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للعي�ش، يومها  مدن بالده، حينما مت ت�سنيف مدينة بغد�د كاأ�سو�أ مدينة 
�نطلق �سقر نحو بد�يات لي�ست لها نهاية يف جمتمع حقوق �لإن�سان.

يوؤكد �سقر �آل زكريا �أنه �أطلق حملة "معًا لنخ�سر �ل�سباق" عام ٢٠١٣ �لتي 
�ملدن  بني  �لأول  �ملركز  �حتلت  �لتي  بغد�د،  مدينة  وترتيب  بنظافة  تعنى 
�لتي ل توؤمن �لعي�ش �لكرمي، كانت فكرته �أن نخ�سر هذ� �لرتتيب، لت�سبح 
عمله  باكورة  كانت  �لفكرة  هذه  �أن  ويرى  و�حلب،  للحياة  مثاًل  �لعا�سمة 

�مليد�ين من �أجل �ملجتمع.
�ملجال  يف  �لدخول  �لو�جب  من  �أ�سبح  لكن  و�لظروف،  �لعناوين  تغريت 

�لإن�ساين، لأنها لي�ست مهنة، بل �أ�سلوب حياة.
مقالت  نقل  تعلم  و�لأدب،  للكتابة  حمبة  لعائلة  �ملو�سل  يف  �سقر  ول��د 
و�لده �إىل �ل�سحف و�ملجالت �لعر�قية، من �ملو�سل �إىل بغد�د عن طريق 
خمتلف  يف  و�لعمل  �لإع��الم  عامل  لقتحامه  مدخاًل  هذ�  فكان  �لرتحال، 
يرتجم  �أن  ��ستطاع  لكنه   ،  mbcو و�لر�سيد،  �ل�سرقية،  مثل  �لقنو�ت، 
�ملوؤثرة و�لناجحة جدً�، فكانت  �إىل �سل�سلة من �ملبادر�ت  عمله �ل�سحايف 
�حلمالت �لتطوعية هي �لأ�سا�ش يف حياة �سقر لكنها، ح�سب قوله، جميعها 
م�ساعدة  �سوى  منها  �لغاية  لي�ست  وذ�تية،  فردية  بجهود  حمالت  كانت 
�لكبري  �لتغيري  لكن  يحبونها،  �لتي  �حلياة  جت�سيد  يف  ودعمهم  �لآخرين 
و�جب  مبثابة  �سار  �لأم��ر  لأن  �ملو�سل،  �سقوط  بعد  كان  عليه  ط��ر�أ  �ل��ذي 

�أخالقي، ومبد�أ غري قابل للتهاون.

يقول �سقر: "كنت �أ�سعر وكاأن هنالك �أكرث من ٣ ماليني مو�سلي برقبتي، 
كيف �أجنح يف �إنقاذ ولو �لقليل منهم؟ �أت�ساءل و�أبحث كثريً�، كما ينبهني 
كثريً� �ل�سهيد ه�سام �لها�سمي، كان يجب �أن �أتخذ موقفًا �إن�سانيًا بالدفاع 

عن �لنا�ش �ملحا�سرين بعد فقد�ين �ملدينة."
بخري" "بغداد 

�لتو��سل،  مو�قع  يف  تدوينها  �سقر  ��ستطاع  �لتي  �لأخ��رى،  �ملبادر�ت  من 
�أن بثت بع�ش �لقنو�ت �لعربية و�لعاملية  "بغد�د بخري" بعد  كانت مبادرة 
�سقر  �أطلقها  �لتي  �لفكرة  لكن  د�ع�ش،  دخ��ول  بخطر  مهددة  بغد�د  �أن 
بالتعاون مع فريق كبري من  �لرد ب�سور من حياة بغد�د  كانت من خالل 
�أبنائها،  مع  ومتنزهاتها  ومالعبها  مبقاهيها  �ملدينة  لت�سوير  �ملتطوعني 
لنقل �سورة حقيقية عن بغد�د حني �أر�د �لإعالم �ملعادي �أن ير�سخ �سورة 

ملدينة م�ست�سلمة ويائ�سة عن بغد�د.
وذل��ك حلجم  �مل��ب��ادرة،  بعد هذه  �لعربي  �لإع��الم  منتدى  م �سقر يف  ُك��رِّ
�لنجاح �لذي لقته �ملبادرة وتفاعل �ملو�طنني، و�عتذ�ر عدد من �لقنو�ت 

عما كانت قد ن�سرته �سابقًا عن بغد�د.
بيتنا

ولأنه �بن �ملو�سل، فاإنه يرى نف�سه جزءً� ب�سيطًا يف عملية �إنقاذها، �أمام 
يف  معهم  و�أ�سهم  بينهم  كان  �لذين  و�لنا�سطني،  �لتطوعية  �لفرق  جهود 
و�مل�ساعد�ت  �ملعونات  تقدمي  خالل  من  مدينته،  حترير  بعد  �لفرق  �سنع 
للعو�ئل و�إعادتهم �إىل منازلهم ودجمهم جمددً� يف �ملجتمع، كما متكن من 
�لأمين،  �ملنكوبة، وحتديدً� يف �جلانب  �ملدينة  ثقافية يف  �أول د�ر  تاأ�سي�ش 

��سمها "موؤ�س�سة بيتنا"، �ملعنية بالرت�ث و�لثقافة �ملو�سليني.
�أمل  حلظة  كانت  �لقدمية،  �ملو�سل  يف  �أ�س�ستها  �لتي  )بيتنا(،  "مبادرة 
يف  ثقافية  موؤ�س�سة  تكوين  من  قلق  عندهم  ك��ان  �لنا�ش  �ل��دم��ار،  و�سط 
�جلانب �ملنكوب، رغم عودة �لعدد �لقليل من �لعو�ئل، لكنها حلظة ع�سق 

�أن �أكون جزءً� من �ملو�سل، حيث قمنا برتميم منزل قدمي
مكون من غرف عدة، ولكل غرفة وظيفة، فهنالك غرفة لالأطفال حتوي 
بالور�ش  معنية  وغرفة  و�لتحفيزية،  �لرتفيهية  �لن�ساطات  من  �لعديد 

و�لدور�ت �لتدريبية يف خمتلف �ملجالت، بجهود طوعية.
�لقدمية،  �ملو�سلية  �لكتب  مكتبة حتوي  �ملوؤ�س�سة هي  ما حملته  �أبرز  ومن 
�إ�سافة  �ملدينة،  من  �لنادرة  �لتاريخية  �لقطع  �أقدم  على  يحتوي  ومتحفًا 
�إىل غرف معنية بتدريب �ل�سباب على خمتلف �سنوف �حلياة، مع مقهى 
برت�ث �سعبي لتحفيز و��ستقطاب �ل�سباب، نقيم فيه ندو�ت ثقافية و�أدبية 

وحفالت توقيع كتب، وحو�ر�ت خمتلفة."
 ي�سيف �سقر:"عملنا �أي�سًا على �سنع )بر�ند منقو�سة(، �ملعنية ب�سناعة 
�ملو�سل،  ملدينة  �لز�ئرين  �ل�سّياح  خالل  من  �ملو�سلية  �لثقافة  وت�سدير 
يدوية  و�لتذكار�ت  �ملو�سلية،  و�لنق�سات  �ل�سري�ميك  �سناعة  خالل  من 
�ل�سنع، ونرجو ونطمح باإي�سال �أعمال تذكارية مكتوب عليها )�سنع يف 

�ملو�سل(.

يقول زكريا: "حينما قطع د�ع�ش �لإنرتنت عن �لنا�ش، مع �لتلفاز و�لقنو�ت، 
ومع  �لأخ���رى،  و�ملحافظات  �ملو�سل  بني  �لتو��سل  �سبل  جميع  وتقطعت 
حماولت  على  ردً�  �لطاولة  بقلب  فكرت  د�ع�ش،  وتهديد�ت  �لتحرير  بدء 

�لتنظيم �لإرهابي يف بث �لرعب بنفو�ش �ملو�طنني و�لأجهزة �لأمنية."
�لعر�ق  نفذ �سقر  فكرته عن طريق جمع ر�سائل من خمتلف حمافظات 
موجهة �إىل �أبناء �ملو�سل، ر�سائل عظيمة بلغت �أكرث من ٥٠٠٠ ر�سالة من 
جمهول �إىل جمهول، ومن �سخ�ش ل ينتظر ردً� من �لآخر، ول يعرف من 
�أر�سلها، �إذ جنحنا با�ستن�ساخ �أكرث من ٥ ماليني ن�سخة، قامت �لطائر�ت 
�سقر  يكمل  �ملو�سلية،  �لأر��سي  فوق  وتوزيعها  بن�سرها  �لعر�قية  �حلربية 
بهذه  �حتفظت  قد  �لعو�ئل  غالبية  كانت  �ملو�سل،  حترير  حديثه:"بعد 

�لر�سائل �لتحفيزية، �لتي كانت حتمل كّمًا كبريً� من �حلب و�لدعم لأهل 
�ملدينة �لذين ل يعرفون م�سريهم."

و�أبلغ �أحد �لأ�سدقاء �سقرً� �أن �لر�سائل �سقطت لياًل، وبقي تنظيم د�ع�ش 
يحاول جاهدً� جمع هذه �لن�سخ لكي ل ت�سل �إىل �ملو�طنني، لكنها هبطت 
على �سطوح منازلهم ويف باحات منازلهم، فاحتفلو� بتكاتف �ملدن �لأخرى 

معهم.
روح احلياة

ل يتذكر �ل�سحايف و�لنا�سط يف جمال حقوق �لإن�سان )�سقر �آل زكريا(، 
حتديدً�، متى بد�أ ن�ساطه �لإن�ساين من خالل عمله �لإعالمي و�ل�سحايف، 
لكنه يتذكر بال�سبط �للحظة �لأوىل �لتي �أر�د خاللها بث روح �حلياة د�خل 

ب������ص������م������ة

�شاحب مبادرة
حتريرها امل��شل" قبل  اإىل  "ر�شائل 

اآية من�ش�ر

عندما كانت املو�صل اأ�صرية بيد 
التنظيم الإرهابي، ومعزولة متامًا 

عن العراق، فكر النا�صط وال�صحفي 
)�صقر زكريا(  باإطالق مبادرة 

"ر�صائل اإىل املو�صل"، وكانت الفكرة 
الأ�صا�صية فيها هي جمع اآلف 

الر�صائل من خمتلف املحافظات 
العراقية، ورميها من �صماء املدينة 

املنكوبة، كنوع من التحفيز والدعم 
للعوائل املحا�صرة.

�شقر اآل زكريا..
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اأين هذا اجلمع العظيم؟
�ساألته: وهل قر�أت ن�ش �إرمياء؟ فاأخرج �لكتاب 
وق��ر�أ  �إرم��ي��اء  على  وفتحُه  جيبه  م��ن  �ملقد�ش 
"مل �أج���د ك��رب��الء يف �سفر  �ل��ن�����ش، ث��م ق���ال: 

�إرمياء!"
فقلت له �سوف �قر�أ لك �جلزء ما قبل �لأخري 
�سوف  حدثًا  ي�سف  �إرم��ي��اء  ق��ال  �ل�سفر:   من 
�أر���ش  بهم من  �آت��ي  �أن��ذ�  "ها  ع��ام:  يتكرر كل 
�أطر�ف �لأر�ش. بينهم  �ل�سمال، و�أجمعهم من 
�لأعمى و�لأعرج، و�حُلبلى و�ملاخ�ش معًا. جمٌع 
عظيم يرجُع �إىل هنا � كل عام � بالبكاء ياأتون، 
وبالت�سرعات �أقودهم. �أ�سرّيهم �إىل �أنهار ماء 
)�سفر  فيها."  يعرثون  ل  م�ستقيمة  طريق  يف 

�إرمياء ٣١: 9(
فقال: ولكن �أين كربالء؟

فقلت له: �أ�ساألك؟
قال: تف�سلي.

�أين هذ� �جلمع  �أن تقول يل  قلت: هل ت�ستطيع 
�أطر�ف  من  باكيًا  عام  كل  ياأتي  �لذي  �لعظيم 
و�حلبلى  و�لأع�����رج  �لأع��م��ى  بينهم  �لأر������ش. 
�أين  و�ل�سحيح؟  و�ملري�ش  و�لكبري  و�ل�سغري 
جمٌع  ب��اأن��ه  �ل���رب  ي�سفه  �ل���ذي  �جل��م��ع  ه���ذ� 
�أي مكان  �أين ��ستمد عظمته ويف  عظيم؟ ومن 

يجتمعون؟
�سفر  "ولكن  ق��ال:  ثم  جو�بًا،  يحر  ومل  ف�سكت 

�إرمياء يتحدث عن بني �إ�سر�ئيل."
فقلت ل��ه: ول��ك��ن �أي���ن ه��ذ� �جل��م��ع؟ وه��ل بنو 
�إىل  ياأتون  وهل  ذل��ك؟  يفعلون  �ليوم  �إ�سر�ئيل 
و�لت�سرعات  و�لنحيب  بالبكاء  معينة  جهة 
هدف  نحو  �لأر�����ش  �أط����ر�ف  م��ن  ويجتمعون 
تنتبه  بد�أت  �مل�سيحية  �أن  ترى  �أل  لهم؟  حمدد 
�ل�سائر  �لعظيم  �جلمع  هذ�  فُت�سارك يف  لذلك 
و�لر�يات،  �ل�سلبان  يحملون  وهم  كربالء  نحو 
فيندفعون بكل �أمان نحو �لهدف �ملر�سوم لهم؟ 
بهم  �آتي  �أنذ�  "ها  يقول:  وهو  �إرمياء  تقر�أ  �أمل 
و�ملق�سود  �أ�سرّيهم."   �� �أقودهم   �� و�أجمعهم   ��
هنا هو �هلل �لرب �لذي ياأتي بهم، �إذ تعهد باأن 
وقبلة  للز�ئرين  قبلة  �لقدي�ش  يجعل مثوى هذ� 
لالأحر�ر، وقبلة للعا�سقني. ثم ��ساألك يا جناب 

واأنا يف املو�صل احلبيبة مع عائلتي وبقية اأهايل املنطقة 
ُنعيد بناء ما هدمته قطعان "داع�ش". بينما كان الراهب 

)جربئيل دنخا كوركي�ش( عن الكني�صة الآ�صورية الر�صولية، 
يتنقل بني العائالت بهدف جمع التربعات لبناء بع�ش 
الكنائ�ش التي جرى تخريبها قدمني خايل، الذي كان 

حا�صرًا يف الكني�صة، اإىل الراهب قائاًل: بنت اأختي اإيزابيل 
بنيامني، فالتفت الراهب وقال: "اأنت التي �صدعِت روؤو�صنا، 

مايل ل اأراك تذهبني اإىل زيارة الأربعني ال�صيعية واأنت 
تقولني اإنها مذكورة يف الكتاب املقد�ش يف �صفر اإرمياء."

اإيزابيل بنيامني ماما اآ�ش�ري- ت�ش�ير:�شباح ال�شباح- رحيم ال�شيالوي

وبالبكاِء ياأتي اجلمُع العظيم 
فِر اإرمياء  م�شريُة الأربعني يف �شِ
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�لأب: هل ت�ستطيع �أن تخربين عن �سبب �نت�سار 
تعلم  هل  كربالء؟  بقعة  حول  �مل�سيحيني  قبور 
�لن�سارى  من  بكى  من  �أول  �أن  �لأب  جناب  يا 
يف  كني�سة  يف  �حل�سني  ر�أ����ش  �حت�سن  ر�ه��ب 
تعلم  ه��ل  ن�سيبني؟  ب��اجت��اه  �ملو�سل  �سو�حي 
من  كربالء  ُقتل يف  من  �أول  �أن  �لأب  يا جناب 
وقد  �لكلبي(،  حباب  بن  )وهب  هو  �لن�سارى 
ُقتلت معُه �أمه، فماذ� كانا يفعالن هناك؟ وهل 
�إنه  هو؟  من  �لن�سارى  من  ُقتل  من  ثاين  تعلم 
كبري بطارقة �لروم �لذي كان مبعوثًا �إىل يزيد 
من قبل ملك �لروم، فاعرت�ش على قيام يزيد 

بنكث ثنايا �حل�سني �أمامه فاأمر بقتله.
�إنها  ق��ويل  �سيبقى  جربئيل،  �لأب  ج��ن��اب  ي��ا 
مبا  تاأتيني  حتى  �لأربعني،  زيارة  و�إنها  كربالء 

ُيناق�ش كالمي.
فقال �لر�هب : لقد �أكرثِت علّي، �أنا كنت �أمزح 
معك، فلقد زرت قرب �ملقد�ش �حل�سني مع وفد 

�لكني�سة �مل�سرقية �لر�سولية �لآ�سورية مع غبطة 
�لثالث  عمانوئيل  مار  �لكاردينال  �لبطريرك 
ديل عام ٢٠١١، ف�سعرت بهيبة �ملكان و�سعرت 
�أ�سعر  ومل  بالأر�ش  له  عالقة  ل  عامل  يف  كاأين 

مبثل هذ� �ل�سعور يف �أية كني�سة �أو مكان.
كل عقل يحتاج �إىل هّزة عنيفة لكي ينتبه �إىل 

�حلقيقة.
يع�سقون  مل���اذ�  و�ل��ي��ه��ود:  �ل��ن�����س��ارى  ����س��األ��و� 

�حل�سني؟ 
وق�سايا  و�حل�����س��ني  م��ال��ِك  ي�ساألني  م��ن  ث��م��ة 
ملئات  وق��ول��و�  �ذه��ب��و�  لهم  ف��اأق��ول  �مل�سلمني؟ 
يع�سقونه،  �لذي  و�لن�سارى  �ليهود  من  �لألوف 
و�لعلمانيون،  و�ل�سيوعيون  �مللحدون  بل حتى  ل 
وحتى �لوثنيون ممن يتخذون من �حل�سني رمزً� 
�لتاريخ،  على طول  �أوحَد  وثائرً�  للظلم  ر�ف�سًا 

مَل يحبونه ويتخذونه قدوة. 
وفيها  �سفحتي،  على  م�ساركة  �أح��ده��م  و�سع 

�لإمام  بثورة  تاأثره  ي�سف  وهو  لغاندي  �سورة 
�أي  �أر  فلم  �ل���رب(،  مر��سي  )عليه  �حل�سني 
تعليق �سلبي على ت�سريح �لزعيم غاندي حول 
�حل�سني )عليه مر�حم �لرب(، وباملقابل مل �أَر 
�أن �حل�سني  مع  قاله غاندي،  ما  مع  تفاعل  �أي 
للم�سلمني، فعرفت �أن هناك ظلمًا ل يز�ل يحيق 

بهذ� �ملقد�ش.
مع  للح�سني،  ع�سقي  ي�ستغربون  ل  مَل  و�أت�ساءل 
�حل�سني  ع�سقت  و�إمن��ا  م�سيحية،  باأين  علمهم 

لأنه �سعار لرف�ش �لظلم يف �أي مكان.
هذ� �لظلم �لذي يرف�سونه �أنف�سهم �لآن، ولكن 
منها  ي�ستمدون  وقيادة  لهم  �أ�سوة  يتخذونه  ل 
�ملبادئ �ملُثلى يف حماربتهم للظلم، لذلك فهم 
له  لأن من ل هدف  ي��دورون يف حلقة مفرغة، 

ف�سهمه طائ�ش. 
ف��اإن��ن��ا  م��ق��د���ش،  لأن����ه  ن��ح��ب �حل�����س��ني  �إن مل 
مقارعة  ورم��ز  �لثور�ت  رمز  �أ�سبح  لأن��ه  نحبه 
�لظاملني، و�أنا �ح�سيت �آلف �لأقو�ل و�لأ�سعار 

من غري �مل�سلمني يف �حل�سني وثورته. 
ل �أدري من �لقائل من رجال �لثورة يف �إير�ن، 
يقول  و�ل��ذي  قر�أته  �ل��ذي  حديثه  �أتذكر  لكني 
جتمعت  �حل�سني  على  �لباكني  دموع  "�إن  فيه: 
كذلك  و�أعو�نه."  �ل�ساه  �أز�ح  طوفانًا  و�أحدثت 
لبنان  قادة حزب �هلل يف  قائد من  قول  �أتذكر 
�نت�سار�ت �حلزب على  �سر  �ساألوه عن  عندما 
�إ�سر�ئيل �لعظمى فقال : "�إن كل ما عندنا من 
�حل�سني." وغاندي عندما �ساألوه قال : "تعلمت 

�أن �أكون مظلوما مثل �حل�سني فانت�سر." 
ق�شية احل�شني

�لعني،  عن  �ل�سم�ش  حجب  �لنا�ش  حاول  مهما 
�أعمى  فكم  �ل���روح،  تتح�س�سها  �أن  من  فالبد 
ر�أى ما مل يَره �ملب�سرون، و�أنا �أحكي لكم هذه 

�لق�سة لكي تعرفو� ماذ� �أق�سد:
ي�سلي  �أعمى  رجل  هناك  كان  �سنة  �ألف  "قبل 
ي��ق��ر�أ  �إىل ج��ان��ب��ه رج���ل  وك����ان  �مل�����س��ج��د،  يف 
))�أف��ال  يقر�أ:  �لقارئ  �لأعمى  �سمع  �ل��ق��ر�آن. 
فقال  ُخ��ل��ق��ت((،  ك��ي��ف  �لإب����ل  �إىل  ي��ن��ظ��رون 
�لعمى للقارئ: هل هذه �لآية يف �لقر�آن؟ قال 
يذكر  ل  �هلل  �إن  �لرجل  له  فقال  نعم،  �لرجل 
معجزة،  �أو  عجيبة  وفيه  �إل  �ل��ق��ر�آن  يف  �سيئًا 

فطلب �لأعمى من �لقارئ �أن ي�سف له �لبعري 
خم�ش  للبعري  هل  �لأعمى:  ف�ساأله  له،  فو�سفه 
�أرجل؟ قال �لقارئ: ل، بل له �أربع �أرجل فقط.

 فقال �لأعمى: م�ستحيل ما تقوله، لأن لو كان 
و�نك�سر عندما  �رجل لندق عنقه  �أربع  للبعري 
يربك. فطلب �لأعمى من �لقارئ �أن يتفح�ش 
�لأمر، فخرج �لقارئ ووجد بعريً� مربوطًا بباب 
فوجد  جيدً�  فتفح�سه  ي�سلي،  لرجل  �جلامع 
ِرجاًل خام�سة حتت �لعنق مبا�سرة على �ل�سدر 
تتلقى �سدمة ثقل �لعنق عندما يربك �جلمل. 

فرجع �لقارئ و�ساأل �لأعمى: هل كنت مب�سرً� 
ثم عميت؟ فقال �لأعمى: ل، فقد ولدتني �أمي 

�أعمى مل �أب�سر من �لدنيا �أي �سيء. 
فقال له �لقارئ: فكيف علمت �أن للجمل رجل 

خام�سة و�أنت مل تَره؟ 
�سيء  كل  تعجبت من خالق خلق  �لأعمى:  قال 
يلفت نظرنا �إىل �لبعري فقلت لبد من �أن هناك 

عّلة ما تدل على دقة �ل�سنع.
كتبت  �أيام  منذ  �أقول:  بنيامني،  �إيز�بيل  و�أنا، 
�سهر  ق��دوم  مبنا�سبة  �حل�سني  عن  مو�سوعًا 
للحقيقة  فقط  �أن�سره،  �سوف  ولذلك  حمرم، 
�لكتاب  �إ���س��ارة يف  �إىل ذل��ك  ول��ك��وين وج��دت 
لي�ست  �حل�سني  ق�سية  �أن  على  ت��دل  �ملقد�ش 

 . بالأمر �لهنيِّ
يف  كنائ�سنا  �حل���زن  ُيجلل  كيف  ر�أي���ت  وق��د 
�ملعمد�ن يف ط�ست  يوحنا  ر�أ�ش  �إه��د�ء  ذكرى 
�مل�سيح:  عنه  يقول  �لذي  يوحنا  �لقي�سر،  �إىل 

منه." �أعظم  �لن�ساء  تلد  "مل 
عندما �أقمت يف �أوروبا ر�أيتها تت�سح باحلزن يف 

يوم معني من �ل�سنة ُيطلق عليه
عندهم  عطلة  ي��وم  وه��و   ))Al juhans((
وكلمة )يوهانو�ش( تعني يوم قطع ر�أ�ش يوحنا، 
زين  خطبة  يف  وجدته  �لذي  �لقول  نف�ش  وهو 
�لعباد )عليه مر��سي �لرب( يف �ل�سام عندما 

قال : "من عجائب �لدنيا �أن ر�أ�ش يحيى ُيهدى 
�إىل بغي من بغايا بني ��سر�ئيل." 

على قل�بهم اأقفال
ي�ستخدمون  ل  �لأ�سف  مع  منا  كثريون  هناك 
و�إذ�  بها،  يب�سرون  ل  �أع���نٌي  لهم  عقولهم: 
�ب�سرو� ل يتفكرون، و�إذ� تفكرو� ل يتدبرون، 
�لثقافة  من  �آه  �أقفالها"،  قلوب  "على  لأنهم 
و�لقيا�سرة  �لأب��اط��رة  تزرقها  �لتي  �ملغلوطة 

وحكام �ل�سوء.
�أمل ي��ق��ل ف��رع��ون ل��ق��وم��ه �إن���ه رب��ه��م �لأع��ل��ى 
تزرق  �لتي  �ملغلوطة  �لثقافة  ه��ذه  فعبدوه؟! 
ت��ع��ي��ق ه���ذ� �لفكر  ك��ي��ف  �ن��ظ��ر  �ل��ع��ق��ول،  يف 
حمروم  هو  كم  �لإب���د�ع،  عن  �خل��الق  �ملبدع 
�ل�سايف  �لفي�ش  من  ي�ستقي  ل  �لذي  �لإن�سان 
خلّد�م �لرب �لأنبياء، فهو يف تر�جع ح�ساري 
�أر�ش  على  م�ساديقه  نرى  زلنا  ما  و�إن�ساين، 

�لو�قع.
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�أحمد �سكري
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حم�شن اإبراهيم-ت�ش�ير: �شباح الإمارة

تقدمي و�نتقاء �لفقر�ت �لتي تالم�ش و�قع 
�ل�سارع �لعر�قي وتثري �هتمام �مل�ساهدين.

ر�شالة اإعالمية
من جانبه، و�سف مقدم �لربنامج )�أحمد 
�سكري( برنامج "�سباح �خلري يا عر�ق" 
بينها  ع��دة،  ج��و�ن��ب  م��ن  و�مل��ه��م  بالكبري 
هذ�  تقدم  كانت  �لتي  �لكبرية  �لأ�سماء 
ر�سينة  �إعالمية  �أ�سماء  وهي  �لربنامج، 

�أمثال �لر�حل عماد مكي، وعبا�ش حمزة، 
�لذين  م��ن  �ل��ب��ارزة  �لأ���س��م��اء  م��ن  وكثري 
ي�سنفون من �ملحاورين �ملحرتفني، لذلك 
�لتقدمي  �سعيد  على  �مل�سرية  ��ستمرت 
ب��ان��ت��ق��اء �لأ���س��م��اء �مل���وؤث���رة ع��ل��ى �سعيد 
�أما �لإخر�ج و�لت�سوير  �لتقدمي و�حلو�ر. 
��ستغلت  لذلك  �آخ��ر،  ثقل  فلها  و�لإع���د�د 
هذه �خللية وترجمت �لكثري من �ملهار�ت 
طموح  يلبي  �سباحي  ب��رن��ام��ج  ط��رح  يف 

و�سغف �مل�ساهد.
�لأه��م،  هي  �إعالمية،  ر�سالة  وللربنامج 
م  ُتق�سَّ �إذ  و�مل�سمون،  �ملحتوى  حيث  من 
�لأه����د�ف م��ن خ��الل م��و�ك��ب��ة �لأح���د�ث 
�ملهمة وتطرح ب�سفافية، ف�ساًل عن مهام 
وح�سوله  �مل�ساهد  متعة  يف  تتمثل  �أخ��رى 
�ل�سر�ئح  جميع  وحم��اك��اة  �ملعلومة  على 

مبختلف م�ستوياتهم �لفكرية و�لعمرية.
نب�س ال�شارع

فيما يقول مقدم �لربنامج )�أحمد جنم(: 
�إذ� ما �أردنا �لتحدث عن برنامج "�سباح 
�لأق��دم  �لربنامج  فهو  عر�ق"،  يا  �خل��ري 
عمره  �أن  �إذ  �لعر�قي،  �لإع��الم  �سبكة  يف 
�لربنامج  ه��ذ�  ع��ام��ًا.  �لع�سرين  ي��ق��ارب 
كان �ملن�سة �لأوىل لنطالق �أغلب مقدمي 
�أهمية  من  به  ميتاز  ملا  �لعر�قية  بر�مج 
�أ�سبه  ه��و  �ل��ربن��ام��ج  ك��ب��ريي��ن.  و���س��دى 
و�ملثقف  �لأدي��ب  يجمع  �ل��ذي  بال�سالون 
من  يعترب  هو  لذلك  و�لفنان،  و�ل�ساعر 
�لرب�مج �ملهمة يف �سبكة �لإعالم �لعر�قي.
باقي  �لربنامج يختلف عن  �أن  وبنّي جنم 
�ل��رب�م��ج يف ت��ن��وع��ه �ل�����س��ام��ل م��ن حيث 
�مل�سكالت  ومعاجلة  و�مل�سمون  �ملحتوى 
�لآنية من خالل �لت�سال �ملبا�سر يف فقرة 

�أهميته  تكمن  وهنا  �ل�سارع"،  "نب�ش 
نن�سى  ول  ب��امل��و�ط��ن،  �ملبا�سر  مل�سا�سه 
�لبيوت من خالل  وربات  باملر�أة  �هتمامه 
)�ل�سيف  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ط��ب��خ  ف��ق��رة 
�ل��ف��ق��ر�ت �لأخ��رى  ف��ر����ش(، ف�ساًل ع��ن 
وفقر�ت  �ل�سباحية  بالريا�سة  تهتم  �لتي 

�أخرى.
ب�ابة لربامج القناة

م��ق��دم��ات  �إح�����دى  ����س���الح(،  )�آن  �أم����ا 
فاإن  يل  بالن�سبة  قالت:  فقد  �لربنامج، 
�ل���رب�م���ج �ل�����س��ب��اح��ي��ة، وم��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج 
ج��دً�  مهمة  عر�ق"،  ي��ا  �خل��ري  "�سباح 
لكونها تتعلق بالعائلة �لعر�قية، فهو �لباب 
ما  �إىل  �لعائلة  خالله  م��ن  تدخل  �ل��ذي 

تقدمه �لقناة من �أخبار وبر�مج.
من  متابعون  له  �لربنامج  �أن  �آن  وتعتقد 
�لغالبية  لأن  كافة  �لثقافية  �مل�ستويات 
عر�ق"  يا  �خلري  "�سباح  برنامج  يعدون 
من  يحتويه  ملا  �لعر�قية  للعائلة  هًا  موجِّ
على  حت��ت��وي  منوعة  �جتماعية  ف��ق��ر�ت 
تلك  خالل  من  نحاول  تقريبًا،  �سيء  كل 
كافة.  �ملجتمع  فئات  ��ستقطاب  �لفقر�ت 
يل،  بالن�سبة  عر�ق"،  يا  �خلري  "�سباح 
بثه  فهو من خالل  �إعالمية،  يعد مدر�سة 
�لتي  و�حل���و�ر�ت  فقر�ته  وتنوع  �ملبا�سر 
وبطرق  خمتلفة  �خت�سا�سات  يف  يقدمها 
�لقوية  �جل��رع��ة  مبثابة  ي��ك��ون  خمتلفة، 
جيد  م�ستوى  يف  �لإع��الم��ي  جتعل  �ل��ت��ي 
وذ� قاعدة ثقافية كبرية، ف�ساًل عن تنوع 
ما  و�لفنية،  و�لثقافية  �لريا�سية  فقر�ته 
ي�سيف يل �لكثري. �أنا �أعتقد �أن �لربنامج 
زودين بقاعدة �ستكون �لأ�سا�ش لنطالقة 

�إعالمية مهمة يف �مل�ستقبل.

�ل��ربن��ام��ج م��ر مب��ر�ح��ل ك��ث��رية وت��ن��اوب 
�لعديد من �لإعالميني على تقدميه، وهو 
�ليوم  وب��ات  ومتجددة  مغايرة  بحلة  �لآن 

�أقرب �إىل �هتمامات �لنا�ش و�أذو�قهم.

فقرات من�عة
مقدمي  �أح��د  �ل��ط��ائ��ي(،  )ح��ي��در  يعتقد 
�أن  عر�ق"،  ي��ا  �خل��ري  "�سباح  ب��رن��ام��ج 
�لربنامج  بقية  ع��ن  �ل��ربن��ام��ج  مييز  م��ا 

طياته  يف  يحمل  ك��ون��ه  ه��و  �ل�سباحية 
�لعديد من �لفقر�ت �ملنوعة.

على  �ل�سوء  ي�سلط  �لربنامج  وي�سيف:   
كل ما يخ�ش �لعائلة �لعر�قية من ق�سايا 
�لفعاليات  وي��و�ك��ب  و�أ���س��ري��ة،  �جتماعية 
�لفنية و�لثقافية يف جميع �ملدن �لعر�قية، 
ترفد  م��ر����س��ل��ني  �سبكة  م��ن  ميتلكه  مب��ا 
�ل��ربن��ام��ج ب��ك��ل �ل��ن�����س��اط��ات و�ل��ت��ق��اري��ر 
�مل��ن��وع��ة، ف�����س��اًل ع��ن ر���س��ال��ة �ل��ربن��ام��ج 

�لإع��الم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��ت��م ب��ن��ق��ل �لأخ��ب��ار 
و�لأحد�ث بكل �سفافية، بعيدً� عن تزييف 
وجتميل �حلقائق، مع �لعمل على معاجلة 
وطرح �مل�سكالت �ملجتمعية و�إيجاد �حللول 

لها.
  وبنّي �أن �نتقاء �ملحاور يجري عن طريق 
�لذي  بالربنامج،  �خلا�ش  �لإع��د�د  فريق 
�إد�رة  مع  وبالت�ساور  نحل،  كخلية  يعمل 
�أجل  �لربنامج من  و�مل�سرفني على  �لقناة 

اإط���������الل���������ٌة م����ت����ج����ددة 
وفقراٌت من�عة

�������ش������ب������اُح اخل�������رِي 

مع كل �صباح جديد، يطل علينا يا عراق.. 
برنامج "�صباح اخلري يا عراق" 

بفقراته املتنوعة اخلفيفة 
الظل، التي تغطي جوانَب 

اجتماعية وفنية وثقافية 
و�صحية وتهتم مبوا�صيع املو�صة 

والأزياء.



ترك �لفيلم ب�سمة و��سحة يف �مل�ساركات �لعربية 
و�لعاملية، �إذ ح�سد –موؤخرً�- �جلائزة �خلا�سة 

ملهرجان فيني�سيا �ل�سينمائي.
دعم حك�مي

�لذي در�ش  يا�سني(  �لفيلم )�أحمد  يقول خمرج 
�أفالمًا ق�سرية عدة،  و�أخرج  �لإخر�ج يف لندن، 
�إن فيلم )جنائن معقلة( هو جتربته �ل�سينمائية 
�لأوىل يف جمال �لفيلم �لرو�ئي �لطويل. يحدثنا 

عن مرحلة �إنتاج �لفيلم قائاًل:
مبر�حل  م��ّر  معلقة(  )جنائن  فيلم  �إن��ت��اج  �إن 
�لفيلم �ملتعارف عليها، وهو حاليًا مير باملر�حل 
�إذ يتعرث باإجنازه ب�سوره  �لأوىل ملا بعد �لإنتاج، 
�سريعة -كما نطمح- ب�سبب �سعف �لتمويل، فقد 
وهو  �ملحلي،  �لدعم  بو��سطة  �لفيلم  ت�سوير  مت 
مع  مقارنة  كبريً�  يعترب  �حلكومي  �مل�ستوى  على 

�مل�ساريع �ل�سينمائية �ل�سابقة، ول�سيما من وز�رة 
ماديًا  �مل�سروع  دعم  جرى  �إذ  �لعر�قية،  �لثقافة 
�ملقدمة  �مل�سرتك  لالإنتاج  �لأف��الم  منحة  �سمن 
من وز�رة �لثقافة �لعر�قية، حني جرى �لت�سويت 
�ملمنوحة �سمن �جلل�سة �لعتيادية  �لأفالم  على 
ملجل�ش �لوزر�ء يف ٢9 حزير�ن من �لعام �حلايل.

و�مل��و�ف��ق��ات  �لت�سهيالت  �إىل  �مل��خ��رج  و�أ����س���ار 
�للوج�ستية �لتي قدمت من �سبكة �لإعالم �لعر�قي 
و�أي�سًا  �لثقافية يف �خلارجية،  �لعالقات  ود�ئرة 
خالل  من  �لد�خلية  وز�رة  دعم  على  �حل�سول 
�لت�سوير،  �أث��ن��اء  �لعمل  لفريق  �حلماية  توفري 
ف�ساًل عن م�ساهمة �أهايل مدينة �ل�سدر بتاأمني 
�ملو�قع طو�ل فرتة �لإنتاج و�لتح�سري، �إ�سافة �إىل 
�لدعم �ل�سحي من قبل وز�رة �ل�سحة �لعر�قية، 
�إثر  �لتجو�ل  حظر  ف��رتة  �أثناء  �لت�سوير  مت  �إذ 

�لفريق  ت��اأم��ني  مت  فقد  ك��ورون��ا،  جائحة  �أزم���ة 
�لت�سوير  و�لقدرة على  �ل��وز�رة،  �سحيًا من قبل 
دون �إ�سابة �أحد من طاقم �لعمل و�ملمثلني. وعلى 
م�ستوى �لقطاع �خلا�ش ُمنح �لفيلم رعاية خا�سة 
�لنقل،  مثل  �لإن��ت��اج،  �حتياجات  �أه��م  لتغطية 
�لدعم  �إىل  �إ�سافة  �لت�سوير،  ول�سيما يف مو�قع 
�لكبري �لذي ح�سل علية �لفيلم من قبل �لأ�ستاذ 
)ن�سري �سّمة( ماديًا ولوج�ستيًا، و�ملنتج و�ملخرج 
)علي فا�سل( �لذي �ساهم بدعم �لفيلم. و�أي�سًا 
م�ساهمات عربية، مثل ح�سولنا على منحة �إنتاج 
– �آفاق  و�لفنون  للثقافة  �لعربي  �ل�سندوق  من 
مثل  �سركات  من  �أجنبية  وم�ساهمات  لبنان،  يف 

�سركة )تر�ش( لالإنتاج �ل�سينمائي يف كند�.
)ح�سني  �لطفلني  م��ن  ك��ل  �خ��ت��ي��ار  ج���رى  وق���د 
حممد(، �لذي �أدى �سخ�سية )�أ�سعد(، و)�أكرم 

و�ملمثل  )�أم���ري(  �سخ�سية  لعب  �ل���ذي  م���ازن( 
�ل�ساب )و�سام �سياء( ل�سخ�سية )طه(، و�ملمثل 
)�حل��ج��ي(،  دور  يف  �ل�سكرجي  ج���و�د  �ل��ق��دي��ر 
وجمموعة من �ملمثلني �ملحرتفني. �سارك �لفيلم 
�جلائزة  على  موؤخرً�  وحاز  عدة  مهرجانات  يف 

�خلا�سة يف مهرجان فيني�سيا �لدويل.
م�اهب عراقية

و�أكدت �ملنتجة �لرئي�سة للفيلم )هدى �لكاظمي( 
�ملنجم(  )دري���د  �لت�سوير  وم��دي��ر  "�أنها  على 
معلقة(  )ج��ن��ائ��ن  فيلم  �سناعة  ع��ل��ى  �أ����س���ّر� 
ب��الإم��ك��ان��ات  �إمي��ان��ًا منهما  ع��ر�ق��ي��ة،  مب��و�ه��ب 
من  �أثبتنا  جتربة  وكانت  �ل�سينمائية،  �لعر�قية 
�سينما  �سناعة  على  �ل��ع��ر�ق  م��ق��درة  خاللها 
و�لعاملية  �لعربية  �ملهرجانات  تناف�ش يف  حقيقية 
فريق  كان  لذلك  �لعامل،  يف  �ملهمة  �ل�سينمائية 

عمل �لت�سوير عر�قيًا بالكامل.
�ل�سينمائي  لالإنتاج  ع�ستار  �سركة  هياأت  فقد 
�مل�ساهمات  بع�ش  مع  ب��اإد�رت��ي  متكاماًل  فريقًا 

�أي  �لتح�سري�ت،  ف��رتة  يف  و�ل��دول��ي��ة  �لعربية 
مع  �مل�ساهمة  �إىل  بالإ�سافة  �لنتاج،  وبعد  قبل 
و�ملنتجة  �لربيطانية )مارغريت كلوفر(  �ملنتجة 
و��ست�سار�ت  عودة(  )مي  �لفل�سطينية  �مل�ساهمة 
ما قبل وما بعد �لإنتاج من قبل �ملخرج �لأردين 

)يحيى �لعبد هلل(."
اأحداث الفيلم

يبدو للوهلة �لأوىل �أن ق�سة �لفيلم هي من ن�سج 
غريبة  تكون  قد  �أح��د�ث  من  حتتويه  ملا  �خليال 
�حلقيقة  �لق�سة يف  لكن  �لعر�قي،  �ملجتمع  على 
�أحد�ثها  د�رت  حقيقية  �أح��د�ث  من  م�ستوحاة 
�أيام �لقتتال �لطائفي وتو�جد �لقو�ت �لع�سكرية 

�لأمريكية �ملحتلة يف بغد�د.
�لفيلم يتحدث عن �سبي ��سمه )�أ�سعد( يعمل مع 
�لطمر  من  كبرية  �ساحة  يف  )ط��ه(  ��سمه  �ساب 
�أ�سعد  ي�ستيقظ  بغد�د،  �أحياء  �أحد  يف  �ل�سحي 
وهو  �لطمر،  �إىل  طريقهما  لي�سقا  فجرً�  وط��ه 
عبارة عن خليط من �ل�سموم من تالل �لنفايات 

�لعو�ئل  مئات  تتخذها  �لأر�ش  وجه  على  �ملمتدة 
مهنة لها، ليعرث �ملر�هق �أ�سعد على روبوت دمية 
�سديقه  على  فيعر�سها  �إن�سان  بحجم  �أمريكية 
فيهاجمه  �لعاطفية،  رغبته  لإ�سباع  كهدية  طه 
�لأخالقية،  و�لقو�نني  �لأع��ر�ف  خرق  بتهمة  طه 
)�لدمية(،  �أم��ري  �ل�سبي  يكت�سف  وبال�سدفة 
على  �أ�سعد  ليجرب  �إمكانياتها  يعي  �لفور  وعلى 
وت��در  جتارتهما  تنجح  بال�سر�كة،  معه  �لعمل 
م�ستغل،   �أن���ه  �أ�سعد  ل��ي��درك  �مل���ال،  م��ن  �لكثري 
�أ�سعد  فيخاطر  �لغريزة  بدو�فع  �لدمية  ُتختطف 
وتقاليد  عيون  م��ن  متخفيًا  لإن��ق��اذه��ا،  بحياته 
بالت�سرف  وتطالبه  ط��ه  ت��ط��ارد  �لتي  �ملجتمع 
وغ�سل �لعار. يهرب �أ�سعد حماوًل حماية �لدمية 
�إىل  �مل��ه��ج��ورة،  �لأم��ريك��ي��ة  �جل��ن��ود  ناقلة  �إىل 
كان  �لأو�ن  لكن  �ملعلقة(،  )�جلنائن  يف  ملجئه 
ليبد�أ  �أحالمه  مع جميع  �لدمية  وُدفنت  فات  قد 
�أ�سعد رحلة من �أجل كربيائه بالبحث عن دميته 

�ملخطوفة.

بعد �صنوات من الركود والتهمي�ش اللذين لزما احلركة الفنية يف العراق، 
واألقيا بتاأثريهما على جممل الإنتاج الفني، �صينمائيًا كان اأم م�صرحيًا، جنح 

جيل �صاب يف مواجهة العقبات التي تعرت�ش طريق النهو�ش، اإذ كان لبد 
للحركة الفنية من اأن ت�صتعيد عافيتها على يد جيل جديد من ال�صباب اآمن باأن لبد من 

تذليل كل عقبة تعرت�ش طريق النهو�ش بالواقع الفني، ول�صيما ال�صينمائي، فم�صوا 
مبغامرة لينتجوا فيلم )جنائن معلقة(.

 "جنائن معلقة" 
ي���ع����د ب��ال�����ش��ي��ن��م��ا ال��ع��راق��ي��ة

 اإىل دائرة املناف�شة

حم�شن العكيلي

�أحمد يا�سني

لقطتان من �لفيلم

السنة السادسة عشرة، العدد )390( 30 أيلول 2021 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya
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متابعة: اأحمد �شمي�شم 

�لدويل  �لقاهرة  من جلنة حتكيم مهرجان 
للمونودر�ما عن دورها يف م�سرحية "�أحرتق 
كما  ك��اظ��م،  �إخ���ر�ج جن��اد  كالعنقاء" م��ن 
مونودر�ما  م�سرحية  �ملهرجان  يف  �ساركت 
"غ�سيل �أمو�ت" من تاأليف �لكاتب �لعر�قي 
متثيل  حم�سب  �أحمد  و�إخ��ر�ج  هد�بي  �سعد 

عماد عبد �لرحمن.   

جوائز املهرجان  
�ختتم مهرجان �لقاهرة �لدويل للمونودر�ما 
بدورته �لر�بعة و�سط ح�سور عربي و�أجنبي 
ب���اإع���الن ن��ت��ائ��ج �مل��ه��رج��ان �ل��ت��ي ج���اءت 
للن�سو�ش  �لأول  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة  كالتايل: 
هبة  �لكاتبة  ن�سيب  من  كانت  �مل�سرحية 
م�سرحية  عن  م�سر  من  ح�سن  حممد  �هلل 
"�لبحث عن �ل�سبح"، �أف�سل ممثلة )ماريا 
كامب( من دولة �ملك�سيك عن عر�ش "عامل 

خمرج  �أف�سل  وجائزة  كارنيبلو�ش"،  زهرة 
ح�سل عليها )فالرييا فابرى( من �ملك�سيك 
�سينوغر�فيا  �أف�����س��ل  ذ�ت���ه،  �ل��ع��ر���ش  ع��ن 
دولة  بروفو�سيلي( من  )�أليك�ش  �إىل  ذهبت 
كما  "مورفني"،  م�سرحية  ع��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
ح�سلت م�سرحية "عامل زهرة كارنيبلو�ش" 
لدولة  م�سرحي  عر�ش  �أف�سل  جائزة  على 

�ملك�سيك.
منها  تقديرية  جو�ئز  �ملهرجان  منح  كما 
و�حدة كانت من ن�سيب �لكاتب عماد عبد 
"غ�سيل  م�سرحية  يف  دوره  ع��ن  �لرحمن 
�سعد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ر�ق��ي  للكاتب  �أمو�ت" 
ر�سا  مي  للكاتبة  تقديرية  وجائزة  هد�بي، 
"طقو�ش ميديا" من  عن دوره��ا يف عر�ش 
م�سر، كما كّرم �ملهرجان �لفنانة �لتون�سية 
�لعربي  و�مل��خ��رج  عمار  بن  رج��اء  �لقديرة 
بارز  دور  له  ك��ان  �ل��ذي  �لتخلوفة،  خليفة 

�لإم��ار�ت  يف  �مل�سرحية  �حلركة  م�سهد  يف 
�لعربية �ملتحدة.  

�ل����دويل  �ل���ق���اه���رة  م��ه��رج��ان  �أن  ي���ذك���ر 
ع��ددً�  �سم  �لر�بعة  بن�سخته  للمونودر�ما 
�لعليا  �للجنة  يف  �لفذة  �ل�سخ�سيات  من 
م�سطفى  �ل��دك��ت��ور  م��ن��ه��م:  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
�أمني عبد �ل�سمد،  �سليم، و�لدكتور حممد 
جلنة  �سّمت  كما  ع��الم،  عايدة  و�لدكتورة 
�أحمد  �لدكتور  م��ن  ك��اًل  �لعرو�ش  �ختيار 
عبد �لعزيز، و�لدكتورة ملياء �أنور، و�ملخرج 
حتكيم  جلنة  تاألفت  بينما  حجاج،  حممد 
�ملهرجان من �إبر�هيم �حل�سيني من م�سر، 
ووليد  م�سر،  من  �حلكيم  خمي�ش  و�أحمد 
فعاليات  و�ختتمت  ت��ون�����ش،  م��ن  دغ�سني 
�مل�ساركة  �لفرق  ممثلي  باعتالء  �ملهرجان 
للتقاط  �مل�سرح  خ�سبة  �للجان  و�أع�ساء 

�ل�سور �لتذكارية.  ١٢ مب�ساركة  �أيام  خم�سة  فعاليته  ��ستمرت 
دولة عربية و�أجنبية هي: �ل�سعودية، �سلطنة 
موريتانيا،  �ملغرب،  �لعر�ق،  تون�ش،  عمان، 
�سوريا، �أوكر�نيا، �ملك�سيك، كوريا �جلنوبية، 
�جلز�ئر، �لأردن. وقد تناف�ش يف �ملهرجان 
٣٣ ن�سًا م�سرحيًا منها ٢١ ن�سًا من م�سر، 
�ل��ع��ر�ق،  م��ن  م�سرحية  ن�سو�ش  وخم�سة 
وم�����س��رح��ي��ت��ان ل��ك��ل م��ن �مل��غ��رب و���س��وري��ا 
وم�سرحية و�حدة لكل من �جلز�ئر و�لأردن 

و�سلطنة عمان.

رئي�ش �ملهرجان �لدكتور �أ�سامة روؤوف قال: 
�مل�ساركة  �مل�سرحية  �لن�سو�ش  "تنوعت 
باجلو�نب  �خت�ش  ما  فمنها  �ملهرجان،  يف 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، وق��د 
كّتاب  من  كثري  على  و��سحًا  �لرتكيز  ب��د� 
متامًا  تنا�سب  مو�سوعات  لتقدمي  �مل�سابقة 
بناء  كفاءة  حيث  من  �لو�حد  �ملمثل  در�م��ا 
�ملتناول  �حل��دث  وتطوير  و�أهميته  �لن�ش 
�ل�سكل  �أهمية  م��ع  يتعاطى  وع��ي  وت�سمني 
وبقية  و�لأك�س�سو�ر،  و�لأزي����اء  و�ملو�سيقى 

من  �لن�ش،  تكوين  يف  �مل�ساهمة  �لعنا�سر 
يف  �لهائل  ودورهما  و�لفل�سفة  �ملعنى  حيث 

�لتاأثري لدى �جلمهور." 
و�أ�سار روؤوف �إىل "�أن مهرجان �أيام �لقاهرة 
على  �عتمد  �لر�بعة،  بن�سخته  للمونودر�ما، 
�أننا  كما  �ل�سكل،  ولي�ش  �جل��ي��د  �مل��ح��ت��وى 
�لعام  لهذ�  �ملهرجان  دورة  عنو�ن  �أهدينا 
)�لدكتور  �لر�حل  و�لأكادميي  �لناقد  ل�سم 
يف  �ملكّرمني  �أح��د  هو  �ل��ذي  عطية(  ح�سن 

�لدورة �لر�بعة."

ح�صور العراق 
وكان للعر�ق ح�سور لفت بني �لوفود �لفنية 
�لعربية من حيث �مل�ساركات �لفنية �ملتنوعة 
�لتي ُقدمت من قبل �سخ�سيات فنية ر�سينة 
لها باع يف جمال كتابة �لن�سو�ش �مل�سرحية، 
ف��ق��د ذه��ب��ت ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث عن 
�لدكتور  �لفنان  دمية" �إىل  "قلب  م�سرحية 
منا�سفة  �ل��ع��ر�ق  م��ن  ه���ارف  علي  ح�سني 
رهف  للكاتبة  وحيد"  "باب  م�سرحية  م��ع 
�لثاين  �ملركز  �أما جائزة  �سوريا،  غدير من 
�لكاتب  م��ن  ك��ل  ب��ني  منا�سفة  ذهبت  فقد 
م�سرحية  ع��ن  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �ل�سعدي  ميثم 
ب�سري"  "خد�ع  وم�سرحية  "�سيزوفرنيا" 
ح�سلت  بينما  م�سر،  م��ن  زن��ات��ي  للكاتب 
�لفنانة �لعر�قية من �إقليم كرد�ستان )هو�ر 
�لتمثيل  يف  تقديرية  �سهادة  على  ف��ار���ش( 

اختتمت يف ال�صابع ع�صر من 
ال�صهر املا�صي فعاليات مهرجان 

القاهرة الدويل للمونودراما 
بدورته الرابعة، الذي اأقيم 

على م�صرح �صاحة الهناجر بدار 
الأوبرا امل�صرية يف القاهرة.

يف مهرجان القاهرة للم�ن�دراما.. 
ح�ش�ٌر عراقٌي لفت
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موؤثرات طبيعية
�لإ�ساءة  على  ُمبا�سر�  �عتماد�  يعتمد  فيلم  �أمام  �أننا  هنا  نالحظ 
ويتجنب  �ل�ستوديوهات،  �إ�ساءة  عن  ذلك  يف  ُمبتعد�  �لطبيعية، 
�ملُو�سيقى �لت�سويرية ب�سكل كامل، حتى �أن �لفيلم ل يوجد فيه �أي 
�لنف�سية،  وحالتهم  �أبطاله  م�ساعر  عن  يعرب  �أن  �ملُمكن  من  حلن 
ُم�ستعي�سا عنها باملوؤثر�ت �لطبيعية و�لأ�سو�ت �لو�قعية و�حلو�ر�ت 
فقط، كما يعتمد يف �لت�سوير على �للقطات �لطويلة �لثابتة �ملُتاأملة 
ملا يدور حوله؛ كي تعطي �ملُ�ساهد �لفر�سة للتاأمل مبهل يف عنا�سر 
�ل�سورة وما يوجد فيها، ُم�ستعينا يف ذلك بكامري� و�حدة حممولة 
مهما  �مل�ساهد  من  �لكثري  يف  تتحرك  ل  وثابتة  �لأحيان،  بع�ش  يف 
كانت طويلة. �إذً�، فنحن هنا �أمام خُمرج يكاد �أن يقرتب من قو�عد 

معهم  يتطابق  و�إن مل  �أ�سلوبيته  �ل�سينمائية يف  )�لدوجما(  جماعة 
�أ�سلوبيته �ل�سينمائية �لتي تخ�سه  متاما؛ �لأمر �لذي يجعله ميتلك 

وحده، ويختلف بها عن غريه.
حقبة ت�صاو�صي�صكو

بكتابته  �لزمني  �إطاره  حُمدد�  فيلمه  يبد�أ  �أن  على  �ملُخرج  يحر�ش 
على �ل�سا�سة: رومانيا 1987م، �أي �أننا يف نهايات ُحكم ت�ساو�سي�سكو 
�لإط��ار  حتديد  ولعل  لرومانيا،  �لديكتاتوري  و�لفا�سي  �حلديدي 
ُمهيَّئني  كُم�ساهدين  يجعلنا  ما  مبكان،  �لأهمية  من  كان  �لزمني 
لالأحد�ث وما ي�سوبها من قهر وخوف، وُمر�قبة على كل �مل�ستويات- 
�أن  رغم  �لرتبوية-  حتى  �أو  �ل�سيا�سية،  �أو  �لجتماعية  منها  �سو�ء 
�ملُخرج مل يتعر�ش لأية �أحد�ث �سيا�سية يف فيلمه، �أو يتعر�ش لها من 
�أو بعيد، لكنها كانت تطل بر�أ�سها ثقيلة على �سدور �جلميع  قريب 

�ل�ساعرين باخلوف و�لقلق �لد�ئم من كل �سيء.
م�ساألة  ول��ع��ل  و�ل�����س��د�ق��ة،  �لإج��ه��ا���ش  م�ساألتي  �لفيلم  ي��ت��ن��اول 
�لإجها�ش- بالن�سبة ملن ل يعرفها يف رومانيا يف هذه �لفرتة- من 
من  جرمية  باعتبارها  معها  �لتعامل  يتم  �لتي  �خلطرية  �مل�سائل 
�جلر�ئم �لكربى؛ حيث �سن ت�ساو�سي�سكو عام 1966م قانونا يجرم 
يف  رغبته  ُمنطلق  من  ولكن  �أخالقي،  ُمنطلق  من  لي�ش  �لإجها�ش، 
�لقادة،  من  �ملزيد  �إع��د�د  �أجل  من  رومانيا  يف  �ملو�ليد  عدد  زيادة 

وهو ما جعل �لإجها�ش حتى ثالثة �أ�سهر من �حلمل مبثابة جرمية 
�لإجها�ش بعد  �أن  �أع��و�م، يف حني  لثالثة  �ل�سجن من عام  ت�ستحق 
�ل�سهر �لر�بع ُيعد جرمية قتل ُيعاقب من يقوم بها مبدة ترت�وح بني 

خم�ش حتى ع�سر �سنو�ت!
 جت�صيد معاين الت�صحية

يحر�ش �لفيلم للتاأكيد على معنى �ل�سد�قة �لتي من �ملُمكن لها �أن 
جتعل �ل�سديق ي�سحي بحياته وبكل �سيء ميتلكه من �أجل �سديقه 
ُمتمثال يف بطلتي �لفيلم. يبد�أ �ملُخرج فيلمه على لقطة طويلة ثابتة 
ُم�ستخدما فيها كامري� ثابتة ملن�سدة عليها حو�ش �أ�سماك، ومطفاأة 
توجد فيها �سيجارة ُم�ستعلة ليت�ساعد �لدخان عاليا، بينما متتد يد 
�أنثوية بني �لفينة و�لأخرى لتتناول �ل�سيجارة ول تلبث �أن تعيدها �إىل 
مكانها، يف �لوقت �لذي ن�ستمع فيه �إىل حو�ر �ملُمثلتني �لرئي�ستني مع 
��ستمر�ر �لكامري� على ثباتها لأطول فرتة. �إن هذ� �لثبات للكامري� 
ل بد له �أن يجذب �ملُ�ساهد ويجعله ينتبه �إىل �أ�سلوبية �ملُخرج �لتي 
�ست�ستمر معه حتى نهاية �لفيلم، وهي �لأ�سلوبية �لتي تتالءم متاما 

مع �أحد�ث فيلمه.
 Laura �لرومانية  �ملُمثلة  ب��دوره��ا  قامت  جابرييال-  �أن  نعرف 
وتقيم يف  �لع�سرينيات،  بد�ية  فا�سيليو- طالبة يف  لور�   Vasiliu
�سكن �لطلبة يف �لعا�سمة بوخاري�ست، وت�ستعد يف هذ� �ليوم لعملية 
�إجها�ش �سري غري قانوين بينما ت�سعر بالكثري من �خلوف و�لتوتر، 
�أوتيليا-  �لأقرب  �سديقتها  لها،  ُمع�سدة  �لفعل،  هذ�  يف  ت�ساعدها 
قامت بدورها �ملُمثلة �لرومانية Anamaria Marinca �آناماريا 
من  �لرئي�ستني  �سخ�سيتيه  تقدمي  على  �ملُخرج  يحر�ش  مارينكا-. 
وهي  �حل��و�ر،  خالل  من  �ل�سيكولوجية  �سماتهما  ��ستعر��ش  خالل 
فنعرف  �لأح���د�ث؛  خ��الل  من  بعد  فيما  �سيف�سلها  �لتي  �ل�سمات 
�ملقدرة  وعدم  و�لتكالية  �لطفولية  من  بالكثري  تت�سم  جابرييال  �أن 
�لأم  �أوتيليا معها دور  بينما متار�ش  �أي �سيء،  على حتمل م�سوؤولية 
�مل�سوؤولة عنها ولي�ش دور �ل�سديقة فقط، وتقوم بالنيابة عنها بكل 
�سيء من �ملُمكن �أن حتتاجه جابرييال �لتي تتهرب من �مل�سوؤولية �أو 

فعل �أي �سيء مهما كان ُمهما ويخ�سها يف حمنتها.
ت�صاعد درامي

�لت�ساعدي در�ميا، فجابرييال و�سديقتها  باأخذ مد�ه  يبد�أ �حلو�ر 
قد �تفقتا مع �أحد �لأ�سخا�ش �لذي يدعى بيبي- قام بدوره باإتقان 
يقوم  �أن  على  �إيفانوف-  فالد   Vald Ivanov �لروماين  �ملُمثل 
�أن  �لهاتف مع جابرييال على  �تفق من خالل  و�أنه قد  باإجها�سها، 
حتجز يف �أحد �لفنادق �ملُعينة �لتي �عتاد على �أن يجري �لإجها�ش 
فيها باأمان، كما طلب منها �أن تقابله ب�سكل �سخ�سي يف هذ� �ليوم 
و�أعطاها عنو�نا �سوف تنتظره فيه، لكن لأن جابرييال ل ميكن لها 
�إىل  �لذهاب  �أوتيليا  من  تطلب  �سيء؛  �أي  يف  نف�سها  على  �لعتماد 

تطلب  كما  هاتفيا،  به  قامت  �لذي  �حلجز  ت�سلم  �أجل  من  �لفندق 
منها �أن تقابل بيبي بالنيابة عنها.

موظفة  لكن  بيبي،  حدده  �لذي  �لفندق  �إىل  بالفعل  �أوتيليا  تذهب 
�أنه  لها  توؤكد  �لفظاظة،  من  بالكثري  معها  تتعامل  �لتي  �ل�ستقبال، 
�أنه قد  �أوتيليا  با�سم جابرييال، وحينما تخربها  �أي حجز  يوجد  ل 
مت �حلجز هاتفيا تعيد �ملوظفة تاأكيدها بعدم وجود حجز، كما �أن 
�إىل  وتذهب  �أوتيليا  تتحري  �ساغرة.  غرفة  �أية  فيه  توجد  ل  �لفندق 
�ل�ستقبال  موظفة  �سبيل، فرتف�ش  باأي  �آخر حماولة �حلجز  فندق 
يف �لبد�ية ُمتعللة بعدم وجود غرفة �ساغرة، لكن بعد �إحلاح �أوتيليا 
�أيام  وقبولها بغرفة ب�سرير مزدوج تو�فق �ملوظفة على حجز ثالثة 
يف  �حلياة  �سكل  عر�ش  على  �ملُخرج  حر�ش  هنا  نالحظ  رمبا  لها. 
رومانيا يف هذه �لفرتة �لفا�سدة �جتماعيا و�سيا�سيا؛ فاملجتمع هنا ل 
ميكن �أن يتم فيه �أي �سيء من دون وجود �لر�سوة يف ُمقابل �خلدمات 
�لتي متثل حقا طبيعيا للجميع؛ لذلك نرى �أوتيليا ت�سطر �إىل �سر�ء 
علبة �سجائر Kent �لنادرة يف �لأ�سو�ق �لرومانية و�لتي ل تباع �إل 
يف �ل�سوق �ل�سود�ء ب�سعر غال من �أجل �إهد�ئها ملوظفة �ل�ستقبال يف 

�لفندق على �سبيل �لر�سوة.
 جمتمع خمنوق 

خُمرب�  �أو  رقيبا،  يكون  �أن  يكاد  بالكامل  �ملُجتمع  �أن  نالحظ  كما 
على بع�سهم �لبع�ش؛ فاجلميع يتدخلون يف �سوؤون غريهم ويزجون 
باأنوفهم يف حيو�ت �لآخرين باعتبار �أن هذ� حق من حقوقهم؛ لذلك 
تت�ساءل موظفة �ل�ستقبال موجهة حديثها لأوتيليا حينما ترغب يف 
حجز �لغرفة: �أنت طالبة؟ �إذ� كنت تعي�سني يف �سكن �لطلبة، فلماذ� 
تخربها  �لفتاة  يجعل  �ل��ذي  �لأم��ر  وهو  هنا؟  غرفة  �إىل  حتتاجني 
باأنهم على و�سك �لختبار�ت وحتتاج هي و�سديقتها �إىل مكان هادئ 
ت�ستطيعان �أن حت�سال درو�سهما فيه، كذلك نالحظ �أن ثمة قب�سة 
تاأكيد  يف  �ل�سخ�سية  وحيو�تهم  �جلميع  �سوؤون  يف  وتدخاًل  �أمنية 
على عدم وجود �خل�سو�سية لأي مو�طن يف رومانيا، حينما حتاول 
�أوتيليا �ل�سعود �إىل غرفتها يف �لفندق ومعها بيبي، فيوقفهما موظف 
�ل�ستقبال قائال: �أمل يخربك �أحد برتك ُمفتاح �لغرفة يف �ل�ستقبال 
�لزيار�ت، ل ميكن دخول  عندما تغادرين؟ كما يجب �لإعالن عن 
ما  هذ�  �لعا�سرة،  بعد  خائفة:  �أوتيليا  عليه  فرتد  هكذ�،  �لأ�سدقاء 
�أ�ساأت  �ل�ستقبال-:  -موظفة  زميلته  عليها  فرتد  زميلتك،  قالته 
لكن  �سرير،  �أج��ل  من  �لدفع  عليه  �لعا�سرة  بعد  ملا  بقي  لو  �لفهم، 
هويته  �ل�سيف  تطلب من  ثم  �ل��زي��ار�ت،  �لإع��الن عن جميع  يجب 
�لفندق!  ُمغادرة  يف  رغبته  حلني  وتركها  �ل�سعود،  قبل  �ل�سخ�سية 
�إذً�، فنحن �أمام جُمتمع يتم تقييده وخنقه وُمر�قبته و�لق�ساء على 
حياته �خلا�سة بكافة �لُطرق �ملُمكنة؛ وهو �لأمر �لذي ُي�سعر جميع 

�سخ�سيات �لفيلم باخلوف طو�ل �لوقت، و�لتوتر. 

اأربعة اأ�شهر وثالثة 
اأ�شابيع وي�مان.. 

ال�قت يدمر اأي �شيء!

اجلملة  �صيء" اإنها  وكل  �صيء،  اأي  يدمر  "الوقت 
التي ل بد لها من اأن تدور يف ذهن املُ�صاهد للفيلم 

الروماين اأربعة اأ�صهر وثالثة اأ�صابيع ويومان، ح�صب 
العنوان الأ�صلي للفيلم يف اللغة الرومانية للُمخرج 

وال�صيناري�صت الروماين كري�صتيان موجنيو، اإذ يعمل 
املُخرج للوقت ح�صابا ُمهما يف فيلمه؛ ومن ثم تدور 

اأحداث الفيلم اعتمادا على مرور الوقت واأهميته يف 
حتديد م�صائر اجلميع، بل والتحكم فيها.

حمم�د الغيطاين
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�ملدر�سة  ه��ذه  نتاج  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  من  ب��ّد  ول 
و�مل�سرح  و�لرو�ية  �لق�سة  بني  تنوع  هو  �لفكرية 
جديدة  روؤي���ة  ت��ق��دم  وه��ي  �لفل�سفية،  و�ل��ك��ت��ب 
خمتلفة  روؤي���ة  و�أف��ع��ال��ه؛  �لإن�����س��ان  ب��ني  للعالقة 
�لنف�ش  بتاأثري من علم  �سادت  �لتي  �لنظرة  عن 
�لتحليلي ملوؤ�س�سه �لنم�ساوي "�سيغموند فرويد."

�إىل  ي��ع��ود  ف��روي��د-  -وف���ق  �لإن�����س��ان  ف�سلوك   
يحت�سد  �ل����ذي  –�لالوعي-(،  )�ل��ال���س��ع��ور 
دون  بالإن�سان  تتحكم  �لتي  و�لرغبات  بالغر�ئز 
و�لإر�دة  و�لختيار  �حلرية  ينفي  وهذ�  �إر�دت��ه، 
فت�سبح  �مل�سوؤولية،  فكرة  ويهدم  �لأخ��ري،  عن 
�أفعالنا غريبة عنا و�سادرة عن قوًى تفوقنا قوة 

ووجودً�.
وبخالف ذلك، ترى �لوجودية �أن كل ما نقوم به 
من �أفعال م�سدره �لوعي، وما �جلنون و�ملر�ش 
�سارتر" كان  بول  "جان  ولعل  �إل هرب وخ��د�ع؛ 
عند  �ل��الوع��ي  لنظرية  �ل��ر�ف�����س��ني  �أ���س��د  م��ن 

مدر�سة �لتحليل �لنف�سي.
 الهروب من امل�صوؤولية

ويف نتاجه �ملتنوع، بني كتب فكرية ونقدية ورو�ية 
وق�سة وم�سرح، قدم ما يطلق عليه "علم �لنف�ش 
و�حلرية،  �لوعي  من  يت�سكل  �ل��ذي  �لوجودّي" 
فالإن�سان ي�سعر بالقلق من �حلرية، وبدًل من �أن 
يتحمل م�سوؤولية �أفعاله ينكرها ويهرب منها �إىل 

�لنية." وهو م�سطلح �ساغه  "�سوء  �لوهم عرب 
�أعماله  جممل  يف  عنه  وع��رّب  كتبه  يف  �سارتر 
�لتي  �مل�سرحية  �سيما  -ول  و�مل�سرحية.  �لأدبية 
نحن ب�سددها- ويعّرفه �سارتر بقوله: و�ملق�سود 
�لإن�سان  خ��د�ع  �ل�سعورّي،  �خل��د�ع  �لنية  ب�سوء 
لذ�ته، "�ل�سعور عو�سًا من �أن يوجه �سلبه ناحية 
لنا  بد�  �ملوقف  وهذ�  ذ�ته،  نحو  يوجهه  �خلارج 

�أنه ل بد �أن يكون �سوء �لنية." 
وبني  بينه  �سارتر  ي��و�زن  �لنية،  �سوء  ولتو�سيح 
�لآخرين،  عن  حقيقة  �إخفاء  فالكذب  �لكذب، 
�أورد  �ل���ذ�ت.  على  �لكذب  فهو  �لنية  �سوء  �أم��ا 
�سارتر مثاًل على �سوء �لنية بالثعلب �لذي عجز 

عن �لو�سول للعنب فو�سفه باأنه حام�ش. 
�إن �لإخ���ف���اق �لأخ���الق���ي ي��ب��د�أ حل��ظ��ة �لإن��ك��ار 
نختارها  �لتي  و�أفعالنا  حقيقتنا  من  و�ل��ف��ر�ر 
�أو  للظروف  �أو  �ل�سيطان  �إىل  فنن�سبها  بحرية 
�لذي  م�سرحه  يف  عمومًا  هذ�  يتمثل  �لآخرين. 
موقفه  يختار  فالإن�سان  �ملوقف،  مب�سرح  و�سف 
ناجحًا  ظاملًا،  �أو  عادًل  يكون،  وكيف  �لعامل.  يف 
"جل�سة  م�سرحيته  يف  ول�سيما  فا�ساًل_  �أو 

�سري���ّة." 
وقد  مقفلة،  غرفة  يف  �مل�سرحية  �أح��د�ث  ت��دور 
"جار�سان"  �سخ�سيات:  ثالث  مل�سرحيته  �ختار 
ظلم  يف  حياته  �أم�����س��ى  �جلي�ش  م��ن  ف��ار  وه��و 
زوجته؛ لكنه يدعي �أنه بطل و�أنه كان زوجًا طيبًا 

ومتفانيًا.
�أخيها  مقتل  يف  ت�سببت  �م����ر�أة   .." "�إنيز 

وزوجته. 
و"�أ�ستيل".. وهي متزوجة من رجل غني �أحبت 

�سابًا �آخر ثم هجرته وت�سببت بانتحاره. 
�أو  نو�فذ  بدون  غرفة  يف  �أنف�سهم  ثالثتهم  يجد 
باب، يحاول كل منهم �أن يقنع �لآخرين �أن هناك 
خطاأً ما، و�أنه مل يرتكب �أي ذنب، وهم يرف�سون 
هنا؛  �أجله  من  وجدو�  �لذي  بال�سبب  �لع��رت�ف 
دللت  عمله  على  ي�سفي  �أن  يحاول  منهم  وكل 
�إنهم  يقول  "جار�سان"  ف����  و�إن�سانية،  مثالية 
ي�سدر جريدة حملية  كان  لأنه  �إىل هنا  �أر�سلوه 
ثورية، و"�إنيز" تخربهم حكاية عن كونها كانت 
مع  متفانية  كانت  و"�أ�ستيل"  و�أخالقية،  مثالية 

�أخيها وعائلتها.
لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرحونه على بع�سهم �لبع�ش 
�إذن  �جلحيم:  يف  �أنهم  حقيقة  تتك�سف  �أن  بعد 

ملاذ� نحن هنا، �إذ� مل نرتكب �أي ذنب؟
احلكم على حياة النا�ش

وعرب  �لفكري،  �لطابع  ذي  �حل��و�ر،  خ��الل  من 
تتك�سف  �ل���ث���الث  �ل�����س��خ�����س��ي��ات  ب���ني  �جل����دل 
قام  �لذي  بالفعل  مرتبط  �إن�سان  فكل  �حلقيقة: 

به وفعله ل ينف�سل عنه.
 وتعترب "جل�سة �سري�������ّة" من �لأعمال �لناجحة 
فنيًا، فهي تت�سمن بر�عة �لت�سوير، و�لعقدة هنا 
هي �إثارة ف�سول �لقارئ ملعرفة �ملق�سود بالغرفة 

يف  و�لنّظارة  �ملتلقي  ت�سرك  �أنها  كما  �ملغلقة، 
�لوجود  مت�ش  �لتي  �لأ�سئلة  خالل  من  �لق�سية 
�لنهاية،  يف  �ل��ع��ق��دة  حت��ل  بحيث  �لإن�����س��اين، 
لتك�سف عن طبيعة �جلحيم، �لذي �أعطي معنًى 
ويتحمل  باأفعاله  �لإن�سان  فيه  يرتبط  جديدً�، 
بني  �لعالقة  �لأخالقية هي  ور�سالته  م�سوؤوليتها 

�لفعل وفاعله. 
�لتي  �حل���رية  يف  تكمن  �مل�سرحية  ب��ر�ع��ة  �إن 
ت�سيب �ملتلقي و�إ�سر�كه من خالل �إثارة ف�سوله 
جتاه �ل�سخ�سيات �لتي و�سعت يف مو�قف حتتم 

عليها �ختيار حمدد من بني خيار�ت عدة. 
"�سارتر  كتابه  يف  جويت�سارنود"  "جاك  كتب 
�سخ�سية  و����س��ف��ًا  �لع�سر"  ع��ل��ى  ع��ا���س��ف��ة 
فهو  جار�سان،  �إىل  "فبالن�سبة  "جار�سان": 
�أنه جبان،  يدل على  فعله  كان  �إذ�  يت�ساءل عما 
فهل ميكن �حلكم على حياة �إن�سان بفعٍل و�حد؟"  
�ل�����س��وؤ�ل �لأخ��الق��ي ه��و ر�ه��ن��ّي بامتياز،  ه��ذ� 
وم�����س��رح ���س��ارت��ر ه��و م�����س��رح م��و�ق��ف و�أف��ك��ار 
�لإن�سانية  بالعالقات  �هتم  لقد  وتعاي�ش،  وحياة 
وهو  �ل��ذو�ت،  بني  �ل�سر�ع  �إط��ار  يف  وت�سورها 
"�إننا  لإنيز  جار�سان  �مل�سرحية  بطل  قاله  ما 
نطارد بع�سنا كاجلياد يف �حللبة." ومع �أن غري 
�إل  �ل�سروري يف فل�سفة �سارتر لأ�سعر بحريتي، 
�لو�حد  ي�ستطيع  "لن  يكتب  حريتي،  يهدد  �أن��ه 
منا مبفرده �أن ي�ساعد نف�سه، �إننا مرتبطون معًا 

بطريقة معقدة." 
ولن تكون كل �سخ�سية �سيئًا �سوى �ختيارها. �إذ� 
فعل  على  وف�سلته  ما  فعاًل  �خ��رتت  �أنني  حدث 

�آخر فاإنني �ساأختار نف�سي يف كلتا �حلالتني.
�أذى  فكل  للحقيقة،  دع��وة  �سارتر  م�سرح  �إن   
لالآخرين ت�سبب يف دخول كل من جار�سان و�إنيز 
مغلقة،  بغرفة  مثل  �ل��ذي  �جلحيم  �إىل  و��ستيل 
و�لقيم و�حلقيقة،  �لعامل  نتخذ مو�قف من  �إننا 
لكن هذ� لن يغري يف �لعامل، �إن كل ما يفعله �أنه 
يك�سف ما نكون عليه. متثل �مل�سرحية يف جانب 
منها �نعد�م �لتعاطف �لإن�ساين وتنتهي بعبارة: 

�لآخرون."  هم  "�جلحيم 
من  متخففة  ب��روح  �مل�سرحية  كتبت  ل��و  رمب��ا    
فر�سة  �ل�سخ�سيات  لأعطيت  �لعقل،  �سر�مة 
جحيم  م��ن  خ��ارج��ة  ك��ان��ت  �أوروب����ا  لكن  ثانية. 
�أكرث عن  �ملو�قف �حلادة  �حلرب، حيث تك�سف 

�لو�سع �لإن�ساين؛ 
هل ميكننا �أن نحكم على �إن�سان من فعل و�حد؟ 

هل حقًا �لآخرون هم �جلحيم؟
وهل نحن جمرد �أفعالنا؟

لكنه  لل�سخ�سيات،  فر�سة  �سارتر  يعطي  ول 
لن  وهي  �جل��و�ب،  يف  و�لنّظارة  �ملتلقي  ي�سرك 
تكون نهائية باأي حال من �لأحو�ل، لأن �لإن�سان 
بالغري  مرتبطة  حريته  �إن  بل  فقط،  ح��رً�  لي�ش 
غ��دً�،  تقبله  �ليوم  ترف�سه  فما  رئي�ش،  ب�سكل 
وحكمنا لي�ش �إل موقف من �سل�سلة �أحكام �أمامنا 
قد نختار �أيًا منها ذ�ت يوم. �إن حياتنا �لإن�سانية 
ممكنات،  ع��دة  من  ممكن  قبول  على  مفتوحة 
م�سرح  �إن  وج��ودن��ا.  يتحدد  �ختيارنا  ومبجرد 
عن  �ل�سوؤ�ل  م�سرح  لأنه  بامتياز  ر�هني  �سارتر 

�لإن�سان وحريته و�أفعاله.
كاتبة �ش�رية

ترتبط احلرية بالفل�صفة الوجودية اأ�صّد ارتباط، فهي اإحدى اأهم 
مقولتها. وهذه الفل�صفة، على تعدد مفكريها ومنظريها واأهمهم 

)�صورين كريكجور-األبري كامو-�صيمون دي بوفوار-جان بول �صارتر(، 
م�صغولة بالإن�صان والوعي وقدرة الإن�صان على الختيار. 

يف "جل�شة �شرّية" ل�شارتر..
اأ�شئلة مت�سُّ وج�د الإن�شان واأخالقه

فدوى العب�د

جان بول �سارتر
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مينا اأمري احلل� 

�سناء جميل وجميل ر�تب يف عر�ش م�سرحي
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�أتابع �مل�سل�سل يف كل مرة يعر�ش  �أنا �سخ�سيًا 
لأكرث  �ساهدته  فاإنني  �أعتقد  ما  وعلى  فيه.  
�إخر�ج �ملخرج  من ع�سرين مرة. �مل�سل�سل من 
�لذي  �ملوؤلف  وتاأليف  فا�سل(  )حممد  �لر�قي 
وبطولة  عكا�سة(  �أن���ور  )�أ���س��ام��ة  يتكرر  ل��ن 
�لقدير  و�لفنان  جميل  �سناء  �لقديرة  �لفنانة 
جميل ر�تب، �إ�سافة �ىل �سمية �لألفي.. ه�سام 

�سليم.. �سيد زيان، وغريهم �لكثري من �ملمثلني 
�ملميزين.

و�ساأكتب �لآن �ملعلومة �لتي عرفتها وفاجاأتني، 
�أن دور �ل�سفري �ل�سابق )مفيد �أبو �لغار( �لذي 
لعبه �لفنان جميل ر�تب بكل روعة ورقي، كان 
حممود  �لعبقري  �لفنان  هو  له  �لأول  �ملر�سح 

مر�سي.

حممود مر�سي فنان ر�ئع و�لدور يليق به فعاًل، 
لكن ملاذ� مل ن�ساهده ميثل �لدور؟ 

حممود  ق��ال  عليه،  �ل���دور  عر�ش  �أن  بعد  �إذ 
مر�سي: �لدور جميل جدً� وي�سعدين �أن �أمثله.. 
لكن �سناء جميل "وح�ش متثيل، دي حتاكلني"، 
و�لدور بينادي �ساحبه، و�ساحبه جميل ر�تب. 
متثيلية  م��ب��ارزة  م�ساهدة  خ�سرنا  كلنا  طبعًا 

جميل،  و�سناء  مر�سي  حممود  ب��ني  عبقرية 
ر�ت��ب  جميل  ب���اأد�ء  �ل�ستمتاع  ربحنا  لكننا 
�سناء  م��ن  مقربًا  �سديقًا  ك��ان  �ل��ذي  طبعًا، 
وبالعمل  بالدور  ج��دً�  �سعيدً�  فكان  وزوج��ه��ا، 

معها.
بديلة غري م�صهورة

يف   ١9١٧-٤-٣٠ م��و�ل��ي��د  م��ن  جميل  �سناء 
حم��اف��ظ��ة �مل��ن��ي��ا.. و�ل��ب��ع�����ش م��ن��ا ي��ع��رف �أن 
�ملحافظات  م��ن  م�سر  يف  �مل��ن��ي��ا  حم��اف��ظ��ة 
جدً�  حمافظة  عو�ئلها  تكون  �لتي  �مل�سيحية 
يرحبو�  مل  لذلك  و�لأع����ر�ف،  �لتقاليد  على 
ب��رغ��ب��ة �ب��ن��ت��ه��م )ث��ري��ا ي��و���س��ف ع��ط��ا �هلل( 
للفنون  �لعايل  �ملعهد  يف  ودر��سته  بالتمثيل 
كل  تغلب على  للفن  ثريا  لكن حب  �مل�سرحية، 
فرتكتهم  �أهلها،  باإر�ساء  ورغبتها  م�ساعرها 
�لتمثيل يف  ف��ن  ودر���س��ت  ل��وح��ده��ا  وع��ا���س��ت 
يف  عملت   ١9٥٣ ع��ام  تخرجها  وبعد  �ملعهد. 
�مل�سرحية،  �لقدير زكي طليمات  �لفنان  فرقة 
�لعريقة  رم�سي�ش  فيها فرقة  يناف�ش  كان  �لتي 
�لفنان يو�سف وهبي بك. لكن بد�يتها  بقيادة 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ك��ان��ت ع��ن��دم��ا ت��ر���س��ح��ت ل���دور 
�ل��ذي  ون��ه��اي��ة(  )ب��د�ي��ة  فيلم  يف  )نفي�سة( 
رو�ي��ة  عن  �سيف  �أب��و  �سالح  �ملخرج  �أخ��رج��ه 
لنجيب حمفوظ بنف�ش �لعنو�ن، لكن تر�سيحها 
كان بعد رف�ش �لفنانة �سيدة �ل�سا�سة �لعربية 
فاتن حمامة للدور،  فبحث �لقدير �سالح �أبو 
�سيف عن بديلة غري م�سهورة  وقدم لنا فيلمه 
�لر�ئع )بد�ية ونهاية( �لذي يعترب و�حدً� من 

�مل�سرية،  �ل�سينما  تاريخ  يف  فيلم  مئة  �أف�سل 
من  �أ�سبحت  �ل��ت��ي  جميل  �سناء  ق��دم  وم��ع��ه 

�أف�سل ممثالت �لوطن �لعربي. 
ا�صامة انور عكا�صة

نعود مل�سل�سل )�لر�ية �لبي�سا( و�ملعلمة ف�سة، 
لُرقي �سناء  كان دورً� �سريرً� و�سعبيًا، ل ميت 
تقول  حني  نلم�سه  �لذي  �لُرقي  هذ�  �سيء،  يف 
كانت  �لتي  �لفرن�سية  باللغة  و�ح��دة  كلمة  ولو 
مثال  �مل���ع���د�وي  فف�سة  ب��ط��الق��ة،  جت��ي��ده��ا 
لل�سخ�سية �لعنيفة �مل�ستبدة �لطامعة يف ق�سر 
�ل�سفري، �لتي ��ستخدمت كل ما ��ستطاعت من 
طرق �سرعية وغري �سرعية لأخذه منه. كانت 
�سناء جميل فعاًل "وح�َش متثيل"، كما و�سفها 
�سناء  ه��ي  م��ن  ن�سينا  فلقد  مر�سي،  حممود 
)ف�سة  �ملعلمة  باأنها  عرفناها  ما  وكل  جميل، 

�لإ�سكندر�نية( �ملتخلفة فنيًا و�أدبيًا.
عودنا  كما  ر�ئ��ع��ًا  �مل�سل�سل  يف  �حل���و�ر  ك��ان 
حو�ر�ته  كل  يف  عكا�سة  �أن��ور  �أ�سامة  �لأ�ستاذ 
�لتي كتبها مل�سل�سالت نحفظ جماًل طويلة منها 
�إىل �لآن، بل هي درو�ش يف كتابة فن �حلو�ر، 
�ملعد�وي  �لتي قالتها ف�سة  �أ�سهر �جلمل  ومن 

ل�سبيها حمو )�سيد عزمي(:
حّموووو �لتم�ساحة يا ل������ . 

�أو  �ملار�سيد�ش   �سيارتها  بالتم�ساحة  وتق�سد 
)�لتم�ساحة(، كما يطلق عليها يف م�سر، �لتي 
�ستذهب بها �إىل ڤيال �أبو �لغار لتتباهى �أمامه 
كل  �أذه��ان  يف  عالقة  بقيت  �جلملة  هذه  بها. 

حمبي ومتابعي �سناء جميل ل�سنو�ت طو�ل. 

لأخذ  �مل�ست�سفى  جميل  �سناء  دخلت  عندما 
�ل��ع��الج م��ن م��ر���ش ���س��رط��ان �مل��ع��دة يف عام 
٢٠٠٢، كانت متعبة جدً� بالطبع يف �آخر �أيامها 
�ل�سحفي  زوجها  لنا  ي��روي  �ملر�ش،  �آث��ار  من 
)ل��وي�����ش ج��ري�����ش(، �ل���ذي �رت��ب��ط��ت ب��ه منذ 
يف  يفكر  ومل  وفاتها،  يوم  حتى  �خلم�سينيات 
ب�سبب عدم  �أخرى  و�لزو�ج من  �لبتعاد عنها 
�سناء  فقدت  ق��ائ��اًل:  �لإجن���اب،  على  قدرتها 
�مل�ست�سفى،  �إقامتها يف  �أ�سابيع  �آخر  �لوعي يف 
وقت  �ىل  �ل�سباح  منذ  يوم  كل  �أجل�ش  وكنت 
�نتهاء �لزيار�ت بقربها، و�أعود يف �ليوم �لثاين 
متمنيًا �أن تفتح عينيها وحتدثني، لكنها كانت 
-٢٢ وهو  لها  يوم  �آخ��ر  ويف  تامة،  غيبوبة  يف 
�أعلم  �أك��ن  ومل  �مل�ست�سفى  غ��ادرُت   ١٢-٢٠٠٢
باأين لن �أر�ها بعد هذ� �ليوم، لكن ما �أ�سعدين 
هو ما ح�سل قبل وفاتها بدقائق قليلة و�لذي 
رو�ه �ملمر�ش �لذي �ساهدها لآخر مرة، فلقد 
باأنها  فوجئ  ولقد  �ملمر�ش  غرفتها  �إىل  دخل 
�ساحية، فتحدث �إليها ب�سعادة بالغة، وقال لها 
وقد  �لبي�سا(،  )�لر�ية  يف  دوره��ا  يع�سق  باأنه 
�أمامها،  قام مبحاولة لتقليد جملتها �ل�سهرية 
فابت�سمت له وقالت: م�ش كده بتتقال �جلملة، 
��سمع، وقالت ب�سوت ��ستجمعت  فيه كل قو�ها 
)حّموووووو �لتم�ساحة يا ل����(، بعدها فقدت 
�لوعي متامًا لتدخل يف غيبوبة �أخرية وتغادرنا 

بعد دقائق من قولها لأ�سهر جملة لها. 
وكل  جميل  �سناء  �لقديرة  فنانتنا  �هلل  رح��م 

فنانينا �لذين �ساركو� يف هذ� �لعمل �لر�قي.

 "حّم�ووو.. التم�شاحة يا لاااااا "!
اآخر جملة ل�شناء جميل

ل اأعتقد اأن هنالك �صخ�صًا تابع 
م�صل�صل )الراية البي�صا( ومل 

تبهره ال�صيدة الفنانة القديرة 
�صناء جميل يف دورها اخلالد 

)املعلمة ف�صة املعداوي(. هذا 
امل�صل�صل عر�ش يف عام ١٩٨٨ً.. 

�سناء مع زوجها لوي�ش جري�ش



السنة السادسة عشرة، العدد )390( 30 أيلول 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

25 ث������ق������اف������ة24

�لبناء  تقنية  على  �لر�حل  �لفنان  عمل  �لأثرية. 
�لبارز،  �أو ما يعرف بالنحت  و�لت�سكيل �لطيني، 
نحتية،  بطريقة  �سخو�سه  ت�سكيل  �إىل  عمد  �إذ 
�عتمد  م��ت��ع��ددة.  م��ر�ح��ل  يف  تعتيقها  ث��م  وم��ن 
مب��و�د  ها  كر�سِّ كيميائية  تقنيات  على  ذل��ك  يف 
ليعاجلها  لأي���ام،  �لأر����ش  حت��ت  ودفنها  خا�سة 
�لأخ��رى، حتى  �لطبيعية  و�ملو�د  بامللح  بعد ذلك 
وتلوينها  بحرقها  يقوم  �لأح��ي��ان  بع�ش  يف  �أن��ه 
�ألو�ن ي�سنعها بنف�سه من مو�د طبيعية  باإ�سافة 
و�لع�سب،  و�مل��ل��ح  و�ل��ق��ه��وة  و�لطحالب  كالطني 
بالأر�ش،  �لفني  �لعمل  رب��ط  �أر�د  بذلك  وكاأنه 

وجعله يف حو�ر د�ئم معها.
رم�ٌز متعددة

حماكاة  �ىل  �لأح��ي��ان  بع�ش  يف  عمد  �أن��ه  كما 
�لبد�ئية  �لأفكار  حيث  من  وبر�ءتها  �لطفولة 
�لب�سيطة �لتي متيز بها منذ بد�ياته، �إذ �أدرك 
منذ �للحظة �لأوىل لدخوله �ل�ساحة �لفنية �أن 
�حلياة  من  �لفكرية  مو��سيعه  يقدم  �أن  عليه 
�أو  باللون  معقد،  غ��ري  ب�سيط  فني  باأ�سلوب 
بطريقة �أ�سبه بالنحت يف تكويناته �لت�سكيلية، 
يف كلتا �حلالتني ل تخلو لوحاته من �لت�سخي�ش 
�لتعبري  منتهى  �إىل  ب��ه  ي�سل  �ل��ذي  �لو��سح 

�لفكري، وهذ� ما جعله فنانًا جماهرييًا يتفاعل 
�أن  بالذكر  جدير  �لنا�ش.  �أغلب  نتاجاته  مع 
�ملحمد�وي  من �لفنانني �ملنتجني بغز�رة، فقد 
يف  ب�سرعة  و�نت�سرت  �أعماله  �أ�سد�ء  �ت�سعت 
�لأو�ساط �لعربية و�لعاملية، كما �أن �سخ�سياته 
تربهن على قيمتها من خالل حيويتها، بالرغم 
هذه  �ل��زم��ن،  بهموم  مثقلة  ن��ر�ه��ا  �أن��ن��ا  م��ن 
�ل�سخ�سيات، �لتي لونها باأل�و�ن كئيبة �أحيانًا، 
ل تخلومن بريق �آمالها و�أحالمها �خلف�ي، لذ� 
لوحات  �أن  �لأوىل  نظرته  عند  �ملتلق�ي  ي�سعر 
ومن  وثمني،  عميق  ب��اإرث  تنب�ش  �ملحمد�وي 
�لأ�سيل  �لفن  �أن  متامًا  ن��درك  جتربته  خالل 
نف�سه  �لفنان  يجهد  �أن  دون  من  حيزً�  ياأخذ 
�لإعالم  عن  بعيدً�  �ملحمد�وي  كان  �إذ  بذلك، 
�لنجومية  ن��ال  لكنه  �لأ���س��و�ء،  عن  يبحث  ول 
رموز  تناول  �ملتميزين،  �لفنانني  من  و�أ�سبح 
ح�سارته و��ستغل عليها وتنقل بها من بلد �إىل 

�آخر. 
يذكر �أن �لفنان يا�سني �ملحمد�وي ولد يف �أهو�ر 
�لعر�ق وعا�ش فيها جممل حياته، لكنه غادرها 
على  ح�سل  حيث  بريطانيا،  يف  �لفن  لدر��سة 
�سهادته يف �لفنون �جلميلة من جامعة كارديف 
يف مقاطعة ويلز، �أتبعها بدبلوم عاٍل من جامعة 
�ساوثمبتون. ويف �سنة ١98٣ ح�سل على منحة 
در��سية �إىل �إيطاليا حيث �أمت در��سته وح�سل 

على �ملاج�ستري.
 عا�ش �لفنان �ملحمد�وي �سنو�ته �لثالث ع�سرة 
�لأخرية يف �لأردن، حيث تويف فيها �إثر مر�ش 
ع�سال يف �لعام �لثاين من �لألفية �لثانية عن 

عمر ناهز �ل�سبعة و�لأربعني عامًا.
مو��سيعها  �أغلب  يف  �ملحمد�وي  �أعمال  تقوم 
�لأ�سل  يف  ترجع  رمزية  دللت  ��ستغالل  على 
�لطيور  فر�سم  �لريفية،  �لعر�قية  بيئته  �إىل 
لوحاته  �متالأت  كما  و�لأط��ف��ال،  و�حليو�نات 
و�لرق�سات  �لوجد�نية  �لعاطفية  بامل�ساهد 
جعل  م��ا  وه��و  �ملنت�سرة،  �ل�سعبية  �لعر�قية 
ُتخلد  خالقة  و�سبغة  حمكية  رو�ي��ات  �أعماله 
�حلياتية  �ليومية  و�مل�ساهد  �لريفية  �لب�ساطة 

يف �لريف �لعر�قي.

توغل �لفنان �لر�حل �ملحمد�وي يف �أعماق تاريخ 
بابتكار  وق���ام  و�لإب�����د�ع،  بالفن  �لغني  �ل��ع��ر�ق 
�حل�سار�ت  �أبجديات  باقتبا�سه  �خلا�ش  �أ�سلوبه 
من  وج����زءً�  و�ل�����س��وم��ري��ة  و�لآ���س��وري��ة  �لبابلية 
باأ�سلوبه  ودجم��ه��ا  �حل��دي��ث،  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل���رت�ث 
فعلها  على  ي��ج��روؤ  ل  وبطريقة  �ملبتكر،  �لفني 
�سوى فنان خبري متمر�ش، كان يبهر �ملتلقي كلما 
ينتج عماًل جديدً� بتدفق �سور ل متناهية تزخر 
�لإف�ساح عنه، وحتمل  تقول ما ي�سعب  بالألو�ن 
ترجمتها  �ملتلقي  على  ت�سهل  دللت  ثناياها  بني 
�خلطوط  ورهافة  باللوحة  �لإح�سا�ش  خالل  من 
وهيام  �حلياة  تفا�سيل  يف  تدخل  �لتي  �لتعبريية 

�لروح.
نحٌت بارز

و�دي  ح�سارة  من  لوحاته  �ملحمد�وي  ��ستنبط 
ول�سيما  لها،  ح�سر  ل  برموز  �لغنية  �لر�فدين 
هي  �لتعبريي،  �لطابع  ذ�ت  �لفنية،  جتربته  �أن 
بتلك  �م��ت��از  �ل���ذي  �ل�سومري  �ل��ف��ن  �إىل  �أق���رب 
وخ��و����ش  �سكل  �إىل  و�ل��ت��ق��ري��ب  )�ل��ري��ل��ي��ف��ات( 

�لإن�سان يف بناء ُمثل عليا لكل �سيء.
�أن  ه��ي  عنده  �ل��ب��ارز  للنحت  �لعامة  �خلا�سية 
كانت  عنها  ع��ربَّ  �ل��ت��ي  و�ل��رم��وز  �ل�سخ�سيات 
مل��لء  م��ن��ه  م���رت�����ش، حم��اول��ة  ب�سكل  م�����س��اغ��ة 
�لفر�غات و�إعطاء �لعمل قيمة ذ�ت دللت فنية 

وفكرية.
و�مل��و�د  �لطني  م��ن  مزيج  باأنها  توحي  لوحاته   
ي�ستغلها  �لتي  �لأل���و�ن  جانب  �إىل  �لكيميائية، 
باملنحوتات  �أ�سبه  خا�سة،  ت�سكيلية  بتوليفات 

 ثمانية ع�صر عامًا مرت على رحيل الفنان الت�صكيلي 
العراقي يا�صني املحمداوي، ومازال يف ذاكرتنا �صخ�صه 

واإرثه الفني الكبري الذي تركه، اإذ ميثل هذا الإرث جزءًا 
مهمًا من تاريخ العراق الإبداعي ول يقل اأهمية عن ذلك 

الإرث الذي تركه لنا رواد الفن العراقي.

يف الذكرى الثامنة ع�شرة على رحيله

الفنان املت�غل
 يف اأعماق احل�شارة

يا�شني املحمداوي..

زياد ج�شام
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�لكتابة �ملنتجة �لتي تر�سي طموحي ككاتب.
تبد�أ �ملهمة فيها من نب�ش تاريخها، ثم ��ستنطاق 
يحمل  م��ن��ا���س��ب��ًا  وج��دت��ه  ب��اأ���س��ل��وب  �سخو�سها 
�مل�سارين �ل�سحفي و�ل�سردي معًا. �مل�سكوت عنه 
�أقل  وهو  در�ما ملحمية متكاملة،  يف �حلياة هو 
منه يف �لأدب، يتحا�ساه �لكاتب خلطورة �ملنزلق 
بطريقة  يفكرون  كّتابنا  معظم  �أن  �إذ  �ل�سردي، 
�لقارئ  من  �أكرث  �لثقافية  و�لنخب  �لنقاد  �إقناع 
�ل�سعبي �لب�سيط. �لكتابة بالن�سبة يل هي تفجري 
و�مل�سكوت  �ملحرمات  بوتقة  يف  �لأ�سياء  ظلمة 

عنه.
�صجلُّ الأ�صى

�هتمام  ثمة  �ل�سردية،  وكتبك  رو�ي��ات��ك  يف   *
و��سح بالأمكنة، حتى ميكن عّدها �لبطل �لأول 

يف �أعمالك، ما �سر هذه �لعالقة؟
- �إن �سحر "�ملكان مبكينه"، �لأمكنة �لبغد�دية 
فيها تاريخ طويل من �لأ�سى، حتمل ر�ئحتها �لتي 
جتذبني للوقوف على مناطق �لعتمة فيها، �ملكان 
�سخو�سه،  يف  �لدر�ما  �سجل  يحمل  ل  �لتاريخي 
�لإن�سان.  قبل  و�ل�ساخ�ش  �مل��رتوك  �لأث��ر  يف  بل 
�لأر�ش وجدت قبل �آدم، لذلك فاإن �ملكان هو من 
و�ملز�ج  و�ل�سلوك  �لعي�ش  و�أمناط  ي�سفي �سفاته 

على �ملقيم فيه.
املاأ�صاة عندما حتكي ب�صخرية

ركزت  �ل�سحك(،  )مملكة  �لأخري  كتابك  يف   *
بغد�د  �أزق��ة  يف  �ل�سحيقة  �ملهم�سني  ع��و�مل  على 
�لقدمية، هل كنت تعده  كمبحِث �أنرثوبوجلي يف 
متغري�ت جمتمع هذه �ملدينة، �أم ككتاب �ساخر؟

�مل�سي  رحلة  مبثابة  ه��و  �ل�سحك(  )مملكة   -
�حلقيقية  �ل�سعادة  هو  و�مل�سي  �لقدمني،  على 
�ل�سدمات  عنا�سر  تنامي  مع  �ملكت�سف  لذة  يف 
�ملعظم  ب��اب  من  �مل�سي  يوثق  �لكتاب  �ملتتالية. 
متهكم/  �ساخر/  باأ�سلوب  �ل�سرقي،  �لباب  �إىل 
�أن  تكت�سف  كم"   ٥" �لطريق  ه��ذ�  يف  كا�سف. 
�لذي يتحكم  و�ملز�ج  �لعر�قية �حلقيقية  �حلياة 
�لأماكن  يف  �أو  �مل��ولت  يف  ولي�ش  هنا،  هما  بها 

ز�ئفة.  �لتح�سر مبظهرية  �لتي حتاكي  �لناعمة 
حتول  وقد  �آف��ة،  �أكرب  �ملجتمعي  �لعنف  لالأ�سف 
طور  من  حت��ول  فاملجتمع  خطرة،  ظاهرة  �إىل 
هو  علينا  مقبل  ج��دي��د  ط��ور  وث��م��ة  �آخ���ر،  �إىل 
�إىل  و�ل��ق��ا���س��ي  �ل�سديد  �لعنف  م��ن  �لن��ت��ق��ال 
�ملتبقية  �حلية  �ل�سمائر  نحن  �لتوح�ش.  مرحلة 
من  ب�سيوف  حت��ارب  قليلة  فئة  �لبلد،  قيد  على 
ق�سب، ورمبا �سياأتي �ليوم �لذي نعلن هزميتنا 
�ملتوح�ش  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ�  �ل��ب��ل��د.  ون��ه��رب خ���ارج 
�ل�سخ�سية  لته�سيم  بدقة  مدرو�ش  هو  �ملتنامي 
على  نغني  قد  �لتي  �لأمكنة  وتخريب  �لعر�قية 
�أ�ساتذة يف �لغناء على  خر�ئبها يومًا ما، ونحن 
�ملعظم  باب  من  رحلتي،  يف  �كت�سفت  خر�ئبنا. 
من  غاط�سًا  عاملًا  �ل�سرقي،  �لباب  مملكة  �إىل 
"�لهههاي"  مبملكة  �أ�سميتها  �لتي  �ل�سخرية 
�لتي تعمل بجد لتحويل �ملاأ�ساة �إىل نكات يومية 
�أكرب م�سنع  �ل�سرقي هو  �لباب  للحدود.  عابرة 

تعلن عن  نكات  �لنكات! هي  �لعامل ل�سناعة  يف 
موت موؤلفها �أو ت�سجل مبجهولية �ملالك، �حلياة 
�لعر�ق  ل��ون  هي  �ل�سرقي  �لباب  يف  �ل�ساحكة 

�لباكي على نف�سه ل�سدة �ملاأ�ساة.
ال�صردية العراقية اجلديدة

* كيف ترى �ل�سردية �لعر�قية �ليوم؟ وهل تتفق 
مع من يقول بانح�سار �ل�سعر ل�سالح �لرو�ية؟

�أح��دث��ت   ٢٠٠٣ بعد  م��ا  �لعر�قية  �ل�سردية   -
�لكال�سيكي  �لإرث  تتجاوز  مل  ع��رج��اء.  نه�سة 
تنطلق  ومل  "�ملاقبل"،  يف  �لعر�قية  �ل�سردية  يف 
ما  �ل�سردية،  �لعر�قية  �حلد�ثة  ث��ورة  تفجر  �أو 
نعم، هناك عزوف  �لطريق.  ز�لت يف منت�سف 
�ل�سعرية  ح��ال  �أرث���ي  و�أن���ا  �ل�سعر،  ق���ر�ءة  ع��ن 
منذ  �ملوؤجلة  ثورتها  حت��دث  �أن  عليها  �لعاملية، 
تعلن  يومنا هذ� وهي  �ل�ستينيات حتى  منت�سف 
ثمة ع�سفًا  فاإن  باملقابل  �ل�سعر مقبلة.  ثورة  �أن 
مدويًا يف �ملطبوع �ل�سردي، لكنه من دون حمتوى 
مهمة  �لتماعات  هناك  نعم،  حقيقي.  حد�ثي 
مكتوبة بدقة وذكاء معتمدة على �لإرث �ل�سردي 
�لعاملي، و�ل�سردية �لعر�قية �ليوم هي يف مقدمة 
ينتج عربيًا، لكنها بعيدة عن �حلد�ثة، فهي  ما 
ما ز�لت تد�عب �ملد�ر�ش �لكال�سيكية يف �لكتابة 
وحتاكي �حلد�ثة من خلف �لزجاج، وهذ� ي�سر 
بها كثريً�. �لأجيال �جلديدة �لتي تكتب �لرو�ية 
مثاًل، تعتمد عنا�سر �لتقليد و�ملحاكاة ول تعتمد 
من  �لبلد  �أن  من  �لرغم  على  �لإبد�عي،  �خللق 
�أكرث �لبلد�ن �لتي تنتج در�ما �لظو�هر �حلياتية 
�ل��رو�ي��ة  لتنتج  خ��ام  م��ادة  ه��ي  �لتي  و�مللحمية 

و�لق�سة �أو �ل�سرد �ل�سائب.
اأر�صيف بلغة غا�صبة

�لق�س�سي  كتابك  عنو�ن  �ملُند�ش(  )عزيزي   *
عن �لتظاهر�ت وثورة ت�سرين و�أحد�ثها، هل هي 
��ستذكار  �أنها  �أم  لتوثيق ما حدث  حماولة منَك 

وتاأبني لأبطالها؟
- )عزيزي �ملُند�ش( كتاب ق�س�سي ُكتب ب�سخونة 
بالغة و�نفعال و��سح، وهو �أر�سيف تاريخي غاية 

كاتب وقا�ش وروائي، ولد يف مدينة النا�صرية عام ١٩5٨، واأكمل فيها درا�صتيه 
البتدائية والثانوية ليدخل، فيما بعد، كلية الفنون اجلميلة يف بغداد عام 

١٩76، التي تخرج فيها عام ١٩٨١. نال جوائز عدة يف جمال تخ�ص�صه الأدبي، 
منها جائزة الإبداع العراقي عن وزارة الثقافة ملرتني 20١7/20١0 عن 

روايتيه )خريطة كا�صرتو( و)فاليوم(.

�لتي  بغد�د  �إىل  �لنا�سرية  مدينته  من  هاجر 
��ستقر فيها منذ عام ٢٠٠9 وحتى يومنا هذ�.

�ش،  �ملُجنَّ غري  و�ل�سرد  و�لق�سة  �لرو�ية  يكتب 
و�أ�سدر �أكرث من ع�سرين كتابًا مطبوعًا من بينها 
رو�يته �لأوىل )�سرنقة �جل�سد( �لفائزة بجائزة 
تقديرية عام ١98٤، وع�سر�ت �لرو�يات �ملهمة.

�إنه �لقا�ش و�لرو�ئي خ�سري فليح �لزيدي، �لذي 
على  �ل�سوء  ت�سليط  �ل�سبكة"  "جملة  �رت���اأت 

م�سروعه �لثقايف يف هذ� �حلو�ر...
* من يقر�أ لَك يجد �أنك تهتم كثريً� مبا مل يرَو 

حتى �لآن، وهو "�مل�سكوت عنه"، ما �لذي �أغر�ك 
يف �سرب �أغو�ر هذه �ملنطقة؟

من  قريبة  هي  �لكاتب  مهمة  �أن  �أعتقد  �أن��ا   -
تلتقي  �إذ  ك��ث��رية،  ج��و�ن��ب  يف  �ل�سحافة  مهمة 
�لبحثية  �ل�ستق�سائية  باملهمة  �حلديثة  �لرو�ية 
ل��ذة  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ف��ي��ه��ا  �حل��دي��ث��ة،  لل�سحافة 
�لكت�ساف و�لف�سول �لإيجابي للبحث عن حقيقة 
�ملهمتان  تت�سابق  �ل��ذي  عنه،  �مل�سكوت  حمتوى 
لبلوغ هدف حقيقته. فعندما ت�سكت �ل�سحافة، 
�أو تعجز، تبد�أ �ملهمة �لأخرى لالأدب ب�سكله �لعام 

متعويًا،  لي�ش  �لأدب �حلديث  �مل�ستور.  ك�سف  يف 
يف  �ملغمورة  �حلقائق  عن  وباحث  معريف  هو  بل 

�لقيعان.
�ل�سخ�سي،  �مل�ستوى  وعلى  �ملقدمة،  ه��ذه  من 
�لكت�ساف  على  تبنى  �لكتابة  يف  مهمتي  كانت 
يف  �لطفل  ع��ني  كده�سة  و�لف�سول،  و�لده�سة 
مد�عبة �لأ�سياء �خلطرة، �ملحّرم عليه �لقرت�ب 
�لكّتاب  يغوي  عما  �لبتعاد  ف�سلت  لذلك  منها. 
�إىل  وذه��ب��ت  �لإم��ت��اع��ي��ة،  للكتابة  �ملعا�سرين 
لذة  فيها  �أج���د  �ل��ت��ي  تلك  �ملجهولة،  �لأم��اك��ن 

القا�س والروائي 

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

خ�شري فليح الزيدي:
اأكتب لتفجري ظلمة الأ�شياء 

مات امل�شك�ت عنها.. واملحرَّ
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يف �لدقة، ذلك �لنفعال �لذي ل ميكن �أن يكون 
م�سرً� بال�سرد كما ي�ساع �سابقًا عنه. هو حماولة 
�أقرب  �ل�سعبية بطريقة  لكتابة ق�س�ش �لبطولة 
�ملتطلع  و�ل�سباب  �لب�سطاء  �لنا�ش  نفو�ش  �إىل 
لأ�سهر  �ل�سباب  مع  ع�ست  لقد  �مل�ستقبل.  �إىل 
يف �ساحاتهم و�أماكن نومهم، كنت �أر�سد بحذر 
عندما  �ندفاعهم  �أو  خوفهم،  حلظات  ولهفة 
�أو �لآباء من  �أر�سد �لأمهات  يد�همهم �خلطر، 
عني  ت�سلها  ل  �لتي  �حلكايات  �لتقط  خلفهم، 
�لتقطتها  عابرة  حكايات  �لفيديو،  �أو  �لكامري� 
من �لأفو�ه و�ختزنتها فتحولت �إىل ق�س�ش عن 
عامل �لثورة �ل�سعبية �لتي كادت �أن تنت�سر لول 
�جلرح  هو  فت�سرين  �ل�سلطة.  وق�سوة  �لع�سو�ئية 
طول  مر  على  �لحتجاج  �سردية  يف  �لرنج�سي 

�لتاريخ و�سجله �ملعا�سر.
�أن  �أع������رتف  �ل�����س��خ�����س��ي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى   -
�أ�سّرت بامل�سار  �أو  �أف�سدت  �لفيديوهات �مل�سربة 
�ألقها  و�سمور  �لق�س�ش  و�إن��ت��اج  �لق�س�سي 
�أن   - ككّتاب   – علينا  فكان  وهجها،  وخفوت 
�لفيديو  نغري يف ن�سيج �لق�س�ش ليو�كب حركة 
بطريقة جاذبة، وتلك مهمة ع�سرية على �لكاتب 
�لكال�سيكي مو�كبتها بذكاء وعني حاذقة، وهنا 
�ل�سردية.  �لكتابة  يف  �حل��د�ث��ة  ���س��رورة  ت��ربز 
عن�سر  باأف�سلية  كثري�  ي�ستمتع  �ليوم  �ملجتمع 
�ملحتوى.  ق��ر�ءة  عن�سر  عن  بدياًل  �مل�ساهدة 
كل  م��ن  و�أع��ظ��م  �أك���رب  د�م��غ��ة  وثيقة  �لفيديو 
ق�سة، لكن �لق�س�ش، �أو �لأدب عمومًا، تك�سف 
ف��اإن  لذلك  �لغام�سة،  و�ل����روؤى  �مل�ساعر  دف��ق 
وطبيعتها  ن�سيجها  من  تغري  �أن  �لق�س�ش  على 

�لع�سر  ح��رك��ة  ل��ت��و�ك��ب  و�لتكوينية  �لبنائية 
�ل�سريعة، لذلك كنت �أبحث عن ق�س�ش �ل�سباب 
�أو  �لفوتغر�يف  �لت�سوير  يو�كبها  ل  �لتي  تلك، 
دخان  �أتلفها  �لتي  �ملهملة  تلك  �أو  �لفيديوي، 
�لإط����الق����ات �ل��غ��ازي��ة �ل�����س��ام��ة، وه���ي مهمة 
ع�سرية، لكنها �أي�سًا يف �جلانب �لأدبي فيها لذة 
ق�س�ش  ج��اءت  لذلك  و�لكت�ساف.  �لت�سجيلية 
م�ساحة  فيها  كحكايات  �ملُ��ن��د���ش(  )ع��زي��زي 
�مل�ساعر  مقابل  حم��دودة  و�ملتخيل  �خليال  من 
ما  فاقت  �ل�سباب  فثورة  �لفطرية،  و�لعو�طف 
ينتجه كل خيال لأعظم قا�ش �أو موؤر�سف �أدبي. 
�ستكون  وتاريخيًا  �سنة  �أربعني  �أو  ثالثني  فبعد 
�حلاجة مهمة لالطالع عليها وتقييمها باأن�ساف 

وروّية.
دعوة مهمة

للرو�يات  متنح  �لتي  �جلو�ئز  �أ�سهمت  هل   *
يف  و)كتار�(،  )�لبوكر(  مثل  و�ملميزة  �ملهمة 

دعم �لرو�ية �لعربية و�نت�سارها؟
)كربى(  �أق��ول  -وعندما  �لكربى  �جلو�ئز   -
�إىل  �ملمنوحة  �ل�سخية  مببالغها  كبرية  لأنها 
�ل�سيا�سة  ر�ئ��ح��ة  فيها  ج��و�ئ��ز  ه��ي  �ل��ك��ّت��اب- 
ذ�ت  �أو  �ملقيتة،  �ملناطقية  على  و�ل��رتك��ي��ز 
يف  وه��ي  للجو�ئز،  �ل���دوري  �جل��غ��ر�يف  �لبعد 
�لأدبي  �ملنتج  �لآخر �سرورية لنت�سار  �جلانب 
�ملبيعات  يف  طفرة  وتنتج  وترويجيًا،  �إعالميًا 
�إىل  بحاجة  و�لكاتب  �لرت�سيحات،  خالل  من 
وتاأخذ  بيد  متنح  �جلو�ئز  �لنت�سار.  هذ�  مثل 
�أنا �سخ�سيًا جربت  �لأخ��رى، مع ذلك،  باليد 
�أخريً�  �قتنعت  حتى  مرة،  من  �أكرث  �لرت�سيح 
خلف  تقف  �لتي  �خلفية  �ل�سيا�سة  بدينامية 
�إد�رة كل جائزة. �أمتنى على �لعر�ق، وهو بلد 
�جلو�ئز  مب�ستوى  جو�ئز  يختلق  �أن  ي�ستطيع 
يتناف�ش  ك��ي  �مل���ادي،  �مل�ستوى  على  �ل��ك��ربى 
�لتوجه  دون  من  �لفرو�سية،  ب�سرف  �لكّتاب 
�خلفية.  �لأب��ع��اد  ذ�ت  �جلو�ئز  �أب��و�ب  لطرق 
حقاًل  ي�سعون  �لعربية  �جل��و�ئ��ز  �إح���دى  يف 
يتعدى  ل  �مل�ساركني  وعدد  �ملانح  �لبلد  لرو�ية 
�لثالثة، �أي مبعنى �أنهم كلهم يف مر�تب �لفوز، 
�إىل  فيها  �ملناف�سة  ت�سل  �لبلد�ن  بقية  بينما 
حظ  �سربة  �ملناف�سة  فتكون  خمطوطة،  �أل��ف 
لي�ش �إل.. ل �أعتقد �أن �أية جلنة حكم ت�ستطيع 
حقيقي،  باإن�ساف  �لأدب���ي  �ل��رك��ام  ه��ذ�  ف��رز 
�لعبثية  و�لذ�ئقة  �مل��ز�ج  �إىل  يخ�سع  م  فاملحكِّ

يف �لتحكيم.
منديل املارك�صي

�إ�سد�رً�  نرتقب  وهل  )�لزيدي(،  جديد  ما   *
جديدً�؟

- �أنهيت كتابي �لق�س�سي �جلديد و�سيطبع يف 
٢٠٢٢ حتت عنو�ن )منديل �ملارك�سي(، رحلة 
عميقة يف �أعماق �ملارك�سي �لعائد �إىل بلده بعد 
٢٠٠٣، ولدّي رو�ية ما زلت �أعمل عليها حتت 
م�سروعًا  �أعد  كما  �لبريقد�ر(،  )بنات  عنو�ن 
�سو�ء  �ملنتحرين،  �لُكّتاب  �سرديًا عن  بحثيًا / 
�ملوت  �أو  �لنتحار باخلمرة،  �أو  ب�سكل مبا�سر، 
باملفخخات، �أو بغريها حتت عنو�ن )فهر�ست 

�ل�سائعني(.

م�������ق�������االت

واحد من اأغرب احل�ارات التي اأجريتها كان مع 
م�ش�ؤول حك�مي بدرجة )مدير( وذلك يف عام 

)1996(، والغرابة ل تكمن يف م�قف معني اأو 
يف ن�عية الأ�شئلة والأج�بة، واإمنا يف �شخ�شية 

الرجل نف�شه، فقد كان اأ�شبه باإن�شان اآيل، 
ي�شمع ال�ش�ؤال ويرد عليه من دون اأن يتحرك 

ج�شمه، اأو يرم�س له جفن، اأو يهتّز �شارب..

ح�شن العاين 

ن�اعم

بخالف ماليني �لب�سر �لذين يع�سقون �ل�سفر، ويجدون فيه 
متعتهم �ملف�سلة، ملا فيه من خروج على �إيقاع �لروتني �ليومي 
�ملدمر، وملا فيه من جتديد للن�ساط وترويح للنفو�ش �ملتعبة، 
و�ملعرفة  �لثقافة  فنون  ل�ستى  ر�قية  مدر�سة  كونه  غري  هذ� 
ل  فاأنا  جمانًا..  و�ل�سياح  للم�سافرين  �لبلد�ن  تقدمها  �لتي 
�أميل �ىل �ل�سفر ول ي�ستهويني، �سو�ء كان د�خل حدود �لوطن 
�أم خارجها، و�أحتا�سى متاعبه ومفاجاآته، ولكن طبيعة عملي 
�ل�سحفي فر�ست علّي �ل�سفر �لجباري، و�لتجول من ز�خو 
لقاء�ت مع هذ�  �أو  �أو مقابالت  �لفاو لإجر�ء حتقيقات  �ىل 
�مل�سوؤول �أو ذ�ك �ملثقف �أو �لأديب �أو �لفنان �و �لعامل، ول بد 
�لكثري من �ملو�قف و�ملفارقات وعجائب  �إن ذ�كرتي تختزن 

�لزمان!!
م�سوؤول  مع  كان  �أجريتها  �لتي  �حل��و�ر�ت  �أغ��رب  من  و�ح��د 
و�لغر�بة  عام )١996(،  وذلك يف  بدرجة )مدير(  حكومي 
ل تكمن يف موقف معني �أو يف نوعية �لأ�سئلة و�لأجوبة، و�إمنا 
يف �سخ�سية �لرجل نف�سه، فقد كان �أ�سبه باإن�سان �آيل، ي�سمع 
�ل�سوؤ�ل ويرد عليه من دون �أن يتحرك ج�سمه، �أو يرم�ش له 
جفن، �أو يهتّز �سارب.. ويتحدث من غري توقف كاأنَّه يحفظ 
كالمه عن ظهر قلب.. ثم ي�سكت فجاأة، وكاأن �سحنة بطاريته 
�أن من  �أكرث من مرة  باأنني توهمت  �أق�سم  و�أكاد  قد نفدت، 

يتكلم هو �إن�سان �آيل مئة باملئة!!
يكون  �أن  بني  �لن�سانية،  �سخ�سيته  �ختيار  يف  حرٌّ  �آدم  �إبن 
و�لقهر  و�لظلم  �ل�سيم  ويتحمل  �أمه،  ولدته  "طبيعيًا" كما 
بالرميونت..  م�سرّيً�  "�آليًا"  يكون  �أن  وب��ني  �مل��وت،  ورمب��ا 
وينعم بنعيم �ل�سلطة وخريها وفتاتها.. �ملهم يف ذلك �مل�سهد 
قيد  لد�ئرته  م�ساريع  هناك  كانت  �إذ�  عما  �ساألته  �أنني  هو 
�أجابني  �لعاجل..  �لقريب  يف  تنفيذها  تنوي  �أو  �لجن��از، 
بطريقته �لآلية "هناك ٧٠ م�سروعًا جاهزً� للتنفيذ، و�سوف 
نبا�سر بها بعد �نق�ساع غمامة �حل�سار �لظامل - و�سرح يل 
�سكنيًة  د�رً�   ٧٠ عن  عبارة  هي  �لتي  �مل�ساريع  تلك  طبيعة 
�أدري  ول  عادته..  على  �لكالم  فجاأة عن  للم�سنني" وتوقف 

ملاذ� �سّولْت يل نف�سي �لأمارة بال�سوء - برغم �أنني زجرتها 
فلم متتنع - وقلت له "�أ�ستاذ.. �ن مثل هذه �مل�ساريع ل تتاأثر 
باحل�سار، كونها ل حتتاج �ىل �ل�ستري�د"، وليتني مل �أنطق 
بحرف و�حد، فقد قاطعني غا�سبا وقال يل بالن�ش �حلريف 
م�سرية  على  ت�سوي�ش  هذ�  "�سوؤ�لك  طبعًا  �لآلية  وبطريقته 
�لرئي�ش!!"  �ل�سيد  توجيهات  مع  ويتعار�ش  و�لثورة،  �حلزب 
و�سكت، فاعتذرت يف �حلال وج�سمي يرتع�ش ور�جعت �سوؤ�يل 
مر�جعًة مو�سوعيًة فلم �أجد ما ي�سري �ىل �أنني �سد توجيهات 
�ل�سيد �لرئي�ش )حفظه �هلل ورعاه( - حتى مع نف�سي ذكرت 
هذه �لعبارة.. ولهذ� �سارعت و�نتقلت �ىل �سوؤ�ل �آخر كيفما 

�تفق، و�أنهيت �للقاء على عجل!!
�لرجل  �لتقي  �أن  كذلك  �مل�سادفة  �ساءت   )٢٠٠٥( عام  يف 
)مديرً�(  �لوظيفي  من�سبه  يف  يز�ل  ل  كان  �لثانية،  للمرة 
- �سمعت �أنه على �سلة وطيدة باأحد �لحز�ب �ملتنفذة �لتي 
زعمت للنا�ش و�سركاء �لعملية �ل�سيا�سية �أنَّه كان يتعاون معها 
يف �ل�سر - ومل يعرفني من ح�سن �حلظ، وعمدت �ىل �إعادة 
�ل�سوؤ�ل �لقدمي نف�سه، فاأجابني بطريقته �ملعهودة "هناك ٧٠ 
م�سروعًا جاهزً� للتنفيذ، و�سوف نبا�سر �لعمل بها بعد �إجر�ء 
بال�سوء،  �لأم���ارة  �ل�سيئة  نف�سي  يل  و�سّولت  �لنتخابات"، 

و�ساألته عن عالقة �لنتخابات باإجناز �مل�ساريع؟!
�إل �أنه قاطعني غا�سبًا بطريقة �لن�سان �لغا�سب "�أنت من 
�أن�سار �سد�م ولن �أ�سمح لك بال�ساءة �ىل م�سرية ثورة ني�سان 
�ملجيدة!!" و�سكت، فاعتذرت يف �حلال وج�سمي يرتع�ش، لأن 

تهمة �أن�سار �سد�م �أ�سو�أ من تهمة �أعد�ء �سد�م!!

الأن�شار والأعداء!!



د.حت�سني رز�قد. نادية غ�سباند.حممد ح�سني �آل يا�سني
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ويف حني يعتقد �لنقاد �أنه ل ينبغي �لتخوف من 
تد�عب  �لتي  �لرو�يات  من  �لنوع  هذ�  �نت�سار 
من  ثمة  ف��اإن  و�قعه،  وتعي�ش  �ل�سعبي  �خليال 
باللهجة  يكتب  م��ا  بت�سمية  �لإق����ر�ر  يرف�ش 
�لد�رجة على �أنه �أدب، ول�سيما �أن �ملخاوف ل 
�إنها  بل  فح�سب،  �لقر�آن  لغة  بحماية  تنح�سر 
تالم�ش �لوعي �جلمعي وتهبط مب�ستوى �لذ�ئقة 

بدًل من �أن ترتقي بها.

بهذ�  �ملعنية  �لأط����ر�ف  ح���اورت  "�ل�سبكة" 
�ملختلفة،  ج��و�ن��ب��ه  م���ن  ون��اق�����س��ت��ه  �جل�����دل، 

وخرجت بهذه �حل�سيلة من �لآر�ء:
روايات رائجة

ُتظهر  �لتي  ح�سون(  )نهى  رو�ي��ة  �إىل  بالعودة 
عن  �لتعبري  يف  وعجزها  لغويًا،  �لكاتبة  فقر 
�أبطال رو�يتها، فيدفعها ذلك  هو�ج�ش و�أفكار 
كثريً�  فت�ستغرق  �ل��د�رج��ة،  �للغة  �إىل  لّلجوء 

وميكن  فكرتها،  عن  تعرب  �أن  قبل  �لكالم  يف 
�أج��ز�ء هذه  من  ن�ش  �أي  ذلك يف  تكت�سف  �أن 
�لتا�سع   �جل��زء  ففي   ، �ملزعومة  "�لر�وية" 
كما   ،"٤١ "�لبارت  ويف  �لرو�ية  من  و�ل�ستني 

�أ�سمته، من �جلزء �لثاين يدور هذ� �حلو�ر : 
من  طلعته  و�ستوين  �لكيك  د��سوي  "�سيماء: 
�ليوم  حيدر  �أه��ل  بيت  م�سغول  وب��ايل  �ل��ف��رن 

يو�سلون وكل�ش خايفة.

 عبالك عندي �متحان و�خاف �أر�سب بي، منا 
بايل مي مرمي �ليوم �لنتائج وعقلي يريد يطك 
ريحة  ت�سم�سم  وهي  �سرى  �جتني  �لتفكري  من 

�لكيك.. ها ماما خل�ستي �لكيكة."
يعمل �لعديد من �ملو�قع على �ل�سبكة �لعنكبوتية 
وو�سائل �لتو��سل على ترويج مثل هذ� �لنوع من 

�لأعمال �لتي ت�سمى جز�فا ب� )�لرو�يات( .
��ست�سهلت  ك��ب��رية  جم��م��وع��ات  ظ��ه��رت  وق���د 
لي�ش  عاملًا  و�قتحمت  �لكتابة،  من  �لنوع  هذ� 
عاملها، لكنها بالطبع �سّوهت �سورة هذ� �لعامل 
�لتقرب  هوؤلء  على  �لذي ظل ع�سيًا  �جلميل، 
من �أ�سو�ره �لعالية �مل�سيدة بحرب �أقالم كبرية.

منو  على  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع  فو�سى  وت�ساعد 
�أ�سحابها على �سهرة و��سعة  �لتفاهة وح�سول 
جملة  ح��روف  فكَّ  يعرفون  ل  جلُّهم  ومتابعني 

مفيدة.
هذه  �أق���ر�أ  ل  "�نا  �لأ���س��دي(:  )ت��ب��ارك  تقول 
ول  �ل��د�رج��ة  باللهجة  �مل��زع��وم��ة   �لق�س�ش 
متنوعة  رو�ي��ات  ق��ر�ءة  �إىل  �أميل  بل  �أتابعها، 

مكتوبة بالف�سحى بلغة و�إتقان."
نف�سها- وهي  )�أم عبو�سي( -كما قدمت  لكن 
�سيدة مل تتمكن من �إكمال در��ستها �لبتد�ئية 
مهوو�سة بهذ� �لنوع من �لق�س�ش �ملكتوبة بلغة 

د�رجة �أقرب �إىل فهمها.
)�سم�ش  لعل  مف�سالت،  كاتبات  عبو�سي  ولأم 
�أن  ول���س��ي��م��ا  م��ق��دم��ت��ه��ن،  يف  �ل�������س���ع���دي( 
حياتهم  و�قع  ومن  �لنا�ش  بلغة  تكتب  �ل�سعدي 

وم�سكالتهم -على حد تعبريها-.
قّراء وكّتاب

�للغة  ت�ستهويها  ق��ارئ��ة  �لعبيدي(  و)ب�سمة 
�لدر�جة، لكنها مهتمة �أي�سًا بالرو�يات �ملكتوبة 
باللغة �لف�سحى، وتتابع �لعبيدي كاتبة ��سمها 

)زينب( و�أخرى ��سمها )ريام هادي(.
باللهجة  ري����ام  ق�س�ش  �ل��ع��ب��ي��دي  وت�����س��ف 
�لد�رجة باأنها ر�ئعة، و�ملهم �أنها تفهمها لأنها 
لكن  �أفكارها،  عن  وتعرب  لغتها  بنف�ش  تتحدث 
�لعبيدي ت�ستدرك �أنه "ل ميكن مقارنة رو�يات 
باللغة  �ملنتج  �لأدب  ب��رو�ئ��ع  �ل��د�رج��ة  �للغة 
ول  �لقارئ،  بفكر  ترتفع  �لتي  تلك  �لف�سحى، 

�ملكتوبة  �لرو�يات  يف  كما  م�ستو�ه،  �إىل  تهبط 
باللهجة �لد�رجة."

ويف كل �لأحو�ل فاإن هناك جمهورً� ل ي�ستهان 
يتابع  و�لثقافة،  �لتعليم  حم��دود  كان  و�إن  به، 

�لأدب �لد�رج ق�س�سًا ورو�يات. 
تقول )ث��ن��اء �إب��ر�ه��ي��م( �إن��ه��ا ت��ق��ر�أ �ل��رو�ي��ات 
�أن  م�ستعدة  غ��ري  لكنها  �ل��د�رج��ة،  باللهجة 
م�ستغامني(  )�أح��الم  ورو�ي���ات  كتب  ت�ستبدل 
�أو  فكرة  وعيها  �إىل  فن  ي�سِ ل  كاتبات  بكتب 

هدفًا �إن�سانيًا �أو ثقافيًا.
�لرو�يات  ت�ستهويهم  من  �لأدب  متلقي  وب��ني   
�ملكتوبة بالف�سحى و�لد�رجة معًا، منهم )زينب 
و�لد�رجة  �لف�سحى  لكّتاب  تقر�أ  �لتي  �لدباغ( 
�أي�سًا، وتتابع �لكاتبة )نهى �حل�سون( وت�سف 
)�أ�ساور  ق�سة  ول�سيما  باجلميلة،  ق�س�سها 
وبالذ�ت  جميلة،  "ق�س�سها  تقول:  �لف�سة(. 
)�أ�ساور �لف�سة( و)تائهة بني �أروقة �ملا�سي(، 
�أما بالف�سحى فاإين �أقر�أ �أي�سًا ول يوجد لدي 

كاتب حمدد."
مل  �ل��د�رج��ة  �للغة  �أدب  �نت�سار  �أن  و�ل��و�ق��ع 
فيه دول عربية  �سبقتنا  �لعر�ق، فقد  يبد�أ من 
رو�ية  �لآن  )دينا(  يدي  وبني  ولبنان،  كم�سر 
)عالقات  ��سمها  �ل��د�رج��ة  باللهجة  م�سرية 
ي�سدر  ما  كل  ريا�ش(  )دينا  وتتابع  خطرة(، 
من ق�س�ش ورو�يات باللهجة �مل�سرية، لكنها 

ظلت مو�ظبة على �لقر�ءة باللغة �لف�سحى.
حماية اللغة 

�للغة  ح��ام��َي  �ل��ع��ر�ق��ي  �لعلمي  �ملجمع  وي��ع��د 
�أن  يعتقد  لكنه  �ل��ع��ر�ق،  يف  ور�عيها  �لعربية 
باللغة  و�لفنية  �لأدبية  �لأعمال  كتابة  مو�سوع 
�لد�رجة لي�ش من مهامه، ول يرى �سريً� يف يف 
�نت�سارها مثلما �نت�سر �ل�سعر �ل�سعبي و�كت�سب 

قاعدة �سعبية عري�سة.
�آل  ح�سني  حم��م��د  )�ل��دك��ت��ور  رئي�سه  وي��وؤك��د 
�ل���وزر�ء  جمل�ش  مبخاطبة  ب��ادر  �أن��ه  يا�سني( 
وغري  �ملقر  �لعربية  �للغة  �سالمة  قانون  ب�ساأن 
يلَغ   مل  وك��ون��ه  مفعوله  ���س��ري��ان  رغ��م  ��ذ،  �مل��ن��فَّ
و�أ�سدر  �ملجل�ش  ��ستجاب  وق��د  �آخ��ر.  بقانون 
تعميمًا بوجوب �عتماد �للغة �لعربية �لف�سحى 
�لعتناء  ووج���وب  �لر�سمية،  �ملخاطبات  يف 
�خلال�سة  �لعربية  �لت�سميات  ومر�عاة  بذلك، 
�ملجمع  ويعترب  و�ملوؤ�س�سات،  �لدو�ئر  ت�سمية  يف 
�مل�سّميات  �سالمة  لتحديد  �ملرجع  هو  �لعلمي 

لغويًا.
 حمدودية النت�صار

�ل��د�رج��ة  �للغة  "�أن  �إىل  يا�سني  �آل  و�أ���س��ار 
لغة  وه��ي  تخاطب،  لغة  كونها  حم��رتم��ة،  لغة 
�لفرد  لأن  )دي�سو�سري(  ي�سميها  كما  طبيعية 
�سمن  يدخل  ل  بها  و�لتخاطب  عليها،  ين�ساأ 
بلغة  له  �لعربية، فال دخل  �للغة  قانون �سالمة 
يف  �لتدخل  �ملجمع  مهام  من  ولي�ش  �لتخاطب 
ذلك، لكن �لكتابات، من ق�سة ورو�ية، تختلف 
�إن كان جمملها مكتوبًا باللهجة �لد�رجة فهذ� 
ل يجوز . وقد كانت هناك جتارب كثرية بجعل 
�لد�رجة  باللغة  �لأدب��ي  �لعمل  ح��و�ر�ت  بع�ش 

وهذ� ممكن."
ي�سابه  رمبا  �لأم��ر  "�أن  �ملجمع  رئي�ش  و�أو�سح 
�ل�سعر �ل�سعبي �لذي �أجيز له �لنت�سار و�أ�سبح 
�لرو�يات  لكن  وبكّتابه.  به  خا�ش  �حتاد  لديه 
�سيظل  �ل��ذي  �ل�سعبي،  �ل�سعر  مثل  �ل�سعبية، 
م�ساعًا  كبري  حد  �إىل  ويبقى  �لنت�سار  حمدود 
فاإنه  �نتقل  و�إذ�  عامليًا،  �لنت�سار  وقليل  حمليًا 
عريان  �ملرحوم  ق�سائد  يف  كما  غريبًا،  ينتقل 
دول  قر�ء  فاإن  �لنو�ب،  مظفر  �أو  خلف  �ل�سيد 

اللهجة الدارجة..
هل هبطت بالذائقة الأدبية؟ 

مت )نهى احل�صون( عن  يف اأم�صية اأدبية بالق�صر الثقايف يف الب�صرة، العام الفائت، ُكرِّ
روايتها )اأ�صاور الف�صة(، التي �صدرت يف جزءين باللهجة الدارجة.

 اأ�صعل هذا الحتفاء، مبا ي�صمى رواية باللهجة الدراجة، جدًل م�صتعرًا بني الكّتاب 
واملثقفني ومتذوقي الأدب، بني راف�صي هذه املوجة، ومن يجدون فيها حماكاة حلياة 

النا�ش ونزوًل من برج الأدب املتعايل.
هند ال�شفار
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حمدود  فهو  معناه،  يفهمون  ل  �لعربي  �ملغرب 
�مل�ساحة و�جلمهور و�ملحلية."

من  �ل��ن��وع  ه���ذ�  تقييد  ي��ا���س��ني  �آل  وي��رف�����ش 
�لد�رجة  باللهجة  "فالأدب  بقو�نني  �لإب���د�ع 
عامل مده�ش و�إل فما تف�سري كل هذ� �لحتفاء 
وهي  جيل؟  بعد  جياًل  �لنو�ب  مظفر  بق�سائد 
�أنه  مكتوبة باللهجة �لد�رجة )�لعامية(، حتى 
��ستطاع �أن يرتفع بها وجعلها لغة �إبد�ع موؤثر." 

الحتاد مع.. ولكن!
و�أظهر رئي�ش �حتاد �لأدباء و�لكّتاب �لعر�قيني 
)ناجح �ملعموري(  ت�ساحمًا كبريً� ب�ساأن �أهمية 
�إتاحة �ملجال لالأدب �ل�سعبي ، على �لرغم من 
�للهجة  لكّتاب  ع�سويته  مينح  مل  �لحت��اد  �أن 
�أع�سائه  بني  �نق�سامات كبرية  وثمة  �لد�رجة، 

ب�ساأن هذ� �ملو�سوع.
�لذي  �ل�سابق،  �لنظام  �نتقد  �ملعموري  �أن  ومع 
و�إ���س��د�ر  بالكتابة  �ل�سعبيني  لل�سعر�ء  �سمح 

دو�وينهم بهدف متجيده وخدمة 
خطابه �ل�سيا�سي، فاإنه ين�سجم متامًا مع روؤية 

�ل��د�رج��ة  �للهجة  يعد  �ل��ذي  ج��و�د  م�سطفى 
)�لعامية( وليدة �لف�سحى. 

هذ�  �نت�سار  �إن  يقال  م��ا  �مل��ع��م��وري  ويرف�ش 
�أن  موؤكدً�  �لف�سحى،  �للغة  من  ي�سعف  �لأدب 
�لقر�آن و�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة هما حاميا 

�للغة، �أما �لأدب فهو: فن �لتعبري وو�سيلته. 
تلبية حلاجة القارئ

وتعتقد �لناقدة )�لدكتورة نادية غ�سبان( "�أن 
حلاجات  تلبية  عن  تعبري  �لق�سة  كتابة  �سيوع 
�أن  يخربنا  من  يوجد  ل  �لأن  فحتى  �ل��ق��ر�ء، 
كثريون  يخربنا  بينما  معرفية،  وظيفة  لالأدب 
وهو  �لت�سلية،  وظيفتها  �لق�س�ش  ق��ر�ءة  �أن 
بذلك ي�سعى حلرماننا من �لآثار �ملرتتبة على 
مناق�سة هذ� �لعامل �ملتخيل على �لرغم من �أن 
�لأثر �لنف�سي ل يعرف تلك �حلدود �مل�سطنعة 

بني ما هو للت�سلية وما هو لدونها." 
�سياعًا  �أو  ترفًا  لي�ست  �لق�س�ش  "�أن  وتوؤكد 
للوقت، فثمة حاجة لال�ستماع �إىل حياة �آخرين 
حت��اذي  ع���و�مل  على  و�لتل�س�ش  ي�سبهوننا، 

�لتكنلوجيا  ع�سر  �أب��رز  وقد  وت�سنعه،  و�قعنا 
�ل�سرعة،  مفهوم  على  يعتمد  �ل��ذي  �لرقمية، 
هذه �حلاجة ب�سكل و��سح، ول�سيما يف مو�قع 
�ليوم  فيها  ُت�ساع  �لتي  �لجتماعي  �لتو��سل 
ظاهرة كتابة �لق�س�ش باللغة �ملحكية، وت�سهد 
باملوؤلفني  �لكثري  ت�سمية  يف  و��ست�سهاًل  زي��ادة 

و�لكّتاب."
نفهمه  �أن  ميكن  ما  جوهر  "�أن  غ�سبان  وترى 
يوؤمن  متلقٍّ  حاجة  ي�سد  �ل��ي��وم  �لأدب  �أن  ه��و 
تعد  فلم  �خل��ل��ود،  بفكرة  يوؤمن  ول  بال�سرعة 
�لكثري من �لق�س�ش �لتي تكتب يوؤرقها هاج�ش 
وموبا�سان  ت�سيخوف  �أزمنة  كانت  كما  �خللود 

وحتى كارفر."
ل خوف على اللغة املنتهكة

�لفن  م�سري  على  للقلق  م��ربر  ل  "�أن  وتعتقد 
باحلاجة  يرتبط  �لفن  ه��ذ�  لأن  �لق�س�سي 
ويرتبط باحلياة، ويغري �سكله ح�سب �حلاجة، 
جانب  �إىل  �ل�سعبية  �حلكايات  عا�ست  وطاملا 
بل متيزت  ل  �لق�س�ش �حلديثة،  �أخو�تها من 
لغاتها �ملحكية،  �لتي حملت  �ل�سعبية،  �حلكاية 

بقدرتها على �لوجود و�ل�ستمر�ر.
�أما على م�ستوى �للغة، فاإن �للغة �لعربية تنتهك 
يوميًا ع�سر�ت �ملر�ت يف و�سائل �لإعالم �ملوؤثرة 

ب�سكل خطري على �سالمة �للغة وفهمها."
م�صكلة عربية

عزيز(،  رز�ق  حت�سني  )�لدكتور  يقول  فيما 
�ل����ذي ت��رج��م �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ك��ت��ب �ل��ل��غ��وي��ة 
و�ل����رو�ي����ات و�ل��ق�����س�����ش م��ن �ل��رو���س��ي��ة �إىل 
من  تعاين  ل  �لرو�سية  �لثقافة  "�إن  �لعربية: 
�أو �لف�سحى، ففي �للغة  مفهوم �للغة �لد�رجة 
توجد  بل  وعامية،  ف�سحى  توجد  ل  �لرو�سية 
�لرو�يات  يف  و�حل��و�ر  حمكية،  ولغة  كتابة  لغة 
تت�سمن  قد  �لتي  �ملحكية،  باللغة  كله  �لرو�سية 
�أو  معينة  ول�سيما يف منطقة  مفرد�ت حملية، 

باأ�سحاب مهنة معينة."
�أن  يجب  �لرو�ية  ب��اأن  حت�سني  �لدكتور  ويوؤمن 
تكتب بالف�سحى، و�حلو�ر�ت ممكن بالعامية، 
و�أية حماولة للكتابة بالعامية م�سريها �لف�سل 

لأنها تبقى حم�سورة �سمن �لنطاق �ملحلي.

م�������ق�������االت

نرمني املفتي 

فنجان حمبة
الت�ثيق لي�س )ط�ّشة(

ول�سيما  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  )�لط�ّسة( 
�ليوتيوب، تعني �لرباح �ملالية �لتي ترتفع مع �رتفاع عدد 
�مل�ساهدين للقنو�ت �خلا�سة وعدد �مل�سرتكني فيها وعدد 
�لذين  وع��دد  �لأحمر  �جلر�ش  زر  على  يكب�سون  �لذين 
)�ملدونون  �ليوتيوبرز  يردد  لذلك  )�عجابًا(،  يوؤ�سرون 
�سوتًا و�سورة( يف بد�ية كل ق�سة �سرورة كب�ش �جلر�ش 
ممتعة  قنو�ت  هناك  و�ل���س��رت�ك..  �لع��ج��اب  وتاأ�سري 
تعترب  فقد  �ليها  �ل�سارة  �ري��د  ل  مهمة،  و�خ��رى  ج��د�، 
بعناوبن  �ملتلقي  تغ�ش  قنو�ت  وهناك  جمانية.  دعاية 
و�ك��رث  �لط�ّسة(،  )ل���زوم  بتاتا  بالق�سة  لها  عالقة  ل 
�لعناوين �لتي جتذب يف هذ� �ل�سلوب هي �لتي ت�سري �ىل 

)ف�سيحة( فنانة �و فنان، للمثال ولي�ش �حل�سر. 
�لعر�قي  �لتاريخ  توثق  �لتي  �لقنو�ت  ب���د�أت  عر�قيا، 
�لوثيقة،  تقدم  ممتازة  معدودة  قنو�ت  بينها  �حلديث، 
بب�سمات �سوتية ولقاء�ت و�سور وكتب ور�سائل وغريها 
وهي  وبينها  �لعلمي،  للتوثيق  �ل�سرورية  �لدو�ت  من 
تقدم  ول  �لق�س�ش  تفربك  )ط�����ّس��ة(  ق��ن��و�ت  �لك���رث، 
�مل�ساهدة،  لزيادة  مثري  عنو�ن  ق�سة  ولكل  وثيقة،  �ية 
�ليوتيوب ملدة ٣٠  �ية ق�سة على  و�ملعروف �ن م�ساهدة 
يكفي لكت�ساف  بالكاد  وقت  وهو  ثانية حت�سب )عددً�( 
تعمل  قنو�ت  وهناك  �مل�ساهدة..  ت�ستحق  ل  �لق�سة  �ن 
�ساربة  )�لط�ّسة(  لزيادة  �لتاريخ  تزوير  على  با�سر�ر 
قيد  على  يز�لون  ما  �لعيان  �سهود  �ن  �حلائط  بعر�ش 
�حلياة.. �نها لي�ست قنو�ت للط�ّسة فقط �منا حتاول �ن 

ت�سطاد يف �ملياه �لعكرة.. 
�لتوثيق، ول �سيما �لتاريخي، لي�ش مبهمة �سهلة، وهو لي�ش 
للمتعة فقط.. فهو يحتاج �ىل علمية كبرية وخربة للقيام 
و�سهود،  و�سور  �دل��ة  من  كثرية  م��و�د خام  من  لبد  به. 

عن  ف�سال  عيان،  �سهود  يحتاج  قريبا  �حلدث  كان  و�ن 
من  و�حيانا  �خ��رى  �ىل  مدينة  من  لل�سفر  تكفي  �م��و�ل 
بلد �ىل �خر.. بكلمات �خرى �نه يحتاج �ىل معد متمكن 
وحمايد ومنتج ماهر، ف�سال عن كو�در فنية من ت�سوير 
�لتي  �لديكودر�ما  وهناك  و�خ���ر�ج..  و�ن��ت��اج  ومونتاج 
ليتناول  �لتاريخ  يف  �مل��ام  له  �سيناريو  كاتب  �ىل  حتتاج 
�لحد�ث �لتاريخية �لبعيدة  بوجود ممثلني يوؤدون �دو�ر 
�لعر�قي مل  �ن �لعالم  ويبدو  �لتاريخية.   �ل�سخ�سيات 
يلتفت �ىل هذ� �جلانب �ملهم، رغم وجود بر�مج حو�رية 
مع �سخ�سيات كان لها دورها يف �لحد�ث �و كانت �سهود 
�لوثائق  غالبية  �ن  ول�سيما  كافية  غري  �نها  �ل  عيان، 
�لعر�قية �ملهمة �ُسرقت �و �أُحرقت يف �ليام �لوىل �لتي 
�لتا�سع من ني�سان ٢٠٠٣.. نحن بحاجة �ىل توثيق  تلت 
حقيقي وعلمي وحمايد كي ل يكون �لتوثيق غري �لعلمي 
�ملالية  و�لرب���اح  )�لط�ّسة(  ع��ن  يبحث  �ل��ذي  و�مل���زور  
قنو�ت  �ىل  �ل���س��ارة  �ن�سى  ول  �سنو�ت..  بعد  تاريخنا 
ف�سائية غري عر�قية تقوم بتوثيق تاريخ �لعر�ق �حلديث، 
بع�سها جيد و�خر يحمل �جند�ت ��سحابها، �ي �نه غري 
�ليوتيوبرز  طالبت  لو  جم��ٍد  غري  �ر�ه  وطبعا  ح��ي��ادي.. 
عن  يبتعدو�  �ن  �لط�ّسة  عن  يبحثون  �لذين  �لعر�قيني 

�لتاريخ..

قن�ات )ط�ّشة( تفربك الق�ش�س ول 
تقدم اية وثيقة، ولكل ق�شة عن�ان 

مثري لزيادة امل�شاهدة، واملعروف ان 
م�شاهدة اية ق�شة على الي�تي�ب ملدة ٣٠ 

ثانية حت�شب )عدداً( وه� وقت بالكاد 
يكفي لكت�شاف ان الق�شة ل ت�شتحق 

امل�شاهدة..



بني  �جلدلية  هذه  طرحت  �ل�سبكة"  "جملة 
م��رتج��م��ني وك���ّت���اب و���س��ع��ر�ء، ب�����س��اأن ت��اأث��ري 
�إذ� كانت  �لرتجمة على �لأعمال �لأدبية، وما 

تاأخذ من �لن�ش �ملرتجم �أو ت�سيف �إليه؟ 

اإدراك واأخطاء
�أو  �أن تكون جميلة  �إما  �إنها  قيل عن �لرتجمة 
خمل�سة، فاإذ� �أريد لها �أن تكون جميلة يجب 
�أريد  و�إذ�  خائنة..  �أو  خمل�سة  غري  تكون  �أن 

من  تقرتب  لن  فاإنها  خمل�سة  تكون  �أن  لها 
�جلمال بكل �أنو�عه.. 

�لكاتب و�ملرتجم )ريا�ش �لعلي( يقول :
�لكتابة،  �أن���و�ع  �أ�سعب  من  هي  "�لرتجمة 
هذه  عماد  لأن  �لأدبية،  �لأعمال  يف  ول�سيما 
وتكون  للغة،  �لأدب��ي  �ل�ستعمال  هو  �لأع��م��ال 
من  �أه���ون  �ل�سردية  �لأع��م��ال  ترجمة  مهمة 
�ل�سعرية، لأن �لأخرية قائمة على �ل�ستعار�ت 
و�ملجاز و�لرمز وغريها من �لبالغات �للغوية، 
ليقوم  �ل�سعرية  �لأع��م��ال  ترجمة  ف���اإن  ل��ذ� 
�للغتني  فقه  يف  جذرية  معرفة  له  من  �إل  بها 
ومع  لل�سعر،  كبري  فهم  وكذلك  وثقافتيهما، 
مع  متطابقة  �ل�سعرية  �لرتجمة  لتكون  ذلك 

�ملعنى �للفظي و�ل�سعري للن�ش �ملرتجم."
يقعون  �ملرتجمني  "�أن  �إىل  )�لعلي(  وي�سري 
عند ترجمتهم لل�سرد يف �أخطاء عديدة، منها 
�أنهم ل يعرفون بع�ش �لرت�كيب و�لأفكار �لتي 
يعر�سها �ل�سارد، لأنها يف �لغالب تخ�ش ثقافة 
�أو لها جذور متاأ�سلة  �أو حملية  �سعبية خا�سة 
بع�ش  �أو  �لأ���س��اط��ري  �أو  �ل��ق��دمي  �ل���رت�ث  يف 
فيقومون  �لتاريخية،  �ل�سخ�سيات  �أو  �لأماكن 
بنقلها بعد تعريبها، ولي�ش ترجمتها، �إذ� كانت 
ما  فهم،  دون  حرفيًا  نقلها  �أو  و�ح��دة،  كلمة 
يربك �لقارئ، ورمبا يوؤدي �إىل فهم خاطئ �أو 

غمو�ش يف �ملعنى �لعام."
�شجادٌة مقل�بة!

فيما يذكر �ملرتجم �لكاتب )حربي عبد �هلل( 
و�إمن��ا  فقط،  لفظية  ق��و�ل��ب  لي�ست  �للغة  �أن 
ما  وك��ل  و�مل�ساعر  بالأحا�سي�ش  ُتعنى  روح���ًا 
يالم�ش �لوجد�ن. و�أنها - �لرتجمة - من لغة 
�إىل لغة ومن ل�سان  �إىل ل�سان تقوم مبهمة نقل 
كل ما حتمله هذه �لروح، لذ� قيل �إن كل ل�سان 
ذلك،  من  بالرغم  �أنه  �إىل  م�سريً�  باإن�سان.. 
�أح�سن  "�أن �لرتجمة يف  فاإن هناك من يردد 
لتخيل  دعوة  مقلوبة." وهذه  �سجادة  �أحو�لها 
�لباهت..  �إىل  �لز�هي  �لألو�ن وتدرجاتها من 
وما  �لرتجمة  دور  �أب��دً�  يلغي  ل  كل ذلك  لكن 

الن�صو�ش الأدبية املرتجمة تعددت روؤى و�صياق 

مرتجميها، فهي غالبًا ما تكون اإما  ن�صو�صًا جديدة 

بروحية و�صكل مغايرين عن اأ�صلها، واإما اأنها تفقد 

الكثري من م�صمونها و�صياقها بلغتها الأم اإذا ما مت�صكت 

بن�صها ال�صلي.. 

بني روحية الن�س 
واخللق اجلديد

الرتجمة الأدبية...

ا�شتطالع: رجاء ال�شجريي

د.هيثم الزيدي

منذر عبد احلر

ريا�س العلي

حربي عبد اهلل
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و�ل��وج��د�ن  للفكر  جليلة  خ��دم��ة  م��ن  تقدمه 
�لإن�ساين معًا.

يف  �سنعي�ش  لكنا  �ل��رتج��م��ة  "لول  م�سيفًا: 
قاله  م��ا  ه��ذ�  �ل�سمت."  يحاذيها  مناطق 
�أدبي  وناقد  فيل�سوف  وهو  �ستايرن(،  )جورج 
�لإيطايل  و�ل�سحفي  �ل��رو�ئ��ي  �أم��ا  �أم��ريك��ي. 
�لرتجمة  "لول  فيقول:   كالفيني(  )�إي��ت��ال��و 
حليفي  �مل��رتج��م  ب���الدي،  يف  م��ق��ي��دً�  لبقيت 
�إىل �لعامل." �أما )غونرت  �لأهم لأنه يقدمني 
�لأملاين، فهو يرى  و�لرو�ئي  �لأديب  غر��ش(، 
"�أنها ما يحّول كل �سيء حتى ل  �لرتجمة  يف 
يتغري �أي �سيء..".. يختتم )عبد �هلل( حديثه 
بقول لل�ساعرة �لبولونية )�أجاثا تو�سزني�سكا(:   

مالحظ." قارئ  �أكرث  هو  "�ملرتجم 
روح الن�ّس

فتحدثت  دي��ب(  )دع��د  �ل�سورية  �لكاتبة  �أم��ا 
دور كبري يف  "للرتجمة  بقولها:  �لرتجمة  عن 
قد  ولعلنا  �لعامل،  �سعوب  بني  �لثقافة  جت�سري 
نوفق يف نقل وترجمة فكرة علمية �أو نظرية ما 
حتوي معنى و�حدً� ل جمال للتاأويل �أو �لتخمني 
نقل  ن�ستطيع  �لأدب��ي فقد  �ملجال  �أما يف  فيه، 
�إىل  لغة  من  عامة  وفكرة  كمعنى  ما  م�سمون 
لغة �أخرى، لكن من �ل�سعوبة مبكان �أن تنتقل 
�رت�سمت  �لن�ش وحتليقاته وجتلياته كما  روح 
ما  �إذ�  ول�سيما  �لأول،  كاتبها  وج���د�ن  يف 
و�لنرثيات  �ل�سعرية  بالن�سو�ش  �لأم��ر  تعلق 
يتوقف  �لأمر  هذ�  "�أن  �إىل  �لأدبية." م�سريًة 
ومتثله  �إتقانه  ودرج���ة  �مل��رتج��م  ب��ر�ع��ة  على 
�لوقت،  ذ�ت  يف  و�إليها   منها  ينقل  �لتي  للغة 
لذلك نرى تتابع �لرتجمات �ملختلفة و�ملتو�ترة 
م�سيفًة:  مرتجم."  كل  لروؤية  تبعًا  و�مل��ع��ادة 
ترجمتها  على  تعاقَب  �خليام  "فرباعيات 
�لنجفي  �ل�سايف  �إىل  �ل��زه��اوي  من  كثريون 
�أن  وللحق  �ل�سر�ف،  �إىل  ر�م��ي  �أحمد  �إىل 
للرتجمة  ب��ه  خا�سًا  نغمًا  �أع��ط��ى  منهم  ك��اًل 
�لتي عمل عليها وحّملها ر�أيه وروحه وثقافته. 

ل�  �ليباب   �لأر���ش  ترجمة  تعاد  �ليوم  ولغاية 
روؤى  ب�سبب  �لإنكليزية  عن  �إليوت(  �ش.  )ت. 
بحد  هذ�  �سابقيها.  عن  غافلة  كانت  جديدة 
ذ�ته �إقر�ر بعدم كمال �لرتجمات �ل�سابقة؛ �أو 
لنق�ش ما يكتنفها؛ �أو خللل يعرتيها؛ �أو لنقل 

روؤية جديدة مل تلحظ �سابقًا."
بع�ش  وج��ود  حديثها،  يف  )دي���ب(،  وبي�ّنت   
نقل   يف  �أ�سهمت  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �ل��رتج��م��ات 
ن��ت��اج ���س��ردي ك��ام��ل �إىل �ل���ق���ارئ �ل��ع��رب��ي، 
للمرتجم  �مل��م��ي��ز  ب��ال��ذك��ر �جل��ه��د  ��ت  وخ�����سّ
ونب�ش  روح  نقل  �ل���ذي  ع��ل��م��اين(،  )���س��ال��ح 
�لالتينية  �أم��ريك��ا  و�أدب  �لإ���س��ب��اين  �لأدب 
برب�عة منقطعة �لنظري، ومن خالله ت�سربت 
و�لأعمال  �لن�سو�ش  جمالية  باأكملها  �أجيال 
"ويف  م�����س��ي��ف��ًة:  �ل��ع��رب��ي��ة،  �إىل  نقلها  �ل��ت��ي 
للن�ش  كر�فعة  �لرتجمة  تلعب  �لأحيان  بع�ش 
و�ن��ط��الق��ه،  ك��م��ا ت���ردد ع��م��ن ق���ر�أ ن�سختي 
�لقمر"،  "�سيد�ت  �حلارثي(  )جوخة  رو�ي��ة 
ب��اأن  �لعاملية  بوكر  م��ان  بجائزة  ف��ازت  �لتي 
�لرتجمة هي �لتي رفعت من �ساأن �لعمل، و�أن 
�لعربية  �لن�سختني  بني  كبرية  فروقًا  هناك 
و�لإنكليزية، لكن يف �لنهاية فاإن �لعمل �ملميز 

و�ملتقن يفر�ش ح�سوره �لطاغي على �لذ�ئقة 
ذ�كرة  يف  �متد�ده  وعلى  و�لفكرية،  �لثقافية 

�لأدب �لإن�ساين."
خ�ش��شية اللغة

فيما يعتقد �ل�ساعر )�لدكتور هيثم �لزبيدي(: 
و�أخرى  �سياقية  �أمور  هناك  �لرتجمة  "يف  �أن 
هناك  �أن  كما  �للغة،  بجمالية  تتعلق  ية  ن�سّ
من  ق��ري��ب��ة  جتعلها  ل��غ��ة  ك��ل  يف  خ�سو�سية 
�لناطقني بها، وهناك �أي�سًا حميمية �للغة بني 
�حلميمية  وهذه  �ملتلقني،  �أو  و�لقر�ء،  �لكاتب 
�ل��رتج��م��ة  ع��ن��د  عليها  �مل��ح��اف��ظ��ة  مي��ك��ن  ل 
و�ل�سياقات  �خل�سائ�ش  يف  �لختالف  ب�سبب 

�حل�سارية �لتي تختلف من بلد �إىل �آخر."
من  �لرتجمة  �إمكانية  عن  �سوؤ�لنا  ب�ساأن  �أم��ا 
قال  ل،  �أم  �لأ�سلي  �لن�ّش  �إىل  �سيء  �إ�سافة 
تاأخذ من  بل  ت�سفي  ل  "ل، هي  )�لزبيدي(: 
�لأدبية دون �سك لأ�سباب كثرية، يف  �لأعمال 
يجري  عندما  �مل��رتج��م  �لعمل  �أن  مقدمتها 
ي��ك��ون عماًل  �أن  ف��الب��د  ل��ل��رتج��م��ة،  �ن��ت��ق��اوؤه 
بلغته  معينة  حو�جز  ك�سَر  �أو  مكانته  ��ستحق 
�ست�سفي  �لرتجمة  �إن  �لقول  فاإن  لذلك  �لأم، 
عليه هو جتنٍّ عليه، �إذ ل ميكن مثاًل قول �أن 

�أ�سفى على ن�سو�ش  جرب� �بر�هيم جرب� قد 
�سك�سبري، �أو �أن )�لدروبي( ��سفى على �أعمال 
�أعماله."  ترجم  عندما  )دو�ستويف�سكي( 
"�أن �لرتجمة قد  �إىل  م�سريً� يف ختام حديثه 
ل�سهرة  وت�سفي  �لعمل،  مقروءية  يف  ت�سفي 
�لكاتب، لكنها لن جُتّمل ن�سًا، بل على �لعك�ش، 

لأنها �ستاأخذ من جمالية �لن�ش �لأ�سلي."
�شالٌح ذو حّدين

�ل�ساعر )منذر عبد �حلر(  يف حني حتدث 
عن �لرتجمة بقوله: "ترجمة �لن�ش �لأدبي 
نقلت فكرة  �إذ�  لأنها  هي �سالح ذو حدين، 
وهي  عديدة  مقومات  تغفل  فاإنها  �لن�ش، 
و�لأ�سلوب  �لفني  �ل�سكل  مثل  حتمًا،  مهمة 
�أي  يف  �أ�سا�سية  عو�مل  وهي  �للغة،  وطبيعة 
حرفيًا،  �لن�ش  نقلت  �إذ�  �أم��ا  �أدب���ي،  عمل 
فاإنها �ستفقده روحه وبالتايل ل يحقق �لن�ش 

�لأدبي هدفيه �لفني و�مل�سموين معًا."
جتعله  مثاًل،  �ل�سعر،  ترجمة  "�أن  مو�سحًا   
يف �أكرث �لأحيان بال هوية فنية، و�ل�سبب يف 
ذلك -بح�سبه- هو عدم �لقدرة على ترجمة 
�إيقاع �لن�ش، ول�سيما عندما يكون موزونًا، 
بتفعيلتها  �لق�سيدة  ترجمة  �ل�سعب  فمن 

نقل  �لأ�سعار  من  وك��م  �لأخ���رى،  �للغة  �إىل 
بينما  �ملنثور،  ب�سكلها  �لعربية  �للغة  �إىل 
�للغة  �أوز�ن  �ملوزونة وفق  �لق�سائد  هي من 
ملمح  على  حتتوي  ورمب��ا  منها.  نقلت  �لتي 
لغتنا  �إىل  ينقل  �أن  �ل�سعب  م��ن  غ��ن��ائ��ي 
�لأخري  ب�سكله  نتلقاه  فاإننا  لذلك  هو،  كما 
م�سيفًا:  �لأم."  لغته  يف  عنه  ج��دً�  �لبعيد 
�لأجنبية  �لن�سو�ش  نقل  �ملرتجمني  "بع�ش 
باأجو�ء  عربية  ن�سو�سًا  فغدت  بت�سرف، 
فيما  )�ملنفلوطي(،  ترجمات  مثل  غربية، 
�لكتابية  �آخرون مهار�تهم  �أدخل مرتجمون 
�لتي  �لن�سو�ش  على  �لأدب��ي��ة  وخ��رب�ت��ه��م 
جميلة،  متقنة  ن�سو�سًا  فبدت  ترجموها، 
لكتاب  يو�سف  �سعدي  �لر�حل  ترجمة  مثل 
�آرث��ر  �لفرن�سي  �ل�ساعر  ع��ن  ميلر  ه��رني 
جلماليات  )�سعدي(  �أ�ساف  وهنا  ر�مبو، 
من  �ل�سعر  ترجمة  وح���ّول  �لكثري،  �لن�ش 
حممود  �ل�ساعر  يقول  �أخ��رى.  لغة  �إىل  لغة 
دروي�ش �إن ترجمة �ل�سعر كتقبيل �إمر�أة من 
هناك  �إن  يقول  بهذ�  وه��و  �ل��زج��اج،  خلف 
حاجزً� ت�سنعه �لرتجمة مي�ش روح �لن�ش." 
�لعربي  �لن�ش  ترجمة  "�أن  �إىل  م�����س��ريً� 

�لفنية،  هويته  يفقده  �لأجنبية  �للغات  �إىل 
يعتمد يف  �لذي  �مل��وزون  �ل�سعر  مع  ول�سيما 
بنائه على تفعيلة �لبحور �لفر�هيدية، لذلك 
�ملرتجمة  �سعر�ئنا  كبار  ن�سو�ش  تبدو  ل 
�إىل لغات �أخرى موؤثرة كتاأثريها يف �لقارئ 
ت�سهم يف  قد  �لرتجمة،  فاإن  وعليه  �لعربي، 
لأنها  و�لأح���د�ث،  و�لأخ��ب��ار  �ملعلومات  نقل 
وقائع ل تتطلب مهار�ت فنية يف �سياغاتها، 
�أن تنقل لنا �لروؤية �لفنية  لكنها ل ت�ستطيع 
وبالذ�ت  �لأدبي،  للن�ش  �لكاملة  و�جلمالية 
–بح�سبه-  �لأم���ر  وه��ذ�  �ل�سعري  �لن�ّش 
ُترجمت  فقد  ومطبات،  �إ���س��ك��الت  �أح���دث 
من  خاطئ  بفهم  �لأجنبية  �لق�سائد  بع�ش 
�ملرتجم، وقد نقلها �إىل �لقارئ �لعربي وفق 
وتعطي  م�سّلمة  لتكون  لها،  �خلاطئ  فهمه 
�لأمر  هذ�  وعلى  حلقيقتها،  �ملغاير  �ملعنى 

هناك �أدلة كثرية."
اأمانة النقل

�أي�سًا-  حديثه  -يف  �حل��ر(  )عبد  و�أو���س��ح 
على  ك��ان��ت  و�سلتنا  �ل��ت��ي  �ل��رتج��م��ة  "�أن 
هو  �لأول  �مل�����س��ت��وى  خم��ت��ل��ف��ة:  م�����س��ت��وي��ات 
نقل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  ح�سلنا  �ل��ت��ي  �ل��ف��ائ��دة 
�لتي  �لنرثية  و�لكتابات  �لنظرية  �لن�سو�ش 
�لفني،  �ل�سكل  نقل  يف  ���س��رورة  تتطلب  ل 
نقلت  �لتي  �لرتجمة  هي  �لثاين  و�مل�ستوى 
لنا م�سطلحات وعرفتنا على مد�ر�ش فنية 
وفكرية ونظريات و��ستغالت معرفية مهمة، 
�لعاملي،  ثقلها  لها  �أ���س��م��اء  على  وعرفتنا 
�لرتجمة  م�ستوى  فهو  �لثالث  �مل�ستوى  �أم��ا 
يكن  مل  و�ل��ت��ي  بالن�ّش،  �لعابثة  �لتجارية 
�أ�سحابها ذوي كفاءة، ومل يوؤدو� �أمانة �لنقل 
ف�سوهو� �لن�ش ب�سكليه �لأ�سلي و�ملرتجم."

"لكن، ويف كل �لأحو�ل،   : ويوؤكد عبد �حلر 
تبقى للرتجمة �أهمية كبرية يف توفري فر�سة 
�ملكتوبة  و�لتجارب  �لثقافات  على  �لإطاللة 

بلغات �أخرى."
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ث������ق������اف������ة

جذٌر تاريخي
�ل�سالة  ثنائية  على  �عرت��سه  لوؤلوؤة  ي�سع 
�مل��ع��ا���س��رة  ����س��ح��اب  �ن  و�مل��ع��ا���س��رة، يف 
و��ستيعاب  فهم  يف  كفاية  لديهم  لي�ست 
تبغي مالحقة  �ملعا�سرة  �ن  ويرى  �ل�سالة، 
�لثقافات  �لنقد لدى  �لتطور�ت يف نظريات 
على  مبهرجًا  ثوبًا  ��سباغها  ثم  �لخ���رى، 
�إب��د�ع نبت يف �ر�ش �ل�سالة.  ما لدينا من 
للنقد  �لتاريخي  �جل��ذر  عن  لوؤلوؤة  ويك�سف 
�لعرب هو  فالنقد عند  �لعربية،  �لثقافة  يف 
�بن عم �لنقر: تنقر �لدرهم و�لدينار لرتى 
دونه  ذه��ب  من  فيه  ما  مقد�ر  عقلك  بعني 
�ل�سو�ئب، وتنقد �لق�سيدة لرتى بعني عقلك 
�سو�ئب،  من  �سابها  وما  ذهب  من  فيها  ما 
وعني عقلك هذه �كت�سبت قدرتها على قدر 
ما قر�ت ور�ت من �ف�سل ما كتبه �ل�سعر�ء 

منذ هومريو�ش وحتى يومنا هذ�. �ن 
�لفح�ش و�لتثبت من �لق�سيدة يوؤكد �ل�سلة 
يف  �لعربية:  �لثقافة  يف  و�لنقد  �لنقر  بني 
�لنقر من�سك بالدرهم وندور به، ويف �لنقد 
من�سك بالق�سيدة وندور بها نقرً� ونقدً�، ل 
منازل  وكذلك  �ليها،  ليعود  �ل  منها  يخرج 

�لقمر.

�شع�بة الكتابة
ينتقل عبد �لو�حد لوؤلوؤة من فهم �لعالقة 
بني �لنقد و�ل�سعر، �ىل قر�ءة �عمال جرب� 
�بر�هيم جرب� فيتحدث عن �سعوبة �لكتابة 
من  لك��رث  �ساَحَبه  لن��ه  ج��رب�،  منجز  يف 
خم�سة وثالثني عامًا، ويرى �ن جتربة جرب� 
�لدبية متنوعة وغنية، بد�ت منذ عام ١9٥٥ 
و��ستمرت لغاية موته عام ١99٤. يبني لوؤلوؤة 
�لنقد، منها ثالثة  �ن جلرب� �سبعة كتب يف 
بالإنكليزية،  منها  �ثنان  �لفني،  �لنقد  يف 
�حلر،  �ل�سعر  من  جمموعات  ثالث  وعنده 
ولديه �ستة كتب يف �لق�س�ش و�لرو�ية، �ما 
يف جمال �لرتجمة فاإن جرب� كان لديه نتاج 
كتابًا  ع�سر  ت�سعة  ترجم  �ذ  وث��ري،  غزير 
ذ�ت  وهي  ل�سك�سبري  م�سرحيات  �ست  منها 
على  لوؤلوؤة  يركز  وحني  ونقدية.  �دبية  قيمة 

حقق  قد  �ن��ه  يجد  �ل�سعرية،  ج��رب�  �عمال 
�لوىل  �عماله  يف  ول�سيما  �ل�ساعر،  �سفة 
 ،١9٥9 بريوت  �ملدينة/  �ملن�سورة )متوز يف 
�ملد�ر �ملغلق / بريوت ١96٤، لوعة �ل�سم�ش، 

بغد�د ١9٧9(.
فرادة التجربة

ما مييز جرب� عند لوؤلوؤة هو تنوعه يف جمال 
عر�ش  يف  ك��ث��ريً�  ب��ه��ذ�  يهتم  ل��ه��ذ�  �لنقد، 
�ل�سبعة �لتي �عدها جرب�،  منجزه، فالكتب 
و�لفني،  �لدبي  للنقد  �ربعة  منها  خ�س�ش 
وهذه �لكتب هي )�حلرية و�لطوفان/ بريوت 
١96٠، �لرحلة �لثامنة/ بريوت ١96٧، �لنار 
�لرويا/  ينابيع   ،١9٧٥ ب��ريوت  و�جل��وه��ر/ 
ب��ريوت ١9٧9(. وي��رى )ل��وؤل��وؤة( من خالل 
كتب  قد  )ج��رب�(  �ن  �لثالثة  �ملجاميع  هذه 
�ل�ساعر  �سفتي  يحمل  وه��و  �حل��ر  �سعره 

و�لناقد، وبذلك يحافظ على فر�دة جتربته، 
وينجح يف بناء �سورة �سعرية مميزة، لهذ� 
من  )�ل��ب��وق(  بعنو�ن  �سعريًا  ن�سًا  يقدم 

جمموعته )�ملد�ر �ملغلق(، �لذي يقول فيه:
لو كنت حملت بوقًا على فمي

وبه �سيحتي،
لكانت مني حتى �لنحنحة

خدينة �لزئري من �ل�سد
ولكنني كاهل جبالنا،

مازلت �وثر �سيحة
من على �ل�سخرة �لعليا،

�سيحة �حلنجرة،
على �لة تباع وت�سرتى

�لبوق هو �لنفاق
ين�شاع لكل خديعة

ت��ق��وم ه���ذه �ل��ق�����س��ي��دة ع��ل��ى �ل��ت��ق��اب��ل بني 

��سحاب  يرى  �ذ  و )�حلنجرة(،   )�لبوق( 
�ل��ة  و�دق  �ك��م��ل  �حل��ن��ج��رة  �ن  �ملو�سيقى 
�سنع  م��ن  وه��ي  طبيعية  لن��ه��ا  مو�سيقية، 
من  جميعها  �ملو�سيقية  �للت  لكن  �خلالق، 

�سنع �لن�سان.
كناياٌت جديدة

ي��ق��ارن ع��ب��د �ل���و�ح���د  ل���وؤل���وؤة يف در����س��ت��ه 
و�ل��ن��اق��د، يف هذ�  �ل�ساعر  ب��ني  ع��ن ج��رب�، 
�ل�سعر  ففي  ن�سو�سه،  نطالع  حني  �ملقام، 
�حلديث ومن بعده يف �لنقد �لعربي يوظف 
�ملونتاج،  �لت�سمني،  �ل�سورة،  مفهومات: 
�ن  ل��وؤل��وؤة  يذكر  لذلك  �ل��رم��ز،  �ل�سطورة، 
�لغمو�ش  مبدى  �هتمام  لديهم  كان  �لنقاد 
�ملوجود يف �لن�ش �ل�سعري، لنه ميثل عقبة 
�ل�سعر  يف  وه��ذ�  �لن�ش،  عتبات  فهم  �أم��ام 
�حلر �لكثري منه غري جيد، رمبا ثمة �سبب 
�ل�سبب  �حلديث،  �ل�سعر  يف  للغمو�ش  �خر 
�لتي تبدو يف بع�ش ن�سو�ش  �للغة  يكمن يف 
�ل�سعر �حلر وكانها ترجمة من لغة �جنبية، 
ويحيل  لوؤلوؤة ��سباب ذلك �إىل هاج�ش �لدقة 
خلق  �إىل  �ل�ساعر  ي�سطر  م��ا  �لتعبري،  يف 
كنايات جديدة، �ل �ن معنى �للتز�م يخفف 
ن�سو�ش  م��ع��اين  على  �لغمو�ش  ت��اث��ري  م��ن 
يف  ل��وؤل��وؤة  يلم�سه   م��ا  وه��ذ�  �حل��ر،  �ل�سعر 
ق�سائد  �وىل  و�ملدينة(،  )زماننا  ق�سيدة 

ديو�ن )لوعة �ل�سم�ش( جلرب�، وفيها:
هناك �ر�هم على �لر�سفة �حلجر

يتناق�سون، يت�سايحون،
حتت �قو��ش �لبيوت �لقدمية،

بني باعة �خل�سار و�جللود،
بني �حلّمالني، على �سفا �لو�دي

حيث نلعب بني �ل�سوك و�لقاحي.

يت�صاءل عبد الواحد لوؤلوؤة يف كتابه النقدي "منازل القمر" عن مكانة ال�صعر والدب يف الثقافة 
العراقية: من اين يبدا واين ينتهي؟ ومير عرب هذه الأ�صئلة على حتولت ال�صعر يف العراق، 

دون اأن يغفل عن الأزمة القائمة بني ال�صعر والنقد، اإذ يطل على خفايا هذه الزمة عرب 
ثنائية ال�صالة واملعا�صرة، فالزمة تدور حول من ينحاز اإىل ال�صالة يف قبالة تبني مقولت 

املعا�صرة، لذلك نراه يبحث عن معاين ال�صالة التي و�صعوها قبالة املعا�صرة يف ما نقرا من 
في�ش يف النقد ودرا�صاته.

لعبد ال�احد ل�ؤل�ؤة...
م����ن����ازُل ال��ق��م��ر 

ال�شعر ت�ش��اوؤلٌت ع��ن مكان��ة 
 وجتربة جربا

د.عالء حميد ادري�س
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ت��������������������راث

الطبخ  يف احل�صارات القدمية
يف  )�لطبخ  كتابها  يف  كوفمان(  )كاتي  تقول   
�لإن�سان  عند  �لطبخ  �إن  �لقدمية(:  �حل�سار�ت 
بد�أ منذ مليون ون�سف �ملليون عام، و�إن �لإن�سان 
بني  وي�سكن  �لتجمعات  قليل  ك��ان  �ل��ذي  �لأول 
بني  �أو  �ل�سهوب،  �أقاليم  يف  �ملد�رية  �لأع�ساب 
قد  مناخيًا،   ق�سوة  �لأ�سد  �ملناطق  يف  �لكهوف 
َعرف بالتجربة ح�ساد �حلنطة ودْر�َسها بد�ئيًا 

ثم �بتكر �لتّنور ل�سّي �خلبز.
ويقول �لآثاريون �لعر�قيون �إن �لأفر�ن �حلجرية 
خبز  ميكن  حتى  �سومري،  عر�قي  �خ��رت�ع  هي 
�ل��رغ��ي��ف ب��ر���س��اق��ة، وي��ك��ون �ل��دب�����ش ه��و حتلية 

�لوجبة.
 ومثلما عرف �لإن�سان �ل�سيد بعد مرحلة جمع 
و�سهيًا  كافيًا  �سببًا  �مل�سوي  �للحم   كان  �لقوت، 
رقائق  �سكل  على  �مل�سنوع  �لدقيق  م��ع   للعي�ش 
خبز غري جميلة �ل�سنع، لكنها تفي بالغر�ش مع 

�لفو�كه �لربية و�خل�سر�و�ت.
كتابها  يف  كوينهان(  )ك��ارول  �لدكتورة  وتابعت 
)�أنرثوبولوجيا �لطعام و�جل�سد(، �لذي ترجمته 
يف  �حل��ي��وي  �لأم   دور  �ل�����س��الم(  عبد  )�سهام 
�لوليات �ملتحدة،  �أو  �إيطاليا  �لإطعام، �سو�ء يف 
وقدمت عر�سًا تاريخيًا م�سوقًا للهدف �لأمومي 
يف �رتباط �لإطعام د�خل �لأ�سرة قدميًا وحديثًا 
حت�سن  متنفذة  )جندرية(  ك�سلطة  �لأم  ب��دور 

�إد�رة مطبخ �لأ�سرة عرب �لتاريخ.
  من تاريخ الطعام 

 يف عام ١966 تركت �لباحثة  )ر��سيل لودو�ن( 
لت�ستقر  )بن�سلفينيا(  يف  �جلامعية  وظيفتها 
يف  �لطعام  �أنرثوبولوجيا  يف  باحثة  �ملك�سيك  يف 
كتابها  وتكتب  �جلنوبية  �أمريكا  ودول  �ملك�سيك 
�ملبهر)�لطعام (، �سارحة طرق �لطبخ �لقدمية 

و�حلديثة وعاد�ت �لإطعام لدى �ل�سعوب.
 حرب البطاط�ش.. ومتحفها! 

 تقول لودو�ن �إن �لتناف�ش بني بريو و�سيلي  حول 
ن�سبة حم�سول �لبطاط�ش �إليهما قد �أ�سعل يومًا 
)ب��ريو(  �أ�س�ست  فيما  �ل��دول��ت��ني،  ب��ني  �حل���رب 
�ملتنوعة  �لبطاط�ش  وحما�سيل  لتاريخ  متحفًا 

و�سط جبال �لأنديز.

�إي�����رل(، م��وؤرخ��ة ت��اري��خ  بينما ت��ق��ول )رب��ي��ك��ا  
�لطعام، �إن �لبطاط�ش �نطلقت من جبال �لأنديز 
وتعد  و�لتجار،  �مل�ستعمرين  بف�سل  �لعامل  لتغزو 
�لرز  بعد  عاملي  ر�بع حم�سول  �ليوم  �لبطاط�ش 

و�لقمح و�لذرة.
الذرة يف املك�صيك و�صط طعام 

ال�صوارع
عن  متحدثة  ل����ودو�ن(،  )ر����س��ي��ل  ت��ذك��ر  فيما   
طعام �ل�سو�رع يف �ملك�سيك، �أن �لغالبية �لعظمى 
�ل�سريع  طعامهم  يف  يعتمدون  �مل��دن  �سكان  من 
�أرجاء  �ملنت�سرة باملئات يف  �أك�ساك �لطعام  على 
�لأطعمة  ق��و�م  و�أن  �ملك�سيكية،  �مل��دن  ���س��و�رع 
�ل�سعبية �ملك�سيكية هي �لذرة �لتي ت�سلق وتعجن، 
�أو تطبخ على �لنار مع �للحم وبدونه، و)�أفاويه( 
�لكركم ومك�سر�ت ل�سنع )�لفاهيتا( �لتي ي�سكل 

�لدجاج �أو �للحم جزءً� �أ�سا�سيًا من مكوناتها.
من �لأكالت �ل�سعبية �ملك�سيكية �أي�سًا )�لتامال( 
وهو  و)�ل��ت��ان��ك��و(  �ل���ذرة،  ح�ساء  م��ن  �مل�سنوع 
عبارة عن تورتال مطوية برقائق �لذرة، �إ�سافة 
�إىل ع�سر�ت �لأطعمة و�ل�سندويجات �لأخرى.     

احلب هو الذي �صنع البيتزا..!
منطقة  يف  �إيطاليا  يف  )بيتز�(  كلمة  ظهرت   
)لت�سيو( �أول مرة عام 99٧ م، ويقول  �ملعنيون 
�إن �لت�سمية جاءت من قيام �أحد �لعلماء، �لذي 
طبق  ب�سناعة  ج��ارف��ًا،  حبًا  زوجته  يحب  ك��ان 
�لأطعمة  من  جمموعة  من  �ملكون  �لأول  �لبيتز� 
�لتي حتبها �لزوجة من �للحم و�لدقيق و�لدجاج 
وقدمه  و�لأفاويه،  و�لطماطم  و�لزيتون  و�لفلفل 

لها، فاأعجبت به  وف�سلته على �سو�ه.
ف�سمي  )بيتز�(،  �لإيطالية  �حل�سناء  ��سم  كان   
�أ�سبح عامليًا با�سمها، و�نت�سر  هذ� �لطبق �لذي 
�أر���ش)ب��ي��ت��ز�(، وك��ان مم��ا �ساعد على  ك��ل  يف 
�سهرة هذ� �لطبق قيام �أحد �خلبازين من باعة 
�ملتعددة  �لبيتز�  ب�سناعة  روم��ا  يف  �لأك�����س��اك 
�لأ�سكال: باجلنب، و�للحم، و�خل�سار، و�لدجاج. 
 -١8٥١ )مارغريتا  �مللكة  موكب  مر  �أن  وحدث 
يتجمعون  �لنا�ش  باخلباز، حيث وجدت   )١9٢6
لها  وق��دم  عنده  �مللكة  فتوقفت  خم��ب��زه،  ح��ول 
�خلباز طبقًا خا�سًا �أعجبت به وكلفت طباخيها 

)بيتز�  با�سم  �لطبق  ذل��ك  و��ستهر  ب�سنعه، 
مرغريتا(.

�لعامل  يف  و�أ���س��م��اوؤه��ا  �لبيتز�  �سناعة  تنوعت 
ه��ي��وب(،  )ه���اي  ت�سمى  كمبوديا  ففي  �ل��ي��وم، 
ت�سمى  �ليونان  ويف  )فوغاريتا(،  �لأرجنتني  ويف 
يف  �ملطاعم  �أحد  �سنع  وقد  �ملتو�سطة،  بالبيتز� 
�لبيتز� يحوي على   بروكلني �سندوقًا خا�سًا من 
�لبيتز� بقو�م �ل�سندوق ود�خله قطعة كبرية من 

�لبيتز� باأنو�عها �ملعروفة .
 و�سارت معروفة يف �ليابان ب�)بيتز� �حل�سر�ت( 
ب���)ب��ي��ت��ز� �لأ���س��م��اك  ويف ك���وري���ا و����س��رت�ل��ي��ا 
)ببيتز�  ب�  �سنغافورة  ��ستهرت  فيما  �لبحرية(، 

�لروبيان(.
�ملعروفة  باأنو�عها  �لبيتز�  تقدم  �إندوني�سيا  يف   
�لطلب،  ح�سب  متنوعة  �سل�سة  �إليها  م�سافة 

�إ�سافة �إىل �لروبيان و�أنو�ع �ل�سمك �لأخرى.
من عادات تناول الطعام 

باليد اليمنى.. اأم الي�صرى؟
�سار ماألوفًا �أن جتل�ش �لأ�سر ب�سكل م�سرتك وقت 
�لأعمال  و�ختالف  �لع�سر،  �إيقاع  لكن  �لطعام، 
و�أوق��ات �ل��دو�م، فر�ست �سكاًل �آخر للمائدة يف 

كل �أ�سرة ل جتتمع معًا �إل يف �لعطل و�لأعياد.
�لرجالية  �لطعام  �لن�ساء من حفالت  ��ستبعدت 
يف �ليونان �لقدمية، ويف فيتنام ت�ستخدم �مللعقة 
�سنغافورة  ويف  فقط،  �لي�سرى  وباليد  للح�ساء 
�مللعقة  وت�ستخدم  �سو�ه،  قبل  �لأ�سرة  كبري  ياأكل 
وك��ذل��ك يف  �ل���رز،  ل��ت��ن��اول  و�ل��ع��ي��د�ن  للح�ساء 
�ليابان، ويف تايلند ي�ستخدمون �مللعقة و�ل�سوكة 
�إندوني�سيا فيتم  �أما يف  ول ي�ستخدمون �ل�سكني، 
�ل�سوكة  وت�ستخدم  �ليمنى  باليد  �لطعام  تناول 

باليد �لي�سرى.
اأخريًا

م��و���س��وع �ل��ط��ع��ام و�مل��ط��ب��خ �لإن�����س��اين طويل 
عن  منف�ساًل  م��و���س��وع��ًا  و�سنخ�ش  م��ت�����س��ع، 
موئل  �لعر�ق  باعتبار  تاريخيًا،  �لعر�قي  �ملطعم 
�لأقدم،  هو  بل  �لقدمية،  �لأ�سا�سية  �حل�سار�ت 
�ل�سهية  باأطباقه  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملطعم  تنوع  ولأن 
ي�سكل حافزً� للبحث يف تاريخية �لطعام يف و�دي 

�لر�فدين.

كيف ياأكل الإن�صان؟ وماذا ياأكل؟ �صوؤالن يحتاجان اإىل جمموعة 
من الدرا�صات والكتب لالإجابة عنهما، لكننا �صنخت�صر الطريق 

على القارئ الكرمي ونقول له: اإن عادات وتقاليد الطعام يف 
العامل تختلف من مكان  اإىل اآخر، ومن زمن  اإىل �صواه.

الطعام يف احل�شارات..
حرٌب ب�شبب البطاط�س

 وحبُّ وراء "البيتزا"

   با�شم عبد احلميد حم�دي
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�آف��اق��ًا  فتحت  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  م��ن  ع��دد 
جديدة لو�سع �للبنات �لأ�سا�سية لتطوير و�قع 
�ل�سناعة يف �لبالد و�لنهو�ش بها و�لعمل على 
زيادة �لإنتاج و�لنتقال به من مرحلة تغطية 
�حلاجة �ملحلية �إىل مرحلة �لت�سدير، فالعمل 
على عودة �ل�سناعة �ملحلية �إىل �سابق عهدها 
بات �سرورة ملحة، ول�سيما �أن عودتها ت�سهم 
�لعمل،  عن  للعاطلني  كثرية  فر�ش  �إيجاد  يف 
�إ�سافة �إىل توفري �لعملة �ل�سعبة للبالد. لذ� 
فاإن ت�سجيع �ل�سناعة �ملحلية وتقدمي �لدعم 
�حلماية  وتوفري  ومعنويًا  ماديًا  لها  �ملنا�سب 
للمنتج �ملحلي لنتمكن من مناف�سة �ملنتجات 
بها  �لنهو�ش  يجب  وطنية  مهمة  �مل�ستوردة، 

وم�ساندتها من قبل �جلميع.
خطة وا�شعة لإعادة احلياة 

لل�شناعة املحلية
مدير �لعالقات و�لإعالم يف وز�رة �ل�سناعة 
�أكد يف حديث  �ل�سايف(  و�ملعادن )مرت�سى 
�ل����وز�رة  �أن  �لعر�قية"  �ل�سبكة  ل�"جملة 
�حلياة  لإع��ادة  و��سعة  خطة  بتنفيذ  با�سرت 
�لتابعة  �مل�����س��ان��ع  غالبية  �إىل 
�حليوية  �مل�سانع  ول�سيما  لها، 
و�إن��ت��اج  ت�سنيع  يف  ت�سهم  �لتي 
�حليوية  �ل�سناعات  م��ن  ع��دد 
ب��ه��دف دع����م �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي 
وز�ر�ت  وباقي  �ل��وز�رة  تنفذها 
و�مل��ع��د�ت  كاملنتجات  �ل��دول��ة، 
و�أنابيب  و�لإن�سائية  �لكهربائية 
وغريها  و�ل�سطو�نات،  �لنفط 
من �ملنتجات �لتي كان لها �لأثر 
�حتياجات  تغطية  يف  �لو��سح 
�ل�سوق  و�إث�����ر�ء  �ل���دو�ئ���ر  ت��ل��ك 

�ملحلية بها.  
منتجات ر�شينة ذات 

كفاءة عالية
�ل����وز�رة  �أن  �ل�����س��ايف  �أ����س���اف 
منتجات  ت��ق��دمي  على  حر�ست 
ت��ن��اف�����ش  ع���ال���ي���ة  ج������ودة  ذ�ت 
عليه من حيث  وتتغلب  �مل�ستورد 
م�سريً�  �لعمل،  وكفاءة  �لنوعية 

حماولة حكومية لأخذ زمام املبادرة واإعادة احلياة ل�صناعات 
طاملا عرف العراق بتميزه فيها، اخلطوات الأوىل بداأت يف 

م�صانع جتميع ال�صيارات، وامتدت لت�صمل �صناعات عراقية 
اأخرى عرفت بجودتها، كال�صناعات الكهربائية والإن�صائية والغذائية، 

ول�صيما �صناعة التمور التي كان العراق يحتل �صدارتها عامليًا.

خطة واعدة لإعادة احلياة 
اإىل ال�شناعات العراقية 

طه ح�شني
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�إىل �أن �لوز�رة متكنت من �لعودة بعدد كبري 
عهدها،  �سابق  �إىل  �ملحلية  �ل�سناعات  من 
ول�سيما يف جمال �ل�سناعات �لكهربائية من 
خالل �سركات عدة تابعة لها �أهمها �ل�سركة 
بغد�د،  يف  �لكهربائية  لل�سناعات  �لعامة 
�لكهربائية  لل�سناعات  ودياىل  �أور  و�سركتا 
يف ذي قار ودياىل، �لتي متكنت �لوز�رة من 
�أكرث  �ملحلية من  خاللها من تغطية �حلاجة 
و�لقابلو�ت  كاملحولت  �لكهربائية  �ملنتجات 
كان  فيما  �لأخ���رى،  �ملنتجات  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لإن�سائية  �مل��و�د  من  �ل��وز�رة  معامل  لإنتاج 
و�مل��ا���س��ت��ك  �لت�سليح  وح��دي��د  ك��الإ���س��م��ن��ت 
م�ساريع  دع��م  يف  �لكبري  �لأث���ر  و�لإ�سفلت، 

�لبناء و�إعادة �لإعمار يف �لبالد.
اأ�ش�اق حملية

�ل��وز�رة،  �أن  و�لإع��الم  �لعالقات  مدير  وبنّي 
�ل��ت��ي حققتها يف  �ل��ن��ج��اح��ات  خ���الل  وم���ن 
بنوعيتها  تتميز  وم��ن��ت��ج��ات   م���و�د  �إن���ت���اج 
�أ�سو�ق  فتح  من  متكنت  �لعالية،  وجودتها 
�إذ  منتجاتها،  لت�سدير  و�إقليمية  عربية 
عدة،  منتجات  ت�سدير  من  �ل��وز�رة  متكنت 
�خلليج  دول  �إىل  �لإن�سائية  �ملعد�ت  ول�سيما 
عن  ف�ساًل  وق��ط��ر،  و�ل�سعودية  ك��الإم��ار�ت 
�سوريا،  �إىل  �لكهربائية  �لقابلو�ت  ت�سدير 
�إ�سافة �إىل وجود طلبات م�سابهة من دولتي 
�إير�ن وتركيا ل�سر�ء منتجات �أخرى، م�سددً� 
على �أن �لعمل م�ستمر من قبل �لوز�رة لدعم 
باقي �ل�سناعات �ملحلية و�لعمل على ت�سغيل 
مادية،  لأ�سباب  �ملتوقفة  �لإنتاجية  �خلطوط 
و�لو�سول  �ملحلية  �ل�سناعات  تطوير  بهدف 

بها �إىل م�ستوى �لطموح.
 تاريخ عريق 

�لتمور  ت�سنيع  ل�سركة  �ملفو�ش  �ملدير  نائب 
يف  �أو�سح  حمادي(  عبيد  )ح�سان  �لعر�قية 
�لتحتية  �لبنى  �أن  �ل�سبكة"  ل�"جملة  حديث 
ل�سناعة �لتمور ت�سررت ب�سكل كبري وتاأثرت 
ب�سورة و��سحة بالأحد�ث �لتي تعر�ست لها 
�لبالد من حروب وح�سار وغريها، �أدت �إىل 
تر�جع هذه �ل�سناعة �ملهمة، �لتي كانت �أحد 

ميز�نية  دعم  يف  ت�سهم  �لتي  �ملهمة  �لرو�فد 
وثالثينيات  ع�سرينيات  يف  ول�سيما  �لدولة، 
�لنفط  �أ�سعار  هبوط  وعند  �ملا�سي،  �لقرن 
بيع  مل���ردود�ت  ك��ان  متدنية،  م�ستويات  �إىل 
لهذه  �ملحلية  �ل�سناعات  وت�سدير  �لتمور 
�ملادة �حليوية �لأثر �لو��سح و�لكبري يف دعم 
و�حد يف ذلك  �لرقم  لتكون  �لعامة،  �ملو�زنة 
طلبات  من  �ل�سناعة  لهذه  ك��ان  ملا  �أحيانًا 
�ملرتبة  يحتل  �لعر�ق  كان  �إذ  وعاملية،  عربية 

�لأوىل يف ذلك.
ارتفاع يف الإنتاج

�ملحلي  �لإنتاج  وت��رية  �أن  �إىل  حمادي  ولفت 
�لأخ���رية،  �لأع����و�م  ت��ز�ي��د خ��الل  للتمور يف 
�أولته  �لذي  �لو��سح  �لهتمام  بعد  ول�سيما 
لدعم  عام  ب�سكل  و�حلكومة  �لزر�عة  وز�رة 

من  جملة  باتخاذها  �حليوي  �لقطاع  ه��ذ� 
خاللها  من  و�أوقفت  منعت  �لتي  �لقر�ر�ت 
ب�ساتني  ط��ال��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ري��ف  عمليات 
�سكنية،  �أر�������شٍ  �إىل  لتحويلها  �ل��ن��خ��ي��ل 
�إع��ادة  على  و�لفالحني  �ملز�رعني  وت�سجيع 
ترميم �لب�ساتني �ملهملة، �إ�سافة �إىل زر�عة 
م�سريً�  �لنخيل،  باأ�سجار  جديدة  م�ساحات 
ي�سل  قد  �لتمور  من  �ملحلي  �لإنتاج  �أن  �إىل 
يتعدَّ  مل  فيما  ط��ن،  �ملليون  يقارب  ما  �إىل 
طن،  �أل��ف  �خلم�سمئة  �ملا�سي  �لعام  �إنتاج 
وبنّي �أن من بني �أهم �لدول �مل�ستوردة للتمور 
مايزيد  ت�ستورد  �لتي  �لهند،  هي  �لعر�قية 
�لعر�قية  �ل��ت��م��ور  �أل���ف ط��ن م��ن  م��ئ��ة  ع��ن 
بجميع �أ�سنافها، �إ�سافة �إىل عدد من �لدول 
�ل�سركة  �أن  �إىل  م�سريً�  و�لأجنبية،  �لعربية 
تتلقى عرو�سًا جديدة ومتز�يدة على �سر�ء 
-بجميع  �ل��ت��م��ور  م��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ملنتجات 
و�أ���س��ع��اره��ا  ج��ودت��ه��ا  ب�سبب  �أ���س��ن��اف��ه��ا- 

�ملنا�سبة.
اأ�شعار التم�ر

"بور�سة"  فتح  �سرورة  على  حمادي  و�سدد 
�لتمور  �أ�سعار  ون��زول  �سعود  ملر�قبة  حملية 
�لوحيدة  �لبور�سة  �أن  �إىل  م�سريً�  عامليًا، 
دول���ة  م���وج���ودة يف  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ت��م��ور يف 
�لإمار�ت، ويف دبي حتديدً�، م�سيطر عليها 
من  يتحكمون  هنود  جت��ار  �أرب��ع��ة  قبل  م��ن 
�لعر�ق  �أن  و�أ�ساف  �لتمور،  باأ�سعار  خاللها 
لي�ش �لبلد �لوحيد �لذي يقوم باإنتاج �لتمور 
يف �ملنطقة، فهناك مناف�سة �سديدة من قبل 
دول عدة، ول�سيما �إير�ن و�ل�سعودية، �إ�سافة 
ب��اإع��ادة  مطالبون  ف��اإن��ن��ا  ل��ذ�  م�سر،  �إىل 
ح�ساباتنا وفق متطلبات �ل�سوق لنتمكن من 
هذه  جمال  يف  حقيقيني  مناف�سني  نكون  �أن 
�لتمور  �أن  ول�سيما  وتطويرها،  �ل�سناعة 
تدخل يف �سناعة �أكرث من 6٣ مادة غذ�ئية، 
�لتمور  من  �مل�ستخل�سة  �ل�سكريات  �أن  كما 
�ل�سكريات  �ل��ن��وع  م��ن  لأن��ه��ا  �سحية  تكون 
تاأثري�ت  �لتي تكون لها  �لثنائية  �لأحادية ل 

�سلبية على �ل�سحة �لعامة للم�ستهلك.
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�فتقدُت رفيق �لعمر: غريب �ملرتوك، فرحُت �أبحث عنه. مل �أجدُه يف �سوق �لفحم، ومل 
�أعرث له على �أثر يف �سوق �لطيور و�لغنم، وف�سلُت يف معرفة �أي خرب عنه عندما ق�سدت 
�أجده عند ق�سر �لرمل. وهكذ�  �أ�سحابنا عند �ساحل �لبحر، فقلت رمبا  �أحد  عري�ش 
ق�سدت �لعري�ش، فوجدته كما تركته قبل ربع قرن: �لريح تالعب �َسعفاته، و�لب�ساط 

�لقدمي ل يز�ل كما هو، وزير �ملاء يف ذ�ته، حتى �ملر�آة مل تتحرك، �أو مل يحركها �أحد.
عليه  عتيقًا، عرفت  وهناك، فوجدت قرطا�سًا  وهناك  بب�سري، هناك،  �أجول  �أخذت 
�سددت  وهكذ�  "�حلكيم".  �ساحبنا  منزل  عند  �ق�سدين  يقول:  وهو  �مل��رتوك،  خطَّ 
�لرحال، ولكي ت�سل �إىل "بيت �حلكيم" عليك �أن متّر على حظائر �إبل، وتقرتب من 
ل  �لرجل  �لدنيا وزخرفها. فهذ�  �خت�سمو� مع  ب�سر  ��سطبالت خيل، وحتاذي منازل 

ميلكه �أحٌد لأنه ل ميلك �سيئًا، ول يتحكم برقاب ب�سر، لأنه حّر بال�ساللة و�لثقافة.
�مل�سائر  لكنها  "�حلكيم".  �إىل  �هتدى  كيف  �مل��رتوك،  �ساحبي  �أمر  من  ولقد عجبت 
�لكربى، و�لنفو�ش �لأبية تنجذب �إىل نظائرها، و�لطيور على �أ�سكالها تقع، وُربَّ �أٍخ مل 
تلده �أمك. وهكذ� هو حال غريب �ملرتوك مع �ساحبه �حلكيم، وهذه حالتي مع �ساحبي 

�ملرتوك �أي�سًا.
و�حلكاية طويلة، ورمبا ياأتي علينا حني من �لدهر، فرنويها على م�سامع �لقر�ء �لكر�م، 
يف  وغارقًا  وحيدً�  فوجدته  �مل��رتوك،  غريب  �إىل  و�سلت  وقد  �لآن،  �ساأتوقف،  لكنني 
حلظة،  �سارقًا:  �إيّل  �أ�ساَر  �ل�سحك،  عن  �لتوقف  �ساألته  وكلما  مت�سلة،  طويلة  �سحكة 

حلظة، يا �ساح!
قلت: باهلل عليك، ُقل يل ما ُي�سحكَك؟

ُت�سحك  �لتي  هي  �آخرها  ون��و�در،  ُمَلح  �إىل  �حلكيم  �ساحبنا  من  �أ�ستمع  ما  "غالبًا   ���
�لثكلى."

��� "وما هي؟"
يدي  بني  حاله  فقر  ي�سكو  �أخذ  �لعر�قيني،  �لبا�سو�ت  �أحد  �أقرباء  من  رجل  هناك   -

�سيده، ف�ساأله هذ� �لأخري: "�َسْل، ُتعَط، وُقل ما بد� لك!"
�إّل ِقطَعَتي �أر�ش يف �لَكْرخاء. �لأوىل ��سمها  "�أنت، يا بن �لعم، تعلم �أنني ل �متلك   ���

"�لر�سافة". هي  "�لكرخ" و�لثانية 
��� "وماذ� تريد غريهما؟" �ساأل �لبا�سا قريبه.

��� "قطعة �أخرى ��سمها َد�ْستِمي�سان."

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
الكرُخ والر�شافُة.. فقط !

الطغياُن" يبداأ  القان�ُن،  ينتهي  "عندما 
)ج�ن ل�ك : 1632 ��� 1704(



�صيل ب�صري عظيم يتحرك نحو كربالء ومن 
جميع اجلهات ومن خمتلف الدول والأم�صار 
لإحياء �صعرية الربعني يف م�صهد يحاكي رحلة 
ال�صبايا من اأ�صرة اآل بيت النبوة من ال�صام اىل 
كربالء.

هذا الطوفان الب�صري مل توقفه تهديدات 
اأمنية ومل تردعه عمليات اإرهابية ول 
قوانني ظاملة تع�صفية، اإنها ر�صالة حتملها 
الأحفاد من الأجداد، لتحيي اأمر اهلل 
يف اأمة حممد عليه ال�صالة 
وال�صالم.

اإحياء ل�اقعة اأريد لها
اأن متحى من ذاكرة التاريخ

�إن هذه �ل�سعائر على ما فيها من �رتباط عاطفي 
فاإنها  �أهل �جلنة،  �سباب  و�سيد  �لنبي  بيت  باآل 
�أهل  �أت��ب��اع  خاللها  من  يعر�ش  �لتي  �لطريقة 
�لبيت عليهم �ل�سالم و�قعة كربالء، م�ستدعني 
من عمق �لتاريخ وما�سيه حدثا تاريخيا جتاوز 
�لثالثة ع�سر قرنا �ىل حا�سرهم لإحياء �أهد�فه 

وليعي�سو� ماأ�ساته.
�لفريقي  �لعر�قي  �مل��رك��ز  مدير  مدير  يركز 
�ل�سالمي  �لباحث  �ل�سرت�تيجية  للدر��سات 
على  �ل�سوء  �لعو�دي  �سرحان  ها�سم  �لدكتور 
يكن  مل  �أن��ه  مبينًا  كربالء،  جغر�فية  تاأريخية 
وه��ذه  �ل��رم��زي��ة  وه���ذه  �ملوقعية  ه��ذه  لكربالء 
�لقدرة على �ل�ستقطاب لهذه �حل�سود �لب�سرية، 
�لبقعة جنده  يحدثنا عن هذه  فالتاريخ عندما 
يتحدث عن �سحر�ء قاحلة �ملياه فيها قليلة جدً� 
�ىل درجة �أنها مل تكن �ساحلة لأي جتمع �سكاين 
�لكوفة  يف  �مل���دن  م��ن  بها  يحيط  م��ا  مب�ستوى 
مثال، �ل �أنها ومع و�سول �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( �ليها دخلت �لتاريخ من �أو�سع �أبو�به، 
�جل��ذب  جل��غ��ر�ف��ي��ا  وم��رك��ز�  حم���ور�  لت�سبح 

و�ل�ستقطاب �لب�سري.
قبلة الأحرار

ويعتقد �ل�سيد �لعو�دي �أن هذ� �ل�سيل و�لطوفان 
�لب�سري �لعظيم �لذي يتحرك نحو كربالء ومن 
ك  جميع �جتاهاتها �إمنا هو نتيجة طبيعية  لتم�سُّ
على  ك��رب��الء  �ىل  بامل�سري  �لبيت  �أه���ل  �أت��ب��اع 
�أقد�مهم يف م�سهد يحاكي م�سهد �ل�سبي لعائلة 
�حل�سني عليه �ل�سالم ومن ثم يحاول �أتباع �أهل 
�لجو�ء  تلك  يعي�سو�  �أن  �ل�سالم  عليهم  �لبيت 
�لتي عا�ستها عائلة �حل�سني يف رحلة  �ملاأ�ساوية 

�ل�سبي. 

حماكاة
ها�سم  �ل��دك��ت��ور  �ل���س��الم��ي  �ل��ب��اح��ث  ويف�سر 
كربالء  �ىل  �ل�سري  م�سهد  �ل��ع��و�دي  �سرحان 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم  بكونه حماولة لأتباع 
يدل  �ل�سبايا" �لذي  �مل�سهد"عودة  ملحاكاة هذ� 
فكاأمنا  �لأ�سر،  يف  و�ل�سري  و�لتعب  �لعناء  على 
ي�ست�سعرون ذلك �ملوقف ويعي�سون حالة �ملحاكاة 
يف  �لأ�سرى  هم  �أنهم  على  �أنف�سهم  وي�سورون 
عليه  �حل�سني  �جت��اه  يف  �حلركي  �مل�سهد  ه��ذ� 
�ىل  وي�سريون  �مل�سهد  هذ�  فيحاكون  �ل�سالم، 
كانو�  �لتي  �حلالة  �لعامل  �ىل  لي�سورو�  كربالء 
عليها ففيها بعد حماكاتي، �إنها ر�سالة �إعالمية 
فلكي  �ل�سالم،  عليهم  �لبيت  �أهل  �أتباع  ينقلها 
تنقل �حلالة كما هي و�مل�سهد كما هو ل تكتفي 
�ىل  حتتاج  و�إمن���ا  و�لكتابة  وبال�سرد  بالكالم 
لإي�ساله  �مل�سهد  لذلك  وجت�سيد  ت�سوير  عملية 
منهج  وه��و  ر�سوخا،  �أك��رث  ب�سورة  �ملتلقي  �ىل 
�أ���س��رع مما  ب�����س��ورة  �ل��و���س��ول  ق���ر�آين ي�سمن 
�و  فامل�ساهد  �خلطاب،  طريق  عن  �ليه  ت�سل 
�ملتابع لهذه �لزيارة �لربعينية عندما ينظر �ىل 
ي�سريون  وهم  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �أهل  �أتباع 
�ملا�سي  ربط  على  يعملون  �ملقد�سة  كربالء  �ىل 
يف  �لب�سرية  �ل��ذ�ك��رة  يف  وتر�سيخه  باحلا�سر 
م�سهد حركي، م�سهد ل يز�ل متج�سد� حا�سر� 
بالرغم من مرور �أكرث من ١٣٥٠ عاما على هذ� 
�لقد�م  على  بال�سري  �لتم�سك  هذ�  �إن  �مل�سهد، 
ح��دود  م��ر�ح��ل��ه  بع�ش  ك��رب��الء جت���اوز يف  �ىل 
�ملتمثل  �ل�سخ�سي  �لأث��ر  �كت�ساب  يف  �لتفكري 
فل�سفة جديدة  بناء  لي�سل �ىل  و�لثو�ب  بالجر 
فل�سفة  وت��ع��اىل،  �سبحانه  �هلل  �ىل  �لتقرب  يف 
�سخ�سية  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �أن  على  تقوم 

لها  و�أي�سا  �للهي،  �مل�سروع  يف  مهم  موقع  لها 
)���ش(،  �لنبي  عند  وخ�سو�سيتها  مكانتها 
فزيارة �حل�سني عليه �ل�سالم هي تعبري �سريح 
وو��سح ملودتهم �ىل �لنبي )�ش( وتطبيقا لقوله 
�ملودة يف  �ل  �أجر�  عليه  �أ�سالكم  ل  تعاىل: )قل 

�لقربى(.
 ملاذا يتم�صك ال�صيعة بهذه ال�صعائر؟ 
ولكن ملاذ� ي�سر �أتباع �أهل �لبيت على ��ستمر�ر 
�لعر�قي  �مل��رك��ز  م��دي��ر  ي��ق��ول  �ل�سعائر،  ه��ذه 
ها�سم  د.  �ل�سرت�تيجية  للدر��سات  �لفريقي 
�لبيت  �أهل  �أتباع  ��ستمر�ر  �إن  �لعو�دي  �سرحان 
عليهم �ل�سالم مبمار�سة هذه �ل�سعائر �لدينية، 
هو  ما  �و  فقط  �مل�سي  بها  �ملق�سود  كان  �سو�ء 
و�ملجال�ش  �ملو�كب  �إقامة  وهو  �مل�سي  من  �أو�سع 
�للطم،  وجمال�ش  �لطعام  وت��ق��دمي  �حل�سينية 
�عتقد �أن هناك �أ�سبابا كثرية ور�ء هذ� �لتم�سك 
�لوىل  �لنقطة  �ل�سعائر،  بهذه  �ل�ستمر�ر  وهذ� 
�أ�سباب هذ�  ك�سبب من  ن�سجلها  �أن  �لتي ميكن 
�ملوروث،  �لتم�سك هو عملية �حلفاظ على هذ� 
�أن هذه �ل�سعائر باتت ت�سكل ثقافة  �آخر  مبعنى 
�ل�سالم  عليهم  �ل��ب��ي��ت  �أه���ل  لأت��ب��اع  مذهبية 
بها  يتم�سكون  وهم  �لدينية  هويتهم  من  وجزء 
�أن���و�ع  م��ن  ن��وع��ا  ويعدونها  عليها  ويحافظون 
عليها  �حل��ف��اظ  يتم  �أن  ينبغي  �لتي  �لر�سالة 
�لناحية  من  ه��ذ�  بعدهم،  من  �ىل  و�إي�سالها 
فاإنهم  �خلارجية  �لناحية  من  و�أم��ا  �لد�خلية، 
�لوطن  يف  �سركائهم  ب��اق��ي  تعريف  ي��ح��اول��ون 
وخارج �لوطن بهذه �لثقافة وتوظيفها يف جمال 

�لتعاي�ش �ل�سلمي و�لن�سجام �ملجتمعي. 
�آخر  �سبب  هنالك  �ل��ع��و�دي:  �لدكتور  وي�سيف 
يدعو �ىل مت�سك �أتباع �أهل �لبيت بهذه �ل�سعائر 

�شرمد ارزوقي
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حالة  وه��و  بها  و�ل�ستمر�ر  عليها  و�ملحافظة 
�لتباع  ما بني  �لتي ح�سلت  �لعاطفي  �لرتباط 
لديه  فالن�سان  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني  و�لمام 
�نتماء�ت متعددة؛ �نتماء ن�سبي و�سببي و�نتماء 
�آخر  �نتماء  وهنالك  ولوطنه  ولع�سريته  لأ�سرته 
هو �لنتماء �لعقائدي �إذ ي�سعر �أتباع �أهل �لبيت 
�لمام  �ىل  عقائديا  بالنتماء  �ل�سالم   عليهم 
وكنتيجة  �لنتماء  هذ�  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني 
�ل�سعائر  لهذه  �لزمني  �لتقادم  لعملية  طبيعية 
و�لتعاطف  �لروحي  �لنتماء  يف  مغرو�سة  باتت 
بهذه  �لتم�سك  �أ���س��ب��اب  م��ن  و�سببًا  �ل��روح��ي 

�ل�سعائر و�ل�ستمر�ر بها . 
�سببا  يكون  �أن  ميكن  �آخ��ر  �أم��ر  هنالك  و�أي�سا 
و�قعة  يف  �لن�ساين  �لبعد  وه��و  مهما  وع��ام��ال 
�إن�سانية  حالة  منها  جعل  �لبعد  ه��ذ�  كربالء، 
ومكونات  و�لمم  �ل�سعوب  جميع  معها  تتعاطف 
�ملجتمع �لب�سري لذلك ن�سهد �أن م�سهد كربالء 
تلك  عن  �ملعربة  �ل�سعائر  بهذه  كربالء  وو�قعة 
حمطة  ت�سكل  باتت  بها  ح�سلت  �لتي  �ملاأ�ساة 
تكن  مل  رمب��ا  وعاملية  دول��ي��ة  ملنظمات  �هتمام 
تعرف كربالء ومل تعرف �حل�سني عليه �ل�سالم، 
لذ� جند �أن منظمة �ليون�سكو عدت هذه �لزيارة 

ح�ساريا  وحدثا  كبري�  حدثا  بالذ�ت  �لربعينية 
�أن  �لنا�ش، مبعنى  فيه  يجتمع  و�إن�سانيا  وثقافيا 
بعدً�  �حل�سينية  للق�سية  �أعطت  �ل�سعائر  هذه 
�و حتى  �ملذهبي  �لبعد  ح��دود  فيه  �آخ��ر جت��اوز 
�لبعد  �ىل  و�سل  حتى  كم�سلمني  �لديني  �لبعد 
�أنظار  حمط  �حل�سني  �أ�سبح  لذلك  �لإن�ساين، 

عموم �لب�سرية.
معنى اأن تعي�ش الواقعة

�أه��ل  فكر  ن�سر  يف  �ل�سعائر  ه��ذه  ت��اأث��ري  وع��ن 
�لإ�سالمي  �لباحث  يعتقد  �ل�سالم  �لبيت عليهم 
�لتي  �لطريقة  �أن  �لعو�دي  �سرحان  ها�سم  د. 
يعر�سها �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم لو�قعة 
كربالء مبعنى �أن هذه �ل�سعائر �لتي يحاول من 
عمقا  ميتلك  �و  و�قعا  حدثا  يقدم  �أن  خاللها 
�أن  �عتقد  قرنا،  ع�سر  �لثالثة  يتجاوز  تاريخيا 
��ستطاعو�  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �أه��ل  �أت��ب��اع 
وبجد�رة �أن ي�سحبو� هذ� �حلدث من هذ� �لعمق 
�لهجري  �لول  �لقرن  من  به  وياأتو�  �لتاريخي 
�ىل �ل��ق��رن �خل��ام�����ش ع�����س��ر وي��ج�����س��دو� ه��ذ� 
�لعامل،  هذ�  �أنظار  �أمام  �لو�قعة  وهذه  �حلدث 
طريق  عن  �سو�ء  طرق  بعدة  يقدمونه  �أ�سبحو� 
�و  �لإ�سد�ر�ت  خالل  من  �ملقروءة  �ملحا�سر�ت 

من خالل �لعمل �لدر�مي عندما يقومون بتقدمي 
بع�ش �مل�ساهد �لتي ت�سور و�قعة كربالء يف ما 
بر�مج  �ىل  حتويلها  �و  مثال  بالت�سابيه  ي�سمى 

ودر�ما تلفزيونية.
اإزاحة �صتار يعتم على الواقعة

�ستار يغطي  باإز�حة  �لبيت  �آل  �أتباع  �أي�سا جنح 
هناك  كانت  �إذ  �لو�قعة،  وه��ذه  �حل��ادث��ة  ه��ذه 
ع��دة حم���اولت لإخ��ف��اء ه��ذه �حل��ادث��ة ي�سيف 
للدر��سات  �لف��ري��ق��ي  �ل��ع��ر�ق��ي  �مل��رك��ز  م��دي��ر 
ل  �ل���ع���و�دي:  ها�سم  �ل��دك��ت��ور  �ل�سرت�تيجية 
ن�ستغرب عندما جند بع�ش رجالت �لعلم �لكبار 
يقفون �إمام �لإعالم و�أمام ح�سد كبري من �لنا�ش 
منابر  على  يجل�ش  ك��ان  �إن��ه  ويقولون  �ملثقفني 
ولكنه  �سنة  ع�سرين  من  �أك��رث  و�لدر��سة  �لعلم 
مل ي�سمع يوما �أن هناك حدثا ح�سل يف كربالء 
��سمه )و�قعة �لطف( و�أن �حل�سني بن علي بن 
ن�ستغرب  ل  �لطريقة،  بهذه  قتل  قد  طالب  �أبي 
�لتغييب  �لت�سليل وهذ�  �لتوجه وهذ�  �أمام هذ� 
�لعالمي، �ليوم �أي�سا ن�ستطيع �أن نقول �إن �أتباع 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف م�سهد من م�ساهد 
�ل�ستقطاب  ه��ذ�  ه��و  حققوها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح 
ن�سهدها  �لتي  �لغربية  �لع��الم  لو�سائل  �لكبري 
من  �لعالمية  وخمرجاتها  �لربعني  زي��ارة  يف 
�لتي  �لوثائقية  و�لف���الم  و�لتقارير  �ل��رب�م��ج 
ت�سور خالل زيارة �لربعني، نحن تقريبا يف كل 
مو�سم من هذه �ملو��سم ن�سهد قدوم �لعديد من 
و�سائل �لعالمية �لغربية هذه للم�ساركة يف هذه 
هذه  بنقل  ويقومون  ميد�نية  م�ساركة  �لزيارة 
�لوقائع بل �إن �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتخ�س�سية يف 
�ملوؤمتر  يف  كما  تعقد  باتت  �لتي  �لربعني  زيارة 
�لذي  �لرب��ع��ني  ل��زي��ارة  �خلام�ش  �لتخ�س�سي 
�ملوؤمتر  هذ�  موؤخر�،  �حل�سينية  �لعتبة  عقدته 
باأ�ش  ل  عدد  �لفرن�سيني  �لباحثني  من  فيه  كان 
در��سات  �لربعني  زي��ارة  عن  كتبو�  ه��وؤلء  ب��ه، 
ميد�نية �أكدو� من خاللها حجم �لتاأثري �لكبري 
ل  �لتي  �لج��و�ء  وهذه  �ل�سعائر  لهذه  و�لو��سح 
ي�ستطيع �لباحث �لغربي �لتخل�ش منها ب�سهولة، 
و�لوجد�ين  �لعاطفي  تاأثريها  تفر�ش  �إنها  �إذ 

عليهم بدرجة كبرية.
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�لقريبة  �لأطفال  ريا�ش  �إح��دى  و�أزور  وح��دي  �أ�سعى  ما  كثري� 
من بيتي لأجلب حفيدي حينما يتاأخر �أبو�ه يف �لدو�م �لر�سمي 
�أك��رثه عندنا - ف��اأرى يف  وعند ��ستد�د �خلناق �مل��روري - وما 
باحة �لرو�سة �لو��سعة �لتي يتعّلم فيها حفيدي �ل�سغري معلمًة 
�أم�سكت �سفتاها �سّفارة منّبهة، وتعّد ملبار�ة بني �لطفال دون 
عملية  يف  �أطفال  خلم�سة  كر��سي  �أربعة  وتهيئ  �خلام�سة  �سن 
ت�سابق ومبار�ة حاملا يوؤذن �سفريها بالتحرك وحتثهم لالإ�سر�ع 
�أحدهم  ليبقى  عليها  و�جللو�ش  �لكر��سي  على  ��ستحو�ذ  على 
هزء  مثار  وي��ك��ون  كر�سي  ب��ال  فيهم  �لك�سول  �و  �لغافل  رمب��ا 

و�سخرية �ملعّلمة و�ل�سبية �ل�سغار .
عدد  لتقلل  �ملعلمة  تعود  �لطفال  ل�سباق  �لثانية  �ملرحلة  ويف 
وهكذ�  كر�سيه  �آخ��ر  طفل  ليخ�سر  لحقة  جولة  يف  �لكر��سي 
دو�ليك يف م�سابقة جتعلها رعناء حتبط عز�ئم �لأطفال وتعّلمه 
من  �أقر�نه  ومعاركة  غنيمته  ور�ء  و�ل�سعي  �ل�ستحو�ذ  �أنانية 
�إحياء حالة  �إ�سافة �ىل  �لأنانية يف دو�خله  �إ�سباع رغبات  �أجل 
�لفّجة  �لإحباط للطفل �لذي مل يظفر بكر�سي يف تلك �ملبار�ة 

و�لأ�ساليب �لرتبوية �ل�سقيمة .
�آملني جد� �للوم و�لتقريع �لذي �سدر من �ملعلمة لهوؤلء �لطفال 
و�تهمتهم  غ�سبها  جام  �سّبت  وقد  بكر�سي  يحظو�  مل  �لذين 
يف  �سّباقني  يكونو�  �أن  لب��ّد  و�أنهم  و�ل�سعف  و�خليبة  بالك�سل 
 – تقديرها  – وفق  فاحلياة  يناله غريهم  �أن  قبل  �ل�ستحو�ذ 

فر�ش لنيل �ملكا�سب و�لمتياز�ت ول ترحم خانعا �سعيفا .
�جليل  حلالة  وت��اأ���شٍّ  وغ�سب  بح�سرة  �مل�سهد  �أر�ق���ب  ظللت 
�جلديد من �ل�سغار �ملحبطني �لذين بدوؤو� يبكون ب�سر�ٍخ عاٍل 
وحالة �لفائزين �ملنتفخني �أنانيًة وِك�رَب�، وكاأّن �لفرد �لو�حد من 
�لفائزين يقول يف دو�خلِه؛ لو �أردُت �لنجاح عليَّ �أن �أزيح زميلي 

و�أدفعه بعيد� كي ل ينال ما �أناله �أنا.
 �سعرت بالأ�سى على �لأطفال �ملت�سابقني �لذين ف�سلو� يف �للعبة 
حتى ن�سيت �أن �أنّوه للمعلمة �لإتيان بحفيدي لآخذه �ىل �لبيت .

هذه �للعبة �لتي �أر�ها �سمجة حمبطة مع �أنها موجودة يف بقية 
يحولونها  لكنهم  �ي�سا  �أطفالهم  يلعبها  �ملتمدنة  �لعامل  �أقطار 
�للعبة  وتنتهي  مقعده  �لطفل  يخ�سر  �أن  فما  �سريفة،  مناف�سة 
للجلو�ش معهم حيث يف�سحون  �أقر�نه وينادونه  به  حتى ي�سيح 
يقتعد  �أن  من  مانع  فال  جل�ساتهم،  يف  َت�سايقو�  ولو  مكانا  له 
ون مع بع�ش يف م�سهد  ع�سرة �أطفال على ت�سعة كر��سي يرت��سّ
�ّل  جناح  "ل  قاعدة  من  �نطالقا  و�للتئام  �لتو�ّد  على  يبعث 
مب�ساعدة �لخرين وف�سح �ملجال ملن تعرّث �أول �لمر لينجح يف 

�ملرة �لثانية". 
�أح�سب �أن �لفوز و�لتاألق ل يتحقق بال عون �و �سند جمتمعي �سمن 
�ملحيط �لذي نعي�ش به، فال جناح بدون دعم �لخرين وعلينا �أن 
ل منتثل ملقولة جان بول �سارتر �ل�سهرية يف كل �حلالت باعتبار 
�أن �لآخرين هم �جلحيم بل هم �لنعيم و�حلافز و�لد�فع؛ فمثل 
هذه �لثقافة �لغريية تر�ها يف �ملجتمعات �ملتقدمة بكل مناحي 
�ملجتمع  فان  كر�سّيا  �أول جولته  �لطفل يف  فاذ� خ�سر  �حلياة، 
من  وكم  خمرتعا  وعاملا  مبدعا  �سيكون  رمبا  و�ح��د�  �سيخ�سر 
�لعباقرة قر�أنا عنهم �أنهم كانو� يعي�سون طفولة ك�سولة متوّحدة 

وقد تعرّثو� يف تعليمهم �لأ�سا�سي.
نكون  ولكي  �لغري؛  باإحباط  وبرز  ظهر  �ذ�  لذيذ�  �لنجاح  لي�ش 
نرفع  �أن  قبل  غرينا  �ساأن  من  ونرفع  ننت�سل  �أن  علينا  فائزبن 
من �ساأننا؛ فال فوز و�رتقاء دون م�ساعدة �لآخرين على جتاوز 

�لف�سل و�لعبور �ىل �سفة �لنجاح .
�أن �أطفالنا يرون مانقوم به من  ليت �ملربني و�ملعلمني يدركون 
عمل و�بتكار و�سلوك �سوي وتهذيب وت�سّرف �سليم و�أخالقي يف 
�جلانب �لرتبوي كي يثري �إعجاب �أولدنا، فلي�ش د�ئما �أن ميتثل 
�يجابية  �أفعال  �أمامه من  نعمله  �لطفل �ىل مانقوله بل �ىل ما 
تلفت �لنظار �إعجابا؛ وهذ� �لعمل هو �لذي ير�سخ يف �أذهانهم، 
�أمام �حلقائق  �أما �لقول و�لن�سح فكثري� ما يت�ستت كال�سباب 

�لعملية �ل�ساطعة.

ج�اد غل�م 

وقفة
يف اإحدى ريا�س الأطفال



ت��رب��وي��ون دع����و� �ىل م�����س��ارك��ة و����س��ع��ة يف 
�ختيار  على  �مل��و�ط��ن��ني  وح��ث��و�  �لن��ت��خ��اب��ات 
�إحد�ث  على  و�لقادر  �لنزيه  �لوطني  �ملر�سح 

تغيري �إيجابي يف حياتهم.
النزاهة والكفاءة

�لذي  م��دل��ول(،  )في�سل  �ل��رتب��وي  �أك��د  فقد 

تربية  يف  �لإد�ري  �مل�����س��رف  وظيفة  ي�سغل 
�لكرخ، على �أنه من �ملهم  �أن ت�سع �لنتخابات 
�لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب، و�أن على 
�ل���ذي يت�سف  �مل��ر���س��ح  �مل��و�ط��ن��ني �خ��ت��ي��ار 
ب��ال��ن��ز�ه��ة و�ل��ك��ف��اءة، وق���درت���ه ع��ل��ى ر�سم 
متعلم  جيل  بناء  يف  ت�سهم  �لتي  �ل�سيا�سات 

يقود �لبالد �إىل �لتقدم و�لنهو�ش و�ملحافظة 
على ثروة �لبلد.

ينادون  �لذين  �ملر�سحني  �أن  مدلول  ويعتقد 
كانو�،  �أينما  �لف�ساد  وحم��ارب��ة  ب��الإ���س��الح  
�لذين يرحب  �لعام(  �ملال  �إمنا هم )حر��ش 
فنحن  �لقر�ر،  مركز  �إىل  بو�سولهم  �ل�سعب 

نحتاج �إىل ثورة يف �ملجالت كافة، ول�سيما يف 
جمال �لرتبية و�لتعليم.

�شخ�شية كف�ءة
�مل�سيب  �أ�سار مدير )متو�سطة �سعيدين  فيما 
من  �أن  �إىل  م�سامح(  �ساحب  م�سطفى   -
وطنية، ومل  �سخ�سية  �ملر�سح  يكون  �أن  �ملهم 
�ملرجعية  ب��ك��الم  �ل��ت��ز�م��ًا   ويف�سل،  ي��ج��رب 
و�أقولها  ب(،  يجرَّ ل  ب  )�ملجرَّ �لعليا  �لدينية 
ب�����س��ر�ح��ة: ���س��ن��دع��و �مل��و�ط��ن��ني ك��اف��ة �إىل 
�لتي  �لوجوه  لتغيري  �لنتخابات،  �مل�ساركة يف 
عاثت يف �لأر�ش ف�سادً�، ونهبت خري�ت �لبلد.

�ل���ع���زوف عن   ب����اأن  �أخ��ف��ي��ك �حل��ق��ي��ق��ة  ول 
�إع��ادة  �إىل  ي���وؤدي  �لنتخابات  يف  �مل�ساركة 
ل )و�لكالم مل�سامح(  �لوجوه ذ�تها، و�أنا �أف�سّ
لي�ست على  �مل�ساركة يف �لنتخابات  �أن تكون 
�أ�سا�ش �ملذهب �أو �لع�سرية، �أو �حلزب، و�إمنا 
�لكفاء�ت  و�ختيار  للوطن  �لإخ��ال���ش  على 

�لقادرة على حتمل م�سوؤولية بناء �لدولة.
بع�ش  �أ�ساليب  من  �ملو�طنني  م�سامح  وح��ذر 
لأن  �ملال،  مقابل  �أ�سو�تهم  ب�سر�ء  �ملر�سحني 
هذ� �ل�سوت من حق �ل�سعب، و�ملر�سح �لذي 
ويهتم  يبيعها،  �سوف  �لأ�سو�ت مباله  ي�سرتي 
�لف�ساد،  عمليات  خالل  من  ماله  با�سرتجاع 
�ل��ف�����س��اد �سيكون  �أب����و�ب  ي��اأت��ي م��ن  ف��ال��ذي 

م�سروعًا للف�ساد ونهب �ملال �لعام.
ي�سارك  ومل  مهنيًا،  مر�سحًا  نريد  و�أ�ساف: 
قاعدة  وميتلك  �ل�سابقة،  �لربملان  دور�ت  يف 
تلطخ  ع��دم  ع��ن  ف�ساًل  و��سعة،  جماهريية 

يديه بالدماء.
من  د�ود(،  )م��اج��د  �مل���در����ش  ي���رى  بينما 
�سوته  �أن  �مل��ج��ت��ب��ى(،  )�حل�����س��ن  متو�سطة 
دعم  لديها  لي�ش  �لتي  �لكتلة  �إىل  �سيذهب 
تتميز  �لن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  �أن  كما  خ��ارج��ي، 
مبعرفة  و�قع �ملر�سح، كونه من ذ�ت �ملنطقة، 
و�أنا )و�لكالم لد�ود( �ساأف�سل �ملر�سح �لنزيه 
منطقته  ي��ط��ور  �أن  مي��ك��ن  �ل���ذي  و�ل�����س��ج��اع 

ب�سرعة.
ن�ؤ�ش�س ل�طن..

وتقول مديرة مدر�سة )�بن ماجد �لبتد�ئية( 

يديل  �ل��ذي  �إن  ح�سني(:  )�ع��ت��د�ل  للبنات 
جديد(،  )وطن  ل�  يوؤ�س�ش  �أنه  معناه  ب�سوته 
عليا،  �سهادة  لديه  �لذي  �ملر�سح  �أف�سل  و�أنا 
�إىل  �لن�ساء،  من  �أم  �لرجال  من  �أك��ان  �سو�ء 
باأو�ساع  �لتامة(  )�ل��در�ي��ة  �متالكه  جانب 

�لوطن.
�إىل  �سيذهب  �سوتها  �أن  �مل��دي��رة  وت��وؤك��د 
لالإن�سان  �سوتي  �لرتبويني:   زمالئها  �أحد 
�لرتبية  له خ��ربة يف جم��ال  �ل��ذي  �لرتبوي 
�لتطور  �إىل  ل��ي��ق��ودن��ا  �لعلمية  و�ل��ك��ف��اي��ة 

�ملن�سود.
وو������س�����ف م����دي����ر م����در�����س����ة )�حل�������س���ن 
�ملجتبى-ع-( �لأ�ستاذ )علي حممد مهدي( 
�لنتخابات �جلديدة باأنها فر�سة ل تعو�ش 
للتغيري �ملن�سود، وكلنا �أمل )و�لكالم ملهدي( 
يف �أن تكون هذه �لنتخابات نزيهة، ت�سارك 
فيها جميع �ملكونات، و�أن ل تقت�سر على فئة 
معينة، و�ساألَتني عن مو��سفات �ملر�سح من 
وجهة نظرنا كعاملني يف �لرتبية، �ساأجيبك: 
مع  �ملنطقة،  يف  ح�سنة  �سمعة  ذ�  يكون  �أن 

عدم �نتمائه لالأحز�ب، و�متالكه  �ل�سفات 
من  �ملعلومات  ناأخذ  �أن  وعلينا  �لقيادية، 
وجهاء �ملنطقة، و�لنا�ش �لذين يعرفونه يف 
مكان عمله، و�أ�سلوبه يف �لدعاية �لنتخابية.

العقد امل�ث�ق..
من جانبه، يقول �لرتبوي �ملتقاعد )عدنان 
يعقدو�  �أن  �لناخبني  على  �إن  �ليا�سري(، 
و�مل�سادق(،  �مل��وث��وق  )�لعقد  �ملر�سح  مع 
بتنفيذ  �ملنتخبني  �لنو�ب  يلزم  �لعقد  وهذ� 
�ل�سروط �لتي �نتخبو� من �أجلها، غري هذ� 
يدخلو�  �أن  مبجرد  فاإنهم  �إل��ز�م،  يوجد  ل 
ويتمتعون  رحاه،  بهم  وتدور  �لربملان  مبنى 
وكتله،  وحم�سوبياته  وحماياته  بامتياز�ته 
و  �لد�خلي  ونظامه  قو�نينه  د�ئ��رة  تلفهم 
مع  عليه  تعاهدو�  قد  كانو�  ما  )ين�سون( 
�ل�سابقة،  �ل���دور�ت  يف  ج��رى  كما  �لنا�ش، 
للتعريف  حقيقية  ع��م��ل  ب��ل��ج��ان  م��ط��ال��ب��ًا 
�ل�سعبية،  �لأو�ساط  يف  �جل��دد   باملر�سحني 
�ل�سحيح،  �لختيار  م��ن  �لناخب  لتمكني 

حتى نتمكن من �إحد�ث �لتغيري �ملطلوب.

مع اقرتاب العد التنازيل ملوعد النتخابات 
النيابية املقبلة، فاإن تاأمني احلياة احلرة 
التي تليق بال�صعب العراقي، وتر�صيخ قيم 

الدميقراطية والعدالة وبناء الدولة واإنهاء 
الف�صاد، وتعزيز ال�صيادة الوطنية، غدت 

متثل اأبرز تطلعات العراقيني.

الرتب�ي�ن يتطلع�ن اإىل برملان 
يحقق طم�حات العراقيني

م�سطفى مدلول �عتد�ل ح�سنيم�سطفى �ساحب

علي غني
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ت�سكل ع�سو�ئيات تتال�سق فيها �ملقابر.
اآلهة مقد�شة

كان  ح��ّي��ًا  لديهم،  �لإن�����س��ان  �سعادة  "مفهوم 
يحولون  لذلك  م���ادي،  ل  معنوي  ه��و  ميتًا،  �أم 
حني  يف  متو�زية،  جّنة  �إىل  ومقابرهم  دنياهم 

�أن �سعادتنا م�سروطة باجلّنة." 
موؤيد  "د.  �لتاريخي  �ملخت�ش  ي�سرح  �لفهم  بهذ� 
"�سدين"  �ل���س��رت�ل��ي��ة  �لعا�سمة  م��ن  بال�سم" 
�لثقافتني  ب��ني  �مل���وت  �إىل  �ل��ن��ظ��رة  يف  �لتباين 

�لعر�قية و�لغربية.
�حل�سارة  يف  �مل��وت  "�أَْركُيوُلوجيا"  �أن  ويو�سح 
ون��زول  �حل��ي��اة  نهاية  تعني  �لقدمية  �لعر�قية 
�لأم��و�ت  يعي�ش  حيث  �ل�سفلي  �لعامل  �إىل  �مليت 
ول  و�ل��ط��ني،  �ل��وح��ل  على  ويقتاتون  �ل��ظ��الم  يف 
يوجد �أي �أمل يف ��سرتجاع َمْن �أخذه �ملوت �لذي 
حتكم  كانت  �لتي  "�ر�سكيجال"  �لآلهة  حتر�سه 
ذلك �لعامل �إىل جانب زوجها "نريغال"، �إذ دفع 
�ل�ستغر�ق يف  �إىل  �آن��ذ�ك  �ملتوفى  �لياأ�ش حمبي 
تاأريخ  يعود  �أي�سًا  �جلنائزية.  و�لطقو�ش  �حلزن 
و�ل��ف��ر�ت  لدجلة  �ملتقلبة  �لطبيعة  �إىل  �لياأ�ش 
�ملحا�سيل  تدمر  �لتي  �جلارفة  �لطوفانات  حيث 
�أمامها  يقف  �لتي  �أحيانًا،  و�ملو��سي  �لزر�عية 
�لعر�قي �لقدمي عاجزً� ول ميلك يف جيوب قلبه 
�لتي  �لطاحنة  �حل��روب  و�أي�سًا  �حل��زن،  �سوى 
�لنظام  �سبع  جم��يء  منذ  �ل��ع��ر�ق  على  خّيمت 
�آثار �حلزن يف  �لأ�سباب جعلت  تلك  �لبعثي، كل 
عك�ش  على  �لأزمنة،  كل  يف  تلمع  �لعر�قي  عيني 
�لبيئات �لأوروبية �لبهيجة، و�لختالف هنا ناجت 
عن �ختالف �ملنهج �لتعليمي و�لتن�سئة و�لتاريخ، 
حياته  يف  ب�سعادته  يهتم  �لإن�سان  �لغرب  ففي 

هذه ول يثري �هتمامًا كبريً� ملا بعدها، �إ�سافة �إىل 
ذلك فاإن �لعالقات �لجتماعية �لقوية يف �لعامل 
و�ن�سيال  خ�سو�سًا،  �لعر�ق  ويف  عمومًا،  �لعربي 
يف  �ملوغل  �لعر�قي  �لإن�سان  وطبيعة  �لذكريات 
تلك  كل  ي�ستح�سر  جعلته  ومز�جيته،  �نفعاليته 

�لذكريات دمعًا �أبديًا.
دم�ية تاريخية

�ساألت �أمي ذ�ت مرة: ملاذ� تبالغ �لن�ساء باللطم 
على �أبناء �جلري�ن و�لأقرباء �أكرث من �لطبيعي، 

فكان ردها: "مّيه كلمن يبچي على �سيمه."
�لعز�وي"  "عبا�ش  �لجتماعي  �لباحث  يفكك 
"هل�سنكي" هذ� �حلزن  �لفنلندية  �لعا�سمة  من 

�لعر�قي بالقول :
يختلف �لغربي عنا يف بنائه �ل�سيكولوجي و�لبيئي 
و�أفكار  �لثقافية  فثورته  كبري،  ب�سكل  و�لعائلي 
له �سباًل  �لو�سطى �ساغت  �لقرون  فال�سفته بعد 
روحه  مع  ويتعامل  خاللها  من  يتنف�ش  جديدة 
�لو�قعية  تلك  وبليدة،  وب��اردة  �سلبة  �مل��ادة:  كما 
بالتعاطي مع �لأحد�ث �سكلت لديه موتًا معنويًا، 
لكن  �حلتمية،  و�لنتائج  �حللول  يتقبل  هو  لذلك 
عليها،  �خل�����س��ارة  ويف�سل  يرف�سها  �ل�سرقي 
لكنها  لالأوروبي،  حتمية  خ�سارة  �ملوت  فُي�سبح 
كجزء  قلبه  يف  فيدفنها  �ل�سرقي  �أم��ا  مقبولة، 
حتى  بحرية  ليطلقه  �لفائ�ش  حزنه  ويخبئ  منه 
بكل  �لتاريخ  لأن  وجمال�سهم،  �لآخرين  ماآمت  يف 
مل�ساعرنا  ماأ�ساويًا  بعدً�  ي�سكل  وعبثيته  ق�سوته 
وي�����س��ق��ل��ه��ا ع���رب �ل���زم���ن ب��ح��زن خم��ي��ف. هنا 
يت�سح لنا جليًا �لفارق �لثقايف و�لتاريخي وملاذ� 
يحاولون  كاأنهم  �ل��زه��ور  بها  حتيط  مقابرهم 

�أعينهم  يف  جتميلها 

كي ل ي�سيبهم �لهّم �لد�ئم. لهذ� جند �أن �لقبور 
على  ورّقة  جماًل  و�أكرث  للحياة  مو�زية  �لأوروبية 

عك�ِش مقابرنا، رغم �أن �لفقد و�لنتيجة و�حدة.
ا�شطهاد ومطامع

يف  خ��ط��وة  �لأم����ام  �إىل  ي��ه��رب��ون  "�لأوروبيون 
�آلة  �لإن�سان جمرد  يعتربون  لأنهم  �ملوت،  ق�سية 
�ساكر"  "ليث  �لكاتب  يعتقده  ما  هو  مادية.." 

مكماًل:
حّبهم �ملادي �ل�سديد للحياة جعلهم يبحثون عن 
خالل  من  �مل��وت  فكرة  رعب  من  معنوي  مهرٍب 
�أنف�سهم،  به  و�أقنعو�  �سنعوه  �لذي  "�ملخيال" 
باأن  تعتقد  �لتي  ثقافتهم  على  بذلك  معتمدين 
�ملُعلقة  �للوحات  و�أن  موته،  حني  ينتهي  �لن�سان 
ع��ل��ى ���س��و�ه��د �ل��ق��ب��ور ه��ي ن��ق��ط��ة �ل��ن��ه��اي��ة مع 
�لنهرين  بني  ما  �ملمتدة  بالدنا  �أما يف  �أمو�تهم، 
يختلف  "تاريخيًا"  و  "�أركيولوجيًا"  �لو�قع  فاإن 
و�ل�سطهاد  �لتوزيع  �سوء  �أن  باعتبار  ك��ث��ريً�، 
�لأزمنة  كل  يف  عري�سني  عنو�نني  كانا  �ملزمن 
�لع�سّية �لتي مرت على �لعر�ق، �لبلد �لذي حباه 
�لغنية  �جلغر�فية  بقعته  وجعل  ب��ال��رثو�ت  �هلل 

مطمعًا لكل �لغز�ة و�لطغاة.
ه��ٌس فجائعي

�جلمعية  رئي�ش  �سالح"-  ح�سني  قا�سم  -"�أ.د. 
�لرت�جيديا  تلك  على  عّلق  �لعر�قية-  �لنف�سية 
�لعر�قيني  ه��و���ش  �إىل  م�سريً�  بالقدم  �ملوغلة 
بالتباهي بالهموم، فما �إن يبد�أ �أحدهم بال�سكوى 
من َهّم �أو �سيق، حتى يبادره �لآخر على �أنه �أكرث 
�لأكرث  �لبلد  يكون  يكاد  �لعر�ق  لأن  منه،  حزنًا 
و�ملحن،  و�لفو�جع  و�حل��روب  للكو�رث  تعر�سًا 
�لآن،  عليه  ما هو  �إىل  و�سوًل  �لطوفان  بدءً� من 
و�أظن �أن �أول تر�جيديا يف �لعامل كانت يف �لعر�ق 
تر�جيديا  �أق�سى  و�أي�سًا  و�أنكيدو"،  "جلجام�ش 
كانت على �أر�سه: �أعني �أحد�ث و�قعة كربالء. 
�لعر�ق  حكمت  �لآن  و�إىل  �لتاريخ  ذلك  ومنذ 
و�لعثماين  و�لعبا�سي  )�لأم��وي  �أنظمة  �أربعة 
يف  ج���دً�  قا�سية  جميعها  ك��ان��ت  و�ل��ب��ع��ث( 
ظلمها للنا�ش وبط�سها باخل�سوم حتى �أنه 
�لعر�قيني ما خال فيها  �أزم��ان على  مرت 

بيت من كارثة..

وقد �أظهر ��ستطالع ر�أي �أجرته "موؤ�س�سة غالوب 
�لدولية" �أن �لعر�قيني �سمن �أكرث ع�سرة �سعوب 
�إذ �حتل �لعر�ق �ل�سد�رة للعام �خلام�ش  حزنًا، 

على �لتو�يل يف �ملوؤ�سر �لعاملي. 
ُمْذ �آمن جلجام�ش باخللوِد وُع�سبته �ملُقد�سة، فاإن 
يائ�سة لالإفالِت من قب�سِة  ب�سرية  ثمة حماولت 
�أحد  هو  ه��ذ�  ولعل  �أ���س��ط��ورًة،  �لفيزيائي  �مل��وِت 
وترنيمة  �لنو�ِح  من  �جلنائزية  �لأ�ساطري  �أ�سر�ر 
مع  �لنا�ش  ذكريات  تق�ش  �لتي  �ملوجعة  �لندب 
ج�سد  �إىل  يتحول  �أن  قبل  �ملخّيلة،  يف  �لفقيِد 

يو�رى �لرثى.
و�لقطيعة  �حل���زِن  يف  �ل�ستغر�ق  �سّر  م��ا  ُت��رى 
�أن  حقًا  وه��ل  و�لن�سيان،  �مل��وت  فكرتي  ب��ني  م��ا 
�لأنظمِة  وبط�ش  وجلجام�ش  كربالء  تر�جيديا 
�سكلت  م��ن  ه��ي  بخ�سومها  �ملُتعاقبة  �ل��دم��وي��ِة 
ل  ومل  �لعر�قية؟   �ل�سخ�سية  يف  �لفجائع  ن��و�ة 
جم��رَد  �أن��ه  على  �ملتوفى  �إىل  �لعر�قيون  ينظُر 
مادة كيميائية ذ�ئبة كما يف �لغرب؟ وملاذ� ُيعترب 
�سياحية  نزهًة  �لأوروبية  �ملقابِر  لزيارِة  �لذهاب 
بينما  �أريحية،  بكِل  �أمو�تهم  �لأحياء  فيها  يجاوُر 
بعيدٍة مهجورة،  باأر�ٍش  و�سكانها  مقابرنا  تنزوي 

ي�صق �صوت البكاء 
والنحيب �صمت القبور قبل 

�صاعات من انبالج الفجر، 
فعائلة ال�صاب نزار جتتمع 

يف اأكرب مقربة يف العامل 
لتحيي اأربعينية وفاته، 

وهو تقليد را�صخ  لدى 
العراقيني.

اإنه احلزن العراقي الذي 
ين�صاب يف الروح فيطهرها 

من الأمل ويبعث فيها 
الأمل يف احلياة، ل غنى 

عن احلزن العراقي لغ�صل 
اأحزانه وهمومه.

ت��رن��ي��م��ة احل����زن ال��ع��راق��ي..

من ع�شبة 
جلجام�س 

اإىل فاجعة 
الطف

اآمنة عبد النبي
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من  معينة  باأ�سكاٍل  �لو�قعة،  ه��ذه  ��ستذكار  �إن 
كل  يف  �إحيائها  على  �لبيوتات  د�أب��ت  �ملر��سم، 
عام، ومن هذه �لطقو�ش �ل�سرب ب�)�لزجنيل(، 
وهو جلُد �لظهور ب�سال�سل حديدية ت�سبهًا ب�سرب 
�ل�سياط على ظهور �سبايا من بقي من �أهل بيت 
�حل�سني حني �قتيادهم �أ�سرى �إىل �ل�سام. هكذ� 
�أيام، بعدها تختلف �لطقو�ش  ل�ستِة  يبقى �حلال 
�مل�ساعل  مهرجان  يبد�أ  حني  �ل�سابعة  �لليلِة  يف 
بقية  عن  يختلف  �ل��ذي  �لنجفي،  �لعا�سور�ئية 
�لطقو�ش �خلا�سة ب�سهر حمرم، �إذ ي�ستعد �سباب 
كل بيت جنفي وع�سرية، قبل �ملهرجان باأيام، من 
خالل �لتدريب و�لتح�سري و�ختيار �ل�ساب �لذي 

ي�ساحُب  وم��ا  و�لع�سرية  �لبيت  م�سعل  �سيحمل 
هذه  يقيمون  وهم  كبري،  فخر  من  �لطق�ش  هذ� 
�لتي ت�سدح من  �لأنا�سيد  �ل�سعرية �ملهمة و�سط 
�ل�سدور  على  و�للطم  �ل�سوت  مكرب�ت  خ��الل 

�لتي تر�فق جميع هذه �ملر��سم. 
م�صاهد وحكايات 

عامي  �لعا�سور�ئية  �مل�ساعل  ملهرجان  �ل�ستعد�د 
خال�ش،  ُح�سيني  طق�ش  له  ك��ان  و٢٠٠٥   ٢٠٠٤
بهم  ويذهب  �أولده  يجمع  �لعائلة  رب  ك��ان  �إذ 
طقو�ش  لإقامِة  �لقدمية(  )�ملدينة  �إىل  ع�سرً� 
�لتي كانت ِحكرً�  و�ل�سعائر �حل�سينية،  عا�سور�ء 
ع��ل��ى �ل���رج���ال، ون��ب��ق��ى ن��ح��ن �ل��ن�����س��اء و�ل��ب��ن��ات 

تلك  ع��ن  حكايات  م��ن  �إلينا  ي�سل  م��ا  بانتظار 
عرب  �أو  و�إخوتنا،  �آب��اوؤن��ا  ي�سردها  �لتي  �لليايل 
حديثًا  دخلت  �لتي  �لنقالة  �لهو�تف  �أحد  �سا�سة 
 ٢٠٠6 ع��ام  �ختلف  �لأم��ر  �أَنّ  غري  �ل��ب��الد.  �إىل 
لإح��دى  �ملبا�سر  �لبث  ع��رب  �لطقو�ش  نقلت  �إذ 
�لبث  ننتظر  فُكنا  �لأر�سية،  �لف�سائية  �ملحطات 
�أم��ام  نت�سّمر  ون��ح��ن  بالرهبة  مم��ت��زٍج  ب�سغٍف 
�إعالن  م�سارف  على  وكاأننا  �ل�سغرية  �ل�سا�سات 
�لنجفية  بيوتاتنا  مو�كب  م��رور  ننتظر  �حل��رب، 
�ل�سا�سات  على  �آبائنا  ظهور  ُنر�قب  وع�سائرها، 
�لع�سرية،  م�ساعل  يحملون  وهم  باإخوتنا  ونفخر 
من  ت��رتدد  �أ�سماءهم  ن�سمع  حني  تدمع  وعيوننا 

خالل مكرب �ل�سوت.
مهرجان  ي��ق��رتب  ح��ني  �مل��ب��ا���س��ر  �ل��ب��ث  ينتهي   
�لآباء  عودة  نرتقب  لنعود  �لنهاية،  �إىل  �مل�ساعل 
�لعادة  ففي  �لأق���ارب،  من  معهم  وم��ن  و�لإخ���وة 
ع�ساء  وليمة  باإقامة  �لع�سرية  �أبناء  �أحد  يتكفل 
ن�ستمع  �لأل��ي��م��ة،  للمنا�سبة  ث���و�ٍب  مبثابة  ت��ع��ّد 
عد�سات  عن  �لغائبة  �لليلة  تفا�سيل  �إىل  ب�سوق 
فيما  �مل��وب��اي��ل،  و�أج��ه��زة  �لف�سائية  ك��ام��ري�ت 
مني  م�سخَّ �جل�سد  ُمنهكي  �مل�ساعل  حاملو  يعود 
�مل�سعل  حاملي  على  ي�سرتط  �إذ  �لأ�سود،  بالزيت 
�لمتياز بالقوة �جل�سدية و�لطول �لفارع و�لقدرة 
�ملتو��سل  و�ل��ت��دري��ب  و�ل�سالبة  �لتحمل  على 

�لأم��ر����ش،  من  خاليًا  يكون  و�أن  �ملهمة،  لهذه 
�لتوز�ن،  �أو فقد�ن  �لدور�ن  �لرهبة من  ول�سيما 
باملاأكل  فن�ستقبله  �أجنز  مبا  فخورً�  بعدها  ليعود 
و�مل�سرب و�لهتمام وهو ي�سرد لنا حلظات حمله 
�مل�ساعل وثقلها وعدد مر�ت دور�نه �أثناء حملها، 
روح��اين  طق�ٍش  �إىل  �مِل�سعل  ِثقل  يتحوُل  وكيف 

ُيعظم �ل�سعرية.
�مل�ساعل-  حاملي  -�أخ���و�ت  �لبنات  نحن  كنا   
نتباهى بهم بني �ل�سديقات يف �لكلية و�ملدر�سة، 
ونتحدث بزهٍو عن قوتهم وعدد �ملر�ت �لتي د�رو� 
�أكرث من 8٥  �إىل  بها بامل�ساعل �لتي ي�سل وزنها 
يثبتها  عار�سة  عرب  �ل�ساب  يحملها  غر�مًا  كيلو 

ومي�سي  خ�سره  ح��ول  ح��ز�م  يف  �أو  كتفيه  على 
على دقات �لطبول يف م�سرية نحو �سريح �لإمام 

علي)ع(.
)املَ�َصق( و)امل�صاعل( 

�أحيانًا  ع�سرية  كل  �سباب  ��سطفاف  هو  �مَل�َسق 
على �سكل �سٍفّ �أو �سفني متقابلني من �ل�سباب، 
�أو)قاماتهم(  �سيوفهم  ر�فعني  د�ئري،  ب�سكٍل  �أو 
مُتجد  هتافات  مع  حملها  وقت  قبل  ُت�سحذ  �لتي 
�لو�سول  �حُل�سني)ع(، حتى  وِذكر  �لطف  �أبطال 
بهم  فتلتحق  �حل��ي��دري،  �ل�سحن  ب��و�ب��ات  �إىل 
ر�يات  حتمل  ذ�تها  �لع�سريِة  �سباب  من  كوكبة 
مع  �لع�سرية  �أو  �لبيت  ��سم  عليها  ُخ��ّط  ُك��ربى 

امل�شاعُل العا�ش�رائية..
طق�ٌس روحاين ت�ارثه النجفي�ن

روؤى زهري �شكر 
ال�ش�ر:اعالم العتبة العل�ية

ل�صهر حمرم وطقو�صِه يف النجف الأ�صرف ا�صتعداد 
خا�ش ومميز ُمنذ الليلِة الأوىل عند الع�صائر والبيوتات 

النجفية، حيث ُتن�صب املواكب وُت�صد اخليام على اأطراف 
املدينة القدمية، ويتجمع ال�صباب من كّل بيت بعد �صالِة 

املغرب يف ال�صحن احليدري لي�صعلوا الفحم يف 
)املناقل( والنفط الأ�صود يف امل�صاعل، وترتفع رائحة 

ال�صاي املخلوطِة بالهيل وهو ما ُيعرف بـ)�صاي اأبو علي(، 
ويقدم برفقته الكعك واخلبز )ثوابًا( ل�ُصهداء الطف 

وواقعتها.
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عبار�ت تعّظم مكانة �حل�سني و�أهل بيته، وتالزم 
�لعا�سور�ئية(  �مل�ساعل   ( حاملي  �لعز�ء�ت  هذه 
�لتي ُتعُدّ رمزً� من رموز �حلرب و�إ�سعالها، وثمة 
�ل�سائرين  �أمام  �لطريق  لإ�ساءة  �إنها  يقول  من 
فيما  �حل�سني،  �لإم��ام  ��ست�سهاد  ذك��رى  لإحياء 
بها  �سعر  �لتي  للمعاناة  رمز  �أنها  بع�سهم  ير�ها 
�حرتقت خيامهم.   �لإمام �حل�سني حني  مع�سكر 
كلمة )م�سعل(- فهي عبارة  �مل�ساعل -جمع  �أّما 
�لكوؤو�ش  من  عدد  منها  يتفرع  طويلة  خ�سبة  عن 
�أو م�سعاًل، تو�سع  كاأ�سًا،  �إىل ٣٠  يرت�وح بني ٢٠ 
�لنفط  مب��ادة  تنقع  قما�ش  قطعة  م�سعل  كل  يف 
هذه  بحمل  ويقوم  فيها،  �لنار  وُت�سعل  �لأ���س��ود، 
�مل�ساعل �ساب تختاره �لع�سرية �أو �لبيت �لنجفي 

بعناية ودقة.
�لطقو�ش  تلك  و�لع�سائر  �لبيوتات  هذه  تو�رثت   
منذ �أجيال، وتذهب �أقدم �لأقو�ل �إىل �أنها تعود 
نهاية �سبعينيات  �إىل عام ١9١٤ ثم �نقطعت يف 
ثم  �مل��ب��اد،  �لبعث  �إب���ان حكم  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن 
عاودت �لظهور بعد �سقوطه عام ٢٠٠٣. وتتبارز 
)�مل�سعل(  جعل  على  بينها  فيما  �لنجف  ع�سائر 
هو �لأف�سل من خالل �لتنظيم وقوِة حاملِه �لذي 
يحافظ على دور�نه و�حلركة به حتى كاأنه ل يزن 
وُير�فق حاملي  �لبدنية،  �ل�سباب  قوة  �أمام  �سيئًا 
�مل�ساعل �أ�سخا�ش خمت�سون ي�سبون �لزيت على 
م�ستعلة،  عليها  و�حلفاظ  نارها  لتقوية  �لروؤو�ش 

لو�قعة  ��ستذكارً�  و�لأه��ازي��ج  �لطبول  دّق  و�سط 
بو�بات  �ملعّزين عند  فيما حتت�سد جموع  �لطف، 
مرقد �لإمام علي)ع( ل�ستقبال �مل�ساعل، وتبقى 
طقو�ش تدريب �مل�َسق و�مل�ساعل منذ بد�ية حمّرم 
�حلر�م حتى ت�ستعد ُكل ع�سرية لليلة �لعا�سر من 
حمرم، ويتجمهر �لنا�ش قبيل غروب �سم�ش �ليوم 
�ملدينِة  �أط���ر�ف  عند  حُم��رم  �سهر  من  �لتا�سع 
�لقدمية حتى ُيطوقون مركزها �إحياًء لهذه �لليلة 
حتى �ل�سباح وهو ما يطلق عليه )ليلة �لطباق( 
بن  عمر  جي�ش  فيها  )�أط��ب��ق(  �لتي  �لليلة  وه��ي 
�سعد على مع�سكر �لإمام �حل�سني)ع(، وهو معنى 

خمت�ّش بهذه �لو�قعة دون غريها.
ليلة احِلّجة 

لت�سرق  �ل��ن��ج��ف(  )ب��ح��ر  عند  �ل�سم�ش  تهبط 
���س��م��و���ش �أخ����رى ت��ط��وف �ل�����س��ح��ن �حل��ي��دري 
خالل  م��ن  حم��رم  م��ن  �لعا�سر  ليلة  �ل�سريف 
�إذ  �لنجفية،  �ل��ب��ي��وت��ات  ب��ني  ُم��ت��ع��ددة  طقو�ش 
وتزدحم  ون�سائها،  برجالها  �لعو�ئل  تن�سطر 
بالرجال،  �لنجف  يف  �لقدمية  �ملدينة  ���س��و�رع 
لإحياء  �لعز�ء  جمال�ش  يف  �لن�ساء  تتوزع  بينما 
ما  وه��ي  �لفجر،  �أذ�ن  وق��ت  حتى  �لعا�سر  ليلة 
ُت�سمى باللهجة �لعامية ب�)ليلِة �حِلّجة(، �إذ يكون 
�إحياوؤها باإقامة �ل�سالة وقر�ءة �لقر�آن وجمال�ش 
ت�ستذكر فيها و�قعة �لطف ورو�يات �ل�ست�سهاد، 
تنتهي  �لفجر  لإع��الن  �ل�سماء  ت�ستعد  وحينما 

يبقى  بينما  نري�نها،  وُتخمد  �مل�ساعل  مر��سم 
�سباب  يتبارز  فيما  �مل�سهد،  مت�سيدً�  �ل��ُدخ��ان 
��ستعد�دً�  خا�سة  بطو�بري  للوقوف  �لع�سائر 
لطق�ش ُي�سمى ب� )�لتطبري(، وهو �سرب �لر�أ�ش 
يوم  �لتي �سالت  �لدماء  ب� )�لقامة(، دللًة على 
و�قعة �لطف، لتبد�أ بعدها مر��سم )�لت�سابيه(، 
�أماكن  يف  م�سرحي  �أد�ء  �إىل  �أقرب  عملية  وهي 
فيها  مُت��ث��ل  �لأم����ر،  ل��ه��ذ�  خم�س�سة  مفتوحة 
و�قعة �لطف بحذ�فريها، تر�فقها قر�ءة �ملقتل 
ب�سوت �أحد موؤذين �ملدينة، لين�سحب بعدها ُكلٌّ 
و�لأ�سو�ق  �لتجارية  �ملحال  تغلق  فيما  بيتِه،  �إىل 
قبل  من  وكن�سها  �لبيوت  تنظيف  ومينع  كافة، 
�لأمهات تكرميًا لو�قعِة �لطف، ف�ساًل عن عدم 
�لطبخ يف �أغلب �لبيوت، لكون ما ُيقدم هو ثو�ب 
كوجبِة  �لطعام  ُيقدم  �إذ  �لطف،  �ُسهد�ء  لأرو�ح 
غد�ء لأفر�د �لعائلة �لتي غالبًا ما تكون )�لقيمِة 
من  وجبِة  عن  عبارة  وهي  �ل�سهرية،  �لنجفية( 
مرق �حلم�ش �ملعمول باللحم و�ملعجون و�لقرفة 
و�أنوع خا�سة من �لبهار�ت، ُتقدم مع �سحن من 
و�لبيوتات  �لع�سائر  �سباب  ليعاود  �لرز)�لتمن( 
وتنظيف  للزيارة  �لقدمية  �ملدينة  �إىل  �لتو�فد 
�آثار �لليلة �ل�سابقة وحمل ِقدورها وفك �خليام، 
ويبقى دخان �مل�ساعل عالقًا على ُجدر�ن �لذ�كرة 
�حُل�سني  ِذك��ر  لُيحيي  �جُل���در�ن  قبل  و�لقلوب 

ويذكرنا باأنه رمز لالإ�سالح و�ل�سالم و�ملحبة.

م�������ق�������االتم�������ق�������االت

منذ يومني و�أنا فرح بقبويل يف �جلامعة و��ستالمي كتاب �سكر 
وعالوة من د�ئرتي، �ساءت �ل�سدفة �أن �أ�سمع �أغنية �ل�سحرورة 
�سباح )ع �ل�سيعة( �لتي �أحبها منذ �أيام �لبتد�ئية، و�أح�س�ست 
�أن �سمعتها  بال�سجر و�حل�سرة من عدم و�سوح كلمة فيها منذ 
مي�سي  لكي  مني  بكلمة  �أبدلها  �أن  �ىل  فا�سطرتني  م��رة،  �أول 
و�سفتو�..(  نبيع  )جينا  معها  �أردد  فكنت  ر�سله،  على  �للحن 
متلذذ�. ولكني مل �أكن مقتنعا بهذه �لكلمة لول �سرورتها، وظل 
�ملعنى ملتب�سا م�سطربا عندي، فهو غامق يف جمرى �لغنية على 
�لرغم من و�سوحه يف �لعبارة �لتي �أ�سفت لها كلمة )و�سفتو�( 

من عندي طول �لعمر �ملا�سي.
قبل يومني، يف حلظة و�أنا �أ�سمع �لغنية وبدون تركيز مني �نفتح 
بها  فاذ�  �سباح  تطلقها  �لتي  �حلقيقية  �لكلمة  وظهرت  �ملعنى 
)جينا نبيع كبو�ش �لتوت...( وكمن �كت�سف �سيئا خطري� �نبهرت 
للحظة بفك هذ� �ملجمع �ل�سوتي )�لكال�سرت( من تلقاء نف�سه، 
و�سحكت كثري� لهذ� �لوهم �ل�سمعي �لذي يتطلب ت�سحيحه زمنا 
�لقلب  �لتوت...و�سيعنا  كبو�ش  نبيع  بب�ساطة )جينا  �إنه  طويال. 

ببريوت(.
ذكرت �سديقي يف �لعد�دية عندما كان يقر�أ بيت �مرئ �لقي�ش 
)بكى �ساحبي ملا ر�أى �لدرب دونه  و�أيقن �أنا لحقان بقي�سر�(، 
وق��د ح��ريه ق��ول �م��رئ �لقي�ش )�ل��درب��دون��ه( لأن��ه ي�سّكن �لهاء 
هي  ما  و�ساألني:  �ل�سم.  على  �ملبني  �ل�سمري  يف  �ل�سمة  ويلغي 
�لدربدونه؟....و�سحكنا كثري� عندما و�سحت له وهمه �ل�سمعي.

يف  �سديق  بها  حدثني  �لتي  �لطريفة  �ل�سمعية  �لوه���ام  وم��ن 
فوز�  فنفوَز  معكم  كنا  ليتنا  يا  ق��ال:  منرب  ق��ارئ  �أن  �جلي�ش، 
فاأجابه  �لفنفوزه؟  ماهي  �سيخنا،  عجوز:  رجل  �ساأله  عظيما. 
�ل�سيخ: هذه �أكرب ثريا يف �جلنة. و�ل�سيخ ذكي ومعذور �إذ خّمن 
�أنه من �ل�سعب �أن يو�سح لهذ� �لعجوز �لفوز وما فعلته فيه فاء 

�ل�سبب �لنا�سبة.
  ولكن �أوهام �لقر�ءة �ل�سمعية خطرية جد�، منذ �أن لفظ ح�سني 

كامل كلمة مكّعب وهو يتحدث عن م�سروع مت �إجنازه باأن �مل�سروع 
رفع  حتى  �ل�ساعة  يف  �لكاف(  )بت�سكني  مْكعب  مرت  كذ�  يحقق 
كلمة  �لكاف  و�سّكنو�  �لعني  عن  �ل�سدة  �ليوم  وحلد  �ملهند�سون 

)مكّعب( مع �أنهم ي�سددون كلمة مثّلث ومرّبع.
�ل �أين �سمعت �بنتي وهي يف �لر�بع �لعد�دي تقر�أ معلقة عنرتة 
ويف بيت م�سهور منها تقر�أ )ولقد ذكرتك و�لرماُح نو�هٌل   مني 
وبي�ش )جمع بي�سة( تقّطر من دمي( وعندما �ساألتها من عّلمك 
حت ومل �أعر  هذه �لقر�ءة؟ قالت: �ملدر�سة. ف�سححت لها وو�سّ
�لتالية �سمعتها تقر�أ عن جماعة  �ل�سنة  �لأمر �هتماما. لكن يف 
فقلت  ل��و(  �أب"  "مبعنى  )�أب��و  و��سح  ب�سوت  تقر�أ  وه��ي  �بولو 
لو. من عّلمك هذ�؟  ��سمه  �بنه  �أبا  �لأدب  تاريخ  لها: مل يعرف 
قالت: �ملدر�سة. �سححت لها و�ن�سرفت �ىل �ساأين. ويف �ل�سنة 
نف�سها، طلبت �بنتي مني �إعر�ب �لآية �لكرمية )ك�سر�ٍب بقيعٍة( 
و�أعربتها على �لوجه �ملطلوب، ولكنها عادت من �ملدر�سة مكّدرة 
لك�سلها  ووبختها  تر�ش عنها  �لكرمية مل  �ملدّر�سة  لأن  �خلاطر، 
وتثبيت  لالآية  �إعر�بي  �إلغاء  على  و�أجربتها  م�ستو�ها،  وتر�جع 
�إعر�بها هي، معرت�سة على �أن �لباء لي�ست حرف جر. ) َك�َسَر�ٍب 
ِبِقيَعٍة( فهي ت�سيف �ل�سر�ب �ىل �لبقيعة لأنها مل ت�سمع �لتنوين 

ومل تنتبه له.
�لوهم �ل�سمعي ما ز�ل يتحرك معنا يف كثري من �لن�سو�ش �لتي 
على  �ل�سمعية  و�عيتنا  توقر  ومل  �ل�سوت  نغم  و�أخذنا  �سمعناها 
بيان �ل�سوت يف �لعبار�ت؟ وكم مثله من وهم ب�سري ووهم يف 
وبهذ�  �لوىل،  للوهلة  تبدو  كما  لي�ست  فالأمور  و�لعقل؟  �لقلب 
ومت�سابه يف  غام�ش  �لكون  ند�ء  لأن  و�لذنوب  �لخطاء  تتكد�ش 
�لتي جتعلنا جميلني  �لوهام هي  ورمبا هذه  �أرو�حنا.  ر�د�ر�ت 
�أغاين  يف  �لكلمات  �أحيانا.مثل  لذته  فللوهم  �لآدم��ي.  بنق�سنا 
لكي  ونطيق  ن�ستطيع  ما  بدلها  وو�سعنا  توهمناها  �لتي  طفولتنا 
مي�سي �للحن بال تعرث. وبعد �لت�سحيح تاأتينا لذة ولكنها لي�ست 

د�ئمة مثل لذة �لغلط.

عالوي كاظم ك�شي�س

روؤى
ال�هم ال�شمعي و�ش�اه
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وجود  من  �لرغم  على  �ل�سناعة  ه��ذه  على 
باأ�سكالها  �حل��دي��ث��ة  �لع�سرية  �مل���ودي���الت 

و�ألو�نها �ملختلفة. 
وي��ق��ول ه��ور�م��ي �إن �لأك����ر�د ����س��ت��ه��رو� عن 
هذ�  ب��ارت��د�ء  �لعر�قية  �ملناطق  من  غريهم 
�لطبيعة  ب�سبب  وذل��ك  �لأح��ذي��ة،  من  �لنوع 
�جلبلية، كونه يخفف من �أعباء �مل�سي و�سعود 
�جل��ب��ال و�مل��رت��ف��ع��ات وي�����س��اع��د ع��ل��ى �مل�سي 
�لر�سمي  �لزي  �سمن  وكان  طويلة،  مل�سافات 
�ل��ق��رن  �ستينيات  يف  �لبي�سمركة   ل��ق��و�ت 

�ملا�سي.
لي��ز�ل يدخل  �لكيوة  �رت��د�ء  �أن  ولفت �ىل    
�سمن �لزي �لتقليدي، ول�سيما يف �ملنا�سبات 
و�لأع����ر������ش و�أع���ي���اد ن�����وروز، وغ��ريه��ا من 
لونه  على  �حلفاظ  �أن  م�سيفًا  �ملنا�سبات، 
�لأبي�ش ياأتي كرمز لل�سد�قة مع �لبيئة ويدل 

على �لنظافة، على عك�ش �لألو�ن �لأخرى.
مراحل �صنع الكيوة

�أحذية  �سانع  �سامل(،  حممود  )بكر  ي�سرح 
�لكيوة، يبلغ من �لعمر ٤٠ عامًا، مر�حل �سنع 
�لكيوة  �لتي ينبغي �أن تكون من خيوط بي�ش، 
ر �خليط بني �إ�سبعني من �أ�سابع قدَمي  �إذ ميرَّ
ماكنة  حول  يديره  �أن  قبل  �ليمنى،  �ل�سانع 
خ�سبي  ج��ذع  عن  عبارة  هي  �سغرية  خا�سة 
ت�سكل  �سميكة  كتلة  �ىل  يتحول  حتى  �سخم، 
وتكون  للحذ�ء،  �ل�سفلية  �لطبقة  من  ج��زءً� 

ويركب  �خلام،  �لقطني  �سناعته من �خليط 
مع قاعدته �مل�سنوعة من جلد �لثور حلمايته 
من �لتاآكل بخيوط ملونة، وكل هذ� يعتمد على 
به  يل�سق  �إذ  �لغر�ء،  فيها   مو�د طبيعية مبا 
جزوؤه �ل�سفلي، ن�ستخرجه من نباتات طبيعية، 

�أما �جلزء �لعلوي منه في�سنع يدويًا.
�أنها  هو  �لكيوة  مييز  ما  �أن  �ل�سامل   ويو�سح 
لليمنى  �ل�سكل  بنف�ش  ف��ردت��ني  م��ن  تتكون 
و�لي�سرى، وميكن �نتعالها كيفما �سئت كونها 
ت�سنع يف قالب و�حد، لذلك ل ميكن �لتمييز 
و��ستدرك  و�لي�سرى،  �ليمنى  �لقدمني  بني 
ويحتاج  جدً�  جمهد  عمل  �لكيوة  �سناعة  �أن 
يزد�د  �إذ  متخ�س�سني،  ��سخا�ش  �أربعة  �ىل 
و�لأع��ي��اد  �ملنا�سبات  يف  �لكيوة  على  �لطلب 
يزد�د  ما  وع��ادة  و�ل�سيف،  �لربيع  وف�سلي 
�لإقبال عليها من كل �لفئات �لعمرية، وحديثًا 
بد�أ �إخو�ننا �لعرب من مناطق �جلنوب ياأتون 
كونها  �حل��ارة  مناطقهم  ب�سبب  لي�سرتونها 

باردة على �لقدم.    
و�أ�سار �ىل �أن �سعر  �لكيوة  يرتو�ح من ٢٥ �ألف 
دينار عر�قي �ىل ٥٠٠ دولر �أمريكي، بح�سب 
هو  �مل�ستورد  لكن  �مل�ستخدمة،  �خل��ام  �مل��و�د 
تعتمد  �لتي  �ليدوية  �ل�سناعة  من  قيمة  �أقل 

على مو�د طبيعية خال�سة. 
مئة  �لقطن  من  م�سنوع  �ملحلي  �أن  م�سيفًا 
جيد  عليه  �لطلب  ف��اإن  لهذ�  و�سحي،  باملئة 

ملناطق  و�ملفرد  باجلملة  �لبيع  يتم  ما  وعادة 
�لعر�قية  �ملحافظات  و�ىل  كرد�ستان  د�خ��ل 
ك��ه��دي��ة �ىل  �لأخ�����رى،  وه��ن��اك م��ن يطلبه 
مد�ر  على  طلبات  نتلقى  لذ�  �لعر�ق،  خ��ارج 
�لعام. و�أ�ساف: �سنعنا كثريً� من �لكال�سات 
متامًا  يعرفون  وهم  �خل��ارج  �ىل  و�أر�سلناها 

�أننا منتهن هذه �ل�سناعة.
يلقون  و�ل�سّياح   �ملاّرين  من  كثري  و�أ�ساف:   
�لنظر على هذ� �ملنتج  �ملحلي �لذي ن�سنعه 
نظرً� لطبيعة �خلامة �لتي تدخل يف �سناعته 

وما  يتميز به من جودة وجمالية. 
فوائد �صحية

�ساحب  �هلل،  عبد  ح�سن  )�سركوت  ويعتقد 
�لعمر ٤٥ عامًا(  يبلغ من  �لكيوة،  لبيع  حمل 
�أن �لد�فع ور�ء �لطلب على �لكال�ش ناجت عن 
فو�ئد طبية و�سحية عديدة، ول�سيما ملر�سى 
بارد �سيفًا حار  �أنه  بالإ�سافة �ىل  �لفقر�ت، 
�أحيانًا  يلب�سونه  �لنا�ش  من  كثري  لهذ�  �ستاء، 
مع �ملالب�ش �لعادية ملا له من مز�يا،  مو�سحًا 
�أن �لكال�ش يدوم ملا يقارب �ل�سنتني، م�سريً� 
على  جيدً�  �قت�ساديًا  منتوجًا  يعد  �أن��ه  �ىل 
�جل��ودة  ب�سبب  �أ���س��ع��اره،  �رت��ف��اع  من  �لرغم 

و�ملتانة وطول مدة ��ستخد�مه.
للوهلة  ثقيل  وكاأنه  يبدو  �لكال�ش  �أن  ويبني 
جدً�  �ل��وزن  خفيف  �ل��و�ق��ع  يف  لكنه  �لأوىل، 
كبريً�،   عليه  �لطلب  لي��ز�ل  ولهذ�  وم��ري��ح، 
ويقول: �أنا �ألب�سه لفرت�ت طويلة لأنه ل تنبعث 
منه رو�ئح كريهة، عك�ش �لأحذية �مل�ستوردة، 
ف�ساًل عن �أنه يحافظ على قدمي من �لأذى، 
�أديا  �ل�سّياح  و�إقبال  �لطلب  �أن كرثة  وي�سيف 
لتلبية  �ملحلية   �ل�سناعية  �لقدرة  �ىل جتاوز 
�ىل  �لتجار  دفع  ما  وهذ�  �ل�سوق،   متطلبات 

تقليده و��ستري�ده من �ل�سني.

 مدينة هورامان
وحتافظ مدينة )هور�مان(، �سمايل �لعر�ق، 
�لإير�نية،  �لعر�قيه  �حل��دود  على  تقع  �لتي 
قدمي،  �سعبي  كموروث  �لكيوة  �سناعة  على 
�ل�سناعة  هذه  على  �ملدينة  �أهايل  يعتمد  �إذ 
�سناعتها  يحرتفون  كونهم  م���ادي،  ك��م��ورد 
عن  �أبًا  �ل�سنعة   خبايا  و�أتقنو�  بها  ومتيزو� 

جد. 
طلٌب متزايد

�لكيوة تدخل  �أن  �لرغم من  �أنه على  �لالفت 
�أن �لطلب عليها  �إل  �سمن �لرت�ث �لتقليدي، 
دفع  ما  �ملحلية،  �ل�سناعية  �ل��ق��درة  جت��اوز 
�ل�سيني  �مل�ستورد  �إىل  للجوء  �لتجار  بع�ش 
�لنق�ش يف  ل�سد  بالآلة  �لذي جتري �سناعته 

�ل�سوق.

ياأتي  �مل�����س��ت��ورد  �أن  �جلميع  ع��ن  يخفى  ول 
�لعمرية  وللفئات  متنوعة  و�أل���و�ن  باأ�سكال 
كافة، ويبقى �لثابت هو �لطلب على �ل�سناعة 
�لأ���س��ع��ار  �رت��ف��اع  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �ملحلية 
�حلديثة  �لأح��ذي��ة  مناف�سة   �ىل  بالإ�سافة 
و�ألو�ن  باأ�سكال  و�ملاركات �لعاملية �مل�سنوعة  

و�أنو�ع متعددة تلبي �أذو�ق �لزبائن.
موروٌث كردي

�لذي  �سنة(،   -56 �لهور�مي  )�أو�ت  يقول 
ميتهن �سناعة �لكال�ش �لكردي، وهو ينحدر 
من مدينة هور�مان وي�سكن مدينة �أربيل منذ 
�لكال�ش  �سناعة  �إن  عامًا:   ١٧ �ل�  يقارب  ما 
رموز  من  رم��زً�  تعترب  كردية  يدوية  �سناعة 
�لفلكلور للقومية �لكردية ومن �سمن �لرت�ث 
حقبة  �ىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  �إذ  �ل��ف��ل��ك��ل��وري، 

زر�د�ست -بح�سب قول �لهور�مي-.
�ل��ك��ي��وة  حتظى بطلب  �أن  وي��وؤك��د ه��ور�م��ي  
عليها، ول�سيما يف �لأعياد و�ملنا�سبات وف�سل 
�ل��رب��ي��ع، ك��ون��ه��ا ت��دخ��ل �سمن ���س��ي��اق �ل��زي 
به  تتميز  ما  �أن  م��وؤك��دً�  �لتقليدي،  �ل��ك��ردي 
مدينة هور�مان هي �سناعة �لكال�ش، ولديها 
م�سيفًا  �لكيوة،  ل�سنع  خم�س�سة  �أم��اك��ن 
مربحًا  ماديًا  م��ردودً�  توفر  �ل�سنعة  �أن هذه 

لأهايل �ملدينة.
و�أ�سار �ىل  �أن �سكان مدينة حلبجة و�ملناطق 
ه��ذ�  �رت����د�ء  يف  م�ستمرون  ب��ه��ا،  �ملحيطة 
و����س��ت��درك  �ل��ع��ام،  ف���رت�ت  �حل����ذ�ء معظم 
هور�مان  مدينة  يف  �لكيوة  �سناعة  �إن  قائاًل 
�إرثًا تقليديًا  �لآباء و�لأجد�د كونها  هي مهنة 
يحافظون  �مل��دي��ن��ة  �أه����ايل  ز�ل  م��ا  ق��دمي��ًا 

ت�صارع حرفة �صناعة )الكيوة( 
او )الكال�ش( اليدوية، 

التكنلوجيا التي بداأت تزحف 
على كل احِلرف وال�صناعات 

الرتاثية.
وتنت�صر �صناعة "الكيوة" يف 

بلدان كثرية منها العراق واإيران 
وتركيا، على الرغم من ِقدمها.  
ول توجد معلومات دقيقة عن 

تاريخ ن�صاأتها، لكن امل�صادر ت�صري 
اىل قرون قبل امليالد، وكانت 
-على ما يبدو-  �صمن اللبا�ش 

التقليدي الفلكلوري. تعد 
الكيوة، اأو الكال�ش ، من الرتاث 
التقليدي غري املادي، اإذ ترافق 

األب�صة الرجال التقليدية، 
والن�صائية يف بع�ش الأحيان.

ت�شارع املكننة
وتباع باأ�شعار عالية

اربيل- �شحى �شعيد جميد

�صعر  الكيوة  يرتواح من 25 األف دينار 

عراقي اىل 500 دولر اأمريكي، بح�صب 

املواد اخلام امل�صتخدمة، لكن امل�صتورد هو 

اأقل قيمة من ال�صناعة اليدوية التي 

تعتمد على مواد طبيعية خال�صة. 

"الكي�ة"
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�سركة  �مل��ربجم��ني يف  م��ن  ف��ري��ق  ���س��م��م 
بريطانية للذكاء �ل�سطناعي لعبني �آليني 
�أرينا" متكنو� فيها من   3 "كويك  يف لعبة 
لعبني  جمموعة  على  بانتظام  �لنت�سار 

من �لب�سر.
وورد عمل �لباحثني يف �سركة "ديب مايند" 
�ل�سركة  "�ألفابت"،  جمموعة  متلكها  �لتي 
"�ساين�ش"،  ل�"غوغل"، يف جملة  �لقاب�سة 
وت�سكل �لنتيجة هذه �سابقة يف هذ� �ملجال.

خ�صو�صية معقدة
يتو�سل  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  هي  ه��ذه  وتعّد 
�ملتقدمة  �ملرحلة  �إىل هذه  فيها مربجمون 
م��ن �ل��ذك��اء �ل���س��ط��ن��اع��ي، وب��ال��رغ��م �أن 
�حلو��سيب برهنت منذ عقود على قدرتها 

يف جتاوز مهار�ت �لب�سر يف بع�ش �لألعاب 
�لإلكرتونية، �إّل �أنها �ملرة �لأوىل �لتي ي�سل 
تتطلب  تفاعلية  لعبة  �إىل  �لإجن���از  فيها 

م�ساركني عدة ولديها خ�سو�سية معقدة.
ورغم تدّرب �لالعبني �لب�سريني �مل�ساركني 
مل  �أنهم  �إّل  �ساعة،   12 لنحو  �لتجربة  يف 
�أمام  �لتجريبية  �ملباريات  بربع  �إل  يفوزو� 
هوؤلء  فوز  معدل  �إن  بل  �لآليني.  �لالعبني 
ن�سبة  تخفي�ش  رغم  مرتفعًا  بقي  �لوكالء 
ردود فعلهم كي تتما�سى مع م�ستوى �لب�سر. 
"تعزيز  تقنية  على  �ملربجمون  �عتمد  وقد 
�لوكالء  �أن  خ�سائ�سها  وم��ن  �لتعلم"، 
كانو� يقومون بردود فعل ع�سو�ئية، ف�ساًل 
عن �لكذب على �ملناف�ش حول حقيقة وجود 

�أماكنهم.

الذكاء الآيل
ومن جملة ما �كت�سفه فريق �ملربجمني، هو 
�أن تدريب �لوكالء ب�سكل جماعي، بدًل من 
كل و�حد على حدة، ي�سّرع عملية تعلمهم. 
و�أ�سار متحدث با�سم �لفريق �إىل �أن جزءً� 
وُيَحّدث  ب�سرعة،  يعمل  �لآيل  �لذكاء  من 
جزء  يعمل  بينما  كبرية،  ب�سرعة  �أف��ك��اره 
�لتفاعل،  لهذ�  ونتيجة  �أبطاأ،  ب�سكل  �آخ��ر 

يتعلم �لالعب �لآيل ب�سكل �كرب.
Quake III Arena عام  لعبة  وظهور 
ن�سخ  تطوير  ج��رى  �لأوىل  للمرة   1999
عدة منها، تن�ش على مناف�سة �سرت�تيجية 
�أعالمهما  على  �حل��ف��اظ  يف  فريقني  ب��ني 
ويرغب  �ملناف�ش.  �لفريق  �أع��الم  و�لتقاط 
ه��وؤلء   ن�ساط  ميتد  �أن  �مل��ربم��ج  �ل��ف��ري��ق 

من  ك��ام��ل��ة  ن�سخة  يف  �لآل��ي��ني  �ل��الع��ب��ني 
��ستخد�م  من  �لهدف  ويبقى  �للعبة،  هذه 
ه���وؤلء �لآل��ي��ني يف مثل ه��ذه �لأل��ع��اب هو 
ي�سعون  وكيف  يخططون  كيف  �كت�ساف 
�سرت�تيجيات، ف�ساًل عن مر�قبة ذ�كرتهم، 

وذلك لأجل ��ستخد�مات �أخرى م�ستقباًل.
خا�سة  ��ستف�سار�ت  على  �لفريق  يرد  ومل 
باإمكانية ��ستخد�م هوؤلء �لآليني يف �ملجال 
"ديب  �سركة  �أن  غري  م�ستقباًل،  �لع�سكري 
ملتزمة  �أنها  �أعلنت  �أن  لها  �سبق  مايند"، 
�أو  ع�سكري  م�سروع  �أّي  يف  �مل�ساركة  بعدم 

��ستخبار�تي.
م��ر�رً�  �لآن  حتى  �حلو��سيب  �أثبتت  وق��د 
وتكر�رً� تفوقها على �لب�سر يف �ألعاب فردية 
"ديب  حا�سوب  تغلب  منذ  �ل�سطرجن  مثل 

بلو" من �سركة "�آي بي �م" على بطل �لعامل 
�ل�سابق غاري كا�سباروف يف 1997.

2017، تغلب لعب �آيل يتحلى   ويف �لعام 
بذكاء ��سطناعي من "غوغل" على �لالعب 
"غو".  لعبة  يف  �ل��ع��امل  يف  �أوًل  �مل�سنف 
�لذكاء  يتمكن  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �أنها  بيد 
�ل�سطناعي من �لتغلب على جمموعة من 

�لب�سر.

الروبوتات الذكية
و�لروبوت �ملخ�س�ش لالأطفال "كودي"، هو 
�جلمهور  لهتمام  �ملثرية  �ملعرو�سات  �أحد 
يف  �ل�ستهالكية  �لإلكرتونيات  معر�ش  يف 

ل�ش فيغا�ش.
ومّيكن �لروبوت �لو�سول �إىل مئات �ملقاطع 

�لتعليمية.  و�ملو��سيع  و�لق�س�ش  �ملو�سيقية 
�لذي  �ل�سطناعي  بالذكاء  ك��ودي  يتمتع 
�لطفل  م��ع  تعامله  تعديل  على  ي�ساعده 
�عتمادً� على �سلوك ��ستخد�م �لطفل، كما 
تك�سف �سركة "بيالر لرينينغ" �مل�سنعة له.
وتقدم �سركة "بيتون" �ل�سينية لوحة فيديو 
قيادة  كلوحة  بو�سة   48 بقيا�ش  �سخمة 
 .M-Byte نوع  من  �لكهربائية  ل�سيارتها 
�أن  يت�سح  �ل��ك��ب��رية  �ل�سا�سة  ه��ذه  ومب��ث��ل 
�ملحتويات  لبيع  �أهمية كبرية  تويل  �ل�سركة 
�مل�ساو�ة  قدم  على  �مل�ستقبل  يف  �لتعليمية 
تتيح  �لإلكرتونية.  �سيارتها  بيع  �أهمية  مع 
�لو�سط  يف  �ملقود  خلف  �ل�سغرية  �ل�سا�سة 

�لو�سول �إىل �أغلب وظائف �لتحكم.

هل تعلم اأن الذكاء ال�صطناعي مل يعد 
قادرًا على مناف�صتك فقط، بل ميكنه 

اأي�صًا ت�صميم لعبني اآليني قادرين على 
التغلب على الب�صر؟ التاأكيد ياأتي من 
�صركة خمت�صة اأكدت اأن هذا الذكاء 

و�صل مرحلة غري م�صبوقة من التفكري 
ال�صرتاتيجي.

امل�شدر )اأ.ف.ب(

الذكاء ال�شطناعي
قد يتف�ق على الذكاء الب�شري!

اعداد:جملة ال�شبكة



�لرومان  كان  �إذ  �لرومانية،  �لإمرب�طورية 
ُتعرف  �لد�كنة،  )�لتوجا(  يرتدون  �لقدماء 
 )pulla toga كذلك با�سم )توجا بول 

حد�دً� على فقد�ن �سخ�ش عزيز عليهم.
ي�ستخدم �لكهنة �أي�سًا �لأ�سود يف مالب�سهم، 
مر  على  تطورت  �لتي  قو�عدهم  هي  فهذه 
�ل�سنني، لب�سهم �لأ�سود يدل على �أن لديهم 
هدفًا يحمل معنًى معينًا. وبينما يرمز �للون 
تقاليد  �لكونفو�سيو�سية )مذهب  �لأ�سود يف 
�سيني( �إىل �حلكمة و�ملعرفة، تعّده �لبوذية 

عالمة جهل وتخلف.
جرى  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ع���اد�ت  م��ن  كثري 
ي�سري  �إذ  �لإنكليز،  �أ�سالفهم  من  تو�رثها 
كانت  فيكتوريا  �مللكة  �أن  �إىل  �مل���وؤرخ���ون 
معروفة بارتد�ء �للون �لأ�سود يف �جلناز�ت 
لإظ���ه���ار �ل���ك���ر�م���ة و�لح�������رت�م ل��ل��ر�ح��ل 

ولأ�سحاب �حلد�د.
األ�ان احلزن لدى �شع�ب العامل

�للون  �لأ�سود هو  �للون  �لوقت �لذي يعد  يف 
من  وك��ث��ري  �ل��غ��رب،  يف  ل��ل��ح��د�د  �لتقليدي 
بلد�ن �لعامل، فاإن بلد�نًا �أخرى حول �لعامل 
و�ل�سني  �لهند  يف  خمتلفة.  ع��اد�ت  لديها 
�لتقليدي للحد�د لديهم  �للون  -مثاًل- فاإن 
هو �للون �لأبي�ش، �إذ يرتدي هندو�ش �لهند 

�للون �لأبي�ش لأنه رمز �ل�سفاء و�لنقاء.
�لبلد�ن يف جميع �أنحاء �آ�سيا و�إفريقيا لديها 
�جلنازة  �أل���و�ن  م��ن  متنوعة  جمموعة 
�إفريقيا  ج��ن��وب  ف��ف��ي  �لتقليدية. 
�للون  ي��رت��دون  م��ا  غالبًا  وغ��ان��ا، 
ميكنك  �جل��ن��از�ت.  يف  �لأحمر 
هي  تايالند  �أن  معرفة  �أي�سًا 
�ل��ت��ي يرتدي  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن 
�أب����ن����اء ���س��ع��ب��ه��ا �ل��ل��ون 
و�لأ�سفر  �لأرج��و�ين، 

يف ميامنار.
و�ليابان  �ل�����س��ود�ن  يف 
وب��ع�����ش دول  و�ل�����س��ني 
�لأبي�ش  ُيعد  �آ�سيا،  �سرق 
ه��و �ل��ل��ون �لأ���س��ا���س��ي يف 
�لفلبني  �أم��ا يف  �حل��د�د. 

�سرق  وجنوب  �سرق  دول  وبع�ش  وكمبوديا 
بينما  لون �حلد�د،  �لأ�سفر هو  فُيعد  �آ�سيا، 
ل��ون �حل���د�د يف  �ل��د�ك��ن ه��و  ُي��ع��ّد �لأزرق 
و�لأحمر  �إي��ر�ن  يف  �لفاحت  و�لبّني  رومانيا، 

يف �أوروبا.
زوج��ة  ت��رت��دي  �ملغربية  �ل��ق��رى  �إح���دى  ويف 
وتبقى  �سودً�،  ولي�ست  بي�سًا  �ملتوفى مالب�ش 
حتى  �أي���ام  و١٠  �أ�سهر   ٤ م��دة  �ل��زي  بهذ� 
�إىل  تنتهى عدتها، وبعد �نتهاء �ملدة تذهب 
�حلمام �لبخاري، كعالمة على �نتهاء فرتة 

يف حياتها وبدء حياة جديدة.
ارتداء األ�ان م�حدة

�جلميع  �أن  لالنتباه  �لالفتة  �لأ���س��ي��اء  م��ن 
مر��سم  يف  �ل�سود  �ملالب�ش  لرت��د�ء  مييلون 
�جلنازة و�حلد�د، و�أن معظم �لنا�ش مييلون 
�للون �لأبي�ش و�لأل��و�ن �لفاحتة يف  لرت��د�ء 
لونان  هما  و�لأ���س��ود  فالأبي�ش  �لأع��ر����ش، 

موحد�ن. 
ملاذا يف�شل�ن الأ�ش�د؟

ي�سري  م��ا  غ��ال��ب��ًا  �لأل������و�ن،  نف�ش  ع��ل��م  يف 
يف  ول�سيما  �لأ�سود،  �للون  نحو  �لجن��ذ�ب 
�ملالب�ش، �إىل رغبة �لفرد يف ��ستعادة قوته. 
من  )�حلماية(  مبحاولة  ذلك  �أك��ان  �سو�ء 
بع�ش �مل�ساعر، �أو خلق م�سافة عن �لنا�ش، �أو 
تو�سيل حاجة ما�سة لالحرت�م، فاإن تف�سيل 
�رتد�ء مالب�ش �سود بالكامل عادة ما يكون 

ر�سالة غري و�عية للذ�ت ولالآخرين.
ب��ط��رق خمتلفة،  �أدم��غ��ت��ن��ا  �لأل�����و�ن  حت��ف��ز 
معينة  لأل��و�ن  بها  ن�ستجيب  �لتي  و�لطريقة 
دون غريها ميكن �أن تخربنا كثريً� عما نحن 
�لذين  �لأ�سخا�ش  يكون  ما  وغالبًا  عليه. 
للغاية،  عاطفيني  ���س��ودً�  مالب�ش  ي��رت��دون 
ومفرطي �لع�سبية، ولديهم رغبة يف ت�ستيت 
�لآخرين  ومتويه  �لآخرين  �أم��ام  مظهرهم 

عما يحاولون حتقيقه يف حياتهم.
يرتدون  �لذين  �لأ�سخا�ش  يحاول  ما  غالبًا 
حماية  منهم،  وع��ي  دون  ���س��ودً�،  مالب�ش 
�أنهم  يعتقدون  �لتي  �مل�ساعر  من  �أنف�سهم 
ما  وع��ادة  عليها.  �ل�سيطرة  ي�ستطيعون  ل 
يكونون �أكرث حتفزً� من غريهم، ويكافحون 

ل���درء �ل��ق��ل��ق وي���رك���زون ف��ق��ط ع��ل��ى ت��اأدي��ة 
مهامهم �ليومية، بينما يخلق �ختيار �لألو�ن 
و)�لعمل  باليقني  �إح�سا�سًا  �للون  �أح��ادي��ة 

�جلماعي(.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن �مل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام ه��و �أن 
�سودً�  مالب�ش  ي��رت��دون  �لذين  �لأ�سخا�ش 
يرتدي  عندما  غالبًا  ينزعجون  ل  بالكامل 
�لآخ�����رون مم��ن ح��ول��ه��م �أل���و�ن���ًا م��ت��ع��ددة. 
وبطريقة ما، فاإن هوية حمبي �للون �لأ�سود 

و��سحة �أمام �لآخرين.
غ��ال��ًب��ا م���ا ت���رت���دي �ل��ن�����س��اء، ع��ل��ى وج��ه 
لأنهن  بالكامل  �لأ���س��ود  �للون  �خل�سو�ش، 
عليه(.  يبدون  مما  )�أكرث  يكّن  �أن  يحاولن 
ُيردن حتويل �لنتباه عّما يبدون عليه  �إنهن 

يف �حلقيقة �أو �سرف �لرتكيز عما يفعلنه.
�شبب تف�شيل الل�ن الأ�ش�د

�أن  �لأل���و�ن  نف�ش  علم  يف  �لأب��ح��اث  ُتظهر 
�ملكانة  �إىل  ي�سري  �لأ���س��ود  �ل��ل��ون  تف�سيل 
�لأ���س��ود  ي��رت��دي  �ل��ذي  فال�سخ�ش  و�ل��ق��وة، 
لأنه  ونظرً�  �جلد،  حممل  على  نف�سه  ياأخذ 
طموح بطبيعته، فاإنه يريد حماية نف�سه من 
كل �لنقد و�لأمل �ملحتمل �لذي ميكن �أن ياأتي 
مع مطاردة �أحالمه. وغالبًا ما يكون هوؤلء 
�لأ�سخا�ش مدفوعني، لكنهم ح�سا�سون. وهم 
لي�سو� خمطئني، فقد �أظهرت �لدر��سات �أن 
هناك كثريً� من �ل�سمات �لإيجابية �ملرتبطة 

بالأ�سخا�ش �لذين يرتدون �لأ�سود. 
�للون  �لأ�سود هو  �ل�ستطالعات:  �أحد  يقول 
�إعجاب  �إث��ارة  ترتديه عندما حت��اول  �ل��ذي 
�لأخرين بك �أو طماأنة نف�سك �أو جذب �نتباه 
�لثقة  من  معني  قدر  هناك  �إليك.  �لآخرين 
ت�سلم  يجعلك  �سخ�ش  على  �لأم��ر  ه��ذ�  يف 
�لمتياز.  على  وت�سكره  حياتك  م��دخ��ر�ت 
�للون  ج��اء  �أج��ري��ن��اه،  �ل��ذي  �ل�ستبيان  يف 
�لأ�سود يف �ملرتبة �لأوىل �أو �لثانية يف معظم 
�لثقة  �ملثال  �سبيل  )على  �جليدة  �ل�سمات 
ب�سدده  برزت  وبالكاد  و�جلن�ش(  و�لذكاء 

�سفات �سيئة مثل )�لغطر�سة(.
عن م�قع/ وندروب�لي�س 
وثنك كتل�ك

الل�ن الأ�ش�د مظل�م!
كثريون، ومنهم ع�ساق �للون �لأ�سود، يجدونه 
و�حلزن  �حلد�د  بطقو�ش  لقرت�نه  مظلومًا 
�إذ يلقب ب� )ملك �لأل��و�ن(. و�حلق �أنه لون 
للمنا�سبات  ع��ادة  وُيختار  و�ل��ق��وة  �لأن��اق��ة 
�لر�سمية، وغالبًا ما يرتبع على عر�ش �ألو�ن 
�ملو�سة �لعاملية. وبح�سب �لتحليل �لنف�سي له 
فاإنه يعطي �سعورً� بالعمق و�لهيبة لل�سخ�ش 

�لذي يرتديه.
تقليٌد قدمي

يعد �رتد�ء �للون �لأ�سود يف �جلنازة تقليدً� 
�لعامل،  مناطق  من  �لعديد  متبعًا يف  قدميًا 
ول�سيما يف �لوليات �ملتحدة و�لدول �لغربية 
�لأخرى، فاجلناز�ت عادة ما تكون منا�سبات 
حزينة، و�رتد�ء �للون �لأ�سود فيها يدل على 

حزنك على فقد�ن �سخ�ش ما، كما �أنها تعد 
عالمة على �حرت�م �ملتوفى و�أهله.

يعتقد �ملوؤرخون �أن تقليد �رتد�ء �للون �لأ�سود 
زمن  �إىل  �لأق���ل  على  ي��ع��ود  �جل��ن��از�ت  يف 

عندما يرحل عنك 
�صخ�ش عزيز، �صتتدفق 

داخلك �صتى الأحا�صي�ش. 
فاإىل جانب اأحا�صي�ش 

احلزن واخل�صارة، غالبًا 
ما �صيتولد لديك اأي�صًا 
اإح�صا�ش بعدم الأمان 

والندم والرتباك، بل 
حتى الغ�صب. اأول �صيء 

�صتفكر فيه هو لب�ش اللون 
الأ�صود، وكاأنه لون قوة ملن 

يرتديه وهيبة واحرتام 
للراحل ولأهله.

جيدي وندرز وبريانا وي�شت
ترجمة: اآلء فائق

اقرتن باحلزن واحلداد يف ثقافات ال�شع�ب 

الأ�شَ�د..
م����ل����ُك الأل����������ان
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جو�ر  �إىل  �لكوفة  يف  خديجة  �لعلوية  مز�ر  يقع 
�أبو�ب �مل�سجد  �أحد  �لثعبان،  �مل�سجد قرب باب 

من جهة �جلانب �ل�سمايل.
�مل��ز�ر  ه��ذ�  ز�رت  �لعر�قية"  �ل�سبكة  "جملة 
)علي  �ل�سيخ  �لتقت  حيث  �ل�سريف،  و�مل��رق��د 

عن  ليحدثنا  للمز�ر  �خلا�ش  �لأم��ني  �جل��ّر�ح( 
�سهيدة �لطف ومرقدها.

رفيقة الإمام 
بنت  خديجة  �ل�سيدة  �جل���ر�ح:  �ل�سيخ  ي��ق��ول 
ما  وبح�سب  )ع(،  طالب  �أب��ي  بن  علي  �لإم���ام 

ن�ش عليه �ملوؤرخون �أن هذه �ل�سيدة، ذ�ت �لعمر 
�ملبكر، ر�فقت �لإمام �حل�سني )ع( من �ملدينة 
�إىل كربالء، حيث عانت هناك وقائع �حل�سار 
على �ملع�سكر �حل�سيني ومنع �ملاء عنهم، ولد�ها 

هما �سهيد� �لعط�ش )�سعيد وعقيل(.

فقد  فجائعها،  بكل  ع��ا���س��ور�ء  وق��ائ��ع  عا�ست 
�لإم���ام  و�سيدهم  و�إخ��وت��ه��ا  زوج��ه��ا  ��ست�سهد 
�حل�سني )ع(، ثم و�جهت  �لهجوم على �ملع�سكر 
يوم  عانت  بعدها  للخيام،  وح��رق  �سرب  م��ن 
و�آلم��ه��ا،  ع�سر  �حل��ادي  ليلة  ولوعة  عا�سور�ء 
على  �سديدة  جر�حات  تركت  �لفجائع  هذه  كل 
تلك  �أعمق  ولعل  �لطاهرة،  �ل�سيدة  ه��ذه  روح 
يف  �ل�سهد�ء  م�سارع  على  �مل���رور  �جل��ر�ح��ات 
حتملتها  �لتي  فال�سعاب  �ملفجعة،  �حلالة  تلك 
�سديدة  و�سعاب  ج��ر�ح��ات  ه��ي  �لعلوية  ه��ذه 
كانت  ولعلها  �سهادتها،  �إىل  �أدت  حتتمل،  ل 

�ل�سهيدة �لأوىل على �لأقل، ح�سبما ثبته و�سجله 
بعد  �ل�سبي  �سهد�ء  �أوىل  كانت  �إذ  �مل��وؤرخ��ون، 
�لكوفة  �أن  �إذ  �لكوفة،  �إىل  كربالء  من  �خلروج 
�فرت�سنا  �إذ�  �ل��ث��اين،  �أو  �لأول،  �ملنزل  كانت 
�أنه كان بني كربالء و�لكوفة منزلن، وقد ذكر 
بالإ�سر�ع  �أم��ر  �سعد  بن  عمر  �أن  �لعلماء  بع�ش 
�لكوفة،  �إىل  كربالء  �لطريق من  ب�سدة يف طي 
�أو  جمال  على  �ل�سبايا  و���س��وق  �لإ���س��ر�ع  وه��ذ� 
موؤذية،  خ�سبية  �أقتاب  وعلى  غطاء  بدون  نياق 
�آذى هذه �ل�سيدة، فا�ست�سهدت يف �لكوفة، علمًا 
باأن �لركب �حل�سيني مل يبق يف �لكوفة �إل يومًا 
�ل��و�رد يف  �أق��ل تقدير، وه��ذ� هو  �أو يومني على 

رو�يات �ملوؤرخني.
ولدتها ووفاتها

بنت  خديجة  �ل�سيدة  �أن  �جل��ر�ح:  �ل�سيخ  يوؤكد 
�أمري  �أبيها  �أثناء خالفة  �لإمام علي )ع( ولدت 
وتوفيت  ٣9ه���،  �سنة  يف  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني 
�سنة 6١ه�، تزوجت من عبد �لرحمن بن عقيل 
معركة  يف  ��ست�سهد  �لذي  )ع(،  طالب  �أبي  بن 
وعقياًل  �سعيدً�  ل��ه  و�أجن��ب��ت  �خل��ال��دة،  �لطف 
من  �لطف  معركة  يف  �أي�سًا  ��ست�سهد�  �للذين 
�سدة �لعط�ش، ومن هنا فاإن ولدة عبد �لرحمن 
�لثالث  �لعقد  بد�ية  يف  تكون  �أن  لبد  عقيل  بن 

�لهجري.
و�لعلوية �لطاهرة هي زوجة �سهيد و�أم ل�سهيدين 
�أرملة  وهي  �لعط�ش،  �سدة  من  توفيا  �سغريين 
��ست�سهاد زوجها  بولديها �ل�سغريين بعد  ثكلت 
و�إخوتها وم�سابها �لأعظم باأخيها و�إمام زمانها 

�حل�سني )عليه �ل�سالم(ٍ.

مراحل العمارة
�لعامة  �لأمانة  �أع��ادت  �جل��ر�ح:  �ل�سيخ  ي�سيف 
خديجة  �ل�سيدة  مرقد  بناء  �ل�سيعية  للمز�ر�ت 
بنت �لإمام علي، �لذي �ُسمل بحملة ح�سد �إعمار 
خليفة  �ل�سيخ  �سماحة  يقودها  �لتي  �مل���ز�ر�ت 
�لعام  �لأمني  نائب  توفيقاته(،  �جلوهر )د�مت 
مرقد  بناء  ثم  بهد  وذل��ك  �ل�سيعية،  للمز�ر�ت 
�لطابع  عليه  يطغى  و�مل�سروع  �لعلوية،  �ل�سيدة 
ومدينة  �لأ���س��رف  �لنجف  ملدينة  �لإ���س��الم��ي 

�لكوفة �لعلوية �ملقد�سة.
مراحل بناء

كان �ملرقد، فيما م�سى، عبارة عن قرب �سغري 
مل�سجد  مو�جهة  م��ز�رع  و�سط  �سغرية  قبة  ذي 
�ل��ك��وف��ة م��ن ج��ه��ة ب���اب �ل��ث��ع��ب��ان ع��ل��ى م�سافة 
ج��د�ر  �إىل  �ل�سريف  �لقرب  م��ن  م��رتً�  خم�سني 

�مل�سجد.
�أتباع  من  �ملتربعني  �أح��د  ق��ام  ١89٤م  ع��ام  يف 
لها  �لقرب  على  قبة  ببناء  )ع(  �ملوؤمنني  �أم��ري 
خ�سبيًا  �سباكًا  عليه  و�سع  ثم  �أرك���ان،  ثمانية 
�ملرحوم  �لقرب  على  �لقائم  �آن��ذ�ك  بن�سبه  قام 

)حم�سن يعقوب �لكويف(.
تعمري�ت  �مل��رق��د  على  ج��رت  ١٤١٧ه����  �سنة  يف 
على  �ملو�سوعة  �لكتيبة  يف  ج��اء  فقد  ع��دي��دة، 
مدخل باب �ملرقد �لعبارة �لتالية : "قام �ملتربع 
)�حلاج حممود فليح( و�أولده باإعادة بنائه �سنة 
١٤١٧ه� ١996م، وبقي منذ ذلك �لتاريخ حلني 
�ن�سمامه �إىل �لأمانة �لعامة للمز�ر�ت يف �سنة 
بد�أت   ٢٠١8 وحتى  ٢٠١٧م  عام  ويف  ٢٠٠8م، 
قبل  من  �لأ�سا�ش  حجر  بو�سع  �لإع��م��ار  حملة 

             خديجة بنت الإمام علي بن اأبي طالب )ع(،
            �صفحة نا�صعة اأخرى من �صفحات العائلة 

ف. هذه املظلومة، رغم  �صغر  العلوية بتاريخها امل�صرِّ
�صنها، قد خربت كل ما جرى لأخيها احل�صني )ع( من 

ح�صار وعط�ش وتنكيل، فا�صت�صهدت �صريعًا يف الكوفة 
اأثناء �صري موكب ال�صبايا من كربالء اإىل الكوفة، وذلك 

ب�صبب اجلراح التي اأ�صابتها من �صدة العط�ش وال�صدمات 
من هول ما نزل بها، و�صائر الفاطميات، عند هجوم 

العتاة على خيامهن وحرقها، و�صلبهن، وحملهن على 
الأقتاب بغري غطاء و�صوقهن اإىل ال�صام.

ال�شيدة خديجة بنت الإمام علي)ع(...

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

 �شهيدُة ال�شبي و�شيدُة الأحزان
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�ملهند�ش حيدر �سريف �خلالدي

�ل�سيخ علي �جلر�ح



�لأم��ني  نائب  �جل��وه��ر،  خليفة  �ل�سيخ  �سماحة 
ح�سد  حملة  قائد  �ل�سيعية،  ل��ل��م��ز�ر�ت  �ل��ع��ام 
�لعمل  ب��د�أ  ٢٠١9م  �سنة  ويف  �مل���ز�ر�ت،  �إعمار 
بهدم �لبناء، و�لآن فاإن ن�سب �لإجناز عالية، �إذ 
قطعنا �أ�سو�طًا كبرية يف م�سروع �لإعمار، ونحن 
وعلى  �لثانية،  �ملرحلة  من  �لنتهاء  �أعتاب  على 
و�سك �أن نبد�أ بامل�ساريع �مل�ستقبلية، �أل وهي بناء 
�لإد�رة وملحقاتها و�جلد�ر �خلارجي للمز�ر."

تفا�صيل املزار
�خل��ال��دي(،  �سريف  )ح��ي��در  �ملهند�ش  ي�سرح 
رئي�ش �للجنة �لتنفيذية لإعمار �ملز�ر �ل�سريف: 

للم�سروع هي ٢٠٠٠ مرت مربع،  �لكلية  �مل�ساحة 
يحتوي  ٤٥٠م،  �لأو�وي����ن  م��ع  �حل���رم  م�ساحة 
�حلرم على �ثنني من �لأبو�ب و�سبابيك عدد ٤، 
ون�سف  ٥�أمتار  هو  �ل�سقف  �رتفاع �حلرم حلد 
�ملرت، تعلوه قبة بقطر 6م و ١٣�سم وبارتفاع ٢م 
ون�سف �ملرت، ن�سبة �لإجناز للم�سروع هي %9٠ 
�لد�خلة  �مل��و�د  باأحدث  �مل�سروع  �إكمال  مت  وقد 
�ملخططات  ووف��ق  �لإ�سالمية  �لعمارة  ف��ن  يف 
يف  �لهند�سي  �لق�سم  يف  �ملعتمدة  �لهند�سية 
�ل�سريفة.  �ل�سيعية  للمز�ر�ت  �لعامة  �لأم��ان��ة 
يتكون �مل�سروع من مرحلتني: �ملرحلة �لأوىل هي 

مرحلة بناء �لهيكل، و�ملرحلة �لثانية هي مرحلة 
�لنهاء�ت، وقد �كتملت �ملرحلة �لأوىل، و�ملرحلة 
و��ستخدمت  منها،  �لنتهاء  و�سك  على  �لثانية 
�لإير�ين  )�لونك�ش(  �ملرمر  �أنو�ع  و�أف�سل  �أجود 
و�لد�خلية  للجدر�ن �خلارجية  و ٢�سم  �سمك ٣ 
و�جل����در�ن  �ل�����س��ق��وف  تغليف  عملية  و�ن��ت��ه��ت 
ب����)�ل���ع���ني ك�����ار(، �أم�����ا �لأع����م����دة ف��ه��ي على 
)�لونك�ش(  باملرمر  بتغليفها  �لإك��م��ال  و�سك 
عد�  ما  �لد�خلي،  �حل��رم  كذلك  �لباك�ستاين، 
فهي  �لطو�رم  �أم��ا  ٢٥٠م٢،  مب�ساحة  �لأو�وي���ن 
مب�ساحة ٢٠٠م٢، ل توجد منائر �أو ماآذن للمز�ر 
لأننا مكتفون مباآذن م�سجد �لكوفة، �رتفاع �لقبة 
يبلغ ٢م ون�سف �ملرت مزججة ب�)�لعني كار( من 
من  �ملنقو�ش  �لكربالئي  وبالكا�سي  �ل��د�خ��ل، 
ملز�ر  جديد  �سباك  بعمل  نقوم  وحاليًا  �خلارج، 
)ع(  علي  �لإم��ام  بنت  خديجة  �لعلوية  �ل�سيدة 
)ر�ش(  �لتمار  ميثم  م��ز�ر  يف  �لتمار  ور�سة  يف 
وهذ� �ل�سباك يتالءم مع حد�ثة �لإعمار للمز�ر 
بناء  فهي  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  �أم��ا  �ل�سريف. 
�سياج  عمل  �إىل  بالإ�سافة  وملحقاتها  �لإد�رة 
�لطاهرة  بالعلوية  يليق  �ل�سريف  باملرقد  يحيط 

بنت �أمري �ملوؤمنني )ع(ٍ.
الن�صاطات والزيارات 

يختتم �ل�سيخ علي �جلر�ح حديثه بالقول: تقام 
يف �ملرقد �ل�سريف ن�ساطات عديدة منها دور�ت 
قر�آين  �لكرمي وجتويده، وحمفل  �لقر�آن  لتعليم 
وم�سابقات  جمعة،  ي��وم  ك��ل  و�ل��ك��ب��ار  لل�سغار 
�ل�سعائر  و�إح���ي���اء  وح��ف��ظ��ه،  �ل���ق���ر�آن  ل��ق��ر�ءة 
�لأئمة  و�سهادة  ولدة  يف  �لدينية  و�ملنا�سبات 
م�سجد  من  قربه  خ�سو�سية  له  و�مل��ز�ر  )ع(، 
�لكوفة �ملعظم، �إذ �أن من ياأتي �إىل هذه �لبقعة 
�مللحقة  و�مل��ز�ر�ت  �لكوفة  �لطاهرة من م�سجد 
�ملز�ر  فاإن  �لتمار )ر�ش(،  �أو بجو�ره كميثم  به 
�لكوفة  م�سجد  يق�سد  �ل��ذي  و�ل��ز�ئ��ر  مفتوح، 
�ملعظم، يق�سد �ل�سيدة خديجة بنت �لإمام علي 
)عليه �ل�سالم(. ي�ستوعب �ملز�ر �أكرث من ٥٠٠ 
�لز�ئرون  ويق�سده  �ملليونية،  �لزيار�ت  ز�ئر يف 
�لإ�سالمية  �لدول  �لعر�ق ومن  �أنحاء  من جميع 

كافة.

متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

66
تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية )افراداً ومؤسسات( 

الراغبني ببث االعالنات  و احلصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية االتصال على الرقم 

)07828070838(

او املراسلة عبر البريد االلكتروني 

Mark@imn.iq



�لكرة  �ستقود  �لتي  �جلديدة  �لحتادية  �لت�سكيلة 
�لعر�قية يف م�سو�رها �لقادم، �سّمت جنوم �لكرة 
�أدمي  على  �ملباريات  �أروع  قدمو�  ممن  �ل�سابقني 
قبل  مرت  كرتنا  ب��اأن  علمًا  �لأخ�سر،  �مل�ستطيل 
فرتة لي�ست بالبعيدة مبنعطفات و�نتكا�سات �أدت 
�إىل تر�جعها ب�سكل مثري للجدل، ول�سيما �ملبار�ة 
�لأخرية ملنتخبنا �لوطني �أمام �ملنتخب �لإير�ين 
كاأ�ش  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  �سمن 

�ملطلوب،  �مل�ستوى  �لأ���س��ود  يقدم  مل  �إذ  �لعامل، 
مبارياتهم  يف  �لأ����س���ود  ي�سحو  ه��ل  ولن����دري 
�حلا�سمة �ملقبلة بعد ت�سّلم زمام �أمور �جلمهورية 

�لكروية من قبل �جلرن�ل درجال؟
و�لقيادة  �ملقبلة  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب  رح��ل��ة  ع��ن 
و�ملعنيني  �ملدربني  من  �لعديد  حتدث  �جلديدة 
�لعر�قية،  �لكرة  م�ستقبل  عن  �لكروي  بال�ساأن 
فكانت �لبد�ية مع �حلكم �لدويل �ل�سابق ومقيم 

�حلكام )رعد �سليم( �لذي قال: 
جني الثمار

لرئا�سة  درج���ال  ع��دن��ان  �لكابنت  �ختيار  "�إن 
يكون  قد  �لقدم  لكرة  �ملركزي  �لعر�قي  �لحتاد 
�لذي  �لرجل  ه��ذ�  خ��ربة  ثمار  جني  نحو  خطوة 
من  وك��ان  وم��درب��ًا،   لعبًا  �لعر�قية  �لكرة  خدم 
�أبرز جنوم �ملنتخب �لذي تاأهل ملونديال �ملك�سيك 

عام ١986.

يف  بجّديتة  وع��رف  طيبة  ب�سمعة  درج��ال  يتمتع 
ملا  �لعر�قيه  �لكره  �ساأن  برفع  وطموحه  �لعمل 
ميتلكه من خربة ودر�ية يف كل مفا�سل �للعبة."

مهمة اأوىل 
فيما يقول �حلكم �لدويل )كاظم ح�سني(: "من 
�لكابنت  يقودها  �لتي  �لحتادية  للت�سكيلة  �ملمكن 
عدنان درجال �أن حتدث تغيريً� �إيجابيًا بالن�سبة 
�لأف�سل  �مل��درب��ني  و�خ��ت��ي��ار  �ل���دوري  مل�سابقات 
تنظيمية  �إد�ري����ة  و�أم���ور  للمنتخبات  بالن�سبة 
�إد�رة  �أف�سل يف  �أن تكون بطريقة  �أخرى، ممكن 
درجال، لكن �ملنتخب �لوطني وتاأهله �إىل نهائيات 
�أخرى  �أدو�ت  يعتمد على  فاإن هذ�  �لعامل،  كاأ�ش 
�أهمها �لالعبون، ب�سر�حة مب�ستوى لعبينا فاإن 
�لأخ��رى،  �لفرق  مع  �لتناف�ش  ج��دً�  �ل�سعب  من 
فاإن  لهذ�   ، لهم  �لظروف  �أح�سن  تهياأت  لو  حتى 
�لر�هن،  �لوقت  يف  درجال  على  يعتمد  ل  تاأهلنا 
لكن �أعتقد �أنه �سوف يبذل جهودً� كبرية لتحقيق 
�لأ�سود لكن، كما  يتاأهل  �أن  نتمى  �لتاأهل،  هدف 
غري  �لالعبني  من  �ملوجودة  �لأدو�ت  لكن  قلت، 

�ساحلة."
تغيريات حمتملة

)كاظم  �ل�سابق  �لعر�قية  �ل��ك��رة  جن��م  ويعتقد 
وجود  ظل  يف  جدً�  ممكن  �لتغيري  "�أن  مط�سر( 
بالكابنت  متمثلة  م��ع��روف��ة  ريا�سية  �سخ�سية 
عدنان درجال وبقية �لإخوة �لريا�سيني �ل�سابقني 
وحممد  عريبي،  غامن  �أمثال  �لوطني،  للمنتخب 
كاأ�ش  �إىل  �لو�سول  لكن  حممود،  ويون�ش  نا�سر، 
�لعامل وبهذه �ملجموعة من �لالعبني �ملتو�جدين، 
تغيري�ت  �ستحدث  حتمًا  لكن  ذل��ك،  �أعتقد  ل 
كرة  تطوير  يف  كثريً�  ت�سهم  �مل�ستقبل  يف  كثرية 
�لقدم يف �لعر�ق، حقيقة �أن نتيجة مبار�ة �لعر�ق 
و�إير�ن كانت خميبة لالآمال، و�أن �جلميع يتحمل 
�مل�سوؤولية، ول يالم �سخ�ش دون �آخر، و�لأخطاء 
�لفردية لالعبني �أ�سهمت باخل�سارة، كما ل ننكر 
�إمكانية �لفريق �خل�سم، لكن علينا �لوقوف مع 
ل  و�خل�سارة  �لظروف،  كل  يف  �لوطني  منتخبنا 
تعني نهاية �ملطاف �إذ �أن �أمامنا مباريات مهمة 

ولعبونا قادرون على �لتعوي�ش." 
ا�صتثمار العالقات

�ل�سود�ين(  )ع��دن��ان  �لريا�سي  �ل�سحفي  �أم��ا 

فقال: "بعد ت�سلم قيادة �ملنظومة �لكروية من قبل 
�لكابنت عدنان درجال، �أعتقد �أن �لكرة �لعر�قية 
درجال  لكون  �ل�سليم،  �لطريق  على  ت�سري  �سوف 
له  و�سبق  �لإد�ري  �ملجال  ميتلك خرية كبرية يف 
�لعمل يف هذ� �جلانب، حقيقة نحتاج �إىل خربة 
وروؤية و��سحة للعمل �لو�قعي، كذلك نحتاج �إىل 
��ستثمار �لعالقات لتكون �سورة �لحتاد �جلديد 
خمتلفة متامًا، نتاأمل من �لت�سكيلة �لحتادية كل 

خري وكل عمل �سحيح وجديد." 
تغيري هيكلية املنتخب

حممد  )مهند  �ل�سابق  �ل��دويل  �لالعب  و�أع��رب 
�جلديدة  �لحتادية  بالت�سكيلة  تفاوؤله  عن  علي( 
�ل��ت��وف��ي��ق يف  ل��الحت��اد �جل��دي��د  "�أمتنى  وق����ال: 
كروية  �سخ�سيات  وجود  �أن  �ملوؤكد  ومن  عملهم، 
�ل��ك��اب��نت عدنان  مثل  و�آ���س��ي��وي��ًا  دول��ي��ًا  م��ع��روف��ة 
تذليل  يف  كبري  ب�سكل  �ست�سهم  حممود  ويون�ش 
�لعر�قية،  �لقدم  كرة  بها  تاأثرت  �لتي  �ملعوقات 
منها �حل�سار على مالعبنا، وقيود �لرت�خي�ش، 
على  �سلبًا  �نعك�ست  �لتي  �مل��وؤث��ر�ت  من  وغريها 
كرتنا، �أما مو�سوع كا�ش �لعامل فهو �سعب �لتكهن 
�سعيفة  كانت  مبار�تني  يف  �نطالقتنا  �أن  �إذ  به، 
�ملباريات  �لأم��ل يف  وجود  ورغم  و�ح��دة،  بنقطة 
�لعامل  كاأ�ش  �إىل  تاأهلنا  ف��اإن  �ملتبقية  �لثماين 
هيكلية  بتغيري  يبد�أ  ج��دً�  كبري  عمل  �إىل  يحتاج 
برنامج  وتطبيق  عليها  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  �ملنتخب 
�أعلى  على  مباريات  بخو�ش  �أدف��وك��ات   �مل��درب 
م�ستوى يف �أوروبا �أو �أمريكا �لالتينية �أو �إفريقيا 

و�ملناف�سة  �حلقيقية  �جل��ه��وزي��ة  �إىل  للو�سول 
لل�سعود �إىل �لنهائيات."

اإيجاد حلول ناجعة
�سكري  �لريا�سي  �ل�سحفي  يقول  جانبه،  من 
لوجود  خريً�  �جلديد  بالحتاد  "نتو�سم  حممود: 
ن��خ��ب��ة م��ن �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ري��ا���س��ي��ة م��ن لعبي 
�لربنامج  �أن  �إذ  و�أكادمييني،  وطنية  منتخبات 
�لكثري  فيه  �ل�سيد درجال  �لذي قدمة  �لنتخابي 
مما نتمنى تطبيقه على �أر�ش �لو�قع، و�إن متكن 
�ستكون  �لطريق  ف��اإن  تنفيذه  يف  درج��ال  وجن��ح 
يف  �إليه  ن�سبو  ما  لتحقيق  �لعر�ق  �أم��ام  �سالكة 
�لفرتة �ملقبلة، و�إن كان �لو�سول �إىل كاأ�ش �لعامل 
يتطلب �أكرث مما لدى �حتاد فتي �أو حديث �لعهد 
لو جنح  �أخرى  �أمورً�  �ملهمة، لكن هنالك  بت�سلم 
�لحتاد يف تطبيقها ف�سيكون للعر�ق �ساأن ومكانة 
على  �أو  �لتاأهل،  بطاقة  على  �لتناف�ش  يف  �أك��رب 
�لأقل عودة �لعر�ق ليكون رقمًا �سعبًا يف �لقارة، 
ول���س��ي��م��ا م��ع ت��و�ج��د م���درب ع��امل��ي ل��دي��ه ذ�ت 
�لطموح. �إن رغبة �ل�سيد عدنان درجال وطموحة 
�لعقبات عليه تذليلها،  قد ي�سطدمان بعدد من 
�إيجاد  على  ق��ادر  وز�ري  مبن�سب  وه��و  خا�سة 
�لكرة  بتطور  �لأقل  على  ت�سهم  لها  ناجعة  حلول 
ورمب��ا  �ملقبلة،  �سنو�ت  �لأرب���ع  خ��الل  �لعر�قية 
يتحقق �لتاأهل ملونديال قطر �أو ل، لكن بالتاأكيد 
�سنكون قد و�سعنا قدمًا يف ت�سحيح م�سار �لكرة 
�إذ� ما طبق منهاجه �لنتخابي وم�سى  �لعر�قية 

دون عر�قيل."

اختتمت قبل اأيام انتخابات الحتاد العراقي املركزي لكرة القدم، فاز برئا�صة 
الحتاد الكابنت عدنان درجال -وزير ال�صباب والريا�صة- بينما  فاز مبن�صب 
النائب الثاين الهّداف الدويل ال�صابق يون�ش حممود، ونال الع�صوية النجم 

الدويل ال�صابق غامن عريبي والهّداف حممد نا�صر. 

ي��ع���دون م��ن ب���اب��ة الن��ت��خ��اب��ات 
لقيادة م�شريتها..  

جن�ُم الكرة

بغداد / اأحمد رحيم نعمة

يون�ش حممود

عدنان درجال

السنة السادسة عشرة، العدد )390( 30 أيلول 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

69 ري������������اض������������ة68



تنقر�ش  ورمب���ا  �مل�����س��وؤول��ني،  قبل  م��ن  �ل��و����س��ح 
هذ�  على  �لو�سع  ظ��ل  �إذ�  �لن�سوية  �لريا�سة 

�حلال. 
* بر�أيك كيف نبني �لقاعدة؟

ووقت  تخطيط  �إىل  حتتاج  �لالعبة  �سناعة   -
�أ�ساًل  �لقاعدة  كانت  ف��اإذ�  تهيئتها،  �أج��ل   من 
ن�سوية،  منتخبات  �سنبني  فكيف  موجودة،  غري 
�لأ�سا�ش يف  وهي  �لعر�قية،  �لأندية  �أغلب  �أن  �إذ 
بروز �لالعبني و�لالعبات، لمتتلك فرقًا ن�سوية، 
�لفئة  ه��ذه  �سّرحت  �لأن��دي��ة  من  �لبع�ش  �إن  بل 
يف  �لن�سوية  �لريا�سة  جعل  ما    ! مادية  لأ�سباب 
لكنه  ج��دً�،  �سهل  �لقو�عد  فبناء  خطري،  تر�جع 

يحتاج �إىل �ملتابعة و�لدعم.
* كيف ننه�ش بالريا�سة �لن�سوية؟

ولن  تتقدم  لن  �لن�سوية  �لريا�سة  �أن  �أعتقد   -
�سرت�تيجية  خطة  هناك  كانت  �إذ�  �إل  تنه�ش 
مدًى  ي�سعون  حقيقيني  �أكادمييني  من  مر�سومة 
بالوقع  �لنهو�ش  خلطة  وبعيدً�  ومتو�سطًا   قريبًا 
�ملّر للريا�سة �لن�سوية، �ملدى �لقريب هو �لتو��سل 
مع �لالعبات ومالحظة �لتطور يف �لأد�ء، وماذ� 
تطور يف �لالعبات، �أما �ملدى �ملتو�سط يف �خلطة 
�لنتائج  نعرف  كي  م�سغرة  بطولة  نقيم  �أن  فهو 
و�لأد�ء،  �لتدريب  خالل  من  �إليها  تو�سلنا  �لتي 
لعبات  و�ختيار  �إن��ت��اج  هو  �لبعيد  �مل��دى  بينما 
�لبطولت  على  يناف�ش  ن�سوي   وطني  منتخب 
�خلارجية، �أنا م�ستعد �أن �أ�سع خطة �سرت�تيجية 
جميع  من  بها  معمول  علمية  �أ�س�ش  وفق  ناجحة 

�أن  لنريد  نحن  و�لعاملية،  �لعربية  �لعامل  ف��رق 
نوؤ�س�ش فريقًا خالل �سهر ونح�سل به على بطولة 
يكون  �أن  نريد  �أب���دً�،  ليعقل  ه��ذ�  مثاًل،  عربية 
�إىل  �إ�سافة   ، و�لنتائج  �لأد�ء  يف  ت��درج  هناك 
ذلك توفري مع�سكر�ت د�خلية وخارجية مع توفري 

�أب�سط �مل�ستلزمات.   
مدرب اأجنبي

* ر�أيك بالدوري �لكروي �لن�سوي يف كرد�ستان؟
- دوري منتظم، وهو �لأقوى، وذلك لتوفر �لأجو�ء 
و�لظروف �ملنا�سبة هناك، من م�ستلزمات ونقل 
ودعم �لأهايل �أي�سًا، لهذ� �أ�سبحت جميع �لفرق 
�لبطولت  يف  ح�سابًا  �ل�����س��م��ال   ل��ف��رق  حت�سب 
من  كبرية  قاعدة  لديهم  �أ�سبحت  بل  �ملحلية، 

�لالعبات �ملميز�ت نتيجة �لدوري �ملنتظم، فعاًل 
توجد ريا�سة ن�سوية يف كرد�ستان، وي�سريون على 
فرق  يف  بينما  �لبعيد،  للمدى  و�سرت�تيجة  خطة 
�إ�سافة  �مل��اء!  وهو  �سيء،  �أب�سط  ليتوفر  بغد�د 
�إىل �أن �لنقل من و�إىل �لنادي للتدريب �أي�سًا غري 
�أن  �جلديد  �لكروي  �لحتاد  على  نتمنى  متوفر، 
ي�سع خططًا عملية من قبل �أكادمييني على �ملدى 
�لبعيد للنهو�ش بو�قع �لكرة �لن�سوية مبا يعيدها 
�ملجاملة  عن  نبتعد  و�أن  �لأمامية  �لو�جهة  �إىل 

و�لعالقات �لتي �أو�سلتنا �إىل منحدر خطري.
* ماذ� تقول عن منتخبنا �لن�سوي لكرة �لقدم؟

- لدينا منتخب ن�سوي لكرة �لقدم، لعباته من 
يتوفر  مل  �أي�سًا  و�ملحافظات،  �لبغد�دية  �لأندية 
للمنتخب �لدعم �لكايف من �أجل �ملناف�سة بقوة يف 

�لبطولت �خلارجية.  
* ما ق�سة �ملدرب �لجنبي؟ 

�ل��ذي ي��روم �لحت��اد �لتعاقد  - �مل��درب �لأجنبي 
لكرة  �لعر�قي  �لن�سوي  �ملنتخب  لتدريب  معه 
وم��ت��ط��ورة،  �أف��ك��ار ج��دي��دة  ل��ه  بالطبع  �ل��ق��دم، 
فالحتاد بالتاأكيد �سوف يوفر جميع �مل�ستلزمات 
�مل��درب، بعدها يبحث  �إىل  �لأم��و�ل وغريها  من 
لي�ش من  �إذ  �ل��الع��ب��ات،  �لأج��ن��ب��ي ع��ن  �مل���درب 
�لحتاد  وفر  فلو  �لو�سع،  على  �لتاأقلم  �ل�سهولة 
�مل�ستلزمات  للمدرب �ملحلي لنجح، فالق�سة يف 

توفري مقومات �لنجاح ولي�ش يف نوع �ملدرب!

ل�  ك���ان  تعانيه  وم���ا  �لن�سوية  �ل��ك��رة  و�ق���ع  ع��ن 
"�ل�سبكة" هذ� �حلو�ر مع �ملدرب �لقدير ه�سام 

عبد �لأمري ..

* متى ت�سكل �لفريق �لن�سوي لكرة �لقدم؟
ت�سكل  �لن�سوية  �لقدم  لكرة  �ل�سابات  منتخب   ��
بطولة  يف  م�ساركتنا  فقبل  �أ�سهر،  �سبعة  منذ 
كاأ�ش �لعر�ق �لتي �ختتمت موؤخرً�، دخل �لفريق 
��ستعد�دً�  كركوك  حمافظة  يف  تدريبيًا  مع�سكرً� 
ر�ئعًا  م�ستوًى  �لالعبات  قدمت  حيث  للبطولة، 
خاللها  م��ن  ��ستحقنَّ  �ل��ك��اأ���ش،  بطولة  خ��الل 
��ستدعاء  �لبطولة  خالل  من  جرى  بل  �لإ�سادة، 
�لوطني  �ملنتخب  �إىل  فريقنا  من  لعبات  �أرب��ع 

عبد  ع��ادل  �ملنتخب  م��درب  �أ�ساد  �إذ  �لعر�قي، 
�إىل  ��ستدعني  �للو�تي  �لالعبات  بقدر�ت  �لقادر 

�ملنتخب.  
ل دعم ول اهتمام! 

*هل هناك �هتمام بالكرة �لن�سوية؟
تعاين  �ألعابها-  -بكافة  �لن�سوية  �لريا�سة   ����
�لإهمال من  قبل �مل�سوؤولني، �إذ ل دعم ماديًا ول 
للفرق  بالن�سبة  موجودً�  �لدعم  كان  فلو  معنويًا، 
للريا�سة  بالن�سبة  جيدة  �لنتائج  لكانت  �لن�سوية 
كثريً�  �أتاأمل  �حلال،  و�قع  هو  هذ�  لكن  �لن�سوية، 
عندما �أتابع �لأندية و�ملنتخبات �لعربية �لن�سوية 
وهي تقدم �لعرو�ش �لر�ئعة يف �لبطولت �لعربية 
ياأتي  طبعًا  �لنتائج  يف  �لتميز  ه��ذ�  و�لآ�سيوية، 

بينما  لهم،  �ملقدم  و�ملعنوي  �مل��ادي  �لدعم  من 
�لتي  �مل�ستلزمات  �أب�سط  �إىل  نفتقر  بلدنا  يف 
حتظى  �أن  �أمتنى  �مل�سو�ر،  مو��سلة  يف  ت�ساعدنا 
و�ملتابعة من  بالدعم  بلدنا  �لن�سوية يف  �لريا�سة 
يف  و�لآ�سيوية  �لعربية  �ملنتخبات  مناف�سة  �أج��ل 

�لبطولت �خلارجية.. �أمتنى ذلك.  
الدعم املادي واملعنوي

�لن�سوية،  للريا�سة  *ما �سبب عدم وجود �لدعم 
ول �سيما كرة �لقدم؟ 

�لتخطيط  غري  �سببه  �ل�سخ�سي  ر�أيي  - ح�سب 
�لف�سل  �ل�سحيح، كل �سيء ليخطط له م�سريه 
بدون �سك، لذلك جند تر�جعًا كبريً� يف �لريا�سة 
�لن�سوية، ول�سيما كرة �لقدم �لتي تعاين �لإهمال 

مدرب �صاب، قاد العديد من الفرق الن�صوية 
لكرة القدم، وجنح يف تخريج اأكرث من 
موهبة كروية ن�صوية، لي�صتقر به احلال 
مع فريق )امل�صتقبل( يف حمافظة الأنبار، 
�صارك موؤخرًا يف بطولة كاأ�ش العراق الن�صوي 
الذي اأقيم على مالعب املدينة ال�صياحية 
يف احلبانية، قدم فريقه من خاللها عرو�صًا 
رائعة يف اأغلب املباريات التي �صارك فيها.

امل�ش�ؤول�ن غري مهتّمني 
بِفَرق الريا�شة الن�ش�ية

حاورته: اأمرية حم�شن  / ت�ش�ير : ي��شف مهدي 

ه�شام عبد الأمري:
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�لتي  �لكبرية  �ملالية  �مليز�نية  من  �لرغم  وعلى 
�لقوى ظلت  �ألعاب  �أن  �إل  دينار،  �ملليار  جتاوزت 

بعيدة عن مكانتها �ل�سابقة.
ما�ٍس م�شرق وحا�شٌر فقري

�مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن  وث��م��ان��ي��ن��ي��ات  �سبعينيات  يف 
على  �لأ�سا�ش  بالدرجة  �لقوى  �ألعاب  �عتمدت 
�لتي  �لريا�سية �ملدر�سية و�ملهرجانات  �لبطولت 
للمو�هب  كخزين  �ل��رتب��ي��ة،  م��دي��ري��ات  تقيمها 
وقد  وقاريًا،  عربيًا  �لتتويج  من�سات  تبو�أت  �لتي 
�لأ�سماء  من  �لعديد  �ملهرجانات  تلك  �أف���رزت 
�لتي مثلت �ملنتخبات �لوطنية �لعر�قية، وحققت 
�ملتوفرة  �لإمكانات  �لرغم فقر  �لإجناز�ت، على 

�آنذ�ك، فنيًا وماديًا.
وقائمة �لريا�سيني �لذهبيني طويلة، لعل �أبرزهم 
لعيبي،  وعبا�ش  �ل�سيخلي،  �سامي  �لفذ  �لعد�ء 
عبد  وع��وف  غ��ازي،  وناجي  لفته،  علي  وعبا�ش 
و�إميان  ن��وري،  و�إمي��ان  كاظم،  وح�سن  �لرحمن، 
طعي�ش،  وع��دن��ان  �سبيح،  و�إمي���ان  �لأم���ري،  عبد 
�لألقاب  و�آخرون ممن ح�سدو�  ومي�ساء ح�سني، 

و�مليد�ليات يف �مل�سابقات �خلارجية.
تخبط اإداري 

ُيرجع �لعد�ء �لدويل �ل�سابق )عبا�ش علي لفتة( 
�لعر�قية  للمنتخبات  �أ�سباب �لإخفاقات �ملتكررة 

�إد�ري(  )خلل  �إىل   �لقوى  �ألعاب  م�سابقات  يف 
�أوًل.

�حتاد  �أع�ساء  �أغلب  �إن  يقول  �ل�سدد  هذ�  ويف 
ومل  باللعبة،  عالقة  لهم  لي�ست  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب 
من  يكفي  ما  ميتلكون  ول  ممار�ستها  لهم  ي�سبق 

�خلربة لإد�رتها.
و�أ�سار �إىل �أن �لتخبط �لإد�ري لزم عمل �لحتاد 
�لتي  �للعبة  ه��ذه  نتائج  على  بتد�عياته  و�أل��ق��ى 
لإع���د�د  �لطويلة  و�خل��ط��ط  �لبناء  �إىل  حت��ت��اج 

�لأبطال.
وتابع: لي�ش من �ملعقول �أن يخلو �لحتاد من لعب 
�سابق يدير �للعبة با�ستثناء �لدكتور زيدون، �لذي 
�إد�ري��ًا، لكنه بات يتحمل �لعبء �لأكرب يف  جنح 

ف�سل �لحتاد.
ب��ع��ي��دون عن  �لحت���اد  �أع�����س��اء  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل��ب��ط��ولت،  يف  �إل  ن���ر�ه���م  ول  �ل��ري��ا���س��ي��ني، 
على  �لنقاط  و�سع  �لحت��اد  من  لبد  وب�سر�حة 
�لوطنية  �ملنتخبات  مدربي  ت�سمية  يف  �حل��روف 
ماتوقع  د�ئ��م��ًا  �لتي  �مل�سبوهة،  �لأن��دي��ة  و�إب��ع��اد 
تعطي  �لأن��دي��ة  �أن  �سحيح  م���اآزق،  يف  �لحت���اد 
�سمعة  ح�ساب  على  لكن  �ل���رو�ت���ب،  �ل��الع��ب��ني 
�إىل  �لألعاب  عرو�ش  تعود  �أن  �أردنا  فاإذ�  �للعبة، 
جوهرية  تغيري�ت  من  فالبد  و�إبد�عها،  تاألقها 
يف �لإد�رة و�ملدربني و�لالعبني، 
و�لع��ت��م��اد ع��ل��ى �خل����ربة من 

جنوم �لعر�ق �ل�سابقني.
الألعاب الفردية 

ف��ي��م��ا ق����ال م�����درب �مل��ن��ت��خ��ب 
�إن  ر����س��ي(:  )فر��ش  �لوطني 
�أل��ع��اب  ري��ا���س��ة  ت��ر�ج��ع  �سبب 
�لذي  �لعام  �لو�سع  هو  �لقوى 
�نعك�ش  ما  بالفو�سوية،  يت�سم 
�لعر�قية،  �لريا�سة  على  �سلبًا 
فقد  �ل�سابقة  �ل��ف��رتة  يف  �أم���ا 
كبرية  �لإجن����از�ت  فيها  كانت 
ب�����س��ب��ب ����س��ت��ق��ر�ر �ل��ق��ي��اد�ت 
�ل�سباب  وز�رة  يف  �لريا�سية 
بينما  و�لأومل��ب��ي��ة،  و�ل��ري��ا���س��ة 
�ل�����س��ن��و�ت  جن���د �جل��م��ي��ع يف 

لذلك  �ملنا�سب،  عن  يبحثون  �ملا�سية  �لقليلة 
�أننا منذ  و�لدليل  و�لريا�سيني،  �لريا�سة  �أهملت 
�سبعة �أ�سهر مل نت�سلم رو�تبنا، ولنعرف من �أين 
�لتاأخري ومن هو �مل�سوؤول عنه، ناهيك عن �لبنى 
على  �لالعبني  ن��درب  ج��دً�،  �ل�سعيفة  �لتحتية 
�ل�سقوق  ترقيع  على  باأيدينا  نعمل  ممزق  ب�ساط 
على  يرك�ش  �لالعب  وكاأن  ممزق  �لتارتان  فيه! 
)�سّبة(! قدمنا �أكرث من طلب �إىل �ل�سيد �لوزير 
طلبات  نقدم  م��رة  م��ن  �أك��رث  ج���دوى،  دون  لكن 
�لقوى،  لألعاب  و�أج��ه��زة  �أدو�ت  على  للح�سول 
ول جند �أي رد، نتمنى �أن ينظر �لوزير �إىل باقي 
�لألعاب، �إذ �أن �لألعاب �لفردية مظلومة جدً� يف 
من  عانت  �لتي  �لقوى  �ألعاب  ول�سيما  �لعر�ق، 
يف  ت�سهم  �لتي  �مل�ستلزمات  �أب�سط  وج��ود  ع��دم 

جناح مهمة �ملدرب.
غياب التخطيط

)حيدر  �لريا�سي  �ل�سحفي  يقول  جانبه،  من 
كاظم(: لقد فقدت ريا�سة �ألعاب �لقوى بريقها 
�أن ك��ان��ت )ع��رو���ش  يف �لأع�����و�م �لأخ����رية ب��ع��د 
و�لآ�سيوية  �لعربية  �لبطولت  مت�سيدة  �لألعاب( 
�إىل  تر�جعها  �أ�سباب  وت��ع��ود  م�ست،  �سنني  يف 
بفعالياتها،  �خلا�سة  �لتحتية  �لبنى  توفر  عدم 
وقلة �لدعم �ملادي مقارنة بكرة �لقدم �لتي تاأخذ 
�لن�سيب �لأكرب من �لهتمام، ف�ساًل عن غياب 

�لتخطيط.
�إىل مر�جعة  �لقوى بحاجة  �ألعاب  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لعربية  ب��ال��دول  �ل��ل��ح��اق  �أج���ل  م��ن  ح�ساباتها 
و�لآ�سيوية �لتي تطورت كثريً� يف �لآونة �لأخرية، 
كانت  �إذ  و�مل���ي���د�ن،  �ل�ساحة  �أل��ع��اب  ول�سيما 
و�سامًا   ١8( طوكيو  �أوملبياد  يف  �لعرب  ح�سيلة 
و�لأردن  و�ملغرب  وتون�ش  وم�سر  لقطر  ملونًا(، 
من  و�ل��ك��وي��ت،  و�ل�سعودية  و���س��وري��ا  و�لبحرين 
�لقوى،  �أل��ع��اب  يف  ملونة  ميد�ليات   ٣ �سمنها 
�أومل��ب��ي��ًا يتطلب ج��ه��ودً�  �ل��ت��ف��وق  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
�حتاد  وتعاون  �سخمة  مالية  وميز�نية  حكومية 
من  �لأومل��ب��ي��ة،  و�للجنة  �ل�سباب  ووز�رة  �للعبة 
�أجل و�سع خطة عمل طويلة �ملدى، وفرتة ل تقل 
عن �أربعة �أعو�م لإعد�د �ملو�هب، وهو ما ي�سمى 

مب�سروع �لبطل �لأوملبي.

يبدو اأن ريا�صة األعاب القوى اأو "عرو�ش الألعاب الريا�صية" 
ت�صري يف خط متعرج! جلهة النتائج الهزيلة والنتكا�صات 

املتكررة، �صواء يف البطولت الأوملبية اأم الآ�صيوية، وحتى 
العربية التي كان للعراق ق�صب ال�صبق فيها.

بغداد / اأحمد  ال�شاعدي

الألعاب
لالإخفاِق اأ�شباٌب 

اإدارية 

عرو�س
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 ،٢٠٠6 ح��ت��ى   ٢٠٠٤ م��ن  ل��ري���ش  ل��ن��ادي  ل��ع��ب 
�ملحرتفني  دوري  م��ن  �ل��ن��ادي  ه��ب��وط  بعد  لكن 
�لبلجيكي، ��سرتى نادي �إندرخلت ١٣ لعبًا �سابًا 
من  كان   ،٢٠٠6 مو�سم  منت�سف  يف  لري�ش  من 

�سمنهم لوكاكاو.
بعد و�سوله �ىل عمر �ل���١6 عامًا  جرى �لتعاقد 
عام  �إندرخلت  لنادي  �لأول  �خلط  قبل  من  معه 
�أن  لوكاكو  و��ستطاع  �سنو�ت،  ثالث  ملدة   ٢٠٠9
له،  كروي  مو�سم  �ول  يف  �لفريق  هد�ف  ي�سبح 
�ل��دوري  بطولة  للفريق يف  �أه��د�ف   ٤ �سجل  كما 
�لأوروبي، ويف �ملو�سم �لثاين له مع �لفريق �سجل 

٢٠ هدفًا.
مع ت�صيل�صي 

ت�سيل�سي  ن��ادي  �إىل   ٢٠١١ ع��ام  لوكاكو  �نتقل 
�لإنكليزي ب�سفقة ١٢ مليون يورو، وجرى �لتوقيع 
�إع��ارت��ه  ومت��ت  ���س��ن��و�ت،  خم�ش  مل��دة  بعقد  معه 
�ألبيون  برومويت�ش  و�ست  نادي  �إىل  و�حد  ملو�سم 
عام ٢٠١٢، ويف عام ٢٠١٣ �ن�سم �ىل فريق نادي 
�ختري  وقد  �أي�سًا،  �لإع��ارة  �سبيل  على  �يفرتون 
�سمن �أف�سل ع�سرة لعبني �سباب يف �وروبا، بعد 
ملدة خم�ش  �ملرة عقدً�  وّقع هذه  �لإع��ارة  فرت�ت 

�سنو�ت مع نادي �يفرتون عام ٢٠١٤ . 
عام ٢٠١٧ رف�ش لوكاكو عقدً� جديدً� ملدة خم�ش 
يف  �إ�سرتليني  جنيه  �أل��ف   ١٤٠ ب��ر�ت��ب  �سنو�ت 

�لأ�سبوع و�سط �سائعات عن عودته �إىل ت�سيل�سي.
اللعب مع مان�ص�صرت

يونايتد  ملان�س�سرت  لوكاكو  لعب   ٢٠١٧ ع��ام  يف 
خيار  مع  �سنو�ت  خم�ش  مل��دة  عقًد�  وق��ع  ،حيث 
يك�سف عن  �أنه مل  �لرغم من  �أخ��رى، على  �سنة 
قيمة �ل�سفقة ر�سميًا، فقد مت ت�سجيلها مببلغ ٧٥ 
مليون جنيه �إ�سرتليني، بالإ�سافة �إىل ١٥ مليون 
لوكاكو  توقيع  وجاء  كاإ�سافات،  �إ�سرتليني  جنيه 
بعد يوم و�حد من مغادرة كابنت فريق مان�س�سرت 
�إىل  ليعود  للنادي  روين  و�ي��ن  �ل�سابق  يونايتد 
لوكاكو  طلب   ،١8–٢٠١٧ مو�سم  قبل  �إيفرتون، 

�إبر�هيموفيت�ش  زلت��ان  من  �إذن  على  �حل�سول 
منه   9 رقم  �لقمي�ش  يرتدي  �أن  ميكنه  كان  �إذ� 

و�أعطي لوكاكو �لرقم.
كما لعب لوكاكو لنادي �إنرت ميالن �لإيطايل  يف 
قيمته  �سنو�ت  موقعًا عقدً� خلم�ش   ، عام ٢٠١8 

8٠ مليون يورو.
روملو لوكاكو بعد التوقيع مع 

ت�صل�صي
مع  وقع  عندما  �لأندية  مع  حمطاته  �آخر  وكانت 
نادي ت�سيل�سي �لإنكليزي ٢٠٢١ حني �علن �لنادي 
لوكاكو،  روملو  �لبلجيكي  �ل��دويل  �ملهاجم  �سم 
قادمًا من نادي �إنرت ميالنو �لإيطايل، وذلك لقاء 
مبلغ قيا�سي يف تاريخ �لنادي �لإنكليزي و�سل �إىل 
9٧.٥ مليون جنيه �إ�سرتليني. ووقع لوكاكو على 

عقد ملدة ٥ �سنو�ت.
عام  يف  لت�سل�سي  �سابقًا  لعب  قد  لوكاكو  وك��ان   

مو��سمه،  �أول  وب��ع��د  �أن���ه  �إل   ،٢٠٢١
�إىل  �لإع����ارة-  �سبيل  -على  �نتقل 

�ألبيون،  بروميت�ش  و�ست  كل من 
�إىل نادي  مل��دة ع��ام، وم��ن ثم 
�إي��ڤ��رت��ون مل���دة ع���ام �أي�����س��ًا، 
ب��ع��ده��ا وق����ع م��ع��ه��م ع��ق��دً� 

لوكاكو  �ن��ت��ق��ال  يعد  ن��ه��ائ��ي��ًا. 
تاريخ  يف  �سفقة  �أغ��ل��ى  ث��اين 

�سفقة  بعد  �لإنكليزية  �لأندية 
قبل  ج��رت  �ل��ت��ي  كريل�ش،  ج��اك 

ن��ادي  م��ن  مبوجبها  و�نتقل  �أي���ام، 
�أ�ستون فيال �إىل مان�س�سرت �سيتي لقاء 

١٠٠ مليون جنيه ��سرتليني.
لوكاكو.. اإجنازات واألقاب

ح��ق��ق روم��ي��ل��و ل��وك��اك��و �ل��ع��دي��د من 
�لإجن�������از�ت و�لأل����ق����اب مع 

فيها  لعب  �لتي  �لأن��دي��ة 
بلجيكا  منتخب  وم���ع 

خ�������الل م���������س����و�ره 

�لكروي.
�ل���دوري  بطولة  �إن��درخل��ت  ن���ادي  م��ع  ن��ال  فقد 
ميالن  �إنرت  نادي  ومع   ،٢٠١٠ مو�سم  �لبلجيكي 
كما   ،٢٠٢١ مو�سم  �لإي��ط��ايل  �ل����دوري  بطولة 
حقق معه و�سافة بطولة �لدوري �لأوروبي مو�سم 
�لثالث  �أحرز �ملركز  ٢٠٢١، ومع منتخب بلجيكا 

يف مونديال كاأ�ش �لعامل عام ٢٠١8.
جائزة  لوكاكو  حقق  �ل�سخ�سية  �جل��و�ئ��ز  وم��ن 
و�أي�سا   ،٢٠١٠ مو�سم  �لبلجيكي  �ل��دوري  هد�ف 
�ل��دوري �لأوروب���ي يف نف�ش  حقق جائزة ه��د�ف 

�لعام.
�أف�سل لعب يف مو�سم  �أحرز لوكاكو جائزة  كما 
كما  �لإنكليزي،  �إيفرتون  نادي  مع   ٢٠١-٢٠١٧6
نال جائزة �حلذ�ء �لربونزي يف مونديال ٢٠١8 

يف رو�سيا.

لعب املنتخب البلجيكي

 "ل�كاك�" 
ل اإندرخلت وميالن�  مثَّ

وتنّقل بني اأعرق الأندية الإنكليزية 

يعد لوكاكو اأحد 
اأبرز لعبي املنتخب 

البلجيكي ونادي 
ت�صيل�صي النكليزي: 

لوكاكو، تولد ١٩٩3.  يف 
بداية حياته الكروية 

تدرج يف اللعب من 
الفئات العمرية لكرة 
القدم، فكانت بدايته 

مع نادي )لري�ش( حيث 
اكت�صف من قبل ك�ّصافة 

نادي لري�ش البلجيكي 
لين�صم اإىل اأكادميية 

ال�صباب
اعداد:الق�شم الريا�شي

امل�شدر: ويكيبيديا
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عندما يتجاوز الإن�صان الـــ40 عامًا، 
فاإن الغالبية من الن�صاء والرجال 

يزداد وزنهم ب�صكل غري طبيعي، لذلك 
فاإن ممار�صة الريا�صة ب�صكل منتظم 

قد توقف تراكم الن�صيج الدهني، 
واإنها حتافظ على تن�صيق اجل�صم. 

�شتة متارين للتخل�س
من الكر�س ملا بعد الأربعني..

عمومًا هناك بع�ش �لتمارين �لريا�سية �لتي 
على  �حلفاظ  يف  و�ل��رج��ال  �لن�ساء  ت�ساعد 

�لأج�سام بعد تقدم �لعمر:

مع  �جل�����س��م  �ن��ح��ن��اء  ه���و  �ل��ت��م��اري��ن  �أول 
و�لرجال  �لن�ساء  غالبية  لدى  �ل�سرتخاء، 
يف  �مل��وج��ودة  �لركبة  باطن  ع�سالت  تكون 
ولي�ش  �سلبة،  للفخذين  �خل��ل��ف��ي  �جل���زء 
تقدم  مع  باحلركات  �لقيام  با�ستطاعتها 
�لريا�سي  �لتمرين  مبمار�سة  لكن  �لعمر، 
من  بع�سًا  �لع�سالت  ت�سرتجع  �خلفيف 
�إىل  �أوًل  نحتاج  بالتمرين:  للبدء  مرونتها. 
للركبتني،  حم��اذي��ًا  �رتفاعها  يكون  طاولة 
�لطاولة  على  �ليمنى  �لقدم  �ملمار�ش  ي�سع 
م�ستقيم،  ب�سكل  �لي�سرى  �ل�ساق  تكون  فيما 
بحيث  برهاوة  �ليمنى  �لركبة  ثني  ثم  ومن 
�لعملية لفرتة ع�سر ثو�ن، بعد  حتافظ على 
ذلك نكرر نف�ش �لتمرين مع �ل�ساق �لي�سرى 

، ي�ستغرق هذ� �لتمرين �لب�سيط فرتة قليلة 
ولع�سر مر�ت دون �أي �إجهاد للج�سم، �سيجد 

�ملطبق للتمرين حيوية ون�ساطًا للج�سم.   

فهو  �ملهمة  �لريا�سية  �لتمارين  ث��اين  �أم��ا 
هذ�  ممار�سة  يجب  �إذ  �لقرف�ساء،  جلو�ش 
�لتمرين من �أجل جتنب �أمل �لظهر. �لبد�ية 
مد  مع  �ل�ساقني،  تباعد  مع  بالوقوف  تكون 
�لظهر،  و��ستقامة  �لأم���ام  �إىل  �ل��ذر�ع��ني 
كل  مع  بعمق  �لتنف�ش  يجب  �لنحناء  وعند 
�أكرث  �لتمرين  نزول و�سعود باجل�سم، يكرر 
�ليوم،  يف  ف��رت�ت  وبثالث  م��ر�ت  ع�سر  من 
�أن يكون �لتمرين بني يوم و�آخر من  ويحبذ 

�أجل ن�ساط وحيوية للج�سم.

ب��احل��ب��ل، هذ�  �لقفز  ه��و  �ل��ت��م��اري��ن  ث��ال��ث 
�أنه  �أولها  للج�سم  جّمة  فو�ئد  فيه  �لتمرين 
وبقية  �لقلب  ع�سالت  تقوية  على  ي�ساعد 

ح��رق  يف  ي�سهم  ك��م��ا  �جل�����س��م،  ع�����س��الت 
كيفية  �حلر�رية.  �ل�سعر�ت  من  ن�سبة  �أكرب 
ممار�سته: �لوقوف مع �سد ع�سالت �لبطن، 
ومن ثم �لقفز برهاوة على �أطر�ف �لأ�سابع 
ويكون �لقفز بالقدمني لفرتة قليلة، ثم تبدل 
�لتمرين  ه��ذ�  ويطبق  �أي�سًا،  و�ح��دة  بقدم 

لأكرث من خم�ش مر�ت .

ب��ت��و�زن �جل�سم  �ل��ت��م��ري��ن �ل��ر�ب��ع  وي��ك��ون 
ب�����س��اق و�ح����دة، وم���ن �أج���ل �حل��ف��اظ على 
�لتمارين  ممار�سة  من  لبد  �جل�سم  ت��و�زن 
�لريا�سية ب�سكل منتظم وفق جدول �سحيح 
�لتمرين  ه��ذ�  وممار�سة  �ملمار�ش،  ي�سعه 
تكون �أوًل بالرتكاز على �ل�ساق �ليمنى ورفع 
ثم  �ل��ورك،   �ليدين على  و�سع  مع  �لي�سرى 
مرة  من  �أكرث  �لعملية  وتكرر  �ل�ساق،  تغيري 

لتقوية ع�سالت �ل�ساقني.

�أما خام�ش �لتمارين فهو �ل�تاأمل، وهو مترين 
ر�ئع ومفيد للج�سم �أي�سًا، يركز على عملية 
�لتنف�ش مع �كت�ساب �ملرونة، بل ي�ساعد هذ� 
و�ل�سعور  �لتوتر  من  �لتخل�ش  يف  �لتمرين 
ممار�سته  وتكون  �ليومية،  �حلياة  برفاهية 

�أكرث من ثالث مر�ت �أ�سبوعيًا.

ع�سالت  على  �حلفاظ  مترين  يكون  فيما 
على  بال�ستلقاء  �ل�ساد�ش،  وه��و  �لأرد�ف، 
مع  ب��الأر���ش  �لقدمني  �لت�ساق  مع  �لأر���ش 
�لوركني  ودف��ع   ،  9٠ بدرجة  �لركبتني  ثني 
�لبطن،  ع�����س��الت  ���س��د  ع��رب  �لأع���ل���ى  �إىل 
قليلة  لفرتة  �لعملية  ه��ذه  على  و�ل�سيطرة 
لتتجاوز �خلم�ش ثو�ن، ومن ثم �ل�سرتخاء 
طبيعتها.  �إىل  �لأرد�ف  وع��ودة  مرونة  بكل 
�أكرث من ع�سر مر�ت،  تكرر هذه �حلركات 
تقوية  ي�ساعد يف  ومريح  ب�سيط  وهو مترين 
لبقية  م��رون��ة  ويعطي  �لأرد�ف  ع�سالت 

ع�سالت �جل�سم.

اعداد:الق�شم الريا�شي
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اس��������رت��������ي

اأ�شباب الغرية
�لغرية  نار  ن�سوب  �إىل  تقود  �أمور  هناك جملة 
بني �ملوظفني، لكن �ساحب �لعمل �لنبيه يعرف 

كيف يتفادى ن�سوبها  ومنها:
الرتقيات

�سروري  ج��زء  �لرتقيات  �أن  من  �لرغم  على 
�لعمال  ي�سعر  عندما  لكن  عمل،  بيئة  �أي��ة  يف 
بها  وخ�شَّ  بالرتقيات  جتاهلهم  مديرهم  �أن 
من هم �أقل تاأهياًل منهم، فهنا ل تتولد �أجو�ء 
ثقيلة  �لعمل  �أج��و�ء  �ست�سبح  بل  ففط،  غرية 
�أحد  ترقية  �ملدير  على  توجب  ف��اإذ�  تطاق.  ل 
موظفيه ممن لديه خلفية عمل م�سابهة لبقية 

�لغرية  م�ساعر  �إ�سعال  تفادي  فعليه  زمالئه، 
زميلهم  مل��وؤه��الت  �سرحه  خ��الل  م��ن  لديهم 
موظفيه  متكن  طرقًا  �قرت�حه  مع  –�ملرّقى- 
م�ستقباًل،  بالرتقيات  فر�سهم   زي���ادة  م��ن 
زجهم   �أو  �لتدريب  من  مزيد  على  كاحل�سول 

يف مهام �أكرث �سعوبة.
املحاباة 

معينون  موظفون  د�ئمًا  �لعمل  �أ�سحاب  لدى 
�ملزيد  بهم  ويجمعهم  بالر�حة معهم  ي�سعرون 
حتب  قد  �أنك  فرغم  �مل�سرتكة.  �لقو��سم  من 
عليك  يتوجب  لكن   غ��ريه،  من  �أك��رث  موظفًا 
وجتنب  مب�����س��او�ة  �مل��وظ��ف��ني  جميع  م��ع��ام��ل��ة 

�سيا�سية �لكيل مبكيالني. خذ باآر�ئهم جميعَا، 
بدل �لعتماد على فئة خمتارة  منهم كل مرة 
�لغرية  ن�سوب  منع  ب�سهولة  لإر�سادك. ميكنك 
هي  �أفكارهم  ب��اأن  ي�سعرون  جميعًا  بجعلهم  

مو�سع تقدير و�عجاب لديك.
قلة العمل اجلماعي

يتلقى  عندما  و�لغرية  �ل�ستياء  ينمو  ما  غالبًا 
ف��ري��ق م��ن �مل��وظ��ف��ني م��ع��ام��ل��ة خ��ا���س��ة  دون 
�ملوظفني  من  جمموعة  ت�سطر  فقد  غريهم. 
با�ستمر�ر للبقاء �إىل وقت متاأخر، بينما ُي�سمح 
ملجموعة �أخرى باملغادرة يف �لوقت �ملحدد. �إن 
�سقف  يرفع  �جلماعي  للعمل  �حلاجة  تاأكيد 

�جلميع  يعمل  عندما  ول�سيما  �لإن��ت��اج��ي��ة، 
�لتهام  �أ�سابع  توجيه  من  ب��دًل  و�ح��د  كفريق 

وحماولة تفوق بع�سهم على بع�ش.
�صرورة فهم اأرباب العمل للغرية

تعد �لقدرة على فهم وتف�سري �مل�ساعر، ول�سيما 
يف  �لأهمية  بالغة  مهارة  "�ل�سلبية"،  �مل�ساعر 
قادة  جتاهل  ويعد  �لقائد.  �أدو�ت  جمموعة 
�لعمل للح�سد و�لغرية �أمرً� حمفوفًا باملخاطر، 
�إذ يلعبان  دورً� مهمًا يف �سلوك �أع�ساء �لفريق 

وجودة �لعمل وتفاعالت �لزمالء.
الغرية تعزز ال�صلوكيات الهدامة

�لنا�ش  ي�سعر  ع��ن��دم��ا  �أن���ه  �لأب���ح���اث  تظهر 
بالغرية، فاإنهم يكونون �أقل ��ستعد�دً� مل�ساركة 
لالنخر�ط  عر�سة  �أكرث  وي�سبحون  �ملعلومات 
يف �لتخريب و�ل�سلوكيات �لجتماعية �لهد�مة. 
م�ساعدة  ع��ن  ميتنعون  م��ا  غ��ال��ب��ًا  فتجدهم 
�لفريق  م��ع  �نفتاحًا  �أق��ل  ويكونون  �لآخ��ري��ن 

وين�سحبون من عملهم، ما يوؤدي �إىل �نخفا�ش 
�لأد�ء.

هناك  يكون  عندما  و�حل�سد  �ل��غ��رية  حت��دث 
ت�����س��ور ب��ع��دم �مل�����س��او�ة ب��ني �مل��وظ��ف��ني، �أو 
�لتناف�ش  �إىل  باحلاجة  �لنا�ش  ي�سعر  عندما 
�أظهرت  �لفردي،  �مل�ستوى  على  �مل��و�رد.  على 
بتقدير  يتمتعون  �لذين  �أولئك  �أن  �لدر��سات 
�أكرب لذ�تهم هم �أكرث عر�سة ل�ستخد�م �لغرية 
�لأ�سخا�ش  لكن  حتفيزيتني،  كقوتني  و�حل�سد 
�لغرية   يعتربون  �أعلى  ع�سابية  يعانون  �لذين 
م�ساعر  من  للتخفيف  وي�سعون  مرهقًا  �أم��رً� 
عقدة �لنق�ش لديهم من خالل تقوي�ش مكانة 

�لأفر�د �لآخرين يف �ملوؤ�س�سة. 
من  وجزء  طبيعية  عاطفة  هي  �ملهنية  �لغرية 
ر�أ�سها  ت��ربز  عندما  لكن  �لإن�����س��ان،  كينونة 
تكون  �أن  مي��ك��ن  �ل��ع��م��ل،  م��ك��ان  يف  �ل��ق��ب��ي��ح 
�لنف�ش  علماء  يتفق  وبينما  وخيمة،  �لعو�قب 
�إل  خمتلفة،  و�لغرية  �حل�سد  م�ساعر  �أن  على 
كيفية  حيث  من  وثيقًا  �رتباطًا  مرتبطة  �أنها 
روؤية �لنا�ش لتجاربهم يف مكان �لعمل وكيفية 

�إدر�كها وتاأطريها.
تقييم النظم 

حتدث جميع �مل�ساعر د�خل �ل�سياق �لتنظيمي 
�لغ�سب،  عك�ش  على  �ل�سركة.  بثقافة  وتتاأثر 
لالعرت�ف  �جتماعيًا  مقبولة  طريقة  توجد  ل 
باأنه  �ملرء  يعرتف  �أن  �لآخرين.  وح�سد  بغرية 
م�ساعر  ع��ن  ك�سف  �أن��ه  يعني  بالغرية  ي�سعر 
ميكننا  �لعمل،  مكان  د�خل  بالدونية.  عميقة 
وتتيح  �لن�سط  �ل�ستجو�ب  تدعم  بيئة  خلق 

م�ساحة للك�سف عن م�ساعر عدم �لكفاءة.
كما ت�ساعد �أنظمة �إد�رة وتقييم �لأد�ء �لعادلة 
و�لإجر�ء�ت �ملوحدة يف تقليل �لغرية. غالبًا ما 
�لد�فع.  من  تزيد  �ملناف�سة  �أن  خطاأً  نفرت�ش 
�مل�ساعر  �ل��غ��رية  تعزز  �أن  ميكن   ، �ل��و�ق��ع  يف 
وخجولة.  خائفة  عمل  بيئة  تولد  �إذ  �ل�سلبية، 
�لعادل  �لتخ�سي�ش  �سمان  ي�ساعد  �أن  ميكن 
�ملوظفني  تعاون  يدعم  نظام  وتنفيذ  للمو�رد 
وثقافة  �حل�سد  تقليل  يف  �جلماعي  و�لعمل 

�لغرية.

طرق ب�صيطة 
مكان  يف  �لغرية  مع  للتعامل  �لأوىل  �لطريقة 
حماربة  ميكنك  فال  ت�سخي�سها،  هي  �لعمل 
�أن��ه  حتى  تعرف  ل  �أن��ك  �أو  مرئي  غ��ري  �سيء 

موجود.
ز على قدراتك ركِّ

�إذ� كنت ت�سعر بالغرية من زمالئك يف �لعمل، 
نف�سك  مقارنة  عن  وتوقف  نف�سك  على  رك��ز 
بذ�تك  �رت���ِق  نحوهم  غريتك  لتفادي  بهم، 
�إذ�  �أما  ملناف�ستهم،  �لعمل  يف  مهار�تك  وطور 
فمن  نحوك،  بالغرية  ي�سعرون  زم��الوؤك  كان 
خلق  دون  للحيلولة  غريتهم   جت��اوز  �لأف�سل 
لدينا  وكلنا  خمتلفون  كلنا  م�سحونة.  �أج��و�ء 
نقاط �سعف وقوة، فال د�عي للغرية من جناح 
�لآخرين، فقط ركز على تطوير ذ�تك، لتكون 

بنف�ش م�ستو�هم، ل بل حتى �أعلى منهم.
جتنَّب التباهي

جتنب �لتباهي و�لتفاخر بنف�سك وبنجاحاتك 
لالأ�سخا�ش  ب��اًل  ُتعر  ل  كما  �لآخ��ري��ن،  �أم��ام 
�نظر  �أمامك.  بنجاحاتهم  يتفاخرون  �لذين 
لنجاحك على كونه جزءً� من جناح موؤ�س�ستك 

ول تنظر �إليه من ز�وية  �سخ�سية فردية. 
تفاَد التخطيط العدائي

ل تدع �لغرية تاأخذك �إىل نقطة جتعلك تخطط 
�أن  �أدرك��ت  �إذ�  �أما  �لآخرين،  بالنيل من  فيها 
لك  وي�سمر  نحوك  بالغرية  ي�سعر  ما  �سخ�سًا 
باأنه  فثق  عملك،  يف  تف�سل  جلعلك  نو�يا  �سرً� 
وعليك  �سامة،  �ف��ك��ارً�  يحمل  �سلبي  �سخ�ش 

جتنبه لر�حة بالك.
ه عالقات العمل الغرية ت�صوِّ

�لغرية يف مكان �لعمل هي عاطفة �إن�سانية تن�ساأ 
عندما ي�سعر زمالء �لعمل بالغرية من زميلهم 
�أو  �لأم��ان  بعدم  �أفكار  لديهم  فتتولد  �ملتميز، 
�لقلق ب�ساأن �أهميته وقيمته يف �ملوؤ�س�سة. �لغرية 
�لعالقات  على  �سغطًا  تخلق  �لعمل  مكان  يف 
وت�سبب �مل�ساكل. قد ي�ساند �ملدير �أحد عماله 
يف  �لنميمة  �إىل  ي��وؤدي  ما  �آخ��ر،  ح�ساب  على 

�ملكتب و�لتخريب، وحتى �لتنمر. 

ال�صعور بالغرية قد ينتابنا جميعًا، وقد نح�ش به يف كل مكان 
من حولنا. فثمة غرية ما بني الأقارب واملناف�صني واملحبني، 
وثمة غرية تتولد بني زمالء العمل. من الطبيعي اأن ن�صعر 

بالغرية اأحيانًا، فنحن جميعًا ب�صر، لكن علينا عدم املبالغة فيها، 
للحيلولة دون تدمري كياننا ال�صخ�صي، الذي قد يدفعنا لالنتقام 

من زمالء العمل الناجحني، اإذ يولد التعامل غري ال�صحيح مع 
الغرية يف مكان العمل انخفا�صًا يف �صقف الإنتاجية وت�صبح 

البيئة غري �صحية.

الغرية قد تدفع لالنتقام!

عن موقع �صمول بزنز

ترجمة: اآلء فائق
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دكاكني  �سوقتها  �لتي  �لناقمة  �لعد�ئية  ثيمُة 
�لذ�كرة  حل�سِو  و�لأدب  �لدر�ما  وِفخاخ  �ل�سينما 
كلما  ت�سرخ  ُمرعبة  �إن��ذ�ٍر  ب�سفارِة  وحر��ستها 
�سرنا  لدرجٍة  �لأِب"  "زوجة  جملة  �أحدنا  لفظ 
�أنف�سنا ب�سياج  نتو�رثها ونكرُب ل �سعوريًا ونحيط 

�خلوف من كائن مفرت�ش ��سمه "زوجة �لأب."
ر�أ�ش �ملكائد

ُترى ما حكايُة ذكورية �ل�سينما �لتي ُت�سور �ملر�أة 
على  در�م��ي��ًا  وجُت��ربه��ا  حاجة"  "ر�أ�ش  �لبديلة 
�ل�سينما  �أدخلت  وملاذ�  باملكائِد،  �لعاطفة  �َسْحذ 
�لغربية �سوَء �حلد�ثة على منطيتها، و��ستبدلت 
�لعالقات �لبايولوجية بثقافِة �لعائلِة �لبديلة، وما 
يز�ُل طامرً�  �لذي ل  �لإ�سالمي  �لرت�ث  هَي عّلة 

ر�أ�سه بكهوِف �لتحرمي وَعْور�ت �لن�ساء؟
حياة وتناق�صات

من  ينبعان  �ل�سينما  و�ُسباك  �لإخر�جية  "�لروؤيُة 
�مل���ر�أة م��ع��ّززة در�م��ي��ًا يف  �ل��و�ق��ع، لذلك جعلُت 
�لأب  بقي  �لزوجة  توفيت  �أن  بعد  )نباح(  فلمي 

من�سغاًل برتبية �أولده، وحافظًا لذكر�ها."
�لعر�قي  و�ملمثل  �ل�سينمائي  �ملخرج  ب��د�أ  هكذ� 
�أكرث  متابعًا  �أمني(  )جمال  �لدمنارك  يف  �ملُقيم 
م�سرحيات  منه  �أجن��ز  وقد  م�سهور،  �أدب��ي  عمل 
و�ق��ع��ي��ة، هي  و�أف���الم���ًا  ���س��ور متحركة  و�أف����الم 
"ميديا"  رو�ي��ة  يف  نن�سى  ل  كما  "�سندريال"، 
�ألب�ست  �ل��ت��ي  )ي��ورب��ي��د���ش(،  �ل��ي��ون��اين  للكاتب 
عرو�ش زوجها يف يوم زفافها ثوبًا �سحريًا ن�سجته 
بيديها ليذيب حلمها، ثم ذبحت �أولده و�أطعمتهم 
لزوجها دون �أن يعلم. وتاريخيًا ن�ست�سهد بزبيدة 
�لر�سيد  هارون  حتري�ش  من  به  تقوم  كانت  وما 
على �إعطاء �بنها �لأمني �حلكم من بعد �أبيه بدًل 

من �بنه من زوجته �لأوىل.
وجود  من  �حلديثة  �لثيمة  تخلو  ل  حتمًا،  لكن،   
فلم  يف  كما  جدً�،  ور�ئعات  مثاليات  �أب  زوجات 
عن  كبري  ب�سكل  تختلف  �إذ  �ملو�سيقى(،  )�سوت 
�سندريال، لأن �لأم �لبديلة هنا ر�هبة، و�ملو�سوع 
له �سبغة دينية، و�لر�هبة �لتي جاءت من �لدير 

وقيم �لكن�سية و�ملثل �لأخالقية �لعليا، عك�ش �لأب 
�لع�سكري �لذي يجب عليه �أن يكون قا�سيًا، فين�ساأ 
تنت�سر  �لنهاية  ويف  و�لر�هبة،  �لأب  بني  �سر�ع 

�إر�دة �لأم �لبديلة.
زوجة  �سورة  ملغايرته  رو�ج���ًا  لق��ى  �لفلم  ه��ذ�   
�لأوروب��ي��ة  �ل�سينما  ب��اأن  علمًا  �ل�سريرة،  �لأب 
لي�ست لها خ�سية من تناول �ملر�دفات �لذكورية، 
)نيل�سون  �إخ��ر�ج  من  �لأم"  "زوج  فلم  فهنالك 
يتناول  تقليدي  بولي�سي  فيلم  وهو  ماكروميك(، 
عالقة �لبن مع �أمه كي يحذرها من زوجها لأنه 

جمرم، و�أي�سًا فلم "�حلفلة" �لدمناركي.
 من ذلك كله ن�ستخل�ش �أن �ل�سينما، غربية كانت 
�لذي  �لو�قع  ملا يفر�سه  �أم �سرقية، هي خا�سعة 
يف  �مل��ر�أة  ل�سالح  �ملُطبق  �لقانون  بفارق  يتحدد 

�أوروبا، �مل�ساند ل�سالح �لرجل يف �ل�سرق.
عنف وذكورية

و�ي��ت(  )�سنو  ق�س�ش  مثل  �لعاملي  "�لأدب 
�ن��ح��از ك��ث��ريً� لهو�ش  و)ه��ان�����س��ي��ل وج��ري��ت��ل(، 

�لتي  ميديا  �ل�سو�سيال  �نحازت  مثلما  �لرجال 
طمرت م�سيبتنا و�سخمت ذكوريتنا."

هذ� ما تعرت�ش عليه �لكاتبة و�لأديبة �لعر�قية 
�أن  تو�سح  �إذ  �أل��ب��ا(،  )�سار�  كند�  يف  �ملُقيمة 
ب�سكل  �مل��ر�أة  يف  �خلال�سة  �ل�سر  فكرة  تعزيز 
وم��ا ز�لت  �أخ��ذت  �لأب فقط،  ع��ام، ل زوج��ة 
�سفحات  تنتجه  ما  يف  �ل�سرقّي  �سد�ها  تاأخذ 
�لكتابة و�لأدب، ول�سيما يف �لعر�ق وما ي�سهده 
�لتي  وبالأخ�ش  �لتعنيف،  ح��الت  تز�يد  من 
يكون فيها �لب قاتاًل، �إذ تاأخذ �لإد�نة �سد�ها 
�ل�سو�سيال ميديا كت�سرف فردي، يف حني  يف 
�ل�سفحات  �مر�أة �ستجدين  لو كان  �لفاعل  �أن 
و�لبيجات و�لأقالم �لذكورية تتناولها بت�سقيط 
�رتكبت  �إذ�  ذل��ك  على  وكمثال  عائلتها،  كل 
لها  �ملالمة  تتجه  ف�سوف  خطيئًة  �لأب  زوج��ة 
�أغرق  �لذي  �لأب  �لتقريع عن  ويخف  ولأمهم، 
�رتكب  �إذ�  وباملقابل  �أنانيته.  ب�سبِب  �جلميع 
زوج �لأم تعنيفًا لأولدها ف�سوف تقع �ملحا�سبة 
و�أهملت  تزوجت  باأنها  وُتتهم  �لأم  ر�أ���ش  على 
لرجل  �أب  تكون زوجة  و�أي�سًا حينما  تربيتهم، 
من  ينتق�ش  �لكل  بالعمر،  يكربها  منف�سل 
�ساأنها �إذ� ما )ت�سجورت(، بينما حينما يتزوج 
�لرجل �مر�أة بعمر �أولده، فاإن �لكل ي�سفق له. 

معا�صرة ومنابر
�مل��وروث  يف  �لأخالقية  �ملفاهيم  حتّولت  "لو 
مرتبة  �إىل  و�لعقل  �ملنرب  منطقة  من  �لديني 
تقوميًا  ل��ر�أي��ن��ا  �لقلبي،  و�لتفاعل  �ل��وج��د�ن 

�سلوكيًا يف �ملعاملة �حلياتية." 
�ل�سيخ )مازن �ملطوري(، �ملخت�ش بالدر��سات 
�لذين  م��ن  �لكثري  �فتقاد  ق��ال:  �لإ���س��الم��ي��ة، 
�لو�عية  للروؤية  و�خلطابة  للمنابر  يت�سدون 
�لثقافة  ومنها  �لرتبوية،  باجلو�نب  و�لهتمام 
�ل�سائدة، �لتي تنتمي �إىل �ملعا�سرة و�حلد�ثة، 
تفا�سيله  بكل  �مل��ا���س��ي  ت��ت��ج��اوز  �أن  وحت���اول 
مثاًل  وكونه  و�لرتبوية،  �لأخالقية  �أب��ع��اده  يف 
�لثقايف  �ل��و���س��ع  ت�سدير  وحم��اول��ة  وق����دوة، 
�حل��ا���س��ر ب��ك��ل م��ا ف��ي��ه م��ن ك��ب��و�ت وه��ف��و�ت 
وتر�جع على �مل�ستوى �لرتبوي و�لأخالقي على 
�حلديثة  �لثقافة  وه��ذه  و�ل��ق��دوة،  �مل��ث��ال  �أن��ه 

ت�سمئز من �لزوجة �لثانية ومن 
ع��ام،  ب�سكل  �ل���زوج���ات  ت��ع��دد 
و�لدر�ما  �مل�سرح  ف��اإن  وبالتايل 
�حلديث،  �لن�سق  وف��ق  ي�سري�ن 
�ل��ق��ي��م �لتي  وي���ح���اولن جت���اوز 
تعّر�ش  �إن  بالقدمية،  ي�سفانها 
جدً�  مهم  �جلو�نب  لهذه  �ملنرب 
وربط  �لرتبية  عملية  يف  و�أوؤي���ده 
ول�سيما  �لقدو�ت،  بهذه  �لنا�ش 
)ع(  �لبنني  �أم  �ل�سيدة  مثالية 
�إىل  ي��ن��ج��ذب  �لإن�������س���ان  لأن 
وخ�سو�سيات  �ل�سرية  تفا�سيل 
�لأ����س���خ���ا����ش، وب���ال���ت���ايل ف���اإن 
�جلانب �لفجائعي، رغم �أهميته، 
لكن يجب �أل يكون �لتعاطي معه 

على ح�ساب بقية �جلو�نب، فيمكن �أن نقت�سر 
وتكون  �ل��ع��ز�ء  مو��سم  على  �جل��ان��ب  ه��ذ�  يف 
لغر�ش  فر�سًا  �ل�سنة  و�أي��ام  �ملنا�سبات  �سائر 
�ل�سيدة  مو�قف  كانت  لقد  �لرتبوية،  �لنماذج 
�أم �لبنني، �لتي مل ُت�ستثمر، ل در�ميًا ول �أدبيًا، 
�أهل �جلنة  �سباب  �سيدي  �لإمامني  مع  تتعامل 
مبثالية عالية و�ريحية كبرية، ويف �ملقابل كان 

�لإمامان يعامالنها كاأم.
ميديا وحتولت

�أو  �لعربي،  �ملجتمع  يف  �ل�سريرة  "�سورتها 
نتاج  ه��ي  و�إمن���ا  �عتباطًا،  ت���اأِت  مل  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�لتحولت  �أفرزتها  �لتي  �لأ�سرية  �لتعنيفات 

�ل�سيا�سية."
�لفنانة )د.�سذى �سامل( �أ�سارت يف حديثها �إىل 
�ل�سلبية �ل�سائعة مبدلولت �لتحول، م�سرية �إىل 
كرثة �حلالت �لو�قعية �ملرفو�سة، ول�سيما بعد 
غزو �ل�سو�سيال ميديا و�لتحولت �جلديدة �لتي 
�أفرزت ثقافة �مل�ساكل وظاهرة �لعنف �لأ�سري 
لديها  �سيكون  وبالتايل  �ملر�أة،  ي�ستهدف  �لذي 
و�لدر�ما،  �لآخرين،  جتاه  وطبيعي  م�ساد  رد 
�ستلتقط  حتمًا  فاإنها  �لو�قع،  عني  باعتبارها 
�ل��و�ق��ع، لكن ه��ذ� ل يرفع  ما يطفو على ه��ذ� 
�هلل  خلقها  �لتي  �لإلهية  فطرتها  �مل���ر�أة  عن 
لي�ش  و�لرتبية،  باحلنّية  وخ�سها  وجل(  )عّز 

ب�سكٍل  و�إمنا لالأم  �أطفاًل،  تلد  �لتي  فقط لالأم 
بديالت  لأم��ه��ات  مثالية  ح��الت  لدينا  ع��ام، 
و�إن  �ملثالية،  �ل�سخ�سيات  كبار  برتبية  قمن 
ُي�ستثمرن در�ميًا، وباملقابل تطالعنا حالت  مل 
وب��الأخ�����ش  �لأط���ف���ال،  تعنيف  ل�����س��ور  م��وؤمل��ة 
و�حل��و�دث  �آبائهن  زوج���اِت  ي��ِد  على  �ل�سغار 
كثرية يف هذ� �ملجال. �أنا �أقول: �أيتها �ملر�أة �أنِت 
و�حلنان،  و�حل��ِب  �لعطف  طينة  من  خملوقة 
هم  و�إمنا  �لبيولوجيني،  �أولدِك  لي�سو�  وهوؤلء 
مالئكة، فال جتوري ول تظلمي، هوؤلء �ل�سغار 
مل ي��خ��ت��ارو� �أق���د�ره���م، ف��ال ت��ك��وين ك��ا���س��رً� 

لأحالمهم.
و�لفنانني  و�لُكّتاب  �ل�سينمائيني  روؤى  بني  وما 
�إىل  ن�سري  �أن  ميكن  �ل��دي��ن��ي،  �ل�����س��اأن  وذوي 
جميعها  و�لأدب  و�لدر�ما  �ل�سينما  ينابيع  �أن 
�أردن��ا  و�إذ�  �لأب،  لزوجة  روؤيتها  يف  تتع�سف 
�مل��ر�أة،  بحق  تع�سفًا  ن��ر�ه  ما  وتقومي  �إ���س��الح 
نحو  بالتثقيف  و�قعها  �إ���س��الح  علينا  فيجب 
حلقوقها  �حلامية  �ملظلة  �ل��ق��ان��ون،  �إ���س��اع��ة 
�ملنابر  ثقافة  ُت�ساع  �أن  يجب  كما  وكر�متها، 
�لإ���س��الح��ي��ة �ل��ت��ي ت��وؤم��ن �إمي��ان��ًا ك��ام��اًل ب��اأن 
�لتعامل �لظامل مع �ملر�أة، كزوجة ظاملة ُم�سبقًا، 
هو تعٍد وجتاوز ل يتنا�سب و�إميان �لإن�سان، �إذ 

�أن لالإميان دللت �جتماعية معامالتية.

َخاتوُن البيت املاكرة اللَُّعوُب، التي 
جتيد رمَي �صباكها على الغنيمِة 

بخبٍث ونربٍة �صيطانيٍة ناعمة، وهي 
املتهمة بامل�صي على �صجادِة َقْلب 

ِفيف منابِع العاطفة  الرجل وجَتْ
جتاه اأولدِه وقلع ما تبقى من جذوِر 

اأمهم البايولوجية.

زوجة الأب..
�شريرُة ال�شينما

وجمرُة الأدب اخلبيثة

اآمنة امل�زاين

�ل�سيخ مازن �ملطوري

جمال �مني

�سار� �ألبا

د.ندى �لعابدي
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من تنتابه حالة �لقلق يناأى بنف�سه بعيدً� عن 
�سيكون  و�ل  �سائب،  عائلي  قر�ر  �أي  �تخاذ 
مردود�ت  تعطي  ونتائجه  �أي�سًا  قلقًا  قر�ره 

�سلبية." 
�ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  منا  تتطلب  �حل��ي��اة  لكن 
�حلا�سمة و�ل�سريعة من �أجل ��ستمر�ر دور�ن 
�نت�سار  مع  حدث  �لذي  �لأمر  وهو  �لعجلة، 
– موظفة(، �لتي  حميد علو�ن )٤٤ - �سنة 
�لتي ت�سعني يف  �للحظة  "�أخ�سى هذه  تقول 
موقف �سعب يف �تخاذ قر�ر �آين على م�ستوى 
حياة �لأ�سرة، ول�سيما �أن زوجي ترك �إد�رة 
�أمور �لبيت و�لعائلة يل من دون �أن يتدخل يف 
تلك �لقر�ر�ت �أو يعرت�ش عليها، وحني يرى 
يجيب:  �ل��ق��ر�ر�ت  بع�ش  من  �لأولد  تذمر 
�أم��ك��م ع��ل��ى ح��ق وخ����ذو� ه���ذ� �ل��ك��الم عن 
يف  تقدم  من  يل  ح�سل  ما  كل  فاأنا  جتربة، 
�حلياة �لعملية و�لدر��سية هو ب�سبب قر�ر�ت 
�أمكم �ل�سليمة وحتفيزها، �لتزمو� مبا تقول 

تفلحو�."
لن اأندم على اتخاذ قرار

فيما يقول �ل�سحفي خالد �إبر�هيم �ل�سالمي 
يف  �تخاذه  يتم  قر�ر  �أي  "�إن   ٥9�سنة:   –
قد  �لنف�سي  �ل�ستقر�ر  وع��دم  �لقلق  حالة 
�لرتوي  يف�سل  لهذ�  �لتهور،  �أفعال  من  يعد 
�لذي  �لنف�سي  �لو�سع  من  �لق���رت�ب  حلني 
ي�ساعد يف �تخاذ �لقر�ر، ومن خالل جتربتي 
�خلا�سة يف �حلياة فاإين مل �أندم على �تخاذ 
وزو�ل  �لنف�سي  �ل�ستقر�ر  حلظة  يف  ق��ر�ر 
يف  فالتاأخر  �لع�سبي،  و�ل�سد  و�لقلق  �لتوتر 
من  بكثري  �أف�سل  للحظات  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ 

�لت�سرع."
الرتاجع يف حالت نادرة 

�سنة(   ٤٥ – )موظف  برهان  خالد  ويعتقد 
�أنه "بالتفكري و�لعزم ميكن جتاوز �لقلق ما 
�أن  ميكن  ول  �ل��ق��ر�ر،  �تخاذ  يف  ي�ساعدين 
�أتخذ  مل  و�إذ�  ن��ادرة،  حالت  يف  �إل  �أتر�جع 
�لقر�ر �ل�سليم يف �للحظة �ملنا�سبة �أندم على 
�للحظة  �لقر�ر يف  �إذ لبد من �تخاذ  ذلك، 

�ملنا�سبة."

ندم 
�ملت�سرع  ��ستقالتي  تقدمي  قر�ر  "ندمت على 
ُو�سعت بني خيارين:  �أن  بعد  �لوظيفية،  من 
�لقبول  �أو  �لكر�مة،  وحفظ  �ل�ستقالة  �إم��ا 
بتجاوز �مل�سوؤول." هذ� ماذكره جميد ح�سني 
�جلبوري – ٣٤ �سنة، و�أ�ساف: "�إثر خالف 
�سخ�سي يف �لعمل، كتبت طلب �لإحالة �إىل 
�إىل  و�نفعالية  مت�سرعة  حلظة  يف  �لتقاعد 
و�ح���د، مل ي�سدق  م��ن �سطر  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�مل�سوؤول ت�سلمه �لطلب، خرجت من �لد�ئرة 
�لعائلة   �لبيت عرفت  �لبيت غا�سبًا، يف  �إىل 
لكن  �ل�سمت،  �لتزمو�  �لبد�ية  يف  بالأمر، 
بعد  �ستعي�ش  كيف  تفكر  �أمل  ق��ال:  و�ل���دي 
�ليوم؟ هل تقابل زوجتك وجتل�ش يف �لبيت؟ 
على  ندمت  �للحظة  ه��ذه  يف  ب��الأم��ر..  فكر 
�لقر�ر  �لذي جعلني يف حرية �تخاذ  قر�ري 
�ل�ستقالة،  قر�ر  �تخاذ  �أو  يف جتاوز �خلطاأ 
بابت�سامة  �لأمر  �أجتاوز  �أن  باإمكاين  كان  �إذ 
كل  �أن  �أدرك��ت  �مل�ساء  عند  �لطرف،  وغ�شِّ 
على  كانت  �ملبا�سر  م�سوؤويل  عن  ت�سور�تي 
�أنه  و�أخ��ربين  هاتفيًا  بي  �ت�سل  حني  خطاأ 

مزق طلبي ورماه يف �سهلة �ملهمالت."
القرارات بامل�صاركة 

تقول �سو�سن حم�سن �حلمد�ين )موظفة – 
٤٠ �سنة( �أثناء حديثنا عن �لقلق: "�أنا د�ئمًا 
و�أج��د  منها  و�أخ���اف  �لقلق  حلظات  �أعي�ش 
من  تعقدت  لأين  �ل��ق��ر�ر  �تخاد  يف  �سعوبة 
هذه �حلالة، �إذ �أين مل �أتخذ قر�رً� �سليمًا يف 
حياتي -�إل فيما ندر-  ومن جّر�ء ذلك �أخذت 
�لتي  �لأمور  �أولدي وزوجي كل  �أعر�ش على 
�إىل قر�ر حا�سم على م�ستوى حياتي  حتتاج 
يف �لعائلة �أو يف �لعمل، فاإذ� كنت يف �لعمل 

وُطلب مني �تخاذ قر�ر يف قبول موقع معني 
�أو عمل �آخر، �ت�سل بزوجي �أو �بني �لأكرب، 
يت�سورن  �لعمل  يف  زميالتي  بع�ش  �أن  حتى 
هو  �لعك�ش  لكن  �ل�سخ�سية،  ع��دمي��ة  �أين 
�ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �أحببت  لأين  �ل�سحيح، 

بامل�ساركة لأنها �لأقرب �إىل �لنجاح."
ال�صغط النف�صي

حديثة  در����س��ة  تو�سلت  �ل�����س��دد،  ه��ذ�  يف 
يوؤثر على دماغ  �لنف�سي قد  �ل�سغط  �أن  �إىل 
لقر�ر�ت  �ت��خ��اذه  مهمة  وُي�سّعب  �لإن�سان 
معهد  عن  �سادرة  لدر��سة  )وفقًا  عقالنية، 

ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا(.
نظرة  �إىل  ت�ستند  �أنها  �لدر��سة  و�أو�سحت 
�لع�سبية  �ل�سطر�بات  تاأثري�ت  معّمقة عن 
على �لب�سر، �لذين يعانون �لإدمان و�لكتئاب 
�لنف�سية،  �ل�سدمة  بعد  م��ا  و��سطر�بات 
ويعانون  �لن��دف��اع��ي��ة،  م��ن  حالة  ويعي�سون 
عقالنية،  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يف  �سعوبة  �أحيانًا 
يتاأثر  �ل��ق��ر�ر�ت  بع�ش  �ت��خ��اذ  �أن  م�سيفة 

ب�سكل مثري بال�سغط �لنف�سي �ملزمن.
على  �أجريت  در��سة  على  �لنتائج  و�عتمدت 
خيارين،  منحها  مت  �لفئر�ن  من  جمموعة 
مزودة  متاهة  عرب  �لذهاب  يف  �لأول  يتمثل 
حليب  يتو�جد  نهايتها  ويف  معتدل  ب�سوء 
�لباحثون  و�سع  حني  يف  خمفف.  �سوكولتة 
عرب  �لذهاب  هو  �آخ��ر  بدياًل  �لفئر�ن  �أم��ام 
�سديدة  �أ���س��و�ء  على  تتوفر  �أخ���رى  متاهة 
ومزعجة، ويف نهايتها هناك حليب �سوكولتة 
�أنه كلما كان حليب  مركز. ولحظ �خلرب�ء 
�ل�سوكولتة مركزً� �أكرث، كلما كانت �لفئر�ن 
يف  ب��امل��رور  ت�سحيتها  رغ��م  وذل��ك  �سعيدة، 

متاهة مزعجة.

كثريون منا 
يتخذون يف حلظة 
غ�صب اأو انفعال، 
ورمبا ياأ�ش، 
قرارات خطرية 
رمبا يندمون عليها 
طوياًل، ول�صيما 
تلك التي تتعلق 
بحياتهم الزوجية 
وم�صتقبلهم وعملهم 
وخياراتهم.

ل تّتخذ هذه القرارات 
واأنت يف حالة غ�شب!

فكرة الطائي

خالد برهانخالد �ل�سالميقا�سم �لعز�وي

ومبا �أننا نعي�ش يف كثري من �لأحيان مو�قف 
يف  حا�سم  موقف  �تخاذ  منا  تتطلب  �سعبة 
�أو  �لتفكري،  حرية  لك  ترتك  ل  �آنية،  حلظة 
�لختيار  يف  للتفكري  �لكايف  �لوقت  يوجد  ل 
�ل�سليم، و�أنت بني نارين �أو خيارين �أحالهما 
�لختيار من جّر�ء  ت�سيب يف ذلك  قد  مر، 
تر�كم �خلربة يف �حلياة، �أو ل ت�سيب فتندم 
مل  مل��اذ�  نف�سك:  وتلوم  ه��ذ�  �ختيارك  على 

�أتخذ �خليار �لآخر �سبيال؟
القلق يف احلياة 

قا�سم  �لت�سكيلي  و�ل��ن��اق��د  �ل��ف��ن��ان  ر  ي��ح��ذِّ
�ت��خ��اذ ق����ر�ر�ت مهمة حتت  �ل��ع��ز�وي م��ن 
�أن  تاأكيد  "بكل  ويقول:  �لغ�سب  �أو  �ل�سغط 
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حظي عملها بدعم عائلتها وت�سجيع زوجها، 
و�سغريً�  �سعبًا  ب��د�أ  �ل��ذي  م�سروعها  وب��ات 
حياة  م�����س��ت��وى  ح�����ّس��ن��ت  �إي������ر�د�ت  يحقق 
عائلتها قبل �أن يتو�سع وي�سبح م�سغاًل يوفر 

فر�سًا لن�ساء �أخريات.
م�هبة واإبداع

 / و��سط  حمافظة  )من  مالك  رباب  تقول 
�لعزيزية /٣6 عامًا( وهي �أم خلم�سة �أولد: 
�لأطفال  غرف  جتهيز�ت  يف  عملي  "بد�أت 
يف  موهبة  �أمتلك  لأين  �سنو�ت  ت�سع  منذ 
كنت  ما  د�ئمًا  �ملجال  ه��ذ�  ويف  �خلياطة، 
�لأطفال،  تخ�ش  و�أف��ك��ارً�  ت�ساميَم  �أحقق 
وبالفعل حتولت �لأفكار و�لأحالم �إىل و�قع 
تقتنيها  �أع��م��ايل  �أ�سبحت  �إذ  وحقيقي، 
�ل��ولدة،  على  �ملقبالت  �لن�ساء  من  �لكثري 
وزوجي  و�لدتي  من  كبريً�  ت�سجيعًا  ولقيت 
د�فعًا  كان  ما  وه��ذ�  كثريً�،  يدعمني  �ل��ذي 

قويًا بالن�سبة يل."
به  رب��اب  �ملعروفة  �ل�سم  هو  تبارك(  )�أم 
ول�سيما  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائط  يف 
�آلف  ولديها  و�لأن�ستغر�م،  ب��وك  �لفي�ش 
معها  يتو��سلون  �لذين  و�لزبائن  �ملتابعني 

لعمل غرف خا�سة بالأطفال..
�لكثري من �جلهد  "�إن عملي يتطلب  تقول: 
و�لوقت، فقد ي�ستغرق جتهيز غرفة للطفل 
من �سرير وكليكوت و�أ�سياء �أخرى �إىل نحو 
�لغرفة  لأن  �حلجز،  بعد  �سهرين  �أو  �سهر 
�خلا�سة بالطفل قد تتكون من ع�سر قطع، 
ببع�ش  �أ���س��ت��ع��ني  ل��ه��ذ�  ع�����س��ري��ن،  رمب���ا  �أو 
�ل�سابات مل�ساعدتي مقابل �أجر حمدد، لكن 
و�للم�سات  �لأ�سا�سية  و�لفكرة  �لت�سميم 
يف  خربتي  ب�سبب  بنف�سي  �أنفذها  �لأخ��رية 
جميل  ي��دوي  �سنع  هو  �ل�سغل  فكل  �لعمل، 

و�أنيق وع�سري."
�لطلبية  جتهيز  "لغر�ش  رب���اب:  ت�سيف 
ننام  �لأح��ي��ان  بع�ش  يف  �مل��ح��دد  وقتها  يف 
بقية  ونق�سي  �لنهار  يف  �ساعتني  �أو  �ساعة 
�لليل نعمل كالنحل، لأنني مطالبة بالإيفاء 

بالوقت جتاه زبائني �لذين �أعتز بهم 
ول �أريد خ�سر�نهم."

ت�شاميم تركية
يف  "عملي  ت����ب����ارك:  �أم  ت���زي���د 
من  هو  �لأطفال  غرف  جتهيز�ت 
بنات �أفكاري، فقد تعجبني  بع�ش 
�لت�سميمات من �لإنرتنيت فاأبد�أ 
�أف�سل  �أعمل  ورمب��ا  بتنفيذها، 
�لأوروبية  �ملوديالت  مثل  منها، 
بها،  ��ستهرت  �لتي  و�لرتكية 
ول��ك��ن ب��ن��ك��ه��ة ع��ر�ق��ي��ة، ويف 
�سوء ذلك  نلت �سفة �ملبدعة 
�لأوىل يف جتهيز�ت �لأطفال 
ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات �ل��ت��و����س��ل 
مع  وبالتعاون  �لجتماعي، 
�ل��ت��ي ق��د ترغب  �ل��زب��ون��ة 
خا�ش  ت�سميم  ع��م��ل  يف 
ب��اإ���س��اف��ة  طفلها  ل��غ��رف��ة 

�ملح�سلة  ف��ت��ك��ون  �أف���ك���اري،  م��ن  مل�����س��ات 
يحتوي  للطفل  جمياًل  )ك��اروك��ًا(  �لنهائية 
على �لورود و�لقما�ش �ملريح للعني وبطريقة 
مبهجة، وكثريً� ما �أ�ستخدم �لألو�ن �ملفرحة 
مثل �لأبي�ش �لذي يكون �لطلب عليه ب�سكل 
ك��ب��ري ج����دً�، و�ل�����وردي و�ل�����س��م��ائ��ي، وم��ن 
يف  معي  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لغريبة  �مل��ف��ارق��ات 
�لعمل هو طلب �إحدى �لزبونات عمل غرفة 
خا�سة لطفلها �ملرتقب باللون �لأ�سود، لكني 
حاولت �إقناعها ب�ستى �لطرق �أن هذ� �للون 
�ل�سرور  على  يبعث  ول  طفل  مع  يتناغم  ل 
و�حلياة و�لفرح، ويف �لأخري ر�سخت لطلبي 

وغريته �إىل �للون �ل�سمائي."
�شع�بات الت��شيل

�لكبرية  �مل�سكالت  "من  تبارك:  �أم  تقول 
�أو�جهها يف عملي م�سكلة )�لتو�سيل(  �لتي 
وج���ود  ل���ع���دم  �مل���ح���اف���ظ���ات،  ج��م��ي��ع  �إىل 
لأن  �مل��ج��ال،  بهذ  تعنى  تو�سيل  ���س��رك��ات 
غ��رف��ة �ل��ط��ف��ل ع��ن��دم��ا ت�����س��ل �إىل زب��ون��ة 
��ستهلكت  ق��د  ت��ك��ون  �أخ����رى  حم��اف��ظ��ة  يف 

مغلفة  باأنها  علمًا  مرتبة،  وغري  وت�سررت 
بطريقة جميلة و�أنيقة، لهذ� �أحاول جاهدة 
�لطلبيات  لتو�سيل  �سيار�ت خا�سة  �أجد  �أن 
�ملو�د  �أن  �إىل  �إ�سافة  �لكر�م،  زبائني  �إىل 
�مل�ستخدمة يف �لعمل هي �لورود و�لد�نتيالت 
و�لأقم�سة مثل )�لتول(، وكلها غري متوفرة، 
ما ي�سطرين �إىل تو�سية �أحد �لتجار جللبها 
عن  متامًا  تختلف  وهي  )�ل�سورجة(،  من 
نو�سي  �أن  �إىل  ن�سطر  لذ�  �خلياطة،  مو�د 
هي  �أخ��رى  م�سكلة  وهناك  تركيا،  من  بها 
�إذ  �لأ�سعار،  و�رتفاع  �ل��دولر  �سعر  �سعود 
مكلفة  طفل  غرفة  جتهيز  تكلفة  �أ�سبحت 
ج���دً� ورب��ح��ه��ا زه��ي��د ج���دً�، م��ا ي�سطرين 
�ملخف�سة  �لأ�سعار  بهذه  �لغرفة  عمل  �إىل 
حفاظًا على زبائني، و�لبيع يكون د�ئمًا عرب 
�سفحات �لتو��سل �لجتماعي، فاأنا ل �أملك 
ول�سيما  منا�سبة،  كل  بي ويف  حماًل خا�سَا 
يف �لأعياد، �أقوم بعمل عرو�ش وتخفي�سات 

خا�سة للزبائن."

خالل ت�صع �صنوات من 

العمل الدوؤوب، جنحت 

ال�صيدة رباب كامل يف 

حتويل �صغفها بالت�صاميم، 
وع�صقها لالأطفال، اإىل 

م�صروع ناجح ل�صناعة 

جتهيزات غرف الأطفال، 

بداأ يف مدينة الكوت، لكن 

مالبث اأن جتاوز حدودها 

بعد اأن نال �صهرة وا�صعة 
على مواقع التوا�صل 

الجتماعي.

رباب..
ال�شيدة التي حّ�لت �شغفها 

بالت�شميم اإىل م�شروع جتاري ناجح

ثريا ج�اد
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

ونحرك  كا�سة  يف  و�حلليب  �ل�سكر  يو�سع   -1
جيد� حتى يذوب �ل�سكر متاما.

يحرك  و  �خلليط  �ىل  �ل�سميد  ن�سيف   2-
و�للنب  و�لفانيليا  ب���اودر  �لبيكنك  ن�سيف  ث��م 

ومربو�ش ق�سر �لربتقال ويخلط �ملزيج جيدً�. 
�مل��زي��ج  ن�سب  م��ده��ون��ة  ف���رن  �سينية  يف   -3
�لثالجة  يف  ي��رتك  بامللعقة،  �ل�سطح  ون�ساوي 
�ل�سميد  يت�سرب  حتى  �لق��ل  على  �ساعتني  ملدة 

�ل�سو�ئل كلها.
بال�سكني  وي��ق��ط��ع  �ل��ث��الج��ة  م���ن  ي��خ��رج   -4

�للوز على  �لتي نريدها ونرتب حبات  بال�سكال 
�ل�سطح، يدخل يف فرن متو�سط �حلر�رة ويخرج 

حينما يكت�سب �للون �لذهبي �لرب�ق.
مع  �سكر  �كو�ب  ثالثة  بو�سع  �لقطر،  نعمل   -5
�ل�سكر  ي��ذوب  ويحرك حتى  ق��در  م��اء يف  ك��وب 
من  �سغرية  ملعقة  ����س��اف��ة  م��ع  ليغلي  وي���رتك 

ع�سري �لليمون و فانيليا �و هيل… 
�لب�سبو�سة �حلارة من �لفرن وتقطع  6- نخرج 
جيدً�  تت�سرب  حتى  حارة  وهي  بالقطر  وت�سقى 

�لقطر وتقدم هي باردة مع �لبوظة.

1- ثالثة �كو�ب من �ل�سميد 
�و ثالث مالعق  �ل�سائل  2- كوب من �حلليب 

من حليب �لبودرة مع كوب ماء 
3- كوب من �للنب 

4- ملعقة �سغرية من �لفانيليا 

5-ملعقة �سغرية من ق�سر �لربتقال 
6-ملعقة �سغرية من �لبيكنك باودر 

7-ن�سف كوب من �ل�سكر 
8- لوز للتزيني 

9- مقد�ر ثالثة �أكو�ب من �لقطر )�ل�سرية ( 

الب�شب��شة الرتكية اللذيذة 

�سر�ئح  �ىل  �ل��ب��اذجن��ان  نقّطع   *
ن�سّخن  و   ، متو�سط  ب�سمك  د�ئرية 
زيت يف "تب�سي" و نقلي �لباذجنان 
ويرتك  �لز�ئد  �لزيت  من  وين�سف 

جانبًا .
كا�سة  يف  �مل��ف��روم  �للحم  ن�سع   *
و�ل��ث��وم  �لب�سل  ون�سيف  عميقة 
وتخلط  و�ل��ب��ق��دون�����ش  و�ل��ب��ط��اط��ا 

بامللعقة .
و  �ل���س��ود  و�لفلفل  �مللح  ي�ساف   *
�ىل  و�لبي�سة  و�لبابريكا  �لكمون 
وي�ساف  ومي��زج  �ل�سابق  �خلليط 
�ل�سوفان و�لطحني ومتزج �ملكونات 
خليط  ع��ل��ى  نح�سل  ح��ت��ى  ب��ال��ي��د 

متجان�ش .
* ن�سيف �لزيت يف �لتب�سي "نف�سه 
نعمل  �لباذجنان"  فيه  قلينا  �لذي 
نحّمر  و  �للحم  م��زي��ج  م��ن  ك���ر�ت 
 … جانبا  تو�سع  و  �للحم  ك��ر�ت 
رفيعة  �سر�ئح  �ىل  �لب�سلة  نقّطع 
حتى  وي��رتك  ملح  ر�سة  م��ع  وتقلب 
�لفلفل  �سر�ئح  ن�سيف  ث��م  ي�سقر 

�لحمر و يقلب .
*ن�سيف ع�سري �لطماطم ون�سيف 
و�لبابريكا  �ل�سود  �لفلفل  من  ر�سة 
و يرتك ملدة خم�ش دقائق و بعدها 
ومكعب  �لطماطم  معجون  ن�سيف 
ماجي ودب�����ش �ل��رم��ان وك��وب��ني من 
�ساعة  ربع  ملدة  وي��رتك  �ملغلي  �مل��اء 
�ل�سل�سة  وت�سمك  تن�سج  ح��ت��ى 

قلياًل .
* ن�سيف �لباذجنان وكر�ت �للحم 
وت��رتك  �ل�سل�سة  �ىل  �لنا�سجة 
ع��ل��ى ن���ار م��ت��و���س��ط��ة ح��ت��ى متتزج 
من  �لقليل  يبقى  و  جميعًا  �ملكونات 
�ل�سل�سة وتقدم �ساخنة مع �خلبز 

�و �لرز �لبي�ش .

تب�شي الباذجنان
بكرات اللحم

تكفي لع�صرة اأ�صخا�ش 

) تكفي 10 اأ�صخا�ش(

   تعترب الب�صبو�صة من احللويات املعروفة يف منطقة ال�صرق الو�صط… ولكل بلد 
طريقته اخلا�صة يف اعدادها، ورمبا هناك اوجه �صبه بني املكونات ورمبا حتى 

الطريقة نف�صها، وهي من الطباق اللذيذة التي تعد اقت�صادية ومفيدة لحتوائها 
على ال�صميد الذي يحتوي على عنا�صر غذائية كثرية كذلك تعترب مكوناتها 
رخي�صة الثمن وتكاد تكون متوفرة يف كل بيت، وهذا ما يجعلها من الطباق 

امل�صهورة و�صهلة التح�صري، من املمكن ا�صافة مكونات اخرى او عدم ا�صافة مكونات  
"يعني ت�صتطيع ربة البيت التحكم يف هذا الطبق ح�صب املتوفر وغري املتوفر" اليوم 

�صنقوم باعداد ب�صبو�صة اقت�صادية ولذيذة يف الوقت ذاته…

1- كيلو باذجنان.
2- ن�سف كيلو من حلم �لعجل 

�ملفروم.
3- باقة بقدون�ش مفرومة 

4- ب�سلة مفرومة 
5- ف�سا ثوم مربو�ش 

6- بي�سة 
7- ن�سف كوب �سوفان 
8- ثالث مالعق طحني
9- حبة بطاطا مربو�سة

10- ملح وفلفل ��سود 
11- بابريكا وكمون 

12- مكعب ماجي 
ع�����س��ري  م����ن  ك����وب����ان   -13

�لطماطم 
14- ثالث مالعق من معجون 

�لطماطم 
15- ب�سلة �سغرية 

16- حبة فلفل �حمر 
17- ملعقة من دب�ش �لرمان

تعترب اطباق الباذجنان املختلفة من ال�صناف 
اللذيذة التي ل تخلو مائدة عراقية او عربية 

منها ، ول�صيما يف مو�صم ال�صيف … تتنوع ال�صناف 
والطباق امل�صتخدم فيها الباذجنان نظرًا لكرثته 

ورخ�ش ثمنه و للفوائد الغذائية العديدة التي يحتويها … 
و ميكننا ادخال املكونات املختلفة واملتنوعة يف الكالت التي 

يعترب الباذجنان العن�صر الرئي�ش فيها، بدًل من ا�صتخدام 
اللحم ميكننا ا�صتخدام كرات اللحم وال�صل�صة اللذيذة حتى 

نح�صل على طبق ينال ر�صا وا�صتح�صان اجلميع ول�صيما 
الطفال الذين �صوف يع�صقون هذا الطبق ويطلبونه مرارا 

وتكرارا … 

املقادير:
طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد:

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

على  عمل  فر�سة  على  �حل�سول  وميكن  �أفكاركم  بتقدمي  �لوقت  ي�سمح 
�ل�سعيد �لر�سمي.

تنجحون يف ك�سر �جلمود �ملهني و�ملايل �لذي �سيطر على جممل �أو�ساعكم.
�أنتم بحاجة ملن يقدم لكم �لدعم يف �ملو�قف �لتي حتتاجونها.

هناك �لكثري من �لأحبة و�لأ�سدقاء قريبون منكم .

ي�سعى مو�ليد هذ� �لربج لهذ� �ليوم لتعزيز مقدرتهم �ملالية و�لبع�ش 
مع  ح��و�ر  يف  للدخول  �لوقت  لديكم  نقل.  مركبة  �و  ممتلكا  ي�سرتي 
�ل�سركاء يف �جلانبني �لعاطفي و�ملايل .لديكم �لفر�سة ل�ستعادة ديون 

�سابقة ومن ت�سغله ق�سية قانونية قد ي�سل لنتيجة مر�سية.
ونبدو  و�لنف�سية  �لبدنية  �لطاقة  من  �لكثري  ن�ستعيد 

�حتياجاتنا  بتلبية  �لوقت  ي�سمح  كما  �أنف�سنا  عن  ر�سا  �أكرث  ب�سعور 
�ل�سخ�سية �أو تلك �لتي نبذل جهد� مميز� للح�سول عليها. �لبع�ش 
�سابقا. معطلة  ل�سوؤون  منفذ  و�إيجاد  �ملهنية  م�ساحله  دفع  يحاول 

�جلميع �سي�سعر لحقا بتحرر �أجو�ئهم �لتكوينية  �ملن�سجمة 
مع �إيقاعهم وهي بد�ية ت�سعكم يف �ملقدمة فقط.     

لدر��سة  حتتاج  �لقادمة  �لقليلة  �لأي��ام  خالل  مهمة  متغري�ت  ح��دوث 
�أن  جتدون  قد  �لفر�ش  هذه  تعجيل  حاولتم  فمهما  لو�قعكم،  حقيقية 
�أخذ فر�سة من  �إىل  فاأنتم حتتاجون  �لوقت  لهذ�  �أما  �لوقت مل يحن. 

حترك  لإجر�ء  �لقادمة  �لثالثة  �لأ�سابيع  و�نتظار  �لر�حة 
عاطفيا:�نتم  مطلب.  على  �حل�سول  خالله  من  ميكن 

تقرتبون �أكرث من حت�سن عاطفي. 

�لكثري  �لتذمر،  عن  و�لتوقف  �لعاطفية  حياتكم  �إنعا�ش  عليكم 
ج�سور  مد  يف  بالرغبة  �سعور  ينتابكم  �أحو�لكم.  ملر�جعة  بحاجة 
�لتفاهم مع �لآخرين و�ل�سعي لتح�سني �سورتكم مع من حتبونهم، 

�لأجو�ء �لجتماعية. مهنيا هو  �أنتم يف وقت يقربكم نحو 
�لوقت �لذي يزد�د من حولكم �لن�ساط �لعملي وكثري من 

�لفر�ش �لتي تظهر �أمامكم .    

كبرية  وفر�سة  و�ل��زو�ج  بالرتباط  عالقاتكم  لتتويج  وقت  �أهم  عاطفيا: 
�أو تخللتها م�ساكل ومل  �أ�سابها �لفتور  �إرجاع عالقة زوجية  ملن يرغب يف 

للكثري  تعر�ش  قريبا  ماليا،  �لطبيعي.   لو�سعها  �إعادتها  ي�ستطع 
منكم فر�ش �لدخول يف �سر�كات مالية، عليكم �تخاذ قر�ر 

�سريع وعدم ت�سييع �لفر�ش. 

من  يكون  قد  م�سريي  ق��ر�ر  لتخاذ  �لرغبة  نف�سه  يف  �لكثري  يبدي 
من  �سركاء  مع  جديدة  للعمل  م�سادر  عن  �لبحث  �و  �لهجرة  خالل 
وب�سكل  لآخ��ر  وقت  من  تتغري  �أج��و�وؤك��م  .عاطفيا  خمتلفة  جن�سيات 

ينعك�ش  عاطفيا  تغري�  يلم�ش  يبد�أ  و�لكثري  حم�سو�ش 
�إيجابيا على عائلته.  

ماليا: من يحاول ��ستثمار هذ� �ليوم يف �إجر�ء �سفقة مالية �و �سر�ء 
�أ�سهم جتارية يكون قد �ختار ما ينا�سبه من �لناحية �لتكوينية. عاطفيا 
�أحد  خالل  من  ياأتي  قد  و�لرت��ب��اط  �ل�سفر  خالل  من  ت�ساعد  �أج��و�ء 

�لطريق  ه��ذ�  �لأه��م عن  �لفر�ش  من  وه��ي  �لأ���س��دق��اء 
ومنكن من يرتبط من مكان يبعد كثري� عن �إقامته. 

�لعمل:يح�سل �لبع�ش على فر�سة للعمل و�لكثري يجد �أن وقته   يزدحم كثري� 
ك�سب  يف  تنجحون  .عاطفيا  �إيجابية  �ليوم  هذ�  وخيار�ت  فر�سكم  وتبدو 

ق�سية عاطفية و�لكثري ي�سعر بالكثري من �لتحرر �لنف�سي. ماليا 
تقرتبون من �أفق جيد ومهم �إذ� ��ستطعتم �ل�ستفادة من 

قوة تفكريكم.

الثوراحلمل

ال�صرطاناجلوزاء

العذراءالأ�صد

العقربامليزان

اجلديالقو�ش

احلوتالدلو

واهلل اعلم

��ستقر�ر مهني  �ملالية وحتقيق  �إيجاد تنوع يف مو�رده  �لكثري يحاول 
وقد يتطلب ذلك تنوعا يف �لعمل.

عاطفيا تتح�سن �لفر�ش ل �سيما من ينتظر عودة عالقته �إىل حالة 
�لأيام  �و زو�ج خالل  يتم مو�سوع خطبة  و�لكثري  طبيعية 

�لقريبة �لقادمة .     

و�رتباطكم وجناح خطو�تكم يف  يعّجل من فر�ش زو�جكم  عاطفيا: وقت 
هذ� �لجتاه، �لكثري يلم�ش حت�سنا يف عالقاته �لعاطفية. ماليا: وقت ي�سلح 

منكم  �لكثري  �أم��ام  مالية.  مكافاآت  على  و�حل�سول  �مل��ال  لك�سب 
فر�ش لالإجناب ملن ي�سكو تعطيال، يعد هذ� �لوقت من �أهم 

�لأوقات �لفلكية �إذ� �تفق ذلك ف�سيولوجيا مع �لزوجني. 

عائليا: قد ي�ستقبل �لبع�ش منكم �سيوفا د�خل منزله �أما على �ل�سعيد 
نتيجة  �لر�حة  عدم  عالمات  عليكم  وتبدو  م�سروفاتكم  تزد�د  �ملايل 

كرثة �ملتطلبات و�سيق �لوقت �أمامكم يف تلبية متطلبات �لبيت.
ورمب��ا  و�لرت��ب��اط  �لعاطفة  لفر�ش  تتهيوؤون  عاطفيا 

�لبع�ش يتخذ قر�ر� �سائبا لهذ� �ليوم.  

الكلمات الفقية 
١-�ساحبة �ل�سورة: مطربة عربية 

٢-ملحن م�سري )ر�حل(
٣-يف �لوجه، من �لطيور

٤-فر�غ، �سخ�سية كارتونية )م(
٥-خ�سم، عك�ش ميت

6-يف �لفم )م(، �سقي، علم مذكر
٧-مطبوعات ورقية، ودود ناق�ش �حلرف 

�لأخري  
8-مركز ق�ساء يف حمافظة �أربيل 

9-من �لتو�بل
١٠-نادي كرة قدم �إجنليزي

الكلمات العمودية 
١-ملك بابلي

٢-للتمني)م(، جمع �سحلية
٣-ماركة موبايل، ن�سف فوزي

٤-�سالح فتاك، حجر كرمي، ز�وية )م(
٥-ن�سف �أحمد، قرية يف �ملو�سل )م(

6-جمع مل�سة، نوع من �ل�سابون 
٧-حروف متفرقة، لعب كرة قدم تركي

8-علم موؤنث
9-نذبح �لذبائح

١٠-ولية �أمريكية )م(

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�صابق

نبذة 
وهذه  ن�سق  ظاهرة  تكويني  بعد  من   ٢٠٠٠ �سنة  متثل 
�لظاهرة حتدث كل ٢٠ �سنة ويكون مولود هذه �لظاهرة 
يف  �لو�سط  حالة  ميثل  �أن  ي�ستطيع  ل  فهو  ��ستثنائيا، 
حياته، �أما �أن يكون عامال �إيجابيا �و �سلبيا وهي �سنة 
بدنية  مو�ليدها، فهم ميلكون قدرة  نخ�سى كثري� من 
من  ونخ�سى  ذ�تهم  على  للتمرد  كبرية  ورغبة  عالية 
�لأيام  و�أدن��اه  �لتطرف  باجتاه  منهم  �لكثري  �نخر�ط 
وتوظيفهم  �لأ���س��ر�ر  ي��د  حت��ت  للوقوع  خطر�  �لأك���رث 
بطريقة تدمر حياتهم وحياة من معهم و�أدناه �ملو�ليد 
�لأكرث عر�سة للتطرف و�لتمرد . هذ� �لبحث تكويني 
بعيد� عن موؤثر�ت �لبيئة و�لرتبية �لأ�سرية و�لتح�سيل 
�لدر��سي، عملية مرتبطة بالطبيعة �لب�سرية �لتكوينية 

و�مليول و�لطباع �خلا�سة بهم . 

مو�ليد �سهر حزير�ن
 -)٢+٣٠9+٢6+٢٥+9+8+٤+٥( �لأيام   هذه  مو�ليد 

حزير�ن-٢٠٠٠ 
�خلريطة �لتكوينية حرجة مع خريطة رقمية �سعبة 

)6-٧-٢()8-٥-9()٥-٧-8()٤-٥-٣()٥-٥-٤(
)٢-٧()٢-٢-١(       )٣-٢-٢-8(

مو�ليد �سهر متوز
هم مو�ليد هذه �لأيام 

)٥+6+٧+8+9+١٧+١8+٢٤+٢٥+٢6+٣١(-متوز-
 ٢٠٠٠

�سعبة                        رقمية  خريطة  مع  حرجة  �لتكوينية  خريطتهم 
-٢-9()8-٢-8()٧-٢-٧(   )6-٢-6()٥-٢-٥(

)9
)٤-١-٤()8-١-8()٧-١-٧()6-١-6(

م�اليد �شنة 2000 

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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�لن�سائي  �ل��ب��وت  �رت���د�ء  مو�سة  هناك  كانت 
�لعري�ش ن�سبيا تخليا عن �لبوت �ملرتفع �ل�سيق، 
وقد �ختفت �ل�سر�ويل ب�سكل ن�سبي �ل تلك �لتي 

متتاز  بت�سجري�ت ونقو�ش مفعمة باحليوية.
توما�سو  ع��اد  �أن  منذ  ع��ام��ني  م��ن  ي��ق��رب  وم��ا 
�ملو�سة  عامل  �إىل  رميوندي  وروبرتو  �أكويالنو 
�لت�سميمي  �لثنائي  طور   ،Shi.rt مب�سروعهم 
و�جلاذبية  �لغر�بة  ذ�ت  �لقطع  من  جمموعة 
تنفيذها  مت  و�لتي  ت�سكيلية  بتقليعات  �ملحببة 
ت�سري  جر�فيكية،  ب�سرية  هند�سية  بزخارف 
�إىل مز�وجة �لت�سكيل و�لأزياء مع طغيان مو�سة  

�سبعينيات �لقرن �ملا�سي.
�لنيقة  �لظلية  �لهند�سية  �لأ�سكال  كانت  بينما 
وغري �ملعقدة هي من تت�سيد �مل�سهد، فقد طرحا 
�لتنانري �لكاملة  �فكار� جديدة ركز� فيها على 
من  �مل�سنوعة  و�ملعاطف  �لطويلة  و�لف�ساتني 
و�ل�سمو�ه �لمل�ش �جلذ�ب متخليان عن  �جللد 
�ل�سنو�ت  ع��ن  خمتلف  ب�سكل  و�لري�ش  �ل��ف��رو 
�ل���ت���ي ���س��ب��ق��ت ه����ذه �مل���و����س���ة، ومت �ل��رتك��ي��ز 
�لهند�سية-مثل  �لأ���س��ك��ال  وف��رة  �إ�سافة  على 
�ل�����س��ب��ك��ات)�ل��ك��اروه��ات(  و�ل���دو�م���ات و�سب 
�ل�سمات  من  �ملزيد  ��سفاء  -م��ع  �لأل���و�ن  كتل 
��ستخد�م  �ي  �ل�ستد�مة  ومر�عاة  �لت�سكيلة، 
�ألياف توجد يف �لطبيعة و�أ�سا�سها لي�ش برتويل. 
رئي�سيتني:  جمموعتني  �إىل  تق�سيمها  ميكن 
�أو  بروتينية  و�ألياف  نباتية  �ألياف  �أو  �سليلوزية 
�لو�عية  باملو�سة  ماي�سمى  وهي  حيو�نية  �ألياف 
�جتماعيًا و�ل�سديقة للبيئة، وهو مو�سوع تناوله 
�لتجارية،  عالمتهما  تاأ�سي�ش  منذ  �مل�سممان 
�لنباتية  �مل�سنعة  �جل��ل��ود  ����س��ت��خ��دم��ا  ف��ق��د 
�ل�سديق  �لفينيل  وكذلك  �ملنحازة  للف�ساتني 
�لأحزمة  ذ�ت  �لق�سرية  �لتنانري  ل�سنع  للبيئة 

، وهي �أكرث �لقطع جر�أة يف �لعر�ش.
Rimondi من تزويد  و   Aquilano متكنا 
�لن�ساء مبالب�ش جذ�بة فخمة بع�ش �ل�سيء وقد 

يحق لنا �ن ن�سنفها بالزياء �لربجو�زية.  

 AQUILANO.RIMONDI
ت��ب��ق��ى ع���الم���ة جت���اري���ة �إي���ط���ال���ي���ة م��ت��م��ي��زة 

�لحرت�فية  �للم�سة  ذ�ت  �ملعا�سرة  بت�ساميمها 
�ن  �ي  �ملجنونة  �لتقليعات  عن  بعيد�  �لر�قية 
قد  ب��رج��و�زي  حتى  �و  عاملة  طبقة  من  �سيدة 
ترتدي ت�ساميمهما �لعملية �ملحببة، حتى �نها  
برزت كعالمة جتارية فريدة من نوعها منذ �أول 
�أ�سبوع  عر�ش  من�سات  على  فيها  ظهرت  مرة 
�ملو�سة �لإيطايل يف ميالنو يف �سبتمرب 2008.

 ب����د�أت ���س��ر�ك��ة ت��وم��ا���س��و �أك��وي��الن��و وروب��رت��و 
�إيطاليا  م��ع��روف��ني  يف  ك��ان��ا  وق���د  رمي���ون���دي، 
�لهيئات  دع��م  على  ح�سال   حتى  وخ��ارج��ه��ا، 
�ل�سحفية �لكربى وزبائن �لأزياء �لأكرث �أهمية. 
مزيج   - لإبد�عاتهما  �ملميزة  �ل�سمات  ب�سبب 
و�لأمناط  و�ملبتكرة  �لنطاق  �لأقم�سة عالية  من 
�مل��ك��ررة  و�مل��الم��ح  بالفن  �مل��ت��اأث��رة  �حل�سرية 
دقيق  تنا�سب  �ل��ر�ق��ي��ة،   �لإي��ط��ال��ي��ة  و�لأزي����اء 
ومميز. بد�أ �لثنان �لعمل  معا يف عام 1998 

كم�ست�سارين ومتعاونني ملاك�ش مار�.
مع تطور �سهرتهما،  متكنا من �لعمل كم�سممني 
�لعامل  �ملرموقة يف  �لأزياء  دور  لبع�ش  مبدعني 

ومن هنا كانت نقطة �لنطالق .

رمي�ندي واأزياء

 ترجمة واعداد جملة ال�شبكة

  2021

Q U I L A N O

 I M O N D I

A
R

خ���ري���ف

 بالإ�صارة اإىل الفن 
الت�صكيلي يف ال�صبعينيات، 

قدم امل�صممان توما�صو 
اأكويالنو وروبرتو 

رميوندي جمموعة مليئة 
بالقطع اجلذابة امل�صعة 

بالألوان الدافئة بكل 
درجات الأحمر و�صول 
اإىل الربتقايل الفاقع.

واي�صا الأخ�صر الزمردي 
مع القطع اجللدية 

التي ا�صتحوذت على كل 
اأزياء خريف و�صتاء عام 
202١ - 2022  مع عدم 

الغفال من مكمالت 
الناقة من اك�ص�صوارات 
واأحذية وحقائب اي�صا.
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�سديقتني،  �أ�سبحنا  بعد  وفيما  �لكلية،  يف 
نعرف �أ�سر�ر َبع�سنا �لبع�ش، ونتعاون يف حل 
�سنو�ت  يف  �للقمة  نتقا�سم  وكنا  م�سكالتنا، 
كل  يف  نت�سابه  �أننا  يعني  ل  ه��ذ�  �حل�سار. 
جدً�  باأناقتها  تهتم  �إمي��ان  كانت  فقد  �سيء، 
�أن  مهوو�سة  وكانت  �ملاكياج،  بو�سع  وتتفنن 
�أن زيادة  ل تتغري مقايي�ش مالب�سها، مبعنى 
تق�سو  جتعلها  وزن��ه��ا  يف  و�ح���د  غ���ر�م  كيلو 
مل  �أنها  متوقعة  ب�سرعة،  لتفقده  نف�سها  على 
تخاف  مبكرة  وب���د�أت  �لأن��ظ��ار!  تعد جت��ذب 
يكربها  �لذي  زوجها،  �أن  ول�سيما  �سنو�تها، 
ب�سنة و�حدة فقط، يتمتع بتقاطيع وجه ناعمة 
فكرت  �سنو�ت،  قبل  ع��م��ره.   عن  تك�سف  ل 
�إميان �أن جتري عملية جتميل كي تخفي �آثار 
لكن  عمرها،  من  �أكرب  تظهرها  �لتي  �لعمر 
�أنه يحبها كما هي،  لها  و�أكد  زوجها رف�ش، 
و�أنها ما تز�ل، يف نظره، �أجمل �مر�أة عرفها 
�سمحت  لكنها  يكذب،  يكن  ومل  حياته،  يف 
للمخاوف �أن تتحول �إىل طاقة �سلبية، �أحالت 

حياتها وعالقاتها وبيتها �إىل جحيم.
تعاون الزوج

ولأن �لتقدم يف �لعمر يخيف �لن�ساء �أكرث من 
زوج  فاإن  علمية،  در��سات  بح�سب  �لرجال، 
بعد مناق�سات معي، مب�ساعدتها  بد�أ،  �إميان 
بنف�سها.  وثقتها  �لإيجابية  طاقتها  لت�ستعيد 
�أ�سبح ل يغادر �لبيت بعد عودته من �لعمل، 
وب�سغط منه ومن �سقيقتها و�فقت �أن تذهب 
�لأهل.  لزيارة  �أو  �ل�سوق  �أو  �ملول  �إىل  معهم 
يديها  مي�سك  زوج��ه��ا  ك��ان  م��ك��ان،  ك��ل  ويف 
بحب كبري.. �أقنعها باأن نظرة �لآخرين �إليها 
مدى  وعلى  لنف�سها،  نظرتها  باأهمية  لي�ست 
�أ�سهر، حتى بد�أت ت�ستعيد �لثقة بنف�سها، لكن 
خماوفها  �إليها  �أعاد  �خلم�سني  من  �قرت�بها 

و�أفقدها �لثقة بنف�سها مرة �أخرى..
فنجان قهوة

�بنتي،  ميالد  عيد  بذريعة  بيتي  �إىل  دعوتها 
قالت �إنها �ستذهب ل�سر�ء هدية لها و�عتذرت 
م�سبقًا �إن هي تاأخرت ب�سبب �ل�سو�رع �لتي ل 
�لأثناء  هذه  يف  فيها.  �لزحام  �أوق��ات  ُتعرف 

جاء زوجها و�سهى و�سقيقها، هياأنا كل �سيء، 
وحني دقت �لباب فوجئت بعائلتها و�أنا �أهنئها 
وعاتبتني  عيناها  دم��ع��ت  م��ي��الده��ا،  بعيد 
�أن  ح��اول��ت  وب��اأن��ه��ا  بعمرها  ذكرتها  لأن��ن��ي 
و�أعطاها  زوجها  �سارع  �ل��ي��وم.  ه��ذ�  تن�سى 
هديته �ل�سغرية، وكانت عبارة عن فنجاين 
وعلى   ٥٠ �لرقم  �أحدهما  على  نق�ش  قهوة، 
�سي�سربان  �إنهما  لها  قال    .٥١ �لرقم  �لآخر 
قهوتهما معًا، ولتتذكر د�ئمًا �أنه يكربها بعام 
هو  �لإن�سان  �إن  لها  قلت  يحبها.  و�سي�ستمر 
�لإن�سان،  �سكل  و�إن  وعمره  يومه  ي�سنع  من 
�أن  �أخرى، وعليه  �إن�سان، يتغري �سنة بعد  �أي 
يت�سالح مع نف�سه ويتقبل �سكله �لذي يتغري، 
يحبونه،  �لآخ��ري��ن  �أن  يعرف  �أن  من  ولب��د 
لي�ش ل�سكله، �إمنا لأخالقه وت�سرفاته معهم 
�أم  �لعائلي  �مل�ستوى  على  �سو�ء  ولإجناز�ته، 

�لوظيفي..
خماوف خمتلفة

تختلف خماوف �لن�ساء من �لتقدم يف �لعمر 
�جلمال  فقد�ن  كان  �أخ��رى.  �إىل  �م��ر�أة  من 
و�جل�سم �ملتنا�سق يخيف �إميان، بينما هناك 
�إن  �خلم�سني  بعد  ما  �سنو�تها  تخ�سى  �م��ر�أة 
�أيامها،  تعي�ش  �أن  كانت غري متزوجة، فبدل 
ياأكل �خلوف من �مل�ستقبل �سنو�تها. وتخ�سى 
�مل��ال  م��ن  يكفيها  م��ا  جت��د  ل  �أن  �لأخ�����رى 
وثالثة  �أدويتها،  وعلى  نف�سها  على  لت�سرف 
تخ�سى  ور�بعة  عنها،  �أبنائها  �ن�سغال  تخ�سى 

�أن يتزوج زوجها ب�سابة �أ�سغر منها..
حالة جناح

يف مرة �سابقة، ر�جعتني �سيدة يف �خلم�سني 
�لثالث  بناتها  �إن  وقالت  �أي�سًا،  عمرها  من 
قد تزوجن، و�بنها �لوحيد �سافر �إىل �خلارج 
ل  �أنهم  من  تخ�سى  �أ�سبحت  لذ�  للدر��سة، 
نف�سها  تفر�ش  �أن  تريد  ل  و�أنها  يحتاجونها، 
عليهم. �أ�سافت �أنها قد هرمت، وقطعًا فاإن 
�جللو�ش  يف  يرغبون  ل  و�ل�سغار  �ل�سباب 
م��ع��ه��ا، وع��رف��ت م��ن��ه��ا �أن ب��ن��ات��ه��ا ي��زرن��ه��ا 
يف  يومني  مي�سون  �أحفادها  و�أن  با�ستمر�ر، 
�لتي  ملخاوفها  �أ�سا�ش  ل  و�أن  معها،  �ل�سهر 

هي  تقوم  �أن  �حل��ل  وك��ان  بنف�سها.  زرعتها 
�سو�ء  �أحفادها،  تر�فق  و�أن  بناتها  بزيارة 
�أن  وحت���اول  �مل��ت��ن��زه��ات،  �أو  �لأ����س���و�ق  �إىل 
حني  عاملها  عن  يختلف  �لذي  عاملهم  تتفهم 
بناتها.  ع��امل  عن  وحتى  بل  �سغرية،  كانت 
�أحفادها  وب��د�أ  ذكيًا  هاتفًا  ��سرتت  وبالفعل 
من  �إليها  �أق��رب  و�سارو�  �لألعاب  يعلمونها 
وكانو�  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  خ��الل 
تعرفها على �سديقات يف عمرها  �ل�سبب يف 
م�سروعًا  معهن  وب����د�أت  �لفي�سبوك،  على 
تغلبت  وب��ذل��ك  �جل���اه���زة،  �لأط��ع��م��ة  لبيع 
فنجحت  حقيقي،  بتخطيط  خماوفها  على 

و�أ�سبحت ت�سع بالطاقة �لإيجابية..
ن�صائح

لل�سيد�ت �للو�تي يخ�سني تقدم �لعمر وظهور 
�لتجاعيد: عليهن �أن ي�سادقن �ملر�آة �لتي ل 
�أن �لتجاعيد هي  تعرف �لكذب، و�أن يعرفن 
بنجاحاتها  و�سنو�تنا  �ل�سخ�سي  تاريخنا 
و�إحباطاتها، بحلوها ومرها، ولبد من �لقول 
د�ئميًا،  ح��اًل  لي�ست  �لتجميل  عمليات  �إن 
وتخ�سر  تكررها  �أن  عليها  عمليات  هي  �إمنا 
على  وللتغلب  �أي�سًا.  ورمبا �سحتها  �لأم��و�ل، 
�لعديد من  ه��ن��اك  ف���اإن  �ل��وح��دة،  خم���اوف 
باملتعففني  تهتم  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات 
يف  ت�سارك  �أن  وت�ستطيع  و�مل���ر�أة،  و�لأط��ف��ال 
هذه  �أن  و�ستجد  معهم،  �لتطوعي  �لعمل 
�ملخاوف ل �أ�سا�ش لها. وهناك �أمر مهم لبد 
تقدمها  �أن  وه��و  �إليه،  تنتبه  �أن  من  للمر�أة 
و�جباتها  م��ن  �نتهت  �أن��ه��ا  يعني  �لعمر  يف 
تتفرغ  لأن  �لأو�ن  و�آن  و�أهلها،  عائلتها  نحو 
جتد  ل  كانت  هو�ية  متار�ش  ك��اأن  لنف�سها، 
تذهب  �أن  �أو  م��ث��اًل،  �لريا�سة  لها،  �ل��وق��ت 

للت�سوق �سريً�..
واأخريًا

من  �خل��م�����س��ني  يف  "�أ�سبحُت  ج��م��ل��ة  ف����اإن 
�إمنا هي  عمري" لي�ست خمجلة ول خميفة، 
�جلميع  �أن  هي  �لأخ��رى  و�حلقيقة  حقيقة، 
�أن  وعلينا  �حل��ي��اة  �ُسّنة  ه��ي  ه��ذه  ي��ك��ربون، 

نو�جهها با�سرتخاء وثقة بالنف�ش..

كيكة ب�صمعة واحدة، قربها 
زهرية �صغرية فيها وردة بي�صاء 

واحدة اأي�صًا بانتظار و�صول 
�صاحبة املنا�صبة التي �صتفاجاأ 

باحتفالنا بعيد ميالدها 
وبالهدية ال�صغرية..

على خماوف 
تقدم العمر 

تغلَّبي

قبل اأن اأكمل املو�صوع، �ُصئلُت عن �صبب عدم 
كتابة الأ�صماء احلقيقية اأو ن�صر ال�صور؟ 

واأعتقد اأن ال�صبب وا�صح جدًا، فنحن نناق�ش 
م�صكالت اإما �صخ�صية، اأو عائلية، 

و�صوًل اإىل اأ�صلوب حياة �صوّية ت�صع 
بالطاقة الإيجابية، ون�صر الأ�صماء 

اأو ال�صور قد يكون حمرجًا جدًا 
لأ�صحاب امل�صكالت..

مالحظة

احلكاية
)��سم  �إمي��ان  �سديقتي  �بنة  �سهى،  �ت�سلت 
على  خ�سيتها  ع��ن  يل  لتعربِّ  حقيقي(  غ��ري 
�سنة  خم�سني  �لعمر  من  �ستبلغ  �لتي  و�لدتها 
بعد �سهر. قالت �إنها باتت ل تاأكل �إل �لقليل 
جدً�، ومت�سي يومها �إما يف �لنوم �أو بافتعال 
وو�ل��ده��ا.   �سقيقها  م��ع  �أو  معها  �مل�سكالت 
وتخ�سى �سهى �أن ت�ساب و�لدتها بكاآبة حادة 

قد تتطور �إىل مر�ش ع�سّي على �لعالج.
طاقة �صلبية

�ستكون حالة )�إميان( مو�سوعنا لهذ� �لعدد، 
لأنها لي�ست خا�سة بها فقط، �إمنا هي حالة 
تنجح  م��ن  وبينهن  �ل��ك��ث��ري�ت،  تو�جهها 
بالعبور �إىل برِّ �لر�حة �لنف�سية، فيما 
�لأهم  و�ل�سبب  يف�سلن،  �أخريات 
�لتي  �ل�سلبية  �لطاقة  يف  يكمن 
نتيجة  ع��ل��ي��ه��ن  ت�����س��ي��ط��ر 
�خل������وف م����ن �ل��ت��ق��دم 
وت���غ���رّي  �ل���ع���م���ر  يف 
�ل�����س��ك��ل.. ك��ان��ت 
زميلتي  �إمي����ان 

اأن�شام ال�شاجلي



عدُت ي�مًا من املدر�شة، فانفجرت 
بث�رة كالمية واأخرجت ما يف جعبتي، 

ما ي�شايقني، وق�ش�شت لأمي معاناتي 
من قبل زمالئي ب�شبب اأعمال والدي 

امل�شب�هة، انهارت وجل�شت على معقد كان 
بقربها وقالت ب�ش�ت م�شم�ع "هذا ما كنت 

اأخ�شاه منه."

امليزان 

امليزان 

يف

يف توهمت اأن الأقدار واأنا قد ت�صاحلنا مع 
الأيام، لكنها خباأت يل ما مل اأتوقعُه..

اإذًا، تعاَل اأيها القلب ال�صعيف نقلب اأوراق 
زمٍن مل نع�صُه، ومل نفكر فيه �صلفًا، فما بالك 

تخافه، بل َخف من اأيام لي�صت لها -يف 
اأجندتنا- تواريخ  اأو اأرقام، لنع�ش اأيامنا 
ونرتك وراءنا كل ما ميزُق اأوراقنا، اأوراق 
حياتنا التي بداأت بالذبول لتحيا اأوراق 

غريها، هكذا هو الزمن.

و�لدي، يف بد�ية �لأمر مل �ألتفت �ىل كالم �لطالب و�أف�سر موقفهم 
بالغرية مني لأنني من �لطالب �ملتميزين بالدر��سة. تكررت �حلالة 
هذه، بل وبد�أ �أكرث �لطالب يبتعدون عني وي�سمعونني كالمًا �سيئًا 

بحق و�لدي.
عدُت يومًا من �ملدر�سة، فانفجرت بثورة كالمية و�أخرجت ما يف 
قبل زمالئي  معاناتي من  لأمي  وق�س�ست  ي�سايقني،  ما  جعبتي، 
كان  معقد  على  وجل�ست  �نهارت  �مل�سبوهة،  و�ل��دي  �أعمال  ب�سبب 

بقربها وقالت ب�سوت م�سموع "هذ� ما كنت �أخ�ساه منه."
�لكالم  من  �ملزيد  �أ�سمع  ل  كي  �ملدر�سة  برتك  بقر�ري  �أخربتها   

�ل�سيئ بحق �أبي!
منهكة  تعود  ثم  يوميًا  تخرج  باتت  �أم��ي  �أن  لحظت  يومها  وم��ن 
و�حلزن و��سح عليها، وحينما �أ�ساألها �أين كانت، ل جتيب، بل تغط 

يف نوم عميق، ��ستمر هذ� �حلال �أ�سهرً� عدة.
يف يوم، وعندما عاد و�لدي من �لعمل )كما يدعي( �ندلعت ثورة 
)هي(  عرفتُه  �سيء  كل  له  تقول  �أمي  و�سمعُت  و�ل��ديَّ  بني  عارمة 
عليهما  للدخول  ��سطررت  ج��دوى،  دون  ي�سكتها  �أن  �أر�د  عنه، 
�ل�سر�خ  وحت��ول  بالف�سل،  ب��اءت  جهودي  لكن  ثورتهما،  لإيقاف 
و�ل�ستائم بينهما �إىل �ل�سرب، وكالعادة كان �أبي هو �ملنت�سر على 
�أخرى باملعركة ودفعُت  �لتي بد�أت ت�ستنجُد بي، تدخلت مرة  �أمي 
و�لدي بقوة و�أخرجته من �لد�ر وهو يتوعدين و�أمي بقتلنا يومًا ما، 
�أغلقُت �لباب خلفُه وقبّلُت �أمي وغ�سلُت وجهها �ملغطى بالدم، ثم 
جمعت ما ك�سرُه و�لدي من �أدو�ت و�أثاث وكل ما وقعت يد�ه عليه، 
وهناك  �ل�سوق،  من  �لطعام  لأمي  لأجلب  وخرجُت  �لبيت  نظفُت 

�سمعُت بع�ش �جلري�ن يتحدثون عن معاركنا �لتي ل تنتهي.
باملروحة  معلقة  باأمي  لأف��اج��اأ  �لبيت،  �إىل  وع��دُت  كثريً�  حزنُت 
�ل�سقفية يف غرفتها! �سرخُت: �أمي...�أمي، مل جتب، �أ�سرعُت �إىل 
�لتي  �ل�سرطة  �أبلغو�  �لذين  و�ملاّرة  باجلري�ن  و��ستنجدُت  �خلارج 

�أخربتني باأنها فارقت �حلياة!
�ل�سرطة و�جلري�ن  �أتى وحتدث مع  �لذي  بو�لدي  �ت�سل �جلري�ن 
بربود قاتل وقال لهم "م�ساكلنا عائلية وهذه حتدث مع �جلميع."

قال له حمقق �ل�سرطة: "وهل جميع �لزوجات ينتحرن ملجرد هذه 
�أن نعرفه؟" وبد�أ  �أمرً� ل تريد  �أنها �كت�سفت عنك  �أم  �خلالفات! 
�ل�سجار بني و�لدي و�ل�سرطة، ون�سي �جلميع جثة �أمي �ملمددة على 

�لأر�ش بعد �أن �أنزلها رجال �ل�سرطة من �ملروحة.
كانت  غليظة  بع�سا  و�أم�سكت  �أع�سابي  فقدُت  كيف  �أع��رف  ل 
�أ�ساهد �سريطًا  و�أنا  بجانبي و�نهلُت على و�لدي �سربًا على ر�أ�سِه 

�سينمائيًا لتعذيبه لأمي و�سربه لها منذ كنت طفاًل وحتى �لآن...
�إىل  و�أخ��ذوه  �لأر���ش  على  من  �ل�سرطة  رفعتُه  �أر�سًا،  و�ل��دي  وقع 
مركز  �إىل  �ق��ت��ادوين  فقد  �ل�سرطة  �أف���ر�د  بقية  �أم��ا  �مل�ست�سفى، 

�ل�سرطة بتهمة �ل�سروع بقتل و�لدي!
بقيت جثة و�لدتي على �لأر�ش حلني و�سول �أهلها و�أقاربنا �لذين 
تخربين  ومل  و�لدي  عن  �لكثري  تعرف  وهي  دفنت  بدفنها،  قامو� 
ب�سيء عنه �سوى ما �سمعته من زمالئي يف �ملدر�سة، لكن �ل�سورة 
يا  "�سكرً�  �أحدهم يل  قال  �ل�سرطة حينما  تو�سحت يل يف مركز 
�أفر�د  �أ�سهر  من  فهو  و�ل��دك  على  بالقب�ش  �ساعدتنا  لقد  ول��دي، 

�لع�سابة �لتي تقوم ب�سرقة �لبيوت و�ملحال."
وقتها فقط تبينت يل �لأمور �لتي كنُت �أجهلها ب�ساأن و�لدي وكانت 
هذ�  عن  ب�سيء  تخربين  مل  ولكنها  �هلل(  )رحمها  �أم��ي  تعرفها 

�لأمر!!
�إذً�، كان زمالئي يف �ملدر�سة يعرفون ما هو عمل و�لدي! و�جلري�ن 
تتو�سل  مل  كيف  وعجبت  تدريجيًا،  عنا  �بتعدو�  �لذين  و�لأق��ارب 
يتو�جد  �أنه ل  �أو  �آخر،  با�سم  يكون عمله  و�لدي! قد  �إىل  �ل�سرطة 

معنا د�ئمًا و....و....
�أ�سدرت �ملحكمة حكمها علي ب�سبب �سربي لو�لدي و�ل�سروع بقتلِه، 
وُحكم على و�لدي بال�سجن �سنو�ت طويلة، ولكن بعد خروجِه من 

�مل�ست�سفى.
�سيكون  م��اذ�  �أم��ي  لكن  �أخذنا عقابنا،  �أب��ي(  و  )�أن��ا  وهكذ� نحن 

عقابها عند �هلل بانتحارها!! �هلل �أعلم بذلك!!
قال �ل�ساب )�أ( �جلميل �لع�سريني �لعمر باأ�سًى و��سح على مالمح 
تهد�أ،  ل  و�ل���ديَّ  بني  و�مل��ع��ارك  �لدنيا  على  عيني  فتحُت  وجهه: 
�لأقوى  و�لدي كان هو  ولكن كان  بينهما،  �ملتبادلة  �ل�ستائم  �أ�سمع 
حظها  وتندب  لتبكي  غرفتها  �أم��ي  تدخل  فيما  د�ئمًا،  و�ملنت�سر 
�لعاثر ب�سبب زو�جها من �أبي. كنت �أدخل عليها و�أم�سح دموعها، 
لكني ل �أ�ستطيع �حلديث معها ب�سكل و��سح �آنذ�ك، ثم �أذهب �ىل 
حيث يجل�ش و�لدي و�أ�سحبه من يده كي يدخل �إىل �أمي لري�سيها. 
ويت�ساحلا.  عليها  لندخل  ويقودين  فيبت�سم  �إ�سار�تي  يفهم  هو 
كربُت و�حلال نف�سه، وبد�أت �أفهم �سّر �خلالف بينهما، فقد فهمُت 
�أن و�لدي لي�ش له عمل م�ستقر، يعمل كل فرتة يف مكان ثم يغريه، 

ما  عمٍل  تثبت يف  ل  "ملاذ�  له:  فتقول  �أم��ي  يزعُج  كان  �لأم��ر  هذ� 
وت�ستقر من �أجلنا؟" فهي تخاف �لبطالة �إذ� ما ��ستمر على هذ� 
�حلال. كان �أبي ي�ستهزئ بحديثها ويقوُل "�لرزُق على رب �لعباد،" 
تنتهي  و�لكفاح،"  ل  بالعمل  �هلل  "�أمرنا  بالقول  �أمي  عليه  فرتد 
مناق�ستاهما �إل بعد حني، وحينما يتوتر و�لدي ويك�سر كل ما تقع 

عليه يدُه ويخرج.
�أنا  �أفكر: ملاذ�  يف خ�سم هذ� �لتوتر �لذي يخيم على �لبيت كنُت 

وحيد عائلتي؟ لي�ش يل �أخ �أو �أخت،
�سمت )�أ( قلياًل ثم تابع حديثه:

يف يوم كنا جنل�ش �أنا و �أمي لتذ�كر يل درو�سي، ت�سجعت و�ساألتها: 
�أمي.. ملاذ� لي�ش يل �أخ �أو �أخت كبقية �لأطفال؟

�سردت قلياًل ثم قالت بعد �سمت: �أنت تكفي يا ولدي!
مل �أفهم وقتها ماذ� يخفي جو�بها.

و�لفرحة  من�سرحًا  و�لدي  دخل  �لأي��ام  �أحد  يف  قائاًل:  )�أ(  �أردف 
ح�سن  يف  يحملها  �لتي  �لفاكهة  باأكيا�ش  ورم��ى  عينيه  يف  تنطق 
�إىل  �أين له هذ� موؤ�سرة  �أمي �لتي ��ستف�سرت عن �سر فرحِه ومن 
�لأكيا�ش؟ فاأجابها باخت�سار: "لقد وجدُت عماًل، و�سوف لن �أتركه 

�أبدً�، �إنه يدُر علّي نقودً� كثرية."
عن  منه  لت�ستف�سر  �لغرفة،  ودخ��ال  يده  من  �أم��ي  �سحبته  وقتها، 
من  حديثهما  �أ�سمع  كنت  و....  حر�مًا  �أم  حالًل  كان  و�إذ�  �لعمل 
ور�ء �لباب، �أو�سح �أبي لأمي �أنه يعمل عاماًل لتحميل ونقل �لأثاث 
و�لب�سائع من �ماكن عدة �ىل حمال لبيع �لأثاث، و�سكت ومل يبني 
�لباب  خلف  من  �ن�سحبت  �حلديث  هذ�  بعد  ذل��ك.  من  �أك��رث  لها 
ب�سرعة حينما �سمعت وقع خطى و�لدي يريد �خلروج من �لغرفة، 
من  و�لدي  خرج  �ملدر�سية،  و�جباتي  و�أح�سر  درو�سي  �أق��ر�أ  عدُت 
�لبيت بعد �أن ودعني وطلب مني �أن �أكون رجل �لبيت �ثناء غيابِه 

�إىل عملِه �لذي ي�ستمر �إىل �ل�سباح �أو لأيام عدة.
�آونة  وبني  �لإعد�دية،  يف  طالبًا  و�أ�سبحت  ب�سرعة   �ل�سنون  مرت 
تلُح على و�لدي  �أمي  ، لأن  و�أخرى كانت �ملعارك تندلع بني و�لديَّ

ملعرفة عمله ومكانه وهو مل يجبها يومًا!!
�سكت )�أ( عن �لكالم بعد �أن غ�سلت دموعه وجهُه �جلميل ثم قال 

بعد دقائق:
بحق  بذيئًا  وكالمًا  �أقاويل  و�أ�سمع  بل  �أ�سعر،  ب��د�أُت  �ملدر�سة  يف 

بة طف�لٌة ُمعذَّ

رجاء خ�شري
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خ�شري احلمريي

�أ�سبح هذ� �لعنو�ن خرب� نتد�وله ب�سكل �سبه يومي، ورمبا �أ�سبح مهنة، مهنة ملن 
ميار�سه مع �سبق �لإ�سر�ر و�لتك�سب، ومهنة مقابلة ملن يحد منه و ير�سد مرتكبيه، 
ن�سبة  �إيقاف  �أثمرت يف  تطوعية،  و�أخرى  ر�سمية  بجهات  يتمثل  �لثاين  و�لطرف 
حمدودة من �لعمل �لبتز�زي،  و�أقول حمدودة لأن �أغلب �ل�سحايا يرتددون من 

�لإبالغ خوفا من �ت�ساع نطاق �لف�سيحة. 
�أفانني  عن  تتحدث  �لتي  �لفديوهات  من  ع��ددً�  �ملا�سية  �لأي��ام  خالل  �ساهدت 
�لذين مت  �ملبتزين  �لعديد من  �مل�ستحدث، كما �ساهدت �عرت�فات  �ل�سلوك  هذ� 
مفادها  موؤقتة  خال�سة  �ىل  وتو�سلت  �مل�سهود،  بالبتز�ز  متلب�سني  ��سطيادهم 
�لفخاخ مدفوعة  تن�ساق �ىل  �لتي غالبا ما  �مل��ر�أة،  �لبتز�ز هي  �أبرز �سحايا  �ن 
�لإلكرتونية،  و�خلفايا  بالتقنيات  �جلهل  عن  ف�سال  �لغرية  �أو  �لطيبة  بنو�يا 
�لعالقات  ملف  يف  �سيما  ول  �حل��ال،  بطبيعة  �مل�سيدة  هذه  من  �لرجل  وليفلت 
�ل�سرية و�ل�سفقات �مل�سبوهة و�للعب على �حلبلني. وكنت طو�ل م�ساهدتي لهذه 

�لفديوهات �أفكر كيف للمرء �أن يبعد نف�سه عن هذه �ملطبات و�لف�سائح �لكارثية ، 
وقد تبادر �ىل ذهني �جلو�ب �لب�سيط وهو: �أن يبتعد عن �لف�سائح، ولكنه لالأ�سف 
لي�ش باجلو�ب �ل�سحيح، فقد عرفت من خالل �لفديوهات �ن �لبتز�ز لي�سرتط 
خالل  من  �ملطلوبة،  بالف�سيحة  لك  يتكفل  فهو  مبتغاه،  لنجاح  ف�سيحة  وج��ود 
ر�سالة �أو ت�سجيل بريء يف موبايلك �أو �سورة من �أر�سيف �لعائلة ل تريد لها �ن 
تظهر للعلن.  فكرت رمبا يكمن �حلل يف �لبتعاد عن �أ�سدقاء �ل�سوء و�لعالقات 
�أ�سدقاء  يتم ن�سبها من  �لفخاخ  �أغلب  �أن  �ساهدت  فيما  �ملوثوقة، فوجدت  غري 

وعالقات لتنق�سها �لثقة.
وحني تاأملت يف �ل�سبب �أو �لو�سيلة �لتي يعتمدها �ملبتزون يف �لإيقاع ب�سحاياهم 
حت�سى..ومنها  ول  لتعد  �لتي  وتطبيقاتها  �لذكية  بالهو�تف  تتمثل  �أنها  وجدت 

��ستنتجت �أن �لبتعاد عن هذه �ملطبات يتمثل يف ��ستخد�م )�ل�سر�سور(..
عودو� �ىل �ل�سر�سور! 
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لأن  و�أنا منهم،  �لفقر�ء،  �لعرب  �لطالب  �آلف  �لعر�ق مق�سد  كان 
مع  باملجان،  و�لكتب  �ل�سكن  مع  دينارً�   ٣٠ يتقا�سى  كان  طالب  كل 
بدل مالب�ش �ستوية و�سيفية.  لهذ� توجهت �إىل �لعر�ق �أو�خر �سيف 
١9٧6 بال علم �أ�سرتي، فقد كان �خلالف مت�ساعدً� بني �لنظامني، 
مت بطلب قبويل، لكن ظهرت قائمة �لقبول �لعادية و�ل�ستثنائية  فتقدَّ
ومل يكن ��سمي �سمن �ملقبولني، بعد و�سايات من طلبة �سوريني كما 

عرفت، فا�سودت �لدنيا يف وجهي، وعزمت على �لعودة �إىل �سورية.
�لعودة، فقد كنت  ي�سلفني مبلغ  �أبحث عمن  �أعود رحت  �أن  قبل      
جملتي  حترير  )رئا�سة  مببنى  �أم��رَّ  �أن  يل  وخطر  مت��ام��ًا،  مفل�سًا 
وق�سيدة  ق�س�ش  ثالث  م�سري  عن  لأ�ساأل  �لوزيرية  يف  و�ملزمار( 
�أ�سبوعني،  قبل  عندهم  لال�ستعالمات  �سلمتها  قد  كنت  لالأطفال 

ففاجاأين �ملوظف بقوله:
ي�سوفك!" يريد  �لتحرير  "رئي�ش 

على  و�أث��ن��ى  ب��ي  رح��ب  ب�سو�ش،  و�سيم  ب�ساب  و�إذ�  غرفته،  دخلت 
كتاباتي، و�أخربين �أنهم بحاجة �إىل كو�در للعمل، �سرحت له حايل، 

فاأكد يل �أنه من �ل�سهل تاأمني قبويل يف �ل�سنة �ملقبلة، و�أ�ساف:
"لكنك ت�ستطيع �أن تعمل معنا فورً� باملكافاة �ل�سهرية، ومنذ �لغد!"

ذلك �ل�ساب هو فاروق �سلوم.
بع�ش  ن�سر  من  باأكرث  يحلم  ل  �سغري  ل�ساب  خياليًا  �لعر�ش  ك��ان 
عام  قيل  للكبار  �سعرية  جمموعة  ن�سر  �سوى  يل  ي�سبق  ومل  كتاباته، 
دم�سق  يف  �لعرب  �لكتاب  �حت��اد  عن  دم��ًا(  �لنخل  )ويطرح  با�سم 
-�لذي قبلني ع�سوً� فيه على �سغر �سني- وبع�ش �لق�سائد �ملن�سورة 
يف جمالت و�سحف من �أهمها )�لآد�ب( �للبنانية وجملة )�أ�سامة( 

لالأطفال بت�سجيع من رئي�ش �لتحرير وقتها �لأ�ستاذ زكريا تامر.
    قلت لفاروق: "هل ميكن �سرف مكافاأة مو�دي �ملقبولة عندكم؟ 
ف�سعر مبقد�ر حاجتي، و�أمر �ملحا�سب )نبيل( ب�سرفها يل، فخرجت 

مببلغ ٤٥ دينارً�، وقد �أح�س�ستها كنزً� يف ذلك �لظرف.
وكانت  دينارً�   ٤٠ قدرها  �سهرية  �لأول مبكافاأة  �لعام  عملت يف      
�ل�سكن،  وهي  كبرية،  م�سكلة  برزت  لكن  تقريبًا،  دولرً�  تعادل ١٥٠ 

فقد بقيت لأ�سابيع مت�سكعًا بني �لأق�سام �لد�خلية �سيفًا ثقياًل على 
لالإيجار،  غ��رف  ل  وقتها  �ل��ع��ر�ق  ففي  �ل�سوريني،  �لطالب  بع�ش 
وممنوع �ل�سكن للغريب -وخا�سة �لأعزب- بال مو�فقة �أمنية، ورحت 
حللها،  روؤوف  �لإل��ه  عبد  فتطوع  �لعمل،  يف  لزمالئي  ح��ايل  �أ�سكو 
فقد كان عديله )�أركان �لعبادي( �مل�سوؤول �لثقايف يف �حتاد �سباب 
�لعر�ق، فكلمه، وبني ليلة و�سحاها �نتقلت من مت�سكع بني �لأق�سام 
�ل�سفحات  م�سوؤول  �إىل  م�سبوه!  جامعي  قبول  وطالب  �لد�خلية 
�لثقافية يف جملة "�ل�سباب" و�أ�سكن �سقة �أنيقة مفرو�سة يف عمارة 
تابعة لالحتاد قرب �ساحة عنرت، تقا�سمتها مع ر�سام م�سري مقيم 

فيها! 
�لأع��ز�ء  من  نخبة  �إىل  �ملجلة  يف  تعرفت  �أي�سًا  �لطالع  وحل�سن      
�لطيبني �أذكر منهم: �سامل عبد �لقادر وحميد عبد �هلل وعلي ر�سا 
وعلي �ساكر وفا�سل طعمة وكامل خور�سيد وحممد �سبعاوي و�آخرون، 
ول �أن�سى �أن �لثقة كانت كبرية �إىل درجة �لتندر على �لنظام وقتها، 

ول�سيما مع �سامل وحميد –�لذي �سار دكتورً� �لآن-.
�أن  بعد  ب�سهولة  قبلت   ١9٧8-١9٧٧ �لتايل  �لدر��سي  �لعام  يف      
حققت جناحات ملحوظة يف عملي، وحُلنت يل �أغاٍن عدة يف �لإذ�عة 
و�لتلفزيون، و�خرتت �جلامعة �مل�ستن�سرية، ق�سم �للغة �لعربية، وما 
�إن ح�سلت على �سكن يف �لق�سم �لد�خلي حتى فررت من �لعمل يف 
�أ�سعر بخجل د�خلي من �لعمل يف تلك  "�ل�سباب" لأنني كنت  جملة 
�ملجلة على �لرغم من طلب �جلميع �أن �أبقى معهم، وكانت مكافاأتي 

�ل�سهرية وقتها ٥٠ دينارً�.
    كنت بعد مرور �سنة قد تعرفت �إىل بغد�د جيدً�، و�إىل �لكثريين 
من �أدبائها، و�سافرت يف رحالت متعددة، من �لب�سرة جنوبًا حتى 
و�أ�سرة  "جملتي و�ملزمار" بيتًا  �ل�سليمانية و�ملو�سل �سماًل، و�سارت 
يل، ول�سيما بعد حتوُّلها �إىل )مديرية ثقافة �لأطفال( وعلى ر�أ�سها 
�سيدة جليلة قلما يجود �لزمن مبثلها هي �ل�سيدة �أمل علي �ل�سرقي.

كل  م��ن  �ل��رغ��م  على  جميلة  حل��ي��اة  وعجيب  غ��ري��ب  �سريط  وب���د�أ 
�ساتها وخماطرها. منغِّ

بيان ال�شفدي

ذاكرة
دفة عمٌل بال�شُّ


