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با�ستخدام برنامج )ثري ماك�س(، وهو برنامج 
وتقليل  العمل  لت�سهيل  الأب��ع��اد  ثالثي  ت�سميم 
النهائي  ال�سكل  اإىل  ال��و���س��ول  حل��ن  ال��ك��ل��ف 
للعمل، وبعده البدء بت�سميمه يف الواقع، اإذ مت 
ت�سميم جم�سم ثماين الأ�سالع مغلف بالزجاج 
ا�سم  عليه  ليكون  الأ�سالع  اأحد  واختيار  املعتم 

امل�ساركن و�سعار الكلية، يكمل ظافر:
وتقدير  �سكر  كتاب  على  م�سروعي  "ح�سل 
ميكن  جاهزًا  م�سروعًا  وبات  الكلية،  عميد  من 

ت�سميمه يف املدينة."
املاج�شتري بطعم الغربة!

براء،  اأحالم  من  واحد  حتقق  ذاتها  الفرتة  يف 
وهو اإكمال درا�سته العليا ونيل �سهاد املاج�ستري، 
يف  وجن��ح  ب��غ��داد  جامعة  اإىل  بالتقدمي  ف��ق��ام 
الو�سع  اأخ���رى،  م��رة  ل��ك��ن،  ال��ك��ف��اءة،  اختبار 

الأمني يف بغداد مل يكن ي�سمح.
يذكر براء :"طموحي كان يزداد كلما تعر�ست 
املنح  على  بالتقدمي  قمت  لذلك  جديد،  لتحدٍّ 
رئي�س  مكتب  ي��وف��ره��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة 
من  التعليمية،  باملبادرة  يعرف  ما  اأو  ال��وزراء، 
العراق،  يف  التعليم  لتطوير  العليا  اللجنة  قبل 
لدرا�سة  وُق��ب��ل��ت  الخ��ت��ب��ار  باجتياز  وجن��ح��ت 
يف  الربيطانية  ليفربول  جامعة  يف  املاج�ستري 

منت�سف عام 2014."
التفوق يف ليفربول

هنا بداأ م�سوار خمتلف متامًا عما �سبق، كانت 
اأول جتربة �سفر بالن�سبة لرباء، اإل اأنه متكن من 
النجاح، اإذ ا�ستطاع نيل لقب )�سفري الطالب( 
يف ال�سكن الطالبي كما قدم على العمل ب�سفة 
وهو  الإل��ك��رتون��ي��ة،  امل�����س��اري��ع  اأح���د  يف  متطوع 
الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  على  الطلبة  ت�سجيع 
الكهربائية يف ال�سكن الطالبي، وكيفية ح�ساب 
كمية الطاقة املتوفرة وحتويلها اإىل اأموال متنح 

اإىل الطالب. 
ي�سيف براء يف حديثه  ل� "جملة ال�سبكة":

ح�سلت  امل�سروع  ه��ذا  يف  عملي  خ��الل  "من 
اململكة  يف  امل�سروع  عن  ممثل  اأف�سل  لقب  على 
دول،   10 من  طالبًا   )40( مب�ساركة  املتحدة 
اإىل  ترقيتي  مت��ت  ال��ع��م��ل  م��ن  �سهرين  وب��ع��د 
جرى  اآخ��ري��ن  �سهرين  وبعد  ف��ري��ق(،  )رئي�س 

اإح��دى  م��ن  مقدمة  عمل  منحة  ع��ن  الإع����الن 
وح�سلت  عليها  فقدمت  الربيطانية،  ال�سركات 
م��ن 150  اأك���ر  الأول مب�����س��ارك��ة  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
مت�سابقًا يف بريطانيا، وُعر�س علي عمل دائمي 

يف اململكة املتحدة.
بكالوريا اأونالين

بعد اأن اأنهى براء درا�سة املاج�ستري بتفوق، كانت 
فكرته هي نقل جتارب متميزة يف اخت�سا�سه، 
وبالفعل مت البدء بالدرا�سة والتخطيط مل�ساريع 
وال�ستهالكية،  املقدمة  باخلدمات  تتعلق  عدة 
بالتعليم،  تتعلق  اأو  احلياتية،  الأم��ور  ت�سهيل  اأو 
وغريها، ت�سمنت توفري خدمات �سيارة الأجرة 
بطريقة  لكن  ال��ربي��د،  ونقل  الطعام  وتو�سيل 
حديثة �سرط اأن تكون موؤمتتة، لكن كان من اأبرز 
هذه الأفكار ما يتعلق بالتعليم حيث كان الهدف 
الطلبة،  لكل  احرتافية  تعليمية  جتربة  توفري 
وامل��ادي،  املعي�سي  م�ستواهم  عن  النظر  بغ�س 
التكنولوجيا يف هذا املجال.   من خالل توظيف 
مل�سروع من�سة  الفعلي  التخطيط  اأن  براء  يوؤكد 
ت�ساهي  عاملية،  مبوا�سفات  متطورة  اإلكرتونية 
ما موجود يف بريطانيا والدول املتقدمة، بداأت 
يف نهاية عام 2018 حن كانت الفكرة درا�سة ما 
�سمنها  من  اإلكرتونية  من�سات  من  موجود  هو 
ليفربول  ا�ستخدمها هو �سخ�سيًا يف جامعة  ما 
هنا  الختالف  لكن  املاج�ستري،  درا�سة  اأثناء 
طلبة  وهم  رئي�س،  ب�سكل  امل�ستهدفة  الفئة  هو 
يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  م��ن  ي�سغلون  مل��ا  البكالوريا 

جمتمعنا.
جناح التطبيق

يو�سح براء اأنه ناق�س فكرة املن�سة مع خمت�سن 

من �سركتي مايكرو�سوفت واأنتل، وكانت النتائج 
ب�  تعرف  متطورة  اإلكرتونية  من�سة  ت�سميم 
)بكالوريا اأونالين( كاأول من�سة تعليمية رائدة 
يف العراق مبوا�سفات عاملية، اإذ جرى ا�ستخدام 
مع  برجمية  لغات  واأح��دث  التكنولوجيا  اأح��دث 
العمل،  هذا  اإجن��اح  على  مايكرو�سوفت  �سركة 
با�ستخدام  خ�سو�سية  درو�سًا  املن�سة  توفر  اإذ 
مع  العتيادية،  ال�سبورة  بدل  اإلكرتونية  �سبورة 
اإمكانية املرا�سلة بن الطالب والأ�ستاذ واإمكانية 
المتحانات  اإىل  اإ�سافة  الطالب،  بن  املناق�سة 
الإلكرتونية وجدول خا�س لتنظيم وقت الطالب 

ون�سبة اإجنازه يف كل مادة اأو حما�سرة.
ويعرب براء عن �سعادته بعد الإطالق التجريبي 
جمانًا  كورونا  جائحة  بداية  مع   2020 عام  يف 
ردود  م��ن  لال�ستفادة  ك��ذل��ك  للطلبة،  دع��م��ًا 
الأفعال واآراء الطلبة يف التجربة كونها التجربة 

الأوىل من هذا النوع يف العراق.
وبعد فرتة و�سعت اأجور ا�سرتاك رمزية لتغطية 
م�ساريف املن�سة الأ�سا�سية التي وجدت اإقباًل 
وردود  الإع���دادي،  ال�ساد�س  طلبة  من  ممتازًا 
من  فريدة  جتربة  تعترب  لأنها  اإيجابية،  اأفعال 
وتالئم  ال�ستخدام،  �سهولة  يف  ومتميزة  نوعها 
تطويرها  على  العمل  وج��اٍر  امل�ستويات،  جميع 
ب��اأق��ل  ي��ع��م��ل  م��ت��ط��ور  ه��ات��ف  تطبيق  وت��ط��وي��ر 

ا�ستهالك لالإنرتنت.
يعمل  التي  الأف��ك��ار  من  الكثري  هناك  وم���ازال 
من  املر�سى  يخ�س  ما  بينها  من  ب��راء،  عليها 
الأ�سياء  اإنرتنت  ا�ستخدام  وكيفية  ال�سن  كبار 
وتوظيف  بتوجيه  احلياتية  اأمورهم  ت�سهيل  يف 

التكنولوجيا.

موهبة هذا ال�ساب واإ�سراره ل حدود لهما، وقد 
والعناء  املكابدة  من  �سنوات  بعد  اأخ��ريًا،  جنح 
درا�سية  منحة  على  احل�سول  يف  والج��ت��ه��اد، 
للمتفوقن يف جامعة ليفربول الربيطانية ليتغري 
حاماًل  لبالده  ويعود  هناك  من  حياته  م�سار 
مل�ساريع  ك��ب��رية  واأح���الم���ًا  املاج�ستري  ���س��ه��ادة 

موؤجلة.
ة تعليمية ِمن�شَّ

باإن�ساء  التفكري  اإىل  دفعه  بريطانيا  يف  وج��وده 
الربيطانية،  التطبيقات  غ���رار  على  تطبيق 
ف��ك��ان جن��اح��ه يف ���س��ن��ع ت��ط��ب��ي��ق )ب��ك��ال��وري��ا 
اأونالين( كاأول من�سة تعليمية رائدة يف العراق 
درو���س��ًا  املن�سة  توفر  اإذ  عاملية،  مبوا�سفات 

خ�سو�سية جمانية بجودة عالية للطلبة.
يحاول  ك��ان  طفولته،  وم��ن��ذ  اإن���ه،  ب���راء  ي��ق��ول 
لكن  هو؟  ما  يعرف  اأن  دون  ما،  �سيء  اخ��رتاع 
على  الخرين،  وم�ساعدة  الخرتاع،  هي  الغاية 
الرغم من اأن فرتة درا�سته مل تكن جيدة، نتيجة 

على  تبعاتها  تلقي  كانت  التي  الأمنية  للظروف 
حياة النا�س يف مدينته –الرمادي- التي عانت 
كثريًا من التنظيمات الإرهابية و�سهدت معارك 

حترير �سارية اأدت اإىل دمار املدينة.
ا�سطررت  الإع��دادي  ال�ساد�س  "يف  براء:  يتابع 
ب�سبب  فقط  م���رات  ل��ث��الث  مدر�ستي  لتغيري 
اأحداث العراق وقتها، فلم اأمتكن من احل�سول 
ع��ل��ى م��ع��دل ج��ي��د مي��ك��ن��ن��ي م���ن دخ����ول كلية 
الهند�سة، لكني مل اأ�ست�سلم حتى وجدت جامعة 
اأهلية كانت قد ا�ستحَدَثت قبل عام واحد الق�سم 

الذي اأود دخوله."
م�شاريع اجلامعة

بقوة  يدفعها  تتواىل  النجاح  مغامرات  ب��داأت 
�سغفه وطموحه الكبريان. وبعد اأربع �سنوات كان 
من املتفوقن يف كليته، التي حّول درا�سته فيها 
اإىل ق�س�س جناح، ففي ال�سنة الثانية عمل مع 
زمالئه يف �سنع جهاز اإلكرتوين مبعدات ب�سيطة 
البيوت  يف  املياه  خزان  يف  املاء  م�ستوى  لقيا�س 

جهاز  طريق  عن  به  التحكم  ميكن  )التانكي( 
اأ�سبه بجهاز حماية الأجهزة الكهربائية  �سغري 
معرفة  ميكن  اإذ  ال�سكن،  دور  يف  امل�ستخدمة 
املياه من خالل �سغطة  املياه يف خزان  م�ستوى 
يقوم  برنامج  �سنع  بعدها عمل يف  ب�سيطة،  زر 

بعمليات ح�سابية اأ�سبه بلعبة لالأطفال.
نافورة راق�شة!

ربيعًا،  والع�سرين  الت�سعة  ذو  ب���راء،  ي�سف 
احلا�سوب  تقنية  جمال  يف  املتحققة  اإجنازاته 
بقوله: "اإنها اأمور تثري العتزاز، لكنها تدفعني 
وقد  والأف�سل،  الأه��م  اجلديد  لتحقيق  دائمًا 
دخلت قبل ب�سع �سنن يف حتدٍّ كبري مع نف�سي 
لإن�ساء م�سروع مميز ميكنني الفخر به، بتحويل 
اإن�ساء  وهي  دبي،  مدينة  من  ا�ستنبطتها  فكرة 
نافورة راق�سة يف مدينة الرمادي، وفعاًل بداأت 
وامل���واد  الكلف  حت��دي��د  خ��الل  م��ن  التخطيط 

واملعدات الالزمة لإجناز امل�سروع.
با�سر براء ظافر العمل بامل�سروع وقام بت�سميمه 
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مل ي�شت�شلم )براء 
ظافر( للمعوقات التي 
اعرت�شت حتقيق حلمه 
يف درا�شة احلا�شوب، 
حني ف�شلت حماولته 
دخول كلية التكنلوجيا 
يف اجلامعات احلكومية 
العراقية ب�شبب املعدل 
التناف�شي، الأمر الذي 
جعله يبحث عن اأية 
كلية قريبة اإىل �شغفه 
بدرا�شة احلا�شوب، 
فوجد �شالته يف كلية 
اأهلية م�شتحدثة، لكنه 
وجدها فر�شة لتحقيق 
حلمه يف درا�شة تقنيات 
احلا�شوب.
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وجهت  ك��ذل��ك   
ال��دع��وة ل���ل���وزراء ب��دون 

عن  ف�����س��اًل   دول����ة(،  )وزراء  وزاره 
ال�سيوخ: �ساري ال�سعدون، وعبد اجلبار اخلياط، 
وعبد  ال�ساوي،  املجيد  وعبد  كبة،  الغني  وعبد 
وال�سيخ  ال�سيهود،  وحممد  احليدري،  الرحمن 
وال�سيخ  ال�����س��ان��ع،  واأح��م��د  ال�سمرمد،  عجيل 
وداود  البلداوي،  جنم  واحل��اج  اخل��ي��ون،  �سامل 

اليو�سفاين.
احتفال الق�شلة

يف  امللك  بتتويج  الحتفال  مكان  اختيار  وج��اء 
الق�سلة احلالية  لكونها مقرًا للحكومة ووزارتها 
�سراي  فيها  مبا  احلكومية،  الدوائر  بها  وحتيط 
يف  حكومي  بناء  اأه��م  الق�سلة  وتعترب  احلكومة، 
اإىل �سنة  بناوؤها  يعود  اإذ  الوقت،  بغداد يف ذلك 
)نامق  العثماين  بغداد  وايل  قَبل  من  م   1851
وايل  وتوىل  واح��دة،  بطبقة  بناها  الذي  با�سا(، 
18٦٩م  �سنة  با�سا(  )مدحت  العثماين  بغداد 

اإكمال البناء بطبقتن.
بناية مفتوحة باجتاه نهر دجلة،  الق�سلة   ولكون 
كانت  فقد  احلكومية،  الأبنية  اأو���س��ع  ولكونها 
ت�سهد املنا�سبات العظيمة يف بغداد، منها قراءة 
يدعى  حيث  العثمانين،  ال��ولة  تعين  فرمانات 

النا�س ل�سماع ذلك.

�شخ�شيات و�شيوخ ع�شائر
وح���ر����س م��ن��ظ��م��و احل���ف���ل ع��ل��ى دع�����وة جميع 
الع�سائر،  �سيوخ  ول�سيما  البارزة،  ال�سخ�سيات 
الأيوبي،  جودت  علي  اإىل:  الدعوات  وجهت  فقد 

املح�سن  وعبد  ن�ساأت،  و�سبيح  ال�سعيد،  ون��وري 
اأعيان،  با�س  و�سالح  الفخري،  واأحمد  �سال�س، 
واأمن با�س اأعيان، ويو�سف غنيمة، وعبد الرحمن 
وابا�سي  العامر،  ويا�سن  املالك،  وعبود  النعمة، 
احل��ي��دري،  وداود  غ��زال��ة،  و�سليمان  ال�سعد، 
فرج،  وم��رزه  اف��رامي،  واإ�سحق  الطائي،  وحبيب 
و�سعيد  با�سا،  عثمان  وع��زت  حممد،  بي  وفتاح 
�سليمان،  علي  وال�سيخ  اأحمد،  بي  وتوفيق  قادر، 
�سمدين  وحممد  �سب،  احل��اج  مطهر  وال�سيخ 
ال��ي��اور،  عجيل  وال�سيخ  العمري،  واأجم���د  اآغ���ا، 
وفتح اهلل �سر�سم، ويحيى �سماكة، وال�سيخ �سواي 
الفهد، وال�سيخ حممد العريبي، و�سلمان احلميد، 
املزبان،  �سبيب  وال�سيخ  ال�سيهود،  فالح  وال�سيخ 

وعبد الرحمن با�سا احليدري، وغريهم.
ر�شالة..

الذي   1٩21/8/23 املوافق  الثالثاء  يوم  وحدد 
الغدير  عيد  ي��وم  الهجري  التقومي  يف  ���س��ادف 
18 من �سهر ذي احلجه عام 133٩ ه� باعتباره 
ن ال�سيعي يف بغداد يف ر�سالة  يوم عيد عند املكوِّ
ن الأكرب اأن  امللك في�سل الأول ينحدر من  للمكوِّ
ذرية الإمام علي بن اأبي طالب )ع( واأن الحتفال 
به يكون يف نف�س يوم الغدير بالن�سبة لالإمام علي، 
حتى اأن اإجراءات التتويج اكتملت من الناحيتن 
القانونية والإدارية، لكن امللك اأجلها حلن موعد 

يوم الغدير.
ا�شتعدادات كبرية

وجرت ا�ستعدادات كبرية لهذا احلدث التاريخي، 
فقد متت تهيئة من�سة خ�سبية بارتفاع قرابة ٧0 
كر�سي  تهيئة  جرت  كما  بال�سجاد،  فر�ست  �سم 
العر�س للملك ور�سفت كرا�سي عدة لل�سخ�سيات 
وخ�س�س  امللك،  وملرافقي  واملدنية  الع�سكرية 
التن�سيب  حفل  �سيح�سر  ال��ذي  للجمهور  مكان 
فر�ست  اأر�سية  على  ت  ر�سَّ كرا�سي  �سكل  على 
ج��دران  وزي��ن��ت  ال��ع��راق��ي��ة  ��ط  وال��ُب�����سُ بال�سجاد 
يف  الحتفال  واأقيم  العراقية  ب��الأع��الم  الق�سلة 
فناء الق�سلة، اأي يف احلديقة الوا�سعة قرب برج 

�ساعة الق�سلة.
امل�س بيل

ببزاتهم  احلفل  الإنكليز  ال�سباط  ح�سر  كما 

بعد  حتديد  يوم 1921/٨/23 ال�شاد�شة �شباحًا موعدًا حلفل تتويج امللك في�شل 
الأول يف ق�شلة بغداد، جرى توجيه الدعوات حل�شور احلفل اإىل كبار ال�شخ�شيات ويف 

مقدمتهم وزراء اأول حكومة عراقية، وبينهم: �شا�شون ح�شقيل، وم�شطفى اللو�شي، 
وعبد اللطيف املنديل، ومهدي بحر العلوم، وعزت با�شا الكركوكي، وحممد علي فا�شل، 

وجعفر الع�شكري.
طارق حرب

هكذا جرت مرا�شم تت�يج
في�شل الأول ملكًا على العراق

في�سل الول مع ملك بريطانيا جورج اخلام�س

اول �سعار للدولة العراقية

وثيقة مبايعة للملك موقعة من �سيوخ ووجهاء العراق
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وك��ان��ت  ع��ائ��الت��ه��م،  م��ع  وخ��وذه��م  الع�سكرية 
يف  الثانية  وال�سخ�سية  ال�سرقية  ال�سكرترية 
حا�سرة  بيل(  )امل�س  ببغداد  الإنليزية  الإدارة 
جانبها  واإىل  العراق  م��دن  من  قدمت  وف��ود  مع 
روؤ�ساء الدوائر احلكومية وامل�ست�سارون الإنكليز، 
الق�سلة  مبنى  �سرفات  على  جمهور  وا�سطف 
مل�����س��اه��دة احل��ف��ل وج���رى ت��وزي��ع م��ن�����س��ور على 
كانت  كما  احل��ف��ل،  برنامج  يت�سمن  احل�سور 
وال�سعارات  الهتافات  ت���ردد  جماميع  هنالك 
بيارق  ه��ن��اك  ك��ان��ت  فيما  بالتتويج،  اخل��ا���س��ة 

العمارة  من  جاءت  التي  الوفود  روؤ�ساء  واأع��الم 
وال��ن��ا���س��ري��ة وامل��و���س��ل وال�����س��م��اوة وغ��ريه��ا من 
املحافظات، كذلك بيارق روؤ�ساء الع�سائر ورجال 
اأعيان، وال ال�سعدون، وال  الدين منهم ال با�س 
الياور، وال�سادة نور اليا�سري، وهادي املوطر، اإذ 
اأن هذه الوفود ح�سرت اإىل بغداد قبل اأيام، كما 
لتغطية  وال�سحفين  امل�سورين  من  عدد  ح�سر 

وقائع التتويج.
مئتي  ا�سطفاف  الحتفال  بروتوكول  وت�سمن   
ج��ن��دي ب��ري��ط��اين ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق ال��ذي 

الع�سكري،  ال��زي  ي��رت��دون  وه��م  امللك  �سي�سلكه 
امللكية  )بريك�ساير(  فرقة  م��ن  اك��ره��م  وك��ان 
وجرت تهيئة جوق مو�سيقي لعزف ن�سيد )ليحم 

اهلل امللك(.
ت�شارب اأخبار

كموعد  �سباحًا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ُح��ددت  وقد 
اجلو،  حرارة  ذلك  �سبب  اإن  وقيل  احلفل،  لبدء 
امللك  ذه��اب  اإىل  اأ���س��ارت  اأخ��رى  م�سادر  لكن 
بعد اإكمال الحتفال لزيارة الإمام الكاظم لأداء 
على  كان  امللك  م�سكن  اأن  وحيث  الظهر،  �سالة 
اأن  قبل  امل�سريية،  دار  ي�سمى  ما  اأو  دجله،  نهر 
يف  م�سكنه  من  امللك  خ��رج  فقد  النهر،  يجرفه 
الق�سلة،  �ساعة  اأعلنت  كما  بال�سبط،  ال�ساد�سة 
ي��راف��ق��ه )ال�����س��ري ب��ري���س��ي ك��وك�����س( امل��ن��دوب 
الإدارة  يف  �سخ�سية  واأعلى  الربيطاين  ال�سامي 
اأي�سًا قائد اجلي�س  الربيطانية ببغداد، ويرافقه 
ال��ربي��ط��اين يف ال���ع���راق )اجل�����رال ه��ال��ون(، 
جمل�س  �سكرتري  اأفنان،  ح�سن  ال�سيد  يتبعهما 
امللك هما حت�سن  واثنان من مرافقي  ال��وزراء، 

قدري واأمن الك�سباين.
 اجته املوكب نحو املن�سة على الأقدام يف طريق 
الحتفال  ي��وم  يف  امللك  وك��ان  بال�سجاد.  ُفر�س 
مع  اللون  خاكية  �سيفية  ع�سكرية  بدلة  يرتدي 

يرتديها  كان  التي  ال�سيفية  الع�سكرية  اخل��وذة 
عقال  ب��اخل��وذة  وي��ح��ي��ط   1٩58 ح��ت��ى  اجل��ي�����س 
و�سوله،  وعند  و���س��ام��ان.  ���س��دره  وعلى  ��ب  م��ذهَّ
عن  كوك�س  جل�س  فيما  عر�سه  على  امللك  جل�س 
الإنكليزيه  الع�سكرية  البدلة  يرتدي  وهو  ميينه 
من  يتجه  وو�ساحًا  الرقبة  عند  املغلقة  البي�ساء 
اأو�سمته  معلقًا  الأي�سر  اخل�سر  اإىل  الأمين  كتفه 
اجل��رال  امللك  �سمال  اإىل  وجل�س  �سدره.  على 
خاكية  ع�سكرية  ب��دل��ة  ارت����دى  ال���ذي  ه��ال��دي��ن 
وقبعة  )چزمة(  و  بي�ساء  عنق  وربطة  وقمي�سًا 
�سري  وال��ت��ف  ال��ق��ي��ادة،  ع�سا  ي��ده  ويف  ع�سكرية 
حمفظة  م��ع  اخل�سر  ب��اجت��اه  كتفه  م��ن  ج��ل��دي 
ال�سيد  واإىل �سمال هذا اجلرال جل�س  م�سد�س. 
حممود النقيب جنل رئي�س الوزراء ونقيب بغداد 

الذي مل يح�سر ب�سبب حالته ال�سحية كما قيل.
على  جلو�سه  بعد  امللك  بيل  امل�س  و�سفت  وق��د 
كان  لكنه  وق���ورًا،  امللك  ك��ان   : فقالت  العر�س 
ال�سف  يف  ينظر  ك��ان  وعندما  ج���دًا،  م��ت��وت��رًا 
الأول من اجللو�س وو�سل نظره اإيل، رددت عليه 
بتحية �سغريه ل�سد اأزره وت�سجيعه. وبعد جلو�س 
امللك وجلو�س احلا�سرين بداأ احلفل، وقد توىل 
يف  الأوىل  ال�سخ�سية  كوك�س،  بر�سي  ال�سري 
اأفنان،  ت�سليم ح�سن  ببغداد  الإنكليزية  الإدارة 
على  ل��ي��ق��راأه  بيانًا  ال����وزراء،  جمل�س  �سكرتري 
كوك�س  �سفة  ذكر  بعد  القراءة  فتوىل  احل�سور 
واأو�سمته قائاًل:  لقد قرر جمل�س الوزراء باتفاق 
ال��وزراء  رئي�س  �سمو  اق��رتاح  على  وبناء  الآراء 
العراق  على  ملكًا  في�سل  الأمري  ب�سمو  املناداة 
ه�   133٩ القعدة  ذي   4 يف  املنعقدة  جل�سته  يف 
حكومة  تكون  اأن  على   1٩21/٧/11 امل��واف��ق 
دميقراطية  نيابية  د���س��ت��وري��ه  حكومة  ه  ���س��م��وِّ

مقيدة بالقانون. وب�سفتي مندوبًا �ساميًا جلاللة 
ال�سعب  ر�سا  على  اأقف  اأن  راأيت  بريطانيا  ملك 
القرار  ذلك  على  موافقتي  قبل  البات  العراقي 
فاأجري الت�سويت العام مبوافقة مني، واأ�سفرت 
ل�ستة  ممثله  كلية  اأكريه  عن  الت�سويت  نتيجة 
وت�سعن باملئة من جمموع املنتخبن املثقفن على 
العراق.  على  ملكًا  في�سل  الأمري  ب�سمو  املناداة 
في�سل جنل جاللة  الأمري  �سمو  اأن  اأعلن  وعليه 

واأن  العراق،  على  ملكًا  انتخب  قد  ح�سن  امللك 
حكومة جاللة ملك بريطانيا قد اعرتفت بجاللة 
بري�سي  وختم  ال��ع��راق.  على  ملكًا  في�سل  امللك 

كوك�س كلمته بعبارة: فليحيا امللك.
الن�شيد الربيطاين

بعدها قام ال�سيد حممود النقيب بقراءة الدعاء 
اأ�سراف  نقيب  والده  عن  نيابة  بالتتويج  اخلا�س 

بغداد ورئي�س الوزراء قائاًل:  "ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم قل اللهم مالك امللك توؤِت امللك من ت�ساء 
وتنزع امللك ممن ت�ساء بيدك اخلري اإنك على كل 
�سيء قدير.. نحمدك اللهم حمدًا يوايف نعمك.. 
ن�ساألك  بتوفيقاتك عبدك وابن عبدك..  اللهم 
اأته  واخرتته ملكًا على اخلطة العراقية.. واإذ بوَّ
امللك  جاللة  ح�سرة  العراقية..  اململكة  �سرير 
في�سل الأول." ثم رفع العلم العراقي على ركن 
الربيطاين  الن�سيد  وع��زف  العر�س  اأرك��ان  من 

لعدم وجود ن�سيد عراقي
خطاب امللك

عربية  بلغة  متحدثًا  في�سل  امللك  وقف  بعدها 
"اأتقدم  ف��ي��ه:  ج���اء  خ��ط��اب��ًا  واأل��ق��ى  ف�سيحة 
على  اخلال�س  بال�سكر  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  اإىل 
على  بريطانيا  �سكر  ذل��ك  وب��ع��د  مبايعتي."  
وطلب  الأوىل  العاملية  احل���رب  يف  م�ساركتها 
ب��اإج��راء  وتعهد  ب��ال��ب��الد،  للنهو�س  الت�سامن 
واأك��د  التاأ�سي�سي،  املجل�س  وجمع  النتخابات 
بالتاأكيد على  الأديان. واختتم كلمته  على حرية 
في�سل  امللك  اأنهى  اأن  وبعد  والتعا�سد.  الحتاد 
الأول خطابه، اأُطلقت املدافع بالحتفال ال�سعيد، 

ويالحظ اأن التتويج مل ي�ستغرق طوياًل.

ال��������غ��������الف

في�سل الول يف ماأدبة غذاء اقامها ال�سفري الربيطاين 

ن�سب في�سل الول 

من رو�سومات امللك في�سل



اأو  الع�سرين،  ث���ورة  ال��ع��الم��ات  ه��ذه  اأب���رز 
بعد  ج��اءت  التي  الكربى،  العراقية  الثورة 
�سنوات قالئل من وقوع العراق حتت �سلطة 
الحتالل الربيطاين التي اأبعدت العراق عن 
عامليٍة  حرٍب  بعد  املنطوي  العثمانين  حكم 
�سهدت هزميتهم، وكان من نتائجها تقا�سم 
مناطق نفوذهم، واأرغمت الربيطانين على 
الإقرار بحق العراقين بوجود حكومة وطنية 

ينبغي اأن متثلهم.
التي  الكثرية  احلكايات  عن  النظر  وبغ�س 
رافقت اأ�سباب اندلع هذه الثورة، فهي متثل 
�سادمًة  املهمة حمطًة  وجوهها  وجه من  يف 
اأن��واع  اأب�سع  ا�ستعملوا  الذين  للربيطانين 
�سارك  م��ن  �سد  املفرطة  والق�سوة  القمع 

فيها.
الوعي الوطني 

الك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر ال�����ذي اك��ت�����س��ف��ه من 
ق��ام ب��ال��ث��ورة ه��و ال��وع��د ال��ك��اذب واخل���ادع 
احلملة  قائد  م��ود،  اجل���رال  اأطلقه  ال��ذي 
الربيطانية، حن قال اإنَّهم جاءوا حمررين 
ل ف���احت���ن، وه����ي ك��ل��م��ة ت��ن��م ع���ن ده���اء 
الربيطانين الذين يعرفون جيدًا اأنَّ العراق 
اأهله  مييز  والإ�سالمي  احل�ساري  بعمقيه 

جيدًا بن مفهوم التحرير ومفهوم الفتح. 
يظن  ك��ان  مما  اأق�سر  الهدنة  كانت  لهذا 
اأري��اف  وتعم  ال��ث��ورة  لتندلع  الربيطانيون 

ال���ع���راق و���س��ح��اري��ه وم���دن���ه. وه��ن��ا تكمن 
ال��دك��ت��ور علي  ال��ت��ي حت��دث عنها  امل��ف��ارق��ة 
من  اجتماعية  )مل��ح��ات  كتابه  يف  ال���وردي 
ال��وردي  يقول  اإذ  احلديث(،  العراق  تاريخ 
الحتالل  مرحلة  طيلة  ي�سهد  العراق مل  اإن 
اأهل  اأو ثورة �سارك فيها  العثماين انتفا�سة 

املدينة مع اأهل الريف اأو الع�سائر. 
الوطني  الوعي  حالة  نوؤ�سر  اأن  هنا  علينا 
نفو�س  داخ��ل  تتحرك  كانت  التي  املبكرة 
زعماء الع�سائر املنتف�سة. وهذا طبعًا، ميثل 
بن  �سائع  هو  ا  عمَّ اجتماعيًا خمتلفًا  �سياقًا 
الإقطاع  �سمة  كانت  الذين  الع�سائر  زعماء 
وال�سائع  املعروف  اإذ  بينهم.  ال�سائدة  هي 
من  مع  برباغماتية  يتعاملون  ��ه��م  اأنَّ عنهم 
اأثبتت  الع�سرين  ث��ورة  لكنَّ  حاكمًا،  يكون 
العك�س، مثلما اأنَّ هذه الثورة حظيت بتاأييد 
دي��ن��ي وا���س��ع م��ن خمتلف ت��وج��ه��ات رج��ال 
الت�سامن  ماي�سبه  اإىل  وحت��ول��ت  ال��دي��ن، 
الوطني ))فقد �سوهدت العمامة اإىل جانب 
اللفة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ك�����س��ي��دة،  ال��ط��رب��و���س 
وكلهم  الكالو  جانب  اإىل  والعقال،  القلعية 

يهتفون يحيا الوطن(( مثلما قال الوردي.
الربيطانيون اأدركوا الأمر 

اإلَّ  الثورة،  ف�سل  برغم  اأنَّه  هنا  لدينا  املهم 

قرن مر على تاأ�شي�س الدولة العراقية، لكن ا�شتذكار هذا احلدث 
يجعلنا نتوقف اأمام اإحدى العالمات الفارقة الكثرية يف تاريخ 

العراق احلديث ل ميكن ملتابع اأو باحث اأن يتجاوز اأو ميرَّ على هذه 
العالمات من دون الوقوف عليها..

قرٌن على تاأ�شي�شها
ال����������دول����������ة ال�������ت�������ي ول��������دت

 من رحم ث�رة الع�شرين

د.عبد اخلالق ح�شن 
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الوفد العراقي يف ع�سبة المم 1٩32 

دخول القوات الربيطانية اىل بغداد

في�سل الول يف زيارة ر�سمية اىل لندن



لهذا  الأمر،  �سعوبة  فهموا  الربيطانين  اأنَّ 
عراقية  حكومة  اإىل  الأمر  اإيكال  ا�ستعجلوا 
الذي  النقيب  الرحمن  عبد  برئا�سة  موؤقتة 
بناًء  امللكي  التاأ�سي�سي  املجل�س  اأي�سًا  تراأ�س 
الربيطاين  ال�سامي  املندوب  تو�سيات  على 
)بري�سي كوك�س(، الذي كان يدير احلكومة 
اإىل جانب  وكان  بيل.  وامل�س  الباطن هو  يف 
م�ست�سار  ال��ن��ق��ي��ب  ح��ك��وم��ة  يف  وزي����ر  ك���ل 
بريطاين هو الذي يدير الوزارة فعليًا )وهذا 
الأمر يذكرنا مبا ح�سل بعد �سقوط النظام 
يف 2003 حن كان امل�ست�سارون الأمريكيون 
�سلطة  اأي��ام  ال��وزارات  بعمل  املتحكمن  هم 

احلاكم املدين بول برمير(.
�شراع بني تيارين

واملبا�سرة  الربيطاين  الحتالل  ر�سوخ  مع 
هناك  ك��ان  ال��ع��راق��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل 
احلكومة:  �سكل  على  يت�سارعان  ت��ي��اران 

تيار عروبي كان متكونًا من �سباط عراقين 
ُعرفوا برف�سهم �سابقًا لالحتالل العثماين، 
ولحقًا رف�سوا الحتالل الربيطاين، وكانوا 
اأنَّ  يعني  بربيطانيا  العراق  ربط  اأنَّ  ي��رون 
احتالل  يف  ليقع  احتالل  من  خ��رج  العراق 
وتبعية جديدة، واأن الواجب، بح�سب راأيهم، 
الذي  العربي  العراق مع حميطه  اأن يندمج 
ميثل المتداد الطبيعي له. اأما التيار الآخر 
مدعومن  و�سا�سة  �سباط  من  متكونًا  فكان 
ارتباط  وه��وؤلء دعموا فكرة  بيل،  امل�س  من 
العراق بربيطانيا لأنَّها �ستعمل على حتديث 
الكبري،  ال��ع��ث��م��اين  ب��ع��د اخل����راب  ال��ع��راق 
اإذ ربطت  وكان راأي هذا التيار هو الغالب، 
النواحي،  جميع  من  بها  العراق  بريطانيا 
خالل  من  العراقين  اإر�ساء  حتاول  وكانت 
ت��ن�����س��ي��ب م��ل��ك ع��رب��ي ع��ل��ي��ه��م، وك��ذل��ك 
اأغلبها  م��ازال  كثرية  مب�ساريع  مبا�سرتها 

وه��ي هنا طبعًا  م��ث��اًل.  ك��ال�����س��دود  ق��ائ��م��ًا، 
وحيَّدت  الع�سائرية  الزعامات  اأي�سًا  ك�سبت 
ال�سدود  هذه  اأ�سهمت  اأن  بعد  منهم  الكثري 
يف اإ�سالح الكثري من الأرا�سي التي منحتها 

بريطانيا لهذه الزعامات.
والباحثن  املوؤرخن  من  الكثري  ح��اول  لقد 
الع�سرين  ث��ورة  �ساأن  من  يقللوا  اأن  لحقًا 
واعية  ل  حركًة  كانت  كونها  بها،  ويطعنوا 
كثريًا  يهتم  ل  ع�سائري  على ح�س  مبنية  اأو 
ر�سخت  الثورة  هذه  واأنَّ  الوطنية،  مبفهوم 
يف�سلون  هنا  هم  لكنَّ فاأكر،  اأكر  الحتالل 
والجتماعي  التاريخي  �سياقها  عن  الثورة 
ويحاكمونها  ف��ي��ه،  ن�ساأت  ال���ذي  وال��ث��ق��ايف 
اأفرزتها  التي  الالحقة  ال��ث��ورات  بقوانن 
وهذا  الكربى،  والفكرية  الثقافية  التحولت 
وحدت  التي  ال��ث��ورة  ه��ذه  كثريًا  يظلم  اأم��ر 

العراقين واألهبت حما�سهم الوطني.
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در�ٌس بالغ املرارة اأورثه عقدة خ�ٍف من الل�ن 
البنف�شجي، وان�شرف من جديد اإىل عزلته ومر�شمه.. 

اأجنز الكثري من الل�حات، و�شارك يف اأربعة معار�س 
واأ�شبح ا�شمه عالمة فنية بارزة.. 

ح�شن العاين 

ن�اعم

التكوين،  نادر  رجٌل  �سهادتي-  قبل  اجلميع  ب�سهادة  ال�سامل-  جواد 
وطنه  يحب  ح��امل،  رومان�سي  واإن�سان  �سالم،  حمامة  من  اأودُع  فهو 
ال�سيا�سة  لذلك مل جتد متاعب  ويع�سق اجلمال،  واأ�سدقاءه  واأ�سرته 
والآيديولوجيات والأحزاب منفذًا اإىل حياته، ومل يكلف نف�سه م�سقة 

البحث عنها!!
باله  ت�سغل  ل  الوحيد،  هّمه  هو  خا�سة،  والر�سم  عامة،  الفن  عامل 
من�سرف  وه��و  وليله  نهاره  مي�سي  وال��ل��ون،  والفر�ساة  اللوحة  غري 
الفن  تاريخ هذا  تبحث يف  التي  امل�سادر  ع�سرات  واإىل  مر�سمه  اإىل 
ومدار�سه وجتاربه ورموزه، حتى عاب عليه املقربون هذا التطرف يف 
النزواء..  فال مقهى ول �سفرة ول جل�سة ناٍد ول مغامرات عاطفية. 
كثرية  اأعمال  اإجن��از  يف  وجنح  نف�سه،  عن  را�سيًا  كان  ال�سامل  لكن 
ت�ستحق التوقف، واأقام غري معر�ٍس �سخ�سي يف داخل العراق وخاجه 

نالت من ا�ستح�سان النقاد، ما ي�سبو اإليه اأي فنان..
يف  ال�سامل  ظهر  �سديدين،  و�سغط  اإحل���اح  وبعد    ،1٩٩8 ع��ام  يف 
اأعّد  قد  الربنامج  مقدم  وكان  ال�سباب،  قناة  على  تلفازي  لقاء  اأول 
جمموعة من الأ�سئلة يف مقدمتها: "ما لونك املف�سل؟"، رّد عليه ردًا 
ظريفًا: "الأمر يتوقف على لون الثوب الذي ترتديه حبيبتي،" اإل اأن 
املقدم مل يقتنع: "لي�س هذا هو الرد املطلوب، اأنا اأ�ساأل حقًا عن اللون 
" يف  يرّد عليه:  اأن  قبل  قلياًل  �سكت  لوحاتك..(  اإليه يف  الذي متيل 
هذا  خ�سائ�س  عن  طوياًل  وحتدث  البنف�سجي."  اللون  احلقيقة.. 
غامقة  عدة  األوان  من  قريب  بطبيعته  واأنه  النف�سية،  ودللته  اللون 
كالأحمر والأزرق والأ�سود غري النقي، وهذه وجهة نظر خا�سة، على 
"هل  مازحًا:  املقدم  �ساأله  اإجابته  من  انتهى  اإذا  وحتى  تعبريه.  حد 
كما  -وهي  )البنف�سج(  ا�سم  حتمل  التي  خ�سر  يا�س  الفنان  لأغنية 
تعرف من كلمات ال�ساعر الكبري مظفر النواب- تاأثري بهذا القدر اأو 
ذاك على انحيازك اإىل هذا اللون!؟" اأجابه بعفوية و�سدق: "�سيدي 
الكرمي، ثق اأنني مل اأ�سمع هذه الأغنية، بل مل اأ�سمع بها، مع عظيم 
احرتامي لل�ساعر واملطرب، فاأنا ل�ست من متابعي الأغاين، وبالذات 
العراقية، لأنها تثري احلزن والكاآبة، وعلى العموم ت�ستهويني املو�سيقى 

الأجنبية!!"
انتهى اللقاء، وعاد ال�سامل اإىل منزله، وقرابة الفجر مت اقتياده اإىل 

مديرية الأمن، وانهالت عليه الأ�سئلة والع�سي واللكمات، وطلبوا منه 
اعرتافًا خطيًا عن اأ�سباب اختياره هذا اللون، وعن عالقته باحلزب 
ال�سيوعي، ومن هو م�سوؤوله احلزبي، وما ا�سمه احلركي، ومل يغادر 
حتول  اأ�سابيع(   ٦( بعد  اإل  املتنفذين  اأقاربه  اأحد  بو�ساطة  التوقيف 
فيها ظهره وج�سده اإىل كتلة بنف�سجية، ومن يومها اختفى هذا اللون 

من لوحاته!!
در�ٌس بالغ املرارة اأورثه عقدة خوٍف من اللون البنف�سجي، وان�سرف 
من جديد اإىل عزلته ومر�سمه.. اأجنز الكثري من اللوحات، و�سارك 
اأعوام  م�ست  ب��ارزة..  فنية  عالمة  ا�سمه  واأ�سبح  معار�س  اأربعة  يف 
اإحدى  يف  الظهور  على  واف��ق  �سديدين،  و�سغط  اإحل��اح  وبعد  ع��دة، 
املف�سل  لونه  عن  الربنامج  مقدم  �ساأله  العراقية،  )الف�سائيات( 
اأحيانًا يف الالوعي اإىل لون معن، ولكن يف  "كل فن ينحاز  فاأجاب: 
الإطار العام ل يتبنى الفنان لونًا بعينه لأن لكل لون وظيفة." و�ساأله 
ملاذا  "اإذن  الفنان:  بها  يحرج  �سعف  نقطة  على  عر  وكاأنه  املقدم 
اأبقيت البنف�سجي من دون وظيفة واأحلته اإىل التقاعد يف لوحاتك!؟" 
اأغنية  حكاية  له  يذكر  ومل  اللون."  ه��ذا  "اأكره  الفور:  على  اأجابه 
املقدم  ت�ساءل  التوقيف،  باأيام  غ��ريه  يفعل  كما  ويتاجر،  البنف�سج 
بخبث: "ولكن ماذا عن ثورة الإ�سبع البنف�سجي!؟" رّد عليه مرتبكًا: 

بال�سيا�سة!!" الفن  تخلط  ل  اأرجوك  �سيء،  وهذا  �سيء  "هذا 
انتهى اللقاء، وقبل اأن ي�سل ال�سامل اإىل منزله، مت اقتياده مع�سوب 
من  موقفه  عن  الأ�سئلة  عليه  وانهالت  جمهولة،  جهة  اإىل  العينن 
العملية ال�سيا�سية وعالقاته بالنظام الدكتاتوري املخلوع، وهل يعمل 
اأقاربه  اأح��د  بف�سل  التوقيف  يغادر  ومل  معينة..  اأجندة  تنفيذ  على 
املتنفذين، الذي عانى الأمّرين، يف العثور على مكان احتجازه اإل بعد 
)٦ اأ�سهر( حتولت فيها عيناه اإىل كتلة بنف�سجية، ومن يومها توقف 

عن الر�سم واعتزل الفن...

حكاية ل�حة

من ثوار ثورة الع�سرين



)اأح��م��د  الإذاع���ي���ة  ال��درام��ا  ق�سم  رئي�س 
خطتنا  �سمن  قال:  املح�سن(  عبد  حممد 
جمموعة  اأطلقنا  احل���رام  حم��رم  ل�سهر 
مميزة وخمتارة من الربامج وامل�سل�سالت 
ب�سغف  امل�ستمعون  يتابعها  التي  التاريخية 
�سنة،  كل  من  حم��رم  يف  كبريين  وحر�س 
لذا حر�سنا اأن تك�سف هذه الأعمال اأ�سرار 
ال��ت��اأري��خ من  وخفايا واأح���داث م��رت ع��رب 
خالل جت�سيد عدد من الفنانن العراقين 
الكبار ال�سخ�سيات التاأريخية املركبة التي 
الإذاعية من  الدراما  لها  لرمبا مل تتطرق 

قبل.
قافلة النور

الإذاعية  امل�سل�سالت  ان  واأ�سار حممد اىل 
عراقية  وباأقالم  احرتافية  بطريقة  كتبت 

ر����س���ي���ن���ة 

لتنقل  الورق  على  املا�سي  اأحداث  ج�ّسدت 
ع��رب الأث����ري وك��اأن��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة، وم���ن تلك 
احلق"،  كلمة  "احل�سن  م�سل�سل  الأعمال: 
الذي يتناول ر�سالة الإمام احل�سن )عليه 
الباطل  ب��وج��ه  امل��دوي��ة  وكلمته  ال�����س��الم( 
امل�سلمن،  اىل  ت�سل  اأن  بها  اأراد  ال���ذي 
واأي�سًا م�سل�سل " قافلة النور" الذي يتناول 
ق�س�س اآل البيت الأطهار باأحداث درامية 
من  الطف"  "قيامة  وم�سل�سل  م�سوقة، 
 " وم�سل�سل  را���س��ي،  منري  الكاتب  تاأليف 
�سمري  تاأليف  من  احل�سن"  راي��ة  العبا�س 
الن�سمي، وكذلك امل�سل�سل املميز يف طرحه 
واأ�سلوبه  "معز املوؤمنن" الذي يحكي ق�سة 
امل�سل�سل  ال�سالم(،  )عليه  احل�سن  الإم��ام 
اإخراج  و  الأو�سي  حممد  �سالم  تاأليف  من 
خيون،  عزيز  الفنان  متثيل  كاظم،  رج��اء 
والفنان  م�سطفى،  حممد  م��ازن  والفنان 
الربيعي،  فاطمة  والفنانة  الطائي،  اإي��اد 

والفنانة اأ�سيل عادل واآخرين..
الأثري  عرب  يبث  اإذاع��ي  م�سل�سل  اأول  كان 
�سالم  للكاتب  املوؤمنن"  "معز  م�سل�سل 
حم��م��د الأو����س���ي واإخ������راج رج����اء ك��اظ��م 
)عليه  احل�سن  الإم��ام  �سرية  يتناول  الذي 

ال�سالم(.
ويعتقد املوؤلف �سالم حممد الأو�سي اأنه كتب 
احل�سن  لالإمام  املوؤمنن"  "معز  م�سل�سل 
كون  م�سبوقة  غري  بجراأة  ال�سالم(  )عليه 
يف  اإليها  التطرق  يجر  مل  امل�سل�سل  ق�سة 
لرمبا،  امل�سرح  وحتى  والتلفزيون،  الإذاعة 
كبرية  ج����راأة  اىل  ي��ح��ت��اج  امل�سل�سل  لأن 
)عليه  احل�سن  الإمام  �سرية  كون  لكتابته، 
مو�سوع  يف  ول�سيما  �سائكة،  ال�����س��الم( 
لذا  �سفيان،  اأب��ي  ب��ن  معاوية  م��ع  ال�سلح 
يعزفون  الكّتاب  جعل  م��ا  ه��ذا  اأن  اأعتقد 
عن الكتابة يف �سرية الإمام احل�سن )عليه 

ال�سالم(.

معز املوؤمنني
واأ����س���ارت امل��خ��رج��ة رج���اء ك��اظ��م اىل اأن 
الفنانن امل�ساركن يف امل�سل�سل لديهم باع 
طويل يف العمل الإذاعي، لذا جتدين قد ل 
اأواجه �سعوبات كثرية يف توزيع ال�سخ�سيات 
اأن املوؤلف �سالم حممد  بن الفنانن، كما 
الأو�سي ميتلك من املرونة الكبرية يف العمل 
قراءة  ومن�سجمن يف  متفاهمن  ما جعلنا 
بع�س  تغيري  اىل  دفعني  ما  وه��ذا  الن�س، 
اجلزئيات الب�سيطة يف الن�س املكتوب بكل 
رحابة �سدر مبا ي�سب يف �سالح العمل من 

الناحيتن التاريخية والفنية.
م�سطفى،  حممد  م��ازن  القدير  الفنان 
)عليه  احل�سن  دور  بتج�سيد  ق��ام  ال���ذي 

املوؤمنن"  "معز  م�سل�سل  يف  ال�سالم( 
ق��ائ��اًل:  ال�سخ�سية  ع��ن  حت��دث 

���س��خ�����س��ي��ة الإم������ام احل�����س��ن ب���ن علي 
ك��ث��ريًا  ظلمت  ال�����س��الم(  )ع��ل��ي��ه 

يعتقد  فبع�سهم  ال��ت��اري��خ،  يف 
ل  مثلبة  معاوية  مع  �سلحه  ان 

�سحيح  غري  الأم��ر  وهذا  تغتفر، 
ال�سخ�سية  باملطلق يف �سرية هذه 

الكبرية، لأن ال�سلح جاء حلقن 
اأرواح  على  واحلفاظ  الدماء 

امل�����س��ل��م��ن، ول���س��ي��م��ا ان 
مي��ت��ل��ك  ل  م���ع���اوي���ة 

م����ن ال�����س��ف��ات 
نية  ن�سا لإ ا

والإ���س��الم��ي��ة يف ���س��خ�����س��ي��ت��ه، ل��ذل��ك ل 
عددهم  ك��ان  مهما  امل�سلمن  قتل  يهمه 
واأ���س��ن��اف��ه��م، ���س��ع��دت ك��ث��ريا ب����اأداء ه��ذه 
لها  ال��ت��ي  ال��ف��ذة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سخ�سية 
�سرية عطرة على مر الع�سور التي �ستنال 

اإعجاب امل�ستمعن اإن �ساء اهلل.
خيون،  عزيز  القدير  الفنان  اأو�سح  فيما 
اأب��ي  ب��ن  م��ع��اوي��ة  �سخ�سية  ج�سد  ال���ذي 
املوؤمنن"  "معز  م�سل�سل  يف  �سفيان، 
معروفة  م��ع��اوي��ة  �سخ�سية  اأن 
للم�سلمن،  وعدائها  ب�سلبيتها 
للممثل  بالن�سبة  غنية  انها  ال 
يف  الكبرية  م�ساحته  ياأخذ  ب��اأن 
للمتلقي  ليقدمها  ال�سخ�سية  اأداء 
احلر�س  مع  ومهارة،  اح��رتاف  بكل 
على نربة ال�سوت والف�ساحة ليكون 
يف  وم��وؤث��رًا  للجمهور  مقنعًا  الأداء 

ذات الوقت.

�شرية وحياة الأئمة الأطهار وماآثرهم التي تالم�س م�شاعر املوؤمنني وهم 
يعي�شون اأجواء �شهر حمرم احلرام وخ�شو�شيته الدينية، حتولت اإىل 

م�شل�شالت درامية اأنتجها ق�شم الدراما يف �شبكة العالم العراقي وبثت عرب 
الأثري بال�شوت والإح�شا�س والكلمة املوؤثرة.

الدراما الإذاعية.. 
م�شل�شالت متيط اللثام عن اأحداث 

جتاهلها التاريخ

اأحمد �شمي�شم- ت�ش�ير:ح�شني طالب

احمد  حممدالفنانة فاطمة الربيعيالفنان عزيز خيون
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وعبد  ال�سياب  �ساكر  بدر  ال�سعراء  من  كل 
ال��واح��د واأدون��ي�����س وح�سن  ال����رزاق ع��ب��د 

القا�سد...
كما وكانت عرو�س امل�سرحيات على امتداد 

اأيام املهرجان كالآتي: 
م�سرح  ع��ل��ى  مر"  ال�سِّ "حلقة  م�سرحية 
ال��راف��دي��ن ل��ف��رق��ة ف��ن��اين ���س��الح ال��دي��ن، 
امل�سرح  ل��ف��رق��ة  "انتهاكات"  وم�����س��رح��ي��ة 
امل�سرح،  الفلوجة يف باحة منتدى  اجلاد يف 
الق�سلة.  �ساحة  يف  "حذائي"   وم�سرحية 

بابل  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  خ�سبة  وعلى 
م�سرحية "اإىل الإ�سارة."

الكوفة مع  العرو�س يف جامعة  وكان ختام   
م�سرحية "اجلرعة اخلام�سة" ملنظمة عيون 

الثقافية. 
م�سرحي  ن�س  اأف�سل  جوائز  اأي�سًا  وقدمت 
مل�����س��رح ال��ت��ع��زي��ة ح��ي��ث ك���ان امل��رك��ز الأول 
م�سلم" لعلي  بن  حميد  "حماكمة  مل�سرحية 

"اآيبول"   مل�سرحية  الثاين  وامل��رك��ز  اخلباز 
الثالث  واملركز  الالمي،  نعمة  كاظم  للفنان 
العربي  للفنان  اأحلم"  اأن  "اأريد  مل�سرحية 

اليمني د. علي اجلنفدي..
الإم���ام  ال��ك��ل��م��ة  �سهيد  ع��ل��ى  اهلل  ف�����س��الم 
م���ب���ادرات  واإىل  ال�����س��الم  ع��ل��ي��ه  احل�����س��ن 
الأ�سطورة  لتج�سيد  م�ستمرة  ومهرجانات 

احل�سينية اخلالدة..

عبد  ال����رزاق  عبد  اأب��ي��ات  ع��ال��ي��ًا  �سدحت 
عليه  احل�����س��ن  ل��الإم��ام  حبنا  يف  ال��واح��د 

ال�سالم على خ�سبة امل�سرح وهي تقول:
َقِدمُت .. َوَعْفَوَك عن َمقَدمي

َح�سريًا ، اأ�سريًا ، ك�سريًا ، َظمي
قِدمُت لأحِرَم يف َرْحَبَتْيك
�َسالٌم مِلَثواَك من حَمَرم 

َفُمْذ كنُت طفاًل راأيُت احل�سن
َمنارًا اإىل �سوِئِه اأنَتمي

وُمْذ كنُت طفاًل وَجدُت احل�سن

َمالذًا باأ�سواِرِه اأحَتمي
َوُمْذ كنُت طفاًل عَرفُت احل�سن

ِر�ساعًا.. ولالآن مل اأ فَطِم !

احل�سيني  امل�سرح  مو�سوع  اأث��رن��ا  قد  وكنا 
من  �سابق  ع��دد  يف  والتج�سيد  ال��واق��ع  ب��ن 
"ال�سبكة" وطرحنا �سوؤالنا: هل وجدت واقعة 
الطف بكل ما حتمل من معاٍن وقيم اإن�سانية 
الرد  لياأتي  واإيثار من يعرب عنها م�سرحيًا؟ 
املهم  املهرجان  هذا  اإقامة  باإعادة  �سريعًا 

بعد انقطاع ل�سنتن ب�سبب جائحة كورونا.. 
را�سي  منري  الفنان  ب��اإدارة  كان  املهرجان 
وب��رع��اي��ة  حميد  ���س��اك��ر  مهند  وب��اإ���س��راف 

حمافظ بغداد حممد جابر العطا.
برحيلك"  "اأناخت  بفيلم  ك��ان  الف��ت��ت��اح 
اأزهر خمي�س، ثم عر�ست  �سيناريو واإخراج 
توليف  من  وهي  الكلمة"  "قيامة  م�سرحية 
اأبو  حممود  متثيل   را���س��ي،  منري  واإخ���راج 
م���ازن م�سطفى،  ك��م��ال،  اآ���س��ي��ا  ال��ع��ب��ا���س، 
اأ�سعار  امل�سرحي  العر�س  تخللت  واآخ��رون.. 

حتت �شعار )امل�شرح من�شة 
اإن�شانية يتجلى فيها النبل 
الب�شري والقيم اجلليلة(، 
افتتح مهرجان العراق 
ل�شينما وم�شرح التعزية 
الدويل اخلام�س الأ�شبوع 
الفائت على خ�شبة امل�شرح 
الوطني، وعلى مدى 
خم�شة اأيام

بعد اأن ت�شاءلت "ال�شبكة" يف عدد �شابق عن م�شريه..

بغداد
حتت�شن "مهرجان العراق مل�شرح التعزية"

رجاء ح�شني
ت�ش�ير:رغيب ام�ري
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ورمبا اأ�سهمت حركة النه�سة العربية يف بدايات 
القرن الع�سرين بدعوات عبد الرحمن الكواكبي 
اإذابة  الدين الفغاين يف  وحممد عبده  وجمال 
اجل�سد  ك�سا  ال��ذي  الكثيف  اجلليد  م��ن  �سيء 
بظالله  واأل��ق��ى  طويلة  ق��رون��ا  العربي  الن��ث��وي 
على احلركة الن�سوية العراقية متزامنا مع بناء 
وبدعوات   1٩20 عام  احلديثة  العراقية  الدولة 
ال�سالح ودمج املراأة بحركة املجتمع التي قادها 
الر�سايف والزهاوي والب�ستاين وعدم قعودها يف 
البيت وعملها اأ�سوة بالرجل يف املعمل واملدر�سة 
اجلميلة  الفنون  ج��اءت  وعندما   .. واجلامعة 
ال��ع��راق املعا�سر  ال��غ��رب ودخ��ل��ت  واف����دة م��ن 
الن��ث��وي  اجل�سد  حل�سور  م��الزم��ا  التابو  بقي 
امل�سرح  حقل  يف  �سيما  ل  الفنون  يف  واندماجه 
من  الو�سيمون  ال�سباب  فاأخذ  طويلة..  ف��رتات 
عقود  ثالثة  ط��وال  الن��اث  دور  يلعبون  ال��ذك��ور 
والثالثينيات  )الع�سرينيات 
الرغم  على  والربعينيات( 
م��ن ح�����س��ور ع��دي��د ال��ف��رق 
ال���ع���رب���ي���ة امل�������س���ري���ة اىل 
ال����ع����راق ك��ف��رق��ة ف��اط��م��ة 
ر�����س����دي وي���و����س���ف وه��ب��ي 
اأبي�س ومعهم جملة  وجورج 

من املمثالت . 
عدوى التاأثر

ي��خ��ل��ق ه����ذا احل�����س��ور  مل 
عدوى التاأثر من قبل املراأة 
العراقية لتنخرط يف احلقل 
ب�سبب  وذل�����ك  امل�����س��رح��ي 
ع��ظ��م ال��ن��ظ��رة ال��ق��ا���س��رة 
املجتمع  يف  امل��م��ث��ل��ة  ل����دور 
الوليدة  الدولة  اإتيان  وعدم 
يف د�ستورها بقوانن تخ�س 
امل�سرحي  وال��ف��ن  ال��ف��ن��ون 
لزده��ار  اإ���س��اف��ة  بخا�سة، 
امل����اله����ي وال���راق�������س���ات 
الفرتة  تلك  يف  الليل  وبنات 
وم���ا اح��ت��وت��ه م��ن خ��روق��ات 
زج  تاأخر  يف  اأ�سهم  ذل��ك  كل  العامة،  ل���الآداب 
امل�سرحية  العرو�س  ببناتها يف  العراقية  العوائل 

وال�ساذ  والقليل  النادر  �سمن  ومن  ن��در،  ما  ال 
القاعدة  لتخرق  �سعيد(  )مديحة  املمثلة  جاءت 
وتن�سق على العراف والتقاليد ال�سائدة لت�سكل 
ل  النثوي  امل�سرحي  احل�سور  يف  فارقة  عالمة 
اجلمال  من  به  باأ�س  ل  ق��درا  متتلك  اأنها  �سيما 
ال�سبلي  حقي  ق��دم  اأن  بعد  ال�����س��وت  وع��ذوب��ة 
الن�سمام  يف  لأهلها  قا�سية  و�سمانات  تعهدات 
لت�ستمر لفرتة معينة تعمل يف  امل�سرحية  لفرقته 
فرقته حتى ارتبط بها �سابط من اأهايل املو�سل 
واأقعدها يف البيت ... ظل املجتمع العراقي ينظر 
يف  النثوي  اجل�سد  حل�سور  وح��ذر  و�سك  بريبة 
فرع  افتتح  عندما  حتى  امل�سرحية  ال��ت��ج��ارب 
 1٩40 ع��ام  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  التمثيل 
والت�سجيل  ال��دخ��ول  ع��ن  عزفن  ال�سابات  ف��اإن 
واملو�سيقى  والنحت  الر�سم  لفروع  ورح��ن  فيه 
يحت�سنها  ف��ت��اة  اأول  ال���ع���زاوي(  )عبلة  وه���ذه 
ولي�س  النحت  فرع  تدخل  الفنون اجلميلة  معهد 
طويلة،  لفرتة  ذكوريا  فرعا  ظل  ال��ذي  التمثيل 
واأخذ الطلبة املطبقون يف فرع التمثيل ي�ستعينون 
لإ�سغال  واملو�سيقى  والر�سم  النحت  بطالبات 
م�سرحياتهم  يف  النثوية  والدوار  ال�سخ�سيات 
يف حن اأخذ البع�س الآخر يبتعد عن امل�سرحيات 
التي حتتوي على �سخ�سيات اأنثوية لكي ل يدخل 

يف ورطة البحث عن ممثلة واإ�سكالياتها. 
نظرة قا�شرة

ال��ن��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ق��ا���س��رة يف عقد  ك��ان��ت 
امل�سهد  يف  امل��م��ث��الت  حل�����س��ور  اخلم�سينيات 
امل�����س��رح��ي يف ظ���ل الج����ح����اف وال��ت��ق�����س��ري 
من  ع��ورة  امل���راأة  فج�سد  وال��دي��ن��ي  الجتماعي 
امل�سرحي،  الو�سيط  عرب  اإ�سهاره  املمكن  غري 
يحق  فال  ود�ستورها  الدولة  نظر  وجهة  من  اأما 
اجلي�س  يف  ب�سابط  الرت���ب���اط  م��ث��ال  للممثلة 
تعمل  تزال  ما  دبلوما�سي كبري وهي  او  العراقي 
مثبت يف جريدة  الم��ر  وه��ذا  الفني  الو�سط  يف 
يف  املمثلة  �سهادة  تقبل  ول  العراقية  الوقائع 
)ممثلة(  القا�سر  الدولة  بو�سف  لأنها  املحاكم 
تلعب الأدوار املختلفة، فال كلمة ف�سل لديها ول 
�سورتها  نقلوا  اأنهم  تخيلوا   .. جم�سدة  حقيقة 
ثابتة  �سورة  لتكون  امل�سرح  خ�سبة  على  املراآوية 
فرتة  ج��اءت  اأن  اىل   ... اليومية  املعامالت  يف 

ا�شتمر اجل�شد النثوي 
بو�شفه حمرما يف التاريخ 

الجتماعي والثقايف 
والفني احلديث للعراق 

ب�شبب الن�شاق الثقافية 
والجتماعية والدينية 

التي اأ�شهمت بو�شم اجل�شد 
النثوي بتابو تاأريخي مل 

يجر العبور عليه اإل يف 
حلظات نادرة من تاريخ 

العراق املعا�شر ..

املمثلة.. من ج�شد مقم�ع 
اإىل جنمة يحتفى بها

كّبلتها قي�د التقاليد

 د . �شعد عزيز عبد ال�شاحب
ت�ش�ير- �شباح المارة
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العراقية  امل���راأة  عندها  فدخلت   1٩58 ث���ورة 
النظام  ح��اول  اأن  بعد  بقوة  التمثيل  جم��ال  يف 
اجلديد اإلغاء القوانن القدمية اخلا�سة باملراأة 
التي  الهلية  الفرق  العديد من  واأجيزت  املمثلة 
�سمت جملة من املمثالت املتعلمات منهن زينب 
وازودوهي �ساموئيل وناهدة الرماح ومي �سوقي 
من  جملة  ودخ��ل��ت   .. وغ��ريه��ن  خليفة  وزك��ي��ة 
وهذه  اجلميلة  الفنون  معهد  النابهات  الفتيات 
ال�سندي  كفوزية  ب��ال��ذات  التمثيل  لفرع  امل��رة 
و�سهام  القادر  عبد  وهناء  �ساموئيل  وازودوهي 

ال�سبتي وغزوة اخلالدي وغريهن. 
تطور الوعي

كان لالنفتاح الثقايف على احلركات الجتماعية 
والفنية الغربية ومن �سمنها حركات حترر املراأة 
يف  الي�سارية  ال�سيا�سية  احلركات  من  وبتوجيه 
بالدنا الثر البالغ يف تطور وعي املراأة العراقية 
ب�سكل مطرد وتعرفها على حقوقها وواجباتها .. 
وقا�سرة  رجعية  ظلت  املجتمعية  النظرة  اأن  ال 
الفنون  امل��ن��خ��رط يف  وج�����س��ده��ا  امل�����راأة  جت���اه 
جرف  من  اأك��ل  ال��ذي  وامل��ح��رم  املزمن  والتابو 
املنطقة  اإناث  واأخرها عن ركب  الكثري  عطائها 
..فاغلب املنتميات مثال للفرقة القومية للتمثيل 
نا�سطات م�سرحيات يف  تاأ�سي�سها هن  بداية  يف 
العا�سمة ب�سبب ال�سغط  املحافظات هربن اىل 
الجتماعي والعائلي يف مدنهن وقراهن النائية، 
جئن و�سجلن يف الفرقة الوليدة حلماية اأنف�سهن 
من الثاأر الع�سائري من جهة واإيجادهن م�سدرا 
يف  يظهرن  واأخ��ذن  بل  الكرمي  للعي�س  و  للعمل 

امل�سرحيات  مان�سيتات  ويف  الع���الم  و���س��ائ��ل 
من  عليهن  التعرف  من  خوفا  م�ستعارة  باأ�سماء 
قبل اأهاليهن .. ومل تكن يف الفرقة اأي ممثلة من 
بغداد ال بعد اأن جاء املخرج )ابراهيم جالل( 
باملمثلة )�سعاد عبد اهلل ( من حملة باب ال�سيخ 
يف بغداد مبظهرها الفاقع وج�سدها املتحرر وقوة 
وال�سايق(  )البيك  م�سرحية  يف  وقدمها  روحها 
)بونتيال  م�سرحية  ع��ن  وامل��ع��دة   1٩٧3 ع���ام 
حمظية  فيها  ومثلت  ل�)بري�ست(  ماتي(  وتابعه 
عبد  �سعاد  املمثلة  وظهرت  املتحررة  )بونتيال( 
تتقافز  وه��ي  )امل��اي��وه(  ال�سباحة  مبالب�س  اهلل 
احل�سية  امل��غ��ري��ات  وت��ث��ري  امل�سرح  خ�سبة  على 
بحركتها و�سوتها املغناج يف �سابقة مل ت�سهدها 
املظهر  حر�س  احلن،  ذلك  اىل  بغداد  م�سارح 
وال�سايق(  )البيك  به )�سعاد( يف  الذي ظهرت 
تاأليف  � وقبلها عام 1٩٧1يف م�سرحية الطوفان 
لعبت  واإخ����راج ج��الل عندما  ك��اظ��م(  )ع���ادل 
من  املقتب�سة  امل�سرحية  يف  احلانة  �ساحبة  دور 
الفرقة  يف  املمثالت  بقية   � جلجام�س  ملحمة 
اأج�سادهن  حترير  على  عملن  الخ��رى  والفرق 
بن�سب معينة وح�سب ما يقت�سيه الدور التمثيلي 
تقدمي  يف  تتناف�س  امل�سرحية  الفرق  واأ�سبحت 
واأكادميية  معاهد  خريجات  اجل��دد  املمثالت 
الفنون يف بغداد وتاأ�س�ست فرقة م�سرح الر�سيد 
القومية  الفرقة   �1٩٦٩ ع��ام  ال�سعبية  للفنون 
للفنون ال�سعبية فيما بعد �  التي ا�ستوعبت اأجمل 
حيث  مم�سوقا  وقواما  ج�سدا  ال�سابات  الفتيات 
مت اختيارهن بعناية فائقة من قبل جلان اجنبية 

متخ�س�سة .
وفرة من املمثالت

ح��رك��ات  ع��ن  ال�سبعينيات  حقبة  مت��ظ��ه��رت   
احل���راك  ه���ذا  ا�ستوعبت  م�سرحية  وت���ي���ارات 
تعرّب  عديدة  عرو�سا  وقدمت  العري�س  الن�سوي 
يف  كما  ح��داث��ي  بعد  امل��ا  الن�سوية(  )ت��ي��ار  ع��ن 
ال�ساعر  ن�س  ال��ب��ا(  ب��رن��اردا  )بيت  م�سرحية 
املاعز(  )ج��زي��رة  وم�سرحية  ل��ورك��ا  ال�سباين 
�سامي  اإخ��راج  ومن  )ايغوبتي(  اليطايل  ن�س 
غلط(  الرقم  )اآ�سف  ومونودراما  احلميد  عبد 
اإعداد واإخراج حم�سن العزاوي ومتثيل )�سليمة 
املمثالت  يف  وف��رة  هناك  واأ�سبحت  خ�سري(، 
خيارات  واأم�ست  بينهن  فيما  ادائيا  يتناف�سن 
الن�سائية متنوعة،  ال�سخ�سيات  لأداء  املخرجن 
الجتماعية  املحددات  ربقة  من  اجل�سد  وحترر 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ورق�������س اجل�����س��د الن���ث���وي على 
الب�سرية  واخل�سابة  والرومبا  ال�سامبا  اإيقاعات 
)ح�سن  املمثل  وق��ّب��ل  العاملية،  وال�سمفونيات 
ال��رزاق(  عبد  )�سعاد  املمثلة  زميلته  ح�سني( 
يف ع��ر���س )روم��ي��و وج��ول��ي��ت( اإخ���راج حم�سن 
على  ج��دي��د  )اي��روت��ي��ك��ي(  ملمح  يف  ال���ع���زاوي 
اىل  و�سول   ،1٩٧٧ عام  حينها  العراقي  امل�سرح 
للمعركة(  التعبئة  )م�سرح  الثمانينيات  م�سرح 
ن��ادب  ج�سد  اىل  الن��ث��وي  اجل�سد  حت��ول  حيث 
خالل  من  ولواعجه  مكنوناته  عن  يعرّب  حزين 
)احلنن  )ال�سم(  )اللطم(  املاأمتية  احلركة 
للغائب( وتالوين من احلركات التي ا�ستدعاها 
م�سرح  يف  العراقية  املثيولوجيا  من  املخرجون 
يف  ك��م��ا  وغ����ريه،  الطق�سي  وامل�����س��رح  ال��ت��ع��ازي 
الر�س  و)حكايات  المهات(  )لغة  م�سرحيات 
واإخراج قا�سم حممد  اإعداد  والعط�س والنا�س( 
ال�ساحب(  عبد  )عزيز  تاأليف  العائلة  و�سجرة 
ميه(  )مطر  وم�سرحية  حممد  قا�سم  واإخ���راج 
تاليف )عواطف نعيم( واإخراج )عزيز خيون( 
وتلب�ست  العرو�س  هذه  يف  النثى  اتخذت  حيث 
وال��زوج��ة  واحلبيبة  الثكلى  الم  �سخ�سيات 
اجل�سد  تلفع   ... واملجنونة  وال�سابرة  امل�سبية 
ال�سود  باللون  العرو�س  هذه  اأغلب  يف  النثوي 
منديل  ك��ع��رو���س  البي�ساء  ال��ع��ر���س  ب��ث��ي��اب  او 
بينها  العالقة  اأ�سى  عن  املنطوق  خطابها  وعرب 

والزوج  واحلبيب  الولد  تاأكل  وهي  احلرب  وبن 
والزمن اجلميل.

زخم الثنائيات
الذكر / الدائية  للثنائيات  دور  هناك  اأ�سبح   

ما  التمثيلي  الداء  ال�سر�س يف  والتباري  النثى 
بن املمثلة واملمثل كما يف م�سرحيات )الباب( 
و)العودة( ن�س يو�سف ال�سائغ واإخراج قا�سم 
ن�س  معا�سرة(  حب  )ق�سة  وم�سرحية  حممد 
واتذكر  واإخراج )هاين هاين(  �ساكر(  )فالح 
العبا�س  اب��و  وحم��م��ود  ك��ام��ل  ه��دي��ل  ثنائيات 
�سامل  و���س��ذى  ال�سكرجي  وج���واد  اإي���اد  و�سهري 
الثنائيات  زخ��م  ا�ستمر  اي�����س��ا،  وال�سكرجي 
اىل  النثوي  لل�سوت  التمثيلي  الداء  بطغيان 
النثوي  اجل�سد  اأخ��ذ  هنا  الت�سعينيات،  حقبة 
ويتقهقر  ف�سيئا  �سيئا  نف�سه  وي��ل��ف  ي��ن��ط��وي 
كان  اأن  بعد  الوجود  وح��وار  )ال��ذات��ي(  باجتاه 
ومفتوحا  واإلقا  منت�سيا  ال�سبعينيات  ف��رتة  يف 
انتجت  والغنائية،  اجلماعي  الكرنفال  باجتاه 
ومثقفا  اأدائيا مرنا متحول  الثمانينيات ج�سدا 
نوعا ما،  اإذ اأراد القائمون على امل�سرح جتديد 
دماء املمثالت والتيان باأجيال جديدة فظهرت 
واثمار  كمال  وا�سيا  اي��اد  و�سهري  نعيم  اقبال 
الت�سعينيات  لفرتة  و�سول  �سامل  و�سهى  خ�سر 
النثوي  للج�سد  الب��رز  التحول  �سهدت  والتي 
اأظافره  قلمت  حن  العراقي  امل�سرح  تاريخ  يف 
وقمع وا�ستبعد ق�سرا بعد اأن زجت معه اأج�ساد 

هجينة، اأج�ساد نتنة جاءت من املالهي الليلية 
)احلملة  ب��دع��وى  اأغ��ل��ق��ت  اأن  بعد  وامل��واخ��ري 
املمثالت  م��ن  العديد  فا�سطرت  المي��ان��ي��ة( 
يف  العمل  وت��رك  بيوتهن  ل��زوم  اىل  امللتزمات 
البالد  خ��ارج  الخ��ر  البع�س  وهاجر  امل�سرح، 
ابراهيم  وعواطف  خ�سر  واثمار  اي��اد  ك�سهري 

وغريهن.
ت�شّيد العرو�س ال�شتهالكية

بالردية  امللفع  التمثيلي  النثوي  اجل�سد  حتول 
مقنع  ج�سد  اىل  الثمانينيات  عقد  يف  ال�سوداء 
ال�سلطة  خلف  متوار  وغاللة  حجاب  من  باأكر 
ذلك  من  الرغم  وعلى  والدينية  الجتماعية 
يف  املجيدات  املمثالت  م��ن  جمموعة  ظهرت 
احمد  )رغ��د  منهن  الت�سعينيات  عقد  م�ستهل 
ومل��ي��اء ب���دن وزه����رة ب���دن وه��ي��ف��اء اب��راه��ي��م 
و�سيماء  ذي��اب  وامي���ان  و�سعاع  ح�سن  ووف���اء 
معظمهن  اأن  ال   )  .. وغريهن  بابل  من  جواد 
كان  امل�سرحي  الو�سط  يف  بالعمل  ي�ستمر  مل 
ما  �سرعان  قوية  ب��ج��ذوات  اأ�سبه  ح�سورهن 
منها  عديدة،  جوهرية  ل�سباب  وتنطفئ  تخبو 
اأج�ساد  و���س��ع��ود  املهيمن  الجتماعي  ال��ت��اب��و 
اخرى  وبيئات  ف�ساء  من  جاءت  اأخ��رى  اأنثوية 
لل�سعود  وامل��واخ��ري  الليل  وبيوت  املالهي  من 
اخلا�س  املنتج  بهن  ج��اء  امل�سرح  خ�سبة  على 
�ساذة  �سلبية  ظ��واه��ر  فظهرت  املتعلم،  غ��ري 
العرو�س  و�سادت  امل�سرحي  اجل�سد  يف  عديدة 

الكوميدية  ال�سبغة  ذات  ال�سعبية  ال�ستهالكية 
واأ�سبح  وال�ساخرة م�سارح بغداد واملحافظات، 
اجل��ادة  امل�سرحية  للعرو�س  امل���ادي  امل����ردود 
والر�سينة ل ي�سد رمق املمثالت اجلادات فاآثر 
معظمهن العزلة والبتعاد عن العمل امل�سرحي 
يف  العمل  نحو  الخ��ري��ات  املمثالت  واجت��ه��ت 
منتجات  منهن  واأ�سبح  التلفزيونية  ال��درام��ا 
للم�سل�سالت الدرامية كهناء حممد وبتول عزيز 

وعواطف ال�سلمان.
فر�س الرهان

 يف ح��ن ا���س��ت��م��ر ال��ب��ع�����س م��ن مم��ث��الت جيلي 
امل�سرحي  العمل  يف  والثمانينيات  ال�سبعينيات 
منهن )عواطف  اأذك��ر  وامل�سن  واجل��اد  ال��دوؤوب 
ن��ع��ي��م واق���ب���ال ن��ع��ي��م و����س���ذى ���س��امل وع��واط��ف 
بعرو�س  ظ��ه��رن   ).. حم��م��د  و���س��م��ر  ال�����س��ل��م��ان 
الفني  امل�ستوى  على  موؤثرة  لكنها  متباعدة  قليلة 
واجلمايل كم�سرحيات )مرحبا اأيتها الطماأنينة( 
اأع���ايل احل���ب( و)م��ئ��ة ع��ام م��ن املحبة(  و)يف 
و)بيت  و)اخلادمات(  و)احل��رمي(  و)النه�سة( 

الحزان ( .
ككاتبة  ن��ع��ي��م(  )ع���واط���ف  امل��م��ث��ل��ة  وت��ب��ل��ورت   
يف  وال��ك��ب��ار  الطفل  مل�سرح  م�سرحية  وخم��رج��ة 
حيث  والت�سعينيات  الثمانينيات  اأواخ���ر  فرتتي 
املقتب�سة  امل�سرحية  العرو�س  من  العديد  قدمت 
وحولتها اىل  العراقية  وال�سرديات  الق�س�س  من 
امل�سرحي، ومن املهم ال�سارة اىل ظهور  اجلن�س 
الن�سف  يف  ح�سن(  )الء  املمثلة  جن��م  وب���زوغ 
خطى  على  �سارت  التي  الت�سعينيات  من  الثاين 
اقتفائها  يف  وامل��ل��ت��زم��ات  امل��ج��ي��دات  ممثالتنا 
بعناية  لأدواره��ا  وانتقائها  اجليدة  العرو�س  اآثار 
اإ���س��اف��ة لم��ت��الك��ه��ا ���س��وت جميل وج�����س��د م��رن 
الواثق  واحل�سور  ال�سخ�سية  والكارزما  مطواع 
الذي امتلكته.. فظهرت يف عرو�س ب�ستان الكرز 
والعباءة  الخ��ري  والكر�سي  وذه��ان  ال��دم  وعر�س 
وتفاحة القلب .. فر�س رهان لكل املخرجن الذين 
عملت معهم، ملع ا�سم املمثلة الء ح�سن ملا احتوته 
كما ا�سلفت من مميزات وخ�سائ�س ادائية راقية 
اإ�سافة خللو ال�ساحة الفنية من مناف�سن بعمرها 
وموهبتها وهي القادمة من معهد الفنون اجلميلة 

ق�سم الت�سكيلي ولي�س امل�سرح .
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من  الفنية  الأع��م��ال  من  هائل  ع��دد  يوجد  اإذ 
امل��دن  يف  منت�سرة  واجل���داري���ات  امل��ن��ح��وت��ات 
وبنيتها  بنائها  وجمال  وتاريخها  هويتها  توؤكد 

املعرفية. 
الفنية،  ب��غ��داد، ه��ن��اك ك��مٌّ م��ن الأع��م��ال  يف 
"جداريات"  اأو  ر�سمًا،  اأم  نحتًا  اأكانت  �سواء 
خم�سينيات  يف  بغداد  وج��دران  �ساحات  تزين 
وتعد  املا�سي،  القرن  و�سبعينيات  و�ستينيات 
اإرثًا ح�ساريًا مهمًا، لكنها تعاين الإهمال ب�سكل 

كبري لأ�سباب عديدة.
اجلهات  تطالب  التي  الأ�سوات  ارتفعت  لهذا 
املعنية باإيجاد حلول للحفاظ على هذه الن�سب 
جملة  وجمالها،  رونقها  واإع��ادة  واجل��داري��ات 
مع  املو�سوع  هذا  العراقية" ناق�ست  "ال�سبكة 
عدد من املعنين وخرجت بهذه احل�سيلة من 

الآراء واملواقف:
تاأليف وجمان�شة

منذ  املو�سوع  بهذا  ان�سغل  العّتابي  د.ج��م��ال 
عام  مدير  كان  عندما  ول�سيما  طويلة،  فرتة 
الثقافة،  وزارة  يف  الت�سكيلية  الفنون  دائ��رة 
واجل��داري��ات  الُن�سب  ك��ل  ق��ائ��اًل:  لنا  حت��دث 
رمزي  ناظم  وجدارية  بكّفة  بغداد  يف  املهملة 
اأن  ق�سة ميكن  فلهذه اجلدارية  اأخ��رى،  بكّفة 
املعنية  املوؤ�س�سات  اأروق��ة  يف  يدور  ما  تخت�سر 

واجهة  تزين  كانت  اجلدارية  اإحباطات،  من 
و�ستينيات  خم�سينيات  يف  في�سي  م�ست�سفى 
اأقدم  اإذ  ال�سرقية،  الكرادة  يف  املا�سي  القرن 
م�ست�سفى  ت�سييد  على  في�سي  ال��وه��اب  عبد 
خا�س با�سم العائلة، اختار مفرتق طرق يت�سل 
اجلهات،  كل  من  الن�سال  و�سارعي  بالكرادة 
حينذاك  غفوة،  من  ال�سلد  احلجر  يوقد  وما 
ركن  ت�سدرت  ال��ت��ي  اجل��داري��ة  معنى  ن���درك 
نفذها  التي  باجلدارية  املكان  احتفى  املبنى. 
رمزي مبادة املوزائيك، لتعلن عن جدارتها يف 
امل�ست�سفى  بداأ  الوقت  التاأليف واملجان�سة. ومع 
جعل  ما  مت��ام��ًا،  اجل��داري��ة  واأهملت  يتال�سى 
غادر  اأن  بعد  مب��رارة  يت�ساءل  رم��زي  الفنان 
ال��ب��الد م��ك��ره��ًا: "ما ال���ذي ج��ع��ل اجل��داري��ة 
تذوي؟ وتنام عيون الوطن عن ل�سو�س، وقتلة، 
و�سما�سرة، ليتني اأفهم ما الذي جرى؟"  وهنا 
ناظم  يا  "دعني  اي�سًا:  اجلواب  واأك��رر  اأجبته 
ذاكرة  �سجلته  ما  �سديد  باخت�سار  لك  اأروي 
�ساهد وجد نف�سه يف امتحان ع�سري يوم امتدت 
وحيدة  وظلت اجلدارية  املبنى،  لتهدم  املعاول 

تتك�سر من فرط اأحزانها."
النفايات ت�شتعمر الفن..! 

الفنانن  ب��اأ���س��وات  عالية  ن��ربة  هناك  كانت 
باإنقاذ  بغداد  واأم��ان��ة  الثقافة  وزارة  تطالب 

فر�س  يف  قا�سرة  الأ�سوات  كانت  اجلدارية، 
اإرادتها بنقل العمل من املكان الذي تفوح منه 
حوله،  تفّجرت  التي  املفخخات  ب��ارود  رائحة 
ورائحة عفن النفايات التي تكد�ست اأمامه، مل 
يكن لالأ�سوات املبحوحة من �سدى اأو ا�ستجابة 
يف زمن الإرهاب واملوت يف ال�سوارع اخلر�ساء. 
خارج  من  ج��اءت  والوحيدة  الأخ��رية  املبادرة 
�سمت  ب��دد  اأبي�س  �سوء  مثل  ال��ع��راق،  اأ���س��وار 
يف  -املقيمة  في�سي  عائلة  تربعت  اإذ  ال�سنن، 

لندن- باجلدارية اإىل وزارة الثقافة، بالتفاق 
اًل  م�سجَّ م��ازال  ال��ذي  رم��زي  ناظم  الفنان  مع 
على  احل��ف��اظ  وا���س��رتط��ت  ال��وط��ن،  قيد  على 
تفا�سيلها اأثناء النقل،  وحتمل تكاليفه، واأوكلت 
)اأبو  فالح  مريو�س  الطّباع  املبدع  اإىل  املهمة 
التي  الطباعية  ناظم  مدر�سة  خريج  رم��زي(، 
واأ�سرار  والت�سميم  الطباعة  فنون  فيها  تعلم 
اللون، واأ�سبح من اأهم واأبرز املتخ�س�سن يف 
معهد  واجهات  اإح��دى  واختريت  امليدان،  هذا 

منا�سب  كبديل  الفنون  لدائرة  التابع  ال��رتاث 
واأك��م��ل  اجل���داري���ة،  م�����س��م��ون  م��ع  ومن�سجم 
القانونية  الأ�سولية  الإجراءات  مريو�س  ال�سيد 

والإدارية للمبا�سرة يف تنفيذ النقل. 
جهل العامة بالفنان

مدير  مبقرتح  لنفاجاأ  م�سرعة  الأي��ام  مت�سي 
فيه  ي��ب��دي  ال�����وزارة  يف  الهند�سية  ال���دائ���رة 
باإمكانات  اجل��داري��ة  لنقل  دائ��رت��ه  ا�ستعداد 
موظفيه )الفنية( املتوا�سعة، ثم يتفتق ذهنه، 

بعد اأيام قليلة، مبقرتح اآخر اأغرب من اخليال 
خم��اط��ب��ًا راأ����س ال�����وزارة: م��اال��داع��ي يف نقل 
مثلها(!!  ن�سوي  )خلي  اأ�ستاذ؟  يا  اجل��داري��ة 
حديد  من  مطرقًة  اأن  ال�ساهد  �سعر  حلظتها 
ه���وت ع��ل��ى راأ���س��ه م��ن اخل��ل��ف، وي����دًا اأخ���رى 
�سحب  فر�سة  عليه  �سيقت  بخناقه  اأم�سكت 
يف  املرء  اأمام  لي�س  توزانه،  لي�ستعيد  اأنفا�سه، 
حلظة مثل تلك �سوى الغ�سب، قد يكون وحده 
الفا�سلة،  املواجهات  يف  ال�ستجابات  اأ���س��رع 

تفتخر دول العامل املتح�شر ب�شروح اأجنزت لتحاكي حياتها لع�شور 
خمتلفة، بع�شها ي�شتدعي التاريخ والآخر يقدم احلا�شر بروائع 

الفلكلور الذي ي�شمل هويتها، ول�شيما تلك الأعمال التي رحل 
منفذوها من املبدعني، وهذا ما يلم�شه امل�شافر اإىل اأرجاء املعمورة، 

ول�شيما تلك التي تو�شف باملتح�شرة واملتطورة، 

الإهماُل والتجاوزات
قان جداريات بغداد  يط�ِّ

ا�شتطالع : زياد ج�شام - ت�ش�ير:بالل احل�شناوي
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)الفلتة(،  املقرتح  على  باملوافقة  امل�سوؤول  وّقع 
حن كان مي�ّسد حليته املخ�سبة باحلناء، وهو 
ل يدري من هو ناظم رمزي!! وذهب ال�ساهد 
ناظم!!  يا  احلكاية  هذه هي  الال جدوى!  نحو 
يتابع  وهو  احلزن  على  تقويان  ل  عيناه  كانت 

مايرويه ال�ساهد! 
اإىل  اجل��داري��ة  ُتنقل  اأن  اأم��ل  ثمة  ه��ل  والآن 
مكان يليق بها؟ هذا هو ال�سوؤال الذي نطرحه 

با�ستمرار على اأ�سحاب القرار.
قيم اإبداعية

اأن  كلمته  خ��الل  اأك��د  فقد  د. جنم حيدر  اأم��ا 
متتلك  ال��ت��ي  احل�����س��ارة  عا�سمة  ه��ي  ب��غ��داد 
تاريخًا نادرًا ل ي�سبه تواريخ مدن العامل، لكننا 
بجمالية  يهتم  م��ن  جن��د  ل  ال�سديد  لالأ�سف 
اأي��ام  منذ  الكثري  بها  تغّنى  التي  املدينة  ه��ذه 

العبا�سين اإىل يومنا هذا.
اخلم�سينيات  ج��ي��ل  ف��ن��اين  بع�س  ا���س��ت��ط��اع 
اأن  وب�سجاعة،  وال�سبعينيات،  وال�ستينيات 
ي�سيفوا اإىل بغداد جماليات ح�سارية خمتلفة 
مثل اجلداريات واملنحوتات ذات قيم اإبداعية 
بدت  ال�سروح  ه��ذه  عنها.  التغافل  ميكن  ل 
بع�سها  ع��دي��دة،  لأ�سباب  تندثر  بل  تتهاوى، 

اأ�سا�سه الإهمال والآخر يتمثل بتغيري ع�سوائي 
يحيط بها.

ح�سن  فائق  جدارية  حال  هو  هكذا  واأ�ساف: 
ملا  تبكي  العن  وك���اأن  التحرير،  �ساحة  خلف 
يحيطها من �سوء عبثي، والأمر ي�سمل جدارية 
ال�سرقية،  ال��ك��رادة  يف  تقع  التي  رم��زي  ناظم 
يحيط  ملا  جزئي  تغيري  اإىل  ي�سار  اأن  لبد  اإذ 
املكاين  ح�سورها  حتقق  ك��ي  ع��م��ارة  م��ن  بها 
واجلمايل، ف�ساًل عما ي�ساف من اإنارة حديثة 
النادرة. ي�سمل  تليق بهذه املنجزات الإبداعية 
ال�سعودي  غ���ازي  ج���داري���ات  جم��م��وع��ة  ذل���ك 
وتنتهي  البغدادي  املتحف  اأمام  من  تبداأ  التي 
اجلهات  ادع��و  اإين  ال���زوراء،  حدائق  مبداخل 
املعنية لدرا�سة والقع اجلمايل لبغداد واإظهار 
القيمة احل�سارية للمدينة، وهذا ما قامت به 
�ساحب احل�سارة  للعراق  بالن�سبة  فقرية  دول 

والتاريخ امل�سرف، فلماذا نحن غافلون؟
ذاكرة املدينة

ويرى الفنان د. قا�سم حم�سن اأن الإهمال طال 
املعامل  ول�سيما  بغداد،  مدينة  معامل  اأغلب 
احل�ساري  ال��وج��ه  متثل  التي  منها،  الفنية 
وق��ال:  واجلمالية،  الفنية  املدينة  وذاك���رة 
"قبل ايام مرت الذكرى املئوية لتاأ�سي�س دولة 
ت�سكيل  هو  الأج��دى  وك��ان  احلديث،  العراق 
جلان فنية ومعمارية فاعلة لدرا�سة و�سع تلك 
تاأهيلها بطرق  اإعادة  واإمكانية  الفنية  املعامل 
ن�سرع  "لكي  واأ���س��اف:  ر�سينة."  حداثوية 
ببناء ر�سن، لبد من ترميم منجز الفنانن 
جديد  ملرحلة  التاأ�سي�س  ثم  وم��ن  ال�سابقن 
اجلديد(،  )ال��ع��راق  الكبري  العنوان  تواكب 
لالأ�سف  لكن   ،2003 عام  بعد  ما  مرحلة  اأي 
مل جند اأعماًل فنية ميكن الإ�سارة اإليها بعد 
هذا التاريخ، وكاأن �سل�سلة الإجنازات الفنية 
للعا�سمة قد انقطعت بعد �سقوط  والتزيينية 
ال�سنم، ومل يعد الفن الت�سكيلي والفن البيئي 
ميثل  فالفن  املجتمعية.  احلياة  يف  دور  لهما 
الفن  مع  متزامنًا  احل�ساري،  العراق  وج��ه 
املعماري. فلو و�سعنا قاعدة بيانات لالأعمال 
اجل���داري���ة ���س��ن��ج��ده��ا ب��ع��دد اأ���س��اب��ع ال��ي��د 
الواحدة، ومنها جدارية الفنان فائق ح�سن، 

التي امتلكت ت�سميات عديدة منها: )جدارية 
احلرية،  جدارية  ال�سالم،  جدارية  ال��ث��ورة، 
جدارية الأمة، جدارية 14 متوز، جدارية اأربع 
وا�ستقرت  الن�سر(،  عيد  جدارية  حمامات، 
�ساحة  يف  ح�سن(  )فائق  بجدارية  ت�سميتها 
الطريان، وهي من مادة الف�سيف�ساء وبقيا�س 

)10/80 م ×8/٩0 م(." 
ماعادت بغداد كما كانت

من  جدارية  رمزي  ناظم  للفنان  فاإن  كذلك 
تزين  التي  �سينا،  اب��ن  للعامل  الف�سيف�ساء 
اأن  قبل  بغداد  يف  في�سي  م�ست�سفى  مدخل 
�ساحة  اإىل  املكان  ويتحول  امل�ست�سفى  ينتقل 
مهجورًا،  املبنى  وي�سبح  ال�سيارات  لوقوف 
وهي جدارية كبرية منتجة يف اإيطاليا، ومن 
الفنان  جداريات  كذلك  املهمة  اجلداريات 
غ���ازي ال�����س��ع��ودي، اث��ن��ت��ان ت��زي��ن��ان مدخل 
واأخ���رى  ال����زوراء  حل��دائ��ق  الرئي�س  ال��ب��اب 
اأه��م  ه��ي  ه��ذه  ال��ب��غ��دادي.  املتحف  بجانب 
الف�سيف�ساء،  من  العا�سمة  يف  اجل��داري��ات 
التي انتجت جميعها بفرتات بعيدة، جميعها 
التي  اجل��داري��ات  با�ستثناء  الإه��م��ال  تعاين 
ع��ادت  فما  ال����زوراء.  ح��دائ��ق  مدخل  تزين 
اجلميلة  املدينة  تلك  عهدها،  ك�سابق  بغداد 
فقد  ال�سعراء،  بها  تغنى  التي طاملا  النظيفة 
اأ�سبحت اليوم من اأكر العوا�سم احلزينة يف 
واحلروب  ال�سيا�سية  الأح��داث  ب�سبب  العامل 
املتعاقبة. وكان الأجدى العمل بجد للحفاظ 
واجلداريات  والُن�سب  الفنية  الأعمال  على 
جماليًا  ت��راث��ًا  متثل  ال��ت��ي  فنانينا،  لكبار 
ملدينة بغداد، كذلك ال�سروع  بتزين املدينة 
الذائقة  اإىل  ترتقي  جديدة  جدارية  باأعمال 
اجلمالية للفن املعا�سر، فهي لي�ست م�سوؤولية 
اإمن��ا  فقط،  الثقافية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
خالل  فمن  بغداد.  حمافظة  م�سوؤولية  اأي�سًا 
ودوره��ا  الفنون  باأهمية  احلقيقي  الدراك 
ب��الإن�����س��ان  والرت���ق���اء  املجتمع  يف  ال��ف��اع��ل 
النهو�س  وع��رب  ع���ال،  م�ستوى  اإىل  وبيئته 
بالواقع الفني واملعماري والتعليمي وال�سحي 
وتعليمية و�سحية  ثقافية  بنية عراقية  تتكون 

متكاملة.

م�������ق�������االت

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
�شانع قان�ن!

على  املريرة  اجلملة  بهذه  �سي"،  �سوينا  ما  "ب�سراحة 
تلفزيوين  حوار  يف  حالية  نائبة  اأو�سحت  الناخب،  اأ�سماع 
اأن  م��ع��ت��ق��دة  اخ����رى!  م���رة  تر�سحها  ع��ن  ت��ت��ح��دث  وه���ي 
اأن  من  متاأكدة  وب��دت  ل�ساحلها،  �ستكون  )�سراحتها( 
ي�ساألوها  لن  ال�سابقة  املرة  لها يف  �سوتوا  الذين  الناخبن 
اإجناز املطلوب منها من  الذي مل ميكنها من  ال�سبب  عن 
قوانن مهمة ومن بينها قانون العنف الأ�سري الذي �سيحمي 
العائلة العراقية بكل اأفرادها، ولي�س املراأة والطفل فقط. 

اأحتدث عن احلمالت الدعائية للمر�سحن الذين يحاولون 
وال��دي��ن��ي��ة واملذهبية  الإث��ن��ي��ة  ال��ن��اخ��ب  دغ��دغ��ة ع��واط��ف 
واملناطقية اأو الدق على وتر حاجة الناخب اإىل مورد رزق.

مر�سح يبدو اأنه ميتلك الكثري من املال، بدليل اأن ل مر�سح 
غريه، يظهر يف الأقل مرتن يف ال�ساعة وعلى مدار اليوم  
على اإحدى الف�سائيات، يعد الناخبن ال�سباب بالتعين يف 
لن  هذا  وعده  اأن  م�سبقًا  يعرف  هو  وقطعًا  الدولة،  دوائر 
كان هذا  اإن  اأت�ساءل  للتعين..  درجات  توفر  لعدم  يتحقق 
بالعدد  علم  على  كاذب،  بوعد  ببداأ حملته  الذي  املر�سح، 
املوازنة  رواتبهم معظم  ت�ستنزف  الذين  للموظفن  الهائل 
الأ���س��وات(  )تعيينات  م��ن  غالبيتهم  يف  وه��م  ال�سنوية 
يذكر  اإنتاج  ل  املقنعة،  البطالة  من  هائلة  طبقة  وي�سكلون 

لهم اإزاء رواتبهم.
�ستكون  ال�سكنية  باأن منطقتهم  الناخبن  يعد  اآخر  مر�سح 
مغلقة لهم! واآخر يعد باملجاري ولي�س البنى التحتية كلها، 
من  اأ�سمع  مل  للكباب!  مطعم  يف  حملتها  ب��داأت  ومر�سحة 
حمالتهم،  �ساهدت  الذين  طبعًا   ، مر�سحة  اأو  مر�سح  اأي 
حتى كتابة هذا املقال، وعدًا بالعمل على حت�سن الو�سعن 
اإجن��از  على  العمل  اأو  ال��ع��راق،  يف  وال�سحي  ال��رتب��وي 
وغريها  الفقر..  على  اأوالق�ساء  وال��غ��از،  النفط  قانون 

بعيدًا  اأو�ساعه  لتح�سن  العراق  يحتاجها  التي  الأمور  من 
اإن هناك  القول  الوقت نف�سه، لبد من  الفو�سى.. يف  عن 
اأحاديثهم  خ��الل  من  يبدون  ج��دد  ومر�سحن  مر�سحات 
واأن  للعمل  ج��ادون  اأنهم  )الفقرية(  الدعائية  وحمالتهم 
المتيازات لي�ست من �سمن اأهدافهم، هوؤلء ي�سكلون حجر 
الناخبن  اأ�سوات  وينتظرون  نتمناه،  الذي  التغيري  اأ�سا�س 
الذين ي�سعون النتماء اإىل العراق قبل اأي انتماء اآخر، مع 
رمبا  والطائفية..  والدينية  العرقية  بانتماءاتهم  العتزاز 
قو�سن،  بن  و�سعتها  التي  )الفقرية(  �سفة  عند  توقفهم 
�سرفوا  الأم��وال  ميلكون  الذين  واملر�سحات  فاملر�سحون 
اأغ��ان  وتلحن  عنهم  وثائقية  اأف��الم  اإخ���راج  على  الكثري 
ت�سيد بهم، عدا الولئم الد�سمة وتعليق لفتات )بيلبورد( 

عمالقة هنا وهناك..
فالذي  احل�سر،  ولي�س  وللمثال  طريق،  مفرتق  على  نحن 
يبحث عن فر�سة عمل �سيجدها حن تلتفت احلكومة اإىل 
فر�س  من  الآلف  ع�سرات  �سيوفر  الذي  امل�ساهم  القطاع 
العمل بدون اأن تكلف الدولة عبء رواتبهم، وعليه اأن مينح 
اخلا�س  القطاعن  تخ�س  قوانن  ب�سنِّ  يعده  ملن  �سوته 
وامل�ساهم،  وعلى املر�سح اأن يعرف اأن �سفته الر�سمية هي 
lawmaker(، ولي�س مدير بلدية، ليعد  )�سانع قانون- 
باملجاري، واأن يتوقف عن الوعود الكاذبة، فالعراق تكفيه 

م�ساكله ب�سبب الأكاذيب ال�سابقة.

اأحتدث عن احلمالت الدعائية 
للمر�شحني الذين يحاول�ن دغدغة 
ع�اطف الناخب الإثنية والدينية 

واملذهبية واملناطقية اأو الدق على وتر 
حاجة الناخب اإىل م�رد رزق..
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من  جديد  جيل  اكت�ساف  عن  يبحث  امل�سروع 
من  الطفل  م�سرح  جمال  يف  وتنميتهم  الكّتاب 
كل حمافظات العراق من خالل اإقامة الدورات 

التدريبية والور�س الفنية الالزمة.
ليكون  املحلية  ح��دوده  لتخطي  قابل  امل�سروع 
�سداه عربيًا وعامليًا، ويحقق اأحالم الكّتاب يف 

م�سرح الطفل.
البذرة الأوىل

 من غرفة �سغرية يف حجمها، كبرية ب�ساغليها 
يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  ق�سم  يف  ونتاجها، 
العتبة احل�سينية املقد�سة، زرعت البذرة الأوىل 
ل�سجرة مثمرة وارفة الظالل ل� )م�سروع 1000 

كاتب م�سرحي للطفل(.
يقول ع�سو اللجنة ال�ست�سارية للم�سروع، رئي�س 
جلنة حتكيم م�سابقة الن�سو�س، الدكتور ح�سن 

الثقايف  امل�سروع  هذا  "ال�سبكة:  ل�  هارف  علي 
اكت�ساف  اإىل  ي��ه��دف  ال��ط��م��وح  ال�سرتاتيجي 
ورعاية وتقدمي جيل جديد من الكّتاب ال�سباب 
يف جمال م�سرح الطفل، مبينًا اأن امل�سروع جوبه 
بل  املهتمن،  بع�س  من  ومعار�سة  بتحفظات 
و�سخرية ممن �سككوا يف جدوى وجدية امل�سروع 
موؤدجلًا،  طابعًا  اإعطائه  عن  ف�ساًل  وواقعتيه، 
والعاملون  امل�سروع  على  القائمون  دح�س  وقد 

فيه هذه املزاعم وبددوا ال�سكوك. 
ينطلق  اأن  للم�سروع  ك��ان  م��ا  ه���ارف:  اأ���س��اف 
فنية  موؤ�س�سات  على  ينفتح  اأن  دون  وينجح 
وباقي  بغداد  يف  اأكادميية  وتعليمية  وتربوية 
امل��ح��اف��ظ��ات، وال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا وب��ك��وادره��ا 
املوؤ�س�سات  تلك  مع  التعاون  مت  اإذ  املاهرين، 
كليات  التمهيدية، ومنها  الأولية  الور�س  لإقامة 

واملوؤ�س�سات  الفنون  ومعاهد  اجلميلة  الفنون 
مع  م��ل��ح��وظ  ب�سكل  تفاعلت  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
عنا�سرها  عرب  اإجناحه  يف  و�ساعدت  امل�سروع 

الكادميية املبدعة.
ثمرة امل�شروع 

بعد اأن جرى اختيار مدرب ومن�سق متخ�س�س 
الور�س  على  الإ�سراف  تولوا  حمافظة،  كل  من 
من  ت��رتاوح  باأعمار  متدربن  ا�ستقطبت  التي 
ال�ست�سارية  اللجنة  وكانت  عامًا،   35 اإىل   15
قد هياأت لهذه الور�س مناهج نظرية وتطبيقية 
والقواعد  املبادئ  تت�سمن  بالتدريب،  خا�سة 
لكتابة ن�س م�سرحي للطفل، وكانت  الأ�سا�سية 
ا�سرفتا  واللجنة ال�ست�سارية قد  امل�سروع  اإدارة 
خارطة  وو�سعتا  للمدربن  اإع��داد  ور�سة  على 
طريق ودليل عمل، وكانت النتائج كالتايل: عدد 

الور�س البتدائية يف املحافظات  امل�سرتكن يف 
بلغ 320 م�سرتكًا وم�سرتكة، وعدد الذين تاأهلوا 
للور�س املركزية -املرحلة الثانية للم�سروع- بلغ 
٦3 متدربًا، وعدد املن�سقن واملدربن يف الور�س 
الأولية البتدائية بلغ 30 متدربًا، بينما بلغ عدد 
املحافظات امل�سرتكة يف امل�سروع 14 حمافظًة.      
اأن امل�سروع ُخطط له بعناية  اإىل  واأ�سار هارف 
منذ �سنوات باأفكار م�سرحين من نّقاد وكّتاب 
بتكاتف  اأينعت  امل�سروع  ثمرة  اأن  اإذ  م�سرح، 
وتنمية  رعاية  ق�سم  رئي�س  ول�سيما  اجلميع، 
حممد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الطفولة 
ال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء  وبقية  احل�سناوي 
يف  امل�����س��رف  تاريخهم  لهم  بفنانن  املتمثلة 
جبار  الدكتور  وه��م:  العراقي  امل�سرح  م�سرية 
خماط، والدكتور حبيب ظاهر حبيب، والدكتور 
والباحث  وال�ساعر  والكاتب  ال�سالمي،  اإي��اد 
اجلبار  عبد  واملخرج  والكاتب  الكعبي،  فا�سل 
وها  ه��ارف،  علي  ح�سن  الدكتور  واأن��ا  ح�سن، 
امل�سروع  من  الأول  املو�سم  اأنهينا  اأن  بعد  نحن 
ك��ورون��ا  جائحة  ت��ك��ون  رمب��ا  رائ��ع��ة،  بح�سيلة 
ن�سد  اأن��ن��ا  اإل  ال�����س��يء،  بع�س  منها  ح��دت  ق��د 
اإىل  لننطلق  والعقول  الهمم  ون�سحذ  الأحزمة 
اإن �ساء  مو�سم ثاٍن جديد يف امل�ستقبل القريب 
اأ�سافت  موؤ�س�سة  على  بقوة  م�ستندين  اهلل، 
ثقافية  اأب��ع��ادًا  الدينية  واأهدافها  طابعها  اإىل 
الفكر  ذلك  اإىل  يقودها  وتنموية،  واجتماعية 

احل�سيني النرّي الذي نهتدي به جميعًا.      
ملاذا الأطفال؟ 

فيما اأو�سح رئي�س ق�سم رعاية وتنمية الطفولة 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة حممد احل�سناوي؛ 

اأن فكرة م�سروع 1000 كاتب م�سرحي 
ول��دت من رح��م  ق�سم رعاية  للطفل 
احل�سينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية 
املقد�سة، وجاءت الفكرة بعد اأن قدم 
كما  امل�ساركن،  لتاأهيل  ور�سًا  الق�سم 
ال�سغري  "احل�سيني  مهرجان  اأق��ام 
الدويل" دورات عديدة، فولد م�سروع 
1000 كاتب م�سرحي للطفل من رحم 

هذا املهرجان ليكون رافدًا مل�سرح الطفل 
الثقافة  م�سهد  يف  ب�سمة  ويخلق  ب��غ��داد،  يف 
جديدًة  اأ�سماء  �سينتج  لأنه  م�ستقباًل  العراقية 
والعربية،  العراقية  الثقافة  جم��ال  يف  ومهمة 
امل�سروع  ا�ستهدف  مل��اذا  بع�سهم:  يت�ساءل  قد 
املقد�سة  احل�سينة  العتبة  يف  لأننا  الأط��ف��ال؟ 
واأدوات  امل�ستقبل  الأطفال هم عماد  باأن  نوؤمن 
كاتب   1000 اإىل  ل��ل��و���س��ول  ون��ه��دف  التغيري 

مدن  كل  اإىل  امل�سروع  لي�سل  للطفل  م�سرحي 
وق�سبات العراق. 

مل�سروع  الأول  امللتقى  هام�س  على  كما عر�ست 
1000 كاتب م�سرحي للطفل م�سرحية "بانتظار 
كربالء  يف  الثقايف  البيت  امل�سرح  يف  املطر" 
القريني  و�سام  تاأليف  من  امل�سرحية  املقد�سة، 

واإخراج ميثم البطران. 

يف خطوة نحو تنمية املواهب الفنية 
الفتية يف جمال م�شرح الطفل، اأطلق 
ق�شم رعاية وتنمية الطفولة يف 
العتبة احل�شينية املقد�شة م�شروعًا 
فنيًا نوعيًا هو "م�شروع 1000 كاتب 
م�شرحي للطفل."

اأحمد �شمي�شم- ت�ش�ير: قا�شم العميدي

م�شروع 1000 كاتٍب م�شرحي.. 
خطٌط لكت�شاف جيٍل 

جديٍد من الكّتاب
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ا�ستحقت �سلمى اجلدارة هذه املرة، ورمبا يعد 
كاأف�سل  �سهرتها  يف  رئي�سًا  �سببًا  الفيلم  هذا 

دور لها يف ما بعد.
جوليا تيمور

رمب��ا ك��ان اخ��ت��ي��ارًا م��وف��ق��ًا، ب��ل ���س��روري، اأن 
هذا  باإخراج  تيمور(  )جوليا  مثل  امراأة  تقوم 
غ�سون  يف  يتبدى  عميق  فهم  فهناك  الفيلم، 
اللغة والدوافع لطبيعة احلوارية الن�سوية التي 
تهيمن على نقالت الق�سة وعنفها املفاجئ بن 

حن واآخر. 
م��ن حياة  م��اأ���س��اوي��ًا  ك��ان ج���زءًا  العنف  ه��ذا 
فريدا احلقيقية، اإذ ل تلبث اأن تنقلب حياتها 
تعني  مف�سلية  ح���وادث  يف  عقب  على  راأ���س��ًا 

املغايرة  يف  غاية  ج��دي��دة  مبرحلة  ال��ب��دء 
الف�سول  ه���ذه  م��ت��اب��ع��ة  والخ���ت���الف. 

م��ادة  متنح  الق�سة  بطلة  حياة  م��ن 
مراحل  جمع  فيلم  ل�سناعة  خ�سبة 
لتكتب  ول��دت  متمردة  طموٍح  ام��راأة 

ق�����س��ت��ه��ا غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
مرحلة مليئة بالثورات والأفكار 
وال�����س��خ�����س��ي��ات ال���ف���ذة ال��ت��ي 

يف  والتقت  واح��د  ع�سر  يف  جتمعت 
مكان واحد حيث فريدا البطلة، واملحور 

الذي التفت خيوط الأحداث وال�سخ�سيات 
املمتعة  ال�سرية  هذه  لتكون  لفتة  بطريقة 

واملاأ�ساوية.
مراآة ال�شقف

يظهر ح�سور الذات بكل ثقلة يف اأعمال فريدا 
كاهلو الفني، وقد وثق الفيلم هذه الثيمة عرب 
يف  العمل  بوؤرة  على  وا�ستحواذها  الذات  تاأمل 
اإثر  اأنتجته يف لوحاتها، حدث ذلك  جممل ما 
عنيف  حل��ادث  �سبابها  مطلع  ف��ري��دا  تعر�س 
جدًا اأجربها على ال�ستلقاء على ظهرها دون 
اأن  وقتها  م��ا ح��دث  ال��ع��ام،  يناهز  مل��ا  ح��راك 
والدتها عمدت اإىل تعليق مراآة كبرية يف �سقف 
الغرفة للتخفيف من وحدتها ودعوتها اإىل تاأمل 
اإىل حد كبري  ذاتها. وقد جنحت هذه الفكرة 
وجت�سدت �سل�سلة اأعمال تعبريية موؤثرة و�سمت 

اأ�سلوب الفنانة املبتكر يف �سنع حوارية عميقة 
كوابي�سها  خمتلف  خاللها  من  وثقت  وجريئة 
يف  ونبوءتها  اأحالمها  لونت  كما  وخماوفها، 

موتها املبكر.
فريدا وتروت�شكي..

رمبا يكون الفنان املك�سيكي )دييغو ريفريا(، 
حب  هو  مولينا(،  )األفريد  ب��دوره  قام  ال��ذي 
الكبري وزواجها منه منحها دفقًا قويًا  فريدا 
املوثقة  العالقة  تلك  ال��ر���س��م،  اح���رتاف  يف 
على  النهاية  يف  حتطمت  اح��رتاف��ي��ة  ب�سور 
اأدى  الزوجية،  املتكررة حلياتهما  خيانته  اإثر 

ارتباطها  اإىل  ذلك 

تروت�سكي(  )ليون  الي�ساري  باملفكر  عاطفيا 
ال��ذي ك��ان ق��د ف��رَّ ه��ارب��ا م��ن وعيد �ستالن 
الذي جنح يف اغتياله لحقًا؛ لتطوى �سفحات 
وال��ث��ورة  بالفن  امل�ستبكة  ب��الأح��داث  غ��ام��رة 
والنك�سار، حن انحدرت حياة بطلتنا �سحيًا 
معاناتها  اإث��ر  املتوقعة  نهايتها  نحو  ومعنويًا 

امل�ستمرة مع املر�س.
 فيلم )�سرية حياة فريدا كاهلو( متعة ب�سرية 
ومو�سيقية ل تن�سى، وحكاية م�سطربة منحت 
بطلتها رغم �سنواتها القليلة حتفة �سينمائية.

فيلم
)فريدا كاهل�(..

رائعة �شينمائية
عن �شرية الفنانة املك�شيكية

كان �شدور فيلم )فريدا كاهلو( يف العام 
2002 حدثًا ميّت ب�شلة حلزمة فنون 
تزامنت معًا على خطوط متوازية لتنتج 
م�شارات ب�شرية وتاريخية وفنية، ت�شكل 
يف جمملها �شرية الفنانة الت�شكيلية 
املك�شيكية )فريدا كاهلو( يف رائعة 
�شينمائية حمكمة، نالت على اإثرها 
بطلة هذا الفيلم )�شلمى حايك(، ذات 
الأ�شول اللبنانية، جائزة الأو�شكار 
كاأف�شل ممثلة.

ح�شن ج�ان
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اإنه ال�ساعر �سلمان داود، ال�سادق حد الإدمان 
الكبرية  وق�سائده  مواقفه  للعراق،  ع�سقه  يف 
وفا�سح  وا���س��ح  دل��ي��ل  اإل  ه��ي  م��ا  وال��ك��ث��رية 
الأخ��ري  دي��وان��ه  يف  ال��وط��ن.  مبحبة  جلنونه 
باإزميل  لنا  ينحت  به"،  املفعول  "ازدهارات 
خ�سيته  يف  يعي�سه  الذي  للقلق  ن�سبًا  الإب��داع 
النك�سارات  ظ��ل  يف  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  على 
ال��ت��ي لزم���ت �سعبنا  امل��ت��ك��ررة  واخل�����س��ارات 
بنبوءة  احلقيقي  الرتجمان  فكان  ال�سابر، 
�ساعر ملا حدث و�سيحدث، فهنيئًا لنا بك ويا 
كنت  يامن  عماد،  اأب��ا  فراقك  على  ح�سرتنا 
ت�سعد قلوبنا ب�سحكتك العالية التي تعقب كل 

طرفة يف جل�ساتك اجلميلة.
حريق القمي�س

م��وق��ف ال�����س��اع��ر ال����ذي مل ول���ن اأن�����س��اه ما 
طال  ال��ذي  الإره��اب��ي  التفجري  بعد  حييت، 
من  وجمموعة  اأنا  ذهبنا  حن  املتنبي،  �سارع 
اغتيال  م��ن  يومن  بعد  والفنانن  ال�سعراء 
ال�سارع وال�ساعر املتنبي لرى، بقلوب حائرة 
وع��ي��ون دام���ع���ة، ح��ج��م اخل����راب ال���ذي ح��ّل 

ذهبوا  الذين  املكتبات  وباأ�سحاب  بال�سارع 
عا�سمة  ي��ع��د  م��وق��ع  يف  ا�ست�سهاد  ق��راب��ن 
للثقافة والأدب والفن يف البالد، وجرحى من 
الأ�سدقاء وحرائق كتب اختلط فيها احلرف 
العربي والكردي والرتكماين وال�سرياين، هنا 
الكرملي  لأن�ستا�س  كتاب  احلريق  يف  ت�سارك 
نوا�س  اأبو  هناك  ال�ساعر،  املتنبي  �سوارد  مع 
اأولد  هنا  ك��وران،  اهلل  عبد  مع  يذوب حريقًا 
نريان  التهمتهم  وحفيده  الأرب��ع��ة  ال�سابندر 
احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة وال��ظ��الم��ي��ة ال��ت��ي وازت 
جميعنا  للكتب،  اإحراقه  يف  هولكو  اإجرامية 
بكينا ما حدث بق�سائد دامعة، لكن ال�ساعر 
والإن�سان �سلمان داود مل يتحمل تلك املاأ�ساة، 
اأم نبكي على  ال�سارع  اآنذاك حرنا، هل نبكي 
امل�سهد  �سدمه  الذي  ال�ساعر  و�سراخ  نحيب 
لوحيدها  فاقدة  ك��اأمٍّ  القمي�س  اأزرار  فقطع 
املتنبي  حرائق  مع  ت�سامنا  باإحراقه  قام  ثم 
وع�سقه  دقه  �سِ مرتديًا  ال�سدر  عارَي  ليبقى 
اأجمل  القمي�س"  "حريق  فكان  لعراقيته، 
الق�سائد التي األقيت يف التاأبن يا اأبا عماد، 

كانت  امل��اأ���س��اوي  احل��دث  ذل��ك  �سدمة  ولعل 
بداية ل�ستعمار ذلك الوباء اخلبيث جل�سدك 

الطاهر يا فقيد جميع من عرفوك.
�شرعة البديهة عند الراحل

ميتلك �سلمان موهبة الرد ال�سريع وامل�ساك�س، 
�سواء يف جل�ساتنا اأو يف احلوارات التي اأجريت 
معه �سحفيًا واإعالميًا، ومن حوار اأجرته معه 
ماذهبت  مايوؤكد  لكم  املدى" اأذكر  "جريدة 

اإليه عن �سرعة البديهة يف الرد :
الآن؟ من�سغل  اأنت  مباذا  "املحاور: 

هذه  ع��ن  ب��الإج��اب��ة  الآن  من�سغل  ال�����س��اع��ر: 
الأ�سئلة.

تخطط  وم��اذا  لك،  عمل  اآخر  ماهو  املحاور: 
للم�ستقبل؟

�سلمان: كتابة رواية "اجلار الثامن" للتخل�س 
م��ن اجل����ريان ال�����س��ب��ع��ة امل��و���س��ى ب��ه��م وم��ن 

امل�ستقبل.
اللقاء  تتمنى  املا�سي  من  �سخ�سية  املحاور: 

بها اليوم؟
اأبو عماد: العراق.

املحاور: ماذا ت�ساهد اليوم؟
الراحل: اأوقد التقاومي لأ�ساهد رماد الُعمر.

املحاور: اأمنية مل حتققها حتى الآن؟
الفقيد: ا�ستعادة القدرة على التمني."

ه����ذا ه���و ال����راح����ل، ح��ت��ى يف ج��ل�����س��ات��ه مع 
مهما  اجلل�سة  حمور  يكون  بحيث  الأ�سدقاء، 
و�سهاداتهم  درا�ساتهم  يف  الأ���س��دق��اء  تنوع 
العليا، فعلى الرغم من اأن حت�سيله الدرا�سي 
اأم  �سئنا  لكن،  الأدب���ي،  ال�ساد�س  يتجاوز  مل 
اأبينا، كان �سلمان املو�سوعة الرافدة جلاّل�سه 
املنا�سب  ينل  مل  امل��ع��ارف،  اأن����واع  �ستى  يف 
الثقافة  وزارة  عليها يف  التي ح�سل  الإداري��ة 
على  لقدرته  مطيعة  جاءته  لكنها  ف��راغ،  عن 
فهو  فيها،  والتاألق  والنجاح  معها  التعاي�س 
رئي�س حترير "جملة اآفاق الأدبية" لأكر من 
لتحرير  �سكرتريًا  اأ�سبح  كما  اأع���وام،  �سبعة 
بالأدب  تعنى  التي  الأقالم" الف�سلية  "جملة 
الكتب  ت�سويق  �سعبة  م�سوؤول  كذلك  واملعرفة، 
وتخرج  بغداد  يف  ولد  والورقية،  الإلكرتونية 
الفرع   / امل�سائية  املعلمن  نقابة  اإعدادية  يف 

ال�سعرية  جماميعه  ع��ن  ُكتب   ، الأدب���ي 
اأهم  باأقالم  النقدية  الدرا�سات  من  العديد 
من  الكتابات  تلك  ت��اأت  ومل  والأدب���اء،  النقاد 
اجلميع  وب�سهادة  لكنها  ل�سديق،  جمامالت 

جاءته عن ا�ستحقاق وجدارة.
نعي احتاد الكتاب والأدباء 

العراقيني
واأمل،  بحرقة  اجلواهري  احتاد  نعاه  من  اأول 
كيف ل وهو الع�سو الفعال فيه  ليلحق بركب 
عطائه،  قمة  يف  وه��و  الأدب���اء  م��ن  الراحلن 
مبينًا يف نعيه اأن اأعماله ال�سعرية طبعت ملرات 
عدة، واأكد بيان نعي الحتاد: "تنفتح ق�سيدته 

الفنية  والأجنا�س  وال�سينما  امل�سرح  لتجذب 
البالغة  ح��دود  عند  توقفه  لعدم  امل��ج��اورة، 
مبتكري  من  ف�سلمان  الكال�سيكية،  اللغوية 
ين�ساه  ل  وما  واأدائيًا،  لغويًا  ال�سعري  املوقف 
يطلق  وه��و  مواقفه  ل��ه،  املحب  اجلمهور،  له 
املهرجانات."  اأح��د  يف  �سدره  من  احلمائم 
ويختتم الحتاد نعيه وهو يودع كوكبًا اآخر من 
يا  وداع��ًا  اأب��ا عماد..  "وداعًا  الإب��داع:  �سماء 
�سادن الباب ال�سرقي.. وداعًا اأيتها ال�سيكارة 
امللّونة بالعطر.. وداعًا اأيها املختلف امل�ساك�س 
ال�سعب الأ�سيل.. وداعًا فقد حققَت نبوءتَك 
حن قلت: - اأنا �ساعٌر ولد يف بغداد و�سيموت 
فرحيُل  امل���دن،  وك��ل  ب��غ��داد  تبكيك  ف��ي��ه��ا.. 
�ساعر مثلك يعادل رحيل الهواء يف ندرة 

املتنّف�س النقي."
اللقاء الأخري

زارين ال�ساعر والإن�سان وال�سديق 
"بن  جملة   مقر  يف  ج��دًا  العزيز 
مدير  كنت  التي  الثقافية"  نهرين 
مقر  يف  تغلق-  اأن  -قبل  حتريرها  
وجتاذبنا  العراقي،  الإع��الم  �سبكة 
من  ال��ع��دي��د  م�ستذكرين  احل��دي��ث 
الأح��ّب��ة والأ���س��دق��اء، الأح��ي��اء منهم 
ك��ان��ت الب��ت�����س��ام��ة تعلو  والأم������وات، 
لكرة  �سكواه  من  الرغم  على  حمّياه 
العلل التي تنه�س ج�سده، ثم طلب مني 
واحل��دي��ث  الف�ساء  اإىل  م��ع��ًا  اخل���روج 
ووجدنا  بالعمل،  معاناته  ع��ن  بحرية 
اأنف�سنا داخل مطعم م�سويات �سعبي يف 
منطقة الكرميات، ثم ذهبنا اإىل مقهى �سعبي 
يف املنطقة ذاتها، بعدها ودعته ليكون الوداع 
ميتلك  ل  و�سديق  واإن�سان  �ساعر  مع  الأخ��ري 
ابن  ال�ساعر  ماقاله  ل��ه  يقول  اأن  غ��ري  قلبي 

مع�سوم :
َتفديك لو قِبَل املنوُن ِفداها.... 

عت باأ�ساها                               َنف�ٌس عليَك تقَطّ
يا كوكبًا قد خَرّ من اأفق الُعلى..... 

                           يف َليَلٍة َك�َست ال�سباَح ُدجاها
ًة .....  كاَنت حياُتك للنواظر قَرّ

                            َواليوَم موُتك للعيون َقذاها

غادرتنا يوم الأحد 29 اآب املن�شرم ابت�شامة عراقية 
خال�شة، وقلب اإن�شان ترافقه امل�شاك�شة والعتداد بالنف�س، 

و�شمري �شاعر ل يختلف اثنان على �شاعريته الفذة، يف 
جميع جماميعه ال�شعرية، �شواء يف اأولها "غيوم اأر�شية" 
التي اأ�شدرها يف العام 1995، اأو الثانية يف العام 1996، 
اأو الثالثة "ازدهارات املفعول به"، جتده جتربة �شعرية 

منفردة بق�شيدة النرث، ذلك ل�شتخدامه املفارقة والت�شاوؤل 
امل�شاك�س يف طرحه للن�س.

    " حريق القمي���س" م��ن اأروع ق�شائده!

امل�ت يخطف 
�شلمان داوود حممد 
 من من�شة ال�شعر

ي��شف احلاج را�شي
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ومنها  العراق،  يف  للرتبية  التحتية  البنى  تطوير 
اأن  لالأ�سف  يدعو  ومما  املناهج،  تطوير  مو�سوع 
ن�سبة  متثل  والتعليم  للرتبية  املر�سودة  املبالغ 
الفعلية  باحلاجات  قي�ست  ما  اإذا  للغاية  متدنية 
التي ينبغي توفريها، واأن ن�سبة الإنفاق احلكومي 
مبتطلبات  تفي  ول  متدنية  املحلي  النتاج  م��ن 

النهو�س بواقع التعليم.
تتبناه  وما  احلكومة  خطط  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإىل توفري تلك  من �سرتاتيجيات وم�ساريع تدعو 
اأننا جند تعرًا  اإل  املخ�س�سات واملوارد املالية، 
ب�سبب �سعف  املرجّوة  الأهداف  فعليًا يف حتقيق 
متويل قطاع الرتبية والتعليم، وهذه م�سكلة كبرية 
التعليم  رداءة  لأن  الدولة  تعاجلها  اأن  من  لبد 
خالل  ح��دث  ما  اإن  بل  ال��ع��راق،  م�ستقبل  تهدد 
العامن الدرا�سين املا�سين من تعر وتعطل يف 
تعليم التالميذ �سنجد انعكا�س اآثاره ال�سلبية على 

املجتمع والدولة العراقية بعد �سنوات.
جت��ارب  ا�ستثمار  ميكننا  ك��ي��ف  راأي����ك،  •يف 
ونقلها  العاملية  امل��دار���س  يف  احلديثة  الدرا�سة 

اإىل مدار�سنا؟
-هناك معوقات كثرية لتطبيق التجارب والطرق 
للرتبية  التحتية  بالبنية  يتعلق  احلديثة، منها ما 
الأب��ن��ي��ة  م�ستوى  فعلى  ال���ع���راق،  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
املدر�سية نعاين من نق�س كبري جدًا يف املدار�س، 

اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية  اأهم  وقد كان من 
للرتبية والتعليم يف العراق )2011-2020(  بناء 
انتهت  لكن  مدر�سية،  بناية   18000 م��ن  اأك��ر 
احلكومة  تتمكن  ومل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سرتاتيجية 
م��ن حتقيق ه��ذا ال��ه��دف، قابل ذل��ك زي���ادة يف 
اأدى  ما  ال�سكانية  الزيادة  ب�سبب  التالميذ  عدد 
والطلبة  التالميذ  ا�ستيعاب  مو�سوع  تعقيد  اإىل 
بناء  من  اأوًل  فالبد  منا�سب،  تعليمي  مناخ  يف 
والدوامن  الكتظاظ  ومعاجلة  الكافية  املدار�س 

الثنائي والثالثي.
كما يعاين قطاع الرتبية والتعليم اأي�سًا من تدين 
م�ستوى كفاية املعلمن واملدر�سن، وهنا لبد من 
فهم  لديهم،  والكفايات  امل��ه��ارات  م�ستوى  رف��ع 
ي�سكلون ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان الرتبية والتعليم.
الأه��داف  �سياغة  اإع��ادة  اإىل  اأي�سًا  نحتاج  كما 
ب�سكل  املتعلمن  تنمية  اإىل  ت��وؤدي  كي  الرتبوية 
�سحيح يواكب تطور العلوم والتقنيات، واحلر�س 
ع��ل��ى تبني ط��رائ��ق ال��ت��دري�����س امل��الئ��م��ة وع��دم 

العتماد فقط على اأ�سلوب املحا�سرة والتلقن. 
 وبالتايل فاإن البيئة التدري�سية لكي تكون منا�سبة 
تطوير  اإىل  حت��ت��اج  العاملية  ال��ت��ج��ارب  لتطبيق 
فرتة  خ��الل  حتقيقه  لميكن  اأم��ر  وه��ذا  �سامل، 
الدولة  م��وارد  توجيه  اإىل  يحتاج  فهو  ق�سرية، 

لتحقيقه.

م�ساكل  م��ن  ي��ع��اين  ل��الأ���س��ف  التعليم  واق���ع  اإن 
عربية  دول  ت�ستهدف  الذي  الوقت  ففي  معقدة، 
كدولة الإمارات -على �سبيل املثال- ن�سبًا عالية 
لتحقيق اللتحاق بريا�س الأطفال ت�سل اإىل ٩8 
رقمًا خجوًل  ت�سع  العراقية  اأن احلكومة  % جند 
 %30 اإىل   2011 �سنة   %٧ من  الن�سبة  تلك  لرفع 
�سنة 2020، وحتى هذا الرقم مل تتمكن احلكومة 
من حتقيقه اإذ بلغت الن�سبة عام 201٩ اأقل من 
املدار�س  من  الت�سرب  م�ساكل  عن  ف�ساًل   ،%18
يف  ول�سيما  ج��دًا،  عالية  ن�سب  اإىل  ت�سل  التي 

الدرا�سة الإعدادية.
التطور  توائم  ل  الدرا�سية  مناهجنا  اإن  •يقال 
العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وال�سريع  الهائل 

مقارنة مبناهج دول العامل الأول، ما تقول؟
- املناهج الدرا�سية يف الرتبية حتتاج اإىل حتديث 
جهة،  من  املنهجية  الكتب  �سعيد  على  متوا�سل 
اأخرى،  جهة  من  التدري�س  طرائق  �سعيد  وعلى 
وما يلحق بهما، كما اأن هناك قطيعة بن املناهج 
املعتمدة ب�سكل واقعي يف املدار�س وبن الدرا�سات 
الباحثون يف  التي يقوم بها  والأبحاث والتجارب 
البحث  خم��رج��ات  فكل  ال��ع��راق��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات 
وزارة  اإىل  طريقها  جتد  ل  وتو�سيات  نتائج  من 
الرتبية، ف�ساًل عن عدم امكانية تبّني التو�سيات 
املناهج  يف  الكبري  ال��ت��ط��ور  بفعل  نتجت  ال��ت��ي 
الرتبية  قطاع  حققه  الذي  التدري�س  وطرائق 
والتعليم يف العامل املتقدم، فالطريقة الوحيدة 
للتدري�س يف املدار�س هي طريقة التلقن عرب 
املحا�سرة التي يلقيها املعلم على الطلبة وهي 
طريقة قدمية، كما اأن تاأثريها قد تقل�س اأكر 
من  الكثري  العراقية  املدار�س  فقدت  اأن  بعد 
والتو�سيح  ال�سرح  وو�سائل  الرتبوية  الو�سائل 
من اأفالم وخرائط ومواد اأخرى كانت متوفرة 
�سابقًا واأ�سبحت نادرة يف مدار�سنا اليوم، بل 
التي  املختربات  من  تخلو  اليوم  املدار�س  اإن 
تعد جزءًا ل ميكن ال�ستغناء عنه يف التعليم، 
اأن كتب املناهج وما تت�سمنه من معارف  كما 
ودرو�س ينبغي اأن تدرج يف خطة الدولة للتحول 

الرقمي.
الثقافة  اأن  من  املخت�سن  من  الكثري  •تذمر 

كاتب وباحث اأكادميي، حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف فل�شفة اجلمال 
من جامعة بغداد، ان�شغل بعوامل الطفولة وثقافتها حتى اأ�شبحت 

هاج�شه الأول، قدم الكثري من الأفكار واملقرتحات من اأجل تطوير 
قابليات الأطفال على التعلم وتذوق الفن يف املدار�س العراقية، كما 

اأ�شرف على م�شروع اإعادة ر�شم وت�شميم كتب املناهج الدرا�شية يف العراق.

ع�سو  ال��ط��ف��ل،  لثقافة  ال��ع��راق��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
موؤ�س�س  ع�سو  "مدارك"،  ملوؤ�س�سة  م��وؤ���س�����س 
الوطنية  اللجنة  ع�سو  "اجتاهات"،  ملوؤ�س�سة 
ال�سحفين،  نقابة  ع�سو  ال�سكانية،  لل�سيا�سات 
�سبكة  ع�سو  العراقين،  الفنانن  نقابة  ع�سو 
والدميقراطية  الإن�����س��ان  حلقوق  "مبادرون" 
الهولندية، ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة "مدارك" 
ومدير حترير جملتها، �سغل من�سب نائب مدير 
جلريدة  التحرير  ومدير  "اجتاهات"  موؤ�س�سة 
املقالت  من  الكثري  كتب  "اجتاهات" الثقافية، 
يف  و�سارك  الطفل،  وتربية  اأدب  عن  والبحوث 
العديد من الندوات الثقافية واملوؤمترات العلمية 
كاظم  الدكتور  اإنه  وخارجه.  العراق  والور�س يف 
عبد الزهرة، الذي اأجرت "جملة ال�سبكة" حوارًا 

معه، حوار ابتداأناه ب�سوؤال:
* ل��دي��ك��م جت��رب��ة م��ه��م��ة يف ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 
الدرا�سية، هل ما زلتم تواجهون العوائق يف هذا 

امل�سروع؟
الطفل  لثقافة  العراقي  املركز  انطلقت جتربة   -
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مدارك"،  "موؤ�س�سة  يف 
املناهج  جمال  يف  خربتنا  من  العراقية،  الرتبية 
املدر�سي  الكتاب  بنية  اأ���س��ل  على  ترتكز  التي 
ال���ذي ي��ت��األ��ف م��ن ج��ان��ب��ن رئ��ي�����س��ن: اأح��ده��م��ا 
جمالية  جوانب  توفر  اإىل  ويحتاج  بال�سكل  يتعلق 
يتعلق  الآخر  واجلانب  ال�سليم،  بالت�سميم  تتعلق 
الر�سم  ميثل  فرعن  اإىل  ين�سق  ال��ذي  باملحتوى 
فيهما فرعًا رئي�سًا كونه يف�سر وي�سرح ويعزز فهم 
التلميذ والطالب للمحتوى املعريف املكتوب الذي 

ميثل الفرع الآخر.
والت�سميم،  ال��ر���س��م  جم���ال  يف  خ���رباء  ون��ح��ن 
�سنة،  ع�سرين  م��ن  لأك���ر  ت�سل  خ��ربة  ولدينا 
التدري�س،  طرائق  جمال  يف  خربتنا  عن  ف�ساًل 
وقد عملنا منذ عام 2008 بال�سراكة مع مديرية 
 14 بتطوير  وقمنا  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  امل��ن��اه��ج 

املفرت�س  من  وك��ان  البتدائية،  للمرحلة  كتابًا 
جميع  بتطوير  ال��وزارة  مع  م�سروعنا  يكتمل  اأن 
الر�سوم  واإ�سافة  ت�سميمها  اإع��ادة  عرب  الكتب 
املف�سرة وال�سارحة لها وت�سمينها و�سائل التعليم 
املنا�سبة، وفعاًل قمنا بالتفاق املبدئي مع مديرية 
بالعمل  وبا�سرنا  العلوم  كتب  لإجن���از  املناهج 
فعاًل، اإل اأننا اختلفنا معهم لأ�سباب علمية تتعلق 
اإىل  اأدى  م��ا  بالكتب،  املرفقة  الر�سوم  ب��ج��ودة 
الأخرى  ال�سعوبات  ناهيك عن  امل�سروع،  عرقلة 
علينا  اأن  يف  تكمن  التي  ال��وزارة  مع  التعامل  يف 
للرتبية، لأن  وزير  تبدل  نبداأ من جديد كلما  اأن 
الوزير حن ياأتي تتغري ال�سيا�سات الإدارية ب�سكل 

كبري ويتغري الكثري من املنا�سب.
كانت  اأم  فقط،  اإداري��ًا  كان  العائق  اأن  •اأتعني 

هناك عوائق مالية اأي�سًا؟
-كان اجلانب املايل وتوفري املخ�س�سات الالزمة 
على  تعمل  التي  امل�ساريع  تنفيذ  يف  رئي�سًا  عائقًا 

قدمنا حل�ًل واقعية مل�شكالت 
التعليم يف العراق

ح�ار اأجراه: علي ال�ش�مري-ت�ش�ير:بالل احل�شناوي

د. كاظم عبد الزهرة:
الرتبية الفنية مهمة يف تنمية 
قدرة الطالب على التخيل والبتكار 
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الدرا�سية،  املناهج  يف  اإهمالهما  جرى  والفنون 
اجلمالية  الأطفال  ذائقة  على  �سلبًا  اأثر  ما  وهو 

يف مدار�سنا، ما ال�سبب براأيك؟
وحتى  بل  النا�س،  عامة  لدى  ال�سائد  -العتقاد 
هي  الفنية  الرتبية  مادة  اأن  هو  امل�سوؤولن،  عند 
الر�سم،  الطالب  تعليم  اإىل  تهدف  م��ادة  جمرد 
امل��ادة  ه��ذه  به  ت�سهم  ما  مقدار  يعرفون  ل  فهم 
من تنمية لذهن الطالب وتعمل على �سقل ذائقته 
مواهبه،  وت��وج��ي��ه  احلياتية  م��ه��ارات��ه  وت��ط��وي��ر 
اأثر وا�سح يف تنمية القدرة على  فللرتبية الفنية 
البتكار ورفع قدرة الطالب على التخيل، وكالهما 
يف  الإب��داع  على  الإن�سان  قدرة  يف  اأ�سا�سي  جزء 
العلوم والتكنلوجيا ومطلق اجتاهات احلياة، كما 
اأن الرتبية الفنية تعمل على تطوير قابلية الطالب 
على التعامل مع الأدوات وتعزيز قدراته وخرباته 
الأ���س��غ��ال  درو�����س  يف  ك��م��ا  العملية،  وم��ه��ارات��ه 
ما  واإذا  اأ�سا�سي،  احلاجات  هذه  وكل  اليدوية، 
الرتبية  درو�س  فاإن  عمومية  اأكر  ب�سكل  حتدثنا 
واأ�سغال  ومو�سيقى  وت�سميم  ر�سم  من  الفنية، 
التعبري  على  ال��ط��ال��ب  ت�سجع  وغ��ريه��ا،  ي��دوي��ة 
باأ�سكال خمتلفة وت�سهم يف بناء �سخ�سيته، كما 
اأن اجلوانب النظرية لهذا الدر�س املتعلق بتاريخ 
عالقة  تعزيز  يف  ت�سهم  والتحليل  والنقد  الفن 

الطالب باحل�سارة والرتاث.
لهذا فاإن در�س الرتبية الفنية هو در�س اأ�سا�سي، 
فتلك املهارات ت�سكل اجلانب العملي من احلياة 
الجتماعية لالإن�سان مقابل املعرفة التي متنحها 
يدخل  واجلمال  الفن  اإن  بل  العلمية،  الكتب  له 
يف ك��ل ث��ن��اي��ا ح��ي��ات��ن��ا، ف��ه��و ال���ذي ي��ح��دد �سكل 
البناية و�سكل ال�سارع و�سكل ال�سبابيك والأبواب 
البيئة  كل  اأن  كما  والأث��اث،  واملالب�س  واحلدائق 
للفن  تخ�سع  تفا�سيلها  بكل  فيها  نعي�س  التي 

واجلمال.
عما  الطلبة  لتعوي�س  لديكم خطط خا�سة  •هل 
وهل  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  درو���س  من  فاتهم 

قدمتم بع�س احللول للموؤ�س�سات املعنية؟
وزارة  اإىل  قدمناه  ال��ذي  التعليمي  -برناجمنا 
واقعية  ح��ل��وًل  ي��ق��دم  ال��ن��واب  وجمل�س  ال��رتب��ي��ة 
الدرو�س  عقد  للمعلم  يتيح  فهو  التعليم،  مل�ساكل 

عن بعد اأو ب�سكل ح�سوري مع املتعلم ب�سكل �سل�س 
يتجاوز كل املعوقات الفعلية التي واجهت التعليم 

الإلكرتوين.
اإذ قامت موؤ�س�ستنا بابتكار نظام لإدارة التعليم، 
للمعوقات  الفريدة  احللول  من  جمموعة  ي�سم 
التعليمية يف  الإلكرتونية  التي واجهتها املن�سات 
العراق، اإذ متكنا من ابتكار حلول لتجاوز �سعف 
انعقاد  على  واأثرها  لالت�سالت  التحتية  البنية 
باإيجاد احللول  قمنا  كما  الإلكرتونية،  ال�سفوف 
اإىل  املناهج  كتب  واجهت حتويل  التي  الربجمية 
احللول  ب��اإي��ج��اد  قمنا  ك��ذل��ك  تفاعلية،  ب��رام��ج 
الأول  ال�سف  تالميذ  تدري�س  مل�سكلة  الربجمية 
�سعوبة  الرتبية  وزارة  وجدت  الذين  البتدائي، 

كبرية يف تدري�سهم عرب املن�سات الإلكرتونية.
كما قد قمنا فعاًل ب�سنع مناذج حقيقية مربجمة 
للمرحلة  اأمنوذجًا  ت�سمنت  لوحية  اأجهزة  على 
الثانوية معتمدين على  البتدائية واآخر للمرحلة 
تقلي�س  اأو  تغيري  اأي  دون  العراقية  املناهج  كتب 

اأو حذف.
وو�سائل  الرتبوية  الو�سائل  بدمج  قمنا  كذلك 
ت�سمن  اإىل  بالإ�سافة  املنهج،  �سمن  التو�سيح 
واملتعلم،  للمعلم  وال��ت��دري��ب  التطوير  عمليات 

ف�ساًل عن ابتكار طرق للمتابعة والتقييم.
لإدارة  مبتكرة  اأف��ك��ارًا  براجمنا  ت�سمنت  كما 
بيانات العملية الرتبوية باأكملها وحتليل بياناتها 
على م�ستوى ال�سف واملدر�سة واملديرية والوزارة، 
وابتكارات  اأف��ك��ارًا  التعليمي  نظامنا  �سم  كما 
قمنا  وقد  التعليم،  لإدارة  وجديدة  كثرية  اأخرى 
البتكارات  لتلك  الفكرية  امللكية  حقوق  بت�سجيل 
بو�سفها ابتكارات مل ي�سبقنا اإليها اأحد يف العامل 
والتعليم احل�سوري على  بعد  التعليم عن  لإدارة 

وجه �سواء.
وو�سعنا  جوهرية  ومعوقات  م�ساكل  عاجلنا  لقد 
�ساأن  من  �سرتفع  تطبيقها،  مت  لو  التي،  احللول 
التعليم يف العراق ليكون مثاًل يحتذى به يف دول 

العامل.
الرتبية  وزارة  ا�ستجابة  بطء  من  الرغم  وعلى 
مل�سروعنا املبتكر، اإل اأننا مازلنا نعمل على اإكمال 
برجمة بع�س الكتب الأ�سا�سية، ويعمل املربجمون 
يف  طموح  ولدينا  جم��اين،  تطوعي  ب�سكل  لدينا 
اإيجاد ال�سبيل لإقناع احلكومة العراقية يف تطبيق 
هذا امل�سروع الذي �سي�سكل طفرة نوعية يف تاريخ 

التعليم يف العراق والعامل.
هذا  يف  للطلبة  تقدمها  التي  الن�سيحة  •ما 

الظرف الراهن؟
-اأود اأن ان�سح جميع التالميذ والطلبة والأهايل، 
يف  بحقهم  دائ��م  وب�سكل  ب��اإحل��اح  يطالبوا  ب��اأن 
التعليم  متطلبات  توفري  لأن  الفعال،  التعليم 
الفعال هو حق من حقوقهم وواجب من واجبات 
ال�سعوبات،  وكرت  الأمور  تعقدت  مهما  الدولة 
بعد  ت��اأت��ي  ق�سوى  و���س��رورة  اأول��وي��ة  ي�سكل  فهو 
يكونوا  ان  الطلبة  على  لذلك  ال��ط��ع��ام،  توفري 
يف  ت�ساهل  لأي  وراف�سن  التعلم  على  حري�سن 
اأو تقلي�س  اأو تقلي�سها  اأو حذفها  اإلغاء الدرو�س 
تفوتهم  ال��ت��ي  املعلومة  لأن  ال��درا���س��ي��ة،  ال�سنة 
ي�سعب تعوي�سها و�ستوؤثر عليهم وعلى اإمكاناتهم 
يفهم  اأن  م��ن  ولب���د  امل�ستقبل،  يف  وم��ه��ارات��ه��م 
المتحانات  باإلغاء  مطالبتهم  اأن  الأم��ور  اأولياء 
اأو ت�سهيلها اأو تقلي�س الدرو�س خطاأ كبري يف حق 
وم�ستقبل  م�ستقبلهم  يف  �سلبًا  �سينعك�س  اأبنائهم 

العراق ب�سكل عام.

ما الذي يغري م�سري ال�سعوب ويقودها نحو الهاوية؟
ما الذي يجعل هذا البلد قبلة النظار او بوؤرة الرهاب؟

ما الذي يرفع �ساأن هذه الدولة اأو يحط من قدرها؟
علمه  وي��رف��ع  بوطنه  يفتخر  الن�����س��ان  يجعل  ال���ذي  م��ا 

ويتباهى بجواز �سفره الذي يدل على منبعه الأم؟
العالقة بن احلكومة و�سعبها وم�ساندة كل منهما لالآخر 
مهامها  يف  ال��دول��ة  تلك  وجن��اح  تقدم  على  دليل  اأك��رب 
وم�سوؤولياتها، وبنف�س الوقت تفاين املواطن يف الخال�س 

باأداء واجبه دليل على وفائه لدولته وحكومتها. 
جناح هذه العالقة مرهون بالطرفن وبالوعي املجتمعي 
بتاأثري  ال  الهاوية  نحو  ينحدر  اأو  عاليا  يرتقي  ل  ال��ذي 
اأجهزة الدولة وحر�سها على تنفيذ دورها املناط بها، ويف 
نف�س الوقت اإن ارتقاء الوعي اجلمعي ي�ساعد يف التزام 
املواطن بتنفيذ قوانن الدولة، التي من املفرت�س اأن يكون 
منجزها متما�سيا مع م�سلحة املواطن واحتياجاته ولي�س 

خا�سعا مل�سلحة �سخ�سية.
الفرد  اأن  فوجدت  خمتلفة،  بلدان  ويف  اوروب��ا  يف  ع�ست 
بهذه الدول اأ�سبه بحكومة م�سغرة داخل رحم احلكومة 
الكربى، فالفرد الذي تعّلم اللتزام من عائلته اأول ومن 
ل  اأخريا،  واحلكومة  املجتمع  الكل؛  ومن  ثانيا،  املدر�سة 
يحتاج  ول  التزاماته،  لينفذ  ال�سوط  رقابة  اىل  يحتاج 
اأخّل  او  خالف  اإن  بال�سوط  يجلده  او  لري�سده  رقيب  اىل 
بالقانون، كما اأن حكومات هذه البلدان وامل�سوؤولن فيها 
واأن  ال�سخ�سية،  امل�سلحة  فوق  الكل  م�سلحة  ي�سعون 
�سمريهم املهني يقودهم نحو العام بعيدًا عن ال�سخ�سي 
ت�سبقها خطط  البلدان ل  وامل�سلحي، والنتخابات بهذه 
خمادعة، اأو �سعارات رنانة لأن من طرح �سعارا اأكرب من 

قدرته على التنفيذ، ي�سبح برم�سة عن خارج اخلريطة 
ال�سيا�سية وامل�سوؤولية الوظيفية، ولن تتهاون احلكومات او 
ال�سعب اإزاء حالة خداع او كذب او ف�ساد، بل يتم ف�سحه 
الفا�سد  على  يت�سرت  وم��ن  الع���الم،  و�سائل  بكل  علنا 

�سيالقي نف�س امل�سري.
املواطنن  على  بالبنان،  لها  وُي�سار  الدولة  ترتقي  ولكي 
اأن يرتقوا باأداء مهامهم واإن كل ما حولهم؛ بدءا بحدود 
الوطن اىل �سياج البيت، ل يخ�س الدولة فقط بل يخ�س 
كل فرد اأي�سا، والتق�سري ال�سعبي ل يقل �سررا وانتهاكا 
م�ستوى  يهبط  مل���اذا  م��ث��ال،  احل��ك��وم��ي،  التق�سري  ع��ن 
القدوة  النموذج  من  املعلمن  بع�س  يتحول  ومَل  التعليم؟ 
الدوائر  يف  املوظف  يراوغ  ملاذا  او  وفا�سد؟،  مرت�ٍس  اىل 
و�سط  النفايات  وترمي  بيتها  الأم  تنظف  وملاذا  العامة؟ 
عند  ال��ر���س��اوى  تدفع  اأن  يجب  ومل���اذا  ال��ع��ام؟،  ال�سارع 
امل�ست�سفى؟، وملاذا، ولأي �سبب، واىل متى، وما  دخولك 

الذي ينق�سنا نحن اأبناء اأول حرف واأول قانون؟...
هل �سن�سل يوما اىل هذا التوافق بن املواطن وحكومته، 
ا�سم  لنقول  �سنعود  وه��ل  الآخ��ر،  اأحدهما  يكمل  بحيث 
الطائفي  وال�����س��راع  احل���روب  اأث���ر  ع��ن  بعيدا  ال��ع��راق 

والرهاب والف�ساد، هل هذا حلمنا امل�ستحيل؟
واأ�سقطنا  م�سرينا  غرّي  من  الوىل؛  اأ�سئلتي  اىل  واأع��ود 
جعل  وم��ن  الف�ساد،  ببوؤرة  و�سمنا  وم��ن  الهاوية،  بعمق 

العراقي يركن يف الزوايا املهملة يف املطارات؟
وال�سعب  ب�سلطاتها  رمبا اجلواب  الثنان معا؛ احلكومة 
الذي اختارها وانتخبها لعدم توفر الوعي املجتمعي الذي 
ير�سده اىل اختيار ال�سحيح او ت�سمية الذي �سيقوده نحو 

العلى ولي�س اىل هاوية الدمار.

�شعاد اجلزائري

الهم�س العايل

قبلة الأنظار او ب�ؤرة الإرهاب

م�������ق�������االت
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ونه�سته  ب��احل�����س��ن  ح��ب��ًا 
املباركة."

ال�شتغراق 
الوجداين

ال���������س����اع����ر )ري���������س����ان 
اخل���زع���ل���ي( ه����و الآخ�����ر 
ي�����س��ف ه���ذا ال��ن��م��ط من 
يف  ال��روح  اإ�سراقات  خالل 

"احل�سن )ع(  القد�سية فيقول:  بحثها عن 
ال�سعر  به  ت�ساغل  ُحر،  بطويل  ثوري  كرمز 
والعربي  وال�سعبي-  الف�سيح   - العراقي 
كثريًا على م�ستوى الق�سيدة وامل�سرحية، ول 
ن�ستطيع يف مثل هذه الوقفة ان ُنقّدم اإح�ساًء 
بالكم ال�سعري وامل�سرحي الذي ُكتَب فيه ولُه 
ال�سعراء  روحّية  هو  املُحدد  اّن  ومبا  وعنُه، 
هذه  ف��اّن  احل�سينية،  الق�سيدة  كتابة  يف 
الوجداين،  ال�ستغراق  يف  متّثلت  الروحية 
عن  بعيدًا  احل�سن  لثورة  ال�سايف  والتمّثل 

الُبعد الطائفي."
ا�سبح  )ع(  احل�سن  "اّن  اخلزعلي  ي�سيف 
تتماهى  ال�سعراء  اأرواح  جعل  عاليًا،  رم��زًا 
الرمزية يف  ب�سوفّية غري م�سبوقة مع هذه 
احل�سن )ع( كرمٍز بطويل وكدللة حّرية، 
وجَد  وابقى،  وانقى  ارقى  حياة  عن  وبحث 
يف  واحلقيقة  ال�سدق  م��ن   مركزه  ال�سعُر 
روحّية ال�سعراء بعيدًا عن املنفعة الدنيوية، 
احل�سن  روح  م��ع  الرواح  ت�سامت  وه��ك��ذا 
)ع( يف حماولة �سادقة مل�سِك جدوى ال�سعر 
بعد ان وعت هذه اجلدوى القيمة ال�سعرية 
املتفّرد  الم��ام  هذا  وروح  عقل  يف  الكامنة 
بالنوع، لقد كان احل�سن )ع( �ساعرًا بدمِه، 
هذه  ك��لِّ  وم��ن  ال�سماء،  ل�ستجابة  من�ستًا 
بقدٍر  ال�سعراء  روح  ا�سرقت  ال���س��راق��ات، 
احل�سن  ب�سوت  اغت�سلت  ان  بعَد  باخر،  او 
)ع( الذي ل يخفت، هذا ال�سوت الذي كان 
اليقاع اجلديد لل�سعراء، وقد متّلكهم روحًا 

وفكرًا وم�سريًا."
ن�شيد احلزن والثورة

العزيز(  عبد  )وجدان  ال�ساعر  ي�سور  كما 

احل��ق��ي��ق��ة ق���ي ق�����س��ي��ة احل�����س��ن )ع��ل��ي��ه 
ال�سنن  اآلف  منذ  حدثت  التي  ال�سالم( 
اإن�سانية  م��ث��ارات  بقيت  باأنها  وي�سفها 
والطاغوت،  الظلم  �سد  ثورة  لنها  كونية، 
كان  كربالء  واقعة  "اإن  بقوله  وي�ستدرك 
ال��وج��دان  يف  وامل��وؤث��ر  الكبري  اث��ره��ا  لها 
كانت  الواقعة  هذه  اأن  ول�سيما  ال�سعبي، 
مليئة بالف�سول املا�ساوية وزاخرة بال�سور 
ال�سى  النفو�س  يف  تثري  التي  الرتاجيدية 
العميق، فال�سعور باحلزن اكر من جمّرد 
فعل  رّد  ان���ه  فح�سب،  ب��ال���س��ى  ال�����س��ع��ور 
انفعايل طبيعي ازاء فقدان كبري، كما قد 
ات كبرية يف  يحدث احلزن عند وقوع تغرُيّ
حياة النا�س، وهذا ما اأثارته ثورة احل�سن 
بدات  حيث  كربالء،  اأر���س  على  وواقعتها 
ال�سنن،  ع��رب  واث��اره��ا  معطياتها  تظهر 
فكانت هذه امل�ساعر هي ال�سا�س يف الرثاء 
امل��وث��رات  ه��ذه  تخطى  ال���ذي  احل�سيني، 
اىل امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ث��ورة، ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة 
النبي(  )ال  مو�سوعتها  يف  ال�ساطئ  بنت 
قد  التاريخ  ان  اح�سب  )م��ا  )�����س٧٦5(: 
ا�ستمر  حتى  مداه  طال  كهذا  حزنًا  عرف 
فمراثي  يفرت،  ان  دون  قرنًا  ع�سر  ب�سعة 
�سهداء كربالء هي النا�سيد التي يرتّن بها 
ال�سيعة يف عيد حزنهم يوم عا�سوراء يف كل 
يغّيبها يف متاهة  ان  الزمن  عام ويتحّدون 
تعني  الثورة،  تعني  اإذًا كربالء  الن�سيان(. 
احلرية، تعني مبادئ اخلري وال�سالح التي 
ال�سالم(  )عليه  احل�سن  الم��ام  ج�سدها 
ع��ل��ى ث���راه���ا. وه��ك��ذا ا���س��ب��ح��ت ك��رب��الء 
وبالتايل  ال�سعراء،  عند  احلزين  الن�سيد 

التنديد  يف  احلما�سية  الأن�سودة  ا�سبحت 
ثورة  اعقبت  التي  ال��ث��ورات  وك��ل  بالظلم، 
احل�سن ا�ستمدت من كربالء هذا املعنى، 
الراف�س  والرمز  املثال  كربالء  فا�سبحت 
الإب��داع  يف  ال�سعراء  معن  وكانت  للظلم، 
ال�سعري احلزين الذي يحمل روح الثورة."

اغرتاٌف اأبدّي
كما يبن ال�ساعر )ها�سم العربي( اأن منذ 
بداية الثورة احل�سينية املباركة، وال�سعراء 
بن مغرٍق بالرثاء والبكائيات املتحدثة عن 
فاجعة احل�سن وعن ذبحه من القفا، عن 
الأعوجية  باخليول  ال�سريف  �سدره  �سحق 
اجل  م��ن  خن�سره  قطع  ع��ن  ال�سخمة، 
اأو  ث��ي��اب��ه،  ت�سليب  ع��ن  اأو  خ��امت��ه،  �سلب 
يف  نبت  ال��ذي  املثلث  ال�سهم  عن  متحدٍث 
اأو  عياله  �سلب  ع��ن  واآخ���ر  الكبري،  قلبه 
حرق خيامه و�سبي ن�سائه اأو بقية الفواجع 
العا�سورائية الأخرى، من عط�س الأطفال 
�سنابك  حتت  �سحقهم  اإىل  �سربهم،  اإىل 

اخليل."
اآخ��ر  ن��وع  بو�سف  حديثه  العربي  ويختم 
من  ث���اٍن  ن��وع  "هناك  ف��ي��ق��ول:  لل�سعراء 
وال��درو���س  ال��ِع��رَب  اإىل  توجهوا  ال�سعراء، 
امل�����س��ت��ق��اة م��ن ه���ذه ال���ث���ورة الإن�����س��ان��ي��ة 
ن�سيب  له  كان  الطرفن  وكال  العظيمة، 
الق�سيدة  رواد  م��ن  ���س��واء  الإب����داع،  م��ن 
الإلقائية،  املن�سة  ق�سيدة  اأو  املنربية، 
وك��ل ذل��ك يظل ق��ط��رة م��ن حميط ام��ام 
ظلت  التي  العظيمة  ال��ث��ورة  تلك  ج��ربوت 
منهاًل لل�سعراء يغرتفون من �سيائها فجرًا 

جديدًا كل يوم."

نال ال�شاعر من واقعة الطف اأ�شًى وترّبمًا، كما ناله 
حمبو اآل البيت )عليهم ال�شالم( من غري ال�شعراء. اأما 
نحن فنطلقه باأيدينا و�شدورنا، بدموعنا وح�شراتنا.. 

خلَّد تاٌج  "الطّفِ" 
الق�شائداحل�شينية

ذوالفقار ي��شف

ث������ق������اف������ة

ول��ك��ن! ك��ي��ف ُي��ف��رج ع��ن امل�����س��اع��ر عندما 
اولئك  ومثقفينا؟  اأدب��ائ��ن��ا  قبل  م��ن  تكون 
املحرتفون يف ترجمة ما ت�سمو اأرواحهم من 
قد�سية جتاه هذه ال�سخ�سية العظيمة واأيام 
الفاجعة  فت�سوُع  يكتب  الأليمة،  ا�ست�سهاده 
كما يت�سوع العطر من الزهور، يراقب قلبه 
التي تليق  بتاأين احلكماء ليجد العواطف 
بذلك املع�سوم الثائر، ينزف احلروف 
ر  �سطَّ قد  هنا  ها  الر�سالة،  لتكون 
مفهومهم  مثقفينا  من  البع�س 
الأدبي وخرباتهم التي ل تهرم 
يف  ال�سهيد  الإم����ام  ح��ب  يف 
"ال�سبكة  ملجلة  ا���س��ت��ط��الع 

العراقية."
جوازات مرور العا�شق

معرٌب  احل�سينية  "الق�سيدة 
بكامل  ال�سعراء  يدخله  مطهٌر  اأو 
ل��غ��ات��ه��م وه���م���وم���ه���م وط��م��وح��ه��م 
ال��ل��غ��ات  يف جت������اوز ح���اج���ز 
واملدار�س  والجت��اه��ات 
ال������ف������ك������ري������ة 
واختالف 

به  حت���دث  م��ا  ه���ذا  واملارب،"  امل�����س��ارب 
ليكمل  املختار(  )حميد  والأدي���ب  ال�ساعر 
وف��ك��رًا  م��در���س��ًة  احل�سن  "يبقى  ح��دي��ث��ه: 
الق���رتاب  م��ن  الكثري  على  ع�سيًا  ونهجًا 
مرور  ج��وازات  يحملون  ال�سعراء  لكن  منه، 
لذلك  باملع�سوق،  ال��ول��ع  وه��ج  اىل  العا�سق 
وال��ِع��رَب  ب��امل��ع��اين  مليئة  ال��ق�����س��ي��دة  ت��ات��ي 
ال�ساعر  ير�سم  واللوعة،  واحل��زن  وال�سجن 
على  اآث��ام��ه  وي���رتك  وال���دم  وال�سيف  ال��ن��ار 
مرحلة  اىل  لي�سل  الولوج  قبل  الباب  عتبة 
املفهوم  يف  التطهري  اأي  )ال��ري�����س��ان�����س(، 
امل�سرحي، يتطهر من كل �سائبة لوثت ج�سده 
ووعيه، ثم يقرتب �سيئًا ف�سيئًا من تلك النار 
وهناك  ولهيبها،  فحيحها  ليقتحم  املطّهرة 
مطرًا  ال�سماء  رحمة  �ساآبيب  عليه  تت�ساقط 
مدرارًا يطفئ النار ويوقد املخيلة ويفتح له 
ابواب الق�سيدة املنتظرة، ال�سعراء هم اول 
كما  ياح�سن،  وتندب:  ت�سرخ  التي  الف��واه 
امره  حن  ح��ذمل(  بن  )ب�سر  ال�ساعر  فعل 
الإمام ال�سجاد اأن يقول ال�سعر، ف�ساح حن 

دخل املدينة املنورة ناعيًا الإمام احل�سن:
يااهل يرب لمقام لكم بها ..

                    قتل احل�سن فاأدمعي مدرار 
يحملون  وه���م  ق���ادم���ون  ال�����س��ع��راء  ه��اه��م 
لينريوا  والفجيعة  ال�سعر  م�ساعل 
ال�سوء  ويبعثوا  الرواح  ظلمات 
امل��ح��رتق��ة  ال��ق��ل��وب  يف 



السنة السادسة عشرة، العدد )389( 15 أيلول 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

41 ث������ق������اف������ة40

فقط، والنظر اإليها ككائن يفتقر اإىل العقل هو 
رغبة نابعة من عمق الذكورة، التي تتبنى النظر 
اإىل املراأة كمو�سوع للوحات اأو متعة فنية، واإذا 
احلرمي  مفاهيم  لقعمها  ي�ستخدم  ال�سرق  كان 
والف�ساء املكاين بن الرجل واملراأة، فاإن الرجل 

الغربي اأ�سّد مكرًا يف هذا املجال.
احل��رمي  ثقافة  اأن  بدران"  "مارجو  لح��ظ��ت 
فقط،  دينية  معتقدات  اإىل  م�ستندة  تكن  مل 
واإمنا ا�ستندت بالأ�سا�س اإىل قيم ثقافية تتعلق 
على  للن�ساء  نظر  فقد  واجل��ن�����س،  ب��الأخ��الق 
ب�سبب  املجتمع  تهدد  جن�سية  كائنات  "اأنهن 

الفتنة التي ميكنهن الت�سبب فيها."
متكن  "لو  م���رة:  برونتي"  "�سارلوت  كتبت 
�ستقل  بالفعل،  نحن  كما  يرونا  اأن  من  الرجال 
ده�ستهم، لكن غالبًا ما تكون لدى اأمهر الرجال 

هم ذهنًا اأوهام عن الن�ساء." واأحدُّ
نظرة دونية

)الأدب  ك��ت��اب��ه��ا  يف  موري�س"  "بام  وت����رى 
اأن هذه العبارة ت�سري اإىل حقيقتن  والن�سوّية( 
الرجال  متثيل  اإ���س��اءة  ه��ي:  الأوىل  مهمتن، 
الواقع،  يف  نحن  كما  يروننا  ل  اإنهم   - للن�ساء 
اأنه  والثانية:  القرون-.   عرب  ا�ستمر  اأمر  وهو 
من اأهم و�سائل احلفاظ على تدين و�سع الن�ساء 
النقاد  يفكر  فعندما  ال��ت��دين؛   ذل��ك  وت��ربي��ر 
الذكور يف اأعمال الكاتبات الن�ساء، ي�ستخدمون 
يهم�سوا  اأو  يتجاهلوا  اأو  لينكروا  املنطق  نف�س 
يعتربون  دائما  للن�ساء. فهم  الفنية  الإجنازات 
الن�ساء حالت خا�سة، فالكتابة عمل  الكاتبات 

الذكور، والن�ساء ل�سن اإل ن�ساء!
التي كيت ميليت يف  الأبوّية  القوة  اإىل  ر�سالتها 
ت�ستمر  توجه  اجلن�سية(  )ال�سيا�سات  كتابها 
عن طريق حتكم الرجال يف العالقة اجلن�سية، 
وهذا الحتياج للمحافظة على الهيمنة اجلن�سية 
فيه  ب��اأ���س��ل��وب  الن�ساء  ت�سوير  ت��ك��رار  يف�سر 
كراهية لهن يف جميع الأحوال كعاهرات.. ميلر 
اجل��دي(-ع��ذراوات  وم��دار  ال�سرطان  )م��دار 
هافي�سام،  وال�سيدة  ديكنز  _نتذكر  مقيتات 

اأو مفرطات ال�سبق، عفيفات اأو فا�سقات.
يف ال�سياق ذاته، ميكن ال�سعور اأحيانًا اأن قراءة 

�سوء  منطقة  يف  ت��راوح  �ستظل  للمراأة  الرجل 
وبنت  عملها  عملت  الثقافة  اأن  ويبدو  الفهم، 
يكتب  ال��رتاك��م��ات.  من  ال�سخم  اجل��دار  ه��ذا 
مل  ال��رج��ل  اأن  يك�سف  ال��واق��ع  "اإن  ال��غ��ذام��ي: 
يريد ذلك،  لأنه ل  لي�س  امل��راأة،  ق��راءة  يح�سن 
ر�سيده  ل��ه  ي�سمح  ول  ي�ستطيع  ل  لأن��ه  واإمن���ا 

الثقايف الذكوري باأن يفهم املراأة."
لقد قاومت ال�سرديات الن�سوية عمومًا، والعربية 
التي  النمطية  ال�سورة  اخل�سو�س،  وجه  على 
ر�سمت لهن، وخ�سن ب�سجاعة ميدان املناق�سة 
نوال  حاولت  فقد  ال��رتاث؛  وتفكيك  وامل�ساءلة 
ال�سعداوي ويف جممل اأعمالها اجرتاح وجتديد 
التي  النمطية  ال�سورة  خارج  جديدة  م�سارات 
ف��ري��دًا  ج��ه��دًا  وب��ذل��ت  الن�ساء،  فيها  و�سعت 

ورائدًا يف وقت مبكر.
الهيمنة الذكورية

فاطمةاملرني�سي  املغربية  املفكرة  وقدمت 
ل  حتلياًل لآليات الهيمنة الذكورية، وَت�سكُّ

احلرمي  فكرة  وناق�ست  ال�ستيهامات، 
ُت�سلِّع  التي  ال�ستهالكية  والثقافة 

املراأة.
يف ك��ت��اب��ه��ا )غ���رف���ة ت��خ�����س امل���رء 

من  وول���ف  فرجينيا  ت�سخر  وح���ده(، 
اأ���س��ك��ال اخل���ط���اب امل��و���س��وع��ي ال���ذي 

وهي  الزجاجية  املق�سورات  حتت�سنه 
حكر على الرجال، لقد هدفت مراجعها 

ال��ع��ق��ول  اإث������ارة  اإىل  واإح�����س��اءات��ه��ا 
وحتريرها.

نحو  تخطو  اأن  امل��راأة  اأرادت  لقد 
ح���ق���وق م�����س��اوي��ة ل��ل��رج��ل يف 
التي  ال�سورة  لكن  اإن�سانيتها. 
ع��ائ��ق��ًا يف  بقيت  ل��ه��ا  ُر���س��م��ت 
وحللت  ك��ت��ب��ت  ل��ق��د  ط��ري��ق��ه��ا، 
تكن  اأنها مل  والالفت  وناق�ست، 
يومًا متحاملة على الرجل فراه 
وال�سعرية  الأدب��ي��ة  اأعمالها  يف 
اأك���ر ع��دال��ة بخالف  ب�����س��ورة 
لها  التي ر�سمها الرجل  ال�سورة 

�سورة  امل�����س��رتك،  تاريخهما  ع��رب 

بالتملك،  الرغبة  اأو  العميق  اخلوف  من  نابعة 
وهي بعيدة كل البعد عن �سورتها الإن�سانية.

واحلكايات  ال�سعبي  للموروث  متاأنية  قراءة  اإن 
جماًل  ي��دع  ل  مبا  ت��دل،  الن�ساء  عن  املتناقلة 
لل�سك، على املبالغة يف و�سفهن كاأفاٍع اأو حّيات 
وحكايات  م��ي��دوزا،  راأ����س  ونتذكر  متلونات، 
من  ال�سقوط  وق�سة  واملغويات،  ال�ساحرات، 

اجلنة التي �سببتها امراأة وغريها.
لقد ُر�ِسَمت للن�ساء، عرب تاريخهن، �سور ب�سرية 
وجودهن  ومن  منهن  تنتق�س  وثقافية  ولفظية 
العاقل؛ وتنت�سر للوجود اجل�سدي املح�س. ول 
يقت�سر الأمر على املوروث والأمثال، بل ميكننا 
�سورة  على  الكتاب،  كبار  اأعمال  يف  نعر  اأن 
هري  م��ث��ال   هنا  يح�سرنا  ل��ل��م��راأة.  خمزية 
ميلر  موؤلف )مدار ال�سرطان ومدار اجلدي(، 
وغريه من الكتاب واملثقفن الذين ي�سورونهن 

بطريقة بعيدة عن اإن�سانيتهن احلّقة.

املراأة يف فن النحت
وقد اأورد الناقد ال�سعودي  عبد اهلل الغذامي  يف 
كتابه  )املراأة واللغة( نقاًل عن اإحدى الكاتبات 
اإىل  زي��ارة  يف  معها  ج��رت  حادثة  الفرن�سيات 
متحف بومبيدو يف باري�س، فقد �سعرت باخلزي  
اأمام مبالغات  الفنانن الرجال الذين  ُيظِهرون 
املراأة يف فن النحت بو�سفها ج�سدًا يحمل راأ�سًا 
مة  م�سخَّ جن�سّية  اأع�ساء  ومعه  فارغًا،  �سغريًا 

ب�سورة مبالٍغ فيها.
وال�سوؤال الذي ينبثق هنا: ما هي العوامل التي 

تدفع الرجال اإىل ت�سكيلنا بهذه ال�سورة؟
العربية  الن�سوية  الكتابة  مفكرة  يف  �سنعر 
فبالن�سبة  خمتلفة،  اإج��اب��ات  على  والأوروب��ي��ة 
للمفكرة "نوال ال�سعداوي" ويف كتابها )الرجل 
واجلن�س( 1٩٧3، ترجع هذه النظرة  اإىل العهد 
الأمومّي حن مثلت املراأة اخل�سوبة، 
جعل  م��ا 
الرجل 
ي�سعر 

والكراهية  اخلوف  للمراأة  وي�سمر  بال�سطهاد 
القدمية  بالر�سومات  ت�ستدل  وه��ي  وال��غ��رية، 
الرجل  اأدرك  حن  ب��داأ  فاخلوف  والأث��ري��ات، 
الأمر  للعطاء،  وترمز  احلياة  جتدد  امل��راأة  اأن 
ما  بالنق�س،  الإح�سا�س  من  نوعًا  وّل��د  ال��ذي 
امل�ساألة  اأن  اأي  امل��راأة،  ت�سويه حقيقة  اإىل  دفعه 
اأو  الذات يف مقابل ما هو غريي  باإثبات  تتعلق 
ما هو غري اأنا. وت�سيف ال�سعداوي اإىل اخلوف 
والتقاتل  واجل�سع  بالتملك  الرغبة  ال��ذك��وري 
على تو�سيع الأمالك. فيما ترى "بام موري�س" 
اأن املراأة هي الآخرية التي يعك�س عليها الرجال 

خماوفهم وقلقهم.
كائن بال عقل

"فاطمة  الدكتورة  تن�سب  ذل��ك،  خالف  وعلى 
وال��ه��ّوام��ات  ال��رغ��ب��ات  اإىل  ذل��ك  املرني�سي" 
حتليل  اأعمالها  جممل  يف  فحاولت  الذكورية. 
الفن  يف  وجتلياتها  واأ�س�سها  ال��ه��ّوام��ات  ه��ذه 
حم�سنون  اأن��ت��م  )ه��ل  كتابها  ويف  واحل��ي��اة. 
والتفكيك  بالتحليل  تناولت  احل���رمي؟(  �سد 
اجلمايّل  اخليار  ويتمثل  "ماتي�س"،  ر�سومات 
عار�سات  موجة  خالل  من  ماتي�س  لوحات  يف 
الأزياء وجت�سد اللوحات التي ر�سمها املحظيات 
الذي  الوقت  يف  والثالثينيات،  الع�سرينيات  يف 
ال�سهادات،  وينلن  يتعلمن  فيه  الرتكيات  كانت 

بقي ماتي�س حبي�س ع�سر احلرمي.
اأو متعة  اأداة،  اإىل  املراأة وحتويلها  ت�سييء  اإن 

تت�شكل �شورة الآخر يف جزء منها من خالل اآمالنا 
ورغباتنا وخماوفنا، وقد تت�شخم هذه املخاوف والآمال 

والرغبات، فتتوارى ال�شورة احلقيقية خلف �شورة 
م�شطنعة بعيدة كل البعد عن الأ�شل.

����ش����رة امل�����راأة يف ال��ع��ق��ل ال���ذك����ري
اأوهام اأم حقيقة

فدوى العب�د/ كاتبة �ش�رية
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احل�سن  الإم���ام  وا�ستذكار  الن�ساء،  م��اآمت  
و�سهداء الطف، وموا�ساة بطلة كربالء زينب 
املجال�س  هذه  يف  حت�سر  ال�سالم(،  )عليها 
من  متتالين  �سهرين  م��دى  على  تقام  التي 
بداية �سهر عا�سوراء  حتى  نهاية  �سهر  �سفر، 

)الطف(  واقعة  ف�سول  "املاّلية"  تقراأ  اإذ 
لآل  العا�سقات  الن�ساء  م�سامع  على  الأليمة 

البيت، وهن يذرفن دموع احلزن املقد�س.
مظاهر احلزن

ّديقة ن�سر اهلل(،  تقول  احلاجة الرتبوية )�سِ

�ساحبًة واحٍد من  اأعرق املجال�س احل�سينية  
اإن  املاآمت    : ل� )ال�سبكة(  الن�سوية يف كربالء 
اأندية  عن  عبارة  هي  الن�سائية  احل�سينية  
اأو  املحلة  ن�ساء  فيها  جتتمع  دينية،  ثقافية 
املنطقة عندما يقرتب �سهر حمرم احلرام، 

اآل  واأتباع  كربالء  لن�ساء  الكثري  يعني  الذي 
بيت يف كل بقاع العامل.

بقعة كربالء هي  اأن  ّديقة  �سِ وتوؤكد احلاجة 
اأكرب  بقاع الأر�س متيزًا باأهلها ومعاملها من 
حيث اإظهار احلزن والأمل واإبداء كل مظاهر  
احلداد  والعزاء، اإذ �سرعان ما تت�سح املدينة 
ب��ال�����س��واد وت��رت��ف��ع  ال��راي��ات وت��ع��م مظاهر 

احلزن واحلداد.
الأوىل  البذرة  راعية  دائمًا  هي  امل��راأة  ولأن 
يف ك��ل م�����س��م��ار، ف��ه��ي ق��د ا���س��ت��ع��دت قبيل 
حلول �سهر عا�سوراء بتعليق الالفتات ال�سود 
باحات  وفتحت  اأوًل،  بيتها  ج���دران   على 
وجّل  جدرانها  وك�ست  الوا�سعة،  احل�سينيات 
معاملها بلون احلداد الأ�سود وقطع  القما�س  
القران   من  اآي��ات  عليها  ُخّطت  وق��د  ال�سود 
ال��ك��رمي، وُط�����رزت  ب��اأ���س��م��اء  اأه���ل البيت  

)عليهم ال�سالم( .
اإلقاء   وغالبًا  ما يجري  يف  هذه  املجال�س  
التطرق  يجري  وفكرية   دينية   حما�سرات 
فيها اإىل بع�س  الأحكام  وامل�سائل  ال�سرعية، 
اإل���ق���اء  درو�����س  يف  العقائد  ف�����س��اًل  ع���ن  
واأخ���رى  يف  الفقه  وغ��ريه��ا، وي��ج��ري  كل  
قبيل   املدعوات  الن�ساء   تتجمع   ريثما   هذا 
ارتقاء  اخلطيبة  احل�سينية  املنرب  احل�سيني 
حيث تلقي  الن�سوة ق�سائد  الرثاء وت�ستذكر 
وتوؤكد على اخلط   واقعة الطف،  ف�سوًل من 
الر�سايل  لالإمام احُل�سن )ع( الذي  �سحى  
بواقعة  وتفرد   اأجله  من  والنفي�س   بالغايل  

ا�ست�سهاد  مل ولن  يذكر  مثلها  التاأريخ .
ذكرى عا�ش�راء

وتعد "املاّلية"، وهي �سيدة تفقهت بعلوم اأهل 
ال�سجي  ب�سوتها  وتتميز  البيت 
واأ���س��ل��وب��ه��ا  امل��وؤث��ر يف الإل��ق��اء، 
الطقو�س  ه���ذه  رك��ائ��ز  اإح����دى 

الن�سائية. 
"حوراء"  امل����اّلي����ة  وت����وؤك����د 
وه��ي  ال����ع����زاء،  جم��ال�����س  اأن 
اآل بيت النبي  ت�ستذكر فاجعة 
وق�س�سهم ومواقفهم الثابتة 
يف ن�سرة دين حممد ورف�س 

للتكافل  منا�سبة  اأي�����س��ًا  ف��اإن��ه��ا  ال��ط��غ��ي��ان، 
الج��ت��م��اع��ي وم�����س��ان��دة ال��ن�����س��اء امل��ع��وزات 
واملحتاجة،  الفقرية  العوائل  ودعم  والأرام��ل 
وتلك هي معاين الر�سالة احل�سينية اخلالدة.
الن�ساء يحر�سن  اأن  توؤكد املاّلية حوراء  كما 
على ا�سطحاب اأطفالهن اإىل هذه املجال�س،  
ثورة   م��ب��ادئ   ليتعلمن   الفتيات   ول�سيما  
الإم��ام  احل�سن )ع( واملواظبة على تعظيم  

ال�سعائر احل�سينية .
التي  هي  ال�سيدات  اإح��دى  ف��اإن  ال��ع��ادة  ويف 
ال�سيافة  اأ����س���ول  وت��ت��وىل  امل��ج��ل�����س  ت��رع��ى 
اأ�سناف  وتوزيع  املعّزيات  وخدمة  وواجباتها 

الطعام وال�سراب بينهن.
ب�سكل  احل�سينية  ال��ع��راق��ي��ة   امل����راأة  ولأن 
تعي�س   خ��ا���س،  ب�سكل   والكربالئية   ع��ام، 
بالفعل  وهي  جريحة مكلومة  الفوؤاد  لوعًة 
)ع(،  احل�سن  الإم��ام  م�ساب  على  وح�سرًة 
فقد  وا�سلت  امل��راأة  اأداء  مرا�سم  التعزية  
)رك�سة  املليونية   الرك�سة  اإىل   وان�سمت  
التي   املحرم   العا�سر  من   ي��وم   طويريج(  
ت��ت��وج��ه  ح�����س��وده��ا  ���س��وب  ح���رم  الإم���ام  
احل�سن واأخيه اأبي  الف�سل  العبا�س )عليهما  
تندب  الن�ساء  �سفوف  وبقيت    . ال�سالم( 
والهتافات   بالردات  )ع(   احُل�سن  اإمامها 
ريثما   ط��وال،  ل�ساعات   احل�سيني   الرثاء  و 
املعزين   جم��ام��ي��ع   ف�سيئًا  ���س��ي��ئ��ًا   ت��ت��ق��دم  
املليونية للرجال فيتاح  لهن حينذاك املجال  

للو�سول  اإىل  حرم الإمام  احل�سن )ع(.
م�شرية املعاول

ويف ه��ذه الأج����واء احل��زي��ن��ة،  ال��ت��ي  تقطر  
الكربالئية   املراأة  ا�ستمرت  ة،   وغ�سّ ح�سرة 
ب��اإق��ام��ة  م����اآمت   ال��ع��زاء 

وعقد  املجال�س  احل�سينية  الن�سوية وتهياأت 
ملوعد الثالث ع�سر من  �سهر حمرم  لتنظم  
تنطلق   حا�سدة   ن�سوية   م�سريات  انطالق  
ال��ذي ميثل دف��ن  الأج�ساد  يف  ذل��ك  اليوم 
الإم��ام   جانب   اإىل   �سقطت  التي   ال�سريفة 
احل�سن )ع( يوم  الطف  ب��وادي  كربالء ، 
الذي تقول عنه ل� )ال�سبكة( اأ�ستاذة  التاريخ 
الدكتورة  ك��رب��الء   الإ���س��الم��ي  يف  جامعة  

انت�سار  ال�سبتي :
الن�ساء  يف  هذه   اأن  حتمل   العادة   ج��رت  
و)الزبالن(،  الفوؤو�س  و  املعاول   امل�سريات  
وكذلك  )الزناجيل(  التي  ترمز  اإىل  و�سائل  
الدفن التي  ُحفرت  بها  القبور قبل اأن تورى 
اأج�����س��اد ���س��ه��داء ال��ط��ف ال��ط��اه��رة  ال��رى، 
وخالل  هذه  امل�سريات  تندب الن�ساء  الإمام  
احل�سن )ع( ويهتفن  ب�سرخات  معاهدات  
اإياه  على  امل�سي  قدمًا بالتم�سك بنهج حممد 
واآل حممد واإحياء الق�سية التي اأر�سى الإمام 
ما  باأغلى  وت�سحيته  الطهور  بدمه  دعائمها 

ميلك الإن�سان را�سيًا حمت�سبًا .
م�شرية راجلة

الن�ساء   ح�����س��ود  ب��دخ��ول  امل����اآمت  وت�ستكمل 
املعزيات  اإىل  احل�سرة  احل�سينية  املقد�سة 
حيث تعقد  هناك  مرا�سم  و�سعائر  التعزية،  
يف  تامًا  ا�ستغراقًا  امل��راأة  ا�ستغرقت   فلقد  
اإحياء تفا�سيل ال�سعائر، وقد انعك�س ذلك يف  
وباأعداد   املراأة  �ساهمت   ت�سرفاتها،اإذ  كل  
�سخمة  جدًا يف  انطالقات امل�سريات املليونية  
الراجلة  اإىل  كربالء  املقد�سة لإحياء  ذكرى 
مل   والتي  )ع(  احل�سن  الإم��ام   )اأربعينية( 
تن�س اأن  تاأتي اأي�سًا  باأطفالها  معها، موا�سيًة 
ال�سالم(  )عليها   ال��ك��ربى  زينب  لل�سيدة  
التي  ق�سدت �سقيقها  
)ع(  احل�سن 
بعد   راج����ل����ة  
حت��ري��ره��ا من 
����س���ب���ي���ه���ا  م��ن  
اإىل   ال���������س����ام  

كربالء  ..

و�شط كربالء القدمية، حيث اأكرب مرا�شم اإحياِء 
ذكرى عا�شوراء، وبني اأزقتها ال�شيقة وبيوتاتها 

العتيقة، ثمة حركة لن�شاء املدينة يف هذا ال�شهر 
ل تهداأ، حيث ت�شدح الأنا�شيد التي ت�شتذكر واقعة 

الطف من داخل تلك البيوتات لتهز اأرجاء املكان.
ح�شني حممد الفيحان- ت�ش�ير: احمد القري�شي

"املعاول الراجلة"
ا�شتذكار ملرا�شم م�اراة اأج�شاد الطف



با�شم عبد احلميد حم�دي

انت�شرت يف العراق -منذ قيام 
الدنيا- جمموعة من ال�شرائع 
والأعياد ن�شبة للمجموعات 

الإثنية التي جتذرت يف هذا البلد 
الأمني...
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�سودمي(  )اأكيتي  بال�سومرية  العد  ه��ذا  ي�سمى 
ويف  )ري�س–ثاتن(  الأك��دي��ة  باللغة  وي�سمى 
البابلية القدمية يدعى )ري�س–�سامت( ومعناها: 

راأ�س)ري�س( �سامت )ال�سنة(.
ال�سامين  بع�س  ع��ن��د  )اأك��ي��ت��و(  كلمة  وت��ل��ف��ظ 
وهو  ال�سفر  ه��و  هنا  احل��ج  ومعنى  )ح��ج��ت��و(، 
الحتفال، ويدعى هذا العيد العراقي الأقدم يف 
نانة(،  لغة )ال�سورث( املحكية  عراقيا )ري�س- 

اأي راأ�س-ال�سنة.
من  الأول  منذ  به  احتفل  الذي  العيد  هذا  ومدة 
تبداأ  يوما  ع�سر  اثنا  امل�سيحيون  الأ�سقاء  ني�سان 

منذ الأول من �سهر ني�سان .
الغريبة،  طقو�سه  وبابل  الوركاء  يف  العيد  ولهذا 
يف  بقدومه  الحتفال  حلظة  تبداأ  ي��وم  كل  ففي 
غري حلظة البدء بالحتفال يف اليوم التايل وعلى 

ال�سكل التايل:
يف  الأول  ال��ي��وم  يف  اأكيتو  بعيد  الح��ت��ف��ال  ي��ب��داأ 
يبداأ  التايل  اليوم  ويف  فجرًا،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
اليوم  ويف  فجرًا،  الرابعة  ال�ساعة  يف  الحتفال 
الثانية  ال�ساعة  يف  الح��ت��ف��الت  ت��ب��داأ  ال��ث��ال��ث 

والن�سف بعد منت�سف الليل.. وهكذا.
يومًا  ع�سر  الث��ن��ي  خ��الل  الح��ت��ف��الت  وت�ستمر 

)قمري(  العيد  اأن  يعني  وذل��ك  )اأكيتو(،  بعيد 
– البابلية  بال�سنة  الحتفاء  تاأكيد  اأيامه  توؤ�سر 

ال�سومرية- العراقية قدميًا.
توالت الحتفالت بهذا العيد العراقي القدمي  يف 
احل�سارات العراقية املت�سل�سلة تاريخيًا واحتفت 
به الطوائف امل�سيحية املتعددة تاأكيدًا لحرتامها 
ولتم�سكها  وطنيًا  العراقي  الحتفايل  للتاريخ 

الرا�سخ بتاريخ هذه الأر�س املعطاء ح�ساريًا.
 عيد نو�شرديل

من  الأول  الأح���د  يف  ي��ب��داأ  اآ���س��وري  العيد  ه��ذا 
بعد  ال��ط��رق��ات  يف  امل���اء  ي��ر���س  اإذ  مت���وز،  �سهر 
النا�س  يتبادل  الر�سا�س،  عيد  وي�سمى  القّدا�س، 
كانوا  وقد  بع�سهم،  على  الر�س  طقو�س  مرحن 
امل�سيحية  ظهور  قبل  الطقو�س  ذات  ي�ستخدمون 

يف عيد اأكيتو ال�سومري –البابلي.
 الأعياد املندائية الأربعة

 تعد الديانة املندائية اأقدم ديانة عراقية خال�سة 
احتفالتها  طقو�س  وتقيم  التوحيد،  جم��ال  يف 
مدينة  يف  وب��ال��ذات  امل��ي��اه،  م��ن  قريبًا  الدينية 

العمارة وما يجاورها. 
كل  يف  اليوم  انت�سروا  قد  املندائيون  ك��ان  واإذا 
اأر�س،  فالبد لهم من اأداء الطقو�س الدينية من 
الأنهار  واأدعية منا�سبة عند �سفاف  )ارمتا�س( 

والبحريات حيث يعي�سون.
 وتتكون الأعياد املندائية من اأربعة اأعياد اأبرزها 
وت�سمى  اخلليقة،  عيد  وه��و  )ال��ربون��اي��ا(،  عيد 
الثاين  والعيد  البي�س،  الأي���ام  اخلم�سة  اأي��ام��ه 
اأد   عيد)دهوا  ثم  يومان،  ومدته  ريا(  هو)دهوا 
هنينا(  وعيد)دهوا  واحد،  يوم  ومدته  دميانه( 

ومدته يوم واحد اأي�سًا.
 ولكل عيد طقو�سه و�سعائره اجلميلة التي تعتمد 
لالأدعية  اجلهري  الديني  والأداء  ارمتا�سًا  املاء 
كتابهم  على  املعتمدة  امل��ن��دائ��ي��ة  وال��ت��ن��زي��الت 

املقد�س.
وهكذا..

لكل  تكون  وال�سعائر،  الطقو�س  تتباين  ما  بقدر 
واأعيادهم  طقو�سهم  العراقين  م��ن  جمموعة 
العراق  بنعمة  ت�ستظل  التي  املقد�سة  الدينية 

املوحد.. عراق التاريخ واحل�سارات.

ومن هذه العياد )عيد ال�سر�سال(  لالإيزيدين، 
الذي يعتمد يف بنيانه الفكري على ظهور اخلليقة 
الأول من �سهر  الأربعاء  الإن�سانية، وهو يقام يف 
)عيد  ويدعى  تاريخهم-  –يف  ال�سرقي  ني�سان 
الأر���س  تكوين  اكتمال  عيد  ويعني  الكتمال(، 
اإىل  )ت��اور���س(  دم���وزي  ون���زول  اخلليقة  وب���دء 

الأر�س.
 ذلك يعني يف اللقى والأعياد ال�سومرية  تداخل 
ب�ستم(  )اأتونا  الطوفان  نوح  ظهور  بن  عيدين 
واكتمال �سكل الأر�س، وبن حكاية  متوز وظهوره 

من العامل ال�سفلي وقيام الربيع، و�سط احتفالت 
�سومر، ثم بابل الكربى.

البي�س  ي�سلقون  الإي��زي��دي  الك��ت��م��ال  عيد  يف   
ويلونونه، وهم يف ذلك يت�سابهون مع طق�س تلوين 

البي�س يف عيد )�سم الن�سيم( امل�سري!
اأكيتو

اأع��ي��اد احل�سارات  اأق���دم  )اأك��ي��ت��و(  وي��ع��د  عيد 
العراقية القدمية، الذي  اأ�سطلح على ت�سميته – 
بداأ  الذي  البابلية  ال�سنة  راأ�س  – بعيد  بعد هذا 
الحتفال باأيامه منذ منت�سف الألف الثالث قبل 

امليالد ،اأي قبيل خم�سة اآلف عام.
عيدًا  كثريون  يعّده  الذي  العيد  اأن هذا  والواقع   
مدينة  يف  بوقائعه  الح��ت��ف��ال  ج��رى  ق��د  بابليًا 
الوركاء قبل بابل بفرتة كبرية، ذلك اأن الوركاء 
هي العا�سمة ال�سومرية الأقدم، عا�سمة احلاكم 
امل��الح��م  �سيد  وع��ا���س��م��ة  )ك���ودي���ه(  املتح�سر 
احلقيقة:  عن  الباحث  الفار�س  احلاكم  ال�ساعر 

كلكام�س.
هو عيد �سومري  اأكدي– بابلي – ثم �سرياين- 

�سورثي.

 الأعياُد العراقية القدمية ُولدت 
من رِحِم العتقادات الدينية.. 
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العالقة  انقطاع  توؤكد  وا�سحة  موؤ�سرات  ثمة 
احلميمة التي تربط الأجيال النا�سئة باملتاحف، 
نهب  لأع���م���ال  معظمها  ت��ع��ر���س  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
ع�سوائي واآخر مق�سود عقب اأحداث 
�سقوط  �سهدت  التي   2003 ني�سان 

النظام ال�سابق..
يف جولة ) ال�سبكة ( هذه نتعرف على 
تداعيات   عن  املعنين  من  عدد  اآراء 
ال���ع���الق���ة امل��ق��ط��وع��ة ب���ن ال��ط��ف��ل 
معرفته  على  وانعكا�سها  واملتحف، 

باإرثه وح�سارته عن كثب.
متاحف بال اأطفال

ا�سطالحًا يعرف املتحف باأنه املكان 
وعر�س  وتوثيق  حلفظ  �س  املخ�سّ
والطبيعي  الإن�ساين  الرتاث  و�سيانة 
والتطّور العلمي والفني ون�سر املعرفة  
والتماثيل  الر�سومات  ل�سمه  اإ�سافة 
ال�سخ�سيات  متثل  ال��ت��ي  ال�سمعية 

التاريخية وامل�سهورة. 
كانت  كيف  تزخر  ذاكرتي  زالت  وما 
املتاحف  اإىل  امل��در���س��ي��ة  ���س��ف��رات��ن��ا 
الفرحة  كانت  وكيف  الفلكية،  والقبة 
ون��ح��ن ن�����س��اه��د مت��اث��ي��ل ال�����س��م��ع يف 
املتحف البغدادي قبل ال�سقوط وفيها 
املرافقة  الق�س�س  يحكي  م�سجل 
وهناك من  الأخرى  والآث��ار  للتماثيل 
وانتابنا  �ساألنا  كلما  بال�سرح  يزودنا 
الف�سول.. فاأين الآن الأطفال منها؟ 

وكيف انقطت هذه العالقة الوثيقة بها؟!
اأول�يات مدر�شية

طعمة  ال��رزاق  عبد  جنلة  املتقاعدة  التدري�سية 
حتدثت عن هذه العالقة قائلة: الأجيال ال�سابقة 
وحتى  والثمانينيات  ال�سبعينيات  ف��رتة  خ��الل 
املتاحف  ب��زي��ارة  اله��ت��م��ام  ك��ان  الت�سعينيات 
يف  املدار�س  اأولويات  من  فيها  الثرية  واملناطق 
الن�ساطات الال �سفية، فكل مدر�سة ترتب �سفرة 
اإىل املتحف العراقي او اإىل اآثار بابل اأو عكركوف 
اأو اإىل امللوية وق�سر العا�سق يف �سامراء والق�سر 
�سخ�سيًا  الرية،  املواقع  من  والكثري  العبا�سي 
كنت اأرتب برناجمًا لولدي يف العطلة الربيعية 

اجليل اجلديد ل يعرف �شيئًا عن ح�شارة بالده

ت�قفت ال�شفرات املدر�شية 
اإىل املتاحف

ملاذا

متثل املتاحف هوية ال�شعوب وخزان اإرثها وتاأريخها 
وذاكرتها التي حتتفظ ب�شواهدها احل�شارية التي تبداأ 

من احلروف ول تنتهي بالأزياء والألعاب واملهن ال�شعبية 
البدائية حتى غدت دلياًل لل�شائح وم�شدرًا معرفيًا للموؤرخ 

وطالب العلم ل �شيما الأجيال النا�شئة.
ا�شتطالع اأجرته: رجاء ال�شجريي

ت�ش�ير- �شباح المارة- ح�شني طالب

د.عبا�س عبد قنديل

�ش�زان منعم

الباحث عبد ال�شالم طه



القا�سي ب�سار احمد

ت��ح��ق��ي��ق��ات

اإىل  ن��ذه��ب  ك��ن��ا  ال��ق��ري��ب��ة،  وامل���واق���ع  للمتحف 
هذه  احل�سر،  ومدينة  الأخي�سر  وح�سن  بابل 
و�سلنا  اأن  اإىل  بالتدريج  تندثر  بدت  الفعاليات 
ففي  بلدنا  ب��ت��اري��خ  ال��ت��ام  اجل��ه��ل  مرحلة  اإىل 
مواقع  تظهر على  التي  ال�ستطالعات  كثري من 
التوا�سل الجتماعي اأو التلفاز عند ال�سوؤال عن 
تراثنا ن�سمع اأجوبة خميفة تك�سف مدى اجلهل 

بن الأطفال والنا�سئة بل وحتى ال�سباب. 
مكتبات ومتاحف

الطفل  اأن  حممد  يو�سف  عمر  املدر�س  ويعتقد 
من  العك�س  على  امللمو�س  اإىل  مييل  عام  ب�سكل 
ق��راءة  خ��الل  م��ن  فكرة  اأخ��ذ  يكفي  البالغن، 
مهما  مبعنى  الأخ��ب��ار  ن�سرة  متابعة  اأو  كتاب 
لن  بع�سوره  ال��ت��اري��خ  ع��ن  الطفل  م��ع  تكلمنا 
ي�ستطيع تكوين فكرة ما مل يحتك ب�سكل مبا�سر 
مع املو�سوع واأف�سل طريقة هي اأخذ الطفل اإىل 
متحف متخ�س�س �سواء باحل�سارة اأو الرتاث اأو 

التاريخ الطبيعي.
دور املدر�سة ولوقت قريب كان هو الدور الرائد. 
اليومي  واقعه  من  الطفل  نقل  عاتقه  على  اأخذ 
الروتيني اإىل واقع مغاير، حتى واإن كان ب�سورة 

عمل جماعي يف احلديقة املدر�سية.
واملعلمن  الآب���اء  جمل�س  مع  التن�سيق  وبعد  اإذ 
�سفرة  اج��راء  يتم  الرتبوية  اجلهات  وموافقات 
علمية للتالميذ اإىل املتحف البغدادي اأو متحف 

التاريخ الطبيعي اأو املتحف العراقي. 
هناك ويف اأروقة املتحف ن�سمع اأ�سئلة ومالحظات 
من الأطفال ن�ستوعب من خاللها مدى ف�سولهم 

وتعط�سهم للمعرفة وال�ستك�ساف .
والتهيئة  املدر�سية  املكتبات  اأهمية  اأك��د  كما 
بقوله  للمتاحف  الذهاب  قبل  التلميذ  او  للطفل 
كتب  من  املكتبة  بتو�سعة  املدر�سة  ادارة  تقوم   :

املكتبة  اإث���راء  يف  الطالب  وُت�����س��ِرك  وجم��ل��دات 
املدر�سية.

ومن جهة اخرى يزور الطالب املكتبة املدر�سية 
كتبا  �سخ�سيًا  وجدت  وقد  وقته  به  ي�سمح  ومبا 
قّيمة يف املكتبة املدر�سية يف التاريخ واحل�سارات 
القدمية ف�ساًل عن كتب العلوم والفلك والتاريخ 

ال�سالمي والريا�سيات.
واحتوت املكتبة على جم�سمات ولوحات وجتارب 
وكتب  املطالعة  قاعة  وجود  مع  الطلبة  من عمل 
�سعيف   من  اأق��ل  الطالب  اإقبال  اأن  اإل  املكتبة 
وزارة  اأطلقتها  �سنوية  م��ب��ادرة  هناك  واأخ���ريًا 
�سهر  نهاية  املدر�سية"  املكتبة  "اأ�سبوع  الرتبية 
يتم  الول  كانون  �سهر  بداية  اأو  الثاين  ت�سرين 
للمطالعة  والتوجه  املدر�سية  املكتبة  اإحياء  فيها 
املكتبة  لرجوع  الأهم  الدور  املبادرة  لهذه  وكان 

املدر�سية واأخذ دورها املن�سود.
تنمية ال�عي ال�طني

كاظم  د.ع����الوي  وال�ساعر  الإع��الم��ي  واأ���س��ار 
ك�سي�س اإىل اأ�سباب انقطاع هذه العالقة بقوله:

الدرا�سة  نهاية  ويف  لنا،  الأوىل  ال�سنن  منذ 
العراقي  املتحف  ن��زور  اأن  لنا  ك��ان  البتدائية، 
ب��رزت  امل��ت��ح��ف  يف  وه��ن��اك  �سخ�سية،  زي����ارة 
وقي�س  واملنحوتات،  الطينية  والرقم  التماثيل 
تلك  منذ  اأعيننا،  عليه  تقع  ما  ت�سرح  اآن�سة  لنا 
املعرو�سات،  ه��ذه  يف  العراقة  �سممنا  اللحظة 
ومل�سنا العمق التاريخي الذي يتحلى به الإن�سان 

العراقي واإبداعه ووعيه.
جامعيون،  طلبة  ونحن  املعر�س  زرنا  اأن  حدث 
وتاأكد  يتغري،  مل  ذاته  وال�سعور  الإح�سا�س  وكان 
من  يبداأ  التاريخي  الوطني  وعينا  اأن  متامًا  لنا 
اإح�سا�سنا مبا ع�سناه ووعيناه  هنا ويتجان�س مع 
من تفا�سيل يومية جتعلنا نفخر  باأننا عراقيون.

ولالأ�سف فقد �سعفت عالقتنا جميعًا باملتحف، 
املنعطفات  اأه��م��ه��ا  ك��ث��رية،  لأ���س��ب��اب  وذل���ك 
احلياتية احلادة التي مر بها ال�سعب العراقي، 
من حروب وح�سارات وغريها على مدى اأربعن 
عامًا، ف�ساًل عن اأن اإدارة املتحف بذاتها ظلت 
الغبار  يقبع  روتينية  دائرة  كاأي  عملها  متار�س 
قلت  لذلك  موظفيها،  وعلى  معرو�ساتها  على 
والعائلية،  وال�سخ�سية  املدر�سية  ال�سفرات 
وكم  املا�سي،  اإىل  ينتمي  مكانًا  املتحف  واأ�سبح 

متنيت اأن اأرى اأبوابه مفتوحة بعد عام 2003.
للتن�سق  الثقافة  وزارة  تبادر  فلم  هذا  كل  ومع 
املتحف  اإىل  ال�سفرة  جلعل  الرتبية  وزارة  م��ع 
كما  م�سيفًا  �سواه،  اأو  التاريخ  منهج  من  ج��زءا 
عن  اأي�سا  وربتها  الأ�سرة  رب  عالقة  انف�سلت 
املتحف لأنها انف�سلت اأ�ساًل عن الهوية الوطنية 
وان�سرفت اإىل هويتها الفرعية. لذلك ل بد  اأن 
مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  تعمل  اأن  اإىل  ي�سار 
وزارة الرتبية اإىل اإ�سدار �سل�سلة اأفالم وثائقية 
ق�سرية للتعريف بالتاريخ العريق لبلدنا، ف�ساًل 
عن التعريف باملتحف ذاته وت�سجيع زيارته، لكي 
وبن  الطفل  بن  الوطنية  الرابطة  متتن  نعيد 

هوية بلده. 
قرية متحفية

واأع���رب���ت ����س���وزان م��ن��ع��م ���س��ال��ح وه���ي �سيدة 
متقاعدة كانت موظفة ب�سكك احلديد عن اأملها 
باملكتبة،  عالقته  اجلديد  اجليل  ي�ستعيد  ب��اأن 
ن��ح��ن م��ن ج��ي��ل ت��رب��ي ع��ل��ى اأن ي��ق��راأ ال��ت��اري��خ 
جعلتني  وعائلتي  والآث��ار،  املتاحف  يف  وي�ساهده 
متو�سط  الأول  يف  ذل��ك،  على  املحافظة  اعتاد 
كنت اأتباهى مع �سديقاتي يف الذهاب للمتحف 
عن  واملعلومات  الآث���ار  ب��روؤي��ة  والتمتع  وال��ت��زود 
واملعرفة  ال�سغف  ه��ذا  زرع��ت  وق��د  احل�����س��ارة، 
عن املا�سي واحلا�سر  يف اأولدي .. جيل اليوم 
رمبا  املتاحف،  اأو  احل�سارة  عن  �سيئًا  يعرف  ل 
ب�سراحة  فقط.  ب��ه  ي�سمع  ال��ب��غ��دادي  املتحف 
جدا  غنيًا  كبريًا  متحفًا  واأر�سه  العراق  اأرى  اأنا 

بالرث واملعارف .
لدينا قرى متثل حياة  تكون  اأن  اأمنيتي  ت�سيف: 
الأمم ال�سابقة مبمثلن من دم وحلم واأزياء كما 
فهي  الفرعونية،  القرية  غ��رار  على  م�سر  يف 

لليد  وت�سغيلية  ترفيهية  تعليمية  �سياحية  خطوة 
العاملة يف اآن واحد...

عاملة �شغرية
�سماعها من اجليل  يهمنا  كان  التي  الآراء  ومن 
عامًا   15 كاظم  اح�سان  روان  كانت  اجل��دي��د 
وماذا  املتاحف  ترين  كيف  �سوؤالها؛  يف  وبادرنا 

تعرفن عنها لتجيب:
اأتذكر اأول زيارة يل للمتحف كيف كانت رائعة، 
ق�سيت وقتًا ممتعًا يف م�ساهدة الآثار والتماثيل 
الأق�سام  م��ن  العديد  هنالك  وك���ان  ال��ق��دمي��ة، 
مبعرفة  مهتمة  كنت  ت�سمها،  التي  وال�سالت 
بع�س املعلومات حول هذه الثار وبوجود مر�سدة 
وطاملا  حولها،  املعلومات  اأعطتنا  فاإنها  معنا 
اأن  حلم طفولتي  كان  فقد  الآث��ار  علماء  اأحببت 
لربنامج  م�ساهدتي  ب�سبب  اآث���ار  عاملة  اأ�سبح 
املتحف  عن  ج��دًا  رائعة  فكرة  عر�س  ك��ارت��وين 
التام  انقطاعي  ب�سبب  ولكن  القدمية،  والآث��ار 
الأثرية  للمعلومات  وافتقاري  املتحف  زيارة  عن 
ملعرفة  اأن حبي  مع  ال�سابق،  كما  مهتمة  اأعد  مل 
املعلومات عن ح�سارة بلدي م�ستمر واآمل باأنني 

ا�ستطيع الذهاب وزيارة املتحف مرة اأخرى.
الأطفال  اأ�سبح  اللعاب  واأج��ه��زة  الهاتف  نعم 
اآخر  �سيء  اأي  من  اأك��ر  بها  مهتمن  وزم��الئ��ي 
الفائدة وكون  اململ عدمي  املكان  املتحف  ويرون 
اإذ  الرتفيهية  بالرحالت  فقط  مهتمة  مدار�سنا 
نادرًا ما يتم ا�سطحابنا برحلة مدر�سية تعليمية 
يقول  معي  من  بع�س  اأخ��ذ  مت  واإن  بل  للمتاحف 
اأو الغاية من الزيارة؟ ول يوجد من  ما الفائدة 
ي�سرح لنا وينمي ف�سولنا ومعرفتنا، مع ذلك ما 
اأرى املتحف مكانًا رائعًا نتمكن من خالله  زلت 
بلدنا  ح�سارة  عن  واملعلومات  الأفكار  جمع  من 

والأمم ال�سابقة.
يذكر  واملتاحف  الطفل  العالقة بن  اأهمية  وعن 
ل��ن��ا دك��ت��ور ع��ب��ا���س ع��ب��د م��ن��دي��ل م��ع��اون مدير 
املتاحف العراقية: العالقة مرتابطة ومهمة بن 
بالرتبية  ما يطلق عليها  واملتاحف وهي  الطفل  
كورونا  وجائحة  الغلق  اإج��راءات  ولكن  املتحفية 
واملوؤ�س�سة  املتحف  بن  التوا�سل  على  كثريا  اأثرا 
للطفل  متحف  بتخ�سي�س  قمنا  وقد  الرتبوية، 
نتيجة  ولكن  العراقي  املتحف  قاعات  اإح��دى  يف 

غلق املتحف مل يفتتح لغاية الن على الرغم من 
جاهزيته وهذه القاعة بديلة ملتحف الطفل التي 

ت�سررت �سنة 2003..
مبادرة واقرتاحات

عبد  العراقي  الثقايف  الرتاث  يف  الباحث  وقدم 
ال�سالم �سبحي طه اقرتحات توؤكد اأهمية جدية 

عودة العالقة املهمة بن الطفل واملتحف. 
واأو�سح طه اأن املوروث املادي مهم جدًا اأن ُيرى 
اأو  بالتلفاز  امل�ساهدة  ولي�س  وملمو�س  ب�سكل حي 
دور  وهذا  كتاب،  يف  عنه  القراءة  اأو  احلا�سوب 
فاإن دور  لذا  للطفل،  الأثر  اأن يقرب  املتحف يف 
املهمة  الأول��وي��ات  من  النا�سئة  وتربية  املتاحف 
واملدر�سة  واملجتمع  الدولة  عاتق  على  تقع  التي 
مهد  "العراق  متكاملة..  كمنظومة  والأ���س��رة 
احل�سارة" هذه اجلملة قد تختفي من قوامي�س 
ج���ادة يف  لإع���ادة  ن�سَع  اذا مل  اجل��ي��ل اجل��دي��د 

الربط بينهما.
اأن  املتحف  داخل  لالأطفال  مهم  اأمر  واأ�ساف:   
تعليمي حمبب ومب�سط،  ب�سكل  املادة  تقدم لهم 
العراقية  الدولة  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف 
الآ�سورية  ال��ب��واب��ة   ه��و  للطفل   متحفًا  اأق��ام��ت 
احلالية للمتحف وكانت املادة الرتاثية تقدم له 

اأي�سا �سمن مداركه وا�ستيعابه.
م�سيفا هي دعوة جادة لعودة متحف الطفل كما 
كان، ودعوة للقائمن على املتاحف يف اأن يعززوا 
�سمن  لهم  م�سبقة  بتهئية  لالأطفال  العودة  هذه 

مطبوعات و�سروحات ترافقهم عند الزيارة.
موؤكدا يف ختام حديثه على فكرة لغوية تعليمية 
املتحف حينما  للطفل يف  تعطى  اأن  مهمة ميكن 
ن�ستفز الطفل باأن نخربه اأن كلمة فاأ�س اأو تاجر 
اأربعة  قبل  اأي  الكدية،  للغة  تعود  مثال جذورها 
الف �سنة فكثري من مفردات لغتنا م�ستقة عن 
الكدية...هذا الربط له اأثره يف الطفل، فاللغة 

اأداة الفكرة.
وبالتايل فان ح�سيلة جولة ال�سبكة توؤكد اأهمية 
عالقة  لع���ادة  م�سعى  يف  للجميع  ج��ادة  دع��وة 
الطفال واجليل اجلديد مبتاحف بلدهم وللتزود 
ح�سارتهم  واأح��داث  باخبار  املبا�سرة  باملعرفة 
لتكون امل�سوؤولية هذه على عاتق الدولة واملدر�سة 

وال�سرة على حد �سواء. 

 

التدري�شي عمر ي��شفروان اح�شاند. عالوي كاظم ك�شي�س
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قطاع  تطوير  على  اأنفقت  ال���دولرات  مليارات 
على  اإيجابًا  ذلك  ينعك�س  اأن  دون  من  الكهرباء 
اإنتاجها، اأو ي�سهم ب�سد احلاجة املتعاظمة اإليها. 
اأغلب  املتف�سي  الف�ساد  اآف��ة  ابتلعت  وق��د 
ه���ذه الأم�����وال واأه����در ال��ك��ث��ري منها 
و�سوء  التخطيط  غياب  ب�سبب 
ال�سنوات  وخ��الل  الإدارة. 
اأ�سوات  تعالت  الفائتة 
واخل���رباء  العلماء 
وقدمت  العراقين، 
ع�����س��رات ال��ب��ح��وث 
وامل�ساريع  واخلطط 
بهدف التوجه لإنتاج 

الطبيعية  املقومات  وا�ستثمار  النظيفة  الطاقة 
عوامل  وكلها  وم��ي��اه،  وري���اح  �سم�س  م��ن  للبالد 

اأ�سا�سية لإنتاج هذا النوع من الطاقة املتجددة.
كما قدم خرباء وباحثون م�ساريع لإنتاج الطاقة 
املفاعالت  من  رئي�سان  نوعان  وهناك  النووية، 
يف مفاعل املاء املغلي امل�ستخدمة يف مفاعل املاء 
امل�سغوط من خالل التفاعالت النووية ، ويف كال 
النظامن تتم اإعادة ا�ستخدام املياه املتوفرة على 

امتداد نهري دجلة والفرات.
معاملها  ات�سحت  جدية  عراقية  حتركات  وثمة 
مع  �سفقات  اإب���رام  ع��ن  ر�سمية  ت��اأك��ي��دات  ع��رب 
�سركات عاملية ل�ستثمار الطاقة ال�سم�سية، توؤدي 
يف  ميغاوات  اآلف   10 نحو  ال��ع��راق   اإن��ت��اج  اإىل 

غ�سون �سنوات عدة.
العلماء  قدمها  التي  والبحوث  الأف��ك��ار  وظلت 
ينف�س  اأن  قبل  الن�سيان  رف��وف  على  العراقيون 
عنها الغبار وتتم درا�ستها وحتويلها اإىل م�ساريع 

كربى لإنتاج الطاقة املتجددة يف البالد.
طاقة هائلة

كمال  الدكتور  )الأ���س��ت��اذ  الفيزياء  ع��امل  يوؤكد 
لل�سيطرة  ال��ع��راق��ي��ة  الهيئة  رئ��ي�����س  ح�����س��ن(، 
املفاعل  يف  عمل  ال���ذي  امل�سعة،  النظائر  على 
يوؤيد  اأن��ه  الثمانينيات،  منذ  ال��ع��راق��ي  ال��ن��ووي 
باإنتاج  تخت�س  التي  ال��ق��درة(  )مفاعالت  بناء 
ت��ك��ون  قريبة من  اأن  ال��ك��ه��رب��اء، وه���ذه حت��ت��اج 
م�سادر املياه ) ولدينا مياه (، لأن املفاعل يحتاج 

اإىل التربيد، ونحن ناأخذ املاء من النهر لتربيد 
كبقية  تلوث،  دون  من  اإليه  نطرحها  ثم  املفاعل 

الدول التي  متتلك مثل هذه املفاعالت.
من  الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  اأن  اإىل  ح�سن  واأ�سار 
الطاقة النووية اأقل بكثري من  املحطات النفطية 
العمل  ميكنها  املحولت  هذه  اأن  كما   ، والغازية 
اليوم،  يف  �ساعة  و24  الأ���س��ب��وع  يف  اأي���ام  �سبعة 
اأكر  اإىل  حتتاج  ل  وهي  ال�سنة  يف  يومًا   )350(

من ع�سرة اأيام يف ال�سنة لإدامتها.
 92 اإىل  ت�سل  عالية  ب��ك��ف��اءة  تعمل  اأن��ه��ا  كما 
اإىل  العراق  جلوء  اأن  اعتقاده  عن  معربًا  باملئة، 
خيار  هو  اإمن��ا  وال�سم�سية  النووية  الطاقة  خيار 

�سرتاتيجي حلل م�سكالت الكهرباء.
نتحدث عن  هنا  اأن��ن��ا  ك��م��ال  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
مفاعالت القدرة  اجلديدة التي نفكر اأن نبنيها 
وتتميز  الثالث(،  )اجليل  من  وهي  العراق،  يف 
%  وهذا ما يبحث  بدرجة اأمان عالية تبلغ 100 
العامل،  هذا  من  جزء  ونحن  الب�سر،  جميع  عنه 
بتقنيات حديثة ميكنها  ف�ساًل عن كونها مزودة 
يذكر،  خلل  اأي  ح��دوث  عند  املفاعل  تطفئ  اأن 
اأخطاء  بتجاوز  جنحوا  العلماء  اأن  اإىل  م�سريًا 
حتمل  باإمكانها  ب��ات  فقد  القدمية،  املفاعالت 
مقيا�س  على  خم�سة  لدرجة  الأر�سية  ال��ه��زات 
هذا  اإىل  الهزات  فيه  ت�سل  ل  والعراق  ريخرت، 

الرقم الكبري.
ال�شالمة اأوًل

مدير  وهو  مراد(،  حياوي  خليل  )املهند�س  لكن 
عام متقاعد يف وزارة ال�سناعة، يخالف الدكتور 
كمال يف راأيه ويعتقد على ال�سد اأن العامل ابتعد 
احل��وادث  بعد  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ا�ستخدام  ع��ن 
العامل،  يف  النووية  الطاقة  ملحطات  الكارثية 
ول�سيما حادثة )مفاعل ت�سرينوبل(، على الرغم 
تكاليف  وقلة  ال�سالمة  حيث  من  اإيجابياتها  من 
)الدكتور  م��ع  اتفق  النقطة  ه��ذه  ويف  الإن��ت��اج، 

وتطبيقاتها  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  لكن  ك��م��ال(، 
نحوها  التوجه  على  الأوروب���ي  الحت��اد  اأرغ��م��ت 
ل  البيئي  تاأثريها  وي��ك��اد  نظيفة،  طاقة  كونها 

يذكر.
ثروة �شم�شية

وتتفق )الدكتورة �سند�س �سمري جمعة العزاوي(، 
اخ��ت�����س��ا���س ه��ن��د���س��ة ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك/ط��اق��ة 
ذهب  ما  مع  التكنولوجية،  اجلامعة  يف  �سم�سية 
الإ�سعاع  اأن  اإىل  م�سرية  حياوي،  املهند�س  اإليه 
-كمعدل  تقريبًا  ي�سل  ال��ع��راق  يف  ال�سم�سي 
�سنوي- اإىل 1200 واط/مرت مربع، واإىل م�ستوى 
اإذ ي�سل  اأعلى يف مناطق مثل الأنبار والفلوجة، 
وبالتايل  درجاته،  اأق�سى  اإىل  ال�سم�سي  الإ�سعاع 
اإىل  وحتويلها  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستثمار  ميكن 

طاقة كهربائية.
من  �ستخفف  الطاقة  هذه  ب��اأن  العزاوي  وتوؤمن 
لتوليد  ال��غ��از  حم��ط��ات  على  احل��ا���س��ل  ال��زخ��م 
تكاليف  باأن  يعرت�س  من  هناك  لكن  الكهرباء، 
لكن  بذلك،  اأقر  نعم،  ومكلفة،  �سعبة  ال�سيانة 
تعتمد  دول  وهناك  لل�سيانة،  فرق  اإن�ساء  ميكن 
على الطاقة النظيفة كالرياح وال�سم�س يف ن�سف 
اإنتاجها من الكهرباء، وفرن�سا مثال وا�سح على 

هذا ال�سلوك.
اأطل�س حركة الرياح

من جانبه، يرى )املهند�س علي العالق(، املدير 

العلوم  وزارة  يف  الفنية  ال�سوؤون  ل��دائ��رة  العام 
والتكنولوجيا �سابقًا، اأن العراق من اأوائل الدول 
العربية التي �سعت اإىل ان�ساء حمطة كهرونووية 
منت�سف  وك���ذل���ك  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات،  ن��ه��اي��ة  يف 

الثمانينيات.
وقال: لقد جرى اختيار منطقة ال�سرقاط لإجراء 
اأوىل املحاولت لإنتاج هذا النوع من الطاقة من 
قبل دائرة متخ�س�سة يف منظمة الطاقة الذرية. 
يف  فعالة  النووية  الطاقة  اأن  العالق  ي�ستدرك 
اأولها  كثرية،  خماطرها  لكن  الكهرباء،  اإنتاج 
نظرة النا�س اإىل ما حدث يف ت�سرينوبل والكوارث 
التي مازالت م�ستمرة، لذلك فاإن العمل يف جمال 
اأردت  واذا  خماطر،  فيه  الكهرونووية  املحطات 
قدر  البتعاد  مع  اأنا  لك:  فاقول  راأي��ي  تعرف  ان 
الكهرباء،  لإنتاج  النووية  الطاقة  عن  الإم��ك��ان 
لكنني مع بناء مفاعل نووي تخ�س�سي لالأغرا�س 
البحثية، يدخل يف اإنتاج املواد الطبية والفحو�س 
الهند�سية، ويف جمال الزراعة واملجالت العلمية 

الأخرى.
الطاقة  نحو  اليوم  يتوجه  العامل  اأن  على  و�سدد 
ولدى  والرياح(،  ال�سم�س  وهي )طاقة  النظيفة، 
اأت��ف��ق مع  واأن���ا  وري����اح،  �سم�سية  ال��ع��راق ط��اق��ة 
بال�سكل  ا�ستغاللهما  ميكن  �سند�س،  الدكتورة 
الأمثل، ول�سيما اأن هناك درا�سة لو�سع )اأطل�س 
هوائية  م��راوح  ن�سب  لغر�س  للعراق،  ريحي( 

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.

بغداد/ علي غني

الطاقة املتجددة.. 
خيار �شرتاتيجي حلل اأزمة الكهرباء
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لتوليد الطاقة الكهربائية، اإذ اأن الأطل�س الريحي 
مدار  على  الرياح  ل�سرعة  كاملة  نظرة  يت�سمن 
ال�سنة، واملناطق الواعدة التي ميكن الإفادة منها 

لن�سب طواحن الهواء.
اخللية ال�شم�شية

طاقة  اأن  اإىل  نّوه  الذي  الدكتوركمال،  اإىل  نعود 
العراق  ف�سم�س  ك��ث��رية،  م�ساكل  فيها  ال�سم�س 
اإذ  احل���رارة(،  )العالية  ال�سمو�س  من  ت�سنف 
كلما ازدادت درجات احلرارة تقل كفاءة اخللية 
ال�سم�سية بن�سبة25 باملئة، فكيف اإذا مت ا�سترياد 
اأن  ثم  ب�سرعة،  تتعطل  فاإنها �سوف  اأنواع رديئة، 
ن�سبة  واأن  معينة،  باأوقات  حم��ددة  الطاقة  هذه 
ن�سرف  قد  فاإننا   ،)٦-5 )من  ترتاوح  التجهيز 
مليارات الدولرات من دون اأن نح�سل على طاقة 

منا�سبة.
ال��ع��راق   ك��م��ال:  ال��دك��ت��ور  ي�سرح  الأرق����ام  وبلغة 
الكهرباء،  اإنتاج  اإىل15% زيادة �سنويًا يف  يحتاج 
ويزداد هذا الرقم كلما ازداد عدد ال�سكان، كما 

اأن بع�س الدرا�سات اأ�سارت اإىل
على  امليزانية  من   )%1٧( ي�سرف  العراق  اأن 
ال��ع��امل ت�سرف  ت��وج��د دول���ة يف  ال��ك��ه��رب��اء، ول 
اإىل)4-3  احتياجنا  ج��ان��ب  اإىل  امل��ب��ل��غ،   ه��ذا 

م��ع اجلانبن  م��ب��اح��ث��ات  ول��دي��ن��ا  م��ف��اع��الت(، 
النفط  نعتمد على  بقينا  واإذا  والكوري،  الرو�سي 
�سنة  اإىل  ت�ستمر  ���س��وف  م�ساكلنا  ف���اإن  وال��غ��از 
2030، وهناك حقيقة يجهلها العديد من الإخوة 
الباحثن هي اأن العتماد على الطاقة ال�سم�سية 
يوؤثر على النباتات الربية، اإذ اأنها حتول اأرا�سينا 
الغطاء  اإىل  اللتفات  دون  قاحلة،  �سحراء  اإىل 

النباتي، ما يوؤدي اإىل الت�سحر.
م�شاريع

ويدافع الدكتور كمال عن اأفكاره وهو ي�سري اإىل 
اأن فكرة اإن�ساء مفاعالت قدرة ت�سهم بقدر كبري 

بخف�س انبعاث الغازات بن�سبة13-1.
وبعيدًا عن اجلدل العلمي، فقد توجهت احلكومة 
بالفعل اإىل عقد �سفقات مع كربيات ال�سركات 
ال�سم�سية،  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج  العاملية 
ل�ستخدام  مبادرة  املركزي   البنك  اأطلق  فقد 
انبعاث  خلف�س  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
الكاربون وحت�سن البيئة مب�ساركة خرباء البيئة 
منظومات  بن�سب  وبا�سر   ، املتجددة  والطاقة 
على  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن  الكهرباء  توليد 
الب�سرة  يف  وفروعه  بغداد  يف  اأبنيته  من  عدد 
احتياجاته  من  ج��زء  لتاأمن  واأرب��ي��ل  واملو�سل 

على  املتحدة  الأمم  دخلت  كما  الكهرباء،  من 
املمثل اخلا�س  نائبة  ك�سفت  اإذ  الكهرباء،  خط 
املقيمة  واملن�سقة  املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمن 
)اإيرينا  العراق  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  ومن�سقة 
�سرتاتيجية  ع��ن  ���س��ول��ي��وران��و(  ف��وي��ا���س��ك��وف��ا- 
ال��ع��راق،  يف  النظيفة  الطاقة  م�ساريع  لتبني 
ول�سيما تلك التي تعتمد على الطاقة ال�سم�سية، 
وو�سفتها باأنها م�ساريع مهمة لالأجيال القادمة 

من اأجل توفري بيئة نظيفة وم�ستدامة.
اتفاق مبادئ

وب��ال��ف��ع��ل مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق م��ب��ادئ ب��ن وزارة 
اإن�ساء  ب�ساأن  ال�سينية  وال�سركات  الكهرباء 
2000ميغاواط،  ب�سعة  �سم�سية  طاقة  حمطات 
تنفذ ب�سعة 750 ميغاواط كمرحلة اأوىل، و�سوًل 
املنظومة  ل��رف��د  م��ي��غ��اواط،   2000 �سعة  اإىل 
املايل  امل�ست�سار  اأك��د  كما  املتجددة،  بالطاقة 
عن  ���س��ال��ح،  حممد  مظهر  ال�����وزراء،  لرئي�س 
الطاقة  اإنتاج  جانب  يف  للدخول  العراق  حترك 
ال�سم�سية،  الطاقة  وه��ي  النظيفة،  اأو  البديلة 
ال�سنوات  خ���الل  �ستظهر  نتائجه  اأّن  مبينًا 
يف  ح��ار  بلد  ال��ع��راق  اأن  اإذ  املقبلة،  اخلم�س 
ال�سيف، م�سريًا اإىل اأن اإنتاج هذه الطاقة ي�سري 
التقليدية،  الكهرباء  اإنتاج طاقة  بخط مواز مع 
مبينًا اأن العراق تعاقد مع �سركة فرن�سية لتوليد 
اآلف   10 اإىل  ي�سل  الطاقة  من  كبري  مقدار 

ميكاواط من الطاقة.
اجلدل م�شتمر

بالتدقيق  اخلا�سة  النيابية  اللجنة  وبح�سب 
وزارة  باأن  الكهرباء،  وزارة  عقود  يف  والتحقيق 
اإىل  م�ساريعها  بع�س  تنفيذ  يف  جلاأت  الكهرباء 
القرو�س اخلارجية، التي ترتاوح فرتة �سدادها 
ي�سكل  ذل���ك  اأن  اإذ   ،)2048  -201٧( م��ن 
ال�سنوات  يف  العامة  اخلزينة  على  كبريًا  عبئًا 
تلك  على  املرتتبة  الفوائد  عن  ف�ساًل  املقبلة، 
الآن،  يح�سم حلد  اأن اجلدل مل  كما  القرو�س، 
عن اأي الطرق التي تنفع العراق يف توليد طاقة 
كهربائية م�ستمرة لها جدوى اقت�سادية، لكني 
ا�ستخدام  اإىل  ال��وزراء مييل  اأن جمل�س  وجدت 

الطاقة ال�سم�سية.

م�������ق�������االت

ثمينة  اأو هدايا  والوْجد والعتذار،  بينهم، يحملون ر�سائل احلّب  ال�سفراَء فيما  والع�ّساق،  املحّبون  ي�ستخدم 
بينها الذهب والزمرد وال�سيارات واليخوت، وبينها �� اأي�سًا - اأبيات �سعر اأو �سورة لقلب وقد ُطعن باأكر من 

�سهم!
اًل بن الع�ّساق ال�سباب، اإذ تكفي "كب�سة" على اأزرار  ويف اأيامنا هذه، �سارت الهواتف املتحركة �سفريًا ُمف�سّ
الهاتف النقال، لَتْحبري ر�سالة من دون حرب ل ُتفّرق بن املا�سي واحلا�سر، وبن الفاعل واملفعول به. وهم 
يف هذا اأحرار كما يقولون، لأنهم يف زمن العوملة واحلرية، بينما كان اأجدادنا يتخرّيون اأ�سرَف اأنواع احلمام 

َن�ساًل، لت�سفريه بينهم وبن حُمّبيهم، كما يقول "ابن حزم" يف البيتن اللذين ا�ستبقنا بهما هذه الديباجة.
وُيربر "ابن حزم" ا�ستخدامه احلمامة �سفريًا، بقوله: "واإين لأعرف من كانت الر�سول بينهما حمامة ُموؤدبة، 
وُيعقد الكتاُب يف جناحها"، ثم تطلق اإىل الف�ساء، فال ت�سّل طريقها، ول ت�سي مُبر�ِسلها اإذا ما وقعت يف اأيدي 

غري املق�سود. واملحبون، حتى حمامهم، موؤدب!
ويف اأيام "ابن حزم الظاهري" كان املتحابون الع�ساق ُي�سفرون فيما بينهم، خاماًل ل تتوقف عنده اأعن الرقباء، 
اأو َجلياًل يف قيامه وقعوده ل يقرتب منه الظن. وهناك من احتاط لأمره فاختار احَلْيزبون الدردبي�س، �سفريًا 
والكاهنة  والنائحة  واملا�سطة  والدّللة  وال�سّراقة  واحلّجامة  الطبيبة  يعدم  مل  وبع�سهم  حمبوبته،  وبن  بينه 

واملُعّلمة وامل�ستخّفة.. واملَُغنَية.
ومن هاته الأخريات، املدعوة: ُمَلْيكة، التي قامت مُبهّمة ال�سفارة، بن ملك وملك، فاأّدت ما ُا�سُتوؤمنت عليه، 
واأنقذت رقبة حبيبها املدعو: اأَُحْيَحة بن اجُلالح، من َفتِك "اأبي كرب ُتّبع بن ح�ّسان". وُيو�سف ُتّبع بن ح�ّسان 
هذا باأنه "الُتّبع الأخري" وكان �سديد الباأ�س، وُيقال اإنه َقِدَم اإىل يرب، ثم خّلف فيها ابنًا له، ُقتل غيلة فيما 

بعد، فعاد "ُتّبع الأخري" وهو ينتوي تخريبها متامًا، ويقلب ما فيها راأ�سًا على عقب، ثاأرًا لبنه املُغال.
وقد �سرب "ُتّبع الأخري" خيامه عند �سفح جبل، فوفد اإليه بع�س وجوه يرب، وبينهم اأَُحيَحة هذا، مع قينته 
ُمَليكة، فقابل الَرقُم اليمايّن ذاك، فعرف اأنه هالك، فعاد اإىل َقينته، واأمرها اأن تغني اأبياتًا جميلة من �سعره، 

منها:
لتبكني َقينٌة ومزهرها

                                 ولتبكني قهوٌة و�سارُبها
وقال اأَُحيحة ملُليكة: �سوف ياأتي جند امللك اإيّل، فتعّللي باأ�سباب خُمرتعة فيك، فاإذا اأخذوك اإىل "ُتّبع" فقويل 

له: "يقول لك اأٌَحيحة: اأُغدر بقينة، اأو َدْع".
 واأَنعم بها �سفرية، تلك الَقينة، بح�سن تدبريها، وبجمال �سوتها!

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
ُمَلْيكة واأَُحْيَحة .. واآخر الَتبابيع!

تخرّيها ن�ُح فما خاب ظّنُه
                                                                                                                                 لديها، وجاءت نح�ه بالب�شائِر

�شاأُودعها ُكتبي اإليك فهاَكها
                                                                                                                                       ر�شائل ُتهدى يف ق�ادِم طائِر

                                                       
)ابن حزم(



)حممد  احل���دي���دي���ة(،  )امل������راأة  منظمة 
هذه  مثل  اإن�ساء  من  الهدف  اأن  العامري( 
فات، على الرغم  املنظمات هو حماية املعنَّ
اإي��واء  )مركز  حكومية  موؤ�س�سة  وج��ود  من 

فات( تعنى بذلك اأي�سًا. املعنَّ
اإن�ساء  م��ن  ال��ه��دف  اأن  العامري  ويو�سح 
الدفاع عن  منظمة )املراأة احلديدية( هو 
الن�ساء العراقيات ممن تعر�سن اإىل الظلم 
مو�سحًا  حقوقهن،  و�سلب  امل�ساواة  وع��دم 
لي�س  فات  املعنَّ لإي��واء  احلكومي  املركز  اأن 

بامل�ستوى املطلوب وغري موؤهل.
 وي�سيف: �سوف يكون م�سروعنا املقبل هو 
تطوير هذا املركز والهتمام مبن يوؤوي من 
بالتن�سيق  للعنف،  تعر�سن  الالئي  الن�ساء 
املنظمة،  عمل  لت�سهيل  حكومية  جهات  مع 
لدعم  برامج  لتنفيذ  ال�سعي  اإىل  م�سريًا 
املنظمة  قيام  خالل  من  فات  املعنَّ الن�ساء 
عالج  ومركز  لهن  نف�سين  اأطباء  بتوفري 

نف�سي.
 

توعية قانونية
قانونية  م��واد  هناك  اأن  العامري  وي��وؤك��د 
على  تعاقب  العراقي  العقوبات  قانون  يف 
العنف �سد املراأة وهي املواد 412 و413 
العراقية  امل���راأة  اأن  اإىل  م�سريًا  و415، 
القوانن،  بهذه  كافيه  دراي��ة  على  لي�ست 
احلديدية(  )امل���راأة  املنظمة  اأن  مو�سحًا 
ودورات  ن���دوات  اإق��ام��ة  على  اأي�����س��ًا  تعمل 
ي�سيف  ق��ان��ون��ي��ًا.  امل����راأة  لتثقيف  ع��دي��دة 
العامري: "يوجد لدينا فريق من املحامن 
للدفاع عن املراأة يف حال تعر�سها  للعنف." 
اإح�سائية  هناك  كانت  اإذا  عما  �سوؤال  ويف 
املجتمع،  يف  للعنف  تعر�سن  اللواتي  لعدد 
ك��ث��رية، منها  العنف  اأن���واع  ق��ائ��اًل:  اأج���اب 
ما  اأن  مو�سحًا  ج�����س��دي.  واآخ���ر  اللفظي 
يقارب 89 % من الن�ساء يف املجتمع يتم 
يتعر�سن  الذي  العنف  حالت  اإخبارنا عن 
له، وعن طريق ما يتم اإخبارنا به عن طريق 

اخلط ال�ساخن الذي و�سعته املنظمة.

التي تتخذ �سد مرتكبي   وعن الإج��راءات 
ال��ع��ن��ف، اأو���س��ح ال��ع��ام��ري: ن��ق��وم  بعمل 
تقرير لها يف م�ست�سفى حكومي، بعد ذلك 
وبعدها  ال�سرطة،  مركز  يف  �سكوى  نقدم 
وكل  املخت�سة،  املحاكم  اإىل  الق�سية  نرفع 
واأ�ساف  خمت�س.  حمامي  مب�ساعدة  هذا 
يف  الن�ساء  �سجن  يف  ال�سجينات  ع��دد  اأن 
لهن  قدمنا  �سجينه  ال�200  يقارب  اأربيل 
عيون  اأطباء  توفري  من  ال��الزم  الدعم  كل 
ريا�سة  ومدربة  نف�سين،  واأطباء  واأ�سنان 
امل�سجونات  الن�ساء  اأطفال  لتعليم  واأ�ساتذة 

داخل ال�سجن 

حالت تعنيف 
فيما يقول )م�سلح خ�سر(، اأحد املدافعن 
املراأة ويعمل يف منظمة )املراأة  عن حقوق 
عن  ال�سكاوى  نتلقى  نحن   : احل��دي��دي��ة( 
حل��الت  املخ�س�س  املنظمة  رق��م  ط��ري��ق 
العنف ونقوم بنقل من تعر�ست لالأذى اإىل 
نقوم  ثم  طبي،  تقرير  لإ�سدار  امل�ست�سفى  
الأ�سري،  العنف  مركز  اإىل  فة  املعنَّ باأخذ 
وبعد ذلك تتجه الأمور اإىل الق�ساء للف�سل 

باملو�سوع .
اليوم  يف  تتلقى  املنظمة  اأن  اإىل  واأ���س��ار     
اأغلبها  ات�سالت،   10 من  اأك��ر  ال��واح��د 
تتعلق بالعنف الأ�سري، وما يقرب من 300 
فة يف ال�سهر الواحد، مو�سحًا اأن  امراأة معنَّ
الغت�ساب،  بق�سايا  تتعلق  ال�سكاوى  اأبرز 

وهذا جرم يعاقب عليه القانون العراقي.
 ي�سيف خ�سر: لدينا ق�سية الآن عن امراأة 
اأهلها  ق��ام  اإذ  بالب�سر،  لالجتار  تعر�ست 
الفتاة  اإنقاذ  ومت  الدعارة،  لغر�س  ببيعها 
ل  م�سريًا:  ربيعًا،   17 العمر  من  البالغة 
الآم��ن،  امل��الذ  هو  ال�سجن  يكون  اأن  يجب 
ملن  مكان خا�س  يكون هنالك  اأن  يجب  بل 

يتعر�سن حلالت عنف. 

اأبعاد خطرية
اإح�����س��ان  )م�سطفى  ي��ق��ول  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اإن   : اإم�����ام وخ��ط��ي��ب ج��ام��ع  حم���م���د(، 
املراأة وما لهذا  تعنيف  الإ�سالم  نهى عن 
املجتمع،  على  خطرية  اأبعاد  من  املو�سوع 
العزيز  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  ق��ال  فقد 
"ول مت�سكوهن �سرارًا لتعتدوا ومن يفعل 

ذلك فقد ظلم نف�سه."
النف�سية  احل���الت  اخت�سا�سي  ويف�سر 
)الدكتور نهاد حممود حم�سن( اأن اأ�سباب 
العتداءات العدوانية على املراأة ل ترتبط 
مو�سحًا:  �سابه،  م��ا  اأو  نف�سية  مب�ساكل 
تهوى  ذكورية  عقلية  عن  ناجتة  فقط  هي 
والهيمنة  ال�سيطرة  اإىل  وت�سعى  التملك 
اأن  م��وؤك��دًا  جمتمعية،  مل���ربرات  وتخ�سع 
ملكًا  زوج��ات��ه��م  يعتربون  الأزواج  بع�س 
ورغباتهم،  اأهوائهم  وفق  يحركونها  لهم 
ال�سكينة  تتوفر  اأن  املفرت�س  من  م�سيفًا: 
والطماأنينة للزوجن معًا من اأجل الو�سول 

اإىل حياة �سعيدة. 

ه  طالبت بالنف�شال ف�شوَّ
وجهها..!

رّبة   - ح�سن  رجب  )فاطمة  تروي  ب��اأمل.. 
بيت - 27 �سنة( كيف اأن زوجها و�سريك 
حياتها الذي ارتبطت به بعد ق�سة حب هو 

ه وجهها. الذي �سوَّ
اخل��الف��ات  نتيجة  ق��ائ��ل��ة:  وا���س��ت��ط��ردت   
لكنه  الن��ف�����س��ال،  منه  طلبت  امل�ستمرة 
قابلني بت�سويه وجهي، وقال يل: من تطلب 
الرتباط  طريق  عليها  �ساأقطع  الطالق 
اأن  اإىل  وت�سري  احلياة.  م��دى  اآخ��ر  برجل 
اأن  ميكن  ل  غائرة  ج��روح  ب�سمة  هناك 
متحى ب�سرعة، موؤكدة: اإن اأكر ما يوؤملني 
ول ميحى من ذاكرتي هو غدر الزوج، وقد 
يجعلني  وقد  حياتي  طوال  ذلك  يرافقني 
اأط���وي �سفحة الرت��ب��اط ب��اأي رج��ل اآخ��ر 
مدى احلياة. و�ساألناها عما اذا كانت قد 
نعم،  فاأجابت:  ل؟  اأم  الق�ساء  اىل  جلاأت 
التحقيق يف  قيد  الآن  وال��زوج  اإليه  جل��اأت 

اأحد ال�سجون.

هذه اجلرائم كانت دافعًا لظهور منظمات 
وجمعيات تعنى بحماية املراأة، وت�سعى للحد 
اجلهات  ه��ذه  بع�س  الأ���س��ري.  العنف  من 
لإي���واء  م�����س��اٍع  ظ��ل  يف  دويل  ب��دع��م  تتمتع 
بدعم  حتظى  وبع�سها  فات،  املعنَّ الن�ساء 

حكومي.
يف اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، اف��ت��ت��ح��ت اأق�����س��ام 
متخ�س�سة يف وزارة الداخلية ملعاجلة جزء 

من امل�سكالت التي تتعر�س لها الن�ساء. 
وجرى تعديل عدد من القوانن والت�سريعات 
واإ�سدار اأخرى ملناه�سة العنف �سد املراأة، 
اإي��ج��اد خ��ط ���س��اخ��ن و�سعته  ف�����س��اًل ع��ن 
على  للح�سول  امل��راأة  �سد  العنف  مديرية 
م�سورة اأو خدمة جمتمعية، يف خطوة تهدف 
اإىل التقليل من العنف القائم �سد الن�ساء، 
ف�ساًل عن ذلك هناك م�ساريع بدعم دويل 

واإقليمي لتطوير هذه املبادرات.  

املراأة احلديدية!
ومدير  القانون اجلنائي  الأ�ستاذ  يف  يوؤكد 

بي�ت لإي�اء 
فات يف اأربيل املعنَّ

ق�ش�س كثرية تتداولها و�شائل 
التوا�شل الجتماعي عن 
ن�شاء حتولن اإىل �شحايا 
نتيجة التطرف تارة، ونتيجة 
الأعراف والتقاليد تارة 
اأخرى. ولي�س ببعيد ما 
تعر�شت له ن�شاء عراقيات يف 
املو�شل واأطرافها خالل حقبة 
داع�س املظلمة، حني حولهن 
هذا التنظيم الإرهابي اإىل 
�شلعة للبيع وال�شراء.
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�شحى �شعيد جميد
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اأ�شل الت�شمية 
اأخذ الكثري من الرواة واأهل ال�سرية ورجال التاريخ يتحدثون عن اأ�سل 
ت�سمية كربالء، فقد اأ�ساروا اإىل قدم ت�سميتها، ويرجحون اأن الأ�سل يعود 
اإىل البابلين، وهناك اعتقاد باأن الكلمة اآ�سورية لأنها مركبة من كلمتن 
تعني )حرم(  التي  وهما: )ك��رب(..  الآ�سورية  اللغة  قامو�س  وجدتا يف 
واحد  معنى  اإىل  تقودان  الكلمتان  وهاتان  اهلل،  ومعناها  )اأي��ل(  وكلمة 
حتت م�سمى )حرم اهلل(، وبع�س املراجع تاأخذنا بتو�سيف يقرتب من 
اللغة الفار�سية املركبة )كار( وتعني العمل و)بال( التي ت�سري اإىل كلمة 
يف  اإيحاء  الأك��ر  ال�سم  اأما  الأعلى(.  )العمل  معناها  لينتهي  الأعلى، 
ياقوت  البلدان(  )معجم  �ساحب  ويذكر  )الطّف(.  فهو  الوارد  التعبري 

احلموي اأن األطّف اإمنا هو طف الفرات، اأي ال�ساطئ، وقال اإنها اأر�س 
من �ساحية الكوفة. اأما الزبيدي فقد قال اإن الطّف قرب الكوفة، و�سمي 

بهذا ال�سم لأنه طرف الرب حينما يلي نهر الفرات. 
وقائع من تاريخ كربالء 

امل��دن  كباقي  لي�ست  اأن��ه��ا  �سيكت�سف  املباركة  البقعة  ه��ذه  يتاأمل  م��ن 
التاريخية، فقد ياأخذه التاأمل اإىل الغور عميقًا يف �سر اجلانب الروحي 
واأهميتها الدينية، لهذا �سكلت مدينة كربالء منذ ع�سور قدمية مكانًا 
خ�سبًا للوقائع والأحداث. اإذ يروي �ساحب )جممع البحرين( العاّلمة 
اأن الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( ا�سرتى  الرابع  الطريحي يف اجلزء 
اأهايل )الغا�سرية(. ويذكر )الكربا�سي(  التي فيها قربه من  النواحي 

يف كتابه )تاريخ كربالء( بان قبيلة بني �سعد -الذين �سكنوها- حددوا 
تاأكيد  ذلك )ابن طاو�س( يف  اإىل  القرب وا�سعن عليه ر�سومًا، ويذهب 
)اإقبال الأعمال( باأن بني �سعد اأقاموا ر�سمًا لقرب و�سريح الإمام احل�سن 

)عليه ال�سالم(.
 وت�سري م�سادر التاريخ الإ�سالمي اإىل تاريخ اأول �سندوق و�سع على القرب 
للهجرة، وبعدها بعامن قام املختار بن   64 ال�سريف، وكان ذلك �سنة 
اأبي عبيدة الثقفي ببناء قبة على املرقد مت ت�سيدها من اجل�س والآجر 
الأيام  توايل  وبعد  وغربي(.  )�سرقي  بابن  على  يومذاك  املرقد  لينفتح 
لياأخذ  القرب  تو�سع  ال�سريف  امل�سهد  لذلك  الزائرين  وكرة  وال�سنوات 
�سكل امل�سجد، وهذا ما حدث �سنة 122 للهجرة يف عهد ه�سام املرواين. 
والغريب اأن �سجرة ال�سدرة مازالت الدليل التي ي�ستدل من خاللها على 
الغربي  ال�سمال  على  اأطلق  الأم��وي  احلكم  نهايات  ويف  ال�سريف.  قربه 
لل�سحن ا�سم )باب ال�سدرة(. وتذكر م�سادر التاريخ اأن ال�سجرة بقيت 

حتى عام 193 حن  اأمر الر�سيد بقطعها. 
حوادث ترتى 

يف �سنة 132 للهجرة انتهت اخلالفة الأموية، لكن مل تنته ق�سية الإمام 
املكان  خارطة  من  كربالء  مدينة  تلَغ  ومل  ال�سالم(،  )عليه  احل�سن 
عمد  الأموين،  مبطاردة  العبا�سيون  ان�سغل  وبينما  الإن�سان،  ووج��دان 
حمّبو اأهل البيت اإىل تو�سيع رقعة ال�سريح ال�سريف فتجدد املكان املقد�س 
وتو�سع احلرم، لكن عقلية التخريب يبدو اأنها مل تنتِه فاأقدم املن�سور �سنة 
146 على هدم �سقيفة احلائر احل�سيني، لكن الأمر مل يدم طوياًل حتى 
اأو�سع،  158 لإعادة وت�سييد ال�سقيفة ب�سكل  عمل املهدي العبا�سي �سنة 
وكانت اأم املهدي، وهي ابنة يزيد بن من�سور احلمريي، من ملوك اليمن 

وزوجة املن�سور تقدم الهبات اإىل �سدنة امل�سهد.
 وهكذا يخربنا تاريخ العبا�سين، ملٌك يقطع �سجرة وملٌك يهدم رواقًا 
198 اأمر  و�سريحًا، واآخر يعمل على ت�سييد وتو�سيع املكان. ففي �سنة 
اإذ �سيدت يومها قبة �ساخمة، وتوافد  املاأمون بعمارة املرقد احل�سيني، 
طوياًل  تدوم  اأن  ت�ساأ  مل  الظروف  لكن  املباركة.  البقعة  لهذه  الزائرون 
ت�سييق  اإىل  للهجرة   232 �سنة  �سدة احلكم فعمد  املتوكل  اعتلى  حتى 
وهدم  بتخريب  واأم��ر  احل�سيني،  احلائر  وزائ��ري  حمبي  على  اخلناق 
اأن  العلقمي. وبعد  الآثار واأجري فوقها ماء نهر  ال�سريح، وحميت تلك 
انتهى به الهالك �سنة 247 هجرية ت�سارع املحبون والزائرون ليعملوا 
باإعادة  ياأمر  اأن  العبا�سي  اإحياء ال�سريح، وهذا ما حدا باملنت�سر  على 
بينما  البناء  نحو  وتت�سارع  كربالء  يف  التاريخ  حوادث  لتجري  الت�سييد 

تعمل الأيدي اخلفية على تهدميه. 
كربالء اليوم 

حُمِيت اآثار املدن اأو بقيت، تكالبت ال�سنوات اأو خففت من وطاأتها، تظل 
الأر�س  �سطح  من  بوهجها  قريبة  �سم�س  �سياء  مثلما  وا�سحة  احلقيقة 
فال تتغري الأ�سياء ول متحى، وها هي كربالء اليوم قبة �ساخمة و�سحن 
م�ستمر.  لتجديد  متوا�سلة  ومعامل  منفتحة  متو�سعة  واأب���واب  �سريف 
حمبوه  له  مقد�س  املكان  اأن  كربالء  ملدينة  للزائرين  يو�سح  �سيء  كل 
املتوافدون من بالد �ستى واأ�سقاع بعيدة واأن بداية اأي عام هجري �سيعيد 
بذاكرة �سهر حمرم اإىل واقعة الطّف وا�ست�سهاد الإمام احل�سن )عليه 
دورتها  الأي��ام  وتعيد  وجماعته،  بيته  اأه��ل  من  جليل  نفر  مع  ال�سالم( 
باأعلى  لت�سرخ  املحبة  على  ثابتة  الأقدام  وتبقى  بنذورهم  النا�س  ويفي 

الأ�سوات: "لبيك يا ح�سن." 

مل ت�شهد الإن�شانية اأهمية مدينة ي�شرتجع التاريخ ذكرها ب�شكل متوا�شل مثل 
مدينة كربالء املقد�شة. وكاأن دورة الأيام متثل ف�شلها الذي مل ينته. لهذا بقيت يف 

ذاكرة الإن�شان دلياًل حيًا على وجود )ال�شاهد وال�شهيد(، ولتحمل يف اأثر مكانها ذلك 
( ماأخوذ عرب اأحاديث را�شخة يف  البعد التاريخي وت�شتح�شر الزمن القدمي يف )طفٍّ

وجدان الإن�شان.. فمن هي كربالء؟ وممَّ يتكون ا�شمها؟ وما اأهم وقائعها؟ 

جلُّ التاريخ مكاُن الذاكرِة و�شِ

خ�شري الزيدي - ت�ش�ير: �شباح المارة

كربالء..
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ومن اأبرز تلك املركبات التي جرى جتميعها 
ال�سغرية  احل��اف��الت  ���س��ي��ارات  واإن��ت��اج��ه��ا 
والكبرية من نوع )رمي( وبتخويل من �سركة 
ومركبات  و�ساحنات  ال�سويدية،  )�سكانيا( 
احل���م���ل ال����ل����وري ن����وع )����س���الح ال���دي���ن( 
الفرن�سية،  )رينو(  �سركة  من  وبرتخي�س 
التي  وال�ساحنات  امل��رك��ب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
كانت ذات كفاءة عالية اإذ تفوقت حتى على 

املركبات امل�ستوردة.
خط�ة اإيجابية

و�سف  اهلل(  عطا  �سامي  )اإح�سان  املواطن 
التي  والإي��ج��اب��ي��ة،  باجلبارة  اخل��ط��وة  ه��ذه 
ع��امل  يف  ل��ل��دخ��ول  الأوىل  اخل��ط��وة  تعترب 

بجميع  وامل���رك���ب���ات  ال�����س��ي��ارات  ���س��ن��اع��ة 
اأنواعها، م�سددًا على �سرورة �سعي ال�سركة 
العامة ل�سناعة ال�سيارات التابعة اإىل وزارة 
مع  التعاقد  على  للعمل  واملعادن  ال�سناعة 
كربيات ال�سركات العاملية العريقة واملعروفة 
و�سراء  لفتح  الفاخرة  ال�سيارات  ب�سناعة 
جميع  ل�سناعة  متكاملة  اإنتاجية  خطوط 
الكتفاء  وعدم  العراق  ال�سيارات يف  اأجزاء 
ال�سينية  ال�����س��ي��ارات  و���س��ن��اع��ة  بتجميع 
وج��ودة  مبوا�سفات  تتمتع  التي  والإي��ران��ي��ة 
والفرن�سية  الأمل��ان��ي��ة  ال�����س��ي��ارات  م��ن  اأق���ل 
العاملية  اجلودة  ذات  واليابانية  والأمريكية 

والكفاءة العالية.

الثقيلة  واملعدات  لل�سيارات  العامة  ال�سركة 
الرائدة يف  العراق  اإعادة جتربة  تعمل على 
عاملية  �سركات  مع  تعاقدت  وق��د  املنطقة، 
يف  رائ���دة  وجت���ارب  طويل  ب��اع  لها  ر�سينة 
جمال �سناعة ال�سيارات، وثمة خطط واعدة 
توفر  التي  ال�سناعة  ه��ذه  ب��ازده��ار  ت�سي 
ت�سغيل  عن  ف�ساًل  ماليًا،  م���ردودًا  للعراق 
اآلف الأيدي العاملة يف هذا املجال احليوي.

خطط واعدة
ل�سناعة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
)املهند�س  الثقيلة  وامل��ع��دات  ال�����س��ي��ارات 
حافظ عبود جميد( اأكد يف حديث ل�"جملة 
من  مبا�سر  وبدعم  ال�سركة،  اأن  ال�سبكة" 

لتطوير  واع���دة  خططًا  اأع���دت  ال�����وزارة، 
واإع��ط��ائ��ه��ا  امل��ه��م��ة  ال�سناعة  ه���ذه  واق���ع 
ول�سيما  واأهميتها،  تتنا�سب  عالية  اأولوية 
كثرية  فر�سًا  �ستوفر  ال�سناعة  ه��ذه  اأن 
توفري  على  وتعمل  العاملة،  لالأيدي  وكبرية 
العملة ال�سعبة للبلد التي ت�ستخدم لغر�س 
ا�سترياد ال�سيارات من خارج البالد، م�سريًا 
و�سعت يف ح�ساباتها  اأن هذه اخلطط  اإىل 
باع  لها  ر�سينة  عاملية  �سركات  مع  التعاقد 
ط��وي��ل وجت���ارب رائ���دة يف جم��ال �سناعة 
مع  وتعاونها  تعاقدها  خالل  من  ال�سيارات 
ومتطورة يف جمال  �سركات عاملية معروفة 
اأن  املمكن  م��ن  وك��ان  ال�سيارات،  �سناعة 
�سكل  العراق  يف  ال�سيارات  ل�سناعة  يكون 
اآخر لول عملية غزو العراق للجارة الكويت 
يف العام 1٩٩0 التي حالت دون تنفيذ عقود 
)مار�سيد�س(  �سركة  مع  ال�سركة  اأبرمتها 

الأمريكية  �سي(  اأم  )جي  و�سركة  الملانية 
فاخرة  اأن����واع  �سناعة  يف  املتخ�س�ستن 
واحلقلية  ال�سالون  �سيارات  خمتلف  من 

وال�ساحنات.
خط�ط اإنتاجية جديدة

واأو�سح جميد اأن ال�سركة، و�سمن خططها 
ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ا يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات 
والنتقال اإىل مرحلة الإنتاج وعدم الكتفاء 
كاملة  درا���س��ة  اأع���دت  التجمع،  بعمليات 
ل�سناعة  جديدة  اإنتاجية  خطوط  لإ�سافة 
تعمل  امل�ستوردة  ال�سيارات  واأج��زاء  اأب��دان 
بها  املعمول  العاملية  الأنظمة  اأح��دث  وف��ق 
حاليًا يف اأغلب م�سانع اإنتاج ال�سيارات التي 
يف   )ال��روب��ورت(  الآيل  الإن�سان  ت�ستخدم 
اأحوا�س  ون�سب  ال�سيارات،  اأجزاء  تركيب 
ملعاجلة اأبدان ال�سيارات، ول�سيما ال�سالون 
م��ن��ه��ا، ون�����س��ب اأف�����ران ح���راري���ة ل��ط��الء 

عملية  فاإن  معروف،  وكما  لأن��ه،  ال�سيارات 
�سبغ وطالء �سيارات ال�سالون تختلف عن 
اأن  اإىل  م�سريًا  ال�ساحنات،  ط��الء  عملية 
غياب الدعم احلكومي وقلة التخ�سي�سات 
املالية اأ�سهمت ب�سكل كبري يف تعطل وتاأخر 
ال�سركة  اأن  مبينًا  اخل��ط��ة،  ه���ذه  تنفيذ 
امل�سروع،  هذا  لتمويل  امل�ستثمرين  فاحتت 
اإل اأن تذبذب القوانن اخلا�سة بال�ستثمار 
املعمول فيها يف البالد كانت العقبة الرئي�سة 
التي اأدت اإىل عزوف امل�ستثمرين عن متويل 
العديد من هذه امل�ساريع، وال�سبب يعود اىل 
ال�سياع  من  راأ�سماله  على  امل�ستثمر  خوف 
على  وت�سجعه  حتميه  ق��وان��ن  وج��ود  لعدم 
العامة،  امل�����س��اري��ع  يف  وال�ستثمار  العمل 
كل  من  الرغم  وعلى  ال�سركة،  اأن  م��وؤك��دًا 
عقود  اإب����رام  م��ن  متكنت  امل��ع��وق��ات  ت��ل��ك 
الكورية ل�سركتي  ال�سيارات  جديدة لتجميع 

م��ي��دان  يقتحم  ال���ع���راق 
طه ح�شني�شناعة ال�شيارات 

ت�ش�ير: ح�شني طالب

يف  منت�شف �شبعينيات القرن املا�شي بداأ العراق حماولته الأوىل 
لقتحام ميدان �شناعة ال�شيارات، وهو ميدان تتناف�س فيه الدول املتقدمة 

ح�شب. اأوىل اخلطوات كانت عرب عملية جتميع ال�شيارات و�شناعة اأبدان 
ال�شاحنات الكبرية ومتو�شطة احلجم، ثم ما لبثت التجربة اأن تطورت بعد 

�شنوات اإىل �شناعة هياكل واأجزاء اأخرى من مكونات ال�شيارات،
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يف  الرائدتن  موتورز(  و)كيا  )هيونداي( 
العقود املربمة  ال�سيارت اىل جانب  �سناعة 
التي  والإيرانية  ال�سينية  ال�سيارات  لتجميع 

تقوم ال�سركة باإنتاجها حاليا. 
دعم حك�مي

ل�سناعة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
وزارات  طالب  الثقيلة  واملعدات  ال�سيارات 
واخلا�س  العام  القطاعن  و�سركات  الدولة 
خالل  من  لل�سركة  الدعم  تقدمي  ب�سرورة 
من  اإنتاجها  اأن  ول�سيما  منتجاتها،  �سراء 
)احلو�سية  اأنواعها  مبختلف  ال�ساحنات 
الأنواع  من  وغريها  والكاب�سات(  والقالب 
الأخرى، يتمتع مبوا�سفات عالية وكلفة اأقل 
من امل�ستورد، م�سريًا اإىل اإنتاج ال�سركة من 
القاطرات  لل�ساحنات  احلديدية  الأب���دان 
واجل��رارات  احلمل  ل�سيارات  واملقطورات 
بعد  اأنواعها  بجميع  والبطاريات  الزراعية 
اأن مت دمج �سركتي  )اإنتاج املعدات الثقيلة 
بعد  �سركتنا  م��ع  ال��ب��ط��اري��ات(  و�سناعة 
احلكومة  اأقرته  الذي  ال�سركات  دمج  قرار 
ال�سوق  متطلبات  ي�سد   ،201٦ ال��ع��ام  يف 

العراقية.
منتجاتها  و���س��راء  ال�سركة  دع��م  اأن  واأك��د 
وزي���ادة  ال�سركة  عمل  تطوير  يف  ي�سهم  
ن�سبة  زي��ادة  وبالتايل  الإنتاجية،  خطوطها 
العاملن وتوفري فر�س عمل للعاطلن، مبينًا 

بجميع  منتجاتها  لبيع  ال�سركة  ا�ستعداد 
متطلبات  وت��الئ��م  تنا�سب  ال��ت��ي  ال��ط��رق 

الدوائر احلكومية.
خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
و���س��رك��ات  اأف�����رادًا  ل��ل��زب��ائ��ن،  وت�سهيالت 
حكومية، ول�سيما مبا يتمثل ببيع منتجاتها 
هذه  جن��اح  م��وؤك��دًا  ب��الآج��ل،  او  بالتق�سيط 
التجربة مع عدد من الدوائر اخلدمية التي 
ا�سرتت الآليات من ال�سركة بدًل من عملية 
ا�ستئجارها من القطاع اخلا�س ودفع مبالغ 
الإيجار اىل ال�سركة كاأق�ساط لت�سديد مبالغ 
عزوف  اأن  واأ�ساف  واملعدات،  الآليات  تلك 
تلك ال�سركات والدوائر عن �سراء منتجاتنا 
اأ�سهم يف تكد�س الكثري منها، ول�سيما اإنتاج 
الزراعية،  والآلت  ال�ساحنات  من  ال�سركة 
على الرغم من كفاءة منتجانتا التي تناف�س 
ال�سركات  كربيات  اإنتاج  اجلودة  حيث  من 

العاملية املعروفة ب�سناعة ال�سيارات.
             اإ�شراك القطاع اخلا�س

وي���دع���و اخل���ب���ري وامل���ح���ل���ل الق��ت�����س��ادي 
اأن  ���س��رورة  اإىل  ع��ل��ي(  )���س��رغ��ام حممد 
تتخذ احلكومة العراقية جملة من القرارات 
والقوانن التي من �ساأنها الإ�سهام يف دعم 
بها  والو�سول  املحلية  ال�سناعات  وتطوير 
املنتجات  مناف�سة  يف  الطموح  م�ستوى  اإىل 
والنتقال  البالد  حاجة  �سد  بهدف  العاملية 

اىل مرحلة ت�سدير الفائ�س منها.
 وبن اأن �سناعة ال�سيارات يف البالد تعتمد 
يتجاوز  ل  اإذ  التجميعية،  ال�سناعة  على 
فقط  باملئة  الع�سرة  منها  ي�سنع  ما  ن�سبة 
ال�سركة  ل��دى  م��وج��ودة  خطوط  خ��الل  من 
على  ومتنى  ال�سيارات،  ل�سناعة  العامة 
القطاع  باإ�سراك  تقوم  اأن  ال�سناعة  وزارة 
هذه  يف  معها  ك�سريك  ل��ل��دخ��ول  اخل��ا���س 
ال�سناعة املهمة ودعمه من خالل ت�سجيعه 
وامل��واد  الأول��ي��ة  امل���واد  بع�س  �سناعة  على 
ال�سيارات  �سناعة  يف  الداخلة  الحتياطية 
ودع��م  حمليًا  ت�سنيعها  ب��الإم��ك��ان  وال��ت��ي 
خلق  يف  ي�سهم  �سوف  ما  امل�سنعن  �سغار 
عن  ال�ستغناء  اإىل  ت��وؤدي  تكاملية  �سناعة 
اخل��ارج،  من  امل�ستوردة  امل��واد  من  الكثري 
تقليل  على  اإيجابي  تاأثري  له  �سيكون  وه��ذا 
وت�سغيل  حمليًا  امل�سنعة  ال�����س��ي��ارة  كلفة 

العديد من الأيدي العاملة.

 

م�������ق�������االت

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  غري  احلاكم  ذل��ك  م�سري  فيها  ر�سمت  نبوءة  عن  عبارة  كلماتها 
الإ�سالمية، وكذلك بينت فيها اأن البقاء للحق والعدل وم�سري الطغيان اإىل زوال ولو 
ْب  بعد حن، 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 الأمن واأبوها �سيد البلغاء وكانت مقولتها عبارة عن 

تهديد وا�سح لعر�س ذلك الفا�سق امللعون.
�سدقِت يا مولتي، مل ي�ستطع ذلك الطاغية اأن ميحو ذكركم ومل ولن يدرك اأمدكم، 
فاأين قرب ذلك املهوو�س باملجون. اإنه يف دم�سق عبارة عن مكب للقاذورات، وهذا مرقد 
اأبي الأحرار الإمام احل�سن )ع( تفوح منه عطور اجلنة ويق�سده العامل الإ�سالمي من 
جميع بقاع العامل لريفعوا اأكف الدعاء من حتت قبته الذهبية اإىل الباري عز وجل 
ملكانته ك�سبط لر�سوله الأعظم )�س( لي�سل حجيج مرقده اإىل اأ�سعاف عدد احلجاج 
ذكرنا،  متحو  ل  "فواهلل  نبوءتك  لت�سدق  احل��ج،  فري�سة  لأداء  مكة  اإىل  الذاهبن 
وثائرها احل�سن )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 وغري امل�سلمة، لكونها 
ال�سيف، وهي الثورة التي يجود قائدها منذ مئات الأعوام ولأربعن 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�سن )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�سلمن  مع  يت�سابقون  وال�سابئي  امل�سيحي  وجدت  )ع(  احل�سن  الإم��ام 
الطعام بن الزائرين املتوجهن نحو كربالء املقد�سة �سريًا على الأقدام، بل وجدت 
يف مرقد النبي العزير )ع( لفتة كبرية كتب عليها "موكب عزاء النبي العزير)ع(" 
يا ح�سن/  "يا خريطة حتدد احلب  اأع��وام:  منذ  كتبته  ما  نف�سي  مع  رددت  وهناك 
وما لكينه اأر�س التكفيلك وطن/ من حمبتك عن حت�سد دمع عن/ ويح�سد الزارك 

حمامات ال�سحن".
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عديدة  مرات  وخ�سع  واحل��وادث  الق�س�س  من  الكثري  ال�سارع  هذا  �سهد 
لعمليات ال�سيانة، لكن تلك العمليات مل حتد من امل�سكالت التي يتعر�س 

لها م�ستخدمو هذا الطريق.    
معاناة 

يقول )رائد عبد اهلل، 40 عامًا، موظف حكومي(:"اإنه يواجه زحامًا �سديدًا 
على هذا ال�سارع اأثناء ذهابه اإىل عمله، وبالذات عند خمارجه، ويعاين هو 
و�سالكو هذا الطريق من املطّبات واحلفر التي تتزايد ب�سبب انعدام الإدامة 
على الطريق.  ودعا رجال املرور اإىل اإعطاء الأولوية للمركبات الداخلة من 

الطريق العام )تكون مدة عبورهم من التقاطعات اأكر من غريهم(".
ولفت اإىل عدم وجود ج�سور عبور امل�ساة على الطريق. وحلل هذه امل�سكلة، 
الباب  اأي قبل مدخل  يقرتح و�سع �سواخ�س مرورية على جانبي الطريق، 
ال�سرقي ومدخل النه�سة واملداخل الأخرى، مع تو�سعة ال�سارع عند ملتقى 
املكان  ال�سريع يف هذا  لأن  الر�ستمية(،  القناة )منطقة  ال�سريع مع  اخلط 
ي�سبح ممرين، ما ي�سبب اختناقنًا مروريًا، لأن هذا الطريق ت�سلكه �سيارات 
اأن  علمًا  اجلنوبية،  املحافظات  اأغلب  اإىل  املتجهة  وال�سيارات  املوظفن 
هنالك دائرة تابعة ملديرية املرور العامة بالقرب من ال�سارع من املمكن اأن 

يوؤخذ جزء من امل�ساحة املحيطة بها لتو�سعة الطريق.
اأرزاق النا�س 

الزحام  من  اأج��رة(  �سيارة  �سائق  �سنة،   51 الأم��ري،  عبد  )مهند  وي�سكو 
اليومي على هذا الطريق، ويرجح اأن ال�سبب الرئي�س هو  تقاطعات الوزيرية 
ومدخل ج�سر النه�سة والباب ال�سرقي، اإذ اأن اأغلب ال�سيارات يكون موقفها 
اأما بخ�سو�س منفذ الباب ال�سرقي  خارج املرائب فتعار�س حركة ال�سري، 
باجتاه الكرادة فتكون �سبب الختناقات املطّبات واحلفريات، التي تعرقل 

حركة ال�سري. 
وي�سيف اأن امل�سكالت الرئي�سة ق�سم منها مرورية واأخرى نتيجة قلة عمليات 

الإدامة لهذا اخلط ال�سريع املهم، الذي يعتربه طريقًا دوليًا.
وكيف  ال�سيانة  لغر�س  �سنوات،  ثالث  قبل  الطريق  اأغلق  كيف  وي�ستذكر 
اأ�سبح الو�سع ل يطاق، اإذ ازدادت الختناقات املرورية يف عموم حمافظة 

بغداد. 
اأمانة بغداد .. اإدامة وتاأهيل 

لأمانة  التابع  امل�ساريع-  دائ��رة   - الطرق  ق�سم  يف  م�سوؤول  م�سدر  ويقول 

التي متثل جزءًا من  ال�سريعة  اأحد الطرق  "اإن هذا الطريق ميثل   : بغدادً 
الطريق احللقي ملدينة بغداد، الذي يرتبط بطريق الدورة ال�سريع من جهة، 
وطريق �سالح الدين الأيوبي من جهة اأخرى، كما يرتبط اأي�سًا بطريق قناة 
اجلي�س عند �سدر القناة، وهو ل يحتاج اإىل تو�سيع كونه ي�ستمل على اأربعة 

ممرات للذهاب والإياب."
اأعمال �سيانة لأن   وعند �سوؤالنا عما حدث قبل قرابة الثالث �سنوات من 
ر كان معر�سًا لالنهيار، اأجاب امل�سدر الذي طلب عدم ذكر ا�سمه:  املج�سَّ
زال  فقد  الإن�سائية،  فقراته  بكل  ر  للمج�سَّ ال�سيانة  عمليات  اإجراء  "بعد 

اخلطر عنه متامًا واأ�سبح اآمنًا حلركة مرور العجالت."
واأكد اأنه يف الوقت احلا�سر ل توجد حاجة لغلق الطريق بعد اإجناز اأعمال 
لبع�س  اأن يجري غلق جزئي  تقارب ٩2%  على  وبن�سبة  ر  للمج�سَّ ال�سيانة 
لها  احلاجة  عند  الدورية  والإدام��ة  ال�سيانة  عمليات  اإجراء  عند  مقاطعه 
م�ستقباًل، اأما عن  مو�سوع تداخل الأعمال مع هيئة الإعمار والإ�سكان، فال 
يوجد تداخل ب�سكل مبا�سر، لكن هناك مواقع ل تزال عائديتها تابعة اإىل 
الهيئة، مثل نفق دم�سق، ونفق ال�سعب، ونفق بور �سعيد غربي القناة، كذلك 
بغداد،  اأمانة  قبل  من  وم�ستلمة  عهدتهم  يف  ماتزال  التي  العدل،  ر  جم�سَّ
وهناك �سيانه واأعمال دورية ق�سم منها عن طريق الإحالت، واآخر بتنفيذ 

مبا�سر. 
اإجراء مروري 

اإىل  امل��رور  مديرية  القا�سم  حممد  طريق  على  احل��وادث  تكرار  دفع  وقد 
ن�سر دوريات على طول اخلط ال�سريع ،وذلك ملنع مرور امل�ساة حفاظًا على 

�سالمتهم ،وكذلك منع وقوف العجالت اإّل يف احلالت الطارئة.
 وتقول مديرية املرور العامة يف بيان لها اإنها "ت�سعى جاهدة للحفاظ على 
�سالمة م�ستخدمي الطريق ،وذلك لكرة حوادث الده�س على طريق حممد 
وحفاظًا  الطريق  هذا  �سمن  تقع  التي  احلوادث  لكرة  وبالنظر   ، القا�سم 
على اأرواح املواطنن، وللحد من هذه احلوادث، وكذلك منع وقوف املركبات 

ب�سكل غري نظامي الذي ي�سبب عرقلة حركة ال�سري."

حممد القا�شم ..
ي�شتغيث!

يعد طريق حممد القا�شم للمرور ال�شريع من اأهم �شريع
الطرق يف بغداد ويبلغ طوله 20 كيلومرتًا، يربط 
مناطق جنوبي العا�شمة بغداد مبناطق �شماليها. 

وقد �شع حجر الأ�شا�س له يف 1979 وافتتح 
الطريق يف عام 19٨3. 

�شرمد ارزوقي
ت�ش�ير: بالل احل�شناوي



اجلليل  ال�سيد  مرقد  املقد�سة،  املراقد  هذه  من 
بكرحممد الأ�سغر بن علي بن اأبي طالب )ع(.

للتعريف  �سعيها  ويف  العراقية"،  ال�سبكة  "جملة 
زارت هذا  العراق،  الدينية يف  ال�سياحة  باأماكن 
الطريق  الذي يقع يف منت�سف  ال�سريف،  املرقد 
يف  الكفل  وق�ساء  احل��ل��ة  مدينتي  ب��ن  ال��راب��ط 
منطقة  وهي  )التاجية(،  منطقة  ت�سمى  منطقة 
بالنخيل  امل��زروع��ة  الغّناء  بالب�ساتن  م�سهورة 

والأ�سجار املثمرة.
 ي�سرح ال�سيخ )حممد طالب ال�سيالوي(، الأمن 
اخلا�س ال�سابق ملزار �سهيد الطف بكر بن الإمام 
علي  بن  الأ�سغر  حممد  ال�سيد  ن�سب  )ع(،  علي 
بن اأبي طالب عليه ال�سالم والذي يكنى ب�)بكر(، 
ال��دارم��ي��ة،  النه�سلية  م�سعود  بنت  ليلى  واأم���ه 
بعد  عليه(  اهلل  )�سالم  املوؤمنن  اأم��ري  تزوجها 

واقعة اجلمل يف الب�سرة.
ق�شته 

ال�سريف:  املرقد  �ساحب  ق�سة  ال�سيالوي  يروي 
اأولد  اأ�سغر  هو  3٦ه���،  �سنة  بعد  ولدت��ه  كانت 
بني  اأخواله من  اأبي طالب)ع(.  بن  الإم��ام علي 
نه�سل من بني دارمي، وهم عائلة معروفة بولئها 
تاريخ  املوؤمنن )ع(، وهنالك اختالف يف  لأمري 
اإن��ه ول��د ع��ام 38ه���،  ولدت���ه، فمنهم م��ن يقول 

والق�سم الآخر يقول اإنه ولد عام 3٩ه�.
اأن  اإىل  املوؤمنن  اأم��ري  اأب��ي��ه  اأح�سان  يف  تربى   
ج  ا�ست�سهد مع اأخيه الإمام احل�سن )ع(، حيث توَّ
املعطاء  حياته  م�سرية  عليه  تعاىل  اهلل  ر�سوان 
مبوقفه امل�سرف الذي مازلنا نتذاكره اإىل يومنا 

هذا، ووقوفه مع اأخيه الإمام احل�سن )ع( عندما 
ذو  علي  "�سيخي  ويقول:  يرجتز  وهو  للقتال  برز 
عن  معروفة  الأرج���وزة  وه��ذه  الأطوِل،"  الفقار 
اإذ  ال�سرية  اأ�سحاب  ويذكرها  الأ�سغر  حممد 

يقول:
�سيخي علي ذو الفخار الأطوِل

من ها�سم ال�سدق الكرمي املف�سِل
هذا ح�سن ابن النبي املر�سِل
عنه نحامي باحل�سام امل�سقِل

تفديه نف�سي من اأخ مبجل
يارب فامنحني ثواب املنزِل

 ه��ذه الأب��ي��ات ت��دل��ل على ولئ���ه لأخ��ي��ه الإم���ام 
اأنه  على  ال�سرية  اأ�سحاب  اأجمع  )ع(،  احل�سن 
قتل ع��ام ٦1ه��� يف واقعة طف ك��رب��الء، وه��و ما 
قرب  على  املوجودة  ال�سخرة  على  منقو�سًا  وجد 
حممد الأ�سغر اإذ كتب عليها :)هذا قرب بكر بن 
�سنة  وفاته  كانت  الها�سمي،  طالب  اأبي  بن  علي 
ال�سخرة  وهذه  ال�سالم(.  ه� على مهاجرها   ٦0
كتاب  �ساحب  الدين(  )ح��رز  يذكرها  معروفة 
ال�سخرة  ه��ذه  يقول:  ال��ذي  امل��ع��ارف(  )مراقد 
وجدت يف عهد مرجعية ال�سيد حممد القزويني، 
اأحد  مراجع ال�سيعة يف احللة وعلم من اأعالمها. 
حينما  1٩02م  �سنة  املرقد  اإعمار  ب��داأ  وعندها 
حم��راب  يف   ال�سخرة  ووج���دت  القرب  نب�س  مت 
اأبي  بن  علي  بن  بكر  اأن  هل  تثبت  القرب،  داخ��ل 
طالب )ع( هو اأحد �سهداء الطف، وهل دفن يف 
اأم يف احللة، ال�سبب الذي يذكره ال�سيخ  كربالء 
املفيد يف كتاب )الإر�ساد( ويذكر روايتن، لكنه 
اأن  وهي  ا�ستبعدها  الأوىل  القوية،  الرواية  يحبذ 
فر�َسُه هامت به بعد اأن جرح، واجلراحات كانت 
به  املوجود  املكان  هذا  اإىل  كربالء  من  �سديدة، 
ا�ستبعد  يقول  التاجية،  الآن يف احللة يف منطقة 
ذلك لبعد امل�سافة. اأما الرواية الثانية التي اأيدها 

متيزت حمافظة بابل باحت�شانها اأكرب عدد من مقامات 
الأنبياء واملقد�شات ومراقد الأولياء ال�شاحلني الذين جعلهم 

اهلل �شبحانه وتعاىل منارًا ورحمة ن�شتلهم منهم الإميان 
وال�شرب والأخالق احلميدة يف وقت بلغ ال�شراع بني احلق 

ه. والباطل اأ�شدَّ

بكُر بن الإمام علي بن اأبي طالب )ع(..

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

الذي حملتُه  جريُح الطفِّ 
فر�ُشُه اإىل مرقده ال�شريف
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املكان  ه��ذا  تقول:  اهلل(  )رحمه  املفيد  ال�سيخ 
لأخواله بني نه�سل باعتبار اأمه ليلى بنت م�سعود 
النه�سلية الدارمية واأن اأخواله نقلوه من كربالء 

اإىل هذا املكان.
م�شهد عامر بالزائرين 

زيارته  ال�سيالوي:  ال�سيخ  يحدثنا  زي��ارت��ه  عن 
واأبي  )ع(،  احل�سن  الإمام  باأخويه:  اأ�سوة  تكون 
املرقد  وي��ك��ون  اجلمعة،  ليلة  العبا�س،  الف�سل 
عامرًا بالزوار، وكذلك اأيام حمرم احلرام واأيام 
�سهري  اأي���ام  يف  ه��ي  اخلا�سة  وال��زي��ارة  �سفر، 
اأربعينية  ويف  رم�سان،  �سهر  ويف  و�سفر  حمرم 
الإمام احل�سن يعود الزوار لتعزية وموا�ساة ابن 
اأمري املوؤمنن )ع(، ويتوافد على زيارته كثري من 

الزوار من الدول العربية والإ�سالمية.
وقد ا�ستقبل املزار اأكر من 2500 عائلة يف هذا 
املكان من اأ�سل 5000 عائلة دخلت اإىل حمافظة 
بحيث  املزار،  لهذا  الأوفر  فكانت احل�سة  بابل، 
رين  املهجَّ مل�ساعدة  اخل���رّية  ال��ن��ا���س  اجتمعت 
واح��د  مركزين:  اأن�ساأنا  اإذ  تلعفر  اأه���ايل  م��ن  
قاعة  توجد  كما  للنازحن،  والآخ��ر  للمتطوعن 
ملبيت الزوار، واأن�سئت الآن مدر�سة دينية حوزوية 
قبل �سنتن، وهذه املدر�سة باإدارة ومالك ن�سوي 
متخ�س�س بالدرا�سات احلوزوية الإ�سالمية، كما 
الأمانة  موافقة  بعد  الأمية  ملحو  مدر�سة  اأن�سئت 
الأمن  بنائب  متمثلة  ال�سيعية  للمزارات  العامة 
اجلوهر،  خليفة  ال�سيخ  �سماحة  للمزارات  العام 
وتوجد قرابة 130 طالبة يف مراحل عدة، كذلك 

ومباركة  بوجود  دينية  ا�ستفتاءات  وح��دة  توجد 
ويف  اخلفاجي،  حممود  ال�سيخ  املرجعية  معتمد 
للمزار  وجماعة  جمعة  اإم���ام  ه��و  ال��وق��ت  نف�س 
ال�سريف، وهو اأكرب مكان تقام فيه �سالة اجلمعة 
يف  ال�سي�ستاين  ال�سيد  ملعتمد  بابل  حمافظة  يف 

هذا املكان.
اإعمار املرقد ال�شريف

اجلبوري(،  عامر  )املهند�س  ي�سرح  جهته،  من 
هذا  يف  املت�سرفن  العاملن  املهند�سن  اأح���د 

املزار، مراحل الإعمار وتفا�سيل املزار:
�سهدها  التي  الإعمار  اإن مراحل  يقول اجلبوري 
اأول  قدمية،  ل�سنوات  تعود  املبارك  امل��زار  ه��ذا 
�سهدت  ال��ت��ي  1٩03م  �سنة  يف  ك��ان��ت  ع��م��ارة 
عمليات التنقيب وعر على ال�سخرة التي تعترب 
من النفائ�س، وبعد ذلك توالت عمليات الإعمار 
املوجودين  وال�سدنة  الأه��ايل  قبل  من  والرتميم 
عام  يف  وبالتحديد  2003م،  بعد  املنطقة  يف 
نظامية  حكومية  اإعمار  عملية  ح�سلت  2012م 
اإىل  العمل  اأحيل  ال�سيعي،  الوقف  دي��وان  بداأها 
اإحدى ال�سركات، بعد ذلك مت �سحب العمل منها 
لتلكئها يف العمل واأحيل اإىل �سركة اأخرى، لكن يف 
عام 2015م وب�سبب الأزمة املالية التي ع�سفت 
بالبالد من جراء انخفا�س اأ�سعار النفط توقف 
العمل يف هذا املزار، وليزال العمل متوقف حتى 

يومنا هذا وال�سبب هو الأزمة املالية.
الأمانة العامة للمزارات ال�سيعية، املتمثلة بنائب 
اجلوهر،  خليفة  ال�سيخ  �سماحة  ال��ع��ام  الأم���ن 
مع  بالتعاون  قامت  اإذ  الأي��دي،  مكتوفة  تقف  مل 
امل�ساريع  من  بالعديد  بابل  يف  املحلية  احلكومة 
بنظام التنفيذ املبا�سر وواحد من هذه امل�ساريع 
وغلفت  اكتملت  والآن  املباركتن،  املئذنتن  بناء 
بالكا�سي الكربالئي، وهناك م�ساريع اأخرى منها 

امل�سروع الرئي�س املتوقف املكون من 
جزءين اأ�سا�سين: اجلزء الأول هو 
احل�سرة ال�سريفة التي ت�سم املرقد 
املقد�س وكذلك الأواوين اخلارجية 
طبعًا، امل�ساحة الكلية لهذا امل�سروع 
ال�سخم هي 1٦000األف م2 بحدود 
اإن  كبرية  م�ساحة  وه��ي  2٦دومن���ًا 
اكتملت �سوف تقدم خدمات كثرية 
وارتفاع  31م  املئذنتن  ارتفاع  ويبلغ  للزائرين، 
القبة 21م، وارتفاع ال�سقف يف احل�سرة ال�سريفة 
ب�)العن  ال��داخ��ل  م��ن  م��زج��ج  10م  اإىل   ٩ م��ن 
كار(، ومن اخلارج بالكا�سي الكربالئي والنقو�س 
الإ�سالمية،  العمارة  بفن  املعروفة  الإ�سالمية 
باجتاه  اأم��ام��ي  ب��اب  فقط:  اثنان  الأب���واب  ع��دد 
بالنجف،  احللة  يربط  ال��ذي  الرئي�س  ال�سارع 
وباب جانبي. ال�سحن ال�سريف له بابان: اأمامي 
م�ساحة  اأمامهما  بابان  لها  احل�سرة  وجنوبي. 
ومثله  للرجال  ن�سف  مق�سومة  500م  احل��رم 
قاعات  واأخ��رى  غرف  بع�سها  الأواوي��ن  للن�ساء. 
�سيافة  ودور  للزائرين  وا���س��رتاح��ات  درا���س��ي��ة 
وتاأهيل حدائق يف الواجهة الأمامية للمزار، بنيت 
البناء  هذا  دينار،  مليون  و450  مليارين  بكلفة 
توقف اأي�سًا ب�سبب الأزمة املالية يف عام 2020م 
 2020/2/5 ب��ت��اري��خ  ب��ه  العمل  ا�ستئناف  ومت 
وهناك م�سروع اآخر تابع اإىل حمافظة بابل �سمن 
الأواوين،  اإن�ساء  ال�ستثمارية هو م�سروع  اخلطة 
وه����ذا امل�����س��روع ك��ب��ري وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��دار���س 
وقاعة  كبرية  �سيافة  وقاعة  كبري  ومطعم  دينية 
ا�ستحدثتها  اأخرى  للمنا�سبات، وهنالك م�ساريع 
الأمانة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  اخلا�سة  الأمانة 
للمزار  اجلنوبية  الواجهة  تاأهيل  منها  العامة 
وعمل �سياج خارجي وحدائق ب�سكل يليق باملزار 
ال�سريف، ومن خالله تقدمي خدمات للزائرين، 
بالطريق  لربطه  امل��زار  فتح  هو  اآخ��ر  وم�سروع 
الرئي�س بن احللة والكفل، لكن الأرا�سي اأمامه 
غري م�ستملكة، وم�سروع الفندق كان على املنحة 
ال�سينية وننتظر امل�سادقة من الوقف ال�سيعي. 

اأكرب  ميتلك  امل��زار  اأن  حديثة  اجلبوري  يختتم 
اأر�س من بن املزارات امل�سجلة يف حمافظة بابل، 

وهي 2٦ دومنًا خا�سة باملزار.

املهند�س عامر اجلبوريال�سيخ حممد ال�سيالوي
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د. ح�شن عبد را�شي

رازونة

خبز النا�س

اإىل  ُت�سطر  الدول واحلكومات قد  اأن  القا�سي والداين  يعلم 
ا�ستجابة  اأو  ما،  اأزم��ة  �سغط  حتت  امل��واد  بع�س  اأ�سعار  رفع 
ملتغري اقت�سادي ما، لكن املواد الأ�سا�سية هي اآخر �سيء تفكر 
يف رفع اأ�سعاره، لأن تلك املواد متثل قاعدة اقت�ساد ال�سعب، 
ت�ستبك  وه��ي  املهم�سة،  والطبقات  للفقراء  الأخ��ري  وامل��الذ 
ترتفع  اأ�سعارها  رفع  ففور  تقريبًا،  �سيء  بكل  وثيقًا  ا�ستباكًا 
القت�سادية،  القواعد  وتتخلخل  الأخرى  الأ�سياء  كل  اأ�سعار 
العام،  ال�سيا�سي  املناخ  يف  الثقة  ان��ع��دام  من  حالة  وت�سيع 
يف  موظفًا  اأم  عمل  بال  اأك��ان  �سواٌء  العادي،  املواطن  وي�سعر 
اأي من القطاعات منخف�سة الأجور، اأنه اأ�سبح اأكر قربًا من 
القابعن  نادي  املنخرطن يف  عدد  يزداد  بينما  الفقر،  خط 

حتت ذلك اخلط اللعن.
اأتذكر اأن النظام ال�سابق عندما اأراد اأن يلعب هذه اللعبة مع 
ال�سعب العراقي اأوا�سط الثمانينيات، وكان اقت�ساد البلد ما 
يزال متينًا وكانت معدلت ت�سدير النفط كافية لتوفري �سلة 
من  تعاين  تكن  مل  الزراعة  اأن  عن  ناهيك  املواطنن،  غذاء 
اإىل رفع �سعر مادة يحتاجها كل بيت  م�سكالت كثرية، عمد 
ال�سعر  ن�سبة  وكانت  الطماطم،  معجون  مادة  وهي  عراقي، 
 400( القدمي  ال�سعر  اإىل  فل�س(  ومئة  )دينارين  اجلديد 
اأرب��ك  ال��ذي  الأم��ر   %  525 ت�ساوي  ال��واح��دة  للعلبة  فل�س( 

النا�س حينها، و"دّوخهم" ويبدو اأن تلك كانت هي الغاية.
واإج����راءات  القت�سادية  والعقوبات  احل�سار  ج��اء  مل��ا  ث��م 
من  وزادت  ال�سعب  ج���راح  عّمقت  ال��ت��ي  اآن����ذاك  احل��ك��وم��ة 
وم�ستقاتهما  وال���دج���اج  ال��ل��ح��م  ال��ن��ا���س  َح����َذَف  م��ع��ان��ات��ه، 
م�سرتياتهم،  �سالل  م��ن  الفاكهة  وح��ذف��وا  م��وائ��ده��م،  م��ن 
ت�سارع  ثم  اأطفالهم،  ذاكرة  من  واملرطبات  احللوى  وحذفوا 
اأيام رفاهيتهم  النهيار وعاد النا�س يجرتون ما كانوا نبذوه 
القت�سادية الق�سرية؛ فنب�سوا من مكبات النفايات اإطارات 

"ماطورات"  وا�ستخرجوا  الريحة"  اأب��و  "التاير  ال�سيارات 
معاطف  البطانيات  وخاطوا  ت�سليحها،  واأع��ادوا  الثالجات 
و"قما�سل" وقَلَب ال�سباب ياقات قم�سانهم مرتن، ومل يكن 
ذلك، وحقكم، من باب اإعادة التدوير، بل "من ل جارة" كما 
من  امل�سنوع  اخلبز  اأكلوا  حن  دفاعاتهم  اآخر  وانهار  يقال، 

الق�س والنوى وبع�س احلنطة ال�سيئة.
اليوم يعي�س املواطن اإرها�سات و�سع كالذي مّر، اإذ ارتفعت 
اأ�سعار الطماطم والزيت واخلبز على نحو مفاجئ ومن غري 
اإنذار، وحتمًا من غري �سرورة ُملجئة، فاأ�سعار النفط  �سابق 
ومعدلت  ف�سيئًا،  �سيئًا  اأك��ر  وتتعافى  حالتها  اأف�سل  يف 
الت�سدير باألف خري اأي�سًا، والطماطم ُتزرع بوفرة من الزبري 
حتى زاخو، وي�سطر زارعوها اأحيانًا اإىل اإلقائها يف ال�سوارع، 
بينما  املواطنن،  اإىل  ويو�سلها  وي�سوقها  ي�سرتيها  اأحد  ل  اإذ 
مكرمة  معززة  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  طماطم  ت�سل 
الأمر  "منافذ حدودية"،  وب�سعة  الأميال،  اآلف  اإلينا  عابرة 
تلك  وراء  يقف  عمن  وال�ستفهام  التفكر  اإىل  يدفعنا  ال��ذي 
والفعاليات  احلكومة  موقف  وع��ن  املتع�سفة!  الإج����راءات 
ال�سيا�سية وال�سعبية من كل هذا، و�سبب هذا ال�سكوت املريب.
اللحم  خ��ذوا  عليكم..  وعلي  وحممد  اهلل  �سامين  ع��م��ي.. 

والدجاج والرفاهيات كلها، ودعوا خبز النا�س للنا�س.

ثم ملا جاء احل�شار والعق�بات القت�شادية 
واإجراءات احلك�مة اآنذاك التي عّمقت جراح 

ال�شعب وزادت من معاناته، َحَذَف النا�س 
اللحم والدجاج وم�شتقاتهما من م�ائدهم، 

وحذف�ا الفاكهة من �شالل م�شرتياتهم، 
وحذف�ا احلل�ى واملرطبات من ذاكرة 

اأطفالهم...



يخيل لكثري من النا�س عند 
احلديث عن اإمكانيات اخرتاق 
الهاتف الذكي اأن الأمر 
يقت�شر على الو�شول اإىل 
ال�شور واخرتاق ح�شابات 
مواقع التوا�شل الجتماعي 
وا�شتخدمها لبتزاز 
امل�شتخدمني لتحقيق غاية 
معينة اأو احل�شول على مبالغ 
مالية، لكن احلقيقة اأكرب من 
ذلك بكثري.

رفاه ح�شن

اإىل اأي مدى ميكن 
؟اخرتاق هاتفَك الذكي

الهواتف  م�ستخدم  عزيزي  تعلم  اأن  املهم  من 
الذكية، �سواٌء اأكنت مت�ساًل على �سبكة الإنرتنت 
اأم مل تكن، فاإن اإمكانية اخرتاق هاتفك الذكي 
اأكرب بكثري مما تتخيل اأو تتوقع، واإن ما ا�ستجد 
ي�سكل لك �سدمة كبرية عن  يف هذا املجال قد 
يعي�سها  التي  اخل�سو�سية  ان��ع��دام  حالة  عمق 
ب�سكل  املتطورة  التكنولوجيا  لهذه  م�ستخدم  اأي 
من  كثري  يف  مواكبتها  �سعوبة  ل��درج��ة  �سريع 

الأحيان.
اخ���رتاق  ط���رق  ت��ع��ددت  امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  م��ع 
الهواتف الذكية، فقد كانت اإمكانية الو�سول اإىل 
ا�ستخدامات  على  تقت�سر  امل�ستخدمن  هواتف 
برامج  عرب  ال�ستخبارات  واأجهزة  احلكومات 
متخ�س�سة  عاملية  �سركات  تقدمها  وتطبيقات 
ا�ستخدام  دائ���رة  ات�ساع  وم��ع  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 
بع�س  قدمت  الذكية  والأجهزة  الإنرتنت  �سبكة 
ال�سركات خدمة مراقبة الأطفال من قبل الآباء 
ال��ذي  املظلم  اجل��ان��ب  م��ن  حمايتهم  اأج��ل  م��ن 
ومع  التقنيات.  ه��ذه  ا�ستخدام  عليه  ينطوي 
ذلك فاإن هذه الربامج والتطبيقات ا�ستخدمت 
�سغرية  جولة  اأخ��ذ  عند  اأي�سًا.  الكبار  ملراقبة 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  التطبيقات  متاجر  يف 
ب��اخ��ت��الف��ه��ا جن��د جم��م��وع��ة ل ب��اأ���س ب��ه��ا من 
لكل  جماين  ب�سكل  املتوفرة  التج�س�س  تطبيقات 
التي  الإمكانيات  حمدودية  ومع  امل�ستخدمن، 
اإىل حد  اأنها جيدة  اإل  التطبيقات  تقدمها هذه 

ما.
النظر عما  بغ�س  اإمكانية الخرتاق كثرية جدًا 

جمانية،  اأو  الثمن  مدفوعة  كانت  اإذا 
ي�سبح  امل��خ��رِتق  اأن  اإذ 

الو�سول  على  ق����ادرًا 
يكون  رمب��ا  بيانات  اإىل 

�ساحب اجلهاز املُخرَتق ل يعلم 
النا�س  اأغلب  اإن  اإذ  اأ���س��اًل،  بوجودها 

اخرتاق  عند  يح�سل  قد  ما  اأ�سواأ  اأن  يعتقدون 
ال�ستوديو  اإىل  الو�سول  يتم  اأن  الذكي  الهاتف 
ذلك  من  اأك��ر  مرعب  الواقع  لكن  والر�سائل، 
بكثري، ذلك اأن "الهكر" بعد اأن ي�سل اإىل هاتف 
الهاتف  يف  التحكم  على  ق��ادرًا  �سيكون  �سحيته 

من  فيتمكن  احلريف،  مبعناها   100% بن�سبة 
الطالع على كل البيانات املتوفرة داخل اجلهاز 
اأو املرتبطة به باأي �سكل من الأ�سكال من �سور 
اإمكانية  يتعدى  هنا  الأمر  ور�سائل.  وفيديوهات 
وا�ستحداث  حذف  على  قادر  فالهكر  الط��الع، 
مت  التي  البيانات  معرفة  اإمكانية  مع  البيانات 
و�سع  يف  �سيكون  كما  ذل���ك،  مت  وم��ت��ى  حذفها 
املخرِتق "الهكر" معرفة موقع ال�سحية احلايل 
عن  ف�ساًل  �سابقًا،  زاره���ا  التي  الأم��اك��ن  وك��ل 
ال�سجل ملعرفة  اإىل املت�سفح وم�ساهدة  الو�سول 
ك��ل امل��واق��ع وال�����س��ف��ح��ات ال��ت��ي ج���رى البحث 
اإىل  اإمكانية الو�سول  اأن نن�سى  عنها. ول ينبغي 
الهكر  ي�ساعدان  الذين  واملايكروفون  الكامريا 
املحادثات  كل  وت�سجيل  ال�سحية  ت�سوير  على 
التقاطها،  من  الهاتف  مايكروفون  يتمكن  التي 
لوحة  �سكل  على  تقدميه  يتم  واأك���ر  ذل��ك  ك��ل 
الو�سول  م��ن  بو�ساطتها  الهكر  يتمكن  حتكم 
الر�سائل  واإر�سال  واحل��ذف  والتعديل  والتحكم 
بع�س  اأن  الأخ�����رى، ح��ت��ى  الأم�����ور  م��ن  وك��ث��ري 
حتركات  بكل  للهكر  اإ���س��ع��ارًا  تعطي  ال��ربام��ج 
ال�سحية داخل هاتفه الذكي. والأ�سواأ من ذلك 
كله اأنه من غري املمكن متييز الهواتف املخرتقة 
اأن  اإذ يجري الخرتاق دون  عن غري املخرتقة، 

يجد ال�سحية اأي �سيء يدل على ذلك.
اأم����ا ع���ن ك��ي��ف��ي��ة و����س���ول ال��ه��ك��ر اإىل ه��ات��ف   
عليه  الع�سري  ب��الأم��ر  لي�س  ذل��ك  ف��اإن  ال�سحية 

ال�����ط�����رق اأب������������دًا ل���ك���رة 

�سخ�سًا  املخرتق  يكون  اأن  فاإما  والإمكانيات، 
قريبًا من ال�سحية لدرجة اأن يفتح هاتفه ويثبت 
له برنامج التج�س�س، اأو اأن يخرتق الهاتف عرب 
)الواي  �سبكة  اخ��رتاق  طريق  عن  اأو  البلوتوث، 
على  لل�سيطرة  ملغومة  ر�سالة  باإر�سال  اأو  فاي( 

الهاتف.
�سحيته  املخرتق  يعرف  اأن  ال�سروري  من  لي�س 
لأن بع�س عمليات الخرتاق تتم فقط لأجل جمع 
البيانات عن امل�ستخدمن وبيعها للجهات املهتمة 
اأو يف  �سيا�سية  لأغرا�س  ت�ستخدمها لحقًا  التي 
جمال الإعالنات، وهنا نذكر �سريحة وا�سعة من 
"من �سيهتم  النا�س الذين يرددون دائمًا عبارة 
كثريون  هنالك  ال��واق��ع  يف  هاتفي!!"  ب��اخ��رتاق 
الغاية من وراء ذلك،  يهمهم ذلك مع اختالف 
اأو  جت��اري  وبع�سها  �سخ�سي  الغايات  فبع�س 

ت�سويقي.
كيف  ه��و  جميعًا  ي��راودن��ا  ال��ذي  ال�����س��وؤال  ولعل 
الخ��رتاق؟  من  الذكية  اأجهزتنا  حماية  ميكن 
كليًا  وم�سمون  اآم��ن  �سبيل  يوجد  ل  اأن��ه  واحل��ق 
اخ��رُتق��ت  ق��د  ال��دف��اع  خ��ط��وط  فكل  حلمايتها، 
ما  كل  لكن  م�ستمرًا،  ال�سراع  وم��ازال  م�سبقًا، 
مع  يتعامل  اأّل  ه��و  فعله  امل�ستخدم  على  يجب 
املواقع امل�سبوهة اأو غري املحمية، وعدم فتح اأي 
ف�ساًل  جمهولة،  جهة  من  مر�سل  ملف  اأو  رابط 
حل�ساب  ول�سيما  قوية،  �سر  كلمات  اختيار  عن 
)اجليميل( الذي ميثل اخرتاقه اخرتاقًا كاماًل 
التي  الأجهزة  كل  ي�سمل  وذل��ك  الذكي  للهاتف 

تعمل بنظام الأندرويد.
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كبري  �ساأن  لها  �سيكون  التي  العربية  الوطنية 
بوك�سنغ  ال��ك��ك  لعبة  اأن  خا�سة  م�ستقباًل، 
مت  اأن  بعد  الومل��ب��ي��ة  الل��ع��اب  م��ن  اأ�سبحت 
للمنتخبات  متنياتنا  موؤخرا،  عليها  الت�سويت 
العربية التالق يف البطولت الأوملبية القادمة. 

مناف�شات قوية 
الحت��اد  رئي�س  �سبيح  حممد  ع��د  جهته  م��ن 
امل�سري للكيك بوك�سينج البطولة العربية التي 
ا�ست�سافها العراق يف مدينة دهوك ناجحة من 
وا�ساف  والتنظيمية،  الدارية  النواحي  جميع 
للرجال  مبنتخبن  البطولة  يف  �ساركنا  لقد 
منتخبات  بن  قوية  مناف�سة  فكانت  والن�ساء، 
منتخبنا  ح�سل  وقد  والردن،  وم�سر  العراق 
فالنزالت  والف�سية،  الذهبية  امليداليات  على 
النهائية كانت قوية جدا، ل �سيما التي جمعت 
املنتخب العراقي بامل�سري او املنتخب الردين 
جنحت  البطولة  عموما   ، وه��ك��ذا  وامل�سري 
ب�سكل مثري، تطلعاتنا للمرحلة املقبلة اأكر من 
هذا ال�سيء كون اللعبة مت اعتمادها لعبة اوملبية 
وهذا  الدولية،  اللجنة  قبل  ر�سمية من  ب�سفة 
امل�ستويات،  كافة  على  العمل  يتطلب م�ساعفة 
العالية  للم�ستويات  ارتياحه  عن  �سبيح  وعرب 
يف  والن�سوي  الرجايل  املنتخبان  قدمها  التي 
الذهبية،  الو�سمة  على  وح�سولهما  البطولة 
ل �سيما املنتخب الن�سوي امل�سري الذي ح�سل 

على املركز الول.

�شيافة عراقية اأ�شيلة
من جهته قال مدرب املنتخب الردين عي�سى 
ابو ن�سار: جهود كبرية بذلها الحتاد العراقي 
العربية  البطولة  اق��ام��ة  اأج���ل  م��ن  امل��رك��زي 
جمعت  البطولة  رائع،  ب�سكل  باقامتها  وجنح 
جنوم اللعبة ل �سيما منتخبات العراق وم�سر 
اإ�سافة اىل الردن حيث متتلك هذه املنتخبات 
كانت  لذلك  وعامليا،  اآ�سيويًا  مميزين  لعبن 
البطولة قوية وفيها تناف�س كبري على املراكز 
خطف  الن�سامى  اأبطالنا  ا�ستطاع  اإذ  الوىل، 
الثاين  املركز  حم��رزا  ذهبية،  ميداليات    6
بعد العراق الذي حل باملركز الول، ل ي�سعني 
هنا ال اأن اأ�سكر ال�سيافة العراقية الرائعة من 
بوك�سنغ  الكك  �ستتاألق  اهلل  �ساء  اإن  ال�سقاء 

املقبلة  الوملبياد  �سيما  ل  العاملية،  ال�سوح  يف 
حلم  نحقق  ان  �سن�ستطيع  حيث  فرن�سا  يف 
اأبطالنا  خطف  خالل  من  العربية  الريا�سة 
التمني  وهذا  ذلك  نتمنى  الذهبية  لالأو�سمة 
اللعبة  هذه  يف  العرب  جنوم  عن  ببعيد  لي�س 
مايكون  اأجمل  فيها  وقدمنا  ع�سقناها  التي 

على مدار ال�سنن ال�سابقة. 
 الو�شام الأوملبي يف عهدة اللعبة

واخريا حتدث جنم املنتخب الوطني العراقي 
الآ�سيوي علي جمبل  الذهبي  الو�سام  �ساحب 
العراقي  الحت��اد  بذلها  كبرية  جهود  قائال: 
املركزي بالكك بوك�سنغ من اأجل اقامة البطولة 
قا�سم  فال�سيد  ال��ع��راق،  يف    12 ال��  العربية 
كثرية  اأعباء  حتمل  الحت��اد  رئي�س  الوا�سطي 
من اأجل اإجناح البطولة التي ح�سرها ال�سيد 
ورئي�س  درجال  عدنان  الكابنت  ال�سباب  وزير 
وح�سورهما  ح��م��ودي  رع��د  الوملبية  اللجنة 
كبريا  وداف��ع��ا  خا�سة  نكهة  البطولة  اأع��ط��ى 
فالبطولة  املميز،  ال�سيء  تقدمي  يف  لالعبينا 
كانت قوية جدا نتيجة م�ساركة اأبطال العرب 
م�سر  م��ن  افريقيا  اأب��ط��ال  �سيما  ل  فيها، 
حقق  وقد  الردين،  املنتخب  وجنوم  ال�سقيقة 
من  يكون  م��ا  اأروع  العراقي  املنتخب  جن��وم 
ولالنظمة  الوىل  امل��راك��ز  خطفهم  خ���الل 
اأحقق  اأن  ا�ستطعت  يل  بالن�سبة  ال��ث��الث��ة، 
ال�� 57 كغم بنظام  امليدالية الذهبية يف وزن 

ا�ستعداد  هي  البطولة  هذه  اأن  حقيقة   ،  K1
التي  املقبلة  اآ�سيا  لبطولة  العراقي   املنتخب 
فيها،  كلمتهم  بوك�سنغ  الكك  ا�سود  �سيقول 
فقد انقطعنا عن بطولة اآ�سيا منذ عام 2018  
ب�سبب الوباء وتاأجيل البطولت اأكر من مرة، 
اإن �ساء اهلل بعد انفراج اأزمة الوباء �سن�سارك 
اعداد  وهو  العاملية  البطولت  يف  العام  هذا 
و�سيكون  فرن�سا  يف  املقبلة  لالوملبياد  حقيقي 
الوملبياد من  و�سام عراقي يف  اول  بعون اهلل 
قادرون  ونحن  بو�سكنغ  الكك  ريا�سة  ن�سيب 
ع��ل��ى خ��ط��ف ال��و���س��ام ال��ذه��ب��ي ب���دون �سك، 
اللعبة  الكثرية يف هذه  املواهب  تواجد  ب�سبب 

الذهبية. 

العراق يخطف ال�شواء
اأن  بعد  البطولة  لقب  ال��ع��راق  اأب��ط��ال  وخ��ط��ف 
الول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ح�سل 
ولالنظمة الثالثة، هي فعاليات  )فول كونتاكت/

كي 1/ بوينت فايتنغ(. 
وح�سر البطولة وزير ال�سباب والريا�سة الكابنت 
ع��دن��ان درج���ال وال��ك��اب��نت رع��د ح��م��ودي رئي�س 
ده��وك،  وحم��اف��ظ  ال��ع��راق��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الدكتور  بوك�سنغ  بالكك  العربي  الحتاد  ورئي�س 
با�سل ال�ساعر وامن عام الحتاد العربي املهند�س 

و�سفي ال�سوابكة وجمموعة من ال�سخ�سيات.
العراق اأوًل

ا�ستطاع املنتخب الوطني العراقي بالكك بوك�سنغ 

الثالثة فكانت  من خطف املركز الول لالنظمة 
النتائج كالتي :

 ، كونتاكت  الفول  لنظام  الول  املركز  العراق   
كونتاكت،  الفول  لنظام  الثاين  املركز  الردن 

م�سر املركز الثالث لنظام الفول كونتاكت.
م�سر   ، الول  املركز  العراق   ،  k-1 نظام  اأم��ا 

املركز الثاين ، الردن املركز الثالث
فيما كانت نتائج نظام point faghit، العراق 
املركز الول، الردن املركز الثاين، م�سر املركز 

الثالث.
الرتتيب العام لالأو�شمة 

وح�سل العراق على 26 ميدالية ملونة 10 منها 
ذهبية املركز الول

الردن 17 ميدالية ملونة،  6منها ذهبية، املركز 
5 منها ذهبية  16  ميدالية ملونة  الثاين م�سر 

املركز الثالث
تنظيم رائع جدا

العربي  الحت����اد  لرئي�س  ق�سري  ح��دي��ث  يف 
خ�س  ال�ساعر  با�سل  الدكتور  بوك�سنغ  بالكك 
عن  فيه  اأع���رب  ال��ع��راق��ي��ة(  ال�سبكة  )جم��ل��ة 
�سكره لكل من �ساهم يف هذا التنظيم الرائع 
للبطولة العربية الثانية ع�سرة، وخ�س بالذكر 
رئي�س الحتاد العراقي قا�سم الوا�سطي الذي 
البطولة،  جن��اح  اأج��ل  من  كبرية  جهودا  ب��ذل 
خالل  من  جدا  مميزة  كانت  البطولة  حقيقة 
املنتخبات  يف  الكثرية  ال�سبابية  املواهب  بروز 

اأ�شدل ال�شتار قبل ايام 
على اأقوى البطولت 
الريا�شية العربية 
بالفنون القتالية يف 
ن�شختها الثانية ع�شرة، 
يف مدينة دهوك، 
ومب�شاركة 11 منتخبا، 
هي م�شر، الردن، 
المارات ، تون�س، 
موريتانيا ، اليمن، �شوريا، 
اجلزائر، فل�شطني ، ليبيا، 
اإ�شافة اىل العراق.

ب���ط���اًل ل��ل��ن�����ش��خ��ة ال��ع��رب��ي��ة
الثانية ع�شرة بالكك ب�ك�شنغ

العراق
ده�ك/ اأحمد رحيم نعمة 
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الن�سوي الذي ت�سدر  فريق كرة القدم 
الواجهة المامية لنادي بالدي، ميتلك 

اللواتي  الالعبات  من  مميزة  جمموعة 
قدمن اأروع العرو�س الكروية، "ال�سبكة" 
لكرة  امل�سغرة  البطولة  كانت حا�سرة يف 

فالتقت  احلبانية  يف  اقيمت  التي  القدم 
الوطني  واملنتخب  البطولة  اأ�سغر لعبة يف 

هذا  معها  وك��ان  ح�سن  ب��راء  ال��ق��دم  لكرة 
احلوار:

ع�شقت الكرة 
متار�سن؟ كنت  ريا�سة  اأي  القدم  كرة  •قبل 

-يف الدرا�سة البتدائية مار�ست ريا�سة ال�ساحة 
امل��راك��ز  حققت  ج���دا،  �سريعة  كنت  وامل��ي��دان، 
وبعدها  امل���دار����س،  ب��ط��ولت  جميع  يف  الوىل 

اجتهت نحو كرة القدم.
بالتحديد؟ القدم  كرة  •وملا 

كرة  اأمار�س  كنت  ع��ادي،  غري  ب�سكل  -اأحببتها 
داخل  يف  اأم��ا  الط��ف��ال،  مع  منطقتي  يف  القدم 
دارن��ا  ب��ج��وار  ال��رتاب��ي��ة  ال�ساحة  يف  او  ال��زق��اق 
منطقة  يف  ابراهيم  ال�سيد  �ساهدين  مرة  وذات 
فقال يل  الولد  مع  الكرة  العب  وانا  ابكار  �سبع 
الندية،  يف  الن�سوية  الفرق  مع  تلعبن  ل  مل��اذا 
الولد  األعب مع  فانا  اأح��دًا،  اع��رف  ل  له  فقلت 
اىل  بي  فجاء  الن��دي��ة،  طريق  اأع��رف  ول  فقط 
اىل  وبعدها  الالعبات  اإحدى  والد  �سامي  كابنت 
معهم  لعبت  بالدي،  نادي  مدرب  �سباح  املدرب 
بي،  ات�سلو  ثم  ومن  انقطعت  وبعدها  قليلة  مدة 
قالوا يل هناك بطولة للرتبيات فذهبت و�ساركت 
يف البطولة وحققت من خاللها لقب اأف�سل لعبة 
نادي  اىل  فانتقلت  اللعب  ووا�سلت  بالبطولة، 
�سنة  نحو  النادي  وبقيت يف  ال�سليخ عام 201٩ 

ثم انتقلت عام 2020 لنادي بالدي .
الن�شمام للمنتخب الوطني 

* كيف جرى ا�ستدعاوؤك اىل املنتخب العراقي؟
يف  م�ساركتي  بعد  للمنتخب  ا�ستدعائي  -ج��رى 
اأ�سهر اقيم  اأربعة  دوري بغداد الذي ا�ستمر ملدة 
وقدمت  بالدي  لنادي  فيه  ولعبت  بغداد،  دوري 
م�ستوى رائعا يف البطولة، فكان مدرب املنتخب 
اىل  ي�سمني  اأن  وقرر  البطولة  يتابع  عبد  عادل 
املنتخب، ودخلت مع املنتخب  املع�سكر التدريبي 

ال�سليمانية  يف  موؤخرا  اأقيم  الذي 
وحاليا انا �سمن �سفوف املنتخب الوطني.

املحلية  وال���دوري���ات  ال��ب��ط��ولت  تتابعن  ه��ل   *
والعاملية ؟

اأتابع دائما البطولت املحلية العراقية  انا  -نعم 
مباريات  اأتابع  دائما  كنت  الجنبية،  واملباريات 
ا�ساهد   كما  باهتمام،  العراقية  الن�سوية  الكرة 

الدوري الوربي ل �سيما الالعب ديبال .
كرة  جم��ال  دخولك  من  اله��ل  موقف  هو  ما   *

القدم؟
-اأهلي كانوا راف�سن رف�سا قاطعا اأن األعب كرة 
القدم ل �سيما والدي، لكن والدتي �ساعدتني يف 
باقناع  وجنحت  الكرة  ممار�سة  يف  ا�ستمر  اأن 

والدي مبمار�ستها.
غياب الدعم 

* كيف تنظرين اىل م�ستقبل الريا�سة الن�سوية؟
الن�سوية،  للريا�سة  حقيقي  دع��م  ي��وج��د  -ل 
قلة  حيث  التحتية  البنية  غ��ي��اب  ع��ن  ناهيك 
بالريا�سة  نرتبط  ونحن  وامل�ستلزمات،  املالعب 
اأن هناك  اأنا مل�ست  ب�سبب حبنا لها، واحلقيقية 
لنا  توفرت  ولو  الن�سوية،  الفرق  بجميع  اإهمال 
اأب�سط امل�ستلزمات لختلف واقع الريا�سة متاما، 
لي�س يف كرة القدم فح�سب وامنا جميع اللعاب 
بل  الوا�سح،  الهمال  تعاين  الن�سوية  الريا�سية 
اأغلب  بالغاء  قامت  الريا�سية  الندية  بع�س  اإن 
اللعاب الن�سوية بحجة الظروف املادية يف حن 
اطالب  وان��ا  باملالين،  الكروين  لعبيها  عقود 
الريا�سة  اللعاب  الندية  حتت�سن  باأن  وب�سدة 
اىل  الن�سوية  ال��ري��ا���س��ة  ع���ودة  اج��ل  م��ن  ك��اف��ة 
النت�سارات ل �سيما اأن لدينا بطالت يف العاب 
ال�سباب  وزارة  اطالب  كما  خمتلفة،  ريا�سية 
الن�سوية  احل��رك��ة  ودع���م  بتفعيل  وال��ري��ا���س��ة 

الكابنت  ب���ان  ي��ق��ن  ع��ل��ى  وان���ا 
ال�سباب  وزي��ر  درج��ال  عدنان 
احلركة  �سيدعم  والريا�سة 
ب��دون  الن�سوية  ال��ري��ا���س��ي��ة 
عودة  على  يعمل  فهو  �سك، 
الريا�سة العراقية اىل �سكة 
للرجال  �سواء  النت�سارات 

او الن�ساء.
م�شتوى متميز

*ما الذي تتوقعينه من م�ساركة املنتخب الوطني 
الن�سوي يف بطولة العرب بكرة القدم ؟

واملنتخب  مت��ام��ا،  خمتلف  الم���ر  امل���رة  -ه���ذه 
الن�سوي لكرة القدم دخل قبل اأ�سبوعن مع�سكرا 
جمموعة  الفريق  �سم  ال�سليمانية  يف  تدريبيا 
ميتلكن  اللواتي  ال�سابات  الالعبات  من  جيدة 
يف  الفوز  وبا�ستطاعتهن  جيدة  كروية  موهبة 
املباريات بعد جتان�س �سفوف الفريق مع تنفيذ 
امللعب،  داخ��ل  والتوجيهات  الر���س��ادات  جميع 
بال�سكل  و�سيظهر  جيد  حال  يف  حاليا  املنتخب 

الالئق واملميز يف البطولت املقبلة.
الوطني الول  يتاأهل منتخبنا  اأن  تتوقعن  * هل 

اىل نهائيات كاأ�س العامل؟
-اعتقد اأن منتخبنا الكروي �سيتاهل اىل نهائيات 
كا�س العامل اذا طبق الالعبون توجيهات املدرب 
الوىل  منتخبنا  مباراة  يف  ادفوكات،  الهولندي 
امام املنتخب الكوري اجلنوبي كان الداء جيدا 
الت�سرع،  لول  الفوز  ال�سود  بامكان  وك��ان  جدا 
ورغم ذلك كان التعادل مبثابة الفوز ونحن نلعب 
على اأر�س اخل�سم، امتنى اأن يكون الفوز حليف 
ال�سود يف املباراة املقبلة وهم قادرون على الفوز 
املنتخب  �سمن  موهبة  من  اكر  تواجد  ظل  يف 

الوطني العراقي .
* ماذا تتمنى براء؟

اأبرز الالعبات يف القارة  اأكون اأحد  اأن  �� اأمتنى 
ان  بالقادم،  اتفاءل  جتعلني  موهبتي  ال�سيوية، 
العراقي  الن�سوي  املنتخب  مع  �ساقدم  اهلل  �ساء 
كما  املقبلة،  الكروية  البطولت  يف  لدي  ما  كل 
من  ب��دع��م  الن�سوية  ال��ف��رق  حتظى  اأن  امت��ن��ى 
وزارة ال�سباب والريا�سية وامل�سوؤولن لكي نحقق 

الجنازات املن�سودة.

يف الوقت الذي �شرحت فيه اأغلب الأندية 
الريا�شية فرقها الن�شوية لأ�شباب مادية 

جراء النظرة القا�شرة لفرق الن�شاء و�شحة 
الدعم املايل، فاإن اأندية اأخرى تعمل بهمة 

عالية على ت�شكيل وتطوير فرقها الريا�شية 
واأبرزها نادي بالدي الريا�شي الذي �شم 
يف ت�شكيالته جمموعة مميزة من الفرق 

الن�شوية وملختلف اللعاب.
ح�ار/ اأمرية حم�شن

ت�ش�ير- ي��شف مهدي

اأ�شغر لعبات املنتخب الكروي:

م�هبتي ت�ؤهلني لنيل لقب 
الأف�شل يف اآ�شيا 

براء ح�شني
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���س��اه��م��ت ���س��ارة م��ع امل��ن��ت��خ��ب وال��ن��ادي 
حمايتها  بف�سل  رائعة  نتائج  حتقيق  يف 
بعثت  ب��ل  واق���ت���دار،  ق���وة  ب��ك��ل  لل�سباك 
الالئي  الالعبات  نفو�س  يف  الطماأنينة 

�ساركن معها يف املباريات.

الف�شل
كاف�سل  اختيارها  مت  املا�سي  املو�سم  يف 
حار�سة يف دوري ابطال اأوربا لكرة القدم، 
عاليا،  م�ستوى  فريقها  مع  قدمت  حيث 
وقد تفوقت  بوهدي على مناف�ستها اندلر 
نقطة  بوهدي 100  بالنقاط حيث جمعت 
�سان  باري�س  مرمى  حار�سة  اأندلر  تاركة 
بينما  نقطة،    ٦0 ب��  كري�ستيان  جريمان 
بانو�س  �ساندرا  بر�سلونة  حار�سة  ج��اءت 
النقاط،  من   4٩ بر�سيد  الثالث  باملركز 
مباريات  خم�س  بعد  ال�ستفتاء  هذا  جاء 
فيه  تاألقت  ال��ذي  اأورب��ا  اأبطال  دوري  من 

الالعبة �سارة بوهدي.

تاألق واإبداع
�سارة  الفرن�سية  والالعبة  ال�سغر  منذ 
بوهدي تهوى كرة القدم وقد تخ�س�ست 
يف ح���را����س���ة امل���رم���ى ب��ال��ت��ح��دي��د، يف 
ب��داي��ة م�����س��واره��ا ال��ك��روي ���س��ارك��ت مع 
عمر  يف  وه��ي  الفرن�سية  الن��دي��ة  بع�س 

مت  متتلكها  التي  للموهبة  ونتيجة  �سغري 
الن�سوي  الفرن�سي  للمنتخب  ا�ستدعاوؤها 
وهي بعمر 1٧ عاما، ف�ساركت يف بطولة 
اوربا حتت 1٩  عاما لكرة ال�سيدات كان 
ذلك يف عام 2003، يف البطولة الن�سوية 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف امل��ان��ي��ا، ك��ان��ت ���س��ارة 
بوهدي اأ�سغر لعبة يف البطولة بعمر ل 
الفريق  مع  �ساركت  �سنة،  ال���1٧  يتجاوز 
املباريات حيث متكنت من املحافظة  يف 
الفرن�سي يف  املنتخب  على �سباك مرمى 
مباراتن متتاليتن، كانت املباراة الوىل 
اأم��ام  والثانية  النكليزي  املنتخب  �سد 
املنتخب الرويجي يف النهائي،  اي�سا مت 
عام  الفرن�سي  املنتخب  اىل  ا�ستدعاوؤها 
2005 لبطولة اوربا حتت �سن 1٩ عاما، 
قدمت خالل م�ساركتها يف البطولة اروع 
البطولة  يف  قدمته  ملا  وم�سابها  مايكون 
و�سل  وبف�سلها  ال�����س��اب��ق��ة،  الورب���ي���ة 
الوربي  النهائي  اىل  الفرن�سي  املنتخب 
خ�سر  لكن  رو�سيا  �سيدات  منتخب  �سد 

الفريق النهائي بركالت الرتجيح.
املنتخب  مع  بوهدي  �سارة  �ساركت  كما 
ال��ف��رن�����س��ي يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال��ع��امل 
متميزا  م�ستوى  قدمت  اأي�سا  لل�سيدات، 
الفريق  و�سل  اأن  بعد  ال�سباك  يف حماية 
اىل ربع النهائي لكنه خرج خا�سرا امام 

املنتخب الكوري ال�سمايل يف مباراة قوية 
جدا.

ال�شابة تبعد بوهدي
يف  الفرن�سي  املنتخب  م��ع  م�ساركتها  بعد 
لها  قدمت  لل�سيدات  ال��ع��امل  كا�س  بطولة 
ق��ررت  لكنها  ل��الح��رتاف  ك��ث��رية  ع��رو���س 
كافة  لها  وف��ر  ال��ذي  ليون  ن��ادي  مع  البقاء 
امل�ستلزمات وبعقد جيد، ويف مو�سم  200٩ 
ليون  ن��ادي  �سباك  عن  تدافع  كانت  عندما 
اإثر احتكاك قوي  تعر�ست اىل ا�سابة قوية 
اأبعدتها  اإحدى الالعبات، هذه ال�سابة  مع 
عن حماية ال�سباك فرتة طويلة، وبعد ال�سفاء 
من ال�سابة عاودت ن�ساطها وحيويتها لتعود 
تدافع عن �سباك مرمى نادي ليون واملنتخب 

املنتخب  لل�سيدات، ف�ساركت مع  الفرن�سي 
الوملبية  الل��ع��اب  دورة  يف  الفرن�سي 

اقيمت  التي   2012 ع��ام  ال�سيفية 
م�ساركتها  وخ���الل  ل��ن��دن،  يف 
منتخب  ح�سول  يف  �ساهمت 
املركز  على  لل�سيدات  فرن�سا 
الرابع، اإذ عادت اىل مكانتها 
التاألق  حيث  من  الطبيعية 
والب��������داع ب���ن اخل�����س��ب��ات 
الثالث �سواء مع النادي الذي 

متثله او مع املنتخب الفرن�سي 
لل�سيدات.

حار�شة املرمى

 �شارة ب�هدي ..
ال�شد الذي يحمي مرمى فرن�شا 

من كرات اخل�ش�م

�شارة بوهدي حار�شة مرمى املنتخب 
الفرن�شي الن�شوي من الالعبات 
اللواتي قدمن اأروع العرو�س 
وامل�شتويات يف عامل كرة القدم، 
بوهدي حار�شة املرمى املقتدرة، 
كانت وما زالت العن�شر املهم يف 
املنتخب ونادي ليون الفرن�شي...

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"
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 يرغب العديد من ال�شباب والرجال احل�شول على ج�شم ريا�شي، 
ولياقة بدنية عالية، فيبحث فيها  عن طرق للح�شول على ع�شالت 

مم�شوقة وجميلة، وهناك العديد من الطرق لرفع الأثقال 
والتدريبات املخ�ش�شة لكل ج�شم ولكل �شن، و�شوف نتعرف يف مقالنا 

على اأف�شل الطرق لرفع الأثقال للمبتدئني.

ن�شائح مهمة قبل البدء 
مبمار�شة متارين رفع الأثقال

اإعداد/ "جملة ال�شبكة"

ح��ي��ث ي��ت��خ��ذ اخل���ط���وات ال��ت��ال��ي��ة اذا ك��ان 
املمار�س لهذه الريا�سة لول مرة، يجب ان 
متخ�س�س  مدرب  با�سراف  املمار�س  يكون 
قدرته  ومدى  الن�سان  ج�سم  مقدرة  يعرف 
على حتمل رفع الثقل، من ناحية ثقل الوزن 
او بالعك�س، املدرب يعرف جيدا مدى قدرة 
يجب  التي  الواجبات  تنفيذ  على  املمار�س 
حقيقة  الثقال،  رفع  مترين  خالل  اتباعها 
اللعبة  ممار�سة  م��ن  الرئي�س  الغر�س  اأن 
قوية  تكون  بحيث  العظام  حماية  اأج��ل  من 
خالل  حتدث  التي  ال�سابات  عليها  توؤثر  ل 

ممار�ستها.
خطوات �شرورية

ومن اأهم اخلطوات الولية الواجب اتباعها 
ال�سغط  ..مت��ري��ن  الثقل  رف��ع  ري��ا���س��ة  يف 
الوزن مب�ستوى  تثبيت  اأجل  من  الراأ�س  على 
ال�سدر، بعد ذلك يتم رفعه اىل اأعلى الراأ�س 
تكون  لكي  م��رة  ولأك��ر من  انزاله  ثم  وم��ن 

بداية التمرين �سحيحة ومريحة. 
التمرين الأهم 

اتباع مترين الدفع لالمام وما على املمار�س 
نحو  اليدين  دف��ع  م��ع  الدامبيل  م�سك  ال 
الول... الو�سع  اىل  يعود  ذلك  بعد  الم��ام 
ب��ع��ده��ا ي��ت��ج��ه ن��ح��و مت��ري��ن ث��ن��ي ال��رك��ب��ة، 

ح��ي��ث مي��ك��ن اج����راء مت��ري��ن ث��ن��ي ال��رك��ب��ة 
ميار�سها  التي  املريحة  وبالطريقة  بب�ساطة 
الكثريون..ا لثني باريحية وبا�ستخدام الوزن 
العلى  اىل  وال�سعود  الثني  اأثناء  املعقول 

بحيث ل يوؤثر الوزن على اجل�سم.
اختيار الثقال املنا�شبة 

با�ستعمال  بالبطن  اخل��ا���س  التمرين  اأم��ا 
ال��ك��رات احل��دي��دة  ���س��واء يف امل��ن��زل او يف 
القاعة الريا�سية، اول على املمار�س اختيار 
الثقل الذي ينا�سب اجل�سم لن الزيادة رمبا 
اختيار  لذلك  البطن  يف  اأ�سرار  اىل  ت��وؤدي 
الثقل املنا�سب، وما على املمار�س هنا ال رفع 
البطن  قوة  من  يزيد  ال��ذي  املنا�سب  الثقل 
الخرى،  اجل�سم  ع�سام  تقوية  عن  وف�سال 
ح��ي��ث ت��ع��د مم��ار���س��ة مت��ري��ن ال��ث��ق��ل من 
التمارين املهمة جدا يف ريا�سة رفع الثقال 
هي  اتخاذها  يجب  التي  الولية  واخلطوات 
واح��دة،  بيد  احل��دي��دي  الثقل  م�سك  اول   :
اأي كل ثقل بيد مع �سد يف اجل�سم ول يكون 

اجل�سم يف حالة ترهل! 
مترين اليدين بدون ثقل

اىل  برفعه  احلديدي  للثقل  املمار�س  يقوم   
عدة  م��رات  اليدين  لكال  والي�سار  اليمن 
الثقل يف  ولفرتة قليلة جدا، بعد ذلك ترك 
ب��دون ثقل،  اليدين  واإج��راء مترين  الر���س 
والعودة  اليدين  بكلتا  الثقل  رفع  يتم  بعدها 
للممار�سة ميينا وي�سارا ويتم تكرار التمرين 
ع�سر مرات، هذه التمارين اخلا�سة بالثقال 

تعطي اجل�سم قوة ومرونة يف نف�س الوقت. 
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اس��������رت��������ي

اأن  قبل  الدائمن،  اأحمد  رفيقي  كانا  وال�سجر  امللل 
يتنبه والداه اإىل التغيريات النف�سية التي طراأت على 
�سلوك ابنهم، لهذا  فكرا يف اإيجاد و�سيلة لإخراجه من 
دائرة احلزن والياأ�س، ل �سبيل اإىل ذلك �سوى العمل، 
يف  النطالق  نقطة  كانت  به.  خا�س  كن�ساط  والعمل 
افتتح  حيث  حملته،  من  ب��داأ  �سغري  مب�سروع  البداية 

)ور�سة املهند�س( ل�سيانة اأجهزة التربيد.
ح�سن  )اأحمد  للمهند�س  بالن�سبة  البداية  كانت  تلك 
ال�سيدة )ختام  �سنة( كما روت يل عمته  �سالل- 2٩ 
منا�سبة  يف  بها  لقائي  اأث��ن��اء  �سنة(   48  – غ�سبان 
دينية، حن اأخذنا احلديث يف اأمور تربوية �ستى تتعلق 
ال�سيدة  تكن  ومل  لهم.  م�ستقبل  �سنع  وكيفية  بالأبناء 
التعليم،  �سنوات عدة يف  اأم�ست  تربوية  ختام،  وهي 
بعيدة عن م�ساكل الأولد يف الأ�سرة واحلياة وال�سارع 
واملدر�سة، لذلك كانت تتحدث عن اأحمد باإعجاب وهو 
يطور م�سروعه الب�سيط مب�ساعدة الأهل وت�سجيعهم. 
اأ�سدقاءه  بتو�سيعه، فدعا  يفكر  اأخذ  �سنة  وبعد مرور 
تقدمي  يف  الخت�سا�س  دائ���رة  لتو�سيع  معه  للعمل 

خدمات ال�سيانة ملختلف الأجهزة املنزلية.
�شرب ال�الدين

ب�سرب  التفكري  اإىل  اأح��م��د  ال�ساب  ق�سة  اأخ��ذت��ن��ي 
يكربون  وهم  حتى  اأولده��م  على  وخوفهم  الوالدين 
يحتاجون  �سغارًا  يبقون  كربوا  فمهما  اأعينهم،  اأمام 
والتوجيه،  والإ���س��ن��اد  وال��دع��م  واله��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة 
واأ�سرارهم على تاأدية الر�سالة اإىل اآخر ال�سوط حتى 
عوائل  اأ�سحاب  و�ساروا  اجلامعات  يف  تخرجوا  واإن 

وبيوت منف�سلة عن بيت الأهل الكبري.
لي�س باحلظ وحده

يكفي،  ل  فهذا  وح��دة،  باحلظ  الن�سان  ينجح  "ل 
واإمن����ا لب���د م��ن الإ����س���رار وال��ع��م��ل ب��ج��د م��ن اأج��ل 
النجاح،" هذا ما حدثني به ال�ساب  )و�سام ر�سا – 
يتحدثون  �سبابًا  اأ�سمع  ما  "كثريًا  ووا�سل:  32�سنة(، 
مل  واأنهم  لهم  احل��ظ  حمالفة  ع��دم  عن  بينهم  فيما 
لذلك  انتظارهم  وطال  للتعين  فر�سة  على  يح�سلوا 
اجللو�س   – اليومي  واقعهم  م��ن  يتذمرون  واأخ���ذوا 
اأن  – لكنهم مل يدركوا حقيقة الأم��ر، وهي  بال عمل 
فينا  امل�سكلة  واإمن��ا  احل��ظ  �سوء  يف  تكمن  ل  امل�سكلة 
تخرجت يف  "اأنا  قائال  و�سام  ال�سباب." واأكمل  نحن 
املهارات  من  الكثري  تعلمت  املعهد  يف  التقني،  املعهد 
انتظار  يف  متفرجًا  اأقف  مل  تخرجت  اأن  بعد  الفنية، 

ب��ل عملت يف ور����س ك��ث��رية يف احل��ي  ت��ع��ن،  ف��ر���س��ة 
ال�سناعي، جمعت مبلغًا من املال ومتكنت من اإيجار 
لبيع  خ�س�سناه  يل  ���س��دي��ق  م��ع  )���س��راك��ة(  حم���ل  
الأدوات الحتياطية التي حتتاجها ور�س الت�سليح يف 

هذا احلي."
بعت مقتنياتي من اأجل ولدي

تقول  )�سهد عبا�س – 55�سنة( اإنها مل ترتك ولدها 
احل�سول  م��ن  متكنه  لعدم  الياأ�س  حلالة  ي�ست�سلم 
مقتنياتي  اأجمع  اأن  "قررت  لذلك  عمل،  فر�سة  على 
املال ميكن  توفري مبلغ من  اأجل  لأبيعها من  اخلا�سة 
كان  البداية  يف  به،  خا�س  مب�سروع  القيام  من  ولدي 
لأجهزة  واأك�س�سوارات  اأغلفة  لبيع  �سغريًا  م�سروعًا 
ي�سعر  ال�سغرية جعلته  الفر�سة  النقال، هذه  الهاتف 
بقيمة العمل وبقيمة املال الذي يجنيه من هذا العمل 
و�سعيه لتطويره ب�سكل م�ستمر، حتى اأنه قبل اأيام اأخذ 
من  بعته  ما  يل  ليعيد  امل��ال  من  مبلغ  جمع  يف  يفكر 

مقتنياتي اخلا�سة."
ليلى ت�شنع فر�شتها

)ليلى حميد -25 �سنة (، هي الأخرى فكرت من دون 
م�ساعدة باإيجاد عمل يدر عليها  مردودًا ماليًا يخفف 
العبء عن اأهلها، كانت فكرتها اأن تفتح حماًل �سغريًا 
الكثري  اأن  اإذ  ومالب�س(  )مكياج  الن�سائية  للكماليات 
املحال  هذه  مثل  اإىل  الدخول  يف�سلن  ل  الن�ساء  من 
التي تدار من قبل الرجال جتنبًا لالإحراج. وقد رحب 
حتى  وبقيا  تنفيذها  على  و�سجعاها  بالفكرة  والداها 

الآن يقدمان الدعم لها.
"لقد وجدت  ويقول )اأمين �سهاب اأحمد -30 �سنة(: 
اأهلية، ومن هذا  اإداري��ة يف �سركة  اأعمال  فر�ستي يف 
العمل،  يف  وزمالئي  اأهلي  اأخ��دم  اأن  اأ�ستطيع  املكان 
املراجعن  اإىل  وامتنان  رحابة  بكل  امل�ساعدة  واأق��دم 
من كبار ال�سن ن�ساء ورجاًل لنهم ذخرنا يف احلياة."

ال�اقع ل ي�شبه الأحالم
اإن اأح����الم ال�����س��ب��اب ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م م��ن امل��ع��اه��د 
اإيجاد  تتمثل يف  الدرا�سة  �سنوات  واجلامعات وجتاوز 
فر�س عمل يف مكان ينا�سب موؤهالتهم العلمية، لكن 
الواقع لي�س كالأحالم، واإمنا تتحقق الأحالم وتتحول 
اإىل واقع معا�س بالتفكري يف العمل وتنفيذ تلك الأفكار 
م�ساريع  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع  اأر����س  على  وجت�سيدها 
ذواتهم  وحتقيق  طموحاتهم  تلبية  يف  ت�سهم  �سغرية 

العملية وخدمة بلدهم كل من زاوية اإبداعه اخلا�س.

على الرغم من م�شي اأكرث من خم�س �شنوات 
على تخرجه من اجلامعة، مازال )اأحمد( 
يطمح بتحقيق جزء من اأحالمه يف احلياة 

من خالل عمل خا�س به، بعد اأن �شئم 
انتظار احل�شول على وظيفة يف موؤ�ش�شات 

الدولة.

ادعم�ا م�شاريعهم وثق�ا بقدراتهم

�شاعدوا اأولدكم
على اخلروج من دائرة الياأ�س

فكرة الطائي
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بة، مل  جدتي "تدبارة" َطّيبة وروح نقية مثل خ�سرمٍة َفريوزَيّة ُمذَهّ
تكُن تعرُف القراءة ول الكتابة لكنها ُتهّي�س القران، وجُتيد �سالبة 
َتلف  عا�سوراء  حلَّ  كان  كلما  اأنه  لدرجٍة  خالدًا  الفقِد  على  الإبقاِء 
واحلزن  بالَلّوعة  جنوبيٍة  كاّيِة  املُطيّنة  الربي�سم  و�َسيلتها  اَبتها  ُع�سَّ
الكربالئي، ويف �ساعِة الغروب تر�سُم مَبج�ّساتها النقّية داخل املُخيلة 
�سرادق موا�ساٍة ُتقيم فيه مامتها الَفِقري ل�ستقباِل ُمَعزيات مولتها 

الغائبة.
 "اّحاه يا اأم البنني"..

هو  احلياِة  هذه  يف  ماتفعله  اأف�سل  باّن  متامًا  ُمومنة  جدتي  كانت 
املوت  بنا حتى  يرفق  به، مل  واملم�سو�سن  الَقْهر  ابناَء  نحُن  البكاُء، 
التفريِق ما  اأجد �سعوبًة يف  اأحبتنا، لذلك كنُت  الذي اعتاد خطف 

بن اأنن جدتي تدبارة، وعرفانّية اأم البنن.
فقد  على  الَعِتمة  بد�سدا�ستها  منكوبة  عامًا  ع�سرون  التي ظلت  هي 

عّمي )حمْي�سن( مم�سو�سة به وتْن�سد عليًا )ع( بحنّيتها الرائبة:
.."حمْي�سن حدر الرتاب يبو احل�سن، عينك عليه"

اأم  بالثكِل  وتلتقي �سويحباتها  تنام ال على فرا�ٍس مم�سوح  مل تكن 
"حمزة  اخلالد  الطفِّ  وُمْهجة  ال��رتاب  �سوت  �سّمت  كلما  البنن، 

ال�سغري" ناعيًا:
�سباب.." زفة  مُتر  كلما  ذكريني،  ه  "مُيَّ

الذي  الوحيد  وامل��ك��ان  الأم��ه��ات،  عيون  "فت�ست"  ال��وِل��ي��دات  ولأن 

يخاف املوت اأن يت�سّلل اليه مك�سوفًا، لذلك فاإّن املنطق يتعطل متامًا 
و�سّرة  البنن"  "اأم  ِكالب  بْني  عرفانّية  ُقبالة  ركبتيه  على  ويجثو 
حتر�س  مثلما  وحتر�سه  بزَرها  ُتربي  كانت  التي  والّم  الزهراء)ع( 
الرتبان  على  موجلة  اأ�ساٍح  بانهم  موقنة  وهي  فراخها،  الع�سافري 
ه ا�سمله" وهَي  ها قلبها ول ع�سرتُه ال� "مُيَّ لأولِد "�سريچتها"، ما بَزّ
بذاِت  ع ونحورهم  الر�سَّ وليداتها  َحْبَو  الأمومة  تور�سف على رفوِف 
الطريقة، ولي�س هنالك عقل ي�ستوعب كيف مل تختنق بهّزِة الكاروك 
بيولوجية،  �سفة  الأم��وّم��َة  واَنّ  ل�سّيما  العلو،  ات  و���س��َدّ وال��دّل��ل��ول 
تنتظر على  اأرواحهن  تبقى  بعد رحيلهن،  والأمهات حاِر�سات حتى 
الأكتاِف، واإذا مَلحت اإحداهّن ملك املوت يفتُح كي�سه �سرخت: قف 

هذا ولدي..
ُتَروبن  واأن��ِت  ت��وّذر،  العّبا�س  النبل،  بهذا  جئِت  اأي��ن  من  الهي،  يا 
الناعي  وحينما جاءِك  امَلهيب،  العنفوان  بكِل هذا  لتختمر  دموعك 

ب�سّر يرجتف مل ت�ستح�سري حتى وهنِك كُثكلى، واإمنا ن�سغت:
ا�ْس�سرّب الرا�س اعله رحمه وما نزل

مر �سوطه يلوح بعينه من �ساف ال�سِّ
مبنت زينب.. �سلون عبا�س احتمل

اأحدنا تف�سريًا بوهيمّيًا لهذا الإيثار ال�سماوّي الذي  وُهنا، قد ي�سع 
�َساَرة،  ب��دون  اأنها  املُفارقة  لكن  الع�سمة،  ��اَرِة  ���سَ مبوجِب  ع��ه  ت��وَزّ
لأولِد  اأٍب  كزوجِة  النقاوِة  على  فطرتها  رّب��ت  ام��راأة  جمرد  واإمّن��ا 

فاطمة الكالبية "اأم البنني"، در�س ل تعلِّمه املناهج ول بحوث الرتبية احلديثة اأو 
القدمية، عن دور زوجة الأب وتعاملها مع اأبناء �شرتها، هو در�س من الرتبية املحمدية 

التي ن�شاأت عليها هذه ال�شيدة منذ اأن دخلت بيت النبوة زوجًة لالإمام علي )عليه 
ال�شالم( بعد وفاة ال�شيدة فاطمة الزهراء )عليها ال�شالم(، فكانت منبعًا للنقاء 

وال�شهامة، ُعجنت باأخالق وتقوى وطهر اآل بيت النبي .

فاطمة الكالبية "اأم البنني"..
ال�شيدة التي منحت مهجة روحها 

لطفِّ احل�شني "ع"
اآمنة امل�زاين

الزهراء وكاأّم ُم�سحية باولدها، و�سَمت روحها عن مغاِن الطبيعِة 
البيولوجية وتقلباتها كاية امراأة ت�سعى لال�ستئثاِر بقلِب زوج �سّرتها 
علّي )ع(، اأو حِثه على تقريِب النار خلبِز اأولدها كما كانت "زبيدة" 
َت�سق العالقة ما بن هارون وابنه املامون ل�سالِح ولدها الأمن، اأو 
اخلالفِة،  عن  نف�سه  خلع  حينما  يزيد  بن  معاوية  والدة  متَنّت  كما 

فلعنته م�سمئزًة بقولها:
ليتك كنَت َحي�سة فلم ُتخَلق.. 

احلقيقة  هو  الأزم��ان  مِر  على  الأخالقي  الختبار  زرِّ  َكب�س  اذن، 
ن�سائنا  بن  ما  ُم�سوهة  واأخ��رى  جنيبة  �سورًا  َتفرز  التي  الوحيدة 
ويناق�سنها  الجتماعية،  احل��ال��ِة  يف  البنن  اأم  ُي�سبهن  اللواتي 
بالعدائيِة يف ال�سلوك، ول�سيما الّلواتي ميار�سن يومياتهن من حتِت 
تقول  كما  مبرثياتها،  ظاهريًا  ين�سقلن  ممن  اأو  عا�سوراء  مظّلِة 

املخت�سة مبجاِل البحث الجتماعي )د.ندى العابدي(
فيه  ن�سات  ال��ذي  للبيت  طبيعي  كنتاج  تربويًا  مومنة  كانت  التي 
ال�سلوكية  فاإن  لذا  ونبلها،  و�سجاعتها  بكرمها  النجيبة  الأ�سرة  وهو 
بتعاملها، وبكِل ما حتمله من عطف واإيثار، برزت من بداية دخولها 
للبيت كزوجة اأب، لي�س يف الطف فح�سب، وبخ�سو�س ق�سية حزنها 
على احل�سن )ع( قبالة اأولدها الأربعة، فقد كان ال�سجن جزءًا من 
اليوم، لذلك  بتهيئتها لهذا  العقائدي، والإمام علي)ع( قام  ولئها 
جتدين اأن الف�سل والتعنيف اللذين �سارا عالمة فارقة عند ن�سائنا 

اأ�سبابه مرتبطة  البيولوجية،  اأب ل يختلفن عنها باملرتبة  كزوجات 
بالرتبية التي تن�سا داخلها املراة والبيت الذي ترتبى فيه، فاإذا كانت 
بنتًا لأٍم تنظر للرجل على اأنه جزء من ممتلكاتها واأن اأطفاله حينما 
�ستكت�سب  قطعًا  البنت  هنا  الإرث،  على  يزاحمونها  �سوف  يكربون 
تلك النمطية الب�سعة، لأن الأم هي امل�سوولة عن ر�سم �سورة الرجل 
وتنميطها يف عيني بناتها، وبالتايل فاإن �سخ�سيتها �ستكون ُمقلدة، 
وبرتاكم ال�سور ال�سلبية على مّر الأزمان �ستن�سا ثقافة التوارث التي 

ل تتقبل فيها املراة وجود اأخرى اأو اأولد يف حياة الرجل.
ما  هذا  اكت�سابيًا،  ل  فطريًا  للمراِة  مُينح  الأمومة   غريزة  �سالح 
تعلمناه بالفطرة، اأي اّن الفارق ما بن الأمومة البيولوجية والبديلة 
هو كذبة اخرتعتها ال�سريرات(، كما يقول املدون ال�سحفي )حيدر 

اجلريخي(.(
تتبعي ر�ّس البيوت التي ترّبت فيها النماذج الن�سوية ال�سيئة او دّونها 
التاريخ مثل والدة معاوية وغريها، باملقارنة مع ر�ّس �سهامة وُخلق 
البيت الذي تربت فيه ال�سيدة "فاطمة الكالبّية".. الفارق بب�ساطة 
ما بن ال�سّرة املجرمة عن النبيلة هو فارق تربوي، واأنا اخ�سى من 
متدد حالة الم املجرمة لأن ما ن�سهده من جرائم هي بالأ�سل لطفلة 
القدوة  ول  واحل��رام  للحالل  قيمة  ول  موبوء  تربوي  جٍو  يف  ن�سات 
ملوثة  عدوانية  �سخ�سية  لإنتاج  كافيًا  ال�سّر  كان  لذلك  بحياتها، 
ت�سطرب فيها الفطرة وتتلوث من خالل الرتبية الفا�سدة واحلرام 
ال�سائب، لذلك جتدين النزعة النتقامية لزوجات الأب تنح�سر يف 

اأذية وقتل ابناء الزوج انتقامًا من الزوج نف�سه.
مما ل �سك فيه اأن كل �سور عا�سوراء ُمفجعة، ُم�سجية، لكن جتريد 
بحدود  اّل  �سلوكّيًا  نفعًا  يجدي  لن  العقيدي،  بعدها  من  املواقف 

ال�سكليات املوقتة، بح�سِب ما يعتقده ال�سيخ )مازن املطّوري(:
)ع(  البنن  اأم  اإليه  و�سلت  ملا  اب-  -زوج��ة  ام��راة  اأي��ِة  ت�سّل  لن 
كاماًل  اإميانًا  وتومن  ذاتها  تنكر  اأن  دون  عبادات  من  قدمت  مهما 
بعقيدة الطف ال�سلوكّية وت�سدق النّية مع ربها كما �سدقت ال�سيدة 
وعمدًا،  جهاًل  الكثريات  على  ي�سعب  ما  وهو  الأ�سدية(،  )فاطمة 
لذلك ل اأ�ستغرب كمَّ اجلرائم والتعنيفات التي ت�سدر من زوجات 
يتفّرع  وما  تنف�سل عن حياته  الن�سان ل  لأن عقيدة  اأٍب م�سلمات، 
منها من ا�سمئزاز ونفور وقرب و�سلة وو�سال وعنف، كل ذاك نتاج 
ال�سعور املتاثر بافكار الن�سان وعقائده، وهكذا احلال يف عاطفتنا 
جتاه المام احل�سن )ع( وق�سيته و�سعائره، فهو لي�س عاطفة وحّبًا 
جمّردًا من البعد العقيدي والفكري وامنا عاطفة م�سبعة بالعقيدة.



القادة واحلكام يف املا�سي بو�سع م�ستح�سرات 
من  ال��ع��دي��د  "يخ�سى  وي�����س��ي��ف:  ال��ت��ج��م��ي��ل 
الرجال  ع��ن  وكتبوا  در���س��وا  ال��ذي��ن  امل��وؤرخ��ن 
من اأن ا�ستخدام الذكور للماكياج قد يقلل من 
اأقل قوة، وال�سبب  اأو رمبا اعتبارهم  تبجيلهم، 
هو ال�سغف املوجود لديهم باأن يكونوا جميلن."

رّواد التجميل
الذكور  من  التجميل  رواد  من  العديد  يوجد 
"بيلي  املعا�سرين مثل املمثل واملغني الأمريكي 
وجن��وم  املو�سة"  اأي��ق��ون��ة  ب���ورت���ر- 
 BTS ال��ب��وب ال��ك��وري
املكياج  وف��ن��ان 
يك  تر با "
ويك�سف  �ستار"، 
التاريخ  ع��ن  "يي" 
ال���������س����ري ال���������س����ادم 

الأ���س��ط��ورة  تفجر  التي  التجميل،  ملمار�سات 
القائلة اإن مكياج الرجال اأ�سبح ظاهرة بعد اأن 
ب�ّسر به جنم الروك الراحل الربيطاين "ديفيد 

باوي" وفريقه مع "زيغي �ستارد�ست." 
الزان ودهن املاعز

اأطقم  لديهم  كانت  اأي�سًا  الإ�سكندنافيون   -
ب��ه��م م���ن م���الق���ط، ومق�س  جت��م��ي��ل خ��ا���س��ة 
"يي":  يقول  وم�سواك.  اأذن،  ومعاول  اأظافر، 
حقيقي  بجمال  يتمتعون  اأولد  للفايكنج  ك��ان 
فرا�سي  لديهم  ك��ان��ت  بجمالهم.  مهوو�سون 
من  م�سنوعة  وحل��اه��م،  ل�سعرهم  منف�سلة، 
العظام والقرون واخل�سب والعاج. وُيذكر اأنهم 
رطبوا حلاهم ب�سامبو م�سنوع من زيوت خا�سة 

من خ�سب الزان ودهن املاعز. 
رجال املعكرونة

اأطلق على  الثامن ع�سر  القرن  �سبعينيات  -يف 
الذين  وهم  )املعكرونة(   ا�سم  اأنيقون  رج��ال 
تبنوا اأ�سلوبًا اإيطاليًا - يرتدون املالب�س الزاهية 
وم�ستح�سرات التجميل- "لقد اأذهلوا بريطانيا 
م�ستعار  و�سعر  ال�سيقة،  مبالب�سهم  العظمى 
جمالت  هناك  كانت  الباهتة.  ووجوههم  اأكرب 
وم�سرحيات وفنون خم�س�سة لرجال املعكرونة 
ومفاهيمها  الذكورة  و�سعوا  تقريبًا  قرن  ملدة 

على راأ�سها، وعلى الرغم من اأنه قيل لهم اإنهم 
كائنات دون الب�سر ول جن�س لهم، اإل اأن رجال 
التي  الطريقة  يف  حًقا  رائعن  كانوا  املعكرونة 

�سلبوا فيها عقول من يكرهونهم."
منتجات  يف  طفرة  ع�سر  التا�سع  القرن  -جلب 
اأخ��ذوا  الذين  للرجال  التجميل  م�ستح�سرات 
زمام املبادرة من امللك الفرن�سي لوي�س الرابع 
وال�سعر  ال�سفتن  ا�ستخدام  طبع  ال��ذي  ع�سر 
الوقت  هذا  خالل  للرجال  وامل�ساحيق  امل�ستعار 
اإيجابية  باجلمال  الرجال  عالقة  كانت  وفيه  

و�سحية.
املالب�س الكئيبة

اململة  الع�سور  من  كان  الفيكتوري  الع�سر   -
التعبري،  متعة  كل  امت�س  ال��ذي  الإط��الق  على 
وفيه �سادت )املالب�س الكئيبة وال�سلوك الفظ(، 
واأقر فيه تعديل القانون اجلنائي لعام 1885 ما 
ال�ساقة  بالأ�سغال  الرجال  على  "احلكم  يعني 
على  جتميل  م�ستح�سرات  ل��وج��ود  واجل��ل��د 

اأج�سادهم."
الأمور  كانت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  -يف 
"يف عام 1840  يي:  يقول  القدر،  بنف�س  قامتة 
���س��ك��ك اأع�����س��اء يف ال��ك��وجن��ر���س يف رج��ول��ي��ة 
انتقاد  خ��الل  من  بورين  ف��ان  مارتن  الرئي�س 
م�ستح�سرات التجميل املوجودة على مكتبه." 

رواد اجلمال
ر�سم  يف   Pretty Boys ب��رن��ام��ج  مي�سي 
خريطة ل�سعود رواد اجلمال الذكور يف القرنن 
الع�سرين واحلادي والع�سرين بدءًا من مو�سيقى 
الروك ال�ساحرة و�سوًل اإىل الثقافة وما بعدها. 
ال���رواد  اإىل  ي��ع��ود  منهم  مبا�سر  خ��ط  ه��ن��اك 
الأوائل، يقول يي: "ما در�سته من هوؤلء الأولد 
واثقون  جميعًا  اأنهم  هو  التاريخين  اجلميلن 
جدًا من اأنف�سهم لدرجة اأنهم قادرون بعد ذلك 
على امل�سي قدمًا يف دفع الثقافة اإىل الأمام، كل 
واحد بطريقته اخلا�سة  كان قادرًا على القيام 

بذلك لأنهم كانوا كائنات كاملة."

مرتجم عن اجلارديان

كتب خبري املو�شة واجلمال 
وموؤ�ش�س  يي" -كاتب  "ديفيد 

موقع العناية بالب�شرة 
ال�شامل للجن�شني- كتابًا 
)بريتي بويز: اأيقونات 

اأ�شطورية اأعادت تعريف 
اجلمال

 Pretty Boys: Legendary 
 )  Icons Who Redefined
ك�شف فيه التحيز يف اإخفاء 

جمال الرجال منذ القدم، 
وفيه توثيق كامل عن تاريخ 

طقو�س اجلمال الذكوري اإىل 
حد كبري، الذي مت ن�شيانه 

ب�شبب مزيج من كره الن�شاء 
والتحيز اجلن�شاين. 

الرجال  ا�شتخدم  هل 
م�اد التجميل

هناك  كانت  ط��وال  "لقرون   ي��ي:  ديفيد  يقول 
ميول لكثري من امللوك ل�ستخدام م�ستح�سرات 
يعني  ما  اأنثويون،  اأنهم  يعتقد  وكان  التجميل، 

اأنهم اأقل قوة."
التجميل  وم�ستح�سرات  املاكياج  ا�ستخدام  اإن 
اإذ  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا  ب���داأ يف ع�سور  ق��د  ك��ان 
اأج��راه��ا  ال��ت��ي  الأث���ري���ة  احل��ف��ري��ات  ك�سفت 
الربوفي�سور "جواو زيلهاو" من جامعة بري�ستول 

يف العام 2010 عن اكت�ساف غري متوقع حيث 
ي�ستخدم  ك��ان  نياندرتال  "اإن�سان  اأن  بينت 
ويلب�س )الأحجار الكرمية: البرييت وال�سخور 
وكانوا  مالحمهم،   لإب��راز  كو�سيلة  املتالألئة( 

ي�سعون كرمي الأ�سا�س اأي�سًا!"
�شغف املاكياج

يخل�س موؤلف الكتاب اإىل اأن التاريخ يغفل 
من  الكثري  عند  ال�ستمالة  طقو�س 

ثريا ج�اد
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 اإطاللة اأنيقة ل�شعٍر اأكث�ر ق�ة
ال�شفائر الإفريقية..

اإعداد/ هبة الزيدي

تعود ال�سفائر اإىل اأ�سل اإفريقي، وميتد تاريخها 
جدًا  �سائعة  وكانت  امليالد،  قبل  �سنة   3500 اإىل 
الرتابط  من  التقليد  هذا  وا�ستمر  الن�ساء.  عند 
العامل.  عرب  ب�سرعة  طريقه  و�سق  ع��دة،  لأجيال 
الن�ساء  جميع  �سعر  بتجديل  ي��ق��وم��ون  فهناك 
ما.  بطريقة  تقريبًا،  الرجال  ومعظم  والأطفال، 
اليوم  ثقافة  يف  والأمن��اط  التعبريات  تغريت  لقد 
فو�سوية  اأك��ر  اأمن��اط��ًا  ن��رى  اإذ  خمتلفة،  بطرق 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ل  ال��ت��ي  ال�سفائر  م��ن  وح��ري��ة 
واأنيقة،  ك��م��اًل،  اأق��ل  لتبدو  مثالية،  اأو  م�سدودة 
واأكر ا�سرتخاًء، اإنها لي�ست جمرد اأ�سلوب، واإمنا 
هي حرفة. فقد تطور فن �سفر ال�سعر اإىل ما وراء 
النمط  وي�ستخدم هذا  الأ�سلية،  الثقافية  الأفكار 
حلماية  الوقائي  الت�سفيف  اأ�سكال  من  ك�سكل 
الرطوبة  عن  الناجت  التلف  من  الطبيعي  ال�سعر 

واحلرارة.
ال�شميكة واملتعرجة والكرو�شيه

نطاق  على  منت�سرة  ال��ب��ارزة  ال�سفائر  ت��زال  ل 
والكرو�سيه،  واملتعرجة  ال�سميكة  منها  وا���س��ع، 

و�سالت  اإدخ��ال  مع  الأل���وان  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سفائر  لعمل  ام��راأة  كل  تختار  ال�سعر. 

حياتها  يف  الأق����ل  ع��ل��ى  واح����دة  م���رة 
التي  ال�سعر  ت�سفيفة  على  اع��ت��م��ادًا 

وجهها،  �سكل  وتنا�سب  عنها  تبحث 
مظهرًا  تعطي  الطويلة  فال�سفائر 
اأن��اق��ة  اأك���ر  ع�����س��ري��ًا  كال�سيكيًا 
اأقل  التثبيت  وي�ستغرق  وجاذبية، 
الواحدة،  لل�سفرية  دقيقة   30 من 

ثالث  اإىل  �ساعتن  من  ي�سل  ما  اأي 
لدى  الت�سفري  اختيار  ويعد  �ساعات، 

ال��ن�����س��اء اأ���س��ل��وب��ًا ب��دي��اًل ل��دي��ه��م، من 
ال�سهل احلفاظ عليه. 
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

* نق�سر البطاطا ثم تقطع اىل مكعبات وتو�سع 
يف قدر مع كمية من املاء وامللح والفلفل البي�س 

على النار وترتك حتى تن�سج. 
* ت�سفى من ماء ال�سلق وتو�سع يف �سحن كبري 

وتهر�س ون�سيف اليها الطحن وال�سوفان . 
* ن�سيف البي�سة والثوم والب�سل البودرة ور�سة 
تتكّون  حتى  ج��ي��دًا  وتعجن  اأبي�س  وفلفل  ملح 

عجينة مطاطية مثل عجينة البيتزا. 
�سطح  على  وتفتح  العجينة  م��ن  كمية  ن��اأخ��ذ   *
مر�سو�س بكمية وفرية من الدقيق، نقوم باح�سار 

بالطحن حتى ل  وتغم�س  ال�سكل  دائرية  قّطاعة 
تلت�سق ونقطع العجينة اىل دوائر.

ملعقة،  بوا�سطة  املبت�سم  والفم  العيون  ن�سّكل   *
مر�سو�سة  �سينية  يف  )ال�����س��م��اي��الت(  ن�����س��ع 

بالطحن وتو�سع يف الفريزر حتى تتما�سك. 
* ت�سخن كمية وافرة من الزيت يف مقالة عميقة 
ال�ساحكة على �سكل  البطاطا  وثم ن�سيف وجوه 

دفعات وتقلب بهدوء حتى ي�سقر لونها وتن�سج.
�سحن  يف  وتقدم  ال��زائ��د  الزيت  من  ت�سفى   *

التقدمي مع الكات�ساب.

* اأربع حبات من البطاطا الكبرية احلجم 
* كوب ون�سف من الطحن 

* اأربع مالعق من ال�سوفان املطحون الناعم 

* ملح وفلفل اأبي�س 
* ثوم وب�سل بودرة

* بي�سة 

طبق البطاطا ال�شاحكة

اىل  ال��دج��اج  �سدر  يقطع   *
واحد  وحجم  طولية  �سرائح 
مت�ساوية  اأ�سابع  �سكل  على 
اإ�سافة  مع  طبق  يف  وتو�سع 
ملح  ور���س��ة  الليمون  ع�سري 
الثالجة  يف  وي���رتك  واخل���ل 
����س���اع���ات على  ث����الث  مل����دة 

القل.
* يخرج من الثالجة وين�سف 
من ال�سل�سة ويرتك جانبا. 

البي�س  نخفق  ك��ا���س��ة  يف   *
ور�سة  والن�سا  الطحن  م��ع 
وبابريكا  اأ���س��ود  وفلفل  ملح 

وكزبرة.
* يف طبق اخر، نخلط قليال 
مقرم�سات  مع  الطحن  من 
طحنه  ب��ع��د  )دوري���ت���و����س( 
جيدا وكمية من بودرة الثوم 
وال��ب�����س��ل وك��اف��ة ال��ب��ه��ارات 
ع��ل��ى خليط  ن��ح�����س��ل  ح��ت��ى 

مليء بالنكهات. 
اأ����س���ب���ع من  ك���ل  ن��غ��م�����س   *
ثم  البي�س  بخليط  ال��دج��اج 
الدوريتو�س  الطحن  خليط 
اجلوانب  جميع  من  ونغطيه 

وت�سف يف طبق كبري .
* ن�سخن زيتا يف مقالة كبرية 
ون�����س��ي��ف اأ���س��اب��ع ال��دج��اج 
حتى  وت�����رتك  امل���ق���الة  اىل 
تتحمر جيدًا وت�سبح جاهزة 

للتقدمي مع ال�سلطات.
�سينية  يف  و�سعها  ممكن   *
ف���رن ب��ع��د ده��ن��ه��ا ب��ال��زي��ت 
وت�سوى يف  الفر�ساة  بوا�سطة 
فرن متو�سط احلرارة وترتك 

حتى تن�سج وتقدم.

اأ�شابع الدجاج املقرم�شة 
بالدوريت��س

تكفي لع�شرة اأ�شخا�س 

)تكفي خلم�شة اأ�شخا�س(

تعد البطاطا املقلية من اأ�شهر الوجبات اخلفيفة التي يطلبها ال�شغار والكبار وذلك 
لطعمها اللذيذ والرائع، بال�شافة لكونها م�شدرًا مهمًا للكربوهيدرات التي ت�شاعد 

يف حت�شني ال�شحة النف�شية. ومن املمكن ملن يتبع الدايت اأن ي�شتخدم الزيوت 
ال�شحية لطهي البطاطا وتكون منا�شبة لهم نظرًا لعدة فوائد حتتويها البطاطا 
املقلية ومنها: حتتوي على ن�شبة عالية من الكربوهيدرات التي ت�شهم يف تهدئة 

املزاج وتقلل التوتر وت�شاعد يف الهدوء وتزيد من الح�شا�س بال�شبع وتعد من 
الوجبات املحببة لالطفال ل �شيما من يعانون من النحافة املفرطة. 

* كيلو �سدر دجاج خملي من 
اجللد والعظم 

* ثوم وب�سل بودرة 
* ن�سف كوب من الطحن 
* ثالث مالعق من الن�ساأ 

م���ق���رم�������س���ات  ك����ي���������س   *
)دوريتو�س( 

* ملح وفلفل اأ�سود وكمون
* فلفل اأحمر )بابريكا(

* 2 بي�س
* كزبرة ياب�سة ومطحونة

* ع�سري ليمونة
* ثالث مالعق خل اأبي�س

* زيت للقلي

تعد وجبات الدجاج ال�شهية من الطباق التي تنال 
ر�شا وا�شتح�شان اجلميع ويعد الدجاج من اللحوم 
البي�شاء التي ل غنى عنها يف اإعداد و�شفات �شهية 
ولذيذة و�شهلة ورخي�شة الثمن وبا�شتطاعة الكل احل�شول 

عليها وكذلك قيمتها الغذائية العالية، فهي تعد بديال اأمثل 
لالأ�شخا�س الذين ل يف�شلون اللحوم احلمراء او م�شدر 
بروتني معقول الثمن لذوي الدخل املحدود ومن املمكن 

اإعداد الكثري من الأطباق وبو�شفات ل تعّد ول حت�شى يف 
حت�شري الدجاج … واليوم �شن�شلط ال�شوء على طبق لذيذ 

يع�شقه جميع اأفراد ال�شرة . 

املقادير:

طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد:

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

ال�سخ�سي  واقعه  لتح�سن  منافذ  عن  منكم  الكثري  يبحث  اجل���وزاء.. 
متابعة  عليكم  ل��ه.  قطعت  التي  الوعود  خ��الل  من  احل��ظ  على  معتمدًا 

ماليًا:  �سحي.  عار�س  اأي  اإهمال  وع��دم  ال�سحية  اأحوالكم 
ما  امل��ال  ادخ��ار  عليكم  يحتم  �سعبًا  وقتًا  جتتازون  اأنتم 

ا�ستطعتم. 

الفلكية خالل  املفاجاآت حا�سرة يف خريطتكم  تكون  قد  ال�سرطان.. 
من  يعاين  م��ن  م��ي��دان.  م��ن  اأك��ر  اإيقاعكم يف  و�سبط  ال��ف��رتة  ه��ذه 
�سحة  على  للمحافظة  الأط��ب��اء  و�سايا  اإتباع  عليه  مزمنة  اأم��را���س 

غري  لالأمور  روؤيتكم  تبدو  قد  العاطفي:  ال�سعيد  متوازنة. 
متييز  على  ق��ادري��ن  غ��ري  وت��ب��دون  وم�سو�سة  وا�سحة 

الأخطاء وتندفعون دون معرفة اأ�سباب ذلك.  

الأ�سد.. تواجهون �سغوطًا من بع�س العاملن معكم والبع�س ي�ستطيع 
احل�سول على املال رغم العراقيل التي حتيط به، عليكم عدم اإهمال 

العاطفي  بال�سريك  اأك��ر  والهتمام  العاطفية  ال�سراكة 
واأعطاء وقت اأكرب للزوج اأو الزوجة و�سماع وجهة نظره.     

اجلانب  وامل���ال.  العمل  فر�س  ع��ن  للبحث  ال��وق��ت  لديكم  ال��ع��ذراء.. 
لالرتباط عن  فر�سة  وهي  اأماكن جديدة  يتطور من خالل  العاطفي: 
ب�سكل  التحرك  ت�ستطيعون  كما  الأ�سدقاء،  اأحد  عرب  اأو  ال�سفر  طريق 

مكثف لإنهاء متعلقات مالية، احلظ معكم لإحداث تغريات 
اأجواء  مع  للتكيف  م�ستعدين  كونوا  جديدة يف حياتكم 

التغيري. 

امليزان.. عليكم عدم اإهمال موا�سيع كالعائلة والعمل خالل هذه 
اأنه  يجد  عاطفية  بق�سية  ال�ستمرار  يف  يف�سل   والبع�س  الفرتة، 
ينجح  والكثري  جيدة  مكا�سب  هنالك  ماليًا:  اأكرب.   لوقت  بحاجة 

تغيري  اإح��داث  ت�سهم يف  ق��رارات مهمة  يف احل�سول على 
اإيجابي مهم يف حياته للفرتة املقبلة.

اجلانب  ومراعاة  وعالقاتكم  ات�سالتكم  يف  احل��ذر  توخي  عليكم  الدلو.. 
هذا  خالل  النتقاد  �سفة  عن  ابتعدوا  الآخرين  مع  تعاملكم  عند  ال�سحي، 

الوقت. 
البع�س ت�سغله ق�سية ر�سمية رمبا ل ي�ستطيع ك�سبها ب�سهولة 

بل عليه اإعادة املحاولة دون اأن يحدث �سو�ساء من حوله.

القو�س.. تزداد فر�س املال، والتهيئة لإعادة الأو�ساع العاطفية التي 
فقد  مت�سرعة،  ق���رارات  اتخاذ  جتنبوا  ال��ف��رتة.  ه��ذه  خ��الل  تعرت 
على  احل�سول  يحاول  منكم  الكثري  التقدير،  اأخطاأمت   اأنكم  جتدون 

مكا�سب اإ�سافية، عليكم توخي احلذر عند �سراء ممتلك 
اأو الدخول يف جدال عقيم مع الأ�سدقاء.

اأمامكم  تبدو  كما  الرت��ي��اح،  على  وتبعث  م�سجعة  الأج��واء  اجل��دي.. 
فر�سة لتحقيق اأمنية �سخ�سية، التوقف وطلب امل�سورة من اأ�سدقائنا 
وحمبينا خالل هذه الفرتة يجنبنا الوقوع يف الأخطاء، يف جانب اآخر 

انتبهوا ل�سحتكم فقد ترتاجع خالل الأ�سابيع املقبلة اإذا 
مل تراعوا اأخذ وقت كاٍف  للراحة،.

احلوت.. تزداد م�ساغلكم، وقد جتدون اأنف�سكم يف حالة من التعب وعدم 
الر�سا للنتائج التي ترافق م�ساعيكم .

�سحية،  ملتاعب  والتعر�س  اأنف�سكم  اإره���اق  جتنب  عليكم 
وال�سلبية،  الإيجابية  التناق�سات  من  الكثري  اأمامكم 

البع�س منكم يبادر باجتاه الزواج .

الثوراحلمل

ال�شرطاناجلوزاء

العذراءالأ�شد

العقربامليزان

اجلديالقو�س

احلوتالدلو

واهلل اعلم

تبقى  جدد  اأ�سدقاء  ومعرفة  والت�سالت  ال�سفر  اأح��وال  العقرب.. 
العائلة وبع�س امل�ساريف  اأجوائكم مع �سعوبات داخل  مهيمنة على 
الفائ�سة، عليكم عدم اإهمال بع�س الأمور املتعلقة بال�سحة، قد تزيد 

متاعبكم على ال�سعيد النف�سي واجل�سدي فكونوا حذرين، 
حاولوا ال�ستفادة من قوة حترك احلظ يف خارطتكم. 

احلمل.. تن�سب جهودكم يف حت�سن اأعمالكم واإيجاد فر�س ت�سعكم مع 
الديون  من  بع�س  حت�سيل  اأو  �سابق  �سريك  اإىل  العودة  اأو  جدد  �سركاء 

ال�سابقة. منكم من يتابع مو�سوعًا عاطفيًا باخلفاء، وقد يو�سي 
بع�سًا من مقربيه بال�سعي للتوفيق والإ�سالح، هناك بوادر 

ملن يرغب يف جتربة القيام بهجرة اأو �سفر خارجي.   

اأعمالكم  ظروف  وحت�سن  خارجي  ب�سفر  للقيام  بوادر  هنالك  الثور.. 
املرتبطة  امل��ال��ي��ة  املكا�سب  بع�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل 

اأنتم  عاطفيًا:  ال��وق��ت.  م��ن  مت�سع  لديه  والبع�س  يف ب�سركاء، 
ال�سريك  مع  وامل��رون��ة  ال�سرب  من  للكثري  يحتاج  وق��ت 

العاطفي. 

الكلمات الفقية 
1-�ساحبة ال�سورة ممثلة عراقية �سابة 

– �سقي.
2-من القارات.

3-يطلي – فخ )م(.
4-الريال )مبعرة( - ماء بالعامية.

5-من اخل�سراوات - نبي )م(.
٦-اأحالم اأو اآمال )م(.

وائر  ٧-مبًنى ي�سمُّ عددًا من الدَّ
�سات – بحر. واملوؤ�سَّ

8-ناهية - ن�سف فوزي.
٩-جريدة عراقية هزلية �سدرت يف العهد 

امللكي.
10-مدينة يف �سوريا - غري نا�سج.
الكلمات العمودية 

1-فنانة عراقية.
2-مكان للعبادة - ناكر للجميل.

3-علم مذكر)م( – جوهر )م(.
4-من الطيور - غري متزوج.
5-من الحرف الجنليزية.

٦-ن�سف اأريد - ماركة موبايل.
٧-لظى )م( - ماركة �سيارة ناق�س 

احلرف الخري. 

8-من احلم�سيات.
٩-جمع م�سمار )م(.

10- مطربة كولومبية.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�شابق

نبذة 
ن�سق،  ظاهرة  تكويني،  بعد  من   ،2000 �سنة  متثل 
مولود  ويكون  �سنة،   20 كل  حتدث  الظاهرة  وهذه 
ميثل  اأن  ي�ستطيع  ل  فهو  ا�ستثنائيًا،  الظاهرة  هذه 
عاماًل  ي��ك��ون  اأن  ف��اإم��ا  حياته،  يف  الو�سط  ح��ال��ة 
من  ك��ث��ريًا  نخ�سى  �سنة  وه��ي  �سلبيًا،  اأو  اإيجابيًا 
ورغبة  عالية  بدنية  قدرة  ميتلكون  فهم  مواليدها، 
كبرية يف التمرد على ذاتهم، ونخ�سى من انخراط 

الكثري منهم باجتاه التطرف.
 واأدناه الأيام الأكر خطرًا للوقوع حتت يد الأ�سرار 
من  وح��ي��اة  حياتهم  ت��دم��ر  بطريقة  وتوظيفهم 
للتطرف  عر�سة  الأك���ر  املواليد  وك��ذل��ك  معهم، 
موؤثرات  عن  بعيد  تكويني  البحث  ه��ذا  والتمرد. 

الدرا�سي،  والتح�سيل  الأ�سرية  والرتبية  البيئة 
عملية مرتبطة بالطبيعة الب�سرية التكوينية وامليول 

والطباع اخلا�سة بهم. 
مولود يوم ) 1٧+18-ني�سان-2000 (

اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �سعبة 
)٩-٩-٦()5-٩-8(

مولود يوم ) 22+23-ني�سان-2000 (
اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �سعبة 

)2-٦-5()1-٦-4(
مولود يوم )5+٦+٧+8+1٩-اأيار-2000(

اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �سعبة 
-٦-1()٦-٦-8()5-٧-٦()4-٦-٦()3-٦-5(

.)8

م�اليد �شنة 2000 

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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اجلل�سات  يف  ا�ستخدامه  راج  مما  و�سحية  خفيفة  لأنها  الخ�سر(  ال�سويا  )فول  املهمة  البقوليات  من  نوع 
ويخفف  الن�ساء  عند  اخل�سوبة  وتعزيز  احلمل  فر�س  من  يزيد  وا�ستعماله  الخرية  ال�سنوات  يف  واللقاءات 

ب�سكل كبري من اأعرا�س �سن الياأ�س وتاأخري ظهور عالمات ال�سيخوخة وتقليل التجاعيد على اجللد 
الناجتة عن اأ�سعة ال�سم�س بال�سافة اىل تقوية العظام ل �سيما مع التقدم يف العمر.

 وفول ال�سويا الخ�سر له فائدة كبرية يف خف�س ن�سبة ال�سابة ب�سرطان الثدي 
عند الن�ساء وهذا ما اأثبتته الدرا�سات الخرية التي اأجريت يف هذا املجال

 

التهاب  مر�س  من  للوقاية 
احلبة  زي��ت  ف���اإن  املفا�سل 
يف  كثريا  ي�ساعد  ال�����س��وداء 
بحث  يف  الن��ف  التهاب  ع��الج  يف  ي�سهم  وكذلك  الآلم  تخفيف 
والأذن  الأنف  طب  يف  املخت�سة  المريكية  املجلة  ك�سفته  جديد 

واحلنجرة وهي مفيدة اأي�سا لتح�سن م�ستوى 
وال��وق��اي��ة م��ن مر�س  ال����دم  ال�����س��ك��ر يف 

ال�سكري وعالج مهم لكثري من مر�سى 
ال�سكري.

وم��ه��م��ة جلميع  م��ف��ي��دة  وك���ذل���ك 

يعانون من المرا�س اجللدية وبالخ�س حب  الذين  ال�سخا�س 
يف  التقدم  عالمات  من  ويحمي  والكزميا  وال�سدفية  ال�سباب 
ال�سن مما يجعل الب�سرة تبدو طرية وناعمة وهي مفيدة للعالج من 
مر�سى الربو، فهي تعطي نتائج جيدة و�سرورية، وللحبة ال�سوداء 
فائدة كبرية جدا يف ال�سفاء من اجلروح وتخفيف اللتهابات عن 
طريق قتل كل البكترييا املوجودة يف داخلها 
وك����ذل����ك ت��خ��ف��ي��ف ال�����وزن 
ل��ال���س��خ��ا���س ال���ذي���ن 
يعانون من ال�سمنة.

امل�اد الطبيعية �شالح فعال ب�جه الأمرا�س

احلبة ال�ش�داء.. 

ل  ال��ذي  )ال�سدر(  برائحته  املتميز  ال�سدر  ع�سل 
فوائد  ول��ه  يتغري يف درج��ات احل���رارة مهم ج��دا 
من  احلد  يف  ي�سهم  منها  للن�ساء؛  وخا�سة  كثرية 
عملية  بعد  ال�سفاء  وتعزيز  ال�سهرية  ال��دورة  اآلم 
فرتة  يف  املناعة  جهاز  تقوية  اىل  اإ�سافة  ال��ولدة 
يحتوي  لأن��ه  يومي  ب�سكل  ا�ستخدم  اذا  احل��م��ل، 
لكونه  للميكروبات  وم�سادة  مطهرة  م��واد  على 
لديه  اجل�سم  وي�سبح  الك�سدة  مب�سادات  غنيا 
والفريو�سات  الفطريات  حماربة  يف  ق��درة  اأك��ر 
الب�سرة  منح  يف  فائدته  اىل  بال�سافة  والبكترييا 

نعومة ون�سارة.

ع�شل ال�شدر 

ف�ل ال�ش�يا الأخ�شر 

اإعداد: ثريا ج�اد
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تقول  يوما  �سمعتها  ان  بعد  مربعا،  مرتا   ٧5
لبني اإنها تراين امامها يف كل زاوية وت�سعر 
البيت..وبعد  �سيدة  ولي�ست  �سيفة  باأنها 
احالتي اىل التقاعد، ا�سبحت تفتعل امل�ساكل 
بيني  البداية  يف  البيت،  مبغادرة  وتطالبني 
يبقى  كان  الذي  ابني  اأم��ام  ثم  ومن  وبينها، 

�سامتا." 
زوجته اىل مقر  تذهب  ان  بعد  ابنها،  وتعود 
ومل  لن  بانه  ويق�سم  منها  يعتذر  ان  عملها، 
ين�س ت�سحياتها لجله ولكنه ل يريد م�ساكل 
وار�سلت  م�سادة  افتعلت  ام�س  "ويوم  معها.. 
بيني  ابني  وخ��ريت  اهلها  بيت  اىل  حفيدّي 
بنظره  وتوجه  لربهة  ابني  و�سمت  وبينها، 

اليها كا�سارة بانه يختارها." 
اىل  ذهبت  اأنها  وا�سافت  ذل��ك  منى  قالت 
بيت اأهلها واأتاها ابنها معتذرا منها وطالبها 
باأن تذهب للعي�س يف بيت �سقيقها او اأن تقوم 
التقاعدي  راتبها  واأن  �سغري  بيت  بتاأجري 
يف  �سيعينها  وان���ه  الإي���ج���ار  ل��دف��ع  يكفيها 
م�ساريف البيت ومتطلبات احلياة.. ومل ترد 

عليه، فقد اخر�سها اخلذلن.

اخلذلن..
المل  خيبة  ت�سم  واح��دة  كلمة  اخل���ذلن.. 
والحباط والنك�سار وكل ما يرتبط مب�ساعر 
ان�سان مل يتوقع ان يكون رد من احب و�سحى 
ع��ن��ه..  اخل��ذلن  والتخلي  ال��ن��ك��ران  لج��ل��ه 
كبريا..  جرحا  يكون  واحيانا  كبرية،  غ�سة 
نادرا ما جند �سخ�سا مل ي�سعر باملرارة لأن 

�سخ�سا عزيزا عليه خذله..
مادة  )اخل��ذلن(  جنعل  ان  عليها  اقرتحت 
�سعرت  امل��رك��ز،  يف  ال�سهرية  العمل  لور�سة 
ب���احل���رج، ل��ذل��ك ط��ال��ب��ت اع�����س��اء امل��رك��ز 
ومتابعيه ان يكتبوا ق�س�سهم عن اخلذلن..

ق�ش�س
وجاءت الق�س�س، ورمبا كانت اكر مرارة. 
كانت ق�سة نوال )35 �سنة، ربة بيت وخريجة 
اداب وام لبنة واحدة(، فقد حذرها والداها 

م��ن ال����زواج م��ن ابن 
اجل������ريان ال���ذي 
ك����ان ق���د اح��ب 
بنات  من  اثنتن 

وتخلى  قبلها  اجل��ريان 
ودليله  يحبها  بانه  اق�سمت  عنهما،. 

باآنه  والدها  واخربها  للزواج..  يطلبها  باأنه 
الثانية  ا���س��رتت  ان  بعد  الوىل  ع��ن  تخلى 
باأنه  عرف  ان  بعد  عنها  تخلى  والتي  �سيارة 
اخرى  منطقة  يف  ميلكه  ال��ذي  البيت  �سجل 
مرغوبة  منطقة  ويف  كبري  بيت  وهو  با�سمها 
واق�سمت  وال���ده���ا  ت�����س��دق  ومل  وغ��ال��ي��ة.. 
معها  ي�سكن  ان  ا�ستعداد  وعلى  يحبها  بانه 
باليجار.. وفعال تزوجا و�سكنا باليجار ملدة 
�سنة ومن ثم وافق والدها ان ي�سكنا يف البيت 
الذي �سجله با�سمها واكت�سفت فيما بعد باأنه 
اخلارج  اىل  و�سافر  البيت  وباع  الوكالة  زور 

وجاء امل�سرتي وطالبها باخالء البيت..
وق�سة وليد )مدر�س، 52 �سنة( الذي �ساعد 
زميله كثريا، �سواء ماديا او باعطاء الدرو�س 
للطلبة نيابة عنه ليغطي غيابه، وحن احتاج 
ا�سبوعن  ملدة  عنه  بديال  ليكون  م�ساعدته 
امل�ست�سفى لجراء عملية  زوجته اىل  لريافق 
جراحية فوق الكربى رف�س باإ�سرار، وانقذه 
بديال  يكون  ان  واف��ق  ال��ذي  املدر�سة  مدير 

عنه..

الن�شيان 
قراأت منى الق�س�س، واعتقدت ان اخلذلن 
غ�سة ل نهائية، اكدت لها باأنها على خطاأ، 
المكان  يف  لكن  عميقة،  غ�سة  انه  �سحيح 
ن�سيانه.. يف حالتها، وقبل ان نفكر يف كيفية 
املركز،  يف  وه��ي  لها،  ابنها  خ��ذلن  ن�سيان 
ات�سلت بها والدة كّنتها معتذرة من ت�سرف 
بت�سرفات  اخربها  ابنها  اإن  وقالت  ابنتها 
خذلها،  لأن��ه  نف�سه  من  خجل  وبانه  ابنتها 
واكدت بانها ل تقبل ب�سلوكها، ول�سيما انها 
مل تقم باي ت�سرف �سدها ومل ت�سمعها كلمة 
غري طيبة، وقالت لها باأنها �سرتجع اىل البيت 

ع�������س���را 
فاإن  ال��ك��ّرة  اأع���ادت  وان 

ابنتها  �سد  معها  و�ستكون  اأم��ام��ه��ا  بيتها 
وابنها.. ودمعت عيناها ويبدو انها ن�سيت..

كيف نتغلب على اخلذلن؟
مع  ���س��ري��ح��ن  ن��ك��ون  ان  الوىل  اخل���ط���وة 
ما  مع  ونتعامل  معها  مت�ساحلن  انف�سنا، 
حدث بواقعية، نبكي ونتحدث اىل انا�س نثق 
بهم وان مل جندهم نكتب ما ن�سعر به، املهم 
�سيئا  وك��اأن  املرير  ال�سعور  ه��ذا  نكبت  ل  ان 
ونحذر  انف�سنا،  نراجع  ثم  ومن  يحدث..  مل 
من  لي�س  وطبعا  مقابل،  ب��دون  العطاء  من 
العطاء،  بحجم  املقابل  يكون  ان  املفرو�س 
نبتعد  وان  احيانا..  تكفي  طيبة  كلمة  امن��ا 
القريبن  م��ن  ك��ان��وا  ان  ام��ا  خذلونا،  عمن 
ولهم،  لأنف�سنا  الوقت  مننح  ان  فعلينا  جدا، 
من  هناك  ون��ادرا  انف�سهم،  يراجعون  عّلهم 
ونعود  للزمن  نرتكه  وحينها  نف�سه  يراجع  ل 
التفكري  عن  ونتوقف  العتيادية  حياتنا  اىل 
بالتعامل  ننجح  ان  ولب��د  ونحاول،  بالغ�سة 
ب��وع��ي ك��ب��ري م��ع الآخ���ري���ن ح��ت��ى ان ك��ان��وا 

مقربن..

واأخريًا.. 
احلياة مواقف، قد تكون احيانا حلوة واخرى 
م��رات..  بالغ�سة  ون�سعر  م��رة  نفرح  م��رة، 
ولنتذكر، فقد نكون �سببا يف خذلن احدهم 
ونطلب ال�سماح منه، فاخلذلن، كما ا�سلفنا، 
يواجهها  ال��ت��ي  امل���رة  امل�ساعر  ا�سعب  م��ن 
يتعر�س  وقد  يتحمله  ل  من  وهناك  الن�سان 
مثل  ع�سي  مر�س  اىل  او  قلبية  �سكتة  اىل 

قرحة املعدة..

م�شهد حقيقي
ه���ذا ل��ي�����س م�����س��ه��دًا م���ن ف��ي��ل��م اأو 
منى  ال�سيدة  حالة  اإمن��ا  م�سل�سل، 
 ٦1 )ا�سم غري حقيقي، مهند�سة، 
حلفيدين(..فاجاأين  وج��ّدة  �سنة 
من  لأنها  و�سفته،  ال��ذي  و�سعها 
وت�سارك  مركزنا،  ع�سوات  اأن�سط 
وتتميز  ك��اف��ة  ال��ع��م��ل  ور����س���ات  يف 
ب��ط��اق��ة اي��ج��اب��ي��ة وع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد 
املاء  اجلميع..و�سعت  مل�ساعدة  دائم 
اليها،  احت���دث  مل  اأم��ام��ه��ا،  وال��ق��ه��وة 
عما  وت��خ��ربين  قليال  ت��ه��داأ  ان  ب��ان��ت��ظ��ار 

حدث..

خيار �شعب 
قالت اإن ابنها الوحيد )حممد( الذي تعبت 
كثريا يف تربيته بعد وفاة زوجها وكان عمره 
املتاعب،  من  الكثري  وحتملت  فقط،   �سنتن 
حترمه  ل  كي  احل�سار  �سنوات  يف  ول�سيما 
ممن  بتزويجه  قامت  وال��ذي  �سيء  اي  من 
ابنها  تكرب  انها  رغ��م  تعار�س  ومل  احبها، 
كله  البيت  لهما  "تركت  ���س��ن��وات..  بع�سر 
فالبيت �سغري،  واحدة منه،  بغرفة  واكتفيت 

اأن�شام ال�شاجلي

اسلوب حياة

الياأ�س
لي�س حاًل..

دمعة كبرية جمدت يف طرف عينها، وكلمات تبدو 
تائهة وحتاول اأن تتما�شك، جل�شت على اأقرب 
كر�شي �شادفها، ونزلت دمعتها والكلمة الوحيدة 
التي قدرت على نطقها كانت )اآه(..
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اخلذلن.. كلمة واحدة
 ت�شم خيبة المل والحباط 

والنك�شار وكل ما يرتبط مب�شاعر
       ان�شان مل يتوقع ان يكون رد من

                  احب و�شحى لجله النكران
                                         والتخلي عنه..



فرحت كثرياً و�شكرته على 
اهتمامه بي، ويف احلال اأخربُت 
اأمي التي بدورها فرحت كثرياً 
و�شاألتني ما ن�ع هذا العمل؟ مل 

اأجبها وعلقُت: اأنا ل اأعرف يا اأمي 
�شاأخربك حينما اأذهب للعمل 

واأعرف ما ه�.

امليزان 

امليزان 

يف

يف قلبُت اأوراق الزمان، مل اأجد فيها حرفًا يف�شر ما 
يف القلب من ع�شق ولوعة ت�شدُر من نف�س تبحث 

عن اأمان و�شط خماوف ل نهاية لها، وعن ربيع 
ذبلت اأوراقه قبل اأن ترى احلياة، فعالَم نعتُب 

على زمن لي�شت لنا فيه اأيام؟ وعالَم ندور يف فلك 
لي�س لنا فيه قرار؟

زوجي بقوة وهو يقول يل "لقد وجدت لك عماًل معنا!" 
اأخربُت  احلال  ويف  بي،  اهتمامه  على  و�سكرته  كثريًا  فرحت 
العمل؟  نوع هذا  و�ساألتني ما  التي بدورها فرحت كثريًا  اأمي 
مل اأجبها وعلقُت: اأنا ل اأعرف يا اأمي �ساأخربك حينما اأذهب 

للعمل واأعرف ما هو.
ويف اليوم التايل ا�سطحبني زوجي لياًل وقال باأنه �سياأخذين 
�ستعرفن  ت�ستعجلي  الليل؟ رد: ل  اأي عمل يف  و�ساألتُه  للعمل، 

كل �سيء هناك.
دخلت �سالة فيها الكثري من الزبائن، وراأيت �سديقتي هناك، 
علّي  �سلمت  اأرى،  ما  اأ�سدق  ل  اأك��اُد  �سفافة،  مالب�س  ترتدي 

ب�سكل ر�سمي وذهبت تقدم للزبائن ما يريدون و...و...
�ساألُت زوجي ما نوع عملي هنا؟ اأجابني بكل برود: تعملن مثل 

�سديقتِك هذه، وا�سار اليها.
جل�سُت على كر�سي قريب مني من هول ال�سدمة، ثم نه�سُت 
بابًا  ظننته  �سخم  ب�سخ�س  فا�سطدمت  املكان،  من  لأخ��رج 
خ�سبيًا اأوقفني وحتدث بلهجة ل اأفهما مع زوجي الذي حتدث 

بتو�سل وخ�سوع معه.
من  �سيطردين  اأراأي���ِت  زوج��ي:  خاطبني  الرجل  ذه��اب  بعد 
متالكت  و..  و..  هنا   اىل  جميئك  تكاليف  دفع  لأن��ه  العمل، 
تنف�سُت  ال�سارع  ويف  املظلم،  املكان  من  وخرجُت  اأع�سابي 
اأوقفانا  اأعرفهما،  جيدًا ليلحق بي زوجي ومن خلفِه اثنان ل 
ف�سرخت بهم جميعًا اأنا اأتيُت هنا زوجة لرجل عراقي ظننتُه 
يتمتع  بال�سرف واملبادئ و الإ�سالم، ومل اأعرف نيتُه احلقيقية 
املراأة  تهان  قانون  واأي  حق  باأي   ...)!( لأعمل  مني  بالزواج 
عن  �سيئًا  اأع��رف  ل  احلقيقة  ويف  و���س��رُت،  تركتهم  ه��ك��ذا!! 

ال�سوارع اأو اأين اأ�سكن ول اعرف مبن ات�سل لي�ساعدين.
مبا  لأحدثها  باأمي  ات�سل  اأن  وفكرت  قا�سية،  مظلمة  دنيا 
يجري معي، وتراجعُت لأن الوقت عندهم مبكر جدًا وخ�سيُت 

عليها من هول ال�سدمة.
اىل  بالعودة  يقنعني  بزوجي  واإذا  اأق��دام  وّق��ع  خلفي  �سمعُت 
ال�سارع: تريدين  العمل لأنه �سُيطرد ب�سببي، و�سرخت و�سط 
�ساعت  هل  اإن�سانيتك  �سرفك،  �سمريك،  اأين   )!( اأعمل  اأن 

جميعها يف بالد الغربة؟ 
اأر�سلت اإيل لأكون زوجة اأم )!(

اإن كانت �سديقتي قد اأوقعتني بالفخ، فاأنا اأعرف كيف �ساأخرب 
اهلها بعملها هي وزوجها.

اأر�سًا  وقعُت  ي�سكتني،  كي  راأ���س��ي  على  بقوة  �سربني  وهنا 
لأجُد بقربي غ�سن �سجرة حيث كان عمال النظافة وفالحو 
وهو  زوجي  و�سربت  الغ�سن  التقطت  لياًل،  يعملون  احلدائق 
عمال  جتمع  و�سط  ع��دة  م��رات  راأ���س��ِه  على  مغادرتي  يحاول 
اإىل  ا�ستمعوا  اأن  بعد  وقيدتني  ال�سرطة  واأتت  ثواٍن  النظافة، 
العمال، حديثهم مل اأفهمه، و�سيء اأكيد اأنهم حتدثوا مبا راأوه.

ثم حملوا زوجي اىل �سيارة اإ�سعاف ونقلوه اىل امل�ست�سفى، واأنا 
يف مركز ال�سرطة ل اأفهم ما يقولونُه ول هم يفهمون ما اأقوله، 
وحتدثوا  وزوجها  اإياها  �سديقتي  ح�سرت  الثناء   هذه  ويف 
طوياًل مع ال�سرطة، وبن اآونة واأخرى كانت ترمقني بنظرات 
وفهمت  �سغري  �سجن  اىل  نقلُت  بعدها  وا�ستهزاء،  �سخرية 
من هذه التي اأ�سميتها �سديقتي اأنهم ينتظرون خروج زوجي 
ات�سلُت  الفرتة  ليطلقوا �سراحي، وخالل هذه  امل�ست�سفى  من 
على  جاهدة  عملت  بدورها  التي  �سيء،  بكل  واأخربتها  باأمي 
اإعادتي اىل العراق مب�ساعدة اخلريين هناك بعد اأن اأجربوه 
على الطالق، وهكذا عدُت اىل وطني حيث املبادئ وال�سرف 
جّدي  بكى  ه��ذه،  �سدمتي  من  بعد  اأ�سف  مل  اأن��ا  والأ���س��ال��ة. 

وقبلني وف�سرُت نظراته اآنذاك فتالقت دموعنا �سوية. 

اأجت��اوز  مل  �سابة  اأن��ا  كلماتها:   ت�سابق  ب��دم��وع  )ن(  ت��روي 
الثالثن من عمري بعد، من عائلة متو�سطة احلال، ا�ست�سهد 
والدي واأنا طفلة �سغرية، وعكفت اأمي على تربيتي مع اإخوتي 
بحكم  وال��دلل  العناية  يف  الأك��رب  الن�سيب  يل  كان  الثالثة، 

كوين ال�سغرى بن اإخوتي، كما كنت مدللة من جّدي لأمي.
ي��روق لها ه��ذا احل��ال،  اأم��ي ل  اأح��ُب الدرا�سة، لكن  اأك��ن  مل 

وكانت حتاول اإقناعي، تارة بق�سوة وتارة بالإقناع.
يف يوٍم واأنا اقراأ ما كتبته لنا مدّر�ستي واإذا ب� )املوبايل( يّرُن، 
رقم غريب ل اأعرفُه �سابقًا، واإذا ب�سديقة يل منذ الطفولة، 
وبعد اأن عرفتني بنف�سها، بل وذكرتني باأ�سياء عدة م�سرتكة 
بيننا، جتددت عالقتنا من وقتها، التي مل تنقطع اإل موؤخرًا، 
وقد اأبلغتني اأنها تعي�س يف اإحدى الدول الأوروبية، وتنعم بحياة 
�سعيدة مع زوجها، اإل اأنها مل تنجب اطفاًل، وكلما �ساألتها عن 

ال�سبب ترد بربود )اأنا وزوجي ل نفكر بالأجناب(.
حياتها  يف  بعد  اأتدخل  ل  اأن  اأمي  ن�سحتني  )ن(:  واأ�سافت 

ال�سخ�سية، فهذه م�ساألة تخ�سهما )هي وزوجها( فقط.
كنُت اأق�ُس لأمي كل ما يدور بيننا، بل كانت اأمي اأحيانًا تطلب 
مني �سماع املحادثة بيننا عرب مكرب ال�سوت وكنُت اأعرف ما 

تق�سده اأمي من ذلك، اأ�سحك مع نف�سي واأنفذ ما تريد.
الأي��ام  اأح��د  ويف  تنقطع،  مل  جيدة  وعالقتنا  الأي���ام،  �سارت 
�سافر اىل هناك  لهم   اأحدُث �سديقًا عراقيًا  اأن  طلبت مني 
لطلب الرزق والعمل، وبعد اإحلاح �سديقتي، حدثتُه مرات عدة 
ثم طلبُت منها اأن ل تفعل ذلك معي بعد! وال اأقاطعها نهائيًا 

بل واأخرب اأمي بذلك.
وفعاًل انقطع عن الت�سال بي، لكن القطيعة هذه مل تدم طوياًل 
واأن ي�سطحبني  الزواج بي  اأحبني ويريد  باأنه  ،اذ دخل علّي 
ب��اإجن��اح��ه  �سديقتي  و���س��اع��دت��ه  يعي�س،  ح��ي��ث  ه��ن��اك  اىل 
�سوته،  اأ�سمع  مل  اذا  يومي  اأطيق  ل  بُت  وتدريجيًا  باإقناعي، 
نعم اأحببتُه كثريًا لكني كنت اأخ�سى اأمي، التي فاجاأتني يومًا 
بالدخول اىل غرفتي وحدثتني عنه كثريًا واأنا غري م�سدقه ما 
ا�سمعُه، وعرفت منها اأن �سديقتي قد اأخربتها بكل �سيء واأنه 
وتطلب  بغداد  يف  تعي�س  التي  اأمه  تزورنا  كي  املوافقة  ينتظر 

يدي ر�سميًا.
اأح��ادي��ث  م��ن  وبينُه  بيني  دار  م��ا  ك��ل  لأم��ي  �سرحُت  عندها 
التي  اأم��ُه  زارتنا  اأي��ام  خالل  اأحببتُه.  باأنني،  لها  واعرتفُت 
اأقنعت اأمي وجّدي باخلطوبة، وحينما �ساألها جّدي عن عمله 
هناك، اأجابت باأنه يعمل يف اأحد امل�سانع، عندها قراأُت عدم 
بعد  ل�سوؤاله  ا�سطررُت  لذا  عملِه،  عن  قالته  مِلا  جّدي  ارتياح 

خروجها، قال يل: اأمتنى لِك ال�سعادة!
 ومل يجب عن �سوؤايل، وخالل اأ�سهر عدة اأ�سبحُت زوجته بعد 
اإقامته،  مكان  من  قريب  بلد  اىل  واأم��ي  اأم��ُه  ا�سطحبتني  اأن 
بكت  التي  اأم��ي،  وع��ادت  معه  وذهبت  هناك  ينتظرنا  ل��راه 

لفراقي، اىل الوطن.
و�ساألته مرة : الوقت لياًل ما �سغلكما الآن؟ واأين تعمالن؟؟

�سمني  خروجهما  بعد  اإجابة!  دون  م�سرعن  وخرجا  �سمتا 

دم�ُع جّدي

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

يتذبذبان  وجدًل  تذمرًا  مل�ست  التوا�سل،  و�سائل  يف  ين�سر  ملا  متابعتي  خالل  من 
ال��رتدي  ظاهرة  ح��ول  الت�ساوؤم،  وادي  اإىل  وهبوطًا  التفاوؤل،  قمة  اإىل  �سعودًا 
فديوهات  من  ي�ساهده  ما  على  تربيته  يف  يعتمد  جيل  لدى  والأخالقي  ال�سلوكي 
والتنّمر  والت�سّفي  والتنكيل  بالتطاول  له  ت�سمح  تعليقات  يبديه من  وما  وبو�ستات 

من دون اأن يحّده حد، اأو يردعه رادع.. 
عزا الأول هذه الظاهرة اإىل غياب الدرو�س التوجيهية يف املدار�س، اأجابه الثاين: 

ليتخل�س املعلم من تطاول الطالب وتنمرهم اأوًل، ثم يتفرغ بعدها لتوجيههم..
اأجاب  اجلامعة،  اإىل  البتدائية  من  ت�ساعدية  تربوية  درو�س  اأق�سد  الأول:  قال 
ال�ساغرين  الريا�سية  والرتبية  الفنية  الرتبية  �سيكون حالها حال در�سي  الثاين: 

دائمًا واأبدًا..!

: يف هذه  الثاين  اأجاب  للنجاح،  واأ�سا�سية  اإلزامية  الأول: بل تكون درا�ستها  قال 
احلالة نكون قد و�سعنا من �سلطة الربا�سيم!

قال الأول: ميكن اأن جنعله در�سًا حمببًا وم�سوقًا للتلميذ، اأجاب الثاين: الريا�سة 
والكيمياء  الفيزياء  درو���س  تلتهمهما  اأن  قبل  وم�سوقن  حمببن  كانا  والفنية 

والريا�سيات لإكمال املنهج!
قال الأول: در�س يتعلمون فيه التعاون وحب العمل، اأجاب الثاين: حن يجدوه !!

لهم  �ستقدم  الثاين:  اأجاب  املهذب،  والكالم  اأدب احلديث  ويتعلمون  الأول:  قال 
احلوارات واملناظرات التلفزيونية حما�سرات معاك�سة!

املنهج  �سيدرخون  الثاين:  اأج��اب  والح���رتام،  النظام  على  نعلمهم  الأول:  قال 
وينجحون.. و ير�سب النظام .. والحرتام ..!
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