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يومًا بعد اآخر، ي�سيف بالقول: - كنت يف بع�ض الأحيان اأن�سخ الكتب التي 
اأحّملها من الإنرتنيت، ذلك اأن عينّي �سارتا توؤملانني ب�سدة ب�سبب الكتب 
الإلكرتونية، ثم حاولت تو�سيع دائرة معاريف يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

واأطلقت عربها مبادرة جلمع الكتب. 
الفكرة تبداأ بكتاب 

كتاب   ١٠٠ يعادل  ما  كييامييران  جمع  �سنجار،  يف  كتبه  جميع  حييرق  بعد 
الفي�سبوك،  يف  الأ�سدقاء  تربعات  من  الكتب  اإليه  و�سلت  اإذ  م�ستعمل، 
لال�ستعارة  خم�س�سة  جعلها  �سغرة  مكتبة  مبثابة  خيمته  واأ�سبحت 
على  الكتب  هذه  ي�سرح  وكان  املجاورة،  واملخيمات  املخيم  داخل  املجانية 

نحو م�ستمر للقراء يف املخيم، ي�سيف كامران:
- ازداد عدد القراء واملهتمني بالكتب، وكرب معها احللم، اإذ اأ�سبح الإقبال 
على الكتب خياليًا بني �سكان املخيم واملخيمات الأخرى القريبة، والكتب 

اأ�سبحت حديث ال�سباب يف اللقاءات العامة واخلا�سة يف املخيم. 
كما  تعد  مل  التي  �سنجار  حترير  بعد  ول�سيما  التالية،  خطوته  بييداأ  هنا 
كانت، بل باتت مدينة اأ�سباح حتوم حولها ذكريات الأ�سى والتهجر. يوؤكد 
الإن�سان،  مدينته:  يف  النهاية  على  �سارف  قد  كان  �سيء  كل  اأن  كامران 
يف  اأهله  مع  عمله  فييرتك  التحتية،  والبنى  ال�سلمي،  والتعاي�ض  والثقة، 
كرد�ستان، حيث كان يعمل فالحًا يف اأحد ب�ساتني الطماطم واخل�سراوات، 
وانطلق نحو �سنجار وحده، يقول: - �سكنت وحدي يف منزل عائلتي قرابة 
ال�سنة، كان ن�سفه مهدمًا، نظفته من بقايا داع�ض، وع�ست داخل اجلزء 
اإعييادة  يحاولون  والنا�ض  �سيئ،  بو�سع  متر  املدينة  كانت  اإذ  فيه،  املبني 

احلياة اليها باأية طريقة. 
جمع التربعات للبناء 

عندما اختار كامران الكتب، كان يقول: بناء الإن�سان قبل املكان، وهكذا 
قّدم فكرته يف اإن�ساء مكتبة اإىل منظمات املجتمع املدين التي تدعم الثقافة 
والإن�سانية يف �سنجار من اأجل دعمها، لكن لالأ�سف، خيبت هذه املنظمات 

ظن كامران، فجميعهم رف�سوا مد يد العون اإليه، يوا�سل حديثه: 

)�سبوت  م�سروع  فتح  طويلة،  معاناة  وبعد  الفكرة،  عن  اأتخلَّ  مل  لكنني   -
ليت العراقي( بابه اأمامي ودعم م�سروعي مببلغ ب�سيط لكنه غر كاٍف. 

فاحت كامران اجلهات املعنية، ومنها بلدية �سنجار، من اأجل اإن�ساء مكتبة 
م�سرًا  كان  لكنه  الكايف،  الت�سجيع  على  يح�سل  ومل  املنكوبة،  املدينة  يف 
ب�سدة، حتى متكن، بعد �سهرين من الإحلاح واملحاولت، من احل�سول على 

قطعة اأر�ض يف حديقة عامة ليتمكن من بناء املكتبة: 
اأهلي  املكتبة يف �سنجار،  لبناء  والتربعات  الكتب  اأطلقت مبادرة جلمع   -
املحافظات  ومن  فئاتهم  بكل  بجانبي  ووقفوا  باملو�سوع  رحبوا  العراقيون 
وتزيينها  احلديقة  داخل  املكتبة  بناء  اخلرين  بتربعات  ا�ستطعنا  كافة، 

بديكور ل باأ�ض به يف الوقت احلا�سر وجتهيزها بالكتب.
اأور�شينا.. اأر�ض ال�شالم 

ال�سريانية،  باللغة  ال�سالم(  وتعني )ار�ض  اأ�سماها  اأور�سينا، هكذا  مكتبة 
ت�سم اليوم نحو خم�سة اآلف كتاب يف فروع العلم والثقافة كافة، وبثالث 
لغات هي العربية والكردية والإنكليزية، وتعمل بنظامني؛ ال�ستعارة املجانية 
ونظام البيع، كما ينظم كامران اليوم كثرًا من الن�ساطات الثقافية املعنية 
بالقراءة لتوعية املجتمع وتدريب الأطفال على كتابة الق�س�ض وتعليمهم 
زيارة املكتبات، ف�ساًل عن عمل ور�سات تدريبية لل�سباب، ومعار�ض للكتب، 

وال�سعي لبناء ر�سيف ثقايف يف املدينة. يكمل قائاًل: 
بعد  الق�ساء  يف  الوحيدة  واملكتبة  �سنجار،  يف  مكتبة  اأول  تعّد  اأور�سينا   -
التحرير، وهي متنف�ض مهم لالأهايل العائدين اإىل املدينة والقرى املجاورة.

�شنجار ت�شتحق القراءة 
اختار كامران هذا امل�سروع من اأجل اإعادة الثقة بني املكونات يف �سنجار 
بعد دخول داع�ض اإليها، ون�سر التعاي�ض ال�سلمي والثقافة والوعي، يو�سح يف 

حديثه ملجلة "ال�سبكة":
قد  والكتاب،  بالثقافة  مدينتي  ال�سالم يف  ينت�سر  اأن  �سوى  �سيئًا  اأريد  -ل 
اأجنح وقد اأف�سل لكني حاولت بكل طاقتي وتطوعت من اأجل هذا، ل اأريد 

منهم �سراء كتاب، اأريد من جمتمع �سنجار اأن يعود اإىل عامل القراءة. 

كامران، الذي يبلغ من العمر ٢٥ �سنة، ترعرع مع الكتب وحب 
اأنه كان يحلم باإكمال درا�سته، لكن احللم مل  القراءة، يحدثنا 

يكتمل:
الكتب ويزداد  املاأ�ساوية كنت �سغوفًا بقراءة  - رغم الظروف 
لكني  �سنجار  اإعدادية  تخرجت يف  فاأكرث،  اأكرث  بها  اإعجابي 
الظروف  ب�سبب  املو�سل رغم قبويل فيها  األتحق بجامعة  مل 

املادية التي كانت تعي�سها عائلتي واخلوف من الإرهاب.
حلم الكتاب والتهجري 

مدينته،  داع�ض  هاجم  باأ�سهر،  الإعييدادييية  يف  تخرجه  بعد 
العدم  نحو  حفاة  وجرانه  واأقربائه  اأهله  من  الناجون  فهرب 
التي  املالب�ض  �سوى  �سيء  اأي  كامران  عائلة  تاأخذ  مل  واملجهول، 
طواًل،  اأيامًا  الأقييدام  على  م�سيًا  كرد�ستان  اقليم  باجتاه  نزحوا  يرتدونها، 

وجدوا اأنف�سهم قرب حدود �سوريا، يف خميم للنازحني، يقول كامران:
اأن  - الظروف املعي�سية واحلياتية داخل املخيمات ماأ�ساوية جدًا ول ميكن 
اأنك  �ست�سكر ربك  اإذ مهما كانت حياتك جحيمية،  �سعوري داخلها،  اأ�سف 
تتنف�ض احلياة خارج اأ�سوار هذا ال�سجن الذي ي�سمى املخيم، حرارة ال�سيف 
املواطنني، كل  وبوؤ�ض  الأطفال  وبكاء  العوائل،  القا�سي وقهر  ال�ستاء  وبرودة 

ذلك جعلني اأفكر بفعل اأي �سيء لأنقذ نف�سي. 
جلاأ كامران اإىل القراءة جمددًا، فالكتب كانت هي املنقذ له فعاًل، كان يريد 
التخل�ض من جحيم املخيم بقراءة الكتب فقط، ازداد عدد �ساعات القراءة 
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اآية من�ش�ر

من اأحد اأزقة حي بربرو�ض ال�شكني التابع لق�شاء 
�شنجار ينطلق ال�شاب كامريان، ليوؤ�ش�ض ل�شنجار اأول 
مكتبة بعد عام ٢٠٠٣. نازح، �شِهد ويالت احلروب 
واأوجاعها، خ�شر منزله وذكرياته وعا�ض متنقاًل 
بني املخيمات، لكنه مل يتمكن من ترك الكتب حلظة 
واحدة، حتى اأ�شبحت جزءًا من حياته.



من الأنف.
تركت اأبي الذي كان �سامتًا و�سط اجلموع، 
باب �سحن  نحو  زقاقنا  راأ�ض  من  وحتركت 
و�سرت  قليلة،  اأمتار  مبعدة  على  احل�سني 
اأم�سي اىل الوراء اأمام حامل الراأ�ض، ولكن 
وجهي باجتاه الراأ�ض وراأ�سي مرفوع، متنيت 
ال�سام، توهمت  اأن يتكلم معي كما تكلم يف 

اأن العينني قد نظرتا اإيّل من علياء الرمح، 
واأبدلته  البكاء  ميين  منعتني  النظرة  تلك 
يحبه  الذي  الفار�ض  هذا  من  بنظرة  فرحًا 

اهلل والنا�ض واأبي.
ال�سعور  ففي  متناق�سان،  �سعوران  راودين 
الييذي  الييراأ�ييض  هييذا  اأن  اأعييلييم  كنت  الأول 
راأ�ض  هو  وعوياًل  لطمًا  ملنظره  النا�ض  هاج 
القلب  يقب�ض  كيييان  مييا  واأ�يييسيييد  احليي�ييسييني، 
الن�ساء  �ييسييييياح  هييو  ريييقييي  اأبييلييع  ويجعلني 
كنت  الآخيييير،  ال�سعور  يف  ولكني  املييفييجييع، 
معجبًا بعمل الفنان الذي نحت هذا الراأ�ض 
اأعجب  وكنت  مييوؤثييرًا  �سعورًا  عليه  واأ�سبغ 
بال�سعر املن�سدل ومفرقه وكيف اختلط لون 

الدم ب�سواد ال�سعر.
يرّن يف عظامي،  هادي  ال�سيخ  �سوت  وكان 
والوح�سة  بالفقد  مليء  �سجّي  �سوت  فهو 
واليي�ييسييجيين، وبييالييرغييم ميين هيييذا فييقييد كنت 
وهي  فيه  وال�سرب  البطولة  ن�سائم  اأ�ييسييم 
ت�سعرين  خفية  ببهجة  اأ�ييسييالعييي  ت�سرب 
ويف  احل�سني  يف  الييتييي  واليي�ييسييالبيية  بييالييقييوة 
اأبي  عيني  اىل  نظرت  كلما  خ�سو�سًا  اأبييي، 

الثابتتني على امل�سهد:

راأت الرمح زينب حني مال 
               وعليه راأ�ض احل�سني تالًل )تالألأ(

خايطيبيتيه لييّميا راأتيه هالل 
               ييا هيالل ليّما ا�ستتّم كمال

بالبطولة  مليئًا  الييبييارد  ال�سباح  ذلييك  كييان 
وهو  الراأ�ض  كان  والقوة،  والنقاء  والطفولة 
وجداين حلظة  اأ�ساعا يف  قد  واأبي  ينظر يل 
النا�ض  عويل  عن  �سغلتني  تو�سف  ل  عظيمة 
اأحتفي  كيف  تعلمت  هناك  وميين  وبكائهم، 
بالبطولة، و�سرت اأدرك اأن النا�ض ي�سكون من 
والإح�سا�ض  احلب  غياب  ومن  والقهر  الظلم 
بكرامة اأنف�سهم، لذلك يريدون من احل�سني 

وذكره القوة والوقوف بوجه الظلم.
الكبر،  بالفخر  اأ�سعر  جعلني  امل�سهد،  ذلك 
اأفرق  اأكن  مل  املدر�سة  قبل  العمر  ذلك  ففي 
بني اأبي والبطل احل�سني، عدا اأن حبيبه قتل 
يعمل  بعده  واأبي ظل  قويًا،  با�ساًل  املعركة  يف 
على  الآخييييرون  يهابه  الييبيياطييل،  �سد  ويييقييف 
الرغم من طيبته، والذي جعله مثل احل�سني 
يف ت�سوري الطفويل اأن اأبي ل يبكي يف اأ�سعب 
اأحبابه  فقد  الييذي  احل�سني  مثل  الييظييروف 
ينّز  با�ساًل  الرمح  راأ�سه  و�سعد  املواجهة  يف 
ال�ستائي  ال�سباح  ذلك  يف  احلييار،  الدم  منه 
اأحدق يف عينيه لي�سحرين  البارد، وكم كنت 
اأر  ومل  وال�سموخ  والييوداعيية  الطمئنان  ذلييك 
باحل�سني  واإعييجييابييي  حبي  زاد  لهذا  دمييعيية. 
واأبي، كنت اأ�سجر من نواح الرجال منذ تلك 
على  احل�سني  راأ�ييض  بها  رفع  التي  اللحظات 
قبلة احل�سني يف  �سارع  بيتنا يف  الرمح قرب 

كربالء.
ما  وعلمتني  احلييب،  علمتني  اللحظة  تلك 
وقييوة  والنييتيي�ييسييار،  الفجيعة  بييني  احلييييدود 
حليف  الن�سر  واأن  املييواجييهيية،  يف  الإنيي�ييسييان 
يعرفون  ول  الب�سري،  الأمييل  يدعمون  الذين 
من  فيها  وحياتهم  �سبياًل.  واجلييزع  للقنوط 
واإن  ظيييامل.  ظلم  بييه  يحيط  ل  مييا  الييفييرادة 

الإبداع واحلب والعمل هويتهم حتى املمات.
�سالم اهلل عليك �سيدي اأبا عبد اهلل

�سالم على اأبي. ب�سدقه وقوة قلبه وطيبته.

من  م�ساهد  اأو  حلييظييات  يجعل  اليييذي  مييا 
الطفولة اميا�سات ل تنطفئ اأبدًا؟

وما الذي يجعلها تنب�ض دائبة يف الوجدان 
امل�ساهد  تلك  مّرت  ومليياذا  والقلب؟  والعقل 
ولكنهم  حينها  مثلي  كثرين  اأطييفييال  على 
وان�سغلوا  فكربوا  هي  عربتهم  اأو  عربوها 
وتتنف�ض غر  تلبط  اأنا فقد ظلت  اإل  عنها؟ 

عابئة بالزمن والعمر، وها اأنا اعي�سها الآن 
وكاأنها  والب�سرة،  والوعي  بالده�سة  دافقة 

حتدث الآن الآن امامي.
الرمح،  على  حمييمييوًل  احل�سني  راأ�يييض  كيياأن 
اآملني جدًا اأن نهاية ال�سنان الف�سي منغر�سة 
كالعادة  حافيًا  كنت  نهايته،  اىل  العنق  يف 
توجع  جملدة  والأر�يييض  تهب  بيياردة  والريح 

يعلو  والعويل  ال�سغرتني احلافيتني،  قدمي 
وللطم �سوت مدّو.

املكان  اأبييي، وهييي  يييدي ال�سغرة يف راحيية 
اليوم  ذلييك  يف  حيييرارة  فيه  اليييذي  الوحيد 
كنت اأنظر اىل الراأ�ض واأبت�سم، ففيه عذوبة 
النازل  الدم  خيط  قطعها  خفية،  وابت�سامة 
من مفرق الراأ�ض فاجلبهة فال�سوب الأمين 

نزٌف
كربالئٌي

منفرد
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عالوي كاظم ك�شي�س - ت�ش�ير: رحيم ال�شيالوي

لوحة للفنان �سبيح كل�ض



ت�سفي  جمالية  �ييسييورة  اإىل  بييهييا  ويييرتييقييي 
الده�سة على ف�ساءات بغداد.

نوافذ للجمال
)�سمر  العا�سمة  اأمانة  اإعييالم  مدير  يقول 
اهتمام  تعك�ض  املييبييادرة  هييذه  اإن  ميييرزة(: 
اجلمالية  باجلوانب  معن  عالء  بغداد  اأمني 
الو�سط  من  قريب  اأنييه  ول�سيما  للعا�سمة، 
اإطار  الت�سكيلي، واأن مبادرته هذه كانت يف 
اجلييوانييب  لتطوير  اأعييدهييا  الييتييي  اخلييطييط 
املرة  ارتبطت هذه  لكنها  لبغداد،  اجلمالية 

مبنا�سبة عا�سوراء ونفذت بتوقيتها.
وخليي�ييض ميييرزة فييكييرة هييذه املييبييادرة باأنها 
وثقت  فنية  لييوحييات  طباعة  عيين  "عبارة 
من  عراقيون  فنانون  ر�سمها  الطف،  واقعة 
لوحة   3٥٠ اإىل  عددها  و�سل  الييرواد،  جيل 
مواقعها،  ح�سب  خمتلفة  كبرة  وباأحجام 
وجييييرى تييوزيييعييهييا بيييني عيييدد مييين �ييسيياحييات 
بغداد، وعلى طريق الزائرين املتوجهني اإىل 

حمافظة كربالء املقد�سة".
ي�سيف مدير اإعالم الأمانة اأن هذه املبادرة 
الثقافية  الأو�ييسيياط  ميين  ا�ستح�سانًا  لقييت 
هذا  انعك�ض  وقد  خا�ض،  ب�سكل  والت�سكيلية 
ال�ستح�سان، يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
وو�سائل الإعالم، م�سرًا اإىل وجود ما و�سفه 
بييالييراأي الآخييير اليييذي انتقد هييذه املييبييادرة 

ها غر موفقة لأ�سباب ثقافية وفنية. وعدَّ

لوحات موؤثرة
ردود  ال�سامرائي(  )ماهر  الفنان  وي�ستعيد 
الفنان  جدارية  اأجييزاء  تعليق  جتاه  الأفعال 
الراحل جواد �سليم )ن�سب احلرية(، فعلى 
حد قول الفنان ال�سامرائي اأن اأهايل بغداد 
اآنييذاك،  )ال�سفادع(  بي  �سخو�سها  �سبهوا 
النا�ض مل ته�سم اجلدارية يف  اأن  اإىل  لفتًا 
الفن.  بهذا  املعنية  النخبة  با�ستثناء  حينها 
لكن بعد ب�سعة عقود تناغم املجتمع مع هذا 

العمل وبداأوا ياألفون مفرداته.
الفنان  لييوحييات  على  انطبق  الأمييير  وهيييذا   

بكل  الييعييراقييي  الإرث  لعك�ض  حميياوليية  يف 
اأمانة  بيييادرت  العظيمة،  وميياآثييره  جتلياته 
بغداد مبنا�سبة ذكرى عا�سوراء على ن�سب 
تلك  الطف"،  "واقعة  ت�ستلهم  جييداريييات 
الت�سحية،  يف  درو�سًا  متثل  التي  الفاجعة 
عرب طبع لوحات لكبار الفنانني العراقيني 

من جيل الرواد وما بعدهم، وّثقوا فيها تلك 
الواقعة باأ�ساليب فنية خمتلفة، وعّلقت تلك 
اجلداريات يف �ساحات بغداد وعلى الطرق 
اخلارجية، ول�سيما طرق الزائرين املتجهة 

اإىل كربالء املقد�سة.
اأهميتها  على  املييبييادرة،  هييذه  اأثيييارت  وقييد 

قدرة  ب�ساأن  وا�سعًا  جدًل  توقيتها،  وح�سن 
اأن يكون مراآة  فن اجلداريات بالفعل على 
وجت�سيد  وح�سارتها  الأميية  �سمر  تعك�ض 
ون�ساله،  م�سرته  وتوثيق  �سعبها  تطلعات 
اإىل  احلاجة  مدى  النقا�سات  عك�ست  وقد 
فن ي�ستوحي اأفكاره من تاريخ هذا ال�سعب 

تعك�ض اجلداريات ثقافة ال�شعوب وماآثرها وطريقة تفكريها وتطلعاتها، وف�شاًل عن جوانبها اجلمالية فهي 
اأعمال توثق اأحداثًا تاريخية مهمة يف حياة الأمم .

 ولطاملا تلونت �شوارع بغداد بجداريات عك�شت ثراءها الفني، لكن اجلدل ظل قائمًا بني قدرة تلك اجلداريات 
على عك�ض اإرث بغداد وقيم جمتمعها املتنوع وكونها عا�شمة لبلد اأنتج اأعظم احل�شارات واأقدمها، وبني افتقار 

تلك اجلداريات اإىل الده�شة والعمق واملو�شوعات التي حتاكي ح�شارة البالد وتعك�ض قدرات مبدعيها الكبرية 
وتطلعات جمتمعها اأي�شًا.

هل خّلدت جداريات بغداد ماآثر 
العراقيني وح�شارتهم؟

مبادرات لتزيينها بل�حات جت�شد واقعة الطف
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اأكانت نا�سجة فنيًا اأم ل، وذلك ما ي�سعف 
املعر�ض ويوؤدي اإىل عزوف الفنانني الكبار 

عن امل�ساركة فيه.
مفاهيم جمالية

مبادرة  الكناين(  حممد  )د.  الفنان  وعّد 
دعا  اأنييه  بيد  جيدة،  �سابقة  بغداد  اأمييانيية 
للف�ساء  جديدة  جمالية  مفاهيم  بناء  اإىل 
طرق  وا�ستحداث  بغداد  ملدينة  احل�سري 
اجلمالية  والإ�ييسييافييات  للتزيني  جييديييدة 
تلك  بتاأثيث  ومقرتباتها  املدينة  جلييدران 
ومو�سوعات  �سكلية  مبقاربات  الف�ساءات 
يك�سر  باأ�سلوب  وثقافية  اأبعاد جمالية  ذات 
كل الأن�ساق ال�سابقة يف التوظيف اجلمايل 
ويحمل مدلولت تالم�ض الواقع الجتماعي 
واليومي وتتفاعل مع كل حدث وطني وديني 

واإن�ساين.
يكون  اأن  اأهييمييييية  على  الييكيينيياين  و�ييسييدد   
الفن مالم�سًا حقيقيًا للبنية الجتماعية 
واليييذوق  الييثييقييافيية  املييتيينييوعيية  املجتمعية 
جعل  اإىل  داعيًا  تطلعاتها،  عن  ومعربًا 
ج�سد املدينة ج�سدًا فاعاًل ومتداخاًل مع 
الذائقة اجلمعية، موؤكدًا اأن هذا التفعيل 

خطوة مهمة.
يف  بغداد،  جتد  اأن  اأمنياته  عن  واأعييرب 
الفني،  و�سغفه  معن  عالء  اأمينها  عقلية 
فر�سة ل�ستح�سار عنا�سر التاريخ وقيم 
ال�سوء  ميين  م�ساحة  لتج�سد  املجتمع 
واجلمال وت�ستثمر كل حدث للتعبر عنه 
الثقايف  امل�سروع  ينا�سب  متح�سر  ب�سكل 

واخلزين احل�ساري لهذه املدينة.
تاريخ �شعبي

من جانبه، يعتقد الكاتب واملوؤرخ الكبر 
)با�سم عبد احلميد حمودي( اأن الإفادة 
العراقي  الت�سكيلي  الفن  اإجنيييازات  من 
احلديث يف �سياق التاريخ ال�سعبي لواقعة 
التي  احلزينة  احل�سينية  والأيييام  الطف 
اإي�سال  يف  ت�سهم  اليي�ييسييهييادة،  ت�ستذكر 
الذائقة  اىل  احلييديييثيية  الفنية  الييفييكييرة 
اجلييميياهييرييية الييعيياميية يف هيييذه الأيييييام 

احلزينة التي يدعو مناخها ال�سعبي اإىل 
التاأمل وهو ي�ستذكر الواقعة وتفا�سيلها.

ا�ييسييتييخييدام  اأن  اإىل  حيييميييودي  وليييفيييت 
اأ�سلوب  ال�سعبية امل�سورة، هو  املل�سقات 
منهم  كثر  �سعبيون،  فنانون  عليه  داأب 
غر معروفني من العراق و�سوريا واإيران، 
العراقي  الر�سام  الفنانني  هييوؤلء  وميين 
بييغييداد يف  كييرخ  الييذي ظهر يف  الفطري 
بغدادي،  ح�سن  الأ�ستاذ  اخلم�سينيات 
الفطرية  الواقعية  بر�سومه  ا�ستهر  اإذ 
الزاخرة باملعاين الإن�سانية، وكانت هذه 
مهمًا  جييزءًا  ت�سكل  تييزال  وما  املل�سقات 
من الذائقة ال�سعبية الباحثة عما يج�سد 
ل�ستنها�ض  ال�سعبي  احليييزن  تفا�سيل 
املتلقني،  نفو�ض  يف  احل�سينية  ال�سجاعة 
مييبييادرة  جييياءت  لقد  حييمييودي:  وي�سيف 
اللوحات  توزيع  يف  اجليدة  بغداد  اأمانة 
من  مهمة  مواقع  يف  احلديثة  الت�سكيلية 
بغداد، جت�سيدًا لرتويج الأفكار احلداثية 
فنيًا  ال�سعبية  الذائقة  داخل  الت�سكيل  يف 

وهو اأمر حممود ومهم دون �سك.
جانب نف�شي

ويلفت د. جناح هادي كّبة اىل تاأثر تلك 
واملعنوي  النف�سي  جانبها  يف  اللوحات 
كان احلديث  اإذا  ول�سيما  املتلقني،  على 

عييين جيييدارييييات جتيي�ييسييد واقيييعييية الييطييف 
واآل  )ع(  احل�سني  الإمييييام  وا�ست�سهاد 
هذه  تعر�ض  اأن  هو  فيها،  الأطهار  بيته 
يتالءم مع جمريات  وما  الأليمة  الواقعة 
بروز  يف  �سيما  ول  بعدها،  وما  احلداثة 
يف  الفنية  واللوحات  احل�سيني  امل�سرح 
اأن  ومعلوم  للمتلقي.  التو�سيل  عملية 
التجريدية  بني  متعددة  الفنية  املدار�ض 
والرومان�سية وال�سوريالية وما اىل ذلك، 
النخبة،  اإل  تفهمها  ل  املييدار�ييض  وهييذه 
النف�سي  الييتيياأثيير  يتحقق  ليين  ولييذلييك 
للوحات التي عر�ست لتمثيل هذه الواقعة 
اىل  بحاجة  العادي  فاملتلقي  التاريخية، 
فهم  بعد  نف�سيًا  معها  يتفاعل  �ييسييورة 

رموزها وفك �سفراتها.
اللوحات  األ توغل  اأنه ينبغي  ويعتقد كّبة 
الواقع  عن  البعيدة  التجريدية  بالرموز 
معاك�سة  فعل  ردة  يوّلد  ذلك  فاإن  احلي، 
ملنفعة  اللوحات  هييذه  وتكون  للمق�سد، 
�سيمائيات  من  توحيه  مبا  معينة  نخبة 
ال�سكل  اإىل  مبا�سرة  حتيل  ل  ودللت 
الواقعية  اللوحات  جت�سده  وما  الواقعي 
م�ستوحى  مييقييد�ييسييًا  بييعييدًا  تيياأخييذ  الييتييي 
املعنوي  وانت�سارها  الطف  واقييعيية  ميين 

بانت�سار الدم على ال�سيف.
رموزها  تفك  مل  التي  حيدر  كاظم  الرائد 
اليينييقيياد  بيي�ييسييرح  اإل  املييبييهييميية  الييتييجييريييدييية 

مبينًا  النا�ض،  عامة  اإىل  واملتخ�س�سني 
اأعمق  اأمر  هو  )الت�سفر(  بي  ي�سمى  ما  اأن 

ع�سي على فهم الأغلبية وتف�سرهم اإياه. 
فنانني  هناك  اأن  اإىل  ال�سامرائي  وي�سر 
الت�سرف  مييفيياتيييييح  امييتييالك  يف  جنييحييوا 
باختزال لوحات كاظم، على �سبيل املثال، 
لكن  مفرداتها،  ميين  التب�ض  مييا  وتو�سيح 
فائق ح�سن  فهم )ح�سان(  نف�سه  ال�سارع 
كاظم  اأو  �سليم  جييواد  )حيي�ييسييان(  ولي�ض 

حيدر. 
ي�سهد  مل   ١٩٧٩ منذ  املجتمع  اإن  وي�سيف 
ونكد  واحل�سار  وال�سدمات  احلييروب  اإل 

احلياة، ومما ل�سك فيه اأن الفن الواقعي 
الفن  من  اأكرث  ال�ساحقة  الأغلبية  يف  يوؤثر 

التجريدي.
م�شهد نخبوي

اأمانة  مبادرة  احل�سن(  عبد  )علي  ويرى   
متاأخرة  جيياءت  واإن  مهمة،  خطوة  بغداد 
هييذه  نتيجة  اأن  ميييوؤكيييدًا  قييولييه،  حييد  عييلييى 
الفني  امل�سهد  جمييرى  يف  ت�سب  املييبييادرة 
الذي ي�سهم لحقًا يف ن�سر الوعي احل�سيني 
ثقافة  ليييييكييون  معا�سر  جييمييايل  بييخييطيياب 

جمتمعية عامة.
غر  املبادرة  اأن  من  الرغم  على  ويو�سح: 
الإ�ييسييادة،  ت�ستحق  اأنها  اإل  ميياديييًا،  مكلفة 
ونقابة  الت�سكيليني  الفنانني  جمعية  ولعل 

تقتدي  الثقافة  ووزارة  العراقيني  الفنانني 
تاريخية  فر�سة  هيينيياك  اأن  مييوؤكييدًا  بييهييا، 
حتديدًا  العراقي  الت�سكيلي  الفن  يحققها 
وعامليًا  حمليًا  احل�سينية  الق�سية  بطرح 
مبيينييظييور نييخييبييوي فييائييق احليي�ييض والييييذوق، 
الأهييييداف  بيياإنيي�ييسييانييييية  للتثقيف  وفيير�ييسيية 
احليي�ييسييييينييييية اليييعيييابيييرة لييكييل النيييتيييمييياءات 
والعرقية  والطائفية  الدينية  العقائدية 
يتلقفها  اأن  يجب  الفر�سة  هذه  والقومية، 
اأعمال  اإىل  لتتحول  العراقيون  الفنانون 

عاملية.
التي  احل�سينية  الق�سية  اأن  على  و�ييسييدد 
عييييانييييدت اليينيي�ييسيييييان 
والنييييدثييييار ميييا كييانييت 
ت�ساء اأهدافها النبيلة 
الواعية  النخبة  لييول 
من املفكرين والفنانني 
بن�سوج  تفردوا  الذين 
الييييوعييييي عيييين عيياميية 
اإذًا  واجلمهور،  النا�ض 
نخبوية  ق�سية  فييهييي 
اجليييييييييذور، واإحييييييييياء 
ذكيييييراهيييييا بييياليييطيييرق 
املييعييا�ييسييرة والقييتييداء 
الع�سر  بلغة  باأهدافها 
لكن،  اأييي�ييسييا  نخبويا  يييكييون  اأن  ميين  لبيييد 
بعيدين  العراقيون  الفنانون  كان  لالأ�سف، 

عن هذا احلدث العظيم.
الفنانني  جمعية  اإن  احل�سن  عبد  وقييال   
ملزمتان  الييثييقييافيية  ووزارة  الت�سكيليني 
ومييعييار�ييض  فييعيياليييييات  بتنظيم  اأخييالقيييييًا 
وتخ�سي�ض  املنا�سبة  هييذه  لإحياء  دورييية 
واملعنوية  املييادييية  والييقييدرات  الإمييكييانييات 
املنا�سب  بال�سكل  لإخييراجييهييا  اليييالزمييية 
التي  الإن�سانية  واملبادئ  الأهييداف  وحجم 
وزارة  اأميييا  احل�سينية،  الق�سية  حملتها 
الت�سكيلي  معر�سها  يكون  فيكاد  الثقافة، 
درجة  اإىل  خجوًل  املنا�سبة  بهذه  ال�سنوي 
اأن كييل الأعيييميييال املييقييدميية تييعيير�ييض �ييسييواء 

د. جناح هادي كبة

د. حممد الكناين

با�سم عبد احلميد حمودي

ماهر ال�سامرائيعلي عبد احل�سني
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اإن  املجتمع  بها  تقنع  اأن  ت�ستطيع  فوتوغرافية 
كان عراقيًا اأو عربيًا اأو دوليًا اأن تلك الطقو�ض 
نابعة  عفوية  النا�ض هي طقو�ض  التي ميار�سها 
واأنييهييا  الييقييلييوب،  ر�ييسييوخ حييب احل�سني يف  ميين 
اأخييرى،  غاية  اأييية  من  خالية  اإن�سانية  طقو�ض 
تلك  كل  لخت�سار  احلقيقي  الختبار  هو  هذا 
الأماكن  توؤطر  فوتوغرافية  �سورة  يف  املواقف 
لديك  يتفاعل  اأن  يجب  وهيينييا  والأ�ييسييخييا�ييض، 
احل�ض ال�سحفي والوثائقي لأنك �ستوؤرخ ملرحلة 
يعتمد  الت�سوير  يف  اأ�ييسييلييوبييي  بيياليي�ييسييورة.  مييا 
من  تكتنزه  وما  العراقية  البيئة  على  الرتكيز 
ال�سعب  معدن  تربز  وحكايات  وتاريخ  ح�سارة 
اأحد  من  اأكييرث  مييدى  وعلى  الأ�سيل،  العراقي 
وكل  عا�سوراء  كل  موجودًا يف  كنت  عامًا  ع�سر 
ميتلكون  مميين  نف�سي  واأعييييّد  اأربييعييني،  زييييارة 
املقرر  من  وكان  لهذا احلدث،  اأر�سيفًا �سخمًا 
اأن اأعر�ض اأر�سيفي ال�سوري يف معر�ض عاملي، 

لكن تف�سي وباء كورونا حال دون ذلك. الفكرة 
ال�سورة  لتكون  قريبًا  و�ستنفذ  قائمة  مازالت 

خر �سفر لطرح ق�سية الإمام احل�سني."
اإح�شا�ض وفكرة

كييذلييك حتييدث امليي�ييسييور الييفييوتييوغييرايف )مهند 
اأن يح�سر  "ل ميكن  قائاًل:  ال�سوداين(  ح�سن 
هو  بييل  فييقييط،  التوثيقي  املييجييال  يف  الت�سوير 
اإح�سا�ض وفكرة، وقد يكون هناك �سعور ما يف 
نحو  له على  ترجمة  يبحث عن  امل�سور  اأعماق 

ما." 
�سغرًا  كنت  اأن  "منذ  ال�سوداين حديثه:  يتابع 
كنت  فيها،  ن�ساأت  التي  مي�سان  حمافظة  يف 
ترتجم  وهي  احل�سيني  احلزن  مواكب  اأ�ساهد 
اأهلنا  ين�سده  الييذي  ال�سومري  ال�سجن  ذلييك 
حزنًا على الإمام احل�سني، وهنا احتل ال�سوؤال 
اأوثييق  اأن  يل  كيف  تفكري؛  ميين  كييبييرًا  حيييييزًا 
تاريخًا و�سجاًل لأجيال  واأجعلها  اللحظات  تلك 

وبييداأت  الكامرا،  يف  �سالتي  فوجدت  قادمة، 
اأن  ميين  يل  لبييد  وكيييان  الت�سوير،  مييع  رحلتي 
فحني  املتلقي،  نف�ض  يف  اأثييرًا  يييرتك  ما  التقط 
بعيدًا  �ستاأخذه  اللقطة  تلك  فيياإن  عينه،  تتاأثر 
اأمامه حدثًا ما وتثر  اآخر ت�ستح�سر  اإىل عامل 
داخييل  خيياطييفيية  حلييظييات  ويعي�ض  اأحييا�ييسييييي�ييسييه 
احلدث، كل هذه العوامل توؤدي اإىل بناء درامي 

يعي�سه املتلقي باأدق التفا�سيل."
هي  الييطييف  "واقعة  بييالييقييول:  حييديييثييه  ويييخييتييم 
مهتم  لكل  ميكن  بذاتها  قائمة  درامية  مدر�سة 
ي�ساء،  اأن ينهل منها ما  الفنون  اأنواع  بنوع من 
يتعاي�ض مع احلدث  به،  روؤية خا�سة  ن  يكوِّ واأن 
وي�سرب اأغواره ليكّون يف النهاية لوحة متكاملة، 
اأو  فنية  لوحة  اأو  فوتوغرافية  �سورة  كانت  اإن 
عماًل دراميًا، كل هذه الأعمال �ستحكي لأجيال 
قادمة ق�سة رجل ع�سق احلرية وحارب الظلم 

وال�ستبداد."

الإن�سانية  بالرتاجيديا  مليئة  تكتظ ب�سور  اإنها 
تطرق باب العني وتدخل اإىل عمق �سعور املتلقي 
كلماته  ر�سم  ال�ساعر  يجيد  حني  ا�ستئذان  بال 
وينطلق بق�سيدته اإىل اأعمق نقطة يف اإح�سا�ض 
املتلقي، ويطلق الر�سام العنان لري�سته لتج�سد 
لوحة ذات معان ودللت، ويعتلي املمثل �سهوة 

امل�سرح ليقدم ر�سالة تقراأ بتمعن. 
احلال هو ذاته يف الت�سوير الفوتوغرايف الذي 
يف  الأخييرى  والفنون  ال�سعر  مع  كثرًا  يت�سابه 
فوتوغرافيون  م�سورون  واأغييرا�ييسييه.  اأركييانييه 
احل�سني  الإمييام  وثييورة  الطف  معركة  ج�ّسدوا 
اخليال  باأجنحة  حلقوا  عد�ساتهم،  خالل  من 
وا�ييسييتييحيي�ييسييروا الييواقييعيية فييخييرجييت اأعييمييالييهييم 

ممزوجة باإح�سا�ض الزمان واملكان. 
�شبايا الطف و�شفينة النجاة

ال�سر�ساحي(  )ح�سنني  الفوتوغرايف  امل�سور 
عييدة حتدث  وعيياملييييية  بييجييوائييز عربية  الييفييائييز 

اأحا�سي�سي  يييحييرك  مييا  هييو  "احلدث  قييائيياًل: 
وعواطفي، منذ ال�سغر واأنا اأقلب واقعة الطف 
للت�سوير،  الأول  املفتاح  كان  وهذا  خيايل،  يف 
بالغية  �ييسييورة  احليييدث  روح  ميين  لأ�ستخل�ض 
ذلك  يف  روحييي  واأ�سّب  الأرواح،  وحتييرك  توؤثر 
اأحب�ض  ثم  عنا�سره،  كل  رتبت  الييذي  الإطيييار 
واحييدة،  بلغة  اجلميع  لأخيياطييب  اللحظة  تلك 
احلديث عن واقعة الطف يحيل بال�سرورة اإىل 
ذكر عا�سوراء وطقو�سها ك�سعائر مميزة، لذلك 
كانت ح�سود الزائرين تثرين يف تلك املنا�سبة، 
احلركة  وتلتقط  وهناك  هنا  عد�ستي  فتتحرك 
والأ�سخا�ض، لتتفاعل كل هذه املكونات يف لقطة 
واحدة اأخلدها ذكرى للتاريخ . ال�سورة جت�سد 
اإىل  اإ�سافة  خمتلفة.  وم�ساعر  معينًا  معنى 
اإن تكونت يف امل�سهد الفوتوغرايف  اأخرى  معان 
ف�ستكون هناك حتمًا �سورة حية تنقل فيها تلك 
املعاين ب�سدق. اأعمايل الفائزة يف املهرجانات 

العربية والدولية ومنها )�سبايا الطف و�سفينة 
ر�سالة  اإييي�ييسييال  منها  الييهييدف  كييان  اليينييجيياة( 

احل�سني ومظلوميته واأهل بيته اإىل العامل." 
اأر�شيف �شخم

يعّد  الييذي  علوان(  )�سفاء  ال�سحفي  امل�سور 
ممن ميتلكون اأر�سيفًا �سخمًا وّثق به عا�سوراء 
معروف  "كما  قيييال:  طيييوال  �سنني  مييدى  على 
حيزًا  ت�سغل  )ع(  احل�سني  الإمييام  ق�سية  فيياإن 
الإنيي�ييسيياين، وهي  ال�سمر  وجيييدان  ميين  كييبييرًا 
م�سدر �سوء واإ�سعاع واإلهام لكل الباحثني عن 
"ارتباطنا  علوان:  العامل." ي�سيف  يف  احلرية 
ر�سعناه  روحييي  ارتييبيياط  هو  احل�سني  بييالإمييام 
وزيارة  عا�سوراء  يوم  فاإن  لذلك  ال�سغر،  منذ 
للم�سور،  اإبهارًا  الكرث  الأربعني هما احلدثان 
اأ�سعب مو�سوع من ناحية  اأن  اأجد  وعن نف�سي 
الت�سوير هو مو�سوع عا�سوراء، ال�سعوبة تكمن 
ب�سورة  التاريخ  تختزل  اأن  اإىل  حتتاج  اأنك  يف 

ف�ت�غرافي�ن ا�شتح�شروا 
واقعة الطف

باأجنحة اخليال.. 

ثورة الإمام احل�شني يف واقعة 
الطف كانت ومازالت ملهمة 

لكل اأ�شكال الفن والأدب، 
فالأفكار واخليال والعاطفة 
حني تذوب يف بوتقة الع�شق 

لبد لها من اأن تنتج �شورًا 
جت�شد واقعًا اأو حدثًا ما، 

ول حدث تاريخيًا اأوجع ول 
اأفجع من كربالء احل�شني.

السنة السادسة عشرة، العدد )388( 31 آب 2021 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

15 14

حم�شن اإبراهيم

ال�سورة ملهند ال�سوداين

ال�سورة ل�سفاء علوانال�سورة حل�سنني ال�سر�ساحي
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الييراحييل  الفنان  ولييد 
يف  غيييييث  اهلل  عييبييد 
الييثيياين  كيييانيييون   ٢8
يف   ١٩3٠ عييييام  مييين 
ال�سرقية  حمييافييظيية 
مبيييي�ييييسيييير لأ�يييييسيييييرة 

مييييييي�يييسيييورة احلييييييال، 
من  كييبييرة  م�ساحات  ميتلك  كييان  فييوالييده 
عمل  والييده،  وفيياة  بعد  الزراعية.  الأرا�سي 
غيث يف جمال الزراعة ع�سر �سنوات، وتزوج 
الثامنة ع�سرة من عمره من بنت خالته  يف 
كبر  زفيياف  حفل  اأقيم  وقييد  دربييه،  ورفيقة 
دام �سبع لياٍل يف قريته ابتهاجًا بزواج اأ�سغر 
اأبناء اأ�سرته العريقة. رزقه اهلل بثالثة اأبناء 
هم: احل�سيني، واأدهم، وعبلة. ثم قرر غيث 
طفولته  حلم  ليحقق  القاهرة  اإىل  النتقال 
باأن ي�سبح ممثاًل، لذا التحق باملعهد العايل 
 ،١٩٥4 عام  فيه  وتخرج  امل�سرحية  للفنون 

املعهد  يف  الدرا�سية  دفعته  �سمن  من  وكان 
�سناء  والفنانة  مطاوع  كييرم  الفنان  اآنييذاك 

جميل.
بداأ م�سواره الفني ملتحقًا بامل�سرح القومي، 
وتلفزيونية  �سينمائية  اأعمال  يف  �سارك  كما 
ظلت را�سخة يف ذاكرة امل�ساهد العربي، اإل 
اأن اأهم اأدواره اخلالدة هو دور "حمزة" يف 
فيلم "الر�سالة" الذي اأنتج عام ١٩٧6، فبه 
ا�ستطاع اإبهار اجلمهور بروعة اأدائه العبقري 
وك�سب ثقة جمهوره بكل جدارة وحر�ض، ما 
دفع املمثل الأمريكي النجم "اأنطوين كوين" 
غيث  اهلل  عبد  بيياأداء  الكبرة  الإ�ييسييادة  اإىل 

"الر�سالة"  فيلم  يف 
اليييييييييذي قيييييييدم فيييييه 
كوين الييدور ذاتييه يف 

الن�سخة الإنكليزية. 
الأ�سطوري  عمله  بعد 
"الر�سالة"،  يف 
غيث  اهلل  عييبييد  ج  ُتيييييوِّ
والعربية،  امل�سرية  ال�سينما  عيير�ييض  على 
جت�سيد  يف  يوفق  اأن  الفنية  اأمنيته  وكانت 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  الإمييام  �سخ�سية 
عليه  اهلل  )�سلى  الأكييييرم  اليير�ييسييول  حفيد 
من  الييدور  هييذا  يعّد  كييان  اإذ  و�سلم(،  واآلييه 
اأهم اأدوار حياته، وكان حلمه على و�سك اأن 
�سهيدًا"  "احل�سني  ويقدم م�سرحيته  يتحقق 
للكاتب عبد الرحمن ال�سرقاوي ومن اإخراج 
رف�ض  الأزهييير  اأن  اإل  مييطيياوع،  كييرم  الفنان 
اأدوار  يوؤدي  ملمثل  يجوز  ل  اأنه  بذريعة  ذلك 
ال�سينما  يف  ال�سلبية  وال�سخ�سيات  ال�سرقة 

�سخ�سية  مثل  عظيمة  �سخ�سية  يج�سد  اأن 
خمرج  فييحيياول  اليي�ييسييالم(،  )عليه  احل�سني 
امل�سرحية اأن يقنع الأزهر ليرتاجع عن قراره 
يف منع غيث من العمل يف امل�سرحية مقدمًا 
حاًل ير�سي جميع الأطراف باأن غيثًا �سوف 
امل�سرحية  يف  عمله  بعد  نهائيًا  الفن  يعتزل 
حتى ل يظهر يف اأية اأدوار اأخرى تتنافى مع 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  �سخ�سية  قد�سية 
لييكيين رغيييم كييل تييلييك احلييلييول والييو�ييسيياطييات 
ظلت موؤ�س�سة الأزهر يف م�سر م�سرة على 
الأمر عبد اهلل غيث  فاأ�ساب ذلك  قرارها، 
"احل�سيني"،  ابنه  روى  اإذ  مزمن،  باكتئاب 
والييده  اأن  التلفزيونية،  الييلييقيياءات  اأحييد  يف 
هو  يحر�ض،  وكييان  البيت  بيياآل  مرتبطًا  كان 
على  غيث،  حمدي  امل�سري  الفنان  وعمه 
الإمييام  لزيارة  بالكامل  الأ�سرة  ا�سطحاب 
يف  دائييم  ب�سكل  اليي�ييسييالم(  )عليه  احل�سني 

مقامه بالقاهرة. 

بطولة  يف  ي�سارك  كييان  اأيييامييه  اأواخييير  ويف 
الفرتة  تلك  ويف  غجر"،  يييا  "اآه  م�سرحية 
�سعر بالتعب ال�سديد، لكنه اأ�سر على اإكمال 
متتالية،  اأيييام  اأربعة  ملدة  امل�سرحي  العر�ض 
منه  طلب  الييذي  الطبيب  اإىل  بعدها  ذهييب 
اأنييه  فاكت�سف  الييفييحييو�ييسييات  ميين  جمييمييوعيية 
م�ساب ب�سرطان الرئة، ما اأدى اإىل انت�سار 
الورم يف ج�سده. وحال �سماع الرئي�ض الليبي 
الفنان  مر�ض  بخرب  القذايف  معمر  ال�سابق 
اإر�سال  اأ�سرته  على  عر�ض  غيث  اهلل  عبد 
الطبية  بييالأجييهييزة  جمهزة  خا�سة  طييائييرة 
ال  للعالج،  لغر�ض  يختارونه  بلد  لأي  تنقله 
�ساءت  اإذ  ال�سهولة،  بهذه  يكن  مل  الأميير  اأن 
�سحة الفنان وانت�سر الورم يف اأنحاء ج�سمه 

و�سّل حركته.    
اآخر  مع  تزامنًا  املر�ض  مع  معاناته  بييداأت 
"ذئاب  م�سل�سل  يف  التلفزيون  يف  اأدواره 
"علوان  دور  فيييييه  جيي�ييسييد  الييييذي  اجلبل" 

البكري"، وهو الدور ذاته الذي عر�ض على 
لتاأديته،  قابيل"  "�سالح  الييراحييل  الفنان 
امل�سل�سل،  حلقات  يكمل  اأن  قبل  تييويف  لكنه 
اأبو  جمدي  امل�سل�سل  خمرج  عر�ض  وعندما 
عمرة الدور على الفنان عبد اهلل غيث قال: 
الدور،  اأداء  ورف�ض  انتو كمان(  )حتموتوين 
وبعد حماولت من فريق عمل امل�سل�سل وافق 
يف  والغريب  امل�سل�سل،  يف  ي�سرتك  اأن  غيث 
اأثناء  اأي�سًا  احلياة  فارق  قد  غيثًا  اأن  الأمر 
قلبية  اأزميية  اإثيير  امل�سل�سل!!  م�ساهد  ت�سوير 
مفاجئة عام ١٩٩3 عن عمر ناهز 63 عامًا، 
وب�سبب عالقته الطيبة مع اجلميع وتوا�سعه 
اليي�ييسييديييد جتييمييهيير عيييدد كييبيير ميين اليينييا�ييض 
وال�سيا�سية  الفنية  ال�سخ�سيات  كبار  ومن 
والإعالمية اأثناء ت�سييع جنازته وهم يذرفون 
الرئي�ض  زوجييية  اأن  حييتييى  لييفييقييده،  الييدمييوع 
ح�سرت  ال�سادات  جيهان  الأ�سبق  امل�سري 

اجلنازة وبان عليها احلزن ال�سديد.

جنح الفنان امل�شري الراحل 
فار�ض  غيث"،  اهلل  "عبد 
امل�شرح العربي على مدار 
م�شواره الفني، يف انتقاء 
اأدواره بعناية فائقة، ما 

جعل كبار نقاد الفن العرب 
ي�شيدون به ومب�شريته الفنية 

اجلديرة بالهتمام، فهو 
م�شل�شل  ال�شو" يف  "عبا�ض 

والبنون" وال�شعيدي  "املال 
ال�شرير "علوان البكري" 
يف م�شل�شل "ذئاب اجلبل" 

و"احلمزة بن عبد املطلب" 
عم النبي يف فيلم "الر�شالة"، 

ويف كل تلك الأعمال كان غيث 
بارعًا ا�شتطاع باأدائه اأن يقنع 

اجلميع يف كل ال�شخ�شيات. 

ق الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( َع�شِ
ومتنى جت�شيد �شخ�شيته

اأحمد �شمي�شم 

عبد اهلل غيث..
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اأم كلث�م يف بغداد

اإعالن يف جريد بغدادية �سد انتباه القّراء وبات اجلميع يف حلظة 
ترقب ل�ستقبال اأم كلثوم يف بغداد. جاء يف الإعالن اأن اأول حفالتها 
�ستقام يف فندق الهالل بامليدان، وقد اتخذت جميع التدابر الالزمة 
من النظام والرتتيب، وخ�س�ست اأماكن منفردة لل�سيدات ا�ستعدادًا 
لهذا احلفل. ويف م�ساء يوم ١٩ نوفمرب- ت�سرين الثاين ١٩3٢غ�ست 
قاعة فندق الهالل بع�ساق �سوت اأم كلثوم. بعد ١4 عامًا عادت اأم 
كلثوم اإىل بغداد بدعوة ملكية لت�سارك يف عيد ميالد امللك في�سل 
الثاين لرافقها كبر م�ست�ساري الو�سي عبد الإله اإىل الق�سر امللكي 

حيث كانت يف انتظارها والدة امللك وبقية ن�ساء العائلة املالكة.

اجلمهور املتعط�ض ل�سماع كوكب ال�سرق كان على موعد اآخر مع اأم 
بانتظار  ال�سيوف  بكبار  الرحاب  ق�سر  حديقة  غ�ست  اإذ  كلثوم، 
الإذاعيية  دار  من  الييهييواء  على  نقل  احلفل  ال�سرق،  كوكب  اإطييالليية 
العيد(، كما �سدحت بعدد  ليلة  اأم كلثوم )يا  العراقية، وغنت فيه 
من اأغانيها منها: )كل الأحبة اثنني اثنني( و)غنيلي �سوي �سوي(، 
كوؤو�ض  )�سلوا  �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمر  برائعة  ثم ختمت حفلها 

الطال هل لم�ست فاها(.
املدين، وهو ل  الرافدين  و�سام  كلثوم  اأم  ُمنحت  اأعقاب ذلك،  ويف 
مينح عادة اإل للرجال -ح�سبما تن�ض عليه قوانني العراق اآنذاك- 

لكن القانون ُعدل لتتقلد الو�سام لأول مرة يف تاريخ العراق امراأة.

احلاجة اأم الخرتاع
حملة  يف   ١٩63 عام  هالل  وفيياروق  اخلليل  اأحمد  الفنانان  اعتقل 
طالب  ول�سيما  ال�سباب،  ميين  كييبييرة  اأعييييدادًا  طييالييت  اعييتييقييالت 
احلزب  اإىل  بع�سهم  وانتماء  الي�سارية  اأفكارهم  ب�سبب  اجلامعات 
ال�سيوعي. وكما يروي الأ�ستاذ املحامي قحطان عبد الباقي املتويل 
قائاًل: جيء بالفنانني اأحمد اخلليل وفاروق هالل، وق�سيا ما يقارب 
كاًل  اأن  التي ح�سلت،  الأمييور  ومن طرائف  التوقيف،  ال�سهرين يف 
وقد  عود،  اآلة  ت�سنيع  يف  ت�ساركا  هالل  وفيياروق  اخلليل  اأحمد  من 
جهزهم بع�ض عنا�سر احلر�ض بامل�ستلزمات املطلوبة ل�سناعته، اإذ 
ا�ستخدموا علبة من �سفيح زيت ال�سيارات الذي عادًة يكون �سكله 
كمتوازي م�ستطيالت و�سدوا على فوهته خ�سبه عري�سه ترتفع اإىل 
الأعلى مب�سافة ٢٠ �سنتمرتًا تقريبًا و�سنعوا مفاتيح ل�سد الأوتار من 
اخل�سب األ�سقت على اخل�سبه الطويلة من الأعلى، ثم �سدوا خم�سة 
ال�سفيحة،  اأ�سفل  اإىل  الأعلى  من  اخل�سبة  مفاتيح  من  متتد  اأوتييار 
والزيارات  التعداد  ب�سبب  نهارًا  املطبخ  يف  العود  يخبئون  وكانوا 
املطبخ  اإىل  املوقوفني  اأحد  يذهب  الليل  واأثناء  املفاجئة،  التفتي�سية 
اخلليل  اأحمد  الفنان  يبداأ  ثم  بالعود،  ياأتي  لكي  البطانية  حاماًل 
الذي ق�سيناه يف  الطويل  بالوقت  ن�سعر  والغناء، ومل  بالعزف عليه 
التوقيف حيث كنا ن�ستمع كل يوم اإىل اأجمل الأغنيات )اأنا �س�سويت 
ملن  الييروح  حركت  يييهييواك،  الَكلب  َكولولة  وهجرتوين،  حبابي  يا 
التوقيف قبلهم  .. وغرها(، وقد غادرت  بعيونك عتاب  فاركتهم، 
فا�ستقت جلل�ساتهم حتى لو كلفني ذلك الرجوع اىل التوقيف ثانيًة.

دور وجن�مية
عدة،  بييياأدوار  العراقية  الكوميديا  اأغنت  التي  طييه،  اأمييل  الفنانة 
يف  ولدت  العراقية،  الدراما  م�سرة  يف  وا�سحة  ب�سمة  لها  وكانت 

عام  النا�سرية  مدينة 
 ١٩٧8 عييام  ويف   ،١٩٥6
كييلييييية  يف  تييييخييييرجييييت 
ق�سم  اجلميلة،  الفنون 
فالح  املخرج  امل�سرح. 
اكت�سفها  من  هو  زكييي 
اأثيينيياء   ١٩٧٧ عييام  يف 
م�ساركتها  يف ال�سهرة 

التلفزيونية )�سينما( مع الراحل حممد القي�سي، تلك ال�سهرة التي 
الفنان  ا�ستخدمها  نارك" التي  قلبي  "نارك  بجملة  حينها  عرفت 
يف  قييدم  موطئ  طه  لأمييل  اأ�سبح  ال�سهرة  تلك  ومنذ  كييرمي.  عزيز 
مع  الظهرة(  )ا�سرتاحة  برنامج  اإىل  ذلك  بعد  لتتجه  الييدرامييا، 
حممد ح�سني عبد الرحيم،  ف�ساًل عن اأدوارها امل�سرحية، واأبرزها 

م�سرحية )اخليط والع�سفور( مع الراحل خليل الرفاعي.
يكون  يكاد  الييذي  الرحيم،  عبد  ح�سني  حممد  هو  الآخيير  الفنان 
اأ�سهر ممثل كوميدي، بعد اأن قدم اأدوارًا عدة يف امل�سرح وال�سينما 
والتلفزيون، فقد امتلك املوهبة التي جعلته حمبوبًا لدى امل�ساهدين. 
الذاكرة(  كانت عام ١٩٧٩ مب�سل�سل )حمطات  التلفزيونية  بدايته 
تاأليف عبد الباري العبودي واإخراج املرحوم ر�سيد �ساكر يا�سني، ثم 
�سهرته ب�سورة مميزة، ومن  اأطلق  الذي  تعبان(  م�سل�سل )حالت 
اأهم اأعماله امل�سرحية )األف عافية( و)حايط ان�سي�ض( و)اأطراف 
)ا�سرتاحة  برناجمه  .اأما  وغرها  والع�سفور(  و)اخليط  املدينة( 
الييظييهييرة( فييكييان الييربنييامييج 
قدمه  وقد  العراق،  يف  الأ�سهر 
قدم  كما  طه،  اأمل  الراحلة  مع 
منها:  عييدة  اأعييميياًل  للتلفزيون 
نادر، وذئاب  واأبو  اأيام الإجازة، 

الليل، واأعمال اأخرى.

ثمة مواقف يف حياة الفنانني تظل عالقة يف ذاكرتهم، 
ولعل بع�شها قد تكون �شببًا يف و�شولهم اإىل ال�شهرة 

والنجومية.. "ال�شبكةالعراقية" ت�شتعر�ض حكايات تركت 
اأثرها يف حياة ثالثة من جنوم الفن..

اإعداد: حم�شن العكيلي

ثالث حكايات 
م����ن ذاك�������رة ال��ف��ن 

فاروق هالل

اأمل طه

اأم كلث�م 
يف بغداد
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 ومن �سرب احلجر الأ�سّم، اإىل �سرب القلب 
فقد  واجلنون.  الياأ�ض  حد  املحرتق  العا�سق 
�ساءت اأقدار كاميه اأن تقع يف حب النحات 
الأ�سهر يف فرن�سا )اأوغ�ست رودان(، فكانت 
الق�سة كما اأخرجتها ال�سينما يف فيلم يعّد 
-ح�سناء  اأدجاين  اإيزابيل  اأفالم  اأروع  اأحد 

ال�سينما الفرن�سية- قبل عقود.
الق�شة احلقيقية

اأواخيير  باري�ض  يف  الق�سة  حيييوادث  وقعت 
لدى  تفتقت  عندما  ع�سر،  التا�سع  القرن 
ال�سابة ال�سغرة )كاميه( موهبة يف النحت 
ميكن  ل  الييزخييريف  والت�سميم  واليير�ييسييم 
على  ب�سدة  الأم  اعرتا�ض  رغييم  جتيياوزهييا، 
املعروف  ال�ساعر  اأخيها  ابنتها وحياد  ميول 
اأتى من  )بول كلوديل(، لكن الدعم الكبر 
نافذة والدها الذي مل يدخر و�سعًا يف دفعها 
يف  للعمل  فر�سة  فوجدت  الفن،  لحييرتاف 
اأحد  اأوغ�ست رودان،  ي�سرف عليه  حمرتف 
ومهارة.  و�سهرة  متردًا  ع�سره  فناين  اأكرث 
وفييرادتييهييا  تلميذته  بييراعيية  الأخييير  لحييظ 
اأن  فكان  والتجريب،  العمل  يف  وتفانيها 
�ييسييديييدًا جمعهما  تييقيياربييًا  تييقييارب الثيينييان 
ثييم احلييب اجلييامييح رغم  والييتييمييرد  النحت 
عامًا.  نحو ٢4  اإىل  الذي ميتد  العمر  فارق 
ذلك  حييدود  عند  يتوقفا  مل  العا�سقني  لكن 
عالقتهما  ودامييت  البالغ،  الزمني  الفارق 

اأفيي�ييسييل ما  اأنييتييجييا خاللها  �ييسيينييوات طيييواًل 
يف  ببع�سهما  متاأثرين  وتفاعال  لديهما، 
اأن  حتى  الفنية،  والأعييمييال  واحلييب  احلياة 
بدا  والأ�ستاذ  التلميذة  بني  املتبادل  التاأثر 

وا�سحًا يف جانب من اأعمالهما معًا. 
مل  احلكاية  من  امل�سرق  غر  اجلانب  لكن 
العا�سقني،  بييني  الييزميينييي  الييفييارق  يف  يكن 
�سبقت  بيييزوجييية  رودان  ارتيييبييياط  يف  بيييل 
التخلي  الييتييام  ورف�سه  حياته  اإىل  كاميه 

عييينيييهيييا، ول�يييسيييييييميييا بييعييد 
ميينييه. حجر  اإجنيييابيييهيييا 

مييرور  مييع  جّمة  متاعب  �سّبب  هييذا  الييعييرثة 
للحل،  قابلة  غر  عقدة  اأنها  وبييدا  الوقت، 
بل �سارت م�سدرًا للجنون والتدمر و�سط 
عيينييف كيياميييييه و�ييسييراخييهييا، فييقييد ارتييكييبييت 
فظائع كثرة وف�سائح وتوقفت عن عملها، 
عظيمة  نحتية  اأعييمييال  بتحطيم  بيييداأت  بييل 
اإل  ينُج منها  اأنفقت �سنوات يف نحتها، ومل 
اإىل  بع�ض النماذج القليلة. ما دفع عائلتها 
اإيداعها م�سحة عقلية بعد �سهادة ال�سهود 
عقلي  خلل  بحدوث  نف�سه  رودان  ب�سمنهم 
عامًا  اأربييعييني  قييرابيية  فيها  ق�ست  لييديييهييا، 
�سوى  مطلقًا  فيها  اأحد  يزرها  مل  متوا�سلة 
امللتزم  الكاثوليكي  ال�ساعر  لأخيها  زيارتني 
اأ�سبح  الييذي  كلوديل،  بول  ال�سيت  الذائع 
انقطع  ثم  بزمن،  ذلك  بعد  لبالده  �سفرًا 

بعدها حتى نهايتها املاأ�ساوية. 
فيلم كاميه كل�ديل

اأ�سول  من  الفرن�سية-  احل�سناء  ا�سطلعت 
فيلم  باإنتاج  اأدجيياين  اإيزابيل  جزائرية- 
بطولته  يف  وبرعت  كلوديل  كاميه 
على نحو موؤثر، و�ساركها البطولة 
الفرن�سي  الييفيينييان  رودان  بيييدور 
الفيلم  وعر�ض  ديبارديو،  جييرارد 
الفيلم  ونييال   .١٩88 عام  يف  مرة  اأول 
التايل.  الييعييام  يف  �سيزار  جييائييزة  وبطلته 
اأخرج هذا العمل ال�سينمائي )برونو نوينت( 

و�سنف الفيلم على اأنه �سرة ذاتية اأو دراما 
ن�سخة  وجييود  ميين  الييرغييم  وعلى  تاريخية. 
�سينمائية ثانية حلياة كاميه كلوديل اأنتجت 
)جوليت  امل�سهورة  وبطلتها   ٢٠١٥ عام  يف 
فين�سنت(،  لوك  اإىل جانب )جان  بينو�ض( 
اإل اأن ن�سخة الفيلم القدمية تبدو اأبلغ تاأثرًا 
على  مقاربتها  يف  ركييزت  التي  لحقتها  من 
بينما  الفرن�سية،  للنحاتة  النف�سية  احلياة 
بانورامية  اأكيييرث   ١٩88 عييام  ن�سخة  كييانييت 
عن  ناهيك  الق�سة،  عر�ض  يف  وروحانية 
املعتقة لزمن  والإ�ساءة  والأزياء  الأداء  ثقل 
نهاية  دارت  التي  احلقيقية  الق�سة  حدوث 
القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين. 
املذهل  التعبري  الأداء  ينفي  ل  هييذا  لكن 
التعبر  بقوة  املعروفة  بينو�ض،  مثل  ملمثلة 
اأدق امل�ساعر الإن�سانية،  يف اإخراج واإي�سال 
نيياهيييييك عيين دورهييييا هيينييا يف الييتييعييبيير عن 
املكبوتة  والع�سبية  النف�سية  النييفييعييالت 
املغرمة  كاميه  لدى  بييارزة  �سمة  كانت  التي 

واملحطمة يف وقت واحد معًا.
نهاية جمن�نة

مثل  املاأ�ساة  يييروي  اأحييد  ل 
نيييظيييرة �ييسيياحييبييتييهييا وهييي 
جتييليي�ييض اأواخيييييير اأيييامييهييا 
وحيييييييييدة حمييييجييييورة يف 
ميي�ييسييحيية ليييالأميييرا�يييض 
عييامييًا،  اأربييعييني  العقلية 
لل�سفاء  متاثلها  رغيييم 
مييين احلييييب واجلييينيييون 
اأكرث من عقدين،  قبل 
رفيي�ييسييت  اأن  بيييعيييد 
على  التوقيع  عائلتها 
امل�سحة.  مغادرتها 
ممحوة  جتل�ض  هييي 

احلب  مييات  فقد  والل�سان.  واليييييد  الييوجييود 
لكن  امللهمة.  اليد  تلك  وت�سلبت  واحلبيب 
الق�سة عا�ست و�ستبقى، وكذلك ترك توثيق 
حتى  مبهرين  واأداًء  اأثرًا  �سينمائيًا  الق�سة 

الآن. 

احل��ب عندم��ا يتح���ل اىل ماأ�شاة
فيلم كاميه كل�دي.. 

ح�شن ج�ان

يحدث اأن تتالقى ق�شة الفن يف �شرية اإن�شان ما بق�شة حياته، هذا 
اللقاء قد يكتب تاريخًا حمظوظًا لبع�ض امل�شاهري اأو �شفحات ماأ�شاوية 

ممزقة لبع�شهم الآخر، وهذا ما حدث مع الفنانة الفرن�شية الفذة 
)كاميه كلوديل(، التي حتولت معاول النحت من يديها ال�شلبة 

والرقيقة معًا،
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بعد  اأملانيا  دولة  اإىل  العراق  غادر  اأنه  ومبا 
خالد  معلمه  من  الأول  الدر�ض  اكت�سب  اأن 
اأن  اأراد  فقد  ال�ستيني،  العقد  نهاية  اجلادر 
يعيد الت�سكيل الواقعي ملناطق ذاكرته، ولكن 
وحياة  حينًا  الأملانية  الطبيعة  حياة  �سمن 
احل�سم  وهذا  اآخيير.  حينًا  العراقية  املحلية 
ال�سوري مل يبعده عن ح�سا�سية تخيل املكان 
بدياًل  لي�سبح  حملي  كمحتوى  ومتابعته 
احتفظت به الذاكرة، ويعيد بخياله انفعاًل 
التفا�سيل  بييني  تيييزاوج  واقعية  ميين  نف�سيًا 
تلك  ر�سوماته  يف  وامللفت  البيئي،  والتوثيق 

لرت�سيخ اخل�سرة  الداعية  العاطفية  النربة 
يف م�ساحة �سا�سعة من جغرافية اللوحة، فهو 
الفكرة  خوا�ض  الواقعية  مبنظومته  يييالزم 
املتلقي،  نظرة  بييياإزاء  باإح�سا�سها  ومي�سك 
ومبا اأن املتخيل من روؤيتها ين�سب يف الولء 
يف  عا�سها  التي  الريفية  باحلياة  والتم�سك 
مدينة بهرز التي ولد فيها نهاية الأربعينيات 
من القرن املن�سرم واأثرت فيه تلك املناظر، 
واملعلنة  اخلفية  قييواه  بكل  يخ�سع  هييو  فها 
باإطار  �سياغتها  ويعيد  للطبيعة  لي�ست�سلم 
جمايل ل يخلو من حتول بنائي داخل اإ�ساءة 

اإذن  الفنان  اللوحة.  يف  وتنوعها  الأ�سكال 
موازين  لها  ي�سع  طفولية  بتجليات  م�سكون 
الييبييعييد اجلييمييايل حيييييث ل غييييياب لإ�ييسييارة 
احلياة الأوىل وتكوينها، وبقدر ما هي عودة 
نعي  اأن  علينا  خا�سية  اأنها  اإل  قليال  للوراء 
م�سمونها النف�سي والجتماعي ل�سيما حني 
يتعلق بالغربة والبتعاد عن الأ�سول املكانية 
الواقعية  اأعماله  طبيعة  للما�سي.  واحلنني 
منافذ  ميين  املو�سوعية  حممولتها  ترينا 
الر�سالة  منت  تال�سق  فهي  ات�ساعًا،  اأكييرث 
جتيياوز  رجييل  خيال  تعك�ض  التي  التعبرية 

بدت معامل الفن الواقعي عند الفنان منري العبيدي اأكرث قدرة يف ا�شتثمار 
املحلية العراقية، والعودة بها اإىل جذورها، حيث الت�شكيل املكاين اخلا�ض 
بالريف واأجوائه، وقد اأرانا اإمكانياته يف الزيت والكرليك واملائيات بقدر 

متعاٍل من �شرب الفر�شاة وتنوع اللم�شات الفنية. 

 

متعددة  األيييوان  من  غنائية  ليبدي  ال�ستني 
ما  ر�سني.  بنائي  ومتا�سك  مبهارة  وظفت 
يثرنا يف هذا ال�سياق طابع البناء الداخلي 
اإيجاد  يف  يكمن  فالإدها�ض  العمل،  لروحية 
املرئي  كيانها  يثبت  �سارخة  لونية  طاقة 
مركزية  ت�سايق  ل  وطريقة  متجدد  بتمثيل 
متدفق  لوين  تقابل  على  وانفتاح  ال�سطوح، 
حرج  اأي  دون  وحتديث  بغنائية  يلون  جعله 
ميكن  ما  فكل  ال�سكلي،  البناء  تبعيات  من 
لوجهة  انتقاًل  يبدو  اللوحة  اإىل  ي�ساف  اأن 
ثانية تتاأثر باكتمال ال�سورة الأخرة املراد 
ول  كولجًا  يل�سق  ل  فهو  للمتلقي،  اإبداوؤها 
يعّظم من طاقة الت�سميم، كل ما يف و�سعه 
طاقة  لإيييحيياء  ال�سعورية  ال�سمات  تعزيز 
وتاأثر  مرجعية  من  به  حتفل  ومييا  الأليييوان 
الذي  لوحاته  الآخيير يف  الأميير  حيياد.  نف�سي 
ا�ييسييرتخيياء جييراء تعاظم  ميكن ر�ييسييده هييو 
ل  ولكن  للتغر  قابل  وخييروج  الفنية،  روؤيته 
راعى  اأنه  واأجد  التحول،  عن  البتعاد  يقبل 
�سفاء  ميين  املتلقي  يييريييده  مييا  لييوحيياتييه  يف 
عن  خارجة  تفا�سيل  توجد  ل  لهذا  ذهني، 
زاوييية  يف  حركة  هناك  بل  العمل،  عنا�سر 
اللوحة  طيياقيية  ميين  الييغييالييب  بينما  معينة، 
منغلقًا  ف�ساء  يكر�ض  وكاأنه  �سكون  يف  يقبع 
الدال  مركزية  مع  اللونية  القيم  فيه  تتوزع 
تو�سل  لقد  التقريرية.  ال�سورة  وو�سائط 
يروي  بت�ساٍو جعله  اإىل طريقته  الفنان  هذا 
عنها،  يتكلم  اأن  دون  الر�سم  يف  احلكاية 
املظهر  ب�سمات  تييرتك  لوحاته  اأن  مبعنى 
ذاكرته  خزين  بينما  حياتي  مل�سهد  احلييي 
وارتباطها  لألفتها  وفقا  ت�سل�سلها  ينظم 
له  التداخل  وهييذا  الفنان،  وروح  جوهر  مع 
م�ستويات دالة على اأهمية الرابطة مع املكان 
وجوانب ح�سية ما حتمل النف�ض من حقائق 
غابت عن نظرنا لكنها ح�سرت يف م�ساحة 

ذاكرتنا. واحدة من حما�سن الفن الواقعي 
اأنه يعيدنا ملرابع الن�ساأة الأوىل ويحيي فينا 
لوجهة  وا�ييسييحييًا  تيي�ييسييورًا  ويييقييدم  الطفولة 
اأ�سالء  يلملم  ل  فهو  الطبيعة  مع  الإن�سان 
الدمار واخلراب، بل يفتح وعينا للتقرب من 
ال�سكلي  ببعدها  م�سكونون  وكاأننا  الطبيعة 
فهي  التعبر  �سح  واإذا  الكياين،  وجوهرها 
عن  ُنفطم  اأّل  اإىل  الفنان  هييذا  ميين  دعييوة 
املييدن  لأن  والييييرباءة  والييريييف  القرية  ثييدي 

امل�سداقية  تقتل  الوا�سعة 
والييعيياطييفيية فييييينييا..هييذه 
الواقعي  الفن  الأعمال يف 
للتم�سك  �سريحة  دعيييوة 
وثقة  �سرامة  يف  بييه  والأخيييذ  املييكييان  بهوية 
الأخالقي  التوازن  لأنف�سنا  نعيد  كي  عالية 
يف التعامل اليومي ورف�ض �سوائب النك�سار 
ال�سوؤال  ولكن  املقيتة،  ال�ستهالكية  وتقليل 
هنا: كيف يتم ذلك؟ اإنه اللجوء اإىل ال�سفاء 
والت�سالح مع هذه الطبيعة اجلميلة العالقة 
منر  لر�سومات  الت�سويرية  ال�سطوح  يف 

العبيدي. 

منري العبيدي
تغنى بال�اقعية
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة واح���ت���ف���ى   

خ�شري الزيدي 
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العراقية؟  الن�سر  بيييدور  املييوؤلييف  يثق  ل  مل 
اأين  املحلية؟  باملطابع  الن�سر  دور  تثق  ول 
مطابعنا وماذا حتتاج لتنه�ض وت�سنع كتابًا 
يف  يطبع  ما  تناف�سان  وجييودة  موا�سفات  ذا 
الطباعة  �سوق  اإعييادة  وهييل ميكن  اخلييارج؟ 
وثقة املوؤلف يف اأن يطبع منجزه هنا؟ مو�سوع 

تثره "جملة ال�سبكة" وتبحث يف تفا�سيله:
كلفٌة عالية

 يف هيييذا اليي�ييسييدد حتيييدث )بييييالل �ييسييتييار( 
لي�ست  "الق�سية  قائاًل:  �سطور(  )دار  من 
ول  واملطابع  واملييعييدات  بييالأجييهييزة  مرتبطة 
الورق ونوعيته، بل هي مرتبطة بالعمل كله، 
هذه  لديهم  لبنان  يف  واخليييربة،  الت�سويق 
املجال،  هذا  يف  العالية  واخلييربة  املقومات 
لكني  اأخيييرى،  دول  يف  الطبع  حيياولييت  وقييد 
يف  كالتي  املييرجييوة  اجلييودة  على  اأح�سل  مل 
العراق  يف  "اأننا  اإىل  لبنان." واأ�سار  مطابع 
وثمة  الييكييتيياب،  �سناعة  يف  �سعوبة  نييواجييه 
من  واملييوؤلييف  النا�سر  متنع  كييثييرة  اأ�ييسييبيياب 
العالية  الكلفة  منها  هنا؛  خمطوطه  ن�سر 
بكلفتها  مقارنة  ال�سعفني  تكلف  اإذ  جييدًا، 
على  الكمركية  والتعرفة  مييثيياًل،  لبنان  يف 

يجري يف  ما  بعك�ض  وهييذا  والييورق،  الأحبار 
لن�سر  الأمييور  هذه  ت�سهل  التي  العامل،  دول 
الثقافة، ف�ساًل عن افتقارنا للخربة التي هي 
من  اأحيانًا  اأهم  بل  التفا�سيل،  كل  من  اأهم 
التكلفة، بح�سبه." ي�سيف �ستار: "رمبا لي�ض 
م�ستحياًل اأن تكون لدينا �سوٌق ممتازة للطبع 
اإذا ما تدخلت الدولة واجلهة املعنية، واأعني 
وزارة الثقافة، يف ق�سية دعم املطابع ب�سكل 

جاد ومدرو�ض. 
م�اكبة التط�ر

نابو(  )دار  من  الييزهييرة(  عبد  )ناجي  اأمييا 
ي�ستلزم  هنا  الطبع  "عملية  قائاًل:  فتحدث 
اإحياوؤها جهودًا جبارة، ودعمًا كبرًا، وخربة 
ورخاء وا�ستقرارًا �سيا�سيًا واأمنيًا واقت�ساديًا 
لكي يعمل �سوق الطباعة، وهي اأمور ت�ستغرق 
وقتًا طوياًل، ففي العراق لي�ست لدينا مطابع 
كبرة وذات جودة عالية كما يف لبنان واإيران، 
ومبوا�سفات  عمالقة  كبرة  مطبعة  لدينا 
لكنها  الييعييراقييي،  الإعيييالم  �سبكة  يف  جيدة 
حتتاج اأي�سًا اإىل امل�سي يف املناف�سة واخلربة 
ب�سل�سلة  مرتبطة  لدينا  فالطباعة  الطويلة، 
تتوفر  اأن  يجب  التي  املقومات  من  مت�سلة 

وت�ستمر، 
الكتب  اأ�ييسييبييحييت طييبيياعيية  مييثيياًل  بيييروت  يف 
مهنتهم و�سوقهم، فاحِلرفة وال�سنعة ملعبهم 
منذ زمن دون مناف�ض، وهذا ل يحدث بني 
م�ساألة  اإىل  حديثه  يف  واأ�ييسييار  وليلة."  يييوم 
حظر الكتاب العراقي، اإذ قال: "كان هناك 
�سمعت  وقييد  الييعييراقييي،  الكتاب  على  حظر 
فالكتاب  ملمو�سة،  نتائج  دون  لكن  ُرفع،  اأنه 
النظام  زمن  منذ  ت�سديره  حظر  العراقي 
اأثرت كثرًا على مواكبة  البائد، وهذه تركة 
الطبع وتطوره وت�سويقه." م�سيفًا "اأن عملية 
الت�سويق والرتويج للكتاب مهمة اأي�سًا، وحتى 
جيدة  مبوا�سفات  الكتاب  طباعة  حالة  يف 
هنا، فانه �سيبقى حم�سورًا ول ياأخذ ن�سيبه 
عربيًا من الن�سر والتوزيع، بعك�ض ما يحدث 
اإذ �سيوزع بحرفية يف كل  لبنان،  لو طبع يف 

اأنحاء العامل." 
عقٌل اإبداعي

يف حني قال الدكتور )لبيد مالك املطلبي(، 
"فل�سفة  الييكييرافيييييك:  يف  متخ�س�ض  وهيييو 
نحو  اجتهت  عامة  ب�سورة  الآن  اجلماليات 
ال�سناعة، اأ�سبح الكتاب �سناعة و)ت�سليعًا( 
كونه حقيقة مو�سوعية وجوهرية،  اأكرث من 
وفر  كما  مييادي،  الكتاب  من  املبتغى  ال�سكل 
امل�سمم  اأبعدت  ومنيياذج  اأمناطًا  احلا�سوب 
مو�سحًا  الإبداعي."  البتكاري  العقل  عن 
امل�سمم  على  ويفر�ض  جاهز  �سيء  كل  "اأن 
تتم  كما  للعناوين،  وا�سع  جمييرد  هو  الييذي 
عملية �سراء )لوكوات( للفن نف�سه، يف حني 

لعل اأول تقنية طباعية يف العامل كانت هنا يف اأر�ض الرافدين 
اإبان احل�شارة ال�شومرية التي اخرتعت الأختام الأ�شطوانية، 
اإذ طّور العراقيون القدماء تقنيات كتابية وطباعية اأخرى، 
فما الذي يجعل عراق اليوم غري معدود يف البلدان التي تطبع 

وتن�شر وت�شدر الثقافة؟ 

بلد احلرف الأول يطبع 
!كتبه يف اخلارج

 ا�شتطالع اأجرته: رجاء ال�شجريي
ت�ش�ير:بالل احل�شناوي



بالل �ستارلبيد مالك

خالد خ�سرناجي عبد الزهرةجابر خليفة
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الكتاب  �سناعة  وتطورًا يف  ابتكارات  اأن هناك 
عامليًا،" م�سيفًا: "نعم لدينا مطابع، لكن لدينا 
م�ساكل اأي�سًا، اأخل�سها باأربعة اأ�سباب رئي�سة: 
وهو  )فن�ض(  هنا  لدينا  فلي�ض  )الفن�ض(،  اأول 
�سعيف، املتخ�س�ض يف �سناعة الكتاب �سيعرف 
مبا�سرة اخللل فيه من الكعب اإىل التعري�ض اإىل 
ونوع  للحرب  وامت�سا�سه  امل�ستخدم  الييورق  نوع 
ل  اإذ  الييورق،  ا�ستخدامات  ثانيًا،  الييخ،  احلييرب 
)البالكي(  مثل  اجليد  اليييورق  هنا  ي�ستخدم 
الذي  العادي  الورق  ي�ستخدم  بل  و)البوفون(، 
ثالثا  بالطباعة،  م�سكلة  ي�سبب  ما  رطوبة،  فيه 
يف  باملوجود  قيا�سًا  هنا  فيها  املبالغ  التكلفة 
اخلارج، فهناك جند اأ�سعارًا منا�سبة، لرغبتهم 
ال�سبب  اأمييا  الكتاب،  وت�سويق  املهنة  بدميومة 
الرابع والأخر فهو الت�سميم، وب�سراحة يوجد 

هنا تلوث ب�سري يطول �سرحه."
يطبع  قييد  الييكييتيياب  اأن  اإىل  اأ�ييسييار  )املييطييلييبييي( 
�سنجده  لكننا  مقبول،  اأو  جيد  باأنه  ويو�سف 
دور  وحتى  هوية،  اأو  )�ستايل(  اأي  من  ُغفاًل 
الن�سر املوجودة يف العراق، التي تطبع يف لبنان 
وت�ستمر  وهوية  )�ستايل(  تعطيك  قد  وغرها، 
)كييرييييييتييف(،  ولي�ست  ُمييعييّربيية  لكنها  عليها، 

م�سيفًا: "اأعرف دور ن�سر تطبع يف لبنان لكني 
ت�ساميم  من  م�سروقة  ت�ساميمها  اأن  األحييظ 

غربية وبو�سوح تام." 
معرقالت العمل

خ�سر(  )خييياليييد  امليي�ييسييمييم  خليي�ييض  حيييني  يف 
كثرة،  "العوامل  قييال:  اإذ  الآتييي،  يف  الأ�سباب 
هناك  العالية  التكلفة  تفا�سيل  �سمن  فمن 
م�سروع  لأي  حاجز  فهو  مثاًل،  الكهرباء  عامل 
هنا ومعرقل ومكلف ومتعب، لأن املطابع بحاجة 
اإىل  والكاز وغرها." م�سرًا  للمولدة  م�ستمرة 
"وجود مطابع جيدة وحديثة، لكنها اإن وجدت 
على  حري�سني  غر  و�ساحبها  فيها  فالعامل 
عملهما وكيف �سينجزانه فهما متكا�سالن غر 
مباليني." مبييّنًا وجود اإ�سكالية كبرة خل�سها 
لي�سوا م�سممني  امل�سممني هنا  "اأغلب  بقوله: 
حمرتفني بل اأنا�ض توهموا اأنهم م�سممون، فقد 
يكون اأحدهم من�سدًا مثاًل وتعلم بع�ض تقنيات 

جديد  عمل  مكان  اإىل  ذهابه  وعند  الت�سميم 
منت�سرون  وهييم  م�سمم،  باأنه  امل�سوؤول  يخرب 
يف دور الن�سر واملطابع وهذا واحد من اأ�سباب 
م�سيفًا:  املجال."  هييذا  يف  الكبر  انييحييدارنييا 
املطهرة  العبا�سية  بالعتبة  اأ�سيد  اأن  اأن�سى  "ول 
هناك  فالعمل  الكتاب،  �سناعة  يف  وجهودها 
والطباعة  الت�سميم  حيث  من  اجلييودة  وا�سح 
كادرهم من  اأن  على  يدل  وهذا  )كوالتي(،  وبي 
ممكن  بالطباعة  فالنهو�ض  لذلك  املحرتفني، 

جدًا اذا ما توفرت عوامل اإحيائه."
مطابُع حديثة

عن  فيقول  جابر(  خليفة  )جابر  الروائي  اأمييا 
يف  الكتاب  �سوق  "ميتاز  هنا:  الكتاب  �سناعة 
ظاهرة  وما  ونوعًا،  كمًا  متميز  بقارئ  العراق 
املنطقة  يف  نوعها  من  الفريدة  املتنبي  �سارع 
عموما  العراقيني  �سغف  على  دليل  اإل  والعامل 
بالقراءة واقتناء الكتب على اختالف م�ساربهم 

�سناعة  اأن  الأمر  يف  الغريب  لكن  وتوجهاتهم. 
امل�ستوى  هييذا  اإىل  ترتق  مل  العراق  يف  الكتاب 
ل  الييقييراءة،  من  العري�سة  وامل�ساحات  العايل 
حتى  ول  عمومًا،  الكتاب  �سناعة  �سعيد  على 
حتديدًا،  العراقي  الكتاب  �سناعة  �سعيد  على 
اإن  اإذ  دقيقة،  لي�ست  ترتق(  )مل  جملة  اإن  بل 
من  الرغم  – على  العراق  يف  الكتاب  �سناعة 
بعد،  تنه�ض  مل   – فيه  الييقييراءة  وكثافة  متيز 
ومل تزل حتبو قيا�سًا لدول اجلوار العربي وغر 
العربي واملحيط." م�سيفًا: "�سحيح اأن �سناعة 
تن�سط  اإذ  اأفيي�ييسييل  بييحييال  الإ�ييسييالمييي  الييكييتيياب 
من  اأكرث  وكربالء  الأ�سرف  النجف  املطابع يف 
الأخييرى  هي  لكنها  الييعييراق،  مييدن  من  غرها 
والت�سويق  الرتويج  اإىل  تفتقر  بدائية  �سناعة 
اجليييييد كييمييا هييو احليييال يف الييعييراق كييلييه، اأمييا 
�سناعة الكتاب الأدبي والفني والأكادميي فهي 
يف اأدنى م�ستويات الأداء والإنتاج كّمًا ونوعًا، بل 
املوجودة  الن�سر  دور  وما  معدومة،  تكون  تكاد 
وكييالت  �ييسييوى  واملييحييافييظييات  بييغييداد  حاليا يف 
من  وقريب  واأغلبها،  العملي،  بالتو�سيف  ن�سر 
ال�سحة القول كلها، تعتمد على مطابع لبنانية 
وتركية!  واإيرانية  وم�سرية  واأردنييييية  و�سورية 
خليفة  وي�ستفهم  العراقية؟"  املطابع  فيياأييين 
جزءًا  الدولة  تخ�سي�ض  عدم  �سبب  عن  جابر 
مطابعنا  لتحديث  موازناتها  من  جييدًا  �سئياًل 
اأو  حكومية  حديثة  مطابع  واإنيي�ييسيياء  القدمية 
�ييسييارت  الييلييميياذا  "هذه  م�سيفًا:  م�ساهمة؟ 
وقبل   ٢٠٠3 قبل  كنا  واإذا  ومتكررة،  ممجوجة 
الثقافية  ال�سوؤون  دار  مطابع  ننتج يف  احل�سار 
دار  وتييرجييمييات  ال�سغرة  املييو�ييسييوعيية  �سل�سلة 
عاجزون  فاإننا  الر�سينة،  واملييجييالت  امليياأمييون 
وزارة  اأن  املوؤ�سف  لكن  القليل!  ذاك  عن  حتى 
املعروفني  املثقفني  بع�ض  تويل  �سهدت  الثقافة 
لها، لكنهم، ووفقًا للنتائج، ذابوا مع حميطهم 

ال�سيا�سي."
�شغف العمل

بعد عر�ض تفا�سيل اآراء املتخ�س�سني يف عملية 
جودة  لدينا  بييرزت  فيها،  والإخييفيياقييات  الطبع 
تتميز  التي  الكفيل(  ومطبعة  )دار  اإ�سدارات 

املناف�سة  الييعييالييييية  بييياجليييودة 
حتقق  فكيف  اخليييارج،  ملطابع 
�سوؤال  الفريد؟  امل�ستوى  ذلييك 
املييهيينييد�ييض  اإىل  بيييه  تييوجييهيينييا 
الإبراهيمي(  حاكم  )فييرا�ييض 
الكفيل(  ودار  )مطبعة  مدير 
الييييذي حتيييدث ليييي )اليي�ييسييبييكيية( 
�سوؤالكم  على  "جوابنا  قائاًل: 
الإدارة  اإن  الآتييي:  يف  يتلخ�ض 
الكفيل  ومطبعة  لييدار  العامة 

وتطوير  العمل  طيياقييم  اخييتيييييار  منها  يت�سعب 
توفر  وكذلك  با�ستمرار،  ومهاراتهم  قدراتهم 
يف  ت�ساعدهم  التي  العمل،  لفريق  الأدوات  كل 
اإجناز عملهم والطبع واختيار مكائن ذات جودة 
عالية من �سركات ر�سينة ومبوا�سفات مدرو�سة 
تخدم ال�سوق العراقية، اإ�سافة اإىل توفر املواد 
للمكائن  مالئمة  اأوىل  بدرجة  املنتقاة  الأولية 
لدينا  حتققت  "وهكذا  م�سيفًا:  املوجودة." 
الب�سري  العن�سر  مهمة:  رئي�سة  عنا�سر  ثالثة 
اجليد الذي لديه اخلربة العالية القابلة للتطور 
وهو  بالعمل،  العايل  لل�سغف  اإ�سافة  امل�ستمر، 
موظف  مثل  يعمل  ل  العامل  اأن  اإذ  جييدًا،  مهم 
باإمكاننا  فنحن  ويذهب،  عمل  وقت  له  عييادي 
لكن  للطبع،  ومعدات  حديثة  مكائن  منلك  اأن 
الإدارة واليد العاملة والطاقم هم الأهم جدًا، 
باملعلومات  يييزودهييم  ميين  لهم  ننتخب  ونييحيين 
خارج  تدريبة  دورات  يف  نر�سلهم  اأو  واخلييربة 
العراق، مع التمرين امل�ستمر املتمثل يف اأن الكل 
يف الدار واملطبعة م�سوؤول عن اجلودة." م�سرًا 

التطور  ومواكبة  واملثابرة  احلر�ض  "اأن  اإىل 
يف  الكفيل  مطبعة  ا�سم  بيياأن  فرحني  جعلتهم 
�سناعة الكتاب، ا�ستطاع اأن يحقق هذه اجلودة 
رغم ظروف البلد،" مبييّنًا اأن كربيات املطابع 
لدار  ت�سهد  املجاورة  والييدول  واإيييران  لبنان  يف 

ومطبعة الكفيل باجلودة.
�ساألناه عن تكلفة الطباعة لديهم، وهل حقًا اأنها 
اخلييارج؟  يف  الطباعة  تكلفة  �سعف  اإىل  ت�سل 
بالتكلفة  املتعلق  "الكالم  )الإبراهيمي(:  قال 
الباهظة جدًا مبالغ فيه كثرًا، فاملوا�سفات يف 
اأي مطبوع تاأخذ دورًا كبرًا، فمن يريد ورقًا ذا 
موا�سفات عالية وطباعة ممتازة -اأربعة األوان 
لي�ض  خا�سة،  موا�سفات  �سمن  وغالف  مثاًل- 
كمن يريد ورقًا عاديًا وتفا�سيل عادية." م�سرًا 
اإىل اأنهم طاملا عانوا من عدم دقة املعلومات يف 
من  هناك  اأن  الثانية  واحلقيقة  ال�سدد،  هذا 
لعتبارات  الوطنية  ال�سناعة  �سرب  يحاول 
عليه  تعود  �سخ�سية  م�سالح  منها  لعل  عييدة، 

بالفائدة لو متت الطباعة خارج العراق.

ث������ق������اف������ة
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هذا لأن اهلل -تبارك وتعاىل- هو من توىل 
كتابة هذا ال�سيناريو العظيم بنف�سه وعر�سه 
على الإمام احل�سني فاختار الأخر ومن معه 

اأدوار البطولة فيه بكل حمبة واإيثار.
ول يحتاج القارئ اأو املتتبع �سوى اإىل مطالعة 
ليكت�سف  اأحيييداث  من  �سبقها  ومييا  الواقعة 
بنف�سه ما قلناه، وي�سع يديه على ما يحتاجه 
قمة  اإىل  لي�سل  الإن�ساين  تكامله  �سر  يف 
اأ�سحاب  لييه  يطمح  اليييذي  القيمي  ال�سّلم 

الألباب والكيا�سة.
من هنا، وجد الفال�سفة والكّتاب وال�سعراء 
�سالتهم يف البحث عن �سور اجلمال القيمي 
املبهر  والإيثار  النظر  املنقطعة  وال�سجاعة 
لأقالمهم  العنان  ال�سعراء  ليطلق  للنفو�ض، 
لالغرتاف من هذا البحر الهادر بالف�سائل 
هييذه  خييلييدت  معلقات  ل�سناعة  وامليييكيييارم 
اأ�سارت  وكذلك  العظيمة،  البطولية  امللحمة 
هذه  على  النفو�ض  يف  الييعييارم  احلييزن  اإىل 
ظهراين  بني  حدثت  التي  والرزّية  الفاجعة 
الأمة التي يبدو اأنها اأ�سيبت بال�سلل النف�سي 
اهلل  وّلهم  ومن  ال�سماء  قيم  لبتعادها عن 
والف�سائل  الكمالت  نحو  ومر�سدين  هداة 

الأخالقية.
ل يخفى اأن حقبة بني اأمية كانت من اأ�سعب 
واآلييه  احل�سني  على  حربًا  واأ�سدها  احلقب 
ين�سب  ال�سعر رمبا كان  فاإن  و�سيعته، لذلك 
اإىل اجلن اأو اإىل النداء الغيبي، كما جاء يف 
ال�سلطة،  بط�ض  من  خوفًا  املرويات،  بع�ض 
جميع  عييّمييت  فييقييد  الييفيياجييعيية  لعظم  ورمبيييا 
املمّررة  الأبيات  فاإن هذه  املخلوقات، وعليه 
من تلك العوامل تعد مبثابة رثاء منها ل�سيد 

ال�سهداء )عليه ال�سالم(.
وقد روي اأن هاتفًا �ُسمع ليلة مقتل احل�سني 

يقول: 
اأب�سروا  حيي�ييسييييينييًا       القاتلون جييهيياًل  اأيييهييا 

بالعذاب والتنكيِل
وكذلك

ه  ُح�سينًا        �سفاعة جدِّ اأمة قتلت  اأترجو 
يوَم احل�ساِب

ومل تنطفئ جذوة الطف يف قلوب ال�سعراء، 

مبداأ  ع�سقوا  الذين  اأولييئييك  لييدى  ول�سيما 
قرون،  مدى  على  باإمامته  واآمنوا  احل�سني 
على الرغم من تنكيل ال�سلطة الغا�سمة بكل 
ال�ساعر  ولعل  وبطولته،  احل�سني  يذكر  من 
وا�سح  م�سداق  اخلييزاعييي  علي  بيين  دعبل 
لهذا الأمر وهو القائل: "اإين اأحمل خ�سبتي 
مذ اأربعني �سنة ول اأجد من ي�سلبني عليها،" 
فهذا ال�ساعر مل ينفك يذكر بطولت اآل علي 
واحل�سني ال�سهيد يف كل منا�سبة على مراأى 
املناوئة  العبا�ض  بني  �سلطة  ميين  وم�سمع 

للح�سني )عليه ال�سالم(.

وحييكييٌم بال  ُتراٌث بال ُقْربى، وِمْلٌك ِبال ُهدى 
�ُسورى، ِبغِر ُهداِة

وكان ي�سف اآل بيت النبي بقوله:
هُم اأهُل مراِث النبيِّ اإذا اعَتَزوا وهيييْم خييُر 

�ساداٍت وَخُر ُحَماِة
مطاعيُم يف الإع�ساِر يف كلِّ َم�سهدٍ 

 لقد �َسُرُفوا بالف�سِل والربكاِت
ٌب   ا�ُض اإّل حا�سٌد وُمكذَّ وما النَّ

وُم�سَطِغٌن ُذو اإح�سَنٍة َوِتراِت.
وت�سحياته  العظيمة  مباآثره  الطف  وا�ستمر 
اجل�سام ميد ال�سعراء والأدباء يف كل ع�سر 

بكل �سور البطولة والعنفوان.
هذه  على  احلال  بطبيعة  الأمر  يقت�سر  ومل 
وعلم  فن  كل  اإن  بل  املجتمع،  من  ال�سريحة 
وجد �سالته يف كربالء، فاإن كان احلديث عن 
الإيثار، على �سبيل املثال، ودوره الإيجابي يف 
تزكية الفرد واملجتمع، تطالعنا اأبهى �سوره 
يف معركة الطف عرب ذلك املوقف التاريخي 
لالإمام العبا�ض )ع( الذي اأثبت اأن الإن�سان 
اإن ت�سامى على غرائزه وانت�سرت فيه نفخة 
رب الأرباب على قب�سة الرتاب فاإنه �سي�سمو 

حتى على املالئكة وخّدام الرب.
يغلي  وقلبه  املاء  م�سرعة  اإىل  العبا�ض  و�سل 
من العط�ض واأع�ساوؤه تئن من التعب، وحينما 
اغرتف َغرفة من املاء و�سرت برودته اإليه، 
من  املاء  فرمى  احل�سني  اأخيه  عط�ض  تذكر 

كفه قائاًل:
ل  وبعَده  هييوين    احل�سني  بعد  من  نف�ض  يا 

اأكاد اأجزم، ل بل 
اأجزم، اأنك لن جتد 

ملحمة اكتنزت 
يف طياتها كل ما 

حتتاجه الإن�شانية 
من درو�ض وعرب، 
مثلما ح�شل يف 

رحلة الإمام 
احل�شني )ع( اإىل 

كربالء وا�شت�شهاده 
فيها.

م��ل��ح��م��ة ال���ط���ّف احل�����ش��ي��ن��ي��ة.. 

ُر�شمت بدماء
ال���������ش����ه����داء ����ش���ي���د   

 

جنم ال�شيخ داغر/ ت�ش�ير: ي��شف مهدي
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كنِت اأو تكوين
جميع  على  اجلمال  م�سحة  تن�سحب  وهكذا 
فيها،  الأمل  �سدة  مييع  كييربييالء  يف  امل�ساهد 
يتعمد  ال�سالم(  ال�سهداء )عليه  �سيد  وكاأن 
جعل ملحمته مرجعًا اأخالقيًا جلميع الأمم 
من  ت�سف  مباذا  واإل  و�سالمها،  حربها  يف 
باملاء  ملحا�سرته  جيياء  وميين  عيييدوه  ي�سقي 
الأحييوج  هم  واأ�سحابه  اأ�سرته  كانت  الييذي 
اإليه؟ وكيف ت�سف من ي�سع خده تارة على 
من  �سلفًا  اأعفاه  قد  مملوك  اأ�سود  فتًى  خد 
ولده  خد  على  ي�سعه  اأخييرى  وتييارة  القتال، 
الأكرب الذي كان يخ�سى عليه من اخلد�ض، 
الأمر الذي جعل الفتى يهتف يف اآخر نف�ض 
له مزهوًا بنف�سه: "من مثلي واحل�سني ي�سع 

خده على خدي؟"
كل من  وجييوه  على  �سفعات  الييدرو�ييض  هييذه 
اآخيير  عييلييى  بيي�ييسييري  بييتييفييوق عن�سر  ييينييادي 
)اإن  وتعاىل  تبارك  اهلل  لقول  جت�سيد  وهي 

اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم(.
ينتقل  الإن�ساين،  الأخييوي  التعامل  هذا  من 
عظمة  يقل  ل  اآخيير  موقف  اإىل  امل�سهد  بنا 
اأعييداءه  احل�سني  يطالب  حينما  �سبق،  عما 
باللتزام بقواعد الفرو�سية واأن يكون القتال 
بينه وبينهم، واأن يكونوا اأحرارًا يف دنياهم 
بنف�سه  اآبه  غر  والأطفال،  الن�ساء  ويرتكوا 
اأنه حري�ض  بيد  على كرثتها،  �سيوفهم  من 
اأقل  على  ال�سريفة  احلييرب  قيم  بقاء  على 
بها  ت�سر  �سيئة  �سّنة  ي�سّنوا  ل  كي  تقدير، 
باخلطاب  لهم  توجه  لذلك  بعدهم،  العرب 

هو  وهكذا  تزعمون"،  كما  عربًا  كنتم  "اإن 
ديدن امل�سلحني يف كل ع�سر وعلى راأ�سهم 
احل�سني، فاإنهم واإن كانوا على �سفر املوت 

معنيون برت�سيخ القيم العليا على الأر�ض.
اأبت  فاإنها  امل�ساهد  هذه  ولعظمة  هنا،  من 
فقط،  الإ�سالمي  العامل  حبي�سة  تبقى  اأن 
بييل بيياتييت حمييطييات يييتييزود منها اأدبيييياء كل 
واأ�سبح  ومفكروها،  وفال�سفتها  وجيل  اأمة 
ينهلون  واحلكماء  للثائرين  منارًا  احل�سني 
للو�سول  منه  ويتزودون  ال�سايف  منبعه  من 
واملجتمعات  الب�سرية  النف�ض  كمالت  اإىل 

املتح�سرة.
)اأنييطييوان  املفكر  ي�سر  الرمزية  هييذه  اإىل 
لن�سرنا  منا  احل�سني  كان  "لو  بقوله:  بارا( 
له يف كل اأر�ض راية، ولأقمنا له يف كل اأر�ض 
اإىل امل�سيحية با�سم  النا�ض  منربًا، ولدعونا 

الهندو�سي  ي�سر  حييني  يف  احل�سني." 
الوطني  للموؤمتر  ال�سابق  والرئي�ض 
"هذه  توندون(:  )تامال�ض  الهندي 

مييين قبيل  اليييكيييربى  الييتيي�ييسييحيييييات 
�ييسييهييادة الإمييييام احليي�ييسييني رفعت 

بهذه  وخليق  الب�سري،  الفكر  م�ستوى 
على  وتذكر  الأبييد،  اإىل  تبقى  اأن  الذكرى 

الدوام."
)جون  الإنكليزي  الباحث  ينّوه  فيما 

الجتماعي  البعد  اإىل  اآ�ييسيير( 
"اإن  بقوله:  الطف  مللحمة 

مييياأ�يييسييياة احليي�ييسييني بن 
عيييليييي تييينيييطيييوي عييلييى 

العدل  �سبيل  يف  ال�ست�سهاد  معاين  اأ�سمى 
الجتماعي."

ولعل هذه املقطوعة املفعمة بالِعرَب وامل�ساعر 
هي  �ييسييتييارك(  )فييريييا  الإنكليزية  للكاتبة 
اأف�سل ما نختم به هذا املقال املتوا�سع، اإذ 

تقول:
الييعييامل  اأنيييحييياء  جييميييييع  يف  اليي�ييسيييييعيية  "اإن 
ومقتله  احل�سني  ذكييرى  يحيون  الإ�سالمي 
الأوىل  الع�سرة  يف  عليه.  احلييداد  ويعلنون 
من  بعيدة  غيير  م�سافة  على  حميييرم،  ميين 
كربالء، جاء احل�سني اإىل جهة البادية وظل 
يتجول حتى نزل يف كربالء، وهناك ن�سب 
ومنعوا  اأعييييداوؤه  بييه  اأحييياط  بينما  خميمه، 
تلك  تف�سيالت  تزال  وما  عنه،  املاء  موارد 
اإىل  النا�ض  اأفكار  يف  جلية  وا�سحة  الوقائع 
يومنا هذا كما كانت قبل ١٢٥٧ �سنة، ولي�ض 
اأن  من املمكن ملن يزور هذه املدن املقد�سة 
على  يقف  مل  ما  زيارته  من  كثرًا  ي�ستفيد 
�سيء من هذه الق�سة، لأن ماأ�ساة احل�سني 
تتغلغل يف كل �سيء حتى ت�سل اإىل الأ�س�ض، 
اأ�ستطيع  ل  التي  القليلة  الق�س�ض  من  وهي 

ينتابني قيييييراءتيييييهيييييا  اأن  دون  ميين  قييط 
البكاء."

م�������ق�������االت

اإن املراهقة، من حيث هي م�شطلح، يراد به 
ذلك الت�شرف الذي يت�شم بقدر من الته�ر 

والندفاع والت�شرع يف اتخاذ القرارات التي 
تقت�شي مزيداً من الرتوي والتاأمل، وهذه اإ�شارة 

يطلقها علم النف�س تعبرياً عن نق�س اخلربة 
وقلة التجربة وغياب ال�عي يف هذه املرحلة 

املبكرة من حياة الإن�شان.

ح�شن العاين 

ن�اعم

لغة،  بها  تنفرد  ول  اأمة  ل حتتكرها  البالغة،  اأبييواب  من  باب  ال�ستعارة 
ولعلها الأكرث ذيوعًا وانت�سارًا من الفنون البالغية الأخرى ب�سبب احلاجة 
وما  النا�ض  خواطر  عن  تعرب  حياتية  طبيعة  ذات  لكونها  لها،  الكبرة 
يريدون اإي�ساله من معان ودللت ب�سورة خمت�سرة، ولهذا فاإنها لي�ست 
من ن�سيب "الف�سحى" وحدها، بل اإن حّظها وافر يف العامّية واللهجات 

املحلية والأدب ال�سعبي.
اأود الإ�سارة هنا اإىل ظاهرة الغزو املتبادل بني �ستى الآداب والعلوم، حيث 
اأو  "ي�ستعر" الناقد الأدبي، مثاَل، هذا امل�سطلح اأو ذاك من اجلغرافيا 
التاريخ اأو الفلك اأو الفل�سفة.. الخ، مثلما "ي�ستعر" ال�سيا�سي م�سطلحات 
ذات مرجعية تنتمي اإىل ال�سعر اأو الكيمياء اأو علم الجتماع.. هكذا جرت 
الأمور منذ عقود بعيدة حتى مل يبق م�سطلح، واإن كان من م�سطلحات 

الدين اأو املهن اأو احِلَرف، اإل ا�ستعر هنا اأو هناك!!
ال�ست�سهاد  ي�سّح  التي  الأمثلة  اأكرث  من  "املراهقة" واحييدة  مفردة  لعل 
لغة  يف  الدارجة  امل�سطلحات  من  هي  املفردة  هذه  اأن  املعلوم  فمن  بها، 
الطبيعية  التغرات  نوع من  اإىل  اإ�سارة  النف�ض" لكونها  وعلماء  "الأطباء 
العمر،  مراحل  من  معينة  مرحلة  يف  الإن�سان  على  عالماتها  تظهر  التي 
"نف�سية". واإذا ما جتاوزنا كثرًا من مباحث  "ج�سدية" اأم  �سواء اأكانت 
الطب والطب النف�سي عن املراهقة واأعرا�سها و�سبل التعامل معها، وما 
"العمر" املحدد لها، ودور املناخ يف "الإبطاء" اأو التعجيل يف ظهورها، وما 
املراهقة "الثانية".. الخ، فاإن املراهقة، من حيث هي م�سطلح، يراد به 
ذلك الت�سرف الذي يت�سم بقدر من التهور والندفاع والت�سرع يف اتخاذ 
يطلقها  اإ�سارة  والتاأمل، وهذه  الرتوي  تقت�سي مزيدًا من  التي  القرارات 
علم النف�ض تعبرًا عن نق�ض اخلربة وقلة التجربة وغياب الوعي يف هذه 

املرحلة املبكرة من حياة الإن�سان.
حا�سنتها  الزمن  مع  غادرت  قد  مثاًل،  اتخذناها  التي  املفردة،  هذه  اإّن 
ا�ستعارها  فقد  ا�ستثناء،  بييدون  جميعا  الأخييرى  العلوم  وتبّنتها  الطبية، 
ال�سيا�سي املتزمت لي�سف غره، حقًا اأو باطاَل، باأنه يعاين من املراهقة 
الفكرية للتقليل من �ساأنه اأو اإ�سقاطه بحجة اأن طروحاته م�سّو�سة و�ساذجة. 
النقد. وبهذه  ولي�ض  ي�ستعار لالنتقاد  املراهقة تعبر  اأن  ويفهم من ذلك 
املنا�سبة يقول النا�ض عن الرجل الذي بلغ مرحلة من ال�سيخوخة ومازالت 
عينه تطارد الن�سوان، باأنه "مراهق"، مثلما يقولون عن املراأة التي اأ�سبح 

م�ستح�سرات  على  راتبها  ن�سف  تنفق  ومازالت  اجلامعة،  يف  اأحفادها 
التجميل.. اإنها مراهقة. ويف اأرجاء العامل ُتطلق هذه املفردة على مئات 
الأ�سياء التي تفتقر اإىل الن�سج، من ذلك: حكومة مراهقة، حزب مراهق، 
عليه،  وقفُت  ما  طريف  ومن  الخ،  مراهق..  وزير  مراهقة،  دميقراطية 
و�سف اأحد الكّتاب للمناخات املتقلبة والت�سوناميات والفي�سانات العبارة 

الآتية "ي�سهد العامل حاليًا مناخًا مراهقًا"!!
�سحافة  العراق  يف  ظهرت  فقد  ال�سياق،  هذا  خييارج  ال�سحافة  تقف  ل 
التغير عدد  الأوىل من  املرحلة  اأ�سبح يف  بعد )٢٠٠3( عندما  مراهقة 
عام  يف  �سحيفة  �سدور  هنا  ويح�سرين  القراء،  عدد  من  اأكرث  اجلرائد 
حتريرها  ورئي�ض  )�ساحبها  التالية  العبارة  واجهتها  ت�سدرت   )٢٠٠4(
هناك  اإذن  الفالين(!!  فالن  اأق�سامها..  وم�سوؤول  ومن�سدها  وم�سممها 
�ساحبنا  �ساكلة  على  بال�سرورة  لي�سوا  كذلك،  مراهقون  حترير  روؤ�ساء 
رئي�ض  َعَمَد  املحافظات،  �سحف  اإحييدى  يف  العمل  يل  تهياأ  فقد  الأوحييد، 
حتريرها يف )3( اأ�سهر اإىل اإبدال �سورته املن�سورة على �سدر ال�سفحة 
الأوىل )١4( مرة، مبا فيها �سورة له بالد�سدا�سة!! ويف ال�سهر الرابع توىل 
اإجراء حتقيق م�سحك عن حديقة احليوان يف مدينته عن جمموعة من 
طائر "البوم"، ومل يرتدد عن ن�سر �سورته معها، وحني اعرت�ست عليه لأن 
هذا ل يليق به ول باملطبوع، رّد علّي غا�سبًا )البومة حيوان مظلوم واأردُت 

اإن�سافه(، لكنه مل يتواَن عن ظلمي حني قطع عني خم�س�سات النقل!!
تنويه: وردت يف املقالة اإ�سارات اإىل وجود اأحزاب وحكومات ودميقراطيات 
ورجال ون�ساء ومناخات.. تو�سف باأنها مراهقة، ويود الكاتُب  التنويه اإىل 
اأنه غر م�سوؤول عن حالت مماثله اأو م�سابهة يف احلياة، لأن اهلل يخلق 

من ال�سبه اأربعني!!

املراهقة!
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اإنه الكاتب والإعالمي قي�ض ح�سن، الذي حني 
ال�سيطان(  �سماء  )حتييت  ومنها  كتبه  تطالع 
فيهما  �ستجد  كييربيييت(،  علبة  يف  و)جييبيينيية 
كثرًا من الق�سايا التي تك�سف عما يجري يف 
املجتمع وثقافته يف العراق، كتب ت�سلط ال�سوء 
يرزح  وهو  العراقي  الفرد  عا�سها  اأزمات  على 
ا�ستمرت  ظاملة  و�سيا�سات  هائل  �سغط  حتت 

حتى بعد �سقوط الطاغية عام ٢٠٠3.
معه  حيييوار  اإجييييراء  ارتيييياأت  )ال�سبكة(  جملة 
فواجعنا   واأر�سف  وّثق  كاتب  عوامل  فيه  لت�سرب 

الكثرة جدًا، حوار ابتداأناه ب�سوؤال:
نالحظ  ال�سيطان(،  �سماء  )حتييت  •كتاب   
اأمييرا�ييض  ميين  اأ�سابنا  مبييا  اعيييرتاف  ن�ّض  اأنييه 

الديكتاتورية، كيف تعلق على ذلك؟
بال  احلكم  اأنظمة  اأق�سى  من  -الديكتاتورية 
�سك، ول ميكن اأن مير بها �سعب من ال�سعوب 
دون اأن ترتك فيه اآثارها ال�سيئة، واأق�سد بها 
الآثار الجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية، واأول 
بعناوينها  احلرية  فقدان  واأهمهم  �سحاياها 
كلها، هذا من اجلانب النف�سي – الجتماعي، 
لأن  الييكييثييرة،  تييداعييييياتييهييا  لييهييا  م�سكلة  وهيييي 
الديكتاتورية تعمل على فكرة الإخ�ساع الكامل 
ل  احلرية  وفقدان  اإرادتيييه،  وتدمر  لل�سعب، 
يتوقف عند احلرية ال�سيا�سية فقط، بل ي�سل 
بد  ل  مرحلة  حتى  معقولة،  غر  مديات  اإىل 
من اأن ت�سيب اأ�سا�ض املجتمع معرّبًا عن ذلك 
الطبيعي  والتوا�سل  والن�سجام  الثقة  بفقدان 
اأن فقدان الثقة  اأفراد هذا املجتمع، ومبا  بني 
لالأنظمة  احلتمية  النتيجة  هييو  الأفيييراد  بييني 
ومق�سود  واأ�سا�سي  مهم  اأنييه  اإل  ال�سمولية، 
اأ�سباب حما�سرة  اأحد  قبلها، فهو  كهدف من 
الأن�سطة ال�سيا�سية ومراقبتها. ولذلك يالحظ 
اإل  �سيا�سي  �سعبي  بفعل حراك  ت�سقط  اأنها ل 
نادرًا، بل ت�سقط بفعل حروب اأو موؤثر خارجي، 
اأو بفعل حتول �سيا�سي جذري ي�سبه الثورة من 
داخل النظام نف�سه، وهي ثورة هادئة، حتافظ 
على النظام وتعمل على بقائه، وما �سّبب هذا 
وفكرة  والتنكيل،  القمع  �سيا�سة  هو  التحول 
مغلق،  اإىل  مفتوح  جمتمع  من  املجتمع  حتويل 

جمتمع  اإىل  طبيعي  تييوا�ييسييلييي  جمتمع  ومييين 
لي�ست  وهييي  ليييالإرادة،  وفاقد  وخائف  مرتاب 
نتائج عر�سية بل هو هدف اأ�سا�سي من اأهداف 
العنف  على  وارتكازها  الديكتاتورية،  الأنظمة 
وجوهري،  اأ�سا�سي  �سيا�سي  �سلوك  اأو  كفعل 
ويف  واملرتاب،  اخلائف  املجتمع  اإىل  للو�سول 
اأق�سى  العراق كانت جتربة �سدام واحدة من 
التجارب يف الع�سر احلديث، وما جرى فيها 
البلد  ملييقييدرات  وجييذري  متوا�سل  تدمر  من 
عنه،  احلييديييث  نعيد  اأن  ميين  اأ�سهر  وملييييوارده 
خطورة  من  عنها  للكتابة  �سعيي  جيياء  لذلك 
وق�سوة ما فعلت وما تركت على البلد واملجتمع. 
وثيقة  يكون  رمبييا  �ساهدت  مييا  بع�ض  وتوثيق 
تفيد  قد  �سخ�سية  و�سهادة  للم�ستقبل  �سليمة 
اأنها  رغم  )ال�سدامية(،  التجربة  درا�سة  يف 
م�ساهدات �سخ�سية ويوميات، اإل اأنها قدمت 
جتربة  وهي  خطرة،  ق�سية  يف  ب�سيطًا  �سيئًا 

نظام حكم �سدام ح�سني.
•للحرب ح�سور وا�سح يف ما تكتب، اإذ تقول: 
احلييروب  اآثييار  متحو  ل  البلد  هييذا  يف  "هنا 
نعي�ض  زلنا  مييا  هييل  بييراأيييك  احلروب"،  �سوى 

هذه احلروب حتى اللحظة؟
اأن  ن�ستطيع  الإيرانية   - العراقية  احلييرب   -
حرٌب  احلديث،  العراق  موت  اإعييالن  ن�سميها 

ومييواردهييا،  الييدوليية  واأنييهييكييت مفا�سل  اأنييهييت 
كبرة،  بديون  منهك  فقر  بلد  اإىل  وحولتنا 
هييذا ميين اجلييانييب امليييادي والقييتيي�ييسييادي، ويف 
وتنكيل  داخييلييي  عنف  رافييقييهييا  نف�سه  الييوقييت 
كبر، كنا بني فكي احلرب والعنف، كان نظام 
�سدام يقاتل ويقتل العراقيني على اجلبهتني، 
اخلارجية والداخلية، واحلرب مع اإيران قادت 
وتدهور،  خييراب  من  اليوم  فيه  نحن  ما  اإىل 
ولأن العراقيني مل ي�سرتيحوا منها حتى دخلوا 
اأعتقد  لذلك  الكويت،  حرب  هي  اأخرى  حربًا 
�سوى  البلد ل متحوها  هييذا  بيياأن احلييروب يف 
اأعي�ض  واأنا  اأفلت من احلرب  احلروب، فكيف 
و�سط نارها وبني �سحاياها، وخلف جبهاتها، 
وبني خرابها، احلرب حتولت اإىل قدر لالأ�سف، 
واخلال�ض منها ومن اآثارها هو اأوىل خطوات 

امل�ستقبل ال�سحيح اأو الطريق ال�سحيح.
الديكتاتورية  بني  ما  ت�سابهًا  ثمة  ترى  •هل 

واحلروب، ومن اأين ينبع هذا الت�سابه؟
احلييرب  بييني  تيي�ييسييابييهييًا  هيينيياك  اأن  اأظيييين  -ل 
والديكتاتور، لالختالف الأ�سا�سي بينهما، لكن 
هل احلرب اأقرب للديكتاتور اأم ال�سالم؟ اأجد 
هذا ال�سوؤال منتجًا اأكرث.  نعم بالعودة اإىل �سر 
اإىل  اأقييرب  جندهم  العامل،  يف  الديكتاتوريني 
مع  بالأ�سح هم  اأو  ال�سالم  اإىل  منهم  احلرب 

يكتب كمن يوؤر�شف 
تاأريخ بلد دمرته 

الديكتاتورية 
وجرائمها، واأنهكته 

�شنوات جوع وحروب 
عبث طويلة، وغزوات 
ظاملة وخا�شرة، يكتب 
كمن يحاول اأن يوثق 

خيبات هذا الوطن 
الكثرية، وطن ابتلي 
بالدم واملوت والنار 

والهجرة.

الكاتب والإعالمي

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري 
ت�ش�ير: كرم الع�شم

الدكتات�رية ت�شلب اإرادة 
الإن�شان وحريته 

قي�س ح�شن:
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العنف قبل اأي �سيء اآخر، ورمبا تكون حروبهم 
داخلية اأو خارجية، لكنهم دائمًا مع ا�ستخدام 
اأق�سى درجات العنف، وهذا ما يجعلهم اأقرب 
اإىل احلرب منهم اإىل ال�سالم، واقرب ت�سور 
مفا�سله،  بكل  املجتمع  ع�سكرة  مبداأ  هو  لهذا 
ذلك اأن الع�سكرة هي ا�ستعداد دائم للحرب، 
الع�سكرة  للحرب،  املجتمع  يهيئ  توثب  وهي 
هي حرب متوقعة، اأو حرب منتظرة. وما فعله 
�سدام يف م�سار ع�سكرة املجتمع والدولة وا�سح 
وم�سهور، فاأّنى التفّت جتد ع�سكرًا وخاكيًا، يف 
الريا�سة، يف  الدرا�سية، يف  املناهج  الفن، يف 
ال�سوارع، يف الأدب والثقافة عمومًا، ف�سال عن 
ثكنة  منا  مثل هذه جعلت  ال�سيا�سية، ع�سكرة 
الأميين...  واأجهزة  احلييزب  يديرها  ع�سكرية 
وكنا �سهودًا على �سطوة رجال الأمن واحلزب 
على بقية املوؤ�س�سات املدنية. كانوا يف احلقيقة 

�سلطة فوق كل ال�سلطات.
وّثقت  كربيت(  علبة  يف  )جبنة  كتابك  •يف 
ق�سية العراقيني الذين وقعوا يف اأ�سر اجلي�ض 
– الإيرانية،  اإبان احلرب العراقية  الإيراين، 

ما اأ�سباب اهتمامك بهذا الأمر؟
– الإيرانية  العراقية  احلرب  اأ�سرى  -ق�سية 
فهولء  والأمل،  احل�سا�سية  �سديدة  ق�سية  هي 
القهر  ميين  �سنوات  معتمة،  �سنوات  عا�سوا 
والعنف ي�سعب عبورها وعدم التوقف عندها، 
بعبارة  اأقييول  رمبييا  بل  من�سيون،  �سحايا  هم 
�سحايا  مرتني؛  �سحايا  كانوا  �سراحة  اأكييرث 
الن�سيان  لي�ض  و�سحايا  وقهره  الأ�سر  �سنوات 
بهم  وال�ستخفاف  الهتمام  عدم  �سحايا  بل 
مر�سى  باأنهم  اأحيانًا  املجتمع  من  وو�سفهم 
اأو  نبذوا  منهم  كثر  العقول،  وملوثو  نف�سيون 
اأهملوا، اأو تعومل معهم بربود وعدم اكرتاث، 
اأن  اأ�سعر  معهم،  مب�سوؤولية  اأ�سعر  كنت  لذلك 
علّي اأن اأحّول تعاطفي معهم اإىل �سيء حقيقي، 
اإىل وثيقة. وهذا ما فعلته يف كتابي "جبنة يف 
ثالثة  ق�س�ض  فيه  تناولت  اإذ  كربيت"  علبة 
اأ�سرى عا�سوا ع�سرين عامًا يف الأ�سر، وعانوا 

ما ي�سعب تخيله من اأحوال واأهوال.
بال�سر  ي�سمى  ما  ُكتبك �سمن  ُت�سّنف  •رمبا 
اليومية، وهذا النوع من الكتب عده كثر من 
الباحثني مهمًا جدًا لتوثيق ما مررنا به، ماذا 

تقول؟
فن  اليييييوميييييات  اأو  الييذاتييييية  اليي�ييسييرة  كتابة   -
لالأ�سف،  الييعييراق  يف  انت�سار  لييه  لي�ض  اأدبيييي 
والرواية،  ال�سعر  لأ�سباب كثرة، منها طغيان 
واملنتج  امل�سهد  على  الييكييبييرة  و�سيطرتهما 
الثقايف. ورمبا ميكن القول اإنه فن يحتاج اإىل 
وهذه  فيه،  للخيال  دخل  ول  و�سدق  �سراحة 
تخالف الإرث الثقايف العربي عمومًا، وهو اإرث 
وفحواها  والق�سة  وبالغته،  ال�سعر  اإىل  مييل 
وما خلفها، ومييل اإىل اخليال ولي�ض احلقيقة. 
الييعييربييي على  الييقييارئ  فييياإن  ف�ساًل عيين ذلييك 
الأدب  اإىل  مييل  الغربي،  القارئ  من  العك�ض 
الأدبية  اجلوائز  )لحظ  والرواية"  "ال�سعر 
هناك  ولي�ض  والرواية  بال�سعر  تخت�ض  وكيف 
اإىل  ميله  من  اأكرث  واليوميات(  لل�سر  جوائز 

اأ�سعف  ما  وهذا  والروايات  ال�سر 
جمال ال�سر، وجعلها يف 

مرتبة ثانية.
•مييييييييييييييييييييا 

الأقييييييرب لييييروح قييييي�ييض حيي�ييسيين، الييكيياتييب اأم 
الإعالمي؟

- الأقرب اإىل نف�سي الكاتب ولي�ض الإعالمي، 
اأو  حييب  اأو  هييواييية  والكتابة  وظيفة،  الإعيييالم 
اأهميته  رغييم  للجهد  حمرقة  الإعييالم  رغبة، 
الكرام،  مرور  مير  فيه  العمل  لكن  وخطورته 
الن�سيان،  اإىل  يذهب  الربنامج  انتهاء  فييور 
والتاأليف فذلك عمل  الكتابة  العك�ض من  على 
نعود  العطاء،  ومتوا�سل  احل�سور،  متجدد 
فهو  واأثاثنا،  غرفنا  وي�ساركنا  با�ستمرار  اإليه 
جزء من حياتنا ومن تفا�سيل يومنا، لأنه باٍق 

والعمل الإعالمي متغر.
جديدك؟ •ما 

- لدّي عمل يف طور الجناز وهو عن يوميات 
معلمي يف البتدائية، رمبا يرى النور نهاية هذه 
ياأخذ  الإعالمي  بالعمل  ان�سغايل  اإن  ال�سنة، 
اأحتاجه يف  الذي  الوقت  وي�ستهلك  كثرًا  مني 
الكتابة والقراءة، رمبا نحن الذين نعمل على 
الكتابة والبحث دائمًا ما نواجه حتدي التفرغ 
له، لأننا من�سغلون بعملنا الذي يوفر لنا م�سدر 
العي�ض وال�ستقرار، ولذلك تلم�ض اأن من لديه 
الدوام  يعاين على  والتاأليف  بالكتابة  اهتماما 
من ندرة الوقت الذي يحتاجه ليتفرغ للكتابة.

م�������ق�������االت

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
جال وعالية.. نرفع لكما القبعة 

املييخييزومييي  جيييال  الييعييراقييييية  املييعييمييارييية  ح�سلت  اآب،   ١8 يف 
تكرمي  اأرفييع  على  اخُل�سر  امل�ساحات  هند�سة  يف  املتخ�س�سة 
يف جمالها وهو و�سام املعماري الإجنليزي جيفري اآلن جيليكو 
امل�ساحات  هند�سة  يف  العاملي  الييريييادي  لييدورهييا   ٢٠٢١ ل�سنة 
املخزومي  وكانت  الطبيعية..  للمناظر  بديلة  روؤى  وتقدميها 
للعمارة يف  واأ�ستاذة  العراقي  ال�ست�ساري  املكتب  عملت يف  قد 
اجلامعة التكنولوجية واأ�سرفت على ر�سائل ماج�ستر واأطاريح 
واأربيل  وبغداد  دم�سق  تخطيط  على  وعملت  متميزة،  دكتوراه 
الكاظمية  ملدينتي  الديني  التاريخي  الإرث  وحفظ  و�سيدا، 

والنجف. 
وتركز املخزومي، ح�سب �سهادة الو�سام الرفيع، يف عملها على 
الإيكولوجي،  النظام  و�سّحة  املجتمع  احتياجات  بني  املقاربة 
املناظر  تيييراث  على  واملحافظة  البيولوجي  التنوع  وحماية 
اإنعا�ض  �سبل  والأكادميية  املهنية  خرباتها  وت�سمل  الطبيعية. 
هند�سة  ق�سم  اأ�س�ست  وقد  احلييرب.  بعد  ما  مرحلة  يف  البالد 
عام  بيييروت  يف  المريكية  اجلييامييعيية  يف  اخُليي�ييسيير  امل�ساحات 
جمال  يف  املتميزة  امل�ساريع  ع�سرات  تنفيذ  يف  وعملت   ٢٠٠١
العراق  ي�ستمر  التي  الييكييفيياءات  ميين  قطعًا  هييي  تخ�س�سها. 
جاءت  لو  ُتييراهييا  وبعدها،   ٢٠٠3 قبل  خ�سارتها  يف  باإ�سرار 
فقدت  العريقة  واملدينة  �ستقوله  الذي  ما  بغداد  اىل  زيارة  يف 
ينتظر  من  وهناك  تراثها،  وبع�ض  اخل�سر  م�ساحاتها  تقريبًا 
حني  �ستقوله  الييذي  ما  كله؟  املعماري  الييرتاث  هذا  تخ�سر  اأن 
تتم�سى يف �سارع الر�سيد حيث �سبا بغداد وتعب بناياتها التي 
حتمل تراثها املعماري املميز بانتظار اأن تنهار،  وترى البنايات 
التجارية اجلديدة والقبيحة جدًا، وقطعا لن جتد جوابًا ل�سوؤال 
الأخ�سر ميثل  اللون  باأن  ن�سحهم  �سخ�سيًا عمن  �ساألته  طاملا 

الرتاث املعماري؟
كانت  الأبييدييية،  رحلتها  باقر  حممد  عالية  بييداأت  اآب،   ١4 ويف 

وكانت   ٢٠٠3 يف  الغزو  اإبييان  الب�سرة  يف  العامة  املكتبة  اأمينة 
من  املكتبة  اأفييرغييت  قد   - وال�ييسييدقيياء  القييربيياء  مب�ساعدة   -
مدافع  العراقية  الييقييوات  و�سعت  حييني  واملخطوطات  الكتب 
م�سادة للطائرات على �سطحها، فاأنقذت بذلك 3٠ األف كتاب 

وخمطوطة.. 
يف ق�سة )كتبييييييية الب�سيييييرة: ق�سييييية حقيقيييية مييييين العراق

The Librarian of Basra: A True Story from Iraq
التي األفتها ور�سمتها الكاتبة والر�سامة المريكية جانيت وينرت 
لالأطفال عن عالية، تعرفت اإىل )اأني�ض( �ساحب املطعم الذي 
قد  املكتبة  وكانت  مطعمه.  يف  الكتب  بع�ض  خزن  يف  �ساعدها 
ُق�سفت وُدمرت يف اليوم ال�سابع للغزو، ونالت عالية كثرًا من 
رحلت  الكثر.  عنها  وُكتب  والعاملية  العربية  التكرمي  �سهادات 
عالية جراء م�ساعفات كورونا، واإن كان هناك من ي�ستحق اأن 
يكرم باإقامة ن�سب له يف الب�سرة، فاإن عالية من بينهم.. مل 
حتاول عالية اأن تتاجر مبوقفها ومل ت�سَع وراء �سهرة اأو تكرمي، 
اأنقذت الكتب واملخطوطات، بينما  بل كانت فرحة دائمًا باأنها 
ُدمر واأُحرق وُنهب كثر من املتاحف واملكتبات يف عموم العراق 

يف الأ�سبوع الأول بعد ٩ ني�سان ٢٠٠3.. 
وللثانية  حتية  لييالأوىل  القبعة،  نرفع  وعالية  جييال  لل�سيدتني 
خ�ساراته  اىل  العراق  يتنبه  اأن  ونتمنى  وداع  وتلويحة  تكرميًا 
امل�ستمرة لكفاءاته ل�ستى الأ�سباب وكاأن هناك من ي�سر عليها 

اأو يقبلها بق�سد اأو بدونه..

مل حتاول عالية اأن تتاجر مب�قفها ومل ت�شَع 
وراء �شهرة اأو تكرمي، بل كانت فرحة دائمًا 
باأنها اأنقذت الكتب واملخط�طات، بينما ُدمر 

واأُحرق وُنهب كثري من املتاحف واملكتبات يف 
عم�م العراق يف الأ�شب�ع الأول بعد ٩ ني�شان 

 ..٢٠٠٣
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الييذي  التاريخي  امليييوروث  نن�سى  اأن  ينبغي  ول 
احل�سني  الإمييام  �سخ�سية  عن  الذاكرة  اختزنته 
مرور  ورغييم  والييبييارزة،  البا�سلة  القيادية  )ع( 
فاإننا  اأربعة ع�سر قرنًا على واقعة الطف،  قرابة 
نيييرى الإمييييام احليي�ييسييني ظييل نييربا�ييسييًا لييلييثييورة يف 
الف�ساد؛  مواجهة  ولالإ�سالح يف  الظلم،  مواجهة 
وترك اإرثًا هائاًل يف اأدبيات الرف�ض، األهب قرائح 
ال�سعراء العرب على امتداد الوطن العربي خلط 
�سهيد  الإمييام احل�سني  مبادئ  تنهل من  ق�سائد 
احلق، و�سيد �سباب اأهل اجلنة، وت�سوغ ن�سو�سًا 
عمق  ذات  ببطولة  تنغنى  ونرثية  �سعرية  اأدبية 
اأن بطلها  اأدبيًا واأخالقيًا رغم  اإن�ساين انت�سرت 
واأن�ساره  بيته  اأهل  وكل  احل�سني  الإمام  العظيم 

ا�ست�سهدوا يف تلك الواقعة.
�ساقهم  الذين  ال�سعراء  من بني عدد �سخم من 
به،  اإعجابهم  لت�سجيل  ال�سهيد  لييالإمييام  حبهم 
وا�ستنكارهم لأفعال يزيد الطاغية، كان ال�ساعر 
اإعجابًا  ال�سعراء  اأكرث  من  �سكور  اللبناين جورج 
عن  اإنتاجًا  واأغييزرهييم  احل�سني،  بييالإمييام  وولعًا 
ق�سيدة  يف  يقول  العظيمتني،  وماأ�ساته  بطولته 

حتت عنوان ملحمة احل�سني:
على ال�سمر دٌم كالنار مّواُر

ّباح كّفار                              اإن يذبح احلق، فالذُّ

دُم احل�سني �سخٌي يف �سهادته
                            ما �ساع هدرًا، به للهدي اأنواُر

ُيربز ال�ساعر جورج �سكور يف ملحمته كيف دارت 
رحى احلرب بني طاغية فا�سد، وفار�ض �ساحب 
عتاد  بقوة  معرفته  من  الرغم  على  وفعل،  كلمة 
احلييرب  قيياد  اأنيييه  اإل  اجليييرار  وجي�سه  اخل�سم 
ب�سجاعة، ولأنه يعلم اأن التاريخ لن يرحم يزيدًا 
لأن  وال�سنوات،  الأيييام  فعلته  تلعن  و�سوف  اأبييدًا، 
الباطل مكروه وملعون، ول ينا�سره �سوى الكفرة، 
ال�سخّي  احل�سني  فدم  رجالها،  لل�سهادة  اأّن  كما 
والييذل،  للخنوع  الراف�سني  الأحيييرار  منارة  هو 
غِد  عيين  الباحثني  درب  تنر  �سعلة  فال�سهادة 

ت�سوده العدالة والإن�سانية.
حلفيده،  )�ييض(  الر�سول  حب  ال�ساعر  وي�سف 
ورث  احل�سني  واأن  ال�سبان،  ريحانة  اأ�سماه  وباأنه 
عن والده الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 
ال�سجاعة، و�سار على النهج الذي خطه �ساحب 
الكفار  دابييير  بييه  قطع  اليييذي  الفقار  ذي  �سيف 
وامل�سركني، وعّرج على التذكر بيوم الغدير، يوم 
بايع الر�سول الإمام اأمام النا�ض يف حجة الوداع 
الأخرة بولية املوؤمنني، وكيف كان اخلالف على 
الأعظم  الر�سول  وفيياة  بعد  البيعة  ونق�ض  هييذا، 
نقطة اختالف وخالف بني جموع امل�سلمني حتى 

غّرت جمرى التاريخ حتى يومنا هذا.
كما  يزيد  ال�ييسييالم  مدعي  اإىل  ال�ساعر  ويييعييود 

و�سفه، 
هذا يزيد دعيُّ احلكم ينذره 
وهل يبايع بالأحكام فجار؟!

رّد احل�سني بي "ل" كال�سيف �سارمة
و�سيد احلق بي "الالءات" زاآر

يف ق�شيدة ال�شاعر اللبناين 
ج�رج �شّك�ر

الإمام احل�شني

مي�ش�ن جعم�ر - �ش�ريا

تعّد �شخ�شية الإمام احل�شني بن علي عليهما ال�شالم من ال�شخ�شيات املحركة 
للوجدان، امللهبة للم�شاعر الإن�شانية كونه حفيد الر�شول الأعظم )�ض( من 

جهة، وفار�شًا نبياًل دافع عن احلق، ورف�ض الظلم والباطل من جهة اأخرى، 
كيف ل وهو الذي رف�ض بيعة حاكم ظامل جائر هو يزيد بن معاوية الذي 

ب نف�شه اأمريًا للموؤمنني عنوة بغري وجه حق!  ن�شّ

�سمعت جدي ر�سول اهلل حّرمها 
فال خالفة يف �سفيان ت�ستار

املبداأ احلر �سّر ل اأدن�سه
مقد�ض، وحماة ال�سّر اأحرار

جعلته  يييزيييد  وجيييه  يف  "ل"  كلمة  اأن  ويييّو�ييسييح 
ي�ست�سيط غ�سبًا وحنقًا ليوقد نار الفتنة، فيجمع 
واجهه  احل�سني  الإمييييام  لكن  عييرمييرمييًا  جي�سًا 
�سلى  جييده،  قرب  زيارته  بعد  الفر�سان  ب�سالبة 

وغفا فراأى جده يقول له:
اإين اأراك ذبيح الطّف منطرحًا

يف كربالء ومنك الدّم فّوار
ظماآن ويلك ل ُت�سقى وهم بهم
اإىل �سفاعتي ال�سمحاء اأوطار

وعيناه  بالعزة،  �ساخمًا  ربه  اإىل  احل�سني  ارتقى 
�ساخ�ستان نحو ال�سماء يرى جده واأهله، فاحتني 
اأذرعهم ل�ستقباله �سهيدًا. لقد كتب الإمام بدمه 
ال�سريف على جبني التاريخ اأن نور احلق ل يغيب، 
ترهبه  ول  جييرارة،  جيو�ض  تثنيه  ل  احليير  وبيياأن 
اأعدائه وعتادهم، فكرامة الإن�سان ل  كرثة عدة 
للطغاة  والنك�سار  الذل  وتاأبى  تباع،  ول  ت�سرتى 

الذين تلهيهم مغريات الدنيا عن اإحقاق العدل:
نحن الن�سور �سماء اهلل م�سرحنا
اأرواحنا فوُق اإن �ساقت بنا الدار

هذا يعلله باملغريات، وذا
باملرهبات، وجي�ض اجلور جّرار

لكنما �سهداء احلق من كرب
وال�سامخ احلر ل يغريه دينار

�ساهدًا  �ستظل  كربالء  اأن  اإىل  ال�ساعر  واأ�ييسييار 
باع  فا�سد  وطاغية  �سهيد،  فار�ض  على  تاريخيًا 
عن  تكف  ولن  قيمة،  بال  دنيوية  مبغريات  احلق 

حكايتها  تيييييرداد 
ميييع كيييل اإ�ييسييراقيية 
ون�سمة  �ييسييميي�ييض، 
يقف  فمن  هيييواء، 
عييييلييييى اأر�ييييسييييهييييا 
�ييسييييي�ييسييمييع �ييسييوت 
و�سهيل  ال�سيوف 
و�سرخة  اخليييييل، 

تقول: نحن اأهل احلق منت�سرون:
يا كربالء لأنِت الكرُب مبتليًا
واأنت جرٌح على الأيام نّغار؟
ل..ل وثيقة حق اأنت �ساهدة

اأْن يف اخلليقة اأ�سرار واأخيار
امل�سيح  ت�سحيتي  بني  ال�سعراء  قارن  ما  وكثرا 
ال�سالم،  عليه  احل�سني  والإمييام  ال�سالم  عليه 
ل  الذي  الفادي  امل�سحي  للقدوة  رمييزان  فهما 
حياته  كانت  لو  حتى  احلييق  قييول  عن  يرتاجع 

ثمنًا ملوقفه، يقول ال�ساعر جورج �سكور:
ذكرتنيه ي�سوع احلق مرتفعًا

على ال�سليب ويف كفيه م�سمار
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 ولهذا ميثل كتاب اإن�ستا�ض ماري الكرملي – 
باللهجة   - بغداد  )مييزارات   -١٩4٧/١886
الف�سحى(،  والعربية  البغدادية  العامية 
وثيييييقيية تيياريييخييييية عيين بييغييداد وميييا فيها من 
الوراق  دار  عن  �سدر  الكتاب  اثرية،  اماكن 
 ،٢٠٠٩ عييام  الوىل  طبعته  يف  الييبييغييدادييية، 
حقق الكتاب د.با�سم عبود اليا�سري وراجعه 
ال�سا�ض  يف  فالكتاب  البغدادي،  طالب  د. 
باللهجة  )الكرملي(  كتبه  اذ  خمطوطة، 
العربية  باللغة  وحقق  البغدادية  العامية 
"الكتاب  الكتاب:   حمقق  يقول  الف�سحى، 
الذي �سح عنوانه وا�سم مولفه ون�سبة الكتاب 
اليه، وكان متنه اقرب ما يكون اىل ال�سورة 
حمتويات  تقوم  �ييض٧،  مولفه"  تركها  التي 
يييبييداهييا حمقق  اقيي�ييسييام عييدة  الييكييتيياب على 
وا�سباب  املخطوطة  عيين  مبقدمة  الييكييتيياب 
اختيارها ومنهجية حتقيق ن�ض املخطوطة، 

ثم ي�سر اىل الدوافع التي جعلته يختارها.
يف  البغدادي  طالب  د.  ي�سرح  ذلك  بعد  ثم 
املقدمة ان خمطوطة الكتاب تعنى مبزارات 

امل�سلمني يف بغداد، ذاكرًا فيها اهم املزارات 
البغدادية مع ال�سارة اىل الطقو�ض التي كانت 
البغدادي  يقارن  امليييزارات،  تلك  يف  جُتييرى 
ان�ستا�ض  الب  كتاب  بييني  املقدمة  هييذه  يف 
الكرملي وكتاب الباحثة الربيطانية )الليدي 
الرافدين  �سفاف  )عييلييى  املييو�ييسييوم  درور( 
الفته عام  الييذي  بييغييداد(  ميييزارات  - ف�سل 
ان  اىل  تخل�ض  الييبييغييدادي  مقارنة   ،١٩٢3
يف  وتعمقًا  فهمًا  اكرث  كانت  درور(  )الليدي 
اغلب  على  مرت  اذ  بغداد،  مييزارات  درا�سة 

املزارات ميدانيًا واطلعت عن قرب على اهم 
املراقد واملزارات، وكتبت و�سفًا ت�سويريًا ملا 

كان يجري فيها من طقو�ض.
با�سم  د.  الييكييتيياب  خمطوطة  حمقق  يييذكيير 
تعود  بيياملييزارات  عالقته  ان  اليا�سري  عبود 
بغداد،  يف  عا�سها  التي  الطفولة  ايييام  اىل 
حيث عا�ض يف مكانني متباعدين من بغداد، 
ال�سيخ  حملة  يف  ام�ساه  طفولته  من  فق�سم 
الكرخ،  يف  لمييه  جييده  بيت  من  قريبًا  علي، 
مقربة  قييرب  بالعياد  الحتفال  م�ستذكرًا 

ام�سى  حني  يف  الكرخي،  معروف  ال�سيخ 
ال�سطر الآخر من تلك الطفولة يف منطقة 
بييغييداد،  جيينييوب  بالر�سافة  الزعفرانية 
الر�سيد  مع�سكر  يف  النكليز  مقابر  حيث 

وجامعة   - حتمًا  زوارًا  يكونوا  مل  الذين   -
احلييكييميية، وليييهيييذا فييالييقييبييور حييا�ييسييرة يف 

طفولته، قبل ان يرى مقربة النجف التي 
يف  املقابر  اكييرب  فهي  منظرها  هاله 

العامل، وعرب هذه الرحلة ت�سكلت يف 
مفهوم  حول  �سبابية  �سورة  ذهنه 

املزارات ومدى ارتباطنا بها وتاثرها علينا. 
منهجية التحقيق

املخطوطة  لغة  نقل  على  الكتاب  حمقق  عمل 
من اللهجة املحلية املحكية، اىل اللغة العربية 
الف�سيحة، مع التعريف بكل املفردات الغام�سة 
تاريخية،  ا�سماء واعالم واماكن واحداث  من 
ثم عمد اىل مقابلة الن�سني العامي والف�سيح، 
ك�سفت خطوات املحقق املنهجية عن امور عدة 
مل تكن معروفة، منها ان المام حممد الغزايل 
رغم �سهرة قربه ال ان الروايات تنفي وجوده 

يف القرب امل�سار اليه ببغداد.
يبني د. با�سم عبود اليا�سري ان احلديث عن 
ال�سرحة واملزارات ل يعني بال�سرورة تناولها 
اجلانب  من  درا�ستها  بل  الديني  جانبها  من 

اليييرتاثيييي ومييا 
تيييرتكيييه 

فينا من م�ساعر خمتلفة تنتاب كاًل منا ح�سب 
ال�سرحة  بتلك  قناعته  ورمبا  ووعيه  ثقافته 
هييذا  لتحقيق  فيييان  وليييذليييك  وا�ييسييحييابييهييا، 
املخطوط بعدًا تراثيًا واجتماعيًا، فاملزارات 
الييعييامل، ول  �ييسييعييوب  مييوجييودة عيينييد معظم 
او  مبييذهييب  تييتييحييدد  ول  ديييين  بييهييا  يخت�ض 
نتيجة  – ت�سكلت  – رمبا  انها  كما  طائفة، 
اختلطت  قدمية  ميثولوجية  موروثات  وجود 

مبفاهيم دينية جاءت بعد ذلك.
يك�سف املحقق انه وجد خمطوطة )مزارات 
العامة  الغطاء  كا�سف  مكتبة  يف  بييغييداد( 
نتيجة  النجف، وجاء ح�سوله عليها  مبدينة 
جهود هذه املكتبة بجمع املخطوطات ملختلف 
املخطوط  و�سم  والدينية،  الفكرية  املذاهب 
١33 �سفحة، ا�ستملت على مو�سوعات اخرى 
غر املزارات، يبدا فيها الب اأن�ستا�ض 
الكرملي ر�سده ملزارات بغداد، 
القادر  عبد  ال�سيخ  مبرقد 
اجلانب  فيذكر  الكيالين 
اليييتيييارييييخيييي ليي�ييسيياحييب 
املييرقييد، وولدتيييه �سنة 
١٠٧٧م،  4٧٠هي/ 
و�ييسيينيية وفيياتييه  

العمر ٩١  لييه ميين  وكيييان  ٥6١هييييييي/١١6٥م، 
�ييسيينيية، وكييييان قييد جييياء اىل بييغييداد وهيييو يف 
الثامنة ع�سرة من العمر، يعر�ض )الكرملي( 
والدينية،  الجتماعية  )الكيالين(  ملكانة 
بها  ميير  التي  املييراحييل  بيان  اىل  يتحول  ثييم 
وال�سالة  للدر�ض  مرقده من قرب اىل جامع 
ينتقل  به،  يعتقد  ومن  ملريديه  مزار  اإىل  ثم 
بعدها اىل مرقد المام العظم ابي حنيفة 
١٥٠هييي/  �سنة  الجييل  وافيياه  الييذي  النعمان، 
اجلهة  يف  حنيفة  ابييي  م�سهد  ويقع  ٧6٧م، 
م�سلى،  بييه  ويت�سل  اجلييامييع  ميين  ال�سرقية 
التي دفنت فيها اخليزران  ودفن يف املقربة 
ام الر�سيد وزوجة اخلليفة املهدي، وقال ابن 
اجلوزي اإن ابا �سعد اقام يف �سنة 4٥٩هي على 
قرب ابي حنيفة قبة عالية وكانت بي�ساء على 
غرار قبة )ال�سهروردي( وبنى رواقًا و�سحنًا 
مدر�سة  بازائه  وعمل  كبرًا  م�سهدًا  وجعله 
المام  مدر�سة  وتعد  حنيفة،  ابي  ل�سحاب 
هذه اول مدر�سة عراقية للحنفية ي�سكن فيها 
املدر�سة  افتتاح  �سبقت  بهذا  وهي  الطالب، 

النظامية مبا ل يقل عن خم�سة ا�سهر.
مرقد  اىل  كتابه  يف  )الكرملي(  تطرق  كما 
الإمام مو�سى الكاظم )ع( يف بغداد، وبع�ض 
�سهر  اأيييام  فيه  جُتييرى  كانت  التي  الطقو�ض 
واقييعيية  ق�س�ض  تييقييراأ  اإذ  احلييييرام،  حميييرم 
وهم  القارئ  حول  النا�ض  ويتجمهر  الطف، 
روؤو�ييسييهييم  عييلييى  الييييرتاب  وييينييرثون  يلطمون 
حتى  باحلديد  اج�سادهم  بع�سهم  وي�سرب 
املييمييار�ييسييات  هيييذه  ان  ميي�ييسييرًا اىل  تييدمييى، 
كانت تقام من اأجل التربك والنذور، ذاكرًا 
يومنا  حتى  النا�ض  يتداولها  عييدة  ق�س�سًا 

هذا.
يقدم لنا كتاب اأن�ستا�ض ماري الكرملي وثيقة 
تاريخية عن بغداد وكيف كانت عرب مراحل 
اهمية  يثبت  مييا  وهيييذا  خمتلفة،  تاريخية 
ما مرت  فهم  ودوره يف  ال�سالمي  الييرتاث 
به املجتمعات التي تكّون فيها، لي�سبح 
جزءًا ا�سا�سيًا من ثقافة جمتمعاتها.

وث��ي��ق��ة ت����ؤك���د اأه��م��ي��ة 
الرتاث ال�شالمي

ميتد تاريخ العراق احلديث عرب تاريخ ثالث مدن رئي�شة هي بغداد، 
والب�شرة، واملو�شل، فحينما نطلع على تاريخ اإحدى هذه املدن فكاننا نقرا 

العراق وتاريخه، ولكن ملدينة بغداد خ�شو�شية تاريخية واجتماعية، 
لنها معربة عن العراق بتنوعه الجتماعي وال�شيا�شي.

 

للكرملي ب���غ���داد(  )م�������زارات 

د. عالء حميد ادري�س



با�شم عبد احلميد حم�دي
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النظام  من  نوعًا  ت�سكل  العبا�سية  بغداد  يف 
الجتماعي املتفق عليه وغر املدون وقد جرى 
جمرى العرف الذي حتول اإىل عادة م�ستمرة 
و�سلوك ل يخرج املرء عنه ل�سجب املجتمع لأي 

ت�سرف نافر ل ير�ساه.
حكاية ذي النون امل�شري مع 

ال�شّقاء البغدادي
اقتيد املت�سوف امل�سري ال�سهر ثوبان ال�سهر 
بلقب ) ذو النون امل�سري( من مدينة الفيوم 
املتوكل  العبا�سي  اخلليفة  باأمر  الييعييراق  اإىل 

وكييان  منها،  اليييربئ  وهييو  بالزندقة  لتهامه 
مُيكن ان ُيقتل ذو النون يف مدينته لول خ�سية 
الوايل من ذلك لعمق تاأثر هذا املت�سوف على 

النا�ض.
بالطعام  له  ي�سمحون  النون  ذي  حرا�ض  كان 
من  اثنان  يجلبه  الذي  ح�سابه  على  وال�سراب 
اأتباعه، وكان قد و�سل اإىل بغداد متعبًا �سديد 

العط�ض وهو يقول عن هذا الأمر:
فعليه  والظرف  املييروءة  يتعلم  اأن  اأراد  )ميين 
ب�سقاء بغداد فقيل وكيف ذلك؟ قال: ملا ُحملت 
اإىل بغداد ُرمي بي على باب ال�سلطان مقيدًا، 
معمم  م�سري  مبنديل  مييوؤتييزر  رجييل  بي  فمر 
مبنديل ديبقي بيده كيزان خزف رقاق وزجاج 
ال�سلطان؟  �ساقي  فيي�ييسيياألييت:اأهييذا  خميييروط، 
اأن  اليه  فاأوماأت  العامة،  �ساقي  هذا  ل،  قيل: 
الكوز  من  ف�سممت  و�سقاين  فتقدم  ا�سقني، 
دينارًا  اليه  اأدفع  رائحة م�سك فقلت ملن معي 
فاأعطاه الدينار، فاأبى وقال: ل�ست اآخذ �سيئًا، 
فقلت له: ومل؟ فقال ال�ساقي: اأنت اأ�سر ولي�ض 
كمل  فقلت:  �سيئًا،  منك  اآخييذ  اأن  املييروءة  من 

الظرف يف هذا(.
 يف �سلوك �ساقي العامة البغدادي مع املت�سوف 
امل�سري ن�سق خا�ض ل يدل على الظرف فقط 
مقامات  واحييرتام  والرجولة  املييروءة  على  بل 
اليينييا�ييض حييتييى وهيييم يف حميينييهييم، وهيييو ن�سق 
من  الآتية  الجتماعية  القاعدة  جمرى  يتخذ 

ممار�سة عامة متفق عليها واإن بدت �سغرة.
العبا�سي  باملتوكل  النون  ذو  التقى  اأن  وكييان 
بعد  �سراحه  فاأطلق  وتدينه  علمه  مل�ض  الييذي 
حني، وجال ذو النون يف بغداد والب�سرة ورحل 
اإىل بالد فار�ض مدة، ثم عاد اإىل م�سر مارًا 

بال�سام. 
اأثنا ع�شراألف منزل بغدادي تنار 

ليال
يف اأ�سواق بغداد القدمية يف اأزمنة تاألقها التي 
ابن  موؤرخيها مثل  تفا�سيلها كثر من  يعر�ض 
اأمثال  كتبه  اإليه يف  وي�سر  واليعقوبي  الفوطي 
ابن عبد ربه واأبو حيان التوحيدي و�سوًل اإىل 
عن  اليييدوري  العزيز  عبد  الدكتور  درا�ييسييات 

�سقوطها،  قبيل  بغداد  يف  القت�سادية  احلالة 
البغدادية  الأ�سواق  اإىل  ي�سل  ملا  و�سفًا  جتد 
والد�ساكر  القرى  من  يوميًا  غذائية  مواد  من 
اأنحاء  من  لها  ي�ستورد  وما  والبعيدة  القريبة 

الدولة املرتامية الأطراف.
حقق ال�ستاذ الدكتور �سالح اأحمد العلي كتاب 
كما  الييتييواريييخ(،  )عيييييون  �ساحب  �ساكر  ابيين 
الهمداين،  الفقيه  لبن  )بغداد(  كتاب  حقق 
املدينة  تطور  عن  مذهلة  اأرقييام  الكتابني  ويف 

واأمكاناتها التي منها:
الآف  اأربعة  بلغت  قد  بغداد  بناء  تكاليف  اإن 
يف  وكييان  درهمًا  وثمانني  وثالثة  مئة  وثماين 
بغداد يف �سارع الثالثاء وحده اأبواب ثالثمائة 
اأكرث من �سبعني  للت�سوق وكان يف بغداد  موقع 
واأن  �سبحًا،  الأ�سواق  تدخل  التفاح  من  نوعًا 
منازلها الأثنا ع�سر الفًا تنار يوميًا لياًل بدهن 

البزر على ح�ساب الدولة!
ويجري الهمداين ح�سابًا خا�سًا ل�ستخدامات 
العامة  املنازل ويف احلمامات  الدهن يف  هذا 
اإذ يقول اإنها تبلغ ال�ستني األفًا وهو رقم مبالغ 
والأعيان  واليييوزراء  اخللفاء  ق�سور  ويف  فيه، 
الليلة  يف  ت�سرف  بغداد  اأن  فيقول  وامل�ساجد 
قيمتها  زييييت  رطيييل  األيييف  ثلثمائة  اليييواحيييدة 
مليونًا  واأربيييعيييون  �سبعة  الييواحييدة  ال�سنة  يف 
التمور  من  وت�ستهلك  دينار،  األف  وخم�سمائة 
اللحوم  وميين  رطيييل،  األيييف  �سبعني  والييفييواكييه 
تكون  الفطر. وقد  األف جدي يف عيد  �ستمائة 
يف هذه الأرقام بع�ض املبالغة لكنها تدل على 

جزء من التطور احل�ساري لبغداد.
اأ�شواق وغناء وح�شارة

الأ�ييسييواق  تقاليد  بييني  املييزاوجيية  بهذه  اأردنيييا   
وبني  فيها  العامرة  الأ�سواق  البغدادية وحركة 
من  ي�ستلزمانه  ومييا  والغناء  الفن  كعب  علو 
جمال�ض وقواعد العمل الفني الإ�سارة اىل ذلك 
رقي  على  والتدليل  الكبر  احل�ساري  التطور 
�سعف  عليه  يق�سو  اأن  قبل  البغدادي  الإن�سان 
الدولة وتفككها زمن دويالت الطوائف و�سوًل 
اإىل �سقوط العا�سمة عام ١٢٥8 للميالد على 

يد هولكو، وذلك مو�سوع اآخر.

من اآداب الطريق واحلوار 
واملجال�ض

اأبو الطيب الو�ساء ال�سهر بي)الأعرابي(  كتب 
بغداد  ظرفاء  عن  ف�ساًل  )املو�سى(  كتابه  يف 
اأ�سار فيه اإىل عاداتهم وتقاليدهم وجمال�سهم 
اإعالمه،  قبل  اأحييدًا  يييزورون  ل  )كانوا  فقال: 
يقطعون  ول  حديثه،  يف  اأحيييدًا  يداخلون  ول 
يجل�سون  ل  اأذكياء  وكانوا  متكلم كالمه،  على 
يف  يييتيي�ييسييدرون  ول  عيينييه  ييينييقييلييون  جمل�ض  يف 

يتج�ساأون  ل  وهم  منه،  يقامون  بحيث  مكان 
ميدون  ول  اأ�سابعهم  ي�سبكون  ول  يتمطون  ول 
اأرجلهم اأو يحكون اأج�سادهم، فاإذا تكلم واحد 
له  يعلو  ل  وبيان  واإيجاز  وهدوء  فبتوؤدة  منهم 

�سوت(.
ثيييم قيييال عييين تيي�ييسييرفييات ظيييرفييياء بيييغيييداد يف 
م�سوا  )اإذا  والطرقات:  ال�سوارع  يف  حركتهم 
يف الطريق ل ي�سرعون ول يتلفتون، ومن العيب 
مما  ياأكلوا  اأو  الطرقات  ماء  من  ي�سربوا  اأن 

يتخذ يف الأ�سواق، ول ي�ساحب احدهم و�سيعًا 
يغمز  ول  رفيقًا،  ي�ستم  ول  رذييياًل  ميا�سي  ول 
ول يخون عهدًا  �سلطان  اإىل  ي�سعى  اأو  باإن�سان 
ي�سارط  اأو  بائعًا  مياك�ض  اأو  وعييدًا  يخلف  ول 

�سانعًا(.
للظريف  املثلى  ال�سورة  هي  هذه  كانت  رمبا 
الييبييغييدادي واأدبيييه واأخييالقييه، لكن كييان ذلك 
فيه  جند  متح�سر،  جمتمع  �سلوك  عن  ناجتًا 
واملمار�سات الجتماعية  ال�سفات  اأن كل هذه 

حكايات عن ظرفاء 
بغداد واأ�ش�اقها
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الراحل حممد غني حكمت.
ول ميكن لأي وفد ر�سمي اأو �سائح ياأتي لزيارة بغداد ويتجاهل زيارة 
مقاهيه  لكرثة  والطرب  الأن�ض  �سارع  يعد  كان  الييذي  ال�سارع  هذا 
الأكلة  يف  العراق  يف  الأول  يعد  والذي  ومطاعمه  وحدائقه  ونواديه 
ال�سعبية ال�سهرة )ال�سمك امل�سكوف( ف�سال عن املاأكولت الأخرى 
فحم  على  البغدادي  وال�ساي  والكباب(  )التكة  وامل�سويات  كالباجة 
الكراجي، وي�ساحب ذلك ال�سارع ال�سوات الغنائية ال�سادحة من 
بلبل  ل�سوت  اأو  العراقي  املقام  لأ�سياد  اأو  كلثوم  لأم  الكازينوهات 

اجلنوب داخل ح�سن وغرهم من اأ�سياد الطرب.
املا�سي  القرن  و�سبعينيات  �ستينيات  العوائل يف  الكثر من  اتخذته 
وهي  تاأتي  العوائل  من  الكثر  بل  اجلميلة  حدائقه  يف  للتنزه  مقرًا 
ذلك  مبتنزهات  لتتناولها  اللذيذة  البغدادية  باملطبوخات  حمملة 
او  الكرة  يلعبون  اأطفالهم  فتجد  �سياحية  �سفرة  يف  وكاأنها  ال�سارع 
بل هناك  اآنذاك،  العا�سمة  اأمانة  وجودها  تبنت  التي  الأراجيح  يف 
اخليمة" وجتد  "راأ�ض  كازينو  مثل  فقط  للعوائل  خم�س�ض  كازينو 
الدباء من جميع امل�سارب يف مقاهيه؛ فتجد ال�سالمي وال�سيوعي 
حواجز  اأو  عوائق  غر  من  ال�سارع  ذلك  يرتاد  وامل�ستقل  والبعثي 
بيان  �سدر  ومنه  اأدبية  جماميع  عدة  فيه  تاأ�س�ست  بل  ايديولوجية، 
"فا�سل  البيان  ذلك  اأع�ساء  من  كان  الذي  العام ١٩6٩  ال�سعر يف 

العزاوي، �سامي مهدي، فوزي كرمي، خالد علي م�سطفى".
والعربية  الجنبية  الدول  زعماء  من  الكثر  بزيارة   ال�سارع  حظي 
ناهيك عن زيارات لأدباء وفنانني كبار كاأمثال اأدوني�ض ونزار قباين 
ال�سعراء  من  وغرهم  دروي�ض  وحممود  الفيتوري  مفتاح  وحممد 
الذين يح�سرون مرابد ال�سعر يف العراق، وزاره العديد من الفنانني 
العامليني والعرب كالفنان انطوين كوين والراحل نور ال�سريف؛ هو 
ال�سايف  ووديييع  كلثوم  كيياأم  العرب  الفنانني  من   وغرهم  وعائلته 
وغرهم، تو�سطت ال�سارع يف حينها معاهد عدة، كاملعهد الفرن�سي 
املعهد  اي�سا  هناك  وكييان  هييذا،  يومنا  اىل  عامال  يييزال  ل  الييذي 
الذي  المليياين  غوته  ومعهد  الرو�سي،  الثقايف  واملعهد  الربيطاين، 

يوجد الآن يف كرد�ستان العراق.
يحتوي  كان  لكونه  ال�سوارع  بني  ينفرد  الذي  الوحيد  هو  نوا�ض  اأبو 
م�سرحا تعر�ض فيه الفالم الجنبية احلديثة، ف�سال عن احت�سانه 
و�سيتا  جابر  �سعدون  اأمييثييال  ميين  كبار  ملطربني  غنائية  حلفالت 
الريف  ومطربي  اخلييييياط  ور�ييسييا  الييوهيياب  عبد  واأنيييوار  هاكوبيان 
مبختلف م�سمياتهم، ولالأ�سف هجر هذا امل�سرح بعد العام ٢٠٠3، 
العام  يف  املعا�سرة  للفنون  تركيب  جماعة  فيه  الروح  نفخت  ولكن 

امل�ساهمات  الذي قام بدعم  ٢٠١٩ وبدعم من معهد غوته الملاين 
وكذلك  هيجز،  فن�سنت  الأمليياين  للم�سور  ت�سوير  كمعر�ض  الفنية 
عر�ض للفنانة �ساكار �سليمان من ال�سليمانية، واأقيم املهرجان من 
وكوالي�سه  امل�سرح  خ�سبة  ب�سنع  قاموا  عراقيني  �سباب  فنانني  قبل 
وجدارياته واأقوا�سه ومنحوتاته ف�سال عن ما تخلل ذلك املهرجان 

من معزوفات مو�سيقية.
من حق كل عراقي اليوم اأن يتباهى مبا�ض جميل لهذا ال�سارع الذي 
فقد �سمره وطربه وجماله بعد العام ٢٠٠3 بعد اأن طوقته احلواجز 
الكونكريتية، ولكنه بقي اأبو نوا�ض على الرغم من حماولة الديكتاتور 
زيارة  اأثناء  عرفات  يا�سر  اىل  نوا�ض  اأبي  من  ا�سمه  تغير  املقبور 

الزعيم الفل�سطيني لل�سارع. 

 اإنه �سارع اأبي نوا�ض، ال�ساعر املتوفى يف بغداد ١٩8 هجرية، وكاأنه اأخذ 
من ح�سني من�سور احلالج  قوله:
»واهلل ما طلعت �سم�ض ول غربت

                                                  اإل وحبك مقرون باأنفا�سي 
ول خلوت اإىل قوم اأحدثهم

                                                  اإل واأنت حديثى بني ُجال�سي
 ول ذكرتك حمزونًا ول فرحًا

                                                  اإل واأنت بقلبي بني و�سوا�سي
 ول هممت ب�سرب املاء من عط�ض

                                                 اإل راأيت خياًل منك فى الكا�ض 
ولو قدرت على الإتيان جئتكم

                                                �سعيًا على الوجه اأو م�سيًا على الرا�ض 
مايل وللنا�ض كم يلحونني �سفهًا

                                                 ديني لنف�سي ودين النا�ض للنا�ض«

ال�سارع  نوا�ض"  "ابو  ديانة،  اأي  من  جتّرد  الذي  ال�سارع  هو  هكذا 
اأو  مرقدا  اأو  كني�سة  او  جامعا  يحتوي  ل  الييذي  العراق  يف  الوحيد 
معبدا لديانة اأخرى �سواء كانت يهودية اأو مندائية اأو اإيزيدية، هنا 
حمل  بباب  كر�سي  على  البياتي  الوهاب  عبد  ال�ساعر  يجل�ض  كان 
اأجمل ق�سائده.... ومتتد  ال�سارع  �سقيقه اخلياط ليخيط من هذا 
مع هذا ال�سارع "الدجالوي" - ن�سبة اىل نهر دجلة - الذي يرافق 
اىل  اجلمهورية  ج�سر  من  امتداده  طول  على   له  كل�سيق  ال�سارع 
متثال  ال�سارع  هذا  يف  ويوجد  ال�سرقية،  الكرادة  يف  املعلق  اجل�سر 
لل�ساعر اأبي نوا�ض نحته اإزميل الفنان الراحل اإ�سماعيل فتاح الرتك 
للفنان  ل�سهرزاد و�سهريار  اآخر  العام ١٩٧٢، ويوجد فيه ن�سب  يف 

أبو نواس
�شارع الأدب والفن 

والذكريات

نعم... قد اأكون منحازا لهذا ال�شارع الذي 
كحلته خطواتنا اأنا وحبيبتي يف موعد 

فر�شته �شنوات املراهقة، ولذلك كلما مررت 
به األوذ به كعا�شق ماأ�شور مبحبته اىل حد 

النخاع متمنيا له وعليه اأن ل ينتهي..
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قطع  قييرار  "بعد  قييائيياًل:  العراقية"  لي"ال�سبكة 
خطوط الطوارئ عن موؤ�س�سات الدولة، فاإن من 
كهربائية  مولدات  توفر  املوؤ�س�سات  تلك  واجب 
تام  قطع  هناك  لي�ض  لدوائرها..  بالديزل  تعمل 

للكهرباء، بل برجمة جتهيز."
الطوارئ  خطوط  قطع  قرار  "انعك�ض  واأ�ساف: 
زيييادة  يف  اإيييجييابييًا  الييدوليية  موؤ�س�سات  جميع  عيين 
من  ميغاواط   8٥٠ وفرنا  اإذ  التجهيز،  �ساعات 
جراء القطع الذي ا�ستثنى الدوائر ذات احلاجة 
امل�ست�سفيات  مثل  للكهرباء،  الق�سوى  ال�سرورية 
وحمطات  املييييياه  وت�سفية  ال�سحية  واملييراكييز 

ت�سريف املياه اإ�سافة اإىل املركز المتحانية."
رحمة امل�لد

من وجهة نظر املواطنني واملوظفني، فاإن الدوائر 
للكهرباء(،  الق�سوى  ال�سرورية  )احلاجة  ذات 
التي حتدث عنها الناطق با�سم وزارة الكهرباء، 
املراجع  و�سع  فمثاًل  جييدًا،  طويلة  قائمة  ت�سمل 
واملوظف �سيكون �سعبًا للغاية يف ف�سل ال�سيف 
يف دوائر الت�سجيل العقاري وال�سرائب والتنفيذ 
واجلن�سية والكاتب العدل واجلوازات والبلديات 
املواطنني  من  وموظفوها  ومراجعوها  وغرها، 

اأي�سًا، ول حلول اآنية اإل ما ندر.
)رنييييا احيييميييد( -مييوظييفيية يف اإحيييييدى اليييدوائييير 
اخلدمية- اأر�سلت ر�سالة اإىل "ال�سبكة العراقية" 
حتييدثييت فيها عيين جيييزء ميين مييعييانيياة املييوظييف 
"بعد قطع خط  قييالييت:  اخلييدمييييية،  الييدوائيير  يف 
رحمة  حتييت  اأ�سبحنا  دائييرتييي،  عيين  الييطييوارئ 
اأو  الأعطال  ب�سبب  يتوقف  ما  غالبًا  وهو  املولد، 
مدة  منذ  ماء  بال  دائرتنا  التربيد..  مياه  نق�ض 

طويلة."
بيياإنييارة  ن�ستعني  الأوقييييات  اأغييلييب  "يف  اأ�ييسييافييت: 
اإخراج  اأو  ال�سجالت  للكتابة يف  الهاتف املحمول 
الكتب الر�سمية من اخلزانات، ف�ساًل عن عدم 
الذي  الكهرباء  قطع  عن  الناجم  العمل  انتظام 
واحلا�سبات  الطباعة  اأجهزة  توقف  اإىل  يييوؤدي 
هذه  ومييع  الإلييكييرتوين،  الربيد  وت�سلم  واإر�ييسييال 
ب�سرعة  ويطالبنا  ذرعًا  املراجع  ي�سيق  الظروف 

مت�سية معاملته."

بني نارين
املواطن هو �سيد الدائرة.. هكذا من املفرت�ض اأن 
فاإن  الكهرباء  غياب  مع  لكن  عليه،  يكون احلال 
الدوائر  اإحييدى  م�سارف  على  تختلف.  ال�سورة 
-وهو  نا�سر(  )وليد  املواطن  حدثنا  اخلدمية، 
يبحث عن مكتب ا�ستن�ساخ- باأنه ل يطيق البقاء 
يف هييذه الييدائييرة فييرتة اأطييول، واأ�ييسيياف: "ن�سع 
فتكون  ننزعها  عنا،  الييهييواء  فينقطع  الكمامة 
موؤكدة  �سبه  كورونا  بفرو�ض  اإ�سابتنا  احتمالية 
تعمل  التربيد  اأجهزة  كانت  لو  الزحام،  هذا  مع 
والكهرباء م�ستمرة، ملا كنا بهذا احلال ال�سعب 
اأو  الييكييتييب  ل�ستن�ساخ  اليييدائيييرة  ميين  نييخييرج  اأو 

ا�ستن�ساق هواء نقي."
�سرورية،  مراجعتي  تكن  مل  "لو  بالقول:  وتابع 
اأن�سح  ال�سيف..  ف�سل  يف  دائرة  اأية  دخلت  ملا 
ال�سيف  حر  اجنييالء  حلني  املراجعات  بتاأجيل 
وا�ييسييتييقييرار الييكييهييربيياء الييوطيينييييية، ورمبيييا احلييل 
باأي  املراجعة  تلك  ينهي  بتكليف معقب  الأ�سعب 

�سكل من الأ�سكال، فالو�سع الآن ل يطاق."
ف��شى..

املواطن  على  �سغطًا  ت�سيف  املييراجييعييني  كييرثة 
والدائرة، اإذ اأن اأغلب موؤ�س�سات الدولة اخلدمية 
والإنيييارة  التهوية  اأنظمة  اإىل  وتفتقد  مييوؤجييرة 
ناهيك  الكهرباء عنها،  انقطاع  ال�سحيحة حال 
ت�سغيل  مهمة  يتولون  موظفني  وجيييود  قلة  عيين 

املولدات التابعة للدوائر و�سيانتها.
الدوائر اخلدمية -طلب عدم ذكر  اإحدى  مدير 

قرار القطع
قييرار  ب�سبب  جيياء  امل�سكلة  هييذه  ميين  كبر  جييزء 
اليييطيييوارئ عن  خييطييوط  قييطييع  الييكييهييربيياء  وزارة 
كثرًا  فاإن  الآخيير  اجلزء  اأما  الدولة،  موؤ�س�سات 
خا�سة  مييولييدات  متتلك  ل  املوؤ�س�سات  هييذه  من 
اأخطاء  عن  ف�ساًل  معطوبة،  مولداتها  اأن  اأو  بها 

اأ�سبه ما تكون  الدولة  اإدارية وفنية جعلت دوائر 
ارتفاع  ا�ستمرار  ب�سبب  املظلمة(  )الأفيييران  بي 
درجات احلرارة وانطفاء الإنارة داخلها، ويكفي 
زيارته  عند  �ساخنًا  يومًا  يجرب  اأن  قييارئ  لأي 
طريف  معاناة  حجم  ليكت�سف  خدمية،  دائيييرة 

املعادلة: املراجع واملوظف.

م�لدات ديزل
موؤ�س�سات  ملعب  يف  الكرة  رمت  الكهرباء  وزارة 
الدولة مبطالبتها بال�ستعداد ملو�سم احلر واإيجاد 
الكهرباء  جتهيز  نق�ض  تعوي�ض  يف  ت�سهم  بدائل 

الوطنية وقطع خطوط الطوارئ عنها.
املتحدث با�سم الوزارة )اأحمد العبادي( حتدث 

يحاول اأغلب مراجعي موؤ�ش�شات الدولة تاأجيل مراجعاتهم اإىل ما بعد 
انق�شاء اأ�شهر ال�شيف احلارة، ل�شبب اأ�شبح حالة عامة، وهو انقطاع التيار 

الكهربائي عن اأغلب الدوائر اخلدمية يف العراق، فحالها )ل يطاق(، 
بح�شب املواطنني وحتى املوظفني.. اأجهزة التربيد ل تعمل وظالم دام�ض 

يف غرف تلك الدوائر وممراتها.

ب����ني ف����ّك����ي ال����روت����ني
 وانقطاع الكهرباء

ب�شري الأعرجي

مراجع� الدوائر اخلدمية
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اإيرادات  "حتقق دوائرنا  اأو دائرته- قال:  ا�سمه 
تقوم  الييتييي  الييدوائيير  بقية  �ييسيياأن  �ساأنها  كييبييرة 
خ�س�ض  ولييو  املييراجييعييني،  ميين  جباية  بعمليات 
خا�سة  بنايات  لبناء  الييييرادات  هييذه  من  جييزء 
بها وتزويدها مبولد �سخم يكفي لت�سغيل اأجهزة 
ال�سعب."  الييو�ييسييع  هيييذا  كيينييا يف  ملييا  الييتييربيييد، 
طوارئ  خط  وُقطع  موؤجرة،  "بنايتنا  واأ�ييسيياف: 
ت�سغيل  �ساعات  اأن  عن  ف�ساًل  عنها،  الكهرباء 
دائرتنا،  دوام  مع  تتعار�ض  التجاري  املولد  خط 
ال�ساعة  بعد  فيها  الت�سغيل  يكون  ما  غالبًا  التي 
العا�سرة �سباحًا، فهل يجوز اأن تكون موؤ�س�ساتنا 
ال�ستعانة  الأميير  اإىل  بنا  وي�سل  كهذا؟  حال  يف 
الدائرة  الظالم يف غرف  لتبديد  الهاتف  ب�سوء 

وممراتها؟"
عبء

)القا�سي  التنفيذ  دائرة  عام  اإىل مدير  توجهنا 
لييلييحييديييث عيين م�ساكل  اأحييمييد حمييمييد(  بيي�ييسييار 
لي"ال�سبكة  فتحدث  الدولة،  دوائيير  يف  الكهرباء 
موزعة  مديرية   ١3٥ "لدينا  قائاًل:  العراقية" 
على املحافظات كافة، ويراجعها اآلف املراجعني 
ر�سدنا  اإليها،  امليدانية  زياراتنا  واأثناء  يوميًا، 
الكهربائية  الييطيياقيية  جتهيز  يف  كييبييرًا  نق�سًا 

الوطنية." 
واأ�ساف: "هذا الغياب ي�سكل عبئًا على املراجعني 
اإىل  يحتاج  املييوظييف  اليي�ييسييواء..  على  واملوظفني 
ملواجهة  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  تييربيييد  اأجييهييزة 
اأي�سًا،  املراجعون  املرتفعة،  احليييرارة  درجييات 
املواطنني  معامالت  اإجنييياز  اإجييييراءات  اأن  كما 
بقية  حييال  حالها  وقييت،  اإىل  حتتاج  دوائييرنييا  يف 
الوطنية  الكهرباء  غياب  ومع  اخلدمية،  الدوائر 

يبدو الو�سع �سعبًا للغاية."
اإجراءات..

املدير  قييال  وعيين احلييلييول ملواجهة هييذه احليياليية 
وم�ستقبلي،  اآين  بيياإجييراءييين:  با�سرنا  الييعييام: 
مبييولييدات  التنفيذ  دوائيييير  اأغييلييب  اأوًل  جييهييزنييا 
ل�سد  مالية  تخ�سي�سات  من  باملتوفر  كهربائية 
الإجييراء  اأمييا  الوطنية،  الكهرباء  انقطاع  فييرتة 
عدم  اإىل  يهدف  م�سروعًا  نفذنا  فقد  امل�ستقبلي 
التي  التنفيذ  مديريات  اإىل  املواطنني  ح�سور 
يت�سلمون  دائنون  مواطنون  الأغلب  يف  يراجعها 
م�ستحقاتهم املالية من املدينني، وذلك مبنحهم 
مبالغهم  فيت�سلمون  الإلكرتوين،  الدفع  بطاقات 
مراجعة  اإىل  احلاجة  دون  للدفع  منفذ  اأي  من 
دوائرنا، فيتخل�سون من م�ساق املراجعات واحلر 

ورمبيييا البييتييزاز، 
العبء  ويخففون 
عن موظفينا." 

عدالة 
الت�زيع

هيييل هييينييياك حيييل اآخييييير ييينييقييذ دوائيييييير اليييدولييية 
اخلدمية من واقعها يف ظل ا�ستمرار قطع خط 
وزارة  طاولة  على  مطروح  �سوؤال  الييطييوارئ؟.. 
الييكييهييربيياء الييتييي تييقييع حتييت �ييسييغييوط كييبييرة يف 
مو�سم ال�سيف. املتحدث با�سمها اأكد لي"ال�سبكة 
العراقية" اأنه "�سبق اأن اأ�سعرت وزارة الكهرباء 
ن�سب  على  وحثتها  كييافيية  الييدوليية  موؤ�س�سات 
الألواح ال�سم�سية على اأ�سطح بناياتها اأو املرائب 
والأماكن الفارغة التابعة لها من اأجل احل�سول 
على التيار الكهربائي وا�ستثمار ال�سم�ض يف توليد 

الطاقة، ولكن..."
وا�ستدرك بالقول: "قطع خطوط الطوارئ لي�ض 
بناء على الديون املرتاكمة التي بذمة موؤ�س�سات 
الدولة والبالغة ٢.٥ تريليون دينار، بل لتحقيق 
العدالة يف جتهيز الطاقة جلميع املواطنني، نحن 
مل نقطع الكهرباء نهائيًا عن موؤ�س�سات الدولة."

ثم  �سغرة  الأ�سياء  واأغلب  والنباتات  الكائنات  تولد 
تنمو وتكرب وت�سيخ، حتى اجلماد يف بدايته يكون لمعًا 
براقًا، لكنه ي�سيخ ويفقد بريقه. امل�ساعر تبداأ بهدوء 
وترٍو، ثم تتعاظم تدريجيًا فتع�سف بكينونتنا، ول يهم 
اإن كانت م�ساعر حب اأو كره اأو غ�سب، فاأكرث ما حولنا 
يبداأ �سغرًا ثم يكرب، اإل احلزن الذي يعاك�ض الإن�سان 
�سخمًا  يولد  لأنييه  عامة،  وامل�ساعر  الكائنات  وباقي 
ويت�سرب  يحيطك،  فييراغ  كييل  ويحتل  مهول  كعمالق 
به يف  تتعرث  لتتنف�سه يف كل حلظة،  الهواء  بني ذرات 
كل خطوة، وترتديه كثوب اأ�سود، اأو تكتبه يف ق�سة اأو 

ق�سيدة اأو حلن ناي يعزف اأنني البكاء. 
احلزن مثل الظل يالحقنا حتى يف الظالم. قالوا اإن 
احلزن يولد كبرًا ثم ي�سغر حتى يختفي، لكننا، نحن 
العراقيني، كّذبنا هذا القول واأثبتنا واقعيًا عك�ض ذلك، 
فنحن من عرف احلزن على حقيقته، كونه يولد معنا، 
لأننا تغذينا به يف اأرحام اأمهاتنا اللواتي ل يجدن اإل 
اأغاين احلزن وكلمات مناجاة الغائب، ثم ر�سعناه مع 
ي�ستحقها،  التي  قيمته  احلزن  اأعطينا  نحن  حليبهن. 
ال�سعرية،  ق�سائدنا  اأجمل  واإىل  اأغانينا  اإىل  فت�سلل 
وحازت ق�س�ض حزننا ورواياته على اجلوائز الأوىل. 
نحرتم  اأننا  للحزن-  ال�سرعي  الييقييهيير-الأب  وعييرف 
فح�سد  منا  حقه  اأخذ  لذلك  )احلييزن(،  ابنه  وجنّل 
كثرًا من �سعادتنا وخطف اأجمل اأحبابنا دون اعتبار 
للعمر اأو اجلن�ض، بل قطف زهرة �سبابنا قبل اأن تورق، 
املييراأة  بني  يفرق  ول  الإن�سان،  بحقوق  يوؤمن  فاملوت 
الكثر  اأخييذ  م�سن،  و�سيخ  ر�سيع  طفل  بني  والرجل، 

وترك لنا ابنُه احلزن، ي�سول ويجول بيننا. 
اأر�ض  )كل  �سعارًا:  رفعنا  باحلزن  اعتزازنا  ول�سدة 

كربالء وكل يوم عا�سوراء(، لأن هذه الكلمات ج�سدت 
ال�سهر  هذا  ففي  و�سيم.  قهر  من  ونعي�سه  ع�سناه  ما 
طييوال  ميتد  اليييذي  عييا�ييسييوراء  ونبكي  ح�سيننا  نبكي 
عار.  ال�سِّ قييال  كما  كييربييالء،  هييي  اأر�ييسيينييا  لأن  الييعييام 
الآخرين  بني  وُعرفنا  وموجع،  عميق  العراقي  احلزن 
موؤ�س�سة غالوب  اأجرته  ا�ستطالع  ك�سعب حزين، ففي 
�سكانه  يفتقد  بلد  كاأكرث  القائمة  ت�سدرنا  الأمركية، 
الأمان وعدم ال�سعور بالر�سا عن حياتهم، وهذا يجعل 
احلزن مالزمًا لنا، هذا البحث �سمل 145 دولة فكان 
لأننا  القائمة  التي ت�سدرت  الع�سر  الدول  العراق من 
منذ قرون فقدنا ال�سعور بالأمان، وخا�ض بلدنا اأنواع 
الأمهات  فثكلت  املاليني،  راح �سحيتها  التي  احلروب 
وترملت الن�ساء وانت�سر الأيتام يف �سوارعنا، بل زرعت 

اأر�سنا مبقابر جماعية.
 عرفنا اجلوع الذي جعل من متو�سطي الدخل يبيعون 
فمثل  العي�ض،  لقمة  لتوفر  و�سبابيكها  بيوتهم  اأبييواب 
هذا ال�سعب اأين يجد فرحه؟ لهذا تنهال دموعنا عند 
ويف  العر�ض  يف  نبكي  الغائب،  ا�ستقبال  وعند  الييوداع 
كلمات  اأدري من كتب  ول  نفرح،  نبكي عندما  امليياأمت، 
الأغنية التي تقول: "خّطار عدنه الفرح نعلك �سواين 

�سموع".. فالفرح يزورنا نادرًا مثل اخلّطار.

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل 
احلزن العراقي 

احلزن مثل الظل يالحقنا حتى يف الظالم. قال�ا 
اإن احلزن ي�لد كبرياً ثم ي�شغر حتى يختفي، 

لكننا، نحن العراقيني، كّذبنا هذا الق�ل واأثبتنا 
واقعيًا عك�س ذلك، فنحن من عرف احلزن على 

حقيقته، ك�نه ي�لد معنا، لأننا تغذينا به يف 
اأرحام اأمهاتنا الل�اتي ل يجدن اإل اأغاين احلزن 

وكلمات مناجاة الغائب..
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َمن مياواكي؟
ال�سفر،  جواز  واح�سرت  حقائبي،  حزمت 
وقطعت تذكرة ال�سفر يف رحلة خيالية اإىل 
)اأكرا  الدكتور  اأن  فوجئت  لكني  اليابان، 
مياواكي( العامل الياباين قد تويف، فقررت 
الذي  )الييعييامل(  هييذا  عقله،  يف  ا�سافر  اأن 
زراعة  يف  طريقته  نحو  العامل  انظار  تتجه 
النبات،  بيئة  الغابات، وهو اخلبر يف علم 
الغابات  ودرا�ييسيية  الييبييذور  يف  ومتخ�س�ض 
بالعامل،  جائزة  اكرب  نال  الييذي  البدائية، 
 ،)٢٠٠6( الأزرق  الييكييوكييب  جييائييزة  وهييي 
بو�سفه  الييعييامل  انييحيياء  كييل  ن�سطًا يف  وكييان 
النباتي  الغطاء  ا�ستعادة  يف  متخ�س�سًا 

الطبيعي لالأرا�سي املتدهورة.
هذه طريقته؟

املبداأ  ما  هنا،  ال�سوؤال  املقدمة،  هذه  بعد 
الطريق؟  هييذه  عليه  تقوم  الييذي  ال�سا�ض 
�سوؤال ق�سدنا به ال�ستاذ املتمر�ض الدكتور 
لكلية  الأ�سبق  العميد  علي،  مهدي  �سالح 
الييعييلييوم بييجييامييعيية بييغييداد فييياأجييياب: املييبييداأ 
ال�سا�ض يف طريقة مياواكي، هو ا�ستخدام  
منوًا  تنمو  اأن  ميكن  التي  الأ�سجار  اأنيييواع 
طبيعيًا يف تلك املنطقة، كان اختيار ال اأنواع 
بنظرية  مرتبطًا  معينة  منطقة  للزراعة يف 
اأخرى  وبعبارة  الطبيعي،  النباتي  الغطاء 
الغطاء النباتي الذي ينمو يف منطقة معينة 

وقلت  الب�سري،  للتدخل  احلاجة  دون  من 
للدكتور )�سالح(، وما خطوات تطبيق هذه 
الطريقة يف الزراعة؟ فاأجابني على الفور: 
اأنواع  الرتبة، وحتديد   ن�سيج  يجب حت�سني 
ذلك  بعد  ثم  للزراعة،  املنا�سبة  الأ�سجار 
ت�سميم الغابة وجتهيز املنطقة، وبعد ذلك 
زرع الأ�سجار، والعتناء بالغابة مدة ثالث 

�سنوات.
الأ�سجار  اف�سل  الطريقة  هذه  ك�سفت  وقد 
الييقييابييليية لييليينييمييو اجليييييييد، ميينييهييا، اأ�ييسييجييار 
و�سجرة  اخليييييزران،  واأ�ييسييجييار  الكارب�ض، 
ال�سرقي،  القطن  واأ�سجار  الهجني،  احلور 
و�سجرة  العمالقة،  ال�سيمولينا  واأ�ييسييجييار 

اليي�ييسيينييط، وغييرهييا ميين الأنيييييواع الييدائييميية 
اخل�سرة.

اأنيييواع  بعناية   الخييتيييييار  عليك  وا�ييسيياف: 
الأ�سجار دائمة اخل�سرة التي �ستنمو ب�سكل 
يف  ال�سائدة  املناخية  الييظييروف  يف  اف�سل 
حيث  الأ�سجار  هذه  زرع  ويجب  منطقتك، 

يوجد ما يكفي من اأ�سعة ال�سم�ض واملياه.
العامل يت�سحر؟

ملاذا هذا الهتمام بالغطاء الخ�سر، وملاذا 
هذا ال�سدى الذي اخذته طريقة مياواكي، 
بالرغم من اأنها طريقة قدمية، كما اخربين 
يراها  كما  فالأ�سباب،  اخلييرباء،  من  كثر 
الر�سا  عبد  علي  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ 
من كلية علوم الهند�سة الزراعية يف جامعة 
بغداد، وهو املخت�ض باحياء الرتبة املجهرية 
العامل  قيييال:  اإذ  الإحيييييائييييية  واملخ�سبات 
الكرة  م�ساحة  فخم�ض  الت�سحر،  يف  اآخييٌذ 
العامل  �سكان  و�سد�ض  �سحراء،  الر�سية 
العامل  ويفقد  الت�سحر،  يعانون من م�سكلة 
هكتار)10000مرت  ماليني  �ستة  �سنويًا 
وبح�سب  الزراعية،  الأرا�ييسييي  من  مربع( 
 )150( فيياإن  املتحدة،  الأمم  اح�سائيات 
مليون �سخ�ض يف العامل يعانون من اأ�سرار 
بي)400( مليار  الت�سحر، واخل�سارة تقدر 
دولر �سنويًا ب�سبب تقل�ض امل�ساحات القابلة 
فيه  و�سلت  العراق  وطننا  فهذا  للزراعة، 
لذلك   ،)70٪( اإىل  املت�سحرة  الأرا�ييسييي 
اأن  قبل  املعاجلات  اإىل  نذهب  اأن  علينا، 

يهلكنا اجلوع والعط�ض؟!.
و�سرعان  كالمه،  �سمعت  عندما  و�سدمت، 
�سيكون  املقبلة، كيف  الجيال  ما فكرت يف 
حالها، �ساألته: هل ميكن اأن تو�سح الأ�سباب 
التغرات  فاأجابني:  للت�سحر؟،  توؤدي  التي 
املناخية، وا�ستهالك املوارد الطبيعية بنحو 
وارتييفيياع درجييات احلييرارة،  غر عقالين، 
وظاهرة اجلفاف، والقطع اجلائر للغابات، 
كلها  اأخييرًا،  حدثت  التي  الغابات  وحرائق 
من الأ�سباب امل�ستجدة، كذلك الق�ساء على 
اأدت  الأ�سباب،  هييذه  كل  النباتي،  الغطاء 

املتزايد  الطلب  اإىل  اأي�سًا 
نعالج  اأن  اذن علينا  للغذاء، 
اأن  هذه المور ب�سرعة، قبل 
ومنوت   ،)Co2( يحا�سرنا 

اختناقًا.
ما احلل؟

لعقد  باري�ض  �سارعت  قدميا 
للمناخ(،  )بييارييي�ييض  مييوؤمتيير 
النباتي  بالغطاء  اهتم  الذي 
اجلائر  ال�ستخدام  وتقليل 

امل�ساحات  وزييييادة  الكيمائية،  لالأ�سمدة 
اخُل�سر، هذا ما �سارحني به )الربوف�سور 
كلية  يف  نحن  قييائيياًل:  ر�ييسييا(،  علي  ح�سني 
عييلييوم الييهيينييد�ييسيية اليييزراعييييييية، نييطييمييح اإىل 
بال�سماد  احليييييوييية  املخ�سبات  ا�ستبدال 
الييكيييييمييييياوي، فييهييذه املييخيي�ييسييبييات اأ�ييسييمييدة 
موجودة  مفيدة  جمهرية  اأحياء  من  ت�سنع 
يقال،  كما  الفر�ض  مربط  وهنا  الرتبة،  يف 
تعوي�ض  يف  جناحها  اثبتت  الأ�سمدة،  فهذه 
)ليقل عن ٪50( من الأ�سمدة الكيمائية، 
منها  واملنتج  بيئيًا،  اآمنة  كونها  عن  ف�ساًل 
رخي�سة  كونها  جانب  اإىل  جيدة،  نوعيته 
لالأ�سمدة  العالية  بالأ�سعار  مقارنة  الثمن، 

الكيميائية.
وحتى ل ت�سيبك الده�سة )والكالم للدكتور 
بت�سنيع  �سخ�سيًا  ا�سطلعُت  حيي�ييسيين(، 
الكلية،  يف  خمتربيا  املايكورايزا(  )�سماد 
من   )80٪( مييع  يتعاي�ض  اليي�ييسييميياد  هيييذا 
الأ�سجار  منو  فُيح�سن  النباتية،  العائالت 

وبهذا،  لنجاحها،  املالئمة  البيئة  ويييوفيير 
قييد ح�سر  الييعييامل )مييييياواكييي(،  كييان  اذا 
جتربته مبو�سوع واحد، فاإننا يف العراق قد 

و�سعناها.
عد اإىل العراق؟

الأ�ستاذ  جمعة  ابييراهيييييم  اآفييياق  الييدكييتييورة 
تنمية  دكييتييوراه  على  احلا�سلة  امل�ساعد، 
الزراعية  الهند�سة  علوم  كلية  يف  الغابات 
مدير  من�سب  ت�سغل  التي  بغداد،  بجامعة 
�ييسييجييرة يف وزارة  مييليييييون  ميي�ييسييروع زراعيييية 
قالت  الييعييلييمييي،  والييبييحييث  الييعييايل  التعليم 
لييعييقييل )مييييياواكييي(  يل: اقييطييع زييييارتيييك 
الياباين، وادخل يف عقلي، اأنا بنت العراق، 
)مياواكي(  الياباين  طريقة  اأن  �ساأجيبك، 
مواقع  يف  انت�سرت  لكنها  جييديييدة،  لي�ست 
التوا�سل الجتماعي، فاذا كان يريد تطبيق 
جتربته يف غابة، فنحن يف العراق �سنحول 
العراق اإىل غابة كبرة، فا�ستوقفتها، كيف 
اأ�سميناه  م�سروع  لدينا  ردت:  دكييتييورة؟  يا 

عندما كنا �شغارًا، كنا نرمي بذور الثمار التي ناأكلها من الأ�شجار 
املوجودة يف حديقة البيت، و�شعيد من ميلك يف بيته اأ�شجارًا 

مثمرة، وقتها كنت اأرى اأن البذور التي اأرميها ع�شوائيًا يف 
احلديقة، تنمو �شريعًا، وتتحول اإىل اأ�شجار.

هل يتح�ل العراق اإىل غابات؟

بغداد/ علي غني
ت�ش�ير: ي��شف مهدي

)مياواكي( ينا�شد رئي�س ال�زراء!
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�سدق من قال: "من ف�سلة القلب يتكلم الل�سان"، اإن�سانًا كاَن، اأو حيوانًا اأعجم، 
اأو حجرًا من �سوان. فالقلب منجم الب�سر، وبيت العقل، بينما الل�سان مظهر، 
الأمريكي  الكاتب  تعبر  ح�سب  الثلج،  جبل  من  للعيان  الظاهر  الربع  هو  اأو 
همنغواي. وكان همنغواي يتبع قلبه حني َيخجُل مثل دّب �سر�ض هرب من قف�سه 
ذات يوم، اأو حني احتب�ض عن الكتابة وانقطع عن النا�ض يف اآخر اأيام حياته، 
الفدرالية يطلقون  اإن عمالء املباحث  ارن�ست..  يا  له نياط قلبه:  بعدما قالت 

عيونهم وكالبهم يف اأثرك!
والقلب معدن احُلّب وال�سجاعة. وكان همنغواي حمبًا كبرًا و�سجاعًا فذًا، وهو 
اأو  املبغو�سة،  الدكتاتورية  يحاربون  كانوا  عندما  الإ�سبان  �سجاعة  على  اّطلع 
حني ي�سارع �سبانهم الثران يف احللبات وال�سوارع، وكاأنهم يتاآلفون مع املوت، 
ويتخذون منه �سديقًا وخدنًا. لكن همنغواي مل يتعمق يف تاريخ الآداب والفنون 
العربية يف ا�سبانيا، وبجواهر ما كتبه العرب حول احلب وال�سجاعة، ولعّله مل 
والع�ساق  احلب  حول  الأنطاكي  عمر  بن  داود  العالمة  مبو�سوعة  علمًا  ُيحط 

العرب..
ل�سيوفه ذات  َنَحَر  الذي  القر�سّي،  بن غالب  لوؤي  العربية:  الأ�سماء  ومن هذه 
يوم، مائة من الإبل، فعاتبه اأٌخ له على تبذيره، فكرب عليه ذلك، وترك اأهله، 
وحّط رحاله عند رجل من الأزد، فوقعت زوجة الأزدي يف حّب لوؤي ملا �سمعت 
ف�ساهد  يرت�سدها،  واأخييذ  زوجته،  من  راأى  ملا  الأزدي  نف�ُض  َتاأبَّت  كرمه.  من 
لعاب مع�سوقها، فعزم  املراأة متت�ّض من  فاأخذته  ِم�ْسواِكِه،  يفرغ من  القر�سي 
َغمَزتُه، فعافه  الأزدي  ، لكن زوجة  ِب�َسمٍّ لنٍب  كاأ�ض  له  الأزدي على قتله، وقدم 
لها الإبل،  وترك خيام القوم. وبينما هو يف فالة، عطفت ناقته على عرفجة ُتف�سّ
فاأكلت منها �سيئًا، وكانت حّية �ساّمة تهجع يف ظلها، فربزت اإىل لوؤي و�سربته 

فاأماتته يف احلال.
وبلغ الأزدّية م�سر ُلوؤَي – يقول الأنطاكي، فلم تزل تبكيه حتى ماتت.

 وهذه حكاية ميكن اأن تعّد تعليقًا ي�سرًا على متون اأدبية كثرة يف حياة الع�ساق 
العرب، الذين تف�سحهم عيونهم، اأو تتكلم األ�سنتهم بف�سلة قلوبهم. ومن حق 
كثر من الع�ساق العرب اأن يقولوا عن مواقف "الأعراب"، يف هذه الأيام: من 

ف�سلة قلوبنا تتكلم احلجارة!

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
من َف�شلة قل�بنا يتكّلم احلجُر

واهلل! ل اأن�َس حبّي الدهَر ما �شجعْت
                        حمامًة، او َبكى طرٌي على َفَنِ

                                             )�شاعرة عربية جمه�لة(

ن�سابق  وبيييه  �ييسييجييرة(،  املييليييييون  )ميي�ييسييروع 
الزمن، فمنذ عام )2016(، انتجنا مبعية 
يقارب  مييا  و�ساندة  م�ساركة  جهة   )60(
املليون ون�سف املليون �ستلة يف م�ساتل هذه 
اجلهات )22 جامعة عراقية، 40 بلدية يف 
زراعيية،  اإعييداديييات   9 واملحافظات،  بغداد 
وم�ساركة  وزارات عراقية عدة  واإ�سناد من 
الأمانتني للعتبتني العلوية واحل�سينية، ون�سر 
ت�سليم  عييرب  و�سجريًا  �سجريًا  نييوعييًا   60
كل هذه  عامليًا،  املختارة  الأنييواع  بذور هذه 
من  اأكرث  وت�سيف:  جمانًا،  �سلمتها  البذور 
الإكثار  لقد دربنا هذه اجلهات على  ذلك، 
والزراعة بالتعاون مع التدري�سيني يف كليتنا 

ومهند�سي البلديات.

اأن  الييوزراء،  وختمت حديثها بدعوة رئا�سة 
واأردفييت:  اجلد،  حممل  على  راأيها  ياأخذوا 
الأ�سجار تعد احلد الدفاعي لأجل مكافحة 
ت�سحر الأرا�سي، ومنع التلوث بامت�سا�ض 
اجلوفية  املييييياه  خييزن  واإمييكييانييييية  ال�سموم 
واملحافظة عليها، ف�ساًل عن اإمكانية زراعة  

اأنواع ت�سهم يف الأمن الغذائي.
دور كبري

منطقة  اإىل  كله  العراق  نحول  اأن  "ميكن 
علوم  كلية  عميد  قالها  كلمات  خ�سراء" 
الييهيينييد�ييسيية اليييزراعييييييية يف جييامييعيية بييغييداد 
وتباع  ح�سن،  ديلي  كاظم  الدكتور  ال�ستاذ 
تقدمي  يف  طويل  بيياع  الكلية  لييدى  حديثه: 
يتعلق  ما  كل  يف  طوعي  بنحو  ال�ست�سارات 

باخت�سا�ض الزراعة.
اأمام هذا الت�سحر الذي  ول اخفيك �سرًا، 
لزراعة  خطط  لو�سع  دفعنا  علينا،  يزحف 
اليي�ييسييحييراء يف بيييالدنيييا، ولييكيينييهييا يف طييور 
زراعيية  اخلييطييط  هييذه  تت�سمن  الييدرا�ييسيية، 
ال�سحراء،  ظييروف  تتحمل  التي  الأ�سجار 
بل  �سجرة،  املليون  م�سروع  بفخر  نقود  كما 
اإ�ييسييراك  اإىل  املتخ�س�سة  اجلييهييات  ندعو 
عموم  يف  اليييزراعييية  كييليييييات  يف  الييبيياحييثييني 
للم�ساهمة  الييزراعيية  وزارة  ويف  الييعييراق، 
وقف  يف  جميعًا  لن�سهم  م�ساريع،  بهكذا 

الت�سحر.
جولة حرة

الدكتور  ا�سطحبني  ال�سورة  تكتمل  ولكي 
حمييمييد �ييسيياكيير حمييمييود اخليي�ييسييايل مييعيياون 
يف  الزراعة،  الهند�سة  علوم  لكلية  العميد 
على  يل  ليبني  الكلية،  داخيييل  حييرة  جييوليية 
ينجزها  التي  العملية  البحوث  الطبيعية، 
حدائق  داخييل  والدكتوراه  املاج�ستر  طلبة 
الكلية، وكيف ُتخترب تلك البحوث وفق اأ�س�ض 
الأ�سجار  ومنها  الزراعة  يف  لتنجح  علمية، 
املختربية  والييتييجييارب  اخليي�ييسييرة،  دائييميية 
لإعداد بيئة منا�سبة لها وبا�ستخدام اأ�سمدة 
الكلية  ول�ساتذة  كليتنا،  يف  تنتج  جديدة، 
الغطاء  تخ�ض  الييتييي  الييبييحييوث  ميين  كييثيير 

النباتي.
للتذكر  اذين  يف  هم�ض  اجلولة  اثناء  ويف 
العراق  يف  قرار  هناك  كان  ال�سبعينات  يف 
يلزم �ساحب كل دار �سكن تتجاوز م�ساحته 
زيتون  �سجرة  بغر�ض  مييربييع(  )١٠٠مييييرت 
برعاياتها  يتكفل  اأن  على  داره  يف  ونخلة 
م�ستاأجرة  اليييدار  كانت  واإذا  ودميومتها، 
وزراعتها  الأ�سجار  �سراء هذه  تكاليف  فاإن 
العمل  ُيعاد  لو  الييدار،  اإيجار  من  ت�ستقطع 
�ستحدث  ق�سرة  مييدة  ففي  القانون  بهذا 
ن�سبة  كلما زادت  اإذ  املناخ  نوعية يف  طفرة 
الأ�سجار انخف�ست حرارة اجلو، وللحديث 

�سلة؟.
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الكربى  وامليييدن  بييغييداد  �ييسييوارع  تييرزح  وبينما 
التجاوزات  �سغط  حتت  كافة  املحافظات  يف 
واأر�سفتها،  �سوارعها  من  كثرًا  ابتلعت  التي 
والع�سوائيات  الأحياء  اإن�ساء  عمليات  وتتو�سع 
بفعل اأزمة ال�سكن التي ت�ستغلها جهات نافذة 
ت�ستحوذ على كثر من املناطق وتتوىل عمليات 
فرزها وبيعها اإىل املواطنني مببالغ مقبولة يف 
ظل ارتفاع كبر يف اأ�سعارها وعجز الدولة عن 
تلبية متطلبات مواطنيها ب�سكن لئق ي�سمن 

لهم حياة م�ستقرة.
�سارت  لتجاوزات  الدولة  اإهمال  بني  وما 
مبييثييابيية اأمييير واقييييع، وبيييني اأزميييية �سكن 
"ال�سهيد  حييمييليية  انييطييلييقييت  كييبييرة، 

عبر" لإزالة التجاوزات مبواجهة تركة هائلة 
ول�سيما  والإن�سانية،  القانونية  املعوقات  من 
اأنها ت�ستهدف يف الغالب الفقراء وذوي الدخل 
املحدود، وت�سر النطباعات الأوىل للحملة اأن 

مزواجة  جتري  بتنفيذها  املعنية  اجلهات 
وبييني  احلييمييليية  تنفيذ  بييني  معقولة 

اإحليياق  عييدم  على  احلر�ض 
اأ�ييييييسييييييرار كيييبيييرة 

جناحات حملة "عبري" 
لإزالة التجاوزات...

تثري خماوف املعَدمني

بيياملييتييجيياوزييين ميين املييواطيينييني اأ�ييسييحيياب الدخل 
الب�سطات  تييلييك  عييلييى  يعي�سون  مميين  املييحييدود 

ال�سغرة.
جدٌل وا�شع

واأثارت احلملة جدًل وا�سعًا، ول�سيما اأن عمليات 
اأ�سرارًا  اأحلقت  الدولة  اأمالك  على  ال�ستحواذ 
الأ�سا�سي  وبالتخطيط  العراقية  باملدن  كبرة 
لها، فثمة جتاوزات كبرة ارتكبتها جهات نافذة 
اإىل  قيمها  ت�سل  اأرا�يييضٍ  على  فيها  ا�ستحوذت 
مليارات الدنانر لكنها كانت املالذ الوحيد اأمام 
ب�سعر  يحميهم  ميياأوًى  لإيجاد  �سني  املهمَّ ماليني 

ينا�سب اإمكاناتهم املحدودة.
على  الييتييجيياوزات  اإزاليييية  عملية  حتظى  وبينما 
حماولت  فاإن  �سعبي،  بدعم  وال�سوارع  الأر�سفة 
ي�سكنون  الذين  املواطنني  ماليني  م�ساكن  هدم 
يف اأحياء تعود ملكيتها اإىل الدولة تواجه برف�ض 
الإن�سانية  تداعياتها  اأن  و�سعبي، ول�سيما  ر�سمي 
الذي  للعراقي  ال�سكن  حق  ت�سلب  والجتماعية 
كفله الد�ستور. وي�سود اعتقاد باأن على الدولة اأن 
اأمالكها  يتخذون  الذين  للمواطنني  البديل  جتد 

�سكنًا لهم قبل اأن تزيل تلك التجاوزات.
وبح�سب اإح�ساءات غر ر�سمية، فاإن نحو اأربعة 
ماليني مواطن يعي�سون يف مناطق متجاوز عليها، 
واإن اأغلبهم بنوا تلك التجمعات مب�ساعدة جهات 
نافذة، وقد جنى الفا�سدون اأمواًل طائلة من تلك 

الع�سوائيات اأو ما ي�سمى بي )مناطق احلوا�سم(.
حق ال�شكن

بيت  يف  ي�سكن  اليييذي  غيي�ييسييبييان(  )عييلييي  يييقييول 
العراقية  والعوائل  النظام  �سقط  لقد  متجاوز: 
حتت  الفقر  خيام  ويف  ال�سفيح  بيوت  يف  تعي�ض 
الييذهيياب  اإل  اليينييا�ييض  اأمييييام  يييكيين  اجليي�ييسييور، مل 

ل�ستغالل اأي مكان لإ�سغاله.
وي�سيف: اإن هذه احلمالت تبث الرعب يف قلوب 
املواطنني لأنها تهدد ب�سياع عوائلنا، موؤكدًا: نحن 
ل�سنا متجاوزين بل متجاوٌز علينا وعلى حقنا يف 
العي�ض ببقعة اآمنة يف هذا الوطن، فكل احلكومات 
قبل  ال�سكن  لأزميية  حلوًل  جتد  ومل  بنا  تفكر  مل 
تهديدنا بهدم م�ساكننا، ماذا �سنفعل؟ لن نرتك 
اأماكننا حتى واإن ُهدمت على روؤو�سنا، واذا كانوا 

حتقق "حملة عبري" لإزالة 
التجاوزات جناحات، وتوا�شل 

اأمانة بغداد جهودها التي �شملت عددًا 
من الأحياء بهدف رفع التجاوزات عن 
الأر�شفة وال�شوارع وال�شاحات العامة 

و�شفاف الأنهار التي ا�شتغلها الباعة 
اجلوالون واملواطنون، على الرغم من 
تعر�ض موظفيها حلالت اعتداء وهم 

يوؤدون واجبهم املهني.

اإياد عطية اخلالدي
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فلماذا ل مينحوننا  التجاوزات  باإزالة  يطالبوننا 
وميكنه  حالته  حت�سنت  منا  كثر  اأر�ييض،  قطعة 
اأن يدفع للدولة، التي بدًل من اأن تلجاأ اإىل هدم 
اإىل  اأ�سحابها، ميكنها بيعها  البيوت على روؤو�ض 

املواطنني باأ�سعار مقبولة.
ول �سك يف اأن من املهم اأن تو�سع اأولويات ميكن 
الأ�سكال،  املتعددة  التجاوزات  لإزاليية  حتقيقها 
ويف مقدمة هذه الأولويات وقف التجاوزات قبل 
امل�ستوى  على  باهظة  اإزالتها  عملية  ت�سبح  اأن 
اإعييالن  من  اأيييام  فبعد  والقت�سادي.  الإن�ساين 
انطالق  عن  الكاظمي  م�سطفى  الييوزراء  رئي�ض 
اغتيل  الذي  كربالء،  بلدية  عبر" مدير  "حملة 
الأمييالك  على  الييتييجيياوزات  اإزالييية  تنفيذه  اأثيينيياء 
اأحد  داهمه  حني  كييربييالء،  حمافظة  يف  العامة 
حملة  بداأت  الر�سا�ض،  عليه  واأطلق  املتجاوزين 

وا�سعة لإزالة التجاوزات.
م�سوؤوًل  ا�ستهدفت  التي  اجلييرمييية  اأثيييارت  وقييد 
وكانت  ور�ييسييميييييًا،  �سعبيًا  غ�سبًا  واجييبييه  ييييوؤدي 
الدافع الأ�سا�سي لنطالق هذه احلملة يف بغداد 
وا�سعة  انتقادات  واجهت  لكنها  واملحافظات، 
املتجاوزين  بع�ض  منها  جانب  يف  تييراِع  مل  لأنها 
اآخر  رزق  املعدمني ممن ل ميتلكون م�سدر  من 
اأو م�سكنًا بدياًل يوؤويهم، وكان الأجدر اأن جتري 
العملية على نحو منظم واأّل ت�سع م�سر النا�ض 
ردة  نتيجة  تولد  ارجتالية  قييرارات  رحمة  حتت 

فعل.

ول�سيما  املعنية،  اجلهات  تخلت  عقدين  وطوال 
الدوائر البلدية يف املحافظات واأمانة بغداد، عن 
مهامها يف مالحقة التجاوزات على الأر�سفة، بل 
اإن املتجاوزين ظلوا يدفعون مبالغ مالية ملراقبي 

البلديات مقابل �سمتهم.
حمالت

اإىل  ال�سوارع  اأحييد  حتول  حيث  املعظم  باب  ويف 
�سوق لب�سطات بيع الفواكه واخل�سار والأ�سماك، 
تتوقف  مل  احلمالت  اأن  الباعة  من  عييدد  ي�سكو 
�سد وجودهم، رغم اأنهم يدفعون مقابل الأماكن 
التي يقتطعونها من ال�سوق. وعلى الرغم من اأن 
احلملة التي جرت يف هذا ال�سوق مل تلحق �سررًا 
ال�سارع  بغداد  اأمييانيية  فتحت  حيث  بهم،  كبرًا 
الأر�سفة يف حل  اإىل  الب�سطات  اأ�سحاب  ودفعت 
�سعبية.  �سوقًا  غييدا  حتى  ا�ستغل  ل�سارع  و�سط 
الباعة  اأحييد  وهييو  ال�سويلي(،  )جا�سم  ويقرتح 
املتجاوزين، اأن تقوم الأمانة بتحويل هذا ال�سارع 
اإىل �سوق وتوؤجره اإىل الباعة، لكن جتارب اإن�ساء 

الأ�سواق مل تكن ناجحة، فمعظم الباعة يرتكون 
الأ�سواق املنظمة ويذهبون لبتالع الأر�سفة.

بدائل
اإن  الأديييييب(  )مييوؤيييد  الييعييمييراين  املخطط  يقول 
املواطنني كافة يدعمون رفع التجاوزات املوجودة 
يف كل املحافظات �سريطة توفر البديل املنا�سب 
واجلوع  للفقر  عر�سة  جنعلهم  واأل  للمتجاوزين 
والرمتاء يف اأح�سان اجلرمية وال�سياع واإهانتهم 
بطرق تع�سفية. وي�سيف: من واجب الدولة بناء 
اأ�سواق ع�سرية لأ�سحاب الدخل املحدود، وهذا 
اأك�ساك  العامل، حيث ت�سمم  موجود يف كل دول 
اأميياكيين  يف  وتييو�ييسييع  جميلة  بلم�سات  وب�سطات 
وحركة  وال�سوارع  الأر�سفة  على  توؤثر  ل  منا�سبة 
واجب  من  اأن  كما  وال�سيارات.  ال�سابلة  مييرور 
للمتجاوزين قبل  اأن توفر وحدات �سكنية  الدولة 
بالقوة  منازلهم  وتهدم  ال�سوارع  يف  ترميهم  اأن 

وحدها.
هذه  عيين  امل�سوؤولني  مبحا�سبة  الأدييييب  وطييالييب 
التجاوزات ومن باعها اإىل املواطنني، ومن �سمح 
لهم بالبناء واإي�سال اخلدمات وكلها كانت مقابل 

اأموال دفعها املتجاوزون. 
قيما يييقييول )كيييرمي اليييييا�ييسييري(، اليي�ييسييابييط يف 
تهيئ  اأن  عليها  الدولة  اإن  الحتييادييية،  ال�سرطة 
ترغمهم  بعدها  ثم  املتجاوزين  للباعة  اأ�سواقًا 
الييتييجيياوزات  بلغت  فقد  الييقييانييون،  احيييرتام  على 
وبات  مقبول،  وال�سوارع حدًا غر  الأر�سفة  على 

باإمكان كل �سخ�ض اأن ي�سع ب�سطته يف اأي �سارع.
من  فكثر  ا�ستمرت  الييتييجيياوزات  اأن  وي�سيف: 
وي�سيفونها  الأر�سفة  يبتلعون  �ساروا  املواطنني 
يبحثون  املراقبني  ن�ساهد  بينما  منازلهم،  اإىل 
مبالغ  بييدفييع  حلها  يييجييري  خمالفات  عيين  فقط 
التي  املنازل  اأ�سحاب  عن  يبحثون  فهم  مالية، 
الإن�ساء  قيد  امليينييازل  اأو  ترميمات  فيها  جتييري 
يدركه  مييعييروف  اأميير  وهييذا  اأ�سحابها،  لبييتييزاز 

النا�ض وم�سوؤولو الأمانة والبلديات.
جناحات حققتها احلملة

بغداد  اأمانة  حققت  بغداد  من  كثرة  اأحياء  يف 
جنيياحييات وا�ييسييحيية بييياإزالييية اليييتيييجييياوزات على 
للمتجاوزين  اإنييييذارًا  وجييهييت  بعدما  الأر�ييسييفيية 
)�سرى  املواطنة  توؤكد  مييرة.  كل  مثل  جتاهلوه 
يا�سني( دعمها حلملة اإزالة التجاوزات �سريطة 
اأن جتري بعدالة واأن ل تفرق بني مواطن واآخر، 
اأنه مل يبق ر�سيف يف �سوارع بغداد  اإىل  م�سرة 
اأ�سحاب  عليه  جتيياوز  فقد  عليه،  ال�سر  ميكن 
املحال والب�سطات وانتقلت العدوى اإىل املواطنني 

اأي�سًا.
الأمانة  اإن  الأعظمية  اأهايل  مواطنون من  وقال 
�سواء  الأر�سفة  على  العييتييداء  تعالج  اأن  يجب 
وقال  املعامل.  اأ�سحاب  اأم  البيوت  اأ�سحاب  من 
)طارق عادل(: كنا ن�ستن�سق الروائح الطيبة من 
م�ساتل الأعظمية، لكن جرى التجاوز عليها اأمام 
اأنظار امل�سوؤولني يف بلدية الأعظمية. واأ�سار اإىل 
اأن النا�ض، ول�سيما يف املنازل املجاورة للم�ساتل، 
تعاين من الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه 
و�سراء  لبيع  اأ�سواق  اإىل  حتولت  اأن  بعد  امل�ساتل 

الكالب واحليوانات الأخرى.
اأمانة بغداد

بالناطق  ميييرارًا  ال�سبكة"  "جملة  ات�سلت  وقييد 
الربيعي(، لكنه  الإعالمي لأمانة بغداد )حممد 
وبلغ  وات�سالتنا،  ر�سائلنا  على  الإجابة  رف�ض 
الأمر اأن رف�ض املكتب الإعالمي لالأمانة ال�سماح 
الأمانة  جهود  ومتابعة  م�سوؤول  اأي  مبقابلة  لنا 
حتت  ننتظر  وبقينا  التجاوزات،  اإزالة  يف  املهمة 
بعد  لنا  ال�سماح  بانتظار  ونحن  ال�سم�ض  اأ�سعة 
بامل�ساعدة  املكتب  يف  املنت�سبني  اأحييد  وعدنا  اأن 

تكون  اأن  ينبغي  موؤ�س�سة عراقية  اإىل  الدخول  يف 
اأبوابها مفتوحة اأمام الإعالم الوطني، ونعتقد اأن 
يحمل  الذي  الإعييالم  اإىل  التحدث  عن  المتناع 
م�سعل الدفاع عن الوطن وهموم النا�ض لن يفيد 
الأمانة ب�سيء، ولن ي�ساعدها يف اإي�سال ر�سالتها 
وناأمل اأن تعيد النظر مبوقفها من جملة "ال�سبكة 
العراقية  ال�سبكة  فييياإن  هييذا  ومييع  العراقية". 
بوعي  احلملة  هذه  بتنفيذ  الأمانة  بجهود  ت�سيد 
وم�سوؤولية وحر�ض على م�سالح النا�ض الب�سطاء.
بيان  املعمار(، يف  )عييالء  بغداد  اأمييني  اأكييد  وقد 
ليييه، الييعييزم عييلييى ا�ييسييتييمييرار اإزاليييية الييتييجيياوزات 
فقد  البيان  وبح�سب  العا�سمة.  يف  واملخالفات 
اأو�سح املعمار اأن "اأمانة بغداد تواجه تركة ثقيلة 
يف حجم التجاوزات اجل�سيمة التي �سوهت م�سهد 
كبرة  حتديات  عن  ف�ساًل  احل�سري،  العا�سمة 
املتكررة  القانون والعتداءات  منها عدم تطبيق 

من قبل املتجاوزين على مالكات الأمانة".
تنفيذ  يف  جنحت  بغداد  "اأمانة  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 
من  كييبييرًا  عيييددًا  خاللها  اأزالييييت  كييبييرة  حملة 
مع  بالتعاون  دجلة  نهر  �سفاف  على  التجاوزات 
ودعا  املائية".  امليييوارد  ووزارة  الأمنية  الييقييوات 
مالكات  مع  للتعاون  الأمنية  القوات  ت�سكيالت 
اأمانة بغداد واإ�سنادهم يف عملية تطبيق القانون. 
تواجه  التي  املعوقات  اأهم  اأن  اإىل  املعمار  واأ�سار 
القانون  على  املييتييجيياوزييين  متيييادي  هييي  الأمييانيية 

والعتداءات املتكررة على املوظفني.
اأن  "ال�سبكة"  تابعته  متلفز  حديث  يف  واأو�ييسييح 
بني  توزعت  املرتاكمة  والييتييجيياوزات  املخالفات 
جتريف الأرا�سي الزراعية وحتويلها اإىل �سكنية 
وبني التجاوز على اأرا�ٍض تعود اإىل ملكية الدولة. 
كربالء  بلدية  مدير  ا�ست�سهاد  اأن  املعمار  وبييني 
على  واإ�سرافه  للمحافظة  الييوزراء  رئي�ض  وزيييارة 
حملة التجاوزات اأعطى دافعًا كبرًا لكل موظفي 
لال�ستمرار  بييغييداد  اأمييانيية  يف  البلدية  الييدوائيير 
اجراءات  هناك  اأن  من  وحذر  القانون،  بتطبيق 
يف اأمانة بغداد جتاه املوظف الذي ليوؤدي عمله 
جميع  اأن  مبينًا  واجييبييه،  اأداء  يف  املييرتاخييي  اأو 
املوظفني يف الدوائر البلدية معر�سون للم�ساءلة 
القانونية واللجان التحقيقية يف حال عدم اإزالة 

التجاوزات مبراحلها الأولية.
وحتظى جهود اأمانة بغداد، ول�سيما يف مو�سوع 
اإزالييييية الييتييجيياوزات عيين الأر�ييسييفيية واليي�ييسييوارع 
وال�ساحات العامة واملتنزهات وامل�ساتل واملناطق 
ثمة  لييكيين  ور�ييسييمييي،  �سعبي  بييدعييم  اخليي�ييسييراء 
م�ساكن  احلمالت  تلك  تطال  اأن  من  خميياوف 
اإذ  بهم،  الأذى  واإحلييياق  الييفييقييراء  املتجاوزين 
حق  تييراعييي  خا�سة  جلييان  ت�سكيل  هنا  ينبغي 
بالعي�ض  واملعدمني،  الفقراء  ول�سيما  املواطنني، 
م�سكن  على  احل�سول  يف  وم�ساعدتهم  الكرمي 

قبل اإزالة التجاوزات.



ل�سهر  الأول  اليوم  ومنذ  ال�سعائر احل�سينية 
الييعييراقييي  امل�سهد  تيي�ييسييود  احلييييرام،  حميييرم 
الطقو�ض  ورمبييا  اأقيي�ييسيياه،  اإىل  اأق�ساه  ميين 
لي�ست  الييعييراق  ب�سمال  اأربيييييل  حمافظة  يف 
الو�سط  حمافظات  يف  كما  نف�سها  بالكثافة 
احل�سينية  ال�سعائر  لكن  العراقي  واجلنوب 
العام يف  ولو على نحو خجول هذا  حا�سرة 
واقعة  حتولت  بل  كورونا،  جائحة  قيود  ظل 
واإىل  اجلميع  لدى  التقاء  نقطة  اإىل  الطف 

�سراج ينر دروب احلرية. 
رغم  عا�سورائية  طقو�سًا  اأربيييييل  وت�سهد 
�سلطات  خ�س�ست  وقد  اجلائحة،  ظييروف 
حمييددة  مناطق  الييعييراق  كرد�ستان  اإقليم 
ملمار�سة الطقو�ض بكل حرية طوال اأيام �سهر 

حمرم وت�ستمر حتى الزيارة الربعينية. 
املجال�ض احل�سينية يف اأربيل تت�سمن طقو�سًا 
والق�سائد  الق�س�ض  �سرد  اأبييرزهييا  عييدة 
احل�سني  الإمام  ا�ست�سهاد  ق�سة  تروي  التي 
عليه ال�سالم ف�ساًل عن طهي الرز والقيمة 
وتوزيعها  الأكييالت،  من  وغرها  والهري�سة 
مئات  مب�ساركة  عييا�ييسييوراء  يف  النا�ض  بييني 
النا�ض من خمتلف املذاهب والأديييان بروح 

تنبذ العنف والطائفية. 
ممثل  العرجي  اأحمد  �سعد  ال�سيد  التقينا 
عن  للحديث  اأربيييييل  يف  الدينية  املرجعية 
يقول  الإقييليييييم،  يف  احل�سينية  اليي�ييسييعييائيير 
اأربيل  يف  احل�سينية  املجال�ض  اإن  العرجي: 
التا�سع  حتى  حمييرم  ميين  يييوم  اأول  يف  تييبييداأ 
تتعلق  دينية  حمييا�ييسييرات  وتت�سمن  ميينييه، 
والقيم  عنها  نتج  وما  الطف  واقعة  باأبعاد 
تتحدث  ق�سائد  عن  ف�ساًل  منها  امل�ستلهمة 
موافقات  وجييود  اإىل  م�سرًا  املنا�سبة،  عن 
ر�سمية من وزارة الوقاف يف الإقليم لت�سهيل 

جترى  التي  احل�سينية  ال�سعائر  هذه  اإحياء 
املكان  مييواكييب خدمة داخييل  يف ظييل وجييود 
الثواب  بداعي  وال�ساي  واملاء  الطعام  تقدم 
احل�سور  حجم  عيين  �سوؤالنا  ويف  والأجيييير. 
يوؤكد  الإقييليييييم  يف  احل�سينية  املجال�ض  يف 
العرجي اأن هناك عددًا كبرًا من امل�سلمني 
جاوؤوا  عا�سوراء ممن  �سعائر  يحيون  الذين 
يف  و�سكنوا  الخييرى  العراق  حمافظات  من 
يف  فاعل  نحو  على  ي�ساهمون  وهييم  اأربيييييل، 
الأعييوام  �سهدت  كما  املنا�سبة،  هذه  اإحياء 
ليلة  الإقليم  يف  م�سوؤولني  ح�سور  ال�سابقة 
جمتمعية  و�سخ�سيات  حمييرم  من  العا�سر 
اأخرى، وعادة ما تكون لهم كلمات باملنا�سبة، 
ولكن هذا العام والعام املا�سي مل ت�ستح�سل 

تتباين الطقو�ض يف حمافظات العراق املختلفة 
يف ا�شتذكار ملحمة الطف اخلالدة، وذكرى 

ا�شت�شهاد الإمام احل�شني عليه ال�شالم يف كربالء، 
ورغم التباين يبقى الثابت اأن اجلميع ي�شتلهم 

قيم ال�شجاعة والبطولة والت�شحية من احل�شني 
عليه ال�شالم، يف مواجهة الطغاة والف�شاد. يف الإقليم.. 

ا�شتذكار قيم الإ�شالح
�شحى جميد - اأربيل

م�شطفى اب� كاروان�شيد �شعد الأعرجي
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وتف�سي  كييورونييا  جائحة  ب�سبب  املييوافييقييات 
الوباء يف الإقليم اإذ منعت التجمعات ب�سكل 
نحو  على  احل�سينية  املجال�ض  ولي�ض  عييام 
يف  امل�ساركني  اأغلب  اأن  موؤكدًا  اخل�سو�ض، 
ال�ساكنني  ال�سيعة  العزاء احل�سيني هم من 
يف الإقليم، اأما عن مدى تاأثر هذه ال�سعائر 
اأن  علينا  العييرجييي:  فقال  الآخييرييين  على 
لي�ض  ال�سالم  عليه  الإمام احل�سني  اأن  نعلم 
اإن  بييل  فقط  للم�سلمني  ول  فقط  لل�سيعة 
الإمام احل�سني هو لكل الإن�سانية، واجلميع 
والعرب،  الدرو�ض  كربالء  اأحداث  من  ياأخذ 
ولهذا جند عظماء ال�سخ�سيات قد حتدثوا 
ا�ستفادوا  وكيف  ال�سالم  عليه  احل�سني  عن 
من كربالء يف حياتهم اأمثال غاندي وغره، 
لبيان  هو  اإمنييا  احل�سينية  ال�سعائر  فاإقامة 
مظلومية اأهل البيت عليهم ال�سالم والتاأكيد 
واملعتقد،  والفكر  التعبر  حرية  اأهمية  على 
اإن�سان،  لكل  الكرمية  احلرة  احلياة  وتوفر 
اإ�سالحي  م�سروع  ال�سالم  عليه  فاحل�سني 

ملختلف جوانب احلياة.
من  مطالبهم  عن  الأعرجي  ال�سيد  �ساألنا   
املجال�ض  بخ�سو�ض  الإقليم  يف  ال�سلطات 
اأن  ميكن  طلب  اأهييم  فيياأجيياب:  احل�سينية، 
تخ�سي�ض  الإقليم  حكومة  اإىل  به  نتقدم 
وباقي  احل�سينية  للمجال�ض  ثييابييت  مييكييان 
حيث  ال�سليمانية،  مبحافظة  اأ�سوة  ال�سعائر 
الإمام احلكيم ونتمنى  توجد فيها ح�سينية 

هناك  يييكييون  اأن 
مييييكييييان خيييا�يييض 
وثييابييت لإحييييياء 
ال�سعائر  هيييذه 
تييييوفيييير  وان 
احليييييكيييييومييييية 

ذلك.
وميييييييييين اأجييييييييل 

ال�سعائر  اإحييييياء  على  اأكيييرث  الييوقييوف 
احل�سينية يف اأربيل التقينا باحلاج "كاروان 
املييواكييب  هيئة  رئييييي�ييض  عييامييا،   ٥١ بيييابيييان، 
كيفية  عن  و�ساألناه  اأربيل"  يف  احل�سينية 
املواكب احل�سينية واملنا�سبات  التن�سيق بني 
الدينية املتعلقة باأهل البيت الأطهار عليهم 
من  عييددًا  �سنويًا  نقيم  فيياأجيياب:  ال�سالم، 
الدينية  والحتفالت  احل�سينية  املجال�ض 
الطهار،  الأئييميية  وفيات  املثال  �سبيل  على 
ولدات النبي الأكرم والأئمة عليهم ال�سالم، 
يف  الأخييرى  الطوائف  م�ساركتنا  عن  ف�ساًل 
الدينية،  وطقو�سهم  منا�سباتهم  الإقليم 
وباء  تف�سي  وب�سبب  ال�سديد  لال�سف  ولكن 
كافة،  العامة  ن�ساطاتنا  عن  توقفنا  كورونا 
واقت�سر عملنا على اجلانب الن�ساين فقط. 
ويو�سح بابان اأن اإقامة اأي برامج اأو �سعائر 
مع  التن�سيق  بعد  اإل  يتم  اأن  ميكن  ل  دينية 
املوافقات  على  واحل�سول  املعنية  اجلهات 
ال�سارة  من  لبد  وهنا  الأ�سولية،  الر�سمية 

الدينية  وال�سوؤون  الأوقيياف  وزارة  دور  اإىل 
احل�سينية  للمجال�ض  املواقع  تخ�سي�ض  يف 
اإ�سافة اإىل اجلهات املعنية يف تاأمني اجلانب 

الأمني وغرها من الأمور اللوج�ستية.
للمجال�ض  املييقييدم  الييدعييم  عيين  �ييسييوؤال  ويف 
رّد  الييييعييييراق  كييرد�ييسييتييان  يف  احليي�ييسييييينييييية 
المانتني  من  مبا�سرًا  دعمًا  نتلقى  بابان: 
والعبا�سية  احل�سينية  للعتبتني  العامتني 
احل�سينية  الهيئة  اأن  مييوؤكييدًا  املقد�ستني، 
تيينييظييم وفييييق اليي�ييسييييياقييات 
املييتييبييعيية �ييسيينييويييًا مييوكييبييًا 
اليييزييييارة  لييلييميي�ييسيياركيية يف 
قبل  الأربعينية  املليونية 
يوم الأربعني باأ�سبوع، ومن 
قبل  اأربيييييييل  اإىل  نييعييود  ثييم 
طبخ  يف  لنبا�سر  الأربييعييني 
القيمة النجفية ليلة الأربعني 

ونوزعها يف ال�سباح. 
امليييواطييين �ييسييامل عييبييا�ييض،4٠ 
عامًا، ي�سارك طوعيًا يف خدمة 
بيياأربيييييل  احل�سينية  املييجيياليي�ييض 
واأ�سرته  اإنييه  يقول  عييام،  كل  يف 
يطبخون الهري�سة يف ليلة العا�سر من حمرم 
يف  اجليييران  بييني  يييوزعييونييهييا  ال�سباح  ويف 
اأجواء  �سوؤال عن  ويف  �ستي،  كنجان  منطقة 
�سامل  ال�سيد  يييقييول  الإقييليييييم  يف  عييا�ييسييوراء 
اأثناء  احل�سينية  بالأجواء  ي�سعر  اإنه  عبا�ض 
املحا�سرات  ودخييول  املواكب  يف  م�ساركته 
اإىل  املجال�ض احل�سينية، م�سرًا  الدينية يف 
اأنها تعطي الدرو�ض والعرب ف�ساًل عن معاٍن 
اإحياء  ميين  م�ستوحاة  م�ستدامة  روحييانييييية 

ذكرى واقعة الطف. 
تاأتي  عا�سورائية  وجمال�ض  روحانية  اأجييواء 
باأن  تعاىل  اهلل  اإىل  اجلميع  دعييوات  و�سط 
واإف�ساء  العراق،  على  والأمييان  بالأمن  ينعم 
املييحييبيية والييتييعيياون والأليييفييية والبييتييعيياد عن 
لالأديان  ال�سلمي  التعاي�ض  وتعزيز  الكراهية 
الإ�سالح  واتخاذ  املعتقدات  كافة، واحرتام 
احل�سني  بييالإمييام  تاأ�سيًا  احلياة  يف  منهجًا 

عليه ال�سالم وثورته الإ�سالحية اخلالدة.
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ي��شف املحمداوي

مي�شا
يا ح�شني

وكانت  عليه،  اهلل  لعنة  يزيد  الطاغية  وجه  قالتها يف  )ع( من خطبة  زينب  لل�سيدة 
لالأمة  ال�سرعي  غر  احلاكم  ذلييك  م�سر  فيها  ر�سمت  نبوءة  عن  عبارة  كلماتها 
الإ�سالمية، وكذلك بينت فيها اأن البقاء للحق والعدل وم�سر الطغيان اإىل زوال ولو 
ْب  بعد حني، تقول يف خطبتها بق�سر ذلك الزنديق: "فِكْد كيَدك، وا�ْسَع �سعَيك، ونا�سِ
جهدك، فَواهلِل ل متحو ِذْكَرنا، ول مُتيت وحَينا، ول ُتدِرُك اأَمَدنا" اإنها ر�سالة نبوءة 
�سادقة وكيف ل وجّدها ال�سادق الأمني واأبوها �سيد البلغاء وكانت مقولتها عبارة عن 

تهديد وا�سح لعر�ض ذلك الفا�سق امللعون.
�سدقِت يا مولتي، مل ي�ستطع ذلك الطاغية اأن ميحو ذكركم ومل ولن يدرك اأمدكم، 
فاأين قرب ذلك املهوو�ض باملجون. اإنه يف دم�سق عبارة عن مكب للقاذورات، وهذا مرقد 
اأبي الأحرار الإمام احل�سني )ع( تفوح منه عطور اجلنة ويق�سده العامل الإ�سالمي من 
جميع بقاع العامل لرفعوا اأكف الدعاء من حتت قبته الذهبية اإىل الباري عز وجل 
ملكانته ك�سبط لر�سوله الأعظم )�ض( لي�سل حجيج مرقده اإىل اأ�سعاف عدد احلجاج 
ذكرنا،  متحو  ل  "فواهلل  نبوءتك  لت�سدق  احلييج،  فري�سة  لأداء  مكة  اإىل  الذاهبني 
وثائرها احل�سني )ع( م�سعاًل  الثورة  تلك  اأمدنا" لتبقى  تدرك  ول متيت وحينا، ول 
العامل  الباطل يف جميع دول  العدالة واحلرية ون�سرة احلق على  اأجل  للثائرين من 
التي انت�سر فيها الدم على  الثورة الوحيدة يف الكون  امل�سلمة وغر امل�سلمة، لكونها 
ال�سيف، وهي الثورة التي يجود قائدها منذ مئات الأعوام ولأربعني يومًا على زائريه 
يف كل عام باأ�سهى موائد الرحمن، لي�سبح كرمي اأهل البيت )ع( يف ا�ست�سهاده مثل 
ما كان الإمام احل�سن )ع( كرميهم يف حياته، ول اأغايل اإن قلت اإن احل�سني )ع( هو 
اأثرى رجل يف العامل، فهو ثروة فكر ووجود، وكرم قدور عزائه ل يجاريه كرم يف هذه 

الدنيا.
وهنا اأتذكر عند ذهابي العام املا�سي اإىل م�سقط راأ�سي مدينة العمارة يف اأربعينية 
توزيع  يف  امل�سلمني  مع  يت�سابقون  وال�سابئي  امل�سيحي  وجدت  )ع(  احل�سني  الإمييام 
الطعام بني الزائرين املتوجهني نحو كربالء املقد�سة �سرًا على الأقدام، بل وجدت 
يف مرقد النبي العزير )ع( لفتة كبرة كتب عليها "موكب عزاء النبي العزير)ع(" 
يا ح�سني/  "يا خريطة حتدد احلب  اأعييوام:  منذ  كتبته  ما  نف�سي  مع  رددت  وهناك 
وما لكينه اأر�ض التكفيلك وطن/ من حمبتك عني حت�سد دمع عني/ ويح�سد الزارك 

حمامات ال�سحن".



لغط واأحاديث كثرية تتداولها الأو�شاط 
املجتمعية ب�شاأن طبيعة الأحجار 
الكرمية، ويوؤمن كثريون باأن لالأحجار 
الكرمية تاأثريًا موؤكدًا، واأنها ورد ذكرها 
عن النبي الأكرم حممد )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( وعن الأئمة املع�شومني 
الأطهار )عليهم ال�شالم(، وهناك اأ�شحاب 
اخت�شا�ض يرتزقون عليها، واآخرون 
لديهم مواقف وحالت واقعية وق�ش�ض 
كثرية، وقد يرد �شوؤال عن راأي ال�شريعة 
الإ�شالمية واأحكامها ب�شاأن ذلك.

هذا  ال�سبكة  جملة  تعر�ض  التحقيق  هييذا  يف 
ب�ساأنه،  الآراء  ا�ستباك  يف  وتخو�ض  املو�سوع، 
اآراء  فيييييهييا  ت�ستطلع  مييو�ييسييوعييييية  مييقيياربيية  يف 
الكرمية  بييالأحييجييار  واملييولييعييني  املتخ�س�سني 
اأربعة  من  اكرث  اكت�ساف  بعد  ل�سيما  وطاقتها، 
واأنيييواع  باأ�سماء  الأحييجييار  تلك  ميين  نييوع  اآلف 
الفيزيائية  ومكوناته  طاقته  له  نييوع  كل  �ستى، 

والكيميائية.
من  وردت  كما  الآراء  تنقل هذه  املجلة  اأن  على 
نتبناها،  اأننا  هنا  عر�سها  يعني  ول  اأ�سحابها، 
وعن  الطب  عيين  تغني  الكرمية  الأحييجييار  واأن 
الأ�سباب التي حثنا اهلل �سبحانه وتعاىل والنبي 
عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  بيته  واآل  الأكييرم 

اهلل  ر�ييسييوان  املنتجبني  و�سحابته  اأجييمييعييني، 
عليهم، على الأخذ بها ثم التكال على اهلل. 

ق�ش�ض واقعية 
لنا  تيييروي  عييامييًا،  بيييييت، 63  ربييية  حيي�ييسييني،  اأم 
زواجها  بعد  ال�سباب  اأيييام  معها  ح�سلت  ق�سة 
عن  �سدرها  انقطع  اإذ  الأول،  الولد  واإجنابها 
اإدرار احلليب يف ليلة �ستاء �سديدة الربودة وكان 
اإىل  فلجاأت  تفعل  ميياذا  تعرف  ول  يبكي  ابنها 
ما  لها  وروت  الوقت  ذلك  ال�سبعينية يف  جدتها 
دولبها اخلا�ض  باب  تفتح  باجلدة  واذا  ح�سل 
حجر  وفيها  القما�ض  من  �سرة  منه  لت�ستخرج 
وقالت  قالدة  �سكل  على  خيط  مع  اللون  اأبي�ض 

لها ارتدي هذه يف رقبتك وما هي ال دقائق واذا 
احلليب بداأ يتدفق يف �سدرها وارتوى الولد يف 

�ساعته. 
كما حدثنا ح�سني خلف، اأعمال حرة، 44 عامًا 
الظهرة  وقت  و حتديدًا  الأيييام  اأحد  بقوله: يف 
احل�سائ�ض  بق�ض  املنزل  حديقة  يف  اأعمل  كنت 
وتقليمها واأثناء ا�ستغراقي يف العمل �سعرت باأمل 
يف �ساقي مل انتبه له وبعد اأن فرغت من عملي 
اإحدى  لدغة  هي  فيياإذا  الأمل  م�سدر  يف  متعنُت 
احل�سرات ال�سارة، ا�ستخدمت التعقيم املنزيل 
ولكن  الطبية  وامل�سكنات  الأولية  والإ�سعافات 
ق�سدت  يتفاقم  الأمل  بييداأ  امل�ساء  حل  اأن  بعد 
ال�سباح  ويف  نفعًا،  يجد  ومل  امل�ست�سفيات  اأحد 

�ييسييادفييت جييياري اليييذي يكربين 
حالتي  عليه  وق�س�ست  �ييسيينييًا 
فن�سحني ب�سخ�ض يعالج النا�ض 
والأع�ساب  الكرمية  بييالأحييجييار 
الطبية، وحني ذهبت اليه اأخرج 
يل حيييجيييرًا مييتييو�ييسييط احلييجييم 
وو�سعه على �ساقي و�سبحان اهلل 
الحتقان  معه  وزال  الأمل  زال 

والتورم.
عامًا،   3٢ بيت،  ربة  اأحمد،  رنا 
�سفاء  ابنتي  ولدة  بعد  تييقييول: 
ب�سرتها  لون  اأن  �سعرت  بيومني 
الأ�سفر  الييلييون  اإىل  يتغر  بيييداأ 
فن�سحني زوجي بان نذهب بها 
متخ�س�ض  اأطييفييال  طبيب  اإىل 
لييييرى حييالييتييهييا وانيييييا يف �ييسييدة 
رزقنا  التي  ابنتي  على  اخلييوف 

لكن  اليييزواج،  من  �سنوات  خم�ض  بعد  بها  اهلل 
ابت�سمت وقالت: )هذا �سي طبيعي فال  والدتي 
غرفتها  اإىل  ذهبت  ذلك(  لك  و�ساأثبت  تخايف 
وفتحت اأحد الأدراج التي ي�سع والدي اغرا�سه 
ال�سخ�سية به واخرجت م�سبحة غالية ونفي�سة 
لونها �ساألتها: ماذا تفعلني؟ قالت هذه امل�سبحة 
ابنتك  و�سادة  �سعيها حتت  النقي  الكهرب  من 
�ساعات  وبعد  وفعلت،  بنف�سك،  ترين  و�سوف 
وهي  الطبيعي  و�سعه  اإىل  ابنتي  لون  عاد  قليلة 

اليوم يف عامها اخلام�ض. 

تف�شري حقيقة الأحجار
علي عبا�ض ال�سعدي �ساحب حمل لبيع الأحجار 
الكرمية وت�سليح القطع الذهبية يقول: الحجار 
هو  والطبيعي  و�سناعي،  طبيعي  نوعني،  على 
�سنعه،  يف  الإنيي�ييسييان  يتدخل  مل  الييذي  احلجر 
واأهييييم اأنيييواعيييه املييا�ييض، وفيييييه اأنييييواع واأحييجييام 
متعددة، وهناك اأي�سًا اللوؤلوؤ، وكلما كرب حجمه 
وزاد نقاوؤه زاد �سعره، واملرجان والدر والعقيق 
والي�سر  والكهرب  ال�سيني  واحلجر  اليماين 
والزفر والزاركون وال�سذر واأنواع كثرة اأخرى 
اأنييواع  اإىل  تتفرع  بدورها  وهييذه  الأحييجييار،  من 

الأحمر  منه  العقيق  فمثاًل  خمتلفة،  واأ�سكال 
ولكل  نوعًا،  يقارب ٧٢  وال�سجري وما  والأ�سفر 
القدرة  ولبع�سها  اخلا�سة،  و�سفاته  لونه  حجر 
عند  �سائد  هو  كما  الأمرا�ض  بع�ض  �سفاء  على 
معني  بطلب  ياأتون  املحل  رواد  واأغلب  النا�ض، 
لوجود قناعة ومعرفة لديهم ببع�ض خ�سائ�ض 
الأحجار، وهنا اأود القول اأن هذه القناعات غر 

�سحيحة اأحيانًا، وثمة من يقتنيها للزينة.

راأي ال�شريعة الإ�شالمية
من  يييقييول:  ديييين،  رجييل  اليي�ييسييدر،  علي  ال�سيد 
)�سلى  حممد  للنبي  ال�سريفة  النبوية  ال�سنن 
املع�سومني  والئييميية  و�ييسييلييم(  واآليييه  عليه  اهلل 
اأحاديث  التختم، وجاءت  ال�سالم( هو  )عليهم 
فييوائييد  ميين  لييه  وميييا  العقيق  يف  �سريفة  نييبييوييية 
عليه  اهلل  )�سلى  قييال  اليينييا�ييض،  على  عظيمة 
اأحدكم  ي�سيب  ل  فاإنه  بالعقيق  تختموا  واآلييه(: 
عليه  اهلل  )�سلى  وعنه  عليه،  ذلك  دام  ما  غم 
اأقر هلل  اأول جبل  "تختموا بالعقيق فاإنه  واآله(: 
واأحاديث  روايييات  وهنالك  بالوحدانية"  تعاىل 
)ذكر  هنا  منها  نذكر  املو�سوع،  هذا  يف  كثرة 
قييال:  اخليير  عبد  عيين  اخل�سال  يف  اليي�ييسييدوق 

اأربعة  كان لعلي )عليه ال�سالم( 
لنبله،  بها: ياقوت  خوامت يتختم 
وفروز لن�سرته، وحديد �سيني 
لييقييوتييه، وعييقيييييق حلييييرزه، وعيين 
تختموا  اليي�ييسييالم(:  )عليه  علي 
وتكونوا  عليكم  يبارك  بالعقيق 
يف اأمن من البالء، ، واأي�سًا عن 
ال�سالم(  )عليه  اهلل  عبد  اأبييي 
اهلل)�سلى  ر�ييسييول  )قيييال  قيييال: 
اهلل عليه واآله(: تختموا بالعقيق 
فاإنه مبارك، ومن تختم بالعقيق 
اأن يق�سى له باحل�سنى(  يو�سك 
،وعيييين المييييام الييكيياظييم)عييليييييه 
بالزمرد  ))التختم  ال�سالم(: 
اأبييي  ،وعييين  فيييييه(  ع�سر  ل  ي�سر 
قال:  ال�سالم(  اهلل)عليه  عبد 
بالياقوت(،  التختم  )ي�ستحب 
احجار  هناك  اأن  عن  القيياويييل  يخ�ض  ما  امييا 
عنك  وت�سد  حتميك  واخيييرى  بييالييرزق  خا�سة 
وتطيل يف عمرك كل هذه ال�سياء تدرج �سمن 
هذه  على  يييرتزق  من  وهنالك  اخلرافة  قائمة 
اهلل  من  ومكتوب  مقدر  الن�سان  فعمر  ال�سياء 

�سبحانه وتعاىل وكل �سيء باأذنه.
ويقول ال�سيخ ابراهيم ر�سيد احليايل اإمام جامع 
ما  اذا  الكرمية  الأحجار  اإن  ال�سكان وخطيبه: 
حتدثنا عنها كما ورد يف الكتاب وال�سنة �سنجد 
اأن ال�سريعة تقر بالتختم بحجر بل وجعلتها �سنة 
من �سنن النبي عليه ال�سالة وال�سالم، فقد ورد 
عن النبي انه تختم بخامت من ف�سة فيه حجر 

العقيق احلب�سي ونق�ض عليه حممد ر�سول اهلل.
وورد عن اآل النبي الأطهار انهم تختموا بالعقيق، 
وجاء يف الثر عن الإمام علي عليه ال�سالم انه 
قال من تختم بالعقيق فقد كفاه، ويف هذا دليل 
من الكتاب وال�سنة على م�سروعية حمل احلجر 
الكرمي، اأما ما ن�سمعه من اأقاويل عن اأن احلجر 
يجلب الرزق وغر ذلك، فهذا لي�ض له اأ�سل يف 
قال  كما  نلب�سها  حلية  هي  بل  الغراء،  ال�سريعة 
اهلل تعاىل يف الآية الكرمية )َوَت�ْسَتْخِرُجون ِمْنُه 
ِحْلَيًة َتْلَب�ُسوَنَها( فهي حلية تلب�ض وزينة للنا�ض. 

اآثارها.. حقيقة
اأم خرافة؟!

�شرمد اإرزوقي

الأحجار الكرمية..
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بزيارة  ت�سرفت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
هذه  على  اليي�ييسييوء  لت�سليط  ال�سريف  املييرقييد 
)ال�سياحة  �سل�سلة  �سمن  الييطيياهييرة  البقعة 
والييتييقييت احلييييياج )كيييييرمي ح�سني  الييدييينييييية( 

ال�سكر( الأمني اخلا�ض للمزار.
من ه� القا�شم؟

يقول الأمني اخلا�ض للمزار احلاج كرمي ح�سني 
ال�سكر: هو القا�سم بن الإمام مو�سى بن جعفر 
بن حممد بن علي بن احل�سني بن الإمييام علي 
اأجييمييعييني(.  اليي�ييسييالم  اأبيييي طييالييب )عليهم  بيين 
ي�سيف الأمني اخلا�ض للمرقد: وهو اأخو الإمام 
الر�سا املدفون يف م�سهد )اإيران( وابن الإمام 

مو�سى الكاظم �سابع الأئمة الأطهار.
م�لده و�شريته حتى وفاته

يذكر احلاج ال�سكر اأن الإمام القا�سم )ع( ولد 
�سنة ١48هي وتويف �سنة ١٩٢هي عن عمر ناهز 44 
�سنة، وي�سيف اأن القا�سم ولد يف املدينة املنورة 
اإبان احلكم العبا�سي، يف زمن هارون الر�سيد. 

بييداأت  جعفر  بن  مو�سى  الإمييام  ا�ست�سهاد  بعد 
الأنظار تتجه اإليه، لأنه كان �سبيهًا بوالده وكان 
يف  ويييروى  اأبيه،  اإىل  املقربني  ومن  جلياًل  عاملًا 

حديث ملو�سى بن جعفر: "ولو كان الأمر يف يدي 
الأمر هلل �سبحانه  القا�سم، لكن  لولدي  جلعلته 

وتعاىل بولية علي بن مو�سى الر�سا." 
دورًا  اأخيييذ  القا�سم  اإن  قييائيياًل:  احلييياج  يكمل 
مو�سى  بن  علي  اأخيه  مبيييوازاة  مهمًا  �سيا�سيًا 
العراق  اإىل  املدينة  من  خرج  وعندما  الر�سا، 
وو�سل  املوؤمنني  اأمر  ه  مدينة جدِّ الكوفة  ق�سد 
اإىل الفرات، وهذا النهر يخرج منه فرع ا�سمه 
التي  املنطقة  هييذه  اإىل  يدخل  ال�سورى(  )نهر 
النهر  يف  �سره  واأثيينيياء  خييمييرى(،  )اأبييا  ت�سمى 
اإىل هنا، وكانت هناك فتاتان على �سفة  و�سل 
اإحداهما  تقول  بينهما،  فيما  تتكلمان  النهر 
الغدير." فانتبه  بيعة  �ساحب  "بحق  لالأخرى: 
الإمام القا�سم اإىل هذا ال�سم فح�سب اأن هذه 
املوؤمنني،  اأميير  اإىل  وموالية  مت�سيعة  املنطقة 
بيعة  �ساحب  وميين  بنيتاه  يا  لهما:  قييال  حينها 
الغدير؟ فقالت اإحداهما: هو علي بن اأبي طالب 
قال:  بالرحمني،  والطاعن  بال�سيفني  ال�سارب 
هو  واأبييي  ديارنا  هي  هذه  قالت:  دياركم؟  اأييين 
اأبيك، فاأخذته  زعيم القبيلة، قال: خذيني اإىل 
فدخل اإىل الدار وامل�سيف حيث مكث ثالثة اأيام 

الذي  ال�سيخ  كلم  املدة  هذه  بعد  املكان.  هذا  يف 
ي�سمى )اأبا خمرى( قائاًل: يا عم اأنا �سمعت من 
اأيييام  بعد ثالثة  اأنييه  ر�سول اهلل )�ييض(  قييال عن 
ال�سيف ياأكل �سدقة واأنا ل اأريد اأن اآكل ال�سدقة 
)مل يقل له اأنا علوي( واأنا اأريد اأن اأعمل، فقال 
عملك،  فاخرت  م�سرًا  كنَت  اإذا  بني  يا  ال�سيخ: 
كان  اإذ  امليياء،  �سقاية  يف  القا�سم  الإميييام  فعمل 

فقال  ا�سمك؟  ما  ف�ساألوه  املاء،  ال�سيوف  ي�سقي 
ا�سمه  عن  �ساألوه  وكلما  )الغريب(،  ا�سمي  لهم: 
�سنني  ب�سع  معهم  وبقي  الغريب.  ا�سمي  يجيب: 
فتح�سنت اأحوال احلي ودّرت اخلرات والربكات 
عليهم، يف وقت كانت العرب تغزو بع�سها بع�سًا، 
وكان احلي الذي فيه القا�سم قد خرجوا للغزو، 
موجودًا  كييان  والقا�سم  لغزوهم  قبيلة  فجاءت 

فاأعطوه،  �سيفًا  فطلب  املدينة،  يف  بقي  من  مع 
واأجرب  ه  حيِّ عن  الغزو  فيها  رد  وقفة  له  فكانت 
وعندما  غنائَم.  منهم  واأخذ  الفرار  على  الغزاة 
الغريب،  فعل  مبا  ال�سيخ  حدثوا  القافلة  رجعت 
فا�ستغرب القوم واأيقنوا اأن قوة هذا الرجل غر 
ي�سلي،  ال�سيخ  الأيييام خرج  يوم من  عادية. ويف 
ونظر اإىل الغريب وهو ي�سلي والنور ي�سع منه من 
هذه  ال�سيخ  ا�ستغرب  ال�سماء،  عنان  اإىل  الأر�ض 
اأزوج  اأن  اأريد  احلالة فعاد اإىل زوجته وقال لها: 
ابنتك  تزوج  كيف  له:  قالت  ابنتي،  الرجل  هذا 
لها  فروى  �سيئًا؟  عنه  نعرف  ل  غريب  ب�سخ�ض 

ما راأى منه.
لكنهم  بحديثه،  اأعمامه  حييّدث  ال�سباح  ويف   
لهم:  قال  نعرفه،  ل  الرجل  له:  وقالوا  اعرت�سوا 
اأريد التقرب من هذا الرجل لأنه موؤمن له منزلة 
اأن  اأريييد  اأنييا  بني  يا  لييه:  وقييال  كرمية عند اهلل،  يقع مرقد القا�شم بن الإمام مو�شى الكاظم )ع( يف 

حمافظة بابل، ق�شاء القا�شم، املدينة التي اكت�شبت 
ا�شمها منه، وي�شمى بالغريب اأي�شًا.

اب��ن الأئمة ال��ذي عا���س غريبًا

 )عليهما ال�شالم(

القا�شم
بن م��شى الكاظم

عامر جليل اإبراهيم 
ت�ش�ير- ح�شني طالب
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اأردت  اإذا  القا�سم:  فقال  بناتي،  اإحدى  اأزوجييك 
احلي،  عن  �ساألُتها  التي  فزوجني  تزوجني  اأن 
فتزوج القا�سم من بنت ال�سيخ واأجنب منها بنتًا 
اأربع  واأ�سبح عمرها  �سماها فاطمة، فلما كربت 
�سنوات بداأت تخرج مع بنات احلي، وكلما لعبت 
مع الأطفال كانوا يقولون لها: اأنت بنت الغريب، 
ي�سفني  "هكذا  وتقول  باكية  اأهلها  اإىل  فتاأتي 
النا�ض،" فتاأمل القا�سم ومر�ض على اإثرها فقال: 
ق�سته  يروي  و�سرع  اأنا،  من  لِك  اأرِو  تعايل  بنية 
اأر�سلت  الزوجة  عرفت  وعندما  معهم،  وزوجته 
القا�سم  اأخربه  جاء  وعندما  فح�سر،  اأبيها  اإىل 
باأنه ابن الإمام مو�سى بن جعفر، فتعجب ال�سيخ 
بن  علي  اأخو  واأنييت  وتخدمنا  اإمامنا  اأنت  وقييال: 
مو�سى الر�سا وهو اإمام زماننا؟ قال نعم اأنا هو، 
اأ�ساأل رب  واأنا  واأكرمتني  وزوجتني  اآويتني  واأنت 
العاملني اأن يتقبل هذا العمل، لكن اأو�سيك و�سية 
يف  وادفّني  وكفّني  فحنطني  متُّ  اأنا  اإذا  عم،  يا 
مكان مرتفع جتد هناك قربًا ملحودًا وتكتب على 
مو�سى  الإمييام  بن  القا�سم  الغريب  "هذا  قربي: 

بن جعفر"، لكي يزورين املوؤمنون واملحبون.
مراحل بناء مرقده ال�شريف

�سنة  يف  ال�سكر:  ح�سني  كييرمي  احليياج  يحدثنا 
١٩٢هي بعد وفاة ال�سيخ اأبي خمرى كانت العمارة 
�سنة  يف  بييعييدهييا  اليييرواييييات-،  -حيي�ييسييب  الأوىل 

املرقد  بنى  الثانية حني  العمارة  بييداأت  ١٢88هييي 
ال�سيد اآقي علي �ساه وكانت القبة بي�ساء، وبعدها 
ال�سيد  نفقاتها  تكفل  ١3٢4هييي  �سنة  ثالثة  عمارة 
وقتها  ويف  القزويني،  حممد  ال�سيد  املعز  اأبييو 
ا�ستبدل �سباك املرقد ال�سيخ خزعل الكعبي اأمر 
بالكا�سي  القبة  بنيت  املحمرة، ويف عام ١٩4٥م 
�سنة  حتى  القبة  هذه  وبقيت  الأزرق  الكربالئي 
بنيت  وفيها  ال�سابق،  النظام  زميين  يف  ١٩٩6م 

القبة الذهبية، وهي قائمة حتى يومنا هذا.
ذكرتها  التي  ال�سنة  هييذه  يف  ال�سكر:  ي�سيف   
جرت التو�سعة اإ�سافة اإىل التذهيب، اأما املاآذن 
فقد بنيت الأوىل �سنة ١٩64م والثانية بنيت عام 
الذي  وال�سباك  التربعات،  من  وكانت  ١٩66م 
جلبه اأمر املحمرة تغر يف �سنة ١٩6٥م يف زمن 
ال�سيد  وكيل  وكان  اجلاليل،  تقي  حممد  ال�سيد 
حم�سن احلكيم، اإذ دعا النا�ض فجمعوا يف ب�سع 
مع  اأ�سفهان  يف  و�سنع  ال�سباك  نفقة  �ساعات 
اأن  اإىل  اأزيل،  الذي  العبا�ض  الف�سل  اأبي  �سباك 
ال�سنة  ون�سف  �سنتني  قبل  الفر�سة  لنا  �سنحت 
به  تييربع  اليييذي  اجلييديييد  ال�سباك  هييذا  وعملنا 
نعمة، واحلاج عبد  الأخييوان حممد ح�سني علي 
اأ�سحاب �سركة  واأولد هوؤلء  نعمة،  ال�ستار علي 
الحتاد وهم من تربعوا بثالثة مليارات ون�سف 
املليار دينار، و�سنع ال�سباك يف العتبة العبا�سية 
باأيٍد عراقية. ي�سيف  ال�سقاء  بكربالء يف معمل 
هي  للمزار  الكلية  امل�ساحة  اأن  اخلا�ض  الأمييني 
٩٠٠مييرت  احل�سرة  وم�ساحة  مربع  مييرت   3٠٠٠
اأحدهما  مت�ساويني:  ق�سمني  اإىل  مق�سومة  مربع 
مرتًا   3٢ امليياآذن  ارتفاع  للن�ساء،  ومثله  للرجال 
وت�ستمل  مييرتًا،   ٢8 القبة  وارتفاع  واحييدة،  لكل 
ال�سحيات على ٥٠ وحدة �سحية للرجال ومثلها 

مياه  منظومات  ثييالث  توجد  ي�سيف:  للن�ساء. 
عن  املييتييربعييون.اأمييا  الإخيييييوة  جييّهييزهييا  )اآرو( 
الييقييراآن  عييلييوم  �سعبة  فلدينا  امليييزار  ن�ساطات 
يوجد  كما  ال�سنة،  اأيام  طوال  الن�ساطات  وُتقام 
اأكملنا  املييزار  حييدود  �سمن  من  خارجي  �سحن 
القا�سم  الإمام  مكتبة  توجد  وي�سيف:  ت�سقيفه. 
و�سعبة  لالإذاعة  و�سعبة  الطبية  املفرزة  و�سعبة 
القا�سم  الإمام  وم�سيف  ال�سرعية  ال�ستفتاءات 
الذي يفتح اأيام اجلمع واأيام الزيارات املليونية. 
يوا�سل احلاج ال�سكر قائاًل: لدينا ٢٥٠ منت�سبًا، 

منهم 6٢ امراأة والباقي رجال.
زيارات ملي�نية

وقال ال�سكر اإن الزيارة العتيادية للمرقد تكون 
املخ�سو�سة  زيارته  اأما  وال�سبت،  اجلمعة  اأيييام 
فمليونية توافق يوم وفاته يف ٢٢ جمادى الأوىل، 
منا�سبتان  هيينيياك  احلييجيية  ذي  ميين  الأول  ويف 
ووفاة  الر�سا  مو�سى  بن  علي  وفاة  هما  للزيارة 
مو�سى بن جعفر ووفاة اأخته املع�سومة )عليهم 

ال�سالم اأجمعني(.
العامة  لييالأمييانيية  كييان  ال�سكر:  احليياج  ي�سيف 
للمزارات ال�سيعية ال�سريفة دور فعال يف التو�سعة 
اإعمار  ح�سد  حملة  �سمن  امليييزار  �سملت  التي 
خليفة  ال�سيخ  �سماحة  يقودها  التي  امليييزارات 
ال�سيعية،  للمزارات  العام  الأمني  نائب  اجلوهر 
اإذ �سيدت  العامة  وثمة مراحل اأجنزتها الأمانة 
وا�ستملكت  املركزي  التربيد  ون�سبت  امل�سقفات 
اأرا�سي م�ساحتها  ٥٠،٠٠٠ األف مرت مربع لأجل 
الأبواب اخلم�سة  اأ�سماء  اأما  التو�سعة اجلديدة، 
الكاظم،  مو�سى  باب  فهي:  املرقد  يف  املوجودة 
وباب علي بن مو�سى الر�سا، وباب القبلة، وباب 

زيد، وباب اأمر املوؤمنني.

السنة السادسة عشرة، العدد )388( 31 آب 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

65 م�������ق�������االت64

د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

تنمية م�شتدامة

Sustai -" بالي عليها  ي�سطلح  ما  اأو  امل�ستدامة   للتنمية 
able development" مفهوم جديد ظهر ر�سميًا اأول 
امل�سرتك" ال�سادر  "م�ستقبلنا  تقرير  1987 يف  مرة عام 
من  بقرار  اأُلفت  التي  والبيئة  للتنمية  العاملية  اللجنة  عن 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وجرى تداول هذا املفهوم 
تعريفات  له  وظهرت  ذلييك،  بعد  وا�سع  نطاق  على  عامليًا 
انت�سارًا وتف�سياًل يف الأدبيات اخلا�سة  اأكرثها  عدة، لكن 
بهذا املو�سوع، هو التعريف القائل: "اإن التنمية امل�ستدامة 
الوقت احلايل  الب�سر يف  ُتلبي احتياجات  التي  التنمية  هي 
دون امل�سا�ض بقدرة الأجيال القادمة على حتقيق اأهدافها، 
وتركز على النمو القت�سادي املتكامل امل�ستدام والإ�سراف 

البيئي وامل�سوؤولية الجتماعية".
ح�سنًا، وما عالقتنا بكل هذا؟ نحن اأمة خارج التاريخ، ولن 
تعنينا حتمًا ل التنمية امل�ستدامة ول غرها، لأننا يف الأ�سل 
الإبييرة  ون�ستورد  متوقفة،  فم�سانعنا  تنمية،  لدينا  لي�ض 
به،  نقليها  الذي  الطعام  وزيت  الطماطم  والطائرة، وحبة 
معه  الختالف  اأ�ستطيع  ول  الكالم،  هييذا  قائل  يقول  قد 
قيادها  ت�سلم  اأن  ينبغي  ل  احلية  ال�سعوب  اأن  بيد  كثرًا، 
خمارج  عن  البحث  من  ولبييد  مييرتديييًا،  كييان  مهما  للواقع 
لكل الأزمات التي منر بها، ابتداًء من اأ�سغر �سوؤون احلياة 

واملجتمع حتى اأكربها.
تذكرنا حملة عبر القائمة على قدم و�ساق اأن ثمة اأماًل قد 
تبعثه حلظة تاريخية، اأو ماأ�ساة اإن�سانية، وما حدث لل�سهيد 
التي يفقد فيها  اللحظات  تلك  اإحدى  عبر اخلفاجي كان 
والإ�سرار  القوة  فيه  تبعث  لكنها  روحه،  من  �سيئًا  املجتمع 

على اإجناز �سيء ما اأو حتقيق حلم كبر ما. 
تغير  اإمييكييان  من  يائ�سني  �سبه  كانوا  النا�ض  اأن  والييواقييع 
حدًا  بلغت  التي  بالتجاوزات  يتعلق  ما  يف  القائم  الو�سع 

جعل وجود الدولة نف�سه منفيًا خارج التاريخ، واأظهرها يف 
اأ�سعف �سورها منذ تاأ�سي�سها قبل قرن من الزمان، فجاءت 
احلملة لتثبت اأن الإ�سالح ممكن مع وجود احلافز من جهة 
 - الإ�سالح  – اأي  واأنه  فيه،  ال�سادقة  احلقيقية  والرغبة 
نحن  �ساأننا  هو  بل  فقط،  وموؤ�س�ساتها  الدولة  �ساأن  لي�ض 
وُيهدد  حياته،  راهن  �سيت�سرر يف  من  نحن  لأننا  املجتمع، 
هاوية  نحو  ال�سابق  النحدار  ا�ستمرار  مع  اأجياله  م�ستقبل 

الفو�سى.
حتقق  حتى  اجلهود  ت�ستمر  اأن  تعني  هنا  ال�ستدامة  اإن 
التي خنقت حياتنا  التجاوزات  كل  باإزالة  اأهدافها  احلملة 
التفكر  �سرورة  مع  �سا�سع،  انفرادي  جحيم  اإىل  وحولتها 
احلملة  تهدد  قد  الذين  النا�ض  تعو�ض  بديلة  و�سائل  يف 
العاملية  ال�سركات  الدولة  ت�ستقدم  بيياأن  وذلييك  وجييودهييم، 
واإ�سكانية كربى  تنموية  اإن�ساء م�ساريع  الكربى، وت�سرع يف 
ها  ُتراعى فيها ظروف املجتمع العراقي، واملاآ�سي التي َعرَبَ
وقدرة �سواده الأعظم ال�سرائية، ليكون ثمة ان�سجام بني ما 
نطالب املواطن باللتزام به من قوانني وت�سريعات واأعراف 
ح�سارية، وبني ما نقدمه له من فر�ض وبدائل جتعل حياته 
حا�سرًا  ن�سمن  لكي  واجبة،  بل  ممكنة،  كييرمي  نحو  على 

مقبوًل للعي�ض، وم�ستقباًل واعدًا للقادم من اأجيالنا.

اإن التنمية امل�شتدامة هي 
التنمية التي ُتلبي احتياجات 

الب�شر يف ال�قت احلايل دون 
امل�شا�س بقدرة الأجيال القادمة 

على حتقيق اأهدافها، وتركز 
على النم� القت�شادي املتكامل 

امل�شتدام والإ�شراف البيئي 
وامل�ش�ؤولية الجتماعية".

املحرر مع احلاج 
كرمي ال�سكر



على  منها  املحمولة  احلوا�سيب،  عييامل  يف  الكبر  التنوع  هييذا  ب�سبب 
بني  ن�سبت  التي  الكبرة  املناف�سة  جراء  جاء  الذي  اخل�سو�ض،  وجه 
احلوا�سيب باأنواعها من جهة، والأجهزة الذكية من الهواتف والتابليت 
من جهة اأخرى، اإذ اأ�سبحت الأجهزة الذكية قادرة على اأداء ما يقارب 

% اأو اأكرث من املهام التي تقدمها احلوا�سيب.  90
الأعمال  الرغم من ذلك ل ميكن ال�ستغناء عن احلوا�سيب يف   على 
الكبرة مثل كتابة البحوث اأو برامج املونتاج القوية، ف�ساًل عن الألعاب 
التي حتتاج اإىل معالج وواجهة ر�سومية ممتازة، كما اأن احلوا�سيب مل 
تتوقف اأبدًا عن العمل على تطوير خدماتها، ف�ساًل عن حت�سني احلجم 
والوزن وال�سكل الأنيق الن�سيابي، اإذ اأن لهذه املوا�سفات تاأثرًا كبرًا 
التنقل  اإىل  وحاجتك  العمل  نوعية  على  بالعتماد  ال�سراء  قرار  على 
امل�ستمر، حاماًل جهازك معك من عدمه، وغرها من املحددات التي 
املنا�سب لك، فلي�ست هناك موا�سفات  القرار  اإليها لتخاذ  �سنتطرق 
اأن كل  اإذ  قيا�سية ميكن اعتمادها اأمنوذجًا مثاليًا للحا�سب املحمول، 
�سخ�ض وكل عمل وكل ظرف عمل حتتاج اإىل موا�سفات خا�سة منا�سبة 

لهذه احلالة بالتحديد، ومن اأهم تلك املوا�سفات: 
-الوزن واحلجم واملظهر اخلارجي: اإذ تعد من اأهم املوا�سفات التي 
الأولويات  فمن  املحمول،  احلا�سوب  �سراء  عند  عليها  الرتكيز  يجب 
معرفة وزن اجلهاز اإذا ما كان منا�سبًا لظروف العمل والحتياج، لأن 
كثر  وله  ال�سهل،  بالأمر  لي�ض  طوياًل  وقتًا  غرامات  كيلو   3-4 حمل 
الوزن  لذلك يجب مراعاة  البعيد،  املدى  الأ�سرار اجل�سدية على  من 
اأي�سًا،  مهم  اأميير  فهو  احلجم  اأمييا  "مزية"،  بو�سفها  اخلفة  واعتماد 
وتربطه عالقة طردية بالوزن، فزيادة حجم ال�سا�سة تعني بال�سرورة 
طبيعة  على  اأ�سا�سي  بنحو  يعتمد  احلجم  اختيار  لكن  الييوزن،  زيييادة 

العمل املطلوب، ويعد احلجم ما بني 14-13 مثاليًا جدًا.
مع  فالبداية  جهاز،  اأي  يت�سمنها  التي  الفعلية  املوا�سفات  عن  -اما 
وحدة املعاجلة املركزية CPU التي ميكن متثيلها بعقل اجلهاز، وهي 
والتنفيذ  واملعاجلة  التفكيك  عن  امل�سوؤولة  الوحدة 
مليييعيييظيييم اليييتيييعيييليييييييميييات 
والأواميييييييير الآتييييية 
اأو  اليييييرباميييييج  ميييين 
الأجييييهييييزة املييرتييبييطيية 
تتخيل  اأن  باجلهاز، ولك 
النقطة  هييذه  تيياأثيير  حجم 
عييلييى اخيييتيييييييارك. فيي�ييسيياًل عن 
اليوم  الإلكرتونية  الأجهزة  كل  فيياإن  ذلك 
تعمل بالعتماد على وحدة املعاجلة املركزية. اأما عن 
ال�سركات امل�سنعة لها فهي كثرة، لكن اأ�سهرها �سركة Intel و�سركة 

.AMD

:Hard Disk القر�ض ال�شلب-
حفظ  عن  امل�سوؤول  وهييو  احلا�سوب  جلهاز  الأ�سا�سية  املكونات  من  وهييو 
عن  الت�سغيل  نظام  تثبيت  يتم  حيث  اجلييهيياز،  على  وتخزينها  البيانات 
طريقه، ف�ساًل عن عملية اإقالع اجلهاز وا�ستدعاء نظام الت�سغيل، ثم فتح 
التطبيقات املطلوبة وامللفات املرتبطة بها، وهو كغره من اأجزاء احلا�سوب 
يف تطور �سريع وم�ستمر، اإذ ظهرت اأنواع عدة من الأقرا�ض ال�سلبة تتفاوت 
يف مزاياها واإيجابياتها، لكن القر�ض ال�سلب من نوع SSD ميكن اأن نعده 

الأمثل بينها.
- عمر البطارية:

عند  عنه  يختلف  العر�ض  عند  البطارية  عمر  اأن  نعرف  اأن  املهم  ميين 
ال�ستعمال الفعلي، ونعود اإىل التذكر مرة اأخرى باأن ذلك، كغره، يعتمد 
بنحو اأ�سا�سي على طبيعة ا�ستعمال اجلهاز، لذلك تاأكد من اأن عمر البطارية 

ل يقل عن 8 �ساعات ت�سغيل.
:RAM الذاكرة الع�شوائية-

تنفيذ  �سرعة  على  املبا�سر  تاأثرها  يف  الع�سوائية  الذاكرة  اأهمية  تكمن 
الأوامر، فكلما كانت الذاكرة كبرة ومع املعالج املنا�سب، متكن امل�ستخدم 
من فتح كثر من التطبيقات والنوافذ وتنفيذ اأوامر متعددة يف وقت واحد 
عن  الع�سوائية  الييذاكييرة  حجم  يقل  اأّل  يجب  لذلك  تباطوؤ،  اي  بييدون  من 

.GB4
:OS نظام الت�شغيل -

و   Windows يبقى  لكن  كبر،  نحو  على  الت�سغيل  انظمة  اأنييواع  تعددت 
الت�سغيل يعتمد  اأن اختيار نظام  Mac هما الأف�سل، ويرى بع�ض املعنيني 
اجلهاز  ونوع  العمل  بطبيعة  يتاأثر  اأي�سًا  لكنه  امل�ستخدم،  تف�سيالت  على 
املطلوب، اإذ اأن نظام Mac طورته �سركة Apple ب�سكل خا�ض لأجهزتها، 
وعلى الرغم من قوة النظام و�سهولة ا�ستخدامه، اإل اأنه ذو تكلفة مرتفعة، 
لذلك جند اأن اأكرث امل�ستخدمني يتوجهون اإىل املناف�ض الأقرب ذي الأ�سعار 
بني  �سيوعًا  الأكيييرث   Windows الت�سغيل  نييظييام  يف  املتمثل  املنا�سبة 
امل�ستخدمني، ول�سيما مع الإ�سدارات احلديثة التي اأ�سبحت تناف�ض نظام 

Mac بقوة.

من منطلق احلاجة املتزايدة 
للم�شاعدة الكبرية والقيمة 

التي تقدمها احلوا�شيب 
والأجهزة الذكية باأنواعها، 
ظهرت �شركات كثرية تقدم 

هذه املنتجات بكفاءة واأ�شعار 
تناف�شية جدًا، ما جعل من 

ال�شعب اختيار اجلهاز الذي 
يرغب املرء يف �شرائه لكرثة 

تنوع املنتجات، ما مل يكن 
امل�شتخدم ملمًا باحتياجه 
الفعلي واملوا�شفات التي 

يف�شلها يف رفيقه اجلديد 
يف الدرا�شة اأو العمل، اأو 

حتى للمتعة مثل الألعاب اأو 
م�شاهدة الأفالم وامل�شل�شالت.

رفاه ح�شن

يجب معرفتها قبل �شراء 
احلا�ش�ب املحم�ل

Laptop 

اأ�شا�شيات
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الريا�سية  الحتيييييادات  متييويييل  نيياحييييية  ميين 
ا�سمًا  اأ�سبحت  التي  الأوملبية  دور  وتهمي�ض 
�سمي  مكتبًا  افتتحت  اليييوزارة  اإن  بل  فقط! 
بق�سم الحتادات لي )مت�سية( اأمورهم املادية!

تهمي�ض علني
الأوملبية  وح�سول  النتخابات  اإجيييراء  بعد 
تتغر  مل  الييدولييييية  ال�سرعية  على  العراقية 
الأمور املالية اإذ ظل الو�سع البائ�ض لالأوملبية 
كما كان يف ال�سابق، فالحتادات الييي 4٢ تتلقى 
اأوامرها من جلنة اخلرباء يف الوزارة لت�ستمر 

معاناة الأوملبيني.
احتادات نائمة

يح�سل  مل  )قييييرن(  ن�سف  ميين  اأكيييرث  ميينييذ 
عدا  مييا  اأوملييبييييية  ميدالية  اأيييية  على  الييعييراق 
الرباع  با�سم  امل�سجلة  الربونزية  امليدالية 

املرحوم عبد الواحد عزيز، فقد ظلت الحتادات 
ال�سنوات  طيييوال  نييائييميية  الييعييراقييييية  الييريييا�ييسييييية 
اإن  بل  تييوؤخيير،  ول  تقدم  ل  م�ساركات  املا�سية، 
اهلل  بييالد  يف  ال�سطياف  ملجرد  كانت  بع�سها 
يف  اخلجولة  العراق  م�ساركة  والدليل  الوا�سعة، 
بثالثة  اأقيمت يف طوكيو  التي  الأخرة  الأوملبياد 
الأخييرة! هنا نقول  لعبني ح�سلوا على املراكز 
اإنه لبد من و�سع برجمة ومتابعة م�ستمرة لعمل 
الحتادات وتهيئة مواهب لالأوملبياد املقبلة بدًل 
وزيارة  الت�سوق  لغر�ض  بطولت  امل�ساركة يف  من 

معامل البلدان!
من امل�شوؤول عن الحتادات؟

قبل  حاجم(:  )نعيم  الريا�سي  ال�سحفي  يقول 
اأكرث من �سنتني عانت الريا�سة العراقية الأمّرين 
ول�سيما  ال�سباب،  وزارة  تييدخييالت  جييراء  ميين 
اإذ  الييعييبيييييدي،  اأحييمييد  ال�سابق  الييوزييير  عهد  يف 
التي  اللجنة اخلما�سية  الريا�سة بف�سل  اندثرت 
اخلناق  �سيقت  لكنها  الحتييادات،  لدعم  اأُّلفْت 
الريا�سية،  احتاداتنا  كل  عن  الدعم  واأوقييفييت 
حتى اأن ريا�ستنا يف زمن حكم اللجنة اخلما�سية 
اأ�سبحت يف خرب كان، ول ندري لأي �سيء كانت 
اأية لعبة عندما  تخطط هذه اللجنة، فمنتخبات 
يذهب  وحييني  خييارجييي،  ا�ستحقاق  لديها  كييان 
�سرف  اأجييل  ميين  اللجنة  اإىل  عليها  القائمون 
يف  املعاملة  )تنام(  للبطولة،  ي�سافروا  كي  املبلغ 

اللجنة بحجة التدقيق وما �سابه ذلك ما ي�سطر 
الحتاد املعني اإىل اإلغاء امل�ساركة، اإىل اأن الغيت 
اللجنة بقرار وزاري، لكن ا�ستبدل بها مكتب يف 
الحتييادات  )ق�سم  ت�سمية  حتت  ال�سباب  وزارة 
اخلييرباء  جلنة  من  الأوامييير  يت�سلم  الريا�سية( 
املنتخبات  م�ساركة  حتييدد  الييتييي  اليييييوزارة،  يف 
التابعة لالحتاد، وهنا لبد من الوقوف عند هذا 
الحتييادات؟  عن  حاليًا  امل�سوؤول  فمن  اجلانب، 
دور  ُهم�ض  ومليياذا  ؟!  اليييوزارة  اأم  الأوملبية  اأهييي 
الحتييادات  ق�سم  ُفتح  ومليياذا  العراقية؟  الأوملبية 
الريا�سية  اأ�سبحت الحتييادات  الييوزارة؟ هل  يف 
تابعة للوزارة ب�سبب التمويل؟ وما دور الأوملبية يف 
اأجنحة  الييوزارة حقًا  لقد عطلت  ما يحدث؟  كل 
الكل  اأن  ول�سيما  املتداخلة  بقراراتها  الأوملبية 
يعرفون جيدا اأن الأوملبية م�سوؤولة عن الحتادات 

اليييي4٢ !
خروقات مالية واإدارية

ال�سحفي الريا�سي )حممد علي( قال: ل ننكر 
اأن هناك خروقات مالية واإدارية حدثت يف اأروقة 
اللجنة الأوملبية، �سواٌء من املكتب التنفيذي اأم من 
الحتادات الريا�سية، لكن هذا الأمر ل ي�ستوجب 
الييذي  التمويل  بقطع  كافة  الحتيييادات  معاقبة 
يوؤدي اإىل منع امل�ساركة يف البطولت اخلارجية، 
فهو بال �سك تدمر للريا�سة العراقية، فاللجنة 
اخلما�سية ال�سابقة التي ارتبطت بوزارة ال�سباب 

اإطالقًا يف تعاملها  والريا�سة مل تكن موفقة 
مع الحتادات الريا�سية، والدليل هو اأنها مل 
ريا�سي  احتاد  لأي  مالية  مبالغ  اأية  ت�سرف 
اأغلب  اأجييرب  الأميير  طييوال �سنة كاملة، وهييذا 
امل�ساركات  عيين  العييتييذار  على  الحتييييادات 
قبل  املنح من  اإطالق  ب�سبب عدم  اخلارجية 
�سلبيًا  تيياأثييره  يكون  ال�سيء  وهييذا  اللجنة، 
العربية  فالبلدان  العراقية،  الريا�سة  على 
والآ�ييسيييييوييية تييطييورت كييثييرًا يف كييل الألييعيياب 
اأبطالها  التي كان  بينما ريا�ستنا  الريا�سية، 
والآ�ييسيييييوييية  الييعييربييييية  الييبييطييولت  يت�سيدون 
بني  الييدائييرة  امل�ساكل  جييراء  كثرًا  تراجعت 
اليييييوزارة والأوملييبييييية وتييعييقيييييدات الييلييجييان يف 
الوزارة التي اأو�سلت الحتادات اإىل حالة من 
الياأ�ض، وقد اأكمل ق�سم الحتادات الريا�سية 
يف الوزارة م�سل�سل ال�سياع، وهذا الأمر م�سحك 
للغاية، وهنا اأ�ستفهم: ما دور الأوملبية يف كل ما 
الييوزارة؟  بيد  الأمييور  زمييام  �سلمت  هل  يحدث؟ 
وملاذا ل ُتغلق الأوملبية اأو ت�سبح اإحدى مديريات 
الوزارة من اأجل ال�سيطرة الكاملة على الريا�سة؟

ت�شحيح امل�شار الأوملبي
قائاًل:  حميد(  )علي  ال�سحفي  حتدث  بييدوره، 
ال�سنوات  الذي ح�سل لريا�ستنا يف  ل نعرف ما 
املا�سية واحلالية، الكل يريد اأن )ي�ستفيد(! حتى 
الريا�سية!  امل�ساكل  على  ون�سبح  من�سي  �سرنا 
وزارة ال�سباب والريا�سة اأ�سبحت )الكل بالكل(! 
عربية  اأوملبية  اأقييدم  )فرمتت(  اأن  بعد  وذلييك 
عدا  ما  ريا�سيًا،  احتييادًا   4٢ اإن  بل  واآ�سيوية!! 
واأعطيت  التقاعد!  اإىل  اأحيلت  الييكييرة،  احتيياد 
اأن  ننكر  ل  الريا�سة،  )مفتي(  اإىل  قوائمهم 
من  م�ستفيدة  كانت  الريا�سية  الحتييادات  اأغلب 
الو�سع اله�ض واملرتدي بال�سرف غر املربر على 
بطولت )تعبانة(، اإل اأن هذا ل يعني اأن الأوملبية 
التابعة  الحتيييادات  حما�سبة  عن  امل�سوؤولة  هي 
امل�سار  لت�سحيح  جييادة  وقفة  من  لبد  هنا  لها، 
الأوملبي من اأجل اعادة اأجماد الريا�سة العراقية 
وت�سكيل جلان ملتابعة عمل الحتادات والبطولت 
التي ت�سارك فيها املنتخبات، فاإذا بقيت امل�ساكل 
على  اإذن  فلنقراأ  واليييوزارة،  الأوملبية  بني  عالقة 

ريا�ستنا ال�سالم. 

اليي  جلنة  انبثاق  لغاية  الأوملبية  معاناة  ا�ستمرت 
اأ�سبحت  التي  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  ١4٠ يف 
متيييول الحتيييييادات الييريييا�ييسييييية لييغيير�ييض دميييوميية 
وبعد  اخلارجية.  امل�سابقات  وامل�ساركة يف  عملها 

النتخابات الأخرة لّلجنة الأوملبية مت الت�سويت 
على القانون الأوملبي الذي مينح الأوملبية مرونة 
يف  ت�ساعدها  التي  وا�ستقالليتها  احلركة  وحرية 
انتقالة  حتقق  لكي  الريا�سي  بالواقع  النهو�ض 

احلال  لكن  العراقي.  الريا�سي  العمل  يف  نوعية 
املزري لالأوملبية ظل كما هو عليه؛ القيادة يف واٍد 
اأ�سبحت  اإذ  اآخر،  واٍد  الريا�سية يف  والحتييادات 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  من  ت�سدر  القرارات 

الأزمات حتا�شر 
الأوملبية العراقية..

منذ اأكرث من �شنتني والأوملبية 
العراقية والحتادات 

الريا�شية املن�شوية حتت 
لوائها يف حالة يرثى لها! 

من حيث قطع التمويل من 
الدولة ب�شبب عدم �شرعيتها 

باعتبارها من الكيانات 
املنحلة! 

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة 
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اليوم حتى �سارت اجلماهر  بينما اختلف احلال متامًا لدى لعبي 
كروي  مو�سم  كل  يف  الالعبني  تنقالت  ب�سبب  حييرة  يف  الريا�سية 
جديد، بل اإن العقود املالية العالية لالعبني اأ�سبحت هاج�سهم، اأما 

الولء فاأ�سبح من املا�سي.
بعد انتهاء الدوري الكروي للمو�سم املا�سي الذي خطف لقبه فريق 
القوة اجلوية، بداأت الفرق ت�ستعد للمو�سم اجلديد، من هنا اأ�سبحت 
املالية  العقود  تنقالت املدربني والالعبني على قدم و�ساق بحثًا عن 

العالية.  
تنقالت داخلية

الالعبني  ا�ستقطاب  يف  عالية  هّمة  اأبيييدت  الأنييدييية  اإدارات  بع�ض 
اإىل  لالعبني  عييدة  تنقالت  جييرت  اإذ  لفرقهم،  املميزين 
الييزوراء �سرغام  انتقال لعب  فرق خمتلفة، نذكر منها 
اإدارة  جددت  كذلك  اجلوية،  القوة  فريق  اإىل  اإ�سماعيل 
وّقييع  كما  طيييارق،  همام  الييالعييب  مييع  تعاقدها  اجلييوييية 
م�سطفى موؤيد للجوية قادمًا من النجف، ووّقع مهاجم 
القوة  ك�سوفات  على  الييرزاق  عبد  اأحمد  مي�سان  نفط 
اجلوية، ووّقع الالعب اأحمد زامل للجوية اأي�سًا قادمًا 

من فريق نفط الب�سرة. 

ُجييددت  الييذييين  الالعبني  مييع  فكانت  اليييزوراء  فريق  تعاقدات  اأمييا 
عقودهم  وهم كٌل من املحرتف املوريتاين احل�سن حويبيب ومهدي 
كامل واحلار�ض جالل ح�سن وحممد �سالح وحيدر اأحمد وجنم �سوان 
مهاوي  عالء  الالعب  اأي�سًا  وقع  كما  ميداين،  وزاهيير  رحيم  وعلي 

مو�سمني مع النوار�ض، كذلك انتقل �سعد عبد الأمر اإىل الزوراء.
�سالل،  علي  النجف  من  القادم  مع  الطلبة  تعاقدات  كانت  فيما   
العراق  �سباب  منتخب  وثالثي  فنجان  فرا�ض  اأربيييييل  من  والييقييادم 
ك�سوفات  على  ووّقييع  عييادل،  وعبا�ض  قا�سم  وم�سطفى  ماجد  عبا�ض 
ومن  حميد،  �سليم  الالعب  القا�سم  نييادي  من  قادمًا  الطلبة  نييادي 
خليل،  وعلي  �سعد  اأجمد  الالعبان  لالأنيق  وّقع  اأي�سًا  ال�سماوة  نادي 
ومن الديوانية الالعب حمود م�سعان، كما وّقع اأي�سًا احلار�ض 
ال�سرطة،  من  قادمًا  خليل  عييالء 
احلار�ض  الالعبني  عقود  وُجددت 
حمييمييد حيي�ييسيين ودوليييفيييان مييهييدي، 
مو�سى  حممد  الالعب  اأي�سًا  ووقييع 
قادمًا من فريق النجف. كذلك وقع 
ك�سوفات  على  املدرب قحطان جثر 
املو�سم  الييفييريييق يف  لييتييدريييب  الأنيييييق 

اجلديد.
 فيما كانت تعاقدات فريق النجف مع الالعبني �سجاد رعد قادمًا من فريق 
نفط الو�سط ومهاجم الكهرباء عالء حمي�سن وجتديد عقد الالعب حممد 
عبد الزهرة، ووّقع اأي�سًا على ك�سوفات الغزلن قادمًا من الكهرباء الالعب 
منتظر عبد ال�سادة والالعب اأحمد �سعيد من فريق نفط مي�سان. يف حني 
جدد للنجف اأحمد عبد احل�سني، وعاد الالعب �سجاد رعد قادمًا من نفط 
للنجف  وقع  كما  كرمي،  م�سطفى  الالعب  مع  التعاقد  النية  ويف  الو�سط. 
لعب املنتخب الأوملبي اأحمد اأوميكا ومهاجم الكهرباء عالء حمي�سن. اأما 
تعاقدات فريق نادي ال�سرطة فكانت مع الالعب حممد قا�سم الذي جدد 
عقده مع الفريق ووقع الالعب ب�سام �ساكر القادم من فريق النفط، وجدد 
�سعد ناطق تعاقده مع الفريق، كذلك وّقع الالعب حممد جفال واملحرتف 
اأكاكبو  وي�سلون  التوغويل  املحرتف  الالعب  ووّقع  لل�سرطة،  اأي�سًا  ويل�سن 

واحلار�ض اأحمد با�سل الذي ُجدد عقده مع القيثارة.
علي  فهم  النفط  نييادي  فريق  ك�سوفات  على  وّقعوا  الذين  الالعبون  اأمييا   
املدرب  عقد  ُجييدد  كما  الطلبة،  من  قادمًا  كرمي  حممد  واملدافع  بهجت، 
با�سم قا�سم، والالعب علي قا�سم، وكرار حممد القادم من فريق امليناء 
عبد  ح�سني  الالعب  مع  اأي�سًا  التعاقد  ومت  الر�سا،  عبد  اأحمد  والالعب 

الرزاق القادم من الطلبة.
اأدري�سان نيانغ وتعاقد   يف حني جدد امليناء تعاقده مع الالعب ال�سنغايل 
ووّقع  الو�سط،  نفط  من  القادم  عايد  الفقار  ذو  الالعب  مع  اأي�سًا  امليناء 
اأي�سًا الالعب �سراج الدين �سباح، ومازالت تنقالت الالعبني بني الأندية 

جارية على قدم و�ساق. 
 املحرتف�ن تعزيز للدوري

يقول ال�سحفي الريا�ض حممد علي: "قبل انطالق دوري النخبة العراقي 
داخلية  مع�سكرات  الكروية  الأندية  فرق  اأكييرث  تدخل  �سوف  القدم  بكرة 
بحيث  اجليدين،  الالعبني  جلمع  املدربني  من  كبرة  هّمة  مع  وخارجية 
اأ�سبح كل مدرب يبحث عن الالعب املميز من اأجل تقوية �سفوف فريقه، 
وهذه التنقالت بالن�سبة لالعبني هي من اأجل العقد )الد�سم( ولي�ست ولًء 
الالعبني  تعرف  العراقية  الريا�سية  اجلماهر  كانت  املا�سي  يف  للنادي، 
اآخر يف كل مو�سم بحثًا  ناٍد اىل  يتنقل من  اليوم  بينما الالعب  الفرق  يف 
العقود اخليالية  ب�سبب  الولء ذهب بغر رجعة  اأن  اأي  الأغلى،  العقد  عن 

لالعبني، ول باأ�ض بذلك، فمن حق الالعب البحث عن الرزق." 
 اأما املدرب جابر حممد فقال: "احلقيقة اأن الأمور املادية هي التي حتكم 
عالية  الأندية  بع�ض  يف  الالعبني  عقود  اأ�سعار  لأن  الالعبني  مع  التعاقد 
جدًا حتى اأ�سبحت الأندية الأخرى يف حرة من اأمرها، ول�سيما اأن بع�ض 
ما  �سوبر،  لعبني  مع  بالتعاقد  لها  ت�سمح  ل  مالية  ب�سائقة  متر  الأندية 
اأبناء النادي، فالالعب اليوم يبحث عن  جعلهم يبقون على جمموعة من 
املال حتى اإن كان مع فريق مغمور، اإذ ل وجود للولء يف زمننا هذا، فقد 
اأ�سبح املال فوق كل �سيء، وهو ما درج عليه الالعبون. بل هو ديدن اأغلب 

لعبي العامل ولي�ض الالعب العراقي فقط." 

يف الثمانينيات والت�شعينيات، كان ا�شم الالعب العراقي مرتبطًا 
بالنادي الذي ميثله يف دوري الكرة، حتى اأن اجلماهري الريا�شية كانت 

حينها تعرف لعبي الفرق عن ظهر غيب، ذلك اأن الالعب مل يكن 
يرتدي فانيلة اأخرى اإل ما ندر.

انتقالت الالعبني
ال�لء خارج التغطية!!

بغداد/ اأمرية حم�شن
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بطولة  يف  الأول  املركز  مييوؤخييرًا  اأ�ييسييرف  حقق 
اأثناء م�ساركته مع نادي هيبكو  فنلندا لالأندية 
من  الذهبية  امليدالية  كانت  حيث  الفنلندي، 
نييزالتييه يف  بييعييد عيير�ييض رائيييع طيييوال  ن�سيبه 

البطولة، اإل اأن هذا البطل مل يتلّق اأي ات�سال 
للعبة  املييركييزي  العراقي  الحتييياد  ميين  خييرب  اأو 
الغربة  هناك يف  اأن  يعلم  ل  الذي  اجلوج�ستو، 
بطاًل عراقيًا رمبا يحقق الإجناز الأوملبي الذي 

عجز عن حتقيقه كثر من ريا�سيي الحتادات، 
من  مييوؤخييرًا  اأ�سبحت  اجلوج�ستو  اأن  ول�سيما 

الألعاب الأوملبية.
مرت�سى  الييبييطييل  حيييياورت  ال�سبكة"  "جملة   
الأنييدييية  يف  الريا�سية  م�سرته  عيين  ليحدثنا 

الفنلندية فكان هذا احلوار: 

ريا�سية؟ عائلة  من  اأنك  •�سمعنا 
-نعم، اأنا من عائلة ريا�سية واإعالمية، فوالدي 
يف  ريا�سي  وعّمي  تلفزيوين،  وم�سور  �سحفي 
واأنا  تربوية،  م�سرفة  ووالدتي  الأج�سام،  كمال 
يف  متفوق  الفنلندية،  الطبية  الكلية  يف  طالب 
عائلتي  بف�سل  دائييمييًا  هلل  واحلييمييد  درا�ييسييتييي، 
ودعائهم ودعمهم امل�ستمرين، يف الدرا�سة ويف 
الريا�سة ا�ستطعت اأن اأرفع علم العراق عاليًا. 

ال�سعبة  اجلوج�ستو  ريا�سة  اخييرتت  •ملاذا 
جدًا؟

واليي  اجلوج�ستو  لعبة  اأهييوى  وانا  �سغري  -منذ 
MMA امل�سارعة احلرة، فهذه هي هوايتي، 
وكلي  الييعييام،  ون�سف  عييامييًا   ١٧ اليييييوم  عمري 
اأمل يف حتقيق الإجنازات على ال�سعد املحلية 
والعاملية كافة، و�ساأحقق حلمي بالتتويج العاملي 

-اإن �ساء اهلل- وللعراق اإذا ا�ستدعيت.

تلعب؟ الفنلندية  الأندية  اأي  •مع 
-حاليا اأمثل نادي HIPKO وهو من الأندية 
النادي  فريق  مع  �ساركت  املعروفة،  الفنلندية 
يف  املحلية  البطولت  من  كثر  يف  باجلوج�ستو 
املا�سي،  العام  الثاين  املركز  واأحييرزت  فنلندا 
املركز  اأحييرز  اأن  ا�ستطعت  العام  هذا  يف  لكن 
مناف�سة  يف  الذهبية  امليدالية  واأخطف  الأول 
قوية جدًا مب�ساركة اأكرث من ٢٠ ناديًا، فعندما 
العراقي و�سط فرحة  العلم  الو�سام رفعُت  نلت 
الأهل والأ�سدقاء الذين باركوا يل هذا الإجناز 
الكبر الذي ُيعد يف اأو�ساط املغرتبني العراقيني 

اإجنازًا لعراقنا احلبيب.

الذهبية؟ امليدالية  حققت  وزن  اأي  •يف 
حتت  لفئة  غييرام  كيلو   ٩٠ وزن  يف  -�ييسيياركييت 
اأتفوق على جميع  اأن  �سن ١8 عامًا، وا�ستطعت 
املناف�سني. ريا�سة اجلوج�ستو منت�سرة ومتار�ض 
اأوملبية،  غر  لعبة  كانت  وقد  فنلندا،  يف  كثرًا 
طوكيو  يف  الييدولييييية  الأوملييبييييية  اجتماع  يف  لكن 
التي  الأوملبية  الألعاب  �سمن  اأدرجييت  موؤخرًا 
باري�ض  الأوملبية يف  الألعاب  اأجندة  �ستدخل يف 

 .٢٠٢4

هل  الييعييراقييي  املنتخب  لتمثيل  ُدعيييييَت  •لو 
�ستمانع اأم توافق؟

بلدي  لكن  فنلندا،  يف  مغرتب  اأنني  -�سحيح 
العراق يبقى اأوًل وفوق كل �سيء و�ساأمثل بلدي 
باجلوج�ستو يف جميع البطولت الدولية و�ستكون 
امليدالية الأوملبية من ن�سيبي -اإن �ساء اهلل-.  

الريا�سية؟ م�سرتك  يف  دعمك  •من 
يف  دعموين  واأقربائي  وعّمي  ووالييدي  -والدتي 
موا�سلة هذه اللعبة و�ساندوين طوال رحلتي وما 
زالوا يقفون معي من اأجل حتقيق النت�سارات.

اجلوج�ستو؟ غر  اأخرى  م�ساركات  لك  •هل 
لريا�سة  فنلندا  بييطييوليية  يف  �ييسيياركييت  -نييعييم، 
MMA مع نادي هيبكو وح�سلت على املركز 

الثاين ونلت امليدالية الف�سية. 

هناك؟ العراقيل  بع�ض  تواجه  •هل 
بالعك�ض  هناك،  عراقيل  اأييية  توجد  ل  -اأبيييدًا، 
مبنتهى  الريا�سة  اأمييار�ييض  ييييرام،  كما  احلييال 

ال�سهولة.

تدريبك؟ على  اأ�سرفوا  الذين  املدربون  •َمن 
اأثر  لهم  ويوكا(  وفيلي  )اأو�سكري  -املييدربييون 

كبر يف م�سرتي. 

ريييا�ييسيية  غيير  اأخييييرى  هيييواييييات  لييديييك  •هل 
اجلوج�ستو؟

-اأتابع الألعاب القتالية دائمًا وامل�سارعة احلرة 
واملالكمة، كما اأتابع اأي�سًا مباريات كرة القدم.

هناك؟ التدريبية  الوحدات  جتري  •اأين 
-كما قلت م�سبقًا، اأجري التدريبات مع النادي 

اإىل  اأذهييب  نييادي هيبكو،  فيه وهو  األعب  الييذي 
امل�ستلزمات  بيياأحييدث  املجهزة  التدريب  قاعة 
والأجهزة الريا�سية واأجري الوحدات التدريبية 

مع جمموعة الالعبني الذين ميثلون النادي.

والريا�سة؟ الطب  بني  توفق  •كيف 
بينما  م�ستقبلي،  وهي  الدرا�سة  متفوق يف  -اأنا 
عنفها  برغم  املف�سلة،  هوايتي  هي  الريا�سة 
اأنظم  فانا  ال�سغر،  منذ  اأع�سقها  لكني  الكبر 
بجهد  والريا�سة،  الطبية  درا�ستي  بني  وقتي 
عائلتي ودعمها، و�ساأبلغ اأعلى املراتب �سواء يف 

الطب اأم يف الريا�سة -بحول اهلل-. 

تتمنى؟ •ماذا 
اأحقق النت�سارات العاملية يف هذه  اأن  -اأمتنى 
العراق يف  منتخب  اأمثل  اأن  اأمتنى  كما  اللعبة، 
البطولت القارية والعاملية لأرفع العلم العراقي 

يف اأكرب املحافل الريا�سية -اإن �ساء اهلل-.

املواهب العراقية املغرتبة 
منت�شرة يف جميع بلدان 

العامل، هذه املواهب على 
ا�شتعداد كامل لتمثيل 

املنتخبات الوطنية العراقية 
ولالألعاب الريا�شة كافة. ومن 

بني اأبرز الالعبني ال�شباب 
املغرتبني يف فنلندا لعب 

اجلوج�شتو البطل مرت�شى 
اأ�شرف ذو الــ17 ربيعًا.

فنلندا يف  امل��غ��رتب  اجل���ج�����ش��ت���  ب��ط��ل 

مرت�شى اأ�شرف:
ح�����ل�����م ح�����ي�����ات�����ي مت���ث���ي���ل 

املنتخب العراقي 

حاورته / اأمرية حم�شن
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تاألق واإبداع مبكران
وقع دوناروما اأول عقد احرتايف له مع نادي 
 ،٢٠١8 ولغاية   ٢٠١٥ عام  الإيطايل  ميالن 
وكييانييت بييداييية رائييعيية لييه مييع هيييذا اليينييادي 
وامل�ستويات  العرو�ض  اأروع  قدم  اإذ  العريق، 
اأمان  �سمام  كان  بل  الييدوري،  مباريات  يف 
لكنه  �سنه،  �سغر  من  الرغم  على  الفريق، 
اأ�ساد  وقد  امليالن.  مع  يكون  ما  اأروع  قدم 
مب�ستواه الكبر املدرب لوبيز عندما و�سفه 

بحار�ض امل�ستقبل للكرة الإيطالية. 

مع امليالن حتى اأيار 
 2021

اأطلقت  الأقاويل  من  كثر 
دونييارومييا  �سد احلييار�ييض 
ميالن،  نادي  تركه  حول 
كييان ذلييك عييام ٢٠١٧، 
لييكيينييه بيييعيييدهيييا اأنيييهيييى 
الأقاويل واجلدال حول 

لغاية  العقد  جدد  عندما  امليالن  يف  بقائه 
الدفاع عن  اأيييار من عام ٢٠٢١، وجنح يف 
اأنه  اأوروبييا حتى  امليالن يف مباريات  �سباك 
اإىل  الفريق  تاأهل  يف  الرئي�ض  ال�سبب  كان 
اأ�سغر  كان   ٢٠١8 عام  ويف  متقدمة،  اأدوار 
لعب بعمر ١٩ عامًا ي�سارك يف ١٠٠ مباراة 

مع امليالن.

احلار�س الأ�شا�شي 
ودونييياروميييا هو  مييوا�ييسييم  ميين خم�سة  اأكيييرث 
املا�سي  املو�سم  لغاية  الأ�سا�سي،  احلار�ض 
يف  الرائع  اأدائييه  على  حمافظًا  ظل   ،٢٠٢٠
قائدًا  كان  بل  جييدارة،  بكل  ال�سباك  حماية 
�سارك يف جميع  الأحيان،  بع�ض  للفريق يف 
الذي  املا�سي  املو�سم  يف  الفريق  مباريات 
احتل فيه امليالن املركز الثاين. بعد انتهاء 
امليالن  اإدارة  عملت   ،٢٠٢١ اأيييار  يف  عقده 
دون  لكن  عقده  متديد  اأجييل  من  امل�ستحيل 
النادي متطلباته،  اإدارة  تلبِّ  اإذ مل  جدوى، 
اأيييار  يف  الييالعييب  مييع  املفاو�سات  وتوقفت 

املا�سي.
�سارك دوناروما مع امليالن يف ٢٥١ مباراة 
نظافة  على  وحافظ  امل�سابقات،  جميع  يف 
ويف  ميييبييياراة.   88 يف  �ييسييبيياكييه 

منت�سف اأيار املا�سي وقع دوناروما عقدًا مع 
باري�ض �سان جرمان مدته خم�ض �سنوات.

مع املنتخبات الإيطالية
يف  ان�سم  عندما  اللعب  يف  دوناروما  تدرج 
 ١٧ بعمر  الإيييطييايل  املنتخب  اإىل  البداية 
اأي�سًا وكان  عامًا، ولعب للمنتخب الإيطايل 
لعب  اأ�سغر  اأ�سبح  حتى  عامًا،   ٢١ عمره 
�سنة،   ١٧ بعمر  الإيييطييايل  للمنتخب  يلعب 

وكان ذلك عام ٢٠١6. 
الكبر  احلييار�ييض  هييذا  لعب   ٢٠٢١ عييام  يف 
الييذي  الإيييطييايل  املنتخب  ت�سكيلة  �سمن 
�سارك يف اأمم اأوروبا ٢٠٢٠، واأ�سهم يف فوز 
الفريق الإيطايل  يف مباراة تركيا اإذ حافظ 
بثالثة  اإيطاليا  فوز  بعد  نظيفة  �سباكه  على 
اأهداف مقابل ل �سيء، واملباراة الثانية اأمام 
واملباراة  مماثلة،  النتيجة  كانت  �سوي�سرا 
انتهت  ويييلييز  �سد  كييانييت  لإيطاليا  الثالثة 
النهائي  اأما مباراة ن�سف  بهدف لال�سيء، 
�سد اإ�سبانيا فانتهت بهدف لكال الفريقني، 
وح�سمتها بعد ذلك ركالت الرتجيح فتاأهل 
املنتخب  اأميييام  النهائي  اإىل  الإيييطيياليييييون 
الإنكليزي، اإذ بعد مباراة قوية ومثرة متكن 
الإيييطيياليييييون ميين الييفييوز بييركييالت الرتجيح 
بييثييالثيية اأهييييييداف مييقييابييل هييدفييني، 
بف�سل حار�ض مرماهم 
دونييارومييا الييذي متكن 
ف�سمن  كرتني  رد  ميين 
بيييذليييك فيييييوز ميينييتييخييب 
اأمم  كاأ�ض  بلقب  اإيطاليا 

اأوروبا يورو٢٠٢٠ .

انطلق هذا احلار�ض العمالق من الأكادمييات الكروية، فقد تعلم 
اأ�شول حماية ال�شباك يف اأكادميية نادي نابويل الكروية عام 

٢٠٠٣، وعندما اأ�شبح نا�شئًا بعمر 14 عامًا وّقع معه نادي ميالن 
الإيطايل عقدًا قيمته ٢5٠ األف يورو، وهو الفريق نف�شه الذي 

كان �شقيقه الأكرب انتونيو يلعب له يف �شنوات �شابقة. 

مرمى  حار�س  اأف�شل 
يف ي�رو2020

جنم ال�شباك الإيطالية.. 

دوناروما 

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"



فمن اأجل تقوية عظام اجل�سم لبد من ممار�سة الريا�سة خم�ض 
مرات يف الأ�سبوع يف الأقل، وهو احلد الذي ين�سح به الأطباء ملدة 

ثالثني دقيقة، على اأن متار�ض يف الهواء الطلق.
اإجراء  فيمكنهم  الريا�سة  ممار�سة  يف  اخلييرباء  ال�سن  كبار  اأما 
من  دقيقة  ع�سرين  ملدة  اأ�سبوعيًا  مرات  ثالث  ال�سعبة  التمارين 
يف  ت�سهم  للكبار  فالريا�سة  اجل�سم،  قييوة  على  املحافظة  اأجييل 
باأمرا�ض  الإ�سابة  تقليل خطر  الع�سالت، ف�ساًل عن  منع �سمور 
ال�سغط وت�سلب ال�سرايني، كما تعزز الريا�سة قدرة الدماغ على 
امل�سنني،  ول�سيما  الإن�سان،  جل�سم  اأخييرى  فوائد  ولها  التفكر، 
فالريا�سة اأ�سبحت اأ�سلوب حياة �سحيًا، فهي تقلل من احتمالت 
الأمرا�ض التي قد ت�سيب كبار ال�سن، وتقلل من خطورة م�ساكل 
يرتافق  حني  ول�سيما  الييوزن،  على  ال�سيطرة  يف  وت�ساعد  القلب، 
ذلك مع عادات غذائية �سحية، وتزيد من كثافة العظام، ولأنها 
تقوي العظام فاإنها تقلل من احتمالت ك�سر الورك، وحدوث مر�ض 
املنا�سبة،  الريا�سة  ال�سن مبمار�سة  ين�سح كبار  ال�سكري. كذلك 
ا�ستن�ساق  يف  ت�سهم  فهي  الهوائية،  التمارين  ممار�سة  يجب  كما 
وي�سمن  املزاج  ُيح�ّسن  الذي  الأمر  الأوك�سجني،  اأكرب من  كميات 
اأما عن متارين تقوية الع�سالت،  �سحة اأف�سل للجهاز التنف�سي. 
ويجب  الع�سالت،  تقوية  اأجييل  من  اخلفيفة  الأثقال  رفع  فيجب 
ال�سالمل  �سعود  مثل  اجلاذبية  مقاومة  متارين  ممار�سة  اأي�سًا 
لها فوائد عدة فهي تقلل  التمارين  الأوزان اخلفيفة، هذه  وحمل 
من الإ�سابات وت�ساعد يف احلفاظ على الكتلة الع�سلية التي تتاأثر 
مع العمر.كما يجب ممار�سة التمارين اخلا�سة باملرونة من اأجل 
ممار�ستها  ويف�سل  ال�سد،  متارين  مثل  املف�سل  حركة  حت�سني 

بحيث ت�سمل الع�سالت الرئي�سة.
و�شايا 

ل يختلف اثنان يف اأن املر�ض والأمل والإ�سابات متثل اأ�سّد العقبات 
هناك  فاإن  لذلك  الريا�سة،  ممار�سة  عن  ال�سن  كبار  تعيق  التي 
وال�ستمرار  املخاوف  تقليل  يف  ت�سهم  التي  الو�سايا  من  كثرًا 
بدون  الريا�سي  الن�ساط  اإجراء  ميكن  اإذ  الريا�سي،  الن�ساط  يف 
اإذا مل يكن ال�سخ�ض م�سابًا باأمرا�ض القلب  ا�ست�سارة الطبيب، 
املفا�سل.  واأمل  والييدوخيية  ال�سدر  اآلم  وجييود  وعييدم  وال�سكري 
وعند ممار�سة الريا�سة بعد انقطاع طويل وعدم احلركة ين�سح 
مبمار�سة متارين خفيفة ملدة ل تتجاوز الع�سر دقائق بعدها تزداد 
تدريجيًا، ويف حالة حدوث مر�ض لبد لل�سخ�ض من اأن يبتعد عن 
الريا�سة فرتة حتى �سفائه، بعدها ميكنه العودة ملمار�سة الريا�سة 
باأخذ  ين�سح  اإ�سابة،  حدوث  حالة  يف  كذلك  تدريجي،  نحو  على 
ق�سط من الراحة، ثم العودة من جديد بتمارين خفيفة ق�سرة 

وزيادتها تدريجيًا.

عندما يبلغ الإن�شان مرحلة متقدمة من العمر، فاإن 
الأمرا�ض تتكاثر عليه بدون �شك، اإل اإذا مار�ض الريا�شة 
على نحو منتظم. هنا يختلف احلال، فالريا�شة مل تكن 
يومًا ما حكرًا على ال�شباب فقط، فقد مار�شها الرجال 
والن�شاء على اختالف اأعمارهم، اليوم ن�شتعر�ض بع�ض 
الو�شايا لكبار ال�شن ممن ميار�شون الريا�شة وقاية من 
الأمرا�ض.

ب كبار ال�شن  جُتنِّ
الإ�شابة بالأمرا�س 

الريا�شة

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"
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اس��������رت��������ي

اأبي  تذكرت  املو�سوع،  هذا  كتابة  يف  اأفكر  واأنييا 
ييي�ييسييادف مثل هييوؤلء  كييان  -رحييمييه اهلل- حييني 
بي)اأبو  منهم  ي�سادفه  من  في�سف  الأ�سخا�ض 
ب�سخرية  ينطقها  لأنييه  نبت�سم  وكنا  الييُعييّريييف(، 
وا�سحة لكننا مل نكن ندرك معنى هذه الت�سمية 

اآنذاك، ومع تقدمنا بالعمر اأدركناها.
لكن ال�سوؤال الذي ميكن اأن يثار هنا: هل تقت�سر 
لدى  متف�سية  اأنييهييا  اأم  الييرجييال؟  على  الييرثثييرة 

الن�ساء اأي�سًا؟ 
م�شدر اإزعاج وملل

مير يف حياتنا كثر من النماذج الرثثارة، ن�ساًء 
ورجاًل، يت�سورون اأنف�سهم مو�سوعة يف كل �سيء 
واأنهم لبد من اأن ي�سغي لهم اجلميع وينتبهوا ملا 
يقولون، هذا ما بداأت به ال�سيدة )�سمرة داخل( 
-موظفة، ٥8 عامًا- وكانت متذمرة اأ�سد التذمر 
ميدان  يف  ت�سادفهم  ما  كثرًا  الذين  هوؤلء  من 
ما  "اإذا  تييقييول:  اخلا�سة،  املجال�ض  ويف  العمل 
حتققت من كالمهم الذي قد ي�ستغرق �ساعات يف 
مو�سوعات �ستى، تكت�سف اأنهم يلوكون معلومات 
�سوى كالم  لي�ض  فيها،  خاطئة متداولة ل جديد 
م�سدر  يكونون  هييوؤلء  مثل  منه،  فائدة  ل  مكرر 
الأعمال  اإجنيياز  يف  وتاأخر  وملل  للجميع  اإزعيياج 

املطلوبة."
الرثثارون ح�شري�ن

 ٥3 -مييوظييف،  كيياظييم(  )ميياجييد  ال�سيد  حدثني 
عامًا- عن اأمنوذج احل�سري الذي يد�ض اأنفه يف 
كل ق�سية ل تعنيه، قائاًل: "توجد معنا يف العمل 
زميلة موظفة، دائمًا ما حت�سر نف�سها يف م�ساكل 
اأو مو�سوعات زمالئها وزميالتها وتتدخل يف اأدق 
التفا�سيل وتق�ض التفا�سيل لزمالء يف العمل اأو 
خارجه دون الكرتاث بخ�سو�سيات الآخرين، ما 
يعر�سها للم�ساكل وانتقاد الزمالء وتذمرهم من 

جمال�ستها."
حب الذات

 - ييي�ييسييار(  اآل  ح�سني  عييريييبييي  )حمييمييد  ال�سيخ 
بعيد  �سخ�ض  هو  الرثثار  "اإن  يقول:  ٥١عييامييًا- 
بحب  ممزوجة  زائييدة  طاقة  ميلك  الواقعية  عن 
يحاول  اجلميع،  من  اأف�سل  باأنه  واعتقاد  الذات 
دائمًا اأن يذكر منجزاته، مثل هوؤلء ل ي�ستطيعون 
فيتعر�سون  املنا�سب،  الوقت  يف  األ�سنتهم  م�سك 

كثريًا ما يت�شدر اجلل�شات 
اأو النقا�شات العائلية 
يف جمتمعات الأقارب 
والأ�شدقاء اأ�شخا�ض 

يتحدثون يف �شتى 
املو�شوعات اخلا�شة 

والعامة يف العلوم والفنون 
و�شوؤون احلياة وال�شيا�شة 
ويف كل �شيء، قد يبهرك 

حديثهم،  لكنك يف النهاية 
ل مت�شك ب�شيء من ذلك 

احلديث، بل جتده قب�ض 
ريح!

يتحدث الُعّريف"..  "اأب� 
يف كل �شيء 

م�شيعٌة لل�قت 
وتقليٌل للهيبة

الث�رثرة

فكرة الطائي
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الع�سائرية  الأو�ييسيياط  يف  وال�سخرية  للمطبات 
التي تعتمد الكالم املوزون الذي يظهر �سخ�سية 

املتكلم."
الث�رثرة وال��شائل الت�شالية

ال�سيدة )فيحاء خ�سر ال�سكري( -متقاعدة، 6٥ 
�ساحبها  جهل  على  تدل  "الرثثرة  تقول:  عامًا- 
واهتمامه بالرتهات يف وقت يعي�ض النا�ض ظروفًا 
�سعبة، وهي اأي�سًا م�سيعة للوقت، لكنها اأ�سبحت 
لفتة  ظاهرة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 
للنظر، ول�سيما يف وقت انت�سار فايرو�ض كورونا 
الإنرتنيت  اأ�سبح  اإذ  الييتييجييوال،  حظر  وفيير�ييض 
ومواقع التوا�سل الجتماعي اأهم الو�سائل ل�سيوع 
هذه الظاهرة يف العالقات الجتماعية، وجماًل 
للرثثرة الفارغة لق�ساء الوقت وتبادل الإ�ساعات 
والأخبار الكاذبة وامل�سموعات غر احلقيقية، اإذ 
ي�ستخدم الهاتف النقال ل�ساعات طوال دون عمل 

اإيجابي، بل ثرثرة وم�سيعة وقت فقط."
عرقلة العمل

الأعمال  اإجناز كثر من  الرثثرة عرقلة  "ت�سبب 
الوظيفية، وهو الأمر الذي اأعاين منه يف ميدان 
فوزي(  مييراد  )كييرمي  ال�سيد  بييداأ  عملي،" هكذا 
واأ�ييسيياف:  معي  حديثه  عييامييًا-   4٥ -مييوظييف، 

واأنا  راأ�سي  فوق  دائمًا  يقف  الرثثار  هذا  "فمثل 
الأعييمييال  بع�ض  لإجنيييياز  حا�سبتي  عييلييى  اأعييمييل 
املطلوبة وظيفيًا ول يتوقف عن الرثثرة يف �ستى 
الأمور يف داخل العمل اأو خارجه، وعندما اأُظهر 
انزعاجي من وقفته وثرثرته يخرج متذمرا وكاأنه 

مل يت�سبب يف عرقلة اأجناز الأعمال."
جمربون على ال�شمت

اأخربتني ال�سيدة )ابتهال حممد حم�سن( -ربة 
ال�سمت  تلتزم  ما  كثرًا  اأنها  عامًا-   4١ بيت، 
جميييربة اأميييييام الييييزيييييارات املييفيياجييئيية جليييارات 
ال�سمت  التزام  اإىل  "ا�سطر  تقول:  ثييرثييارات، 
دعوة  دون  من  يل  جييارة  لزيارتي  تاأتي  عندما 
اأحاديث عدة ل تعني يل �سيئًا، كما  وتخو�ض يف 
اأنها تخو�ض يف �ِسَر جارات يل وهو ما ل اأرغب 
فيه ول اأحب �سماعه ويهرب الوقت من بني يدي 
كان من  التي  البيتية  الأعمال  ويفوتني كثر من 

املفرت�ض اإجنازها يف ذلك الوقت ال�سائع."
يف اخلتام

-تدري�سي،  الربيعي(  حممد  )فا�سل  الدكتور 
الرثثرة  �سايكولوجية  عن  حدثني  بابل-  جامعة 
عن  فف�ساًل  نف�سية،  خا�سية  "الرثثرة  قييائيياًل: 
من  الغ�ض  اأو  ال�سخ�ض  اإ�سعاف  يف  اإ�سهامها 

ما  فيياإن  والرتييبيياط،  العالقة  مواقف  يف  مكانته 
مكررة  معلومات  اأو  حديث  مادة  من  عنها  ينتج 
امل�ستوى  على  وعالجها  الأغييلييب.  على  تنفع  ل 
الأ�ييسييوب  بييل  ينفع،  ل  وحييده  بالن�سح  الييفييردي 
مراجعة الطبيب النف�سي. وجند بني حني واآخر 
يعيد  احلديث،  يف  ي�سهب  اجلل�سة   يف  م�ساركًا 
اأحييد  عيين  يفت�ض  وكيياأنييه  وميييرات،  مييرات  الفكرة 
ي�سمعه ق�سرًا، ي�سف املوجودون اإ�سهابه ومعاودة 
الأفكار ثرثرة. وقد ن�سادف �سخ�سًا اآخر يقحم 
عالقة  لها  لي�ست  وموا�سيع  اأفكارًا  احلديث  يف 
ل  ووقائع  اأ�ييسييرارًا  يك�سف  وقد  املو�سوع،  باأ�سل 
الفعل  فهذا  املو�سوع،  �سلب  لإقحامها يف  جمال 
اأحدهم  نرى  الإعييالم  ويف  ثرثرة.  باأنه  يو�سف 
ببواطن  الوحيد  الييعييارف  وكيياأنييه  نف�سه  عار�سًا 
ويخلط  العبارات،  ويلوك  الفكرة،  يعيد  الأمييور، 
اأفكاره  عن  فيقال  عبثي،  فو�سوي  بنحو  الأفكار 

اإنها ثرثرة. 
من هذه الوقائع والأو�ساف واأمور عديدة تتكرر 
النظر  القول من وجهة  يف جمرى احلياة ميكن 
يف  ا�سطراب  هي  املفرطة  الرثثرة  اإن  النف�سية 
يف  الإفيييراط  اإىل  ييييوؤدي  وال�ييسييرتجيياع  التوا�سل 
ال�سرت�سال وزيادة م�ستويات التكرار، يراه بع�ض 
النف�سية،  الدفاع  اآليات  يف  �سعفًا  النف�ض  علماء 
ل�سطرابات  عار�سًا  الآخيير  بع�سهم  وي�سنفه 

نف�سية اأو ناجتًا عر�سيًا لإ�سابات مر�سية."
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مواقع  اإىل  �ييسييافييروا   ٪٢٠ نحو  اأن  وظييهيير 
�ييسييييياحييييية ُتييقيي�ييسييى فيييييهييا الييعييطييالت فقط 
للح�سول على ال�سورة املرغوبة يف �سفحات 
مالب�ض  اآخييرون  ا�سرتى  بينما  الأن�ستغرام، 
مراكز  اإىل  باهظة  مبالغ  ودفييعييوا  جييديييدة 
يف  طيييياولت  وحييجييزوا  التجميل  عييالجييات 
مطاعم فاخرة للح�سول على مظهر مثايل.

اجلمال الرقمي
�سبع  نحو  العادي  البالغ  ال�سخ�ض  يق�سي 
�ساعات �سهريًا يف التقاط ال�سور وحتريرها 
اأن  اأي�سًا  وظهر  الإنرتنت،  ن�سرها عرب  قبل 
�ستة من كل ع�سرة ي�سعرون بال�سغط للتوافق 
مع ُمُثل اجلمال الرقمي، لذا اأبرمت �سركة 

عامل  مع  �سراكة   Plenty of Fish
لتقدمي  هيمينك�ض(  )جو  ال�سلوكي  النف�ض 
اإر�سادات عن تعزيز الثقة بالنف�ض وت�سجيع 
الطبيعية  ذواتهم  تبني  على  الربيطانيني 
عندما يتعلق الأمر بوجودهم عرب الإنرتنت 
و�سفحات التعارف، وتعد هذه ال�سراكة هي 
اأحدث خطوة من من�سة التعارف للم�ساعدة 
غر  الرقمية  اجلييمييال  معاير  معاجلة  يف 
متت  التي  ال�سور  حظرت  اأن  بعد  الواقعية 
ت�سفيتها ب�سدة من تطبيقها يف عام ٢٠١٩.

تلفزي�ن ال�اقع
على  ال�سديد  الرتكيز  مع  هيمينك�ض:  يقول 
الواقع  تلفزيون  برامج  من  املثايل  املظهر 

مثل "Too Hot to Handle" اإىل 
الكمال يف الأن�ستغرام، فال عجب اأن يرغب 
لأنف�سهم  ن�سخة  اأف�سل  تقدمي  يف  العزاب 
الييذهيياب  لييكيين  امليييواعيييدة،  تطبيقات  عييلييى 
واقعية  غر  �سورة  خللق  احلييدود  اأبعد  اإىل 
فرد  كل  يجعل  ما  يزيل  لالأ�سف،  لأنف�سهم، 

فريدًا ويربز ك�سريك حمتمل.
ال�شريك املنا�شب

مع �سعور ٥٩٪ من العزاب بال�سغط للتوافق 
الوقت  حان  فقد  الرقمي،  اجلمال  ُمُثل  مع 
خلف�ض ال�سغط وت�سجيع العزاب على تبني 
مقابلة  فر�سة  لتعظيم  الطبيعية  ذواتييهييم 
العي�ض  اأن  البحث  ووجد  املنا�سب،  ال�سريك 

يف ظل جائحة كوفيد ١٩ قد اأدى اإىل تفاقم 
ي�سعر  اإذ  معينة،  بطريقة  للنظر  ال�سغط 
باأن الإغالق  البالغني ٥٥٪  اأكرث من ن�سف 
كان له تاأثر �سلبي على احرتامهم لذاتهم.

اأكرث من �سبعة من كل ع�سرة مزيدًا  ق�سى 
ب�سبب  املنزل  يف  عالقون  وهييم  الوقت  من 
الوباء وعّدل نحو 6٧٪ �سورهم وا�ستخدموا 
اعتادوا  مما  اأكييرث  الفرتا�سية  املر�سحات 
 ٪6١ ذكيير  الييواقييع  ويف  الييوبيياء.  قبل  عليه 
يف  اأنف�سهم  وروؤييييية  امليينييزل  ميين  العمل  اأن 
جعلهم  بالعمل  اخلا�سة  الفيديو  مكاملات 
قبل  عليه  كانوا  مما  مبظهرهم  وعيًا  اأكييرث 

 ٪46 واعيييييرتف  الإغيييييييالق، 
وخلفيات  مر�سحات  با�ستخدام  اآخييييرون 
افرتا�سية مدجمة يف هذه املكاملات لتح�سني 
 ٪4٢ واأ�ساف  الإعيييداد،  وحت�سني  الإ�ييسيياءة 
ممييين �ييسييمييلييهييم ال�ييسييتييطييالع ميير�ييسييحييًا اأو 
وكان  �سورهم،  جميع  على  �سلفًا  �سبطوه 
اإر�ساًء،  اأكرث  لتكون  الإ�ساءة  يعززون   ٪4١
على  من  ال�سوائب  اأو  البقع  ميحون   ٪34 و 
�سكل  يعدلون   ٪٢4 يييقييارب  ومييا  ب�سرتهم، 
اأو منحنيًا  اأ�سغر  اأج�سامهم بانتظام ليكون 
واأظييهيير   ،)One Poll لأرقييييام  )وفييقييًا 
البحث اأن من املده�ض اأن 4٠٪ من الرجال 
ووجوههم  اأج�سامهم  �سكل  بتعديل  اعرتفوا 
يف ال�سور عرب الإنرتنت، مقارنة بي ٢٩٪ من 

الن�ساء.
عي�ب الت�ش�ير

حترير  تطبيقات  اإىل  ال�سهل  الو�سول  يعد 
اليي�ييسييور مييين بيييني اأهيييييم الأ�يييسيييبييياب الييتييي 
جتييعييل الييربيييطييانيييييني ييييحيييررون �ييسييورهييم 
يحاولون   ٪3٢ نحو  اأن  اإذ  الإنييرتنييت،  عرب 
�سورهم  يعدلون  الذين  الآخييرييين  مواكبة 
طبيعية  �سورة  كل  ويكرهون   ،٪3٠ بن�سبة 
العزاب من  التقطت لهم، ويعتقد ٢8٪ من 
بحثهم  اأن  التعارف  تطبيقات  م�ستخدمي 
عن احلب �سيتاأثر �سلبًا اإذا مل يخفوا عيوبهم 
الييي 46٪ ي�سبحون  يييقييارب  ومييا  امليي�ييسييورة، 

الأوىل  الييلييقيياءات  تييوتييرًا يف  اأكيييرث 
املحتمل  اخليياطييب  اأن  ميين  خييوفييًا 
كما  �سخ�سيًا  جذابني  يجدهم  لن 
من  العك�ض  على  اأو  �سورهم  توحي 
مع  يتوافق  ليين  موعدهم  واأن  ذلييك 

توقعاتهم بن�سبة ٪4٢.
واملييال  الييوقييت  ميين  الييرغييم  لكن على 
واجلهد املبذول يف اإن�ساء ملف تعريف 
يقولون   ٪64 فيياإن  بييه،  يفخرون  رقمي 
�سخ�سية  �ييسييورة  روؤيييية  يف�سلون  اإنييهييم 
طبيعية غر معدلة على و�سائل التوا�سل 
اأو ملف تعريف تطبيق التعارف  الجتماعي 

املحتمل بدًل من �سورة مفلرتة ب�سدة.
z اجليل

)اجليل  بي  الأمر  يتعلق  عندما  العدد  يزداد 
اإذ  الألييفييييية(  يلي جيل  الييذي  )Z )اجليييييل 
ال�سور  م�ساهدة  عييدم  منهم   ٪٧٧ يف�سل 
ال�سخ�سي  املييلييف  يف  ب�سدة  ّفيت  �سُ الييتييي 

لالأغرا�ض الرومان�سية.
العالقات  ميياكييلييني(، خييبييرة  تييقييول )كيييييت 
معرفتنا  ميين  الييرغييم  عييلييى  الجييتييميياعييييية: 
بييحييقييائييق تييطييبيييييقييات وميير�ييسييحييات حتييرييير 
البحث  للقلق حقًا روؤية  ال�سور، فمن املثر 
امل�ستثمر  واجلييهييد  وامليييال  الييوقييت  ومييقييدار 

لتحقيق اأمر غر واقعي مثايل للجمال.
ب�سكل  للده�سة  مثر  اأميير  هييذا  واأ�ييسييافييت: 
الييعييزاب  مييين   ٪64 اأن  الييعييلييم  ميييع  خييا�ييض 
معدلة  غيير  طبيعية  �ييسييور  روؤيييية  يف�سلون 
قللنا   ٢٠١٩ عييام  يف  املحتملة.  لييلييتييواريييخ 
ي�ستخدمون  الييذييين  اأولييئييك  على  ال�سغط 
من  ب�سدة  امل�سّفاة  ال�سور  بحظر  تطبيقنا 
بالذات،  ال�سبب  لهذا  ال�سخ�سية  امللفات 
الأمييام،  اإىل  خطوة  نخطو  اأن  نريد  والآن، 
ما  كييل  تبني  عييلييى  الييربيييطييانيييييني  بت�سجيع 
يف  م�سداقيتهم  واإظهار  فريدين  يجعلهم 

ملف تعريف التعارف. 

ينفق الأ�شخا�ض البالغون من 
الربيطانيني )ن�شاًء ورجاًل( 

كل عام نحو اأربعة مليارات 
جنيه اإ�شرتليني �شنويًا فقط 

للتقاط �شورة )ملف �شخ�شي 
مثالية(، اإذ اأجرى واحد من كل 
خم�شة جل�شة ت�شوير للح�شول 

على هذه ال�شورة املثالية مللف 
تعريف التعارف اأو �شفحة 

LinkedIn اأو من�شة التوا�شل 
الجتماعي.

م���ل���ي���ارات   4 ك���ل���ف���ت���ه 
جنيه اإ�شرتليني..

 ه��س اجلمال الرقمي

ترجمة: ثريا ج�اد

عن الديلي اأك�شربي�ض
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الأبي�ض  الأليييوان؛  �سيدا  هما  كال�سيكيني  لونني  هناك  اأن  اجلميع  يعلم 
اللونني  من  املزيج  هذا  واإن  اإطاللتك،  اأناقة  من  يزيدان  فهما  والأ�سود. 
ل يغيب عن �ساحة املو�سة اأبدًا، ول تخلو خزانة املراأة منه، لأنه يتما�سى 
مع كل التدرجات والإطاللت مع اإ�سافة بع�ض الأك�س�سوارات الرائعة مثل 
الأحزمة العري�سة اأو ال�سيقة والأحذية احلمر واملجوهرات الذهبية. هناك 
كثر من الت�ساميم املثرة والأنيقة والأفكار الع�سرية التي ميكن ارتداوؤها 
اأن  اأو املنا�سبات املختلفة، لذا ميكنك �سيدتي اجلميلة  اأو الليل  يف النهار 
بنطرون  مع  اأ�سود  قمي�ض  ارتييداء  مثل  الإبداعات،  هذه  على  نظرة  تلقي 
اأبي�ض بطول الكاحل وحذاء م�سطح اأو كعب عاٍل مدبب وحقيبة كبرة اأو 
اأناقتك  لإكمال  رائعة  �سم�سية  نظارة  اإ�سافة  مع  �سغرة -ح�سب ذوقك- 
ب�سكل اأخاذ، اأو قمي�ض اأبي�ض وتنورة ق�سرة �سيقة بحزام وحذاء اأحمر 
اأو �سرتة �سوداء وحتتها قمي�ض  الأ�ساور ونظارات كبرة احلجم،  وبع�ض 
�سيكون ذلك مثرًا لالإعجاب.  �سوداء،  تنورة  اأبي�ض مربوط باحلزام مع 

تتميز املالب�ض ال�سود والبي�ض باجلراأة والب�ساطة فهي اأنيقة ب�سكل دائم.
ن�شائح لرتداء ف�شاتني بي�س و�ش�د

من ال�سروري ارتداء البدلة البي�ساء التي تنا�سب نوع ج�سمك لكي متنحك 
اأ�سلوبًا اأنيقًا وجريئًا وكال�سيكيًا يليق بك، وظالل عيون برونزيًا اأو نحا�سيًا، 

لإ�ساءة وجهك واإعطائه توهجًا.
م�سبك  ارتييداء  اأو  وجهك  عن  واإبعاده  �سعرك  وت�سفيف  احلمر،  ال�سفاه  
رقيق من حجر الراين ي�سيف مل�سة على ف�ستانك الرباق، مع حقيبة ف�سية 
عدة  فهناك  ال�سود  الف�ساتني  اأما  مظهرك،  على  عمق  لإ�سفاء  ذهبية  اأو 
عند  الأناقة  من  مل�سة  واإ�سافة  مظهرك  لإكمال  لرتدائها  خمتلفة  طرق 
ق�ساء اأم�سية، فالف�ستان الأ�سود الق�سر هو خيار منا�سب مع حزام عند 

اخل�سر وقالدة جريئة واأقراط �سغرة اأنيقة.
اأو  وبي�ض  �سود  خطوط  مع  القدمي  الطراز  من  م�ستوحاة  ف�ساتني  توجد 
الذي يعطي مظهرًا  الكثيف  الأ�سود  الأ�ساور واحلزام  نق�سات منقطة مع 
جذابًا، اأو ف�ستان ماك�سي طويل ميتزج فيه اللونان مع قالدة ملونة وحذاء 

ف�سي لإطاللة اأنيقة ع�سرية واأ�سلوب مثايل يلفت الأنظار.

مظهر ع�شري 
كال�شيكي

م����������ش����ة
و  الأ�ش�دالأبي�س

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

* تو�سع كمية من املاء يف قدر على النار مع 
حتى  وتييرتك  الزيت  من  وقطرات  ملح  ر�سة 
وتقلب  القدر  يف  املعكرونة  تو�سع  ثم  تغلي، 
وترتك 10 دقائق حتى تن�سج وتلني، ت�سفى 

بعدها وترتك لتربد.
واللنب وع�سر  الرا�سي  مع  املايونيز  ن�سع   *
الليمون يف كا�سة عميقة ونقلب اخلليط حتى 
وامللح  اجلنب  ي�ساف  ثم  املكونات،  تتجان�ض 

والفلفل الأ�سود والثوم وتخلط املكونات معًا.

* ي�ساف زيت الزيتون بالتدريج مع التحريك 
حتى نح�سل على �سل�سة كرميية القوام.

ثم  ونقلب،  ال�سل�سة  اإىل  الييذرة  ن�سيف   *
اأن  اإىل  وبخفة  بالتدريج  املعكرونة  ن�سيف 

ينتهي مقدار املعكرونة كله. 
* ن�سكب ال�سلطة اجلاهزة يف �سحن التقدمي 

وتزين بحبات الذرة والبقدون�ض املفروم. 
من  قطع  اأو  الفلفل  اإ�سافة  ميكن  )للتنويع 

�سدر دجاج، اأو قطع من الفطر امل�سلوق.

* كوب من املعكرونة 
* ن�سف كوب ذرة م�سلوقة 

* ف�ض ثوم مهرو�ض 
* كوب من اللنب 

* ثالث مالعق من الرا�سي

* ثالث مالعق من املايونيز 
* ملح وفلفل اأ�سود 

* ربع كوب من زيت الزيتون 
* ملعقة كبرة من اجلنب ال�سائل 

* ع�سر ليمونة واحدة 

مقبالت املعكرونة بال�شل�شة البي�شاء

وين�سف  الييبيياذجنييان  يغ�سل   *
مكعبات  اإىل  ويقطع  ويق�سر 
اإليييييه امللح  �ييسييغييرة وييي�ييسيياف 
باملاء  ي�سطف  بعدها  ويييرتك، 

وين�سف. 
* يق�سر الب�سل ويفرم ناعمًا، 
اإىل مكعبات  الطماطم  وتقطع 
�سغرة مع اإبقاء �سرائح منها. 
من  وين�سف  اللحم  يغ�سل   *
كبرة  مقالة  يف  جيييييدًا،  امليياء 
ييي�ييسيياف زيييييت اليييزييييتيييون مع 
ر�سة  مع  جيدًا  ويقلب  الب�سل 
لونه،  ي�سقر  حتى  ويييرتك  ملح 
بعدها ن�سيف الفلفل الأخ�سر 
والييييثييييوم امليييهيييرو�يييض وتييقييلييب 

املكونات جيدًا.
الب�سل  اإىل  اللحم  ي�ساف   *
يتغر  حتى  املييكييونييات  وتقلب 
ن�سيف  البني،  اإىل  اللحم  لون 
املكونات،  ونقلب  الباذجنان 
الطماطم  مكعبات  ن�سيف  ثم 
مليييدة خم�ض  وتييغييطييى  وتييقييلييب 

دقائق.
الطماطم  معجون  ن�سيف   *
واليييفيييليييفيييل الأ�يييييسيييييود وتييقييلييب 
املييكييونييات، ثييم ييي�ييسيياف كييوب 
حلقات  ون�سع  املغلي  امليياء  من 
مع  املييكييونييات  فييوق  الطماطم 

ع�سر الليمون.
متو�سطة  نيييار  عييلييى  ييييرتك   *
جميعًا  املكونات  تن�سج  حتى 
ال�سل�سة  من  القليل  ويتبقى 

يف الطبق. 
�سحن  يف  امل�سقعة  ن�سكب   *
اليييتيييقيييدمي وتيييزيييين بيياليينييعيينيياع 
اأو  مييع اخلبز  وتييقييدم  الييطييازج 

الرز.

م�شقعة الباذجنان 
الرتكية باللحم املفروم 

تكفي لع�شرة اأ�شخا�ض 

)تكفي خلم�شة اأ�شخا�ض(

تلقى املعكرونة ا�شتح�شان النا�ض من اأعمار �شتى، وذلك ل�شهولة اإعدادها، 
اإذ اأنها ل تاأخذ الكثري من الوقت واجلهد، وكذلك لتناغمها مع كثري من 

الإ�شافات، فمن املمكن اإ�شافة اخل�شار واللحوم والأجبان وغريها، اليوم �شنعد 
طبق �شلطة ومقبالت وميكن اأن يكون طبقًا رئي�شًا باإ�شافة �شدر دجاج اأو فطر 

اأو اأية مكونات ثانية.

* كيلو من الباذجنان و ثالث حبات من الب�سل 
* ثالثة ف�سو�ض من الثوم املهرو�ض 

*  ن�سف كيلو من اللحم املفروم 
* ثالث حبات من الطماطة 

* ملح و فلفل ا�سود وزيت زيتون 
* حبة فلفل اخ�سر 

*  ثالث مالعق كبرة  من معجون الطماطم 
* ملعقة كبرة من معجون الفلفل احلار 

* ع�سر ليمونة 

تعد م�شقعة الباذجنان الرتكية من الوجبات والأطباق ال�شيفية 
اللذيذة، ول�شيما ملن لديه نظام غذائي �شحي، وتقدم مع الرز واخلبز 

يف معظم الأحيان. ت�شلح امل�شقعة وجبة غداء اأو طبق ع�شاء خفيفًا 
ولذيذًا. وهذه الأكلة �شهلة الإعداد ومبقادير ب�شيطة ومتوفرة يف كل منزل. 
ميكن ال�شتغناء عن اللحم املفروم واإ�شافة اخل�شار ال�شيفية الأخرى لت�شبح 

طبقًا نباتيًا لذيذًا.
املحتوى الرئي�ض يف هذه الوجبة هو الباذجنان الذي يحتوي مواد معززة ل�شحة 

القلب وال�شرايني وم�شادات الأك�شدة القوية، ف�شاًل عن البوتا�شيوم وفيتامني 
C وفيتامني B6 ويعمل على تخفي�ض م�شتويات الدهون والكول�شرتول يف الدم 

واحلفاظ على �شغط الدم وم�شتوياته املنتظمة يف اجل�شم. 

املقادير:
طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد:

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

القريب  الوقت  رافقكم طوال  الذي  ال�سغط  اجلوزاء... �سخ�سيا..بعد 
املا�سي انتم الآن يف اأجواء احلظ وبو�سعكم املبادرة على اأكرث من �سعيد 
دورًا كبرًا  يلعب احلظ  الدرا�سة..  ال�ستفادة من ذلك. يف  لذا عليكم 

فر�ض  على  الييربج  هذا  مواليد  من  كثر  ح�سول  يف  وبييارزًا 
درا�سية حتى واإن مل يكونوا مناف�سني لهم.

�سعوبات  وهناك  نف�سيًا  منكم  التعب  ينال  ال�سحة..  ال�سرطان...   
لذلك  النتباه  عليكم  لذا  ال�سركاء  ل�سيما  بع�سكم  يواجهها  نف�سية 
وعدم التدخل يف اأمور ل تعنيكم يف الوقت املقبل ..ماليا..هناك فر�ض 

تربز اأمامكم يف اجلانب املايل يف موا�سيع تخ�ض تركة مالية 
اأو  للح�سول على قر�ض م�سريف  اأو  لتق�سيم مراث  اأو 

التخل�ض من الرتاكمات املالية املتعرثة �سابقًا.

ال�سد... اجتماعيا.. يتلقى كثر منكم دعوة ذات طابع اجتماعي، 
وقد ين�سط كثرون يف تقدمي مبادرة ل�سيما تلك املرتبطة مبو�سوع 
عاطفي، عليكم النتباه ل�سحتكم. ماليا.. تزداد م�سروفاتكم املالية 

غر  النفقات  تزايد  جييراء  الرتييييياح  عييدم  عليكم  ويبدو 
ال�سرورية. انتم معروفون بالقدرة والتدبر يف امل�سائل 

املالية لذا عليكم اإيجاد خمرج لذلك.

العذراء..العمل...من يرغب يف التقدمي اإىل وظيفة جديدة اأو لتدعيم 
املثابرة  اأجييواء  �سمن  ولكن  بذلك  القيام  ي�ستطيع  اأف�سل  ب�سكل  عمله 
فقد  ايجابية  الأجواء  لي�ست  عاطفيًا..  ترافقه.  التي  ال�سغوط  وحتمل 

وقد  ب�سكل مت�سرع يف معاجلة مو�سوع عاطفي  تت�سرفون 
ي�سبب ذلك خ�سارة ال�سريك اأو احلبيب

اأكرث من جانب،  ايجابية يف  تغرات  اأمام  انتم  امليزان..ال�سفر.. 
يكون  قد  البالد  قادمة من خارج  �سركات  التعاقد مع  اأو  فال�سفر 
منكم  كثرون  يفاجاأ  قد  ..احلييظ..  لديكم  املحاور  واأف�سل  اأهييم 

اإذ  ال�سخ�سي  اجلانب  يف  متوقعة  غر  تغرات  بحدوث 
يف  وخمتلف  جديد  بواقع  وتييبييدون  اأو�ساعكم  تزدهر 

احل�سول على كثر من املطالب املعلقة. 

التي  الأمييييور  ميين  كييثيير  يف  ايييجييابيييييًا  دورًا  احليييظ  يلعب  اليييدليييو..احليييظ.. 
ي�سكو  وميين  مالية  فر�سة  على  يح�سل  ميين  ومنكم  مييبييادرة،  اإىل  حتييتيياج 

اييييجيييابيييي..مييياليييييييا..اليييوقيييت ي�سر  اليييوقيييت  اإىل تييياأخييير الإجنيييييياب 
بع�ض املردودات املالية الإ�سافية كما ل تزالون حتت تاأثر 

ال�سغوط جراء الزوايا امل�سكلة يف خارطتكم. 

تخ�ض  ملوا�سيع  بطلباتكم  التقدم  بو�سعكم  الييقييو�ييض..الييدرا�ييسيية..   
الدرا�سة وال�سفر اأو للح�سول على بع�ض القرو�ض املالية والبع�ض يوقع 
القيود  من  بالتحرر  يبداأ  العاطفة  ..اإيقاع  ..عاطفيا  ر�سمية  اأوراقييًا 

تتقدموا  اأن  وت�ستطيعون  امل�سرق  اجلانب  يف  والدخول 
ملو�سوع خطبة اأو زواج.

وكثرون  العمل  يف  ال�سغوط  حولكم  ميين  تيييزداد  اجلييدي..الييعييمييل.. 
لتح�سني  ي�سعى  من  وهناك  مهنية،  فر�سة  على  احل�سول  يحاولون 
جتربة  بو�سعكم  يزال  ال�سفر..ما   .. ل�سحتكم  انتبهوا  املايل.  و�سعه 

حظكم يف ال�سفر واإجراء بع�ض التعديالت على و�سعكم 
املايل.

الك�سل  عليكم  ويييبييدو  الييرغييبيية  بييعييدم  تيي�ييسييعييرون  الييعييائييليية..  احليييييوت.. 
وكيييثيييرون �ييسيييييجييدون انييهييم مييتييوتييرون بيي�ييسييكييل اكيييرب يف الييبيييييت وتيييرك 

يف ارتييييييييييياد الأميييييياكيييييين املييييزدحييييميييية .�ييسييخيي�ييسيييييا..ليي�ييسييتييم 
و�سع مريح لإجراء تغيرات على ال�سعيد ال�سخ�سي بل 

اتركوا الأمور ت�سر بروتينية

الثوراحلمل

ال�شرطاناجلوزاء

العذراءالأ�شد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

مكثف،  ب�سكل  عليكم  املالية  امل�سروفات  تييزداد  العقرب...ماليا.. 
عائلته  اأفييراد  اأحييد  يرافق  من  وهناك  انزعاجه،  يبدي  من  منكم 
النف�سي  لرعايته. ..�سحيًا..تزداد من حولكم ال�سغوط يف اجلانب 

وتبدو عليكم اآثار ال�سغط مما يت�سبب يف متاعب �سحية.

احلمل: يف ال�سفر تعززون ات�سالتكم وكثرون ي�سعرون بن�ساط جيد يف 
اختبار  اجتياز  يحاول  ملن  جيدة  فر�سة  ثمة  والنف�سي،  البدين  اجلانب 

قريبًا..�سحيًا:  �سفرًا  ينوي  من  ومنكم  تعليمية،  دورة  دخول  اأو 
ال�سحية  اأو�ساعكم  يوافق  تغير  اإجييراء  اإىل  حتتاجون 

املرتبكة. 

مالية  فر�سة  على  احليي�ييسييول  يف  منكم  كثر  ينجح  ميياليييييًا:  الييثييور:   
نف�سي  �سغط  اأجيييييواء  حتييت  لييكيين  للبع�ض  ايييجييابييي  حتيييرك  وهيينيياك 

حتت  الييعييمييل  الييوقييت  هيييذا  يف  ينا�سبكم  ل  .�ييسييحيييييًا:  كييبيير 
اأجواء م�سحونة، عليكم درا�سة ما و�سلتم اإليه يف املرحلة 

املا�سية. بع�سكم ي�سعى اإىل تغرات وظيفية.

الكلمات الفقية 
١-�ساحبة ال�سورة ممثلة عراقية �سابة.

٢-يف الفم - لعب كرة قدم ا�سباين )م(.
3-مت�سابهة - نوع من ال�سالح.

4-علم مونث -  جنون.
٥-ود )م( - علم مونث.

6-حمافظة م�سرية - من الأمرا�ض.
٧-دق - كهف ناق�سًا احلرف لأخر.

8-نعم بالإجنليزية – والدة.
زاٌت بيولوجية. ٩-حمِفّ

١٠- ممثل اأمركي �سهر.
الكلمات العمودية 

١-حمافظة عراقية – �سق.
٢-�سندريال ال�سينما امل�سرية.

3-مت�سابهة - من الأقوام ال�سامية.
4-مر�ض منت�سر -  مو�سولة )م( - ن�سف 

نكر.
٥-مدينة يف ليبيا.

6-ن�سف ع�سر-  ابن امللك.
٧-حروف من زنوبيا – هنغاريا - بحر 

)م(.
8-من الع�سائر.

٩-علم موؤنث.
١٠-ممثل فنون قتالية )�سيني( راحل.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�شابق اخلريطة الرقمية املتمثلة مبتالزمة 
الرقمني)4-3( الإيجابية ومتالزمة 

الرقمني )4-8( ال�سلبية
خمرجات هذه اخلريطة ..

تغرات م�ستمرة 
احل�سور ميدانيا 

روح القيادة وا�سحة 
عدم ال�ستقرار 

مواكبة التطور امل�ستمر 
عدم اخلوف واملبادرة و�سرعة رد الفعل 

العي�ض بعيدًا عن مكان الولدة 
املهام الكبرة يف احلياة واملواجهة 

الأ�سوات اجلميلة 
م�ساهر هذه اخلريطة.

فرانك بيلينجز  كيلوج، حمامى و�سيا�سي 
اأمريكي 

حا�سل على جائزة نوبل لل�سالم.
جاكومو بوت�سيني، ملحن اإيطايل.

�سرينفا�سا اأينجار راماجنن، عامل 
ريا�سيات هندي.

هالدان هارتالين، عامل فيزيولوجيا 
اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل يف 

الطب.
- بول ولفويت�ض، رئي�ض البنك الدويل

م�������ش���ارات ال��ط��اق��ة ال��ت��ك���ي��ن��ي��ة 
اخلريطة الرقمية

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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هناك بع�ض الأفكار والن�سائح التي 
لتزيني  منها  ال�ستفادة  �سيدتي  لك  تتيح 

البيت بتكاليف رمزية ب�سيطة.
- ميكنك �سيدتي ا�ستخدام عبوات زجاجية 
اليد  ل�سابون  �سغط  زجاجة  لعمل  فارغة 
فعله  مييا عليك  وكييل  �ييسييابييون(  )عيي�ييسييارة 
دائرة  لعمل  و�سكني  حتديد  قلم  ا�ستخدام 
و�سع  العبوة،  غطاء  منت�سف  يف  مقطوعة 
اإطار الدائرة وبعد ذلك  بع�ض الغراء على 

�سعي  ثييم  الييدائييرة،  �ساغط  اأدخييلييي 
ال�سابون يف العبوة واأغلقيه.

- ُي�ستح�سن اإ�سافة الأع�ساب اإىل غرف 
ت�ساعد يف حت�سني احلالة  لأنها  املعي�سة 

الطاقة  ميين  مييزيييدًا  ومتنح  املزاجية 
جل�سم الإن�سان.

الييالمييعيية  الييييزخييييارف املييعييدنييييية   -
يف  اللمعان  من  مزيد  على  للح�سول 

الغرفة.
كل  يف  طويلة  اأثيياث  قطعة  و�سع  مراعاة   -

بالراحة  لل�سعور  الو�سائد  عن  ف�ساًل  غرفة 
جمالية  ي�سفي  اليييذي  ال�سجاد  بع�ض  مييع 

للغرفة.
وحيياويييات  القهوة  واآواين  الظل  نباتات   -
على  للح�سول  ا�ستخدامها  ميكن  الكرمية 
حييديييقيية �ييسييغييرة ميين الأعيي�ييسيياب يف داخييل 
�ساحلة  لت�سبح  طالوؤها  واملطلوب  املنزل 
من  وغرها  والظل  ال�سبار  نباتات  لو�سع 

النباتات اجلميلة فيها.

ال�سموع  لييو�ييسييع  مييزهييرييية  �سنع  ميييكيين   -
الزجاجية  الأوعييييية  با�ستخدام  والييزهييور 
املنزل،  يف  الطاولة  على  وو�سعها  القدمية 
ف�ساًل عن ال�سناديق الفارغة املعدنية خللق 
تنظيفها  بعد  وذلييك  حييامل،  رومان�سي  جييو 
ثم  الثقوب يف جدرانها،  بع�ض  وحفر  جيدًا 
امل�سابيح  واإطفاء  داخلها  يف  ال�سموع  و�سع 
يف  الهادئة  ال�ييسيياءة  من  بنوع  لال�ستمتاع 

جميع اأرجاء املنزل.

-املييالعييق واليي�ييسييوكييات الييقييدمييية ميكن 
بعد  الأ�سياء  لتعليق  م�ساجب  ا�ستخدامها 
ثني اأطرافها ال�سفلية وتثبيتها على احلائط، 
ميكن مثاًل تعليق املفاتيح عليها اأو اأي اأ�سياء 

اأخرى.

ل يخلو اأي بيت من مواد واأ�شياء قدمية متهالكة 

مهملة، من �شناديق وزجاجات فارغة واأواٍن 

قدمية وحافظات م�شتح�شرات جتميل زائدة 

م�شريها �شلة املهمالت. 

ا�شنع بنف�شك
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لالإح�سا�ض  عر�سة  اأكييرث  فيياملييراأة  طبيعي،  اأميير 
ب�سبب  الرجل،  من  اليومية  حياتها  يف  بالإرهاق 
م�سوؤولياتها التي ت�سعرها باأن �ساعات اليوم الربع 
والع�سرين غر كافية لالنتهاء من مهامها.. هذه 
التام  اللتزام  مع  الور�سة ح�سورية  كانت  املرة، 
بالإجراءات ال�سحية، لأن مو�سوعها يحتاج اإىل 
ُبعد كما  ولي�ض عن  لوجه  تفاعلية وجهًا  مناق�سة 

يف الور�سات والندوات ال�سابقة..
حذار

جمموعة  يكونوا  اأن  الييرجييال  امل�ساركون  اختار 
اأ�سباب  عمل وحدهم، ووافقتهم على راأيهم باأن 
التي  الأ�سباب  عن  تختلف  بالإرهاق  اإح�سا�سهم 
الور�سة  نف�سه..  الإح�سا�ض  اإىل  بالن�ساء  تدفع 
اليوم  يف  جمموعات.  بخم�ض  يومني  ا�ستغرقت 
الأ�سباب  جمموعة  كييل  اأعيي�ييسيياء  ناق�ض  الأول، 
ويف  الإرهيييياق،  لهم  ت�سبب  اأنييهييا  يعتقدون  التي 
من  التخل�ض  كيفية  جميعا  ناق�سنا  الثاين  اليوم 
النف�سي  التعب  اإىل  يدفعنا  الذي  الإح�سا�ض  هذا 
وي�سكل �سببًا مهما لالإ�سابة بالأمرا�ض الع�سوية 

املتعبة ومن بينها قرحة املعدة..
الأ�شباب

وهو  تقريبًا  واحييد  �سبب  الرجال  ملجموعة  كييان 
اأو  اليييييومييي  واردهييييم  على  بالحتفاظ  التفكر 
الييظييروف  ظييل  يف  تعظيمه  وكيييييفييييية  اليي�ييسييهييري 
املعا�سية ال�سعبة، ل�سيما اأنهم جميعا كانوا من 
العاملني يف القطاع اخلا�ض.. اأما الأ�سباب التي 
اإليها الن�ساء فكانت خمتلفة، ومن بينها  اأ�سارت 
الزوج  تفهم  عدم  تنتهي،  ل  التي  البيت  اأعمال 

ملتاعبها، وال�سك، وامل�ساجرة وغرها..
خوف مما قد يحدث

قال املهند�ض املدين )حممد، ا�سم م�ستعار، كما 
متزوج  �سنة،   3٢ املو�سوع،  يف  الخييرى  ال�سماء 
مييقيياولت  �سركة  يف  يعمل  اإنيييه  لطفلتني(  واأب 
فر�ستها  التي  الظروف  قبل  جيدًا  راتبه  وكييان 
�سيفقد  باأنه  الإح�سا�ض  ويرهقه  كورونا،  جائحة 
اأ�سرته،  احتياجات  توفر  من  يتمكن  ولن  عمله 
ل�سيما اأنه ي�سكن دارًا م�ستاأجرة.. وقد اقرتحت 
باأن  اإعدادية  خريجة  وهي  ت�ساعده،  اأن  زوجته 
امليياأكييولت  لبيع  الفي�سبوك  على  �سفحة  تفتح 

تتفنن بطبخها، وقد  التي 
وبييداأ  الفكرة،  اأرقته 

)غيير  نف�سه  ييييرى 
تلبية  عييلييى  قييييادر( 

ومبا  اأ�ييسييرتييه..  متطلبات 
واحييد،  عييدا  جمموعته،  يف  الذين  كل  اأن 

يعانون من امل�سكلة نف�سها، فاإنهم ناق�سوه وكاأنهم 
يناق�سون اأنف�سهم باأن م�ساركة الزوجة، اأو الأخت 
لغر املتزوجني، يف حتمل اأعباء املتطلبات املادية 
لالأ�سرة يف هذه الظروف لي�ست تقلياًل من �ساأن 
ت�سفق(  ل  الييواحييدة  )اليد  مبداأ  من  بل  اأحييد، 
وحني تزول هذه الظروف ال�سعبة، فاإنه �سيقدم 
تتح�سن  ورمبييا  بالراحة  ويطالبها  ال�سكر  لها 

حالته املادية ويقدم لها هدية ممتازة..
خيانة

�سببه  كييان  الييذي  الييرجييال  جمموعة  يف  الوحيد 
خمتلفًا هو املحا�سب )حممود، 3٧ �سنة، متزوج 
حديثًا( وهو انه كان متعدد العالقات قبل الزواج 
ويخ�سى اأن يخون زوجته التي �ستطالبه بالطالق! 
بامراأة  فكر  هل  التايل  ال�سوؤال  يف  احلييل  وكييان 
اأخرى منذ زواجه الذي مر عليه ثمانية �سهور؟ 
الوىل  ال�سنة  اأن  واملعروف  بالنفي،  وكان جوابه 
مل  دام  ومييا  اجلميع،  امييام  �سعبة  اليييزواج  ميين 
يفكر بامراأة اأخرى حتى الآن، ف�سي�ستمر كما هو 
والفكرة  باأمان،  الزوجية  عالقته  على  ويحافظ 
وهمًا  ال  لي�ست  الإرهيياق  له  وت�سبب  توؤرقه  التي 

ي�ستطيع اأن يتخل�ض منها بعدم التفكر به..
وحدة

اأ�سلفت  وكما  اأ�سبابهن  فكانت  امل�ساركات،  اما 
خمييتييلييفيية.. )�ييسييهييى، طييبيييييبيية، 4٠ �ييسيينيية، غر 
متزوجة( رف�ست الزواج لأنها كانت طالبة بورد 
عيادتها  يف  بنجاحها  ان�سغلت  ثم  للتخ�س�ض 
ترهقها  ومل  امل�ست�سفى،  يف  ال�سباحي  وعملها 
اإن  و�ساألناها  والييدتييهييا..  وفيياة  بعد  ال  وحدتها 
�سقيقتها  اإن  اأجييابييت:  وحييدهييا؟  تعي�ض  كييانييت 
ال�سغرى و�سغارها الثالثة يعي�سون معها ب�سبب 
عمل زوجها )ع�سكري( الذي يخدم يف حمافظة 
اإىل  اأختها  زوج  ينقل  اأن  تخ�سى  وهييي  اأخيييرى، 
بغداد وتبقى وحيدة.. ن�سحناها اأّل تفكر يف ما 

يييحييدث  مل 
واأن  كانت  كما  تعي�ض  واأن 

تغر راأيها يف الزواج، واإن كانت ل تريد الزواج، 
ناجحة يف  اأنها  ل�سيما  احلياة ممكنة جدًا  فاإن 
البداية،  اأن تقبل ما اختارته منذ  عملها وعليها 
يعي�ض  اأن  �سيوافقان  اأخاها  اأو  اأختها  اأن  وقطعا 

اأحد اأبنائهم معها..
اإجازة

�سنة،   4٥ بيت،  ربة  )وداد،  يييوؤرق  الذي  ال�سبب 
متزوجة واأم لطالبني يف املرحلة اجلامعية( اأنها 
واجباتها  يف  ق�سرت  تكون  قد  اأنها  دائمًا  تفكر 
زوجها(  )واليييدة  وعمتها  وابنيها  زوجها  جتيياه 
وت�سحي  البيت  اأعمال  يف  نف�سها  تتعب  لذلك 
وهييذا  راحييية،  باأق�سى  الآخيييرون  لي�سعر  دائييمييًا 
وكان  العمر..  تقدمها يف  مع  يرهقها  بداأ  الأرق 
اأو عمتها �سبق  اأو ابناها  اإن كان زوجها  ال�سوؤال 
قالت  ت�سرفاتها؟  من  ا�ستكوا  اأو  عاتبوها  اأن 
بيياأن  يطالبونها  با�ستمرار  اإنييهييم  العك�ض  على 
اأن  احلييل  وكييان  الييراحيية..  بع�ض  نف�سها  متنح 
البيت وجترب..  اأعمال  اإجازة من  نف�سها  متنح 
الور�سة  انتهاء  من  اأ�سبوع  بعد  ات�سلت  وبالفعل 
ابنيها  واأن  بالطبخ  ا�سطلعت  عمتها  اإن  وقالت 
وقالت  وجنييحييوا..  باأنف�سهم  اهتموا  وزوجييهييا 
اأرق  بييال  نامت  كما  �سنوات  منذ  تنم  مل  اإنييهييا 

وا�ستيقظت بال اإح�سا�ض بالإرهاق.
واأخريًا

كافة،  الأ�سباب  اإىل  الإ�سارة  يتحمل  ل  املو�سوع 
اليومية  م�ساغله  ليكتب  الإرهيياق،  يتعبه  كل من 
على ورقة ويبداأ كما يريد بدون اأن ي�سغط على 
نف�سه، الرتدد واخلوف من حدوث اأمر ما طاقة 
�سلبية حتول اليوم كله اىل اإرهاق، بينما التعامل 
الطاقة  ميين  الكثر  مينح  بييروييية  �ييسيييء  كييل  مييع 

الإيجابية..

كافايني
عانيت  ليلة  بعد  مني،  بداأت  املو�سوع  فكرة هذا 
فيها من الأرق، ا�ستيقظت من النوم مرهقة متامًا 
ول اأ�ستطيع اأن اأحرك ذراعّي، مل اأحاول اأن اف�سر 
نف�سي،  بتعب  اأو  ما  مبر�ض  باإ�سابتي  حالتي 
ال�سابق  اليييييوم  ففي  ال�سبب،  عييرفييت  بييل 
معرفتي  رغم  القهوة  من  كثرًا  �سربت 
�سي�سبب  فيها  املوجود  الكافايني  اأن 
كثر  فيه  يومًا  يعني  وذلييك  الأرق، 
القدرة على  الإرهيياق وعييدم  من 
البيتية  الأعييمييال  حتى  اإجنييياز 
والطبخ.. طبعًا لي�ست القهوة، 
دائمًا، ال�سبب لهذا الإح�سا�ض 
الذي ي�ستمر اأحيانًا.. اأعلنت 
عن ور�سة عمل عن الإرهاق 
التخل�ض  وكيفية  واأ�سبابه 

منه..
الور�شة 

امل�ساركني  عييدد  كييان 
 ٢٠ بييييينييهييم   ٢٥
امييييراأة، وهييذا 

يعتقد بع�ض النا�ض 
اأنني ل اأتعب ول ا�شعر 
بالإرهاق لأنني مدربة 

طاقة، اأقيم ور�شات 
عمل لك�شب الطاقة 

الإيجابية، ويف الواقع 
اأنا، اأي�شًا، اأح�ض بالتعب 
والإرهاق، لكنني اأعرف 

اأي�شًا كيف اأواجه هذا 
الإح�شا�ض..

اأ�شبابه وحل�له

اأن�شام ال�شاجلي

اسلوب حياة

لالإرهاق 
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الرتدد واخلوف من حدوث اأمر ما طاقة
          �شلبية حتول اليوم كله اىل اإرهاق، بينما

                     التعامل مع كل �شيء بروية مينح الكثري من  
الطاقة الإيجابية..



كان والدي يت�شرف ب�شكل �شبياين، 
ول�شيما مع الفتيات ال�شغريات، وكم من 

مرة حينما اأع�د من اجلامعة، اأجُد اأن 
البيت على غري ما تركتُه، هذا يعني اأن 

والدي يجلُب الن�شاء اأثناء غيابنا، وهذا ما 
اأكده يل �شقيقي الذي مل يكن اأح�شن من 

والدي.

امليزان 

امليزان 

يف

يف نخاف من ثورة م�شاعر نائمة، ثورة ل جتُد 
لها اأر�شًا متت�شها، ول طريقًا يوؤدي بها اإىل 

)البحر(... فاأين �شتذهب اإذن كل هذه الرباكني 
اخلامدة؟ اإنها �شتدمر كل مْن يعرت�شها لتاأخذه 

يف طريقها اإىل النحدار، اإىل حيث الهاوية.

اأقتنع  بييداأُت  حتى  والييدي،  عن  ال�سيئ  حديثه  وا�سل  لكنه 
بوالدي،  لالإيقاع  نر�سُم اخلطط  وبداأنا  الوقت،  بكالمه مع 
اأننا  بحجة  علمه  بدون  خزانتِه  من  النقود  ناأخذ  �سرنا  اإذ 
ما  اإىل  اأيدينا  امتدت  ثم  املبالغ،  بهذه  الأخريات  من  اأوىل 
ميلكه من ذهب وجموهرات، وكلما نفد �سيء من ممتلكاتِه 
تذهب  ن�سرقه  مما  الأكييرب  احل�سة  كانت  اآخيير،  على  اأتينا 

لأخي، اأما ح�ستي فكنُت اأجمعها للم�ستقبل.
يف يوم �ستوي قار�ض الربد، نزل والدي من غرفته م�سرعًا 
عليه  رد  اأييين...واأييين،  الذهب  اأمييوايل...اأييين  اأين  �سارخًا: 
�سقيقي: وملاذا ت�ساأل يا والدي؟؟ لنا حق بكل هذه الأ�سياء، 
ت�ساأل عنها؟  ملاذا  ثم  بجمعها؟  وت�ساعدك  اأمي  اأمل جتاهد 
�ساأتزوج  لأين  لوالدي(:  )احلديث  وقييال  بقوة  عليه  �سرخ 
كل  اأ�سلمها  اأن  للموافقة  و�سرطها  �سديقاتي،  اإحييدى  من 
�سيء، بل اأن اأكتب لها ن�سيبي من البيت الذي هو منا�سفة 
اأنا و�سقيقي، ومن �سدة �سدمتنا  اأمكما، وذهلنا  بيني وبني 

وذهولنا �سمتنا ومل نقل حرفًا.
و اأردفت )د(:

التي  هييذه  �ستكون  مييْن  ملعرفة  خطة  و�سقيقي  اأنييا  و�سعنا 
ت�سحك على والدنا، وبعد فرتة متابعة ومراقبة عرفنا من 
قط.  تتزوج  مل  التي  املقربة،  والدتي  �سديقة  اإنها  تكون، 
ذهبنا اإليها و�سرحنا لها كل ما نعرفه عن عالقتها بوالدي، 
قاطعتنا ومل تدعنا نكمل حديثنا: اأنا �ساأتزوج والدكما، نحن 
نحُب بع�سنا منذ كانت اأمكما على قيد احلياة، وقد اكت�سفت 

اأمكما هذه العالقة قبيل وفاتها.
خرجنا اأنا واأخي من بيتها ونحن ل ن�سدق ما �سمعناه منها. 
الليل جاء والدي يعربد ب�سوت عاٍل وي�سمعنا ما قلناُه  ويف 
حلبيبته، اإذن هي نقلت له ما دار بيننا، هّددنا يف تلك الليلة 
ح�ستنا  املييال،  من  مبلغًا  لنا  ويرمي  البيت  من  يطردنا  اأن 
وزوجته  حلبيبته  �سيء  كل  ذلك  بعد  ليبقى  اأمنا،  اإرث  من 

امل�ستقبلية!!
والييدنييا  بعالقة  علمت  قييد  الييتييي  اأميينييا  لييوفيياة  كييثييرًا  بكينا 
بط�ض  علينا من  �سيئًا خ�سية  لنا  تقل  لكنها مل  ب�سديقتها، 

والدنا. يف ال�سباح غادر �سقيقي البيت مبكرًا، وعاد متاأخرًا 
وهم�ض يل: هل والدنا هنا؟ اأجبتُه: كال، ذهب اإليها ليتفقا 
�سقيقي  قاطعني  قريبًا!  �سيطردنا  اأنه  واأبلغني  الزواج  على 
وقال: لن يحدث ذلك اأبدًا، فقط �ساعديني يف تنفيذ خطتي.
القا�سية بقتل والدنا!!  ارتبكُت كثرًا وحاولت تغير خطته 
فلم ُي�سِغ اإيّل وهددين اإن مل اأ�ساعده ف�سيقتلني معه، ليبقى 
كل �سيء له، وهكذا و�سو�ض ال�سيطان يل، كما و�سو�ض لأمنا 
وين�سد  يغني  فرحًا،  والييدي  دخل  امل�ساء  قبل، يف  من  حواء 
وتكاليف  املهر  نقود  يعد  و... وهو جال�ض  الييزواج...  اأغاين 

الزواج، �سربه �سقيقي من اخللف فوقع اأر�سًا...
وتلطخت النقود بدمِه، مل يكتِف �سقيقي بل �سحب م�سد�سًا 
واأ�سابه  واليييدي  نحو  و�سوبه  قمي�سه  حتييت  يخفيه  كييان 
اأتت  التي  اأبي  خطيبة  بابنا  فتحت  فجاأة  عدة،  باإطالقات 
اإىل البيت ح�سب التفاق مع والدي لتاأخذ مبلغ )الني�سان(، 
باجلران  وا�ستنجدت  �سرخت  حدث،  ما  �ساهدْت  وحينما 
الذين اأبلغوا ال�سرطة فح�سرت اإىل املكان ووثقت كل �سيء، 
والدي تويف يف احلال، و�سقيقي �سوهد ما�سكًا امل�سد�ض، واأنا 

ملت�سقة ب�سقيقي خوفًا مما جرى، غر م�سدقة.
اإذ  وعيه،  بغر  �سقيقي  اأن  اأثبتت  التي  التحقيقات  اأجريت 
اعرتف بكل �سيء عن ق�ستنا، واأنا اأقبُع هنا لأنني اعتربُت 

�سريكة له ومل اأمنعه مما اقدم عليه.
خ�سرُت  واأنيييا  �سلبياته،  رغييم  واليييدي  خ�سرنا  والنتيجة.. 
و�سقيقي  طبيبة،  اأكييون  اأن  يف  وحلمي  اجلامعة  يف  درا�ستي 

خ�سر نف�سه وم�ستقبله واأ�سبح جمرمًا قاتاًل لأبيه..
اأما اأمي فقد اأخذت �سّرها معها اإىل الأبد، هذه حكايتي..

)د( ذات الثالثني عامًا، قالت بغر تردد ول وجل: مل تكن 
فكرتي، بل فكرة اأخي الأكرب واقرتاحه، ل اأنكر اأنني �ساعدتُه 
اأنا وهو على ما نريد، اإذن �سوف  يف تنفيذ خطته لنح�سل 
اأفتتح عيادة، فقد كنت على اأبواب التخرج يف كلية الطب، 
واأخي �سيحقق حلمه بال�سفر اإىل اخلارج بغر عودة... ولكن 
تاأتي الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن.. اإليك الق�سة كما حدثت:
نحن ن�سكن يف بيت جميل يف منطقة مرتفة وراقية، والدي 
تربية  و�سقيقي  اأنييا  ربياين  ُمدر�سة،  واأمييي  حماميًا،  يعمل 
�سحيحة واهتّما بنا خر اهتمام، مل يق�سرا علينا ب�سيء، 
اأن  يف  يرغبان  والييّدي  كان  الإعييدادييية  املرحلة  بلغت  وحني 
اأح�سل على معدٍل يوؤهلني لدخول كلية الطب، ومت لهما ما 
اأبدًا،  اأرادا، لكن كانت املفاجاأة وال�سدمة التي مل نتوقعها 

ينقذها من مر�سها  اأن  الطب  ي�ستطع  اأمي ومل  اإذ مر�ست 
اخلبيث، فتوفاها اهلل تعاىل، واأنا بعُد يف املرحلة الأوىل من 
كلية الطب، اأما �سقيقي فكان يف املرحلة الثالثة من درا�سته 
تركته  الذي  الكبر  بالفراغ  �سعرنا  ذاك  ومذ  اجلامعة،  يف 
والدتنا يف نفو�سنا، لكن احلياة يجب اأن ت�ستمر هكذا، كان 
م�سوؤولية  و�سارت  واإيانا،  والدي  ي�سرّبون  والأقييارب  الأهل 

البيت على عاتقي اإىل جانب درا�ستي ال�سعبة.
اأ�سافت )د(:

مييييرات عييييدة كيينييت اأطيييليييب ميي�ييسيياعييدة 
ي�سحك  وكييان  البيت،  اأعمال  يف  اأخييي 
تطلبني،  مما  �سيئًا  اأعييرف  ل  ويييقييول: 
كثرًا،  تّغر  قد  اأنييه  اإىل  انتبهت  لكني 
�سار يتاأخر يف العودة اإىل البيت، م�سرف كثرًا يف اأمور ل 
تعرف  اأنه  اأ�سدقائه  بع�ض  من  عرفت  الإ�سراف!  ت�ستوجب 
معهم،  يخرج  واأخييذ  الطائ�سني  ال�سباب  من  جمموعة  على 
تاأكدُت  وحينما  ال�سّوية.  غر  ت�سرفاتهم  يف  يقلدهم  بل 
اأن  اإليه  وتو�سلُت  بل  �سيء،  كل  لوالدي  �سرحُت  الأميير  من 
دون  لكن  ل�سقيقي،  ول�سيما  وقتِه،  �ساعة من  لنا  يخ�س�ض 
اأمي  وكيياأن  بامللذات!  انغم�ض  الآخيير  والييدي هو  جييدوى، لأن 
)رحمها اهلل( كانت �سمام اأمان العائلة وبعدها ليذهب كل 
فاأثر ذلك يف  اإىل اجلحيم، تعبُت من متابعتهما  واحد منا 
اإن�سان  كل  فاأجابني:  الكبر  لعمي  احلال  �سكوُت  درا�ستي، 

م�سوؤول عن نف�سِه...
الفتيات  مع  ول�سيما  �سبياين،  ب�سكل  يت�سرف  والدي  كان 
ال�سغرات، وكم من مرة حينما اأعود من اجلامعة، اأجُد اأن 
البيت على غر ما تركتُه، هذا يعني اأن والدي يجلُب الن�ساء 
اأثناء غيابنا، وهذا ما اأكده يل �سقيقي الذي مل يكن اأح�سن 

من والدي.
وا�سلت )د( �سرد حكايتها:

كان �سقيقي يحر�سني �سد والدي وباأننا يجب اأن ناأخذ منه 
بهذا  وهو  ملذاتِه  على  يبذلها  اأنه  بحجة  النقود  من  املزيد 

العمر، حينها اأجبتُه: واأنت.. اأين ت�سرف نقودك؟؟

اللحظات املميتة

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

يف  ت�سابه  والف�ساد،  كورونا  الفايرو�سني:  بني  كبرًا  ت�سابهًا  هناك  اأن  يل  خطر 
اخلطورة  حيث  من  واحدة  من�سة  على  يجعلهما  مبا  املدمرة،  والنتائج  ال�سلوك 
ي�سيب  والثاين  والييركييود،  بال�سلل  احلياة  اأ�ساب  فييالأول  الأوك�سجني،  ونق�ض 
القت�ساد بال�سلل واجلمود، الأول ينه�ض اأجهزة املناعة يف اجل�سم، والثاين ينه�ض 
و�ساللة،  �سكل  من  باأكرث  والظهور  بالتحور  بداأ  الأول  البلد،  يف  الدولة  اأجهزة 
اإىل  ويييوؤدي  الرئتني  يهاجم  الأول  ولييون،  �سكل  باألف  ويتمخطر  يتمظهر  والثاين 
�سعوبة يف التنف�ض، والثاين يهاجم رئة البلد ممثلة برثواته وي�ستنزفها مبا يوؤدي 
اإىل الختناق القت�سادي، الأول اأدى اإىل تباعد اجتماعي اإجباري، والثاين اأدى 

اإىل اإبعاد املواطنني عن التمتع برثوات بلدهم. 
غر اأن هناك نقاط اختالف وا�سحة بني الثنني، فالأول ل ُيرى بالعني املجردة، 

الف�سائيات  �سا�سات  على  يظهر  بل  جييهييارًا،  نهارًا  ويتجول  ُيييرى  الثاين  بينما 
نع كثر من  مطالبًا بالنزاهة والعدالة و�سرب الفا�سدين بيد من حديد، الأول �سُ
اللقاحات الفعالة لتقليل خطورته وخطورة ال�ساللت املتحورة عنه، والثاين �ُسكل 

كثر من الأجهزة واللجان الفا�سو�سية ملتابعته واحلد من اأ�سراره.
ملحو  الدنيا  معقمات  كييل  تنفع  ول  الأول،  ميين  الييعييدوى  لتجنب  اإيييدييينييا  نعقم   
اآثارالثاين، الأول ميكن التحقق من الإ�سابة باأعرا�سه من خالل م�سحة )بي �سي 
اآر( ب�سيطة، والثاين ميكن التحقق من وجوده من خالل م�سحة �سريعة للخدمات 
املتعرثة وامل�ساريع املتلكئة والأموال املتبخرة، الأول قد ينتهي اأو ت�سمحل خطورته 
لأن  جرعة..  باألف  ينتهي  اأو  ي�سمحل  لن  والثاين  فقط،  بجرعتني  التلقيح  مع 

اللقاحات امل�ستخدمة ملكافحته.. اأك�سباير!! 
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