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ت�شد رمقي، فا�شرتيت االدوات  تعد  التطور مل  اأنها مع  اال  واحلرب 
حرب  من  منزليا  اأ�شنعها  �شرت  ثم  ومن  العربي،  باخلط  املعنية 
واأقالم، و�شار كل �شيء يف غرفتي يعنى باخلط من �شنعي  وورق 

اأنا.
اخلط العربي مع الآ�صيوي 

الذي  الغريب  ل�شكله  الياباين  او  ال�شيني  انتباه طه، اخلط  جذب 
ال ي�شبهه خط اآخر ولكونه عربيا تبادرت له فكرة مزج الثقافتني، 
ال�شرق اآ�شيوية والعربية معا، فبداأ بت�شميم هذا اخلط بعد ما اأخذ 

وقتا طويال، يقول ملجلة ال�شبكة: 
- ولدت الفكرة يف خميلتي منذ مطلع 2015 بعد ما �شرت ع�شوا 
يف  احل��روف  بتنفيذ  ب��داأت  وقد  العراقيني،  اخلطاطني  جمعية  يف 

منت�شف 2017 واأطلقت اخلط ب�شكل ر�شمي �شنة 2019 .
املحاولت التي ل تنتهي 

كما ويوؤكد دخان، اأنه واجه �شعوبات يف البداية، الأنه مل يكن يعرف 
امل�شادر الكاملة حول طريقة بناء اخلط الياباين وال�شيني، لكنه 

ا�شتمر يف عملية البحث والدرا�شة في�شيف:
التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  و�شينيني  يابانيني  فنانني  م��ع  توا�شلت   -

االجتماعي، وتعلمت منهم كيفية كتابة كلماتهم وحروفهم.
نيهو عربي

نيهون  اأما  وعربي،  نيهون  مقطعني  من  جاءت  عربي  نيهو  ت�شمية 
بدون  نيهو  االأول  املقطع  فاخذ  اليابانية  باللغة  )اليابان(  فتعني 
يليه )عربي( حتى  الذي  اللفظ  يتوافق لفظه مع  النون كي  حرف 

�شار معناه اخلط الياباين العربي )نيهوعربي(.

ويرى دخان اأن من مميزات هذا اخلط اأنه يوحي للناظر اأن اخلط 
اأنه قد كتب  له  التمعن والرتكيز فيت�شح  اأما بعد  او �شيني  ياباين 

بحروف عربية، ي�شرت�شل قائال:
نيهوعربي وهي  اأول كلمة كنت قد كتبتها هي كلمة حرية بخط   -

داللة على اأين اأجد حريتي بهذا اخلط اجلديد.

اأحب طه دخان، اخلطوط باأنواعها، يوؤكد، اأن معلمته كانت تطلب 
منه تقليد اأنواع اخلطوط، ي�شيف:

وقالت  درو�شها  اأح��د  يف  الفنية  الرتبية  معلمة  اكت�شفتني  لقد   -
الكويف  )باخلط  كانت  وق��د  اللوحة؟  ه��ذه  تقليد  ت�شتطيع  هل  يل 
الفاطمي( وعندما اأخرجت قلمي الر�شا�ص ور�شمتها مل اأكن على 

دراية م�شبقة باآلية عمل هذا الفن. 
اآلة ا�صتن�صاخ

من بعدها �شار لطه �شعور اأن اخلط العربي هو من ميثله، ا�شرتى 
على  ويّطلع  امل�شاجد  يف  يتجول  �شار  و  اأق��الم،  مع  �شغريا  دف��رتا 
اأغلفة الكتب التي قد تزينت بفن اخلط العربي حتى �شار يقلدها 

ر�شما ال خطا، وي�شيف:
معرفة  قلة  هنا  كانت  م��ا  بعد  ل��وح��دي  العربي  اخل��ط  تعلمت   -
الكتب  واقتنيت  كثريا  بحثت  فقد  الفن  ه��ذا  لفهم  للتو�شل  ل��دي 
والكراري�ص اخلا�شة باخلط العربي وبداأت اتعلمها مبجهود فردي، 
بعد ذلك تعرفت على اأ�شاتذة معنيني باخلط العربي وكنت اأطلب 

الن�شح منهم جتاه هذا الفن.
كلما  يكتب  فهو  اال�شتن�شاخ(  )باآلة  اأ�شبه  كان طه،  االأمر  بادئ  يف 
وقعت عيناه على جملة معينة، حتى �شار على دراية بنوع كل خط 

عربي موجود ومع مرور الوقت اتقنها جميعا، يكمل بقوله:
الر�شا�ص  كقلم  املتاحة  االدوات  جميع  بداياتي  يف  ا�شتخدمت   -

ب������ص������م������ة

 يبتكر خطًا عربيًا برم�ز يابانية 
اآية من�ش�ر

مل تكن المور �صبابية عند 
طه، ال�صاب الذي ولد وهو 
يهوى ر�صم الكلمات وجعلها 

مبثابة لوحات، كان يدرك ومن 
اللحظة الوىل اأن له م�صتقبال 

جيدا يف عامل اخلطوط 
و�صناعتها، حتى �صار اعتماد 
املدر�صات عليه لكتابة �صجل 

الطلبة ملا ميلك من يد مبهرة، 
اليوم ا�صتطاع دخان اخرتاع 

وابتكار خط جديد، ميزج 
بني العربي وال�صيوي، كيف؟ 

لنتابع ق�صته. طه دخان...
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من هنا جاءت دعوة بعثة جامعة الدول العربية 
العربية  للجامعة  امل�شاعد  العام  االأمني  برئا�شة 
ال�شيد )�شعيد اأبو علي(، الذي كان لنا معه هذا 
وانعكا�شه  االنتخابي  ال�شاأن  ناق�ص  الذي  احلوار 

على حميطه العربي:

هذه  هل  معكم..  احل��وار  يف  �شروعنا  قبل   •
زيارتكم االأوىل للعراق؟ وماذا تعني لك بغداد؟

- )اأخذ حلظة تاأمل.. كاأنه ا�شرتجع مقطعًا من 
�شريط م�شى( ثم ا�شتدرك :- 

هذه لي�شت زيارتي االأوىل للعراق، بل يعود االأمر 
حلم  حتقيق  فر�شة  عن  باحثًا   1973 ع��ام  اإىل 
طاملا حلمت به، وهو فر�شة االلتحاق باجلامعات 
اكمايل  بعد  وذل��ك  �شمعتها،  لر�شيد  العراقية 
�شبقني  اإذ  )االإع��دادي��ة(،  التوجيهية  لدرا�شتي 
ارتبط  ما  اأهم  ولعل  بغداد،  يف  للدرا�شة  زمالء 
بتفا�شيل حول املو�شوع هو ال�شيا�شي الفل�شطيني 
بغداد  يف  در�ص  الذي  االأحمد(  )عزام  املعروف 
وك����ان رئ��ي�����ش��ًا الحت����اد ال��ط��ل��ب��ة، ال����ذي وع��دين 
بامل�شاعدة التي مل اأحَظ بها، الأنه مل يكن موجودًا 
يف بغداد �شاعة و�شويل يف فرتة التقدمي للدرا�شة 
الت�شجيل  يف  الفردية  حماوالتي  تفلح  مل  لذا   ..
والدرا�شة  الت�شجيل  اإىل  ا�شطرين  ما  للدرا�شة، 
يف جامعة تون�شية.. وظلت ح�شرتي على الدرا�شة 

يف بغداد حينها قائمة )يجيب با�شمًا(.

ثمانينيات  يف  ب��غ��داد  اإىل  ث��ان��ي��ة  م���رة  وع���دت 
مندلعة  احل��رب  حينها  وكانت  املا�شي،  القرن 
كل  قدرته على  اأوج  ك��ان يف  ال��ذي  ال��ع��راق،  بني 
االإ�شالمية  ثورتها  ول��ي��دة  واإي����ران  امل�شتويات، 
اأوؤمن بنظرية املوؤامرة اإال  حينها، ورغم كوين ال 
اجلارين  البلدين  دمرت  التي  احلرب  نتائج  اأن 
االعتقاد  ب��اجت��اه  تدفع  واالإقليميني،  امل�شلمني 

املفرت�ص.

قوا�صم م�صرتكة
لبعثة  كرئي�ص  بغداد  اإىل  احلالية  زيارتكم  • يف 
العراقية  االنتخابات  ملراقبة  العربية  اجلامعة 
للنظام  العربية  اجلامعة  تنظر  كيف  احلالية، 

الدميقراطي يف عراق اليوم بعيدًا عن نتائجها؟
من  م�شتويني  على  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  اإىل  اأن��ظ��ر   -
االإجابة، لكي ن�شتطيع اأن نتحدث با�شم اجلامعة 
الذي   ال��دور  طبيعة  اإدراك  اأواًل  ينبغي  العربية، 
ت��وؤدي��ه اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ه��ي يف نهاية 
املطاف انعكا�ص منطقي لقرار جمعي من الدول 
االأع�شاء، وهذا يعني اأن القوا�شم امل�شرتكة بينهم 
والروؤى،  القناعات  نف�ص  لها  لي�شت  )االأع�شاء( 
نبحث  اأن  علينا  املواقف  حقيقة  عن  نعرب  ولكي 
هناك  اأدق..  مبعنى   .. امل�شرتكة  القوا�شم  يف 
روؤى ومواقف متعددة لفهم الدميقراطية ومعنى 
ال�شيا�شية  النظم  باختالف  املرتبط  االنتخابات 

املتعددة بتعدد الدول العربية، فنحن هنا نتحدث 
عن الدميقراطية وال�شورى، يف نف�ص الوقت الذي 
يف  وحت��دي��ث  وتطوير  اإ���ش��الح  ع��ن  فيه  نتحدث 
اأن كاًل منها يتنا�شب  امل�شاركة ال�شيا�شية، واأجد 
مع قناعاته وطبيعة حكمه، اأي اإن تقييم التجربة 
قد ال مير  الدميقراطية  امل�شاركة  نطاق  وتو�شيع 
بال�شرورة عرب ال�شندوق .. الذي من املمكن اأن 

تكون له قنوات وو�شائل اأخرى. 

ماذا؟ • مثل 
اإىل  يف�شي  انتخابي  نظام  كل  لي�ص  اأن  مثل..   -
يف  حتى  اختالفًا  هناك  اأن  اإذ  الدميقراطية.. 

فهم الدميقراطية!!

من   .. ؟!  ومن  من  بني  ؟!  وفهم..  • اختالف.. 
�شعب اإىل �شعب اأم يف اأ�شا�ص تف�شريها؟

- ال .. من دولة اإىل دولة .. 
الدول  جامعة  معك..  و�شوحًا  اأكرث  اأكون  دعني 
بدعم  معنية  اأول��وي��ات��ه��ا،  �شمن  وم��ن  العربية، 
ودع���م وحدته  ق��درات��ه  ال��ع��راق واحل��ف��اظ على 
على  انت�شاره  زخم  واإدامة  وا�شتقراره  و�شيادته 
على  م���وارده  ا�شتثمار  ف��اإن  وبالتايل  االإره���اب، 
عمومها  يف  املنطقة  على  ينعك�ص  االأكمل  الوجه 
العربي  املوقف  م�شلمات  ومن  فقط.  عليه  ولي�ص 
عدم التدخل يف �شوؤونه الداخلية واحرتام �شيادته 
واأن يعرب ال�شعب العراقي عن اإرادته ب�شورة حرة 

ونزيهة يف تعزيز م�شاره الدميقراطي.

العربية  لبعثة اجلامعة  اأن رئا�شتكم  اأفهم  • هل 

امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني 
جلامعة الدول العربية 

ل� "ال�شبكة":

�شعيد اأب� علي
انتخابي  نظام  كلُّ  لي�س 

يف�شي اإىل الدميقراطية

ح�ار�� �شرمد عبا�س احل�شيني - ت�ش�ير- كرم الأع�شم

مير العراق حاليًا بحراك �صيا�صي مهم، متّثل باإجراء النتخابات النيابية قبل اأيام عدة.
وتاأتي اأهمية هذه النتخابات يف اأنها قد جاءت بعد خما�صات وتقلبات �صيا�صية حملية ودولية اأثرت كل 

منها على الأخرى بطريقة ما.
ولأجل متابعة ومراقبة �صري هذه العملية النتخابية امللبية لطموح الناخب واملواطن العراقي، يتبعها 
تقييم واأداء، فقد وجهت احلكومة العراقية دعوات ر�صمية اإىل جهات ذات عالقة بال�صاأن النتخابي، 

تباينت ما بني جهات دولية ر�صمية اأو غري  ر�صمية، متتع بع�صها باخلربة املرتاكمة يف جممل العمل 
الدميقراطي، وتقييم البع�ض الآخر ل�صري العملية النتخابية ورفع تو�صياتها كمنهاج عمل ميكن تعميمه.

جامعة الدول العربية معنية بدعم العراق واحلفاظ على قدراته ودعم 
وحدته و�صيادته وا�صتقراره واإدامة زخم انت�صاره على الإرهاب.
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)امل�شروعية  الإ�شفاء  هي  االنتخابات  ملراقبة 
اأنها  اأم  العراقية؟  االنتخابات  على  العربية( 
�شفافية  على  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  ت��اأك��ي��د 
العملية الدميقراطية من خالل توجيه الدعوات 

للجهات ذات العالقة يف مراقبة االنتخابات؟
- اأ�شل زيارة البعثة اال�شتجابة لدعوة احلكومة 
العراقية.. اإذ ال ميكن الأحد ان يلزم العراق يف 
اأن  يوؤكد   وهذا  لغريه،   اأو  له  الدعوة  يوجه  اأن 
�شالمة  من  واثقة  العراقية  الر�شمية  اجلهات 
اإجراءاتها االنتخابية والدميقراطية، وهو االأمر 
اإلينا واإىل جهات  الذي دفعها لتوجيه الدعوات 

دولية ر�شمية ومنظمات جمتمعية.
)اإ�شفائنا(  ح��ول  ب�شوؤالك  يتعلق  م��ا  يف  اأم��ا 
االنتخابية..  العملية  �شري  على  ما  م�شروعية 
اإننا، كجامعة للدول  فيمكنني القول لك موؤكدًا 
دول��ة  اأي��ة  على  نفر�ص  اأن  ميكننا  ال  العربية، 
ناأتي  اأن  اإجراء انتخابات ما،  ع�شو فيها، تريد 

ملراقبتها.. ومن ثم )مباركتها(.

لي�شت هذه هي الق�شة..
اأكرر تاأكيدًا.. اأن هذه الدعوات للزيارة واملراقبة 
ومتابعة �شري العملية االنتخابية تاأتي تاأكيدًا على 
االنتخابية  بتدابريها  العراقية  ال�شلطات  ثقة 
ل�شمان نزاهة االنتخابات و�شفافيتها، وبالتايل 
اإجراوؤها وتوفري ظروف جناحها.. وهذا �شرط 
م�شبق ينبغي توفريه.. وقد َتَوفر. ونحن نعرف، 
كما االآخرون، اأن هذه االنتخابات هي ا�شتجابة 
الدميقراطي  التعبري  يف  العراقي  العام  للراأي 
عن الراأي، التي �شبقتها تظاهرات راأي اأف�شت 
اإىل قناعات وح�شيلة �شيا�شية قد تكون مغايرة 

عّما �شبقها من انتخابات.
لتطبيق  فاأ�شا�ص وجودنا ترجمة ومتابعة   اإذًا.. 
التطوير  �شرتاتيجية  تبني  يف  اجلامعة  قرارات 
والتحليل التي اأقرت يف قمة تون�ص، والتي تعني 
قمم  م��ن  م�شتمدة  قانونية  اأر�شية  هناك  اأن 
مينح  م��ن  ل�شنا  اأخ���رى..  م��رة  واأوؤك���د  �شابقة. 
ال�شرعية الأية انتخابات اإذ اإن ال�شرعية م�شتمدة 

موؤ�ش�شاته  وم��ن  العراقي  ال�شعب  قناعات  من 
الد�شتورية. 

اجلامعة العربية
تقييم  هناك  �شيكون  واملراقبة  املتابعة  بعد   •
اأمانة  اإىل  التقييم  هذا  �شريفع  هل  وتو�شيات، 
اأم ماذا؟  جامعة الدول العربية من خاللكم .. 
منهاج  تكون  اأن  التو�شيات  لهذة  ميكن  وه��ل 
حال  يف  اإل��ي��ه  ال��رك��ون  ميكن  دميقراطي  عمل 

تعميم نتائج التجربة عربيًا؟
االنتخابية  العملية  ���ش��ريورة  ن��ت��اب��ع  ن��ح��ن   -
وال�شيا�شية  القانونية  مراحلها  خمتلف  يف 
العراق  يف  االإع���الم  اأن  وال�شيما  واالإع��الم��ي��ة، 
اأق��ول  وه��ن��ا دع��ن��ي  ال��رق��اب��ة،  ل��ه دور كبري يف 
اإن للعراق جتربة دميقراطية حديثة غري  لك:  
م�شبوقة من ناحية توفري ال�شبل الكفيلة باإجناح 
م�شتلزماتها  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  اأو  ال��ت��ج��رب��ة، 
ال�شكل  ت��وف��ري  ب��ني  م��ا  امل��ت��ب��اي��ن��ة  اللوج�شتية 
االإجرائي للعملية االنتخابية، اأو البطاقة الذكية 
العلمية  املنهجية  اأو  الت�شويت،  اخلا�شة بعملية 
جهات  خ��الل  م��ن  احل��دي��ث��ة  بنظمها  التقنية 
ملفو�شية  يح�شب  االأمر  وهذا  خمت�شة،  متابعة 

دعمت  التي  العراقية  وللحكومة  االنتخابات 
اأعاله،  التفا�شيل  م�شتوى  على  االإجراءات  هذه 
اأو حتى من خالل توجيه الدعوات اإىل اجلهات 
ذات العالقة بالزيارة واملراقبة ورفع التو�شيات 
بعد تاأ�شري اأي خلل اأو جتاوز يف النظام القانوين 

ال�شامن ل�شري العملية االنتخابية.
عن  اأويل  بيان  �شي�شدر  النتائج..  �شدور  وبعد 
اأعاله،  العملية  �شري  املبا�شرة على  االنطباعات 
العامة  االأم��ان��ة  اإىل  النتائج  اإر���ش��ال  ث��م  وم��ن 
جلامعة الدول العربية كتقرير مبني على اأ�ش�ص 
يف  اخل���رباء  م��ن  طاقم  بها  ق��ام  عالية  مهنية 

جمال االنتخابات.
اأنا اأعتقد هنا، وب�شكل �شخ�شي، اأن هذا النجاح 
املبنية  نتائجه  عن  النظر  بغ�ص  الدميقراطي، 
من  اختيار  يف  العراقي  ال�شعب  قناعات  على 
ميثله، هو جناح لكل الدول العربية، وكلما جنح 
كلما  ال��ع��راق،  يف  وتعزز  الدميقراطي  اخليار 
وحقيقيًا  واقعيًا  تطلعًا  ميثل  النموذج  هذا  كان 

للمواطن العربي.

العربية  الدول  • مبنا�شبة احلديث عن جامعة 
يتنا�شب  مب��ا  اأبنائها(  �شمل  )ملِّ  يف  ودوره���ا 
متى  اأجله،  من  تاأ�ش�شت  ال��ذي  دوره��ا  وطبيعة 
عقب  اإليه  و�شلت  ما  اإىل  ت�شل  اأن  لها  ميكن 

تاأ�شي�شها بعد احلرب العاملية الثانية؟
- دعني اأخربك راأيي ب�شراحة..

دورها  حقيقة  من  اأكرب  هو  ما  على  نعّول  نحن 
اأن  علينا  لكن  اخت�شا�شها،  وحتى  وقدراتها.. 
نفهم يف ذات الوقت اأنها منظمة دول .. يعني .. 
ح�شيلة مواقفها، وبالتايل كلما كانت االإرادات 
امل�شرتكة قوية، كلما قوي دور) اجلامعة(، التي 
وكلما  الكل..  عن  املعربِّ  ال�شوت  حينها  �شتمثل 
وقلَّت  )اجلامعة(  �شعفت  كلما  اجلمع،  ت�شتت 

فاعليتها.

اجلامعة  اأن  كالمكم  ثنايا  من  اأفهم  هل   •
العربية.. �شعيفة.. اأو متر بحالة �شعف؟

حاالتها..  باأح�شن  بل  ال..  ب��ود(..  )انتف�ص   -
لكن طموحنا مازال كبريًا.

• دعني اأ�شوغ ال�شوؤال بطريقة اأكرث دبلوما�شية.. 
هل يتطلب ميثاق اجلامعة العربية اإعادة نظر.. 

اأم اإعادة نظر يف املخرجات ونتائجها العربية؟
عن  تقريبًا  هنا  نتحدث  ن��ح��ن   بال�شبط..   -
العربية،  اجلامعة  عمر  من  م�شت  عامًا  ثمانني 
وت��ط��وي��ر يف  م��راج��ع��ة  اإىل  يحتاج  االأم���ر  وه���ذا 
ي�شتجيب  مبا  اآلياتها،    – قوانينها   – ميثاقها 
وي��ت��الءم م��ع واق���ع ج��دي��د ن�����ش��اأ م��ن ���ش��اأن��ه اأن 
مبنظور  العربية   – العربية  العالقات  يتناول 
التي  التجارب  خال�شة  من  م�شتمدة  ومبقاربات 
مرت باملنطقة وبالدول العربية، والتي ما عادت 
تت�شابه خمرجاتها مع خمرجات مرحلة تاأ�شي�ص 
جامعة الدول العربية منت�شف االأربعينيات. هذه 
العربي  املواطن  يدركها  ال  رمبا  و�شواها  االأم��ور 
اجلامعة  دور  اإىل  ينظر  م��ازال  ال��ذي  الب�شيط، 
يف  جتاهها  ال�شابقة  نظرته  ذات  االآن،  العربية، 

فرتات املدِّ القومي.
العربية  املنطقة  كون  منطقي..  غري  اأم��ر  وه��ذا 
�شيا�شية  مب��خ��ا���ش��ات  م���رت  ق��د  ب��اخل�����ش��و���ص 
اإذا  اأن نبالغ  مف�شلية انعك�شت بطريقة ال ميكن 

اجلامعة  تكن  ومل  )احل���ادة(،  ب�  و�شفناها  ما 
بانعكا�شاتها  املخا�شات  هذه  عن  بعيدة  العربية 
املذكورة، ما انعك�ص على مواقفها جتاه االأع�شاء 
املاأمولة  الفاعلية  اأو  العالية  الفاعلية  ب��ني  م��ا 
مثاًل،  الفل�شطينية  الق�شية  العالية جتاه  النتائج 

او باجتاه ما يحدث يف �شوريا وليبيا وغريها.

الهوية الُقطرية
به  متر  وما  الفل�شطينية  الق�شية  ذكر  على   •
العرب  دف��ع  ال���ذي  م��ا  كاأمثلة،  وليبيا،  �شوريا 
اخلارجي  للعامل  الركون  اإىل  �شيا�شية  كاأنظمة 
وت��دخ��ل��ه، ب��ع��ي��دًا ع��ن ال���وف���اق ال��ع��رب��ي يف حل 
اختالف  اإىل  االأم��ر  ه��ذا  يعود  وه��ل  ق�شاياها؟ 

الروؤى )املتطرفة( لدى البع�ص.. اأم ماذا؟
منت�شف  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  تاأ�شي�ص  م��ن��ذ   -
�شيا�شتها  عربية  دول��ة  لكل  كانت  االأربعينيات، 
وم�شاحلها اخلا�شة، لكنها يف ذات الوقت كانت 
متفقة على ق�شايا االأمة االأ�شا�شية، ودعني اأقول 
لك.. اإن طموحنا كان يكمن يف النظر اإىل جامعة  
فكرة  بني  ما  انتقالية  كمرحلة  العربية  ال��دول 

الق�صية الفل�صطينية كانت وما زالت ق�صية العرب املركزية.. و�صت�صتمر 
عرب ر�صوخها يف الوجدان العربي قبل كل �صيء

تو�صيع نطاق امل�صاركة قد ل مير بال�صروة عرب ال�صندوق
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مبا  جتمعنا  اأن  لها  ميكن  وما  تاأ�شي�شها،  ميثاق 
للجمع  تواق  كعربي  ال�شخ�شي  وحلمي  يتنا�شب 

والوحدة.

�شيا�شيًا  ال  عربيًا..  مواطنًا  كنت  عندما  • هذا 
عربيًا؟

- نعم.. )يجيبني مبت�شمًا(.. 
لن ت�شدق اإذا ما قلت لك اإن هدفنا اليوم حماية 

الدولة الُقطرية. 

اأ�شا�ص؟! اأي  على  ؟!  الُقطرية..  الدولة   .. •
- على اأ�شا�ص اأن الدولة الوطنية مبعناها اجلامع 
املعنى  ه��ذا  ب��ات  االأخ����رية  ���ش��ن��وات  الع�شر  يف 

مهددًا.

يف  يدور  م��ازال  الذي  �شوؤايل  �شبق  جوابك   •
للجامعة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  وه���و  راأ����ش���ي..  م�شمار 
على  احل��ف��اظ  يف  دوره���ا  مت��ار���ص  اأن  العربية 
ال��ه��وي��ة ال��ُق��ط��ري��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه��ذا 
اأن��ه��ا  ال��ع��رب��ي )امل��ف��رت���ص  لي�ص ه���ّم امل��واط��ن 
ال�شتينيات  ن�شوة  يعي�ص  زال  ما  ال��ذي  متثله(، 

وال�شبعينيات ومدهما القومي؟
- نحن م�شطرون للتعامل مع ما ذكرت كاأولوية 
كما  ال�شيا�شية  املنطقة  خما�شات  على  معتمدة 

اأوردتها لك.

تفاوؤل
يت�شع  ان  واآمل  هذا  لقائي  يف  عليكم  اأطلت   •
���ش��درك��م ال��رح��ب يل ب��اآخ��ر ���ش��وؤال يف ح��واري 
)الُقطرية(  ع��ن  فيه  اأب��ت��ع��د  ل��ن  ال���ذي  معكم، 

ب�شوؤايل: 
الق�شية  يف�شد  اأال  ال��ق��ط��ري��ة،  اإىل  ال���رك���ون 

الفل�شطينية.. وهج مركزيتها وعدالة ق�شيتها؟
ال�شيافة   ق�شر  ���ش��ال��ة  �شقف  اإىل  )ي��ن��ظ��ر   -
متاأماًل   ، ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  بكبار  اخلا�ص 

لوهلة(.. ثم يجيب:- 
وما  كانت،  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  راأي��ي..  يف 
العرب بكونها ق�شيتهم املركزية..  زالت، ق�شية 
الوجدان  يف  ر�شوخها  عرب  مركزية  و�شت�شتمر 

العربي قبل كل �شيء.
ج��داًل..  االف��رتا���ص..  �شبيل  على  ركّنا،  ما  واإذا 
باأن )اإ�شرائيل( متكنت، بطريقة او باأخرى، من 
.. ومتكنت  فل�شطني  تراب  كامل  على  اال�شتيالء 
يعني  فهل  الفل�شطينية..  الق�شية  ت�شفية  من 
�شوف  الق�شية  بتلك  املرتبط  ال�شراع  اأن  ذلك 

ينتهي..؟ 
بالطبع ال.. جازمًا.

�شوؤال: ال�شتنباط  م�شطرًا  دفعني  • جوابك 
ذكرَت يل يف بداية حديثنا اأنك ال توؤمن بنظرية 
عالية  بن�شبة  متفائل  اأن��ك  تعتقد  اأال  امل��وؤام��رة.. 

جتاه م�شتقبل املنطقة.. رغم اإمياين ال�شخ�شي.. 
التي ما زلنا ندفع ثمن نتائجها عربيًا؟

- دعني اأختم حواري معك بتاأكيدي على تفاوؤل 
اعتمادًا  العربية  منطقتنا  م�شتقبل  جتاه  مطلق 
على معطيات زيارتنا ملراقبة االنتخابات النيابية 

العراقية 2021 .
املحاور  دور  منك  ا�شتعري  ودع��ن��ي  وا���ش��األ��ك.. 
�شبابي..  يف  ناجحًا  �شحفيًا  كنت  ك��وين  اللبق 
الدميقراطية  التجربة  تلك  اإجراء  اأن  تعتقد  اأال 
يف العراق، وبغ�ص النظر عّما �شتف�شي اإليه من 
نتائج حمرتمة يف كل االأحوال.. م�شاألة تفاوؤلية؟

امتلكه  ال���ذي  ال�شيا�شي  ال��وع��ي  اأن  تعتقد  اأال 
العراقيون، وال�شيما �شبابه.. م�شاألة تفاوؤلية؟

ه��ذه  تقييم  ل��ت��و���ش��ي��ات  رف��ع��ن��ا  اأن  تعتقد  اأال 
االنتخابية  للعملية  ال�شفافة  واملراقبة  الزيارة 
عّدها  ميكن  التي  العربية،  اجلامعة  اأمانة  اإىل 
اإجراءاتها..  و�شال�شة  باآلياتها  ناجحة  جتربة 
م�شاألة  هو  م�شتقباًل..  وتعميمها  درا�شتها  ميكن 

تفاوؤلية؟
وال�شعب العربي من حميطه اإىل خليجه اليختلف 
ال��راأي  حرية  اإىل  ال��ت��واق  العراقي  ال�شعب  عن 
اأو  العنف  اإىل  الركون  بدون  واالختيار  والتعبري 

اجلنوح عن ق�شايانا العربية.
اأال  اإج��اب��ة..  ب��ال انتظار  ل��ك  وب�����ش��وؤايل االأخ���ري 
وم�شتقبل  م�شتقبلنا  جتاه  تفاوؤيل  يف  معي  تتفق 

منطقتنا؟ )ي�شاألني با�شمًا(؟
يف ختام احلوار �شكرت �شعادة ال�شفري)�شعيد اأبو 
علي( االأمني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية 
ورئي�ص بعثتها ملراقبة االنتخابات العراقية 2021 
.. على �شعة �شدرة وكرمه يف اقتطاع جزء مهم 

من وقت جدول اأعماله املزدحم.
لقاء مقبل  اأمل  على  اإي��اه  مودعًا  اأوراق��ي  ومللمت 
يف جت��رب��ة دمي��ق��راط��ي��ة ع��رب��ي��ة م��ع��ت��م��دة على 
ال��دول  جامعة  اأم��ان��ة  اإىل  املرفوعة  تو�شياتهم 
الدميقراطية..  جتربتنا  من  امل�شتلهمة  العربية 
وعلى تفاوؤله ال�شخ�شي جتاه م�شتقبلنا العربي.. 

وال اأدري هل توافقونه التفاوؤل.. اأم ال ..؟ 
يف  اأم��رك��م  تركتم  كما   .. لكم  م���رتوك  االأم���ر 

�شناديق االقرتاع .

م�������ق�������االت

ما زلنا ن�ا�شل ال�شري، ثلة من رجالت املحلة 
حر�شت على ارتداء اأف�شل ما لديها.. مثل اأي 

منا�شبة نذهب فيها اىل دع�ة ع�شاء اأو حفل 
زفاف اأو لقاء �شري مع حبيبة )اأب� فالن.. اأي 

رقم راح تنتخب؟(. 

ح�شن العاين 

ن�اعم

املقيتة  بظاللها  واألقت  اإال  كبرية  وال  �شغرية  العمر  حمنة  ترتك  مل 
ال�شابقة  ال���دورات  يف  االنتخابية  م�شاركاتي  كانت  ورمب��ا  عليها، 
ذاك��رة  ولكن  م��رة،  ذات  ح��دث  ما  مثال  ا�شتح�شر  فاأنا  اإح��داه��ا، 
تلك  فيه  ج��رت  ال��ذي  العام  على  للتعرف  ت�شعفني  مل  ال�شيخوخة 
بقي  ما  اىل  العودة  يف  باأ�شًا  اأجد  مل  ذلك  مع  االنتخابية،  املمار�شة 
دوراتنا  الأن  ال�شنة،  عن  النظر  بغ�ص  ذكرياتها،  من  ال��ذاك��رة  يف 
االنتخابية وما ي�شبقها ويعقبها مت�شابهة يف الطول والعر�ص واللغط 

ولون الب�شرة وت�شريحة ال�شعر!! 
امل�شهد يفيد باأن ال�شوارع املزدحمة خلت ذلك النهار اال من �شجيج 
مربعات  على  قفزة  ك��ل  م��ع  جدائلهن  تت�شامر  فتيات  ال�شغار.. 
)التوكي( وفتيان يرك�شون وراء )الطوبة( بحرية غري م�شدقني باأن 
الدولة تنازلت لهم عن كل �شيء.. وكنا نحن امل�شمولني باأحكام احلرب 
البنف�شجي قد غادرنا بيوتنا طواعية على هيئة اأفراد وجماعات كما 
لو كنا متوجهني اىل ملعب من مالعب كرة القدم وحواراتنا املنفلتة 

وتوقعاتنا تفر�ص اإيقاعها النف�شي!! 
ارتداء  املحلة حر�شت على  ثلة من رجاالت  ال�شري،  نوا�شل  زلنا  ما 
اأف�شل ما لديها.. مثل اأي منا�شبة نذهب فيها اىل دعوة ع�شاء اأو حفل 

زفاف اأو لقاء �شري مع حبيبة )اأبو فالن.. اأي رقم راح تنتخب؟(. 
)الرقم �ص( )�شيد عبد اهلل.. وين راح يروح �شوتك( )اىل الكيان 
�ص( )اأنت وين؟( )اآين راح انتخب القائمة ع( )اال�شتاذ اأين ا�شتقر 
راأي��ي!( )�شر؟( )ال..  ل االعالن عن  اأف�شّ ال  راأي��ه؟( )يف احلقيقة 
بل�ص اال�شتاذ يتفل�شف  ال�شخ�شية!( )اأهو..  ولكنه جزء من حريتي 
اندماجًا  اأكرث  كان  اال�شتاذ  يغ�شب  ومل  جميعا  �شحكنا  برو�شنا!(، 
تال  الأن  باملرارة  ن�شعر  االآخ��ر  واحلني  احلني  بني  وكنا  املرح  جو  يف 
من النفايات يحتل �شاحة خالية من البناء و�شط البيوت، او يت�شلق 
يتوقف فجاأة )ما روح لالنتخابات.. اأحمد  واأبو  و...  �شياج مدر�شة 

ذوله  مو همه  كو�شيء( )ميعودين  ما  للبيت )خري.. خو  راجع  اإين 
كالمه  يوا�شل  اأن  قبل  منزعجًا  ب�شبابته  واأ�شار  انتخبناهم(  اللي 
�شوتي..  انطيهم  لي�ص  اآ�شنة..  مياه  حمفرة..  �شوارع  )نفايات.. 
انطيهم زقنبو...( )اأبو اأحمد.. الق�شية ما تتعالج بهاي ال�شورة!!( 
واجليه  ال��روح��ه  ي�شتاهل  اأح��د  ماكو  ال�����ش��ورة..  ه��اي  غري  )ماكو 

والتعب( وا�شتدار ونحن يف منت�شف الطريق عائدًا اىل منزله لوال 
دقيقة  اأحمد..  اأبو  )ارج��وك  له:  قال  )يتفل�شف(  الذي  اال�شتاذ  اأن 
وحدة ا�شمعني.. واإذا ما عجبك كالمي ارجع اهلل وياك..( )العفو 
ا�شتاذ.. كالمك على الرا�ص.. تف�شل( )�شوف يابه.. تره اإحنه كنا 
يبقى كل �شيء على  تروح  واذا ما  ال��راأي  نف�ص  وكلنا نحمل  مثلك.. 
حاله واحنه اخل�شرانني( )�شلون يعني؟( )يعني اذا انت واآين وكلنا 
رو�شنا  على  يبقون  راح  الأن  عيد  عدهم  يكيفون  اجلماعة  من�شارك 
واأ�شواتنا ي�شادروها، يعني ي�شرقوها ل�شاحلهم، وبالنتيجة يظلون 
واالخري  االول  اهتمامهم  ويظل  اأ�شواأ  اىل  �شيئ  من  البلد  يقودون 
الفارغ،  والكالم  الكاذبة  والوعود  الوهمية  وامل�شاريع  الكرا�شي  هو 
يخافون اهلل  نا�ص طيبني  ننتخب  اأن  بد  ال  التغيري،  بد من  ال  وعليه 
نا�ص  خو�ص  واح��د  كم  اك��و  اأحمد  اأب��و  طبعا  �شاحية..  و�شمائرهم 
بيدهم  ماطالع  لكن  خمل�شة..  ونواياهم  للعراق  وي�شتغلون  واوادم 
ي�شعدون  ال�شروري  من  ولذا  ي�شتغلون  ميخلوهم  �شيء.. احلرامية 
اأو  اجلدد  املر�شحني  من  �شواء  و�شجعان،  وكفوئني  خمل�شني  نواب 

القدامى.. وبكيفك عاد اأبو اأحمد(.
دعاية  وكاأنه  بان  ال��ذي  اجلو  تلطيف  اأحدنا  وح��اول  جميعًا  اأيدناه 
انتخابية مزعجة )واهلل ا�شتاذ �شحيح اأنت خو�ص تتفل�شف( و�شحكنا 
ونحن نفرتق داخل املركز االنتخابي واأبو اأحمد معنا برغم تردده.. 
فقد كان يقول: )منو ي�شمن اذا �شار تغيري مو الربع اجلدد يطلعون 
ذاك الطا�ص وذاك احلمام؟!( وكان اأحلى ما �شمعته يف تلك الدورة 
اأن رجاالت حملتنا تباينوا يف منح اأ�شواتهم اىل هذه القائمة او ذلك 
ة الدميقراطية  املر�شح من دون ح�شا�شية وال امتعا�ص، فتلك هي �ُشَنّ
ولكن االأحلى اأن اأحدًا منهم مل مينح �شوته لتجار الذمم واال�شوات 

واأ�شحاب اجليوب املنتفخة. 

ذكريات انتخابية 
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نحو امل�شاهمة يف احلياة ال�شيا�شية ب�شكل جدي، 
بل والت�شدي من داخل قبة الربملان لكل اإخفاق 

�شابق اأو مقبل."
جديدة  قيادات  اإف��راز  "اأن  احلمداين  ويعتقد   
�شيكون  ال�شعبي  امل�شتوى  على  بقبول  تتمتع 
يتحول  وبالتايل  املواطنني،  مزاج  بتغيري  كفياًل 
لتحقيق غايات  وم�شاندة  اإىل دعم  القبول  هذا 
تخدم البلد م�شتقباًل، رغم اأننا نعتقد باأن تغيري 
اخلارطة ال�شيا�شية للدولة العراقية �شعب، لكنه 
لي�ص م�شتحياًل، ورمبا �شيكون غالبية الفائزين 
لكن  ال��واح��دة،  ال��دائ��رة  النفوذ يف  اأب��ن��اء  م��ن 
رغم هذا كله ناأمل خريًا باالنتخابات الأنها اأواًل 
واخريًا خيار ال�شعب واأداته يف اإزاحة ال�شيئني."

خارطة عظيمة
واالنتماء  يد احلّب  التي متد  اأُمنا  "بالدنا هي 
البعيد  ال��وط��ن  ي��د  املنفى،  اأن���ِف  م��ن  بالرغم 
القلب،  لوريد  واالأقرب  على خارطة اجلغرافيا 
من  لكل  حياة  طوق  الت�شويت  اأعترب  فاأنا  لذا 

كان يعي�ص يف املهجر مبثِل ظروفنا "..
بتلك ال�شورة الوجدانية املرهفة، اأبدى الفنان 
امل�شرحي املُقيم يف لندن ح�شني الزهريي حزنه 
و�شحفي  ع��راق��ي  "ب�شفتي  ق��ائ��اًل:  ال�شديد، 
وفنان مغرتب عن بلدي لفرتة طويلة و�شاركت 
والأن  املهجر،  من  ال�شابقة  االنتخابات  كل  يف 
جاء  لذلك  عظيم،  وي��وم  كرنفايّل  الت�شويت 
قا�شيًا قرار عدم م�شاركتي يف االنتخابات هذه 
خوفًا  اأو  اجلائحة  ب�شبب  ذلك  كان  واإن  امل��رة، 
ن�شتبعدها  ال  التي  التزوير  ب�شبهات  الوقوع  من 
الدميقراطية  للتجربة  املناه�شني  بع�ص  من 
خارج بالدنا، لكن �شعوري واأنا اأجل�ص يف البيت 
عاجزًا اأراقب اإدالء اأهلي العراقيني باأ�شواتهم 
من خالل ال�شا�شة هو اأين كنت حُمبطًا و�شعرت 
كثرية  اأف��ك��ار  الوطنية،  لهويتي  م���وؤمٍل  ب�شلٍب 
راودت��ن��ي، رمب��ا الأن��ن��ا ال نعي�ص حت��ت ت��اأث��ريات 
التي ميار�شها  والدعايات  احلمالت االنتخابية 
اإىل  باالإ�شافة  العراقي،  الناخب  مع  البع�ص 
بع�ص  يف  ب��ه��م  اخل��ا���ص  للجمهور  توقعاتهم 
يعتقدون  ه��م  ل��ذل��ك  ال��ع��راق��ي��ة،  امل��ح��اف��ظ��ات 
امل��غ��رتب �شدهم  ال��ع��راق��ي  ال��ن��اخ��ب  اأن  رمب��ا 
املفو�شية  قرار  فاإن  وعليه   ، وهذا غري �شحيح 

املفرو�ص  م��ن  ك��ان  الت�شويت  باإلغاء  االأخ���ري 
جتنبه بالرتتيب املُبكر قدر االمكان، الأن قرارًا 
املغرتب  العراقي  امل��واط��ن  رغبه  يحرم  كهذا 
العراق  خارطة  ر�شم  يف  املهم  اليوم  هذا  من 

والعراقيني".
النتماء هوية

" العهد اجلديد يت�شع للجميع. لذا  فاإن قرارًا 
اأبعاد  له  اللعينة،  اجلائحة  فر�شته  واإن  كهذا، 
نريد  وال  اأوطاننا  من  جزء  الأننا  �شيئة،  نف�شّية 

احلرمان من حقوق االنتماء بالت�شويت"..
من اأمريكا، وحتديدًا من واليِة مي�شوري، اأبدت 
املرتجمة العراقية �شما حممد حزنًا بالغًا على 

هذا املنع الق�شري، قائلة:
من  حرمتنا  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  ع��ل��ى  "اللعنة 
التجربة  تلك  الأن  ب�شدة  حزنُت  لقد  امل�شاركة، 
النظام  عهد  يف  اجلميع  منها  عانى  امل��ري��رة 
جتربة  وع��ا���ش��وا  حقوقهم،  �شلب  م��ن  ال��ب��ائ��د 
االإق�شاء املريرة يف املهجر، كانت كافية لتبيان 
مرارة الف�شل بني املواطن وبلده االأم، حتى لو 
كان ق�شريًا ب�شبب اجلائحة، لكن ذلك ال مينع 
يف  ُيفرحنا  كان  ال��ذي  ال�شيئة،  النف�شية  اآث��اره 
�شقوط  بعد  للقيادة  املت�شّدين  اأن  هو  املهجر 
ويف  الدولية،  املحافل  يف  دائمًا  كانوا  النظام 
يطالبوننا  االأوروب��ي��ة،  ال�شيا�شية  املحافل  كل 
بهجتها  اإح��ي��اء  واإع���ادة  ب��الدن��ا  اإىل  بالرجوع 
القدمية، وينظرون اإىل اأهمية دورنا يف الرجوع 
اإىل الوطن وبنائه بحلته اجلديدة، الأن االنتماء 
هوية، لذلك ناأمل ان يكون قرار منع الت�شويت 
ظ��روف  ب�شبِب  ف��ق��ط،  ال����دورة  ل��ه��ذه  م��وق��ت��ًا 
ا�شت�شهال  تبعاتها رمبا يف  اجلائحة وما ترتكه 

نتمناه  ال  ما  وهذا  التعمد،  فكرة  الأن  التزوير، 
لبع�ص  الباب  تفتح  الت�شويت،  من  باإق�شائنا 
والتغيري،  للحرية  املناه�شة  ال�شيا�شية  القوى 
املرتقبة  االنتخابات  حتظى  اأن  تريد  ال  التي 

باإ�شراف خارجي."
اآمال ومقاطعة

يتحمل  االنتخابات  ه��ذه  م��ن  �شنجنيه  "ما 
عن  بعيدًا  يكون  اأن  ونتاأمل  امل��واط��ن،  نتيجته 
ال��ت��ح��زب واالأ���ش��م��اء ال��ف��ارغ��ة ال��ت��ي مل جتلب 

للعراق واأبنائه �شوى الدمار وامل�شاكل"..
النا�شطة  اأجابتنا  احل��اّر،  العراقي  اللوم  بهذا 
بلقي�ص  ك��ن��دا  يف  املُقيمة  العراقية  والكاتبة 
كاوو�ص قائلة:"نتاأمل من كل م�شوٍت اأن يختار 
�شوف  ما  �شيحدد  خياره  الأن  ب�شمريِه،  العراق 
حلرمان  وبالن�شبة  املُقبلة،  املرحلة  يف  جننيه 
ال��ت�����ش��وي��ت، مل ي�شكل  ع��راق��ي��ي اخل����ارج م��ن 
�شنوات  ومنذ  الأين  فعل،  ردة  اأية  اخلرب عندي 
الأنني  خياري  من  كجزء  لالنتخابات  مقاطعة 
اأوؤمن باأن هنالك خطوة مهمة جدًا قبل التفكري 
وتغيري  الد�شتور  تعديل  وه��ي  ب��االن��ت��خ��اب��ات، 
الكثري من الوجوه التي اأ�شبحت ماركة م�شجلة 
وهذا  اأنواعه،  بكل  والعنف  والطائفية  للف�شاد 
�شاندناها  التي  ت�شرين  ث��ورة  من  الهدف  كان 
معرفتنا  مع  لكن  البلد،  خارج  ونحن  واأيدناها 
من  اأكرب  امل�شكلة  واأن  حاًل  لي�شت  املقاطعة  اأن 
من  نتمناه  م��ا  ج��ّل  يظل  باملقاطعة،  حت��ل  اأن 
املواطن العراقي يف الداخل الذي يود الذهاب 
لالنتخاب اأن يكون واعيًا ملا يدور حوله ويختار 
باأن  اأمل  كلنا  واأخ��ريًا  واأواًل  ال�شح،  االأ�شخا�ص 

يكون املقبل اأف�شل".

بلدهم  م��ع  وقلوبهم  اخل����ارج،  ع��راق��ي��و  ت��اب��ع   
التي  االن��ت��خ��اب��ات  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  و�شعبهم، 
حرمتهم تداعيات اجلائحة من امل�شاركة فيها، 
وحدها  البنف�شجية  االأ�شابع  باأن  يوؤمنون  وهم 
نحو  املن�شود  التغيري  اإح����داث  على  ال��ق��ادرة 
بتح�شني  كفيلة  الواعية  امل�شاركة  واأن  االأف�شل، 
من  الب�شطاء  وانت�شال  العراقيني  ماليني  حياة 
يف  اإ�شالحية  قفزات  وحتقيق  امل��زري  واقعهم 

بناء الدولة وت�شريعاتها.
احلياة  �شّلت  التي  "كورونا"،  اللعينة  اجلائحة 
منها  ي�شلم  مل  ب��اأ���ش��ره،  ال��ع��امل  يف  وحركتها 
قيودها  وفر�شت  وناخبوه،  العراقي  ال�شندوق 

باإلغاء  الق�شرّي  وامل��ن��ع  التباعِد  يف  وتبعاتها 
يزال  ال  ال��ذي  اخل��ارج،  يف  العراقيني  ت�شويت 

ُمقيدًا بظروف كورونا واأزمتها املُ�شتمرة.
وتاأ�شف  حزٍن  موجة  اأثار  املوؤ�شف  القرار  هذا   
واأم��ريك��ا  اأوروب����ا  يف  العراقية  اجل��ال��ي��ات  ب��ني 

وكندا. 
احلرّية غالية

من  مبنعنا  اجل��ائ��ح��ة  فر�شته  مل��ا  "تاأ�شفت 
ال��ت�����ش��وي��ت، ل��ك��ن م��ع ذل���ك ن��ح��ُن ن��راق��ب من 
باعتبارها  االنتخابية  جتربتنا  احل��دود  خلف 
منها  ُحرمنا  التي  احل��ري��ات  تنجبه  م��ا  اأث��م��ن 

لعهوٍد طوال"..

املعروف  العراقي  "ال�شيف"  يعتقده  م��ا  ه��ذا 
"لقد  متابعًا:  احل��م��داين،  رائ��د  �شتوكهومل  يف 
ا�شتعادِة  يف  باهظًا  ثمنًا  العراقي  ال�شعب  دفع 
اأن  اأهلنا  من  ونتاأمل  فرحون  وجميعنا  حريته، 
يختاروا ما يوفر حلياتهم العي�ص الالئق، فاأينما 
ُكنا  املا�شية  ال�شنِة  متيل بالدنا منيل معها، يف 
من  نابعًا  دعمنا  وك��ان  للمظاهرات  داع��م��ني 
حبنا لبالدنا التي فارقناها يف ظروٍف قاهرة، 
تغريات  من  االحتجاجات  اأحدثته  مبا  وفرحنا 
موعد  وتقدمي  االنتخابات  قانون  م�شتوى  على 
يف  ك��ب��رية  م�شاهمة  �شاهم  دعمنا  اإج��رائ��ه��ا، 
تدفع  �شبابية جديدة  وتيارات  تاأ�شي�ص جتمعات 

ُعر�ٌض انتخابي كبري 
يعي�صُه العراقيون 

كّل اأربعة اعوام 
يف التجربة 

الدميقراطية 
الأكرث تفردًا 
عربيًا، لكونها 

جاءت باإ�صراٍر 
وحتٍد للموت 

واملفخخات، وبعد 
عهود مظلمة من 

الدكتاتورية والقمع 
واملقابر اجلماعية.

 

ن�����ث�����ق ب�����خ�����ي�����ارات 
اآمنة عبد النبي-ال�ش�يد                            �شعبنا وندعمها                     

العراقي�ن يف اوروبا

�شما حممدح�شني الزهرييبلقي�ص كاوو�ص
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اإجراءات..
اإىل  اإ�شافة  اأنها،   2021 انتخابات  يف  الالفت 
اأي خرق، فاإن  جناح االإجراءات االأمنية بدون 
للتجوال،  ح��ظ��رًا  تفر�ص  مل  االأمنية  ال��ق��وات 
اأن  باعتبار  طبيعي،  ب�شكل  احل��ي��اة  و���ش��ارت 

االنتخابات اأ�شبحت جزءًا من حياة العراقيني، 
ولي�شت ممار�شة طارئة تقّطع اأو�شال ال�شوارع 
جتعل  �شائكة  واأ�شالك  كونكريتية  بكتل  واملدن 
االنتخابات  وكاأن  منازلهم،  حبي�شي  املواطنني 

�شبب يف عزلتهم.

تنقل  �شّهال  االأم��ن��ي  والتعاون  احلركة  حرية 
نقلوا  الذين  االإعالميني  وال�شيما  املواطنني، 
�شورًا وم�شاهدات حّية ل�شري العملية االنتخابية 
يف اأكرث من مركز انتخابي، وكانوا �شهودًا على 
ما جرى منذ �شبيحة العا�شر من ت�شرين االأول 

وحتى م�شاء ذلك اليوم.
بالقرب من اأحد مراكز االنتخابات يف الدائرة 
ال��ق��وات  م��ن  جمموعة  ت�شتقبل  ب��ب��غ��داد،   12
موقع  اإىل  وي��ر���ش��دون��ه��م  ال��ن��اخ��ب��ني،  االأم��ن��ي��ة 
تاأخذ  اأخرى  جمموعة  اأي�شًا  وهناك  االقرتاع، 
على عاتقها عمليات التفتي�ص واالإر�شاد و�شواًل 
مهمتهم  تنتهي  حيث  االق���رتاع،  موظفي  اإىل 

االأمنية.
���ش��اب��ط  العراقية"  "ال�شبكة  ل����  حت����دث 
املركز  هذا  بحماية  املكلف  الفوج  ا�شتخبارات 
االنتخابي النقيب �شالم يعقوب، وقال: "خطة 

توزيع  على  تركزت  االنتخابية  املراكز  تاأمني 
ثالثة اأطواق اأمنية، الطوق اخلارجي مب�شوؤولية 
النجدة،  �شرطة  ثم  ومن  االحتادية،  ال�شرطة 
منت�شبي  م�شوؤولية  �شمن  املواقع  داخل  واأخريًا 
االأط��واق  "هذه  وا���ش��اف:  املن�شاآت."  حماية 
على  بها،  املكلفة  الواجبات  وبح�شب  عملت، 
تاأمني االنتخابات وخلق اأجواء ت�شهم يف طماأنة 
الناخبني وحمايتهم من اأية اعتداءات الإجناح 
العملية االنتخابية، وقد اأدت واجبها بكل مهنية 

وبدون خروقات."
املالحظ اأي�شًا اأن القوات االأمنية قامت بتاأمني 

العراقية  امل��دن  جميع  يف  االنتخابية  امل��راك��ز 
هي  وه��ذه  اأي��ام،  بثالثة  الت�شويت  موعد  قبل 
اعتداءات  اأو  ت�شهد خروقات  ال  انتخابات  اأول 
من قبل اجلماعات االإرهابية التي حتاول منع 
التهديد  بقوة  باأ�شواتهم  االإدالء  من  الناخبني 

والتفجري. 
كورونا.. احلا�صر الغائب

اإج����راء  ي��ت��زام��ن  اأي�������ش���ًا،  االأوىل،  ول��ل��م��رة 
وهو  ج��دًا،  ثقيل  �شيف  حلول  مع  االنتخابات 
خطره  موؤ�شرات  ت��زداد  ال��ذي  كورونا  فريو�ص 
الالزم  اتخاذ  لكن مت  الب�شرية،  التجمعات  يف 

ب�شدد الوقاية منه يف هذه االنتخابات.
يف باب اأحد املراكز االنتخابية، غربي بغداد، 
�شحة  ل��دائ��رة  تابعة  طبية  م��ف��رزة  ت��واج��دت 
وحتدث  العامل(،  حي  )قطاع  الكرخ  بغداد 
"ال�شبكة  ل�  فرج  �شلمان  جمعة  الطبي  املعاون 
يف  الطبية  املفارز  "تواجد  قائاًل:  العراقية" 
جدًا،  مهم  العراق  بعموم  االنتخابات  مراكز 
الناخبني  ال��ت��زام  �شمان  ه��و  ال��ه��دف  اإن  اإذ 

اأوفت احلكومة بتعهداتها يف اإجراء انتخابات نيابية 
مبكرة يف العا�صر يف من ت�صرين الأول، وانتهت هذه املمار�صة 

الدميقراطية بنجاح، يف ظرف ا�صتثنائي راهن العراقيون 
على جتاوزه، اأماًل باأن تكون اأوراق القرتاع طريقًا حقيقيًا 

نحو م�صتقبل ي�صنعونه باأيديهم.

اأوراُق اأمٍل يف �شندوِق م�شتقبل

ب�شري الأعرجي
ت�ش�ير: �شباح الإمارة

النتخابات العراقية..
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خالل  االجتماعي  والتباعد  الكمامات  بلب�ص 
من  ال��وق��اي��ة  اأ�شا�شيات  م��ن  وهما  االق����رتاع، 
فريو�ص كورونا." اأ�شاف: "دائمًا كنا يف اخلط 
مع  نعمل  واليوم  كورونا،  خطر  ملواجهة  االأول 
موظفي االنتخابات على �شمان م�شتقبل وحياة 
جهة،  من  االنتخابات  اإجن��اح  عرب  العراقيني 
القاتل  الفريو�ص  ه��ذا  على  للق�شاء  والعمل 
لكنها  ك��ب��رية،  م�شوؤوليتنا  اأخ���رى..  جهة  م��ن 

عظيمة."
اإ�صرار

ق�ش�ص �شعي املواطنني نحو االنتخابات كثرية 
تغيري  اإح��داث  على  االإ�شرار  مدى  تبني  ج��دًا، 
اإيجابي عرب �شناديق االقرتاع، غري اأن ح�شور 
وتلوين  االنتخابات  مراكز  جميع  يف  االأطفال 
ر�شالة  �شيكون  البنف�شجي،  باحلرب  اأ�شابعهم 

باأن احلا�شر لنا وامل�شتقبل لهم. 
ف���الح ح�شن م��وب��اهلل، م��دي��ر حم��ط��ة رق���م 3 
ال�شواكة  مبنطقة  االنتخابات  مراكز  اأح��د  يف 
عن  العراقية"  "ال�شبكة  ل���  حت��دث  ب��ب��غ��داد، 
اأك��رث  م��رك��زه  يف  الن�شاء  م�شاركة  "ن�شبة  اأن 
م��ن ال��رج��ال ب��ح��دود 60%، وه��ي اإ���ش��ارة اإىل 
املواطنني  جميع  لدى  االنتخابات  فكرة  تعّمق 
وع���دم االت��ك��ال ع��ل��ى ف��ئ��ة ال��رج��ال يف حتمل 
كّن  الن�شاء  "بع�ص  امل�شوؤولية." واأ�شاف:  هذه 
الثمانني  جتاوزت  اإحداهن  ال�شن،  يف  كبريات 
متحرك،  كر�شي  على  وح�����ش��رت  العمر  م��ن 
يف   )7 )رقم  االنتخابية  حمطتها  اأن  و�شادف 
اإىل  الو�شول  ا�شتطاعت  لكنها  الثاين،  الطابق 
ال�شباب  �شندوق االقرتاع عرب حملها من قبل 

العاملني يف مفو�شية االنتخابات." 
برفقة  وكانت  امل�شّنة،  امل��راأة  هذه  اإىل  حتدثنا 
يف  "م�شاركتي  ف��ق��ال��ت:  اأق��ارب��ه��ا،  م��ن  ع���دد 
االنتخابات هي مل�شتقبل ال�شباب وحتقيق �شيء 
واأنا يف نهاية عمري اأرى امل�شتقبل بعيون اأوالدي 
اأ�شهم  واأنا  االأف�شل  ي�شتحقون  هم  واأحفادي، 
�شيا�شية  بظروف  "مررنا  واأ�شافت:  بذلك." 
نريد  عقود،  منذ  �شعبة  واقت�شادية  واأمنية 
االأف�شل  انتخاب  عرب  تكرارها  ع��دم  �شمان 
اأي  حتقق  لن  االنتخابات  مقاطعتنا  واالكفاأ.. 

تغيري، لذا جئت وانتخبت."
اأجهزة الت�صويت

�شادف اأن ت�شهد بع�ص مراكز االقرتاع توقفًا يف 
اأجهزة الت�شويت االإلكرتونية، عزتها مفو�شية 
االنتخابات اإىل اأخطاء ب�شرية يف اال�شتخدام، 
اأخ��رى-  نظر  وجهة  -م��ن  التوقف  ه��ذا  لكن 
للغاية، رواها  اإيجابية  ال�شوء على حالة  �شلط 
د. حممد فلحي، مدير اأحد املراكز االنتخابية 
العراقية":  "ال�شبكة  ل���  ق��ال  ب��غ��داد،  �شرقي 
يف  ال��ت�����ش��وي��ت  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  "االأجهزة 
االنتخابات احلالية تختلف عن �شابقتها، تدرب 
على ت�شغيلها موظفو مفو�شية االنتخابات، لكن 
بع�شها توقف، ويحتاج تبديلها باأجهزة اأخرى 
ليتم  املفو�شية  اإىل و�شع )كود( من قبل مقر 

ل�شاعات،  ميتد  قد  وقتًا  ياأخذ  وهذا  ت�شغيلها، 
انتظروا  امل�شوتني  الكثري من  اأن  وقد الحظنا 
االق���رتاع،  ل��ف��رتات ط��وال خ��ارج مقار  ب�شرب 
من  وح�شروا  منازلهم  اإىل  اآخ��رون  عاد  فيما 
ج��دي��د ل���الإدالء ب��اأ���ش��وات��ه��م.. ه��ذا ي��دل على 
د.  االنتخاب." اأ���ش��اف  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ا���ش��رار 
عوائل  االنتخابي  املركز  اإىل  "ح�شرت  فلحي: 
باأكملها وبكل اأجيالها من رجال ون�شاء و�شيوخ 
االأطفال،  دخ��ول  كثريًا  �شجعنا  وقد  واأح��ف��اد، 
الأن ح�شورهم اإىل تلك املراكز وم�شاركتهم يف 
االهتمام  على  �شي�شجع  الدميقراطية  العملية 
وعيهم  من  ويزيد  م�شتقباًل،  املمار�شة  بهذه 
يف  وامل�شاركة  الدميقراطي  باحلق  ومت�شكهم 

�شنع القرار ال�شيا�شي."

ا�صتحقاق..
ال�شوؤال االأهم: ماذا يريد العراقيون من جمل�ص 
االإخفاقات  جت��اوز  يتم  وكيف  املقبل؟  النواب 
مكافحة  مبلف  يتعلق  الذي  وال�شيما  ال�شابقة، 

الف�شاد؟
�شعيد  الف�شاد  مكافحة  جم��ال  يف  النا�شط 
العراقية"  "ال�شبكة  ل�  حت��دث  مو�شى  يا�شني 
مرحلتني  بعد  تاأتي  االنتخابات  "هذه  قائاًل: 
مهمتني يف تاريخ العراق، وهي مرحلة ما بعد 
مرحلة  اإىل  اإ�شافة  داع�ص،  من  البالد  حترير 
اإىل  اأدت  التي  لل�شباب  املطلبية  التظاهرات 
"ننتظر  اأ�شاف:  االنتخابات."  موعد  تقدمي 
باملقاعد  الفائزين  اأ�شماء  اإع��الن  مت  اأن  بعد 
اأهم مطلب، وهو  تلبي  ت�شكيل حكومة  النيابية 
الوقائية  التدابري  وات��خ��اذ  الف�شاد،  مكافحة 
الفا�شدين  حماية  وعدم  واملحا�شبة  وامل�شاءلة 
واإفالتهم من العقاب.. عملية مكافحة الف�شاد 
معها  وي��ج��ب  املقبلة،  املرحلة  يف  االأه���م  ه��ي 
ا�شتباقية  رقابية  منظومات  تاأ�شي�ص  اإع���ادة 
�شبق اأن األغاها الربملان ال�شابق، واأدى اإلغاوؤها 
اإىل تفاقم الف�شاد والر�شا وعدم تنفيذ العقود 
وامل�شرتيات احلكومية ب�شكل دقيق، ما اأدى اإىل 
ه��در يف امل��ال ال��ع��ام، وف��ق ما ج��اء يف تقارير 

الرقابة املالية."
ال�صتثمار يف ال�صباب

باختيار  ب��ن��ج��اح،  االن��ت��خ��اب��ات  ان��ت��ه��اء  وم���ع 
اأم��ام  يبقى  ال��ربمل��ان،  يف  ملمثليهم  الناخبني 
عنها  �شتنبثق  التي  واحلكومة  اجلدد،  النواب 
لل�شباب  مهمة كبرية، هي اال�شتثمار احلقيقي 
يا�شني  �شعيد  النا�شط  وبح�شب  البلد.  بناء  يف 
تبلغ  العراق  يف  ال�شباب  "ن�شبة  ف��اإن  مو�شى، 
67%، لذا فاإنهم طاقة حتتاج اإىل اإدارة حقيقية 
واعدًا." اأ���ش��اف:  ال��غ��د  وجت��ع��ل  ب��ه��م  ت��وؤم��ن 
وهو  االأف�شل،  نحو  التغيري  باالإمكان  "نعم، 
متت  الدميقراطية  املمار�شة  الأجله..  نعمل  ما 
اإىل  باأ�شوات ذهبت  بنجاح، اخرتنا م�شتقبلنا 
�شناديق االقرتاع، وننتظر حتقيق وعود ما قبل 
العراق  الو�شع يف  �شيكون  عندها  االنتخابات، 

م�شرقًا وبذرة االنتخابات قد اأتت بثمارها."
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العمر  م��ن  البالغ  م���رزة،  اأب��و  العم  يخربنا 
للياأ�ص  يكون  اأن  ينبغي  ال  اأنه  عامًا،  �شبعني 
اأو�شاع  من  واجهنا  مهما  حياتنا  يف  مكان 
ويوؤكد  احلياة،  نواحي  من  الكثري  يف  �شيئة 
اإىل  ح�شرت  التي  وعائلته  مت�ّشكه  بحما�ص 
التغيري من  اإح��داث  مركز االق��رتاع بفر�شة 

اأجل م�شتقبل اأف�شل الأبنائه واأحفاده.
يف�شر اأبو مرزة �شبب ح�شوره املبكر بالقول: 
"اأريد اأن اأكون قدوة لكم جميعا نحو التغيري 

اأن  اأم��ل يف  ل��دي  املمار�شة،  ه��ذه  من خ��الل 
تكون اأ�شواتنا �شببًا يف اإحداث التغيري."

تقول ابنته ال�شغرى: "مل اأكن اأرغب باملجيء 
اأت�شاءل  م��رتددة  كنت  االق��رتاع،  مركز  اإىل 
لكن  االنتخابات،  يف  امل�شاركة  ج��دوى  عن 
حما�ص والدي جعلني اأخجل من نف�شي، لهذا 

طلبت مرافقته اإىل جانب اأختي ووالدتي."
ال�شن  يف  طاعنة  ع��ج��وز  م���رزة  اأب���ي  زوج���ة 
ومتعبة، لكنها من دون اأن تعلم فاإن وجودها 

اأمل  ر�شالة  يعطي  اإمن��ا  االق���رتاع  مركز  يف 
للم�شاركة  املتلهفة  وال��ع��وائ��ل  ال�شباب  اإىل 

الدميقراطية.. اإنه در�ص بليغ.
وه��ذا  فر�شتكم،  "هذه  م����رزة:  اأم  ت��ق��ول 
م�شتقبلكم، تخرجون للتظاهرات وتعت�شمون 
ترونه  من  انتخبوا  ال��واق��ع،  من  وتتذمرون 
خال  العراق  اأن  يعقل  هل  و�شاحلًا،  نزيهًا 
ال�شور  هذه  كل  اأن  املعقول  من  هل  منهم؟ 
-ن�شاء ورج��ااًل- وال اأحد ميثلكم، يا اهلل ما 

هذا املنطق؟"
حولها  ال�شباب  وج���وه  م��الم��ح  على  ب��دت   
ين�شتون  وهم  والذهول  اال�شتغراب  اإمارات 
باهتمام اإليها، اإنها كلمات اأم مكلومة تبحث 
ف�شح  فقد  ل��ذا  حياتها،  واق���ع  جت��دي��د  ع��ن 
بل  ب�شوتها،  تديل  لكي  املجال  ال�شباب  لها 
تذكارية  العديد منهم اللتقاط �شور  ت�شارع 
مع املعلم املتقاعد اأبي رفل، وهو �شخ�ص يف 
التا�شعة وال�شتني من العمر ق�شى �شطرًا من 
حياته يف مدار�ص امل�شيب، وتربى على يديه 
واالإ�شكندرية،  امل�شيب  واأدب��اء  �شعراء  بع�ص 
فقلت له: معلمي احلبيب اأنت هنا للم�شاركة 
؟ اأجاب: "ومل ال؟ هل تريدين اأن اأبقى اأ�شري 
واأح��الم  اأحالمنا  حتقيق  اأن�شد  اأن��ا  البيت؟ 
واأعتقد  �شاأديل ب�شوتي،  نعم  االأجيال،  هذه 
اأن هناك الكثري ممن ميثلني يف هذه الدورة 
بلدان  ي�شبه  ع��راق  ببناء  نحلم  الربملانية، 

اأن ي�شبه  للعراق  اأريد  االأقل، ال  اخلليج على 
اأوروبا، لكن لنجعله كما االإمارات من بنايات 
وطرق وج�شور وم�شارح ونواٍد ترفيهية، هذه 
بعد  للجميع  تتحقق  اأن  يفرت�ص  كان  اأحالم 
تغيريًا  ن��َر  مل  لكن  ال�شابقة،  ال�شلطة  زوال 
من�شودًا، فهذا اأنا وهذه خالتك اأم رفل معي 
رفل  اأبو  يبت�شم  ن�شائي."  ل�شوت  �شن�شوت 
اأمام زوجته، ويقول: "املراأة ن�شف املجتمع، 
ترتك  لها."  الربملان  مقاعد  ن�شف  فلتكن 
مراكز  اأحد  نحو  وتتوجه  ابت�شامتها  رفل  اأم 

االقرتاع لتنا�شر اإحدى املر�شحات. 
 لي�ص ببعيد من ناحية االإ�شكندرية، توجهنا 
هادئًا  �شيء  ك��ل  ك��ان  امل�شيب،  ق�شاء  اإىل 
تلتقط  ك��ي��ف  اأف��ك��ر  ك��ن��ت  اأم��ام��ن��ا،  �شل�شًا 
اآبائنا  من  ال�شن  وكبار  العجائز  كامريتي  
واأمهاتنا، ذهبت باجتاه العم اأبو خالد، وهو 
اأط��راف  تبادلنا  القدامى،  الع�شكريني  من 

ما  اأخ���ربين  ل��ه:  فقلت  والتحية،  احل��دي��ث 
بالتعب؟  ت�شعر  اأال  هنا،  اإىل  بك  اأت��ى  ال��ذي 
ابني.  ي��ا  التعب  على  تعلمنا  فقد  ال   ق��ال: 
�شاألته: لكن ما الذي تطمح اإليه بعد اأن امتالأ 
الراأ�ص �شيبًا؟ اأجاب: "اأطمح بعراق خال من 
العام،  امل��ال  و�شراق  والل�شو�ص   املرتزقة 
اأن��وار  طرقاته  ت�شيء  بلدًا  نبني  اأن  اأطمح 
م�شعة، اأتيت لكي ال اأرى انقطاعًا يف الكهرباء 
وال �شوءًا يف اخلدمات.. يا ابني البلد اأمانة 
وهو  املنا�شب  ال�شخ�ص  فلنخرت  اأعناقنا،  يف 
باأين  م�شوؤول عن عمله،" اأخربته  اأمام اهلل 
هذا  ا�شجل  فهل  ملجلة،  ا�شتطالعًا  اأع���د 
الكالم؟ قال: "يا ابني اأمتنى اأن يخرج جميع 
العراقيني -واأنا اأولهم- ن�شاًء ورجااًل لكي ال 
نقع يف نف�ص االإ�شكال، هذه منا�شبة وفعالية 
والعامل  اأم��ريك��ا  �شعوب  اأن  جتد  اأال  مهمة، 
الغربي ميار�شونها وينتظرونها بفارغ ال�شرب 
فلماذا ال اأخرج؟"  طيب ما اأحالمك واأنت 
ببلد  "اأحلم  خالد:  اأب��و  العم  يخربنا  معي؟ 
قوي تهابه دول اجلوار، نعيد فيه ال�شناعات 
اأال  ال��زراع��ة،  عرب  اقت�شاده  وننمي  املحلية 
ت��رى دج��ل��ة وال��ف��رات ي��ج��ري��ان ف��ي��ه، فهما 
نهران كفيالن اأن يعيدا واقع الزراعة، ورمبا 
االكتفاء الذاتي باإنتاج املحا�شيل، يا بني اإنه 

العراق الذي تهابه الدول!"
هناك  كان  القدمية  احللة  مدينة  مركز  يف 
يحثون  ورج��ل م�شن  ام��راأة عجوز  اأك��رث من 
توجهت  االق���رتاع.  مراكز  باجتاه  خطاهم 
مع  تتقدم  وه��ي  حممد  اأم  نحو  ه��دوء  بكل 
ال�شباحية،  التحية  عليهما  األقيت  ابنها، 
وليدي  "هال  جميعًا  نحبها  بكلمة  فاأجابت 
ت�شمحني  �شاألتها:  الرحمن."   يحفظك 
"تف�شل  ف��اأج��اب��ت:  م��ع��ك؟  اأحت���دث  اأن  يل 
كان  اأما  امل�شاركة؟  تريدين  وليدي."  ملاذا 
واإخوته  حممد  البيت؟  يف  تبقي  اأن  االأف�شل 
عراقية  بنربة  اأجابت  )يكفون(،  واأخ��وات��ه 
تراثية "انت �شلون تقبل؟ اأنا واأنت واجلميع 
فرح  منا�شبة  اأي��ة  مثل  يف  اخل���روج  عليهم 
فيه  نخرج  مهم   وطني  ي��وم  ه��ذا  و�شعادة، 

يجرُّ ال�صبعيني اأبو مرزة خطواته 
ب�صعوبة متكئًا على ذراعي ابنتيه 

ال�صابتني ليكون اأول من يديل ب�صوته 
يف مركز الإ�صكندرية النتخابي، 

تتبعه زوجته اأم مرزة، وهي �صيدة 
طاعنة يف ال�صن تبدو على مالحمها 
اآثار �صنوات مريرة يف مواجهة حياة 

قا�صية.

ي�ش�ت�ن من اأجل م�شتقبل 
اأف�شل لأحفادهم

م�شّن�ن

خ�شري الزيدي 
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اأُغادر الوطن -يف �شنة  اأن  كنُت ن�شرُت عددًا من املو�شوعات قبل 
مفهوم  "نحو  للزمن" و  عربي  مفهوم  "نحو  عنوان  حتت   -1979
الثقافية واالأكادميية  عربي للحرية"، كان لها �شداها بني النخبة 
يف بالدنا، حيث اأن الكاتبني العرب يف الع�شور االأخرية مل يكتبوا 
َكتب  واإن  واالإ�شالمية،  العربية  بثقافتنا  يليق  مبا  امليدان  هذا  يف 
العربية  الثقافة  منابع  اإىل  بالعودة  فلي�ص  املجال،  بع�شهم يف هذا 

واالإ�شالمية، وهذا ما ال ُيبنى عليه.
الثالثني  االأي���ام  حتى  عمري  يف  مَي��دَّ  اأن  تعاىل  اهلل  على  واأمت��ن��ى 
القابلة، لكي يطلع زمالئي على ن�شاط ثقايف – علمي يل، تنظمه 
اإحدى جامعاتنا العتيدة حتت عنوان "نحو مفهوم عراقي لثقافتنا 

الوطنية."
ويف تلكم املقاالت، كما يف الن�شاط الثقايف القابل، ثمة حديث يف 
�شاأن �شخ�شية الر�شول الكرمي حممد بن عبد اهلل )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم(، التي هي يف اإحدى جتلياتها، �شخ�شية اآدمّية واقعية، 
ما  وي�شرد  زوجاته،  وُيفاكُه  النا�ص،  مع  وياأكل  االأ�شواق،  يف  مي�شي 
املوؤمنني-  اأو الأهلِه، وال�شيما زوجاته -اأمهات  العامة  للفائدة  يراه 

ر�شي اهلل عنهن اأجمعني، ويف االآن ذاته اأنه مبلُِّغ كوين.
اأريد القول بهذا: اإنَّ حممدًا �شخ�شية زمنّية اأي�شًا.

ومن �شاأن هذه ال�شفة املُحمدية اأن جتعله قريبًا من اأفهام العامة 
من النا�ص، كما تفتح اأمام النخب من علماء العرب وامل�شلمني اآفاقًا 
الغربيني  املفكرين  من  عدد  هرطقات  على  للرّد  واإن�شانية  واقعية 
امل�شت�شرقني  من  وك��رثة  احل�شر-،  ال  املثال  �شبيل  على  فولتري   ���
ال�شاعر  هوؤالء  على  رّد  من  خري  اأن  وعندي  لثقافتهم.  املتع�شبني 
وقد  حممد".  "ن�شيد  و  "حممد"  م�شرحيتيه:  يف  غوته  االأمل���اين 
كتابه:  مقدمة  كّر�ص  عندما  هيكل،  ح�شني  حممد  الدكتور  اأح�شن 

والكتب. باالأ�شماء  هوؤالء  حممد" لذكر  "حياة 
عند  الوقوف  يف  بها  ُيعتدُّ  موؤلفات  احلديثة  العربية  املكتبة  ويف 

تنظر  وال�شالم-،  ال�شالة  اأف�شل  اآل��ه  وعلى  عليه   – �شخ�شيته 
و�شاردًا  �شتى،  اأر�شية  �شوؤون  هًا يف  ُمَفوَّ ثًا  وحُمدِّ �شاردًا  بكونه  اإليه 
يف ق�شايا  ومع�شالت غيبية، اأي ماورائية، جديرة بالنظر ال�شليم 

والعقل املنفتح.
الن�ص،  ه��ذا  ُخطبة  يف  منها  ع��دد  اإىل  اأ�شرت  التي  مقاالتي  ويف 
بكونه  النبّي  يتبدى  حيث  واملعراج"  "االإ�شراء  كتاب  على  رك��زت 
�شاردًا اأخالقيًا على نحو �شخٍم، من حيث اأنه يجيد و�شع ال�شفة 
املنا�شبة اأي�شًا يف جمالها ومكانها. وهذا ما جنده يف كتب عدد من 

املعا�شرين، كما االأقدمني.
واأتع�شم اأن الباحثة الدكتورة ليلى العبيدي – االأ�شتاذة يف جامعة 
العرب  اأئ��م��ة  م��ن  االأق��دم��ني  منهج  وف��ق  على  ت�شري  ال�����ش��ارق��ة-، 
وامل�شلمني الذين اأخذوا بقول اهلل �شبحانه وتعاىل، باأن حممدًا رجل 
الذكر  يف  وردت  التي  ال�شفات  تلك  اآخر  اإىل  االأ�شواق،  يف  مي�شي 
كتابها  يف  وتفّردت  اجلليلة،  ال�شيدة  هذه  انفردت  وقد  احلكيم. 
املعا�شرين  بناء )ُغرفتها اخلا�شة(  بني  االإ�شالم" يف  "الفكه يف 

يف هذا الِعلم الفريد حقًا، كما يف كتابها امل�شار اإليه.
"الفكه يف االإ�شالم" مو�شوعٌة يف ميدانه،  اإّن هذا االأُ�شتاذ املُلهم: 
وبحٌر يف م�شامينه، وخطاٌب عقلي يف جُمادالته، ي�شع �شاحبته يف 
منزلة العارف يف هذا اللون من اخلطاب، وغرفة العامِل يف ميدانه، 
اإْذ اأنها جمعت ما قيل يف �شاأن العنوان، ما يقوم به فريق من العلماء 
واملخت�شني، وال�شيما يف جماالت مل ي�شبقها اإليها غريها، باأ�شلوب 

علمي ر�شني، وتوثيق يليق باأي باحث م�شتنري فيع�شرنا احلديث.
االطالع  ب�شرورة  بالدنا،  يف  ال�شباب  االأكادمييني  اأبنائي  اأن�شح 
ة عتيدة يف الدفاع عن �شخ�شية  فر املتني، الأنه من�شّ على هذا ال�شِّ
�شوؤون  يف  خلطابه  وتفكيك  وال�شالم(،  ال�شالة  )عليه  الر�شول 

ثقافية وعلمية واإلهية �شّتى.
واهلل من وراء الق�شد.

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 
الَنْبيُّ : ال�شارُد الأعظم

الأ�ش�اق." يف  ومي�ش�ن  الطعام  لياأكل�ن  اإنهم  اإّل  املر�شلني  من  قبلَك  اأر�شلنا  "وما 
)قراآٌن كرمٌي ��� الُفرقان (

من بيوتنا من اأجل حتقيق اأحالم اجلميع." 
قلت لها )�شنو حلمك( واأنت يف هذا العمر؟ 
جميعًا،  حلمكم  "حلمي  ب��ع��ربة  اأج��اب��ت��ن��ي 
نرتقب  واالإع��م��ار،  بالبناء  بال�شالم،  نحلم 
رين  املهجَّ يدافع عن  برملانيًا  �شوتًا  اأن جند 
مل�شاكل  يجد حاًل  االأرام��ل..  واملعتقلني، عن 
املطّلقات، كان يفرت�ص اأن تكون هناك فر�ص 
فيه  اأج��د  من  اأنتخب  مل  اإذا  لل�شباب،  عمل 
ال�شفات االإن�شانية التي تلهب حما�شه، كيف 
اأح�شل على طموحي؟ نعم اأنا امراأة كبرية، 
لكن اأحالمنا اأكرب منا، لنحقق بع�شها، اإذا 

مل تكن كلها." 
حمافظة  يف  اأجت����ول  واأن����ا  ج��اه��دًا  �شعيت 
اأتعلم  فمنهم  ال�شن،  بكبار  األتقي  اأن  بابل 
واأحالمهم  ومن جتاربهم  االإن�شانية،  درو�ص 
اأفكر  اأن��ا  وبينما  ن�شائحهم،  على  اأت��ع��رف 
�شروق،  اأب��و  العم  �شادفني  �شاألتقي،  مب��ن 
التحية  بعد  الكهرباء.  وزارة  متقاعدي  اأحد 
"اإي  التعب،  عليك  يبدو  �شاألته:  واملجاملة 
ملاذا  اإذن  اأجابني.  هكذا  اأخوي"،   يا  واهلل 
اأريد  اأريد وطنًا،  "اأنا هنا كغريي  اأنت هنا؟ 
بالنا�ص،  تعج  اأ���ش��واق  روؤي���ة  اأري���د  اإع��م��ارًا، 
العالج  اأجهزة  اأح��دث  حتتوي  م�شت�شفيات 
�شيوفر كل  له: هل ح�شورك  املتقدم." قلت 
ما تتمناه؟ اأجابني بلغة اأقرب اإىل التعجب: 
"اإذن ما اجلدوى من االنتخابات، ا�شمع مني 
)يا اخوي(." بهذه اللغة الب�شيطة يخاطبني 
لن  اجل��م��ي��ع،  ي��خ��رج  "اإذا مل  ���ش��روق:  اأب���و 
حبي�شة  �شتبقى  اأمنياتهم  اأحالمهم،  تتحقق 
تاأكل  مثلما  ياأكلهم  ال��ن��دم  ���ش��دوره��م،  يف 
النار احلطب، اإنها فر�شة اأثمن من الذهب 

واإال �شنندم جميعًا الأننا بقينا يف بيوتنا." 
حمافظة  ون��واح��ي  اأق�شية  بني  اأجت��ول  واأن��ا 
ب��اب��ل، ق���ررت اأن اأذه����ب ل���زي���ارة وال��دت��ي 
ذات  عليها  الأط����رح  امل��ح��اوي��ل  م��دي��ن��ة  يف 
هذا  يف  للم�شاهمني  وجهتها   التي  اال�شئلة 
الرغبة  لها  كانت  اإن  �شاألتها  اال�شتطالع. 
وجهي  يف  ابت�شمت  للم�شاركة،  الذهاب  يف 
وقالت: "كنت انتظر قدومك.. فلنذهب." 



وقراءة  املحلية  ال�شحف  يف  املتداولة  املحلية 
ال�شارع  تهم  التي  املحلية  االو�شاع  عن  عامة 
العراقي و�شيفنا االآخر من العاملني يف املجال 
االأو�شاع  م�شتجدات  اآخر  معه  نبحث  ال�شحي 
موجة  اج��ت��اح��ت  اأن  بعد  �شيما  ال  ال�شحية 
كورونا البالد ومعرفة اآخر ح�شيلة للوباء وبث 
التعليمات واالجراءات الوقائية وحث املواطنني 

على االلتزام بها.
فقرات  تتخلله  ال��ربن��ام��ج  اأن  اىل  واأ����ش���ارت 
ال��ك��اري��ك��ات��ريي��ة،  ال��ر���ش��وم  اأب����رز  ت�شتعر�ص 
ع��امل  اىل  دخ���ويل  يف  الف�شل  ل��ه  ال��ربن��ام��ج 
عده  حيث  لها،  و�شغفي  حبي  وزي��ادة  االخبار 
املتوا�شعة  االعالمية  م�شريتي  يف  نوعية  نقلة 
ومثابرتي  عملي  وليد  هو  الكثري،  يل  واأ�شاف 
واجتهادي جدا، را�شية و�شعيدة اأن اأ�شبح اأحد 
اأع�شاء كادر برنامج طبعة اليوم ملا ميلكه من 
اأهمية لدى امل�شاهد واملهتم يف �شوؤون االخبار، 
جمال  خلو�شي  ال�شديدة  رغبتي  كانت  فهذه 
الكثري  يل  يعني  اليوم  طبعة  برنامج  االخبار، 
الأنه برنامج غري تقليدي وخمتلف عن الربامج 
ال�شحف  يف  موجود  ما  يقدم  حيث  االخ��رى 
اأغلب  اأن  للمهتمني دون عناء القراءة ال �شيما 
واجتهت  ال�شحف  ق��راءة  عن  ابتعدت  النا�ص 
ال  اليوم  فامل�شاهد  والتلفزيون،  للتكنولوجيا 
اىل  ويذهب  املعلومة  اىل  الو�شول  عناء  يريد 
اأ�شهل الطرق واأب�شطها وهذا ما قدمه برنامج 

طبعة اليوم وميزه عن باقي الربامج.
جتربة جديدة

اأما مقدم برنامج �شحافتنا على قناة العراقية 
�شحافتنا  "برنامج  اإن  فقال:  املهند�ص  احمد 
قناة  يف  خ�شو�شية  لها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ن 
الأب��رز  يومية  ق���راءة  لكونه  العامة  العراقية 
والعاملية  والعربية  املحلية  ال�شحف  عناوين 
ي�شمل  بل  فقط  ال�شيا�شية  االخبار  نتناول  ال 
واملجتمع  اال�شرة  يهم  وما  والريا�شة  ال�شيا�شة 
اأهم  مع  ووقفة  وتكنولوجيا  منوعة  اأخبار  من 
املقاالت اليومية التي ت�شدر يف جريدة ال�شباح 
وعر�ص  العراقي  االعالم  �شبكة  ال�شادرة عن 

الأهم ر�شوم الكاريكاتري يف نف�ص ال�شحيفة".

الربنامج  هذا  تقدمي  "كان  املهند�ص  واأ�شاف 
اأن���ه خ��الل  جت��رب��ة ج��دي��دة ومم��ي��زة ال�شيما 
م�شواري التلفزيوين كانت هناك اإنتقاالت عدة 
بتقدمي الربامج الفنية وال�شباحية حتى انتقلت 
اىل تقدمي ن�شرات االخبار قبل خم�ص �شنوات يف 
راديو العراقية واالخبار التلفزيونية يف قنوات 
اأن يكون  اأهلية وعلى مقدم برنامج ال�شحافة 
ملما باللغة العربية وم�شتمعا وم�شاهدا جيدا ملا 
يدور يف العامل من اأخبار �شيا�شية واقت�شادية 
وريا�شية لذلك نحاول اأن نبذل جهدنا من اأجل 
جيدة،  ب�شورة  املتلقي  اىل  املعلومة  ت�شل  اأن 
ما  فغالبا  العراقي  للم�شاهد  فائدته  عن  اأم��ا 
ال��واق��ع  تهم  م��ق��االت  على  ال�شحف  ت�شتمل 
فيها  يطلع  للمواطن،  واالجتماعي  ال�شيا�شي 
فالعديد من  كاتبها،  نظر  امل�شاهد على وجهة 
هوؤالء ال�شحفيني متخ�ش�شون يف هذا ال�شكل 
متعّمق بطرح  نحو  ال�شحفية على  الكتابة  من 
االفكار وكذلك االطالع على ال�شحف العربية 

والعاملية واأبرز ما تتناوله.
خرب وم�صداقية

وي�شف حممد الركابي معد برامج ال�شحافة 

احلقيقة  يف  ال��ربن��ام��ج  االخ��ب��اري��ة  قناة  يف 
جاز  اإن  اإخ��ب��اري��ة  ن�شرة  ع��ن  ع��ب��ارة  ب��اأن��ه 
ودقيقة  كثرية  تفا�شيل  يحتوي  الأنه  التعبري 
اليومية  املحلية  بال�شحف  قراءتنا  ون��ب��داأ 
وبالتاأكيد تكون البداية مع جريد ة ال�شباح 
بني  التمييز  دون  اأخرى  �شحف  اىل  اإ�شافة 
لل�شحف  االول��وي��ة  طبعا  واأخ���رى،  �شحيفة 
عام  ب�شكل  الدولة  �شيا�شة  مع  تتما�شى  التي 
االعالم  �شبكة  �شيا�شة  مع  التعار�ص  ودون 
العراقي التي داأبت على نقل اخلرب واحلدث 

بكل م�شداقية.
وقال: "نتوجه اىل ال�شحف العربية والعاملية 
التي  االخ��ب��ار  على  اأ���ش��ا���ص  ب�شكل  ون��رك��ز 
تلك  نظر  وجهات  اىل  اإ�شافة  العراق  تهم 
التي  بالق�شايا  والعاملية  العربية  ال�شحف 
العاملية  االخبار  اىل  اإ�شافة  العراق  تخ�ص 
اىل  نتحول  ثم  اأهميتها،  وح�شب  والعربية 
االخ��ب��ار  ال��ت��ي تخ�ص  االأخ�����رى  ال��ف��ق��رات 
يقدم  ما  هذا  والريا�شية،  والفنية  الثقافية 
من خالل �شاعة تلفزيونية نحاول من خاللها 

مواكبة احلدث املحلي والعربي والعاملي. 

على  الع���الم  �صبكة  ق��ن��وات  ب��رام��ج  تعمل 
ال�صحافة  بعني  املهمة  الح���داث  متابعة 
مل  ق�صايا  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف 

ت�صلها الكامريا.
وتعمل برامج ال�صحافة يف التلفزيون 
على خلق حالة من التكامل والتنا�صق 
من  العالمية،  الر�صالة  لإي�صال 
خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه ت��ل��ك ال��ربام��ج 
م��ن اأخ���ب���ار وحت��ل��ي��الت ل��الأخ��ب��ار 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
وو�صع امل�صاهد يف �صورة الحداث 
او  ثقافية  او  �صيا�صية  اليومية 

ريا�صية. 

اإطاللة على اأحداث
مل ت�شلها الكامريا

حم�شن ابراهيم
ت�ش�ير:�شباح الإمارة

نقلة نوعية
وتقول �شجن �شعد مقدمة برامج طبعة اليوم يف 
لها  اأ�شاف  الربنامج  تعد  التي  االإخبارية  قناة 
نقلة نوعية يف عملها: اإن "طبعة اليوم" برنامج 
�شباحي يومي يبث من خالل �شا�شة االخبارية 
وق��راءة  املحلية  ال�شحف  على  ال�شوء  ي�شلط 
واملقاالت  واملان�شيتات  العناوين  اأهم  يومية يف 
امل��ن�����ش��ورة يف ال�����ش��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة 
ق��راءة  خ��الل  �شيفني  ال��ربن��ام��ج  ي�شت�شيف 
ونناق�ص  �شيا�شي  اأحدهما  االأح��داث، 
والق�شايا  امل�����ش��ت��ج��دات  اأب����رز  م��ع��ه 

برامج ال�شحافة على القناة العراقية...
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ع��ل��ى اأح���د ���ش��وات��ر احل���رب ع���ام 1984 
مدن  �شباب  من  بثلة  ال�شدفة  جمعتني 
اجلنوب التي تتمتع بكل خ�شال اال�شالة، 
وعندما يخيم ظالم الليل احلالك جنتمع 
عند اأحد ال�شواتر يف ملجاأ ي�شم يف ثناياه 
اأقداح ال�شاي و�شكائر �شومر واأحاديث عن 
والن�شاري  واالزه��ريي  والدارمي  ال�شعر 

وعلى �شوت رنة اأقداح ال�شاي، يقوم فالح 
حيث  احلبيبة  ال��دي��وان��ي��ة  اب��ن  ج��اب��ر  اآل 
واأ�شماء  الأ�شمائهم  التعريف  ال  ت�شاف 
�شمة متعارف عليها هناك  وتلك  اآبائهم، 
بالنقر عليها، فيقوم بالغناء ال�شجي تارة 
املحمداوي  ب��ط��ور  وت���ارة  الغافلي  ب��ط��ور 
وتارة اأخرى بطور جديد مل تكن م�شامعي 

نياط  يقطع  ال��ذي  ال��ط��ور  ه��ذا  الفت  ق��د 
القلب ملا حمله من �شجن ال يدانيه �شجن 

وعذوبة �شاحرة ال ميكن و�شفها.
�شعقت ماهذا الطور يا فالح؟ فقال هذا 
الطور ي�شمى عندنا طور جبري ال كون، مل 
اأذكر اأن اأحدًا من مطربي الريف العراقي 
جديد  ط��ور  فهو  قبل،  م��ن  غناه  ق��د  ك��ان 

اإنه ع�شق  �شّمي با�شم �شاحبه الذي يقال 
بوعدها  تِف  لكنها مل  ام��راأة حد اجلنون 
يف االقرتان به، فمر�ص هذا العا�شق املتّيم 
ميتلك  والأنه  امل�شايف  فرا�ص  طريح  و�شار 
كبريا  وحزنا  عذوبة  يفي�ص  جميال  �شوتا 
ا�شتل يف اإحدى الليايل حلظات من عمره 
الذي اأو�شك على النهاية االخرية اأن يغني 
ملن اأحبها، لعلها ت�شمع هذا ال�شجن واتفق 
كا�شيت  م�شجل  له  يوفر  اأن  له  زميل  مع 
بطوره  ق�شته  بتوثيق  يقوم  ك��ي  �شغريا 
الذي اأده�ص الدنيا بعد رحيله املبكر طور 

جبري ال كون.
وفعال مت له ما اأراد فغنى باأجمل ما يكون 
"�شينية  �شوى  مو�شيقية  اآل��ة  اأي  وب��دون 
ال�شاي" التي رافقته، عزف عليها �شديقه 

ال�شوتي  امل�شجل  ذل���ك  ل��ه  ج��ل��ب  ال���ذي 
ال�شغري.

وهذا الطور الغنائي يغني على مقام �شبا 
النجفي،  اأنه طور  اأ�شيع  كما  ولي�ص  زمزم 
ي�شل  مل  ال��ط��ور  ه��ذا  اأن  كانت  امل�شكلة 
الريف  مطربي  م��ن  العديد  اأ�شماع  اىل 
جهيد  بجهد  حاولت  عليه،  يعتادوا  ومل 
اأداء  ال��ط��ور م��ن خ��الل  ا���ش��ّج��ل ه��ذا  اأن 
مدينة  من  كونه  به،  اأطربنا  الذي  زميلي 
الديوانية ناحية غما�ص؛ تلك املدينة التي 

ت�شتهر بزراعة العنرب واأداء طور جبري.
 املهم اأقنعته وقام بت�شجيل ثالث او اأربع 
�شريط كا�شيت، فرحت  ابوذيات يل على 
الطور  ه��ذا  �شاأجلب  ك��وين  كبريا  فرحا 
من  بالكثري  تعج  التي  بغداد  مدينة  اىل 

ال�شريط  اأو�شلت  املهم  الريف،  مطربي 
وانده�ص  ف�شمعه  املقربني  املطربني  الأحد 
التعديالت  بع�ص  اإ�شافة  مع  بغنائه  وقام 
وب��ع��د م���رور اأك���رث م��ن �شنة و���ش��ل ه��ذا 
معظم  اىل  ال�����ش��ج��ي  ال��غ��ن��ائ��ي  ال���ط���ور 
اأ�شحاب  عليهم  فتهافت  الريف،  مطربي 
باملزيد  مطالبني  ال�شوتية،  الت�شجيالت 
النا�ص  اأ���ش��ب��ح م��ط��ل��وب��ا م��ن  م��ن��ه ك��ون��ه 
الفنان  مثل  ب��ج��دارة،  معظمهم  وغ��ن��اه 
واآخ��ري��ن  مو�شى  وعقيل  النا�شري  رع��د 
طورا  ك��ون  ال  جبري  ط��ور  اأ�شبح  وهكذا 
الغناء  اأط���وار  باقي  اىل  ي�شاف  عراقيا 
تالم�ص  الأنها  النا�ص  اأحبها  التي  الريفي 
القلوب التواقة ل�شماع هذا الطرب الريفي 

العراقي اال�شيل.

جبرّي اآل ك�ن.. 
عادل مكي

ال�شجن عندما يتفجر ابداعًا

السنة السادسة عشرة، العدد )391( 15 تشرين األول 2021 ف���������ن���������ون متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

27 26



وعدد  وفنية  وثقافية  دبلوما�شية  ل�شخ�شيات  الفتا  املعر�ص ح�شورا  و�شهد 
وزير  وكيل  بينهم  من  العراقي،  الت�شكيلي  للم�شهد  واملتابعني  املهتمني  من 
وم�شت�شار  اجلزائري  مفيد  اال�شبق  الثقافة  ووزي��ر  جا�شم،  عماد  الثقافة 
رئي�ص اجلمهورية للثقافة واالعمار مي�شون الدملوجي و�شفرية ا�شرتاليا يف 

العراق باوال اإليزابيث كانلي.
اأجيال خمتلفة

وقد �شّكل هذا املعر�ص امتدادا جماليا ملعار�ص اخلزف العراقي التي �شبقته 
العراق ومن  فيه نخبة كبرية من خّزايف  �شارك  نوعيًا متميزًا،  وعّد حدثًا 
قا�شم  الفنان  العراقيني  الت�شكيليني  جمعية  رئي�ص  ويقول  خمتلفة،  اأجيال 

لكّنه  تقريبًا،  عامني  قبل  املعر�ص  هذا  يقام  اأن  املفرت�ص  من  كان  �شبتي: 
تاأخر ب�شبب اأزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العراق والعامل، وب�شراحة 
اأنا اعتقد اأن هذا التاأجيل رمبا جاء ل�شالح املعر�ص والفنانني امل�شاركني، 
اإذ ت�شبب بتكد�ص اأعداد كبرية من االعمال النوعية واجلميلة ملبدعني من 
عدة اأجيال واأ�شاليب ومدار�ص، واالآن متت اإقامته وُعر�شت االأعمال، اأغلب 
الن�شاط، وهذا ما  بالر�شا عن هذا  وي�شعرون  اإعجابهم  اأبدوا  احلا�شرين 
بكل  جمالها  متاأملني  االعمال  بني  يتجولون  وهم  وجوههم  على  الحظناه 
العراقيني،  الت�شكيليني  ر�شالتنا يف جمعية  باأن هذه هي  �شك  ال  حوا�شهم، 
ما  العراقي  الفنان  واأن  بخري  زال  ما  العراقي  الفن  بان  للجميع  نوؤكد  اإذ 

العامل..  يف  الت�شكيليني  جلميع  قويًا  ومناف�شًا  للجمال  ومنتجًا  مبدعًا  زال 
واأ�شاف: ال اأخفي عليكم اأن جيل ال�شباب يف هذا املعر�ص اأذهلونا مبا قدموا 
ا�شتح�شان اجلميع مبا  ونالت  االنظار  اإبداعية جديدة جذبت  نتاجات  من 

فيهم النقاد واملتخ�ش�شون يف فن اخلزف.
تنظيم املعر�س

ب�شفته  �شمران  جمعة  عنه  فحدثنا  املعر�ص  لهذا  التنظيمي  اجلانب  اأما 
اأحد املنظمني، وا�شفا هذا املعر�ص بالذات اأنه ذو خ�شو�شية خمتلفة عن 
باقي املعار�ص كمعار�ص الر�شم او النحت، باعتبار اأن اخلزف مادة قابلة 
للك�شر وحتتاج اىل عناية وتاأٍن يف نقل القطع وترتيبها ب�شكل مبالغ به، وقال: 
من ال�شعب جدا اأن تتعر�ص اأي قطعة من هذه القطع اخلزفية الفنية اىل 
العر�ص  التلف، لذلك عندما نقوم برتتيب االعمال داخل �شالة  او  الك�شر 
من  كبريا  جهدا  اأخ��ذت  اخلزفية  االعمال  اأن  �شيما  ال  كبري،  بتوتر  ن�شعر 
الفنانني حتى اأجنزوها يف هذا الظرف، فكثري من الفنانني عندما ياأتون 
اىل اجلمعية حاملني قطعهم اخلزفية يروون لنا ق�ش�شًا عن معاناتهم يف 
اأعمالهم اخلزفية ب�شبب انقطاع التيار الكهربائي، ومنهم من جلاأ  اإجناز 
اىل اأفران غازية ومنهم من اتفق مع اأ�شحاب املولدات الكهربائية ليزوده 

بكمية كهرباء كافية لت�شغيل الفرن، وهذا اأمر مكلف ماديًا ومعنويًا.
اأحجام خمتلفة

لفناين  عامة  كانت  ال��دع��وة  اإن  قائال:  �شمران  حت��دث  امل�شاركات  وع��ن   
اأغلبهم يف هذا  �شارك  وبالفعل  املحافظات،  العراقيني من جميع  اخلزف 
املعر�ص لكن امللفت للنظر اأن اأغلب االعمال امل�شاركة كانت من ح�شة فناين 
بابل، علما اأن االعمال اخلزفية كانت باأحجام خمتلفة ومنها ما ُيعّلق على 
اجلدار واآخر يو�شع على االر�ص او املن�شدة، وكان للجنة اختيار االعمال 
دور كبري يف اإجناح هذا املعر�ص، اإذ ا�شتطاعوا اأن يفرزوا االعمال الناجحة 
ح�شب االجيال امل�شاركة، واختاروا لكل فنان اأكرث من عمل، فبع�ص الفنانني 
اأي�شًا  اأعمال خمتلفة االحجام، والأهمية هذا املعر�ص  ُعر�شت لهم خم�شة 
العراقيني  الفنانني  بع�ص  م�شاركة  وهو  انتباهي،  اأثار  ب�شيء  اأنوه  اأن  اأريد 
عبد  �شنيار  الفنان  ومنهم   العراق  خارج  وقتها  كانوا  اإذ  فقط،  باأعمالهم 

اهلل، فقد اأر�شل اأعماله اىل اجلمعية لكي ال تفوته فر�شة امل�شاركة.
ولدات خزفية

ويقول الفنان د. تراث اأمني عبا�ص الذي �شارك بهذا املعر�ص: من الالفت 
الذي  ال�شباب  املائز جليل من اخلزافني  املعر�ص احل�شور  للنظر يف هذا 
يب�شر بوالدات خزفية معا�شرة نهلت من جيل الرواد ع�شق الطني واأعلنت 
اأنها الوريث ال�شرعي لرواد اخلزف املعا�شر يف العراق .. وبني ذلك اجليل 
املعلم الرائد، وجيل ال�شباب املجرب والفاح�ص .. ظهرت حكايا الطني 2، 
بتنوع وا�شح باأنظمة اال�شكال والتقانة، وهذا ما جعل ثمة متحوالت جمالية 
بني قطعة خزفية واأخرى .. االأمر الذي حقق غنى ب�شريا ي�شتقطب ذائقة 
الفنون  من  اجلن�ص  لهذا  االنتباه  ويعيد  تطلعاته.  اختالف  على  التلقي 
الت�شكيلية .. كيف ال وهو الذي كان �شاهدًا وموثقًا حلكايا التاأريخ ومنظومته 

املعرفية منذ  5000 �شنة ق.م، ليجد اخلزاف العراقي اأحقيته يف االبداع 
�شمن جن�ص اخلزف الذي متتد جذوره عميقًا يف حقل احل�شارة االن�شانية.. 

روح املعا�شرة
بتقنية  ُنّفذ  خ��زيفٍّ  بعمٍل  م�شاركتي  �شمن  احلكايا  تلك  يف  ن�ص  يل  وك��ان 
الراكو .. وهنا اآثرت اأن اأقدم حكايًة من طني تيمنًا بعنوان املعر�ص )حكايا 
خزيف  م�شهٍد  اىل  �شداد،  بن  لعنرتة  �شعريٍّ  ن�صٍ  اإح��ال��ِة  عرب   )2 الطني 
هذه  املعا�شرة  ب��روح  ولكن  االأدب��ي،  التوثيق  بنية  للخزف  الأعيد  ب�شري، 
التوزيع  املفردات مع  التعبري وجتريد  بنية  اإىل  االإظهار  املرة.. م�شتندًا يف 
تاأثرٍي  من  الراكو  تقنية  يل  تقدمه  ملا  م�شافًا  امل�شهد،  داخل  لها  االإن�شائي 

يجمع بني فل�شفة العلم من جهة، وعفوية النار واالختزال من جهة ثانية. 
و�شط  نف�شي  راأي��ت  اإذ  فخٌر،  هي  كما  يل   حافزا  ه��ذه  م�شاركتي  واأج��د   
عرو�شه  خ��زيٍفّ  عر�ٍص  يف  اآخ��ر،  جانب  من  وزمالئي  جانب  من  اأ�شاتذتي 

الطينة العراقية.

اأكرث من ت�صعني قطعة 
خزفية فنية لأكرث من اأربعني 

فنانًا وفنانة، قدمت خالل 
معر�ض"حكايا الطني 2" الذي 

اأقيم على قاعة جمعية الفنانني 
الت�صكيليني العراقيني تنوعت 

باأحجامها واأ�صاليب وطرائق 
تنفيذها، وهو اأمر اأثار العجاب 

بالأفكار املطروحة والتقنيات 
التي اأنتجها اخلزافون 

العراقيون بكل ما حتمله من 
اإبداع يليق باإرث وح�صارة 

العراق.

للطني حكاياٌت يرويها 
خ���ّزاف����ن ع��راق��ي���ن

يف معر�س جمعية الت�شكيليني 

زياد ج�شام - ت�ش�ير:بالل احل�شناوي
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الفن  لنجوم  ح��ف��الت  اأرب��ي��ل  �شهدت  فقد 
جمال  ملكة  م�شابقات  ونظمت  واملو�شيقى، 
العراق، كما عملت على تنظيم جتمع مللكات 

اجلمال العربيات.
ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأم�����ش��ي��ات ���ش��ه��دت ح�����ش��ورًا 
االأعمال  رجال  وا�شتقطبت  الفتًا،  جماهريًا 
اأعطى  ما  التجارية،  العالمات  واأ�شحاب 
ر���ش��ال��ة اإي��ج��اب��ي��ة ع��ن اال���ش��ت��ق��رار االأم��ن��ي 

واالجتماعي الذي تعي�شه املدينة.
�شهدت ليايل اأربيل عرو�شًا خمتلفة لالأزياء 
جمموعة  قدمتها  والفلكلورية  الع�شرية 
�شهدت  كما  والكرد،  العرب  امل�شممني  من 
حفالت فنية وغنائية ملطربني كرد ، كذلك 
ال�شخ�شيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ك��رمي  ج���رى 

الثقافية والفنية يف كرد�شتان.
فر�شة للرتويج

الرتويج  على  الفعاليات  هذه  منظمو  وعمل 
ومنحها  اخل��الب��ة،  وطبيعتها  اأرب��ي��ل  ملدينة 
�شورة عن قدرتها يف اأن تكون مدينة �شاحلة 
لتالقي ثقافات متنوعة جتتمع فيها  لعر�ص 
نتاجاتها التجارية والثقافية والطبية وجعلها 
ومناف�شًا  املنطقة  دول  من  لل�شياح  مق�شدًا 

ملدينة دبي يف حيويتها واأن�شطتها.
للرتويج  ت�شعى  ال��ت��ي  املنظمات  ب��ني  وم��ن 
منظمة  وه��ي  ال�شو�شن(،  )منظمة  الأربيل 
ال�شابقة �شو�شن  لبنان  ترتاأ�شها ملكة جمال 
عبد القادر ال�شيد "49�شنة" وتاأ�ش�شت هذه 
املنظمة منذ ع�شرين عامًا وهي متخ�ش�شة 
ب���اإق���ام���ة احل���ف���الت وال���ع���رو����ص ال��ف��ن��ي��ة 
م�شابقات  وتنظيم  الدولية  وامل��ه��رج��ان��ات 

ملكات اجلمال.
تود  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ال��ة  اإن  ال��ق��ادر  ت��ق��ول عبد 
اإي�شالها هي ن�شر املحبة وال�شالم  املوؤ�ش�شة 
فتتمثل ب�شناعة  اأهدافها  اأما  يف كل مكان، 
احل��ي��اة وال�����ش��الم ح��ول ال��ع��امل وزرع ب��ذور 

التعاون بني البلدان �شياحيًا.
والطب  واالأزي��اء  باجلمال  املنظمة  وتعنى 
ب��اإط��الق  اأ�شهمت  اأن��ه��ا  كما  التجميلي، 

احلفالت  ع�شرات  ونظمت  النجوم،  اأه��م 
وال��ت��ج��م��ع��ات يف اأ���ش��ه��ر امل�����دن ال��ع��امل��ي��ة 
وال�����ش��ي��اح��ي��ة، ك��ذل��ك ن��ظ��م��ت ال��ع��دي��د من 

املهرجانات يف خمتلف القارات.
عن  ال�شو�شن  موؤ�ش�شة  رئي�شة  وحت��دث��ت 
ع��ائ��دات امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي م��ن خ��الل 
االإعالنات والرتويج ملختلف االأن�شطة، ف�شاًل 

عن وجود رعاة ي�شهمون بتمويل ان�شطتها.
ملكات اجلمال

وحت���دث���ت م��ل��ك��ة اجل���م���ال زه�����رة ���ش��وك��ت 
م�شاركتها  عن  "ال�شبكة"  ل�  �شنة"    25"

وانتمائها اإىل منظمة ال�شو�شن وفوزها بلقب 
ملكة اجلمال، موؤكدة اأن هذا اللقب يعني لها  
ودخول  لل�شهرة  مفتاح  مبثابة  وك��ان  الكثري 

معرتك التمثيل.
اأن تتمتع  اأن الفوز باللقب يتطلب  واأو�شحت 
الفتاة بالثقافة والرقّي قبل اجلمال لتح�شل 

عليه.
اجلمال  ملكة  بلقب  الفوز  اأن  اىل  واأ���ش��ارت 
لكنه يفتح الطريق  ال يحقق م��ردودًا ماديًا، 
اىل ال�شهرة واىل امل�شاركة يف العرو�ص التي 
االإعالنات  خالل  من  مادية  مكا�شب  حتقق 
وكل  واالأزي����اء  باملو�شة  املهتمة  لل�شركات 

العالمات التجارية.
رمي��ون  اإل��ي��ان  ت��ق��ول  فيما 
على  ح�شلت  ال��ت��ي  زغ��ي��ب 
�شيف  ج��م��ال  م��ل��ك��ة  ل��ق��ب 
القارات  جمال  وملكة  لبنان 
لعام 2020 -وتبلغ من العمر 
"اإن دخول معرتك  24 عامًا- 
ملكات  مع  ال�شريف  التناف�ص 

العامل اأمر يعني يل الكثري."
موؤكدة اإنها �شعيدة بوجودها يف 
لهذه  بالرتويج  واالإ�شهام  اأربيل 

املدينة اجلميلة.

ت�صعى اأربيل اىل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية واأم�صيات متنوعة 
بهدف جعل املدينة مركز ا�صتقطاب يناف�ض مدن املنطقة التي تقدم 

نف�صها كمدن ت�صع بالثقافة واجلمال، وهو ما ينعك�ض على تن�صيط 
حركة ال�صياحة والتجارة ب�صكل عام.

ت�شعى ملناف�شة دبي
يف ا�شتقطاب امل�شاهري

اأرب��ي��ل

اأربيل �� �شحى جميد �شعيد
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هذا  مينعها  ومل  مي��ي��زه��ا،  ك��ان  ال���ذي  احل���ول 
احلول من فكرة اأن تكون ملكة جمال م�شر. 

ملكة جمال م�صر
يف  للم�شاركة  التقدم  يف  تفكر  �شنة  كل  بقيت 
عام،  كل  تقام  التي  م�شر  جمال  ملكة  م�شابقة 
وقالت   1954 ع��ام  يف  امل�����ش��ارك��ة  ق���ررت  حتى 
لوالدتها باأنها �شتذهب لزيارة �شديقتها وذهبت 
اىل مكان اإقامة امل�شابقة و�شاركت بالفعل. وقد 
ملكة  بلقب  هي  ف��ازت  ب��اأن  املفاجاأة  ح�شلت 
م�شرعة  فذهبت   ،1954 لعام  م�شر  جمال 
واأخ����ذت ج��ائ��زت��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة عن 
تخرب  م�شرعة  للبيت  وع��ادت  ذهبي  ح��ذاء 
بعد  الع�شبية  غاية  يف  كانت  التي  والدتها 
اأن �شاهدت �شورة ابنتها على غالف جملة 

باملايوه )البكيني(! 
عن  ي��والن��د  متنع  مل  وتعنيف  م�شاجرة  وب��ع��د 
على  ب��ال��رتدد  ي��والن��د  ب���داأت  النجومية؛  ف��ك��رة 
م�شر  جمال  ملكة  اأنها  بحكم  اال�شتوديوهات 
فرتة  وبعد  و�شكرترية،  ككاتبة  تعمل   وبقيت 
منها  االف����الم  م��ن  جم��م��وع��ة  عليها  ع��ر���ش��ت 
ال��ذي  ال�شريف  عمر  اأم���ام  واأخ��وت��ه(  )يو�شف 
عمر  ب��ه��ا  واأع���ج���ب  لتمثله  ل��الق�����ش��ر  ذه��ب��ت 
ال�شريف وكونت بداية ل�شداقة دامت بعد ذلك 
لعمر طويل. و قدمت اأي�شًا فيلم )قناع توت عنخ 
�شامية  اأم��ام  وكا�ص(  )�شيجارة  فيلم  و  اآم��ون( 

جمال. 
مع األن ديلون

لكن طموحها كان اأكرب ومل تفرحها هذه االدوار 
الب�شيطة فقررت الرحيل اىل فرن�شا لتبحث عن 
املجد.. رف�شت االم واالخوة لكن يوالند اأ�شرت 
وغادرت اىل فرن�شا، هناك وعلى ح�شب قولها: 
اأر�ص باردة وكل خطوة  اأوىل خطواتي كانت يف 
م�شر  ودفء  حل���رارة  وا�شتقت  مثلجة  كانت 
لكنني قررت اأن اأكون جنمة. وبعد اأن ا�شتاأجرت 
العديدة  لها، بداأت حماوالتها  �شقة مع �شديقة 
و�شيم  �شاب  �شقتها  اأم��ام  ي�شكن  وك��ان  للتمثيل 
هي،  حتلم  كما  م�شهورًا  ممثاًل  يكون  اأن  يحلم 
يخرجان  وكانا  عميقة  ب�شداقة  معه  ارتبطت 
االآخ��ر عن  منهما  كل  ويحّدث  للبحث عن عمل 
التجارب التمثيلية التي قدمها يف يومه هذا، ومل 

يعلما باأن تعبهما هذا �شيجعل 
منهما داليدا واآلن ديلون ! 

القدر يغرّي حياتها
اأفل�شت يوالند ومل تعد متلك من املال ما يكفيها 
وبعد اإحلاح والدتها يف كل ر�شالة عليها باأن تعود 
العودة  تذكرة  حلجز  وتوجهت  حقيبتها  حزمت 
لي�شاهدها  ينتظرها  كان  القدر  لكن  للقاهرة. 
متعهد ومدرب غناء ا�شمه روالند برجر ويقنعها 
بعدم الرحيل ويقول لها بعد اأن اأعجب بقوامها 
وجمالها باأنها �شتكون ذات �شاأن كبري، واأقنعها 
اأن  برتك فكرة التمثيل واالجتاه اىل الغناء بعد 
بتدريبها  فقام  �شوتها،  ومتّيز  لعذوبة  ا�شتمع 
وحتمل كل تقلبات مزاجها وع�شبيتها وحديتها 
التي ورثتها عن والدها وبعد فرتة اأ�شبح �شوتها 
ليلي  ملهى  �شاحب  اىل  وقّدمها  وجاهزًا  قويًا 
وخرجت  للجمهور  وقدمها  بها  االأخ��ري  واقتنع 
تقف على امل�شرح وتغني ب�شخ�شية قوية وح�شور 
رائع، فقال روالند ل�شاحب امللهى: لقد اأهديتك 
اىل  اال���ش��م  تغرّي  ي��دي��ك.  ب��ني  وه��ي  االآن جنمة 
داليلة ثم اىل داليدا، وا�شتهرت داليدا وجنحت 
لغات  ب�شبع  باأ�شره.غنت  العامل  حب  واأ�شبحت 
فيلمًا   12 يف  وا�شرتكت  اأغنية،   500 من  اأك��رث 
كان اآخرها فيلم اليوم ال�شاد�ص ليو�شف �شاهني 
الذي كافحت لتمثيله.عادت داليدا اىل م�شر يف 
عام 1966 وعادت مرة اأخرى يف 1985 وزارت 
ت�شجيل  وه��ن��اك  ال��ق��دمي  لبيتها  وذه��ب��ت  �شربا 

موّثق لزيارتها ن�شتطيع م�شاهدته على 
االنرتنيت؛ يرينا كيف اأجه�شت بالبكاء 
العمارة وتنظر اىل  وهي ت�شعد �شالمل 

اأماكن تربت فيها يف طفولتها. 
النتحار  

اأحبت ثالثة رجال  اأن داليدا  من الغريب 
يف حياتها والثالثة انتحروا  كما �شتنتحر 

هي.!
حبًا  اأحبها  ال��ذي  االول  زوجها  اأولهم  ك��ان 
كبريًا و�شاندها لكنها اأحبت ر�شامًا وتطّلقت 
من اأجله وبعد فرتة ذهب للزواج من غريها 
االنتحار  على  االول  زوجها  اأقدم  اأن  بعد  لكن 
فكان  الثاين  اأما  له.  عودتها  من  يئ�ص  اأن  بعد 
لكنه  وقويًا  عنيفًا  حبهما  وك��ان  و�شيمًا  مغنيًا 
اأطلق النار على نف�شه بعد ف�شل حفل له، وبعد اأن 
دخل اىل غرفته عقب احلفل قرر اأن يقتل نف�شه 
دمه؛  يف  غارقًا  لتجده  لتوا�شيه  داليدا  فدخلت 
�شربة  كانت  الغرفة.  اأر���ص  على  هامدة  جثة 
حاولت  فلقد  ب�شالم،  ترتكها  مل  لداليدا  قوية 
االنتحار ودخلت للم�شت�شفى للتعايف وبقيت ملدة 
ثالثة اأ�شهر تتعالج من االكتئاب الذي اأ�شفر عن 

اأجمل اأغانيها. 
اأي�شًا على رجل و�شيم وغني  وبعد فرتة تعرفت 
وارتبطا بق�شة حب جميلة لكنه انتحر اأي�شًا بعد 

تعر�شه مل�شاكل مادية. 
�صاملة يا �صالمة

عادت اىل م�شر وغّنت لنا اأجمل االغاين، ومنها 
اإعادتها الغنية )�شاملة يا �شالمة( التي �شدرت 
خريي  بديع  كلمات  من   1919 ع��ام  باال�شا�ص 
التي  االأ�شهر  واأغنيتها  دروي�����ص،  �شيد  واأحل��ان 
نرددها اىل االن )حلوة يا بلدي( يف عام 1979 
من كلمات مروان �شعادة واأحلان جيف بارنيل. 

اأيامها  اأواخ��ر  �شديدة يف  كاآبة  داليدا يف  دخلت 
والتكرميات  اجل��وائ��ز  وك��م  ال��ن��ج��اح  ك��ل  رغ��م 
من  االن�شحاب  ق��ررت  لكنها  لها  منحت  التي 
احلياة بعد عودتها اىل فرن�شا. ويف يوم 3 - 5 
وتناولت  املعهودة  اإرادتها  بقوة  - 1987غادرتنا 
جرعة كبرية من احلبوب املهدئة بعد اأن تركت 
لنا ر�شالتها ال�شهرية: )�شاحموين فلقد اأ�شبحت 

احلياة غري حمتملة(.

حتى وهي تغني بلغة ل نفهما، نحب �صوتها و�صكلها املميز ب�صعرها 
الذهبي الطويل وقوامها املم�صوق وحركات يديها وهي تغني، فهي 

اإيطالية العرق وم�صرية الطباع واخلفة.  ولدت يولند يف 1-17-19٣٣ 
بحي �صربا امل�صري من والدين اإيطاليني قررا الهجرة من اإيطاليا كباقي 

املهاجرين الذين اأفل�صوا وو�صلوا ملرحلة الفقر املدقع، فقررا التوجه اىل 
املحرو�صة حني كانت م�صر هي املالذ الآمن. 

التي  م�شر  جمال  ملكة 
مل تعد بال�شالمة 

داليدا..

!

مينا اأمري احلل� 

امل�شرية،  االوب��را  يف  للكمان  عازفًا  ك��ان  االب 
وتع�شق  املو�شيقى  حت��ب  ي��والن��د  ك��ربت  ل��ذل��ك 
م�شهورة  ممثلة  اأ�شبحت  ل��و  وتتمنى  التمثيل 
اأخذت درو�شًا  اإيطاليا.. وبالفعل  كقريبة لها يف 
يف املو�شيقى على يد  والدها لكنها كانت تقول: 
مل اأحب اأبي بل كنت اأكرهه، لكني اكت�شفت بعد 
�شنوات اأن هذه امل�شاعر كانت اأقوى من م�شاعر 

احلب نف�شه! 
قوانني الأب

�شربا  حي  يف  ب�شيطة  حياة  تعي�ص  يوالند  كانت 
املهاجرة  االأ���ش��ر  من  العديد  فيه  ت�شكن  ال��ذي 
تلتقي بجن�شيات  من بلدانها اىل م�شر، فكانت 
معهم،  والكني�شة  املدر�شة  اىل  وتذهب  متعددة 
بقوانني  الطفلة  ه��ذه  ي��زع��ج  ب���داأ  ال��وال��د  لكن 
تقاليد  ج��دًا؛  �شغري  بعمر  وهي  عليها  يفر�شها 
واأع����راف اإي��ط��ال��ي��ة /م�����ش��ري��ة، جعلت 
وهي  الوالد  تويف  والدها.  تكره  الطفلة 
بتعلم  ي��والن��د  وب����داأت  ع��ام��ًا   12 بعمر 
اإحل��اح  بعد  الطابعة  االآل��ة  على  الكتابة 
اإع��ال��ة  يف  ت�شاعد  لكي  عليها  وال��دت��ه��ا 
اال����ش���رة. وك���ان���ت ي���والن���د ت��ذه��ب اىل 
الكني�شة لتلتقي حبيبها االول ارماندو االيطايل 
وهما  اأ�شابعهما  وتت�شابك  اإي�����ش��ًا  اجلن�شية 
معمل  يف  ككاتبة  عملت   . ال��رتات��ي��ل  ي�شمعان 
لالأدوية و�شاركت يف عام 1951 مب�شابقة �شغرية 
للجمال وفازت بها وكانت بعمر 18 عاما، وبقيت 
تفكر بال�شهرة والنجومية رغم رف�ص االأم لهذه 
االأفكار. عانت يوالند من حول وا�شح يف عينها 
كان يحزنها لدرجة اأنها كانت تبتعد عن النا�ص 
وتخجل منه ولقد عملت 3 عمليات لتخفي هذا 
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ال�شابة  للزوجة  الليل  منت�شف  ياأتي  هاتفي  بات�شال  فيلمه  املخرج  يبداأ 
بيلوت�شي-  مونيكا  االإيطالية  املمثلة  بدورها  قامت  فران�شي�شكا-  اجلميلة 
حادث  ب�شبب  املوانئ  �شياحة  جمال  يف  يعمل  الذي  زوجها  مبوت  يخربها 
ت�شادم على الطريق؛ االأمر الذي يجعلها ُت�شارع باالت�شال مبحامي الزوج 
�شيزار- قام بدوره املمثل االإيطايل ما�شيمو جيني- وي�شرعان حيث مكان 
احلادث؛ لتجد �شيارة زوجها حُمطمة على جانب الطريق بعد ا�شطدامه 
ب�شاحنة. تتجه الزوجة مع حماميها اإىل امل�شرحة؛ للتعرف على جثة الزوج 

وتتاأكد اأنها تخ�شه بالفعل.
زوج غارق بالديون

للبنوك  املاليني  من  مئات  بب�شع  مديونا  كان  ال��زوج  اأن  �شيزار  يخربها   
وغريهم ممن كانوا يعملون معه، واأن هذه الديون يتحمل م�شوؤوليتها الورثة - 
اأي هي وابنتها- واأنها ال بد اأن تعمل على ت�شديد الديون الغارق فيها زوجها؛ 
فتخرب �شيزار اأن تاأمني الزوج من املمكن له �شداد ديونه، لكنه يخربها اأن 
للمال، فتفكر يف بيع  ال�شديدة  التاأمني منذ فرتة؛ حلاجته  األغى  الزوج قد 
ممتلكاتها من اأجل الوفاء بهذه املئات من املاليني، واال�شتمرار يف احلياة 
لها  ميكن  ال  فيه  تعي�ص  الذي  الكبري  البيت  اأن  يخربها  لكنه  وابنتها،  هي 
الت�شرف فيه؛ الأنه موؤجر، واإن كانت ت�شتطيع الت�شرف يف حمتوياته فقط، 
كما اأن الكوخ الذي على ال�شاطئ مرهون الأحد البنوك؛ وبالتايل ال ميكن لها 
الت�شرف فيه، واأن كل ما ميكن لها بيعه هو اليخت و�شيارتها فقط، اإال اأن 

هذه االأ�شياء ال ميكن لها الوفاء بالديون الكبرية.
حتاول فران�شي�شكا جاهدة العمل يف اأي جمال من املجاالت بعدما تبيع 
�شيارتها واليخت الذي ي�شرتيه املحامي منها باأقل مما ي�شتحق، وتنجح 
وحينما  زوجها،  اأ�شدقاء  اأحد  لدى  مالب�ص  كبائعة  العمل  يف  بالفعل 
�شاندرا  االإيطالية  املمثلة  بدورها  قامت   - ك��ارال  �شديقتاها  تراها 
اإيلينا كانتاروين-  كولودل- و�شريينا- قامت بدورها املمثلة االإيطالية 
ت�شعران  الفرو؛  من  معطف  ل�شراء  تذهبان  حينما  املالب�ص  حمل  يف 
اأجل  من  لها  اآخ��ر  �شبيل  ال  اأن��ه  تخربهما  اأنها  اإال  ال�شديد،  باحلرج 
العمل يحاول  العمل، لكن �شاحب  اال�شتمرار يف احلياة من دون هذا 

االعتداء عليها؛ االأمر الذي يجعلها ترحل.
ت�صديد الديون 

تفكر فران�شي�شكا يف بيع حمتويات البيت الكبري الذي ت�شكنه، لكن �شديقتيها 
تقرتحان عليها البيع من خالل مزاد يف البيت؛ االأمر الذي �شيجعلها تربح 
ب�شكل اأف�شل؛ وبالفعل جتري مزادا تبيع من خالله كل ما متتلكه من حتف، 
وم�شاغات، ومالب�ص، وت�شرتك �شديقتاها يف املزاد لت�شرتيا مالب�شها التي 

كن يطمعن فيها ويح�شدنها عليها.
حياتها،  يف  اال�شتمرار  كيفية  يف  احل��رية  من  بالكثري  فران�شي�شكا  ت�شعر 
املدينة  يف  ال�شلطة  رجال  اأحد  لها  ويرتك  الكثرية،  زوجها  ديون  وت�شديد 
خربا اأنه يريد اأن يلتقي بها، وبالفعل يذهب اإىل بيتها ومعه عدد كبري من 
الع�شابات.  اأفالم  من  فيلم  يف  يختطفها  كاأنه  االأمر  ويبدو  االأم��ن،  رجال 

يعر�ص عليها الرجل اأن تكون �شريكته يف حياته، لكنها ت�شاأله عن اأمر زوجته 
بالوحدة  ب�شعوره  يخربها  اأنه  اإال  روما،  يف  يقطنون  الذين  الثالثة  واأوالده 
القا�شية يف هذه املدينة ال�شغرية، واأن مهام احلكم اأمر �شعب و�شاق، وهو 
يريدها اأن ت�شاركه يف كل �شيء، كما يخربها باأنه يعرف ب�شاأن ديون زوجها 
وم�شاكلها، ويعدها باأنه �شيعمل على حلها، و�شيخ�ش�ص لها راتبا �شهريا، 
و�شيتكفل مب�شاريف درا�شة ابنتها، واإيجار بيتها، ف�شال عن ت�شريح مرور 
خا�ص ل�شيارتها يف اأي مكان واأي وقت، و�شيمنحها الكثري من ال�شالحيات، 

لكنها رغم ذلك ترف�ص عر�شه عليها.
خطة لت�صديد الديون

البلدة  بينما جميع رجال  الديون  نف�شها يف ورطة  حينما جتد فران�شي�شكا 
يرغبون فيها حماولني التودد اإليها طمعا يف جمالها الالفت تفكر يف خطة 
فُتفاحت  اأي�شا؛  منها  واالدخ��ار  بل  ديونها،  كل  ت�شديد  خاللها  من  ت�شتطيع 
يانا�شيب  �شحب  اإجراء  ترغب يف  اأنها  اأنوثتها- يف  الطامع يف  حماميها- 
لذلك مع و�شع  االأوراق  ُيعد  اأن  وعليه  �شنوات،  اأربع  ملدة  "لوتاري" ي�شتمر 
قوانني ال�شحب، وهذا ال�شحب ال بد اأن ي�شم 20 ُم�شرتكا على االأقل، واإال 
اأي  العام،  يف  مليون   100 لها  �شيوفر  اأنه  كما  �شحب،  اأي  هناك  يكون  لن 
اأربعة ماليني يف فرتة االأربع �شنوات، باالإ�شافة اإىل م�شروفاتها هي وابنتها 
متتلك  ال  اأنها  تخربه  ال�شحب،  جائزة  عن  ي�شاألها  وحينما  املنزل،  واإيجار 
�شوى اأنوثتها وجمالها، ومبا اأن جميع رجال البلدة يطمعون فيها؛ ف�شتكون 

هي جائزة ال�شحب ملن يفوز.
الرغبة  الكثري من رجاالتها  البلدة ويبدي  االأمر يف  بالفعل،  ي�شيع �شيزار، 
ويحاول  فران�شي�شكا،  على  احل�شول  يف  طمعا  ال�شحب  يف  اال�شرتاك  يف 
يفوز  اأن  يريد  اأنه  ويخربها  اأخرى،  مرة  مقابلتها  فيها،  الراغب  احلاكم، 
ُي�شكل �شعوبة كبرية ب�شبب من�شبه احل�شا�ص،  بها، لكن االأمر بالن�شبة له 
كما اأن االآخرين من مناف�شيه ال�شيا�شيني اإذا ما علموا با�شرتاكه يف ال�شحب 
للفوز بها؛ �شي�شتغلون الفر�شة �شده ويحاولون التنكيل به، لكنها ال تهتم به 

وتخربه باأنها �شتعلمه مبوعد فتح باب اال�شرتاك.
ي�شل بالغ للنائب العام من جمهول ب�شاأن ال�شحب، وقائمة امل�شرتكني فيه 
تفتي�ص  فيتم  احل�شا�شة؛  ال�شيا�شية  املنا�شب  اأ�شحاب  القرية  رجاالت  من 
مكتب احلاكم ويجد النائب العام 19 �شيكا؛ كل �شيك منهم مبليون وكلهم 
با�شم فران�شي�شكا يف �شندوق اأماناته اخلا�ص يف البنك، كما يفت�ص مكتبه 
وت�شهيل  للبغاء  الرتويج  تهمتي  �شيواجه  اأنه  اإياه  خُمربا  للتحقيق؛  ويحيله 
القمار، واليان�شيب غري املُ�شرح به، كما ي�شتدعي النائب العام فران�شي�شكا 

للتحقيق.
ي�شعر معظم رجاالت القرية من اأ�شحاب املنا�شب احل�شا�شة باخلطر على 
م�شتقبلهم ب�شبب التحقيقات، وحينما ي�شاأل النائب العام فران�شي�شكا عن 
علمها من عدمه باأمر ال�شحب الذي �شيوؤدي بها اإىل العديد من الُتهم؛ ُتبدي 
الكثري من الده�شة لتت�شاءل: وهل االأعمال اخلريية ممنوعة؟ هنا ي�شاألها 
من  جميع  اأن  فران�شي�شكا  تخربه  خرييا؟  عمال  ُيعد  ال�شحب  هل  النائب: 

ال�شحب.. 
يعّري نظرة املجتمع 

لالأرملة!

يحاول املخرج الإيطايل 
فران�شي�شك� ل�دادي� 
تقدمي ق�شة درامية 

اجتماعية عن اأرملة وحيدة ل 
تدري كيف ت�شتمر حياتها من بعد 

م�ت زوجها الذي تركها غارقة يف 
الدي�ن من خالل فيلمه ال�شحب، 

لكن هل جنح املخرج يف تقدمي فيلم 
جاد وُمقنع يجعلنا نتعاطف مع ما 

تفعله هذه الأرملة التي يطمع فيها 
كل رجال البلدة التي تقطن فيها، 

ل �شيما اأثرياءها، واأ�شحاب النف�ذ 
فيها؟

حمم�د الغيطاين
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ال�شابة  للزوجة  الليل  منت�شف  ياأتي  هاتفي  بات�شال  فيلمه  املخرج  يبداأ 
بيلوت�شي-  مونيكا  االإيطالية  املمثلة  بدورها  قامت  فران�شي�شكا-  اجلميلة 
حادث  ب�شبب  املوانئ  �شياحة  جمال  يف  يعمل  الذي  زوجها  مبوت  يخربها 
ت�شادم على الطريق؛ االأمر الذي يجعلها ُت�شارع باالت�شال مبحامي الزوج 
�شيزار- قام بدوره املمثل االإيطايل ما�شيمو جيني- وي�شرعان حيث مكان 
احلادث؛ لتجد �شيارة زوجها حُمطمة على جانب الطريق بعد ا�شطدامه 
ب�شاحنة. تتجه الزوجة مع حماميها اإىل امل�شرحة؛ للتعرف على جثة الزوج 

وتتاأكد اأنها تخ�شه بالفعل.
زوج غارق بالديون

للبنوك  املاليني  من  مئات  بب�شع  مديونا  كان  ال��زوج  اأن  �شيزار  يخربها   
وغريهم ممن كانوا يعملون معه، واأن هذه الديون يتحمل م�شوؤوليتها الورثة - 
اأي هي وابنتها- واأنها ال بد اأن تعمل على ت�شديد الديون الغارق فيها زوجها؛ 
فتخرب �شيزار اأن تاأمني الزوج من املمكن له �شداد ديونه، لكنه يخربها اأن 
للمال، فتفكر يف بيع  ال�شديدة  التاأمني منذ فرتة؛ حلاجته  األغى  الزوج قد 
ممتلكاتها من اأجل الوفاء بهذه املئات من املاليني، واال�شتمرار يف احلياة 
لها  ميكن  ال  فيه  تعي�ص  الذي  الكبري  البيت  اأن  يخربها  لكنه  وابنتها،  هي 
الت�شرف فيه؛ الأنه موؤجر، واإن كانت ت�شتطيع الت�شرف يف حمتوياته فقط، 
كما اأن الكوخ الذي على ال�شاطئ مرهون الأحد البنوك؛ وبالتايل ال ميكن لها 
الت�شرف فيه، واأن كل ما ميكن لها بيعه هو اليخت و�شيارتها فقط، اإال اأن 

هذه االأ�شياء ال ميكن لها الوفاء بالديون الكبرية.
حتاول فران�شي�شكا جاهدة العمل يف اأي جمال من املجاالت بعدما تبيع 
�شيارتها واليخت الذي ي�شرتيه املحامي منها باأقل مما ي�شتحق، وتنجح 
وحينما  زوجها،  اأ�شدقاء  اأحد  لدى  مالب�ص  كبائعة  العمل  يف  بالفعل 
�شاندرا  االإيطالية  املمثلة  بدورها  قامت   - ك��ارال  �شديقتاها  تراها 
اإيلينا كانتاروين-  كولودل- و�شريينا- قامت بدورها املمثلة االإيطالية 
ت�شعران  الفرو؛  من  معطف  ل�شراء  تذهبان  حينما  املالب�ص  حمل  يف 
اأجل  من  لها  اآخ��ر  �شبيل  ال  اأن��ه  تخربهما  اأنها  اإال  ال�شديد،  باحلرج 
العمل يحاول  العمل، لكن �شاحب  اال�شتمرار يف احلياة من دون هذا 

االعتداء عليها؛ االأمر الذي يجعلها ترحل.
ت�صديد الديون 

تفكر فران�شي�شكا يف بيع حمتويات البيت الكبري الذي ت�شكنه، لكن �شديقتيها 
تقرتحان عليها البيع من خالل مزاد يف البيت؛ االأمر الذي �شيجعلها تربح 
ب�شكل اأف�شل؛ وبالفعل جتري مزادا تبيع من خالله كل ما متتلكه من حتف، 
وم�شاغات، ومالب�ص، وت�شرتك �شديقتاها يف املزاد لت�شرتيا مالب�شها التي 

كن يطمعن فيها ويح�شدنها عليها.
حياتها،  يف  اال�شتمرار  كيفية  يف  احل��رية  من  بالكثري  فران�شي�شكا  ت�شعر 
املدينة  يف  ال�شلطة  رجال  اأحد  لها  ويرتك  الكثرية،  زوجها  ديون  وت�شديد 
خربا اأنه يريد اأن يلتقي بها، وبالفعل يذهب اإىل بيتها ومعه عدد كبري من 
الع�شابات.  اأفالم  من  فيلم  يف  يختطفها  كاأنه  االأمر  ويبدو  االأم��ن،  رجال 

يعر�ص عليها الرجل اأن تكون �شريكته يف حياته، لكنها ت�شاأله عن اأمر زوجته 
بالوحدة  ب�شعوره  يخربها  اأنه  اإال  روما،  يف  يقطنون  الذين  الثالثة  واأوالده 
القا�شية يف هذه املدينة ال�شغرية، واأن مهام احلكم اأمر �شعب و�شاق، وهو 
يريدها اأن ت�شاركه يف كل �شيء، كما يخربها باأنه يعرف ب�شاأن ديون زوجها 
وم�شاكلها، ويعدها باأنه �شيعمل على حلها، و�شيخ�ش�ص لها راتبا �شهريا، 
و�شيتكفل مب�شاريف درا�شة ابنتها، واإيجار بيتها، ف�شال عن ت�شريح مرور 
خا�ص ل�شيارتها يف اأي مكان واأي وقت، و�شيمنحها الكثري من ال�شالحيات، 

لكنها رغم ذلك ترف�ص عر�شه عليها.
خطة لت�صديد الديون

البلدة  بينما جميع رجال  الديون  نف�شها يف ورطة  حينما جتد فران�شي�شكا 
يرغبون فيها حماولني التودد اإليها طمعا يف جمالها الالفت تفكر يف خطة 
فُتفاحت  اأي�شا؛  منها  واالدخ��ار  بل  ديونها،  كل  ت�شديد  خاللها  من  ت�شتطيع 
يانا�شيب  �شحب  اإجراء  ترغب يف  اأنها  اأنوثتها- يف  الطامع يف  حماميها- 
لذلك مع و�شع  االأوراق  ُيعد  اأن  وعليه  �شنوات،  اأربع  ملدة  "لوتاري" ي�شتمر 
قوانني ال�شحب، وهذا ال�شحب ال بد اأن ي�شم 20 ُم�شرتكا على االأقل، واإال 
اأي  العام،  يف  مليون   100 لها  �شيوفر  اأنه  كما  �شحب،  اأي  هناك  يكون  لن 
اأربعة ماليني يف فرتة االأربع �شنوات، باالإ�شافة اإىل م�شروفاتها هي وابنتها 
متتلك  ال  اأنها  تخربه  ال�شحب،  جائزة  عن  ي�شاألها  وحينما  املنزل،  واإيجار 
�شوى اأنوثتها وجمالها، ومبا اأن جميع رجال البلدة يطمعون فيها؛ ف�شتكون 

هي جائزة ال�شحب ملن يفوز.
الرغبة  الكثري من رجاالتها  البلدة ويبدي  االأمر يف  بالفعل،  ي�شيع �شيزار، 
ويحاول  فران�شي�شكا،  على  احل�شول  يف  طمعا  ال�شحب  يف  اال�شرتاك  يف 
يفوز  اأن  يريد  اأنه  ويخربها  اأخرى،  مرة  مقابلتها  فيها،  الراغب  احلاكم، 
ُي�شكل �شعوبة كبرية ب�شبب من�شبه احل�شا�ص،  بها، لكن االأمر بالن�شبة له 
كما اأن االآخرين من مناف�شيه ال�شيا�شيني اإذا ما علموا با�شرتاكه يف ال�شحب 
للفوز بها؛ �شي�شتغلون الفر�شة �شده ويحاولون التنكيل به، لكنها ال تهتم به 

وتخربه باأنها �شتعلمه مبوعد فتح باب اال�شرتاك.
ي�شل بالغ للنائب العام من جمهول ب�شاأن ال�شحب، وقائمة امل�شرتكني فيه 
تفتي�ص  فيتم  احل�شا�شة؛  ال�شيا�شية  املنا�شب  اأ�شحاب  القرية  رجاالت  من 
مكتب احلاكم ويجد النائب العام 19 �شيكا؛ كل �شيك منهم مبليون وكلهم 
با�شم فران�شي�شكا يف �شندوق اأماناته اخلا�ص يف البنك، كما يفت�ص مكتبه 
وت�شهيل  للبغاء  الرتويج  تهمتي  �شيواجه  اأنه  اإياه  خُمربا  للتحقيق؛  ويحيله 
القمار، واليان�شيب غري املُ�شرح به، كما ي�شتدعي النائب العام فران�شي�شكا 

للتحقيق.
ي�شعر معظم رجاالت القرية من اأ�شحاب املنا�شب احل�شا�شة باخلطر على 
م�شتقبلهم ب�شبب التحقيقات، وحينما ي�شاأل النائب العام فران�شي�شكا عن 
علمها من عدمه باأمر ال�شحب الذي �شيوؤدي بها اإىل العديد من الُتهم؛ ُتبدي 
الكثري من الده�شة لتت�شاءل: وهل االأعمال اخلريية ممنوعة؟ هنا ي�شاألها 
من  جميع  اأن  فران�شي�شكا  تخربه  خرييا؟  عمال  ُيعد  ال�شحب  هل  النائب: 

ا�شرتكوا يف ال�شحب هم اأ�شدقاء لها ولزوجها، وحينما تويف زوجها تاركا 
لها الكثري من الديون، وعلموا باأنها ال ت�شتطيع اال�شتمرار يف احلياة بكرامة؛ 
رغبوا يف ُم�شاعدتها ب�شكل فيه الكثري من الكرامة؛ ومن ثم فكروا يف هذا 
وابنتها:  هي  بكرامة  حتيا  كي  املال  من  الكثري  لها  �شيوفر  الذي  ال�شحب 
لتجنب اإذاللنا بفعل ال�شدقة؛ مت اإن�شاء ال�شحب، وغر�ص ال�شحب هو التاأكد 
من اإين اأعي�ص بكرامة اأنا وابنتي، و�شمان دفع كل م�شاريف درا�شة ابنتي.

خرييا؛  عمال  دام  ما  ال�شحب  هذا  �شرية  يف  ال�شبب  عن  النائب  في�شاألها 
وح�شا�ص.  جدا  ُموؤثر  فاالأمر  وابنتي؛  اأنا  م�شاعري  يجرح  ال  حتى  فتخربه: 
هنا ي�شاألها النائب: لكن كل �شحب ال بد له من جائزة، فما هي اجلائزة يف 

هذه احلالة؟ فرتد عليه برباءة: اأال تعرف؟ اأمل يخربك �شيزار؟ اإنه يخته.
يقتنع النائب العام مبا قالته فران�شي�شكا، وهو االأمر الذي ا�شتطاعت من 
خالله االحتفاظ بكل اأموال املُ�شاركني يف ال�شحب، بل واحل�شول على ال�19 
�شيكا املكتوبني با�شمها؛ حيث اأعطاهم لها القا�شي، يف حني متل�شت من 
على  احل�شول  يف  بخبث  جنحت  اإنها  اأي  ال�شحب،  جائزة  هي  تكون  اأن 
اأموال اجلميع يف ُمقابل احلفاظ على منا�شبهم وم�شتقبلهم ال�شيا�شي، بل 

واحل�شول على مليون كل عام ب�شبب ال�شحب الذي �شي�شتمر.
احلقيقة،  تقل  مل  اأنها  ويتاأكد  فران�شي�شكا،  يف  يت�شكك  العام  النائب  لكن 
واأنها قد اأنقذت الرجال جميعا مقابل اأموالهم، بينما التزموا ال�شمت خوفا 
من الف�شيحة، بل ويعرف اأي�شا اأنها هي من تقدمت بال�شكوى املجهولة �شد 

احلاكم وف�شح كل �شيء من اأجل احل�شول على املال ب�شكل خبيث والتمل�ص 
م�شافرة  تكون  حينما  املطار  يف  يلحقها  لذلك  اجلائزة؛  هي  تكون  اأن  من 
اأنها ال  له، لكنها تخربه برباءة  ال�شكوى  الذي قدم  ال�شخ�ص  وي�شاألها عن 

تعلم عنه �شيئا.
�صيناريو �صيئ

"ال�شحب" للمخرج االإيطايل فران�شي�شكو لوداديو يتبني  اإن املُ�شاهد لفيلم 
نظرة  تو�شح  اجتماعية  درام��ا  تقدمي  يف  الرغبة  لديه  كان  املخرج  اأن  له 
املُجتمع اإىل اأرملة وحيدة وجميلة و�شابة، ومدى طمع اجلميع فيها ورغبتهم 
يف احل�شول عليها، لكن رمبا كان ال�شيناريو املكتوب للفيلم - قام املخرج 
بكتابته - من اخلفة التي جعلته جمرد فيلم م�شٍل ال يحمل فيه الكثري من 
االإيطايل  املجتمع  يف  االجتماعية  االأمرا�ص  يف  االإيغال  حماولة  اأو  العمق، 
التي قد تدفع باأفراده اإىل مثل هذا ال�شلوك؛ وبالتايل تلجاأ املراأة اإىل اخلبث 
ال�شديد من اأجل النجاح يف التعامل معهم؛ لذلك حتول الفيلم اإىل جمرد 
لت�شرف  والطرافة؛  املجتمع،  رجال  من  ال�شخرية  اإىل  به  قد متيل  حكاية 
اأو حتى  اأي �شكل فني مهم،  اأحداثه  هذه االأرملة معهم، لكنه مل يحمل يف 
تفرد على م�شتوى ال�شيناريو، اأو املونتاج، اأو الت�شوير، كما كان اأداء مونيكا 
الفيلم  اأفقد  الذي  الكثري  امل�شرحية  فيه من  املمثلني  بيلوت�شي وغريها من 

اأهميته وفنيته.
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تداخل  االنفتاح على مفهوم  املتداخلة يف ع�شر 
الفنون يف الوقت احلا�شر.

مطبخ �صيا�صي 
قدم الفنان قحطان االأمني لفكرته عرب مل�شقة 
منها  نقتب�ص  موجزة  بتدوينة  "�شريك"  املعنون 
على  ال�شوء  ي�شلط  امل�����ش��روع  )ه��ذا  ب��اأن  ق��ول��ه  
ونتائجها  االم��ري��ك��ي��ة  البهلوانية  ال�شيا�شات 
اأن  اأحاول  والذي  املجتمعات  حياة  على  الكارثية 
اأعرب عنه با�شتخدام الفن كو�شيلة لت�شوير وجهة 

نظري مبا يحدث. لقد كان الفن و�شيظل دائما 
لي�شرك  وامل��وؤث��رة،  الفعالة  التعبري  ط��رق  اأح��د 
بني  ح����وارات  فيخلق  م��رئ��ي،  ح���وار  يف  املتلقي 
على  ال��ق��درة  لديه  فالفنان  وامل�شاهد.  الفنان 
اأفكار  امل�شاهدين وتوجيههم نحو  واإلهام  التاأثري 
جديدة  نظر  وج��ه��ات  لت�شكيل  م��غ��اي��رة  واآراء 
اأقدم  هنا  والثقافية.  االجتماعية  الق�شايا  حول 
اأنه املطبخ ال�شيا�شي كعامل غريب  ال�شريك على 

ومتناق�ص(.
حوارية مفتوحة 

العراقية طرحنا  ال�شبكة  كلمة خا�شة ملجلة  ويف 
حول  نظره  وجهة  لب�شط  ت�شاوؤالت  الفنان  على 
التوقيت  هذا  يف  ودوافعها  التجربة  هذه  طبيعة 
لهذه  اختياره  يف    - – بغداد  املكان  اأث��ر  وع��ن 

الثيمة حيث اأجاب:
املعر�ص  بها يف هذا  التي جئت  الر�شالة 
ا�شتلهام  من  انطالقًا  توعية  ر�شالة  هي 
وهي  م��وؤخ��رًا  ال��ع��امل  �شهده  مهم  ح��دث 
اأحداث اأفغان�شتان االأخرية من ان�شحاب 
والت�شميات  التحالفات  وتبدل  اأمريكي 
بني عدو وحليف ب�شكل �شادم، وما �شوف 
من  بلداننا  على  ت��اأث��ريات  من  ين�شحب 
ابتداأت  هنا  من  التخطيط.  ذلك  ج��راء 
جتميع  هو  ال��ذي  للعمل،  االأوىل  ال��ب��ذرة 
تت�شمن  التي  اجلرائد  من  قطع  لثالث 
اأق�شده هنا  وما  اأخبارًا قدمية وحديثة، 
للجرائد  املتوا�شلة  متابعتي  خ��الل  من 
عنده  اأقف  كنت  وما  وغريها  االمريكية 
من مان�شيتات لدى بع�ص ال�شحف التي 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  مهما  حدثًا  تتوقع 
اخليايل  التحليل  اأو  اخل��رب  بذلك  واذا 
على  حقيقة  اىل  ���ش��ن��وات  ب��ع��د  ي��ت��ح��ول 
واأدوات  تخطيط  اإذن  ه��ن��اك  االأر�����ص. 
متلى  حم���ددة  اأدوارًا  ت���وؤدي  و�شخو�ص 
ثورية  بعناوين  لدينا  تظهر  وهي  عليها 
اأدوارًا  ت��وؤدي  لكنها  ذلك  وغري  ومنقذة 
اأو�شل  اأن  اإذن  حاولت  ومت�شي.  حمددة 

�شيما  ال  االأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  توعية  ر�شالة 
يف  م��رك��زي��ا  ودورا  مكانة  يحتل  ال���ذي  ال��ع��راق 
ال�شريك  خيمة  اخليمة،  وظفت  لقد  املنطقة. 

املطبخ  على  كداللة  اجلرائد،  اأ�شرطة  و�شط  يف 
ال�شيا�شي العاملي الذي يحفل بالبهلوانيات ويفرخ 
الكثري من ال�شخ�شيات واالأوهام والكوارث، هذه 
البي�شات امللونة املنثورة حول اخليمة هي كناية 
عرب  جديد  من  وُتلّقن  ُتدّر�ص  التي  االأجيال  عن 
اأدوارها الحقا بح�شب  تاأخذ  ال�شريك، لكي  هذا 
حاجة املطبخ ال�شيا�شي. ومن هنا قررت اأن اختم 
معر�شي بجل�شة حوار مفتوح مع جمهور املعر�ص 
ملناق�شة خمتلف اجلوانب الفكرية والتقنية التي 
الحظها كل منهم وفتح اأفقًا جديدًا نحو حوارية 

قادمة.

واخلروج عن اإطار اللوحة ال�شكلي املتكرر هو ما 
املقيم  العراقي  للفنان  ال�شخ�شي  املعر�ص  و�شم 
م��وؤخ��رًا يف  اأقيم  ال��ذي  االأم��ني  كندا قحطان  يف 

قاعة "عناوين" للفنون يف بغداد.
تركيبي ومفاهيمي

يف  بداياته  �شهدت  ال��ذي  الرتكيبي  الفن  يقوم 
على  يقوم  الع�شرين،  القرن  من  االأوىل  العقود 
اق���رتان  ع��رب  وال��ف��ك��ري��ة  الفنية  امل��ع��اين  ت��ول��ي��د 
توليفها  على  والعمل  معّدلة  اأو  جاهزة  خامات 

جمالية  ت��اأث��ريات  الإح���داث  قابل  معني  ن�شق  يف 
جماوراته  عن  ينف�شل  ال  وهو  ق�شدية.  فنية  او 
وانفعاله  االأول  فرتة حراكه  واآداب يف  فنون  من 
التي  وال�شعرية  واالأدبية  الفنية  الثورات  بطبيعة 
– جتميع - اأطروحاتها  اأعادت �شياغة وتركيب 
عرب االنفتاح نحو االأ�شكال الب�شيطة لكن البالغة 
االأهمية على م�شتوى التقنية والر�شالة الفكرية. 
حتى اأن مثل هذا التوجه قد يحيل البالغة الفنية 
الفنان  ال�شنعة وتراكم اخلربات لدى  ال جلودة 

– ال�شانع - فح�شب، بل يتعداه اىل االإ�شارة نحو 
الوعي املحرك للخامات املتاحة واملتداولة ب�شكل 
يومي يف اأن�شاق مهملة كثرية و�شائعة. وعلى الرغم 
من وجود فروقات بني الرتكيبي – التجميعي - 
الفكرة  يقدم  ال��ذي  الت�شوري  املفاهيمي  وب��ني 
كاأولوية يف الر�شالة الفنية للعمل، اإال اأننا منتلك 
م�شاحة من احلرية يف بع�ص اجلوانب لقراءة او 
ت�شنيف بع�ص االأعمال بح�شب التلقي ال�شخ�شي 
واخلربات دون اخلو�ص يف التعريفات وحدودها 

جرت العادة اأن نتوقع عند زيارة معر�ض لفنان ت�صكيلي اأن ن�صاهد 
اأعماًل فنية تتخذ من اللوحة التقليدية �صكاًل لها يف غالب الأحيان. 

لكن ال�صنوات الأخرية اأنتجت عرب خما�صات عاملية اأ�صكاًل اأخرى 
للعمل الفني املمزوج بالفكرة واملفهوم غري الطار التقليدي املعتمد 

منذ ع�صرات ورمبا مئات ال�صنني. هذه املواكبة يف ا�صتخدام اخلامات 
اليومية واملفاجئة واملغايرة يف التوظيف، 

يقّدم "ال�شريك" كمطبخ 
�شيا�شي

قحطان الأمني يف معر�شه الرتكيبي:

ح�شن ج�ان
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ال��دك��ت��ور حمد حم��م��ود حممد  ان��ه اال���ش��ت��اذ 
مدينة  1974 يف  ع��ام  ول��د  ال���ذي  وخ���ي،  ال���ُدّ

ال�شرقاط التابعة اإىل حمافظة نينوى.
ح�شل )ال���دوخ���ي( ع��ل��ى درج���ة اال���ش��ت��اذي��ة 
جامعة  يف  ونقده  احلديث  العربي  االدب  يف 
تكريت عام 2016، يعمل االن ا�شتاذًا ملذاهب 
وا�شتاذًا  االولية،  الدرا�شات  العربي يف  االدب 
يف  االدب��ي��ة  للن�شو�ص  ال�شيميايي  للتحليل 

الدرا�شات الُعليا.

ع��دة،  �شعرية  جمموعات  ال�شعر  يف  ا���ش��در 
 ORGUEIL DES(و )ع��ذاب��ات(،  بينها 
 )ANNEES TRES IRAKINNES’L
اىل  مرتجمة  م�شرتكة  �شعرية  جمموعة  وهي 
 A LAS ORILLAS DEL(الفرن�شية، و
م�شرتكة  �شعرية  وهي جمموعة   ،)TIGRIS
الب��واب  و)مفاتيح  اال�شبانية،  اىل  ترجمت 
و)ع��ذاب��ات  ك��ل��ه��ا(،  و)اال���ش��م��اء  مر�شومة( 
من  جمموعة  ا�شدر  كما  االزرق(،  ال�شويف 

ال�شعري(،  )امل��ون��ت��اج  بينها  النقدية  الكتب 
و)جماليات ال�شعر _ امل�شرح _ ال�شينما، 
يف مناذج من الق�شة العراقية(، و)الدراوي�ص 
واملرايا(، و)�شيمياء الن�ص العراقي ومقاربات 
اخرى(، و)تخطيط الن�ص ال�شعري(، اإ�شافة 
وهي  علي(  ا�شدقاء  اغ��اين  )م��ن  كتاب  اإىل 

جمموعة �شعرية لالطفال.
ومن اجل ت�شليط ال�شوء على منجزه االبداعي، 

اجرت )ال�شبكة( معه هذا احلوار..
ل خوف على ال�صعرية العراقية

*كيف ترى ال�شعرية العراقية اليوم؟ وهل اَثّر 
على  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  ُين�شر  ما 

اجلودة؟
)ال�شعرية  �شطر  فاما  �شطران،  -ل�شوؤالك 
�شتظل  ان��ه��ا  م��ن  مطمئنًا  ف��ك��ن  ال��ع��راق��ي��ة( 
النها  م�شتمٍر؛  خ��الق  وباجتهاد  تامة  بعافية 

االوىل  تالواته  منذ  ال�شعر،  من  ده��ور  وريثة 
قم القدمية،  الُرّ يف املعابد، ومنذ وثائقه على 
بالع�شر  ب�����دءًا  ال��ع��رب��ي��ة  ع�����ش��ورن��ا  وح��ت��ى 
فاالموي  اال�شالمي  بالع�شر  مرورًا  اجلاهلي، 
ب�شوؤال:  لذا اجيبك  اليوم..  العبا�شي واىل  ثم 
هل ميكن لوريث بهذا احلجم ان يتلعثم حلظًة 
بالتاكيد  ال���وج���ودي؟؟  االب���داع  من�شة  على 

اجلواب قطعًا ال.
يف  ين�شر  )ما  ال�شوؤال  من  الثاين  ال�شطر  اما 
كتابة  ميثل  فهو  االجتماعي(  التوا�شل  مواقع 
واالين  االين،  بالتفاعل  م�شمول  انه  اي  ًة،  انَيّ
كما تعرف يا �شديقي له معايري معقدة، تتعلق 
فمن  والظرف،  وامل��زاج  واال�شتعداد  باللحظة 
ين�شر، ين�شر بال تفكري معمق باملتلقي املثايل/ 
الن�شر  من  امل�شتهدف  الن  الدائم؛  النموذجي 

التوا�شلي االجتماعي هو الكم ولي�ص النوع.

زمن الإبداع
* يتحدث عدد من املخت�شني يف �شان هيمنة 
الزمن  هذا  ان  قيل  حتى  ال�شعر،  على  ال�شرد 

زمن الرواية ال ال�شعر، فماذا تقول؟
-ه���ذا ال��زم��ن، وك��ل زم���ن، ه��و زم��ن االب���داع 
الرواية  ويف  امل�شرح  ال�شعر يف  وجد؛ يف  اينما 
الرق�ص..  يف  ام���راة  م�شية  ويف  االزي���اء  ويف 
اجيب   _ خمت�شًا  ك��وين   _ ول��ك��ن  ال���خ؛ 
االب��داع��ي  ال��زم��ن  ب��ان  )املخت�شني(  ه���وؤالء 
انه  اق�شد  اال�شياء،  ال�شعر يف  دائمًا هو زمن 
زمن كل جمال بقدر ما يحمل من �شعر.. زمن 
بقدر  ال�شينما  وزمن  �شعريتها،  بقدر  الرواية 
�شعريتها.. الخ؛ اما زمن ال�شيادات االجنا�شية 
فقد ُح�شمت اجابة ذلك منذ ان قيل _ وقبل 
زمن  ه��و  ال��ي��وم  ال��زم��ن  اإن  تقريبًا _  ق��رن 
يقال  الزمن  ان  االن  نرى  نحن  وها  امل�شرح، 

عنه  �شيقال  وم�شتقباًل  الرواية؛  زمن  اإنه  عنه 
اإنه زمن الن�ص التفاعلي وهكذا؛ لكنني اوكد 
لك ان كل زمن هو زمن كل جن�ص ابداعي مبا 

يحمل من مالمح ال�شعر و�شاعريته.
)املونتاج  كتابك  ح�شل  وقد  النقد،  تكتب   *
ال�شعري( على جائزة االبداع لعام 2011 فما 

رايك مبن يقول ب�شحة النقد اليوم؟
للفعل  م��وازي��ًا  ابداعيًا  فعاًل  النقد  -�شيظل 
ي�شايره،  انه  مبعنى  و�شردًا(؛  )�شعرًا  االدب��ي 
دول  يف  وباالخ�ص  م�شتقاًل،  ن�شًا  لي�ص  لكنه 
هذا  الن  امتنا،  دول  وحتديدًا  الثالث،  العامل 
ي�شتعني  عقلي  فعل   _ النقد   _ الفعل 
باحللم، لذا فانه ينمو يف املجتمعات ال�شناعية 
التي ت�شهم يف �شناعة العامل وتوثيق م�شمياته 
ومقا�شاته ومعايريه ومو�شاته.. اما املجتمعات 
احللمية ف�شتظل تنتج �شعرًا او اجنا�شًا اخرى 

�صاعر وناقد واكادميي، دائمًا ما كان يردد انه ولد يف بيت طيني، بيت كانوا 
يتناولون فيه ال�صعر بدًل عن اخلبز، ورث ال�صعر عن ابيه ال�صاعر، وامه 

واإخوته، وهم �صعراء باملحكي، او ما يطلق عليه بال�صعر ال�صعبي. كان للمحطات 
العديدة التي مر بها الثر الوا�صح يف �صعره، ومنها ن�صاته وترعرعه يف القرية 

وحياة الريف التي منحته خميلًة وا�صعة.

اأفك��ُر جدي��ًا بالت�ُقف 
عن الكتابة!

ال�������ش���اع���ر
وخ����ي: ح��م��د ال����ُدّ

ح�ار: علي ال�ش�مري
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)م�شرحًا، رواية، �شرية، ق�شة الخ( حتمل من 
ال�شعر الكثري؛ لذا هو يف جمتمعاتنا فعل ادبي 
�شبه انفعايل، مبعنى انه ي�شدر عن ا�شخا�ص 
امل���دار����ص حتتاج  م���دار����ص، الن  ع��ن  ول��ي�����ص 
ب�شبب  اإل��ي��ه  نفتقر  م��ا  وه��ذا  موؤ�ش�شات  اىل 
الدوام،  على  �شحيح  فهو  لذا  الثقافية،  بيئتنا 
ومفتقر  احل��ل��م،  بال�شعر/  مثقل  فاملجتمع 

للعلم/ العقل.
م�صتقبل الكتابة

منجزك  على  االك��ادمي��ي  عملك  ���ر  اَثّ ه��ل   *
امل�شتمر  ان�شغالك  جهة  من  اعني  االبداعي، 

باالول وندرة الوقت للثاين؟
ال�شعر  اكتب  فانا  �شديقي،  يا  العك�ص  -على 
واالط��اري��ح؛  الر�شائل  يف  واناق�شه  ��ُه  ���شُ وادِرّ
�شه واناق�شه،  وكذلك االمر مع النقد اكتبه وادِرّ
ما يجعل من الوقتني وقتًا واح��دًا؛ ف�شاًل عن 

دائم  تفاعل  يف  يجعلني  االكادميي  عملي  ان 
مع الن�ص االدبي على م�شتوى االنتاج والتلقي؛ 
جديًا  افكر  جعلني  احلال  هذا  االمر  وحقيقة 
ملدة  الكتابة،  عن   _ موؤقتًا   _ بالتوُقّف 
�شنة مثاًل، بغية مراجعة نوعية الكتابة ونوعية 
املتوفر  واملتلقي  منها،  امل�شتهدف  املتلقي 
واالمّية  بالرتاجع  املمتلئ  الزمن  هذا  يف  لها 

واخليبات واالنقطاع.
�ص _ كما  ان ما اريد ان اقوله هو انني ادِرّ
ينبغي ان يكون _ طلبة نوعيني ومنوذجيني 
�������ص ال��دك��ت��وراه  يف ت��ل��ق��ي ال��ن�����ص، ف��ان��ا ادِرّ
املنتهية،  امل��رح��ل��ة  ع��ن  ف�شاًل  واملاج�شتري، 
نطمح  الذي  التلقي  اجد عندهم  وال  الرابعة، 
م�شتقبل  اي��ن  االزم���ة:  ���ش��وؤال  يكون  وهنا  ل��ه؛ 
على  حتافظ  وكيف  تتوا�شل  وكيف  الكتابة 
انتباهًا  ي�شتدعي ويفر�ص  ابداعها، وكل ذلك 

للمن�شغل بجد يف الكتابة؛ لذا قلت لك افكر يف 
هو  املوقت  التفكري  هذا  لكن  املوقت،  التوقف 
ومع  الن�ص  مع  والعلمي  العملي  التعاي�ص  نتاج 

االفراد املعنيني به من طلبة وا�شاتذة.
ل��روح )ال��دوخ��ي(:  اق��رب  الفنون  * اي ه��ذه 

ال�شعر، النقد، ام العمل االكادميي؟
باملرتبة  ياتون  كلهم  لذا  �شعر،  كلهم  -عندي 
االوىل، ويبقى االمر منوطًا بالكيفية التي ياتي 
بها كل �شعر بال�شعرية الفاعلة التي تتوافر له 

يف وقت جميئه.
ال��ع��راق��ي  ال��ن��ق��دي  ال��ت��ن��اول  ان�شفك  ه��ل   *

حتديدًا؟
كبار  �شعري  ت��ن��اول  فقد  ن��ع��م،  م��ا  ح��د  -اىل 
امثال  العراقي  االك��ادمي��ي  ال��در���ص  ا�شاتذة 
عبد  والربوفي�شور  الطالب،  عمر  الربوفي�شور 
االطرقجي،  ذنون  والربوفي�شور  علي،  الر�شا 
احمد  والدكتور  الركابي،  فليح  والربوفي�شور 
الها�شمي  ���ش��اك��ر  وال��دك��ت��ور  ال��ف��رط��و���ش��ي، 
جمعة،  وحم��م��ود  الها�شمي،  ك��رمي  وال��دك��ت��ور 
ونبيل العيا�ص، ف�شاًل عن كثري من الر�شائل يف 
واملو�شل  ووا�شط  والديوانية  تكريت  جامعات 

و�شامراء.
*ما جديدك؟

-كتابان ادبيان، االول يف النقد وهو )اعراف 
الكويت،  دولة  يف  �شدر  وقد  ال�شعري(  البناء 
وهو عبارة عن م�شغل نقدي م�شرتك مع طلبتي 
كلية  تكريت  جامعة  يف  ادب  ال��دك��ت��وراه/  يف 
اللغة العربية وفيه ركزنا اجلهد  االداب ق�شم 
حول عّينة من جتربة ال�شاعرة العربية )�شعاد 

ال�شباح(.
ال�شعرية  جمموعتي  فهو  الثاين  الكتاب  ام��ا 
�شمن  �شدرت  التي  اخل��امت(  )لغة  اجلديدة 
يف  والكتاب  لالدباء  العام  االحتاد  من�شورات 

العراق.

*هل ميكننا ان نرتك ق�شيدة يف نهاية حوارنا 
ننع�ص بها القاري؟

-بالتاكيد، وهي:
ْيدُتها.. َق�شِ

اىل / ....
وردٌة، وَحماْم

�شوَف ينطلُق االن من ج�شدي،
نحَوها،

�شفراُء الكالْم:_
اوقفوا الوقَت .. ل�������ي  
رَب .. ل�����ي زوا الَدّ جِهّ  

روا امَلاَء .. ل�ي اْح�شِ  
ي�������������������������ْح ��ئوا الِرّ هِيّ  

اَنّها امراٌة قادمٌة
ريْح من َزوايا ال�شَّ

هكذا اْكتملْت دورُة اخليِل يا �شادتي؛
اَنّني جاهٌز .. جاهزون؟!

لرنفَع بيتًا لها،
َوُنَق�ْرِمَدُه
َجُه ون�شِيّ

َطُه بالع�شافري.. وننِوّ
اَكُه لله��������واِء َنْفتُح �ُشَبّ

ونغر�ُص يف �شقِفِه
جنمًة وقمْر ..

هكذا اْك�تمَل االن بيٌت ل�شلمى،
وعا�ِشُقها زاَرها واْعتذْر

***
اَنّني جاهٌز .. جاهزون؟!

يْح لكي نفتَح الِرّ
اَنّني جاهٌز .. جاهزون؟!

لنزرَع يف ثوِب �شلمى امل�شابيْح
ولنمال َمْنزَلها باالراجيْح

لنكتَب عن �شاِلها �ِشْعَرنا واملديْح:_
َيطلُع

القمُح
يف بيِتها

ُي�شنُع
امللُح

يف بيِتها
اَنّها جارتي

والطريُق اليها،
عاِة، كدرِب الُرّ

اي .. ُمعَلَّمٌة بالغناِء وبالَنّ
َيُحُجّ اىل وجِهها العا�شقوْن،

اهُلها يجهلوْن
يجهلون:_

غينَة ال�شَّ  
والكرهَ   
واحلقَد  

ال يعرفون �شوى:_
احلِبّ  

واخلرِي  
ال َت�ْشتدُلّ بغرِي يديها

ياْح الِرّ
اَنّها وردٌة
من �شباْح

امريُة الفاِظها
والق�شيدُة ُت�ْشِبُهها
والكلماُت ا�شابُعها

اَنّها نخلتي
كنُت اعرُفها:_

العيُد يف يدها والهدايا
اِه الكالِم .. َوْهَي بو�شلتي باجِتّ

هُت اليها وحنَي اجَتّ
اْكت�شفُت املرايا ..

***
ُرين تتذَكّ

ا رمَبّ
عندما

تغ�شُل:_
بع�َص مالب�ِشها  

ث�������ي�������اَب  او   
غريِة ال�شَّ

���ُرين  ق���د ت���ت���ذَكّ  
ع��ن��َد  االَن 

�ِشواْي
 

ُرين االن يف كوِب �شاْي تتذَكّ
كنُت كتبُت عليِه ا�ْشَمها،

والعالمُة ارزُة لبناْن
ُرين االن:_ تتذَكّ

ف���وَق االري���ك���ِة _ ل���وُن االري��ك��ِة   
كالربتقالِة _

ٌة  عمودَيّ امل��راي��ا   _ امل��راي��ا  عنَد   
_

ُرين .. !! تتذَكّ
ُره���ا جِيّدًا اتذَكّ

يف الَقمي�ْص
لي�َص ل�ِ�ْي غرُيُه
ِمْن َب�شي�ْص.
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عند  منه  منا�ص  ال  كان  ال�شعر  ان  جيدًا  نعرف 
العرب اال عن طريق االعالن والتجمعات، فكان 
تقييمهم وا�شتمتاعهم بال�شعر ال يكتمل اال ب�شماع 
كانوا  اذ  والتعبريي،  ال�شوتي  واالداء  االي��ق��اع 
لق�شائدهم  �شبيل  وال  بينهم،  فيما  ي��ت��ب��ارون 
بعد  وباالخ�ص  �شوالنا،  لكن  ذل��ك،  اال  و�شيتها 
زال  ما  هل  والتلقي:  اللغة  يف  احلا�شل  التقدم 
اأن  ام  للق�شيدة؟  ا�شا�شيًا  داع��م��ًا  امل��ه��رج��ان 
م�شموعة؟  منها  اك��رث  م��ق��روءة  االن  الق�شيدة 
تعنى  امل��ه��رج��ان��ات  غالبية  فيه  ب��ات��ت  زم��ن  يف 
يراد  ما  اىل  بال�شعر  الو�شول  دون  باملجامالت 
فاإن  اخ��رى  ول��ه. ه��ذا من جهة، وم��ن جهة  منه 
ع�شرنا،  ت��ط��ورات  ظل  ويف  ميديا،  ال�شو�شيال 
بدياًل  ال�شعراء  من  الكثري  عند  اليوم  ا�شبحت 
عن املهرجان، الن الكثري منهم يجدون متنف�شهم 
ال�شخ�شية  �شفحاتهم  ع��ل��ى  وم��ه��رج��ان��ات��ه��م 
هي  �شفحاتهم  اأن  وي���ع���دون  ال��ف��ي�����ش��ب��وك،  يف 
بالتايل  املعلقون،  هم  جمهورهم  وان  من�شاتهم 
�شمن  م�شتمر  تطور  يف  املهرجان  مفهوم  ف��اإن 
تغري  نبحث عما  اليوم  لكننا  ت�شكيالت خمتلفة، 
اكت�شاف  ون��ح��اول  وطقو�شها،  املهرجانات  يف 
املهرجانات  على  ط���رات  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  ه��ذه 
الكال�شيكية وحداثتها، ما لها وما عليها يف تقدمي 

الق�شيدة او العك�ص.
�صرفُة للتلقي..!

يقدم  ال  "املهرجان   : زام��ل  رع��د  ال�شاعر  يقول 
اخللق،  او  الكتابة  م�شتوى  على  للق�شيدة  �شيئًا 
لكنه ي�شنع لها �شرفة للتلقي ال غري، والق�شيدة 
فاملهرجان  امل��ه��رج��ان،  اىل  حتتاج  ال  الناجحة 
والق�شيدة  وخ�����ش��رت��ه��ا،  غ��ن��اه��ا  ع��ل��ى  ي��ت��غ��ذى 
احلقيقية عابرة لالزمنة واملهرجانات الثقافية، 
للق�شيدة هو  املهرجان تقدميه  ي�شتطيع  وكل ما 
تو�شيع حلقة التلقي، وهذا بحد ذاته يتوقف على 

نوعية ال�شادة املدعوين للمهرجان".
اىل  يحتاج  رمبا  اجليد  ال�شعر  "ان  اىل  م�شريًا 
كم  ع��ن  مت�شائاًل  اغ���واره،  ل�شرب  زمني  ت��راك��م 
داخ��ل  منفيني  غ��رب��اء  عا�شوا  ال��ذي��ن  ال�شعراء 
اوط��ان��ه��م وك���م منهم ظ��ل ره���ني ع��زل��ت��ه، لكن 
الوعي  بعد حقبة من  تفتحت  ازاهري ن�شو�شهم 
والزمان،" م�شيفًا: "باخت�شار ميكننا القول اإن 

املهرجان حدث ثقايف يعتا�ص على منت الق�شيدة 
التي  والق�شائد  وال يزهر بدون �شم�ص توهجها، 
ا�شرية حلظتها،  تبقى  املهرجانات  لغر�ص  تكتب 
اخلفوت  ي�شيبها  ما  �شرعان  انية  ق�شائد  فهي 
بانتهاء املهرجان او الغر�ص، اما الق�شائد التي 
ف�شتبقى  واالب���داع  اخللق  عملية  رح��م  من  تاتي 

ع�شية على طوارق الزمن تقاوم الن�شيان."
الق�شيدة  متبادلة بني  اما يف حال وجود منفعة 
قائمة  منفعة  "انها  )زام��ل(  فبي�ّن  واملهرجان، 
التوا�شل  رق��ع��ة  وت��و���ش��ي��ع  التلقي  ا���ش��ا���ص  ع��ل��ى 
ي��خ��دم  –بح�شبه-  ف��امل��ه��رج��ان  واالن��ت�����ش��ار، 
الق�شيدة من خالل ات�شاع رقعة التلقي واالنت�شار 
تقدم  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ق�����ش��ي��دة  وان  وال��ت��وا���ش��ل، 
به  فرتتقي  باال�شغاء  اجلديرة  املادة  للمهرجان 
والعك�ص �شحيح متامًا، اذ ان الق�شيدة الرديئة 

حتط من قيمة املهرجان الثقافية."
ق�صيدتك ومهرجانهم

يف حني يرى ال�شاعر ح�شني القا�شد ان املن�شة 
معر�ص  يف  ق���ال  اذ  امل��ت��ل��ق��ي،  جت���ذب  ت��ع��د  مل 
ان  مهرجان  الي  "لي�ص  ا�شئلتنا:  ع��ن  اإج��اب��ت��ه 
فلم  للق�شيدة؛  ا�شافة  يقدم  او  �شاعرًا  ي�شنع 
املتلقي،  ب��ج��ذب  كفيلني  و�شوتها  املن�شة  تعد 
اال  ال�شعراء  من  جميعه  اجلمهور  ان  �شيما  وال 
يغادر  ق�شيدته  يقرا  ال��ذي  وال�شاعر  ن��در؛  من 
القاعة التي كان ا�شاًل خارجها قبل و�شول دوره 
كانت  وان  فهي  الق�شيدة  اما  ق�شيدته،  لقراءة 
ت�شنع  ان  لها  فلي�ص  للمهرجان  اال�شا�شية  املادة 
ذلك الن  نف�شها؛   لال�شباب  ت�شعفه  او  مهرجانا 
وهو  املهرجانات،  على  مقت�شرا  يعد  مل  ال�شعر 
ن�شاط فردي ا�شاب املتلقي بهذه الفردية و�شار 
ا�شت�شهال  ظل  يف  اي�شًا  ف��ردي��ًا  ن�شاطًا  التلقي 
انف�شهم  ي�شمون  ممن  من�شته  وانتهاك  ال�شعر 
الزجاجية  ال��دروع  من  الكثري  ويحملون  �شعراء 

و�شهادات الورق املقوى!"
جمامالت دون ا�صافة

ا�شتاذ  ال��ب��دراين،  ا.د.حم��م��د ج��واد حبيب  ام��ا 
الب�شرة،  جامعة  يف  ال�شعر  ومو�شيقى  النقد 
فا�شار يف حديثه اىل ظاهرة املهرجانات ال�شعرية 
وامللتقيات االدبية التي تلقى فيها الق�شائد على 

جمهور م�شتمع من م�شارب �شتى، م�شريًا اىل 

عالقة خلقت بني املنجز 
الأدبي "الق�صيدة" 

واملهرجان الذي يتجمهر 
ويحتفي بها وبات كل 

منهما يغذي الآخر، لكن 
هل الق�صيدة هي من تقدم 
للمهرجان اأم اأن املهرجان 

هو من يقدم للق�صيدة؟ 
للخو�ض يف غمار هذه 

العالقة ومدياتها كان هذا 
ال�صتطالع بني عدد من 

ال�صعراء والنقاد.
ا�شتطالع �� رجاء ال�شجريي

َمن ُي�شيف اإىل الآخر
واملهرجان..

الق�شيدة

ث������ق������اف������ة

ال�شاعر ح�شني القا�شد

العالمي اأن�س عبدالرحمن
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االونة  تف�شى يف  قد  –وبح�شبه-  االمر  "ان هذا 
ان  ال�شخ�شي  راي��ي  "ويف  م�شيفًا:  االخرية!" 
بل  الق�شيدة،  اإىل  �شيئا  ي�شيف  ال  امل��ه��رج��ان 
الق�شائد  على  تتعكز  املهرجانات  من  الكثري  اإن 
الق�شيدة  ت��ع��د  مل  اذ  ال��ف��ن��ي،  احل�����ش��ور  ذات 
اجلمهور  ت�شتقطب  القائية  ق�شيدة  احلديثة 
ال�شوتي،  وتاثريها  االلقائي،  ال�شوتي  بطابعها 
تاملية حتتاج اىل قراءات  الق�شيدة  بل ا�شحت 
الفني  ح�شورها  ع��ن  تك�شف  م��ت��ع��ددة  متانية 
ا�شحى  ال�شعر  "ان  مو�شحًا  الفكري."  وادائها 
اال�شتاذ  ي��رى  هنا  وم��ن  القائيًا،"  ولي�ص  فكريًا 
)البدراين( "ان املهرجانات مل تعد ت�شيف �شيئًا 
ملتقيات  ا�شحت  بل  ال�شعرية  للحركة  ب��ال  ذا 
على  وي��ق��وم  ب�شلة  لل�شعر  مي��ت  ال  ط��اب��ع  ذات 
املجامالت،" مبي�ّنًا "اأن الق�شيدة احلقة تفر�ص 
يف  �شاحبها  مل�شاركة  حاجة  دون  من  ح�شورها 

مهرجانات ال ت�شمن وال تغني من جوع."
ادٌب هابط

راي  م��ع  تطابق  )ال���ب���دراين(  اال���ش��ت��اذ  و���ش��ف 
ال�شاعرة حميدة الع�شكري يف حديثها عن غالبية 
املهرجانات املقامة االن، اذ قالت: "املهرجانات 
ال ت�شنع �شاعرا الن منهجيتها اليوم تعتمد على 
على  ال  االوىل  بالدرجة  ال�شخ�شية  العالقات 
املادة االدبية، لذلك وجدنا ان هذه املهرجانات 
فالق�شائد  وعليه  الغالب،  يف  هابطًا  ادب��ًا  تنتج 

اجليدة هي التي تكتب جناح مهرجان ما."
يف ح��ني ق���ال ال�����ش��اع��ر واالع���الم���ي ان�����ص عبد 
ا�شتطالعنا:  ا�شئلة  ع��ن  ج��واب��ه  يف  ال��رح��م��ن، 

ملتقيات  كونها  تعدو  ال  العراق  يف  "املهرجانات 
بع�ص،  على  بع�شهم  ال�شعراء  انفتاح  ون��واف��ذ 
كثب  ع��ن  للتعرف  منا�شبة  ان��ه��ا  اىل  ا���ش��اف��ة 
مو�شحًا  جدد."  و�شعراء  جديدة  جت��ارب  على 
هي  املهرجانات  هذه  ظواهر  من  واح��دة  "ان 
ان�شغال ال�شعراء غالبًا باجلل�شات اجلانبية غري 
التي  والنقدية  ال�شعرية  اجلل�شات  عن  الر�شمية 
ال يح�شرها ق�شم كبري منهم با�شتثناء اجلل�شات 
املخ�ش�شة لقراءاتهم،" م�شيفًا: "هنالك اي�شًا 
ال�شعراء الذين مازالوا ُم�شّلمات االفتتاح واخلتام 
بت�شل�شلهم يف القراءة، كما ان اجلل�شات تتفاوت 
وامل�شائية  ال�شباحية  ب��ني  ح�شورها  يف  اي�شًا 
ال�شعرية وبني النقدية منها، فاذا اردنا ان نكون 
هو  بات  احل�شور  وفق  املهرجان  فان  من�شفني 
كبرية  لي�شت  فئة  اإىل  لكن  الق�شيدة،  يقدم  من 
الق�شيدة  تقدم  بينما  للمهرجان،  املدعوين  من 
املهرجان وترفع من �شانه عندما يكون احل�شور 
االف��ت��ت��اح  يف  ي��ك��ون  ال  وذل���ك  عط�شه،  ق��م��ة  يف 
وحتديدًا الق�شائد اخلم�ص االوىل، او ما قد ياتي 

على ل�شان �شاعر يثري اجلدل بن�ص ما".
وجوٌد كامل

ان  فاو�شح  ال�شالمي  اجلبار  عبد  ال�شاعر  ام��ا 
اذ  ت�شاركية،  واملهرجان  الق�شيدة  بني  العالقة 
قال: "هناك عالقة ت�شارك يف حتقيق الوجود بني 
يتحقق  املهرجان  فوجود  واملهرجان،  الق�شيدة 
عرب  يتحّقق  الق�شيدة  ووج���ود  الق�شيدة  ع��رب 
وج��وده  للمهرجان  حتّقق  الق�شيدة  املهرجان، 
االبعاد  كّل  وت�شتح�شر  الفّني   وجن�شه  االبداعي 

الثقافية التي تتعلق بال�شعر لتلون بها املهرجان، 
واملهرجان يحقق للق�شيدة وجودها امل�شموع مبا 
يوفره من متلقني ين�شتون للن�ص وهو ُين�شد من 
وطاقته  واحا�شي�شه  حيويته  بكامل  ال�شاعر  فم 
بحركات  مم��زوج��ًا  الن�ص  فين�شد  التعبريية، 
وامياءات ال�شاعر املتناغمة مع تنغيمات االن�شاد 
دفعت  ما  هي  اال�شباب  ه��ذه  الن�ص."  ودالالت 
من  ه��و  املهرجان  ب��ان  االإمي���ان  اىل  بال�شالمي 

يحقق وجود الق�شيدة املتكامل.
النقطة،  ه��ذه  عند  ا�شتطالعنا  انتهى  رمب��ا 
نقطة عدم االتفاق على من يقدم من، الق�شيد 
لكننا  فيه،  االب��رز  �شوالنا  وه��و  املهرجان،  ام 
ال�شعرية  املهرجانات  باهمية  نومن  بالتاكيد 
احلقيقية، تلك التي �شقلت الكثري من التجارب 
وهي  ط���وال،  عقود  ط��وال  العراقية  ال�شعرية 
الد  بات  ن�شج  ن�شجها،  اي�شًا يف  اأ�شهمت  التي 
اعدائه اال�شت�شهال واملجانية التي باتت طاغية 
من  -بح�شب  اث��ر  ما  وه��و  منها،  يقام  ما  على 
ا�شتطلعنا اراءهم- على قيمة ما يقدم يف هذه 

املهرجانات.

ال�شاعر رعد زامل

اأ.د حممد ج�اد حبيب

ال�شاعرة حميدة الع�شكري
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نرمني املفتي 

فنجان حمبة
اأحمد مثنى.. حتية

امتحانات  يف  جن��ح  ب��اأن��ه  اإب��الغ��ه  حلظة  مثنى(  )اأح��م��د  اأرى  اأن  متنيت 
الذي  عمله  يف  ك��ان  قطعا   ..  %96 مبعدل  االحيائي  ال�شاد�ص  البكالوريا 
م�شاء  ال�شاد�شة  من  يبداأ  مرهق  عمل  وهو  واأ�شرته  نف�شه  خالله  من  يعيل 
لتنظيف  بغداد  اأمانة  فرق  مع  الليل،  منت�شف  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  اىل 
املدينة، هل قفز فرحا؟ هل طفرت من عينيه دمعات فرح؟ ومتنيت اأن اأرى 
وجوه ال�شباب الذين يعملون معه وهم يتفاجوؤون بزميلهم النحيل الذي كان 
اأي�شا  يبلغهم رمبا كي ال ي�شطرهم اىل م�شاعدته وهم بحاجة  طالبا ومل 
اأن  للتعامل معه ب�شفقة.. ا�شتطاع  اىل يومياتهم ورمبا كي ال يف�شح جماال 
ي�شع لنف�شه جدوال يوميا، العودة من العمل واال�شتحمام وقليال من الراحة 
ومن ثم الدرا�شة والنوم ل�شاعتني او ثالث مع �شباح اليوم التايل. مل يكن 
لديه مدر�شون خ�شو�شيون، اعتمد على نف�شه واملالزم التي يدخر اأ�شعارها 
من يومياته يف العمل وقال يف احلوارات التي اأجريت معه باأن مدر�شيه يف 
روا معه يف ال�شرح واالإي�شاح والتدري�ص.  مدر�شته )اإعدادية النور( مل يق�شّ
كانت  قطعا  فهي  هلهولتها،  اأ�شمع  واأن  والدته  فرح  دمعة  اأرى  اأن  ومتنيت 
ت�شعر مبدى تعبه وحتاول اأن تقلل من اإح�شا�شه هذا وكانت تدعو له بالنجاح 

ليل نهار..
اأحمد ي�شبه ال�شاب ح�شني، مع اال�شف ن�شيت ا�شم والده، الذي التقيت به 
يف املتنبي، يف جمعة ما من 2015، كان ي�شتمع اىل اإحدى املحا�شرات يف 
الق�شلة ويحمل كتبا ويرتدي زي عامل النظافة.. كان قد فقد والده عامل 
الدرا�شة  ترك  العمل،  هذا  غري  يجد  ومل  عائلته  يعيل  اأن  وا�شطر  البناء 
ل�شنوات وعاد اىل الدرا�شة وحني التقيته كان متفوقا وهو يف ال�شف الثالث 
ناق�ص املحا�شر بذكاء، مل  الذي  الوحيد يف تلك املحا�شرة  املتو�شط وكان 
اأبلغه م�شوؤول  الذي  اأحمد  واحد عن  زيه وعمله.. مع فرق  يكن خجال من 
م�شوؤول  بينما  �شاعده  لكان  طالب  باأنه  يعلم  كان  لو  باأنه  العمل  يف  وجبته 
اأن  اآثر  اجلمعة،  اأي��ام  يف  املتنبي  اىل  يذهب  باأنه  عرف  حني  ح�شني  وجبة 

يداوم يوم اجلمعة!
يعمل  ال��ذي  حممد  ال�شاب  اىل  اأ�شري  يجعالين  اأن  بد  ال  وح�شني  واأحمد 
ابنة  لديه  واأ�شبحت  وتزوج  اأحب  وهو  وينجح  ويدر�ص  اأي�شا  نظافة  عامل 

وجبته  وم�شوؤول  اأي�شا  اأهله  ي�شاعد  ال�شغرية؛  الأ�شرته  اإعالته  عن  وف�شال 
اأ�شبح حممد م�شوؤوال للوجبة، بداأ ي�شاعد  يعرف ظروفه وي�شاعده.. وحني 
ابراهيم، ال�شبي الذي يعمل يف عمل ال يجوز لالأحداث ح�شب قانون العمل! 
مثل ذلك  متفوقا.. وهم جميعا  يكون  اأن  ويحاول  املتو�شطة  وهو طالب يف 
البارد يف  املاء  النا�شرية ويبيع  ال�شاب الذي ن�شيت ا�شمه وكان قادما من 
�شاد�ص   ،95 مبعدل  وجنح   2017 يف  وال��ده  مع  بغداد  يف  العالوي  منطقة 
علمي.. وكان يتمنى درا�شة الطب، واأحمد اأي�شا يتمنى درا�شة الطب وياأمل 
اأن تتم م�شاعدته للدرا�شة يف اإحدى اجلامعات العراقية ب�شبب معدله الذي 

يقل بدرجتني او ثالث عن معدالت القبول يف كليات الطب..
ولتحقيق  املعي�شية  اأو�شاعهم  حت�شني  الأج��ل  املنا�شلون  ال�شباب  ه��وؤالء 
عوائلهم  ويعيلون  يعملون  مثلهم  االآالف  لوحدهم، هناك  لي�شوا  اأحالمهم، 
الت�شول  او  ال�شرقة  امل�شاعدة وال يفكرون يف  ويدر�شون ويبتعدون عن طلب 
اأعمارهم كانوا يف �شاحات ت�شرين، مل ت�شمح لهم ظروفهم باإكمال  ومبثل 
بني  دائما  وك��ان  مدر�شة،  اأي  اىل  يذهب  مل  من  اأ�شال  وبينهم  درا�شتهم 
الدرا�شة  ترك  اىل  غريهم  ي�شطر  ال  كي  الف�شاد  على  الق�شاء  طلباتهم 

اأي�شا..
حتية كبرية لهم.. ويف مقدور اجلميع اأن ي�شاعدهم، اأق�شد عمال النظافة 
من بينهم، لعدم رمي االو�شاخ يف ال�شوارع، ال �شيما بع�ص �شواق ال�شيارات، 
واأن نحافظ على نظافة االحياء ال�شكنية واالأ�شواق واأن ن�شع النفايات بعد 
جمعها يف االكيا�ص ويف احلاويات.. هم اأنبل واأكرث اإميانا من الذين اأينما 

يذهبون وي�شكنون يرتكون نفاياتهم..

حني اأ�شبح حممد م�ش�ؤول لل�جبة، بداأ ي�شاعد 
ابراهيم، ال�شبي الذي يعمل يف عمل ل يج�ز لالأحداث 

ح�شب قان�ن العمل! وه� طالب يف املت��شطة ويحاول 
اأن يك�ن متف�قا.. وهم جميعا مثل ذلك ال�شاب الذي 

ن�شيت ا�شمه وكان قادما من النا�شرية ويبيع املاء البارد 
يف منطقة العالوي يف بغداد مع والده يف ٢٠١٧ وجنح 

مبعدل ٩٥...



الثالثة  الق�ش�شية  العاين  جمموعة  اإن 
)ليلة راأ�ص ال�شنة( ال�شادرة عن ال�شوؤون 
اإحدى  الثقافية عام 1994، طرحت عرب 
والرنج�ص(،  )املراأة  املو�شومة  ق�ش�شها 
للجن�ص  مك�شوفة(  و)  عري�شة  مالمح 
رمزًا ولغة، ورمبا التفت النقاد يف هذه 
اإذ  )االأن�شنة(  مو�شوعة  اىل  الق�شة 
كائنات  اىل  وال��زه��ور  االوراد  تتحول 
وتخاطبًا  ���ش��ع��ورًا  ل��الإن�����ش��ان  مماثلة 
و����ش���ل���وك���ًا، ع��ل��ى ح�����ش��اب امل�����ش��اه��د 

)ليلة  املعنونة  ق�شته  اأن  غري  اجلن�شية، 
 2015 عام  املن�شورة  باحلرية(  االحتفاء 
ال�شاد�شة  الق�ش�شية  جمموعته  �شمن 
مثقلة  كانت  نف�شه،  العنوان  حتمل  التي 
ب��ال��ع��الق��ات اجل��ن�����ش��ي��ة، ب��ل ت��ك��اد تكون 
يف  باحلرية  االحتفاء  ولكن  عليها،  قائمة 

االآخ��ر  وجهها 
الأنها  العالقات،  ه��ذه  عن  تكون  ما  اأبعد 
فهي  الداللة،  بالغة  رمزية  �شيا�شية  ق�شة 
)مقارنة( بني املحاوالت الفا�شلة الإ�شقاط 
النظام ال�شابق او اإ�شقاط رمزه القيادي، 
يف  الق�شة  لبطل  الفا�شلة  املحاوالت  وبني 

العالقة  ذروة  اىل  ال��و���ش��ول 
اجلن�شية، ففي كل مرة هناك 
ف�شله،  اىل  ي��وؤدي  حدث طارئ 
– الأول مرة  البطل  وي��وم جنح 
)القذف(  ال���ذروة  بلوغ  يف   –
ب���ك���ام���ل ع��ن��ف��ه��ا وح���رم���ان���ه���ا 
ي�شبه  ما  اىل  تعر�ص  ورغباتها، 
التي  امل���راأة  وتعر�شت  اجل��ن��ون، 
ت�شاركه الفرا�ص عن حب اىل حالة 
اإ�شقاط  تقرب من املوت.. ويوم مت 
واحلوا�شم.  الفو�شى  عمت  النظام 
ب���ني حالتي  ال��ت��واف��ق  ك���ان  وه���ك���ذا 
مت�شابهتان  كلتاهما  والنظام(،  )البطل 
اىل حد التجربة امل�شتن�شخة عند )الف�شل 
وبذلك مل يخرج اجلن�ص  النجاح(،  وعند 
عن كونه و�شيلة عبور اىل املحطة االأهم او 

اىل الهدف املطلوب .
الو�صول اىل الهدف

ال��رواي��ة،  اأح���داث  النحو ج��رت  على ه��ذا 
او  ال��ف��را���ص  اأ���ش��رار  امل��وؤل��ف  ك�شف  فقد 
�شل�شلة  عرب  فا�شحًا  ك�شفًا  البطل  اأ�شرار 
ال  وكاأنها  تبدو  اجل�شدية،  العالقات  من 
ال�شرية  لنا  تقدم  وكاأنها  التوقف،  تريد 
ال�شرب  من  قلياًل  ولكن  للبطل،  الذاتية 
�شيخربنا:  وال����رتوي  ال��ت��اأين  م��ن  و�شيئًا 
للرواية  ال�شاغل  ال�شغل  يكن  مل  اجلن�ص 
امل��وؤل��ف  اأراد  م��ا  اىل  و�شيلة  اإن���ه  اأب�����دًا، 
الو�شول اىل  اليه، ولعله كان يود  الو�شول 
اأكرث من هدف، فمن اإحدى الزوايا ت�شري 
الرواية اىل اأن )وعي املراأة الثقايف( ميثل 
ح�شانتها االأخالقية ويجنبها االنزالق يف 
هذا  مثل  الأن  واخلطايا،  االأخطاء  براثن 

للجن�ص  فهمها  عن  باملقابل  يعرب  الوعي 
باأقل اال�شرار، ومن هنا  وكيفية مواجهته 
كلما  ت�شريح:  دون  من  الرواية  لنا  قالت 
ارتقى وعيها ارتفعت ح�شانتها وتوطدت، 
والعك�ص �شحيح، وهو ما مل�شناه يف التجارب 

التي خا�شها البطل مع الن�شاء ... 

فوارق العمر
البطاقة  املوؤلف  ي�شهر  اأخ��رى  زاوي��ة  ومن 
احل���م���راء يف وج���ه )ب��ع�����ص( االأع����راف 
القانون،  قوة  لها  اأع��راف  وهي  القروية: 
والفارق  االجباري،  �شبه  الزوجات  كتعدد 
يف  ي�شل  قد  الذي  الزوجني  بني  املجحف 
اأغلب االأحيان اىل اأن يكون عمر )الزوج( 
�شعف عمر الزوجة او اأكرث، وبالتايل يبقى 
)ق��د(  ظ��م��اأ  وج�شدها  روح��ه��ا  ق���رارة  يف 

اإروائ���ه..  عن  بحثًا  االن��زالق  اىل  يدفعها 
وهو  للكاتب  احلق  نعطي  هل  ن�شاأل:  وهنا 
اجلن�شية  امل�شاهد  تلك  ر�شم  يف  يتمادى 
على  ورّدًا  ؟!  عليه  احلد  ونقيم  ندينه  اأم 
هذا ال�شوؤال ن�شاأل مرة اأخرى: كيف ميكن 
ي�شهر  او  يعرت�ص  او  ي��دي��ن  اأن  ل��ل��روائ��ي 
البطاقة احلمراء �شد التعدد )االلزامي( 
للزوجات.. و�شد فوارق العمر العالية التي 
حقوق  من  موؤذيًا  حرمانًا  الزوجة  حترم 
ال�شارخة  ج�شدها  طلبات  ومن  الفرا�ص 
من دون تقدمي )�شور و�شواهد وم�شاهد( 
ت��ن��ا���ش��ب ذل���ك االع���رتا����ص وت���رق���ى اىل 
م�شتواه.. وبالتايل جند اأنف�شنا اىل جانب 
الكاتب عندما ال يجد و�شيلة اأجدى واأن�شب 
من العالقات اجلن�شية لبلوغ ما يرمي اليه 

من اأهداف اإن�شانية. 

قد تبدو الرواية ال�صادرة عن "منظمة نخيل عراقي الثقافية" حتت عنوان     )عيادة 
احلاج مهاوي( غريبة على كتابات ح�صن العاين الأدبية وال�صحفية، لي�ض فقط 

لن�صغالها باجلن�ض، واإمنا كذلك ب�صبب الفراط فيه اىل حد التمادي يف طرح ال�صور 
احل�صية املبا�صرة التي توحي للوهلة الأوىل وكاأننا )نقراأ( فلمًا اإباحيًا.. ولكن مثل هذه 

الحكام ل تخلو من عجالة، وتبتعد عن الأهداف والرموز الكامنة وراء الن�ض. 

م����ه����اوي... ع���ي���ادة  يف 
رم���ز كامن��ة وراء الن���س

م�شلم عبد المري
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ث������ق������اف������ة

 ولبيان هذه االأحالم التي عا�شها اأغلبنا �شنعاين 
االأنا  يكون  فبينما  الليلية.  االأحالم  اأي  نقي�شها، 
فعااًل منفتحًا على الكون يف االأوىل؛ فاإن االأخرية 
طفولة  عن  االأوىل  تعرّب  وبينما  اأن��ا،  دون  م�شهد 
الروح، فاالأخرية �شلبية تقلق هناءتها وتبث فيها 
اختباأنا  مرة  من  فكم  واال�شطراب.  الت�شوي�ص 
اأغ�شان  بني  اأو  �شغرية  )علّية  منعزل  مكان  يف 
�شجرة(؛ وكم من مرة توارينا عن االأنظار حلظة 

ا�شتيقاظ احلامل يف داخلنا.  
يكتب با�شالر يف و�شف هذه التاأمالت ال�شاردة: 
العامل  ابتالع  جميل،  ع��امل  على  انفتاح  "هي 

الواقعي بالعامل التخيلّي." 
ما  نخلق  جتعلنا  �شيللي-  -بتعبري  املخيلة  حيث 
ال�شعرّية  ال�شورة  تكون  بداية  يحلل  وه��و  ن��رى 
     Reverie ال��ي��ق��ظ��ة  ح��ل��م  ع��رب  ال��وع��ي  داخ���ل 
اخليال  ع��رب  باالأ�شياء  ال���روح  ات�شال  -حلظة 
والذاكرة معًا، بحيث ميكننا اأن نفهم كيف يتجلى 

العامل بعيون �شاعر. 
هند�صة روحية

لي�شت هناك اأية حدود بني الروح والعامل، الذي 
واملوجودات،  والذاكرة  املخيلة  بنائه  تت�شافر يف 
نوؤثث  حميمًا  عاملًا  اأعماقنا  يف  الطفل  يبني  اإذ 
بيت  خ��اّلق��ة:  روح��ّي��ة  هند�شة  وف��ق  امل��ك��ان  فيه 
والزهور  التوت،  و�شجرية  املاء،  و�شاقية  العائلة، 
على اجلدار، وقبة ال�شماء الزرقاء، وينبوع املاء 

العذب. 
كنا  ال��ذي  الطفل  عني  تراها  كما  االأ�شياء  اإنها 
واأمل،  مبتعة  نكرب  عندما  ن�شتعيده  وال��ذي  عليه 
بو�شكو  اآالن  كتب  ال�شاردة.  التاأمالت  كائن  اإنه 
مرة: "�شوف اأقول ماذا كانت طفولتي: كنا نخرج 

القمر االأحمر من خمبئه يف اأعماق الغابات." 
يجب  اليقظة  حلم  فاإن  اأحالمنا،  نحكي  وبينما 
ت�شبح  لهذا  وفقًا  رفيع.  وذوق  بعاطفة  ُيكتب  اأن 

االأعمال االإبداعّية اأحالم يقظة كتبتها يد طفل.
 مل تكن األي�ص بالد العجائب �شوى الطفل لوي�ص 
يف  االأول.   ال�شحري  لعامله  ا�شتعادته  يف  ك��ارول 
النديرو  للوي�ص  املتقدم"  العمر  "األعاب  رواي��ة 
اأوليا�ص  ت�شتيقظ فاعليه الطفولة عند غريغوريو 
بعد منت�شف العمر؛ فيبداأ بروؤية االأ�شياء والعامل 

ومن منظور جديد حتى لكاأن طيفًا اإلهّيًا م�ّشها.
الأحالم ال�صاردة

�شعار  ه��و  ه���ذا   ،" ���ش��الم  ب����طء،  "عذوبة، 
ك��ام��ل��ة يف  فل�شفة  اإّن��ه��ا  ال�����ش��اردة؛  ال��ت��اأم��الت 
احللم  ع��ن  تتميز  وب���ذا  واالط��م��ئ��ن��ان،  ال��راح��ة 
باالنفعاالت  حمّماًل  االأخري  يكون  فبينما  الليلّي؛ 
ال�شلبّية، فاإن التاأمالت ال�شاردة جمالّية بالدرجة 
الأوىل؛ وبينما ُيطَبع احللم بلهجة املذكر القا�شي 

فالتاأمالت ال�شاردة اأنثوّية.
التاأمالت،  هذه  عن  تنبثق  ال�شعرية  ال�شورة  اإّن 
فاالأ�شكال التي توؤخذ من الواقع هي بحاجة للنفخ 
ال�شلبة  االأ�شياء  ترتدي  وبهذا  حلمّية،  مب��ادة 
�شفافية الروح، فال يعود احلجر حجرًا بل �شيئًا 
يثري فينا احلنان والقوة وينتمي -عرب اخليال- 
ف��اك��ه��ة، �شيء  " زه���رة،  ب��ا���ش��الر:  اإل��ي��ن��ا. كتب 
حم�شو�ص، ب�شيط وماألوف، كل هذه االأ�شياء تاأتي 

فجاأة لتطلب منا اأن نفكر فيها."
اإنها عالقة حميمة مع االأ�شياء. ومبا اأن التاأمالت 
ال�شاردة اأو اأحالم اليقظة �شورة، وال ميكن در�ص 
�شورًا  با�شالر  قدم  فقد  بال�شورة،  اإال  ال�شورة 
على  تربهن  وه��ي  ال�شعراء؛  كبار  ق�شائد  من 
ال  "فالطفولة  اأعماقنا  يف  الكامن  الطفل  عظمة 
ترتك مطلقًا مراقدها الليلية. وفينا، ياأتي الطفل 

اأحيانا لي�شهر خالل نومنا."
الزمن،  اأح��رارًا من اخلوف ومن  اإنها حيث كنا 
بحيث  الهانئة  اجلزيرة  هذه  اإىل  دائمًا  و�شنتوق 
متثل كل الق�شائد الالحقة التي يكتبها ال�شاعر 
هذا "التوق اإىل الرجوع عك�ص التيار، اإىل العثور 
حيث  الهادئة،  املياه  ذات  الكبرية  البحرية  على 

الزمن ي�شرتيح من اجلريان."
املذكر  اإىل  واخل��ط��ط  ال��ه��م��وم  ب��ا���ش��الر  ين�شب 
عن  االإن�شان  يغيب  حيث  )الَنَف�ص(  عليه  ويطلق 
تعي�ص حا�شر  التي  ال�شاردة  التاأمالت  اأما  ذاته، 
ال�شور ال�شعيدة فهي تنتمي اإىل املوؤنث )الَنْف�ص( 
ويبتغي بذلك ر�شم اخلطوط االأوىل لفل�شفة علم 
املوؤنث العميق الذي يختلف كلّيًا عن علم النف�ص 
الذي يتجه لغياب الوعي، والذي يعتني بالطفولة 
املعذبة، فمن خالل حتليل �شعري لل�شورة وللوعي 

االإن�شاين تعود لنا "كل امتيازات التخيل." 

نبداأها  اأن  ت�ش�تحق  الطفولية  تاأمالتنا  جميع  اإن 
من جديد، واأن توقظ فينا حالة طفولة جديدة، 
اإىل  ال��ت��وق  ه��ذا  وعزلتها،  ال�شيخوخة  وجت�شد 
ن�شاند  وحني  احلامل،  الطفل  ُكّناه،  الذي  الطفل 
الطفل  ظهور  دون  نحول  اأن  ميكننا  االأخري  هذا 

امل�شتاء يف داخل الكائن. 
ويف كل ق�شيدة يدعونا ال�شعراء اإىل اإعادة تخيل 
الذاكرة.  ج�شارة  يعلموننا  ال�شائعة،  الطفولة 
يف  مفقود  عيد  ثمة  "لي�ص  كانزو:  روب��رت  كتب 

اأعماق الذاكرة." 
وتتحول الف�شول االأربعة مبوجب اأحالم اليقظة، 
ع��ادي��ة  وم�����ش��اه��د  ظ��اه��رة طبيعية  م��ن جم���رد 

يتلقاها احل�ص، اإىل قيم روحية. 
لكن ما اأهمية اأحالم اليقظة لالإن�شان؟

من  البدء  اإمكانية  تعني  "اإنها  با�شالر:  يجيب 
على  ت�شاعدنا  حما�ص  خم��زون��ات  فهي  جديد، 
ال��ع��امل، على خلق  ب��ال��ع��امل، على ح��ب  االأمي���ان 

العامل."
روائ��ح؛  باقة  ه��ي  "طفولتي  كبري:  �شاعر  كتب 
فعندما ت�شم الذاكرة جميع الروائح تكون طيبة، 
يعرف احلاملون الكبار كيف يتنف�شون املا�شي." 

نوع من الأمل
اإن ال�شفحات اخلفيفة الظل والعميقة م�شنوعة 
نفخت  التي  ال�شور  وه��ذه  وذك��ري��ات،  �شور  من 
مبادة حلمّية ولدت من حلم يقظة اأو تاأمل �شارد، 
يعرف  وفيها  املا�شي،  نحو  بكليّتها  تتجه  وه��ي 
الكاآبة،  يف  االأم��ل  من  نوعًا  ي�شع  كيف  الكاتب 
ولي�ص اأدل على ذلك من هذه ال�شطور التي كتبها 
"اجتاحت  طفولته:  بيت  م�شتعيدًا  كامن  فاندر 
على  وع��ادت  �شبابي،  بيت  �شاخن  خبز  رائحة 
اخلبز  ورغيف  والبي�ص،  اللنب  فطرية  طاولتي 
النا�ص  كان  املنزيل؛  اخلبز  هذا  اأعياد  وت��الزم 
يف جزل لالحتفال باخلبز ال�شاخن، وديكان على 
القرمزّية..  املوقدة  اأمام  ُيطهَيان  ال�شطح  ذات 
يف اأيام ال�شعادة العامل يوؤَكل." عّلق با�شالر على 
هذا الن�ص املمتلئ بهجًة بعبارة تخت�شر كينونة 

االإن�شان: "اأنني اآِكُل ذكريات."

لي�ض للذكرى ال�صافية تاريخ، 
اإّن لها ف�صاًل بعيدًا عن الذكرى 
املدركة عرب الإحباط والندم، 
اإذ اأن هناك منطقة يعمل فيها 

التخيل والذاكرة، منطقة 
روحية عميقة يطلق عليها 

الفيل�صوف الفرن�صي 
با�صالر"  "غا�صتون 

يف كتابه "�صاعرية 
اأحالم اليقظة": 

علم التاأمالت 
ال�صاردة.

مي���ت  األ  م��ع��ن��ى 
الطفُل يف اأعماقنا

فدوى عب�د

كاتبة �ش�رية
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العامل  يف  الوحيدة  اأنها  ب�شاأنها  املهتمون  يرجح 
التي تنزل من ال�شماء على اجلبال الواقعة قرب 
ال�شليمانية، هذه املعلومات واملعطيات كانت من 
ال�شما"  "مّن  حلوى  من  جعلت  التي  االأ�شباب 
املدن  عن  ال�شليمانية  مدينة  مييز  وطنيًا  منتجًا 
العراقية االأخرى امل�شهورة ب�شناعة هذه احللوى 
ومن امتهنها �شناعة وجتارة، هذه التجارة اليوم 

ترتبع على عر�ص اأ�شواق احللويات.
وت�شري امل�شادر اإىل اأن املبيعات ال�شنوية ل� "مّن 
االأطنان  ع�شرات  يقارب  ما  اإىل  ت�شل  ال�شما" 
ورمبا  فريد،  مب��ذاق  تتمتع  خال�شة  م��ادة  كونها 

هذا كان ال�شبب الذي جعلها االأف�شل يف االأ�شواق 
وتالقي اإقبااًل وا�شعًا، وال�شيما من قبل ال�شّياح. 

يقول جعفر ح�شن ال�شيد "56 عامًا" الذي يعمل 
"اإن هذه احللوى  املّن وال�شلوى  يف م�شنع حلوى 
اإنتاج الطبيعة، وتنزل هذه املادة مثل املطر  من 
و�شجر  البلوط  و�شجر  واالأغ�شان  االأ�شجار  على 
يف  وحت��دي��دًا  الطحني،  اأو  الدقيق،  مثل  امل���ازو، 
ال�شليمانية،  حم��اف��ظ��ة  ق���رب  بنجوين  م��دي��ن��ة 
مّن  حلوى  ب�شناعة  املدينة  ه��ذه  ت�شتهر  لذلك 
اخلام  املادة  هذه  اأن  اإىل  الفتًا  العراقية.  ال�شما 
لت�شبح  نك�شرها  متحجرة  كتل  �شكل  على  تكون 

ترابًا، وعادة ما يكون طعمها مرًا، باالإ�شافة اإىل 
اللون  اإىل  متيل  لزجة  �شمغية  م��اده  فاإنها  ذلك 
االأخ�شر قبل ت�شنيعها، هذه هي املادة االأ�شا�شية 
ل�شناعة حلوى مّن ال�شما. م�شريًا اإىل اأن هناك 
اإىل  وحتويلها  ملعاجلتها  يبذالن  وجهدًا  خطوات 
نقوم  ال�شيد جعفر:  لذيذة جدًا." ي�شيف  حلوى 
الفالحون  يجمعها  اأن  بعد  اخل��ام  امل��ادة  ب�شراء 
 4 بني  ما  ت��زن  كتل  �شكل  على  ال�شجر  على  من 
التي  املدة  عن  �شوؤال  ويف  كيلوغرامات.   10 اإىل 
ي�شتغرقها يف �شناعة هذه احللوى، اأجاب ال�شيد: 
اأيامًا  لكي تكتمل �شناعتها بعد اإ�شافة  ت�شتغرق 
وتت�شمن  ال�شما،  مّن  لعمل  االأ�شا�شية  املكونات 

املّن واملك�شرات والنكهات ح�شب االأذواق.

تبيي�ض املادة
ال��ع��راق��ي��ون  ان��ف��رد  ل��ق��د  ال�����ش��ي��د:  جعفر  يكمل 
ب�شناعة هذه احللوى التي متر مبراحل، اإذ تبداأ 
بغربلة وت�شفية املادة اخلام من ال�شوائب، وذلك 

بعد و�شعها يومًا كاماًل يف املاء من اأجل تنقيتها، 
)���ش��رية(،  �شائلة  م��ادة  اإىل  ذل��ك  بعد  لتتحول 
املادة  غلي  عملية  تاأتي  بعدها  عليها،  يطلق  كما 
هذه  وت�شتغرق  ال�شوائب،  لف�شل  كبري  ق��در  يف 
املرحلة نحو ثماين �شاعات اإىل اأن يخ�شر ال�شائل 
ب�شورة  امل��ذاق  حلو  اإىل  ويتحول  كميته  ن�شف 
مييز  م��ا  وه��ذا  �شكر،  اأي  اإ�شافة  دون  طبيعية 
ث��م جتري  غ��ريه��ا،  ع��ن  االأ�شلية  اخل���ام  امل���ادة 
بعد ذلك عملية تبيي�ص املادة با�شتخدام بيا�ص 
ملدة  احل��ل��وى  �شائل  طبخ  عملية  وه��ي  البي�ص، 
املك�ّشرات من جوز  اإ�شافة  تليها  �شاعات،  ثالث 
ولوز ولب الف�شتق الإعطاء مذاق لذيذ، ف�شاًل عن 
اإ�شافة نكهات ومواد اأخرى، كالهيل اأو ماء الورد، 
الإعطاء طعم مميز وح�شب االأذواق، وقد يختلف 
طعم احللوى من معمل اإىل اآخر، لكن يف النهاية 

املادة االأ�شا�شية هي رّبانية طبيعية. 
وعن الكمية التي يتم طهوها اأو غليها يف كل مرة 
يقارب  ما  اإىل  الكمية  ت�شل  رمبا  ال�شيد:  اأجاب 
احللوى،  من  غرامًا  كيلو  ال�شتني  اإىل  اخلم�شني 
اأما بالن�شبة للّب الف�شتق امل�شاف اإليها فيبلغ ما 
يقارب االأربعني كيلو غرامًا، وبهذه اخلطوة ن�شل 
من  اخلليط  يرتك  بعدها  النهائية،  املرحلة  اإىل 
يوم اإىل يومني، ثم يقطع وفق االأ�شكال املطلوبة، 
يحول  كعازل  الدقيق  من  كميات  تو�شع  بعدها 
دون الت�شاق احللوى بع�شها مع بع�ص، ثم الحقًا 
للحفاظ  الطحني  م��ع  خ�شبية  علب  يف  تعبئتها 
عليها من الرطوبة والتعفن. وقال ال�شيد اإن هذه 
الطريقة هي التقليدية، او املعتاد عليها، واإما اأن 
تغلف باأغلفة �شفافة لتغدو جاهزة بال�شورة التي 
مو�شحًا  وخارجه.  العراق  يف  متذوقوها  يعرفها 
وجود بع�ص الزبائن يطلبون علبًا مغلفة بطريقه 
الدرجة  اأو مطاعم  الفنادق  لتقدميها يف  فاخرة 

االأوىل. 
هدايا من العراق

حلوى  بائع  النبي،  عبد  �شعد  يقول  جانبه،  من 
من  -يبلغ  اأربيل  يف  القي�شرية  ا�شواق  اأح��د  يف 
االإقليم  اإىل  ال��زائ��رون  يقبل   : 49ع��ام��ًا-  العمر 
وحتى  العرب،  من  �شواء  ال�شما،  مّن  �شراء  على 
ما  وع��ادًة  الطبيعة،  من  منتجًا  كونها  االأجانب، 

با�شم  الغربية  البلدان  يف  احللوى  ه��ذه  تعرف 
)النوغا(، م�شريًا اإىل اأن هذه احللوى قد ت�شّنع 
اإليها  ت�شاف  لكن  العربية،  ال��دول  من  كثري  يف 
طعم  عن  كليًا  اختالفًا  وتختلف  �شناعية،  مواد 
اأية  من  خالية  تكون  التي  العراقية  امل��ّن  حلوى 
جلمع  مو�شم  هناك  واأ���ش��اف:  �شناعية.  م��واد 
و�شراء هذه املادة من الفالحني، وعادة ما يكون 
يف  بخزنها  ونقوم  ع��ام،  كل  من  اخلريف  ف�شل 
على  الإنتاجها  كبريه  بكميات  وب��ارد  جاف  مكان 
مدار ال�شنة. وبخ�شو�ص اأ�شعار الكيلو غرام من 
الكيلو  �شعر  النبي:  عبد  يقول  ال�شما  مّن  حلوى 
والثالثني  األفًا  ع�شر  اخلم�شة  بني  ي��رتاوح  غرام 
ال�شناعة  طريقة  بح�شب  ع��راق��ي،  دينار  األ��ف 
الطلب  اأن  م�شيفًا  امل�شتخدمة،  اخل��ام  وامل���واد 
عليها موجود على مدار ال�شنة، وال�شيما من قبل 
مميزة  كهدايا  ي�شرتونها  الذين  العرب  اإخواننا 
من اجلبل، باالإ�شافة اإىل ذلك يقبل كبار ال�شن 
اأي�شًا وعادة يزداد االإقبال عليها يف �شهر  عليها 

رم�شان املبارك واأعياد نوروز. 
ورد ذكرها يف القراآن الكرمي

ويوؤكد االأ�شتاذ املخت�ص يف تف�شري القراآن الكرمي 
ورد  وال�شلوى  املّن  ا�شم  اأن  احل�شن:  ابن  حممد 
يف  ورد  كما  ال�شماوية،  الكتب  م��ن  الكثري  يف 
يف  القراآن  من  موا�شع  ثالثة  يف  الكرمي  القران 
يف  وكذلك  االأع���راف،  �شورة  ويف  البقرة  �شورة 
معنى  وما  املّن  معنى  ما  عن  �شاألناه  طه.  �شورة 
ال�شلوى؟ فاأجاب: املّن وال�شلوى هما طعام اأنزله 
اهلل -عز وجل- على بني اإ�شرائيل يف فرتة التيه 

عندما قال لهم نبي اهلل مو�شى )عليه ال�شالم( 
"ادخلوا االأر�ص املقد�شة التي كتب اهلل عليكم وال 
ترتدوا على اأدباركم فتنقلبوا خا�شرين." لكنهم 
اأبوا اأن يدخلوا وقالوا "يا نبي نحن قوم جبارون 
واإنا لن ندخلها"، فلما اأبوا ورف�شوا اأن ي�شتجيبوا 
�شرب اهلل عليهم التيه اأربعني �شنه خاللها كان 
العلماء  اختلف  م�شيفًا:  وال�شلوى.  املّن  طعامهم 
اأق��وال،  ع�شرة  على  املّن  �شفة  حول  التف�شري  يف 
خال�شتها اأنه �شيء ي�شبه الع�شل ينزل من ال�شماء 
ابن  واأ�شاف: ورد يف حديث عن  االأ�شجار.  على 
ينزل  ك��ان  امل���َنّ  اأن  ع��ن��ه(  اهلل  )ر���ش��ي  عبا�ص 
منه  فياأكلون  اإليه  فيغدون  االأ�شجار  على  عليهم 
ما �شاوؤوا، ما يعني اأنه �شيٌء ينزل على االأ�شجار، 
حممد  اهلل  لر�شول  قد�شي  حديث  هناك  واأي�شًا 
"الكماأة من  و�شلم(:  اآله  )�شلى اهلل عليه وعلى 
املّن وماوؤها �شفاء للعني"،  وهذا احلديث متفق 
عليه، وهناك من قال اإن ال�شلوى هو الع�شل واإن 
فهو  ال�شلوى  واأم��ا  املقطع،  "املّن" معناها  لفظة 
باإجماع  اآخر ي�شبهه، وهذا  اأو طري  ال�شّمان  طري 
لبني  ط��ع��ام  اأن���ه  عليه  املتفق  لكن  املف�شرين، 

اإ�شرائيل.
ع�صل رباين

اخت�شا�شي  احل��م��د،  حممد  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
قيمة  ذات  ال�شما"  "مّن  حلوى  اإن  التغذية، 
رّب��اين(،  )ع�شل  الع�شل  ت�شبه  كبرية  غذائية 
ما حتتويه  اأن  للبدن، م�شيفًا  فائدة كبرية  لها 
ت�شبه  غذائية  م��ادة  من  وال�شلوى  امل��ّن  حلوى 
واحلمام  كال�شّمان  الطيور   يف  الغذائية  املادة 
ال��ط��ي��ور حلومها حت��ت��وي على  ه��ذه  وال��ي��م��ام، 
بروتينات �شهلة االمت�شا�ص وت�شهم ب�شكل كبري 
يف بناء الع�شالت وتقويتها، وال يوجد هناك اأي 
�شرر يف االإكثار منها الأنها ال ت�شيب بالتخمة، 
متعددة  فوائد  احللوى  لهذه  قائاًل:  وا�شتدرك 
وال�شيما  االأن�شجة،  ببناء  تتعلق  ال�شن  لكبار 
القلب  ملن لديهم م�شكالت �شحية من مر�شى 
وال�شكر، وملن يعانون من تاأثر اجلهاز الع�شبي، 
وتن�شيط  للعقل  احليوية  اإع��ط��اء  ع��ن  ف�شاًل 
الذاكرة، كما اأنها حتتوي على �شعرات حرارية 

منخف�شة.

هبة الطبيعة اإىل العراقيني 
اأو  العرب،  "املّن وال�صلوى"، كما ي�صميها  ال�صما" اأو  "مّن                   حلوى 
"بالكزو"، كما يطلق عليها يف اإقليم كرد�صتان العراق، جتمع من على اأوراق 
ال�صليمانية،  مدينة  قرب  اإي��ران  مع  املمتدة  اجلبال  يف  ال�صجر  واأغ�صان 
وحتديدًا منطقة بنجوين، ول توجد معلومات دقيقة عن تاريخ ن�صاأة هذه 
احللوى، لكنها جاءت يف كتب �صماوية ت�صري اإىل اأنها تعود لعقود قبل امليالد.

  حل�ى "مّن ال�شما".. 

�شحى جميد �شعيد



اآمنة امل�زاين-ال�ش�يد

التي  الذباح اال�شالمي  ُترى ما �شّر حتطم كذبة 
اعتاد "خواجات العيون الزرق االآّرية " ترويجها 
للتغطيِة على ان اجلرميَة �شناعة ثقافية وبيئية ال 
عالقة لها مبن يحمل جذور م�شلٍم او بوذي، وهل 
حقًا ان املهارات االجرامية التي اظهرها الرجال 
لها  �شريكاتهم  اج�شاِد  بتقطيِع  فجاأة  االوربيون 
الذي  والقانون  اجلن�شّي  العنف  بعقدِة  عالقة 
حقيقة  وما  الكالب،  حقوق  بعد  حقوقهم  ي�شع 
ُتخفي  كانت  التي  االوربية  احلكومات  عن�شرية 
ج����رِم رج��ال��ه��ا املُ��ب��ط��ن حت��ت ع��ن��وان ُم��ر���ش��ى 

نف�شانيني.

العربي والرهاب

بب�شاعة  الع�شريني   �شويديٌة قطّع ج�شدها  �شابٌة 
على  وا�شرار  ق�شد  �شابق  وعن  متقنة  اجرامية 
اتهم  االأع�شاء.  ب�شلخ  يِد �شفاح �شويدّي مهوو�ص 
زوج ال�شحية )ايڤا هون( العراقي اال�شل بتلك 
انه  ملجرد  ارهابي  كعمل  و�شفت  التي  اجلرمية 
.يقول  ب��راءت��ه  التحريات  تثبت  ان  قبل  عربي 
ا�شتنادًا  املجرم  باننّي  يظن  اجلميع  "كان  هون 
الأ�شويل ال�شرقية التي توؤهلني بنظرهم الرتكاب 
القب�ص على  النوع من اجلرائم،وحينما مت  هذا 
ان  ب��رروا  لعائلتها،  �شديقًا  ك��ان  ال��ذي  املجرم 
فعلته  وقيدوا  االكتئاب  م�شاب  ال�شويدي  القاتل 

انه   ا�شا�ص  على  )15ع��ام��ًا(  بال�شجِن  وحاكموه 
خمتاًل  يكون  كيف  الغريبة  نف�شّي"..  "خمتل 
وي�شهر وميار�ص حياته  ويعمل  يخرج  وهو  نف�شيًا 

ب�شكٍل طبيعي.
 ف�شائح

ايڤرارد" ال�شو�شيال  "�شارا  مقتل  جرمية  "ويف 
م��ي��دي��ا ه���ي ال��ت��ي ح�����ّررت اجل���رمي���ة م���ن درج 
العام  للراأي  واطلقتها  املهملة  الق�شايا اجلنائية 
احلكومة  على  بال�شغط  �شاهم  مما  االجتماعي 
من  الربيطانية  النا�شطة  تف�شر  الربيطانية" 
ا���ش��ل ع��راق��ي )ه���اال ال�����ش��الم( احل��دي��ث عن 
اأن  اىل  م�شرية  وا�شبابها  اجل��رائ��م  ه��ذه  ج��ذور 
يف  جرميتني  اىل  ي�شل  اجل��رائ��م  ه��ذه  م��ع��دل 

اال�شبوع وال�شحايا اغلبهم من الن�شاء واالطفال 
من  ال��ن��وع  ه���ذا  �شجلت  وق���د   ، امل�شت�شعفني 
هذه  �شنوات.تغلف  ع�شر  منذ  ارتفاعا  اجلرائم 
اجلرائم حتت �شتار عقدة العنف اجلن�شي، لكن 
هذه العقدة موجودة يف كل املجتمعات وال ميكن 
الب�شعة.  اجلرائم  لهذه  مقنعا  تف�شريا  تكون  ان 
وتعتقد ان هناك مبالغة وا�شتغالل لهذا التف�شري 

يقود اىل ا�شتمرار هذا النوع من اجلرائم.
مل تكن املراأة )واالفراد ب�شكل عام( ومنذ زمن 
االغت�شاب  ح��وادث  من  ماأمن  يف  بق�شري  لي�ص 
احلقوق  بلد  ففي  بريطانيا،  �شماء  حتت  والقتل 
واحلريات تاريخ طويل من جرائم العنف واكرث 
مازال  ومنّفذها  اليوم  حتى  مفتوحة  ق�شية  من 
املحلي  االع���الم  يتناولها  والق�شايا  جم��ه��واًل، 
متابعة  يف  �شلطته  ي�شتثمر  وال  خ��ج��ول  ب�شكل 
حلول  الإيجاد  ال�شعي  او  فيها  التحقيقات  تطور 
بني  من  واحد  هذا  ودوافعها،  مل�شبباتها  جذرية 

مبرور  اجل��رائ��م  تزايد  اىل  ادت  كثرية  عوامل 
عن  )واحل��دي��ث  اىل  ا�شافة  اململكة،  يف  الوقت 
لندن حتديدًا( اندماج �شكانها بثقافات متعددة 

ومتنوعة )مبا يف ذلك م�شاكلها وعقدها( .

معايري انتقائية

خلفية  بح�شب  ت�شنف  اجل��رائ��م  م��ن  ال��ع��دي��د 
املجرم وفيما اذا كان ينحدر من ا�شول �شرقية 
مهاجرة او كان من ذوي العيون الزرقاء فاالأول 
ظ��روف  اىل  النظر  دون  ب��االإره��اب  ف��ورا  يتهم 
مان�شيتات  اجلرمية  تفا�شيل  وحتتل  اجلرمية، 
اوربيا  املجرم  كان  اذا  اما  االوروبية،  ال�شحف 
علم  نظريات  كل  وحت�شر  يختفي  االع��الم  ف��اأن 
ال�شحايّف  ج��رمي��ت��ه.ي��ق��ول  لتف�شري  االج��ت��م��اع 
"�شومريون"  وك��ال��ة  م��دي��ر  ال���زه���ريي  راج����ي 
ال��ه��ول��ن��دي��ة،ان��ه��م يف ه��ول��ن��دا واورب����ا ال��غ��ارق��ة 
على  االخالقية،  والرتاكمات  والُعقد  بال�شلبيات 

بانهم  ال�ُشقر  االجرامية  احلوادث  ابطال  تقييد 
لكن  �شيئة  ا�شرية  او�شاع  من  يعانون  ا�شخا�ص 
العامل  م�شتوى  وعلى  االج��رام  ان  هي  احلقيقة 
االوربي الذي يكون فيه ال�شريك قاتاًل ومتفننًا هو 
)مو�شة ارهابية( افرزها الت�شرت على املجرمني 
ال�شقّر حتت يافطة املري�ص النف�شّي لذلك �شار 
من  وب�شمنهم  ودب  هب  من  كل  القتل  ميار�ص 

ميثل القانون ويالحق املجرمني.
�شناعة ثقافية

جتدي  ال�شيا�شية  االوربية  االكاذيب  تعد  "مل 
و�شار  اال�شقر،  ال�شفاح  حقيقة  تغييب  يف  نفعًا 
ثقافية  �شناعة  اجل��رمي��ة  ان  للجميع  معلومًا 
م�شلم  ج��ذور  يحمل  مبن  لها  عالقة  وال  وبيئية 

او اوربي"..
النقاط  عبا�ص  ب�شرى  االجتماعية  الباحثة  ت�شع 
على كثري من احلروف عن هذا املو�شوع ال�شائك 
ال�شرقي  ات��ه��ام  وع���ن اال����ش���رار االورب����ي ع��ل��ى 
يف  الرجال  مينح  الذي  الرجعي  القبلي  بالطابع 
املخطئات،  الن�شاء  حياة  باأنهاء  تخوياًل  ال�شرق 
باإخفاء  وازدواج��ي��ت��ه��م  اج��رام��ه��م  ويتجاهلون 
عن  وب��ع��ي��دة  خمتلفة  ب�شيٍغ  البائ�ص  واق��ع��ه��م 
تظهر  التي  ال�شمة  ان  علمًا  االعالمي،  الرتكيز 
لالإن�شانية  اث��ر  ال  ه��ي  االورب��ي��ون  اجل��ن��اة  على 
ال  الق�شري  املانع  هو  القانون  وان  �شلوكهم  يف 

التح�شر واملدنية.
 جتميل اجلرمية

والواقع ان اآوربا تريد ان جتمل جرائمها االرهابية 
القتل  ب��اأن  احلقائق  ام��ام  ت�شمد  ال  مب�شاحيق 
وجدت  اينما  التنامّي  بامكانها  ثقافية  �شناعة 
ار�شًا خ�شبة، وق�شية ربطها مبن يحمل جذورًا 
اوربية  كذبة  من  اكرث  لي�شت  وا�شالمية،  �شرقية 
�شيا�شية، �شيّما وان االح�شائيات املجتمعّية التي 
االوربيني  لدى  االجرامي  ال�شعور  تنامي  قّيدت 
الت�شرت  يتم  ظاهرة  هناك  اجلرمية  ان  ُتثبت   ،
يتخلى  ال��ذي  االع��الم  خالل  من  �شيا�شيًا  عليها 
او  التحقيقات  تطور  متابعة  يف  م�شوؤوليته  عن 
ال�شعي الإيجاد حلول جذرية مل�شبباتها ودوافعها ال 
للحقيقة،  ب�شكل جماف  وتقدميها  عليها  الت�شرت 
حت�شر  عن  تر�شم  التي  ال�شورة  تثلم  قد  التي 

املجتمعات االوروبية.

الفكاَر ل متوُت بالتقادِم وَلْن 
ر اماَم  ت�صمد كذبة التح�صُ
التوح�ض املُغطى بالقانون، 
حيث ا�صطرت اململكُة املُتحدة 
موؤخرًا على ا�صتحداِث جهاز 
امني يعنى باجلرائم الب�صعة 
�صد الن�صاء بعد ان اوردت 
الح�صائيات مقتل امراأتني ُكّل 
ا�صبوع، اّما ال�صويد التي تت�صدر 
قائمة ال�صعوب الكرث رفاهيًة 
فقد غّيب اعالمها قتل خم�ض 
ن�صاٍء بطرٍق ب�صعٍة خالل ثالثة 
ا�صابيع، تقابلهّن جرمية مروعة 
لمراأٍة فرن�صيٍة احرقها �صريكها 
امام اجلميع وهَي حّية، اما يف 
ايطاليا الغارقة باجلرميِة فقد 
ا�صطرت ال�صرطة لتخ�صي�ِض 
ات�صاٍل فورّي بالقوِل "اأود طلب 
بيتزا مارغرييتا" لأن هنالك 
امراأة يف كل يوم تواجه املوت. 

يف اأوروبا.. العربي مدان  حتى تثبت براءته!
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اأط��ل��ق��ت احلكومة  االأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  وخ���الل 
خالل  من  التمور  واقع  لتح�شني  زراعية  مبادرة 
اإن�شاء عدد من املزارع اخلا�شة بالتمور يف عدد 
حمافظة  بينها  وم��ن  ال��ع��راق،  حم��اف��ظ��ات  م��ن 
املزارع،  من  العديد  اإن�شاء  �شهدت  التي  كربالء 
للعتبة  التابعة  للنخيل  ف��دك  مزرعة  بينها  من 

احل�شينية املقد�شة.
ويعد العراق من اأقدم مواطن زراعة نخلة التمر 

يف العامل، وقد اأوىل العراقيون القدماء اهتمامًا 
ال�شجرة  ه��ذه  على  واملحافظة  النخيل  بزراعة 
املباركة، اإذ انت�شرت زراعتها يف وادي الرافدين 
وقد  امليالد،  قبل  عام  اآالف  اأربعة  اأكرث من  قبل 
مدينة  يف  عليها  عرث  التي  احلفريات  اأظ��ه��رت 
العراق  جنوب  يف  الواقعة  التاريخية  )اأري���دو( 
رئي�شة  منطقة  كانت  اأنها  ق.م(   4000 )حوايل 

لزراعة نخيل التمر.

ق.م(   1754 )ح��وايل  حمورابي  م�شلة  وحتتوي   
قانون  منها  بالنخيل،  متعلقة  قوانني  �شبعة  على 
نخلة،  يقطع  م��ن  على  كبرية  غ��رام��ات  يفر�ص 
هي:  اأ�شياء  اأرب��ع��ة  يقد�شون  االآ���ش��وري��ون  وك��ان 
نخلة التمر، واملحراث، والثور املجنح، وال�شجرة 
ال�شجرة  بهذه  اهتمامهم  يعك�ص  وهذا  املقد�شة، 

املباركة.
وميتلك العراق اأو�شع االأرا�شي املزروعة بالنخيل 

يف العامل، اإذ ينت�شر فيه اأكرث من )600( �شنف 
باأهميتها  االأ���ش��ن��اف  بع�ص  ومت��ي��زت  زراع����ي، 
التجارية وغزارة اإنتاجها، وهي بذلك توؤدي دورًا 
كبريًا يف االقت�شاد القومي، اإ�شافة اإىل اأهميتها 

الغذائية الكبرية. 
املزرعة  ال�شبكة" اأجرت حوارًا مع مدير  "جملة 
عن  املعايل  اأب��و  عي�شى  فائز  الزراعي  املهند�ص 
كبرية  مزارع  اإن�شاء  واأهمية  النخيل  زراعة  واقع 

يف  مكانته  العراق  ال�شتعادة  ف��دك  مزرعة  مثل 
اإنتاج التمور.

اأ�صناف نادرة
اأه��م��ي��ة امل�����ش��روع وم��ا ال��ه��دف م��ن اإن�شاء  * م��ا 

املزرعة؟ 
الكرمي  القراآن  ذكرها يف  ورد  النخيل  �شجرة   -
اأحاديث  وردت  كما  مو�شعًا،   )20( من  اأكرث  يف 
واأهل  حممد  االأكرم  الر�شول  عن  كثرية  وو�شايا 
توؤكد  اأج��م��ع��ني(  عليهم  اهلل  )���ش��ل��وات  البيت 
وحتث على االهتمام بزراعة النخيل. ومما جاء 
بع�شًا  الكرمي نذكر  القراآن  يف ذلك من موا�شع 
ُجَلنْيِ َجَعْلَنا اِلأََحِدِهَما  َثاًل رَّ ِرْب َلُهم مَّ منها: )َوا�شْ
َوَجَعْلَنا  ِبَنْخٍل  َوَحَفْفَناُهَما  اأَْع��َن��اٍب  ِم��ْن  َتنْيِ  َجنَّ
َفاِكَهٌة  )ِفيَها  )ال��ك��ه��ف/32(،  َزْرًع���ا(  َبْيَنُهَما 
ْخُل َذاُت ااْلأَْكَماِم( )الرحمن/11(، كما جاء  َوالنَّ
يف احلديث عن الر�شول االأكرم حممد �شلى اهلل 
ف�شل  من  وال��رم��ان  النخلة  )خلقت  واآل��ه:  عليه 
عليه  اهلل  �شلى  وقال  ال�شالم(،  عليه  اآدم  طينة 
واآله )اأكرموا عمتكم النخلة والزبيب(، كما ورد 
"ا�شتو�شوا  ال�شالم(:  )عليه  اهلل  عبد  اأب��ي  عن 
بعمتكم النخلة خريًا فاإنها خلقت من طينة اآدم.. 
اأال ترون اأنه لي�ص �شيء من ال�شجر يلقح غريها."

احل�شينية  العتبة  اإدارة  ارت���اأت  فقد  هنا  وم��ن 
ال�شيخ  توجيه  على  وبناء   2014 ع��ام  املقد�شة 
عبد املهدي الكربالئي، الذي كان ي�شغل من�شب 
االأمني العام لها، اإن�شاء مزرعة للنخيل يف مدينة 
وال�شيما  النخيل،  وزراع��ة  تكثري  بهدف  كربالء 
يف  ك��ب��ريًا  ت��راج��ع��ًا  �شهدت  النخيل  اأع����داد  اأن 
االأ�شناف  زراعة  عن  ف�شاًل  االأخ��رية،  ال�شنوات 

الئحة  اإىل  ال��ع��راق  ب��اإع��ادة  للم�شاهمة  ال��ن��ادرة 
فو�شعت  التمور،  اأن��واع  الأج��ود  امل�شدرة  ال��دول 
عن  ف�شاًل  م�شتفي�شة،  وخطط  درا���ش��ة  حينها 
ا�شتغالل ال�شحراء ال�شت�شالحها، وبالتايل فاإن 
مزرعة فدك للنخيل تعد االآن اأحد اأهم امل�شاريع 

ال�شرتاتيجية يف القطاع الزراعي.
املايل  التمويل  م�شدر  عن  تطلعنا  اأن  لك  هل   *

للمزرعة، ومتى متت املبا�شرة فيها؟
�� نعم.. اإن متويل امل�شروع جاء من خالل قر�ص 
زراعي من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية التي 
2015م  ع��ام  ويف  العراقية،  احلكومة  اأطلقتها 
تطوير  على  تقوم  ب��روؤي��ة  االأ���ش��ا���ص  حجر  و�شع 
وبا�شرنا  ال��ع��راق،  يف  ال��ت��م��ور  ق��ط��اع  وت�شجيع 
 ،2016 ع��ام  من  اآذار  �شهر  يف  النخيل  بزراعة 
 )70000( للمزرعة  اال�شتيعابية  الطاقة  وتبلغ 

نخلة.
امل�شاحة املخ�ش�شة  املزرعة، وماهي  تقع  اأين   *

لها؟
املقد�شة  كربالء  حمافظة  غرب  املزرعة  تقع   -
على بعد )21( كم من مركز املدينة، وبالتحديد 
قرب بحرية الرزازة، كما تبلغ امل�شاحة الكلية لها 
)2000( دومن، واإن عملية اال�شت�شالح والزراعة 
زراعة  من  انتهينا  اإذ  مراحل،  �شكل  على  جتري 
بزراعة  دومن   )500( مب�شاحة  االأوىل  املرحلة 
يف  الثانية  باملرحلة  وبا�شرنا  ف�شيلة،   )14000(
تخ�شي�ص  بعد   )2020( ع��ام  من  االأول  الربع 
الذي زرع منذ  النخيل  واأن عدد  )850( دومنًا، 
تاأ�شي�ص املزرعة وحتى االآن بلغ )25000( ف�شيلة.

التوازن البيئي
* قلتم اإنكم ت�شعون اإىل ا�شتثمار ال�شحراء، اإذًا 

كيف متكنتم من معاجلة �شحة املياه؟
- اأود االإ�شارة اإىل ما اأكدت عليه منظمة االأغذية 
والزراعة العاملية )فاو( "اإن نخلة التمر ال متثل 
هي  بل  العالية،  الطاقة  ذا  الغذاء  م�شدر  فقط 
ال�شحراء،  ري��اح  م��ن  واحلماية  الظل  م�شدر 
البيئي واالقت�شادي واالجتماعي  التوازن  وعامل 
العتبة  اإدارة  ف���اإن  ل��ذا  ال�شحارى"،  ل�شكان 
للرياح  م�شدات  اإن�شاء  على  عملت  احل�شينية 

وامل�شاهمة مبكافحة م�شكلة الت�شحر.

مزرعة فدك..

ولء ال�شفار- ت�ش�ير: ر�ش�ل الع�ادي

يعمل العراق على ا�صتعادة مرتبة 
ال�صدارة يف قائمة الدول امل�صدرة 
للتمور، فقد احتل املرتبة الأوىل 

عامليًا خالل الفرتة من )1975-
1979(، اإل اأن معدل الإنتاج 

بداأ بالنخفا�ض ب�صبب احلروب 
وعمليات التجريف واجلفاف الذي 

اأ�صاب عدد كبري من الب�صاتني، 
ف�صاًل عن �صعف الدعم احلكومي.

 من�ذٌج للم�شاريع 
الناجحة
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للمزرعة  املياه  توفري  ف��اإن  ال�شوؤال،  اإىل  وع��ودة 
كان من اأهم ال�شعوبات التي عملت على تذليلها 
العتبة احل�شينية املقد�شة وا�شتغرقت وقتًا  اإدارة 
احل�شينية  العتبة  اأن  اإذ  لها،  حل  الإيجاد  طوياًل 
قامت بالتن�شيق مع �شركة احلفر العراقية التابعة 
لوزارة النفط بحفر )10( اآبار ارتوازية متدفقة 
ف�شاًل  )300-400م(،  بني  ي��رتاوح  بعمق  ذاتيًا 
عن مد اأنبوب ناقل للمياه بطول )8( كيلومرتات 
العمود  يعد  ال��ذي  امل��زرع��ة،  اإىل  املياه  الإي�شال 
اأن�شئت )5( برك بحجم  للمزرعة، كما  الفقري 
ف�شاًل  ال��واح��دة،  للربكة  مكعب  مرت   )20000(
عن جتهيزها مبنظومات متكاملة، ويعد هذا هو 
امل�شدر االأول للمياه، اأما امل�شدر الثاين فهو نهر 

الر�شدية اأحد اأذناب نهر الفرات. 
والبد من االإ�شارة اإىل اأن اآلية ال�شقي يف املزرعة 
ج��دًا  ومتطورة  متكاملة  منظومات  ع��رب  تنجز 

بهدف  اإلكرتونيًا  بها  يتحكم  بالتنقيط،  للري 
تر�شيد ا�شتهالك املياه واإعطاء الكميات املطلوبة 

للنخلة.
خا�شة  م�شاتل  باإن�شاء  املزرعة  اإدارة  قامت  كما 
الأقلمة الف�شائل الن�شيجية واخل�شرية، كما تو�شع 
ب��درج��ات  عليها  للحفاظ  امل�شتل  يف  الف�شائل 
معينه  فرتة  بعد  لت�شبح  معتدلة  ورطوبة  حرارة 

جاهزة للزراعة يف املزرعة.
بنك وراثي

زراعتها  تنوون  التي  االأ�شناف  اأب��رز  هي  ما   *
وتكثريها يف املزرعة؟

- قامت اإدارة املزرعة بزراعة وتكثري االأ�شناف 
ال��ع��راق��ي��ة، وك��ذل��ك ال��ع��رب��ي��ة، وب��اخل�����ش��و���ص 
متثل  املزرعة  اأ�شبحت  اإذ  ال��ن��ادرة،  االأ�شناف 
 )70( من  اأك��رث  على  الحتوائها  وراث��ي��ًا(  )بنكًا 
العراقية  النخيل  اأ���ش��ن��اف  اأج����ود  م��ن  �شنفًا 

ومن  وعاملية،  حملية  اأ�شواق  لها  التي  والعربية 
وال�شويثي  االأحمر  ال�شويثي  العراقية:  االأ�شناف 
االأ�شفر )اللذان تكرث زراعتهما يف حمافظة ذي 
قار(، املكتوم، الرببن، التربزل، الربحي )الذي 
وباخل�شو�ص  املحافظات  زراعته يف جميع  تكرث 
حمافظة الب�شرة(، القرنفلي، املري حاج )الذي 
دي��اىل(،  حمافظة  يف  منديل  يف  زراع��ت��ه  تكرث 
)ال��ذي  البلكة  االأ���ش��ر���ش��ي،  ال�شاير،  امل��ك��اوي، 
احلويز،  ال�شماوة(،  حمافظة  يف  زراعته  تكرث 
الع�شاف،  املطوك،  ال��ربمي،  العويد،  االإ�شحاق، 
القنطار،  اخل�����ش��راوي،  اخل��ات��وين،  اجلعفري، 
الف�شيلي، ال�شاعي )الذي تكرث زراعته يف هيت 
)ال��ذي  اأي���وب  والعوينة  االأن��ب��ار(،  حمافظة  يف 
تكرث زراعته يف ق�شاء عني التمر التابع ملحافظة 

كربالء املقد�شة(.
اأما االأ�شناف العربية فهي: املجهول )الذي تكرث 

املدينة  وعجوة  اخلال�ص  امل��غ��رب(،  يف  زراعته 
ال�شعودية(،  يف  زراعتها  تكرث  )التي  وال�شقعي 
االأبو  تون�ص(،  يف  زراعته  تكرث  )الذي  نور  دجلة 
ف�شاًل  الزاملي،  �شيف،  النبوت  ال�شي�شي،  معان، 
عن زراعة اأجود اأ�شناف الذكور اخلا�شة بالتلقيح 

مثل )الغنامي واجلارف�ص وال�شمي�شمي(.
تت�شمن  ر�شالتنا  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  من  البد  هنا 
على  واملحافظة  املجتمعية  بامل�شوؤولية  االلتزام 
وتعريف  العراقية  واالأ���ش��ن��اف  النخيل  ت��اري��خ 
باالأ�شناف  والعاملي  والعربي  العراقي  املواطن 
امل�شاهمة  ع��ن  ف�شاًل  ال��ع��راق،  يحتويها  ال��ت��ي 

باالكتفاء الذاتي من التمور وم�شتخل�شاتها.
كفاءات عراقية

* ماذا عن االأيدي العاملة؟ وهل جرت اال�شتعانة 
بخربات من خارج العراق؟

- جميع العاملني يف املزرعة هم من العراقيني، 
فقد  العراق،  خارج  من  عن�شر  باأي  ن�شتعن  ومل 
من  ع��دد  ا�شتقطاب  على  املزرعة  اإدارة  عملت 
الكفاءات ممن ميتلكون خربة مميزة يف جمال 
زراعة النخيل من مهند�شني زراعيني وخمت�شني 
اإذ  امل���ه���ارة،  واأ���ش��ح��اب  التخطيط  جم���ال  يف 
االإداري  )الطاقم  موظفًا   )90( املزرعة  ت�شم 
و�شعت  املزرعة  اأن  كما  والعمال(،  واملهند�شني 
ال�شروع  م��ع  بالتزامن  الطاقم  لتو�شعة  خطة 

باملراحل اجلديدة.
* هل املزرعة خم�ش�شة لزراعة النخيل فقط؟

اأننا  اإال  النخيل،  لزراعة  خم�ش�شة  املزرعة   -
اأجواء  اأ�شجار الفواكه التي تتحمل  نقوم بزراعة 
والعنب،  وال�����ش��در  وال��ت��ني  ك��ال��رم��ان  ال�شحراء 
اأ�شجار  زراع��ة  اإىل  باالإ�شافة  بينية،  كزراعات 
وكم�شدات  كثمار  منها  لال�شتفادة  ال��زي��ت��ون 
للرياح حول مقاطع النخيل، وتقوم اإدارة املزرعة 
والنباتات  لالأ�شجار  النخلة  توفره  ما  با�شتثمار 
اأ�شعة  من  بحمايتها  حتتها  اأو  معها  ت��زرع  التي 
ال�شم�ص، فعند ارتفاع النخيل وتكوين ظل بن�شبة 
40% تزرع احلم�شيات حتت النخيل لتفادي تاأثري 

ارتفاع درجات احلرارة يف ال�شيف.
* اأبرز ما اأ�شهمت به مزرعة فدك؟

فعال  ب�شكل  اأ�شهمت  للنخيل  ف��دك  م��زرع��ة   -
كربالء  حمافظة  يف  ال��زراع��ي  القطاع  بتطوير 
خالل  من  العموم،  وجه  على  والعراق  حتديدًا، 
القطاع  تطوير  يف  احلديثة  التكنولوجيا  اعتماد 
املتطورة  والتقنيات  االآليات  وا�شتخدام  الزراعي 
اأ�شهمت بتح�شني البيئة من  يف هذا املجال، كما 
خالل التقليل من امل�شاحات ال�شحراوية وزيادة 
لها  ب��اأن  مزرعتنا  وتفتخر  اخل�����ش��راء،  الرقعة 
مزارعني  من  االآخ��ري��ن  ت�شجيع  يف  رئي�شًا  دورًا 
واإقامة  ال�شحراء  ا�شتثمار  على  وم�شتثمرين 

م�شاريع زراعية كربى.
 ت�صدير منتجات التمور

* هل للتمور املنتجة يف املزرعة عالمة جتارية، 
الت�شدير  من  متكنتم  وهل  ت�شويقها،  يتم  كيف 

اإىل خارج العراق؟
فدك  مزرعة  اأطلقت  بتاريخ )2021/1/1م(   -
للنخيل عالمتها التجارية اجلديدة ال�شتخدامها 
الت�شميم  اع��ت��م��د  وق���د  ال��ت�����ش��وي��ق،  جم���ال  يف 
 : ع��دة  رم��وز  على  التجارية  للعالمة  االأ�شا�شي 
الذي  املعماري  الطراز  اإىل  يرمز  الذي  االإي��وان 
)عليه  احل�شني  االإم����ام  م��رق��د  ب��ن��اء  يف  يعتمد 
اإ�شافة  االإيوان يف داخله نخلة  ال�شالم(، وي�شم 

اإىل كلمة )فدك( باخلط الكويف.
تعليبها  يتم  التمور  فاإن  الت�شويق  يخ�ص  ما  اأما 
ا���ش��ت��خ��دام العلب  ب��ط��رق ح��دي��ث��ة م���ن خ���الل 
ل��ال���ش��ت��خ��دام  وال�����ش��احل��ة  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة 
خمتلفة  ب���اأوزان  توفرها  ع��ن  ف�شاًل  الب�شري، 

بح�شب حاجة امل�شتهلك.
ويف ما يخ�ص الت�شدير، فاإن غالبية النخيل ما 
تزال يف مرحلة النمو، واأن التمور التي مت جنيها 
االأ�شواق  اإىل  �شوقت  النخيل  اأ�شجار  بع�ص  من 
املحلية وهي بكميات قليلة ال ت�شد حاجة ال�شوق، 
لت�شدير  متكاملة  م�شتقبلية  اأن هنالك خطة  اإال 

التمور.
م�شاريعكم  اأب����رز  ع��ل��ى  تطلعنا  اأن  ل��ك  ه��ل   *

امل�شتقبلية؟
امل�����ش��اري��ع  م��ن  ع���دد  ل��دي��ه��ا  امل���زرع���ة  اإدارة   -
وتغليف  لتعليب  معمل  اإن�شاء  اأبرزها  امل�شتقبلية، 
التمر  ع�شل  واإن���ت���اج  وم�شتخل�شاتها  ال��ت��م��ور 

)الدب�ص(.

ت��ح��ق��ي��ق��ات
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 ف��ه��ن��اك ن��ظ��ري��ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ال��ت��ي راأى 
الع�شر  نهاية  يف  ح�شل  قد  اأن��ه  العلماء  بع�ص 
 Cretaceous(  : )بالالتينية  الطبا�شريي 
اإىل  اأدت  التي  القاري  بتاأثري ظاهرة االجنراف 
تباعد القارات وتغري مواقعها القدمية بابتعادها 
ب��اجت��اه القطبني، وق��د نتج  ع��ن خ��ط اال���ش��ت��واء 
يف  جبلية  �شال�شل  ظهور  القارات  زحزحة  عن 
مناطق كثرية وجفاف بحار عدة، وهذا ما اأدى 
اإىل انخفا�ص يف درجات احلرارة نتج عنه ظهور 
البارد  الطق�ص  مع  تكيفًا  اأك��رث  جديدة  نباتات 
كالغابات ال�شنوبرية التي مل تكن مالئمة حلياة 
ترك  اإىل  الدينا�شورات  دفع  ما  الدينا�شورات، 

اال�شتواء  خ��ط  منطقة  اإىل  وال��ه��ج��رة  اجل��ب��ال 
االأكرث مالءمة لها.

نبات �صام
الدينا�شورات  انقرا�ص  تربط  اأخ���رى  نظرية 
قبل  م���ن  ت��ن��اول��ه  اأدى  ���ش��ام  ن��ب��ات  ب��ان��ت�����ش��ار 
وبالطبع  جميعًا،  انقرا�شها  اإىل  الدينا�شورات 
ل�شعوبة  النظرية  هذه  قبول  باالإمكان  يكن  مل 
جميع  انقرا�ص  اإىل  اأدى  �شامًا  نباتًا  اأن  ت�شور 
النباتات  هذه  مثل  اأن  وال�شيما  الدينا�شورات، 
مل تخُل االأر�ص منها يف اأي ع�شر من الع�شور، 
يف  الدينا�شورات  انقرا�ص  يف  ت�شبب  فلماذا 

ع�شر معني؟

ان��ق��را���ص  اأن  اأخ������رى  ن��ظ��ري��ة  راأت  ف��ي��م��ا   
كان  �شغري  قار�ص  ب�شبب  ج��اء  الدينا�شورات 
هذا  ك��ان  اإذ  الدينا�شورات،  بي�ص  باأكل  يقوم 
الكائن قبل ذلك يعي�ص يف اجلبال، واأدت ظروف 
جيولوجية ومناخية جديدة لهجرته اإىل مناطق 
وجود الدينا�شورات، ومن ثم قيامه با�شتهداف 
بيو�شها ما ت�شبب بانقرا�شها. ومثل �شابقتها، مل 
يتقبل كثريون هذه النظرية، فال ميكن لقار�ص 
احليوانات  من  كاملة  ف�شيلة  على  يق�شي  اأن 
التي  احليوانات  اأن  ثم  فح�شب،  بي�شها  باأكل 
تاأكل البي�ص كانت موجودة منذ اأقدم الع�شور، 
هو  كما  احلايل  الع�شر  يف  اأي�شًا  موجودة  وهي 

بيو�ص  تاأكل  التي  واالأفاعي  ال�شحايل  مع  احلال 
التما�شيح وال�شالحف والطيور من دون اأن توؤدي 

اإىل انقرا�ص اأي منها.
تدمري طبقة الأوزون

لتف�شري  طرحت  التي  املهمة  النظريات  وم��ن 
االن��ق��را���ص  نظرية  ل��ل��دي��ن��ا���ش��ورات  ح�شل  م��ا 
االأعظم  امل�شتعر  انفجار  هو  كوين  عامل  ب�شبب 
النظرية  ه��ذه  موؤيدو  ي��رى  اإذ  )ال�شوبرنوفا(، 
اآن����ذاك  ح�����ش��ل  ع��ظ��ي��م  مل�شتعر  ان��ف��ج��ارًا  اأن 
غاما  اأ�شعة  م��ن  هائلة  كميات  ق��ذف  اإىل  اأدى 
االأوزون  طبقة  تدمري  عنها  نتج  االأر����ص  نحو 
فوق  االأ�شعة  م��ن  احلية  الكائنات  حتمي  التي 
كبرية  كميات  اإط��الق  ذل��ك  راف��ق  البنف�شجية، 
م��ن م���ادة االأري���دي���وم ال��ت��ي ع��رث ع��ل��ى كميات 
العائدة  اجليولوجية  الطبقات  يف  منها  كبرية 
النظرية  ه��ذه  لكن  الطبا�شريي،  الع�شر  اإىل 
اأن  يجب  اأن��ه  منها:  مهمة  اع��رتا���ش��ات  ت��واج��ه 
االأر���ص،  من  جدًا  قريبًا  االأعظم  امل�شتعر  يكون 
منها،  واحدة  �شوئية  �شنة  بعد  على  وبالتحديد 
اأربع  يبعد م�شافة  االأر���ص  اإىل  اأق��رب جنم  لكن 
اأعظم  �شنوات �شوئية، واحتمال انفجار م�شتعر 
بهذا القرب حتى على مدى مئة مليون �شنة هو 
ال  امل�شتعرات  اأن  مليار فقط، ف�شاًل عن  1 من 
والبلوتونيوم  بل  االأري��دي��وم،  م��ادة  فقط  تطلق 
الطبقات  يف  عليها  يعرث  مل  م��ادة  وه��ي  اأي�شًا، 

العائدة لذلك الع�شر.
الدينا�شورات  انقرا�ص  العلماء  بع�ص  ربط  كما 
بح�شول انفجار يف براكني ديكان الواقعة غرب 
الثورات الربكانية  �شل�شلة من  الهند نتجت عنه 
دامت ماليني ال�شنني واأدت اإىل اإطالق اأكرث من 
مليون كيلومرت مكعب من احلمم الربكانية التي 

تكفي مللء حو�ص البحر االأ�شود مرتني.
احل���رارة  درج����ات  انخف�شت  ل��ذل��ك  ونتيجة   
اأم��ط��ار حام�شية  وه��ط��ل��ت  ك��ب��ريًا  ان��خ��ف��ا���ش��ًا 
الكاربون  دورة  ا�شطراب  ذلك  تال  ثم  كثرية، 
الطبيعية التي نتج عنها ح�شول احتبا�ص حراري 
طويل وارت��ف��اع يف درج��ات احل��رارة مل تتحمله 
النظرية  هذه  اأ�شحاب  ويدمج  الدينا�شورات، 
االأر���ص  �شهدته  خطري  بحدث  التغيريات  ه��ذه 

وبراأي  باالأر�ص،  كويكب  ا�شطدام  وهو  اآن��ذاك، 
اأنه بهذا اال�شطدام بداأ االنقرا�ص الذي  هوؤالء 
االنفجار  ب�شبب  ذلك  قبل  تدريجيًا  يحدث  كان 
كثريًا  ع  �شرَّ الكويكب  ا�شطدام  لكن  الربكاين، 
�شهدته  ال��ذي  الكبري  االن��ق��را���ص  ح�شول  م��ن 

االأر�ص اآنذاك.
ا�صطدام الأر�ض بنيزك

اأقوى النظريات فهي التي ربطت ما ح�شل  اأما 
كويكب  اأو  ن��ي��زك  ب��ا���ش��ط��دام  ل��ل��دي��ن��ا���ش��ورات 
نهاية  يف  اأي  �شنة،  مليون   66 قبل  ب��االأر���ص 
الع�شر الطبا�شريي، ما اأدى اإىل نفوق ما ن�شبته 
ما  وحول  والنباتات.  احليوانات  من   %  75
اأن  النظرية  هذه  اأ�شحاب  يرى  اآن��ذاك،  ح�شل 
بعر�ص  ك��ان  ب��االأر���ص  ا�شطدم  ال��ذي  الكويكب 
ع�شرة  كيلومرتات، واأن ا�شطدامه ت�شبب بحفرة 
كبرية يف �شبه جزيرة بوكاتان املك�شيكية وانبعاث 
كميات كبرية من الغازات واالأتربة التي حجبت 
�شوء ال�شم�ص ل�شنوات عدة وت�شبب بربودة الكرة 
الدينا�شورات  انقرا�ص  فاإن  االأر�شية.  ومن ثم 
واالأتربة،  بالغازات  اختناقها  ب�شبب  جاء  رمبا 
ف�شاًل عن تاأثري الربودة ال�شديدة، فيما يحتمل 
اأن ا�شطدام الكويكب قد ت�شبب اأي�شًا بت�شونامي 
وانبعاث كميات هائلة من مادة الكربيت ال�شامة 
التي هي من االأ�شباب املحتملة االأخرى النقرا�ص 

الدينا�شورات.
انقرا�ص  عن  هنا  نطرحها  التي  النظرية  اأم��ا 
الدينا�شورات، فهي �شبيهة بنظرية �شبق طرحها 
من جانب بع�ص العلماء، اإذ طرح اأولئك العلماء 
الدينا�شورات  له  تعر�شت  الذي  االنقرا�ص  اأن 
كان  قاتلة،  جرثومة  به  ت�شببت  وب��اء،  عن  جنم 
من القوة بحيث ق�شى على جميع الدينا�شورات، 
اإال اأن نظرية الوباء واجهت معار�شة �شديدة من 
العلماء، الأنه ال توجد جرثومة ميكنها  كثري من 
اأن تق�شي على جميع الدينا�شورات التي تتباين 
واملناعية.  اجلينية  خ�شائ�شها  يف  اأج�شادها 
الوباء  اأن  بت�شور  االإ�شكال  هذا  حل  ميكن  لكن 
الذي تعر�شت له الدينا�شورات مل يكن مقت�شرًا 
على االإ�شابة بجرثومة قاتلة، بل وعلى االإ�شابة 
بفايرو�ص قاتل اأي�شًا، فكان اأن اجتمع الفايرو�ص 

مع اجلرثومة ليوؤديا اإىل الفتك بالدينا�شورات.
اأما ما يدعم هذه النظرية فهو ما كانت ت�شببه 
يقرب  الب�شر  من  كبري  ع��دد  م��وت  من  االأوب��ئ��ة 
اأحيانًا من االنقرا�ص، فقد ت�شبب اأحد الطواعني 
الب�شر،  ثلثي  من  اأكرث  مبوت  العامل  داهم  الذي 
ول��و راف���ق ذل��ك ال��وب��اء اآن���ذاك ف��اي��رو���ص قاتل 
الب�شر.  جميع  انقرا�ص  ذل��ك  عن  نتج  فلرمبا 
وفيما يخ�ص الدينا�شورات فاإن من املحتمل اأن 
االأمر ح�شل بعد هجرة الدينا�شورات اإىل بيئة 
جديدة، كما عر�شت نظرية االجنراف القاري، 
قادرة  غري  اأج�شادها  جعلت  رمبا  الهجرة  هذه 

على مواجهة اجلراثيم والفايرو�شات معًا.
اإن هناك اأدلة عديدة على اأثر االأوبئة يف انقرا�ص 
تف�شي  اأدى  فمثاًل  احلية،  الكائنات  من  ع��دد 
انقرا�ص  اإىل   1980 ع��ام  يف  اجل��رب  مر�ص 
)ب��ورن��ه��ومل(  يف  احل���م���راء  ال���ذئ���اب  ف�شيلة 
ب��ال��دمن��ارك، اأم���ا ج��رث��وم��ة ال��ك��الم��ي��دي��ا فقد 
بالق�شاء  املا�شي  القرن  ت�شعينيات  يف  ت�شببت 
كاد  حتى  الكواال  حيوان  من  هائلة  اأع��داد  على 
كان  م�شل  اكت�شاف  يف  النجاح  لوال  ينقر�ص، 
ال�شبب يف حماية هذا احليوان من االنقرا�ص.  
يف  ح�شلت  احل��االت  ه��ذه  اأن  للنظر  وال��الف��ت 
كبريًا  تطورًا  فيه  البيطري  الطب  ي�شهد  ع�شر 
الع�شور  اأ�شواأ كثريًا يف  الواقع كان  اأن  ما يعني 
ال�شابقة، ومن املحتمل جدًا اأن هناك اأمثلة على 
ع�شور  يف  بانقرا�شها  الوباء  ت�شبب  حيوانات 
تاريخية عدة، اإال اأن االأدلة لي�شت كافية لتقدمي 

اإح�شاءات بذلك.
ملا تقدم.. ميكن القول اإن نظرية الوباء ميكن اأن 
الدينا�شورات،  النقرا�ص  معقواًل  تف�شريًا  تكون 
وال�شيما اإذا متثل الوباء باإ�شابة تلك احليوانات 
مب��ر���ص ج��رث��وم��ي واآخ����ر ف��ريو���ش��ي يف ال��وق��ت 
نف�شه، وهذا ما يح�شل يف كثري من االإ�شابات 
اإ�شابة  معها  ترتافق  ما  غالبًا  التي  الفايرو�شية 
املري�ص بجرثومة ب�شبب ان�شغال اجلهاز املناعي 
املر�ص  هذا  اإىل  ي�شار  اإذ  الفايرو�ص،  مبواجهة 
باملر�ص الثانوي، ومن املحتمل اأن االإ�شابة جرت 
ب�شبب تغري ظروف احلياة لهذه الكائنات ل�شبب 

من االأ�شباب.

ل اأدري ملاذا اأهمل العلماء نظرية اأن يكون وراء النقرا�ض 
الكبري للدينا�صورات تف�صي فايرو�ض فتاك بينها، فهذه، 

بخالف جميع النظريات الأخرى، ميكن اأن تقدم تف�صريًا 
مقنعًا ملا ح�صل اآنذاك، اأما النظريات الأخرى فت�صوبها 

نقاط �صعف كبرية. وقبل اأن نتناول نظريتنا عن انقرا�ض 
الدينا�صورات، �صنتناول ب�صكل موجز اأهم ما طرح من 

نظريات حول هذا الأمر.

ه���ل ت�����ش��ب��ب ف���اي���رو����س ف��ت��اك 
بالنقرا�س الكبري للدينا�ش�رات؟ 

اأ.م .د با�شم حممد حبيب



يف  ب��اأم��ان  للمدار�ص  "العودة  اعتبار  رغ��م 
ال�شيطرة  مركز  فاإن  اأولوية،   2021 خريف 
على االأمرا�ص CDC  عاد واأ�شدر حتديثا 
ل��الأدل��ة اجل��دي��دة على  "وفقًا   الإر���ش��ادات��ه، 
متحور "دلتا" املنت�شر واملعدي للغاية"، فقد 
اأو�شى املركز، ف�شال عن التطعيم،  ب�شرورة 
وقائية  �شرتاتيجيات  و�شع  الكمامات،  لب�ص 
واح��د(  )م��رت  مب�شافة  كااللتزام  متعددة، 

اختبارات  اإج��راء  الطالب،  بني  االأق��ل  على 
الفح�ص، التاأكد من التهوية، غ�شل اليدين، 
اآداب ال�شعال والعط�ص، التنظيف والتطهري.

معركة ال�صا�صات الألكرتونية
حمدقني  كاماًل  درا�شيًا  عامًا  اإكمالهم  بعد 
االآب��اء  يخو�ص  قد  االألكرتونية،  ب�شا�شتهم 
للعودة  اأط��ف��ال��ه��م  لتهيئة  ج��دي��دة  معركة 
للمدر�شة، بالتزامن مع تقلي�ص وقت بقائهم 

اأمام ال�شا�شات.
 – جونز  كاندي�ص  االأط��ف��ال  طبيبة  وتقول 
التدخل  االآب���اء  ي��ح��اول   :Today مل��وق��ع 
اأطفالهم  مي�شيه  ال��ذي  ال��وق��ت  م��ن  للحد 
اأمام ال�شا�شات، ليتفاجوؤوا منهم مبوجة من 
لكن  والتحدي،  واالن��زع��اج  الغ�شب  نوبات 
اأن ال يثني االآباء عن حتقيق نوع  هذا يجب 

من التوازن بهذا االأمر.

العودة للمدار�ض

اىل  للعودة  الكامل  اال�شتعداد  املعلمني  على 
املدار�ص بعد فرتة احلجر ال�شحي، وتقدم 
العديد من املوؤ�ش�شات ال�شحية بالعامل جملة 

ن�شائح عملية وا�شرتاتيجيات واأن�شطة.
بكل  وا�شعة  دراية  على  يكون  اأن  املعلم  على 
معاناة طلبته، كما عليه اأن يكون على اطالع 
تواجهها  التي  التحديات  بح�شيلة  م�شّبق 

املجتمعات املدر�شية عمومًا.
اجلائحة  اأثناء  لطالبه  املعلم  دعم  يعتمد 
التي  املهارات  من  العديد  على  بعدها  وما 
والتوجيه  امل�شورة  يوميًا كتقدمي  ي�شتخدمها 
من  مبزيد  متبوعًا  واالأك��ادمي��ي،  العاطفي 

الإع��ادة  العملية  واال�شرتاتيجيات  االأدوات 
بناء العالقات ودعم الطلبة.

عقل منفتح
الطلبة  م��ن  جمموعة  ك��ل  جت���ارب  تختلف 

بال�شف الواحد عن الوباء عن غريها، 

��دة ت���اج��ه  حت��دي��ات م��ع��قَّ
الع�دة اإىل املدر�شة 

وفقا لتقارير الأمم املتحدة، ت�صببت جائحة كورنا يف اإحداث 
اأكرب ا�صطراب باأنظمة التعليم بجميع اأنحاء العامل، اإذ اأثرت 

على 1.6 مليار متعلم يف 190 دولة. وبينما ي�صتعد ماليني 
الأطفال للعودة ملدار�صهم، فاإن الأمر لن يخلو من حتديات، 

ب�صبب ا�صتمرار العواقب ال�صحية والقت�صادية والجتماعية 
للوباء وحتوراته.

ترجمة: اآلء فائق
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مهارات  م�شتويات  اأي�شًا  لديهم  تتباين  كما 
التاأقلم واملرونة بالتعامل مع تلك التجارب. 
وج���ود ع��ق��ل منفتح ب�����ش��اأن م��ا ق��د مي��ر به 
�شيكون  معه  �شيتعاملون  وك��ي��ف  الطلبة، 

مهمًا.
املعلم جزء من فريق

قد  املعلم  يواجهها  التي  التحديات  بع�ص 
اأن زمالءه  تكون مربكة، لكن عندما يدرك 
االأخرى  واملدار�ص  املدر�شة  بنف�ص  املعلمني 
امل�شاألة  �شتكون  امل�شكالت  نف�ص  يواجهون 

اأقل تعقيدًا. 
على كل معلم مراقبة احلدود املنا�شبة ب�شاأن 
خ�شو�شية الطلبة، واال�شتفادة من املعلمني 
الدعم  على  للح�شول  االآخ��ري��ن  وامل����دراء 
تعّلمه من  واأن يت�شارك معهم ما  والتوجيه، 
وما  ال�شحي  احلجر  ف��رتة  خ��الل  خ��ربات 

بعدها.
فريق املعلم يتخطى حدود 

مدر�صته
يف الكثري من بلدان العامل يكون للمنظمات 
ال���دول���ي���ة وم��ن��ظ��م��ات ال���ق���ط���اع ال��ث��ال��ث 
تقدمي  يف  فاعل  دور  املجتمعية  واجلماعات 

الدعم للمعلم والطالب.
ا�شتجابات عاطفية خمتلفة

قد  التي  اخل�شارات  اأن��واع  الختالف  نظرًا 
اجلائحة،  فرتة  خالل  الطلبة  لها  يتعر�ص 
ف��ق��د ي����رى امل��ع��ل��م اأن����واع����ًا خم��ت��ل��ف��ة من 
الطلبة  �شي�شتجيب  العاطفية.  اال�شتجابات 
بطرق خمتلفة للتجارب ال�شعبة، وقد يظهر 

يوم  من  خمتلفة  ا�شتجابات  الطالب  نف�ص 
الآخر.

�صرورة عدم جتاهل ال�صلوك 
املقلق

الذي  للطالب  املعلم  مراعاة  ال�شروري  من 
فقد عزيزًا له، مع ذلك يجب عدم جتاهل 
خطورة.  اأك��رث  ل�شيء  ت�شري  فقد  اإ���ش��ارات��ه 
واملعاجلة  امل�شاعدة  الربامج  مديرة  ت�شلط 
بع�ص  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ك���ارو  ج��ني  النف�شية 
عليك  يجب  اأن��ه  على  ت��دل  التي  العالمات 
اإ�شايف  دعم  على  للح�شول  الطالب  اإحالة 

بال�شحة النف�شية.
بحالته  كبري  لتغريُّ  ال��ط��ال��ب  يتعر�ص  ق��د 
اأي���ام،  ب�شعة  م��ن  الأك���رث  ي�شتمر  امل��زاج��ي��ة 
كانخفا�ص احلما�ص، ابتعاده عن اأ�شدقائه، 

و�شعوبة تركيزه بدرو�شه، والبكاء.
نق�شان  اأو  زي��ادة  اإم��ا   - بوزنه  كبري  تغريُّ 
بال�شراعات  غالبًا  ال�شهية  تتاأثر  حيث   -

النف�شية.
تعر�ص الطالب لتعب ي�شتمر الأكرث من ب�شعة 
اأمناط النوم  اأيام، فهذا موؤ�شر لتغريات يف 

ميكن ربطها مبخاوف ال�شحة العقلية.
نوبات غ�شب متناوبة تبدو خارجة عن طابع 

�شخ�شية الطالب االعتيادية.
التعليم بعد احلجر ال�صحي 

بحاجة لبع�ض النتظار
التعلم  على  ب��ال��ق��درة  الطلبة  ي�شعر  ال  ق��د 
بنف�ص الوترية التي اعتادوا عليها قبل تف�شي 
تخريبيًا.  �شلوكا  يظهرون  وق��د  اجلائحة، 

جتربة  الرتكيز  على  املعطلة  ال��ق��درة  تعد 
اأو  الفجيعة  من  عانوا  الذين  للطلبة  �شائعة 
بع�ص  ب��اأن  االع��رتاف  املهم  من  ال�شدمة. 
الطلبة، قد يكونوا متلهفني للعودة ملدار�شهم 
من  فاتهم  ما  لتعوي�ص  ا�شتعداد  على  وهم 

درو�ص.
ت�صّوه روابط التعلق

ال�شارمة،  ال�شحي  احلجر  لتدابري  نتيجة 
قد يعاين الكثري من الطالب من ارتباطات 
م��ت��ق��ط��ع��ة، ك��االن��ف�����ش��ال ع���ن ال��وال��دي��ن 
م��ف��ه��وم مرتبط  ه���و  ال��ت��ع��ل��ق  واالأج�������داد. 
حياتنا.  ط��وال  بنا  �شلة  ذو  لكنه  بالر�شع، 
عالقات  لديهم  �شنًا  االأك��رب  الطالب  حتى 
ارت��ب��اط م��ع ال��ك��ب��ار يف ح��ي��ات��ه��م، وك��ذل��ك 
هذه  كانت  اإذا  واأقرانهم.  اأ�شدقائهم  مع 
العالقات متوترة اأو مقطوعة، فمن املحتمل 

اأن يعاين الطالب من ال�شيق العاطفي.
ال�شدمة

ق��د ي��ب��دو االأم����ر وك��اأن��ه ل��غ��ة درام��ي��ة، 
ل���ك���ن ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ك��ان��ت 

جت��رب��ة م�����ش��رتك��ة ل��ك��ل من 
واالأف���راد.  املجتمعات 

ما�شة  ح��اج��ة  ث��م��ة 
ما  وفهم  ملعاجلة 
بال�شبط،  حدث 
وال����ع����م����ل م���ع���ًا 
طريقة  الإي���ج���اد 

ل��ل��م�����ش��ي ق���دم���ًا. 
���ش��ي��ح��ت��اج ال��ط��الب 

النف�شية لدعم  الذين عانوا من ال�شدمات 
معلميهم ومدرائهم.

ا�شرتاتيجيات واأن�شطة لت�شهيل العودة
العرتاف مبا حدث

ال  قد  اجلائحة  بو�شع  اخلو�ص  اأن  حني  يف 
يكون مفيدًا، لكن من املهم االعرتاف بحجم 
ما مررنا به، من ال�شروري اإيجاد توازن بني 
التي  والت�شحيات  املوقف  فداحة  اح��رتام 
ُيطلب من النا�ص القيام بها واخل�شائر التي 

عانوا منها دون اإثارة املوقف.
دعهم يتكلمون

االأفكار  من  الكثري  الطالب  لدى  يكون  قد 
والتدابري احلالية  ب�شاأن الفريو�ص  واالأ�شئلة 
تعليمهم.  يف  �شيوؤثر  وك��ي��ف  بها  امل��ع��م��ول 

حاجة  ثمة  اأن بالطبع،  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 

تعوي�ص  على  ق���ادرون  الطلبة 
ذلك من خالل  يتم  درو���ص.  من  فاتهم  ما 
حت��ق��ي��ق ت����وازن ب��ني امل��زي��د م��ن ال��درو���ص 

االأكادميية واالإبداعية واملهنية.
اإيجابية املعلم مع طلبته

االع��رتاف  للغاية  املهم  من  اأن��ه  حني  يف 
ب��ال��ت��ح��دي��ات واخل�����ش��ائ��ر ال��ت��ي م��ررن��ا 
فمن  اجلائحة،  ب�شبب  جميعًا  بها 
املحتمل اأن يكون النهج االإيجابي 
ي�شاعد  قد  مفيدًا.  للم�شتقبل 
الرتكيز يف بناء عالقات قوية 
والتطلع للم�شتقبل بثقة عالية 
اأثرًا اإيجابيًا يف التخفيف من 
منه  يعاين  ال��ذي  القلق  بع�ص 

الطلبة.
ع��ل��ى امل��ع��ل��م م��ن��اق�����ش��ة ال��ن��ق��اط 
االإيجابية التي نتجت عن اجلائحة. 
االأ���ش��ي��اء  م��ن  الكثري  ب���اأن  االع����رتاف 
ال�����ش��ي��ئ��ة ح���دث���ت وحت������دث، ع��ل��ي��ه اأن 
اخلطوط  عن  البحث  على  ي�شجعهم 

الف�شية بحياتهم.
بكيفية  التفكري  منهم  ويطلب 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار 
ب��ع�����ص ال��ن��ق��اط  اجل��ي��دة. 
ميزاتها  للجائحة  اأن  مثل 
كذلك، فالنا�ص قللوا من 
�شياراتهم،  ا���ش��ت��خ��دام 
بانخفا�ص  �شاهم  مما 

والكثري  ال��ت��ل��وث،  ن�شبة 
منا التزم امل�شي وركوب الدراجات الهوائية. 
االعرتاف  اأن  التاأكيد على  املهم كذلك  من 
اأو يقلل من  ال�شلبيات  باالإيجابيات ال يبطل 

�شاأنها.
بناء عالقات

ال��ط��الب قد  يكون  ق��د  التي  االأ���ش��ي��اء  اأح��د 
ال�شحي  احل��ج��ر  ق��ي��ود  ب�شبب  ف��ق��دوه��ا 
ال�شعور  املدر�شية،  اجل��داول  عرقلت  التي 
مع  والتوا�شل  املدر�شي  للمجتمع  باالنتماء 
ميكن  الذي  الن�شاط  ي�شاعد  قد  االآخرين. 
اأو   - باأكملها  طالب  �شعبة  فيه  ت�شارك  اأن 
حتى مدر�شة باأكملها - يف اإعادة بناء �شعور 
البع�ص  بع�شهم  م��ع  بالتوا�شل  ال��ط��الب 

وبالتايل زيادة انتمائهم للمدر�شة.
التطلع للفنون

يف  االإب��داع��ي��ة  الفنون  ت�شاعدنا  م��ا  غالبا 
ال��ت��ع��ب��ري ع��ن م�����ش��اع��رن��ا ال��ت��ي ن��ك��اف��ح من 
ت�شاعدنا  اأو  بالكلمات  عنها  التعبري  اأج��ل 
االأوقات  بالوحدة يف  �شعورنا  بالتخل�ص من 
االبداعي،  الفن  يكون  اأن  ميكن  ال�شعبة. 
والفنون  املو�شيقية  باملقطوعات  متمثال 
امل�شاعر  لبع�ص  العاك�شة  وال��درام��ا  املرئية 
مفيدة  طريقة  الطلبة  بها  ي�شعر  قد  التي 

لتحفيز الطلبة.

ت������رج������م������ة

عن/منتل هيلث
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اخلالفة  وانتهت  امل�شتع�شم  وُقِتل  م�شلم،  األ��ف 
العبا�شية ببغداد.

احلزم واليقظة
احلاج ابراهيم بنّي اأن املعت�شم باهلل كان كرميا 
عنه  ق��ال  الديانة.  ح�شن  الباطن  �شليم  حليما 
وجده  كاأبيه  متدينا  ك��ان  ال��دي��ن:  قطب  ال�شيخ 
وعلو  واحل��زم  التيقظ  يف  مثلهما  يكن  مل  ولكنه 
باخلفاجي  يعرف  اأخ  للم�شتن�شر  وك��ان  الهمة، 
يقول:  وكان  وال�شهامة،  ال�شجاعة  يف  عليه  يزيد 
نهر  باجليو�ص  الأع���ربن  االأم���ر  اهلل  مّلكني  اإن 
وا�شتاأ�شلهم،  التتار  من  البالد  وانتزع  جيحون 
وال�شرابي  الدويدار  ير  مل  امل�شتن�شر  تويف  فلما 
منه،  وخ��اف��وا  االأم���ر  اخلفاجي  تقليد  وال��ك��ب��ار 
واآثروا امل�شتع�شم للينه وانقياده ليكون لهم االأمر 

فاأقاموه. 

فبعث  موقفه،  عن  امل�شتع�شم  اخلليفة  تراجع 
فطلب  ملفاو�شته،  هوالكو  اإىل  عهده  وويل  بابنه 
هوالكو منهم اإلقاء ال�شالح وخروج جي�ص اخلليفة 
باأكمله من بغداد اإىل مع�شكر املغول بدون �شالح، 
روؤو���ص  بقطع  وق��ام  بوعده  هوالكو  حنث  وهناك 
ع�شرات االألوف من ال�شباط واجلنود على مراأى 

من �شكان بغداد وويل العهد املعظم. 
الذهب  م��ن  حو�شا  فوجد  ب��غ��داد  ه��والك��و  دخ��ل 
االأحمر اخلال�ص يف �شاحة الق�شر.. يقول املوؤرخ 
الهمذاين: "وق�شارى القول اإن كل ما كان خلفاء 
بني العبا�ص قد جمعوه خالل خم�شة قرون و�شعه 
املغول بع�شه فوق بع�ص فكان كجبل على جبل". 

مقتله
وي�شيف احلاج مدير ق�شم اال�شرحة: اتخذ اأحد 
ُقواد املغول مقّر مع�شكره باإزاء باب َكْلَوَذا الذي 

وجيء  ال�شرقي،  الباب  منطقة  يف  اليوم  هو 
بامل�شتع�شم اإىل ذاك املع�شكر. وعندما قب�ص 
هوالكو على اخلليفة قيل لُه اإنه لو قتله واأريقت 
دماوؤه على االأر�ص ف�شتحدث كوارث عظيمة، 
باأن يو�شع اخلليفة يف جلد بقر  فاأمر هوالكو 

واأن ي�شرب بداخله حتى ميوت. 
وقد  �شفر   14 االأرب��ع��اء  يوم  مقتلِه  يوم  وك��ان 
اأخذه املغول اأ�شريًا وكانوا يهابون قتَله اأوال ثم 
الطو�شي  والن�شري  العلقمي  ابن  عليهم  هون 
قتَله، فقتل رف�شًا وقيل بل خنق وقيل بل اأغرق، 
وُدِر���ص قربه،  قتُله  كان  يعلم حقيقة كيف  وال 
وكان عمرُه يومئذ 46 �شنة واأربعة اأ�شهر، ومدة 
خالفتِه 15 �شنة وثمانية اأ�شهر، ومبقتلِه انتهى 

ع�شر الدولة العبا�شية. 
�صريح امل�صتع�صم باهلل

م�شجد  اال�شرحة  ق�شم  مدير  احلاج  وو�شف 
املهمة  االأث��ري��ة  االأبنية  من  باأنه  امل�شتع�شم 
يف ب���غ���داد، وي��ق��ع ه���ذا امل�����ش��ج��د ق��ري��ب��ا من 
حملة  يف  االأعظمية،  حي  يف  ع�شرين  �شارع 
امل�شتع�شم  اخلليفة  قرب  يحوي  وهو  الن�شة، 
من  العبا�شي  الها�شمي  امل�شتن�شر  بن  باهلل 
 609 عام  ولد  الذي  العبا�شية،  الدولة  خلفاء 
عملية  اأجريت  حيث  ه�،   656 عام  وتويف  ه�، 
عرث  ول��ق��د  1993م،  ع��ام  م��وق��ع��ِه  يف  تنقيب 
�شاهد  على  روؤوف  ال�شالم  عبد  عماد  امل��وؤرخ 
وبنائه  وامل�شجد  املرقد  جتديد  وج��رى  القرب 
البناء  م�شاحة  وتبلغ  1426ه����/2005م،  عام 
300م2،  اجلامع  ح��رم  وم�شاحة  1000م2، 
واأعيد  حديثة،  بعمارة  امل�شجد  مبنى  وبني 
ل��ه غ��رف��ة خلف احل��رم؛  وبنيت  امل��ق��ام  ب��ن��اء 
يف�شل بينه وبينها ب�شاحة طارمة كما بني يف 
امل�شجد غرفة لالإمام ومرافق منوعة باأ�شلوب 
حديث، ويت�شع امل�شجد الأكرث من مئتي م�شٍل، 
وتقام فيِه حاليا ال�شلوات اخلم�ص فقط، وهو 
اأر�شية  كتبديل  واالدام���ة  ال�شيانة  ط��ور  يف 
واإدامة  االيطايل  والونك�ص  املرمر  من  املرقد 
لل�شالة  الداخلي  احل��رم  و�شيانة  القرب  قبة 
بتوجيه من قبل ديوان الوقف ال�شني واإ�شراف 

دائرة املراقد واملقامات ال�شنية.

وامل�شجد  املرقد  زارت  العراقية  ال�شبكة  جملة 
والتقت  تفا�شيله  على  ال�شوء  لت�شليط  االآث��ري 
ق�شم  مدير  ابراهيم  خليل  ق�شي  احلاج  ال�شيد 
ال�شنية  واملقامات  دائرة اال�شرحة  اال�شرحة يف 

يف ديوان الوقف ال�شني.
عبد  اأب��ا  اإن  ابراهيم:  خليل  ق�شي  احل��اج  يقول 
"امل�شتع�شم باهلل" عبد اهلل بن من�شور  املجيد 

امل�شتن�شر باهلل )1213 - 656 ه� /1258( كان 
عامي  بني  حكم  بغداد،  يف  عبا�شي  خليفة  اآخ��ر 

1242 و1258 بعد اأبيه امل�شتن�شر باهلل.
ق�صته مع العلقمي

ال��دول��ة  امل��غ��ول  غ��زا  ه��� /1258،  ع���ام656  ويف 
اأن  بعد  خ���ان.  ه��والك��و  ق��ي��ادة  حت��ت  العبا�شية 
���ش��ق��ط��ت ب���غ���داد يف اأي���دي���ه���م، اأع�����دم ه��والك��و 

العلقمي  الدين بن  اأن قام موؤيد  بعد  امل�شتع�شم 
مب�شاعدة املغول يف خطتهم حيث ا�شتطاع بحكم 
اأن يحث على �شرف جي�ص  دولة  كوزير  من�شبه 
وب�شبب  والعباد،  البالد  اأمن  بذريعة  امل�شتع�شم 
جهل امل�شتع�شم �شرف اجلي�ص ومل َيْبَق يف اآخر 
اآالف مقاتل، مما كان �شببا يف  اإال ع�شرة  اأيامه 
دخول جي�ص هوالكو بغداد وقتل مليون وثمامنئة 

ا�صتهرت الأعظمية واأخذت ت�صميتها من م�صجد ومرقد الإمام الأعظم اأبو حنيفة 
النعمان، لكنها ت�صم العديد من املراقد التاريخية ومن بينها مرقد امل�صتع�صم باهلل 

حيث يقع هذا امل�صجد قريبًا من �صارع ع�صرين يف حملة الن�صة.

اآخ�����ر خ��ل��ف��اء ال���دول���ة ال��ع��ب��ا���ش��ي��ة
امل�شتع�شم باهلل...

عامر جليل ابراهيم - ت�ش�ير ح�شني طالب
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تغيري  اأي  والدليل عدم وجود  نتائجها حم�شومة 
ال�شخ�شيات  يف  كبري  اأملنا  للمجتمع،  ايجابي 
من  والتي  االنتخابات  يف  ف��ازت  التي  اجلديدة 
الريا�شيني  م��ن  بها  الب��ا���ص  جمموعة  �شمنها 

يف  ال�شابق  النائب  الريا�شة  اب��ن  مقدمتهم  يف 
ال��ذي  الكعبي  ح�شن  اال�شتاذ  العزيز  ال��ربمل��ان 
وقف مع الريا�شيني طيلة الفرتةاملا�شية ونتمنى 
ان يبقى مدافعا عن الريا�شيني بعد الفوز الذي 
ناجحة  كانت  التي  االنتخابات  ه��ذه  يف  حققه 
وا���ش��ار   ، االخ��ت��ي��ار  عملية  خ��الل  م��ن  و�شفافه 
من  االنتخابات  الريا�شية  اال�شرة  م�شاركة  اىل 
لالنتخابات  اأكرث من 20 مر�شح  م�شاركة  خالل 
�شيكون  الربملان   وو�شلو  فازو  اذا  بالتاأكيد  وهم 
طبعا  وه��ذا  والريا�شة،  ال�شباب  جلنة  مكانهم 

انت�شار للريا�شيني جميعًا. 

فر�شة للتغيري

�شوادي  الدويل جا�شم  النجم  من جانبه حتدث 

كانت  م��وؤخ��را  اأنتهت  التي  االنتخابات  ق��ائ��اًل: 
فر�شة لتجديد الدماء وقد حدث ذلك فعاًل من 
اىل  الريا�شية  ال�شخ�شيات  بع�ص  و�شول  خالل 

الربملان، يف انتخابات نزيهه و�شفافه.
 وا����ش���اف ن��ت��و���ش��م ب��ال��ق��ادم��ني خ���ريا يف دع��م 
اأهمية  ب��اع��ط��اء  العراقية  الريا�شية  احل��رك��ة 
كربى لريا�شتنا التي عا�شت مراحل ع�شيبة يف 
الفرتات ال�شابقة، بل تراجعت اىل الوراء نتيجة 
لكن  عليها  القائمني  قبل  بها من  االهتمام  عدم 
وتبوؤها  العراقية  الريا�شة  تطور  يف  كبري  ملنا 

مكانتها الالئقة.

بروز امل�اهب العراقية

ان  لعيبي  عبا�ص  ال�شابق  ال��دويل  ال��ع��داء  وق��ال 
نحو  للتغيري  فر�شة  كانت  الربملانية  االنتخابات 

االأف�شل.
االأمرين  عانت  العراقية  الريا�شة  ان  وا�شاف   
خالل الفرتات ال�شابقة ب�شبب الال ابالية وغياب 
هذه  يف  ونتطلع   ، امل�شوؤولني  قبل  من  االهتمام 
اهمية  ت��درك  �شخ�شيات  روؤي��ة  اىل  االنتخابات 
الريا�شة وتعمل على تطويرها بعد الرتاجع الذي 
ا�شابها واو�شلها اىل طريق م�شدود يف ال�شنوات 
منتخباتنا  اأك��رث  خ��روج  راأي��ن��ا  ولقد  ال�شابقة، 
بخفي  واالآ�شيوية  العربية  البطوالت  الوطنية من 
لتغيري  فر�شة  هي  االأخ��رية  فاالنتخابات  حنني، 
يتبدل  اأن  امتنى   ، ال��ع��راق��ي  الريا�شي  امل�شار 
من  عهدها  �شابق  اىل  ريا�شتنا  وت��ع��ود  احل��ال 

خالل ح�شدها للبطوالت العربية واالآ�شيوية.
العكيلي:  م��ه��دي  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شحفي  وي��ق��ول 
يف  مر�شح  من  اأك��رث  هناك  يكون  ان  نتمنى  كنا 
خريا  نتامل  لكننا  االنتخابات،  بهذه  الريا�شة 
باحلكم ال�شابق حممود العبيدي الذي كان يعمل 
مديرا ل�شباب الكرخ وم�شت�شار يف وزارة ال�شباب 
والريا�شة والذي فاز يف االنتخابات، اأملنا كبري 
يف حدوث تغيري للريا�شة العراقية بعد االأنحدار 
الوا�شح  االهمال  نتيجة  اأ�شابها  الذي  اخلطري 
عموما  ال�شابقة،  ال��ف��رتات  يف  اأ���ش��اب��ه��ا  ال���ذي 
املهام يف  و�شيت�شلم  انتهت  الربملانية  االنتخابات 
�شخ�شيات  اجلديدة  ال�شبابية  الربملانية  اللجنة 

نتمنى ان تعمل بجدية من اأجل عودة االجنازات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��راق م��ن خ���الل دع���م االن��دي��ة 
الريا�شية  االلعاب  جلميع  الوطنية  واملنتخبات 
من  به  معمول  كان  كما  القدم  كرة  فقط  ولي�ص 

قبل امل�شوؤولني ال�شابقني.  

 بغداد/ اأحمد رحيم نعمة

القدم  العراق بكرة  ال�شابق ملنتخب  النجم  واكد 
الريا�شيني  ن���رى  ع��ن��دم��ا  ج���دا  م��ف��رح  :���ش��يء 
الربملانية،  االنتخابات  يف  ي�شاركون  العراقيني 
الدفاع  ي�شتحق  ملن  اأ�شواتهم  اأعطاء  اأج��ل  من 
عن البلد ، �شيما وان البع�ص من املر�شحني هم 
ريا�شيني وي�شتحقون املن�شب الربملاين من اأجل 
وكلنا  ذهبنا  لقد  والريا�شيني،  الريا�شة  دع��م 
اأف�شل، وحدث  ال�شابق اىل  الواقع  تغيري  اأمل يف 
كبرية  جمموعة  انتخاب  خ��الل  من  فعاًل  ذل��ك 
بالواقع  ترتقي  ان  نتمنى  التي  ال�شخ�شيات  من 
خ��الل  ف���رتات ع�شيبة  ع��ا���ص  ال���ذي  ال��ع��راق��ي 

املراحل ال�شابقة.
وا�شاف ان املواطن العراقي يريد االأمن واالأمان 
العامل  بلدان  �شعوب  الراقية حاله حال  والعي�شة 
يف  الفائزين  بف�شل  ذلك  يتحقق  اهلل  �شاء  وان 

االنتخابات . 

فر�شة لختيار الأف�شل

ع��دن��ان  ال��ري��ا���ش��ي  ال�شحفي  ق���ال  جهته  م��ن 
ال�شعب  ام��ام  فر�شة  االنتخابات  ان  ال�شوداين: 
وجدت  لال�شف  لكن  ميثله  من  اف�شل  الختيار 
م�شاركة �شعيفة ال تلبي الطموح يف تغيري �شورة 
يتذمر  جميعنا  لال�شف   ... نعي�شه  الذي  الواقع 
الج��راء  بايدينا  ال��ق��رار  يكون  وحينما  وينتقد 

التغيري نرتدد ونتاخر عن اتخاذ القرار املنا�شب.
      

م�شاركة �شرورية

امل��درب اجلوي جابر حممد عن فرحته  واع��رب 
بامل�شاركة يف االنتخابات الربملانية العراقية وقال 
لقد �شاركت يف هذه االنتخابات من اجل اختيار 
االف�شل الذي يخدم ال�شعب العراقي الذي عانى 

الويالت خالل ال�شنوات ال�شابقة .
اأم��را  ك��ان  باالنتخابات  امل�شاركة  ان  وا���ش��اف   
�شروريا لغر�ص امل�شاهمة يف تغيري الواقع املرير 
الريا�شي  �شيما  العراقي  املواطن  يعي�شه  ال��ذي 
الذي كان والزال مهم�شا التدعمه الدولة ، امتنى 
كانت  ال�شابقة  فاالنتخابات  احل���ال  يتغري  ان 

عرب الريا�شيون العراقيون عن متنياتهم 
ان ينجح الربملان املنتخب يف تقدمي 
م�شاريع قوانني تدعم الريا�شة العراقية 
معربني عن ابتهاجهم مب�شاركة ابناء 
�شعبهم فرحة العر�ص االأنتخابي.
 وقال الريا�شيون يف احاديث ملجلة 
ال�شبكة العراقية اننا ناأمل ان حتظى 
الريا�شة العراقية باهتمام من الربملان 
يعيد ابطالها اىل من�شات التتويج العاملية 
والقارية والعربية .

بعد النتخابات 
الريا�شي�ن يتطلع�ن  اإىل دعم 

ي�شعهم على �شكة الإجنازات

جاسم سوادي

عباس لعيبي

ليث حسين
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 �شّخ�ص املراقبون وجود فارق كبري بني م�شتوى 
واملو�شم  املا�شية  املوا�شم  يف  الالعبني  واأداء 
احلايل، اإذ كان اأداء غالبية الفرق  باهتًا الميتُّ 
من  بالرغم  احل��دي��ث��ة،  ال��ك��رة  اإىل  �شلة  ب��اأي��ة 

ا�شتعانتها بالعبني حمرتفني.
بالتاأكيد دور  له  الهابط لاّلعبني  امل�شتوى   هذا 
العراقية  الوطنية  املنتخبات  اإخفاقات  يف  كبري 
يعرفها  قاعدة  وه��ذه  اخلارجية،  البطوالت  يف 
ال���دوري  ك��ان  اإذا  ال��ك��روي:  بال�شاأن  املعنيون 
على  يح�شل  لن  الوطني  املنتخب  ف��اإن  �شعيفًا 

العبني جيدين.
عدد   اإىل  حتدثت  العراقية"  ال�شبكة  "جملة 
م��ن امل��درب��ني وال��الع��ب��ني ع��ن اأ���ش��ب��اب تراجع 

م�شتوى الدوري العراقي:
مازلنا يف البداية

قا�شم:  با�شم  النفط  ن��ادي  فريق  م��درب  يقول 
هذه  لغاية  العراقي  الكروي  ال��دوري  "مازال 
اجل��دول  ح�شب  ي�شري  الثالثة-  -وه��ي  املرحلة 
املقرر ب�شبب عدم تاأجيل املباريات، يف املوا�شم 
كثرية  تاأجيالت  البداية-  -يف  حدثت  ال�شابقة 

نتائج  ع��ل��ى  �شلبيًا  ت��اأث��ريه��ا  ك���ان  ل��ل��م��ب��اري��ات 
االأن���دي���ة. يف ه���ذا امل��و���ش��م -وه���و ب��ال���ش��ك يف 
املباريات  يف  تتلكاأ  اأن  من  للفرق  البد  بدايته- 
املرحلة  نهاية  يف  مازلنا  اأننا  وال�شيما  االأوىل، 
الثالثة، اأمتنى اأن يحافظ دورينا على الدقة يف 
مواعيد املباريات، واأن ال يخ�شع للتاأجيالت التي 
رمبا تدخله يف نفق مظلم، واأن ت�شتمر االأندية يف 
تاألقها واأن تتجاوز االأندية املرتاجعة يف نتائجها 
ويتجاوز  اإىل جناحه  ال��دوري  يعود  لكي  اأزمتها 

تذبذب النتائج."

دوري �صعيف 
لكن املدرب جابر حممد له راأي اآخر يف م�شتوى 
"ففي  –بال�شعيف-  و���ش��ف��ه  ال���ذي  ال����دوري 
ت�شارك  الريا�شية عندما  اأنديتنا  ال�شابق كانت 
النجاح حليفها، ب�شبب قوة  اأية بطولة يكون  يف 
منتخباتنا  اإن  ب��ل  ال��ع��راق��ي،  ال��ك��روي  ال���دوري 
اأي��ة  يف  مرعبًا  رق��م��ًا  تكون  م��ا  دائ��م��ًا  واأنديتنا 
البطوالت  واأثبتنا ذلك يف  ت�شارك فيها،  بطولة 
التي ح�شدتها اأنديتنا، فقد كانت متتلك طواقم 
يقدموا  اأن  ا�شتطاعوا  جيدين  والعبني  تدريبية 
اأروع العرو�ص يف البطوالت اخلارجية، وال�شيما 
االأوفر  لها احلظ  كان  التي  الفرق اجلماهريية 
على  تربعها  ب�شبب  اخلارجية،  امل�شاركات  يف 
ف�شاًل  طويلة،  ف��رتة  ال��ع��راق��ي  ال���دوري  عر�ص 
الوطني  املنتخب  جنوم  ملعظم  ا�شتقطابها  عن 
العراقي، لكننا اليوم ن�شاهد دوري كرة مب�شتوى 
اأي   الفرق  تقدم  اإذ مل  انطالقته،  �شعيف منذ  
بالرغم  املا�شية،  االأدوار  يذكر يف  فني  م�شتوى 
حمرتفني،  العبني  االأندية  غالبية  امتالك  من 
لكن يبقى الدوري الكروي العراقي من اأ�شعف 
هل  ال�شبب،  ما  ندري  وال  العامل،  يف  الدوريات 
يف نوعية الالعبني اأم يف الكوادر التدريبية التي 
الوحيدة  االإيجابية  النقطة  الفرق،  ت�شرف على 

يف هذا الدوري اأنه غري قابل للتاأجيالت." 
غمو�ض

"اأن  اأحمد عبد اجلبار  الكرخ  يرى مدرب  فيما 
يف  ال���دوري  الأن  مبهمًا  م���ازال  ال��ف��رق  م�شتوى 
ثالث  �شوى  عليه  متر  مل  اإذ  انطالقته،  بداية 
نتائجها  املعروفة  االأندية  فبع�ص  فقط،  مراحل 
العبيها،  ان�شجام  ع��دم  ب�شبب  م�شتقرة  غ��ري 
اجلاهزية،  اإىل  الو�شول  حتاول  االخرى  الفرق 
اإجمااًل م�شتوى الفرق -لغاية االآن- غري م�شتقر، 
اأعتقد يف املراحل املقبلة �شت�شتد املناف�شة ويكون 
الدوري الكروي اأقوى، وال�شيما اأن غالبية االأندية 
ت�شم جمموعة من الالعبني املحرتفني من دول 
لغاية  لكن  ل��ل��دوري،  ق��وة  يعطي  وه��ذا  خمتلفة، 
-وكما  املباريات،  يف  املحرتفون  يظهر  مل  االآن 
فالدوري  ال��دوري،  انطالقة  بداية  ب�شبب  قلت- 
كلما كان قويًا بالتاأكيد �شتظهر املواهب الكروية، 

قادرة  قوية  منتخبات  ت�شكيل  ن�شتطيع  وبالتايل 
على املناف�شه يف البطوالت اخلارجية، نتمنى اأن 

تزداد قوة الدوري يف املباريات املقبلة."  
مناف�ض على اللقب

جثري  قحطان  الطلبة  ن��ادي  فريق  م��درب  اأم��ا 
فقال: بالرغم من اأن الدوري يف بدايته والفرق 
يف  الثالث  النقاط  لتخطف  بينها  فيما  تتناف�ص 
يتناف�ص يف  الطلبة من �شمنهم  املباراة، وفريق 
ال�شباق،  نحن نلعب اليوم بفريق �شابي جمتهد 
يطمح لتقدمي الكثري يف هذا املو�شم،  فالنتائج 
اال�شتعداد  اأمت  على  ونحن  لنا،  بالن�شبة  جيدة 
للمناف�شة مع الفرق اجلماهريية. نطمح بدوري 
التي  والتوقفات  التاأجيالت  م��ن  خ��اٍل  ممتاز 

تق�شي على متعة الكرة وامل�شاهدة." 
تقارب امل�صتويات

عبدالغني  الو�شط  نفط  فريق  م��درب  ويعتقد 
لقب  االأق��رب على  املناف�ص  فريقه هو   اأن  �شهد 
وال���زوراء،  وال�شرطة  اجلوية  ف��رق  مع  ال���دوري 
"ب�شراحة الفرق لغاية هذه اجلولة متقاربة يف 
االأداء وامل�شتوى، وال فرق بني هذا الفريق وذاك، 
الرابعة،  لغاية اجلولة  متقاربة  النتائج  بل حتى 
العراقي  ال��ك��روي  ال���دوري  ق��وة  ت��زاد  اأن  نتمنى 
اإىل  �شمها  اأج��ل  من  الفرق  يف  املواهب  بظهور 

�شفوف املنتخب الوطني العراقي."
عقود وميزانيات

ي�شري احلكم الدويل ال�شابق �شاكر حممود اإىل 

كنا  اأن  بعد  بريقه  فقد  العراقي  الدوري  "اأن 
ال��دوري��ات يف املنطقة  اأق���وى  اأن��ه  ن��راه��ن على 
واالآ�شيوية  العربية  للكرتني  ت�شيده  بعد  العربية 
ما  واأج��م��ل  واأم��ت��ع  اأح��ل��ى  ك��ان  ال�شابق  يف   ..
مدربينا  جعلت  التي  الكروية  امل��واه��ب  متيزه 
املنتخبات  يف  ميثلنا  ملن  االختيار  �شعوبة  اأمام 
اجلديد  الكرة  احت��اد  على  ما  حاليًا  الوطنية، 
تعطلت  اأن  بعد  دورينا  اأ�شاب  ما  مراجعة  اإال 
م��اك��ن��ت��ه ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اخل��ل��ل ال���ذي اأ���ش��اب��ه 
بواقع  للنهو�ص  ج��دي��دة  �شرتاتيجية  وو���ش��ع 
التي  ب��االأخ��ط��اء  واالع����رتاف  العراقية  ال��ك��رة 
بعد  م��ا  اأي  املا�شية،  لل�شنوات  كرتنا  طالت 
اأهم  اأن من  عام 2003 وليومنا هذا، احلقيقة 
الفرق،  ع��دد  تقليل  هو  ال���دوري  جن��اح  عوامل 
االأه��م  والنقطة  ق��وي��ًا،  تناف�شًا  يخلق  ق��د  م��ا 
دوري  اإىل  والعودة  املمتاز  ال��دوري  فكرة  اإلغاء 
واملنطقة  العامل  بدوريات  اأ�شوة  االأوىل  الدرجة 
اآلية جديدة  العربية، باالإ�شافة اإىل ذلك و�شع 
اإىل ثالث درجات،  لعقود الالعبني وت�شنيفها 
اأ���ش��رت  ال��ت��ي  الع�شوائية  ال��ع��ق��ود  م��ن  واحل���د 
بالكرة العراقية من جانب، والتي اأثقلت كاهل 
تعاين من عدم  �شارت  التي  االأندية  ميزانيات 
قاب  اأ�شبحت  حتى  الالعبني،  بعقود  اإيفائها 
الدوري،  االإق�شاء من  لعر�شة  اأدنى  اأو  قو�شني 
ح�شب توجيهات وتعليمات جلنة الرتاخي�ص يف 

االحتاد االآ�شيوي." 

ثالثة اأدوار انق�صت من الدوري الكروي العراقي، ك�صفت فيها 
امل�صابقة  هذه  خلو�ض  جاهزيتها  ومدى  م�صتوياتها  عن  الفرق 

الطويلة وال�صعبة.

هكذا فقد الدوري العراقي بريقه

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة

من قمة املجد اإىل تراجع م�شتمر..
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دفعها   حياتها  موا�شلة  على  اإ�شرار جنالء  لكن 
اإىل اإكمال درا�شتها وممار�شة هواياتها الريا�شية 
التي فتحت لها اآفاقًا جديدة، فدخلت الريا�شة 
األعاب ذوي االحتياجات اخلا�شة وهي  من باب 
بعمر العا�شرة،  لتختار كرة الطاولة )املن�شدة( 
واالأ�شدقاء  االأه��ل  �شجعها  اأن  بعد  فيها  وتتاألق 

على ممار�شتها.
كرة  اختيارها  و�شبب  الريا�شية  م�شريتها  عن 
ب��ارامل��ب��ي��اد  يف  االأخ����رية  وم�شاركتها  ال��ط��اول��ة 
العراق  بطلة  مع  حديثنا  حم��اور  كانت  طوكيو، 

جنالء عماد يف هذا احلوار: 
حادث اإجرامي

*  كيف دخلِت ميدان الريا�شة ومن �شجعِك على 
اختيار لعبة كرة الطاولة؟

� كنت اأحب الريا�شة منذ �شغري واأمار�ص الكثري 
من االألعاب، لكن الذي ح�شل يل منذ الطفولة 
من  ال��ث��ال��ث��ة  ال�شنة  يف  ك��ن��ت  م��ق��ع��دة،  جعلني 

تفجري  عملية  اإىل  وال��دي  تعر�ص  عندما  عمري 
ال�شقة  عبوة  االإرهابيون  و�شع  اأن  بعد  �شيارته 
اإىل  والدي  جاء  وعندما  االأمامي،  الباب  اأ�شفل 
انفجرت  ال�شيارة، حينها  باب  اأردت فتح  البيت 
ومب��رور  اليمنى،  وي��دي  �شاقيَّ  لتبرت  الال�شقة 
الوقت قررت اأن اأدخل املدر�شة واأكمل الدرا�شة، 
كنت اأ�شاهد الفتيات وهن يلعنب الكرة الطائرة 
ف��اأدخ��ل يف  االأخ����رى،  واالأل��ع��اب  ال�شلة  ك��رة  اأو 
حزن كبري، اإال اأن اأهلي �شجعوين على ممار�شة 
الريا�شة داخل البيت من خالل �شرائهم طاولة 
احلني  ب��ني  اأمار�شها  ف��اأخ��ذت  يل،  )من�شدة( 
واالآخر بيدي الي�شرى -كون اليمنى مقطوعة-، 
الي�شرى،  بيدي  التمارين  ممار�شة  من  ومتكنت 
اإ�شراري وعزميتي جعالين اأتفوق على االإعاقة.

زارنا  العا�شرة،  بلغت  وعندما  االي��ام،  اأحد  يف   
يف البيت املدرب ح�شام ح�شني، ف�شاهدين وقال 
لكي  املن�شدة  ك��رة  ممار�شة  م��ن  ل��ك  الب��د  يل: 
ت�شبحي بطلة يف هذه اللعبة، وا�شتمر بت�شجيعي 
يف  بالتدريب  فبا�شرت  امل��ج��ال،  ه��ذا  ل��دخ��ول 
�شنحت  بعدها  اأ�شهر،  �شتة  ملدة  والنادي  البيت 
للمعاقني،  العراق  امل�شاركة يف بطولة  يل فر�شة 
اأول  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  خاللها  وح�شلت 
رئي�ص  �شاهدين  ق��د  ك��ان  يومها  يل.  م�شاركة 
الباراملبية  اللجنة  ورئي�ص  الطاولة  كرة  احت��اد 
اإىل  با�شتدعائي  فقاما  حميد  عقيل  االأ���ش��ت��اذ 

املنتخب الوطني للمعاقني.
*وهل انتقلِت اإىل بغداد الإجراء التمارين؟

لكرة  املنتخب  �شفوف  �شمن  اختياري  بعد   -

ولدت البطلة جنالء عماد يف مدينة الربتقال –دياىل-، يف 
�صغرها كانت تلعب ومترح مع اأخواتها، لكن تلك الطفولة الربيئة 

مل ت�صلم من اأيدي الإرهاب الغادرة، ما اأدى اإىل فقدانها اليد 
اليمنى وال�صاقني لت�صبح مقعدة متامًا.

الإرهابي�ن مل يك�شروا عزميتها

البطلة الريا�شية

جنالءعماد..

بغداد / اأمرية حم�شن 
ت�ش�ير / �شباح الإمارة 

الطاولة اأجريت التمارين يف نادي دياىل ثم يف 
بغداد حتت اإ�شراف املدرب الدويل جمال جالل، 
اأنه  وال�شيما  اللعبة،  عن  �شيء  كل  علمني  الذي 

اأحد العبي املنتخب الوطني ال�شابق.
بط�لت ريا�شية

*اأي البطوالت كانت م�شاركتك فيها؟
لكرة  ال���ع���راق  ب��ط��ول��ة  ح��ق��ق��ت   2015 ع���ام   -
ال�شعد  على  االنت�شارات  توالت  ثم  الطاولة، 
يف  م�شاركتي  ك��ان��ت   2016 ع���ام   ويف  ك��اف��ة، 
االأردن  بطولة  منها  اأذكر  كثرية  دولية  بطوالت 
الثالث،  املركز  على  فيها  ح�شلت  اإذ  الدولية 
بعدها بطولة اآ�شيا يف االإمارات عام 2017 ، كما 
 ،2018 عام  تايلند  يف  دولية  بطولة  يف  �شاركت 
حيث  م�شر  يف  دول��ي��ة  بطولة  يف   2019 وع��ام 
ح�شلت على املركز االأول، كذلك حققت املركز 
بطولة  يف  و�شاركت  ال�شني،  بطولة  يف  االأول 
املركز  وحققت   2020 ع��ام  اإ�شبانيا  يف  دولية 
اأوملبياد  يف  كانت  االأخ���رية  وم�شاركتي  االأول، 

اختياري  ج��رى  حني  اليابان  يف   2020 طوكيو 
كاأ�شغر العبة ت�شارك يف االأوملبياد.
اأوملبياد ط�كي�

طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  م�شاركتِك  ع��ن  *حدثينا 
االأخرية..

كبرية  خ��ربة  ك�شبت  مفيدة  م�شاركة  كانت   -
و�شام،  على  احل�شول  و�شك  على  كنت  منها، 
الالعبة  واجهت  اإذ  علّي،  تفوقت  اخل��ربة  لكن 
اأوىل  يف  ع��امل��ي��ًا   ال��ث��ال��ث��ة  امل�شنفة  ال��رو���ش��ي��ة 
بثالثة  بخ�شارتي  امل��ب��اراة  وانتهت  امل��ب��اري��ات 
اأ�شواط مقابل �شوط واحد، لقد جاريت الالعبة 
من  قليل  بفارق  علي  تفوقت  لكنها  الرو�شية، 
تفوز.  جعلتها  خربتها  اأن  احلقيقة  ال��ن��ق��اط،  
ومباراتي الثانية كانت مع الكورية اجلنوبية التي 
�شوط،  يف  عليها  تفوقت  وقد  اأي�شًا،  قوية  كانت 
كانت  ع��م��وم��ًا  االآخ����ر.  ال�����ش��وط  خ�شرت  لكني 
يل  فائدة  وذات  جمدية  قلت-  -كما  م�شاركتي 
من خالل جماراتي لبطالت العامل يف لعبة كرة 

الطاولة، كنت اأ�شغط على نف�شي من اأجل اإ�شعاد 
ال�شعب العراقي، واأنا فخورة و�شعيدة مبا قدمته 

يف اأوملبياد طوكيو. 
طم�حات

*طموحِك يف البطوالت املقبلة؟
- طموحي يتمثل برفع العلم العراقي يف املحافل 
الدكتور  ورئي�شها  الباراملبية  فاللجنة  الدولية، 
امل�شتلزمات  كل  لنا  يوفرون  دائمًا  حميد  عقيل 
التي ت�شهم يف جناح مهمة الالعب يف البطوالت 
اأن  جماملة  وب��دون  حقيقة  فيها،  ن�شارك  التي 
العراقية  الباراملبية  اللجنة  واأع�����ش��اء  رئي�ص 
حري�شون جدًا على متابعة الالعبني من خالل 
توفري االحتياجات كافة، وهم م�شكورون على كل 
ما يقدمونه لنا، وهذا يعطي حافزًا كبريًا لالعب 
على تقدمي االأف�شل يف البطوالت اخلارجية، اإذ 
لنا  ت��وف��ر  اأن  على  الباراملبية  اللجنة  حت��ر���ص 
فتقيم  الر�شمية،  املناف�شات  قبل  مثالية  اأج��واء 
لنا مع�شكرات تدريبية يف بلدان متعددة لغر�ص 
قبل  اجل��اه��زي��ة  درج���ات  اأع��ل��ى  على  احل�شول 

التوجه اإىل امل�شاركة.
* �شعوبات كانت تواجهك؟

- لقد واجهتني الكثري من ال�شعوبات يف بداية 
من  انتقايل  م�شكلة  ال�شيما  الريا�شية،  حياتي 
البيت اإىل املدر�شة فالنادي، اإال اأين ا�شتطعت اأن 
اأتغلب واأتاأقلم عليها مبرور الوقت، فقد و�شعت 
يف قامو�شي اأن اأكمل درا�شتي، وال�شيما اأنني االن 
اأن اأحقق  يف ال�شف اخلام�ص االإعدادي واأطمح 
االإع��دادي  ال�شاد�ص  امتحانات  يف  عاليًا  معداًل 
الأدخل اإحدى الكليات املرموقة، واأنا قادرة على 
ذلك بف�شل وقوف االأهل معي وحتفيز كبري من 
وهم  العراقية،  الباراملبية  اللجنة  يف  اأ�شاتذتي 
اأنا  اأي�شًا  يل،  يقدمونه  ما  كل  على  م�شكورون 
اأتطلع اإىل ت�شجيل جناحات يف الريا�شة واأحلم 
دومًا يف رفع العلم العراقي يف املحافل العاملية.. 

واأنا قادرة على ذلك. 
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بداأ حياته الكروية مع الفئات العمرية يف نادي 
اأكادميية  م��ع    2004 ع��ام  لعب  اإذ  ليفربول، 
ليفربول، ومن ثم تدرج يف اللعب من اال�شبال 
مع  ���ش��واء  ال�����ش��ب��اب   ث��م  وم���ن  النا�شئني  اىل 
ما  اأروع  قدم  االنكليزي،  املنتخب  او  ليفربول 
يكون يف دوريات ال�شباب مع اإ�شادة كبرية من 
الذي  العايل  بامل�شتوى  واملعنيني  املتابعني  قبل 

قدمه خالل مباريات ال�شباب.  
انطالقة حقيقية 

مرة  الأول  اأرنولد  األك�شندر  الالعب  جنم  بزغ 
فريق  مع  اأ�شا�شيا   لعب   عندما   ،2016 عام 
توتنهام  على  الفريق  فاز  حيث  ليفربول  نادي 
من  الرابعة  اجلولة  يف    2/1 بنتيجة  هوت�شرب 
امل��درب  اأ�شاد  وق��د  االنكليزي،  الرابطة  كاأ�ص 
مت  ك��ب��ري.  ب�شكل  دع��م��ه  اإذ  ب���اأدائ���ه  ج����ريارد 
بعقد  ليفربول  اإدارة  قبل  م��ن  معه  التعاقد 
جديد طويل االأمد، �شارك مع الفريق يف 
جميع املباريات وقدم فيها م�شتويات 
م��ن خ��الل  ع��ال��ي��ة ج���دا، ح�شل 
اأف�شل  لقب  على  الراقي  االداء 
ور�ّشح  ليفربول  يف  �شاب  العب 
يف  العب  اأف�شل  جلائزة  اأي�شا 

الدوري االإجنليزي.
اإ�شابة خطرية

مو�شم  مباريات  انطالق  قبل 
ع���ان���ى   2018  /2017
ال��ظ��ه��ري االأمي�����ن ن��اث��ان��ي��ي��ل 
اإ�شابة خطرية ما  كالين من 
جعل املدرب ي�شرك األك�شندر 
لليفربول  اأمين  اأرنولد كظهري 
من  االوىل  امل���رح���ل���ة  خ����الل 

الدوري. 
األك�شندر  عانى  ال��ت��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  م��ار���ص  يف 
معاناته  بعد  النادي،  مع  اأ�شعب فرتاته  اأرنولد 
يف مواجهة جناح كري�شتال باال�ص ويلفريد زاها 
وماركو�ص را�شفورد العب مان�ش�شرت يونايتد يف 
يف  مبكانته  احتفظ  ذلك،  ومع  متتالية  اأ�شابيع 
اأ�شغر  لي�شبح  لليفربول  االأ�شا�شية  الت�شكيلة 
العب اإجنليزي ي�شارك كاأ�شا�شي يف مباراة ربع 
اأوروبا واأدى بقوة يف الفوز  اأبطال  نهائي دوري 
�شيتي  مان�ش�شرت  االإجنليزي  غرميه  على   0–3
رجل  لقب  على  بح�شوله  اأداءه  توج  اأبريل.  يف 
االإعالم  و�شائل  به من  االإ�شادة  املباراة، ومتت 
ل��ريوي  ال�شيتي  ج��ن��اح  حتجيم  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه 
اأخ��رى يف مباراة  م��رة  االإع��ج��اب  اأث��ار  �شاين. 
بنتيجة  ال�شيتي  ليفربول  اإق�شاء  حيث  االإي��اب 
الدور  اإىل  ليتقدم  املباراتني  جمموع  يف   1–5
ن�شف النهائي من امل�شابقة الأول مرة منذ 10 

�شنوات. 
اأف�صل لعب �صاب

10 مايو، متت مكافاأته عن م�شتواه املحلي  يف 
ليفربول الأف�شل  فاز بجائزة  واالأوروب��ي عندما 
يف  ال��ت��وايل.  على  الثاين  للمو�شم  �شاب  الع��ب 
وقت الحق من ذلك ال�شهر، اأ�شبح اأ�شغر العب 
دوري  نهائي  يف  كاأ�شا�شي  ي�شارك  ليفربول  يف 
الت�شكيلة  يف  اختياره  مت  عندما  اأوروب��ا  اأبطال 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة ���ش��د ري���ال م��دري��د ح��ام��ل اللقب 
مرتني. مت تكليفه مبراقبة كري�شتيانو رونالدو، 
ليفربول  اأن  من  الرغم  على  رائعا  اأداًء  وق��دم 
3–1. بعد انتهاء املو�شم، الذي  خ�شر النهائي 
�شجل فيه ثالثة اأهداف يف 33 مباراة يف جميع 
امل�شابقات، مت تر�شيحه جلائزة الفتى الذهبي 

الثاين  املركز  يف  الحقا  له  الت�شويت  مت  حيث 
بعد مدافع اأياك�ص ماتي�ص دي ليخت.

100 مباراة مع ليفربول 
اأ�شبح األك�شندر اأرنولد رابع اأ�شغر العب ي�شل 
 21 ليفربول وهو يف �شن  100 مباراة مع  اإىل 
احتفل  فاولر،  و  و�شتريلينغ  اأوي��ن  خلف  عاما، 
بهذه املنا�شبة من خالل �شنعه لهدف ماين يف 
مباراة الفوز على اأ�شتون فيال 2–1. بعد �شهر 
التا�شع  املركز  يف  اختياره  مت  بال�شبط،  واحد 
االأعلى  والظهري  الذهبية،  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  يف 
العامل  كاأ�ص  يف  م��رة  الأول  �شارك  ثم  مرتبة. 
ال��دور  يف   1–2 ليفربول  ف��وز  خ��الل  لالأندية 
مونتريي  اللقب  ح��ام��ل  على  النهائي  ن�شف 
ب��ط��ل ال��ك��ون��ك��اك��اف، و���ش��ن��ع ه���دف ال��ف��وز يف 
املحت�شب  الوقت  يف  فريمينو  لروبرتو  املباراة 
جيم�ص  عن  كبديل  دخل  اأن  بعد  ال�شائع  بدل 
ولعب  كاأ�شا�شي  �شارك  اأيام،  ثالثة  بعد  ميلرن. 
بطاًل  ليفربول  ت��وج  حيث  كاملة  دقيقة   120
1–0 يف  الفوز  بعد  النادي  تاريخ  الأول مرة يف 
ليربتادوري�ص  كوبا  بطل  على  االإ�شايف  الوقت 
فالمنغو.وعند عودته من قطر، حقق ليفربول 
لي�شرت  على  ال���دوري  يف   0–4 بنتيجة  ال��ف��وز 
الألك�شندر  وكان  الثاين،  املركز  �شاحب  �شيتي 
بت�شجيله  االأربعة  االأهداف  يد يف جميع  اأرنولد 
ج��زاء  ب��رك��ل��ة  وت�شببه  ه��دف��ني  و���ش��ن��ع  ه��دف��ا 
�شجلها ميلرن. متت مكافاأته الحقا على م�شتواه 
الدوري  ال�شهر يف  على جائزة العب  بح�شوله 
اأول مدافع يح�شل  االإجنليزي املمتاز، لي�شبح 
على هذه اجلائزة منذ ميكاه ريت�شاردز يف عام 

 .2007
امل�صوار الدويل 

مع  اأرنولد  األك�شندر  ليفربول  ن��ادي  جنم  لعب 
اأن مثلها  النادي بعد  الفئات العمرية يف  جميع 
اأي�����ش��ا ل��ع��ب جلميع ال��ف��ئ��ات مع  خ��ري مت��ث��ي��ل، 
املنتخبات الوطنية االنكليزية و�شارك يف كاأ�ص 

العامل 2018 يف رو�شيا.

يعد النجم النكليزي اأرنولد من اأف�صل الالعبني يف العامل 
الذين يجيدون مركز الظهري الأمين، اإذ تاألق ب�صكل لفت 

للنظر مع فريقه ليفربول يف الدوري النكليزي خالل 
املوا�صم املا�صية واحلالية.

جنم نادي ليفرب�ل 

الظهري الأف�شل يف العامل
ت��رن��ت اأرن���ل��د..

اإعداد ق�شم الريا�شة

امل�شدر- ويكيبديا
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املقهى  ل��رواد  غرميه  ح�شد  مظلمة  ي�شرح  كان 
الذين اآمن اأكرثهم بكالمه.

ال���ذي اح���رتق ج��زء من   مل ي�شتطع احل��ا���ش��د، 
اأن يفعل �شيئًا لل�شائق  اإطفاء نار ح�شده  غرتته، 
جماعة  اإىل  ينتمي  �شائقنا  كان  فقد  ه��ذا،  بعد 
م�شهود لها بالقوة، وهو يف عرف اجلال�ص كان 
اأ�شعل  بنار  املو�شوف  احلا�شد  �شر  منع  يحاول 

فيها جزءًا من غرتته غري امليمونة!
 حكاية اأخرى عن احل�شد

ال�شعوب  ولدى  اليوم،  الدنيا  اأ�شقاع  يف خمتلف 
القهري  االعتقاد  م��ن  ن��وع  و���ش��واه��ا،  املتقدمة 
اأمر  وه��و  احلا�شد،  عني  من  واخل��وف  باحل�شد 
الن�شاء  بع�ص  عند  ال��و���ش��وا���ص  ح��د  اإىل  ي�شل 
والرجال، وقد ي�شل اإىل الفوبيا التي يخاف من 

يعي�شها لفتة اإن�شان يحبه عندما ينظر اإليه!
اإىل  ي�شل  ال��ذي  القهري،  الو�شوا�ص  ه��ذا  اإن 
بالهناء  ال�شعور  يقابله  النف�شي،  املر�ص  مرحلة 
البخور  ي�شعل  من  عند   واالطمئنان  وال�شعادة 
م�شاء، ومن يردد اآيات الربكة عند هذا ال�شعب 
ردد  قد  �شالته  يف  امل�شلم  يكون  ومب��ا  ذاك،  اأو 
ذاته  احل�شد عن  لدرء  الكرمي  الذكر  من  اآي��ات 
)ومن  الكرمي  القراآن  قول  اأن  �شك  وال  واأهله. 
�شر حا�شد اأذا ح�شد( اإمنا هو تاأكيد على وجود 
احل�شد الذي يتوارد يف كتب ال�شرية العطرة اأنه 
قد اأدى اإىل اإ�شابة يد النبي االأكرم )�شلى اهلل 
�شلمان  ال�شحابي  عاجله   بثقب  و�شلم(  عيه 

الفار�شي )ر�شي اهلل عنه(.
الو�صم و�صيلة

 ويف خمتلف االأديان واملجتمعات - منذ القدم- 
الو�شم  ي�شتخدمون  النا�ص  من  الكثري  اأن   جند 
ملنع  كو�شيلة  اجل�شم،  اأو  ال��وج��ه  اأو  اليد  على 
ال�شكل  بجمالية  العتقادهم  اإ�شافة  احل�شد، 

الب�شري عند و�شمه..  ولكل اإن�شان ما يرى!
اآخر  مو�شوعًا  تتخذ  و�شوره  الو�شم  تقاليد  اإن 
االآن،  عنه  للحديث  املجال  يت�شع  ال  تعقيدًا  اأكرث 
احل�شد  ملنع  اأخرى  اأ�شكال  عن  �شنتحدث  لكننا 

�شنعها املعتقد ال�شعبي ومنها:
باب البيت - كفُّ فاطمة

مو�شوف  ع��راق��ي  ب��ي��ت  اأي  دخ��ل��ت  اإذا  ف��اأن��ت 

كفَّ  الرئي�ص  البيت  ب��اب  عند  جت��د  بالعراقة 
فاطمة م�شنوعًا من ال�شرياميك االأخ�شر اأو من 
للبيت تربكًا  النحا�ص، ومعلقًا يف االإطار االأعلى 
ودعوة خلري الدار واأهلها ومنعًا لل�شر القادم من 

اخلارج!
يف  يتمثل  – ديني،  �شعبي  معتقد  فاطمة  وك��فُّ 
من  املباركة  الكف  تلك  ال�شعبي  ال�شانع  تنفيذ 
الذهب اأو الف�شة اأو النحا�ص، وقيام من ح�شل 
ال��دار،  من  متعددة  اأم��اك��ن  يف  بو�شعها  عليها 
اأو  امل��راأة  �شدر  بها   يتحلى  كحلية  �شياغتها  اأو 
ال�شبية اأو الطفل، باعتبارها متيمة تدراأ عنهم 

احل�شد ومتنع  ال�شرور.
 وتن�شب كفُّ فاطمة اإىل كرامات ال�شيدة البتول 
اهلل  )�شلى  حممد  النبي  ابنة  الزهراء  فاطمة 
عليه و�شلم(، واأمها  ال�شيدة خديجة بنت خويلد 
)رحمها الباري(، وهي زوجة االإمام علي )عليه 
)عليهما  واحل�شني  احل�شن  ووال��دة  ال�شالم(، 

ال�شالم(.
من  اخلم�شة  تعني  ال��ك��ف  ه���ذه  اإن  ي��ق��ال  ل���ذا 
اأ���ش��ح��اب ال��ك�����ش��اء، وت��ع��ن��ي اأرك�����ان االإ���ش��الم 

اخلم�شة.
خم�صة وخمي�صة

وت�شمى )كفُّ فاطمة( �شعبيًا يف املغرب العربي 
االول،  ا�شمها  اإىل  اإ�شافة  وال�����ش��ودان،  وم�شر 
لدرء  مباركة  وت�شتخدم  وخمي�شة(،  )خم�شة 
ال�شر والعني ال�شريرة عن املنزل والطفل واملراأة، 

وتعلق كتميمة يف ال�شيارة.
على  ���ش��وداء  ك��فٍّ  �شياغة  اأن  املغاربة  ويعتقد 
اجلبني اأو مع�شم اليد حتمي اأوالدهم من العني 
ال�شريرة، وكان ال�شاغة يف مدينة عانة القدمية 
على  لتعلق  الف�شة  من  فاطمة  ك��فَّ  ي�شوغون 

�شدور البنات اأو الفتيات منعًا للح�شد.
العراق  وم��دن  القدمية  بغداد  اأه��ل  اعتاد  وق��د 
ال���ك���ربى و����ش���ع ك����فِّ ف��اط��م��ة امل�����ش��ن��وع من 
املنازل حماية  اأبواب  على  االأخ�شر  ال�شرياميك 
البتول..  بكرامات  واإمي��ان��ًا  ال�����ش��رور،  م��ن  لها 
وهم يعتقدون اأن اللون االأخ�شر هو رمز النقاء 

واجلمال الها�شميني.
ن�شرها  له  مقالة  يف  اجلويلي،  حممد  د.  يقول 

يف11-23- ال��ل��ن��دن��ي��ة  )ال���ع���رب(  ج��ري��دة  يف 
الرتاث  َو�َشَم  ا�شم  )فاطمة  عنوان  حتت   2003
قدا�شة  اإن  ال��ع��رب��ي��ة(  ال�شعبية  وامل��ع��ت��ق��دات 
امل�شلمني  عند  ال�تاأثري  ظاهرة  فاطمة  ال�شيدة 
والنيجر  وم���ايل  وال�شنغال  بوركينافا�شو  يف 
يطلق  حيث  االإفريقية،  القارة  دول  من  و�شواها 
اأو  فاطمة  ا���ش��م  حديثًا  امل��ول��ودة  الطفلة  على 
ت�شمى )فاطو( اخت�شارًا اأو)بنتًا( وتعني )ابنة 
اال�شم  ي��دع��ون  تون�ص  ج��ن��وب  ويف  ال��ر���ش��ول(، 
)قو�ص قزح( اإذا ظهر ب� ) حزام فاطمة( تربكًا 

بابنة الر�شول.
ويقول اال�شتاذ فوؤاد عبا�ص يف كتابه )مدخل اإىل 
الفولكلور الفل�شطيني( اإن يد فاطمة تعد متيمة 
ي�شمونها  اليهود  واإن  اخلري  وجلب  ال�شر  لطرد 
اأخ��ت  م��رمي،  ال�شيدة  اإىل  ن�شبة  م��رمي(  )ك��فُّ 
امل�شيحيون  وي�شميها  وه���ارون،  مو�شى  النبيني 
ولكل  ال��ع��ذراء،  م��رمي  اإىل  ن�شبة  م��رمي(  )ك��فَّ 

معتقده.
قرية فاطمة يف الربتغال!

 وقد �شميت قرية يف الربتغال منذ العقد الثاين 
فاطمة(  )ق��ري��ة  با�شم  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن 
وال�شالم(  ال�شالة  )عليه  حممد  الر�شول  بنت 
القرية  و�شكان  حينها،  يف  م�شهودة  واق��ع��ة  يف 
ي�شتخدمون )كفَّ فاطمة( ملنع ال�شر عنهم، وقد 
زار القرية البابا بيو�ص التا�شع وطاف بها تربكًا 

يف حينها.
 وبعد، فاإن )كفَّ فاطمة( ما تزال متيمة جميلة 
ي�شتخدمها النا�ص يف كل اأر�ص، يحتمون بها من 

ال�شر ويلوذون بها من احل�شد. 
اأخريًا..

يظل خ��وف االإن�����ش��ان م��ن امل��ج��ه��ول اخل��ارج��ي 
القادم مربرًا اأحيانًا ، لكن هذا اخلوف يقل كلما 
العقيدة  اأن  برغم  وثقافته،  االإن�شان  وعي  ازداد 
احل�شد  حتارب  ال�شعوب   خمتلف  لدى  الدينية 
واحلقد  بالكراهية  �شعورًا  يعك�ص  الأنه  وتدينه، 
الكثري  احل�شد  ل��درء  �شنع  وق��د  امل��ربري��ن،  غري 
من املفاتيح  الدينية - االآيات واالأحاديث- التي 
اخلري  وحب  بالنف�ص  والثقة  االإمي��ان  اإىل  تدعو 

للغري.

يف �شباح يوم من االأيام جل�ص اإىل جواري رجل 
وي��دراأون  ت�شيب(  )عينه  ب��اأن  االآخ��رون  يعرفه 

ح�شده بالدعاء للتخل�ص من �شر عينيه!
من جانبي تعوذت من ال�شيطان، لكني مل اأ�شتطع 
اأن اأغادر مكاين احرتامًا، وفجاأة توقفت �شيارة 
وخرج  جل�شتنا،  من  مقربة  على  جديدة  اأج��رة 
منها �شائقها ما�شيًا ب�شرعة وبيده والعة اأ�شعلها 
املتهم  الرجل  )حطة(  غرتة  من  ج��زءًا  ليحرق 
فقد  كايف  فالن  يا  )ك��ايف  ي�شيح  وهو  باحل�شد 
وقام  ه��ذه(،  بعينك  ال�شابقة  �شيارتي  حرقت 
خفيف  ن��زاع  ون�شب  �شاخطًا،  اجلال�ص  الرجل 
املتهم  اأو   - احل��ا���ش��د  واب��ت��ع��د  ال��ق��وم،  ت��دارك��ه 
الذي  ال�شائق  يهدد  وهو  املقهى  عن  باحل�شد- 

بني الأعوام من 1965-197٣ كنت 
مدر�صًا ومديرًا لثانوية الدغارة، 

والدغارة مدينة عريقة تتبع 
حمافظة الديوانية، وكان من 

عادتي -يف ال�صابعة �صباحًا- اأن 
اأجل�ض يف مقهى يطل على ال�صارع 

العام الرئي�ض لحت�صاء ال�صاي مرة 
اأخرى خارج الدار وتبادل احلديث 

الطيب مع اجلال�صني من وجوه 
املدينة.

   با�شم عبد احلميد حم�دي

فاطمة" "كفُّ 
لدرءعني احل�ش�د



يف  ال�شابقة  واخلريجة  للدرا�شة  الرئي�ص  املوؤلف  رو�شاتي  دورا  وت�شاءلت 
اأونتاريو كندا مع زمالئها  الريا�شيات واالإح�شاء يف جامعة ماكما�شرت يف 
عما اإذا كان باإمكانهم تعلم اأي �شيء عن كيفية انت�شار االأغاين با�شتخدام 

االأدوات الريا�شية التي يتم تطبيقها عادة لدرا�شة انت�شار اأمرا�ص معدية.
اأمرا�ض وبائية

تنزيل  مليار   1.4 من  يقرب  ما  ت�شم  بيانات  قاعدة  اإىل  الفريق  حت��ول 
فردي لالأغاين من خدمة بث املو�شيقى )مك�ص راديو( التي توقفت االآن مع 
الرتكيز على اأف�شل 1000 اأغنية مت تنزيلها يف اململكة املتحدة بني عامي 
لالأمرا�ص  معياري  من��وذج  مالءمة  مدى  بقيا�ص  قاموا  و2014،   2007
املعر�شني  ال�شكان  به )ح�شاب عدد  SIR ويق�شد  ي�شمى منوذج  الوبائية  
وامل�شابني واملتعافني لبع�ص االمرا�ص املعدية يف علم االوبئة( لالجتاهات 

يف تنزيل االأغاين مبرور الوقت.
الريا�شية  العلوم  امللكية(  اجلمعية  )وق��ائ��ع  يف  ُن�شر  ال��ذي  البحث  وج��د 
والفيزيائية اأن النموذج يعمل جيدا عند و�شف اجتاهات تنزيل االأغاين كما 

فعل عند و�شف انت�شار املر�ص بني ال�شكان.
تقول رو�شاتي: "هذا يعني اأن الكثري من العمليات االجتماعية التي تدفع اىل 
انت�شار املر�ص، اأو ما مياثلها من تلك العمليات، قد توؤدي اأي�شا اإىل انت�شار 
واالأمرا�ص  املو�شيقى  اأن  فكرة  تدعم  فهي  اأكرث حتديدا،  وب�شكل  االأغ��اين. 
املعدية تعتمدان على الروابط االجتماعية لتنت�شرا بني ال�شكان ومع املر�ص 
اإذا كنت على ات�شال ب�شخ�ص مري�ص فلديك فر�شة معينة لالإ�شابة بهذا 
املر�ص وبالن�شبة لالغاين فاإنها تبدو مت�شابهة جدا واالختالف الكبري هو 
رمبا   - اجل�شدي  االت�شال  يكون  اأن  بال�شرورة  لي�ص  لالأغاين  بالن�شبة  اأنه 
ا�شتخدم �شديقي هذه االأغنية اجلديدة الرائعة يف ق�شته على االن�شتجرام 

لذلك �شاأذهب االآن واأجدها".
الكالم ال�صفهي

يقول الدكتور توما�ص رو�شون م�شمم مناذج االأمرا�ص يف اإمربيال كوليدج 
لندن: 

مت��ام��ا  م��ن��ط��ق��ي  ���ش��يء  "اإنه 
ال��ك��الم  اأن  يف  ت��ف��ك��ر  ع��ن��دم��ا 
ال�شفهي �شيء مثله مثل املر�ص 
�شي�شتمر عرب اأ�شخا�ص اآخرين 
هو  الرئي�ص  االخ��ت��الف  ولكن 
الطرق  م��ن  امل��زي��د  ه��ن��اك  اأن 
وق��ام  املو�شيقى"،  الن��ت�����ش��ار 
بح�شاب  اأي�شا  رو�شاتي  فريق 
 )R0( االأ�شا�شي  التكاثر  رقم 
املر�ص  لقدرة  ت�شنيف  وهو   -
اأن  ب��اف��رتا���ص  االن��ت�����ش��ار  على 
ال�شكان لي�ص لديهم مناعة من 

اأن  اأو التطعيم - الأنواع املو�شيقى املختلفة وعلى الرغم من  خالل العدوى 
كان  واملعدن(  )الرق�ص  اأن  وجدوا  االأن��واع  يف  كبريا  اختالفا  يختلف  هذا 
لهما اأدنى متو�شط درجات R0 عند 2.8 و3.7. وكانت مو�شيقى البوب هي 
االأكرث قابلية لالنتقال ولكن تفوقت عليها اأنواع اآخرى مثل مو�شيقى الروك 
اأ�شكال  من  �شكل  وهي   - االإلكرتونية  املو�شيقى  اأن  حني  يف  هوب   والهيب 
املو�شيقى االإلكرتونية املخ�ش�شة لال�شتماع بداًل من الرق�ص - كانت اأعلى 
ن�شبة R0، عند 3430. هذا ما يجعله اأكرث قابلية لالنتقال بنحو 190 مرة 
من مر�ص احل�شبة التي حتتوي على ن�شبة R0 تبلغ نحو 18 وهذا ال يعني 
بال�شرورة تنزيل املزيد من االأغاين االإلكرتونية بل ينتج عنه انت�شارا اأ�شرع 

بني ال�شكان املعر�شني لالإ�شابة به من املعجبني.
التفاعل اجل�صدي

طلب  خالل  من  انت�شارها  كيفية  يف  حمدودة  "االأمرا�ص  رو�شون:  ي�شيف 
التفاعل اجل�شدي" "ال�شبب يف اأننا قد نرى بع�ص R0s عالية جدا لالأغاين 
االأ�شخا�ص،  مئات  بالفعل  اأ�شابت  وقد  تغريدة  كتابة  فقط  ميكنك  اأنه  هو 
اإذ ميكنك اأن تن�شر مر�شا غنائيا اأ�شرع بكثري مما ميكن اأن تن�شره ملر�ص 
يكون  قد  جمتمع  يف  النا�ص  من  الكثري  هناك  يكون  اأن  املحتمل  ومن  معٍد 
"ناين  احلالية".  اأذواقهم  ب�شبب  اإلكرتونيكا  مثل  نوع  من  نا  بالفعل حم�شّ
على �شبيل املثال  تكون مقاومة ب�شكل خا�ص لعدوى امل�شيدة والدوب�شتيب." 
ورمبا تخربنا هذه االأرقام اأن ع�شاق اإلكرتونيكا مييلون اإىل اأن يكونوا اأكرث 
�شغفا باأغانيهم املف�شلة اأو رمبا تكون ال�شبكة االجتماعية ملعجبي اإلكرتونيكا 
اأكرث ارتباطا اأو ميكن اأن تكون مو�شيقى البوب كونها نوعا هي االأكرث �شيوعا  

وتنت�شر يف الغالب من خالل و�شائل اأكرث �شلبية مثل الراديو. 
مو�صيقى البوب والروك

قد تتغرّي معدالت االإر�شال اأي�شا مبرور الوقت بالن�شبة الأ�شياء مثل مو�شيقى 
البوب والروك واعتقد اأن الراديو كان �شيخدمهم جيدا عندما كانت هذه 
هي طريقة االإر�شال الرئي�شة ومن املرجح اأن تكون التغيريات االأكرب يف هذه 
االأنواع املتخ�ش�شة التي مل تكن بال�شرورة �شتح�شل على البث االإذاعي اأو 
حيث مل يكن الفنانون بهذا احلجم واأعتقد اأن لديهم فر�شة اأف�شل بكثري 

لالنت�شار يف و�شعنا احلايل للبث ومن�شات التوا�شل االجتماعي".
�صعبية الأغنية

مثل  املعدية  العمليات  بنف�ص  بالفعل  مدفوعة  االأغنية  �شعبية  كانت  اإذا 
االإ���ش��دارات  انطالق  بكيفية  للتنبوؤ  جديدة  طرقا  تفتح  فقد  االأم��را���ص 
التي  نف�شها  وبالطريقة  انت�شارها  لزيادة  وتوفر فر�شا  املو�شيقية اجلديدة 
ميكننا بها االآن ا�شتخدام النماذج الريا�شية النت�شار املر�ص ملعرفة اأ�شياء 
التي  امل��دة  اأو  للوباء  النهائي  احلجم  اأو  الفرد  اإ�شابة  وقت  متو�شط  مثل 
لتعلم  االأزي��اء  عار�شات  ا�شتخدام  من  نتمكن  قد  الوباء،   فيها  �شي�شتمر 
اأو عدد  اأغنية   اأ�شياء مثل املدة التي �شي�شتمع فيها الفرد يف املتو�شط اإىل 
االأ�شخا�ص االإجمايل الذين �شينزلونها  اأو املدة التي قد تكون االأغنية �شائعة 

فيها. 

تو�صلت درا�صة 
حديثة اىل اأن 

املو�صيقى ميكن اأن 
تكون معدية حقا 
- مثل الفريو�صات 

ويقول علماء 
الريا�صيات اإن تنزيل 

اأمناط املو�صيقى 
اجلديدة مثل مو�صيقى 

البوب اجلذابة 
ي�صبه اإىل حد بعيد 
املنحنيات الوبائية 

لالأمرا�ض املعدية 
ويبدو اأن الإلكرتونيكا 

)املو�صيقى 
الكهربائية( هو النوع 

الأكرثعدوى على 
الإطالق.

معدية كالفريو�س
امل��شيقى

ترجمة:ثريا ج�اد
عن الغارديان
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اس��������رت��������ي

اأبعدتهم  ال��ت��ي  العزلة  ك�شر  اإىل  النا�ص  ي��ت��وق 
اإىل  ي�شعون  ل��ذل��ك  االج��ت��م��اع��ي،  و�شطهم  ع��ن 
ن�شاطاتهم  ملمار�شة  العودة  هذه  مناخات  تهيئة 
الو�شع  والتكيف مع  العامة واخلا�شة،  االإن�شانية 
ال�شوؤال  لكن  اجلائحة،  فر�شته  ال��ذي  اجلديد 
خا�شة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ائ��الت  ب��ال  ي�شغل  ال���ذي 
مع  اندماجهم  واإع��ادة  االأوالد  تاأهيل  كيفية  هو 
جمتمعاتهم ال�شغرية يف املدر�شة واملحلة والبيت 
من  اأك���رث  مل��دة  اإج��ب��اري  انقطاع  بعد  وال�����ش��ارع 

عامني. 
واالأوالد  االأطفال  يكن  تلك مل  االنقطاع  يف فرتة 
بعيدين عن العامل، واإمنا يف قلب اأحداث العامل 

وبعيدًا  االأزرق،  االفرتا�شي  الف�شاء  خالل  من 
عن العامل الواقعي حتى داخل البيت مع االأهل، 
ومهوو�ص  ومندمج  من�شغل  منهم  فرد  كل  اأن  اإذ 
بعامله االفرتا�شي اخلا�ص به.  لذلك �شوف يجد 
احلقيقي،  الواقع  اإىل  العودة  يف  �شعوبة  االأوالد 
وتلك ق�شية �شغلت بال ذوي االأطفال وعوائلهم، 
من  التخفيف  اإىل  منهم  العديد  يجتهد  ولهذا 
من  املجتمع  ومواجهة  العزلة  الناجتة عن  االآثار 
جديد ب�شكل تدريجي، وثمة معاجلات البد منها 

الندماج اأوالدنا يف املجتمع العام. 
اخلوف من الندماج 

اأن  يتخيل   - �شنة   40  – ح�شني  ن��ه��اد  يكن  مل 

ي�شل االأمر بولده يف يوم من االأيام اإىل اخلوف 
اأن  بعد  اأقاربه،  ولقاء حتى  املجتمع  من مواجهة 
املوبايل  م�شتخدمًا  �شغرية  نف�شه يف غرفة  عزل 

للتوا�شل مع العامل اخلارجي.
ا�شطحابه  حاولت  م��رة  من  "كم  ح�شني:  يقول 
معي خارج البيت لك�شر حاجز اخلوف، لكنه كان 
يفلت يده مني ليعود م�شرعًا اإىل البيت، اأدركت 
البد  نف�شية  خماوف  لديه  وّلدت  العزلة  هذه  اأن 

من معاجلتها." 
هذه احلالة قد تعي�شها عائالت اأخرى مع اأوالدها 
جراء العزلة الطويلة، يف حني اأن هناك مناطق 
املجتمعات  م�شتوى  على  العزلة  تع�ص  مل  اأخ��رى 

على  حياتها  متار�ص  وبقيت  ال�شغرية  املحلية 
الرغم من ارتفاع ن�شب االإ�شابات بينهم .

عامٌل جديد
جدة  وه��ي   - 65�شنة   – عبا�ص  انت�شار  تقول 
يف  ال��دائ��م  وج��ودي  "بحكم  وحفيدات:  الأح��ف��اد 
باأعمالهم  واالأم��ه��ات  االآب���اء  وان�شغال  البيت، 
اليومي  االأوالد  ان�شغال  الحظت  املنزل،  خ��ارج 
باأجهزتهم احلديثة -�شغارًا وكبارًا- وكل واحد 
يف  جل�شوا  واإن  حتى  وهم  بعامله،  من�شغل  منهم 
اأغ��راب  وكاأنهم  يجل�شون  فاإنهم  واح���د،  مكان 
هو  العامل  هذا  اأ�شبح  فقد  بع�ص،  عن  بع�شهم 
وبناتي  اأوالدي  اأخ���رب  وح��ني  ال��واق��ع��ي،  عاملهم 

فهم  ذلك  ت�شتغربي  ال  يل:  يقولون  احلالة  بهذه 
االخرين.  مع  توا�شل  اأو  ترفيه  و�شيلة  ميلكون  ال 
اأوالدي يرون ذلك لكني اأرى اأنه هروب من الواقع 

وعدم اندماج مع املحيط الذي يعي�شون فيه".
 – �شنة   40 – كاظم  �شالح  اأك���ده  االأم���ر  ذات 
موظف، اإذ قال "من جراء احلجر ال�شحي الذي 
فر�ص اأثناء اجلائحة، الحظت اأن اأطفايل عزلوا  
غرفهم  يف  البقاء  رغبة  لديهم  وباتت  اأنف�شهم 
ل�شاعات طوال، حتى اأنهم ال يغادرونها اإال لق�شاء 
حاجات �شرورية من دون االهتمام ملا يحدث من 

حولهم ".
ابتعدنا فابتعد اأوالدنا :

وجدت يف اإ�شارة خالد جمال – اأب لبنت وولد – 
موظف، �شيئًا من الواقعية وهو يتحدث كيف كان 
لالأقارب  العائلية  زياراته  يف  االأوالد  ي�شطحب 
علينا  فر�شت  اجلائحة  "اأن  مبينًا  واالأ�شدقاء، 
ابتعاد بع�شنا عن بع�ص، ما اأثر -بطبيعة احلال- 
على اأوالدنا ودفعهم اإىل العزلة التي خلقت لهم 
يعودوا  مل  اأنهم  حتى  وج�شدية،  نف�شية  متاعب 
ويتذرعون  البيت،  من  اخل��روج  بفكرة  يرحبون 

بحجج واهية للبقاء فيه ".
اإجراءات..

يف ق�شم االجتماع بكلية االآداب – جامعة بغداد-  
التقيت الدكتورة  هديل عبد اجلبار التي حدثتنا 
خل��روج  مقرتحاتها  وع���ن  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ع��ن 

اأطفالنا من العزلة.
االجتماعية  العزلة  "اأدت  اجل��ب��ار:  عبد  تقول 
الذهنية  امل�����دارك  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف  ل�����الأوالد 
والعاطفية لهم، وال�شيما بعد اأن اأغلقت املدار�ص 

بعد،  عن  الدرا�شة  واأ�شبحت  اأبوابها 
وكان لذلك االأثر االأكرب على االأطفال 

االأن�شطة  ميار�شون  ك��ان��وا  اأن  بعد 
اأقرانهم  مع  املدرا�ص  يف  املختلفة 

م����ن خ�����الل ال���ت���ع���ل���م وت��ف��ري��غ 
االألعاب  ممار�شة  يف  طاقاتهم 

االآثار  تتجاوز  وقد  املختلفة، 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ذل����ك امل��ل��ل 

االجتماعي  التوا�شل  وفقدان 
على  وخ��ي��م��ة  ���ش��ل��ب��ي��ة  اآث������ار  اإىل 

م�شاعرهم  وعلى  واملعرفية  االإدراكية  قدراتهم 
فجوة  خلق  هو  خطورة  االأكرث  االأمر  لكن  اأي�شًا، 
اأكرب عمقًا وخطورة على االأطفال الذين اليزالون 

يف طور تعلم القراءة والكتابة  ".
* ولكن كيف ميكن لالأُ�شر اأن تتفادى هذه االثار 

ال�شلبية؟
ممار�شة  "اأن  اجل��ب��ار  ع��ب��د  ال��دك��ت��ورة  تعتقد 
االأطفال اجللو�ص فرتات طويلة يف البيت تتطلب 
الإعادة  خمتلفة  واإج��راءات  بو�شائل  التفكري  منا 
اتخذت  اأن  بعد  املجتمع  مع  وتكيفهم  اندماجهم 
مقاعد  اإىل  بالعودة  امل�شوؤولني  قبل  من  ق��رارات 
من  لالأ�شرة  الب��د  اإذ  طبيعي،  ب�شكل  ال��درا���ش��ة 
لالندماج  االأوالد  تكيف  اأهمية  دورها يف  اأدراك 
البد  كذلك  طويلة،  عزلة  ف��رتة  بعد  املجتمعي 
والتعامل  االأوالد  �شعور  يتفهم  اأن  م��ن  للمعلم 
واإزال��ة القلق الذي  معهم بحكمة وه��دوء الإذاب��ة 
ي�شعرون به من جراء العودة اإىل مقاعد الدرا�شة 
واملحلة  امل��در���ش��ة  يف  بينهم  فيما  وان��دم��اج��ه��م 

والبيت."

ح�صمت غالبية الدول قرار 
العودة اإىل احلياة الطبيعية 
بعد عزلة جمتمعية، فر�صت 
ق�صرًا، جراء جائحة كورونا 

التي اجتاحت العامل من دون 
�صابق اإنذار وخربت اقت�صاديات 

بلدان عرفت بهيمنتها على 
اقت�صاد العامل.

اأخرجي اأطفالك من عزلتهم

فكرة الطائي 
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وال�����ش��ي��د )م��رت�����ش��ى( ال���ذي ت��وف��ي��ت زوج��ت��ه 
ولديه  �شنوات،  ع�شر  من  اأك��رث  منذ  املري�شة 
على  حفاظا  باأخرى  يتزوج  مل  اأوالد،  خم�شة 
م�شاعر اأوالده، وهو يوا�شل العمل نهارا وليال 

من اأجل توفري لقمة العي�ص لهم.
غ�شب  بلحظة  )ن���ون(  ال�شت  ق��ذف��ت  بينما 
اإثر  زوجها  عائلة  اأح�شان  يف  الوحيد  ابنها 
�شجار ب�شيط، ومل تلتفت اليه على الرغم من 
)دال(  ترك  حني  يف  ال�شنة،  بعد  يبلغ  مل  اأن��ه 
الطالق  اأمر  �شدور  بعد  والدتهم  عند  اأوالده 
يتكفل  اأن  دون  م��ن  ال�شرعية،  املحكمة  م��ن 

مبعي�شتهم .
�صتان بني الثنني

ن��ون،  وال�شت  )ف�شيلة(  ال�شيدة  ب��ني  �شتان 
)دال(،  وال�����ش��ي��د  )م��رت�����ش��ى(  ال�شيد  وب���ني 
اأوالد  نبذ  ظ��اه��رة  االآن  عندنا  حت��دث  ومل���اذا 
من  ال����زوج  واأوالد  اآخ����ر،  زوج  م��ن  ال��زوج��ة 
الزوجة االوىل، عندما يختاران طريق الزواج 
بحجج   االول،  ال��زواج  يف  ف�شلهم  بعد  الثاين 
والده يف  اأو  بال�شن  اأج��داده كبار  واهية، منها 
تربيته،  يرف�شون  واأخواله  عمامه  اأو  ال�شجن 
اأو من  و)دال(  )ن��ون(،  �شلوك  على  اأطلق  اأنا 
)�شلبه(،بال�شلوك  من  الذين  اأطفاله  يرتك 
العقربي؟ فتعالوا معنا، نكت�شف هذه الظاهرة 

اجلديدة والغريبة عن املجتمع العراقي.
نعم بكيت

عمهم،  ب��اأذي��ال  متعلقني  ال��ورد  بعمر  اأط��ف��ال 
ويتو�شلون به، اأن يبقي اأمهم بالبيت، �شالحهم 
عمهم  من  ي�شمعون  ال  لكنهم  البكاء،  الوحيد 
بوجههم  ي�شرخ  وهو  وال�شرب،  ال�شتائم  اال 
اأن اأمهم )خائنة(، وت�شتحق الطرد من البيت 
اأوالده��ا؟!،  الأنكم  )اللعنة(،  ت�شتحقون  واأنتم 
ي�شاهدون  الذين  النا�ص  تو�شالت  تنفع  ومل 
ال��واق��ع��ة ال��ت��ي ح��دث��ت يف اإح�����دى امل��ن��اط��ق 
الدار،  داخل  بدفعهم  العم  فاكتفى  ال�شعبية، 
ولكم اأن تت�شوروا )عويل االطفال(، فقلت مع 
نف�شي )من يحمي االطفال(، ومن ي�شتطيع اأن 
يوجه اأ�شابع االتهام، لهذا )العم(، باأنه خرق 
�شارمة  قوانني  لدينا  وه��ل  االإن�����ش��ان،  حقوق 

حتافظ على حقوق االطفال؟، ت�شاوؤالت تدمي 
القلب، وت�شتحق البكاء، حتتاج ل�شجاع يك�شف 

احلقيقة!.
ظاهرة )الذهبي(

ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  اىل  ن��وه  م��ن  اأول  احلقيقة 
العراقي  البيت  مدير  الذهبي  ه�شام  اال�شتاذ 
اأن  االمي���ان  باأغلظ  اأق�شم  ال���ذي   ل��الب��داع، 
برعاية  خمت�ص  ل��الب��داع(  العراقي  )البيت 
االطفال املرتوكني يف ال�شوارع اأو االيتام الذين 
م�شاكل  لديهم  اأو  يرعاهم  من  لديهم  لي�ص 
نف�شية واجتماعية، اأو لي�ص لديهم اأهل نهائيا، 
تاأهيلهم وتعليمهم وتثقيفهم ومن  ونعمل على 
ثم نبحث عن عم اأو خال اأو جد، ونقوم بدمج 
الطفل معهم، بعد اأن نتاأكد من اأنه  ال�شخ�ص 
اإن�شانية،  وميتلك  برعايته  جاد  يت�شلمه  الذي 

ون�شتمر مبتابعته، ولي�ص العك�ص، اأي اإننا ناأخذ 
طفال من البيت لديه اأ�شرة، لكي نقوم برتبيته 
وينجبون  ي��وم  كل  يتزوجان(،  واالم  )واالب 
واملحرومني  امل�شردين  االط��ف��ال  م��ن  امل��زي��د 

وامل�شتغلة من قبل اأ�شرهم.
الظاهرة  ه��ذه  تف�شر  كيف  قلت)للذهبي(، 
على  ح�شورها  تفر�ص  ب���داأت  التي  الغريبة 
اال�شرة العراقية، فاأجابني: قد تكون اال�شباب 
اأبنائهم   عن  يتخلون  واالب  االم  اأن  وا�شحة 
ترغب  ال  االب  زوج��ة  ال��ث��اين،  ال���زواج  ب�شبب 
بالطفل او زوج االم ال يرغب بالطفل، واأحيانا 
اأن الطفل نف�شه ال يرغب بزوج االب والزوجة 
االم ب�شبب التعنيف واالهمال واحلرمان و�شوء 
اىل  حتى  ت�شل  واأح��ي��ان��ا  وال�����ش��رب  املعاملة 
)االعتداءات اجلن�شية؟!(، ولهذا يلجاأ  الطفل 

ال�صيدة )ف�صيلة( 
املي�صانية )التي 

ل متلك حت�صياًل 
درا�صيًا(، وم�صابة 

ب�صتى الأمرا�ض 
املزمنة، م�صى 
عليها اأكرث من 

ع�صرين �صنة 
تراعي طفلها 

امل�صاب بال�صرع 
)الذي اأ�صبح 

�صابًا(، مل متل يومًا 
اأو تت�صكى لأحد 

حتى من اأ�صرتها، 
كانت تناوله )حبة 
ال�صرع( يف الثالثة 
لياًل من دون ملل اأو 

كلل.

امل�ش�ؤول عن ظاهرة "ال�شل�ك 
العقربي" يف املجتمع العراقي

من
بغداد�� علي غني 
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واأ�شيف  االحايني،  من  الكثري  يف  ال�شارع  اىل 
لك )والكالم للذهبي(: ت�شتت الطفل  ما بني 
اال�شباب  اأحد  واالب وزوجته هو  االم وزوجها 
الرئي�شة ملغادرة الطفل اال�شرة، الأن الطفل ال 
تلك  يف  وال  اال�شرة  هذه  يف  ال  بوجوده؛  ي�شعر 
اجلد  عند  الطفل  ي��رتك  ما  وغالبا  اال���ش��رة، 
واجلدة وبالتايل ب�شبب كرب �شن اجلد واجلدة 
اخلدمات  كل  ويقدمون  يرعوه  اأن  يقدرون  ال 
له، لذلك جتده اإما يف ال�شارع او جتده يف كثري 
من االحيان يف دور االيتام او دور االحداث، او 
دور امل�شردين او حتى يف �شجون االأحداث )يا 

�شاتر قلتها مع نف�شي(.
اأم��ورًا  اإن  ويق�شدين(:  اأخ��ي،  )يا  لك  واأوك��د 
كثرية قد طراأت على املجتمع العراقي وتغريت 
من  الكثري  ال�شديد،  لال�شف  كثرية  اأ���ش��ي��اء 
كبري  دور  هناك  كان  �شابقا،  اختفت  االدوار 
وو�شائل  للمدر�شة  كبري  دور  ثم  ومن  لالأ�شرة 
ت�شتخدم  ال  ه��ادف��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االع�����الم، 
تن�شى  وال  املجتمع،  تنفع  التي  لالأ�شياء  اإال 
اال�شباب  لهذه  ن�شيف  له�شام(:  )وال��ك��الم 
احلروب واالحتالل وداع�ص والقاعدة واحلرب 
الطائفية، كل هذه غريت من تركيب املجتمع 
ال��ي��وم اال���ش��رة  اأخ��الق��ه لال�شف،  وح��ت��ى م��ن 
ولكن  اال�شر،  كل  نقول  ال  واجبها  عن  تخلت 
جتاه  واجبها  ع��ن  (تخلت   %  60( م��ن  اأك���رث 
)اأقولها  ال�شديد  لال�شف  واملدر�شة  اأطفالها 
جاذبة  ولي�ص  ط���اردة  اأ�شبحت  ب�شراحة(، 
ال  )م��ن��ت��ٍه(،  �شبه  التعليم  اأن  كما  للطالب، 
جائحة  ب�شبب   االخريين،  العامني  يف  �شيما 
بعد،  عن  واأ�شبح  التعليم  توقف  )ك��ورون��ا(، 
بالن�شبة لو�شائل االعالم تخلت  اأ�شلفت   وكما 
عن دورها اال�شا�شي واأ�شبحت تابعة الأجندات 

داخلية، اأو خارجية، او تابعة لالأحزاب .
حقوق كاملة

العراقي  البيت  )مل��دي��ر  قلت  احل��ل��ول؟،  م��ا 
امتنى  ولكن  �شاجيبك،  ا�شعفنا،   ،) لالبداع 
احلكومة،  م��ن  ج��اد  بنحو  ك��الم��ي  ي��اأخ��ذ  اأن 
ولي�ص  موؤ�ش�شات،  اىل  نحتاج  نحن  قل:  اإذن، 
رعاية  عاتقها  على  تاأخذ  موؤ�ش�شات  دور  اىل 

عن  م�شوؤولة  وتكون  بهم  واالهتمام  االطفال 
واأي�شا م�شوؤولة عن   والبيئة،  وال�شحة  التعليم 
ت�شريع قوانني تخدم الطفولة مبا يتنا�شب مع 
ككل،  العامل  بها  مير  التي  احلالية  الظروف 
باإجراء مقارنة بني  املوؤ�ش�شات  تقوم هذه  واأن 
املجاورة  ال��دول  واأط��ف��ال  العراق  يف  اأطفالنا 
على االقل، اإن مل يكن اأطفالنا يتمتعون بحقوق 
كاملة كاأقرانهم يف الدول املجاورة، فعلى االقل 
يتمتعون بن�شبة ب�شيطة منها، اليوم نحتاج كل 
اأن نقف اىل جانب  اأجل  تت�شافر من  اجلهود 
الطفولة بالعراق، وقاطعته، كيف؟، فاأجابني: 
يجب اأن ت�شرع قوانني حتمي االطفال ال �شيما 
�شوابط  ت�شع  واأن  واالب  االم  حالة طالق  يف 
ال��زوج  وعلى  الثانية  ال��زوج��ة  على  و�شروطا 
الثاين لغر�ص االهتمام باالطفال مع تعهدات 
او االعتداء عليه  اإهماله و�شربه  خطية بعدم 
او العمالة املبكرة والت�شول او االجتار  بالب�شر، 
عند  عليها  يوقع  اأن  يجب  اال�شياء  ه��ذه  ك��ل 
ال��زواج الثاين لكي يتم ال��زواج، الأنه يف حالة 

الطالق يكون املت�شرر االكرب االطفال.
تفعيل دور اليواء؟

مع  وم�����ش��اع��ري  اإح�شا�شي  بكامل  اق��ف  اأن���ا 
اال�شتاذ ه�شام الذهبي، هذا ما قاله اال�شتاذ 
حيدر قي�ص القرة غويل رئي�ص موؤ�ش�شة الوحدة 
العراقية حلقوق االن�شان: اإننا يجب اأن ن�شرع 
االنظمة  مع  تتوافق  عراقية  واأنظمة  قوانني 
للجهة  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  وتخ�شي�ص  ال��دول��ي��ة 
االيواء وزيادة االعداد،  املخت�شة وتفعيل دور 
الباحث  دور  تفعيل  ال�شروري  من  اأج��د  كما 
االجتماعي يف الق�شاء وحماولة تقليل ظاهرة 
الطالق مما يوؤثر على الطفل، اىل جانب دعم 

ورعاية الطفولة من خالل برامج تعمل عليها 
الفئة،  لهذه  املنا�شب  ال�شكن  وتوفري  الدولة، 
كما اأدعو بكل �شدة اىل حما�شبة اأولياء االمور 
ال�شوارع والطرقات وتفعيل  اأوالدهم يف  لرتك 
وزارة  يف  املجتمعية  وال�شرطة  املراقبة  ف��رق 
الداخلية مع فرق وزارة العمل وفتح دور اإيواء 
جديدة ذات موا�شفات تخدم الطفل وباأعداد 
االحوال  قانون  اإن  حقيقة،  لك  واأق��ول  كبرية، 
التطبيق �شعبة  ولكن عملية  للحقوق  ال�شامن 
وتاأثريه  الع�شائري  ال�شاأن  �شيما دخول  جدا ال 
يف العالقات االجتماعية، ال �شيما مع االطفال.

التوجه القبلي؟
العام  امل�شرف  اجلبوري،  ماجد  ال�شيخ  وبني 
حل����وزة االم�����ام اجل�����واد )ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم( 
للدرا�شات اال�شالمية اأن هذه الظاهرة تعك�ص 
ال��ذي  املجتمع،  على  الغالب  القبلي  التوجه 
واملفرت�ص  امل��دين،  احل�شاري  بالوجه  يناأى 
عن  النظر  بغ�ص  ال��ع��راق،  �شكان  يعي�شه  اأن 
الواقع  اإن  وحدودها،حيث  اجلغرافية  الرقعة 
الذي ي�شهد التحرك نحو التطور التكنولوجي 
املجتمع  على  اآث��اره  يعك�ص  اأن  بد  ال  واملعريف 
القبلية  امل��وؤث��رات  ع��ن  يبتعد  واأن  اإي��ج��اب��ي��ا، 
االن�شاين  التدين  من  �شورة  والأنها  ال�شلبية، 

واحل�شاري؟
ب�شوره  فالظلم  حديثه،  اجل��ب��وري  ويوا�شل 
يعك�ص  اأ�شري، فهو  تعلق بجانب  اذا  املتعددة، 
اىل  ال��ع��ودة  تتطلب  �شيئة،  اأخ��الق��ي��ة  ���ش��ورة 
التحلي باالخالق احل�شنة، ومراعاة اجلوانب 
االن�شانية الفطرية، فاال�شرة ال تبنى من حيث 
اأوالد الزوجة الثانية،  تتفكك، وا�شرتاط ترك 
اهلل  ورزق��ه��ا  اآخ���ر،  برجل  مرتبطة  كانت  او 

اأبنائها  من  حترم  اأن  ميكن  ال  االبناء،  تعاىل 
لرتتبط برجل وتبني اأ�شرة جديدة على اأ�شا�ص 
ال�شارع  يرت�شيه  ال  عمل  وهذا  االوىل،  تفكك 
املتحلي  االن�شاين  املقام  عن  ف�شال  املقد�ص، 

بالعقل واحلكمة والرحمة.
واأنوه اىل اأ�شحاب العقول النا�شجة )والكالم 
وارتباط  اال�شري  البناء  اإن  ماجد(:  لل�شيخ 
مراحل  م��ن  مرحلة  اأي  يف  ب��امل��راأة،  ال��رج��ل 
من  متني  اأ�شا�ص  على  يبنى  اأن  بد  ال  احلياة، 
عليها  تعاىل  اهلل  حث  التي  والرحمة،  امل��ودة 
تتمثل  وه��ي  ورح��م��ة(،  م��ودة  بينكم  )وج��ع��ل 
و�شلبه  االآخ��ر  ظلم  وعدم  واالح�شان،  بالعدل 
ح��ق��ا م��ن ح��ق��وق��ه، وم���ا ظ��اه��رة ن��ب��ذ اأوالد 
الزوجة االجانب �شيئ جدا، وت�شرف متخّلف 
العمل  ويجب  االن�شانية،  عن  بعيد  ومتوح�ص 
على توعية املجتمع، واالرتقاء به اىل امل�شتوى 
متقوم  كان�شان  وعده  كرامته  له  يحفظ  الذي 

بالعقل ال�شليم.

�صلوك العقرب؟
العقربي  )ال�شلوك  الظاهرة  هذه  على  اأطلق  انا 
بقتل  يقومون  ال��زوج��ات،  اأو  االزواج  فهوؤالء   ،)
الذكر  بقتل  العقرب  اأنثى  تقوم  مثلما  اأوالده��م، 
اأن يكرب  بعد التلقيح، وتلقيه خارج البيت، وبعد 
االوالد يقومون بقتل االأم واإلقائها خارج املنزل، 
االط��الق،  على  البيوت  اأ���ش��واأ  م��ن  عجيب  بيت 
اأوه��ن  )واإن  واح���دة:  باآية  ال��ق��راآن  و�شفها  لقد 
واال  يعلمون(،  كانوا  لو  العنكبوت  لبيت  البيوت 
�شىء  اأجمل  عن  االب  اأو  االم  تخلي  تف�شر  ماذا 
الرابطة  الذين ميثلون  بالوجود، االهم االطفال 
خاليا  لنا جيال  ينتج  بعينه،  القتل  اإنه  اال�شرية، 
ماأ�شي  العراق  ماآ�شي  اىل  وت�شيف  الرحمة،  من 
االباء  وه��وؤالء  االمهات  تلك  نرف�ص  اإننا  اأخ��رى، 
االم��ل  روح  ويقتلون  ال��وط��ن،  يحطمون  ال��ذي��ن 
اأن  جميعا  وعلينا  املجتمع،  اأف��راد  بني  والتفاوؤل 
الدخيلة  العقارب  ه��ذه  على  كبرية  حملة  نقود 
والكرم  بالطيبة  املعروف  العراقي  املجتمع  على 

حتى مع الغريب.
التحليل النف�صي

حممد  اأحمد  النف�شي  واملعالج  الباحث  ويعزو 
تربوي/  نف�ص  علم  /ماج�شتري  اخلفاجي  �شاكر 
تخلي  /اأ�شباب  التعليمي  ر�شد  ابن  م�شت�شفى  يف 
التي  اال�شرية  التن�شئة  هو  اأبنائهم،  عن  االزواج 
امل�شوؤولية،  وحتمل  باالبناء  االهتمام  اىل  تفتقر 
وعدم  االقت�شادية  احلالة  �شعف  اىل  اإ�شافة 
القدرة على اإيجاد احللول، فلذلك جتد اأن اأحد 
االبوين يف�شل احل�شول على املال مقابل التخلي 
مي�شور  اآخ��ر  ب�شريك  االرت��ب��اط  او  االب��ن��اء  ع��ن 
الزوجة  او  الزوج  اأهل  تكفل  احلال. كذلك عدم 
على  واأحيانا  االم  على  عبئا  يجعله  باالبناء مما 
االجتماعية  ال��ت��غ��ريات  اأن  واأرى  اأي�����ش��ا.  االأب 
و�شعوباتها  احلياة  تعقد  ب�شبب  احلدوث  حتمية 
راأ�شمايل  جمتمع  اىل  العراقي  املجتمع  وانتقال 
�شديد املناف�شة، وما احللول من وجهة نظر علم 
اإيجاد  للخفاجي(:  )والكالم  لك  اأقول  النف�ص؟ 
العي�ص  تكفل  ولالبناء  لال�شرة  �شاندة  موؤ�ش�شات 
تفعيل  ك��ذل��ك  امل��الئ��م،  ال�شكن  وت��وف��ر  بكرامة 
ال�شمان االجتماعي وال�شمان ال�شحي والتعليم 
ما يرتتب عليه  دف��ع  ال��زوج على  واإج��ب��ار  اجليد 

جتاه االبناء يف حال االنف�شال.
م�صاريع لاليتام

التي  االجتماعية  للرعاية  العني   موؤ�ش�شة  لكن 
االفادة  املنا�شب  زرنا بع�ص فروعها، وجدنا من 
اأخذنا  اإذا  لاليتام،  تقدمها  التي  م�شاريعها  من 
املطلقني  اأو  املطلقات  اأب��ن��اء  اأن  االعتبار  بعني 
اأيتام ب�شورة )غري ر�شمية(، فاإن املوؤ�ش�شة متنح 
رواتب واإر�شادات، واالهتمام باجلوانب الرتبوية، 
من  ت�شربهم  وع��دم  درا�شتهم،  مبتابعة  وتعتني 
املر�شية،  حاالتهم  متابعة  جانب  اىل  الدرا�شة، 
املهارات  اكت�شاب  االرامل من  ف�شال عن متكني 
يف اخلياطة وال�شناعات البيتية وحتقيق االكتفاء 
املطلقات  حياة  عددنا  ما  اإذا  لالأرامل،  الذاتي 
تت�شابه يف العديد من االأوجه بحياة االرامل، فهل 
�شتاأخذ احلكومة بهذه املقرتحات، وهل �شي�شوت 
يف  االأط��ف��ال  حماية  قانون  على  ال��ن��واب  جمل�ص 

العراق؟!

حيدر قي�صاحمد حممدال�شيخ ماجد اجلبوري
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اعداد وت�ش�ير: تغريد العبديل

�شت�شتخدم  ال��ت��ي  الزجاجية  ال��ربط��م��ان��ات  جن��ّه��ز   *
لتخزين املكدو�ص. 

االخ�شر  اجل��زء  ب��اإزال��ة  الباذجنان  بتح�شري  نقوم   *
وغ�شل كل حبة وو�شعها يف م�شفاة. 

امل��اء،  من  كمّية  به  كبري  ق��در  يف  الباذجنان  ي�شلق   *
… ثّم  يغلي  حتى  عالية  ح���رارة  درج��ة  على  وُي���رتك 
ُيغّطى بغطاء وُي�شلق ملّدة ع�شرين دقيقة اأو حتى ُي�شبح 
الباذجنان طرّيًا عند ال�شغط عليه، اأو حّتى يتغرّي لونه 
�شلقه حتى يبقى حمتفظًا  املبالغة يف  مع مراعاة عدم 

بقوامه ومتا�شكه. 
امل�شفاة،  يف  يو�شع  ثّم  القدر  من  الباذجنان  ُيرفع   *

وُيغ�شل باملاء البارد، ثّم ُيرتك قلياًل اإىل اأن يربد .
يف  ط��ويل  ب�شكٍل  ون�شقها  ب��اذجن��ان  حبة  ك��ّل  ن��اأخ��ذ   *
ثم  امللح  من  قليلة  بكمّية  ال�شق  مُي��الأ  ث��ّم  منت�شفها، 
تو�شع حبات الباذجنان املح�شوة بامللح بامل�شفاة، ومن 
ثّم ُتغّطى بغطاء ون�شع فوقها وزنا ثقيال حتى تتخل�ص 

الباذجنان  وُي��رتك  متاما،  املاء  من  الباذجنان  حبات 
ملدة يوم كامل حتى يجف كلّيًا من املاء. 

قطٍع  اإىل  الفلفل  )ي��ف��رم  احل�شوة  بتح�شري  نقوم   *
�شغرية، وُيفرم اجلوز وُيخلط مع الفلفل املقّطع ب�شكٍل 
ناعم جدًا، مع ن�شف ملعقة كبرية من امللح والثوم بعد 

هر�شه والفلفل االحمر احلار(. 
يف  ويو�شع  املُجّهزة،  باحل�شوة  الباذجنان  ُيح�شى   *
ه جيدًا، ويغمر بزيت نباتي  الربطمان الزجاجي مع ر�شّ
حتى اأعلى الفّوهة، ثّم ي�شرب الربطمان قلياًل حتى يتم 

التخل�ص من اأّي فقاعات هواء موجودة. 
* ُترتك برطمانات املكدو�ص ملدة اأ�شبوع يف مكان دافئ 
تقدميه  وعند  للتقدمي،  ي�شبح جاهزًا  املطبخ حتى  يف 

ي�شاف اليه زيت الزيتون ويقدم مع الفطور. 
مالحظة: يح�شى الباذجنان بامللح بالبداية حتى مننع 
تعّفن املكدو�ص وكذلك للتخل�ص من املاء او الرطوبة يف 

حبات املكدو�ص امل�شلوقة.

* خم�شة كيلو من الباذجنان ال�شغري.
* كيلو غرام من امللح اخل�شن. 

* زيت نباتي و ربع كيلو فلفل اأحمر حلو .

* ن�شف كيلو من اجلوز. 
* 10 ف�شو�ص ثوم )ح�شب الرغبة(.

* ثالث مالعق من الفلفل احلار )ح�شب الرغبة(.

مكدو�س الباذجنان ال�شامي

ب��ت��ح�����ش��ري ���ش��در  ن���ب���داأ   *
الدجاج بتقطيعه اإىل �شرائح 
احل��ج��م،  متو�شطة  ط��ول��ي��ة 
وامللح  ب��امل��اء  ج��ي��دًا  وتغ�شل 

وترتك جانبًا.

* ت��خ��ل��ط ال��ت��واب��ل امل��ك��ون��ة 
وامللح،  االأبي�ص  الفلفل  من 
واخلردل واخلل والليمون يف 
وعاء عميق ون�شيف �شرائح 
الثالجة  يف  وت��رتك  الدجاج 

ملدة �شاعة على االأقل. 

ن�شيف  ث�����اٍن،  وع����اء  يف   *
وال�شوفان  والن�شاأ  الطحني 
وامل����ل����ح وب���ي���ك���ن���ك ب�����اودر 
وتخلط  واحلليب  والبي�شة 
جيدًا حتى تتجان�ص املكونات 

ب�شكل جيد. 

يف  غ��زي��را  زي��ت��ا  ن�شخن   *
النار… نغم�ص  مقالة على 
���ش��ري��ح��ة دج������اج ب��خ��ل��ط��ة 
ال��ط��ح��ني ون�����ش��ي��ف��ه��ا اىل 
نخّفف  ثم  ال�شاخن،  الزيت 
امل��ت��و���ش��ط��ة  اىل  احل�������رارة 
اإبقاء  م��ع  ال�شرائح  ونقلب 
م�������ش���ت���وى احل����������رارة اىل 

الو�شط. 

كمية  جميع  بعمل  ن��ق��وم   *
الطريقة  بنف�ص  ال���دج���اج 
مطبخ  ورق  على  تو�شع  وثم 
الزيت  من  للتخّل�ص  خا�ص 
طبق  يف  وي��و���ش��ع  ال���زائ���د 
�شاخنًا  ي��ق��ّدم  التقدمي… 

مع ال�شل�شات املختلفة.

زجنر الدجاج 
البيتي

تكفي خلم�صة اأ�صخا�ض 

اخل�صو�ض،  وجه  على  �صوريا  ويف  عاّمًة  ال�صام  بالد  يف  املَ�صهورة  املقبالت  "املكدو�ض" من 
وُيطلق عليه مكدو�ض الباذجنان… 

 ُت�صَتخدم يف �صناعة املكدو�ض اأنواٌع عّدة من الباذجنان؛ حيث يوجد الباذجنان البتريي 
املوجود يف فل�صطني، والباذجنان احلم�صي الذي له مو�صم خا�ض…

دون  م��ن  دج���اج  ���ش��در  كيلو   *
عظم وجلد. 

فلفل  ك���وب  م��ل��ع��ق��ة  ن�����ش��ف   *
اأبي�ص.

ك���ب���رية من  وم��ل��ع��ق��ة  م��ل��ح   *
البابريكا. 

* ملعقة كوب من اخلردل. 
* ربع فنجان من خل التفاح. 

* ربع فنجان ع�شري الليمون. 
* خم�ص مالعق طحني. 

* ملعقتان من الن�شاأ.
* ملعقة كوب بيكنك باودر. 

* بي�شة. 
* ثالث مالعق حليب. 

* ثالث مالعق من ال�شوفان. 
* زيت للقلي.

يعد حلم الدجاج من اأكرث اأنواع اللحوم طلبًا 
ال�صعرات  لتمّيزه بقّلة  العامل،  على م�صتوى 
العديد  على  احتوائه  عن  ف�صاًل  احلرارية، 

من الفيتامينات واملعادن التي يحتاجها اجل�صم.
 ويدخل الدجاج يف حت�صري العديد من الأطباق ال�صهرية 
الفريد  وطعمه  املمّيزة  بنكهته  احتفاظه  مع  وال�صهية 

حتى عند ا�صتعمال التوابل والبهارات املختلفة.
واليوم نقدم طبقا مميزا يع�صقه ال�صغار والكبار وميتاز 
يف  ره  و�صنح�صّ ال��دج��اج  زجن��ر  وه��و  اللذيذة  بنكهته 

املنزل… 

املقادير:

طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد:

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

تعرت�شكم �شعوبات  قد  تكوينية،   معاك�شات  و�شط  للتحرك  مثاليا  الوقت  لي�ص 
حتديد  على  قدرة  وعدم  اال�شتقرار  عدم  لكم  ت�شبب  النف�شي  باجلانب  متعلقة 
م�شكلة  العائلة.  من  االنتقاد  من  للكثري  تتعر�شون  وقد  اليوم،  لهذا  اأهدافكم 

مالية عليكم جتنبها قد تكون على �شكل ديون �شابقة اأو تعرث  يف تاأمني 
احتياجات �شخ�شية.

 اأنتم تقرتبون كثريا من احلظ لتحقيق منجز �شخ�شي، ظروفكم التكوينية 
الرتكيز. عليكم فهم طبيعة  اأمامكم خيارات عديدة حتتاج ملزيد من  ت�شع 
انتظار  وط��ول  التعطيل  وجتنب  الوقت  من  لال�شتفادة  القادمة  التغريات 

النتائج. هذا اليوم فر�ص ال�شفر تبدو جيدة اإذا رغبتم يف جتربة 
حظكم لهجرة اأو تغيري مكان اإقامتكم. 

خياراتكم املالية لهذا اليوم تبدو جيدة وميكنكم احل�شول على بع�ص املال 
عند  مب�شتحقاته  يطالب  والبع�ص  تركة  اأوتق�شيم  جتاري  عمل  خالل  من 
الذي يخدم مطالبكم.  امل�شعى  اليوم لديكم احلظ يف هذا  االآخرين. هذا 

بخري  مب�شرا  ب�شركاء  املرتبطة  املهنية  اأحوالكم  انفراج  يبدو 
واإيجاد حلول وبدائل للخروج من دائرة ال�شغوط املالية.

 ت�شتطيعون جتاوز حتديات كثرية اأمامكم وعدم الوقوف عندها لهذا اليوم، 
ظروفكم  مع  ان�شجاما  االإداري��ة  التغيريات  بع�ص  اإج��راء  بقدرةعلى  تتمتعون 
طريق  عن  تاأتي  التي  تلك  العاطفية  فر�شكم  تزدهر  عاطفيا:  التكوينية. 

جتاوز  عليكم  لكم.  زميل  طرفها  يكون  التي  املهني،  اجلانب 
اخلالفات العائلية واجلنوح نحو ال�شلح.  

ينتابكم �شعور بال�شيق وعدم اال�شتقرار هذا اليوم، قد يجد الكثري منكم 
اإرادتهم  لفر�ص  لالآخرين  جماال  تدعوا  ال  ال�شياع،  من  حالة  يف  نف�شه 
ال�شريك  مبواقف  ال�شك  لفكرة  اال�شت�شالم  وعدم  حياتكم  يف  والتدخل 

العاطفي، عليكم منح اأنف�شكم وقتا ال�شتي�شاح االأمور دون تاأثري 
املقربني منكم. 

وفر�شة  مايل  م��ردود  على  تكوينيا يف احل�شول  بكم  التي حتيط  االأوق��ات  اأه��م 
اأو  التوقيع على عقد مايل  تفوتوا فر�شة  ال  املتاأخرة،  املالية  للمطالبة بحقوقكم 

اال�شتثمار يف اأ�شهم لفرتة حمدودة. العاطفة حتتاج منكم لهذه الفرتة 
قليال من ال�شرب وعدم انتقاد من حتبونهم فقد تت�شببون بحالة 

جفاء.

�شياع  نتيجة  الفرتة  لهذه  العاطفية  م�شاعركم  قوة  تخفت  تدريجي  ب�شكل 
الفر�ص العاطفية، جتنبوا التعامل باإهمال مع ال�شريك بل اإن عليكم التعبري 
العملية  الطموحات  حتقيق  م�شتوى  وتلبيتها.  مبطالبه  اهتمامكم  مدى  عن 

لكم  فر�ص  هناك  ماليا:  املتابعة.  من  ملزيد  يحتاج  اأ�شبح 
للح�شول على فر�ص مالية عن طريق بيع اأو �شراء عقار.

اأ�شبحت  منكم  الكثري  املعنوية،  روحكم  رفع  يف  ت�شهم  التكوينية  اأج��واوؤك��م 
فر�شة قيامه ب�شفر قريبة واأكرث واقعية ومن�شجمة مع ما مير فيه.

م�شاعره  ق��وة  اإظهار  يف  ورغبته  العاطفية  حظوظه  بزيادة  اأكرثكم  ي�شعر 
للحبيب وال�شريك العاطفي وهناك فر�شة لالرتباط الزوجي 

حان وقتها. 

اأنتم بحاجة ملن يتفهم طباعكم احل�شا�شة جدا لهذه الفرتة نتيجة الزوايا 
التكوينية التي تت�شكل يف خريطتكم، التي ال تعطيكم وقتا كافيا مع ا�شتقرار 

نف�شي طويل االأجل.
�شحيا: بداأمت تغادرون تدريجيا �شعفا تكوينيا ت�شبب مب�شاكل 

�شحية، وحتديدا ملن يعاين اأمرا�شا مزمنة. 

الثوراحلمل

ال�صرطاناجلوزاء

العذراءالأ�صد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

ين�شد اهتمامكم مبظهركم اخلارجي وتبدون اأقرب للمرح رغم �شعوبة ما 
تواجهونه من عدم ا�شتقرار لهذه الفرتة، عليكم اأخذ  م�شاحة اأكرب للتحرر 
من االأفكار التي باتت توؤرق الكثري منكم نتيجة تغري الزوايا التكوينية منذ 

من  وهناك  اأف�شل  اأنتم  اليوم  ه��ذا  املا�شية.  ال�شت  االأ�شهر 
يتوا�شل مع حمبيه واأقربائه من خالل االت�شاالت.

العنيد  تكوينكم  من  وجزء  االحتواء  من  املزيد  اإىل  بحاجة  التكوينية  ظروفكم 
االرتباط  يف  اإيجابيا  التفكري  عاطفيا:  املتطرفة.  امليول  من  التخل�ص  ينتظر 

اأو�شح.  م�شتقبلية  لروؤية  يحتاج  فالوقت  واملغامرة  املناف�شة  وجتنب 
هذه  الإ�شالح  املبادرة  جتنب  عليكم  ال�شخ�شي:  ال�شعيد  على 

االإرباكات فقد تخ�شرون جهدكم.

من  تقدمونه  ما  موا�شلة  عليكم  واملالية،  املهنية  مبادراتكم  مع  يقف  احلظ 
تاأخر  بعد  ب�شعوبة  املهني  ال�شلم  يرتقي  منكم  البع�ص  ووا�شح.  كبري  جهد 

مغريات  م��ن  لكم  البع�ص  يقدمه  مب��ا  تنخدعوا  ال  ماليا:  يف وا���ش��ح. 
باجنازاتكم  تطيح  مل�شاكل  تتعر�شون  فقد  ال�شراكة  جانب 

.عاطفيا: اأجواوؤكم لهذه الفرتة هي االأهم للمبادرة.

نبذة 

متثل �شنة 2000 -من بعد تكويني- ظاهرة ن�شق، وهذه 
الظاهرة حتدث كل 20 �شنة، ويكون مولود هذه الظاهرة 
يف  الو�شط  حالة  ميثل  اأن  ي�شتطيع  ال  فهو  ا�شتثنائيًا، 
حياته، فاإما اأن يكون عاماًل اإيجابيًا اأو �شلبيًا، وهي �شنة 
بدنية  قدرة  ميتلكون  فهم  مواليدها،  من  كثريًا  نخ�شى 
من  ونخ�شى  ذواتهم،  على  للتمرد  كبرية  ورغبة  عالية 

انخراط الكثري منهم باجتاه التطرف.
 اأدن���اه االأي���ام االأك���رث خ��ط��رًا للوقوع حت��ت ي��د االأ���ش��رار 
معهم،  م��ن  وح��ي��اة  حياتهم  تدمر  بطريقة  وتوظيفهم 
هذا  والتمرد.  للتطرف  عر�شة  االأك��رث  املواليد  واأدن���اه 
البحث تكويني بعيد عن موؤثرات البيئة والرتبية االأ�شرية 
بالطبيعة  مرتبطة  عملية  اإنها  الدرا�شي،  والتح�شيل 

الب�شرية التكوينية وامليول والطباع اخلا�شة بهم. 
مواليد �صهر اآب 
مولود يوم )22+21+5+4+1(-2000-8

اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �شعبة )1-
)5-1-4()4-1-3()6-1-5()5-1-4()2-1

مواليد �صهر اأيلول
مولود يوم )27+26 (-2000-9

اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �شعبة 
)2-6-9()1-6-8(

مواليد �صهر ت�صرين الأول
مولود يوم) 30+29+26+25+23+8+7(-2000-10
اخلريطة التكوينية حرجة مع خريطة رقمية �شعبة 

)2-9-8()1-9-7(   )8-6-5()2-6-9()1-6-8(
)6-9-3()5-9-2(

م�اليد �شنة 2000 

الكلمات الفقية 
1-�شاحب ال�شورة فنان عربي )راحل(. 

2-ملك بابلي – والد )م(.
3-عا�شمة ا�شبانيا - من مناطق بغداد.

4-انفجار -  دق - ثلثا ورود.
5-كان يكذب - ي�شبق االغنية.

6-من اأغاين ال�شيدة اأم كلثوم )م( - من 
االلعاب الريا�شية.

7-ف�شتان )م(.
8-ثلثا اأدين -عملة نقدية �شغرية.

9-جمع رحم.
10-ود - يف الريا�شيات )م(.

الكلمات العمودية 
1-�شلطان عثماين.

2-فيلم عراقي بطولة ح�شني نعمة و�شذى 
�شامل.

3-دولة افريقية.
4-ثلثا وريد - من االرقام – �شقي.

5-ممثل م�شري )م(.
6-حرف اجنليزي )م( – ب�شر. 

7-ثلج باالجنليزي -  لقب هندي.
8-مت�شابهة. 

9-م�شطح مائي ا�شتوائي )م(.
10-نادي كرة قدم ايطايل.

حّل الكلمات املتقاطعة العدد ال�صابق

الباحث الفلكي.. علي البكري

اعداد: ثريا ج�اد الكلمات املتقاطعة
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التي  اخلالدة  الكال�شيكية  املالب�ص  من  املعطف  كان  لطاملا 
�شورة  ويعك�ص  ال�شديدة  ال��ربد  موجات  يف  الن�شاء  تف�شلها 
ال�شيدات  لكل  منا�شب  وخيار  اأنيق  دائما  وه��و  جميلة  ظلية 
ولكل �شيء، بدءا من دوام املكتب وحتى املواعدة الليلية وميثل 
الزمن. وال تخلو خزانة مالب�ص  لعقود من  اخت�شارا لالناقة 
والر�شا�شي  والبيج  اال�شود  من  األوانه  وبكل  منه  �شيدة  اأي 
اأ�شكال متعددة منه، هناك  واال�شفر واالحمر والبني وهناك 
املت�شل بحزام من اجللد ال�شناعي الذي حقق انت�شارا وا�شعا 
بني ال�شيدات وميكن ارتداوؤه مع اجلينز والكنزة البحرية مع 
بعد  عاما  اإليها  �شتعود  قطعة  اإنها  االأبي�ص،  اجللد  من  حذاء 

عام.
ُيعد املعطف امل�شنوع من ال�شوف ال�شادة اأي�شا ال�شكل املثايل 
اأو امل�شائية مع  حلدث ذكي وهو مثايل فوق الف�شاتني ال�شهلة 
زوج من االأحذية ذات الكعب العايل وبالن�شبة ملالب�ص النهار 

ارتديه �شيدتي مع حذاء �شتوي وقبعة �شغرية مريحة.
 اجلاكيتات املبطنة 

ملعطف  املب�شطة  العم  ابنة  ه��ي  بطبقات  املبطنة  املعاطف 
ارت��داوؤه��ا  ومي��ك��ن  ال���وزن  خفيفة  ولكنها  ال�شتوي  اللحاف 

مبفردها وهي الطريقة املثالية للتغلب على الربد القار�ص.

ترجمة ال�شبكة
عن الغارديان

اأ�شل�ب كال�شيكي 
يتجدد

املعاطف ذات الأحزمة.. 
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)اأي��ق��ون��ة(  اأ�شبحن  ال�شابات  تلك  املختلفة.. 
املراهقات  لدى  مقايي�شه  بكل  واجلمال  االناقة 
املتابعات الن�شتغرام وكل واحدة منهن حتاول اأن 
ف�شلها،  حال  يف  املحاوالت  وهذه  مثلهن،  ت�شبح 
نف�شية  باأمرا�ص  )الفا�شالت(  اإ�شابة  اىل  توؤدي 

عديدة..
كادت اأن متوت

ابنة  قرب،  معها عن  تعاملت  التي  احل��االت  من 
 17 طالبة،  حقيقي،  غ��ري  ا�شم  )ه��ن��د،  ج��ارت��ي 
الريجيم  ب�شبب  مت��وت  اأن  ك���ادت  ال��ت��ي  �شنة( 
من  امل�شت�شفيات  يف  اال�شابيع  واأم�شت  القا�شي 
ت�شببت  التي  االأمرا�ص  ب�شبب  اأخرى  اىل  عملية 

بها اأدوية الريجيم التي كانت تتناولها دون علم 
تقول  التي  �شنة(   51 كيمياء،  )مدر�شة  والدتها 
بينما  ال�شمنة،  من  ت�شكو  تكن  مل  التي  هندًا  اإن 
يف  وناجحة  ومرحة  وحلوة  قليال  ممتلئة  كانت 
عليها  التغيري  طراأ  نف�شها.  من  وواثقة  درو�شها 
عندما ا�شرتت لها والدتها هاتفا ذكيا مع بداية 
اىل  ا�شتنادا  بعد  عن  الدرا�شة  لتتابع  اجلائحة 
تعرفت  اذ  والرتبية،  ال�شحة  وزارت��ي  توجيهات 
واأناقتهن  جنماته  تتابع  وب��داأت  االن�شتغرام  اىل 
اأنيقة  ك�شبية  اليها  ي�شار  ل��ن  اأن��ه��ا  واأقتنعت 
من  غ��رام��ات  كيلو  ع�شرة  تفقد  مل  م��ا  وج��ذاب��ة 
وزنها.حاولت االم ان ت�شرح لها باأنها ما تزال يف 
طور املراهقة، اأي يف مرحلة ن�شاط الهرمونات، 
مبمار�شة  املنا�شب  ال�شكل  �شياأخذ  ج�شدها  وباأن 
واأدوي��ة  العمليات  اىل  باللجوء  ولي�ص  الريا�شة 
بدون  الفي�شبوك  �شفحات  جتتاح  التي  التنحيف 
باالقتناع،  هند  تظاهرت  �شحية..  رق��اب��ة  اأي 
التي  ال�شفحات  من  االدوي���ة  تطلب  واأ�شبحت 
تدفع اأثمانها من يومياتها ومما تدخره من اأثمان 
اأ�شبحت  باأنها  املالزم املدر�شية..الحظ والداها 
ال تتناول الطعام اال نادرا ومل تقل لهم احلقيقة 
اال بعد انهيارها �شحيا يف اأقل من ثالثة �شهور. 
م�شابة  باأنها  للطبيب  االويل  الت�شخي�ص  ك��ان 
بنزيف يف املعدة ب�شبب اأدوية تنحيف غري �شحية 
هرموناتها  على  معدتها  عن  ف�شال  اأث��رت  التي 
واأنها بحاجة اىل عملية جراحية م�شتعجلة والتي 
مما  تعافيها  ومع  بعد..  فيما  عمليات  اأ�شبحت 
اأ�شابها اأ�شبحت بحاجة اىل جل�شات عندي رغم 
خمت�ص  طبيب  اىل  والدتها  تلجاأ  اأن  ن�شيحتي 
اأن  خ�شيت  والدتها  لكن  النف�شية،  باالمرا�ص 
تتفاقم حالتها النف�شية اإن راجعت عيادة طبيب 
من  ي�شفون  الذين  البع�ص  تخلف  ب�شبب  نف�شي 

يراجع هوؤالء االطباء باجلنون!
حلم جنمة

كرهها  ع��ن  وت��ع��رّب  ج���دا  ه��ن��د حمبطة  ك��ان��ت 
ال  بنف�شها  متاما  الثقة  عدمية  وب��دت  لنف�شها 
بتاأجيل  املر�شية  حالتها  ت�شببت  اأن  بعد  �شيما 
امل��راآة  يف  النظر  ترف�ص  درا�شية..كانت  �شنة 
هذه  مثل  ت�شبح  اأن  حتلم  باأنها  باكية  وتقول 

النجمات  او  الفا�شين�شتات  من  تلك  او  النجمة 
وحتلم باأن تكون لديها �شفحتها على ان�شتغرام 
مبئات  وم��ت��اب��ع��ات  متابعون  لديها  ي��ك��ون  وان 

االالف وجتني االرباح!
الفوتو�صوب

مل اأط��ال��ب وال��دت��ه��ا ب��اإب��ع��اده��ا ال��ق�����ش��ري عن 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  او  االن�����ش��ت��غ��رام 
املواقع  ه��ذه  اأن  لهند  �شرحت  اإمن��ا  االخ���رى، 
نتعامل  كيف  عرفنا  لو  ومفيدة  وم�شلية  ممتعة 
ملراهقات  اأمامها �شورا  و�شعت  ثم  معها..ومن 
و�شابات وجنمات ت�شوهت وجوههن واأج�شادهن 
التنحيف  واأدوي�����ة  التجميل  عمليات  ب�شبب 
ب��اأن  علم  على  ك��ان��ت  اإن  و�شاألتها  امل�����ش��رة.. 
القيا�شات  بهذه  تظهر  النجمات  �شور  غالبية 
على  املوجودة  والفالتر  الفوتو�شوب  خالل  من 
�شقيقها  مب�شاعدة  جتربة  ونفذنا  االن�شتغرام.. 
ن�شنع  اأن  الفوتو�شوب  ا�شتخدام  من  املتمكن 
والتي  بها  حتلم  ال��ت��ي  باملقايي�ص  ���ش��ورة  لها 
النحيفة  اأي  )�شفر(،  اجل�شم  مقايي�ص  ت�شمى 
هند  اأ�شبحت  االن�شتغرام،  فالتر  وم��ع  ج��دا 
بعد  تتابعهن..وجل�شة  اللواتي  مثل  جنمة متاما 
حلوة  وباأنها  بنف�شها  ثقتها  ا�شتعادت  اأخ��رى، 
ووجبات  الريا�شة  اىل  �شتلجاأ  وباأنها  هي  كما 
الطعام ال�شحية املمتلئة بااللياف للو�شول اىل 
اإعجابها  عن  تعرّب  تعد  ومل  تريده  الذي  ال��وزن 
بنجمات  ت�شفهن  اأ�شبحت  التي  بالنجمات 

)الفوتو�شوب(.
واأخريا

ت�شابه  التي  الق�ش�ص  من  الكثري  هناك  قطعا 
ق�شة هند، وبينها من ت�شببت عمليات التجميل 
او اأدوية التنحيف بوفاتهن، لذلك من ال�شروري 
اأن تتابع االأم بناتها املراهقات واأن تعرف كيف 
مقايي�ص  كانت  مهما  باأنف�شهن  ثقتهن  ت��زرع 
ملواقع  ال�شلبي  التاأثري  عن  لتبعدهن  اأج�شادهن 
اأ�شميه  اأن  ا�شتطيع  وعما  االجتماعي  التوا�شل 
جنوما  اأن  نن�شى  وال  االن�����ش��ت��غ��رام(.  )م��ر���ص 
او  ممثلون  او  �شعراء  او  كتاب  �شواء  عديدين 
اخت�شا�شيو جتميل يقولون دائما باأن كل امراأة 

لها جمالها.

�صهادة )فران�صي�ض هوغن(  اأن تكون  بد  ل 
الفي�صبوك  �صركة  يف  ال�صابقة  املوظفة 
العمالقة حتذيرا لالمهات خا�صة لالنتباه 
اىل بناتهن املراهقات من )ان�صتغرام( الذي 
يحاول اأن يغري اأ�صلوب حياتهن ويدفع بهن 

اىل الحباط والكاآبة.

ل تقلدي جنمات 
"الأن�شتغرام"..

الوثيقة
كانت هوغن ت�شغل من�شبا مهما يف ال�شركة يتيح 
ونقلت  والوثائق،  اال�شرار  من  الكثري  معرفة  لها 
عنها و�شائل االعالم االمريكية قبل �شهادتها يف 
الكونغر�ص االمريكي وثيقة مهمة ت�شري وباإ�شهاب 

اىل امل�شاكل النف�شية لكثري من املراهقات. 

امليدانية  البحوث  اىل  ا�شتنادا  الوثيقة  وك�شفت 
عن اأن ن�شبة 32%  من املراهقات قلن اإن متابعة 
ب�شكل  اأنف�شهن  اىل  ينظرن  جعلهن  االن�شتغرام 

�شلبي ب�شبب وزنهن.
اأيقونات

غالبية  اأن  مالحظة  اجلهد  م��ن  وبقليل  ميكن 

واللواتي  والفا�شني�شتات  ال�شابات  االعالميات 
الكم  �شرنى  عراقيا  )موديلز(  موديال  اأ�شبحن 
لها  خ�شعن  التي  التجميل  عمليات  من  الكبري 
جنمات  من  قريبة  ووجوههن  اأج�شادهن  لتكون 
وبينهن  وال��ع��رب��ي��ات  االج��ن��ب��ي��ات  االن�����ش��ت��غ��رام 
التجميل  عمليات  من  الكثري  اأج��رت  من  اأي�شا 

اأن�شام ال�شاجلي

حب�ب التنحيف قد ت�ؤدي اإىل امل�ت 



يف اإحدى الأم�شيات ال�شت�ية، حني كنت 
اأذاكر واتابع درا�شة ابن زوجي ال�شغري 
�شمعنا طرقًا عنيفًا على الباب، اأ�شرعنا 

لنفتح الباب واذا بامراأة مت��شطة العمر 
ت�شاأل عن زوجي، انتبهُت اأن ابن زوجي 

الذي فتح الباب معي اختباأ خلفي ظننته 
خائفًا او لأي �شبب ما.....

امليزان 

امليزان 

يف

يف حينما اأم�صكُت القمر اعتقدت باأنني ملكُت 
العامل وما فيه، ولكنه اأفل مني وغاب، فبداأُت 

البحث عنه ثانية... ترى كيف �صاأم�صك 
بخيط من �صوئه، ال�صياء الذي غاب عني 
فجاأة! وو�صط دوامة القرار عرفُت اأنني 

و�صط �صحراء التيه ل اأعرف متى اخلال�ض 
منها.....

بل  واأ�شافت )�ص(: عاملتهم بلطف وحنان الأنهم بال ذنب، 
هم اأطفال ال يعرفون ما يحدُث حولهم، وكذلك اعتنيُت باأم 
زوجي املقعدة، كنت اأتذكر اأمي )رحمها اهلل( التي اختطفها 

املر�ص فجاأة من بيننا.
اأنا،  وكذلك  بي  االأطفال  تعلق  وال�شنني  بل  ال�شهور  ومب��رور 
وكانوا  ال�شحيح،  بال�شكل  وتربيتهم  درا�شتهم  على  اأ�شرفُت 
اأمّل  ن�شائي  مر�ص  ب�شبب  االإجن��اب  من  حرماين  عن  عو�شًا 
بي، وب�شراحة حمدُت اهلل على ذلك... الأنني مل اأحب زوجي 
يومًا بل اطعتُه جتنبًا للم�شاكل وهروبًا من زوجة اأبي يف ما لو 
خرجت من دار زوجي... ثم اأن اطفاله تعلقوا بي ب�شكل كبري 
كانت  بعد....  فيما  اهلل  رحمه  اىل  انتقلت  التي  اأمه  وكذلك 
حتبني كثريًا العتنائي بها و باالأوالد حيث كانت تو�شيني بهم 

خريًا.
كربوا واثنان منهم دخال اجلامعة التي يرغبونها، اأما ال�شغري 

فقد كان يف ال�شاد�ص االعدادي....
كنت  حني  ال�شتوية،  االأم�شيات  اإح��دى  ويف  )���ص(:  واأردف��ت 
ال�شغري �شمعنا طرقًا عنيفًا  ابن زوجي  واتابع درا�شة  اأذاكر 
على الباب، اأ�شرعنا لنفتح الباب واذا بامراأة متو�شطة العمر 
ت�شاأل عن زوجي، انتبهُت اأن ابن زوجي الذي فتح الباب معي 

اختباأ خلفي ظننته خائفًا او الأي �شبب ما.....
كالمها  موجهة  ال��زائ��رة  قالت  حينما  امل��ف��اج��اأة....  وكانت 

لل�شبي: )اأنا اأمك.... اال تتذكرين!(
باأ�شواأ  وت�شفُه  )زوج���ي(  لوالدهم  ال�شتائم  تكيل  وب���داأت 
ال�شفات، وهنا تدخلُت واأ�شرت لها بال�شكوت واال �شاأطردها 
واأدخلني  )ابنها(  هو  ال��ذي  زوج��ي  ابن  �شحبني  البيت،  من 
مع  وهربت  تركتنا  لقد  اأم���ي....  )ه��ذه  يل:  ليقول  الغرفة 
رجل اآخر، هذا ما قاله لنا والدنا الذي طلقها فيما بعد( اأنا 
اأكرهها اخرجيها من البيت واأال �شاأت�شل بوالدي واأخربه وهنا 
طلبُت منه اأن ي�شعد اىل غرفته وال يغادرها و�شاأت�شرف مع 
هذه املراأة، واأفهم منها ماذا تريد بزيارتها هذه بعد �شنوات 

طوال، وفعاًل تركنا ودخل غرفته.....
بعد دقائق بداأت نقا�شها معي ب�شكل غري موؤدب بل واتهمتني 
بزوجي  ات�شل  اأن  ا�شطررُت  باحلقيقة،  لها  وجود  ال  باأ�شياء 

بينهما  معركة  لتدور  االأخ��ب��ار،  هذه  �شماع  فور  ح�شر  ال��ذي 
وتبادال االتهامات املا�شية وطردها من البيت، ولكنها رف�شت 
رجااًل  اأ�شبحوا  الذين  الثالثة،  اأوالدها  روؤية  بعد  اال  اخلروج 

ويدر�شون يف جامعات جيدة، ف�شرخ بها...
لت�شبعي  االبتدائية  يف  اأط��ف��ال  تركتيهم  حينما  كنِت  واأي���ن 
نزواتك من رجل غريب، �شحيِت بزوجك واأطفالك بل وحتى 
ملاذا....ملاذا  عمرًا....  منك  اأ�شغر  �شاب  اأجل  من  �شمعتك 
اىل  واأخرجها  يدها  من  بقوة  و�شحبها  �شربًا  عليها  واأنهال 
اتهاماتها  وي�شمعون  �شراخها  على  النا�ص  ليتجمع  ال�شارع 
الباطلة باأننا )اأنا وزوجي( نحرمها من روؤية اأبنائها، الذين 

ح�شروا و�شاهدوا ما يجري وهربوا الأنهم ال يريدون روؤيتها.
�شنوات  منذ  ب�شدري  ك��ان  ما  واأ�شمعتها  اأن��ا  تدخلُت  وهنا 
معرفتي بهم... قلت لها : واأين كنت وهم يبكون لياًل ونهارًا 
يفرحون  اأين كنت حني مير�شون... حني  اأمهم!  �شائلني عن 

... حني ينجحون بدرا�شتهم و....
مل اكمل كالمي حينما اأخرجت �شكينا من حقيبتها لتغرزها 
بكتفي و�شط ذهول اجلميع، فما كان من زوجي اال اأن اأخرج 
حينما  وال��ذل  الهوان  اطالقات  نحوها....  و�شوبه  م�شد�شه 
كان ينظر اليه النا�ص، عتاب االأهل واالأ�شدقاء حينما هربت 
اأر�شًا حاولت  �شقطت  و...و....  �شيئًا  يفعل  ثاٍن ومل  مع رجل 
التقاط �شكينتها لتطعنه عدة طعنات و�شط ذهول اجلميع.....

بعدها نقال اىل امل�شت�شفى ليتوفيا معًا بعد عدة اأيام.....
اأمهم  كاأنني  ارع��اه��م  البيت،  يف  واأوالده  اأن��ا  بقيُت  وهكذا 
اأ�شد  هم  ظ��روف  يف  عنهم  تخلت  التي  اأمهم  احلقيقية.... 
واحلنان  احلب  يبادلونني  وهم  االأم  وعطف  حلنان  احتياجًا 
واالحرتام.... حبهم الأٍم اأ�شبحوا اأوالدها رغم اأنها مل تلدهم!

                                                                     

قالت )�ص( التي جاوزت االأربعني من عمرها، ولكن مالحمها 
مازالت جميلة وكاأنها يف الع�شرين من عمرها، قالت: ن�شاأت 
بني ثالثة اأوالد )ذكور( واأنا البنت الوحيدة بينهم لذا فكان 
ملطالبي  واال�شتجابة  بل  والرعاية،  بالدالل  منهم  اأوفر  حظي 

التي ال تنتهي...
كان والداي مدر�شني يعمالن يف اإحدى املدار�ص القريبة من 
يعود   وال�شبب  درا�شتنا  يف  متفوقني  جميعًا  نحن  وكنا  بيتنا 

لوالدينا ومتابعتهما لنا.
االعدادية  امتحانات  فرتة  ويف  وجميلة،  هادئة  حياتنا  كانت 
التي كان �شقيقي الكبري ي�شتعد لها، ظل اجلميع قلقني عليه، 
الحظنا اأن اأمي بداأت �شحتها ت�شوء يومًا بعد اآخر، يف البداية 
احلال  ولكن  اأخي،  امتحانات  على  وتقلق  تفكر  اأنها  اعتقدنا 

ا�شتمر حتى بعد جناح اأخي وح�شوله على معدل يوؤهله دخول 
اأي كلية باملجموعة الطبية:

اذن اأم���ي ت��ع��اين م��ن م��ر���ص م���ا، وه���ذا م��ا اأك����ده االط��ب��اء 
اخلارج  واأي�شًا يف  العراق،  لها يف  اأجريت  التي  والفحو�شات 
ازداد  وهموم  حزن  اىل  البيت  جو  وحت��ول  باالأمر،  و�شدمنا 
بعد وفاة اأمي بوقت ق�شري من مر�شها، فوجئ اجلميع نحُن 

واأهلها، وفقدنا اأعز واأغلى �شخ�ص يف احلياة....
واأ�شافت )�ص(

الُغربة،  تعي�ص يف  كانت  التي  )ر(  عمتنا  هذا احلزن خففتُه 
كانت تتحدث معنا طوياًل وباأن اأمنا اختارها اهلل بجواره و.. 

و...
وتهتم  ترعاه  زوجة  بالزواج،  والدي  ن�شحت  مغادرتها  وقبل 

بنا.
التي  املدر�شة  يف  له  زميلة  من  وت��زوج  ن�شيحتها  وال��دي  نّفذ 
اآخر خيط  انتهى  وبزواجِه  واأم��ي(...  كانا يعمالن فيها )هو 
الق�ش�ص  و�شدقت  وال��دن��ا،  وب��ني  بيننا  واالأل��ف��ة  الراحة  من 
وق�شوتهن مع  االأب  ن�شمعها عن زوجات  كنا  التي  واحلكايات 
اأبناء اأزواجهن، ولكي ت�شدقوا ما اأقوله اليكم ما حدث معنا 
نقل  الكبري  اأخ��ي  وال��دن��ا...  زواج  ف��رتة ق�شرية من  وخ��الل 
البيت  ليبتعد عن جو  اأخرى  درا�شته اجلامعية اىل حمافظة 

وم�شاكله اليومية وذلك ب�شبب حتري�شها لوالدي �شدنا....
كما اأن بقية اأخوتي ت�شردوا بني اأعمال خمتلفة بعد اأن تركوا 
درا�شتهم دون ح�شاب من والدي، بل وتغري حر�شُه وحبه لنا 
قريب  من  تزويجي  على  اأ�شرت  التي  اجلديدة  زوجته  اىل 
لها، مطلق وله اأبناء �شغار، ومل تفلح معار�شتي لهذا الزواج 
واأي�شًا ف�شلت حماوالت اأقربائنا باأن يعدل والدي عن تزويجي 
اأمرت  اأكمل درا�شتي، ولكن دون جدوى، الأن زوجته  ويدعني 

بذلك.
اأن هددنا والدي )اأنا واخوتي( بطردنا من  قبلُت بذلك بعد 
الذين  اأخوتي،  اأج��ل  من  واآم��ايل  مب�شتقبلي  �شحيُت  البيت، 
اختارته يل  والدي وزوجته، تزوجت مبن  ق�شوة  يتعذبون من 
وثالثة مبرحلة  املقعدة  اأم��ه  وج��دُت  زوج��ي  بيت  ويف  زوج��ًا، 

الدرا�شة االبتدائية....

اأم تنكرت لأم�متها 
واأخرى ك�شبتها

رجاء خ�شري

السنة السادسة عشرة، العدد )391( 15 تشرين األول 2021 متك سال _ متك كما #alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

95 ف���ي ال��م��ي��زان94

alshabaka
aliraqya



السنة السادسة عشرة، العدد )391( 15 تشرين األول 2021 متك سال _ متك كما #

97

alshabaka aliraqya ك��اري��ك��ات��ي��ر96

خ�شري احلمريي

اأيام الدرا�شة ونعني بها )النقل( اأي الُغ�ص  اأو كوبيا كلمة كنا نتداولها  قوبيا 
يف  املكتوبة  الربا�شيم  من  )النقل(  اىل  بعد  فيما  تطورت  جماور،  زميل  من 
اأوراق �شغرية بحروف متناهية يف ال�شغر ال ترى كلماتها اإال بالعني اخلبرية، 
ثم ومتا�شيا مع التطور االإلكرتوين حتولت اىل �شماعة �شغرية ندح�شها جوار 

طبلة االأذن ال�شتقبال معزوفة االإجابة.
 وكان هناك قلم قوبيا تتم الكتابة به للح�شول على اأكرث من ن�شخة بوا�شطة 
املفردة  تداول هذه  قل  اليوم  واأخ��رى،  ورقة  التي حت�شر بني  الكاربون  اأوراق 
اإن مل يكن قد تال�شى مع تال�شي اأوراق الكاربون واأقالم القوبيا وحل حملها 
تعبري )كوبي بي�شت( مع اأن املفردة االأوىل يف هذا التعبري هي القوبيا بلحمها 

و�شحمها.

ويف هذه الر�شوم ال اأق�شد من القوبيا ما يفعله التالميذ يف املدار�ص حتديدا، 
واإمنا اأعني القوبيا التي غزت حياتنا من كل �شوب فاأ�شابت االأفكار وامل�شاعر 
والكتابات واخلطابات واملباين واملعاين والربامج واملناهج بالتكرار، فحيثما 
لفنان  لوحة  ت�شبه  لوحة  اأو  قراأناه،  اآخر  كتابا  ي�شبه  كتابا  ن�شادف  التفتنا 
ملطو�شا عن  اأو حلنا  �شاهدناه،  اأخرى  قناة  كاأننا على  برناجما  اأو  اأحببناه، 
حلن �شمعناه، اأو بحثا كنا با�شم اآخر قراأناه، اأو وعدا �شيا�شيا مكرورا .. مللناه.

وهمومنا  حياتنا  اىل  تت�شلل  الت�شابه  اأعرا�ص  ب��داأت  الفوبيا..  داء  وب�شبب 
واأحالمنا واأغانينا..

البارحة و)ل�شقها( يف خانة  تعودنا على )ن�شخ(  الأننا  كل هذا يح�شل 
الغد!
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   عندما كنت طالبًا يف العراق ظلت عالقتي بالطلبة حمدودة عمومًا 
اأن  نعرف  وكنا  وقتها،  النا�ص  عالقات  تطبع  التي  الو�شايات  ب�شبب 
لكل  الت�شدي  بفكرة  اأ�شبعوا  فقد  خمربون،  الطالب  من  الكثريين 
كرديًا،  طالبًا  كان  عندي  اأ�شواأهم  اأن  والطريف  للنظام،  معار�ص 
وال اأن�شى ا�شمه، اإنه "�شريوان" الذي كان يالحقني بهمة وثقل دم، 
خا�شة  لل�شرورة،  اإال  اأختلط  مل  لهذا  العظيمة!،  بالتجربة  ليقنعني 
بال�شوريني، ومعظمهم اأكرث �شوءًا ورخ�شًا، وكنا نرتب �شكننا بحيث 
اأنني  حمايتي  عوامل  من  وك��ان  االإم��ك��ان،  قدر  �شيئني  مع  ن�شكن  ال 
م�شغول بعملي، وهذا العمل اأك�شبني هيبة اإىل حد معقول بني الطلبة 

حتديدًا.
مني،  التقرب  حاولوا  ج��دًا  "املنا�شلني"  الطالب  بع�ص  اأن  واأذك��ر 
اأ�شمع  �شرت  ال��ذي  احلد  اإىل  عنهم،  لالبتعاد  دوم��ًا  احتال  فكنت 
كالمًا باأنني معار�ص لتجربة "احلزب والثورة" يف العراق، ومل اأكن 

اأعلق على ذلك.
ل�شبب عابر زارنا واحد من هوؤالء ال�شيئني يف اأيام احلرب، وكان قد 
�شدر مر�شوم من جمل�ص قيادة الثورة ُن�ِشَر يف ال�شحف، فيه عقوبات 
على من يهني باأي �شكل واحدًا من امل�شوؤولني حتى القا�شي بعقوبات 
على  اأ�شابيع  وم�شت  اأ�شهر،  �شتة  بال�شجن  وتنتهي  باالإعدام  تبداأ 
ا�شت�شافتنا تلك، واإذا برئي�ص رابطة الطلبة ال�شوريني وقتها املرحوم 
تركي عبيد ومعه الزميل الذي اأ�شكن معه )اإ . ح( وهو موجود االآن 
يف �شورية ي�شتحلفني بكل مقد�شاتي اأال يعرف اأحد مبا �شيقوله الأنه 
خطر علينا نحن الثالثة، وكان معه الزميل الذي ي�شاطرين الغرفة 
تقريرًا  كتب  زارنا  الذي  الطالب  اأن  الداخلي، وحكى يل  الق�شم  يف 
باأنني �شتمت �شدام ح�شني و�شخرت من احلرب، واأن اهلل جناين من 
املوت الأنهم طلبوا )تركي( وال�شخ�ص الذي كان ي�شكن معي فنفيا 
�شخ�ص  واأنني  جيدًا،  يعرفني  باأنه  تركي  �شهادة  وكانت  املو�شوع، 
اأتدخل باأي �شيء �شيا�شي، واأحب العراق والقائد واحلزب،  طيب ال 
وقد كانت �شهادة ال�شاكن معي حا�شمة يف طي املو�شوع، كم اأذهلتني 
وا�شتوعبت  �شيء،  باأي  يومًا  معه  اأتعامل  ومل  ال�شخ�ص!  ذلك  خ�شة 

االأمر، ورجاين تركي اأال اأظهر اأي ح�شا�شية لذلك ال�شخ�ص تدل على 
كراهية اأو اأنني عرفت مبا فعل، وهذا ما ح�شل، ف�شرت اأحييه كلما 

مررت به بعدما كنت اأجتاهل النظر يف وجهه!.
فاروق اأنقذين!

يل  ق�شيدة  املرة  هذه  �شببها  ال�شابقة،  من  خطرًا  اأقل  حادثة  ويف 
ن�شرت يف جملة االآداب اللبنانية بعنوان "ع�شب اأخ�شر"، وبعد اأقل من 
�شنتني من عي�شي يف العراق ح�شلت جرمية لها رمزيتها يف انقالب 
احلالة العراقية، فعندما ذهبت اإىل العراق اأواخر 1976 كانت هناك 
جبهة وطنية جتمع اأحزابًا عدة، ثم بداأ اخلالف يت�شاعد مع القوى 
املناوئة للنظام، ثم جرت حادثة موؤملة هي احلكم باإعدام 27 �شابًا 
بتهمة عملهم على تنظيم داخل اجلي�ص، وكانوا جميعًا ممن يوؤدون 
اخلدمة االإلزامية، فتم اإعدامهم كبداية لت�شفية تلك اجلبهة التي 
كانت ت�شغط للحد من طغيان النظام وتفرده بال�شلطة، فتحت تاأثري 
"االآداب" وكنت عادة اأنتظر  ذلك كتبت ق�شيدة ون�شرتها يف جملة 
و�شول املجلة اإىل املكتبة اجلميلة داخل نادي اجلامعة امل�شتن�شرية، 
وذات يوم راأيت ا�شمي على غالف العدد الوا�شل حديثًا كعادة تلك 
املجلة، وفتحت على الفهر�ص، فوجدت اأن "ع�شب اأخ�شر" من�شورة 
يف  بحثت  مق�شو�شة،  بها  فاإذا  ال�شفحة  فتحت  معينة،  �شفحة  يف 
بخوف  ف�شعرت  جميعها،  يف  مق�شو�شة  بها  واإذا  االأع���داد  باقي 

حقيقي، وبداأت اأترقب ح�شول اأمر خطري يل.
    يف اليوم التايل عندما ذهبت اإىل جملتي واملزمار م�شاء طلبني 
فاروق �شلوم، و�شاألني عن ق�شيدة االآداب، واأنه جاءه �شابط اأمن 
ي�شتف�شر عني وعن الق�شيدة، ففيها �شهداء ونخل ومن�شورات وثوار 
اأنني اأحت��دث عن الوطن  ودم��اء وقبعة اجل��رنال، فاأكد له ف��اروق 
االأول  ديواين  واأن  العربي عندي،  للوطن  رمز  النخلة  واأن  العربي 
عنوانه )ويطرح النخل دمًا( واأنني من اأخل�ص العاملني يف جملتي 

واملزمار وهكذا، فقال له �شابط االأمن بعد تلك التو�شيحات:
ي�شاء  ال  حتى  فقط  العدد  من  الق�شيدة  بق�ص  �شنكتفي  -اإذًا 

فهمها! 

بيان ال�شفدي

ذكريات عراقية
جن�ت من الإعدام


