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   / بغدادنھار حسب هللا  

 وھتلرأنا   

1.  

ألقیت نظرة الوداع على جثمان حبیبتي التي بدت وك�أن�ھ�ا ق�ط�ع�ة اس�ف�ن�ج�ی�ة ت�غ�ط�س 

بالصبغ االحمر.. وعلى الرغم من صورتھا المرعبة، كانت قد نحتت ابتسامة عریض�ة 

 .على وجھھا ساعة الموت

لحظتھا تذكرت مقولة ھتلر (المھزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز) ترى ھل ف�ق�د 

 !ملك الموت نشوة النصر والسعادة ؟

2.  

أخطأ ھتلر عندما قال (كلنا كالقمر.. لھ جانب مظل�م) ألن ف�ی�ن�ا م�ن ال ی�م�ت�ل�ك ال�ن�ور 

أصالً، وفینا من ال یرید معرفة مص�در الض�وء.. وغ�ی�رن�ا م�م�ن نش�روا ال�ع�ت�م�ة ف�ي 

 !حیاتنا، فھل كلنا سواء؟

بناُت أفكاري ھي نبض قلبي تتدفق على الورق ترسم 
عبر الحروف خالصة روحي وخفق ذاتي ونبض خافقي، 
فحین یبدأ ھذا اللقاء الرائع مع الورق ھو بالنسبة لي 
أمتع لقاء، ألن الروح حین تعشق الحروف وتھیم بالكلمة 
تشعر بأن ثمة شيء یفور في أعماقھا فیندفع االحساس 
وتتدفق شالالت الفَِكر حاملة معھا تیارات قویة من 
األحاسیس لتسطرھا على الورق تعجز قیثارات العالم أن 
تأتي بمثل جمال ألحانھا وعذوبة إنسیابھا، إنھا لحظات 
أرسم فیھا بالكلمات خالصة وجداني على تلك السطور 

 . في بُعٍد كلي عن مادیات ھذه األرض
تلك الكلمات التي تنقل مابداخلنا وتعبِّر عما یعترینا من 

 . مشاعر الحب وكأنھا ملحمة من األساطیر القدیمة
إنھا سعادة مابعدھا سعادة حین تندمج روحي مع كلماتي 

 التي تتجمع ثم تتناثر كذرات الندى على أوراق الورد .
إنھا قضیة القلب ذلك المضغة المطحونة مع ساعات زمٍن 
ثقیل الیغادر الَھَم جدران ذاتھ، القلب المتمسك بالحیاة 
وبالحب الذي یرسم لھ خطة حیاتھ، تلك الحیاة المملؤة 

  بالبھجة التي تُحقق لنا السالم الداخلي في أنفسنا.
أیھا الحب القابع في دھالیز روحي إلى متى ستبقى تلملم 
رفات تلك الروح وتصنع لھا تابوتـًا وتدفنھ في أقبیة 

 الذاكرة.
أیھا الحب تعاَل وادفني في لھیب نیرانَك ألكون معَك أینما 
كنت، تعاَل ولملمني من بعضي وضعني في مقلتیَك إن 
روحي قد آلمھا البرد على رصیف األوجاع ومسافات 
الحنین، تعاَل ألستظَل بفیئَك حینما تلسعني ھجیر ذكریاتي 

فإن روحي توغلت كثیراً في وحشتھا، فال تستأِذْن في 
غیابك ابقى ھنا والتحرق كل الجسور التي بیننا معلناً 

 . حرب رحیلك عني إنَّ رایتي بیضاء
تعاَل وازرع تلك االبتسامة التي نسیتُھا مع مرور األیام 
فحنیني إلیَك یُدبُّ في أوصالي ویخنق أنفاسي ویمزق 
روحي فكن أیھا الحب أنَت الحقیبة وأنا المسافر اللذان 

 . الیفترقان أبداً 
تعاَل أیھا الحب فقد سئمُت سیمفونیة الفِراق وأتقنُت 
أبجدیات الحرمان، تعاَل لننسج أنشودة عشٍق أزلي 
فتتھاوى بلقائنا جدران العزلة والصمت وتتفتح براعم 
االشتیاق واللھفة فتضرُم في القلب لھیباً من ناٍر مقدسة 

 . تدفئ تجاویف ذلك القلب ونبضات الروح
إني ممتلئة بك لحد الھذیان ألنَك النور حینما قرر ھذا 

 . العالم أن یحیا في الظالم
أود أیھا الحب حین أموت وكأنني سحاب في السماء بدده 
نور الشمس فإما أن أحیا بَك أو أموت بھذه الحالة 

 . فالتتركِن لنفسي والتدعِن مع أحٍد سواكْ 
ألن الطریق إلیَك یمر من القلب ال من الرأس فھیا أیھا 

  . الحب توسَّد یساري إنھ وطنَك حینما تغترب بَك األیام
إني أموت فیَك حباً ینعش أوصالي ألنَك من یحلو معھ 
السھر والسمر، فاقبَْع بداخلي وشاركني ذكریاتي في 
محارتي الدافئة الساكنة وآنِْس وحشة الصقیع التي 

 . تعتریني
معَك أیھا الحب تحلو الحیاة ، وتھدأ النفوس وترتاح، 
وتورق عباراتي في حدائق الِشْعر بواحات ظلیلة یرتاح 

فیھا القلب ویسكن إثَر عذاب ألٍم طویل تخبطَ فینا عبر 
مسیرة حیاٍة توھجت بالتجربة وانطفأْت بخبرة السنین، 
فیاویح قلبي ومایلقاه في غیابَك عني، ویاویحي فیما 
ألقاه كلما إشتقُت إلیَك فأنا بدونَك كقیامٍة لم یأِت میعادھا 

 . بعد
بدونَك أكره حیاتي ومماتي وأكره حیاة البرزخ الذي 
یفصل بیننا، بدونَك یرقص الوجع على أصابعي فأكتبَك 
بكلماٍت تبعث بكائي في لیلي الطویل، فأي ذاكرٍة تلك التي 

 . امتألْت بَك حتى وأنَت راحلْ 
صیرتَني كمدینٍة مھجورة تكاد تخلو من سكانھا ومن 
جدرانھا، ودونَك الیكون الِشْعُر ِشْعراً وال كلماتي تجد 
لنفسھا عنوان وبفقدَك یصیر قلبي ناراً التنطفئ والتصبح 

 رماًدا.
أیھا الحب المسافر في مسامات جسدي إنَك بناظري كما 
یتفتح الورد من تلقاء نفسھ ُمْجبِراً ھذه الدنیا أن تركع 
على ركبتیھا إجالالً لجمالَك وروعة سحرك، إنَك حینما 
تحُل في الالشيء تجعل منھ شیئاً كثیًرا، تُنبُِت سنابل 
الحب في قلٍب لیس فیھ زرع، إنَك أیھا الحب مجاُز حیاة 

 . یلغي منطق الموت
أیھا الحب إني أرى فیَك المالئكة التي تحیا في السماء 
تلك السماء التي ھي سفح خدَك وجمال حضورَك كنافذٍة 

ویدیَك التي یْطَھُر بلمسھا جدران  مفتوحة على البحر، 
المعابد، فإن تكن موتي سأحبَك حتى یصیر قلبي رماًدا، 
وإن تكن خلودي سأحبَك حتى أصبح أزلیة، بل وإن تكن 
عذاباً فاقتُْل قلبي شوقـًا إلیَك ألف عام والتتردد فأنَت في 

 . قلبي شیئـًا أكثر من القلب ذاتھ فكن لي كل شيء
إنَك أیھا الحب نادر الحدوث ونادر الحضور حقیقة تنبثق 
من الخیال دفٌء یدس نفسھ في صدري والیبتعد عني 

  أبًدا.
أْقبِْل عليَّ فالوقت یداھمنا ومامضى لن یعود والقادم أظنھ 
أجمل، أْقبِْل فالغد الیمھل والینتظر عاشقـًا، أْقبِْل عليَّ 
واقطف كلماتي التي أینعت قبل أن تحترق دون أن 

 . یمسسھا نار
أْقبِْل عليَّ وازرع فرحة حضورك على شفاھي كابتسامة 

  ... شھیٍد رأى مقعدهُ في الجنة

    ْء
 

 
 / سیدني منار حسن*

 سأرسُم ما یلیُق بشخصي
 حتى األلواُن اخلطُھا بكفّي
 على لوحتي یَمتزُج ِسّري

 وتفرُد الریشةُ جناحاھا
 لتكشَف ما بقلبي

  واخربُش بیدي الیُمنى
 وأصفُق بالیُسرى

  لوالي الوالیةِ 
  واشكو لمیِر البلدیةِ 

  عن وضعي وأنني ولیھْ 
  ال أحَد یعذُرني

 إال َمْن یراني َزنیة
 فأنا دمعي یسیُل ولمْن الشَّكیْھ؟

دیة  كلُّ لیلٍة تحَت بیِت الرَّ
 دعني اقُف على ابواِب الدََّركیھْ 

  واكسُر القانونَ 
 الذي وضعتھُ الحكومةُ العصیھْ 

  سأزوُر األوراَق ألمنحَ 
  األرَض والمفتاحَ 
 لفالٍن وابَن فالنٍ 

  مكانٌ   للُمعدِم الفقیرِ   فال یبقى
 اال ارضاً قحطاً تغطیھا الشمسُ 

 وتُحرُق األبدانُ 
 وما لھم اال النحیُب والعواءُ 

 ... سأرسُم بكلِّ األلوانِ 
 ما أراهُ منكراً في البالدِ 

 وأعد من الوالدِة حتى المماتْ 
  ألطلَب منكم بیتاً 

 وتعطوني محالً تسكنھُ الفئرانْ 

  أللَد فیِھ البنیَن والبناتْ 
  وأخلُف من یرفُع صوتي

 .لعدالِة السماءْ 
  وللدعاِء على مْن یرتشي

  لفضِّ صموِد أبناِء الشھداءْ 
 الذیَن ضّحو بالنفِس والنفیسْ 

ِة والرفاهْ   لبناِء جزائِر العزَّ
 أال یُعدُّ ھذا جریمةٌ 

 تكتسُح بالَد الرجاِل األخیارْ 
 

 ... سأرسُم وأرسمُ 
 كلَّ ما یَرثي حالي

  في وطٍن تبكي فیِھ األسودُ 
 والجرذاُن تلعُب برزِق الشعوبْ 

 سأرسُم ... وأرسم
  حتى تتسُخ مالبسي 

 ... ألبینَ 
  حاَل من یجلسُ 

  البرلمانْ   في كرسيِّ 
 ویظُن نفَسھُ علمانْ 

  ویطبُق القوانیَن كما یشاءْ 
 یُقاُل لھُ ِزْد وفي الزیادِة نُقصانْ 

 فیزیُد تجبراً وعصیانْ 
  سأرسُم ...وأرسم

 ألفضَح من یختلسُ 
 امواَل الشجعانْ  

لطانْ   وألقبَل یَد السُّ
 لعلھُ یستحي ویَردُّ 

 ما اجرمتھُ یُد اإلرھابْ 

 بسكرة / الجزائر

    اح
  

 

 بقلم : حسن نصراوي
 
 
 

 

 (االخباري )
ھو ذالك الشخص الذي یملك اللباقة الكالمیة, ولدیھ حضورا واقتدار ع�ل�ى ش�د ان�ت�ب�اه  

,  المتفرجین من رواد المقاھي واالماكن العامھ التي ی�ت�واج�د ف�ی�ھ ال�ع�رض ال�ت�م�ث�ی�ل�ي
وبامكانھ تكییف جسمھ وحركات یدیھ واصابع وحركات الفم والعین وكفی�ھ ب�م�ا ی�ج�ل�ب 
الضحك والسخریة واالرتجال من الكالم الذي یثیر الضحك ومن غیر اتف�اق ع�ل�ى ن�ص 
تمثیلي یعد مسبقا لھذا العرض, اي یعتمد على االب�ت�ك�ار ال�ذات�ي, وھ�و مس�ت�وح�ى م�ن 
ارھاصات الواقع االجتماعي والنقد الساخر المبطن والمباشر احیانا ل�ل�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 
ومكمن الفساد واستغالل الوضیفة من قبل الطبقة البیرقراطیة البرج�وازی�ة االق�ط�اع�ی�ة 
انذك ومن اشھر اولئك الفنانین واللذین اشتھروا بتقدیم مثل ھذه الفواصل ال�ك�وم�ی�دی�ة 
رائدھا الفنان الفطري (جعفر لق�ل�ق زاده) (ال�ذي ك�ان ل�ھ ال�ف�ض�ل االول ل�ل�م�س�اھ�م�ة 
االساسیة في نقل عروض ھذا الفن الشعبي من الشارع والساحات العامھ, الى ح�ل�ب�ات 
المراقص والمقاھي البغدادیة القدیمة ... حیث كانت تلك ص�ال�ة ال�رق�ص ت�ق�دم اض�خ�م 
العروض االستعراضیة الراقصة لتواجد المسرح فیھا ... واغلب ال�ف�رق ال�ع�رب�ی�ة ك�ان 
انطالقتھا من تلك صالة الرقص (الملھى اللیلي) وال افتقار العنصر النس�وي ان�ذك ك�ان 
ھناك من لدیھ االستعداد على حلق شعر جسمھ ول�ب�س ال�ب�اروك�ات ال�ن�س�ائ�ی�ة وت�ق�ل�ی�د 
اصواتھا اذا اضطرت ظروف الفرجة االستعراضیة بتقدیم شخصیة امرأة, وھو ی�رق�ص 
ویتمیع بمفاتن خصره, ولھذه االسباب سمي (بالشعار) اما القسم االخر والذي ی�رق�ص 
ومرتدیا دشداشة طویلة وحزاما یشد خصره وواضعا فوق راسھ كبوس�ا ك�ب�ی�را وی�ق�رأ 
المنولوجات الغنائیة الساخرة من اجل اضحاك المتفرجین وھ�و ی�ن�ق�ر ب�اص�اب�ع�ھ ع�ل�ى 
االیقاع الذي یحملھ على جنبھ (خصره) ویسم�ى ب (ال�دن�ب�ك�ج�ي) او (ال�ق�رق�وز) وق�د 
اشتھر بتمثیل مثل ھذه الشخصیات في االفالم الم�ص�ری�ة ال�ف�ن�ان ال�م�ص�ري ال�م�رح�وم 
محمود شكوكو, وقد كانت ھذه النماذج في االعراف والتقالید االجتماعیة ان�ذاك م�ث�ی�رة 
لالشمئزاز, ومن المعیب على اي مواطن ینتمي الى طبقة اجتماعیة من المتعالین ع�ل�ى 
المجتمع (البیروقراطین والبرجوازیین) ان یمتھنوا مثل ھذه المھنة , لذا ك�ان�ت ت�ع�ت�ب�ر 

 . من المھن المشینة والغیر المحترمة انذاك
ان الملھاة المرتجلھ والفواصل المضحكھ والمش�اھ�د ال�ھ�زل�ی�ة وخ�ی�ال ال�ظ�ل ومس�رح 
الدمى, جمیع ھذه االنواع من العروض الشعبیة كانت غای�ت�ھ�ا, اض�ف�اء اج�واء ال�م�رح 
والمتعة الغیر, وقد تبین فیما بعد بأن ھؤالء الفنانین, م�اك�ان�وا ی�ق�دم�ون اال ص�ف�ات�ھ�م 
الحیاتیة الواقعیة وتعلیقاتھم االذعة والساخرة والتي تعكس معاناتھم من قساوة الح�ی�اة 
االقتصادیة علیھم, وظلمھا وتأثرھم بما یحیط من حولھم من العادات والت�ق�ال�ی�د وال�ت�ي 

 كانت السبب في انتكاس حیاتھم االجتماعیة من فقر وعوز وحرمان .
لقد كان المسرح العراقي في ھذه المرحلة من تاریخ ال�ع�راق ی�ط�رح ف�رج�ة ك�وم�ی�دی�ة 
مستمدة افكارھا من الحیاة الشعبیة مجسدا العادات والتقالید البالیة من خ�الل ح�ك�ای�ات 
كومیدیة ھزلیة وعن طریق شخصیات شعبیة من الواقع العراقي تط�رح م�اع�ن�دھ�ا م�ن 
تشخیص السلبیات في المجتمع, كانوا یمثلون في ساحات الدور ال�ك�ب�ی�رة, مس�ت�ع�ی�ن�ی�ن 
بشراشف منازل ذویھم واكسسواراتھم ومستل�زم�ات دی�ك�ورات�ھ�م, واح�ت�ی�اج�ات�ھ�م م�ن 

االس�ت�اذ ال�ف�ن�ان    الكراسي واالثاث البسیط ومن اشھر من كان یجسد االدوار النسائیة
الرائد حمید المحل, ویجاریھ في ذالك الفنان الرائد فخري الزبیدي والفنان الرائد الحاج 
ناجي الراوي, والذي فیما بعد تشكلت منھم فرقة الزبانیة اضافة الى الفنانین المطربی�ن 
المرحوم ناظم الغزالي والفنان المرحوم المطرب رضا علي, ك�ان�وا ی�ق�دم�ون اع�م�ال�ھ�م 
الھزلیة الكومیدیة ومن دون نص یذكر بقدر مایتعلق االمر بفكرة یتفقون ع�ل�ی�ھ�ا وم�ن 
ثم توزع االدوار فیما بینھم ومن ثم یقومون باالبتكار واالرتجال لمشاھ�د ك�وم�ی�دی�ة ... 
والملفت للنضر... الدقة والبراعة والفطنھ الم�س�رح�ی�ة ... اي ال�م�م�ث�ل یض�ی�ف ح�وار 
یجاریھ الممثل االخر بنفس سیاق الحوار وفكرتھ رغم ل�م ی�ك�ن ل�ھ�م ن�ص م�ك�ت�وب او 
مؤلف انما اتفاق على الفكرة المراد تجسیدھا ... وحتى لم یكن ھناك مخرج ...لكن تج�د 
عرض مسرحي متكامل ومتناس�ق ال�ح�رك�ة وال�ف�ع�ل ب�رغ�م اف�ت�ق�ار ع�وام�ل ال�ت�ك�م�ل�ھ 
المسرحیة ... من اضاءة ودیكور ومكیاج ... حتى لو ت�وف�رت بش�ك�ل بس�ی�ط وع�ف�وي, 

وال یعرفون وقتا ل�ن�ھ�ای�ت�ھ�ا اال اذا ع�ج�زوا ع�ن ت�ك�م�ل�ة مش�وارھ�م   ویستمر العرض
التمثیلي, وھذه الفرجة من المشاھد الكومیدیة الھزلیة ایض�ا ك�ان�ت ت�ع�رض م�ن ع�ل�ى 
سطوح منازلھم اذا اقتضت الحاجة الى ذالك, وامام حشد من المتفرجین وال�ل�ذی�ن ل�ھ�م 
عالقة قربى وصالت صداقة مع الممثلین, ومن دون ثمن یذكر باستثناء م�اك�ان ی�ت�ب�رع 
بھ بعض المشجعین لسد نفقات مصاریفھم, او كانوا یق�دم�ون اع�م�ال�ھ�م ف�ي ج�م�ع�ی�ات 
خیریة تعتمد بتقدیم ھذه العروض على التبرعات الخیریة والتي كانوا ی�ج�م�ع�ون�ھ�ا م�ن 
خالل ماتجود بھ ایادي بعض الخیرین من ال�ع�وائ�ل ال�ع�راق�ی�ة وك�ان اغ�ل�ب مص�اری�ف 
الفرقة من االعظاء رغم نضرة المجتمع الدونیة لھم ... لكن ك�ان ل�ھ�م ای�م�ان ح�ق�ی�ق�ي 

وایض�ا ك�ان�ت    مطلق لفعالیة وحیویة المسرح كرسالة انسانیة جمالیة ت�وع�وی�ھ م�ھ�م
تقدم ھذه االعمال االرتجالیة في مناسبات وطنیة او مناسبات تخرج الطلبة من صف�وف 

 . المرحلة المنتھیة انذاك

 ت 

 د.  ي، 
 اث ادن ا

ا اا 
 

 ا.د. ابراھیم خلیل العالف*
 

الدكتور شفیق مھدي سادن التراث الشعبي العراقي الكبیر ...نعم انا عكذا أسمیھ ولیس عبثا 
اسمیھ ھكذا بل إلحساسي بغیرتھ على التراث الشعبي العراقي ولسعیھ المتواصل من اجل 
تدوین كل صغیرة وكبیرة تتعلق بھ انطالقا من ثقافتھ الواسعة وقراءاتھ الكثیرة وانجازاتھ 
الثقافیة وحضوره في المشھد الثقافي العراقي منذ اكثر من نصف قرن وانا اتابع نشاطاتھ 
وكتاباتھ وتلمیحاتھ وتصریحاتھ بأھمیة الفولكلور العراقي االصیل ولیس اھتمامھ بالطفل 
والطفولة اال ضمن ھذا التوجھ واال ما الذي كان یدفعھ الن یكتب لالطفال كما كبیرا من 

  القصص والكتابات وكلھا تنبض بالتراث العراقي والعربي واالسالمي.
الدكتور شفیق ومنذ زمن طویل والیزال مھتما بالتراث الشعبي یكتب عن العاب الصبیان 
وعن سینمات بغداد عن المقاھي العراقیة ومقاھي بغداد ونداءات الباعة واصحاب الحرف 
والطیور المائیة والصقریات ... الیرید ان تفوتھ الصغیرة وال كبیرة تتعلق بموضوعة التراث 
ویقینا ان االمم والدول عندما تنھض فإن من عالمات نھوضھا اھتمامھا بالتراث الكالسیكي 

 . لتجعلھ حجر الزاویة في كل بناء
وھو من مجایللي اقرأ لھ واعجب  1948الدكتور شفیق مھدي من موالید الكوت سنة 

كتب عنھ صدیقنا المشترك  1973بكتاباتھ وھو خریج قسم اللغة االنكلیزیة بجامعة بغداد 
المرحوم االستاذ حمید المطبعي في موسوعتھ (موسوعة اعالم وعلماء العراق) وقال 

محرر في دار ثقافة االطفال بوزارة الثقافة كما عمل  1979-1973انھكان یعمل بین سنتي 
وقد اصدر اكثر من عشرین كتابا اصدرتھا  1979سكرتیرا لتحریر مجلة (مجلتي) منذ سنة 

دار ثقافة االطفال تتناول موضوعات علمیة ودینیة ولغویة وادبیة وتاریخیة منھا (ممالیك 
 مصر والشام) و (عصافیر الجنة) و (الف حكایة وحكایة لالطفال) و (سر النجاح).

ومن ابرز كتبھ االخیرة كتابھ (مقاھي بغداد) و (العاب صبیان العراق) و (نداءات الباعة 
 . دمت بعافیة وبركة صدیقي الدكتور شفیق مھدي والى مزید من التألق. واصحاب الحرف)

.............................................................................................................................. 

  جامعة الموصل -*استاذ التاریخ الحدیث المتمرس 
  ورئیس إتحاد كتاب االنترنت العراقیین

 الدكتور شفیق مھدي 

 اِ دي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوى فرح / كندا

 

 

 أَنَا الّتِي أَُمیُِّز اللَّْوَن الِّذي

 یَلِیُق بُِروِحي

 أَْرُسُم القََمرَ 

 بِاْستَِداَرِة َوْجِھي

 أَْلَواُن القَُزِحیَِّة ِمْن لَْوِن ِرئَتِي

 أَتَنَفَُّسَھا بِِمَزاِجي

 لَْن تَتََمكََّن ِمنِّي أَیَُّھا القََدرُ 

 إِنَّنِي أُْنثَى... إِنَّنِي أُْنثَى

*** 

 أَْصنَُع أَْحَالِمي ِمْن َذاتِي

 أُلَْملُِم أُنُوثَتِي الُمْرَھقَةَ 

 ِمْن َشظَایَا الَعفَاِریتِ 

 أَْنُسُجَھا بَِساطاً لُِروِحيْ 

*** 

   َرْقَصةُ الُحقُوِل أُْتقِنَُھا

 ُسْنبُلَةً... ُسْنبُلَةً 

ُدَھا  أُْغنِیَةُ الَمْجِد أَُردِّ

 لَْحناً... لَْحناً 

 َعلَى نَْحِر شَّْمِس َجاثِیَة ٍ

 أَْكتُُب أُْسطُوَرتِي القَاِدَمةَ 

 نَْبضاً...نَْبضاً...

*** 

 ثَْرثََرةٌ َعْمیَاءُ 

 لَْن تَُغیَِّر لَْوَن َصبَاِحي

 َشْعَوَذةٌ َعقِیَمةٌ...

 َال تَلُِد فَْجِري

ِدئَةَ   َسئِْمُت الُخَرافَاِت الصَّ

 َمَسْحُت األَْعیَاَد ِمْن قَاُموِسي

اِھنُةُ   اللَّْحظَةُ الرَّ

 ِھَي ُخلُوِدي الراِھنَ 

 ِھي ........ِمیَالِدي.
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 زكـي فرحـان / سیدني

 رة ارن  

   وا زي           

جھز الملك غازي جیشا بقیادة الفریق الركن بكر صدقي قائد الفرقھ الثانیھ، وارسلھ الى 
 1933شمال العراق لضرب ثورة االشوریین التي كان یقودھا حینذاك (المار یوسف) عام 

الحملھ العسكریھ صداھا العالمي على سمعھ العراق من شدة بطش القائد   لقد كان لھذة
(بكر صدقي) بالمواطنین االشوریین العزل والمطالبین  العسكري المتطرف والحاقد

وقصفھم بالطائرات وتشریدھم، حتى یبرھن  (تعھد اإلنكلیز بذلك) بحقوقھم المشروعة
للملك غازي على مدى كفاءتھ وقدرتھ ألداء ھذه المھمھ العسكریھ الدمویھ ضد ابناء وطنھ 

كان االشوریون (اللیفي) من الضباط والجنود االقویاء االشداء  التي تجاوزت كل الحدود،
الذین یقاتلون ببسالھ وعزم واخالص الى جانب االنكلیز ضد العثمانیین أثناء الحرب 
العالمیھ االولى، بعد ان قطعوا االنكلیز لھم عھدا، وھو عند انتھاء الحرب، سیوفروا لھم 

في شمال العراق في ارض تاریخھم وشموخ أمجادھم، في ارض   فرصھ لتاسیس كیان لھم
ابائھم واجدادھم ضمن حدود الدولھ العراقیھ، وعندما انتھت الحرب، نكث االنكلیز (أبو 
ناجي) بوعدھم، مما اثار السخط  واالحتجاج العام عند الشعب االشوري، ومع كل الدالئل 
البینیھ والوثائق المجیرة و(المضابط) العرائض الموقعھ ألستحقاقات مؤجلھ عرضت على 
الحكومھ العراقیھ، جمیعھا رفضتھا رئاسھ الوزراء، جمیل المدفعي، بالوعید والعقاب 
والترھیب، و كذلك الملك غازي رفضھا ایضا ولم یلب لھم ادنى طلب، واثناء زیارة غازي 

والتقى بنخبھ من ابناء الموصل وجمع من رجال  1934التفقدیھ الى شمال العراق عام 
الذین عرضوا علیھ مطالیبھم، وبعد رجوعھ الى بغداد طلب من الحكومھ  الدین االشوریین

ایصال السكھ الحدیدیھ الى الموصل، وربطھا بالبحر المتوسط، والغاء (الخاوة) ورسوم 
 -أي القثاء  -والتعروزي  -أي الركي -عبور الجسور، وتشجیع الزراعھ وخاصھ (الدبشي 

) دینار لتبلیط الشوارع، وتنظیم المدینھ، اما مسالھ 1200ومساعدة البلدیھ بمبلغ (  الخیار)
لیس بأالمكان االن البت في أمر   ایصال السكك الحدیدیھ الى الموصل، فقد صرحت الوزارة

السكك الحدیدیھ قبل حل المشكلھ مع االنكلیز وشرائھا منھم بمبلغ تستطیع دفعھ الحكومھ 
لھم، وكانت بریطانیا قد انشأت سكھ الحدید في العراق لخدمھ اغراضھا العسكریھ خالل 

 الحرب العالمیھ االولى.
وخالل جولھ الملك غازي الى الجنوب تعرف على احتیاجات مدی�ن�ھ ال�ب�ص�رة وم�ط�ال�ی�ب�ھ�م  

وذلك من خالل مقابلتھ مع وجھاء المدینھ والصحفیین، وعلى اثر ھذة ال�ج�ول�ھ، ط�ل�ب م�ن 

الوزراء االھتمام بموضوع الرسوم الكمركیھ التى تفرضھا الھن�د ع�ل�ى ال�ت�م�ور ال�ع�راق�ی�ھ، 

ف�ق�د ش�اھ�د   وكذلك اسبانیا التي زادت رسومھا على الصادرات العراقیھ وخ�اص�ھ ال�ت�م�ور،

 -في المدینھ وك�ث�رة ال�ف�ق�راء ال�ذی�ن یس�ك�ن�ون الص�رائ�ف و( الش�ك�ص�ات  الحالھ المتردیھ

السوباط) سقیفھ من القصب في العراء والبساتین، وطلب من وزارة المعارف ان تسرع ف�ي 

انشاء المدارس، ونبھ الى ان البصرة والع�ش�ار الی�وج�د ف�ی�ھ�ا س�وى ث�الث ب�ن�ای�ات الئ�ق�ھ 

كمدارس عراقیھ، في حین یوجد فیھا مدارس اجنبیھ فخمھ، ووجھ عنای�ھ ال�وزراء ب�انش�اء 

جسر حدیدي في (كرمھ علي) وت�ح�ق�ی�ق مش�روع اس�ال�ھ م�اء ال�زب�ی�ر، ح�ی�ث ان الس�ك�ان 

ب�م�رض الس�ل،   یشربون میاة االمطار ومن اآلبار المل�وث�ھ ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ال�م�دی�ن�ھ م�وب�ؤة

لزراعھ الباق�الء وال�ط�م�اط�ھ وال�رز وال�ع�ن�ای�ھ   المتصرف على تشجیع الفالحین  حث كذلك

ثم اشار الى عدد المتعلمین العاطلین في البصرة واالستفادة م�ن م�واھ�ب�ھ�م   بتربیھ الدجاج،

) دین�ار 500ومعارفھم لخدمھ الدولھ ومدینتھم، وبناًء علي توصیھ الملك غازي، خصصت (

لنصب حنفیات ماء عمودیھ، وبالرغم من تلك الزیارات ال�ى م�دن ش�م�ال وج�ن�وب ال�ع�راق 

لتھدأة الوضع السیاس�ي ال�م�ت�ف�اق�م ف�ي ال�ب�ل�د، ف�ان   واالطال ع على احتیاجات المواطنیین،

المعارضھ الشكلیھ المتمثلھ في ن�وري الس�ع�ی�د وب�ط�ان�ت�ھ والس�ف�ارة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ وح�زب 

أألخائیین یاسین وطھ الھاشمي عملت بدون ھوادة على اضعاف ح�ك�وم�ھ ج�م�ی�ل ال�م�دف�ع�ي 

واسقاطھا، وھذة المعارضھ المحابیھ تمثل مركز قوة في الحیاة السیاس�ی�ھ ال�روت�ی�ن�ی�ھ، ف�ي 

الوقت نفسھ كانت وزارة جمیل المدفعي ت�م�ی�ل ال�ى االرت�ب�اط ب�ال�م�ح�س�وب�ی�ات واالص�دق�اء 

والوسطات والرشاوى، وقد وجھت المعارضھ الوطنی�ھ ال�م�ت�م�ث�ل�ھ ف�ي ج�ع�ف�ر اب�و ال�ت�م�ن 

وجماعھ (االھالي)، االنتقادات الى البالط الملكي حیث اعتبر غازي ھ�و مس�ؤوال ع�ن ع�دم 

متابعھ اعمال الوزراء، (تمتد اصول جماعھ االھالي الى أواخر عھ�د االن�ت�داب، ع�ن�دم�ا ب�دأ 

بعض الشباب المثقف بالتكتل لدوافع وطنیھ من اجل القیام بنشاط س�ی�اس�ي، وخ�الل ع�ام�ي 

كان عبد الفتاح ابراھیم وعبد القادر اسماعیل وحسین جمیل ومح�م�د ح�دی�د  1932و 1931

و اصدروا العدد االول من جریدتھم (االھ�ال�ي) ال�م�ع�ب�رة 1932ھم مؤسسوا الجماعھ عامي 

الشعبیھ الت�ي ھ�ي م�زی�ج م�ن م�ب�ادىء ال�ث�ورة  عن و جھھ نظرھم في الدعوة الى مبادىء

الفرنسیھ الحرة واالراء االشتراكیھ على اختالف انواعھا، وقد انظم ك�ام�ل ال�ج�ادرج�ي ال�ى 

 وبتاثیرة اصبح جعفر ابو التمن فیھا ایضا). 1934جماعھ االھالي عام 

اما االنكلیز فكانت عالقاتھم مع غازي توحي ظاھریا طیبھ ومقابالتھم لھ مس�ت�م�رة، أال ان  

تقاریرھم تشیر عكس ذلك، ولم یمارسوا ضغطا على الملك خالل ھذة ال�ف�ت�رة ع�ل�ى اس�اس 

(ان الشعب العراقي على ما یبدوا یتحد، امام التدخل االجنبي ف�ي ش�ؤون�ھ) ف�ف�ك�ر االن�ك�ل�ی�ز 

بتحدید تصرفات غازي عن طریق موظفي البالط، حتى استبدل جمیل المدفعي وج�ی�أ ب�ع�ل�ي 

جودت االیوبي رئیس وزراء وھذا لم یرض المعارضھ، لذلك فكروا في اثارة العشائر وك�ان 

بیت حكمت سلیمان ودار رشید عالي الكیالني مقرا لعقد االجتم�اع�ات م�ع�ھ�م (م�ح�س�ن اب�و 

) فتحركت العشائر ضد ال�ح�ك�وم�ھ، 39-36صفحھ 1938دمشق  -الرجال والمبادىء -طبیخ 

واعلنت استیاءھا، وتعاطف معھا رجال الدین فعقد مؤتمر في النجف ووجھوا برقیاتھم ال�ى 

الملك مطالبین استقالھ حكومھ االیوبي، وحملوا معھم العریضھ الى الملك بایدیھ�م، وت�ط�ور 

موقف العشائر الى عصیان مسلح، قابلتھ الحكومھ باعداد اخرى من العشائر الموالی�ھ ل�ھ�ا، 

ونتیجھ لھذا التنازع والتشابك على السلطھ، واستمرار الفقر وال�ح�رم�ان وت�ف�ش�ي ال�م�رض 

والبطالھ والظلم واالرھاب، وفي خظم ھذا الحراك السیاسي الواسع للجماھیر ال�غ�ف�ی�رة م�ن 

المواطنین والفالحین والعمال وخاصھ عمال السك�ك، وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ت�أس�س ال�ح�زب 

الشیوعي العراقي الذي لعب دورا ھاما في توعیھ الجماھی�رال�غ�ف�ی�رة، وال�ح�ال�ھ ھ�ذة، ب�ادر 

منشورات بصورة واسعھ غطت مع�ظ�م م�دن ال�ع�راق ال�رئ�ی�س�ی�ھ ح�ی�ث   الحزب الى توزیع

وت�ع�س�ف   فضحت فیھا استغالل االنكلیز للعراق ونھب ثرواتھ واضطھاد الفالحین والع�م�ال،

مدیریھ السكك واالجراآت المجحفھ التي كان یمارسھا مدیرھا االنكلیز عل�ى ال�ع�م�ال، ی�ق�ول 

 33  -25م�ا ب�ی�ن  1914الباحث حنا بطاطو: (أن أجور العمال العراقیون تراوحت في ع�ام 

 فلسا یومیا.

ا ُا 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 محمد األحمد/ العراق
 االخیرة 2الحلقة / 

رحت اكمل؛ بعض الكتاب وقع ضحیة اعج�اب�ھ ف�ي ال�واق�ع�ی�ة الس�ح�ری�ة ل�روای�ة "ام�ری�ك�ا 
الالتینیة"، ولم یفلت من سطوتھا " تقلیدا واستنساخاً" حیث اكد بانھ لم یرتق ال�ى غ�ای�ت�ھ 
المرجوة من بعد ان انفّض منھ قراءه الذین اط�ل�ع�وا ع�ل�ى اغ�ل�ب ال�ن�م�اذج م�ن ال�روای�ات 
االجنبیة لألمم االخرى.. فـ"العمل الفني نتیجة فریدة ل�م�زاج ف�ری�د" ك�م�ا ی�ق�ول "اوس�ك�ار 
وایلد"، فیبقى ھم اسمھ القاعدة الفنیة، وھي من مقاییس الجمال الفني، وھ�ذه ت�ك�اد ت�ك�ون 
ثابتھ وتزحزح القناعات في المادة المقدمة عبر كتابة الروایة فكلما تخلخل�ت ت�ل�ك ال�ث�واب�ت 
وخاصة التي ال تترك انطباعا جیدا بان الكاتب الروائي استطاع فیھ ان ی�ق�ن�ع�ن�ا وی�ث�ب�ت ل�ن�ا 
قناعات جدیدة على مستوى المضمون.. حیث تحضرني صورة بدیعة ك�ت�ب�ھ�ا "ش�ت�ای�ن�ب�ك" 
عن امرأة یموت عنھا رضیعھا، ویدنو منھا رجالً  كھالً لیشرب حلیب صدرھا متحدیاً م�وت�ھ 
من الجوع... كبیرة، غیر اعتیادیة في نظر القارئ، وال یمكنھ ان یعیبھ القارئ علیھا، ألن�ھ�ا 
لیست من المألوف الیومي المباشر، والسطحي. ثمة موضوعات، تثب�ت ف�ي ذھ�ن ال�ق�ارئ، 
كونھا تضیف الیھ، فال یمتعض م�ن�ھ�ا. ت�ذك�رت ل�ح�ظ�ت�ھ�ا ق�والً م�ھ�م�اً لـ�ل�روائ�ي "م�ی�الن 

(الواقع أن كافة الثیمات الوجودیة الكبرى التي یح�ل�ل�ھ�ا "ھ�ی�دغ�ر" ف�ي ك�ت�اب�ھ    كوندیرا":
"الكینونة والزمان" معتبراً أن الفلسفة األوربیة السابقة كلھا قد أھملتھا، إنما ت�م ال�ك�ش�ف 

… عنھا، بیانھا، وإضاءتھا، بواسطة "أربعة قرون من إعادة التجسید األورب�ي ل�ل�روای�ة"
لقد اكتشفت الروایة، واحدة بعد أخرى، بطریقتھا الخاصة، وبم�ن�ط�ق�ھ�ا ال�خ�اص، م�خ�ت�ل�ف 
جوانب الوجود: تساءلت مع مع�اص�ري "س�رف�ان�ت�س" ع�م�ا ھ�ي ال�م�غ�ام�رة، وب�دأت م�ع 
"ریتشارد" في فحص "ما یدور في الداخل"، وفي الكشف عن الحیاة السریة ل�ل�م�ش�اع�ر، 
واكتشفت مع "بلزاك" تجذر اإلنسان في التاریخ، واكتشفت مع "ف�ل�وب�ی�ر" أرض ال�ح�ی�اة 
الیومیة، وعكفت مع "تولستوي" ع�ل�ى ت�دخ�ل ال�الع�ق�الن�ي ف�ي ال�ق�رارات وف�ي الس�ل�وك 
البشري: إنھا تستقصي الزمن: اللحظة الماضیة التي ال یمكن القبض علیھا م�ع "م�ارس�ی�ل 
بروست"، واللحظة الحاضرة ال�ت�ي ال ی�م�ك�ن ال�ق�ب�ض ع�ل�ی�ھ�ا م�ع "ج�ی�م�س ج�وی�س"، 
وتستجوب مع "توماس مان" دور األساطیر التي تھدي، واآلتیة من أعماق الزمن... حی�ث 

  ..كل الظروف التاریخیة اعالجھا باقتصاد شدید )
فالروایة لیست معنیة بإعادة كتابة السیرة الذاتیة، وفق ما ح�دث�ت، وت�وظ�ی�ف�ھ�ا ف�ي ج�م�ل�ة 
اعمال، فالكاتب الذي یعید انتاج سیرتھ الذاتیة بطریقة غیر مبھرة ی�دخ�ل ف�ي م�ت�اھ�ة وھ�م 
الروایة. فالروایة لیست غایتھا تقدیم كالم ساذج وتسوید اسطر باھتة ألجل ان یك�ت�ب ع�ل�ى 

  .غالفھا روایة، تكون روایة وھمیة
ان وھم الروایة یكشف لنا كاتبھا الذي لم یقرأ بحیاتھ روایة واحدة بصورة ص�ح�ی�ح�ة، ول�م 
یستفد من ایة روایة حقة كتبھا المئات من العظماء ال�روای�ة، ول�م تص�ل ال�ى ی�دی�ھ روای�ة 
واحدة یتعلم منھا بصورة جیدة. (غالبا ما یستقي األدب ماّدتھ من التاریخ، ب�وص�ف�ھ م�ن�ھ�ال 
من المناھل الھامة الزاخرة بالشخصیات والوقائع والصراعات، خصوصا في ال�ح�ق�ب ال�ت�ي 
شھدت ھزات وتحوالت عمیقة، ولكنھ ال یغترف تلك المادة بعالتھا، بل یعید تشك�ی�ل�ھ�ا وف�ق 
رؤیة مخصوصة )، فالذاكرة قد تكون المحكیات الشفویة عن الوقائع التاریخیة، أو الوثائ�ق 

    …الراصدة لدقائق وتفاصیل اجتماعیة تاریخیة، أو كتب المؤرخین
قبل ذلك اسأل ما الروایة إن لم تكن فیھا شخصیات استطاع كاتب الروایة ان یكسیھ�ا ل�ح�م�اً 
ودماً، حتى وان كانت من الخیال، فمشروعیتھا في حضورھا المقنع على صفحات الك�ت�اب�ة، 
تلك الشخصیات یستقدمھا الكاتب المجید من ذھنھ، وغالباً ما یلبس�ھ�ا اث�واب�ا غ�ی�ر أث�واب�ھ، 
ویؤكلھا اكال غیر اكلھ. یرسمھا بصورة غیر صورتھ، یستقدمھا عند حاجتھ ملحة، وت�ك�ون 

 .حاضرة في روایتھ، وال یمكن عبورھا
ال اعلم كیف احتجت الى صدیقي "سالم قندیلة" في تلك الساعة.. م�ن ب�ع�د ان ت�ع�ودت ان 
اسمعھ اسئلتي المفترض ان اوجھھا الى مؤلف الروایة. تمنیتھ ان یكون ج�الس�ا م�ع�ي ف�ي 
الغرفة ولم یغادرني، اردت ان اقرا على مسامعھ مقطعا من الروایة الردی�ئ�ة ال�ت�ي اوش�ك�ت 
ان افارقھا دون ندم، حیث ابقیت النسخة مفتوحة بین یدي، متفكراً في كاتبھا المشھور بی�ن 
اقرانھ، الذي ربما تجاوز الستین من عمره، متمنیاً ان اسالھ: خصوص�اً ع�ن م�ا ك�ت�ب�ھ ف�ي 

(بیسي كوال، ال یوجد لدي ب�ی�ب�س�ي ك�وال.. س�ف�ن آب افض�ل ب�ل ول�ذی�ذ م�ع  163الصفحة 
الفالفل.. اذن ھات لنا ثالث زجاجات من سفن آب باردة).. "لم بقیت تكتب بلغة الس�ت�ی�ن�ی�ات 

سنة صدور الروایة.. ك�أن�م�ا ن�ف�س ال�ل�غ�ة،  2009من القرن الماضي، وتنسى بانك في عام 
ونفس التوجھ، ولم تتطور اغلب تطلعاتك.. مازال یشغلك الج�ن�س وك�أن�ك ال ت�ع�رف ك�ت�اب�ة 
دونھا.. ھل كنت من اصحاب أھل الكھف"؟.. "ما الذي دعاك الى البقاء في نفس االج�واء، 

  .ونفس األمكنة"؟.. "ھل كتابتك قدیمة الى ھذا الحّد وبقیت حجیز ذلك الزمان والمكان"؟
االمكنة كلھا كلما تضیق تسمى مكاناً واحدا، اسمھ م�ك�ان وح�ی�د ع�اش ف�ی�ھ ال�روائ�ي ول�م 
یرسمھ بطریقة مقنعة. الروایة المقنعة لن تكون بسرد ھذی�ان�ات واح�الم مش�وھ�ة، واع�ادة 
كتابة جمل قد استقرت في ذھن الكاتب لیعید انتاجھا بصورة ایض�ا غ�ی�ر م�ق�ن�ع�ة. ف�ال�ك�ات�ب 
الذي یتجنب الوقوع في مغامرة روائیة فاشلة عل�ی�ھ ان ی�ع�ي تص�اع�د األح�داث، وتص�ارع 
الشخصیات ضمن محدد زمني، ومحدد مكاني، وان ال یعتمد على بطل واحد لتدور األح�داث 
حولھ. والراوي علیھ ان یكشف جدیده بدقة عن مواقف اجت�م�اع�ی�ة، وغ�رام�ی�ة، وف�ك�ری�ة، 

 .وسیاسیة، وغیرھا، فالروایة متسعة الزمان والمكان، برغم تعدد األحداث، والشخصیات
من المفترض ان تكون على عالقة واضحة في المكان المفترض. والمكان المفت�رض ی�ج�ب 
ان یكون لھ عمق حقیقي وامتداد لیكون ساحة عرض تتحرك علیھا الش�خ�ص�ی�ات. ال�روای�ة 
التي تَتََشبح فیھا الشخصیات، واغلبھا تكون صاحبة وجھ واحد قریب الش�ب�ھ م�ن ال�ك�ات�ب، 

 ..وكانھ تشارك في سیرة واحدة ھمھا اعادة تاریخ الكاتب بطریقة تعویضیة عما فات
"جنس الروایة كائن ح�ي ی�ت�ف�اع�ل م�ع ق�ارئ�ھ ول�ن ی�م�وت  -تنفست بعمق واردت القول: 

بسھولة".. فكلما تحددت مالمح الشخصیات ورسمت بدقة، بمثابة ھویتھا الروائ�ی�ة ال�ح�ی�ة 
الواضحة، بحكم التخیل، الذي "یحیل الذاكرة من التعبیر عن الماضي إلى ال�ح�اض�ر".. ألن 

اال الروایة التي ت�ب�ع�ث   األساس لیس كتابة التاریخ، وإنما كتابة روایة تحوي وقائع التاریخ.
على الملل تلك التي تكتب فصولھا وك�أن�ھ�ا ل�ی�س�ت فص�ول روای�ة م�ت�واص�ل�ة، ب�ل قص�ص�ا 
قصیرة، لم تمت صلة ببعضھا اال في عمق ذھن مؤلفھا وحده، ف�ھ�و ال�وح�ی�د ال�ق�ادر ع�ل�ى 
تسمیة تلك العالقة، فالتاریخ الذي شھدناه كمدونین یجب ان ی�ك�ت�ب م�ت�واص�الً، وال ی�م�ك�ن 
اعتباره تاریخا كتبھ شاھده، ما لم یكتبھ متواصالً ممتداً، كم�ا ی�ق�ول "م�ارك�س"، وم�ق�ن�ع�ا 
كانھ كیان واحد یشغل حیزاً في الفضاء المطلق.. "قول التاریخي؛ إن تقولھ روائ�ی�اً ول�ی�س 
تاریخیاً، وبین الروائي والتاریخي مسافة تحددھا جمالیة الكتاب�ة ال�روائ�ی�ة، ب�ح�ك�م ك�ون�ھ�ا 

  …"كتابة إیحاء ال كتابة تقریر فاشل
وجدتني اترك نسخة الروایة التي بین یدي، جانباً، ومواصال غفوتي، متمنیاً ان اكمل حلم�ي 
العظیم، "وأنا اسأل نفسي كیف تسنى للمؤلف ان یحظى ذات یوم ان یكون خبیراً ف�ي ش�ان 
الروایة، وكم بدد من روایات قد عرضت علیھ فقمعتھا خبرتھ". ت�م�ن�ی�ت ان أن�ال م�ن اس�م 

  .بطل روایتھ "كاتب الروایات والقصص" اذ ال یقیم فرقاً بین الروایة والقصة بدلیل نتاجھ
اكتشفُت باني قد غفوت الى اكثر من ساعة، بینما انا جالس على االریكة، وق�د ان�ت�ب�ھ�ت ان 
"سالم قندیلة" لم یغادرني الى بیتھ، كما كنت اعتقد متوھماً. بل بقي منكبّا على كتابھ ط�ول 

 ..فترة غفوتي الطویلة
  .!!"تبقى ایھا المجنون بحلم الروایة تبحث عن روایة مثالیة، ولن تجد " -

ھمھم بكلمات متسارعة، قائالً: (اذا فقدت قیمة ما محتواھا الثابت، ما الذي ی�ت�ب�ق�ى م�ن�ھ�ا؟ 
مجرد شكل فارغ، أمر غیر مھم)، كنت أدرك في قرارتي بانھ ی�رم�ي ال�ى ان ھ�ن�اك ك�ت�اب�ة 
جیدة، وكتابة ردیئة، والعالم دونھما لن یتوازن.. ثم عدل من وضع ن�ظ�ارت�ھ ال�ط�ب�ی�ة وھ�و 

(اتفق معك بأن "الروایة العظیمة ھ�ي ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا قص�ة ح�ّب ع�ظ�ی�م�ة" ال�روای�ة  -یكمل:
 .العظیمة لن یكتبھا اال من عشقھا وعاش معھا قصة حّب عظیمة)

من األمثلة العربیة الجمیلة حول األوھام أو التوقعات غیر الجدیة مق�ارن�ة   

مع واقع الحال ھو حسابات الحقل والبیدر، حیث أنھا في الحقل ربما تعط�ي 

مع أوھام الربیع التي تشب�ھ ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي، ان�ط�ب�اع�ا م�زی�ن�ا ب�ال�غ�رور 

والتصور المبالغ، كما كان یتوقع رومانسیو الثورات من نتائج ف�وض�وی�ات 

الربیع العربي وماسیھ، فما حصل للسید عبادي وطاقمھ من الذین أوھمتھم 

بنادقھم المھترئة وعقولھم القاصرة، بأن الطریق إلى قلعة ارب�ی�ل س�ی�ك�ون 

بسھولة االندساس إلى كركوك عبر مجموعة ھ�زی�ل�ة، س�ھ�ل�ت ل�ھ�م غ�زو 

م�ن ال�دس�ت�ور، إن حس�اب�ات�ھ�م  140كركوك وشقیقاتھا من ب�ن�ات ال�م�ادة 

الحقلیة تلك لم تتطابق مع بیادر البارزاني وحزبھ، تلك البیادر ال�ت�ي حص�د 

فیھا البارزاني ما كان یتوقعھ ویصر علیھ في االنتخابات العراقیة األخ�ی�رة، 

م وحصد فیھ األغلبی�ة 2017أیلول  25وقبلھا في االستفتاء الذي جرى یوم 

  من األصوات.

حینما قرر الفارون من الدستور إلى حیث صدى مق�ول�ة دك�ت�ات�ور ال�ع�راق  

( لیس لدینا ق�ان�ون�ا ك�ال�ق�رآن ف�ن�ح�ن نض�ع�ھ وف�ي أي  الكبیر صدام حسین

لحضھ نلغیھ أو نعدلھ!)، أدرك ال�ك�ث�ی�ر ھ�ن�ا ف�ي إق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان وف�ي 

مقدمتھم مسعود بارزاني إن ب�رن�ام�ج�ھ�م اك�ت�م�ل وھ�م ق�اب ق�وس�ی�ن م�ن 

تطبیقاتھ في اجتیاح اإلقلیم وإلغاء كیانھ وتجربتھ، والعودة ال إل�ى ال�م�رب�ع 

األول بل إلى ما تحتھ، ولذلك ج�اء االس�ت�ف�ت�اء ت�ع�ب�ی�را إنس�ان�ی�ا وق�ان�ون�ی�ا 

وأسلوبا مدنیا متحضرا للرجوع إلى رأي األھالي في مسألة مصیریة تتعلق 

بحیاة مالیین من البشر، إال أنھم اعتبروا ذلك وبع�ن�ج�ھ�ی�ة ب�دائ�ی�ة إن ھ�ذا 

وان�ھ ی�م�س أس�اس�ی�ات ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة، ال�ت�ي  (غیر دستوري) السلوك

وصفتھا دیباجة الدستور ووضعت أقفاال ومفاتیحا للدخول والخروج من�ھ�ا، 

 تلك الدیباجة التي وصفت العراق الجدید بأنھ:

(عراق المستقبل، من دون نعرة طائفیة، وال نزع�ة ع�ن�ص�ری�ة وال ع�ق�دة  

 مناطقیة وال تمییز، وال إقصاء.)

 وإذا كان ھذا ھو القفل فان المفتاح في ھذا النص الذي ختم الدیباجة ھو:

(إّن االلتزام بھذا الدس�ت�ور ی�ح�ف�ظُ ل�ل�ع�راق ات�ح�اده ال�ح�ر ش�ع�ب�ا وأرض�اً  

 وسیادةً).

ورغم ذلك اختاروا لغة الدماء واالجتیاح وإیقاف العمل بالدستور، وخ�رق�ھ  

باستخدام القوات المسلحة لحل النزاعات مع األقال�ی�م وال�م�ح�اف�ظ�ات، ھ�ذه 

 القوات التي تم تعریفھا دستوریا في المادة التاسعة أوال/ أ:

(ال تكون أداة لقمع الشعب العراقي وال تتدخل في الشؤون الس�ی�اس�ی�ة وال  

 دور لھا في تداول السلطة)

ورغم ذلك تم احتالل كركوك والمناطق المتنازع علیھا، وتھج�ی�ر أك�ث�ر      

( حس�ب إحص�ائ�ی�ات األم�م ال�م�ت�ح�دة ف�ي ال�ع�راق  ألف م�واط�ن 180من 

) وح��رق م��ئ��ات ال��ب��ی��وت وس��رق ون��ھ��ب م��م��ت��ل��ك��ات��ھ��ا ف��ي  وك��وردس��ت��ان

طوزخورماتو، بل وان أول ب�ی�ان إلع�الن اح�ت�الل ك�رك�وك ت�م ف�ی�ھ م�ن�ع 

استخدام اللغة الكوردیة من قبل قائد العملیات العسكریة ل�م�ن�ط�ق�ة ك�رك�وك 

اللواء علي فاروق، رغم إن اللغة الكوردیة ھي اللغة الرسمیة ف�ي ال�ع�راق 

 إلى جانب العربیة كما جاء في المادة أوالً:

 (اللغة العربیة واللغة الكوردیة ھما اللغتان الرسمیتان للعراق ).*

والن االستفتاء واالنتخاب واالعتصام والتظاھر اسالیبا م�دن�ی�ة م�ت�ح�ض�رة  

للتعبیر عن الرأي، فقد استخدمھا شعب كوردستان وقیاداتھ ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 

الخطر الذي یداھم اإلقلیم وشعبھ، والذي أكدت مجریات األحداث ص�دق م�ا 

(ع�دم ت�ط�ب�ی�ق  ذھب إلیھ مسعود البارزاني من أن االستف�ت�اء ج�اء ن�ت�ی�ج�ة

حكومة بغداد للدستور.)، وعلیھ قامت الدنیا ولم ت�ق�ع�د ع�ن�د أول�ئ�ك ال�ذی�ن 

ینظرون بعین واحدة ویریدون أن یروا العالم ب�زاوی�ت�ھ�م الش�م�ول�ی�ة ال�ت�ي 

كلفت العراق منذ تأسی�س ك�ی�ان�ھ الس�ی�اس�ي، آالف م�ؤل�ف�ة م�ن الض�ح�ای�ا 

والفرص الذھبیة للتقدم والتطور، إال أنھم یصرون عبر كل مراحل الت�اری�خ 

 على إبقاء ھذه البالد على ھذا النحو الذي ھي فیھ الیوم!

لقد جاءت االنتخابات العراقیة األخیرة لتؤكد جملة م�ن ال�ح�ق�ائ�ق، ف�ي      

مقدمتھا فشل مشروع اإلقصاء والتھمیش لحركة ال�ت�ح�رر ال�ك�وردس�ت�ان�ی�ة 

المتمثلة بالحزب الدیمقراطي الكوردستاني ورئیسھ مسعود بارزاني، ال�ذي 

اكتسح صنادیق االقتراع في ك�وردس�ت�ان م�ت�ق�دم�ا ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ع�راق 

واإلقلیم، مما یتطلب إعادة النظر ومراجعة العالقات بین أربیل وبغداد بعی�داً 

عن التعصب والتوتر وأن تكون تلك االنتخابات بدایة لمرح�ل�ة ج�دی�دة ب�ی�ن 

ال�ع�راق�ي  الجانبین، مرحلة فرضتھا إرادة الشعبین العراقي والكوردستان�ي،

حینما رفض أكثر من نصف سكان العراق التصویت اح�ت�ج�اج�ا ع�ل�ى فش�ل 

الحكومات وبرلماناتھا، وكوردستانیا ھذا اإلصرار م�ن ش�ع�ب ك�وردس�ت�ان 

وتمسكھ بقیادتھ وحركة تحرره الوطني والقومیالذي رفض كل نتائج غزوة 

كركوك وتداعیاتھا وأصر على الدیمقراط�ی�ة وال�ح�وار واالن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ي 

أفرزت واقعا جدیدا تأمل فیھ البارزاني أن تتم مراجعة للعالقات بی�ن أرب�ی�ل 

وبغداد بعیداً عن التعصب والتوتر، وأن تكون تلك االنتخابات بدایة لمرحل�ة 

جدیدة بین الجانبین، ال تخضع لحسابات كارثیة أكل علیھا ال�زم�ن وش�رب، 

بل على معطیات واقعیة تتعامل مع حقیقة البیادر المنتجة ل�ل�خ�ی�ر والس�الم 

 واالزدھار، ولیس للھیمنة والتھمیش واإلقصاء!.

 ............................................. 

 رابط منع استخدام اللغة الكوردیة من قبل قائد عملیات كركوك: *

https://www.youtube.com/watch?v=iPV3j6WCa1k 

 ل ادي 
!رزامدر او 
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 استرالیا  -/ ملبورن عماد ھرمز 
  

  

یحتفل العالم في الثاني والعشرین من شھر ابریل/نیسان من كل عام بعید األرض العالمي. وابتدأ االحتفال بھذا الیوم في    
في الوالیات المتحدة األمریكیة فقط لكن بعد عشرون عاما من ھذا التاریخ أصبح یوم األرض یُحتفل بھ عالمیًا.  1970عام 

 فما قصة ھذا الیوم؟
لم تكن ھناك أي قوانین على نطاق الوالیات المتحدة تحمي البیئة من النفایات السامة الناتجة من  1970لألسف لغایة عام 

النشاطات البشریة، المصانع الكبرى، وبذلك لم یكن ھناك رقیب على األرض یحمي بیئتھا وحیواناتھا البریة والبحریة 
وحشراتھا وبحارھا وأنھارھا وغاباتھا وأشجارھا ومراعیھا. فكانت الدول الصناعیة الكبرى تعامل البیئة بوحشیة عندما 
كانت تلفظ نفایات مصانعھا السامة، الغازیة والمادیة، في البیئة لتلوثھا وتأتي باألمراض والكوارث الطبیعیة على األرض 
وسكانھا وكل ھذا كان مسموح بسبب عدم وجود قوانین تمنع مثل ھذه الممارسات المؤذیة للبیئة والبشریة في العدید من 

 الدول.
، كانت المصانع الكبیرة تفرز نفایاتھا الغازیة في الجو ُمحدثة تغیرات جویة خطیرة وسمومھا الغازیة تمتد 1970قبل عام 

إلى ابعد الحدود لتستقر على األرض وتقتل الكائنات الحیوانیة وبنفس المقدار كانت ھذه الغازات السامة تستقر في رئات 
 البشر مسببة امراض خطیرة في المجتمع مثل السرطان. 

ولم تسلم المحیطات من نفایات المصانع السامة، ففي نفس الوقت كانت المصانع الكبرى ترمي بنفایاتھا المادیة والمعدنیة 
 الملوثة في مجرى األنھر لتستقر في البحار والمحیطات لتلوثھا وتقتل الكائنات البحریة.

ظل األمر كما ھو علیھ لحین قیام أحد أعضاء مجلس الشیوخ األمریكي، السیناتور األمریكي كایلورد ولسن بالطلب من 
بروفسور دینس ھایس من جامعة ھارفارد األمریكیة بالترویج لیوم األرض العالمي على نطاق الوالیات المتحدة 
األمریكیة. كانت ھذه بمثابة حملة سیاسیة تھدف إلى وضع ضغط على الحكومة االمریكیة إلجبارھا على النظر في ھذا 
الموضوع ومطالبا إیاھا بالتدخل من أجل انقاذ البیئة. وبذلك یعود الفضل في االحتفال بھذا الیوم إلى السیناتور كایلورد 
ولسن حیث القت حملتھ صدى كبیر ومدوي في الوالیات المتحدة والقت إقبال كبیر من قبل الشعب األمریكي. ففي الثاني 

، خرج ما یقارب ملیوني امریكي إلى الشارع مطالبین الحكومة األمریكیة 1970والعشرون من شھر نیسان/ابریل من عام 
أتخذ  1970باتخاذ إجراءات فعلیة وعملیة من أجل حمایة األرض وبیئتھا. وبالفعل في شھر كانون األول/دیسمبر من عام 

 مجلس البرلمان األمریكي قراًرا بتأسیس وكالة حمایة البیئة
 Environmental Protection Agency (EPA). 

دور وكالة حمایة البیئة، ھو نشر الوعي بین الشعوب من مخاطر التلوث البیئي الناتج من المصانع الكبیرة أو من 
ً  مھما في كل البلدان باعتبارھا الرقیب على نشاطات المصانع  االستھالك المنزلي. وتلعب وكالة حمایة البیئة دورا
وتزویدھا للحكومات بالمعلومات المتعلقة بالتلوث والمخاطر والتغییرات البیئیة الكامنة، وحث برلماناتھا على سن قوانین 
تحّد من التلوث البیئي من خالل وضع مقاییس ومعاییر محددة النبعاث الغازات السامة وكمیات النفایات المطروحة في 
البیئة. وبالفعل أحدثت الوكالة تغییرات كبیرة على البیئة من خالل تقلیل تلوثھا بنسبة كبیرة عن طریق حث الدولة 
  ً الصناعیة على تخصیص میزانیة للبیئة تھدف إلى اجراء بحوث للكشف عن طرق جدیدة للتصنیع اقل ضرراً و تلوثا

 للبیئة.
تبنى ھذا العید العدید من  1990ظل ھذا العید أو "یوم األرض" محصوًرا في الوالیات المتحدة االمریكیة. لكن في عام 

ملیون شخص في عدد محدود من الدول ومن یومھا یُطلق على ھذا الیوم "یوم  200الدول وبلغ عدد الناشطون ما یقارب 
نیسان/ابریل من كل عام. لكن في یومنا ھذا بلغ عدد الدول المشاركة التي  22األرض العالمي" الذي یحتفل بھ العالم في 

دولة وبلغ عدد الناشطون والمشاركون في ھذا الیوم أكثر من ملیار شخص. من ضمن  192تتخذ ھذا الیوم عیًدا لبیئتھا، 
ھذه الدول المشاركة في ھذا الیوم ھو استرالیا. ففي استرالیا أیًضا، أسست الحكومة نفس الوكالة التي تعتني بالبیئة 

 األسترالیة.
سبب التلوث البیئي وبالتحدید جراء انبعاث الغازات السامة في الجو مشاكل بیئة كبیرة ومنھا تقلبات المناخ، التي أدى إلى 
حدوث فیضانات وأعاصیر وتسونامي في الكثیر من الدول وانصھار الثلوج في القطبین الثلجیین وارتفاع في درجات 
حرارة الجو. فكانت األمم المتحدة سباقة إلى وضع سیاسة حمایة األجواء األرضیة من الغازات السامة المنبعثة وتوج ھذا 

فیما یطلق "بقمة األرض" واستمرت الدولة  1992النشاط في اجتماع الدول الصناعیة في عاصمة البرازیل في عام 
الصناعیة في العمل على تحسین البیئة للتقلیل من مخارطھا. وبالفعل اجتمعت الدول الكبرى في الیابان في مدینة كیوتو 

نصت على "التزامات قانونیة للحد من انبعاث أربعة من  وخرجت بما یعرف األن بـ "اتفاقیة كیوتو" التي 1997في عام 
الغازات الدفیئة... التي تنتجھا الدول الصناعیة "المرفق األول"، ونصت أیضا على التزامات عامة لجمیع البلدان 

طرفا على االتفاقیة  183، صادق 2008واعتبارا من عام  2005األعضاء" وأدخلت ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ في عام 
ووافقت الدول الصناعیة على خفض االنبعاث للغازات الدفیئة إلى مستویات متدنیة. وكذلك وفي استرالیا  التي بموجبھا

على سبیل المثال سنت الحكومة العمالیة قرارا بفرض ضریبة تلوث بیئة على المصانع لحیثھم على اإلتیان بطرق إنتاجیة 
 جدیدة اقل ضررا ً على البیئة.

أما على صعید االستھالك المحلي، في استرالیا مثالً، نالحظ كیف قامت الحكومات الفیدرالیة والوالیة والمحلیة بوضع 
قوانین تھدف إلى التقلیل من طرح النفایات وخصوصا تلك المؤذیة للبیئة. ومن اھم المنتجات الخطرة ھو مادة البالستیك 
التي ھي جزء من منتجات استھالكیة كبیرة واھمھا قناني الماء والمشروبات الغازیة التي ال تتحلل بسھولة في التربة. 
وھكذا نشاھد اھتمام الكثیر من الدول بعملیة إعادة التصنیع للمنتوجات القابلة للتصنیع ونتج من ذلك قیام الحكومات 

 المحلیة بتخصیص یوم لجمع النفایات القابلة إلعادة التصنیع، أھمھا البالستیكیة والورقیة.
ومن اھم النشاطات التي تُقام في ھذا الیوم ھو قیام المالیین من المواطنین وبإرشاد من وكالة حمایة البیئة بجمع النفایات 
البالستیكیة المرمیة بشكل عبثي في الطرق ومجرى األنھار وشواطئ البحار وغیرھا من األماكن یدویاً  لتُرسل بعد جمعھا 
إلى محطات إعادة التصنیع. ھذا النشاط یحّد من التلوث البیئي في أنھ یقلل من نسبة المنتجات البالستیكیة التي تُطمر في 

فبحسب المصادر ما  األرض والتي تتوجھ إلى البحار من خالل مجرى األنھار وتسبب تلوث األرض والبحار واألنھار. 
 4,8دولة بحریة وانتھى  192ملیون طن متري من النفایات البالستیكیة قد نتج من االستھالك البشري في  275یقارب 

ملیون طن متري في المحیطات بحسب دراسة قامت بھا جینا كامبیك، مھندسة بیئة في جامعة جورجیا، في عام  12,7إلى 
2015. 

وقامت مؤسسة أخرى بأخذ عینة من العدید من منتجات البالستیك وخصوصا حاویات الماء، لتجد أن نسبة كبیرة منھا 
 المسببة للعدید من األمراض.  ،Bisphenol Aتحتوي على مواد كیمیاویة واھمھا مادة بیسفونیل أي ،

علیھ قامت الحكومات بمنع استخدام ھذه المادة في الصناعات البالستیكیة لالستھالك المحلي، فإذا اشتریت وعاء للماء 
 .”BPA Free“ تأكد من أنھ خالي من ھذه المادة ویكون مكتوب علیھ باللغة اإلنكلیزیة

وللتقلیل من التلوث قامت العدید من المؤسسات والمتاجر بمنع استخدام األكیاس البالستیكیة. فنشاھد 
 و قریبا Officeworks و  Aldiو Bunnings متاجر

 Woolworths  باالمتناع عن توفیرھا مجانا للزبائن أو توفیر نوع اخر من األكیاس األقل ضررا على البیئة والتي یمكن
  شراءھا فقط. 

نتمنى مشاركة الجمیع في ھذا الیوم، على الصعید المنزلي على األقل، من خالل قیامھم بفرز النفایات الضارة للبیئة من 
التي تجھزھا الدولة لغرض إعادة   Recycle Binsالنفایات العادیة ووضعھا في برامیل النفایات القابلة للتصنیع

  تصنیعھا.

ت ومما  اا ا ا 
 

 

  2الحلقة / / سیدني   ................   صبحي مبارك

ذكرنا في الحلقة األولى من المقال ع�دة ن�ق�اط   

ومنھا المقدمة، المفوضی�ة ال�ع�ل�ی�ا ال�م�س�ت�ق�ل�ة 

ل��إلن��ت��خ��اب��ات،آل��ی��ة اإلن��ت��خ��اب��ات، ال��م��ق��اط��ع��ة 

وأنواعھا، أصوات ال�داخ�ل وأص�وات ال�خ�ارج، 

 وكوتات المكونات .

س�ن�ت�ن�اول ن�ت�ائ�ج اإلن�ت�خ�اب�ات  في ھذه الحلقة 

ومخرجاتھا وتداعیاتھا على المشھد الس�ی�اس�ي 

القادم وم�ا ھ�و اإلت�ج�اه ال�ع�ام ل�ھ�ذا ال�م�ش�ھ�د 

الشك فیھ بأن اإلن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ي ج�رت  الجدید 

مؤخراً قد أحدثت ضجة ف�ي ال�وس�ط الس�ی�اس�ي 

العراقي كما أنتجت ھزة قویة للكت�ل الس�ی�اس�ی�ة 

المتنف�ذة م�م�ا دف�ع�ت ال�ب�ع�ض إل�ى ال�ت�ص�ری�ح 

وبشكل ھس�ت�ی�ري ع�ن ع�دم ق�ب�ول�ھ ب�ال�ن�ت�ائ�ج 

ومحاولة تضخیم ما حدث ف�ي ب�ع�ض ال�م�راك�ز 

الخارج، كما إن ال�ن�ت�ائ�ج  اإلنتخابیة في الداخل 

أدت إلى إستبعاد العدید من الوج�وه ال�م�ع�روف�ة 

المتمسكة بمقاعدھا حتى النفس األخ�ی�ر، وب�دالً 

من القبول بالنتائج نراھا تھاجم الشعب العراقي 

وتعنفّھ وتلومھ ألنھ لم ینتخبھا كما حص�ل ع�ن�د 

العدید من الفاشلین والخاسرین وكان أبرز ت�ل�ك 

الخطابات، خ�ط�اب الس�ی�د ھ�م�ام ح�م�ودي م�ن 

المجلس األعلى والنائب األول لرئی�س م�ج�ل�س 

النواب حیث نَ�َع�َت ج�م�اھ�ی�ر ال�ح�راك الش�ع�ب�ي 

الفقراء باللصوص وبالفساد وأتھمھم بأنھم ھ�م 

من أزاحو ممثلي اإلسالم السیاس�ي ح�ی�ث ك�ان 

یلقي كلماتھ وھومحمر العینین ھذا نم�وذج م�ن 

المنفعلین الذین خسروا م�ق�اع�دھ�م. ل�ق�د ك�ان�ت 

حیث أق�ت�ن�ع�وا ك�ذب�اً ب�أن�ھ�م  الصدمة كبیرة لھم 

قدموا نموذج للحكم یتمیز بالعدالة اإلجت�م�اع�ی�ة 

وحل مشاكل الناس، والتنمیة ك�ان�ت ف�ي أع�ل�ى 

نس��ب��ت��ھ��ا وال��م��ش��اری��ع مس��ت��م��رة وف��ي ك��ل 

المحافظات، والخدمات كانت في أعل�ى ك�م�ال�ھ�ا 

وتطورھا، والخزینة الع�راق�ی�ة ع�ام�رة ب�أم�وال 

الشعب دون أن یضیع فلس واحد أو ی�ن�ھ�ب أو 

والرفاھی�ة واض�ح�ة ف�ي ع�ی�ون  یستولى علیھ 

األط��ف��ال والش��ی��وخ وال��ن��س��اء، ھ��ل ھ��ذا ھ��و 

النموذج الذي قدمتموه أیھ�ا ال�ف�اش�ل�ون أم ك�ل 

شیئ كان على وشك اإلن�ھ�ی�ار وب�دًء ب�اإلنس�ان 

 العراقي؟

لقد حصل شیئ من التغییر ف�ي ال�ن�ت�ائ�ج ول�ك�ن 

لیس جذریاً، لقد كانت صفعة قویة م�ن الش�ع�ب 

   موجھة آلولئك الذین أستھانوا بصوت الشعب.

% م��ن 44.5الص��ف��ع��ة ج��اءت م��ن مش��ارك��ة 

% 75أو  70الناخبین فكیف ستكون لو شارك 

 لكانت النتائج أفضل وأحسن.

عند إعالن النتائج النھائیة لإلنتخابات، اع�ل�ن�ت 

المفوضیة عن مجموع الشكاوي ال�ك�ل�ی�ة وھ�ي 

ش�ك�وى م�ن اإلن�ت�خ�اب  1250شكوى،  1416

 27شك�وى اإلن�ت�خ�اب ال�خ�اص،  139العام، و 

شكوى إنتخابات الخارج. الشك�اوي ت�ق�س�م إل�ى 

ثالثة ألوان ال�ح�م�راء، الص�ف�راء وال�خ�ض�راء، 

خض��راء  423ص��ف��راء،  960ح��م��راء، 33

الش�ك�اوي ال�ح�م�راء   .103المحطات الم�ل�غ�اة 

خطیرة جداً ألنھا في حال النظر فی�ھ�ا س�ت�ت�غ�ی�ر 

نتائج اإلنتخابات وھناك عقوبة شدیدة تتبع ھذه 

الجریمة ویعاد العد والفرز في ھذه ال�ح�ال�ة أم�ا 

الصفراء والخضراء التغیر من النتائج في ح�ال 

اإلستجابة للشكوى وتعتبر مخالفة یعاقب علیھا 

الشخ�ص ال�ذي تس�ب�ب ف�ي ال�م�خ�ال�ف�ة. نس�ب�ة 

% ھذا المعلن من المشمول�ی�ن       44.5المشاركة 

ملیون ن�اخ�ب وب�ع�د اإلط�الع ع�ل�ى ن�ت�ائ�ج  24

المحافظات أذا أخذنا بغداد نموذجاً، عدد مق�اع�د 

مقعد، منھا مقع�دی�ن أث�ن�ی�ن ل�ل�م�ك�ون  71بغداد 

ال�م�س�ی�ح��ي وال�م�ن��دائ�ي وم�ن خ��الل إح�ت�س��اب 

تقری�ب�اً  1.997,915األصوات، عدد المصوتین 

مرشح ف�ائ�ز، ال�ن�س�اء  52ملیونین عدد الرجال 

مرشحة فائزة وإثنان للمكونین ال�م�س�ی�ح�ي  17

 والمندائي. 

 التحالفات الفائزة وعدد المقاعد 

الوطنیة  9، القانون 9مقعد، الفتح  17سائرون 

، 4، ال�ق�رار ال�ع�راق�ي 4الحكم�ة  ، 8، النصر8

، 1، ت�م�دن 2ب�ی�ارق ال�خ�ی�ر  4تحالف ب�غ�داد 

، إرادة 1، الحزب المدني 1المدني الدیمقراطي 

ولھذا یعتبر تحالف سائرون األول وم�ج�م�وع  1

 47، تحالف فتح الث�ان�ي 54مقاعده في العراق 

، لھذا ك�ان ت�ح�ال�ف س�ائ�رون 42النصر الثالث 

متقدم في بغداد بفارق كبیر عن بقیة التحال�ف�ات 

وبقیة التحالفات م�ت�ق�ارب�ة، ك�م�ا ب�رز ت�ح�ال�ف 

 سائرون في بقیة المحافظات الجنوب والوسط. 

ولكن سائرون لم یستطع حس�م ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر 

م�ق�ع�د  112مقعد یحتاج إلى  54لصالحھ، لدیھ 

وھو أمر یحتاج إلى مفاوض�ات ص�ع�ب�ة إلی�ج�اد 

أكثر من تحالف لحسم الكتلة األكبر. كما ی�الح�ظ 

من نتائج اإلنتخابات إن الكتل الكب�ی�رة ل�م ت�ب�ق 

كبیرة وھناك تغیر قد حدث في عدد المقاعد كما 

نوري المالك�ي،   في تحالف دولة القانون بقیادة

مقعد فقط وكذلك تحالف الوطنیة بقیادة أی�اد  24

مقعد، عموماً لم تكن ال�ن�ت�ائ�ج ك�م�ا  21عالوي 

ھي في اإلنتخابات السابقة. كما ظھرت الن�ت�ائ�ج 

التحالف المدن�ي  1تمدن،  2تقدم القوى المدنیة 

كما ل�م ی�ح�دث   ،1الدیمقراطي، الحزب المدني 

تغییر في محافظات اإلقلیم، الحزب الدیمقراط�ي 

ال��ك��وردس��ت��ان��ي، وح��زب اإلت��ح��اد ال��وط��ن��ي 

وظ�ھ�ور   الكودستاني وتراجع كوران (التغییر)

ح��زب ج��دی��د (ح��راك ال��ج��ی��ل ال��ج��دی��د) وك��ذل��ك 

التحالف من أجل الدیمقراطیة وال�ع�دال�ة (ب�رھ�م 

ص��ال��ح) ن��ت��ائ��ج أرب��ی��ل ال��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي 

م��ق��اع��د، األت��ح��اد ال��وط��ن��ي  8ال��ك��وردس��ت��ان��ي 

 2، ح��راك ال��ج��ی��ل ال��ج��دی��د  2ال�ك��وردس��ت��ان��ي 

، 1، ك�وران  1التحالف من أجل الدیمقراط�ی�ة 

 1+ م�ك�ون مس�ی�ح�ي 1الج�م�اع�ة اإلس�الم�ی�ة 

 مقعد حصة أربیل. 16إئتالف الكلدان المجموع 

م��ح��اف��ظ��ة دھ��وك : ال��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي 

، االت���ح���اد اإلس���الم���ي 10ال���ك���وردس���ت���ان���ي 

إئ�ت�الف  1+ م�ك�ون مس�ی�ح�ي  1الكوردستاني 

م�ق�ع�د، الس�ل�ی�م�ان�ی�ة : 12الرافدین الم�ج�م�وع 

، ك��وران 8اإلت�ح��اد ال��وط��ن��ي ال��ك��ورد س��ت��ان��ي 

، ال�ج�م�اع�ة 2، حراك الجیل الجدید 4(التغییر) 

، الحزب الدیمقراطي الكوردست�ان�ي 1اإلسالمیة 

، األت�ح�اد 1، التحالف من أجل ال�دی�م�ق�راط�ی�ة1

مجموع مقاعد   مقعد 18المجموع  1اإلسالمي 

مقعد. كم�ا الح�ظ�ن�ا ھ�ن�اك  46محافظات اإلقلیم 

تغیی�ر واض�ح ف�ي إت�ج�اھ�ات ق�واع�د األح�زاب 

اإلسالمیة السیاسیة، نسبة عالیة من المقاط�ع�ة 

جاءت من ھذه القواعد ونسبة الیس�ت�ھ�ان ب�ھ�ا 

غیرت وجھتھا . كم�ا ح�دث ت�غ�ی�ی�ر ف�ي ت�وج�ھ 

وف�ي أغ�ل�ب  قواعد األحزاب القومیة ال�ع�رب�ی�ة 

المناطق كما حدث في محافظة نینوى حیث كان 

مقعد، الحزب  7الفائز األول فیھا إئتالف النصر 

، إئت�الف ال�وط�ن�ی�ة 6الدیمقراطي الكوردستاني 

، ت�ح�ال�ف 3، تحالف الفتح 3نینوى ھویتنا   ،4

، ح�زب 3القرار العراق�ي (إس�ام�ة ال�ن�ج�ی�ف�ي) 

 1، ال�ن�ھ�ج ال�دی�م�ق�راط�ي 2الجماھیر الوطنیة 

 1ت��م��دن  1األت��ح��اد ال��وط��ن��ي ال��ك��وردس��ت��ان��ي

، 1لل�م�ك�ون�ات ال�م�س�ی�ح�ي   3+   31  المجموع

 مقعد.  34= 1، الشبكي 1اإلزیدي 

ل��ق��د أح��دث��ت ن��ت��ائ��ج 

نینوى ص�دم�ة ل�ل�ق�وى 

التي كانت تعتبر نینوى 

مغ�ل�ق�ة ل�ھ�ا ف�ي ح�ی�ن 

س�ب�ع�ة  أحتل إئتالف النصر (ح�ی�در ال�ع�ب�ادي) 

األن�ب�ار  -مقاعد في األنبار أیضاً تغیرت النتائج 

، ال�ق�رار 3مقاعد، إئت�الف ال�وط�ن�ی�ة  6ھویتنا 

 2، إئ�ت�الف ال�ن�ص�ر  2، ع�اب�رون  2العراقي 

. م�ح�اف�ظ�ة دی�ال�ى ت�ح�ال�ف 15مجموع المقاعد 

، ال�وط�ن�ی�ة 3، تحالف القرار الع�راق�ي  3الفتح 

، اإلت�ح�اد 1، ال�ح�ك�م�ة 1الن�ص�ر 2، سائرون 3

م�ج�م�وع ال�م�ق�اع�د  1الوطن�ي ال�ك�وردس�ت�ان�ي 

وفي محافظة صالح ال�دی�ن : ال�ف�ائ�ز األول 14

مقعد، تح�ال�ف ال�ف�ت�ح  3قلعة الجماھیر الوطنیة 

، ت��ح��ال��ف ال��ق��رار 2، ال��ن��ص�ر 2، ال��وط��ن��ی��ة 2

 1، ت�ح�ال�ف ص�الح ال�دی�ن ھ�وی�ت�ن�ا 2العراقي 

ھذه ال�ن�ت�ائ�ج ال�ذي ذك�رن�ا ج�زء  12المجموع 

منھا، أعطتنا حصیلة بأنھ الیوجد تحالف مع�ی�ن 

قد حصل األغلبیة ولكن ھناك تحالف�ات حص�دت 

نتائج جیدة بصورة عامة . ھذه الن�ت�ائ�ج س�وف 

تنعكس على تركیبة مجلس النواب الق�ادم، وإن 

ھناك عمل مضني من اجل الوصول إلى تحال�ف 

الكتلة األكبر التي س�ت�ح�دد تش�ك�ی�ل�ة ال�ح�ك�وم�ة 

الجدیدة القادمة، كما ظھر بأن الكثیر قد تغ�ی�رت 

بعد اإلنتخابات ومنھا التراجع لفظاً عن التمس�ك 

بالمحاصصة، والطائفیة والمذھبیة، كما أص�ب�ح 

البرنامج السیاسي واإلق�ت�ص�ادي واإلج�ت�م�اع�ي 

والخدمات ومكافحة ال�ف�س�اد وت�ن�ظ�ی�ف أج�ھ�زة 

الدولة من الفاس�دی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن واإلداری�ی�ن 

والعالقات مع دول العالم والجوار ع�ل�ى أس�اس 

مصلح�ة الش�ع�ب وال�وط�ن ھ�و ال�م�ن�ط�ل�ق ف�ي 

المفاوضات بین الكتل الفائزة، ثم یأتي الت�واف�ق 

على المناصب السیادیة وھذا م�ان�راه ب�ادئ ذو 

 بدأ من خالل تسرب أخبار المباحثات. 

الكتلة التي تتحكم في ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي ھ�ي 

الكتلة التي سوف تمتلك األكثر في عدد المقاع�د 

التي حصلت علیھا، كما إن م�خ�رج�ات ال�ن�ت�ائ�ج 

تشیر إلى إن ھناك العدید من اإلحتم�االت ل�دی�ن�ا 

ثالثة كت�ل س�ائ�رون، ال�ف�ت�ح، ال�ن�ص�ر وأخ�رى 

التمتلك الك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ق�اع�د وھ�ي ال�وط�ن�ی�ة 

والحكمة، واألحزاب الك�وردی�ة ال�رئ�ی�س�ة. ف�أذا 

حدث إتفاق مبدئي من أج�ل مص�ل�ح�ة الش�ع�ب، 

حول برن�ام�ج ح�ك�وم�ي واض�ح ی�ع�ط�ي ن�ت�ائ�ج 

ملموسة ویقطع دابر الفساد فست�ك�ون ال�ن�ت�ائ�ج 

 واعدة. 

أما أذا ح�دث ال�ع�ك�س ف�ی�ف�ض�ل ب�ن�اء ت�ح�ال�ف 

م�ع�ارض�ة   معارضة قویة داخل مجلس النواب،

منظمة وذات فعالیة ومتخصصة أمام كل وزی�ر 

حكومي. ف�الب�د إن ت�ك�ون ال�ح�ك�وم�ة ال�ق�ادم�ة 

ح��ك��وم��ة إع��م��ار وب��ن��اء وإن��ج��از ال��م��ش��اری��ع 

وتوظی�ف ال�ث�روات ل�خ�دم�ة الش�ع�ب م�ن أج�ل 

العدالة اإلجتنماع�ی�ة، إن�ج�از مش�روع خ�دم�ات 

 كبیر یحل كل المشاكل المتراكمة. 

إن دولة المؤسسات وذات مھنیة ع�ال�ی�ة وع�دم 

خلط الجوانب الحزبیة الضیقة بالمھام الوط�ن�ی�ة 

ھي الحكومة المطلوبة في الوقت الحاضر، كم�ا 

إن حكومة تك�ن�وق�راط ت�ت�ط�ل�ب وع�ي س�ی�اس�ي 

وطني، فضالً عن اإلختصاص العلمي. كما نؤكد 

إن المفاوضات الصعبة التي تجري ب�ی�ن ال�ك�ت�ل 

الفائزة تتطلب إن تك�ون ع�راق�ی�ة وب�ع�ی�دة ع�ن 

التدخل األج�ن�ب�ي م�ھ�م�ا ت�ك�ون ال�ع�الق�ة م�ع�ھ، 

فالقرار العراقي الوطني ھو القرار الناجح. إل�ى 

 اللقاء في الحلقة الثالثة القادمة.

في یوم ما من عام وأكثر تحدثت ومجموعة م�ن الص�ح�ف�ی�ی�ن ال�ى 
مقرب من السید مقتدى الصدر وسألناه، ترى ماھو موق�ف ال�ت�ی�ار 
الصدري من الوالیات المتحدة األمریكیة في حال وصل الى ال�ح�ك�م 
رئیس وزراء من التیار؟ في الواقع فإن السید ت�ع�ام�ل ب�ھ�دوء م�ع 
ھذا اإلفتراض، والننسى إن رئیس الوزراء الحالي حی�در ال�ع�ب�ادي 
كان یعمل بدعم من الصدر ذاتھ الذي أشار الى، إنھ الیم�ان�ع ت�ول�ي 
العبادي رئاسة الحكومة المقبلة. وھذا موقف یحسب لھ تماما ألن�ھ 
جعل الكرة في ملعب الحكومة التي یجب أن تتص�رف ب�ط�ری�ق�ة م�ا 
مع واشنطن والمحیط العربي واإلقلیمي، وبالتالي فالص�در ی�م�ك�ن�ھ 
أن یستمر في رفض السیاسات األمریكیة لكنھ أوكل أمر الترتی�ب�ات 
السیاسیة لحكومة ألزم�ھ�ا ب�م�راع�اة مص�ال�ح ال�دول�ة، وق�د ع�ل�ق 
األمریكیون على التطورات األخیرة في العراق بالقول: إنھم مع أي 

 حكومة یختارھا الشعب العراقي.
یتساءل مراقبون، مامعنى حكومة جامعة ووط�ن�ی�ة ب�ی�ن�م�ا الص�در 
یلتقي زعماء قوى سنیة وكردیة وشیعیة مع�روف�ة، ول�ھ�ا حض�ور 
قوي وحققت نتائج كبیرة ومتق�ارب�ة ف�ي اإلن�ت�خ�اب�ات ال�ب�رل�م�ان�ی�ة 
األخیرة، ومعظمھا متھ�م ب�ق�ض�ای�ا فس�اد ط�ال�م�ا واج�ھ�ھ�ا الص�در 
والمتظاھرون في ساحة التحریر ببغ�داد وع�ن�د ب�واب�ات ال�م�ن�ط�ق�ة 

 الخضراء؟
السید مقتدى الصدر نجل المرجع السید محمد الصدر الث�ان�ي ال�ذي 

ق�رب م�ن�زل�ھ ف�ي  1999إغتالھ نظام الحكم الس�اب�ق ف�ي ف�ب�رای�ر 

الحنانة المنطقة المعروفة في النجف م�ع�ق�ل الش�ی�ع�ة األھ�م وھ�ي 
مكان التفاوض الحالي، ومحجة السیاسیین الذی�ن إع�ت�رف�وا ب�ف�وز 
الكتلة العابرة للطائفیة والحزبیة التي أسسھا الصدر، والذي إنت�ق�ل 
الى العاصمة بغداد بشكل مؤقت لیدیر تلك المفاوضات م�ع ال�وف�ود 
الكردیة والعربیة، وتلك القریبة من إیران كقائمة الفتح الت�ي تض�م 

 الحشد الشعبي، وھو مجموعة فصائل شیعیة قاتلت داعش.
السید الصدر لم یستثن أحدا من لقاءاتھ السیاسیة في ال�ن�ج�ف، أو 
بغداد، وحتى الذین كانوا محط إنتقادات الذعة منھ، وتعرض�وا ال�ى 
ھجوم شعبي، ونق�د م�ن وس�ائ�ل اإلع�الم س�واء م�ن ق�ادة ال�ك�ت�ل 
الكبرى، أو المشاركین في الحكومة، والسبب بسی�ط ل�ل�غ�ای�ة ف�ھ�و 
یفكر في المستقبل، والیرید أن تضیع فرصة تشكیل حكومة ی�ك�ون 
قادرا على توجیھھا الحقا شرط أن تتمكن من تحدید من ھو رئی�س 

الوزراء المقبل. لكن السر الذي یك�م�ن وراء ح�راك الص�در ب�ھ�ذه 
الطریقة یتمثل في معرفتھ الكاملة ب�ت�ف�اص�ی�ل ال�وض�ع الس�ی�اس�ي، 
ونوع المتصدین الذین یشكلون األغلب�ی�ة ال�م�ت�ھ�م�ة ب�ال�ف�س�اد م�ن 

 الزعماء والنواب والوزراء، ویعلم جیدا مایریده..
حكومة التكنوقراط، وعدم التركیز ع�ل�ى ق�وم�ی�ة وم�ذھ�ب رئ�ی�س 
الوزراء والنواب والوزراء والذین یتسنمون المناصب الع�ل�ی�ا ھ�ي 
األولویات التي یشتغل علیھا السید الذي لم یش�ك�ل ف�ری�ق ت�ف�اوض 
یمثلھ إال بعد أن إستطلع رؤیة رؤساء القوى الفاعلة بما فیھا ت�ل�ك 

 المقربة من إیران.
السید قال في تغریدة على تویتر: إنھ أكمل مشاوراتھ مع األف�رق�اء 
السیاسیین، وھو بصدد ال�وص�ول ال�ى ن�ت�ی�ج�ة م�ث�م�رة ج�دا، وإن 
الحكومة المقبلة لن تكون مشكلة بضغوط خارج�ی�ة. وھ�و م�اأش�ار 

ألیھ السید عمار الحكیم زعیم تیار الحكمة الشی�ع�ي ال�ذي ق�ال م�ن 
الكویت: إن الحكومة المقبلة لن تكون إی�ران�ی�ة، والأم�ری�ك�ی�ة، ب�ل 

 حكومة عراقیة.
السید الصدر كان إستقبل من ایام ع�ددا م�ن س�ف�راء دول ع�رب�ی�ة 
مھمة لم یكن السفیر اإلیراني إیرج مسجدي م�ن ب�ی�ن�ھ�م، وت�ن�اول 
اللقاء طبیعة المرحلة الراھنة، وعالقة العراق ب�ال�م�ح�ی�ط ال�ع�رب�ي 
واإلقلیمي، وھو لقاء یؤشر أھمیة التحول السیاسي التي تستشعره 
الدول العربیة واإلقلیمیة في العراق بعد فوز ك�ت�ل�ة س�ائ�رون ال�ت�ي 
تضم شیعة وسنة وشیوعیین، وبرغم إن السفیر مسجدي ق�ال ف�ي 
اثناء لقائھ بوفد كردي مفاوض بعثھ برزاني الى ب�غ�داد. إن إی�ران 
غیر مستعجلة على تشكیل الحكومة م�ع تص�ری�ح�ات م�ن ط�ھ�ران 
بینت إن كتلة سائرون التعمل ض�د إی�ران ف�إن ال�ج�م�ی�ع ی�درك أن 
الرغبة اإلیرانیة التذھب بإتجاه تشكیل حكومة منفتحة كثی�را ع�ل�ى 
المحیط العربي الذي تتزعمھ السعودیة وھي تحاول أن یكون تاثیر 
حلفائھا في الفترة القادمة قویا وتضمن أن الیتراجع وبالتال�ي الب�د 
من حضورھم في أي حكومة یمكن أن تتشكل خاصة وإن ط�ھ�ران 
تتوقع المزید من المصاعب خ�الل األش�ھ�ر ال�م�ق�ب�ل�ة والت�ری�د أن 
تخسر العراق. لكن من غیر الممك�ن تص�ور أن أح�دا س�ی�س�ت�س�ل�م 
بسھولة في المفاوضات الجاریة في بغداد والتي تراقبھا دول ع�دة 

 في مقدمتھا ألوالیات المتحدة وإیران والسعودیة.
............. ............ ............ ............ ............ ............................................................................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... ............ ........ 

 *رئیس المرصد العراقي للحریات الصحفیة

  را   
  ا ا و 

 *ھادي جلو مرعي
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ال�واض�ح ف�ي ال�ح�ی�اة ال�ت�ك�ل�ن�وج�ی�ة  ال شك أن الت�غ�ی�ی�ر    

المتغیرة قد جعل لإلنسان استج�اب�ات ج�دی�دة م�غ�ای�رة ك�م�ا 

الواقع وتعقیداتھ التي أفضت إلى مزی�د م�ن ال�ت�ھ�م�ی�ش  أن

ال�م�ب�دع ف�ي اب�ت�ك�ار خ�ام�ات  لإلنسان خلق جواً جدیداً لدى

جدیدة یتحٌرك خالل�ھ�ا. وال�م�س�رح ك�ف�ن م�رك�ب م�ل�ت�ص�ق 

المجتمع ال یمكن لھ أن ی�ح�ی�ا خ�ارج ن�ط�اق ح�رك�ة  بحركة

اإلب�داع ال�ف�ن�ي  التطور الدائبة التي تشھدھا ك�اف�ة م�ج�االت

واألدبي والریب أن أي تطور یطرأ على المسرح�ی�ة ك�ن�ص 

أوالً ال�م�ح�ت�وى ال�ف�ك�ري ل�ھ�ا ق�ب�ل أن  أدبي البد أن ی�ط�ال

ی��ن��ع��ك��س ع��ل��ى ش��ك��ل��ھ��ا وب��ع��د أن ت��ت��ن��اغ��م ع��ن��اص��ر 

والمضمون ضمن ق�ال�ب م�ع�ی�ن وتص�ب�ح ف�ي ع�داد  الشكل

ال�ت�ج�ن�ی�س  التقنین یمكن أن تدخل (المسرحیة) إل�ى فض�اء

بمعنى إنھا حملت خصائص وسمات جعلتھ�ا ت�ن�درج ت�ح�ت 

األدب�ي. ول�ع�ل ح�ی�اة اإلنس�ان  یافطة ذلك الجنس أو ال�ل�ون

الذي ی�ع�ی�ش ف�ي عص�ر مش�ح�ون ب�الص�راع�ات ال�دم�وی�ة 

بآلیة المكننة البحتة جعلت الفنان أو األدیب ی�ب�ح�ث  المغلفة

بات یحتاجھا المجتم�ع ف�ل�م  عما یتالءم من أنواع الفن التي

یعد ھناك موضوع مثالي یم�ك�ن االدع�اء ب�أن�ھ األفض�ل أو 

الموضوع بالنسبة لعصرنا المتغیر قلق اإلنسان. ب�ل أن  أن

شیئاً مستقراً ك�ذل�ك األدوات  عدم االستقرار أصبح ھو ذاتھ

وفي تجربة الكاتب وال�ن�اق�د ص�ب�اح األن�ب�اري خص�وص�ی�ة 

الذي ھو م�ن ال�ب�دی�ھ�ي ج�زء م�ن ح�ی�اة ال�ف�ن�ان  األسلوب

ج�دی�دة ھ�ن�ا  واألدیب وفي رحلة البحث ع�ن أدوات ت�ع�ب�ی�ر

تفرض التسمیات نفسھا قد یتحفظ ال�ف�ن�ان األن�ب�اري ع�ل�ى 

ال�ت�ي ت�ط�ل�ق ف�ي م�ی�دان ال�ف�ن  الت�س�م�ی�ات وال�ت�ص�ن�ی�ف�ات

المسرحي ولكن من خالل أعمالھ السیم�ا ال�ت�ي ك�ان ی�ن�وء 

خاللھا بغطاء الصمت یحاول البحث عن حرارة ال�ح�ی�اة  من

مطل�وب ل�ك�ن ی�ب�دو  ذاتھا ألن تكون حیة. والتصنیف شيء

أن شواغ�ل ال�ف�ن�ان أع�م�ق م�ن مس�أل�ة ال�ت�ص�ن�ی�ف وم�ن 

ب��ع��م��وم��ھ��ا ھ��ي م��ادت��ھ ال��خ��ص��ب��ة  ال��م��ع��روف أن ال��ح��ی��اة

وأشخاصھا موضوع عملھ وخالل بحثھ فھو ال ی�ل�ت�ق�ط أو 

ال�م�أل�وف وال�ع�م�وم�ي م�ن�ھ�ا ب�ل ط�راف�ة وأھ�م�ی�ة  یتصیٌ�د

والموضوع ل�دی�ھ  الموضوع ھي التي غالباً ما تحدد الخیار

ال یأتي جاھزاً كما یبدو یكفي أن تومض م�الم�ح�ھ األول�ی�ة 

لیكشف عن حاالت مجت�م�ع�ھ ال�ع�راق�ي ال�ذي  حتى یصطاده

حت�ى  عاش األنین والحسرات ألكثر من ثالثة عقود ومازال

اآلن یئن. وما یحسب للكاتب أن موضوعاتھ التي یع�ال�ج�ھ�ا 

وضعھا في اطار فني رائ�دي إن  عبر نصوصھ یحاول دائماً 

صح التعبیر وفي ذلك التقاط الدھشة واستخ�الص ال�ح�ب�ك�ة 

الواقع فالفنان عندما یفاجئ�ھ ھ�ذا ال�واق�ع وخ�الل ھ�ذه  من

اللحظة الوامضة، یكون في حالة تسمح لھ برؤیة أكثر دق�ة 

من عمل الكامیرا ثم یأتي بع�د ذل�ك األس�ل�وب ل�ی�ل�ب�ي ھ�ذه 

االنفعالیة والفنان األنباري دائم التعبیر كما ت�ع�ك�س�ھ  الحالة

المسرحیة عن حجم اإلنس�ان  نصوصھ المكتوبة وعروضھ

العراقي المسحوق لكن بأسل�وب رم�زي ت�ت�وارى إش�ارات 

فیھ خلف الشك�ل، واإلی�م�اءة ورم�زی�ة الش�خ�ص�ی�ة  التعبیر

ش�واھ�د  ) التي تحمل أیقونتھا الخ�اص�ة ك�م�ا ف�ي نص�وص

الصمت المرٌوضة) التي أراد الفنان صباح عبرھا أن یتنقٌ�ل 

یجد ضالتھ إلیجاد بالغة ت�ع�ب�ی�ری�ة  في كھنوت الصمت علٌھ

ج���دی���دة ت���ع���بٌ���ر ع���ن ك���ارث���ی���ة ال���واق���ع ال���م���ع���اش. 

المسرحي لدیھ ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى الص�وت والص�م�ت  فالخطاب

فترة وح�رك�ة  وصوالً إلى تحقیق المعنى. ومن المالحظ منذ

التجریب المسرحي العراقي تش�ھ�د ح�راك�اً م�خ�ت�ب�ری�اً إزاء 

الحوار المسرحي على ن�ح�و ی�ت�واءم م�ع  إعادة تفعیل آلیة

اھ�ت�م�ام�ا  سیاق األنماط الجدیدة للعرض التي أضحت تول�ي

لعناصر الشكل على حساب الحوار أحیان�اً ف�الش�ك�ل ی�ع�ت�ب�ر 

تفاصیلھ الصغیرة والكبیرة بما فیھا عم�ل  أبرز أجزائھا بكل

الص�ورة ال�ت�ي  الممثل. فالحوار بات عنصراً مكمالً ل�ح�رك�ة

تعد الكیان البصري للعرض. أما في المسرح الصامت ف�إن�ھ 

یتجاوز في خطابھ حدود ال�ل�غ�ات إال أن  على الرغم من أنھ

الص�ام�ت أو  إنسانیتھ كفیلة بإیصال المعنى ویبقى المسرح

ما یسمى (البانتومایم) مسرحاً یح�ت�ك�م إل�ى ن�ص ذي ل�غ�ة 

اس�ت�ش�راف�ات م�ت�ج�اورة م�ف�ع�م�ة  خاصة قائمة على حزم�ة

بالدالالت الساكنة ویعتبر ال�م�م�ث�ل ف�ي ال�م�س�رح الص�ام�ت 

السحریة التي تحرك منظومة العرض عب�ر تس�خ�ی�ر  العصا

ال�م�م�ث�ل ال�ذي  جمیع الموجودات ویأتي في مق�دم�ھ�ا جس�د

یستنطق حوار النص بواسطة اإلیماءة والحركة والتك�وی�ن 

 عمل الموجودات األخرى. المسرحي فضالً عن

   ان ح امري  

 ا ا  ت ا 
 سعد السعدون / امریكا                                                                                                         

 النبات الذي كان یستقبلني بالندى عنَد باِب غرفتي . 

 لم یعد اآلَن كما یبدو نباتاً .فقد مات ...مات.... مات

.............. 

 السریر الذي كان یحرسني حیَن أنام .ویناُم حیَن أنھُض .رقدَ 

 السریر الذي كان یحرسني نام .وأنا لم أنْم إلى الیوم

................ 

 الورقةُ البیضاء التي نصفھا قصیدة ,ونصفھا اآلخر فارغ

 إلى اآلَن تنتظُر أصابعي

....................... 

 وأنا أتجّوُل في اللیل .ال اقدر أن أشمَّ تلك الرائحة .من فرط لذتّھا

 أتمایُل مترنّحا من غیر كاِس خمٍر.الطاھرة الكبرى على یمیني

 وفي طریقي الشمالي .أطأ المنعطَف األیمَن من ظلِّ مار أفرام

وأماَم شجرٍة . أنظُر إلى عصفوٍر یبتسُم لي بھدوٍء وراحة .یغمُض عینیھ حیَن أف�ت�ُح ب�اَب 

البیت .وأنا اقرأ في فنجاِن نصف اللیل خبراً موحشاً في ت�ج�اع�ی�د أص�اب�ع�ي .ع�ن ھ�ج�رِة 

 .مبلولة بماِء البحر ,فیا لخیبة خمبابا الذي مرَّ أماَم بیتي  مئات الطیوِر الملّونة من مدینة

 وھو یصمُت حداداً 

................. 

یدي ال تریُد منّي شیئاً .ما كانْت ھكذا .تأخذ بیدھا وتفّجُر ینبوَع الك�ل�م�ات .ل�م أع�ْد أدّوُن  

بھا مواعیدي العلنیّة والسریّة .اآلَن مھجورة وعاطلة عن العمِل إجباریا .ال تفّكر بالكتابِة 

او بأرقاِم الموبایل .وحبوب األمراض المزمنة .یدي وقد أقسمْت م�ن�ُذ أْن أوص�دُت آلخ�ر 

مّرة أبواَب البیت .ولم أتبْع وصیّ�ةَ ال�ح�بِّ .أنَّ ال�ح�رَب ف�خ�اٌخ .ون�ح�ُن ب�وھ�ِم�ھ�ا ال�ق�ی�ن�ا 

 سذاجتِنا .وأستدرجنا إلى ھشاشتِھا الطارئة

....................... 

انا المرئیّاً أعوُد الى تراٍب. أفتقدني منُذ الخامسِة عصراً.وكنُت تركتُھ بال ماٍء وال م�ل�ب�س 

وكالم .وأغاني فیروز وقد سمعتھا في آخر أیّام الصبحیّة .ما كاَن ما فعلتھ أك�ث�ر خ�ط�ورةً 

 من الغیاب الطویل .وبھذه الطریقة الخطرة ال بدَّ أن أجعَل ھاتفي صامتاً 

وال أرّد على سؤالِ الكتب والنافذة ودھشِة القلم .وال أضحك بغنٍج ضمَن حّصتي ال�ی�وم�یّ�ة 

 المقّررة .ویبدو أنّھ لیَس بالضرورِة أنْ 

 أنظَر الى هللا من كّوة إیقونٍة أو غبار تمثال

اشتھي أْن أحفَر الھواَء .یأتینا من سماٍء ھجرْت من الفضاء كي أصَل إلى بیتي, أش�ت�ھ�ي 

. أوقد مصباَح غرفتي .وأفتح كتاَب الوحشة بمفاتیح بی�ت�ي  -اآلن -أنا فیھ  أن أحفَر ظالما

قبَل اللیل .وأكتب نّصا عن آلھٍة. كانت تحرُس ب�ّواب�اِت ك�ل�م�ات�ي الش�ع�ریّ�ة ش�رَق ال�ج�نّ�ِة 

بخدیدا ,أشتھي أْن أحفَر طیَن دجلة الخیر .ینزُل من فّوھِة حنفیّ�ة ال�ب�ی�ت ,ألن�ح�َت خ�راب�اً 

أخ��ذْت ش�ك�َل ب�خ��ٍت   ت�رك�ھ ع�اق�وُل ال��ب�ر.وأب�ن�ي دی�راً م�ن ال�ع�ش�ِب ال�ب�ّري .وأعص�اب�ي

وأضعھُ في تابوٍت من الحجر .أط�م�ُره ف�ي   كریھ ,أشتھي أْن أقذَف جرَح كابوس عزلتي.

 بحٍر مالح.

أشتھي أسمالي المعلّقة مثل المعلّقات .وقد تركُت فیھا یدي واصابعي والعناكَب وال�دی�دان 

,ی�ھ�زُّ ال�م�اء وب�اق�ةَ   وشجر الحور وورد الجنبد والبیبون .أشتھي یا أرَض ب�ی�ت�ي ھ�واء

 الریحاِن قرَب الباب .أشتھي أْن أحفَر في یدي وطني

 أسكُن فیھ وتجاعیدي لیلھ الفاتن

............................... 

 ھاتي لسانَك .وتمّردي على الكالم .وبخرِسِك أكتبي في نّصي

ثمالتك وال تسكري كثیراً. أذوُب في خمِر جسِدِك .وأنِت تقفزیَن .وتنطّیَن مثل االرن�ِب ف�ي 

عشبش جسدي.ھاتي طراوةَ شفتیك .وأنقذیني من السباحِة في ال�ورق�ة,أن�ا ت�دّرب�ُت م�ن�ذ 

زمٍن مضى . في شھِد ماء شفتیك البركان .ھاتي منُذ زمٍن ما ھدھَد طفل . وكنت الى اآلن 

 ویسیُل من بین مساماِت أصابعي الوكحة .وشفتي الالصقتین  أشتاُق الى حلیب

...............                 

أیا بیتي الذي بنیُت .وكنَت ,الم تعْد تعرفني؟زعلَت عليَّ ال تبحث عني .أبع�دت�ن�ي ع�ن�ك ی�ُد 

الخراب. أجل أنّك اآلَن تصرُخ وأنا أسمُعَك,فیا یَد البیاض كوني برداً وسالماً ع�ل�ى ب�ی�ت�ي 

تصرُخ و أسمعَك ولكن ماذا أفعل؟ حاصرْت�ن�ي م�ن ك�لِّ م�ك�اٍن ی�ُد ال�خ�راب,ف�أال ت�بّ�ْت ی�د 

.كنُت بكلِّ بیاضي وصدقي وعراقي علیك .أَُعلّیَك بھذا التراب .بیتي أال تعرف أّن   الخراب

كّل ركٍن فیك؟ ضلع صدري وكّل غرفة فیك غرفة قلبي .فیا بیتي أنا قبّ�ل�ُت وج�َھ�َك م�راراً 

.بجوِق الترتیِل وخ�ری�ِر ال�ل�ح�ن   وألبسُت جسَدك بھاَء الحبِّ والجماِل والقداسة  ومسّدتھ.

وبھاِء البیاض .كنُت أُعلّق سبَع عیوٍن زرقاء. ألنّي ما فكّرُت یحسدونني فی�ك .ف�ی�ا ب�ی�ت�ي 

بنیُت جمالَك بالبیاض. فأحالوَك سواداً .یا لسواد الجمال اآلَن وسواد التراب/الالال بیتي ال 

تدمع علي ألنَّك لو بكیَت. ال أحتمل بكاَء قلبي.فیا بی�ت�ي أن�َت ك�ن�َت ل�ي ب�خ�دی�دا وال�ع�راق 

 الجمیل

............... 

 اللیلة كاَن مزاجي عكراً ,في درجِة غلیان صفر ناریة

وبختي أسود مثل باذنجان مسلوق. كنُت أمزُج في قھوتي بعَض الكلم�اِت ال�ُم�ّرِة .وأن�ظ�ُر 

 إلى الشاشِة المرئیِّة أمامي

أترقُّب شیئاً حلواً أصبُّھُ في حلقي الیاب�س ,رأی�ُت ھ�ی�اك�َل ل�ی�س�ت ل�ب�ش�ٍر م�دف�وٍن بش�ك�ٍل 

حي ,لبیوٍت الفحِة الجمال .بصراحة لم تكْن ھیاكَل بل عمارات فخمة .تحمُل یافطةَ منظّم�ة 

اإلغاثة الدولیّة .ومن نافذتي الواطئة الكلفة الواسعة العیون .نظ�رُت إل�ى خ�ی�م�ٍة م�ث�ق�ل�ة 

المطر,في حدیقِة عنكاوة .وكان أبني تتنقّطُ بین أصابع یدیِھ الحیاة ,وینطُّ بمرٍح من الحل�ِم 

البھیج وبیاِض براءِة الطفولة .وما لم یألْفھُ في بیتي األسمنتي الرخامي .في بخدیدا الت�ي 

دخلْت صالةَ االنتظار ,في غرِف عملیّاِت الحرِب .دخلت إل�ى ع�م�ِق ص�م�ِت ال�ھ�ی�ك�ل م�ن 

أبوابِِھ المفتوحة .ونوافذه العدیدة المفتوحة كغالصِم الس�م�ك .رأی�ُت م�ا ی�ج�ع�ل�ن�ي أْن ال 

أترّدد .في أن أؤمن أنَّ السماء في األعالي .لیست مثلما أراھ�ا واس�ع�ة وب�اس�م�ة ال�وج�ھ 

وال��زرق��ة . ع��ل��ى م��ھ��ٍل أھ��ب��طُ وأخ��رُج م��ن ن��ج��م��ة .م��ن��ُذ إن��دالِع ال��ف��ج��ِرع��ل��ى رط��وب��ِة 

الحیطان .وكیس حلوى وضحكات یحملھا بابا نوئیل المرح .إلى أط�ف�اِل ن�واف�ذ ال�ق�ص�ور 

.طرقت الباَب وبعَد نیٍّف من الوقت .خ�رج�ُت وك�ان ش�ع�ري م�ث�ل ك�وم�ِة ح�ط�ٍب   الفخمة

محترق .وبعد أْن أجتزُت عتبةَ الباِب الفضیّة ؟رأیُت شخصاً واحداً فقط .وكدُت من رھبتي 

أسقطُ أماَم مكتبِھ الفخم بأطقِمھ الجلدیّة .وفي غفلٍة سقطَ منّ�ي ف�ن�ج�اُن ال�ق�ھ�وة .وب�خ�ت�ي 

الذي لم تقرأه العّرافةُ , التي شاكستني على األریكِة الجلدیّة .وش�خ�ی�ر الش�خ�ص ال�واح�د 

 المتكّوم أماَم مكتٍب فخم .یالحُق لھاثي وأنا مثل قط

................. 

وكأنّما كاُس السماِء أنكسر.والقمر كأنّھُ ما كاَن برعماً ,یختاُل بربیِعِھ الراكض من طالس�م 

ذات فض�اء م�ھ�ّش�م   األساطیر.ومن تحت ث�وِب إی�ث�اك�ا ال�ب�ط�ل�ة .ق�رَب ح�ان�ِة س�ی�دوري

ثمل .وكأنّما البحاُر كلّھا تصغي الى ھشیِم قوس قزح .ی�ت�رقّ�ُب ال�م�وس�ی�ق�ى م�ن ح�ل�ب�اِت 

الرقص ,في باشطابیا او باب نركال أو شمس الحضر .وربّ�م�ا ف�ي س�اح�ِة ال�م�وك�ب ف�ي 

بابل .ومثلما مسحوق الماِء من بدِء الخلِق صدفة ,أشتاق إلى شقوِق األرض یصدُح فیھ�ا 

الھواء الیابس ونباتاُت السرخس والعاقول والشوك البّري .وبكلِّ أناقِة الفوضى ووق�اح�ِة 

 العاشق في معبِد الحبِّ 

 وكأنّما النار أیضاً صارت تأتي بالعتمِة وصراخ الریح

 ھكذا مثل مقاتٍل أسطوري قدیم .نزَل المطُر الریّاُن ھذا العام

 یضحُك بجذٍل لطفل ,یغسُل جسَدهُ الصغیر في خیمِة النازحین

 ا ِرا  ُلّأ 

شعر: زھیر بھنام 
 بردى    
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بدایة أستاذ داود ل�ی�ط�ل�ع ال�م�س�ت�م�ع 

والمتابع العربي على سیرة مختصرة 

 للجانب االدبي

* مساء الخیر... شكرا الذاعة الوع�د 

على ھذا الحوار، وشكرا لك ص�دی�ق�ي 

 االستاذ محمد الحسیناوي.

 

انا داود س�ل�م�ان الش�وی�ل�ي : ت�ول�د  

م��دی��ن��ة ال��ن��اص��ری��ة م��دی��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة 

 واالبداع والفنون.

دبلوم ھندسة كھرب�ائ�ی�ة ، ودب�ل�وم  -

ع��ال��ي ف��ي ال��دراس��ات االس��الم��ی��ة، 

ودبل�وم ف�ي ھ�ن�دس�ة ال�ط�ائ�رات م�ن 

 االتحاد السوفیتي.

االدب والثقافة عالمان یشكالن ع�ال�م 

واحد عندي، وھو ھاجس حیاتي من�ذ 

ان بدأت اناملي تخط اول الكلمات ف�ي 

 المدرسة الشرقیة االبتدائیة.

ان اول ما ابھرن�ي ف�ي الص�ف االول 

االبتدائي ھو كتاب القراءة الخلدونی�ة 

برسومھ الملونة الجمیل�ة وخ�ط�وط�ھ 

الرائعة ... حتى وصل الحال ب�ي ال�ى 

نقل تلك الرسومات بال�ك�ارب�ون ع�ل�ى 

ال��ورق وت��ل��وی��ن��ھ��ا ب��أق��الم ال��خ��ش��ب 

ولصقھا على جدار غرفتن�ا... وھ�ك�ذا 

نم�ت ع�ن�دي ال�ذائ�ق�ة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ، 

وبدأت ان�ام�ل�ي ت�ت�ع�ود ع�ل�ى ال�رس�م 

 والخط .

وف��ي الص��ف الس��ادس اإلب��ت��دائ��ي، 

وتحت اشراف معل�م ال�رس�م اإلس�ت�اذ 

"كتاب س�ع�دون" دخ�ل�ت ألول م�رة 

م��رس��م ال��م��درس��ة، واش��ت��رك��ت ف��ي 

المعرض السنوي التي تقیمھ مدیری�ة 

التربیة للمدارس بل�وح�ة زی�ت�ی�ة م�ن 

رسمي تمثل موضوعاً انش�ائ�ی�اً ك�ن�ت 

اراه یومیاً من نافذة صفي وھ�و ع�ن 

مجموعة من الحمالین یرفعون كی�س 

 حنطة الى ظھر سیارة خشبیة.

وفي الصف الثالث المتوسط اشتركت 

ت��ح��ت اش��راف م��درس ال��رس��م ف��ي 

اعدادیة الناصری�ة االس�ت�اذ "ف�خ�ري 

رشید" في المعرض السنوي للتربیة 

بعدد من اللوحات من رسمي، وكان�ت 

 ھذه اللوحات باالسلوب السریالي.

ھذا بالنسبة للرسم، أما التم�ث�ی�ل ف�ق�د 

شاركت زمالئي الطالب في الم�درس�ة 

الش��رق��ی��ة االب��ت��دائ��ی��ة ف��ي ع��رض 

مسرحیة "فلوس الدوة" من ت�أل�ی�ف 

المرحوم الفنان یوسف العان�ي وك�ان 

م��ع��ي ال��ف��ن��ان ال��م��رح��وم ال��دك��ت��ور 

ال�م��س�رح��ي ع��ب�د ال��م�ط��ل�ب الس�ن��ی��د، 

والفنان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ك�اظ�م اب�راھ�ی�م، 

وال��م��رح��وم الش��اع��ر ال��ع��ام��ي ك��اظ��م 

ساجت، وعندم�ا ان�ت�ق�ل�ت ال�ى ب�غ�داد 

شاركت بمسرحیة من خ�الل وج�ودي 

 كطالب اعدادیة.

وع�ن ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة ف��ق��د ب��دأت 

عندي ھذه الھ�وای�ة وأن�ا ف�ي الص�ف 

الرابع االبتدائي عندما أدخ�ل�ن�ا م�ع�ل�م 

العربي الى مكتبة المدرسة ... وطل�ب 

منا ان یأخذ كل تلمیذ كتاب ویقرأة ث�م 

یلخصة ویعیده بعد إسبوع ... إخترت 

أنا قصة كبیرة لألطفال بعنوان (ح�ق�ل 

البرسیم) وبعد إس�ب�وع ع�دت وم�ع�ي 

الملخص... وك�ن�ت ال�ت�ل�م�ی�ذ ال�وح�ی�د 

الذي فعل ذل�ك ... فس�ل�م�ن�ي ال�م�ع�ل�م 

مفاتیح المكتبة وجعلني ام�ی�ن�اً ل�ھ�ا... 

 فقرأت كل كتبھا في الفرصة.

وف��ي ال��دراس��ة ال��م��ت��وس��ط��ة وج��دت 

قدماي طریقھا الى المكتبة العامة ف�ي 

الناصریة فكانت بیتي الثالث بعد بی�ت 

عائلتي والمدرسة ... ف�ق�رأت أغ�ل�ب 

الكت�ب االدب�ی�ة ف�ي الش�ع�ر وال�ق�ص�ة 

والروایة وال�م�س�رح وال�ن�ق�د ف�ك�ان�ت 

 حصیلة كبیرة لي ولذائقتي االبداعیة.

اشتركت في عدة مھرجانات ون�دوات 

أدبیة منھا مھرج�ان ال�م�رب�د، ون�دوة 

القصة في مح�اف�ظ�ة ن�ی�ن�وى، ون�دوة 

السیاب في البصرة، والقی�ت ب�ح�ث�ی�ن 

في ن�دوت�ی�ن ع�رب�ی�ت�ی�ن ع�ن ال�ت�راث 

الشعبي، وشاركت ف�ي إل�ق�اء ب�ح�وث 

ودراسات في إت�ح�اد االدب�اء ال�م�رك�ز 

الع�ام ف�ي ب�غ�داد، وف�ي إت�ح�اد أدب�اء 

الحلة وفي الشطرة وفي ال�ن�اص�ری�ة، 

وم���ا زل���ت انش���ر ف���ي الص���ح���ف 

 والمجالت العربیة العراقیة والعربیة.

تقول الكاتبة ایزابیل اللیندي(ال�ك�ت�اب�ة 

مثل سیاقة الدراجة ال�ھ�وائ�ی�ة ، م�ن 

 یتعلمھا ال ینساھا أبداً).

كتبت في صفحتي على ال�ف�ی�س ب�وك 

ف�ي ح�ق�ل ال��ن�ب�ذة ال�م�خ��ت�ص�رة : أن��ا 

((ضابط مھندس قوة جویة مت�ق�اع�د، 

قاص، روائي، شاع�ر ع�ام�ي، ن�اق�د، 

 باحث)).

 

 ھل تجد الكتابة معاناة ام متعة.؟! -

* صحیح ان ال�ك�ت�اب�ة م�ت�ع�ة ك�ب�ی�رة 

ولكن علینا أن نعرف م�ن أی�ن ت�أت�ي 

 ھذه المتعة؟

انھا تأتي من المعاناة ال�ك�ب�ی�رة ال�ت�ي 

تتطلبھا الك�ت�اب�ة االب�داع�ی�ة. إذن ف�ي 

 المعاناة متعة التي تنتج السعادة .

وكذلك تأتي من النتائج التي تنتج من 

 ھذه الكتابة االبداعیة ....

وبعدما تنشر ما كتبت ... یص�ب�ح م�ا 

كتبتھ تابعاً للقراء ولی�س ل�ك، ول�ك�ن 

علیك أن ت�راق�ب�ھ، ألن�ھ ف�ي األس�اس 

خرج من ذائقتك اإلبداعیة وعلیك أن 

تت�اب�ع�ھ رب�م�ا ی�ح�ت�اج ال�ى تص�ح�ی�ح 

مع�ل�وم�ة إب�داع�ی�ة م�ع�ی�ن�ة أو ت�غ�ی�ر 

مفردة، أو تصحیح جزء من ف�ك�رة ، 

وھكذا. إذن في المعاناة الكتابیة متع�ة 

 كبیرة وسعادة یستشعرھا الكاتب.

 

لماذا اخترت الدراسات النقدیة ول�م  -

تختار كتابة الن�ص ول�ك ت�ج�رب�ة ف�ي 

 القصة والروایة؟

* یصف اب�و ح�ی�ان ال�ت�وح�ی�دي ف�ي 

 131ص -كتابھ االمت�اع وال�م�ؤانس�ة

النقد بمفھومنا الحدی�ث ق�ائ�الً : "ان 

الكالم عن الكالم صعب" وھذا الك�الم 

 على الكالم ھو النقد كما افھمھ أنا.

 

فمنذ ان بدأت القراءة الخ�ارج�ی�ة ف�ي 

االدب ف��ي الص��ف ال��راب��ع االب��ت��دائ��ي 

بدأت اناقش ببساطة التلمیذ الص�غ�ی�ر 

ما أقرأ، ونمت عندي ھذه الذائقة م�ع 

ما نمى عندي من ذائقة ابداع�ی�ة ف�ي 

الكتابة. واول ما كتبت ھ�و ال�ق�ص�ی�دة 

العامیة تحت وھج ال�ح�ب ل�ف�ت�اة م�ن 

طرف واحد ، ثم ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة، 

بعدھا الشعر الفصی�ح، ونش�رت ع�ام 

س�ن�ة أول قص�ة  16اي بعمر  1968

ل��ي ... وأول قص��ی��دة م��ن الش��ع��ر 

 العامي.

 

وعندما إنتقلت الى بغداد قمت ب�ن�ش�ر 

م��ق��االت ن��ق��دی��ة اس��ب��وع��ی��اً بص��ف��ح��ة 

الشعر الع�ام�ي ف�ي ج�ری�دة ال�راص�د، 

ونشرت كذلك القصة والشعر بنوعیة 

الفصیح والعامي والدراسة ال�ن�ق�دی�ة، 

ودراسات ع�ن ال�ت�راث الش�ع�ب�ي ف�ي 

مجلة التراث الشعبي، وھكذا توسع�ت 

وان��ت��ش��رت ك��ت��اب��ات��ي ف��ي الص��ح��ف 

 والمجالت العراقیة والعربیة.

وكانت ثمرة ھذا الجھد ھو ستة ك�ت�ب 

، بین القص�ة 2003منشورة قبل عام 

القصیرة والروایة والدراسة التراثی�ة 

 والدراسة النقدیة.

ی�ع�ن�ي  2003وعندما اقول قبل ع�ام 

ھذا إنھا مرت بفحص خبیر واح�د أو 

اث��ن��ی��ن م��ن خ��ب��راء االخ��ت��ص��اص 

 وأجازوا نشرھا.

النقد عملیة مھمة لل�ن�ص، اي ن�ص، 

واختیاري لكتابة ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 

ن��اب��ع م��ن إن��ن��ي وج��دت إن ذائ��ق��ت��ي 

النقدی�ة م�ت�م�ك�ن�ة م�ن ق�راءة ال�ن�ص 

ودراستھ وتحلیلھ بعد ھذه ال�ق�راءات 

العدیدة والمتنوعة في كافة ال�ف�ن�ون، 

إذ إنني أعتبر ال�ن�ق�د ل�ی�س ك�م�ا ك�ان 

سابقاً (تقییم وتقویم) بل ھ�و دراس�ة 

وتحلیل النص، إن�ھ ن�ق�د نص�ي، وق�د 

بدأت النقد منذ اوائل سبعینات ال�ق�رن 

 الماضي.

 

نبحر بال�ك�ت�اب وھ�و دراس�ة (أل�ف  -

لیلة ولیلة وسحر السردیة ال�ع�رب�ی�ة) 

س��م)  21*    14وھ��و ب��ال��ق��ی��اس ( 

صفحة طبع ضم�ن  114یحتوي على 

م�ن�ش�ورات ات�ح�اد  ال�ك�ت�اب ال�ع��رب/ 

 2000دمشق 

* الكتاب سیط�ب�ع ط�ب�ع�ة ث�ان�ی�ة ھ�ذا 

العام ف�ي وزارة ال�ث�ق�اف�ة ف�ي ام�ارة 

 الشارقة.

الكتاب ھذا مر بمراحل عدیدة ، إذ ت�م 

ارسال مسودتھ بید الصدیق الش�اع�ر 

ك��اظ��م ال��ع��س��ك��ري ال��ى دمش��ق، ال��ى 

إتحاد الكتاب الع�رب ، ب�ع�د أن م�رت 

ھ��ذه ال��م��س��ودة ف��ي ال��ع��راق ب��ط��رق 

متشعبة، فقد أرس�ل�ت�ھ أول م�رة ال�ى 

دار الشؤون الثقافیة ال�ع�ام�ة ف�رف�ض 

الخبیر طبعھ .. وقد علمت إن م�ن�ھ�ج 

الخبیر النقدي یخت�ل�ف ع�ن م�ن�ھ�ج�ي 

النقدي، وھو دكتور، لذا فھ�و رفض�ھ 

، فطلبت إحالة ال�م�س�ودة ال�ى خ�ب�ی�ر 

إختصاص جدی�د، ف�ت�م ق�ب�ول نش�ره، 

عند ھذا یجب أن یعرض لخبیر ث�ال�ث 

، فعرض على خ�ب�ی�ر وھ�و دك�ت�وراه 

في نقد الروایة ... وطال اإلن�ت�ظ�ار .. 

وب��ع��د م��ع��ان��اة ط��وی��ل��ة ع��ل��م��ت إن 

ال��م���س���ودة ق���د ض���اع���ت م���ن ھ���ذا 

الخبیر ... فطلبت الست مدیرة الن�ش�ر 

أن اقدم نسخة ثانیة ... ووق�ت�ھ�ا ك�ان 

الزمیل العسكري یرید أن یساف�ر ال�ى 

دمشق، فأرسل�ت ال�ن�س�خ�ة ال�وح�ی�دة 

ع��ن��دي ال��ى ات��ح��اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب، 

 وھكذا طبع الكتاب؟

 االن سیطبع في الشارقة.

ویحتوي الكتاب عل�ى أرب�ع دراس�ات 

 عن الف لیلة ولیلة مع مقدمة،ھي:

الھیكل التنظیمي لحكایات الل�ی�ال�ي  -1

 "دراسة في فنیة الشكل" . -

 -تقنیات السرد في ألف لیلة ولیل�ة -2

دراسة تطبیقیة ف�ي ح�ك�ای�ة (ح�اس�ب 

 كریم الدین).

مورفولوجیا الزمن في ألف ل�ی�ل�ة  -3

تحلیل البنیة الزمنی�ة ل�خ�ط�اب  -ولیلة

اللیالي (قراءة ف�ي ح�ك�ای�ة غ�ان�م ب�ن 

 -(م��ورف��ول��وج��ی��ة ال��زم��ن) -أی��وب)

تحلی�ل ال�ب�ن�ی�ة ال�زم�ن�ی�ة ف�ي خ�ط�اب 

 اللیالي .

عقدة جودر والتحرر من س�ی�ط�رة  -4

دراسة ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة ف�ي أس�ط�ورة  -األم

 الصیاد (جودر).

 

الدراستان الثالثة والرابعة ھما اللتان 

 سأتحدث عنھما في ھذا الحوار.

ففي الدراسة الثالثة توصل�ت ال�ى إن 

الوقت الذي تبقى فیھ شھرزاد تح�ك�ي 

الحكایات كل لیلة لزوج�ھ�ا ش�ھ�ری�ار، 

وھ��ذه ال��م��ع��ل��وم��ة ألول م��رة ت��درس 

وتستنتج ،إذ ت�ب�ق�ى ش�ھ�رزاد ت�ح�ك�ي 

 8ال��ى  5ال��ح��ك��ای��ات ل��ف��ت��رة م��ن 

دقائق ... ألن الم�ل�ك ش�ھ�ری�ار ی�ع�ود 

من دیوانھ الملكي وھ�و ث�م�ل وت�ع�ب 

في ساعة متأخرة من اللیل فتحكي لھ 

 5شھرزاد الحكایات حت�ى ی�ن�ام ب�ع�د 

دقائق إذ ینبلج الفجر ف�ت�س�ك�ت  8الى 

 شھرزاد عن الكالم المباح.

 

وف��ي ال��دراس��ة ال��راب��ع��ة ق��دم��ت م��ا 

إكتشف�ھ اث�ن�اء ق�راءت�ي ل�ل�ی�ال�ي م�ن 

عقدة نف�س�ی�ة ت�ق�اب�ل ع�ق�دة ال�ی�ك�ت�را 

الیونانیة وھي عقدة ق�ت�ل األم . وق�د 

ق�دم��ت دراس��ة ت�ط��ب�ی��ق��ی�ة م�ن خ��الل 

روایة نجیب محفوظ السراب ، وق�ب�ل 

عام قدمت كذل�ك دراس�ات ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة 

عنھا في القصة ال�ق�ص�ی�رة وال�ق�ص�ة 

ال��ق��ص��ی��ر ج��داً وف��ي ال��ح��ك��ای��ة ایض��ا 

 نشرت في الصحف.

 

: ما اھمیة النق�د ل�ألع�م�ال األدب�ی�ة  -

وفي حیاتنا بشكل ع�ام ول�م�اذا ن�ل�ج�أ 

 الیھ؟

* ال���ن���ق���د ب���ح���س���ب اح���د اب���ط���ال 

دیستوفسكي ھو اساس الحیاة ، فھ�و 

 ضرورة ولیس من الكمالیات العابرة.

= النقد یلقي الضوء على النص ام�ام 

 القاريء

= النقد ھو السؤال الموجھ ألي ن�ص 

 مھما كان مجال عملھ

= النقد ھو فحص ال�ن�ص م�ن داخ�ل 

 النص.

 

وكل ھذه الفحوصات والتحلیالت ھ�ي 

ل��ل��وص��ول ال��ى ال��دالالت وال��م��ع��ان��ي 

المختفیة خلف النص. وقد ترانا نح�ن 

العرب نخاف السؤال، ونخاف ال�ن�ق�د، 

ألسباب دینیة ومجتمعیة ، وع�رف�ی�ة، 

ولھذا تجد أن جمیع النظریات النقدیة 

ھي غربیة ... مع ال�ع�ل�م ك�ان ب�ع�ض 

العرب المتنورین قد أنتجوا ن�ظ�ری�ات 

ن��ق��دی��ة ع��ظ��ی��م��ة ... م��ث��ل ن��ظ��ری��ة 

الجرجان�ي ف�ي "ال�ن�ظ�م"، ون�ظ�ری�ة 

"ال��م��وازن��ة" ل��الم��دي، ون��ظ��ری��ة 

الجاحظ عن "ال�ل�ف�ظ وال�م�ع�ن�ى" ... 

وق��د ق��دم��ت ع��ن��ھ��ا دراس��ة نش��رت 

مؤخراً. إال إن العرب المتأخری�ن ب�ع�د 

دخولھم الفترة المظلمة من تاریخ�ھ�م 

 أصبحوا یخافون السؤال والنقد.

یجب على النقد الجاد ولیس الكتاب�ات 

ال��وص��ف��ی��ة ال��ت��ي ی��ك��ت��ب��ھ��ا ال��ب��ع��ض 

ویسمیھا نقداً أن یواكب اإلبداع، ألنھ 

یدرسھ، وی�ح�ل�ل�ھ، ل�ك�ي یض�ی�ئ�ھ ... 

وبھذا یفید الن�ق�د ال�ك�ات�ب وال�ق�اريء 

 على السواء إضافة لفائدتھ للنص .  

: منذ تأسیس الدولة ال�ع�راق�ی�ة ھ�ل  -

استطاع االدیب العراقي التخلص م�ن 

 سیطرة الحكومات؟

*  في الوطن العربي األدی�ب ی�ح�ت�اج 

الى الحكوم�ات، ألن ال س�وق ل�ألدب 

عندن�ا، ال ف�ي دور ال�ن�ش�ر، وال ف�ي 

التوزیع، أو الترویج للك�ت�اب، وح�ت�ى 

األدب��اء ال��ك��ب��ار ال��ذی��ن ف��ي وق��ت��ن��ا 

الحاضر یتنافسون على جائ�زة ن�وب�ل 

لم یعتاشوا على االدب. خذ مثالً كاتب 

روائي وقاص بحجم نج�ی�ب م�ح�ف�وظ 

فھ�و م�وظ�ف ال�ى أن م�ات ... وف�ي 

الغرب نعرف ادب�اء ی�ع�ت�اش�ون ع�ل�ى 

ح��رف���ة األدب ... م���ث��ل م��ارك���ی���ز، 

وفوكنر، وكولن ولسن وغیرھ�م�ا ... 

لھذا تجد األدیب بحاجة لم�ن ی�م�د ل�ھ 

ید العون، إن كان ذل�ك ف�ي ط�ب�ع م�ا 

 یكتب ، أو التفرغ للكتابة.

 

مف�ھ�وم غ�ام�ض، ف�ن�ق�د  (م�ا ب�ع�د  -

الحداثة) ب�ع�ض ال�ن�ق�اد ف�ي ال�غ�رب، 

ی��رى أن م��ف��ھ��وم ال��ذاك��رة، س��ری��ع 

ال�زوال، ی�ت��س��م ب��ع��دد م��ن ال�ن��زع��ات 

(نزعة الال تسی�ی�س، ن�زع�ة اإلح�ك�ام 

والشمولیة، نزعة إفس�اد ال�م�م�ارس�ة 

 بالنظریة) ما رأیك بھذا؟

 

* لقد ھیم�ن�ت ال�م�ق�والت ال�م�رك�زی�ة 

على الفكر الغربي، كالھویة، واللغ�ة، 

واالص��ل .. ال��خ، ف��ج��اءت م��ا ب��ع��د 

الحداثة لتحطیم�ھ�ا، وق�د اس�ت�خ�دم�ت 

في ذلك وسائل التشك�ی�ك واالخ�ت�الف 

 والتغریب.

وت��ق��ت��رن م��اب��ع��د ال��ح��داث��ة ب��ف��ل��س��ف��ة 

ال��ف��وض��ى وال��ع��دم��ی��ة وال��ت��ف��ك��ی��ك 

 والالمعنى والالنظام.

 

وتتمیز نظریات ما بعد ال�ح�داث�ة ع�ن 

الحداثة الس�اب�ق�ة ب�ق�وة ال�ت�ح�رر م�ن 

قیود التمركز، واالنفكاك عن التقل�ی�د، 

حیث تمارس كتابة االختالف وال�ھ�دم 

والتشریح، واالنفتاح على الغیر عب�ر 

الحوار والتفاعل والتن�اص، و فض�ح 

ھیمنة المؤسسات الغربیة، واالھتمام 

ب��ال��م��دن��س وال��ھ��ام��ش وال��م��ت��خ��ی��ل 

وال��م��خ��ت��ل��ف، واالھ��ت��م��ام ب��ال��ع��رق، 

 واللون، والجنس، واألنوثة.

 

اما عندنا نح�ن ال�ع�رب ف�ق�د ت�ل�ق�ف�ھ�ا 

ادباؤنا بما ی�م�ك�ن أن ی�ك�ون م�ق�ب�والً 

ع��ن���د ال���ق���راء.. ف���ق��دم ك���ل ك���ات���ب 

بإختصاص�ة ال�م�وض�وع ال�ذي ق�دم�ھ 

ب��ھ��ذه ال��ف��ل��س��ف��ة أو ال��ن��ظ��ری��ة أو 

المفھوم ... إال إن م�ح�اوالت�ھ�م ك�ان�ت 

مبتورة ... ألنھم لم یفھ�م�وا ال�ح�داث�ة 

الغربیة في كتاباتھم وفي سل�وك�ھ�م ، 

ولم تكن عندھم حداثة اصالً إال ف�ی�م�ا 

یتخیلوا إن ما یكتبونھ ھو ال�ح�داث�ة ، 

اال عند الب�ع�ض م�ن ك�ت�اب ال�ع�رب�ی�ة 

الذي حاول أن ی�ك�ون ھ�اض�م�اً ج�ی�داً 

 لھذا المفھوم.

 .........البقیة في العدد  القاد

وا دا  ار ن ا داود اا وا  

 

 أجرى الحوار محمد الحسیناوي* 
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  ار  ات اا وا ا  اي

أعمالي تمأل أكثر ال�دول وال�ب�ی�وت وح�ت�ى 
  تحت االرض وستصل الى المریخ قریباً 

نصب الفنان نصیر شمة سیكون ل�ھ أك�ث�ر 
 من معنى ومن االعمال المتمیزة في العالم

ألق بغداد ھذا مشروع جم�ال�ي وم�ع�م�اري 
 سوف یكون لنا تعاون متكامل النجاحھ

التشك�ی�ل�ي ال�ع�راق�ي ك�ق�ی�م�ة ف�ن�ی�ة ع�ل�ى 
 مستوى عالمي من حیث الكفاءة واالبداع

ولدت في أرض ع�راق�ی�ة وم�ن�ذ ط�ف�ول�ت�ي 
  منحني الطین قوة خارقة في التعبیر

كل�ف�ت ب�ع�م�ل نص�ب الھ�م ق�س مس�ی�ح�ي 
(سانت بیتر) الذي وضع ال�ح�ج�ر األس�اس 
لعاصمة الفاتیكان ونصب عن قصة ص�ل�ب 

 السید المسیح (ع)
النحات علي الجابري الم�ول�ود ف�ي قض�اء 
قلع�ة ص�ال�ح ب�م�ح�اف�ظ�ة م�ی�س�ان ج�ن�وب 

مقیم في ای�ط�ال�ی�ا م�ن�ذ  1948العراق عام 
خمسین عاما من�ذ ت�خ�رج م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون 
الجمیلة وتخصص فیھ بالفنون التشكی�ل�ی�ة 
وتتلمذ على ید كبار الفنانین الت�ش�ك�ی�ل�ی�ی�ن 
العراقیین أمثال فائ�ق حس�ن ،وإس�م�اع�ی�ل 
الشیخلي، وإسماعیل فتاح ال�ت�رك ،وس�ع�د 
الطائي ،ونزیھ�ة س�ل�ی�م ،وخ�ال�د ال�رح�ال. 

إلى إیطالیا  1971وسافر فور تخرجھ عام 
ودرس النحت في أكادیمیة روم�ا ل�ل�ن�ح�ت 
مع بیریجلي فاتسیني ومارتشیلو أفین�ال�ي، 
وت��خ��رج م��ن��ھ��ا ب��ام��ت��ی��از م��ع م��رت��ب��ة 
الش��رف.وی��ع��دال��ج��اب��ري أول م��ؤس��س��ي 
مدرسة الرمزیة ال�ح�دی�ث�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
ال��ع��ال��م، ویش��غ��ل ح��ال��ی��ا م��ن��ص��ب رئ��ی��س 
الفنانین التشكیلیین ال�ع�رب ف�ي إی�ط�ال�ی�ا، 
ویعد الناق�د اإلی�ط�ال�ي ف�ی�ت�وری�و ك�وی�ری�ل 

ال��ن��ح��ات ع��ل��ي ال��ج��اب��ري أب��رز م��ن 
نجحوا في العالم ، ف�ي خ�ل�ق ت�ن�اغ�م 
بین المادة والفك�رة وال�ت�ق�ری�ب ب�ی�ن 
الرس�م وال�ن�ح�ت واس�ت�خ�دام ج�م�ی�ع 
المواد الحدیثة في تنفیذ الفكرة، ك�م�ا 
ی��ع��ده ال��ف��ن��ان األنش��ط ف��ي ال��ع��ال��م 
العربي.مثل الجابري العراق وإیطالی�ا 
في معارض دولیة عدة وحصل ع�ل�ى 
العدید من الجوائز، وعمل أك�ث�ر م�ن 

معرضا ش�خ�ص�ی�ا داخ�ل وخ�ارج  50
مش�ارك�ة دول�ی�ة.  300العراق، ولھ 

أم��ا أھ��م مش��ارك��ات��ھ ف��ھ��و ب��ی��ن��ال��ي 
 1988و 1976فینیسیا في األع�وام 

،وق��د ح��ق��ق ال��ك��ث��ی��ر م��ن 1990و
المنج�زات االب�داع�ی�ة داخ�ل وخ�ارج 
العراق وایطالی�ا ،واع�م�ال�ھ م�وزع�ة 
في اكثر من بلد وحتى ت�ح�ت االرض 
،وقریبا ستصل حت�ى ال�ى ال�م�ری�خ . 
ویستمد الجابري ش�ھ�رت�ھ ال�ع�ال�م�ی�ة 
من نصب بالط الشھداء ال�ذي ش�ی�ده 
في منطقة الدورة ببغداد والذي یرمز 
إل��ى بش��اع��ة اغ��ت��ی��ال آل��ة ال��ح��رب 
لألطفال،ویعد أكبر نصب في الت�اری�خ 
من حیث ح�ج�م�ھ وط�ری�ق�ة ت�ن�ف�ی�ذه، 
وبلغ وزنھ ثالثة أطنان وھو مصنوع 
من الزجاج.وقد أض�اف ل�ھ�ا م�ؤخ�راً 
ت��ك��ل��ی��ف��ھ ،وھ��و ال��م��س��ل��م وال��ع��راق��ي 

والعربي ،بعمل نصب الھم ق�س مس�ی�ح�ي 
(سانت بیتر)على ساحل روما الذي وض�ع 
الحجر األساس لعاصمة الفاتیكان ،ونص�ب 
عن قصة صلب الس�ی�د ال�م�س�ی�ح (ع)،م�ع 
ھذا النحات العراقي والعالمي الكب�ی�رك�ان�ت 

 :لنا ھذه الجولة من الحوار
وأنت الذي ولدت في قضاء قلع�ة ص�ال�ح *

في محافظة نیسان (العمارة) ال�ت�ي ك�ان�ت 
كما باقي العراقي م�ھ�د أول�ى ال�ح�ض�ارات 

االنس��ان��ی��ة ال��ت��ي ع��ل��م��ت 
ال���ب���ش���ری���ة أب���ج���دی���ة ال���ع���ل���م وال���ن���ور 
والمعرفة ..م�ا ال�ذي دف�ع�ك ل�ول�وج ع�ال�م 
الف�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي وب�ال�ذات ع�ال�م ال�ن�ح�ت 
؟وكیف ابتدأت الرحلة مع ھذا الفن الجمیل 
ورب��م��ا االص��ع��ب ب��ی��ن ب��اق��ي ال��ف��ن��ون 

 التشكیلیة؟
ولدت في أرض عراقی�ة وت�اری�خ�ی�ة ف�ي  -

الدم والتربة ، لقد منحتني قوة خارق�ة ف�ي 
التعبیر ع�ن ك�ل م�ای�دور م�ن ع�م�ل ف�ن�ي 
،واس��ت��خ��دام ال��م��ادة ال��ط��ی��ن��ی��ة ك��ان م��ن��ذ 
الخامسة من عمري حیث كن�ت ال�ع�ب ف�ي 
الطین وكل العابي في الطفول�ة ك�ان�ت م�ن 
الطین ،ولم احصل في حیات�ي ع�ل�ى ل�ع�ب�ة 
من أھلي وكل ماحصلت ع�ل�ی�ھ م�ن ھ�دای�ا 
ف��ي االع��ی��اد م��ن ع��م��ل��ي الش��خ��ص��ي، 
وبمساعدة أخ�وات�ي ك�ن�ت أف�خ�ر االش�ك�ال 
الطین�ی�ة ف�ي ال�ت�ن�ور ب�ع�د ت�ج�ف�ی�ف�ھ�ا ف�ي 
الشمس، واالن ل�دي م�ج�م�وع�ات ك�ب�ی�رة 
مدفونة على ظھر (ض�ف�اف) ال�ن�ھ�ر وھ�ي 
محفوظة كما تقول رضی�ع�ت�ي ل�ت�ك�ون ف�ي 

وب�ع�د   المستقبل آثاراً .ھذا في قلعة صالح
انتقالنا الى بغداد كان استاذ ال�رس�م ی�وف�ر 
لي الطین وااللوان والورق، وفي الن�ھ�ای�ة 
أعم�ل م�ع�ارض م�ع ال�ط�الب أو ل�وح�دي 

زار أحدھا الزعیم عبد ال�ك�ری�م ق�اس�م   وقد
،في مدرستي االبتدائ�ی�ة ال�ت�ي  1963عام 

أرس��ل ھ��دی��ة عش��ری��ن دی��ن��ارا إلع��ج��اب��ھ 
بالمعرض ،وكانت والدتي تشجع�ن�ي ع�ل�ى 
ذلك النھا كانت تعمل في الطین وال�ح�ی�اك�ة 

 .والغزل بااللوان
اذا كان االمر كذلك فبمن ت�أث�رت ؟ وم�ن *

ھو عرابك الحقیقي في عالم الن�ح�ت ؟وم�ا 
 الذي استفدت منھ تحدیداً؟

ت��أث��رت ب��ال��ع��ائ��ل��ة ،ألن ال��ج��م��ی��ع ك��ان��وا  -
یعملون الطین المفخور واالواني ال�ب�ی�ت�ی�ة 
،وبعد مرور فترة الزمن ان�ھ�ی�ت دراس�ت�ي 
المتوسطة ف�ن�ص�ح�ن�ي اس�ت�اذي ان�ذاك أن 
ادرس ف�ي ف�ي م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة 
صباحاً ،وكنت أثناء الفرص أص�ور ط�ل�ب�ة 
المعھد والحفالت والمسرحیات ألنن�ي م�ن 
عائلة متوسطة ،الیمكنھا توفیر مص�اری�ف 
الدراسة التي انھیتھا لینصحن�ي اس�ات�ذت�ي 
بالسفر الى إیطال�ی�ا، الن�ھ�م غ�ی�ر ق�ادری�ن 
على متابعتي وأنن�ي ب�ح�اج�ة ال�ى اس�ات�ذة 
أكثر تطورا الستف�ی�د م�ن خ�ب�رات�ھ�م ،وت�م 
تقدیم طلب الى السفارة االیطالیة في بغ�داد 

فحصلت على التس�ج�ی�ل، وخ�الل وج�ودي 
في بغداد عملت ایام العید في حدیقة االم�ة 
وسلمان ب�اك واش�ت�ری�ت ك�ام�ی�را وف�الش 
،وبعد وصول الموافقة على ق�ب�ول�ي ب�ع�ت 
كل ما أملك وسافرت الى روما في ال�ق�ط�ار 

دوالراً  150المتجھ الى تركیا، وأن�ا ل�دي 
وودعني والداي اللذان لم ی�ك�ون�ا ی�ع�رف�ان 
ای��ط��ال��ی��ا ،وأق��ام اص��دق��ائ��ي م��ن ف��رع 
الموسیقى في المعھد حف�ال ل�ت�ودی�ع�ي ف�ي 

وك��ان  1970ال��م��ح��ط��ة وك��ان ذل��ك ع��ام 
م�ت�اع�ي ال�ت�م�ر وال�ك�ل�ی�ج�ة ،وم�ن ت�رك�ی�ا 
توجھت الى بلغاریا ومنھا الى یوغس�الف�ی�ا 
ثم میالنو في إیطال�ی�ا، وبص�ح�ب�ت�ي ك�ت�اب 
كیف تتعلم االی�ط�ال�ی�ة ف�ي اس�ب�وع ،ح�ت�ى 
وص��ل��ت ال��ى روم��ا وس��ج��ل��ت ل��خ��وض 
االم��ت��ح��ان االول ت��م��ھ��ی��داً ل��ل��دخ��ول ال��ى 
االك��ادی��م��ی��ة ف��ي قس��م ال��ن��ح��ت.وق��ب��ل��ن��ي 
البروفیسور المشرف ف�ي الس�ن�ة ال�ث�ال�ث�ة 
ولكني رفضت ذلك ،فأخذني االست�اذ خ�ال�د 
الرحال الذي كان ی�درس ایض�ا ف�ی�ھ�ا ال�ى 
البروفسور ،القناعھ بأن ادرس مع ط�ل�ب�ة 
المرحلة االول�ى ،ول�ك�ن�ھ ق�ال ھ�ذا أحس�ن 
المدرس الیجوز وضعھ مع الطالب ،وب�ع�د 
مشقة تم قبولي في السنة الثان�ی�ة ،وب�دأت 
الدوام ولما عرف البروفیسور ان ح�ال�ت�ي 
المالیة ضعیفة كتب الى الوزارة فمنحون�ي 
منحة بشروط ،تقضي بعودتي مباشرة الى 
ال��وط��ن وأن ال ات��زوج خ��الل ال��دراس��ة 
وغیرھا ،فرفضت المنحة وبعدھا اخ�ب�رن�ي 

 . السفیر سوف تموت من الجوع
واستمرت الرح�ل�ة ف�ي ال�م�ع�ق�ل االب�رز  *

نحتیا في اكادیمیة روما فما الذي ت�م�خ�ض 
عنھا من دالالت ابداعیة وفكریة وجمال�ی�ة 

 ؟
لقد استفدت م�ن اس�ات�ذت�ي ف�ي ال�ع�راق  -

ومازجت بین ذل�ك م�ع م�ا اس�ت�ف�دت�ھ م�ن 
اس��ات��ذت��ي ال��ط��ل��ی��ان، وب��دأت أش��ارك ف��ي 
الم�س�اب�ق�ات وأن�ا ط�ال�ب ف�ي االك�ادی�م�ی�ة 
وحصلت على جوائ�ز ع�دة، وك�ن�ت أرس�م 
في الش�وارع وال�م�ت�ن�زھ�ات وأحص�ل ف�ي 
الیوم الواحد ما یعادل مجموع م�ا ت�ع�ط�ی�ھ 

 .الوزارة في العراق
وب��ع��د ھ��ذا ال��ت��ك��ام��ل ال��م��ع��رف��ي ن��ظ��ری��ا *

وتطبیقیا ما أبرز المنجزات التي ح�ق�ق�ت�ھ�ا 
ف��ي ال��ع��راق ؟ وم��ا ح��ك��ای��ة أك��ب��ر نص��ب 
انجزتھ في ال�ت�اری�خ ن�ف�ذت�ھ ف�ي ال�ع�راق؟ 

واب�داع�ك ع�ل�ى   وكان یشیر الى موھب�ت�ك
الرغم من كم النحاتین ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ك�ب�ار 

 الذین عاصرتھم؟
أن��ا ح��ت��ى االن ل��م أن��ت��ھ م��ن ت��ج��ارب��ي  -

واس��ت��م��راري ف��ي االن��ت��اج ال��ی��وم��ي دون 
ان��ق��ط��اع ،وال��ع��م��ل ن��ظ��ری��اً وع��م��ل��ی��اً 
،والمنجزات التي حققتھا في بغداد ك�ث�ی�رة 
ومتنوعة وك�ان�ت م�ن ال�رخ�ام وال�ب�رون�ز 
والمواد البالستیكی�ة ب�أن�واع�ھ�ا ،وال�ذھ�ب 
والفضة والن�ح�اس وغ�ی�رھ�ا اض�اف�ة ال�ى 
السیرامیك والرسم ،أما حكایة أكبر نص�ب 
في التاریخ فیتمثل بالمكعب الشف�اف ال�ذي 
تم نصبھ في م�درس�ة ب�الط الش�ھ�داء ف�ي 
بغداد، ویبلغ وزنھ ثالثة أط�ن�ان م�ن م�ادة 
زجاجیة وی�م�ث�ل ش�ھ�ادة ال�ط�ف�ول�ة اث�ن�اء 
الحرب العراقیة االیرانیة ،وعجزت ألمانی�ا 
والیابان عن تنفیذه ونج�ح�ت ف�ي ت�ط�ب�ی�ق 
الفكرة في مش�غ�ل�ي ب�إی�ط�ال�ی�ا، وال�ن�ص�ب 
ع��ب��ارة ع��ن م��ك��ع��ب زج��اج��ي ت��م م��ل��ؤه 
بمخلفات األطفال الذین قتلھم القص�ف م�ن 

 ..أحذیة وحقائب وكتب ومأكوالت
ل��م ی��ت��وق��ف حض��ورك وع��ط��اؤك ع��ن��د *

المشھد العراقي فكنت حاضراً في المش�ھ�د 
اإلیطالي ما أبرز انجازاتك ف�ي ای�ط�ال�ی�ا ؟ 
وك��ی��ف اس��ت��ط��ع��ت أن ت��ن��اف��س ن��ظ��راءك 

      االیطالیین؟
في ایطالی�ا ان�ج�زت اك�ث�ر م�ن عش�ری�ن  -

نصباً في الس�اح�ات وال�دوائ�ر ال�ح�ك�وم�ی�ة 
،والقوانین في ای�ط�ال�ی�ا ال ت�ت�ی�ح ل�ل�ف�ن�ان 
عرض عملھ دون مشاركت�ھ ف�ي مس�اب�ق�ة 
تعلن في الجریدة الرسمی�ة ك�م�ا (ال�وق�ائ�ع 
العراقیة ) ،حیث تنص القوانین االیط�ال�ی�ة 
على استقطاع عشرة ب�ال�م�ائ�ة م�ن ك�ل�ف�ة 
إنشاء أي بنایة حكومیة ل�الع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة 
التي تزین مدخل ال�م�ب�ن�ى وك�ذل�ك داخ�ل�ھ، 
وھذا یسري ع�ل�ى ال�م�س�ارح وال�ك�ن�ائ�س 
وغیرھا ،ویحق للفنان ال�م�ش�ارك�ة ب�أك�ث�ر 
من عمل وتشكل لجنة من وزارة التخطی�ط 
وتقدم االع�م�ال دون ذك�ر االس�م�اء ال�ت�ي 
تكون مخفیة وسریة ویفوز الفنان الن�اج�ح 
عملھ فن�ی�اً.وھ�ن�ال�ك ل�ج�ان ت�ت�اب�ع ال�ف�ن�ان 
للتنفیذ حس�ب ال�م�ص�غ�ر ال�ف�ائ�ز وی�رف�ض 
الع�م�ل إذا أخ�ل ال�ف�ن�ان ب�الش�ك�ل وال�ل�ون 
،وبع�دھ�ا ی�وض�ع ف�ي ال�م�ك�ان ال�م�ن�اس�ب 
ویسجل تاریخیا ویصبح م�ل�ك�اً ل�ل�ح�ك�وم�ة 
اإلیطالیة، ویكون التنافس صع�ب�ا وش�دی�دا 
خاصة وانت التم�ل�ك واس�ط�ة او ش�خ�ص�اً 

یساعدك وفي أكثر االحیان یسرقون بعض 
مصغراتي الفنی�ة ل�ت�ن�ف�ی�ذھ�ا ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
بعیدةال نع�رف�ھ�ا ،واالن ل�دي دع�اوى ف�ي 
محاكم عدة للتالعب بتغییر االسم الذي یتم 
احیانا بتدخل السیاسة والمافیات ،ف�أخس�ر 
الكثیر من الم�ب�ال�غ م�ع ات�ع�اب ال�م�ح�ام�اة 

 .وھذه معاناة شدیدة
كنت أول مؤس�س�ي ال�م�درس�ة ال�رم�زی�ة *

الحدیثة على مس�ت�وى ال�ع�ال�م ،واع�ت�ب�رك 
الناقد االیطالي فیتیری�وك�وی�ری�ل أب�رز م�ن 
نجحوا في في العالم في خلق خل�ق ت�ن�اغ�م 
بین المادة والفكرة، والتقریب بین ال�رس�م 
والنحت واستخدام جمیع الم�واد ال�ح�دی�ث�ة 
في تنفیذ الفكرة، ب�ل واالنش�ط ف�ي ال�ع�ال�م 

 العربي؟
المدرسة الرمزیة الحدیثة وأھمیتھا اآلن  -

في العالم ،تعطي لل�م�ش�اھ�د ح�ری�ة ال�ف�ھ�م 
والتعبیر عن شعوره حسب ثقافتھ وف�ھ�م�ھ 
للعمل الفني وال ت�ق�ی�د ال�م�ش�اھ�د ،وأك�ث�ر 
الرموز الموج�ودة اآلن ن�راھ�ا ون�درس�ھ�ا 
ونض�ع��ھ��ا ف��ي ال��م��ك��ان ال��م��ن��اس��ب ،وھ��ذا 
النشاط كان بحاجة الى التمویل وال�دع�ای�ة 
،ونجاحي في خل�ق ال�ت�واف�ق ب�ی�ن ال�رس�م 
والنحت كان سر عقلیات الذین س�اع�دون�ي 
ف��ي ال��ع��م��ل، ف��ھ��ن��ال��ك ك��ت��ب ت��اری��خ��ی��ة 
ومنشورات قیمة ك�ان�ت اس�ت�ف�ادت�ي م�ن�ھ�ا 
عظیمة ،السیما فیما یخص الجمع م�اب�ی�ن 

نشاطاتي وال�ت�ن�وع   المادة والفكرة وكذلك

في االستخدام، ولھذا الیمكن ذكري كف�ن�ان 
عربي فقط ألنني أمضیت خ�م�س�ی�ن ع�ام�ا 
من التجارب في ایطالیا .أما الفنان العرب�ي 
فھو مغلق على ھمومھ ومش�اك�ل�ھ ف�ل�ی�س 
ھ��ن��اك ب��ی��ع او ش��راء ،م��ع ن��درة ت��وف��ر 
المصاھر الفنیة وبنوعیة غیر جی�دة ح�ت�ى 
بات ینفذ عملھ بیده في كثیر م�ن االح�ی�ان 
،ولھذا سوف ینحت العمل في مدة وج�ی�زة 
لتأتي النتیجة خائبة ، علیھ یجب أن یعط�ى 
العمل لذوي االختصاصات الم�ھ�ن�ی�ة وھ�ذا 

 .ما یفتقر الیھ البلد العربي
في ظل ھ�ذا ال�ت�راك�م ال�ن�وع�ي وال�ك�م�ي *

البداعاتك المتنوعة داخل وخارج ای�ط�ال�ی�ا 
واعترافا بمكانتك ،تم افتتاح متحف خ�اص 
بھا في موقع مھم من روما وھو رب�م�ا ل�م 
یحصل لفنان غی�ر ای�ط�ال�ي ؟ك�ی�ف ت�ن�ظ�ر 
لذلك؟ وماذا یشكل لدی�ك ش�خ�ص�ی�ا بش�ك�ل 

 خاص وللعراق بشكل عام؟
إن عملي ومھنتي تتطلب أن أخل�ص ف�ي  -

تقدیم عمل یكون في قمة االبداع والنوعیة 
لیكون فریداً ،وكان الرصید ال�م�ت�ح�ق�ق م�ا 
ت��راه م��ن أع��م��ال ل��ي ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م 
،واالنتاج الفني موجود في كل وقت وكثیر 
من الدراسات حاض�رة ف�ي ك�ل م�الم�ح�ھ�ا 
لتدخل المتاحف ودور العرض ،حیث أن�ن�ي 
لست بالفنان الذي لدیھ مائة عمل او أل�ف 
لوحة أو ألف تمث�ال أو ط�ی�ن م�ف�خ�ور أو 
رسم على الورق أو على ال�زج�اج، ول�ھ�ذا 
فأعمالي حاضرة ومخزونة وأخاف علی�ھ�ا 
مثل أحفادي وأوالدي ،واذا ب�ی�ع�ت أب�ك�ي 
وراءھا الني أعزھا من كل قلبي ،وق�دج�اء 
افتتاح ھذا المتح�ف ل�ی�ك�ون ب�ادرة ف�ری�دة 

ع�م�الً  300أعتز بھا ،ألن المتح�ف یض�م 
من النحت بكل األنواع وم�ن ال�رس�م ب�ك�ل 

الحجوم ،وحین اف�ت�ت�ح ال�م�ت�ح�ف ك�ان 
ال��ح��ض��ور م��م��ت��ازاً حض��ره الس��ف��ی��ر 
الكویتي والعمدة االیطال�ي وال�ف�ن�ان�ون 
والموسیقیون في حفل كان م�ن أروع 
مایكون، ولكن لالسف الش�دی�د س�ف�ی�ر 
ال���ع���راق ف���ي روم���ا ول���دى ال���ف���او 
والفاتیكان آنذاك حب�ی�ب الص�در، م�ن�ع 
أي تلفزیون عراقي وموظفي الس�ف�ارة 
وح��ت��ى ال��ح��رس ك��ان م��ن الش��رط��ة 
االیطالیة ،بح�ج�ة أن ف�ي ال�ح�ف�ل ی�ت�م 
توزیع المشروبات ولحم الخ�ن�زی�ر ف�ي 
حین أنني منعتھا مسبقا ،علم�اً أن�ي ال 

أشرب وال آكل لحم الخنزیر، وقد شرفت�ن�ي 
إیطالیا بإقامة ھ�ذا ال�م�ت�ح�ف ال�ذي ی�وث�ق 
مسیرتي االبداعیة بكل تفاصیھا ،ك�م�ا أن�ھ 
یمثل إعترافاً المثیل لھ خارج بلدي العراق 

 . الذي مثلتھ بإبداعاتي خیر تمثیل
وربم�ا ل�ك�ل ھ�ذه االس�ب�اب ت�م ت�ك�ل�ی�ف�ك *

مؤخراً من بلدیة روم�ا ل�ت�ن�ف�ی�ذ أك�ث�ر م�ن 
تمثال لقدیسین بطلب م�ن ال�ف�ات�ی�ك�ان ول�م 
تكن ال ایطالیا وال مسیحیاً؟ حدثنا عن ھ�ذا 

 التكلیف وما طبیعتھ؟
إنھ تك�ل�ی�ف مش�رف وم�ھ�م م�ن ج�م�ی�ع  -

النواحي ،وقد كلفني الفاتیكان بعمل نص�ب 
الكبر قس بعد السید المسیح علی�ھ الس�الم 
وھو سانت بیتر ،وأمرت اللجنة المسؤولة 
عن إقامة النصب في مدینة فومشین�و ف�ي 
ساحل روما ،ألن القدیس سانت بیت�ر ك�ان 

ص��ی��اداً اس��م��ھ س��ی��م��ون وق��ال ل��ھ الس��ی��د 
المسیح لقد تغی�ر اس�م�ك ال�ى ب�ی�ت�ر،ال�ذي 
یعني الحجر أو الصخر وسوف ابني بی�ت�ي 
ع��ل��ى اس��م��ك، وق��ام ب��ی��ت��ر ب��وض��ع ح��ج��ر 
األساس لمدی�ن�ة س�ان�ت ب�ی�ت�ر وھ�ي االن 
دولة وعاصمة الفاتیكان، وقام�ت ال�ل�ج�ن�ة 

بعقد اج�ت�م�اع  223/5/2018یوم االربعاء 
حضره عمدة مدینة فیومشین�و ب�ت�ت�وی�ج�ي 
وتكلیف�ي رس�م�ی�ا ب�ت�ن�ف�ی�ذ ال�ن�ص�ب ال�ذي 
سیفتتح بحضور البابا اوكیلیو فرانجیسك�و 
وع��م��دة ال��م��دی��ن��ة اس��ت��ری��ن��و م��ن��ت��ی��ن��و و
(استرینو) معناھا عشتار االلھة ال�ب�اب�ل�ی�ة 
وكباب عشتار في مدی�ن�ة ب�اب�ل ال�ع�ظ�ی�م�ة 
،كما كلفت بعمل نصبین الھم قدیس�ی�ن ف�ي 
الدیان�ة المس�ی�ح�ی�ة ب�اإلض�اف�ة ال�ى قص�ة 
صلب السید المسیح (ع) وال�م�ت�ك�ون�ة م�ن 

وقفة ،وھو عبارة عن مشروع ن�ح�ت�ي  15
كبیر سینفذ خالل المدة المقبلة ،وجاء ھ�ذا 
التكلیف ل�ی�ك�ون ب�م�ث�اب�ة وس�ام ف�خ�ر ل�ي 
باعتباري فنانا مسل�م�ا وع�راق�ی�ا وع�رب�ی�ا 
،وق��د س��ب��ق ل��ي أن زرت م��ن��ذ س��ن��وات 
لمرتین البابا (جیوفاني باولو األول بوتی�ال 
البولندي األصل) والذي دع�ا ال�ى ال�ع�راق 
لمرات عدة بالسالم وان یكون قل�ب�اً واح�داً 
،وقد تنبأ لي األخ الفنان نصیر شمة بأنن�ي 
سأقوم بعمل ھذا النصب وق�ال ل�ي س�وف 
تعملھ أنت ،ومنحني بھذا الحس الفروس�ي 
طاقة مضافة وھذه ح�ق�ی�ق�ة ك�ان�ت ت�راوده 
ھي واألفكار األخرى ، وللعلم فإن ق�وان�ی�ن 
ایطالیا العالقة للفاتیكان ب�ھ�ا وال ت�خ�ض�ع 
االعمال لدیھم الى المس�اب�ق�ات ،والی�م�ك�ن 

سم في الدوائ�ر  10وضع تمثال ولو بحجم 
االیطالیة ویسجل كل عمل فني وال ی�م�ك�ن 

 .وضع عمل فني غیر معروف
وھل توقف حضورك االبداعي عن�د ھ�ذه *

الحدود ما بین العراق وایط�ال�ی�ا أم ان�ت�ق�ل 
 الى مدن وبلدان عربیة واجنبیة؟

كما تعرف أن الفنان الحر ال یتقاعد وق�د  -
حقق�ت ال�ك�ث�ی�ر م�م�ا أط�م�ح ل�ھ ،وس�وف 
أواصل حتى آخر ل�ح�ظ�ة م�ن ح�ی�ات�ي ألن 
أعمالي تمأل أكثر ال�دول وال�ب�ی�وت وح�ت�ى 
تحت االرض ،ألنني عمل�ت ت�م�ث�ال�ی�ن م�ن 
الب�رون�ز ل�ل�ح�ج�ر االس�اس ت�ح�ت االرض 
لمشاریع ال�دول�ة ال�م�ھ�م�ة آن�ذاك، ب�ع�م�ق 
عشرة أمتار أسفل ال�ب�ن�اء وبص�ورة غ�ی�ر 
معروفة ،وقد حصلت على الجائزة االول�ى 

تمثاالً وزعت في كثی�ر  160وقد طبع منھا 
من المشاریع العراقی�ة ال�م�ھ�م�ة. وخ�ارج 
ایطالیا والعراق حققت الكثیر ومنھ�ا أك�ب�ر 
نصب برونزي یقام في العاصمة الق�ط�ری�ة 
الدوحة ،واستغرق العمل فیھ خمسة أشھر 
بینما استغرق نقلھ من إی�ط�ال�ی�ا إل�ى ق�ط�ر 
ونصبھ في فندق ال�ف�ص�ول األرب�ع�ة ن�ح�و 
شھرین ،وكان تصمیم وتنفیذ الع�م�ل ب�ال�غ 

الصعوبة نظرا لطریقة جمع أربعة أس�راب 
من الحمام في عش واحد، ل�ت�ن�ط�ل�ق م�ن�ھ 
ستة أسراب أخرى ف�ي ت�ك�وی�ن ب�ی�ض�وي 
یجمعھا ثانیة ع�ن�د ق�م�ة ال�ت�ك�وی�ن ،ال�ذي 
یرمز للح�ی�اة ل�ت�ن�ط�ل�ق ع�ل�ى ش�ك�ل س�ت�ة 
أسراب منفصلة ن�ح�و األع�ل�ى.وح�ت�ى ف�ي 
المریخ سیكون لي عمل ممیز حیث ھن�ال�ك 
ط�ل��ب م��ن ج��ھ��ة م��ع�ی��ن��ة الرس�ال ت��م��ث��ال 
زجاجي صغ�ی�ر م�ع ال�م�رك�ب�ة ال�ف�ض�ائ�ی�ة 
سیوز التي ستنطلق الى الى المریخ، وھذا 

 .العمل العمل سري للغایة
أعلنت سابقا عن قیام�ك ب�إن�ج�از نص�ب  *

للموسیقار العراقي العالمي نص�ی�ر ش�م�ة، 
ت��ق��دی��را ل��م��واق��ف��ھ االنس��ان��ی��ة وال��وط��ن��ی��ة 
المتنوعة ،ماذا عنھ؟ ومتى سیتم االنت�ھ�اء 

 منھ وأین سیقام؟
نصیر شمة االنسان والفنان والموسیقار  -

العالمي، نعم تبرعت لھ بھذا العمل ع�ن�دم�ا 
منحتھ الیونسك�و ل�ق�ب س�ف�ی�رھ�ا ل�ل�س�الم 
لیكون لھ أكثر من م�ع�ن�ى، وس�ی�ك�ون م�ن 
االعمال المتمیزة في العال�م ،وھ�و ب�ح�ج�م 

م ومن مواد حدیث�ة وك�ل ال�دراس�ات  180
والنماذج جاھزة وتم ت�ح�دی�د م�وع�د م�ع�ھ 
،ألخذ بعض االش�ی�اء م�ن�ھ الت�م�ام ال�ع�م�ل 
لینقل الى بغداد ویوضع ف�ي م�ك�ان خ�اص 
،ألھمیة ھذا العمل وتفرده شكالً ومضموناً 
،وما دامت المحبة واالخوة قائمة سی�ك�ون 
كل شيء سھالً فھو فكرة تسكنني منذ مدة 
،واآلن آن آوان��ھ��ا ل��ت��ك��ری��م ھ��ذا ال��رم��ز 
الوطني الكبیر ...،فأن�ا أع�ده س�ف�ی�راً ل�ك�ل 
س��ف��راء ال��ع��رب ف��ي ال��ع��ال��م ل��م��ا ل��ھ م��ن 
إنجازات وحضور وتأثیر دول�ي وإنس�ان�ي 

  .وحضاري وابداعي كبیر
على ذكر الموسیقار نص�ی�ر ش�م�ة ف�إن�ھ *

أطلق (مبادرة ألق بغداد)التي ستعید األل�ق 
لبغداد ،بالتع�اون م�ع ال�رأس�م�ال ال�وط�ن�ي 
المصرفي الع�راق�ي ف�ھ�ل س�ت�ك�ون ل�دی�ك�م 

 اسھامات محددة ضمن ھذه المبادرة؟
أل��ق ب��غ��داد ھ��ذا ال��م��ش��روع ال��ج��م��ال��ي  -

والمعماري والسی�اح�ي س�وف ی�ك�ون ل�ن�ا 
تعاون م�ت�ك�ام�ل الن�ج�اح�ھ، وق�دم�ت ل�الخ 
نصیر افكارا موجودة لدیھ لكي ی�ت�م ال�ب�ت 

 .بھا بعد الدراسة والبحث والتمویل
وكیف تنظر لحرك�ة ال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ع�راق�ي *

عامة والنحت خاصة في المرحلة الراھ�ن�ة 
؟وھ��ل ھ��ن��اك أس��م��اء أو أع��م��ال أث��ارت 

 انتباھك داخل أو خارج العراق ؟ ولماذا؟
النظرة للتشكیلي العراق�ي ك�ق�ی�م�ة ف�ن�ی�ة  -

وفنانین ھم على مستوى عالمي من ح�ی�ث 
الكفاءة واالبداع ،ولكن الیوج�د ل�ھ�م دع�م 
من الدولة وال من االغنیاء ال�ذی�ن ی�ب�ن�ون 
ول��م ی��ت��ع��ل��م��وا ح��ت��ى م��ن ب��ع��ض ال��دول 
المجاورة ،ال أھمیة للفنان وی�ع�دون ع�م�ل 
نصب سیكون مھدداً من االخ�ری�ن ب�ال�ھ�دم 
دون أن ی�ع�ل�م�وا أن ال�ف�ن�ون الس�وم�ری�ة 
والبابلیة واالكدیة واالشوریة واالس�الم�ی�ة 
تمأل االرض عبر الع�ص�ور، وق�د أن�ج�زھ�ا 
عراقیون كثر ف�ي ح�ی�ن ف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة 
ی��ف��ض��ل��ون االع��م��ال االج��ن��ب��ی��ة الص��ی��ن��ی��ة 
والكوریة وغیرھا ،وھ�ذا اإلھ�م�ال یش�م�ل 
المصاھر وانتاجاتھا غیر الجیدة ف�ي وق�ت 
ھ��ن��اك م��واد ج��دی��دة تض��اھ��ي ال��رخ��ام 
والبرونز ولدینا نحاتون ج�ی�دون ،ال�ع�راق 
أغنى بلد ف�ي ال�ع�ال�م ول�دی�ھ ایض�ا أفض�ل 
الفنان�ی�ن ،أق�ول ل�ل�م�ع�ن�ی�ی�ن، ال ت�ق�ط�ع�وا 
أرزاقھم وال تجعلوا الع�ق�ول ال�ف�ذة ت�ھ�رب 
الى بلدان تستغ�ل ال�ف�ن�ان�ی�ن ، وال ی�م�ك�ن 

 .تعویضھا الى األبد

  حاوره: عبد العلیم البناء
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 حل الشبكة السابقة

سوف یتعرض عملك لالختبار الیوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت قادًرا عل�ى إظ�ھ�ار ال�م�ع�رف�ة 
السلیمة. ستُختبر أیًضا في حیاتك الخاصة، وفي ھذه الحال�ة، ی�ج�ب ع�ل�ی�ك ال�دف�اع ع�ن وج�ھ�ة 
نظرك. ال تفقد تركیزك على الھدف الحقیقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة. یمكنك التغلب 

 ال یجب أن تحارب جاھًدا لكي تفوز. -على أي مشكلة صحیة بالراحة، فالحیاة لیست منافسة 

طاقتك معدیة لآلخرین، كما أن الوقت مناسب لتنفیذ أفكار جدیدة. القرارات التي ك�ن�ت 
قد أرجأتھا حتى اآلن قد تكون ھامة جًدا بالنسبة لك . لكن عل�ى ال�رغ�م م�ن ط�اق�ت�ك، 
یجب أن ال تتصرف بتسرع وأن تكون على درای�ة ت�ام�ة ب�ع�واق�ب أف�ع�ال�ك. ف�ك�ر ف�ي 

 األمور بعنایة وبھدوء.

ال یبدو أن جبال المشكالت واالضطرابات الیومیة في طری�ق�ھ�ا إل�ى ال�ت�ال�ش�ي. ك�ن 
حازًما وحاول استعادة رأیك فیما ھو مھم، وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن 
األمور بعنایة، وفكر في األھداف التي ترید ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا ع�ن ج�د وت�ل�ك ال�ت�ي ی�ج�ب 
 التغاضي عنھا. إذا استطعت تنفیذ ذلك، فسوف تجد أیًضا أن الحلول أصبحت أسھل.

أنت تحمل حمالً ثقیالً من المشكالت؛ ابدأ ب�ت�خ�ف�ی�ف األث�ق�ال ع�ن ك�اھ�ل�ك، وإال فس�وف تس�ت�م�ر 
المصاعب في الزیادة. یجب أن تصل إلى استراتیجیة في التعامل مع التحدیات المھنیة والخ�اص�ة 
بدون إضاعة الكثیر من الطاقة في نفس الوقت. لكن ال تضیع الكثیر من الوقت في التفكی�ر. ف�ك�ل 

 یوم یمر ھو یوم مفقود من العمر. لقد حان الوقت لمواجھة األمور مباشرةً دون تأجیل.

یـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غیر متوقعة وتحفیزك على حلھا أصعب م�ن 
المعتاد، فال تیأس وأعثر على بدائل. تساءل أیًضا إلى أي درج�ة س�ت�أث�ر 
تلك المشاكل سلبیًا علیك شخصیًا. من األفضل االنتظار والسماح بأن تجد 

 .المشاكل طریقھا إلى الحل بمفردھا

سوف تحصل على السكینة والصفاء الذھني اللذان طالما بحثت عنھما. من خالل تل�ك 
القوة الداخلیة، فأنك تنبع منك الثقة والنزاھة. سوف یطلب منك أصدقائ�ك ال�م�ق�رب�ی�ن 
أو زمالئك بالعمل المساعدة والعون، فال تتأخر عن تقدی�م ال�م�س�اع�دة ق�در اإلم�ك�ان، 

 دون االنشغال عن سعیك لتحقیق أھدافك.

خصص الفترة القادمة إلعادة االتصال بأفراد عائلتك، فانغم�اس�ك ومش�ارك�ت�ك ف�ي 
حوارات مع أفراد العائلة سیلقى استحسان وت�رح�اب ح�ار م�ن ال�ج�م�ی�ع. اذا ك�ان 
ھناك أي خالفات عائلیة لم تـُحل بعد، فھ�ن�اك ت�ن�ب�ؤ ب�أن اآلن ھ�و ال�وق�ت األم�ث�ل 

 للتوفیق وحسم األمور.

كل شيء سھل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا باألمور ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ھ�ا. س�وف 
تترك أیًضا ورائك أثر من الجاذبیة اإلیجابیة. ال تتعجب عندما ی�ق�ت�رب م�ن�ك م�ن ھ�م 

اش�ت�رك ف�ي ال�م�ش�روع�ات   –حولك ویبوحون لك بأفك�ارھ�م. ل�ك�ن ال ت�ك�ن م�غ�روًرا 
 المختلفة ألنھا قد تقدم لك اإللھام فیما یخص خططك الخاصة.

روح الفریق التي تتمتع بھا واضحة ال�ی�وم ألن�ك تض�ع االح�ت�ی�اج�ات أوالً، وھ�ذا م�ا ی�الح�ظ�ھ 
زمالؤك. إذا استمریت ھكذا، فسوف یعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أیًض�ا، ف�اآلن وق�ت 
مناسب لحل النزاعات، وسوف یسھل علیك البدء في ذلك أیًض�ا. ق�د ی�ك�ون االتص�ال ب�األس�رة 

 مفیًدا لصحتك بما أن الوصفات المنزلیة واألمان األسري من األمور المفیدة عند المرض.

تعتقد الیوم أن العلم یدور حولك، ولكن من ھم حولك یرون األمور بطریقة مخت�ل�ف�ة، ف�ال 
تتعجب إن أصبت بخیبة أمل. اخفض من توقعاتك قلیالً وفكر في احتیاجات اآلخرین، وإال 
فسوف تخلق أعداًء نتیجة لھذا السلوك األناني، وسوف ی�ت�ح�اش�ى أص�دق�اؤك وع�ائ�ل�ت�ك 

 التعامل معك بشكل ملحوظ. تخلق األنانیة المشكالت دائًما على المدى الطویل.

استفد إلى أقصى درجة من جمیع الفرص لتُْدِخل روًحا جدیدة إلى أف�ك�ارك وخ�ط�ط�ك. 
الحدیث مع األصدقاء أو الزمالء وتغییر نظرتك الخارجیة لألمور قد یكون مفی�ًدا. ك�ن 
منفتًحا للتجارب واألفكار الجدیدة التي تُقَدم لك، ول�ك�ن ال ت�ن�ق�اد ب�ع�ی�ًدا ع�ن مس�ارك 

 األصلي. یجب أن تظل صادقًا مع ذاتك.

في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك اآلن البدء في أعمال�ك ب�ذھ�ن ص�اف�ي 
وصحة جیدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بیوم حیوي، لكن یجب التفك�ی�ر ف�ي أن 
األشیاء لن تظل ھكذا سھلة بال نھایة. یجب أن تعمل على تأمی�ن ن�ج�اح�ك اآلن ح�ت�ى 

 تقوي موقفك في المستقبل.

وا   

*  إ ن ُكنت تبحث عن وسیلة سھلة لفقدان الوزن، فیبدو أن ال�ن�وم ف�ي 
غرفة باردة سیُساعدك على تحقیق ذلك! فقد توّصل فریق م�ن ال�خ�ب�راء 
إلى أن درجات الحرارة المتدنیة عند النوم تُحفِّز من العم�ل�ی�ات األیض�ی�ة 
وتُعزز من عملیة التمثیل الغذائي واستھالك الدھون، ما ینعكس إیج�اب�یً�ا 

 على الصحة!
في جسم اإلنسان، تُخّزن الدھون على ش�ك�ل�ْی�ن: دھ�ون ب�ن�ی�ة، ودھ�ون 
بیضاء. تمتلك الدھون البیضاء العدی�د م�ن األغ�راض ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ھ�ي 
بمثابة عازل حراري وكوسادة ألعضائنا. ومع ذلك، فإن الكثیر م�ن ھ�ذه 
الدھون أمر غیر صح�ي وی�زی�د م�ن خ�ط�ر اإلص�اب�ة ب�م�رض الس�ك�ري 
والبدانة. أما الدھون البنیة، فھي المسؤولة عن النشاط األیضي لل�ج�س�م 

 والتي تُحَرق عادةً لتولید الحرارة وإبقاء الجسم دافئًا.
أشارت إلى أن النوم في بیئة باردة یُساھم بتعزیز الدھ�ون وكانت دراسة 

 البنیة، ما یعني تحسن عملیات األیض وزیادة فعالیتھا.
وإلثبات ذلك، تطّوع خمسة من الذكور ل�ل�ن�وم ف�ي غ�رف�ة ی�ت�م ال�ت�ح�ك�م 
بمناخھا على مدار أربعة أشھر. في الشھر األول ك�ان�ت ح�رارة ال�غ�رف�ة 

درج�ة  19درجة مئویة، والشھر التالي ان�خ�ف�ض�ت إل�ى  24تُضبط على 
مئویة، ثم تم ضبطھا بالشھر الثالث على درجة حرارة محایدة، وأخی�ًرا، 

 درجة مئویة. 27ُضبطت الحرارة على 
وكشفت التجربة أن الرجال الذین ناموا ف�ي أدن�ي درج�ة ح�رارة ل�دی�ھ�م 
تغیرات أیضیة في الجسم سمحت لھم بإنقاص ال�وزن. وع�ل�ى م�ا ی�ب�دو 
 تتضاعف الدھون البنیة في البرد والتي تُعزز من عملیة التمثیل الغذائي.

ولكن مع ارتفاع الحرارة، تراجعت مستویات الدھون البنیة إلى نسب�ت�ھ�ا 
ما قبل التجربة، وانخفض معھا معدل األیض الغذائي. بالطبع، لن ترغب 
بالنوم في غرفة باردة جدا، لكن حاول أن تضبط الحرارة على مستوی�ات 

 باردة لطیفة واستعمال بطانیات رقیقة باردة.
 

*ال یُوجد صنف من الطعام یربط الخ�ض�ار ب�ال�ف�اك�ھ�ة أك�ث�ر ش�ھ�رةً م�ن 
الطماطم. فبینما نتعلَّم في المدرسة أن الطماطم ھي في الواقع فاكھة، إال 
أن الجزم بھذا األمر أكثر تعقیًدا مما یبدو! وقد ت�وّص�ل ب�ع�ض ال�خ�ب�راء 

 مؤخًرا إلى أن البندورة تعتبر فاكھة وخضار في آٍن واحد.
 كیف یُمكن أن تكون الطماطم فاكھة وخضار مًعا؟

ویُمكن تفسیر ذلك من منظورْین اعتماًدا على الناحیة العلمیة والطھویة، 
فإن الفاكھة ھي أي ث�م�رة ت�ح�ت�وي أوًال على اعتبار أن البندورة فاكھة. 

على البذور. ھذا التعریف العلمي یشمل التفاح والطماطم إلى ج�ان�ب أي 
ثمرة أخرى تنمو على النبات وتحتوي عل�ى ب�ذور، ك�ال�خ�ی�ار، ال�ف�ل�ف�ل، 

 القرع، األفوكادو.
فالفاكھة في علم النبات ھي أي ثمرة تحمل بداخلھا ب�ذور م�ت�ط�ّورة م�ن 
المبیض في النباتات المزھرة. أما الخضروات، فھ�ي أي ش�يء ی�ت�ط�ّور 
من األجزاء األخرى من النباتات عدى المبیض، مثل األوراق، ال�ج�ذور، 

 والسیقان.
من ھنا، اعتبرت الناحیة العلمیة أن الطماطم من الفواكھ، إال أن وج�ھ�ة 
نظر الطھاة والشیفات یختلف في تفسیر ذلك! في المطبخ، فإن أي ثم�رة 
ذات مذاق حلو ولذیذ ویُمكن استعمالھا في تحضیر الحلویات تعت�ب�ر م�ن 
الفواكھ، في حین أن الثمار التي تُعزز من نكھة الطعام والتوابل وت�ف�ت�ح 
الشھیة، تعت�ب�ر م�ن ال�خ�ض�روات.وب�م�وج�ب إرش�ادات وزارة ال�زراع�ة 
األمریكیة، فقد اعتُبرت البندورة بمثابة خضار. حتى أن المحكمة ال�ع�ل�ی�ا 

، عندما أُجبرت المحكمة بالنظ�ر 1893كان لھا رأٌي بذلك، وذلك في عام 
في قضیة إن كانت الطماطم المستوردة تخضع للضریبة بموجب القانون 

، والذي ال ینطبق على ال�ف�واك�ھ، إن�م�ا ع�ل�ى 1883المتعارف علیھ لعام 
الخضار فقط. وعلى الرغم من األدلة العلمیة التي استُشِھد بھا ع�ل�ى أن 
البندورة من الفواكھ، إال أن المحكمة حكمت لصالح أنھا من الخض�روات 

 وتخضع للضریبة.

 الفیتوتشیني : باكیت (مكرونة)  -
 ملعقة كبیرة  2الزبدة :  -
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 جبن موزاریال : كوب  -
 جبن البارمیزان : ربع كوب  -

 طریقة التحضیر
 10. أحضري قدر عم�ی�ق، ض�ع�ي ف�ی�ھ 1

كوب ماء، أض�ی�ف�ي م�ل�ع�ق�ة ك�ب�ی�رة م�ل�ح 
وملعقة كبیرة زیت، دعیھ یغل�ي، أض�ی�ف�ي 
المكرونة، دع�ی�ھ�ا ت�غ�ل�ي ل�ب�ض�ع دق�ائ�ق، 

احت�ف�ظ�ي ب�ح�وال�ي ك�وب م�ن م�اء س�ل�ق 
 المكرونة.

. ف��ي م��ق��الة واس��ع��ة س��خ��ن��ي ال��زب��دة، 2
أضیفي البصل والثوم ومعجون ال�ط�م�اط�م 

 وقلبي لیذبل.
. أضیفي الروبیان، قلبي إل�ى أن ی�ت�غ�ی�ر 3

 لونھ وینضج.
 . أضیفي الملح والفلفل.4
. أضیفي كوب من ماء سلق ال�م�ك�رون�ة، 5

الكریمة السائلة، جب�ن م�وزاری�ل�ال وج�ب�ن 
البارمیزان، قلبي لیختلط، اتركیھ على ن�ار 

 ھادئة لحوالي دقیقة لتتسبك الصلصة.
. صفي المكرونة وضعیھا مباشرة ع�ل�ى 6

الصلصة، قلبي لتختلط ثم اتركیھا لتتشرب 
الص��ل��ص��ة ل��م��دة دق��ی��ق��ة، ان��ث��ري  ج��ب��ن 
موزاریل�ال وج�ب�ن ال�ب�ارم�ی�زان، ق�دم�ی�ھ�ا 

 مباشرة.

 المقادیر
 خلیط البسبوسة : -

 سمید ناعم : كوب
 جوز الھند : كوب

 سكر : نصف كوب
 مستكة : ربع ملعقة صغیرة (مطحونة)

 بیكنج بودر : نصف ملعقة صغیرة
 حلیب بودرة : ربع كوب (مجفف)

 زیت ذرة : نصف كوب
 القشطة : نصف كوب

 حبة 2البیض : 
 الفانیلیا : ملعقة صغیرة (سائلة)
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 جبن موزاریال : كوب
 القشطة : نصف كوب

 للتقدیم : -
 شیرة : حسب الرغبة (قطر)

 للتزیین : -
 فستق حلبي : حسب الرغبة

 طریقة التحضیر
 .180. سخني الفرن لدرجة حرارة  1

. استعمل�ي ف�ن�اج�ی�ن ق�ھ�وة، امس�ح�ی�ھ�ا 2
 بالزبدة ثم ضعیھا على صینیة مناسبة.

. خلیط الب�س�ب�وس�ة: ف�ي وع�اء ع�م�ی�ق 3
ض��ع��ي الس��م��ی��د، ج��وز ال��ھ��ن��د، الس��ك��ر، 
الم�س�ت�ك�ة و ال�ب�ی�ك�ن�ج ب�اودر، ال�ح�ل�ی�ب، 
ال��زی��ت، ال��ق��ی��م��ر، ال��ب��ی��ض وال��ف��ان��ی��ل��ی��ا 
وباستعمال ملعقة خشبیة قلبیھا ج�ی�دا م�ع 

 بعضھا.
 دقیقة. 15. اتركي الخلیط لیرتاح لمدة 4
. ضعي حوال�ي م�ل�ع�ق�ة ك�ب�ی�رة ف�ي ك�ل 5

 فنجان.
. ضعي قلیل من الجبن وال�ق�ش�ط�ة ف�وق 6

 الخلیط.
. ضعي حوالي ملعقة كبیرة من ال�خ�ل�ی�ط 7

 لتغطي الحشو.
دق�ی�ق�ة أو  20. اخبزي البسبوسة لم�دة 8

 إلى أن تصبح ذھبیة اللون.
. ح��ال إخ��راج��ھ��ا م��ن ال��ف��رن م��ب��اش��رة 9

وزعي فوقھا بعض الش�ی�رة. ث�م زی�ن�ی�ھ�ا 
 وقدمیھا.

 

 مشاھیر

 9م�ك�ون�ة م�ن  ھذه الشب�ك�ة  
م�رب�ع�ات ك�ب�ی�رة. وك�ل م�رب��ع 

خ��ان��ات  9ك��ب��ی��ر م��ق��س��م ال��ى 
صغیرة، من شروط ھذه اللعبة 

 9ال��ى  1وض��ع االرق��ام م��ن 
ضمن الخانات بحیث ال یت�ك�رر 
الرقم في كل مربع كبیر  وف�ي 

 كل خط افقي وعمودي.    

  10الـ فروقات الجد 
 

 ا ون
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احتل منتخبنا الوطني لكرة السلة المركز األخیر 
في بطولة البحری�ن ال�دول�ی�ة ال�رمض�ان�ی�ة ب�ع�د 
خسارتھ بص�ع�وب�ة م�ن ن�ظ�ی�ره ال�م�ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ري 

) نقطة في المباراة التي ج�رت 56-49بنتیجـة (
بینھما على القاعة المغلقة لالت�ح�اد ال�ب�ح�ری�ن�ي 
لكرة السلة بالعاصم�ة ال�م�ن�ام�ة ف�ي م�ن�افس�ات 

أیام متت�ال�ی�ة  3الیوم األخیر التي استمرت لمدة 
بمشارك�ة م�ن�ت�خ�ب�ات ل�ب�ن�ان ومص�ر وال�ع�راق 

 والبحرین البلد المنظّم.
 

وفرض العبو منتخ�ب�ن�ا ال�وط�ن�ي ل�ك�رة الس�ل�ة 
سیطرتھم المطلقة على مجری�ات الش�وط األول 

 11من المباراة التي أنتھت لمصلحتھم ب�ف�ارق 
) ولكن الشوط الثاني شھد تراج�ع�اً 4-15نقطة (

لالعبینا الذین استسلموا للرقابة اللصیق�ة ال�ت�ي 
فرضھ�ا ع�ل�ی�ھ�م ن�ظ�راؤھ�م الع�ب�و ال�م�ن�ت�خ�ب 
المصري الذین حسموا ال�ن�ت�ی�ج�ة ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة 

) نقطة، فیما شھد الشوط الث�ال�ث 2-18بنتیجة (
اثارة وندیة بین ال�م�ن�ت�خ�ب�ی�ن ح�ت�ى ال�ل�ح�ظ�ات 
األخیرة منھا التي أشرت لوحة ال�ت�س�ج�ی�ل ال�ى 

) وب�ع�د 12-17ن�ق�اط ( 5تفوق مصري بفارق 
التوجیھات التي تم إعطاؤھا م�ن ق�ب�ل ال�م�درب 
التركي مصطفى داری�ن ل�الع�ب�ی�ن�ا خ�الل ف�ت�رة 
االستراحة، استطاعوا م�ن ال�ع�ودة ال�ى اج�واء 
ال�م�ب��اراة ف�ي الش�وط ال�راب�ع واألخ�ی�ر، ح�ی��ث 

) 17-20تمكنوا من حسمھ لصالحھم بنت�ی�ج�ة (
نقطة لتنتھي المباراة بفوز المنتخ�ب ال�م�ص�ري 

ن�ق�اط وی�ت�ّوج  7على منتخبنا الوط�ن�ي ب�ف�ارق 

بطالً لبطول�ة ال�ب�ح�ری�ن ال�دول�ی�ة األول�ى ل�ك�رة 
ن�ق�اط  9السلة بعد احتاللھ المركز االول برصید 

من ف�وزه ف�ي ث�الث م�ب�اری�ات م�ت�ت�ال�ی�ة ع�ل�ى 
-80) نقطة والبحرین (60-71منتخبات لبنان (

) ن�ق�ط�ة ی�ل�ی�ھ 49-56) نقطة والعـ�ـ�ـ�راق (54
المنتخب اللبناني في المركز الثاني بعدما تم�ك�ن 

) 66-89من ھزیمة المنتخب البحریني بنتیجة (
نق�ط�ة ف�ی�م�ا ك�ان ال�م�رك�ز ال�ث�ال�ث م�ن حص�ة 
المنتخب البحریني وج�اء ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ع�راق�ي 
بالمركز األخیر بعد تعرضھ الى ث�الث خس�ارات 

 على التوالي .
 

وعاد وفد منتخب�ن�ا ال�وط�ن�ي ل�ك�رة الس�ل�ة ال�ى 
العاصمة بغداد قادما من العاص�م�ة ال�ب�ح�ری�ن�ی�ة 
المنامة حیث قرر المالك الت�دری�ب�ي ل�ل�م�ن�ت�خ�ب 
الوطني منح العبیھ راح�ة ح�ت�ى ی�وم ال�ج�م�ع�ة 
المقبل، الذي سیشھد فیھ المغ�ادرة ال�ى م�دی�ن�ة 
سكاریا التركیة من اجل اقامة معسك�ر ت�دری�ب�ي 
ھناك سیشھد فیھ التحاق الالعب�ی�ن دي م�اری�و 
مافیلد وذو الفقار فاھم ب�م�ع�ی�ة زم�الئ�ھ�م ع�ل�ي 
عبد هللا وكرار جاسم وحسن صالح وعلي مؤید 
ونورس ضرار وذو الفقار فاضل وحسان ع�ل�ي 
عبد هللا وجاسم محمد جبار وعلي حاتم وح�ی�در 
جمعة وتی�م�ور حس�ی�ن وای�ھ�اب حس�ن، ح�ی�ث 
سیتم فیھ معالجة نقاط ال�خ�ل�ل والض�ع�ف ال�ت�ي 
ظھرت لدى منتخب�ن�ا ال�وط�ن�ي ف�ي ال�م�ب�اری�ات 
الثالث التي لعبھا في بطولة الب�ح�ری�ن ال�دول�ی�ة 
وزیادة معدل درجة اللیاقة البدنیة والفن�ی�ة ع�ن 

طریق تكثیف الوحدات الت�دری�ب�ی�ة خ�الل ال�ی�وم 
الواحد من اجل الوصول الى الجاھزیة ال�ك�ام�ل�ة 

 لخوض منافسات بطولة اسطنبول الدولیة .
 

وستجري منافسات بطولة اس�ط�ن�ب�ول ال�دول�ی�ة 
ح�زی�ران  21-15التي ستجري خالل الفترة من 

المقبل، بمشاركة منتخ�ب�ات األردن وال�ب�ح�ری�ن 
واوغ��ن��دا وال��ك��ام��ی��رون وال��ك��وی��ت وال��ب��ح��ری��ن 
وأنغوال الى جانب منتخبن�ا ال�وط�ن�ي، ح�ی�ث ت�م 
توزیعھا على مجموعتین ضّمت األولى كالً م�ن 
منتخبنا ال�وط�ن�ي واالردن وال�ك�وی�ت وأن�غ�وال، 
ف��ی��م��ا وق��ع��ت م��ن��ت��خ��ب��ات ای��ران وال��ب��ح��ری��ن 

 والكامیرون وأوغندا في المجموعة الثانیة.

!ا ا   ا   

، وذلك بخسارت�ھ�ا أم�ام 2009حققت أیرلندا عودة صعبة إلى ملعب "ستاد دو فرانس" الذي تركتھ بذكریات ألیمة في تلك األمسیة من تشرین الثاني/نوفمبر 
 االثنین في لقاء ودي. 2-مضیفتھا فرنسا صفر

 أیرلندا -فرنسا 
أھ�داف ف�ي آخ�ر  10)، رافعاً رصیده إلى 40وحسم فریق المدرب دیدییھ دیشان اللقاء في غضون ثالث دقائق بفضل ھدفین ألولیفییھ جیرو إثر ركلة ركنیة (

 ).43بالمجمل بقمیص "الدیوك"، ثم نبیل فقیر الذي سّدد الكرة فحّولھا الحارس بالخطأ في مرماه ( 31مباریات كأساسي والى  10
بس�ب�ب ھ�دف  2010وكانت مباراة االثنین األولى ألیرلندا ضد فرنسا على "ستاد دو فرانس" منذ خروجھا من الملحق القاري المؤھل إلى موندیال البرازیل 

-1وكان ذلك كافیاً لتأھل بالده بعد ف�وزھ�ا ذھ�اب�ا  1-1سجلھ ویلیام غاالس بعدما حّضر لھ زمیلھ تییري ھنري الكرة بیده في الوقت اإلضافي، مدركاً التعادل 
 صفر.

) على "ستاد دو فرانس" في الجولة األولى من الدور األول للبطولة الق�اری�ة 1-1في كأس أوروبا ولعبت ضد السوید ( 2016وعادت أیرلندا إلى فرنسا عام 
 لكن في لیون. 2-1التي ودعتھا من الدور الثاني بخسارتھا أمام فرنسا بالذات 

ع�ام�اً، ث�م  60  م�ن�ذوتواصل فرنسا استعداداتھا للموندیال بمواجھة قویة في األول من حزیران/یونیو ضد جارتھا إیطالیا الغائبة عن النھائیات للمرة األول�ى 
حزیران/یونیو ضد أسترالیا في المجموعة الثالثة التي تضم البی�رو وال�دن�م�ارك  16تلتقي الوالیات المتحدة في التاسع منھ قبل أن تبدأ مشوارھا الروسي في 

 أیضاً.

 اط   ادة ّ   اء

 ااز   م إ ل
 

أعلن نادیا موناكو الفرنسي ولیفربول اإلنكلیزي االثنین في حسابیھما على تویتر، عن توصلھ�م�ا الت�ف�اق بش�أن ت�خ�ل�ي 
م�ل�ی�ون ی�ورو زائ�د  50األول عن مدافعھ البرازیلي فاب�ی�ن�ی�و ل�ل�ث�ان�ي م�ق�اب�ل 

 المكافآت.
عاماً) الذي یغیب عن تشكی�ل�ة ال�ب�رازی�ل ل�م�ون�دی�ال روس�ی�ا  24وقال فابینیو (

، عبر وسائل التواصل االجتماعي "إنھ أمر ل�ط�ال�م�ا أردت�ھ. إن�ھ ف�ری�ق 2018
 عمالق. منشآت النادي تبدو استثنائیة".

ولم یكشف الطرفان عن أي تفاصیل مرتبطة بالعقد، لكن المصادر أش�ارت إل�ى 
، سیدافع ع�ن أل�وان ل�ی�ف�رب�ول، 2013أن البرازیلي الذي لعب مع موناكو منذ 

) ف�ي ن�ھ�ائ�ي 3-1القادم السبت من خسارة مریرة أمام لایر مدرید اإلس�ب�ان�ي (
 دوري أبطال أوروبا، في المواسم الخمسة المقبلة.

واعتبر مدرب لیفربول األلماني یورغن كلوب أن فری�ق�ھ "حص�ل ع�ل�ى الع�ب 
ممتاز وشخص ممتاز أیضاً. شخصیتھ كقائ�د ف�ي غ�رف ال�م�الب�س، وس�ل�وك�ھ 

 خالل التمارین، كانا حدیث جمیع األشخاص الذین تحدثنا إلیھم".
تمریرة حاسمة، وكان یثیر اھ�ت�م�ام ب�اری�س  21ھدفاً وحقق  29مع نادي اإلمارة، سجل فابینیو  225وخالل مباریاتھ الـ

 سان جیرمان بطل الدوري المحلي وأتلتیكو مدرید اإلسباني بطل "یوروبا لیغ".
وكان فابینیو نفسھ أكد نھایة العام الماضي أنھ سیرحل عن موناكو الذي ساھم في قیادتھ إل�ى ل�ق�ب ال�دوري ال�ف�رنس�ي 

. وتردد اسم فابینیو في سوق االنتقاالت الصی�ف ال�م�اض�ي ل�ك�ن ال�ظ�ھ�ی�ر 2000الموسم قبل المنصرم للمرة األولى منذ 
األیمن بقي في موناكو بعد أن تعثر انتقالھ إلى أتلتیكو مدرید بسبب عقوبة حظر التعاقدات المفروضة على األخی�ر ح�ت�ى 

. وبرحیل فابینیو، سیخسر موناكو ركیزة أخرى بعد أن تخلى ق�ب�ل ان�ط�الق 2018فترة االنتقاالت الشتویة األخیرة أوائل 
الموسم المنصرم عن أبرز نجومھم ومنھم الدولي الشاب كیلیان مبابي وتیموي باكایوكو والب�رت�غ�ال�ي ب�رن�اردو س�ی�ل�ف�ا 

 وبنجامان مندي.

س ا ز   آ ت روم 

تتجھ األنظار الى ملعب الشعب الدولي بالع�اص�م�ة ب�غ�داد، 
حیث یحتضن قمة جماھیریة ناریة تجم�ع الش�رط�ة ث�ال�ث 

نقطة وضیفھ فریق المیناء ال�ب�ص�ري  56الترتیب برصید 
نقطة في أقوى مباریات الجولة الثامنة  37التاسع برصید 

والعشرین من دوري الكرة الممتاز لكرة ال�ق�دم ب�ال�م�وس�م 
 فریقاً . 20الذي یشارك فیھ  2017-2018

وقال عض�و ادارة ن�ادي الش�رط�ة ال�ری�اض�ي إن ال�م�الك 
التدریبي للفریق بقیادة الم�درب ث�ائ�ر جس�ام وال�الع�ب�ی�ن 
سیرفعون شعار الفوز في ھذه المباراة التي أصب�ح�ت ل�ن�ا 
في غایة االھمیة بعد تراجع الشرطة الى ال�م�رك�ز ال�ث�ال�ث 
متخلفاً بفارق ثالث نقاط عن فریق القوة الجویة الذي ح�ّل 
في المركز الثاني إثر خطفھ ثالث نقاط غال�ی�ة م�ن ف�ری�ق 
الصناعات الكھ�رب�ائ�ی�ة ب�ھ�د ف ح�م�ل ت�وق�ی�ع م�ح�ت�رف�ھ 
السوري زاھر میداني في نھایة الشوط األول من المباراة 
التي ضیّفھا ملعب نادي الصناعة الریاضي، وكذلك ال�ح�ال 
مع فریق الزوراء متصدر الترتی�ب ال�ذي ی�ت�ف�وق ع�ل�ی�ن�ا 
بفارق ثماني نقاط ولھ مباراة سیل�ع�ب�ھ�ا مس�اء غ�ٍد ع�ل�ى 
ملعب الشعب الدولي مع فریق الحسی�ن ص�اح�ب ال�م�رك�ز 

 نقطة . 26السادس عشر برصید 
وأض�اف أن س��وء ال��ح��ظ وق��ف ح��ائ��الً ف��ي ال��م��ب��ارات��ی��ن 
الماضیتین اللتین خضناھما مع فریقي نفط الجنوب ون�ف�ط 
الوسط في الجول�ت�ی�ن الس�ادس�ة والس�اب�ع�ة وال�ع�ش�ری�ن، 
وتسبب في ضیاع خمس نقاط ثمینة كنا بأمسِّ الحاجة لھا 
في اطار رحلة الشرطة في البقاء كمنافس قوي على لق�ب 
الموسم الكروي الحالي الذي اتكھن بأنھ أصبح مح�ص�وراً 
بین الفرق الثالثة األولى ف�ي ال�ت�رت�ی�ب، مش�ی�راً ال�ى أن 
الالعبین قّدموا وعداً ال�ى ادارة ال�ن�ادي خ�الل االج�ت�م�اع 
األخیر الذي ع�ق�د م�ع�ھ�م ب�أن�ھ�م ع�ازم�ون ع�ل�ى ت�ق�دی�م 
مستویات جیدة في م�ب�اراة ال�م�ی�ن�اء س�ع�ی�اً ن�ح�و خ�ط�ف 
العالمة الكاملة من اجل رّد الدین للن�ادي ال�ذي ل�م ی�ب�خ�ل 
علیھم في توفیر مستلزمات النجاح م�ن�ذ ل�ح�ظ�ة ال�ت�ع�اق�د 
معھم قبیل انطالق م�ن�افس�ات ال�م�وس�م ال�ك�روي ال�ح�ال�ي 
وكذلك مصالحة جماھیرھ�م ال�وف�ی�ة ال�ت�ي ل�م ت�ب�خ�ل ف�ي 
مرافقتھم في المباریات التي یلع�ب�وھ�ا س�واء ب�ال�ع�اص�م�ة 
بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبیة وأق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان 
من أجل الخروج بنتیجة ایجابیة تسعدھم ك�ث�ی�راً ب�خ�اص�ة 
وأن الكثیر منھم یطالبونھم بأن یعود الك�أس ال�ى خ�زی�ن�ة 
النادي من جدید باعتبارھم یش�ّك�ل�ون األع�م�دة ال�رئ�ی�س�ة 
للمنتخبات الوطنیة العراقی�ة خ�الل ال�ف�ت�رة ال�ح�ال�ی�ة وم�ا 

تواجد اكثر من سبعة منھم في صفوف المنتخب ال�وط�ن�ي 
 الذي یتولى تدریبھ باسم قاسم إال دلیالً على ذلك .

وعلق الیاس�ري بش�أن األن�ب�اء ال�ت�ي أش�ارت ال�ى ط�ل�ب 
العبي المیناء م�ن رئ�ی�س ال�ن�ادي ج�ل�ی�ل ح�ن�ون ب�ع�ودة 
المدرب الُمقال ناظم شاكر كشرط وح�ی�د ل�خ�وض م�ب�اراة 
الشرطة، قائالً: إن ھذا كالم سمعتھ من مصادر قریبة م�ن 
ادارة نادي المیناء وأتمنى من كل قلبي أن یحضر الفری�ق 
األول لكرة القدم في المیناء الى العاصمة بغداد وی�خ�وض 
المباراة، ألنھ یعتبر من أبرز االندیة العراقیة الجماھی�ری�ة 
وحقق نتائج جیدة خالل المواسم الثالثة األخ�ی�رة، م�ع�رب�ا 
عن أملھ في أن تتوصل ادارة المیناء مع شركة ال�م�وان�ئ 
الراعي الرسمي الى صیغة توافقیة تسھم في ح�ل س�ری�ع 
ینھي االضراب الذي قام بھ عدد كبیر من الع�ب�ی�ھ وال�ت�ي 
أضطر في إثرھا على أن یلعب مباراتھ األخیرة مع ف�ری�ق 
الحسین بسبعة العبین لمدة سبع دق�ائ�ق أج�ب�رت ال�ح�ك�م 
على انھائھا بعد إصابة أحدھم واعتباره خاس�راً ب�ن�ت�ی�ج�ة 
ثالثة مقابل الشيء حسب لوائح كرة ال�ق�دم ب�ك�ون ال�ع�دد 
المتبقي غیر كاٍف إلق�ام�ة ال�م�ب�اراة، م�وض�ح�اً أن ف�ری�ق 
الشرطة سیحضر ال�ى م�ل�ع�ب الش�ع�ب ال�دول�ي م�ن أج�ل 

 اللعب .
وستكون الساعة ال�ع�اش�رة مس�اء غ�ٍد األرب�ع�اء م�وع�داً 
إلجراء المواجھة االخیرة من منافسات ال�ج�ول�ة ال�ث�ام�ن�ة 
والعشرین التي ستجمع فریق الزوراء المتص�در ب�رص�ی�د 

نقطة وضیفھ فریق الحسین صاحب المرك�ز الس�ادس  64
ن�ق�ط�ة ع�ل�ى م�ل�ع�ب الش�ع�ب ال�دول�ي  26عشر ب�رص�ی�د 

بالعاصمة بغداد، في تحدٍّ جدید یأمل فیھ األول في توس�ی�ع 
فارق النقاط التي تفص�ل�ھ ع�ن م�ط�اردی�ھ ال�ق�وة ال�ج�وی�ة 
والشرطة والتمس�ك ب�ال�زع�ام�ة ف�ي ظ�ل وق�وف ع�ام�ل�ي 
األرض والجمھور الى جانبھ، أمالً في تحقیق لقب م�ح�ل�ي 
جدید في نھ�ای�ة ال�م�وس�م ال�ك�روي ال�ح�ال�ي ت�ح�ت ق�ی�ادة 
المدرب أیوب أودیشو من اجل نسیان آث�ار ال�ح�زن ال�ذي 
مر بھ العبوه بعد خروجھم المبكر من دور ال�م�ج�م�وع�ات 
في النسخة الحالیة من ب�ط�ول�ة ك�أس االت�ح�اد اآلس�ی�وي 

 لكرة القدم .
من جھة أخرى حّددت لجنة ال�م�س�اب�ق�ات ال�م�رك�زی�ة ف�ي 
اتحاد الكرة یوم الجمعة المقبل موعداً النطالق م�ن�افس�ات 
الجولة التاسعة والعشرین من دوري الكرة الممتاز بإقامة 

 ست مباریات على مالعب العاصمة بغداد والمحافظات .
ویواجھ بالساعة الرابعة عصراً فریق النفط رابع الترتی�ب 

نقطة على ملعب نادي الصناعة فریق ك�رب�الء  56برصید 
ن�ق�ط�ة، ف�ي م�ا س�ی�ح�ل ف�ری�ق  23التاسع عشر برصی�د 

ن�ق�ط�ة ض�ی�ف�اً  25البحري البصري السابع عشر برصی�د 
 33ثقیالً على فریق نفط میس�ان ال�ح�ادي عش�ر ب�رص�ی�د 

نقطة على ملعب میسان االولم�ب�ي ف�ي م�دی�ن�ة ال�ع�م�ارة، 
ن�ق�ط�ة ع�ل�ى  36ویلتقي فریق أمانة بغداد العاشر برصید 

ملعب متنزه حدیقة الزوراء مع فریق ال�دی�وان�ی�ة ص�اح�ب 
نقطة، وی�ح�ت�ض�ن م�ل�ع�ب  24المركز الثامن عشر برصید 

االدارة المحلیة في السماوة مباراة ف�ری�ق زاخ�و ص�اح�ب 
نقطة مع ضیفھ فریق الس�م�اوة  16المركز األخیر برصید 

ن�ق�ط�ة، ف�ي  27الذي یحتل المركز الخامس عشر برصید 
ن�ق�ط�ة ع�ل�ى  41ما یلعب فریق الكھرباء السادس برصید 
 ملعب نادي التاجي مع فریق الصناعات. 

 م ا ا ا ز  أا

، آخر فرصة للیونیل میسي للفوز بكأس العالم لكرة القدم، والرد بقوة على ال�م�ش�ّك�ك�ی�ن 2018ستكون نھائیات روسیا 
 القائلین إن ال یمكن اعتباره واحداً من أعظم الالعبین على مر العصور، دون قیادة بالده للتتویج بالجائزة األكبر.

والالعبان اآلخران المنافسان على لقب أفضل العب في العالم على مر العصور، ھما البرازیلي ب�ی�ل�ی�ھ، واألرج�ن�ت�ی�ن�ي 
 دییغو مارادونا، فازا بكأس العالم، لكن سجل میسي الدولي ال یزال فقیراً على األقل وفقاً لمقاییسھ الشخصیة.

 5ی����ت����ض����م����ن وسیشارك میسي في نھائیات كأس العالم للمرة الرابعة، لكن سجلھ التھدیفي في البطولة وال�ذي 
 مباراة.مباراة ال یقارن بسجلھ في برشلونة، والذي یبلغ ھدفاً واح�داً ت�ق�ری�ب�اً ف�ي ك�ل  15أھداف في 

ث��الث م��رات، وشارك میسي في المباراة النھائیة لكأس العالم مرة واحدة، وفي نھائ�ي ك�أس ك�وب�ا أم�ری�ك�ا 
 لكنھ لم یحصل أبداً على میدالیة الفائز.

ال��دول��ي ف��ي وبدا أن میسي، یشعر بعدم ارتیاح في قمیص األرجنتین، ووصل األمر لدرجة اعتزالھ ال�ل�ع�ب 
 ، قبل أن یتراجع عن قراره بعد عدة أسابیع.2016

وال تتعلق مشكلة میسي ھذا العام فقط بتغییر البیئة، أو بعدم األل�ف�ة وال�ت�ج�ان�س م�ع 
 زمالئھ في المنتخب األرجنتیني.

فقد تعثر الفریق خالل تصفیات كأس العالم تحت قیادة ث�الث�ة م�درب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ی�ن، 
ونجح في التأھل بفضل ثالثیة میسي الرائعة في المباراة األخی�رة ف�ي ال�ت�ص�ف�ی�ات 

 أمام اإلكوادور.
وأدخل كل مدرب طریقتھ الخاصة، وھو ما ی�م�ث�ل ھ�زة ل�الع�ب قض�ى مس�ی�رت�ھ 

 بأكملھا یلعب بأسلوب برشلونة.
وعالوة على ذلك، لم یتمكن المدربان السابقان من التوصل ألفضل أسلوب ین�اس�ب 

م�ب�اراة ل�ألرج�ن�ت�ی�ن ف�ي  18العبین مختلفین الشباك ف�ي  9روعة میسي الفریدة، وھز 
التصفیات، وھو ما یعني في أفضل تفسیر عدم ثبات في المستوى، وف�ي أس�وأ تص�ور ی�ع�ن�ي 

 إضاعة للفرص.
مرات، ھو واحد من أفضل م�ن  5وال یمكن أن یشكك أحد في أن میسي أفضل العب في العالم 

لعب على مستوى األندیة عبر العصور، لكن الوقت ربما ل�م ی�ع�د ف�ي ص�ال�ح�ھ ب�ی�ن�م�ا یس�ع�ى 
 إلضافة میدالیة كأس العالم لخزانة ألقابھ.

 أر  ل ر  از وري ال
 

حصد فریق لایر مدرید اإلسباني، لق�ب دوري أب�ط�ال أوروب�ا ل�ل�ع�ام ال�ث�ال�ث ع�ل�ى 
التوالي بعد تغلبھ على لیفربول اإلنجلیزي بثالثة أھداف لھ�دف ف�ي ال�م�ب�اراة ال�ت�ي 

 جمعت الفریقین، الیوم السبت.
وبھذا الصدد، كشفت شبكة "أوبتا" لإلحصائیات، أن زین الدین زیدان، أول م�درب 

 یحقق لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.
كما ذكرت أن البرازیلي مارسیلو أول العب یصنع ھدفین في ن�ھ�ائ�ي دوري أب�ط�ال 

أھ�داف ف�ي  3، ب�اإلض�اف�ة إل�ى أن�ھ ص�ن�ع 2006أوروبا منذ ھنریك الرسون ف�ي 
 نھائیات التشامبیونزلیج متساویا مع أندریس إنییستا، العب برشلونة.

ألقاب ل�ب�ط�ول�ة دوري أب�ط�ال  4وأوضحت أوبتا أن توني كروس أول ألماني یحقق 
ألقاب مع لایر مدرید على التوال�ي ول�ق�ب م�ع ب�ای�رن م�ی�ون�خ ف�ي  3أوروبا، منھم 

2013. 
مرات متتالیة أحدھم عن ط�ری�ق رك�الت  3نھائیات على التوالي في التشامبیونزلیج، ویحقق اللقب  3وأشارت الشبكة إلى أن كیلور نافاس أول حارس یلعب 

 الترجیح. وحقق كریم بنزیما ورافاییل فاران لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مسیرتھما، كأول ثنائي فرنسي یقوم بذلك.
 2018و 2014وفي نفس السیاق، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البریطانیة، أن جاریث بیل أول بریطاني یسجل في نھائیین لبطولة دوري أبطال أوروب�ا 

 .1984و 1977منذ مواطنھ فیل نییل مع لیفربول 

مإ  ج ة ض ح  
 

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم ان العب لیفربول االنكلیزي محمد صالح ینتقل الثالثاء الى اسبان�ی�ا 
لتمضیة فترة عالجیة من االصابة التي تعرض لھا الس�ب�ت، وی�ؤم�ل م�ن خ�الل�ھ�ا ان ی�ك�ون ج�اھ�زا 
لنھائیات كأس العالم في كرة القدم. ولم یعلق النادي االنكلیزي على المعلومات ال�ت�ي أوردھ�ا االت�ح�اد 

 المصري في بیان عبر حسابھ على موقع "فیسبوك".
وأصیب صالح خالل مباراة النھائیة لدوري األبطال بین لیفربول ولایر مدرید االسباني الس�ب�ت ف�ي 

. وتعرض الالعب لالصابة بع�د نص�ف س�اع�ة ع�ل�ى 1-3كییف، والتي انتھت لصالح النادي الملكي 
-حزی�ران/ی�ون�ی�و 14انطالق المباراة، اثر احتكاك مع قائد لایر سیرخیو راموس، وخرج من الملعب متألما وباكیا، ما أثار مخاوف من غیابھ عن الموندیال (

 تموز/یولیو). 15
اسبانیا "ل�ل�ق�اء لى وفي بیانھ االثنین، أشار االتحاد المصري الى ان بعثة منھ تضم رئیسھ ھاني أبو ریدة وطبیب المنتخب محمد أبو العال ستتوجھ األربعاء إ

ق�ت ب�ھ ف�ي ل�ح� محمد صالح وطاقمھ الطبي التابع لنادي لیفربول ھناك، والذین سیتوجھون إلى اسبانیا غدا (الثالثاء) لخوض فترة العالج من اإلصابة ال�ت�ي
ب�ع�ث�ة ھ ب�نھائي دوري أبطال أوروبا". وأوضح انھ "تم اختیار إسبانیا حسب تقدیرات ورؤیة الطاقم الطبي لصالح"، وان األخیر سیبقى ھناك "ح�ت�ى ل�ح�اق�

اال ان�ن�ي ا، المنتخب في القاھرة". وكان صالح قد أكد في تغریدة لھ عبر "تویتر" األحد، كانت األولى لھ منذ إصابتھ لیل السبت، "كان�ت ل�ی�ل�ة ص�ع�ب�ة ج�د
 مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من انني سأكون في روسیا وسأجعلكم جمیعا فخورین".

 أضاف "حبكم ودعمكم سیمنحاني القوة التي أحتاج الیھا".
 رة"."خطولم یدل لیفربول بمعلومات رسمیة عن إصابة صالح منذ لیل السبت، حینما أصدر بیانا نقل فیھ عن مدربھ األلماني یورغن كلوب ان االصابة 

 حزیران/یونیو مباراتھا األولى في الموندیال، وذلك ضد األوروغواي في المجموعة األولى التي تضم أیضا روسیا والسعودیة 15وتخوض مصر في 
یش�ارك  ل�ذيویعول المصریون بشكل أساسي على صالح، أفضل العب في انكلترا ھذا الموسم وھداف الدوري االنكلیزي الممتاز، لقیادتھم في الموندیال، وا

 عاما. 28فیھ منتخب "الفراعنة" للمرة الثالثة في تاریخھ واألولى منذ 
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بحضوٍر بھي كبیر، غصت بھ قاعة مندي یھیا یھان�ا، ت�م     

عقد ال�م�ؤت�م�ر ال�ت�اس�ی�س�ي االول  20/5/2018مساء االحد 

 . لجمعیة سومر للثقافة والفنون

افتتح المؤتمر بكلمة ترحی�ب ب�الض�ی�وف وال�وق�وف دق�ی�ق�ة 

صمت حداداً على روح فقید ف�رق�ة م�ك�ي ال�ب�دري ل�ل�ت�م�ث�ی�ل 

(وادي صنیھر الزھیري). ثم كلمة شكر وتقدیر ل�ل�م�ن�ظ�م�ات 

الكنزبرا  : والشخصیات التي حضرت المؤتمر مشكورة وھم

البروفیسور ھیثم مھدي سعید، مكتب رئیس طائفة الصاب�ئ�ة 

المندائیین بالعراق والعالم، جمعیة بیت المندائی�ی�ن، م�ن�ت�دى 

الجامعیین العراقي االسترال�ي، الص�ال�ون ال�ث�ق�اف�ي، ال�ت�ی�ار 

الدیمقراطي، جمعیة بغداد الثقافیة، منظمة الحزب الشیوعي 

العراقي، فری�ق الس�الم ل�ل�درام�ا وال�ف�ن�ون، راب�ط�ة ال�م�رأة 

المندائیة، المؤتمر المندائي ال�ع�ال�م�ي/ الس�ی�د ف�ؤاد ج�اس�ب 

صبي، مجلس العائلة الخمیسیة ، مكتب ل�ی�م�اج ل�ل�ت�ص�وی�ر، 

 . مجلة النجوم

ثم ألقیت كلمات تھنئة ومباركة وترحیب واشادة بالمناس�ب�ة، 

 : وكانت على التوالي

الكنزبرا ھیثم مھدي سعید والسیدة صبا الخم�ی�س�ي رئ�ی�س�ة 

رابطة المرأة و د. بشرى العبیدي رئیسة منتدى الجامع�ی�ی�ن 

العراقي االسترالي وكلمة الریشما ستار ج�ب�ار ح�ل�و ال�ق�اھ�ا 

نیابة عنھ سالم ناصر الخدادي وكلمة د. موفق ساوا رئ�ی�س 

القت�ھ�ا ب�ال�ن�ی�اب�ة ع�ن�ھ  االسترالیة اكادیمیة الفنون العراقیة 

 السیدة عائدة السیفي.

 

 : ثم قرأت برقیات التھنئة والتي وردت للمؤتمر من قبل

الراب�ط�ة ال�م�ن�دائ�ی�ة ل�ل�ث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون، م�ج�ل�س ال�ع�ائ�ل�ة 

الخمیسیة، الناشط المن�دائ�ي ن�زار ی�اس�ر ص�ك�ر، وال�ك�ات�ب�ة 

خیری�ة ال�ھ�الل�ي ، ح�ی�ث ع�بّ�ر م�رس�ل�وھ�ا ع�ن ت�ھ�ن�ئ�ت�ھ�م 

 . ومباركتھم وامنیاتھم بنجاح اعمال المؤتمر

بعدھا كانت كلمة جمعیة سومر للثقافة والفنون قرأھ�ا س�الم 

 : جاء فیھا ناصر الخدادي رئیس الجمعیة

كانت البدایة .. دعوة للراغبین من لدیھ�م ال�ق�درة وال�رغ�ب�ة 

 .. بالتمثیل لتقدیم عمل مسرحي .. فلیأتِ 

تشكلت فرقة مسرحیة فتیة، ضمت نخب�ة  26/11/2016في 

واعیة مؤمنة باھ�داف�ھ�ا، ح�ریص�ة ع�ل�ى دی�م�وم�ة ع�م�ل�ھ�ا 

واستمراره، بما یخدم الحركة ال�ث�ق�اف�ی�ة، م�ن خ�الِل ت�ق�دی�ِم 

  اعماٍل جادٍة ھادفة.

وتیمناً باسم فنان ع�راق�ي ك�ب�ی�ر .. اث�رى الس�اح�ة ال�ف�ن�ی�ة 

بأعماٍل الزالت خالدة في ذاكرة الجماھیر .. واسٌم كبیر، ترك 

بصمةً واضحة في السینما والمسرح والتلفزیون، تم اختی�ار 

اسم الفنان الراحل مكي البدري لیكون اسماً وعنواناً لفرقتن�ا 

 . ، لیكون ملھمنا وقدوتنا في العمل

وارتأینا، بموافقة ومساندة جمیع اعضاء الفرقة ، ان ت�ك�ون 

منظمة مس�ت�ق�ل�ة ل�ن�ا ك�ی�ان�ن�ا ال�خ�اص ب�ن�ا .. ول�ن�ا اس�م�ن�ا 

ومساھمتنا في إغناء الحركة الثقافیة والف�ن�ی�ة ف�ي الس�اح�ة 

االسترالیة ، مع باقي المنظمات والمؤسسات العاملة ، ال�ت�ي 

اعطت وال زالت تع�ط�ي ن�ت�اج�ھ�ا وج�ھ�ودھ�ا بش�ك�ل واض�ح 

 . وكبیر

لقد وضعنا اقدامنا بخطواٍت واثقة ومدروسة .. ول�ن ن�ح�ی�د 

عن منھج الوعي الثقافي .. ونعلن لكم وامامكم ع�ن ان�ب�ث�اق 

جمعیة سومر للثقافة والفنون .. والتي س�ت�ك�ون ال�ح�اض�ن�ة 

والداعمة لكل المواھب والطاقات االبداعیة ولمختلف الفئ�ات 

العمریة .. وتكون رافداً مھماً م�ن رواف�د االب�داع ال�ج�م�ال�ي 

المتمیز برؤیة واضحة وھدٍف سامي ننشده جمیع�ا ونس�ع�ى 

  . لتحقیقھ من خالل برنامٍج شامٍل وغني

كما نمد ایدینا ونفتح قلوبنا م�ع ك�ل م�ن ی�رغ�ب ب�ال�ت�ع�اون 

البنّاء المشترك دون قیٍد او ش�رط .. خ�دم�ةً ل�رق�ي ال�ك�ل�م�ة 

 .واشاعة الفن الجمیل لنرتقي بالذائقة الفنیة للمجتمع

بعد ذلك كانت كلمة شكر وتقدیر بحق كل من ساھ�م وش�ارك 

وعمل على انجاح اعمال ال�م�ؤت�م�ر، وھ�م : ج�م�ع�ی�ة ب�ی�ت 

المندائیین، الترمیذا خلدون الناصح والدكتور عم�اد م�ط�ش�ر 

وكل االعضاء االحبة الذین فتحوا قلوبھم قبل ابواب ال�ق�اع�ة 

إلجراء بروفات عملنا الم�س�رح�ي ال�ق�ادم ول�ع�ق�د م�ؤت�م�رن�ا 

ھذا .. فالف شكر وتحیة لكم. فریق لیماج .. زیتون وح�ارث 

وبیومي وارام وزید وجمیع الكادر ال�ج�م�ی�ل. ال�ذی�ن واك�ب�و 

العمل معنا منذ بروفات المسرحیة االولى والى یوم ال�ع�رض 

والى االن .. والجھد الكبیر للشاب المبدع المتألق آرام اك�رم 

الذي ابھرنا بتصمیمھ الج�م�ی�ل ال�رائ�ع وھ�ذا الش�ع�ار ال�ذي 

ام��ت��زج��ت ب��ھ ال��ث��ق��اف��ة م��ع اص��ال��ة ال��ح��ض��ارة الس��وم��ری��ة 

الفنان الجمیل المبدع انمار الشاعر وال�ذي واك�ب  العظیمة. 

العمل معنا ایضا منذ بروفات المسرحیة االول�ى ال�ى ع�زف�ھ 

المتواصل طیلة عرضنا المسرحي الى تواص�ل�ھ م�ع اخ�وت�ھ 

الفنانی�ن ال�رائ�ع�ی�ن ال�ذی�ن حض�روا االن م�ع�ن�ا. وص�دی�ق�ي 

ورفیقي الشاعر المناضل سعدي جبار مك�ل�ف وال�ذي ك�ان�ت 

خطواتنا ندرسھا بعنایة وتنسیق تام. وصدیقي الغالي مرش�د 

الحداد .. االنسان الطیب ال�غ�ی�ور .. ال�ذي ك�ان�ت خ�ط�وات�ن�ا 

االولى على ی�دی�ھ وت�وج�ی�ھ�ات�ھ م�ن رس�م�ت ل�ن�ا ال�ط�ری�ق 

الصحیح بكیفیة ملئ الفورمات والتق�دی�م  ل�إلج�ازة. ك�م�ا ال 

ننسى صاحبة الموقف الكبیر والطیبة االصیلة والمثال الح�ي 

للجود والمحبة .. انھا االخت والص�دی�ق�ة وال�ق�ری�ب�ة ع�ائ�دة 

السیفي التي وقفت بكل طاقتھا ألجل ات�م�ام اع�م�ال وان�ج�اح 

 . ھذا المؤتمر .. فالف شكر وتحیة لِك الغالیة ام زیاد

ثم كانت مساھمة من شباب ف�رق�ة م�ك�ي ال�ب�دري ل�ل�ت�م�ث�ی�ل 

بعرض مشھد من مسرحیة (االید الوحدة م�ا تص�ف�ك) ن�ال�ت 

 . استحسان الجمھور

وبعد فترة االستراحة والضیافة كانت مش�ارك�ة ج�م�ی�ل�ة م�ن 

الفنانین الشباب حیث قدمت وصلة غنائیة احی�اھ�ا ال�م�ط�رب 

المتألق س�ام�ر الس�ع�دي ب�م�ش�ارك�ة ع�ازف ال�ع�ود ال�ف�ن�ان 

المطرب أنمار الشاع�ر .. ف�أل�ف ش�ك�ر وت�ح�ی�ة ل�ھ�م ول�ك�ل 

 . الفنانین الذین حضروا المؤتمر

قبل الختام ، القى فضیلة الترمی�ذا ك�ل�م�ة ب�ال�م�ن�اس�ب�ة أث�ن�ى 

وبارك تأسیس الجمعیة وتشجیعھ للثقافة والفن بشكل عام ، 

ثم القى السید كریم جاري كلمة باسم جمعیة بیت المندائی�ی�ن 

 . ھنأ فیھا جمعیة سومر

 

شاركت بتقدیم فقرات المؤتمر السیدة ماجدة الس�ب�ت�ي ال�ت�ي 

تألقت بوقوفھا على المنصة .. كما غطت ال�م�ؤت�م�ر ك�ام�ی�را 

المصورة المبدعة ماریا صالح ، فألف شكر وتقدیر وت�ح�ی�ة 

 لجھودھا وحضورھا الجمیل 

الشكر والتقدیر للفنان وجدي العاشق الذي جّھ�ز ال�ق�اع�ة بـ

 . (سستم الصوت) فالف تحیة لفناننا الجمیل

شكرا جزیال للذوق الراقي بتقدیمك�م ال�ھ�دای�ا ال�ج�م�ی�ل�ة م�ن 

باقات ورد رائعة من قبل مكتب رئیس الطائفة (عبد ال�ك�ری�م 

لعیبي وع�ام�ر ال�ح�داد) وراب�ط�ة ال�م�رأة ال�م�ن�دائ�ی�ة (ص�ب�ا 

 .الخمیسي) وام حسن زوجة المرحوم وادي الزھیري

بعدھا تم االعالن عن نھایة اعمال المؤتمر بالشك�ر ال�ج�زی�ل 

للحضور وكل من أبرق مھنئا ومب�ارك�ا ب�ن�ج�اح�ھ .. وج�رى 

  . تبادل التھاني والتبریكات وأخذ الصور التذكاریة

 150مالحظة مھمة جداً : قارب عدد الحاضری�ن اك�ث�ر م�ن 

شخصا .. حضروا جمیع�ا ب�دع�وات خ�اص�ة ول�م یُ�ن�ش�ر أي 

 اعالن في أي مكان للدعوة العامة .. فعذراً من الجمیع 

  ا ا ا اول    وان
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