�صاأُت  ال�صغري: 
اأفقه ما يدور حويل، كل ما  طابع حياتهما، كنت �صغريًا ل 
اأتذكره اأن �صراخًا يندلع بينهما وي�صرب والدي اأمي فتخرج 
من البيت حاملة اإياي مع قليل من حاجاتها اإىل بيت اأهلها، 
وهناك األعب مع اأطفالهم، بعد اأيام ياأتي والدي ليعيدنا اإىل 

البيت، لتبداأ كّرة اخلالفات بعد اأيام قليلة.
يف هذه الأجواء ت�صربت �صنوات طفولتي، مل تختزن خميلتي 
حينها �صوى اخلالفات وال�صراخ وال�صرب، دخلُت املدر�صة 
مبعية  ياأتون  الذين  اأ�صدقائي  كباقي  اأنني  لو  اأمتنى  وكنت 

والديهم اأو اأحدهما، وكذلك يف وقت الن�صراف، لكن هذا 
مل يحدث معي!

يف اأحد الأيام قلُت لأمي )واحلديث ما زال ل�� م(: اأمي ملاذا 
ل تاأتني معي اإىل املدر�صة؟

اأجابتني بع�صبية: قل ذلك لوالدك. 
ذلك  اأطلب  اأّل  ق��ررت  ل��ذا  اأف�صل،  وال��دي  اإجابة  تكن  ومل 

منهما بعد الآن.
على  ا�صتيقظُت  الربد،  القار�صة  ال�صتاء  اأم�صيات  اإحدى  يف 
ما  �صربًا،  اأ�صبعها  ال��ذي  وال��دي  مع  تت�صاجر  اأم��ي  �صراخ 
بيت  اإىل  هاربة  وتخرج  البيت  باب  تفتح  اأن  اإىل  اأ�صطرها 
اأهلها، ويف هذه املرة مل تاأخذين معها، ول اأعرف ال�صبب، 
غرفتي  اإىل  وال���دي  دخ��ل  حينما  ل��ذا 
تناومُت خوفًا منه، وعند ال�صباح �صرح 
خرجت  وباأنها  اأم��ي  ت�صرف  �صوء  يل 
الكبري  خ��ايل  دخ��ل  وهنا  معها.  ت�صطحبني  اأن  دون  لياًل 
وحتدث طوياًل مع والدي، ثم بعدها طلب مني مرافقته اإىل 
اأذهب معُه،  اأن  اأمي، لكن والدي رف�ص رف�صًا قاطعًا  حيث 
لكنه  اأمي،  اإىل  بالذهاب  يل  ي�صمح  اأن  اإليه  وتو�صلُت  بكيُت 
�صربني واأغلق علّي باب غرفتي، ثم زارنا اأنا�ص كرث من اأهل 
اأو  اأمي  اأي�صًا لإقناعِه بالعدول عن طالق  اأمي واأهل والدي 
كان  فقد  دون ج��دوى،  ولكن  اإليها،  اأذه��ب  باأن  ال�صماح يل 

والدي م�صرًا على معاقبة اأمي بحرمانها مني!
يوا�صل الفتى )م( حديثه: وفعاًل مل اأرها اإل قلياًل وبو�صاطة 
خايل الكبري الذي كان يدبر لقاءاتنا �صرًا. ويف اأحد لقاءاتنا 
هذه �صمتني اأمي بقوة وابتل وجهها بالدموع، �صاألتها ما بِك 
�صت�صافر  اأم��ك  خ��ايل:  اأجابني  بل  فلم جتب هي،  اأم��ي؟  يا 
ومل��اذا  �صتذهب،  اأي��ن  اإىل  يل  يو�صح  ومل  و�صَمت،  بعيدًا. 

و....و....
وكاأنه قراأ اأ�صئلتي وحريتي، عندها طلب من اأمي اأن ترتكنا 
وحدنا قلياًل، فحدثني حينها ب�صراحة قائاًل: ا�صمع.. لقد 
كربت وعليك اأن تفهم ما يدور حولك، اأمك �صتتزوج وت�صافر 
بعيدًا، لأن والدك م�صر على الحتفاظ بك، واأ�صاف خايل: 
حزنًا  حزنُت  حينذاك  اأي�صًا.  �صيتزوج  وال��دك  اأن  �صمعُت 

�صديدًا لأنني �صاأخ�صر والّدي كليهما معًا.
اأم  ل  فاأنا  بال�صياع،  اأح�ُص  وب��داأت  �صراعًا،  الأي��ام  م�صت 
النقود  يعطيني  كان  بل  اأب يخاف علّي،  ول  ت�صاأل عني  يل 

رجاء خ�شري

اأنا ابنك يا والدي..
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خ�شري احلمريي

من �صنوات قليلة دخلت هذه العبارة حيز التداول الدويل، وعرفنا اأن 
الإنرتنت، هذا العامل ال�صائك بكل )األعابه( وتقنياته اللطيفة التي 
هللنا ملقدمها، ميكن اأن يتحول اإىل لعبة قاتلة، تت�صارع فيها الدول 
وتفجر  حترق  بخ�صومها،  الأذى  اإحل��اق  يف  مهاراتها  وت�صتعر�ص 
وتدمر وتعطل. وليكاد يوم مير من دون اأن ن�صمع بهجوم �صيرباين 
ي�صن �صد هذه املوؤ�ص�صة اأو تلك ال�صركة، هذه الدولة اأو تلك الفعالية. 
وعلى عك�ص الهجومات احلربية التقليدية التي نعرف فيها ال�صارب 
وامل�صروب، ونراقب قعقعة ال�صالح يف الأجواء وعلى اجلبهات، فاإننا 
نتبني  ول  جعجعة  ن�صمع  ول  �صالحًا  ال�صيربانية  احلرب  يف  نرى  ل 

مالمح ال�صارب اأو اأ�صرار امل�صروب.. اإل نادرًا!
كان  من  واإل  احل��روب،  ل�صالح  منا  ُت�صرق  األعابنا  اأجمل  اأن  يبدو 

)الرميوت  ب�  اأطفالنا  بها  يلهو  التي  ال�صغرية  الطائرة  اأن  يت�صور 
كونرتول( لتحلق يف حديقة املنزل، وقد تعرب اإىل حديقة اجلريان 
قبل اأن تنفد بطارياتها وتهبط ا�صطراريًا، ميكن اأن تتحول اإىل اأداة 
للفنان  كاريكاتوريًا  ر�صمًا  )اأذكر  الدرون  ا�صم  حتمل  فتاكة  حربية 
رائد نوري ن�صره يف ال�صبعينيات عن طفل يلعب بطائرة ورقية تعلو 
�صارخ  انتهاك  ه��ذا  منفعاًل:  ي�صرخ  واجل��ار  اجل��ريان،  بيت  ف��وق 

ملجالنا اجلوي(! 
اأما على النطاق املحلي فقد ا�صتهرنا بحروبنا الإلكرتونية املعهودة، 
من ت�صقيط وت�صهري وتزوير وحتوير وتهكري، ومتكنا ب�صبب احلاجة 
الذباب،  لدى  البطالة  اإنهاء  من  اجلليلة  املهام  هذه  لتنفيذ  املا�صة 

بفتح اأبواب العمل له ليعمل.. ب�صفة: ذباب اإلكرتوين!
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