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لوزارة الكهرباء
عدنان منشد

اضاءة-

خــــســـــارتـك األســبـــــوع
املــاضي كــانت قــاسيـة،
علــيك أن تــتجـــاوزهـــا
ـــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــذا األســـــــب
وبـــــإمـكـــــانــك القــيـــــام
بــعــــــمــل يــعـــــــــــــــوضــــك
اخلسـارة تـلك املهم ال
تــستـسـلم لـليــأس رقم
احلــــــــــــظ/ 4 يـــــــــــــــــــــــوم
الـــــسـعـــــــد/ اجلــمـعـــــــة

ـ ـ

ـ

ـ ـ

تـرابط حولك مجـموعة
جميلة من النساء كلهن
يحاولـن مرضـاتك وأنت
تـسعى إلى غـرض أسمى
يف تــوصـيلهـن إلــى قـمــة
املهنـة وهي طريق صعب
جـــــداً صفــــاتـك احملــبــــة
واملــســـاعـــدة سعـــدك كل
األيــــــــام رقــم احلــــظ/ 8
يــــوم الــــسعــــد/ االثــنــني

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

اجلــــمــــيـل فــــيــك هــــــــــــو
استقبـالك كل األجناس
بــــــذات األخالق والـــــروح
الــعـــــــظــــيــــمـــــــــــــة الــــتــــي
متتلكها- اتـصال هاتفي
يغـيـــر مجـــرى حـيـــاتـك
ويـسعــدك ويفتح عـليك
أفق اخلــيــــر مــن أبــــوابه
رقــــم احلـــــــظ/ 9 يـــــــــــــوم
الــــــسـعـــــــــد/ الـــثـالثـــــــــاء

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

جتتاحك فرحة كبيرة
بـحـــــصـــــــــولــك عـلـــــــــى
فــــرصــــة عــمل أفــضل،
استثمر الفرصة هذه،
وحـاول إفـادة عـائـلتك
ألنهـــــا بحـــــاجـــــة إلـــــى
املـــــــــال والـــــــــرعـــــــــايـــــــــة
واالهــــــتــــــمـــــــــــــــام رقــــــم
ـــــــــــــــــــوم احلـــــــــــظ/ 10 ي
الــــــسـعــــــــد/ الــــــســـبـــت

ـ
ـ

حــسنــاً فعلـت عنــدمــا
قـمت بـتخفـيف وزنك
ألن الــــســمــنـــــة كـــــانــت
وبـاالً علـيك وجعـلتك
عصبي املزاج، أما اآلن
بــــإمكــــانك أن متـــارس
حياتك بشكل طبيعي
رقـــم احلـــــظ/ 5 يـــــــــوم
الـــــسـعـــــــد/ الــثـالثـــــــاء

ســـمـــــــاتـك اجلـــمـــيـلـــــــة
جتـعـل مـحــــبـــــــــــوبــــتــك
تـعبــدك حــد الهــذيــان،
حـــــــاول أن تـخـفـف مــن
غـيــــرتهــــا ألن طــــالعـك
يــؤكــد مـحبـتك لهــا إذا
كــانت تــرغب يف الـسفـر
حــــــــــــاول تــــــــــــوديـعـهــــــــــــا
وإســمـــــــاعهـــــــا كلــمــــــات
تـرتـاح لهـا رقـم احلظ/
4 يــوم الــسعــد/ األحــد

احليـاة ال حتتمل غير
الكفــوئني، أمـا الــذين
يـعــــيـــــــــشـــــــــــون عـلـــــــــــى
الهــامــش، فهـم دائـمــاً
يـتـعكـــزون علـــى مجــد
زائل، اسـتثمر قدراتك
وال تــكـــن عـــبـــثـــيــــــــاً يف
حيـاتـك اليــوميــة رقم
ـــــــــــــــــــوم احلـــــــــــظ/ 19 ي
الـــــسـعـــــــد/ اجلــمـعـــــــة

ـ

كل األمــور بحــاجــة إلــى
إدراك واسع الحـتــوائهــا
رسـالــة من صـديـق فيهـا
عــتــــــاب وذكــــــريــــــات عــن
سـنـــوات خلـت اسـتــسلـم
للـراحة وكـن أكثر مـرونة
يف التعامل مع اآلخرين
رقـــم احلـــــظ/ 20 يــــــــــوم
الــــــــسـعـــــــــــد/ الــــــــســـبـــت

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الــــطــيــبـــــــة الـــــــزائـــــــدة
جتــعــلــــك يف مـــــــــــــــأزق
صعــب ابـــتعـــــــد قلـــيالً
عن احلــالــة هـــذه وكن
موضوعـياً يف مواجهة
األمــــــور، رســــــالــــــة مــن
صـــــديق تـــصلـك هــــذا
األسـبــوع رقـم احلـظ/
2 يــــــــــــوم الـــــــــسـعــــــــــــد/
األربــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ـ

ـ

تـصطـدم بـشخـص يحفـر
مــــن حتــــتــك بـــــــــــــإبـــــــــــــرة
وتـكــتـــشـف أنه متــــادى يف
ذلـك عليك أن تـصبـر وأن
تـكــــــون واقعــيـــــاً جـــــداً يف
مـــــــــواجـهـــــــــة مــثـل هـــــــــذا
الـــــشخــص وابــتعـــــد عــن
التصادم معه األفضل هو
احلـــــوار ألنـك مــنــتــصـــــر
علـيه يف كل األحــوال رقم
احلــظ/ 3 يـــوم الــسعـــد/
األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
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ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

حتب عملك ودقيق يف
أوقـــاتك طــارئ يـــدخل
حــيــــــاتـك عــن طــــــريق
فـتاة فيهـا كل الصفات
الـتي حتـلم بهــا فلـكيـاً
تعــشـقهـــا كـمــــا تعـــشق
وقـتـك فـكـن مــــواظـبــــاً
علـــى مــــا تعــــودته رقـم
احلـــــــــــظ/ 10 يــــــــــــــــــــوم
ــــــســـبـــت ــــــسـعــــــــد/ ال ال

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

حتـصل هــذا األسبـوع علـى
مــال لـم تـتــوقع احلـصــول
علـيه، حــاول أن تـسـتـثـمــره
بشكـل جيد- فـإذا رغبت يف
الـسفـر فهـذا وقـت منــاسب
جداً للـسفر حـاول أن تغير
طــــريقـــة حـيـــاتـك بــــوضع
ــــى ابــتـــســــامــــة دائــمـــــة عل
وجــهــــك فــهـــــــي تــفـــــــــــــــــــرح
صـــديقـك وتغـيــظ عـــدوك
رقـــــم احلـــــــــظ/ 14 يــــــــــــــــوم
الــــــــسـعـــــــــــد/ اخلـــمـــيــــــــس

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت اول

العقرب
21ت اول  20ت ثاني

القوس
21ت ثاني  20ك اول

اجلدي
21ك اول  20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلمات املتقاطعة
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1-عاصمة دولة أوربية
2-االسم الثاني ملمثلة مصرية

3-االسم األول ملمثل أمريكي
4-ضــــــد إبعــــــاد وجهـــــات الــنـــظـــــر

سيف قاطع
5-القطع العظيمة من اجليوش

6-الكلس واخالطه لطالء اجلدران
7-أجنزت وأكملت العمل

8-االسـم الـثــــانـي ملـمــثلــــة فــــرنـــسـيــــة
معتزلة

9-الــذي يقــوم بـــأعمـــال مبــدعـــة  من

الفاكهة
10-تأسيس شركة

11-دولة أوروبية  سنة باإلنكليزية
12-االســم األول للــمــمــثلـــــة يف )2(

أفقي

1-اضطرام  ضالة وشاردة
2-االسم األول ملمثلة مصرية

3-من األمراض  نذالة وحقارة
4-االسم الثاني للممثل يف )3( أفقي

5-االسم الثـانـي للمـمثلـة يف )2( عمـودي
مدينة تونسية

6-أثقال
7 -شلل يحدث يف أحد شقي البدن

8-آلة اجلمال واخلصب عند الفينيقيني
9- الة موسيقية

10- نهـر يف أفــريقيـا الغـربيــة  من شعـوب
أمريكا الوسطى

11-مرض يصحبه حمى وحرارة مرتفعة
12-استمع أو انظر مستخفياً

افقي

عمودي

اعداد حيدر محودي

أنا أكرهك أيها الظالم!
أنـا أكرهـك إيان كنـت، فأنت
يف اجلـيب جــوع، ويف القلب
يأس، ويف الرأس جنون وأنا
أحب الشبع واحلب والعقل
ــــــا وأكــــــرهـك يف حــــــديـقــتــن
اخلـلفـيـــة الــصغـيـــرة، ألنـي
أحـب الـــشجـــر والـثـمـــر ويف
الــبــيــت، ألنــي أحــب األهـل
ـــــة واألوالد وأنفـــــاس األحــب
ويف الـفــــضــــــاء، ألنــي أحــب
القـبــاب واملـــآذن والكـنــائـس

والعمارات الشاهقة
أيهــــا الـــظالم، أنــت العــــدم،
ــــــا أكــــــرهـك ألنـــي أحـــب وأن
احلـيـــاة أنـت اجلـمـــود، وأنـــا
أحب احلـركـة أنـت الصـمت

وأنا أحب الكالم
ولــكـــن لــك، أيـهـــــــا الــــظـالم
حـــــــســــنــــــــــات مــــن احلـق أن
أعتـرف بها فأنت يف اجليب
خـيـــر مـن ثعـبـــان أو حجـــر،
ويف القلـب خيــر مـن بغـض
أو حــســد، ويف الــرأس خـيــر

من خرافة أو سخافة
ـــــا أفــــضلــك يف احلقـــــول أن
على الـشوك والـعوسج، ويف
ــــدخــــان ــــى ال الفـــضـــــاء عل
والغـــازات، ويف الـبـيـت علـــى
اللـصــوص والــدمــويـني من
الـذين أباحوا حـرمة الناس

وسفك دمائهم
أنا ال أنسى أيها الظالم، إن
الصـمت الـذي عـشش فـينـا
مـنذ وقـت طويـل، جميل يف
بعــض األحـيـــان وإن الـكالم
بـغــيــــــر حـق جــــــرميــــــة، وإن
اجلـمـــود خـيـــر مـن حـــركـــة
لـيسـت فيهـا بـركــة وإذا كنت
أيهـا الظالم عـدماً، فـالعدم

خير من حياة الذل
واخلالصــــة، إن قلـبـي علـــى
ــــاء، ــــر الـكهــــرب الـــسـيــــد وزي
ومـــكــــتــــبـه الـــــــــشـخــــــصــــي
ومــستـشـاريـه، والبعـض من
ــــر مــــدرائـه العــــامــني، ودوائ
توزيعه املـبثوثة يف كل بقعة
ـــــــوطـــن مـــن بـقـــــــاع هـــــــذا ال
اجلـــريح- تـــرفقـــوا به، أيهــا
الـنـــاس، إتـــركـــوه وشــــأنه إن
قـطبـني كهـربــائيـني أقل مـا
يـكفـي لـتـــأجـيج الـضـــوء يف
أية بقعة من الـدنيا، فكيف
يف وطـــــن مـــــــــــــــا زال يــلــعــق

اجلراحات والدم؟!
ـــــة، وأنـــت يف بعـــض األمـكــن
أيهــا الـظالم، أســود طــاهــر،
تـنـتـمـي إلـيـك كل األلــــوان،
ـــــرغــم مـــن القـــــوى ـــــى ال عل
الــظالمـيــــة الكـــريهـــة الـتـي
تـكـــشــــر أنـيــــابهــــا بـني حـني
ــــا أحــبـك هـكــــذا، وآخــــر- أن
كأي عذراء ال تكدرها شهوة
وال تنـالهــا شبهـة إال يف عـز

الظالم!
وأنـت يــــا وزيــــر الـكهــــربــــاء،
عــلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرغــــــم مــــــن
مـــسـتـــشــــاريـك ومــــديــــريـك
العـــامـني ودوائـــر تـــوزيـعك،
فــأنت زاهـد بـالـشكـر لـذلك
ــــذر، أســتــمـــــــــــــــــــــيحــك العــــــــــ
وال أقـول لك شكـراً ولكـنني
أدل علـيـك وأهــتف: شـكــــراً

لك!
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كاظم غيالن
يتفق معظم البـاحثني واملهتمـني بشأن حقل
املــوسـيقــى والـغنــاء علــى أن الـغنــاء مالمـســة
جــمــــــالــيــــــة للــــــوجــــــدان، بل هــــــو رفـــيق أمــني

ومخلص ملشاعر الذات مبختلف ألوانها
ولقــد امـتــازت األغـنـيـــة العــراقـيــة مبـنجــزات
عظيـمة صنعتها قـابليات وإمكانيـات إبداعية
علـــــى مــــســتـــــوى الـلحــن والــنــص واألداء ويف
مخـتلف حـقب الــزمــان العــراقـي، ومبخـتلف
أطــوار هــذا الـغنــاء الــذي اكتــسب هــويتـه من

البيئة والذات على حد سواء
يف احلقبـة الـتي سـبقت سقــوط نظـام صـدام
عـــصف اخلــــراب مبـــشهــــد الغـنــــاء العــــراقـي،
ولـرمبا كان لصناعة هذا اخلراب دور ملموس
من خالل املــؤسسـة الـفنيـة امللحقـة بتــركيبـة
سـلطـة الـنظـام، ومــا شيـوع ظـاهـرة )األغـنيـة
الـشبــابيــة( التـي روجت لهـا مـؤسـســة املقبـور
عـــدي إال واحـــدة مـن ظـــواهــــر ذلك اخلـــراب
الــذي عمـد إلــى تخــريب الــذائقـة والـتمـادي

على أصالة الغناء العراقي
بعــد سقـــوط النـظــام شهــدت ســاحــة الـغنــاء
العــراقـي انحـســاراً مــؤسفــاً، تعـــددت أسبــابه،

ولكن مهما تعددت ال ميكن أن تكون مبررة
للـــتعـــــــرف علـــــــى تلـك األســبــــــاب كــــــان هــــــذا

االستطالع:
حجم الكارثة

الـنــــاقــــد املــــوســيقــي )فالح املـــشـعل( وضـمـن
تخـصــصه ومـتـــابعـته ورصـــده الـــدقــيق لهـــذا

املشهد قال:
األغـنيــة نتــاج جمـالـي تتـصل بخـطـي إنتـاج،
األول يعتمـد قيم اجلمال التجريدي املتمثل
باملـوسيقـى، واآلخر هـو النص الغـنائـي الذي
تــــؤســـس املــــوســيقـــــى علــــى ظـالله وإشـــــاراته
احلسـية والـدالليـة صيغ الـترجـمة- إذن ثـمة
حتـصيل جمالي يـحتطب الوعـي االجتماعي
مضـافـاً إلــى جمــاليــات االشتغـال املـوسـيقي،
ولو دققنا تـاريخياً يف الذاكرة املوسيقية جند
أن سلسلـة النتاجـات الغنائـية العظيـمة بدءاً
مـن املغـنـي تــشـكل األنـــاشـيـــد يف بالد ســـومـــر
ابــتهــــاجـــــاً بعــــودة اخلـيــــر ودمــــوزي ومــــواسـم
احلــصـــاد وصـــوالً إلـــى تـــرانـيـم اآلســـى الـتـي
تصـدى لها داخل حسن مختـزالً ومعبراً على
نحــو شــرعـي عـن دهــور الـــوجع الــذي أصــاب
اجلـنـــوب العــراقـي، مـن هـنــا فــإن األغـنـيــة ال
تولد مبـرسوم حكومي وما تـطرحه املؤسسات
الفنيـة من قـرارات إنتـاجيـة ألغنيـة سيـاسيـة
ال يعـــد ســـوى حـــرث يف بـئـــر أو احـتــطـــاب يف

علي حامت
عـــمل الــــسـكـــــرتــيـــــرة يف املـكـــــاتــب
األهلـيــــة والــــدوائــــر احلـكــــومـيــــة،
محفــوف بـــالكـثـيــر مـن األقـــاويل
والــــشــــــائعــــــات، بــــــالــــــرغــم مــن أن
السكرتـيرة تقدم خدمة تتمثل يف
تــنـــظــيــم وتــنــــســيق الـكــثــيـــــر مــن
املواعـيد، والتـذكير بهـا، يف الوقت
الــــذي يكـــون فـيه مـن تعـمل مـعه
مـــــــــزدحـــمـــــــــاً مبـفـــــــــردات الـعـــمـل
وانــــطـالقــــــــاً مـــن أهـــمـــيــــــــة عـــمـل
الــسكـــرتيــرة ومــا تـتعــرض لـه من
شـــائعــات وأقـــاويل قـمـنــا بــإجــراء
هــذا الـتحقـيق، مـن خالل اللقــاء

بعدد من السكرتيرات-
قدسية العمل احلالل

يف إحدى عـيادات أطبـاء األطفال
يف بـغداد اجلديدة كـانت لنا وقفة
مع اآلنــســـة مـنـتهـــى الـتـي تعـمل
سكـرتيـرة طبـيب أطفـال حــدثتنـا
عـن عـمـلهــــا والـــصعــــوبــــات الـتـي

تواجهها فقالت:
أنـــــا أعــمل يف هــــــذه املهــنـــــة مــنـــــذ
سنـوات وأقـدس عـملي وأجــد فيه
متعـة السـيمــا إني أقـدم اخلـدمـة
ألطفـــــــال صغــــــار هــم مــــســـتقـــبل
الـــبالد، ومــن عـــملــي هـــــــذا أعـــيل
عـــــائلـتـي أمــــا الـــصعــــوبــــات فــــإن
الـوضع األمني املتـدهور هـو أولها
بـاإلضافة إلى أن بـعض الناس ما
زال ينـظر إلـى السـكرتـيرة  بـشكل
فـيه ريـبـــة وشك حـتـــى إن كـــان يف
مجــــال إنـــســــانـي أال وهــــو الــطـب
وعن مدى مـصداقية ما يقال عن
الـسكـرتيـرة من إنهـا تـأخـذ أجـوراً

روما )ا ف ب(
ذكـــرت صحـيفـــة )كـــوريـيــــريه ديال سـيـــرا( ان
استــاذا ايـطـــاليــا احـيل الــى الـتقــاعــد تلقــى
عـشــرات االتـصــاالت الهــاتـفيــة بعــد ان وضع
اعالنـا لتـتبنـاه عـائلـة مقـابل تـأديـة خـدمـات

اجلد، هربا من الوحدة
وكــتــب جــــــورجــيــــــو اجنـــيلـــــــودزي يف االعالن
)مـتقــاعــد، 80 عــامــا، اسـتــاذ ســـابق سـيــزيــد
بـ500 يـــورو شهــريــا مـيــزانـيــة عـــائلــة تـتـبـنــاه
مقــــابل خـــدمـــات( واضــــاف انه يـــرغـب يف ان
يكـــون يف العـــائلـــة طالب ملــســـاعـــدتهـم علـــى

أزمة األغنية العراقية يف عيون اآلخرين
)32( ألـف أغــــنــــيــــــــــــة خــــــــــــالــــيــــــــــــة مــــن الـعــــــــــــاطـفــــــــــــة!
بعــــضهــم يـــتهــم )الـــــســـتاليــت( وآخــــــر يـــطــــــالــب بــتــــــوفــري األمــن

واالتهامات
يف محــــاولـــــة إليجـــــاد معــــاجلــــات إن لــم أقل
مقتـرحـات للخـروج من األزمــة التي ميـر بهـا
الغـنــــاء العـــراقـي، فـــابـتـهجـنـــا لـلعـــديـــد مـن
التـصريحـات التي نـشرتهـا صحافـتنا ولـرمبا
كـان يف مقــدمتهــا خبـر عــودة التعـاون الفـني
بـني املـطـــرب سعـــدون جـــابــــر وامللحـن املـبـــدع
كـوكب حـمزة بـعد فـترة جـفاء طـويلـة بينهـما
تسـببت بهـا املـؤسســة الفنيـة السـابقـة إذ كـان
جابر مضطراً حلـجب اسم كوكب من أشرطة
الكـاسيت التي كـان ينتجهـا أيام نـظام احلكم
الـسابق نظـراً للحظـر املفروض علـى اسمه كونه
فنـاناً عراقيـاً معارضاً يعيـش يف املنفى، يف الوقت
ذاتـه هل أحلـــان حـمـــزة اجلـــديـــدة تـنـــسجــم مع
حـنجـــرة سعـــدون جـــابـــر حـــالـيـــاً، هـــذا الــســـؤال

يفرض نفسه من دون مجال للجدل
اتهـامـات عـديـدة وشبه مـؤكـدة أشـارت إلـى مكـوث
حـــامت العـــراقـي خـــارج العـــراق خــشـيـــة تعـــرضه
لالعـتـــداء ملـــا عـــرف به بـ)مـطـــرب أبـــو اللـيـثـني(
نسبة لنجلي الرئيس العراقي اخمللوع، بينما برر
الفنـان هيـثم يـوسف مكـوثه يف سـوريـا مع أفـراد
عــــائلـته بــسـبـب تـــردي األوضـــاع األمـنـيــــة داخل

العراق
املعاجلات مبجملها تفرض فتح صفحة جديدة
ملطربينـا العراقيني وحمـايتهم الشخـصية وهذه
طبعاً من مسـؤولية املؤسسـة الفنية اجلديدة،
إضــافــة إلــى ضـــرورة بث األغـنيــات العـــراقيــة
التي تنتمي لألصالة واإلبداع من قبل قنوات

البث احمللي املرئي منه واملسموع

بـــالــــدربكــــة الغـنـــائـيـــة الـتــي يهـيـمــن علــيهـــا
)الفيـديـو كلـيب(- لقـد غـدت األغـنيـة بحـكم
الـشـاشــات عمالً مــرئيــاً وليـس مـسمـوعــاً، كنـا
وإلـى حــد سنـوات قـليلـة نـسـمع ذلك الـشجن
الغنـائي الذي يدغدغ عواطفنا- أغنيات ياس
خـضــر وريـــاض أحمــد وكـــرمي منـصـــور وعبــد
فلك وآخــرين، أمــا بعــد سقــوط النـظــام فـلم
نعد نـسمع أغنيات عراقية باستثناء ما قدمه
الـفنــان حــسن بــريـسـم وبحــدود أغـنيــات ذات
طــابـع سيــاسـي مع أن خـطــاب العــاطفــة اآلن
بحـاجـة إلـى مـن يتـرجـمه لنــا علـى مــستـوى

الغناء
وفروا األمن

بحــــــدودي لــم أســتـــمع إال لـــصــــــوت  فــيــــــروز
الشجي وهو يطربني كل صباح

هكـــذا ابـتـــدأ  نــــافع عـبــــد العـبـــاس  صـــاحـب
مكتب استنساخ حديثه معنا وأضاف:

ملـاذا تـريــدون من املطـربني العـراقيـني أغنيـات
جـديـدة وأوضـاعنــا األمنيـة غيـر مـستقـرة، إن
مـن حقـهم أن يـتحــوطــوا ويـســافــروا تخلـصــاً
مـن ظـــاهـــرة اخـتـطـــاف الـطـــاقـــات واملـــواهـب،
كـتلك التي حصـلت مع عقول عـراقية علـمية
كـاألطباء البارزين مـثالً وهي محاوالت ابتزاز
ومقـايضـة قـد يتعـرض لهـا املطـرب، فــالسالم
واألمـن إن تـــــوفـــــرا فهـمـــــا احلـل األسلـم لـكل

أزماتنا مبا فيها أزمة األغنية
تصريحات احللول

الـــواقع الـــوخـم هـــرب مـن الـــوطـن األكـثـــريـــة
السـاحقة مـن املبدعني املـوسيقيني، ومـا زالوا
غـــائـبـني انـتـــاجـيـــاً- هـــذه األمــــور مجـتــمعـــة
عطلت حـضور األغنية بـاالجتاه املعنوي، وإذا
ذهـبنـا إلـى اإلمكـانـات املــاليـة الـتي تـتطـلبهـا
الـعمـليـــة اإلنتـــاجيـــة فيــصبـح من املـتعــذر أن
نـنـتج أغـنـيـــة تـكلف مـبـــالغ بـــاهـظـــة مـن دون
غــطـــــاء مـــــالـي مـن أيـــــة جهـــــة حـكـــــومـيـــــة أو

منظمات اجملتمع املدني
اختالل

الـظواهـر الشـاذة واضطـرابات الـوضع األمني
هي األخــرى لعـبت دوراً مـلمــوســاً يف الـغيــاب
الذي حصل لألغنيـة العراقية، وهـذا ما أشار
إلـيه طـبـيـب األمـــراض الـنفــسـيـــة الـنـــاقـــد د
حـسني سـرمك حـسن حـيث أكــد إن االنفالت
احلــــاصل يف املـــشهــــد العــــام ال ميكـن ملـــشهـــد
األغـنيــة أن يتخلـص منه، بل هـو اآلخـر نـاله
االنفالت لـيتـسبـب يف اختالله اخـتالالً ليـس
بــالـطـبيـعي، يـضــاف لــذلك الــوضع الـنفــسي
لـلفنـان بـوصفه إنـسـانـاً غـايـة يف احلـســاسيـة
أصبح وضعاً مرتـبكاً للغاية ممـا يبعده متاماً
عن متـــاسك يــؤدي به إلـــى صنــاعــة األغـنيــة

التي هي من أصعب صناعات الذات
إسألوا )الستاليت(
عصام مطشر  خريج معهد إدارة  قال:

لم نـعثــر علــى أغــانـينــا العـــراقيـــة يف بيـــوتنــا
بحـكـم غـــــزو )الـــســتاليـت( الـــــذي ميــطـــــرنـــــا

هواء وتلك اإلشارة تكفي، إذ قـدمت للطاغية
صـــدام )32( إثـنــــان وثالثــــون ألف أغـنـيـــة لـم
تـستطـع واحدة منهـا أن تؤنـس وحشته داخل

حفرة العنكبوت
وعـــودة جملـــرى الـــســـؤال فـــإن األغـنـيـــة نـتـــاج
حـضـــاري، هـــذا بـــاتفـــاق الـفالسفـــة والـنقـــاد،
واحلــضـــارة أنـتجـتهــــا مجـتـمعـــات مــسـتقـــرة
ببناها االقتصاديـة واالجتماعية والسياسية،
وإزاء االنهـيــــارات الـكـبــــرى الـتـي حـــصلـت يف
عــــراقـنــــا بعــــد سقــــوط الــــدكـتــــاتــــوريــــة فــــإن
الـوظـيفـة الــسيــاسيـة واالجـتمــاعيــة ارتكـبت
كثيـراً وسـيطـرت علـى أهـدافهـا أسئلـة طـارئـة
لكنهـا مـؤثـرة ومـزعجــة ونقصـد بهـا أجنـدات
اإلرهـاب التي استباحت البالد وحطمت أمنه
النفـسي واملعيشـي، باإلضافـة إلى ثمـة قضية
يف غايـة األهميـة يعرفهـا املشتغلـون يف قطاع
املـوسيقـى العـراقيـة، وتتـمثل بـحجم الكـارثـة
الـتـي سـيــطــــرت علـــى قــطـــاعـــات املـــوســيقـــى
والغـنــــاء حـيـث ســــادت الـنـفعـيــــة املـبـتــــذلــــة
والــســـذاجـــة والــســطحـيـــة وأســـالـيـب الـنفـــاق
واألمـيـــة واملـتـــاجـــرة والــسـمــســـرة، وإزاء هـــذا

السكرتيرة-
ـــــــــــــرزق! ـــــــــــــات- وطــلـــــب ال ـــــــــــــائــع بـــــني الـــــــــــش
خـــــــــــدمـــــــــــة كــــبــــرية تـقـــــــــــابـل بـــــــــــالــــنــكـــــــــــران

ـ ـ ـ
مـن خالله إلــى مضـايقـات كـثيـرة
خـاصــة يف ظل الـظـروف األمـنيـة
غيــر املـسـتقــرة وهــذه املـضــايقــات
تـبـــدأ مـن سـيـــارة األجـــرة وصـــوالً
إلـــــــــــى أصـحـــــــــــاب احملـالت الــــتــــي
تتــواجــد الـعيــادة فـيهـــا وحتــى إن
املـــراجعـني مـن املــرضــى ال تــسلـم

منهم السكرتيرة
واألطبــاء ميـنحــون أجــوراً قلـيلــة
للسـكرتـيرة وهـذا ما يـدفعهـا إلى
أخــذ اإلكــرامـيــات مـن املـــراجعـني
وهـــذه إهـــانـــة لعـمل الـــسكـــرتـيـــرة
ولــكـــن احلـــــــــاجـــــــــة إلـــــــــى الـعـــمـل

تضطرنا إلى حتمل كل ذلك
قوة الشخصية

وكانت وقفتنا األخيرة مع اآلنسة
إلهـــــام كـــــرمي مـــــديـــــرة مـكــتــب يف
عــمـــــــارة الفـــتح شــــــارع الــنـــضــــــال
لـتحــدثـنــا عـن الــشـــائعــات وعـمل

السكرتيرة فقالت:
املـوضـوع ال يحتـاج سـوى إلـى قـوة
شخــصيــة املــرأة العــاملــة يف هــذا
اجملـــال فــضالً عـن ثقـــافـــة عـــامـــة
واطالع خــاصـــة إن العــراق الـيــوم
يحتـاج إلى كل فـرد فيه من رجال
ونساء لكي نعيد بناء هذا الوطن
الـــذي دمـــرته احلـــروب واحلـصـــار
واألعمـال اإلرهــابيـة ولـنتــرك كل
الشـائعات جـانباً ونـتعاون كـلنا يف
إعــــادة احلـيــــاة إلـيـنــــا صحــيح أن
هـــنــــــــالــك اســـتـغـالالً مـــن بـعــــض
أصحــاب املكــاتب خــاصــة املكــاتب
الـوهميـة، للـسكـرتيـرة ولكن املـرأة
القـويـة ال تــستغـل وتبقـى تـصـون

نفسها يف كل عمل

تفـرض شخـصيتهـا علـى صـاحب
العمل وكـذلك زبـائن هـذا املـكتب
أو ذاك صـحيـح إن هنـــالك بعـض
النـســاء تتخـذ هــذه املهنــة غطـاءً
ألغـــــــراض دنــيــئـــــــة ولـكــن أغـلــب
اللـواتي يعمـلن يف هذه املهـنة هن
بـنـــات عــــوائل وميـتـلكـن شهـــادات
جــــامعـيــــة يف اإلدارة والـتــــرجـمــــة
عـلمــاً إن بعـضــاً منـهن يـتقــاضني
رواتـب عالـية جـداً ملا يقـدمنه من

خدمات جليلة
عمل مزعج

يف وقفـة مع السيـدة أم مصـطفى
سكــرتـيــرة لعـيــادة طـبـيـب أسـنــان

قالت:
إن العـمل سكـرتيـرة ويف أي مكـان
هــو عـمل مــزعج تـتعــرض الـفتــاة

مـقـــــــابـل إدخـــــــال املـــــــريــــض إلـــــــى
الــطـبـيـب، قــــالـت لـيـــسـت هـنــــاك
صحــة لهــذا القــول وإمنــا هـنــاك
نظـام التـسجيل وكل حـسب دوره،
وتـبقــى اإلكــراميــة علــى قــدر أهل

الكرم
األخالق هي األساس

يف مكتب جتـاري ومقاوالت عـامة
يف ســـاحـــة األنـــدلــس كـــانـت لـنـــا
وقفـــة مع الــسـيــدة نــور أم أحـمــد
لــتحــــدثـنــــا عـن عـمـلهــــا كـــــونهــــا

سكرتيرة يف مكتب أهلي قالت:
العــــامل األهـم واألســــاس يف أيــــة
مهنة هي أخالق صاحبها ومن ال
متـتلـك األخالق فـــإنهــا ال تـنجح
أبـداً يف عـملهـا إال أيـامــاً معـدودة
فقـــط ولـكــن صـــــاحــبــــــة األخالق

إجراء جديد ملكافحة رسقةاهلواتف النقالة يف إيطاليا
روما  )آكي( 

اشـتكــى املـــواطنــون اإليـطـــاليــون يف الــسنــوات
األخـيــرة اسـتفحــال ظــاهــرة ســرقــة الهــواتف
الــنقـــــالـــــة، ولــم تفـلح اإلجــــــراءات العـــــديـــــدة
املـتخــذة من طــرف الـشــركــات املــسيّــرة لـســوق
الهــواتف الـنقــالــة مـثل فــودافــون وتيـم ووينــد
من احلـد مـن انتـشـار هــذه الظـاهــرة علمـا أن
عــدد الهــواتف يف إيـطــالـيــا يـتجــاوز خـمـسـني
مليونا أخيرا اتفقـت هذه الشركات على وضع
معلوماتها اخلـاصة بالزبائن يف بنك مشترك
للـمعلــومــات يــسـمح بـتــوقـيف تــشغـيل جهــاز
الهــاتف الـنقــال مبــاشــرة بعــد تـبلـيغ صــاحـبه

بتعرّضه للسرقة 
ومـن املـتــــوقع أن يــــدخل هــــذا اإلجــــراء حـيــــز
الـتنـفيــذ بــدايــة مـن 30 من حــزيــران القــادم،
غـيــــر أن مفعـــوله سـيــشـمل دولـتـني كفـــرنــســـا
وبـــريـطـــانـيـــا فقـط، ولـن ميـــسّ بلـــدان أوروبـــا
الــشــرقـيــة حـيـث تـبـــاع جل الهـــواتف الـنقــالــة
اإليطالـية املسـروقة قي الـسوق السـوداء وثمة
مشـروع قيد اإلجنـاز يخص كل بلـدان االحتاد
األوروبــي ومقــــره يف العـــاصـمـــة األيـــرلـنـــديـــة
وسيـدخل حيـز التـنفيـذ يف الـسنـوات الـقليلـة

القادمة

الـــوحـــدة تـــدفع مـتقـــاعــــدًا للعـمل مـــرة أخـــرى
دراساتهم

واوضح اجنـيلــودزي، املـتقــاعــد يف بلــدة ســان
بـــاولـــو داي كفـــالـيـيـــري )45 كلـم مـن رومـــا(،
للــصحــيفــــة انه لـيـــس يف حــــالــــة عــــوز لـكــنه
يعـاني الـوحـدة بعــد ان امضـى طـوال حيـاته

يعلم اليونانية والالتينية للشباب
وقـال )اتـصلـت بي عـشـرات االســر من جـميع
انحـاء ايـطــاليـا، مـن ميالنـو وفـراري واسـتي
)شـمــال( وكـتـنــزارو )جـنــوب( وطلـبـت جـمـيع
االسر ان اعلم اوالدها او احفادها وساجتمع

بها جميعا(


