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حرائق جديدة
جمال كرمي

اضاءة

التنـتظر الفـرصة كي
تــأتـيـك، بل انـتـــزعهــا
بـــاحلكـمــة والــدرايــة،
حـيـــاتك حتـتـــاج الـــى
جتــــــــديــــــــد، الــــــسـفــــــــر
يـجــــــــــــديـــك نـفـعــــــــــــاً
وكــــــــذلــك ممــــــــارســــــــة

الرياضة.
رقم احلظ/4

يوم السعد/االربعاء

ـ ـ

خـصـــامك األخـيـــر مع
احلــبــيــب المــبـــــــرر له،
حـــاول الـتـصـــالـح معه،
من أجل ادامة العالقة،
والــبحــث عــن فـــــرصـــــة
لـتجــديــدهـــا، كنـت أنت
املـبـــادر، والتـتـبـــاطـــأ يف

اتخاذ القرار.
رقم احلظ/5

يوم السعد/الثالثاء

ـــــى مـــــازلــت تعــيــــش عل
ــــاريخ قـــدمي، وتـتـــرك ت
احلـــاضـــر يــتعـثـــر، كـن
اكـثر تفـاؤالً وانسجـاماً
مع حــــاضـــــرك وابحــث
عــن فـــــــرصٍ جـــــــديـــــــدة
بـــإمـكـــانهـــا ان تـنـقلـك
مــن حــــــال الــــــى حــــــال

افضل.
رقم احلظ/17

يوم السعد/اجلمعة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ــــــــام الـقــــــــادمــــــــة االي
حـــافلـــة بـــاملفـــاجـــآت
الــســـارة رســـالـــة مـن
صــــديق، ومــــواجهــــة
ــــــــــب، ــــــــــي مـــع احلــــــــــب
ومـشروع جتـاري يدر

عليك ربحاً وفيراً.
رقم احلظ/10

يوم السعد/األحد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ابـــتـعـــــــد عـــن الـــتــــــشـــنـج،
وابـحـــــث عـــــن مـــــنـفــــــــــــذ
لـتــسـتـــرخـي مـن خـالله،
مشروع اجتماعي بحاجة
الى دعمه باملال ليكتمل.

التلـتفـت الـــى الـــوراء كـي
التـــتـعـــثــــــــر خــــطــــــــواتــك

القادمة.
رقم احلظ/15

يوم السعد/السبت

ـ
احلـيـــاة بحــاجــة الــى
الـتـنــــويع. فــــالــــركــــود
يــــــشـــبـه املــــــــوت، ولـــن
ـــــــــر املـلـل يـجـلــــب غــــي
والــتـكــــــرار، الفـــضـــــاء
واســـع امــــــــــــــــــــــــــامــــــك
وبـامكانك اللعب فيه

على هواك.
رقم احلظ/18

يوم السعد/اخلميس

ـ

ـ

حــيــــــاتـك عــبــــــارة عــن
روايـــــــة رومـــــــانـــــســيـــــــة
فــصـــــولهـــــا مــتعــثـــــرة،
المتـــــــنــح نــفــــــــــــــســـــك
بـالكـامل للحـبيـب كي
تـستـطيع ان تـتصـرف
بشكل موضوعي بعيد

عن االنكسارات
رقم احلظ/25

يوم السعد/األحد

ـ

رســــــــالــــــــة االســـبــــــــوع
املاضـي كانت حـافلة
بــاملفــاجــأت الـســارة،
وانعـكــــســت اثـــــارهـــــا
عـلــيـك ايـجـــــــابــيـــــــاً،
ابـــتعــــــد عــن اجــــــواء
القـلق واحلـــــــزن كــي

التنغمر فيهما
رقم احلظ/11

يوم السعد/الثالثاء

مــازالت اثـارهـا الـدوامـة
التـي مررت بـها االسـبوع
املــــــــاضــي  عــــــــالـقــــــــة يف
ذاكـرتك ويف سلـوكك كن
شجــــاعــــاً والتـخف، ألن
احلــيــــــاة حتــتــــــاج الــــــى
الشجعـان الذي يـغيرون
مـجـــــــراهـــــــا بــني لــيـلـــــــة

وضحاها.
رقم احلظ/20

يوم السعد/اخلميس

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الكـتـــاب االخـيـــر الـــذي
قرأته منحك معلومات
دقيقـة عن عالقـة املـرأة
بــالــرجل، ولـكن الــواقع
هـو شيء آخـر، بـامكـانه
ان ميــنحـنــــا مــــانــــريــــد
بـــــطــــــــــريـقــــــــــة أفـــــضـل.
مفــــاجــــأة يف الــطـــــريق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــك ال
رقــــــــــــــــم احلـــــــــــــــــــــــظ/22
يـــوم الـــسعــــد/االربعـــاء

ـ ـ

الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة جتـــــــــدد
نــــــــشـــــــــــاطــك الـعـقـلــــي
واجلـــسـمـي اسـتـمــــر يف
ممـــــارســـــة الـــــريـــــاضـــــة،
لـتبـتعــد عـن التــرهل يف

اجلسم والنفس.
مــــشــــــاريع جـــــديـــــدة يف

الطريق اليك.
رقم احلظ/7

يوم السعد/االثنني

خطــواتك تـتعثـر يـومـًا
بـعـــــــــد آخـــــــــر، وكـــــــــأنــك
المتــتلـك أي قـــــدر مــن

اخلبرة.
تلمس طريقك بحكمة
ومقــــــدرة كــي التـــضـــيع
عليك الفرص، وتخسر

نفسك يف النهاية.
رقم احلظ/2

يوم السعد/السبت

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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12

1-راحـــــة الــيـــــد-حـــــرارة املـــــاء بــني
البارد والساخن.

2-قاسيت االوجاع وغيرها.
3-اليـبــــاح به- يقـطـــر االنـــاء مبـــا

فيه.
4-عودتي.

5-لعبة والدية- ألني خشونة الثوب.
6-نسل واوالده.

7-تسترد ما اخذ منها.
8-اغنية لفريد االطرش.

9-تزوير يف العملة او غيرها.

10-االســـم االول للـــمغــنــيــــــة مــن 4
)افقي(اخلص من حادثة ما.

11-ممثلة وراقصة مصرية.
12-ممثلة ومطربة مصرية.

1-العب كرة قدم برتغالي.
2-منزلي.

3-الرابطة اجلوية للطيران املدني.
4-االسـم الـثـــانــي ملغـنـيـــة فـــرنـــسـيـــة-شـــاعـــر

ايطالي.
5-ممثل مصري.

6-االسـم االول لـكـيـمـيــــائـي ســــويـــســــري نــــال
جائزة نوبل.

7-احدى القديسات.
8- غـطـــاء املنــزل او الغــرفــة مـن االسمـنت او

اجلص.
9-قـــصــيـــــدة مـــــشهــــــورة للــبـــــوصــيـــــري-راتــب

اومعاش.
10-التمثال.

11-االسـم الثــانـي للـكيـميـــائي يف 6 )افـقي(-
عز ورفعة.

12- عاصمة اسيوية.

افقي

عمودي

اعداد حيدر محودي

مــرة، يف الــرؤيــا، وجــدتـني،
مـحـــــــاصـــــــراً بـقـــمـــــــامـــــــات
مخــيفـــة ومـــروعـــة، أراهـــا،
تــــزحف يــــومــــاً بعــــد آخــــر،
ـــــاجتـــــاه مـــــأواي، وادركــت ب
حـيـنهـــا، أن املعـنـي يف هــذا
ـــــا، ـــــري أن ـــــرب ــــــزحف الــب ال
وســيــتــم تـــنفــيــــــذ خـــطــــــة
الـــــــــزحـف مـــن مـــنـــــــــافـــــــــذ
ومــداخل الـبيـت البــسيـط،
أنئـذ، فكرت جيـداً بالـدفاع
الــســـريع واتخــاذ اجــراءات
حتـصـيـنـيـــة عـــاجلـــة، غـيـــر
انهــا، كمــا يبـدو، قـد بـاءت
بـالـفشل، ورأيـت القمـامـات
تـهجـــم دفعـــــة واحــــــدة مع
جــيــــــوشـهــــــا اجلــــــرارة مــن
الـذبـاب االسـود والـرمـادي
الـــداكن، تـتقــدمـهم ســرايــا
مـن الـعفـــونـــات اخلــــانقـــة،
ــــــــــــة، مت واملــــــــــــواد املــــتـحـلـل
االقـــتـحــــــــام وانـــتـهــــــــى كـل
شـيء، كــــدت أخـتــنق لــــوال
صـيــــاح الــــديـكــــة الـيــــومـي
الـذي انقـذنـي من كـابـوس
ــــــــس تـلـــك ممــــيــــت، لــــم أن
الـرؤيـا، لـكن ممـا يـذكــرني
بهـا يـوميـاً أينمـا ذهبت يف
بغــــداد واملــــدن العــــراقــيــــة
االخـــرى، بـكل مـنـــاحــيهـــا،
ـــــــزحـف احلـقـــيـقـــي هـــــــو ال
وليـس الرؤيـوي، لقمـامات
وأزبال، اكتسحت الساحات
والـشوارع ومـافوق اجلـسور
ــــى ومــــاحتــتهــــا وصــــوالً ال
املستشفيـات واملنتزهات إن
وجدت حتـى باتت مـشاهد
القمـامـات الـسمـة الغـالبـة
لــكل حــــــواري بغـــــداد، دون
ــــــاء، ولـكـــن حـجـــم اســـتـــثـــن
ونــوعيــة القمـامـة يخـتلف
من منطقة الى أخرى، أي
حسب تدرجها الطبقي، إذ
ــــــزحف عـــــادة مـــــايـكـــــون ال
أشـرس واخطـر يف االحياء
الفقيرة، التي تنعدم فيها،
بشكل عـام، اكثر اخلـدمات
ــــاء االســــاســيــــة كــــالــكهــــرب
وتــصــــريف مـيــــاه اجملــــاري
التي أخذت تظهر للسطح
لـتغـطـي االزقـــة والــشـــوارع
وســـــاحـــــات مــن الــبــيـــــوت،
والـتـي تــسـللـت الـــى مـيـــاه
الشرب، لتعطي والول مرة
يف تـاريخ الطبـيعيات، لـوناً
ومـــذاقـــاً خـــاصـني للـمـــاء-
مــديـنــة الـثــورة منــوذجــاً
اليحتذى!-، واالنكى من
ذلـك ان هذه )اجملمعات(
مــن القـمــــامــــة، تــتحــــول
بفعل فــاعل الــى حــرائق
تـتصـاعـد ألـسـنه لهـيبهـا
ــــــدخــــــان االســــــود، مــن ال
يظل يغـطي سماء بغداد
ـــــــؤهـــــــا ظـالم حـــتـــــــى ميـل
اللـــيل، إذن هــي حــــــرائق
ـــــى اخـــــرى، نـــضــيـفهـــــا ال
حـــرائق عـــاصـمـــة الـتعـب
والشعـر والسالم، غير ان
نعمـة امليـاه االسنـة، هـذه
املــــرة!! ومــــا ســتــمـــطــــره
سمــاء بغــداد يف شتــائهـا
الــقـــــــــــــــــادم الــقـــــــــــــــــريــــــب،
ســيـخـفـفــــــان مــن وطــــــأة
ـــــــا اجلـــــــديـــــــدة حـــــــرائـقـــن
ويـجعالن أجــواءنــا اكـثــر

لطفا ونضارة..!!
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ــــــس ورائـع ــــــــوب رفـــيـع سـل ــــــــاسـل ب
ــــان محـمــــد علـي اسـتــطــــاع الفـن
ــــاً بــني ــــربـــن ان يجـــــد له مـكــــان ب
رســامـي الكـــاريكـــاتيــر بخـطــوطه
النـابضـة وانـاقـة العبــارة واختيـار
املـوضـوع.. ابتـدأ يف مجلـة صبـاح
اخلـير املـصريـة وتنقل كـالفـراشة
مـن مجلــة الف بــاء الــى جــريــدة
ــــــر ــــــرهــــــا يـعـــتـــب ــــــائـــن وغـــي اجلـــن
الكـاريكـاتيـر فن العـصر الهـميته
وهــو يــرى ان رســـام الكـــاريكــاتـيــر
يـرى مـااليــراه الغيـر، عـن سيـرته
ـــــرائع ورحلــتـــــة مع هـــــذا الفــن ال
وعـن مجــايلـيه والفـن يف العــراق
والـــوطــن العـــربـي كـــان لـنـــا هـــذا
الـلقــــاء مع رســــام الـكــــاريـكــــاتـيــــر

محمد علي بربن.
*كيف بـدأت عالقتـك املبكـرة مع
الكاريـكاتيـر واين نشـرت رسومك

االولى؟
-كـانت البـداية مع مجلـة املتفرج
لـصــاحـبهــا مجـيب احلـســون ويف
ـــــاح ـــــة صــب صـفحــــــة الهــــــواة جملل
اخليـر املصـريـة وكـانت رسـومـاتي
وقتهـا حتت تـوقيع )حـمادة( بـعد
ذلـك كــــانـت الــــرحلــــة مع مـجلــــة
الف بــاء بـتــوقـيع صـــديق اجمللــة
الـى ان أفرد لي رسـام الكاريكـاتير
املعـروف بـسـام فــرج صفحـتني يف
مجلـة الف بـاء بتـوقيع بـربن مع

مقدمة...
*هـل لفــن الكــــاريكـــاتـيـــر اصـــول

رافدينية؟
-نـعم وهنـاك رأي حـول ذلك وانـا
اعـتـبـــر الـثـــور اجملــنح وتــضخـيـم
الــشيء وتــوضيح مـاالتــراه العني
صـفـــــــات هـــــــذا الـفـــن الن رســـــــام
الكـاريكـاتيـر يـرى مـااليـراه الغيـر
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مكتب املدى/بابل
محمد هادي

رسام الكاريكاتير محمد علي بربن:
الفـــــن بــــــــــــــدون حــــــــــــــريــــــــــــــة

ــــــري يلـــتقـــط ـــــر احلــمــي -خـــضــي
االفكـــار من الـشــارع ومـن النــاس
خـصـب ويحـمل خــزيـنـــاً ثقــافـيــاً
كبيـراً ولـو أنه غيـر اكـادميـي لكنه
قــادر علــى ان يغـــذي اربع صحف
يــــومـيــــة غــــزيــــر االنـتــــاج صــــوره
مـتـــشــــابهــــة لـكــنهــــا شـيــطــــانـيــــة

تسيطر على املتلقي.
*ما الـذي توفـره احلريـة للفـنان

وخصوصاً الكاريكاتيري؟
ــــوفـــــر كل شــيء النه ــــة ت -احلــــري

باختصار )الفن بدون حرية(.
ـــــني *هــل هـــــنـــــــــــــــاك عــالقـــــــــــــــة ب
ـــــة او ــــسخـــــري ـــــر وال الـكـــــايـكـــــاتــي

النكتة.؟
ــــان القــــدرة -اذا لـم ميــتلـك الفـن
علــــى الــــسخــــريــــة مـن املــصـيـبــــة
وحلــظــــة املــــوت فــــأنه الميـكـن ان
يــــرسـم وكــــذلـك علـيـك ان تـكــــون
متمرسـاً ومتعلمـاً من الناس وان
تكـون يف وسطهـم لتنقل وبـصدق
وبــاحـســاس ملـمــوس مــايعــانــون

منه.
*هل تلتـقط افكــار مشـاريعك ام

يوحى بها اليك..؟
البــد ان يكـون رســام الكــاريكــاتيـر
قـادراً على الـتقاط مـاهو مـوجود
وان ميـتـلك حـــاســـة الـتـنـبـــؤ مبـــا
ـــــر عـــنه واال كـــيف يحـــــدث لـــيعــب
يرسـم عن ازمة هـي غير مـوجودة
ــــــواقع ـــــر عــن ال بـل يجـــب ان يعــب
كنـتيجــة يتحـسـسهـا واالسـتمـرار
ــــــالعـــمل واالحــتــــــراف يجـعلـك ب
ـــــــــرســـم بـغـــــــــزارة وان االيـحـــــــــاء ت
بـــاالفكـــار يكــون سلـبـيــاً يف بعـض

االحيان.
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ـــــذي يـكــتـــــشف اخلـــطـــــأ وهـــــو ال
الصغير ويجسمه للمعاجلة.

*الكــاريكــاتيـر فـن مكـتف بــذاته،
هل يـــضـعف الــتـعلــيـق محــتـــــواه

الداللي.
-يف هــــذا الفـن الــصــــورة تـكـتــمل
بالتعلـيق واملهم ان توصل الفكرة
بقـوتهـا دون أسفــاف والتفــاصيل
الكـثيــرة تـضعـف الفكـــرة وحتيــد
باملـوضوع واالخـتزال دلـيل املهارة
ــــــــــرســــــــــوم والـقــــــــــدرة واقــــــــــوى ال
الكاريكاتيرية هي التي تصل دون

تعليق..
*ماهي اهم التجارب العراقية؟

-كــــانـت بــــدايــــات هــــذا الفــن مع
ـــــان ــــــزار سلــيـــم والفــن ـــــان ن الفــن
ــــو ان ـــــد احملل ول املــــرحــــوم حــمــي
جمـيع هــذه الـتجــارب ارهــاصــات
ــــة ــــالــتجــــرب الميـكــن ان تقــــارن ب
ــــدة ــــر رائ ــــة الــتـــي تعــتــب املـــصــــري

ومتطورة يف هذا الفن.
*مـاذا عـن فنـانـي الكــايكــاتيـر يف

العراق؟
-املـرحـوم غـازي كـان يـرسم لـوحـة
ـــــالــتـعلـــيق وممـكــن ان يـكـــتفــي ب
ولكـنه كـــان يعـبـــر عـن نـبـض ابـن
الـبلــد يف حـني ان للفـنــان املـبــدع
مـؤيـد نعمـة تكـنيك عـال ويحمل

فكراً وهو قليل التعليق.
ويبقــى الفنـان الـرائع رائـد نـوري
اول مـــن أرســـــــــى هـــــــــذا الـفـــن يف
العـراق تكـنيكـاً وافكــاراً وال انسـى
الفـنــــان الكـبـيــــر علـي املـنـــدالوي
وهـو احـسـن من رسـم البـورتــريت
ــــوطـن لـيــــس يف العــــراق بل يف ال

العربي.
ـــــــســــيــــت خــــضــــيـــــــــر *ولــكــــنــك ن

احلميري..
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منـذ سنـوات تعلمت درسـاً قاسـياً،
خـرجب ابحـث عن وظيفـة، وكنت
قــــد تخــــرجـت لـتــــوي يف الـكلـيــــة
فـكــــانـت لــي مقـــــابلــــة مـع محــــرر
جـــريـــدة وهـي جـــريــــدة معـــروفـــة
كـــانـت تــصـــدر يـــومـيــــاً يف بغـــداد،
كـانت املقـابلة جتـري على احـسن
مـايرام، وبنفـسية مـرحة جـداً بدأ
احملــــــــرر يـخـــبــــــــرنـــي عـــن رحـلـــتـه
الــصيـفيــة الـــى شمـــالنـــا احلبـيب
واذ كـنـت مهـتـمه الحــداث تــأثـيــر
عــــــظــــيــــم فــــيـه، ثــــم جــــنـحــــت يف
تفـكــيــــــري عــنـه وفجــــــاة بــــــادرنــي
بــســـؤال )مـــارأيك بـــذلك؟( ومبـــا
اني لم استـوعب كلمـة واحدة عن
قــصــــة رحلـتـه تلـك لالصــطـيـــاف
اجـبـته: يـبـــدو انهــا كــانـت عــطلــة
جمـيلــة جــداً! فحـــدق الي بــرهــة
طـويلـة وقـال جـميلـة جـداً؟! لقـد
قــــضـــيـــت مـعــــظـــم الـعــــطـلــــــــة يف
املـــسـتـــشفـــى مـن جـــراء كـــســـر يف
ساقي فأين اجلمال يف هذا؟!!!.

كـيف ميكـننـا ان نحـسن مقـدرتنـا
على االصغاء؟

لكـي احصل علـى اجلواب حـدثت
عــدداً من الـذيـن تتـطـلب مـهنـهم
اصـغـــــــــاء جـــيـــــــــداً- مـــن اطـــبـــــــــاء
نفسـانيني ومسـتشارين لـلمشاكل
االجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــة وعـــــــــــامـلــــني
اجـــتـــمــــــــاعـــيـــني، ويف مــــــــايــــــــاتـــي

اقتراحاتهم:
*إصــغ بـــكــلـــــيـــــتـــك:- الـــــنــقـــــــــــــر
بـاالصابع وهـز الرجـلني مقبوالن
اذا كنت تصغـي الى املوسـيقى اما
اذا كـنت تـصغي الـى شـخص آخـر
فــــذلـك غـيــــر مقـبــــول، اذ الشـيء
يسيء الى كـبريائه كـسلوكك هذا
واذا كـان محـدثك زوجـاً او رئـيسـاً
او زبـــونـــاً فال شـيء يــســــاوي ذلك

اليك انت.
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االصغاء اىل االخرين فعل غري اناين
فن االصغاء

اليخــــرب الـعالقـــــات فحـــســب بل
يحــــــدث امــــــراً اخـــطــــــر مــن ذلـك
كـثيــراً فهــو يـضـعف ثقــة املــراهق
بـــنـفــــــسـه، البــــــــأس يف ان تـعـلـــمـه
بتــأثيــر سلــوكه علـيك كــأن تقـول
لـه: )لقـــد قـلقـنــــا علــيك كـثـيـــراً(
ولـكن اسـمح له يف ذات الـــوقت ان
يخبـرك بـاالمــر من وجهــة لظـره

هو.
االطـبــاء الـنفــســانـيـــون يحــذرون
من ان اعــادة الثقـة بــالنفـس الـى
االشخـاص الــذين نـشـأوا يف بـيت
اليــــصغــي فـــيه الــــــوالـــــــدان علــــــى
االطالق، امـر يـتطـلب يف الغــالب

معاجلة نفسانية لسنوات عدة.
جـميعنا نشعر بحـاجة ملحة الى
ان يـــــصـغـــي االخــــــــــرون الـــيـــنــــــــــا،
وعـيـــادات االطـبـــاء الـنفــســـانـيـني
مألى بــأشخــاص محتــاجني الـى
مــن يــــصغــي الـــيهـــم، ويف معـــظــم
االحــيـــــان، تـــنقــــطع االتـــصـــــاالت
االنـســانيــة لعــدم وجــود املـصـغني

ولكثرة املتكلمني.
تقـــــول مــــســتــــشـــــارة يف الــــشـــــؤون
العـائليـة حققت رقـماً قـياسـياً يف
تـسـويــة العالقــات املنقـطعــة )اني
يف الــواقع ال اعـمل كـثيــراً العــادة
االمــور الـــى مجـــاريهــا بـني افــراد
العـــــائلـــــة، وجل مـــــاافعـله هــــو ان
اهيـيء الفــرصــة لكـل منـهم لـكي
يــتــكلــم بــــــدوره بــيــنــمــــــا يــــصغــي
االخــــــــرون مـــن دون مـقــــــــاطـعــــــــة،
وغـالبـاً مـاتكـون تلك املـرة االولـى
خـالل ســـنــــــــوات الـــتـــي امــكـــنـهـــم
االصغــــــاء فـــيهـــــــا بعــــضهــم الــــــى

بعض(.
اخـيـــــراً، االصغــــاء فـعل اهـتـمــــام،
فـعل غــيــــــر انــــــانــي يــــســـمح لــنــــــا
بــالتخلـص من عـزلـتنـا يف ذواتنـا
املــنفــــردة والــــدخــــول الــــى دائــــرة

الصداقة والدفء االنساني.

الـصـمـــود يف احملـــادثـــة، لقـــد روت
لـــي زوجــــــــة مــــــــوظـف يف احــــــــدى
الـسفـارات الـسـاعـات املـؤملـة الـتي
قضتها يف احليـاة االجتماعية يف
بـــدايـــة ممـــارســــة زوجهــــا مهـنـته،
حـيث كـان العـديــد من اصـدقـائه
يــــــــــزورونـه يف الـــبـــيـــت وكــــــــــانــــــــــوا
اشـخــــــــاصــــــــا مــــــــاهــــــــريـــن يف فـــن
احملــــــادثــــــة، وكــــــانــت هـــي جتهــــــد
نفــسهـــا يف الـبحـث عـن مـــوضـــوع
تـــتحــــــدث فـــيه مـعهــم بــــــدالً مــن
االصغــــاء فقــط واخـيـــراً، افــضـت
تلـك السيدة مـشكلتها الـى قريب
لهــا كــان يعـمل دبلــومــاسيــاً وكــان
هــادئـــاً ومتــزنــاً، فقــال لهــا ان كل
محـــــــدث يحــتــــــاج الـــــــى شخـــص
يــــصغــي الـــيه فــــــالـــــــذي يحـــــســن
االصـغــــــــــاء هــــــــــو شـخـــــص نــــــــــادر

ومرغوب فيه جداً.
*اصغ دون ان تـــــديــن الــــشخــص

االخر
جـــمـــيـعـــنــــــــا نـــتـحـــمــــــس لــــــــوضـع
مقـــــايــيـــــس للـــصـــــواب واخلـــطـــــأ
ونـصــدر االحكــام علــى االخـــرين،
لـكـنـنــــا بــــأدانـتـنــــا لهـم بــــدالً مـن
االصغـــاء الـيهـم نقــطع خـطـــوط

االتصال معهم.
تقـــــول الـــــدكــتـــــورة مــنـــــال عــبـــــد
الــرحـمـن الــشـمــري/ اخـتـصــاص
عـلم النفـس انه من الـضروري ان
تـظهـــر لالخــريـن انـك تهـتـم بهـم
وتــتقـبـلهـم حـتــــى وان لـم تـــــوافق
علـى سلـوكهم، االصغـاء يـجعلهم
يــــدركــــون ذلـك، فعـنــــدمـــــا يعــــود
مـــــراهق الـــــى بــيــته يف الــثـــــالــثـــــة
صـبــــاحــــاً يـــصعــب علــــى اهـله ان
يـتـــذكـــروا اهـمـيـــة االصغـــاء الـيه،
فـالنـزوة تـدفعهم الـى الـصيـاح يف
ـــــــــــــــــــــد ان اســــــــمـــع وجـــهـــه: )ال اري
مـــاحــــدث!( ويكـتفـــون بـضـــربه او
بـتـــوجــيه اللـــوم الـيه. هـــذا االمـــر
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لــــذلـك حــــاول ان تـنـــســــى جـمــيع
امللهيــات التي تـضج يف الغـرفـة او
مــــــــــوعــــــــــدك مـع شـخـــــص يـجـــب
الــــذهــــاب الـيـه واظهــــر اصغــــاءك
الــكلــي بــنـــظــــــرة مــبــــــاشــــــرة الــــــى
مـحدثـك او بأميـاءة مشجعـة من
رأسك او بــأشـــارة من يــدك حتـثه
علــــى مـتـــــابعــــة حــــديـثــــة، حـتــــى
طـريقة جلوسك، اذا كـنت منتبهاً
ومــــــــرتــــــــاحــــــــاً فـهـــي تــــــــدل عـلــــــــى
اهـتمـامك وكـأنـك تعبــر عن ذلك

بالكلمات.
*اذا كنت يف مجتـمع وجاء دورك
يف احلـــــديــث، التــــشعـــــر بـــــأن مــن
واجــبـك الــتــمـــــسـك بـه بل افـــتح

اجملال لسواك:
يف مـطلع العمـر يظـن كثيـرون ان
الـنجـــاح يف احليــاة االجـتمـــاعيــة
*سـئل عـبـــد اهلل بـن عـبـــاس: مبـــاذا يـتــم عقليــتـــــوقـف علــــــى مقـــــدرتــنــــــا علـــــى

الـرجل؟ فـقال: اذا ابـتدأ بـصنع املعـروف وجاد
مبــــا هـــــو محـتــــاج الــيه وجتــــاوز عــن العـثــــرة،
وجـازى عـن اخليـر وجتـنب مـواطـن االعتـذار،

فقد مت عقله.
*يف املـروءة حفظ اقـدار النـاس وان كـانـوا من
االعـداء، ففي االخبـار نقـرأ ان احـد املتـزلفني
كـان قد انتـقص مصعب بـن الزبيـر يف مجلس
عـبـــد املـلك بـن مـــروان، بعـــد ان انـتـصـــر عـبـــد
امللك على مـصعب يف معركـة الكوفـة، بان قال
ذلـك املـتــــزلف: ان مــصعـبــــاً كــــان مـــســــرفــــاً يف
الــشـــراب يف مجــالــس أنــسه، فــرده عـبــد املـلك
مغـاضبـاً وكـان علـى علم بعفـة مصعـب: لعنت
مـن كاذب منـافق، واهلل لو علم مـصعب ان املاء
يــنقــص مـن مــــروءته ملـــا شــــربه وهـــو يف حـــال

الظمأ..!
* من طـرائف االعـرابيـات، ان أعـرابيـة بـالغـة
احلـــسـن كــــانـت قــــد تــــزوجـت اعــــرابـيــــاً بـــــالغ
الـدمـامـة، ويف أحـد االيـام أطــالت الـنظـر الـى
وجهــــة، فقـــال مـتـعجـبـــاً: مـــاوراءك يـــاامـــرأة؟
فقالت له: اتدري، ان كالنا سيدخل اجلنة..؟!
فقــال الـــرجل مـتعجـبــاً: وكـيف عــرفـت ذلك؟
قالت: انت اعطـيت مثلي فشكرت، وانا ابتليت

ـــــــــــــــــــــــــــــراث ــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــرائ ـف ـ ـ فرائد التراثـ
مبــثلـك فــصـبــــرت، ويف االخـبــــار، ان الـــشــــاكــــر

والصابر يدخالن اجلنة..!
*مـن اطــــرف مــصــــادفــــات احلـب مـــــاوقع بـني
العـــاشقـني املــشهـــوريـن جـمـيل وبـثـيـنـــة، ففـي
الــروايـــات نقـــرأ انهـمــا الـتقـيـــا علــى بـئــر مــاء
ليـستقـيا، فـشتـم احدهـما االخـر الستبـاقهـما
علــى املــاء، واكــانت الــشتـيمــة الـشــرارة االولــى
لـلحــب الـــــذي جــمع بــيــنهــمـــــا وصـــــار احـــــدى
عـالمات احلب الـعذري عنـد العرب، وقـد صور
جـميل هـذه الــواقعـة الـطــريفــة شعــراً عنـدمـا

قال:
وأول ماقاد املودة بيننا 

بوادي بعيض يابثني سباب
وقلنا لها قوالً وجاءت مبثله

لكل سؤال يابثني جواب..!
*ومـن أبلغ االجــوبــة املــسكـتــة جــواب بـثـيـنــة
لعبـد امللك بـن مراون، فـقد ذكـر ان عبـد امللك
قال لـبثينة: ما أرى فيك شيـئاً مما كان يقوله
جـمــيل فقـــالـت: النه كـــان يـــرنـــو الـي بعـيـنـني

المتتلك مثلهما..!
*ويف حديـث العفة يف احلب، ان احـدهم سأل
اعرابـياً عـاشقاً: مـا انت صـانع ان ظفـرت مبن

حتب؟ قال: أزجر احلب عما يغضب الرب..

روما وكالة )آكي(
االيطالية لألنباء

اليــزال النقـاش مـسـتمـرا
ـــــــــا حـــــــــول يف إيــــــطـــــــــالــــي
املــــؤيــــديــن للــتحـــــاور مع
ـــــــسـلــــمــــني مــــن جـهـــــــــة امل
واملعـــــارضــني ألي تقـــــارب
مـــن جهـــــة أخـــــرى، وقـــــد
ــــــداخلــيــــــة دعــــــا وزيــــــر ال
جـيــــوزبـي بـيــــزانــــو مــــرارا
ــــــى إيجــــــاد محــــــاوريــن ال
جــدد وأطلق عليـهم اسم
)املـــــسلــمــني املعــتـــــدلــني(،
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تشجيع التصوف يف ايطاليا
النـه يـــــتـــــيـح فــــــــــــرصــــــــــــة
ــــــــان لـلـــتـحــــــــاور مـع االدي

االخرى.
ومــن جهــته قــــال مــــديــــر
معهـد الـدراسـات لألديـان
ـــــــدة مـــــــاســـيـــمـــــــو اجلـــــــدي
انتــروفـينـيي )إن االجتــاه
الــــصــــــويف هــــــو الـعــمــــــود
الـــفـــقــــــــــــــــــــــــــري لـــالســـالم
احملــــــــــافــــــظ واملـعــــتــــــــــدل،
وميـثل احملـــاور احلقـيقـي
ــــــــــــوحـــــيــــــــــــد مـــــن أجـل ال

احلواراملثمر(.
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غـيـــر ان هـــذا املــصــطـلح
غـيـــر واضح املعــالـم، ويف
االطـار نفسه قـدم معهد
ــــــــــان ــــــــــدراســــــــــات لـألدي ال
اجلــــــديــــــدة املــــــوجــــــود يف
مـــديـنـــة طـــوريـنـــو دراســـة
من اجناز باحث امريكي
ـــــــــــــــاريــخ مــخــــــتــــــــص يف ت
االديـان مـارك سـدغـويك
حول أهمية التصوف يف
العــــالــم االسالمـي وأكــــد
ان هــــــذا االجتــــــاه ميـــثل
بــديال لالسالم االصــولي
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فاتن جبار محيي


