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بمشروع  املضي  الصدرية  الكتلة  إعالن 

الشيعية  القوى  دفع  البرملانية،  األغلبية 

بقيادة ائتالف دولة القانون إلى اإلعالن 

من  الصدري  للمشروع  تصديها  عن 

التنسيقي"،  "اإلطار  بـ  عرف  ما  خالل 

وقدم  بالنتائج،  اآلن  لغاية  يقر  لم  الذي 

العليا  املفوضية  الى  الطعون  من  الكثير 

املستقلة لالنتخابات.

مشهد  من  جزءًا  الصدريون  كان 

التوافقية الذي انتهى بحكومات ضعيفة 

ومرتهنة لحسابات التوافق، وهو املشهد 

 2010 عام  انتخابات  نتائج  حسم  الذي 

التي فاز بها ائتالف إياد عالوي لصالح 

املرة  هذه  يراهنون  لكنهم  التوافقية، 

على تشكيل حكومة تنبذ التوافق وتسعى 

لترسيخ مبدأ املعارضة.

فيتو شيعي

االنتخابات-  قبل   - الصدريني  مطالبة 

برئيس وزراء صدري "قح" أثارت حفيظة 

"املنافع"،  قسمة  تعودوا  الذين  الغرماء 

القوى  أغلب  تتخّيل  ال  متابعني،  وبحسب 

أو  وجود حكومة غير خاضعة لرغباتها، 

التيار  بانفراد  تقبل  ال  أوضح؛  بصورة 

الصدري بادارة الدولة.

دولة  ائتالف  مع  جّرب  الشيعي  البيت 

انتهت  مطلقة  شبه  سلطة  القانون 

نوري  األسبق  الوزراء  رئيس  مع  بخصام 

الثانية التي  املالكي، والسيما في الدورة 

الباب  خصومه-  يتهمه  -كما  فيها  فتح 

غالبية  على  للسيطرة  االئتالف  لرجال 

وهيمن  الدولة،  في  الحساسة  املناصب 

تلك  األرفع،  التعيينات  قائمة  على  فيها 

الدورة التي انتهت بـ"فيتو" شيعي يتقّدمه 

التيار الصدري على تولي املالكي الوزارة 

بصورة  قياداته  وبعزل  أخرى،  مرة 

على  املطلقة  هيمنتها  من  تدريجية 

الشيعية  الكتل  أن  حتى  الدولة،  مفاصل 

–رئيس  العبادي  حيدر  على  اشترطت 

الوزراء البديل عن املالكي- االستقالة من 

ومنحه  يده  إطالق  مقابل  الدعوة  حزب 

ه  الدعم الكافي إلجراء اإلصالحات، لكنَّ

برئاسة  االحتفاظ  معركة  وخسر  رفض 

الوزراء لصالح عادل عبد املهدي.

الصعود الصدري

بدأ  املنصرمة  البرملانية  الدورة  خالل 

ومؤثرًا  بارزًا  قطبًا  يشكلون  الصدريون 

وتزايدت  العراقية،  الحكومة  شكل  في 

مساحة تأثيرهم في هذه العملية مقابل 

الشيعي  البيت  أطراف  ألدوار  تراجع 

تحالفات  تشكل  باتت  التي  األخرى، 

النتائج  تلك  الصدري،  املد  ملواجهة 

في  الشريك  دور  الصدريني  منحت 

لم  لكنهم  املهدي،  عبد  حكومة  اختيار 

الطرف  الى  املهدي  عبد  انحياز  يتقبلوا 

ترشيح  في  فاعاًل  دورهم  فكان  اآلخر، 

عادل  حكومة  استقالة  بعد  الكاظمي 

تظاهرات  لتداعيات  نتيجة  املهدي  عبد 

تشرين.

أغلبية  لحكومة  أة  مهيَّ البالد  هل  لكن 

حسب  املعارضة  الى  البقية  وذهاب 

تأكيد  رغم   - الصدريني؟  دعوات 

 - الفشل  أعباء  تحّمل  على  الصدريني 

رئيس  رفض  في  الكتل  تشّددت  حال  في 

مستقاًل  رئيسًا  وفّضلت  "القح"  الوزراء 

للوزراء تقف خلفه وتسنده.

شارع غاضب

في  يشي  ما  يظهروا  لم  الصدريون 

الكتلة  بتشكيل  مشروعهم،  عن  التراجع 

ولكنهم  التوافقية  عن  بعيدا  الكبرى 

الشارع  أن  غيرهم  من  أكثر  يدركون 

الكتلة الكبرى
تصطدم بإرث التوافق

حتى بعد فوزهم الكبير بحسب النتائج األولية 
لالنتخابات، تصطدم طموحات التيار الصدري بترشيح 

رئيس وزراء "قح" بإرث التوافقية الذي بني عليه 
النظام السياسي وبمشروع الحصص الذي تشكلت 
بموجبه أغلب الحكومات، وبتداخل قوى إقليمية 

ودولية اعتادت استغالل ثغرة الخالفات املحلية 
للتدخل في هذه العملية العسيرة.

وليد فرحان
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على  الناقمة  الشوارع  أكثر  الشيعي 

ال  املرة  هذه  الفشل  وأن  السياسيني، 

أة لتظاهرات  يرحم أحدًا، وأن البالد مهيَّ

كثيرًا  تتغّير  لم  األمور  دامت  ما  أخرى 

العام  األمني  الغزي،  حميد   .2018 عن 

أحاديث  في  أشار  الوزراء،  ملجلس 

الحكومة  تشكيل  صعوبة  الى  صحفية 

بدون اللجوء الى التوافق! في مؤشٍر على 

صعوبة املضي بتشكيل حكومة ال تخضع 

ر بتصويت برملاني قواُمُه  وُتمرَّ لتوافقات 

الكتل املتوافقة على تشكيل الحكومة.

الشيعية  القوى   
َّ

أن الصدريون  يعرف 

األخرى التي تتمّثل بدولة القانون والفتح، 

وبقية األحزاب املنافسة، يمكن أن تركن 

الى الصيغة التوافقية، ففي حال لم يلِب 

الصدر طموح األكراد والسّنة في حكومة 

رئيس  يستطيع  حقيقي،  تمثيل  ذات 

حينذاك  املالكي  نوري  األسبق  الوزراء 

على  وحلفاؤه  املالكي  يستند  بساطه.  مّد 

األكبر  للكتلة  االتحادية  املحكمة  تفسير 

ملن  تتيح  التي   76 الدستورية  املادة  في 

الكتلة  تشكيل  البرملان  قبة  داخل  يأتلف 

األكبر التي تتولى تشكيل الحكومة بغض 

األولي،  السباق  في  فاز  عمن  النظر 

السياق  بهذا  يرغب  ال  الصدر  كان  فإذا 

مللء  يستعد  من  فهناك  الكالسيكي 

من  بمزيد  القديم  الحل  وشحذ  الفراغ 

سياقات التوافق.

السياسة بعد 2003، تشّكلت  وفي عرف 

الثالثة؛  األضالع  على  قائمة  حكومات 

ها -بحسب  لكنَّ والسّنة واألكراد،  الشيعة 

مفترق  الى  البالد  أوصلت  مراقبني- 

طرق وأنتجت سياقات غير دستورية، لم 

توقفها عن املضي في تحقيق أهدافها أيُّ 

كوابح، راكبًة قطار التوافقية املتداعي!

ى  تتخلَّ أن  الكتل  لتلك  يحن  ألم  لكن 

بعد  أثير  السؤال  القديم؟  نهجها  عن 

تظاهرات تشرين، وكان باديًا للعيان أن 

حظوظ القوى التقليدية تكاد تتراجع في 

ظل غضب عارم من سياساتها السابقة. 

الحكومة  بتشكيل  الصدريني  فوز  إن 

يعني في أحد وجوهه ترميم العالقة مع 

الجمهور أو تحّمل مزيد من الخسارات، 

في كلتا الحالتني تخشى القوى املنافسة 

عزلة  يزيد  الذي  نجاحهم  للصدريني 

بقية القوى، أما فشل الصدريني في تغيير 

األداء الحكومي فسوف يلقي باملزيد من 

في  "السياسية"  التجربة  على  العبء 

العراق بعد 2003.

إحدى  في  الصدر  مقتدى  السيد  إشارة 

تغريداته الى السالم الذي كانت تعيشه 

وظلم  العلماني  الحكم  تحت  أفغانستان 

"الشيعة" هناك في ظل الحكم اإلسالمي 

توحي -بحسب محللني- الى شكل الحكم 

ما  إذا  الصدر  به  يرغب  الذي  الجديد 

مع  والسيما  للبالد،  االستقرار  جلب 

حكومة  عاشته  كبير  دبلوماسي  انفتاح 

الكاظمي.  

بيضة أخرى في القّبان

على  تشرين  قوى  تصّر  املقابل،  في 

بعد  امتداد"،  "حركة  وتقود  جديد،  نهج 

حصولها على عدد من املقاعد وإقناعها 

الفائزين  املستقلني  من  ملجموعة 

جبهة  لتشكيل  حراكًا  إليها،  باالنضمام 

رئيس  البرملان.  داخل  قوية  معارضة 

بجهات  التقى  الركابي  عالء  الحركة 

تشرينية لم تشترك في االنتخابات لعقد 

املقبلة؛  تشرين  لتوجهات  يؤّسس  مؤتمر 

التقى  كما  وخارجه،  البرملان  داخل  من 

الكردية  الجديد  الجيل  حركة  برئيس 

خطوات  لصياغة  الواحد  عبد  شاسوار 

في  املعروفة،  الحدود  تتعدى  مشتركة 

التقليدية  القوى  أّن  على  تدل  إشارات 

في  كثيرًا  حجومها  تتأثر  لم  لو  حتى 

 - الفتح  تحالف  باستثناء   – االنتخابات 

ما  تمرير  في  صعوبات  ستواجه  لكنها 

تريد وفق األعراف القديمة. 

  اإلطار التنسيقي

تعمل القوى الرافضة لنتائج االنتخابات 

األولية، التي انضوت تحت مسمى "اإلطار 

جهة  من  فهي  باتجاهني،  التنسيقي"، 

املفوضية  على  للضغط  الشارع  تصعد 

لدفعها الى الفرز والعد اليدويني، وتلوح 

تشكيل  على  بقدرتها  أخرى  جهة  من 

يرسل  الصدد  هذا  وفي  األكبر،  الكتلة 

الطرف  الى  رسائل  التنسيقي  اإلطار 

حشد  على  قادر  أنه  مفادها  الصدري 

نائب  أعلن  وقد  معه،  القوى  من  املزيد 

"اإلطار  نواب  عدد  أن  القانون  دولة  من 

التنسيقي" وصل الى 93 نائبًا.

على أية حال، ليس بوسع أي من الطرفني 

حققوا  الصدريني  أن  حقيقة  تجاهل 

النتائج  حسب  االنتخابات  في  الفوز 

الكبرى  الكتلة  تشكيل  قصة  وأن  األولية، 

من  أهم  أخرى  حسابات  رهينة  تظل 

حسابات عدد املقاعد البرملانية.

الحسينية  للعتبة  التابعة  الطبي  والتعليم  الصحة  هيئة  رئيس  أعلن 
ممثل  قبل  من  توجيه  ــدور  ص عن  الساعدي،  ستار  الدكتور  املقدسة 
املرجعية الدينية العليا واملتولي الشرعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي، بتقديم العالج في مؤسسة وارث الدولية ملعالجة 
االورام )مجانا( لجميع األطفال املصابني بالسرطان في جميع محافظات 

العراق بما فيهم أطفال إقليم كردستان دون سن )12( عاما.
 ، الشبكة"  تابعته"  للعتبة  الرسمي  للموقع  حديث  في  الساعدي  وقــال 
الحسينية  للعتبة  الشرعي  واملتولي  العليا،  الدينية  املرجعية  "ممثل  إن 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالء، وجه من خالل كتاب رسمي بتقديم 
التشخيص والعالج )مجانا( لألطفال املصابني بمرض السرطان دون سن 

)12( عاما في مؤسسة وارث الدولية ملعالجة االورام".
وأوضح أن "التوجيه يشمل جميع االطفال املصابني ومن جميع محافظات 

العراق بما فيهم أطفال شمالنا الحبيب )إقليم كردستان(".
وأضاف أن "التوجيه تضمن كذلك تقديم التشخيص والعالج بسعر الكلفة 
لجميع املصابني بالسرطان فوق سن )12( عاما"، الفتا إلى إن "هذا اإلجراء 

يشمل جميع املصابني من أبناء العراق من شماله إلى جنوبه".
وتابع أن "مؤسسة وارث الدولية ملعالجة االورام الواقعة في كربالء املقدسة، 
تعمل على مدار )24( ساعة يوميا، وتضم أحدث االجهزة والكوادر الطبية 

والتمريضية املتخصصة بمعالجة االورام السرطانية".
يذكر أن ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، أعلن مؤخرا عن افتتاح أحد اكبر 
املؤسسات في املنطقة لعالج األورام السرطانية وهي )مؤسسة وارث الدولية 
لعالج االورام(، والتي تضم احدث التقنيات واألجهزة املتطورة، وذلك مطلع 

شهر آب/ أغسطس املاضي، وبشكل تجريبي.

العتبة الحسينية تعالج أطفال 
العراق مجاناً

في أكبر مؤسسة طبية لعالج السرطان
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وفقـــا للنتائـــج األوليـــة التـــي أعلنتهـــا 

املســـتقلة لالنتخابات،  العليا  املفوضيـــة 

فـــإن عـــددًا مـــن النســـاء حققـــن فوزًا 

وتصـــدرن  االنتخابـــات،  فـــي  ســـاحقًا 

سياســـيني  علـــى  متغلبـــات  قوائمهـــن 

برملانيات  وعلى  معروفـــني،  ونواب  بارزين 

ســـابقات ينتمني إلى قوى متنفـــذة.  من 

بـــني الفائزات تبرز أســـماء: ســـروة عبد 

الواحـــد عـــن حـــزب الجيـــل الجديـــد، 

وميســـاء الصالحي عن كتلـــة امتداد في 

ذي قـــار، وإيفان فائق عـــن حركة بابليون، 

النســـاء املســـتقالت. مع عـــدد من 

وحصلـــت النســـاء علـــى 20.66 باملئة من 

عمـــوم األصـــوات فـــي العـــراق، حصلت 

الفائـــزات منهـــن علـــى 22.7 باملئـــة من 

الفائزين. أصـــوات 

وكانـــت أعلى فائـــزة من حيـــث األصوات 

هي ســـروة عبد الواحد بــــ28٫987 صوت، 

أمـــا أقل فائزة مـــن حيث عـــدد األصوات 

بـ1730 صوتًا. ابتســـام اإلبراهيمي  فكانت 

مـــن  ينحـــدرن  النســـاء  مـــن  عـــدد 

محافظـــات عرفـــت بطابعهـــا الذكوري، 

االجتماعـــي  التمييـــز  نســـاؤها  وتشـــكو 

إلـــى  يتطلعـــن  والسياســـي،  والثقافـــي 

تغييـــر جدي فـــي واقعهن نحـــو األفضل، 

لكـــن النســـاء فـــي كل الدورات الســـابقة 

-باســـتثناءات غيـــر مؤثـــرة وأقـــرب إلى 

 مجـــرد إطار لديكـــور يزين 
ّ

الفرديـــة- كن

مشـــاريع قوى سياسية منشـــغلة بقضايا 

بعيـــدة عـــن اهتمام النســـاء.

املجتمع النســـوي العراقي يريد اســـتثمار 

فوز النســـاء، والسيما املســـتقالت منهن، 

لتحقيـــق الكثير من املطالـــب التي ظلت 

علـــى رفـــوف نســـيان مجالـــس النـــواب 

الســـابقة، ولم تحظ النســـاء حتى بدعم 

الواقع  فـــي  يمثلـــن  الالئـــي  قريناتهـــن 

أجندات القوى السياســـية التـــي يمثلنها.

لهـــذا عادت أصـــوات النســـاء تصدح من 

جديد بمـــا يعتقدن أنها حقـــوق أهملتها 

البرملانات الســـابقة ولم تدعمها النســـاء 

أحزابهن. بتأثيـــر  وصلن  الالئي 

فثمـــة أحـــالم تتشـــارك فيهـــا غالبيـــة 

النســـاء، لعلهـــا املســـاواة فـــي الحصول 

املناصـــب،  وتبـــّوء  العمـــل  حـــق  علـــى 

وتحســـني واقـــع النســـاء وإتاحـــة املجال 

املجتمع. فـــي  دورهن  ملمارســـة  أمامهـــن 

املسؤولية القاسية 

تقول إيفـــان فائـــق، التي فـــازت بمجمل 

األصوات في مختلـــف محافظات العراق، 

مســـؤولية  "إن  صوتـــًا،   13762 بمعـــدل 

نســـاء البرملـــان كبيرة، والســـيما حملهن 

لقضايـــا املـــرأة، والقضايا العامـــة، وقد 

ركـــزت خـــالل برنامجـــي االنتخابي على 

تشـــريع القوانـــني التـــي تصون األســـرة 

وتمنـــع العنـــف األســـري وتنهـــض بدور 

املـــرأة وضمـــان حقوقها." 

أبـــرز اإلشـــكاالت التي  وتعتقـــد فائق أن 

14 منهن لم يصلن ب"الكوتا"
مساحة أوسع للنساء في البرلمان

افرزت صناديق االقتراع 
في االنتخابات العراقية 
العديد من املفاجآت من 
بينها فوز أكثر من أربع 
عشرة امرأة بمقاعد 
البرملان من دون الحاجة 
إلى الكوتا، ليرتفع التمثيل 
النسوي إلى 97 امرأة، ما 
يمثل أوسع مساحة تحتلها 
املرأة من مقاعد البرملان 
البالغة 329 مقعدًا في 
جميع الدورات النيابية.

آية منصور 

المرشحة ووزيرة الهجرة السابقة 
ايفان فائق

المحامي 
محمد جمعة
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النظـــرة  هـــي  العراقيـــة  املـــرأة  تواجـــه 

النمطية للنســـاء والتشكيك في قدراتهن 

على العمـــل بنفس كفـــاءة الرجل وحصر 

العادية. الوظائـــف  فـــي  دورها 

أنهـــا ســـتضع يدهـــا مع  وتؤكـــد فائـــق 

زميالتهـــا فـــي البرملـــان للنهـــوض بدور 

قوانـــني  بمشـــاريع  الدفـــع  عبـــر  املـــرأة 

تضمن حقـــوق املرأة في جميـــع النواحي، 

ســـواء أكانت على املســـتوى السياســـي أو 

االجتماعـــي.

وبحســـب بيانـــات املفوضيـــة املســـتقلة 

بـــني 329 مقعدًا  لالنتخابـــات، فإن مـــن 

فـــي البرملـــان العراقي املقبل، اســـتحوذت 

التوجهـــات  مختلـــف  )مـــن  النســـاء 

الحزبيـــة( على 97 مقعـــدًا، كما لم تحتج 

57 من املرشـــحات الكوتا للفـــوز، أي أنهن 

نلـــن الفـــوز دون الحاجـــة للكوتا. 

وحظيـــت بغـــداد بأعلـــى مســـاحة مـــن 

بــــ  البرملـــان  فـــي  النســـوي  التمثيـــل 

فائـــزة علـــى 17 دائـــرة انتخابيـــة، فيما 

حظيـــت نســـاء املثنـــى بأقـــل عـــدد من 

النســـاء بمقعدين للنســـاء مـــن دائرتني 

انتخابيتـــني.

تجاوز اإلحباط

ما تحقق للنســـاء العراقيات من مســـاحة 

تمثيل ومن حضور نســـائي مســـتقل، قد 

الـــذي خلفه  يســـاعد في تجاوز اإلحباط 

هـــذا التمثيـــل الذي لـــم يحقق للنســـاء 

-بحســـب الناشـــطة بشـــرى العبيدي- إال 

اإلحباط. مـــن  املزيد 

وتشـــير القاضية والناشـــطة فـــي حقوق 

عـــدد  أن  إلـــى  العبيـــدي  بشـــرى  املـــرأة 

االحتفـــاء  محـــور  هـــو  ليـــس  النســـاء 

باإلنجاز النســـوي، لكن هنـــا نتحدث عن 

خارطـــة جديدة تضم نســـاء مســـتقالت، 

عدد منهـــن كان لهن حضور فـــي ميدان 

الدفـــاع عن حقوق النســـاء، ففـــي الدورة 

الســـابقة كانـــت هنـــاك 8٤ نائبـــة فـــي 

البرملـــان الســـابق، لكنهـــن لـــم يتحركن 

للمـــرأة  الدعـــم  نـــوع مـــن   لتقديـــم أي 

العراقيـــة، باســـتثناء عـــدد قليـــل جـــدًا 

منهـــن، وبالتالـــي فلم يســـتطعن تمثيل 

النساء. شـــريحة 

ولفتـــت إلـــى أن الناشـــطات النســـويات 

طالـــن بكوتـــا من النســـاء الناشـــطات 

املنشـــغالت بقضايـــا املـــرأة، لكـــن األمر 

قوبل بالرفـــض، لكننا نعلـــق اآلمال على 

هـــذا النوع مـــن الحضور النســـوي ونعده 

بدايـــة جيدة يمكـــن البنـــاء عليها.

وتقـــول العبيدي إن النســـاء املســـتقالت، 

وحتـــى الحزبيـــات، ينبغـــي أن ينشـــطن 

للتكاتـــف معـــًا بهـــدف تشـــريع قوانـــني 

وبالتالي فإن  العراقيـــات،  النســـاء  تخدم 

مـــا يتحقق للمـــرأة هـــو إنجـــاز لعائلتها 

وبلدهـــا، لهـــذا نريـــد أن نـــرى نائبـــات 

يتمتعن بالقوة والشـــجاعة واالســـتقاللية 

 بأن تقـــدم البالد مرهـــون بتقدم 
ّ

ويؤمـــن

حقوقها. وضمـــان  املـــرأة 

كتلة نسوية لدعم املرأة 

العبيـــدي  بشـــرى  القاضيـــة  وتدعـــو 

الفائـــزات فـــي االنتخابـــات إلى تشـــكيل 

كتلة نســـوية مســـتقلة قـــادرة على صنع 

النائبـــات  بعـــض  أن  موضحـــة  القـــرار، 

الســـابقات كـــن علـــى درايـــة تامـــة بما 

تحتاجـــه املـــرأة العراقية ومـــا تعانيه من 

عـــوز وحرمـــان، لكنهن ال يعرفـــن –ربما- 

كيـــف يســـاعدن النســـاء، فمـــا تحتاجه 

النســـوة مـــن النائبة ليس الدعـــم املالي، 

بـــل إلـــى قوانني تســـندهن فـــي مواجهة 

الحياة. تعقيـــدات 

 تضيـــف: نحتاج اليوم إلـــى صوت مدافع، 

صـــوت يســـتطيع أن يكون بجانـــب أوجاع 

العراقية، ومـــن املفارقـــات أن نجد بعض 

البرملانني مـــن الرجال يســـاندون قضايا 

نائبات  بوجـــود  ُصدمنـــا  لكننـــا  املـــرأة، 

التي تحســـن  معارضات لكثير من األمور 

ـــهن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عنـ وترفـــع  ـــاء  ــ النسـ حياة 

! لغن ا

العبيدي على أهميـــة أن تفرض  وتشـــدد 

املرشـــحة موقفها في الدفـــاع عن قضايا 

النســـاء، بل وتحـــارب من أجلهـــا، معربة 

عـــن أملها بوجـــود عـــدد ال يســـتهان به 

بجرأتهن  عرفـــن  الالئـــي  النســـاء  مـــن 

وشـــجاعتهن فـــي الدفـــاع عـــن قضايـــا 

مديرة منظمة آيسن لحقوق االنسان 
انسام سلمان

القاضية 
بشرى العبيدي

. طن لو ا

قضايا ملحة

  يقـــول املحامي فـــي مجال حقـــوق املرأة، 

محمـــد جمعـــة، إن ثمـــة قضايـــا ملحة 

تنتظـــر البرملانيـــات، من بينهـــا معالجة 

أوضـــاع النســـاء االقتصادية وانتشـــالهن 

من العـــوز، الفتـــًا إلـــى أهميـــة القضايا 

ملفوضية  إحصائية  فأحـــدث  االجتماعية، 

حقـــوق اإلنســـان فـــي عـــام 2020 أكـــدت 

أن فتـــاة واحـــدة تنتحـــر كل يومـــني فـــي 

العـــراق، والغالب األعم فـــي حاالت انتحار 

األســـري  للعنف  ســـببه  يعـــود  الفتيـــات 

وغيـــاب الحلـــول، إذ مازال العـــراق يفتقر 

إلـــى قانـــون العنف األســـري، مـــا يجعل 

الضحيـــة تصـــل مرحلة اليـــأس والخوف 

من الحيـــاة، وهـــذا واحد مـــن التحديات 

التـــي ينبغي للنســـاء النهـــوض بها تحت 

ومتنوع. جديـــد  برملـــان  قبة 

 ولفتـــت مديـــرة منظمـــة آيســـن لحقوق 

االنســـان، انســـام ســـلمان، الى  ان اغلب 

املرشـــحات، لـــم يضعـــن فـــي برامجهن 

االنتخابيـــة مســـاحة مخصصـــة  لـــدور 

املـــرأة فـــي املجتمـــع، لكنها ورغـــم ذلك، 

متفائلـــة ومؤكدة دعهمـــا الكامل كمديرة 

منظمـــة للبرملانيات الجديـــدات، وتعتقد 

ان اغلـــب الفائـــزات، لســـن علـــى درايـــة 

السياســـي  النســـاء  دور  بفهـــم  كافيـــة 

وثقلـــه فـــي البرملـــان ، لكن مـــن املمكن 

ان يتغيـــر التوجـــه السياســـي، متـــى ما 

نفســـها.  املـــرأة  بجانـــب  املـــرأة   وقفـــت 

تعزيـــز  يمكـــن   انـــه  ســـلمان،  وتـــرى 

فكـــرة االهتمـــام باملـــرأة العراقيـــة مـــن 

املقدمـــة،  والـــورش  الـــدورات  خـــالل 

الـــدورة  فـــي  النســـاء  ان   الســـيما 

الســـابقة لـــم ينصفـــن املـــرأة مـــا خلق 

فجوة وخـــوف من قبل املجتمع النســـوي، 

العمليـــة  دخلـــن   الالئـــي  بالنســـاء 

السياســـية.

أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، عــن تحقيق أكثــر من ألف 

جامعــات  فــي  العراقيــني  للطلبــة  مجانيــة  ومنحــة  زمالــة  وثالثمئــة 

ــم. العال

وقالت الوزارة في بيان، حصلت " الشــبكة" على نســخة منه ، إنه "اســتنادا 

ــة  ــة للتنمي ــات العلمي ــز املقوم ــرورة تعزي ــي ض ــة ف ــا األكاديمي ــى رؤيته ال

ــة  ــع وتلبي ــة املجتم ــي خدم ــا ف ــا وأهدافه ــن خطته ــا م ــاملة وانطالق الش

ــة  ــادرة املتنوع ــات الن ــي التخصص ــة ف ــرص التعليمي ــن الف ــه م احتياجات

ــراكاتها  ــتثمارا لش ــتحدثاتها واس ــة ومس ــرات املعرف ــتجيب ملتغي ــي تس الت

الدوليــة فــي العالــم فقــد تمكنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ــام 2021  ــن ع ــي م ــرين األول الحال ــة تش ــام 2020 ولغاي ــار ع ــهر آي ــذ ش من

مــن تحقيــق 130٤ زمــاالت ومنــح مجانيــة مدفوعــة التكاليــف التحــق بهــا 

الطلبــة العراقيــون علــى مســتوى شــهادات البكالوريــوس واملاجســتير 

ــا  ــني وماليزي ــيا والص ــا روس ــي منه ــدول الت ــف ال ــي مختل ــوراه ف والدكت

أخــرى". وإقليميــة  عربيــة  ودول  واألردن  مصــر  عــن  فضــال 

التعليم تحقق 1300 منحة وزمالة 
مجانية في جامعات عالمية

إحسان  النفط  وزيــر  للطاقة  الـــوزاري  املجلس  رئيس  أعلن 
النرويجية  سكاتك  شركة  مع  التوقيع  إسماعيل  عبدالجبار 
وحلفائها النشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 525 ميغاواط في 

محافظتي كربالء وبابل، لصالح وزارة الكهرباء.
اتفاقيات مع  العراق على  التوقيع على املشروع بعد توقيع  يأتي 
شركة مصدر اإلماراتية لبناء 5 محطات طاقة شمسية بقدرة 

1000 ميغاواط.
قال عبدالجبار، إن التوقيع مع سكاتك النرويجية يأتي استكماال 
إلجراءات الحكومة العراقية في توقيع عقود مع شركات عاملية 
أن  الشمسية.وأضاف  بالطاقة  تعمل  كهربائية  محطات  إلنشاء 
إلنشاء  الثالث  العقد  يمّثل  وحلفائها  سكاتك  شركة  مع  االتفاق 
توقيع  من  العام  خالل  تحّقق  ما  وأن  شمسية  طاقة  محطات 
عقود مع شركات توتال الفرنسية ومصدر اإلماراتية وسكاتك 
مشروعات  لتنفيذ  مكثف  برنامج  من   %  ٤0 يمّثل  النرويجية 
النرويجية  سكاتك  شركة  ممثل  املــتــجــددة.وقــال  الطاقة 
 525 بطاقة  املشروع  ستنّفذ  شركته  إن  اليثربي،  عبدالعزيز 
الطاقة  بمجال  أخــرى  مشروعات  تنفيذ  "ونأمل  ميغاواط، 

املتجددة في العراق".

العراق يستثمر الطاقة الشمسية 
إلنتاج الكهرباء
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قمة كالسكو 26 ..
العــراق خــارج اتفاقية 

!!المــناخ 
تزامنًا مع انعقاد مؤتمر تغير املناخ برعاية األمم املتحدة التي يعد العراق واحدًا 

من دولتني لم توقعا على اتفاقية باريس لحماية املناخ، حذرت تقارير دولية من 
أن العراق سيعاني من تأثيرات املناخ ويواجه مزيدًا من النقص في املياه، وزيادة في 

االنبعاثات امللوثة املصاحبة لحرق الغاز.

ترجمة وإعداد  هالة السالم/  لندن

 وبينمـــا يجتمع  زعمـــاء العالـــم للمدة 

بـــني 31 اكتوبـــر )تشـــرين األول( - 12 

مدينة  فـــي  الثانـــي(  نوفمبر)تشـــرين 

َكالسكو، اســـكتلندا، إلجراء مفاوضات 

بشـــأن أزمـــة املنـــاخ الدولية بوســـاطة 

األمـــم املتحـــدة، ينصـــب التركيز على 

حـــث الـــدول علـــى مضاعفـــة االلتزام 

بخفـــض انبعاثـــات غـــازات االحتباس 

األحفـــوري،  والوقـــود  الحـــراري، 

لحمايـــة  أشـــد  التزامـــات  ومناقشـــة 

واســـتعادة غابـــات الكوكـــب كمصارف 

إزالتها. ووقـــف  للكربـــون 

فـــي هـــذه الفتـــرة تســـلط الصحافـــة 

البيئـــة  حمايـــة  ومنظمـــات  العامليـــة 

الضـــوء على أزمـــة املنـــاخ ومقترحات 

حلولهـــا، مـــن خـــالل التركيـــز علـــى 

برصـــد  املختصـــة  املراكـــز  بحـــوث 

البيئة وتأثيراتها علـــى املناخ،  مشـــاكل 

ويعمـــل الباحثون، وألول مـــرة، في هذه 

التقاريـــر علـــى تحديـــد كيفيـــة قيـــام 

غابـــات العالـــم بحبـــس ما يقـــرب من 

13 مليـــار طن من الكربـــون في الغالف 

الجـــوي وعلـــى مـــر قـــرون، وهـــو مـــا 

يتجـــاوز الكمية اإلجماليـــة للكربون في 

احتياطيـــات النفـــط فـــي الكويت، على 

املثال. ســـبيل 

زيادة في االنبعاثات

فـــي العشـــرين عامـــًا املاضيـــة، أظهر 

العديـــد من هـــذه املواقع زيـــادة في 

أن  حتـــى  االنبعاثـــات، 

تجـــاوز  بعضهـــا 

كميـــة 

مـــن  تزيلهـــا  كانـــت  التـــي  الكربـــون 

الغـــالف الجوي. وبعد أن اشـــارت نتائج 

التقاريـــر إلـــى تحذيـــرات مـــن القيود 

املفروضـــة علـــى األشـــجار والغابـــات 

كحـــل للمنـــاخ، يناقـــش مؤتمـــر املناخ 

العاملي طـــرق الحـــد من تلـــك القيود، 

إذ  الحراري،  أهمها ظاهرة االحتبـــاس 

تعـــد زراعة األشـــجار واحدة مـــن أربع 

أولويات رئيســـة لحلها، وفقـــًا ملا حددته 

حكومـــة اململكـــة املتحدة، التـــي تترأس 

الحـــدث.

إن حماية الغابات وزراعة األشـــجار لها 

إمكانـــات هائلـــة المتصـــاص الكربون 

من الغـــالف الجـــوي، ولكن فـــي عالم 

ســـريع التغيـــر مـــن الطقـــس البـــري، 

يمكن أن تصبح األشـــجار فـــي املناطق 

املعرضـــة لحرائـــق الغابات جـــزءًا من 

املشـــكلة، وليـــس الحـــل، كمـــا بينـــت 

تقاريرها. فـــي  اليونســـكو ذلك  منظمة 

عامالن رئيسان

ويعلل باحثو اليونســـكو ذلـــك بأن هناك 

تحول  فـــي  يتســـببان  رئيســـني  عاملني 

الغابـــات مـــن أحـــواض إلى مصـــادر: 

أولهمـــا الظواهـــر املناخيـــة املتطرفـــة 

التـــي يغذيها تغيـــر املناخ بمـــا في ذلك 

والجفاف،  والعواصف  الغابـــات  حرائق 

وثانيهمـــا ضغوط اســـتخدام اإلنســـان 

لألراضـــي مثـــل قطـــع األشـــجار غير 

املشـــروع وقطع األخشـــاب واملمارسات 

املاشـــية. رعي  مثل  الزراعيـــة 

خفض االنبعاثات

فـــي ضـــوء ذلـــك تعهـــدت ثـــالث من 

لالنبعاثـــات:  املســـببة  الـــدول  أكبـــر 

والهنـــد  املتحـــدة  الواليـــات 

األوروبي، بخفض  واالتحـــاد 

عام  بحلول  انبعاثاتهـــا 

حـــني  فـــي   .2030

لـــدى  كانـــت 

لصـــني  ا

خطـــة لخفـــض االنبعاثـــات قبـــل عام 

2030، وبـــداًل من ذلك تلتـــزم بالوصول 

االنبعاثات بحلـــول عام 2030  إلى ذروة 

االنبعاثات  مـــن  الصفر  صافي  وتحقيق 

.2060 عـــام  بحلـــول 

تهـــدف اتفاقية باريس لعـــام 2015 إلى 

الحـــد مـــن ارتفـــاع درجـــات الحرارة 

إلى درجتني علـــى األقـــل، او  1.5 درجة 

مـــن الناحية املثالية،  وقـــد وقعت جميع 

البلـــدان علـــى االتفاقية وقدمـــت أولى 

)النســـبة  وطنيا  املحددة  مســـاهماتها 

املحددة لخفـــض االحتباس الحراري(،  

عـــدا إريتريـــا والعراق، فهمـــا الدولتان 

بعـــد  توقعـــا  لـــم  اللتـــان  الوحيدتـــان 

قدمتا  لكنهمـــا  باريـــس،  اتفاقية  علـــى 

املســـاهمات املحـــددة وطنيًا.

العراق.. بيئة مهددة باالكتئاب

فـــي تقرير حديـــث له، كشـــف االتحاد 

الدولـــي لجمعيتـــي الصليـــب األحمـــر 

والهـــالل األحمر  عن املســـتقبل الكئيب 

وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  يهدد  الذي 

إفريقيا مـــع زيادة تغير املناخ، مشـــيرًا 

إلـــى أن املجتمعـــات األكثـــر تضررًا هي 

األكثـــر فقـــرًا فـــي العالـــم واملهمشـــة 

بالفعـــل بســـبب عوامـــل مثـــل الحرب 

العـــراق  أن  مـــن  محـــذرًا  والكـــوارث، 

ســـيعاني مزيـــدًا من النقص فـــي املياه.

وأوضـــح التقرير بالتفصيـــل أزمة املياه 

التي يمر بهـــا العراق، مشـــيرًا إلى آثار 

تغيـــر املنـــاخ كعامل يـــؤدي إلـــى تفاقم 

تأثير الصراع وســـوء إدارة املياه، وتوقع 

للبالد. قاتم  مســـتقبل 

وحـــذر التقريـــر من أن متوســـط درجة 

العراق ســـيرتفع  الســـنوية في  الحرارة 

هطول  متوســـط  وأن  درجتـــني،  بمقدار 

األمطـــار ســـينخفض بمقـــدار تســـعة 

ســـنتيمترات بحلـــول عـــام 2050 علـــى 

إلى موجات  الحالي، ما ســـيؤدي  املسار 

حر وجفـــاف أكثـــر تواترًا.
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الذي  التصحـــر،  فإن  للبيانـــات،  ووفقا 

يمثـــل مشـــكلة فعلية في العراق بســـبب 

اســـتنزاف إمـــدادات املياه مـــن نهري 

يشـــكل  الرئيســـني،  والفـــرات  دجلـــة 

خطـــرًا علـــى نحـــو 54 فـــي املئـــة من 

األراضـــي، مع 28 فـــي املئـــة فقط من 

املســـاحات الصالحـــة للزراعـــة حاليًا، 

األمـــر الـــذي أدى الى غـــرق املزارعني 

الجوية  الظـــروف  بســـبب  الديـــون  في 

القاســـية إلبقـــاء حيواناتهـــم على قيد 

أيضًا  هم  العراقيـــون  الحياة.األطفـــال 

ضحايا تغيـــر املناخ، فهـــم ال يحصلون 

علـــى امليـــاه النظيفـــة، إذ أن أقـــل من 

نصف املدارس لديهـــا إمكانية الوصول 

إلـــى امليـــاه النظيفـــة، و 60 فـــي املئـــة 

من األطفـــال معرضون لخطر جســـيم 

وتغذيتهم  األطفـــال  "صحة  ناحيـــة  من 

ومعرفتهم وســـبل عيشـــهم املستقبلية".

لفتـــت تقارير ســـابقة لـــوزارة الزراعة 

إلـــى حاجـــة العراق إلـــى أكثـــر من 16 

التي  املناطـــق  مليـــار شـــجرة إلحيـــاء 

تعانـــي من التصحر، مشـــيرة إلى بعض 

الخطـــط املوضوعة من قبـــل املنظمات 

املهتمة واملؤسســـات الحكومية املختصة 

املنظـــم  التشـــجير  مشـــاريع  لتنفيـــذ 

لتحســـني الوضـــع البيئـــي، إال أن توالي 

األزمـــات فـــي البـــالد تســـبب بإهمال 

مشـــاريع األحزمة الخضـــر حول املدن، 

مـــا أدى إلـــى تعرضـــه إلـــى تغيـــرات 

مناخيـــة كبيـــرة، وقـــد بـــات العـــراق 

إلى  بحاجـــة 

عدد كبيـــر من هذه املشـــاريع ليقلل من 

العواصـــف الرمليـــة علـــى املدن.

وعـــن ذلـــك أكد الســـيد "تشـــاباغني"، 

الدولـــي  لالتحـــاد  العـــام  األمـــني 

لجمعيات الصليـــب والهالل األحمرين، 

االتحاد ســـيوضح خالل مؤتمر  أن  على 

COP26 ومـــا بعـــده، أن العمـــل العاجل 

املحلـــي  املســـتوى  علـــى  واالســـتثمار 

مـــن  املجتمعـــات  ضروريـــان لحمايـــة 

واالســـتجابة  باملناخ  املرتبـــط  النـــزوح 

لتأثيـــره املدمـــر عنـــد حدوثه.

ورشة عمل

علـــى الجانـــب املحلـــي، عقـــد برنامج 

األمـــم املتحـــدة للبيئـــة فـــي العـــراق، 

األســـبوع املاضي بالشـــراكة مع برنامج 

األمـــم املتحدة اإلنمائـــي ووزارة البيئة، 

يومـــني  ملـــدة  تدريبيـــة  عمـــل  ورشـــة 

فـــي أربيـــل حـــول تغيـــر املنـــاخ ضمن 

الوطنية  التكيـــف  خطة  مشـــروع  تنفيذ 

العراقيـــة )NAP( التـــي تهـــدف إلـــى 

"تمكـــني املؤسســـات مـــن بنـــاء القدرة 

على دفـــع عملية خطـــة التكيف الوطنية 

فـــي العـــراق،" لزيـــادة وعـــي أصحاب 

الفئـــات  ذلـــك  فـــي  )بمـــا  املصلحـــة 

بشـــأن  الخاص(  والقطـــاع  الضعيفـــة 

الحاليـــة  املنـــاخ  تغيـــر  ســـيناريوهات 

االجتماعيـــة  واآلثـــار  واملســـتقبلية، 

واإلجـــراءات  والبيئيـــة،  واالقتصاديـــة 

ذات األولوية وفرص االســـتثمار لزيادة 

املتغير  املنـــاخ  التكيف مع  القدرة علـــى 

العراق. عبـــر 

تعد هذه الورشـــة هي األولى في سلسلة 

لها  املخطـــط  العمل  ورش  مـــن 

الخطيرة  اآلثـــار  لعرض 

على  املنـــاخ  لتغيـــر 

البـــالد، والتـــي 

ضمن  تأتـــي 

حملـــة 

فـــي  األخـــرى  املحافظـــات  تســـتهدف 

العـــراق ملعالجـــة آثـــار تغير املنـــاخ في 

الحـــرارة،  درجـــات  ارتفـــاع  البـــالد. 

والجفـــاف الشـــديد، وتراجـــع هطـــول 

األمطـــار، والتصحر، والتملـــح، وتزايد 

كلهـــا  الترابيـــة،  العواصـــف  انتشـــار 

بالفعـــل. نشـــهدها  بدأنـــا  حـــوادث 

تقدم سلســـة ورش العمل هـــذه عروضًا 

عـــن مخاطـــر املنـــاخ وأنظمـــة اإلنذار 

املبكر وعن اســـتخدام نظـــم املعلومات 

التكيف. تدابيـــر  لدعم  الجغرافيـــة 

إضافـــة إلـــى توضيـــح  تأثيـــرات تغير 

املنـــاخ علـــى الصحة والزراعـــة وموارد 

امليـــاه والتنوع البيولوجي واملســـتوطنات 

. ية لبشر ا

وتدير سلســـلة مناقشـــات وتأمالت في 

تأثرًا  األكثـــر  األولوية  ذات  القطاعـــات 

بتغيـــر املنـــاخ فـــي الدولـــة وضـــرورة 

تطوير ســـتراتيجيات قصيرة ومتوسطة 

إيجـــاد  مـــع  اآلثـــار،  هـــذه  ملعالجـــة 

املجتمع  مبـــادرات  في  للحوار  مســـاحة 

التكيف  تقـــود  التـــي  الحاليـــة  املدنـــي 

مـــع املنـــاخ، كمقترحـــات عـــن الحـــد 

مـــن حرق الغـــاز املصاحب الســـتخراج 

النفط فـــي العـــراق الذي ُيعـــد العامل 

الرئيس لتلـــوث املناخ، وبالتالي يشـــكل 

الســـكان،  خطـــرًا حقيقيًا علـــى صحة 

ومقترحـــات مماثلة عن أزمـــة األهوار، 

وغيرها. والبحيـــرات 

يأتـــي كل ذلك فـــي الوقت الذي كشـــف 

فيه معهـــد األبحـــاث Transnational أو 

)عابر الحـــدود(، في تقريـــر له عن أن 

أكبـــر ملوثـــي البيئة في العالـــم ينفقون 

يعـــادل  مـــا  حدودهـــم  تســـليح  علـــى 

15 مـــرة  أكثـــر مـــن تمويل املنـــاخ في 

محاولـــة إلبعاد الالجئـــني واملهاجرين، 

الذين مـــن املتوقع أن تـــزداد أعدادهم 

مـــع تفاقم تغيـــر املناخ..
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حسن العاني 

نواعم

أشـــهد عن معرفـــة وقناعة، ما رأيـــُت أحدًا مثـــل )عبد الله 

الغانم( يســـتحق لقـــَب اإلنســـان العصامي املكافـــح، فيوم 

توفـــي والـــده كان طالبًا فـــي املرحلـــة األولى مـــن الجامعة، 

ولـــم يرث عـــن أبيه ما يســـتعني به علـــى تكاليـــف الحياة.. 

وجـــد الغانـــم نفســـه أمـــام مســـؤوليات أكبر مـــن طاقته 

وعمـــره: بيـــت  مســـتأجر وأم مريضة وشـــقيقة فـــي الرابع 

اإلعـــدادي، وعليـــه أن يتدبـــر كل شـــيء: اللقمـــة والطبيب 

والدراســـة، وليس هنـــاك بصيُص عـــوٍن من عـــمٍّ أو خاٍل أو 

قريـــب.. لكـــن الطالب الجامعي ليس شـــابًا ككل الشـــباب، 

فهو عقـــل راجح وشـــعور باملســـؤولية ونفـــس أبّية..

فـــي الحكايـــات والـــدروس التعليمية، يجـــري الحديث عن 

شـــيء اســـمه )اإلرادة الحديديـــة( القـــادرة علـــى تحقيـــق 

املعجزات وقهر املســـتحيل، وهذا الشـــاب هو عنـــوان اإلرادة 

الحديديـــة، وربما كان من ُحْســـِن حظي أن أكـــون قريبًا من 

ســـيرته الذاتية وأصلـــح إلدالء شـــهادتي، فقد الحظـــُت ولَع 

الغانم ولعًا شـــديدًا -منذ وقت مبكر- بالتأسيســـات وأعمال 

الصيانـــة الكهربائية، وكان منزله هو امليدان الرحب إلشـــباع 

هوايتـــه، والحـــق فإنه، منـــذ كان فتـــى لم يعبر السادســـة 

عشـــرة من العمر، بـــرزت )موهبتـــه( بكونه يحســـن نصب 

املروحة الســـقفية ويصلح العطالت البســـيطة في املجمدة 

واملكـــواة وأجهـــزة التبريد.. الـــخ، ولهذا لم يحصـــل أن دخل 

مصلـــح كهربائي إلـــى بيته أو بيـــوت الجيران..

اختيار الغانـــم األول في الجامعة هو الهندســـة الكهربائية، 

مـــع أن معدلـــه يؤهله إلـــى أي فـــرع آخـــر.. لهذا يـــوم توفي 

والـــده، وعانت األســـرة ما عانـــت، كان أّول شـــيء أقدم عليه 

هـــو افتتـــاح بســـطة علـــى الرصيـــف لبيـــع املـــواد والعدد 

الكهربائيـــة، وَرَفَع الفتـــة على باب منزلـــه لتصليح األجهزة 

الكهربائية، وهو فـــي كل ذلك يطور ثقافتـــه في هذا املجال 

ويســـأل أســـاتذته في الكلية عـــن كل صغيرة وكبيـــرة. وبعد 

أقـــل من عامني أصبح خبيرًا في عمله يشـــار إليـــه بالبنان.. 

علـــى أن الخطوة األهـــم في حياته هي حرصـــه على تنظيم 

وقتـــه ما بـــني الكلية وتحضير دروســـه والذهـــاب إلى عمله 

ومســـاعدة شـــقيقته في املذاكرة وتلبية طلبـــات املنزل...

حـــّول الغانـــم إحـــدى غـــرف البيـــت إلـــى ورشـــة لتصليح 

الكهربائيـــات لكـــي ال يضطر إلـــى البقاء فـــي العمل حتى 

وقـــت متأخر من الليـــل.. وكانت أمه تنظر إليـــه بعني الرضا 

واالعتزاز واملحبـــة، ودعاؤها له بالتوفيـــق والعافية ال ينقطع 

ليـــل نهـــار وفـــي كل صـــالة و.. ولم يحصـــل أبدًا أن تســـّلم 

الغانـــم دينـــارًا واحدًا مـــن عملـــه إال ووضعه في يـــد والدته 

مـــع قبلة على جبينهـــا.. وأيـــًا كان األمر، فقد أنهى دراســـته 

الجامعيـــة، ثم حصـــل على شـــهادة املاجســـتير، وفكر بأنه 

قـــد آن األوان ليرتاح من ذلـــك العناء ويمـــارس اختصاصه 

العلمـــي.. حمـــل أوراقه وشـــهادته وراح يدور على مؤسســـات 

 غير االعتـــذار عـــن تعيينه 
َّ

الدولـــة الرســـمية، فلـــم يتلـــق

ألســـباب كان الغانـــم يشـــعر بأنها واهيـــة مفتعلـــة.. وتذكر 

ذات مـــرة أن أحـــد املســـؤولني كان صديقًا لوالـــده فقصده 

مستبشـــرًا ألن التعيني كما أدرك ذلـــك بالتجربة، ال يتطلب 

شـــهادات وكفـــاءات، بـــل يقتضـــي )واســـطة( مضبوطـــة.. 

توفرت.. قـــد  وهاهي 

رحب املسؤول به واستمع إلى قضيته بالكامل ثم سأله:

•يا عبد الله.. إلى أي حزب تنتمي؟

- أنـــا مســـتقل وأمضيـــت حياتي منصرفـــًا إلى تدبـــر أمور 

لعائلة. ا

•أجبنـــي بصراحة: ماهـــي قوميتك.. دينـــك.. مذهبك.. أريد 

أن أعـــرف عنك كل شـــيء بصدق..

ســـكت الغانم قليـــاًل وقد أربكتـــه طبيعة األســـئلة، حتى إذا 

هدأت نفســـه واســـتجمع أفكاره، رد عليه:

- بصراحـــة )عمـــو(.. كل ما أعرفـــه، وال أعرُف غيـــره، أنني 

عراقـــي مـــن أبويـــن عراقيـــنِي بالـــوالدة، وجّديـــِن عراقينِي 

بالوالدة! 

تأّمله الرجل بحزن وقال له: هذه هي محنتك يا ولدي..

المحنـــة

أن الخطوة األهم في حياته هي حرصه على تنظيم 
إلى  والذهاب  دروسه  وتحضير  الكلية  بني  ما  وقته 
عمله ومساعدة شقيقته في املذاكرة وتلبية طلبات 

املنزل...
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سوق العقارات

املالحـــظ مـــن األرقـــام املعلنـــة مـــن هيئـــة اإلحصـــاء أن 

املســـتهلك واملســـتثمر العراقـــي هو االكثـــر اســـتهدافًا من 

دول الجـــوار التركـــي، إذ ال يقتصـــر األمر علـــى الصادرات، 

بل امتـــد الجذب الى ســـوق العقـــارات التركية التي تســـمح 

قوانينهم بســـهولة تملكها مـــن قبل األجانب أســـوة باملواطن 

التركـــي فـــي محاولـــة لجـــذب رؤوس أمـــوال واســـتثمارات 

حافـــظ  فقـــد  البيانـــات،  الخارج.وبحســـب  مـــن  مباشـــرة 

بـــني األجانـــب بشـــراء  العراقيـــون علـــى املرتبـــة األولـــى 

العقارات التركية منذ ســـنة 2015 ولغايـــة آب 2020 بواقع 30 

ألفـــًا و209 عقـــارات بمعدل يصـــل الى 6 آالف عقار ســـنويًا.

كمـــا يأتي ارتفـــاع الصـــادرات التركية نحو العـــراق مدعومًا 

بتدهـــور قيمة الليـــرة التركية فضاًل عن تبســـيط اإلجراءات 

وقلـــة الرســـوم الكمركية املفروضـــة على البضائـــع املتدفقة 

عبـــر منافـــذ إقليم كردســـتان، حيـــث يفضل أغلـــب التجار 

تمرير شـــحناتهم املســـتوردة عبـــر اإلقليم بداًل مـــن املنافذ 

الجنوبيـــة، مـــا يحفزهم علـــى التوجـــه نحو تركيا بـــداًل من 

املنافذ الجنوبية. وفي تصريح ســـابق نقلتـــه وكالة األناضول 

)العربية( عـــن رئيس جمعيـــة الصناعيني ورجـــال األعمال 

في تركيـــا والعراق )نـــّواف قليج( أشـــار الـــى أن العالمات 

التجاريـــة التركيـــة تشـــكل نحـــو )90 %( مـــن العالمـــات 

املنتشـــرة في مراكز التســـوق العراقية، والســـيما في مناطق 

اإلقليـــم وأن التجـــارة الخارجية ســـجلت أكثر مـــن 20 مليار 

دوالر العـــام املاضي مـــع العراق، موضحـــًا أن رجال األعمال 

األتـــراك يهدفـــون للوصول الـــى عتبة 50 مليـــار دوالر.

التبادل التجاري

وبلغـــت قيمـــة التبادل التجـــاري بني العـــراق وتركيا الســـنة 

الصـــادرات  مـــن  )لـــكل  دوالر  مليـــار   )20.66( املاضيـــة 

والواردات( حســـب ما أعلن عنها الســـفير التركي في بغداد 

فاتح يلـــدز فـــي شـــباط 2021، ذاكـــرًا أن العـــراق يأتي في 

املرتبـــة الرابعة كأكبر مســـتورد للســـلع التركيـــة بعد كل من 

أملانيا، واململكـــة املتحـــدة، والواليات املتحـــدة.إال أن بيانات 

وزارة التخطيط العراقية الصادرة بحســـب التقرير الســـنوي 

لالســـتيرادات لســـنة 2020 تختلـــف عـــن البيانـــات التـــي 

تذكرها الحكومة التركية، إذ تشـــير أرقـــام وزارة التخطيط 

الـــى أن حجم االســـتيرادات للســـلع واملنتجات مـــن الجانب 

التركي لم تتجـــاوز )434( مليون دوالر. ويرجـــع هذا التباين 

الكبيـــر في األرقام نتيجة عدم ســـيطرة الحكومـــة االتحادية 

علـــى املنافذ الشـــمالية وعـــدم وجـــود بيانـــات حقيقية من 

اإلقليم عـــن حجم االســـتيرادات.

توقعات

ومـــع اســـتمرار خطـــة وزارة الزراعـــة العراقيـــة بتخفيض 

املســـاحات املزروعـــة خـــالل املوســـم املقبـــل بنســـبة 50 % 

نتيجـــة انخفاض مناســـيب املياه والحصـــص املائية املتدفقة 

من تركيا، فمـــن املتوقع ارتفـــاع الصـــادرات التركية للعراق 

بمقـــدار الضعـــف مدعومة بانخفـــاض قيمة الليـــرة التركية 

ألدنى مســـتوياتها، الذي ســـيلقي بظالله ســـلبًا على املستوى 

االقتصـــادي للبلد وارتفـــاع معـــدالت البطالة، والســـيما أن 

أكثر مـــن 20 % من القـــوى العاملة تعمل في مجـــال الزراعة 

والثـــروة الحيوانية فـــي البلد.

وفي الواقع فـــإن املفاوض العراقي فشـــل في كل املناســـبات 

بالتوصـــل الى اتفـــاق مع الجانـــب التركي يضمـــن حقه من 

املياه بشـــكل دائـــم، إذ تبلغ حاجـــة العراق من امليـــاه نحو 50 

مليـــار متر مكعب مـــن املياه.

بينمـــا جـــاءت بلغاريـــا باملرتبة الثانيـــة باســـتيراد البضائع 

التركيـــة خالل الفتـــرة ذاتها وبقيمـــة )2.54( مليـــار دوالر، 

دوالر،  مليـــار   1.65 وإيـــران  دوالر،  مليـــار   2.01 واليونـــان 

وجورجيـــا 1.083 مليـــار دوالر، وســـوريا 1.066 مليـــار دوالر.

وفـــي وقـــت ترتفـــع فيـــه اإليـــرادات التركيـــة مـــن األموال 

العراقيـــة، تنخفـــض إيـــرادات العـــراق من امليـــاه وتتقلص 

حصتـــه بفعل قيـــام تركيا بإنشـــاء املزيد من الســـدود قرب 

الحـــدود العراقيـــة. وبينما فشـــلت كل املحادثات السياســـية 

فـــي ثنـــي تركيا عـــن إصرارها علـــى تقليص حصـــة العراق 

املائيـــة من نهـــري دجلة والفـــرات، فـــإن العـــراق ال يمتلك 

ورقـــة أكثر قـــوة من ورقة االقتصاد، والســـيما مـــع انخفاض 

قيمة الليـــرة التركية، لكن اليبـــدو أن هنالـــك إرادة عراقية 

تركيا. علـــى  للضغط 

20 مليار دوالر

وســـبق للهيئـــة أن أعلنت فـــي بياناتهـــا الســـابقة أن العراق 

احتـــل املرتبـــة األولـــى باســـتيراد البقوليـــات التركية خالل 

النصـــف األول مـــن هذا العـــام بمبلـــغ )656( مليـــون دوالر 

)958 مليـــار دينار(.وبالرغـــم مـــن وجـــود اكتفـــاء ذاتـــي 

لبعض املنتجـــات في الســـوق العراقية، إاّل أن ذلـــك لم يمنع 

التجـــار من اســـتيرادها، مثـــل )املنتجـــات البحريـــة(، إذ 

ســـجل العراق املرتبـــة األولى باســـتيراد األســـماك التركية 

خـــالل ثمانية أشـــهر من هـــذا العـــام بمبلـــغ )334( مليون 

دوالر)488 مليـــار دينار(.وخـــالل التســـعة أشـــهر األخيـــرة 

ارتفعـــت صادرات تركيا نحـــو العراق ليســـجل املرتبة الثانية 

بعد روســـيا باســـتيراد األحذية بمبلغ )51( مليون دوالر )75 

مليار دينـــار( واملرتبة الرابعـــة باســـتيراد الفواكه والخضر 

الطازجة بمبلغ 156مليون دوالر )278 مليار دينار(.واســـتورد 

العـــراق الطماطم التركيـــة بمبلغ)255( مليـــون دوالر )372 

مليـــار دينـــار( للفترة من تمـــوز2020 ولغايـــة آب2021.

بحسب بيانات هيئة 
اإلحصاء التركية، فإن 

العراق احتل املرتبة 
األولى من بني دول 

الجوار التركي في 
استيراد بضائعها خالل 
التسعة أشهر األولى من 
سنة 2021 التي سجلت 

مبلغ )6.156( مليار 
دوالر، 

للوصول إلى اتفاق تقاسم المياه

20 مليار دوالر ال تكفي
إللزام أنقرة ! 

*رامي محسن جواد

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya



اي نحـــو  8 مليـــارات دوالر مـــن الفائـــض النقـــدي في أقل 

تقديـــر، وهـــذا املبلـــغ الكبيـــر ينبغـــي أن ينعـــش االقتصاد 

العراقـــي ويســـهم بنهـــوض البالد عبر اســـتثماره بالشـــكل 

األمثل، والســـيما فـــي جوانب تطويـــر القطاعـــات اإلنتاجية 

واالســـتثمارية التـــي توفر فرصـــًا كبيرة الســـتيعاب األيدي 

العاملـــة. يعتمـــد العـــراق فـــي اســـتحصال أمـــوال موازنته 

الســـنوية على إيراداتـــه املالية املتأتية من بيـــع النفط الخام 

بنســـبة تزيد علـــى %93 ما يجعـــل العراق ضمـــن مجموعة 

الـــدول الريعيـــة، التـــي تجبـــي أموالهـــا من تصدير ســـلعة 

واحـــدة فقط، مـــا قد يعرضهـــا إلـــى انتكاســـات كبيرة في 

الســـلعة. الطلـــب على هذه  حال تدهـــور 

وكمـــا هـــو معلوم فإن أســـعار النفـــط الخام ترتبط عكســـيًا 

بزيـــادة اإلنتـــاج، فكلمـــا زاد العرض فـــي الســـوق العاملية، 

انخفضـــت أســـعار النفط ما يتســـبب بأضـــرار كبيرة على 

الـــدول املصنفـــة بالريعيـــة.. وهـــذا ما جـــرى عامي 

2009 و2016، إضافـــة إلى أســـباب أخـــرى تؤدي 

إلـــى تكدس الخـــام في األســـواق مـــع توفر 

بدائـــل الطاقة من الغـــاز والرياح وضوء 

املياه.  ومســـاقط  الشمس 

كورونا وأزمة النفط

لقد تســـببت األزمـــة العامليـــة عام 

2019، بعد انتشـــار فايروس كورونا، 

بتســـريح أكثر من 23 مليـــون عامل 

وتوقف آالف املعامـــل الكبيرة، إضافة 

إلـــى انخفـــاض مؤشـــرات االقتصاد في 

الدول الكبـــرى، تبـــع ذلك هبوط في أســـعار 

النفط دفـــع دول أوبك + إلى اتخـــاذ قرار بتخفيض 

اإلنتاج للحفاظ على اســـتقرار ســـعر النفط، وقد التزم 

العـــراق والـــدول املنتجـــة بهذا القـــرار وُخفـــض اإلنتاج في 

العـــراق بمقـــدار 400 ألف برميل يوميـــًا عام 2020.

ارتفاع الطلب من جديد

مـــع تعافـــي العالم مـــن كورونـــا وعـــودة املعامل فـــي الدول 

الصناعية لإلنتـــاج من جديـــد، إضافة إلى التغّيـــر املناخي 

وقلـــة هبوب الريـــاح، زاد الطلـــب من جديد علـــى الخام، ما 

أفضـــى إلى ارتفاع ســـعر البرميـــل إلى أكثر مـــن 80 دوالرًا، 

ويتوقـــع أن يتجـــاوز حاجـــز الــــ 100 دوالر مع بدايـــة العام 

الجديـــد ومرور نصـــف العالم الشـــمالي بموســـم شـــتائي 

قارس مـــع انخفاض معـــدالت إنتاج الفحـــم الحجري وأزمة 

إيصال الغـــاز الروســـي إلى شـــمال أوروبا.

هل يستفيد العراق من ارتفاع األسعار؟

إن التوقعات بارتفاع أســـعار النفط تلفـــت االنتباه في العراق 

إلى ضرورة االســـتفادة مـــن األموال املســـتحصلة منها لبناء 

اقتصـــاد متني يســـهم بانتقال البالد من الحالـــة الريعية إلى 

االقتصـــاد املتني من خـــالل بناء قطـــاع إنتاجـــي يعتمد على 

اإلمكانيات املتاحة لتوليد األموال وتشـــغيل الشـــباب العاطل 

تخصصاتهم. ضمن  كل 

وإذا علمنـــا أن ارتفاع ســـعر الخام إلـــى 80 دوالرًا وبتصدير 

كميـــة 2800 برميل يوميـــًا بالقياس مـــع تقدير ســـعره بـ 45 

دوالرًا فـــي املوازنة العامـــة للعام الحالـــي 2021،  فإن الفارق 

ســـيكون 35 دوالرًا للبرميل، أي ال يقل شـــهريًا عن 8 مليارات 

دوالر مـــن الفائـــض النقـــدي، وهـــذا املبلغ يجب أن يســـتغل 

بشـــكل علمي واقعي من أجـــل النهوض باالقتصـــاد العراقي 

للدخل. املولـــدة  اإلنتاجية  القطاعـــات  في 

ومـــن إدارة األموال الفائضة يمكن تســـديد الديـــون املترتبة 

علـــى املوازنة وإيقـــاف فوائدهـــا وإنهـــاء العجز فيهـــا، وما 

زاد عنهـــا يمكـــن افتتاح خطـــوط إنتاج جديدة فـــي املصانع 

الحكوميـــة وإقـــراض القطـــاع الخـــاص الفتتـــاح مصانـــع 

جديـــدة، كذلـــك يمكـــن تخصيـــص أمـــوال لتأهيـــل املواقع 

الســـياحية واآلثاريـــة والتراثية لجـــذب الســـياح، إلى جانب 

االهتمـــام بقطاع النقل، والســـيما الجوي والســـككي واملوانئ 

وغيرهـــا، علمًا أن جميـــع فقـــرات القطاع اإلنتاجي، ســـواء 

الصناعـــي أو الســـياحي أو النقـــل أو الزراعـــي، تحتـــاج إلى 

مئات اآلالف مـــن العاملني فيهـــا ومن جميـــع التخصصات، 

وإمـــكان تدوير األمـــوال الفائضة عن املوازنة بشـــكل صحيح 

لبناء مســـتقبل ناجـــح للموازنـــات املقبلة مع أربـــاح جديدة 

تســـهم في انتشـــال آالف العوائـــل من ضائقة الفقـــر وتوفير 

لهم. كريـــم  عمل 

التحرر من االقتصاد الريعي

إن االهتمـــام بالقطـــاع اإلنتاجي املتنـــوع يعنـــي التحرر من 

االقتصاد الريعـــي وتصدير ســـلع متنوعة تشـــمل املحاصيل 

الزراعيـــة والســـلع املصنعة وجذب الســـياح ونقـــل البضائع 

التجارية واملســـافرين وغيرها.. وجميع هذه الفقرات تســـهم 

فـــي فتح أبواب جديـــدة لإليرادات املالية فـــي املوازنة العامة 

للســـنوات املقبلة ما يســـهم فـــي رفاهية املواطنني وســـعادة 

عوائلهـــم وتقويـــة قيمـــة العملـــة املحليـــة مقابـــل العمالت 

. جنبية أل ا

مع تجاوز أسعار النفط الخام الـثمانني دوالرًا وبلوغ العراق تصدير كمية 
تقترب من 2800 برميل يوميًا، ومقارنة هذا السعر بالقياس التخميني 

لإليرادات العامة في املوازنة العامة للدولة في العام الجاري واملقدر بـ 45 
دوالرًا، فإن الفارق سيكون 35 دوالرًا للبرميل شهريًا، 

مالذ األمين

استثمار فائض اإليرادات استثمار فائض اإليرادات 

النفــــط..النفــــط..
األولوية لقطاع اإلنتاج األولوية لقطاع اإلنتاج 
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عقيل مكي

سمير صبيح .. 

قصيدته تمتاز بالوضوح والبناء الزخرفي املحبوك حبكًا في النظم 
واإليقاع واملوسيقى. فهو املتسيد بحرفنة الكبار في صياغة املفردة 

الشعرية املشحونة باأللم والوجع واملكابدة،  فال تجد في أشطر ماكتب 
بيتًا ضعيفا أو هزيال. 

املمسرحة  قصيدته  وأبيات  أشطر  تكاد 

حياكة  أو  بابلية،  زخــرفــة  تــكــون  أن 

وخزينه  العالية  فقدرتة  "كاشانية"، 

مفرداته  اصطياد  من  مكناه  املعرفي 

املتالحقة  بالصورة  تعج  التي  الشعبية 

كشريط سينمائي.

شخصية عصامية

اسماعيل  كاظم  ملدرسة  البار  االبن  إنه 

أسلوبًا  لنفسه  خط  أنــه  غير  الكاطع، 

مغايرًا في رسم الشكل املحدث والجديد 

للقصيدة الشعبية.

في  جليًا  ظهرت  العصامية  شخصيته 

صبيح  سمير  كان  لقد  ماكتب،  غالبية 

عاشقًا متيمًا في حب العراق، فهو الذي 

والهزائم  الــحــروب  مصائب  عجنته 

وما  "داعــش"  جاء  وحني  واالنكسارات، 

رافقه من ويالت، لم يقف سمير صبيح 

متفرجًا، بل كان يذهب إلى سوح القتال 

واألهزوجة،  بالقصيدة  الهمم  لشحذ 

إلى جنب  العسكرية جنبًا  بدلته  وارتدى 

مع رجاالت الحشد والقوات األمنية. 

السيد السيستاني

مرة  ذات  نجتمع  أن  األقـــدار  شـــاءت 

املباركة  الفتوى  بعد  معي  كان  ومن  أنا 

بالشاعر سمير صبيح، تجاذبنا أطراف 

فسأل  والشعراء،  الشعر  عن  الحديث 

أحدنا "سمير" عن لقائه باملرجع األعلى 

السيد السستاني، سكت لبرهه ثم أردف 

له  وقرأت  املبارك  بلقائه  تشرفت  وقال: 

بيت  إلى  وصلت  وحني  شعري،  من  شيئًا 

)لوما فتوتك ضاع العراق وراح(،

ليست  إنها  وقال  سماحته  أوقفني  يقول: 

املؤمنني،  أمير  فتوى  هي  إنما  فتوتي، 

علي  اإلمــام  مرقد  إلى  بإصبعة  وأشــار 

)ع(.

على  بالصالة  املكان  ضّج  سمير:  يقول 

من  نوبة  فانتابتني  محمد،  وآل  محمد 

البكاء العفوي لم أشعر بها من قبل، 

لقد أدرك سمير صبيح عمق هذه الفتوى 

املباركة فجّند روحه وشعره منذ البداية 

لنصرة رجاالت الحشد األبطال. 

األعلى  املرجع  ابن  نرى  أن  غريبًا  وليس 

إلى  املشيعني  جمع  يتوسط  رضا  محمد 

مثواه األخير.. إنها رسالة واضحة 

أخلص  األسمر  الفتى  هذا  أن  وصريحة 

لهذا  العظيمة  مهمته  إتمام  في  ونجح 

الوطن الكبير.

فارس اإليجاز

 1995 عــام  مطلع  في  شــاعــرًا،  عرفته 

في  عالقة  ستبقى  مهمة  نصوصًا  كتب 

اإليجاز  في  الفارس  فهو  محبيه،  ذاكرة 

والتشبية  واالستعارة  والكناية  والتكثيف 

بها  كسر  الشعرية،  الصورة  إطــار  في 

كانت  التي  القصيدة  لغة  في  الجمود 

التي  املبهمة  والكلمات  الجمل  تستعير 

تحتاج إلى أكثر من تفسير محلقًا في لغة 

استعمل  مبهمة،  غير  بيضاء  تكون  تكاد 

الصورة  في  والتكثيف  الــتــراص  فيها 

الوسط  أبــهــرت  الــتــي  الفوتوغرافية 

بشغف  يكتبه  مــا  تابع  ــذي  ال الشعري 

لنفسه  صبيح  سمير  أوجد  لقد  وترقب، 

كعريان  الشعر  أهرام  بني  كبيرة  مكانة 

الكاطع.  اسماعيل  وكاظم  خلف  السيد 

فكتب وقال:

إذا جنحك عله لتشوف حجم زغير 

الغابة شكد جبيرة بعود تشعلها 

لكن  الــوجــدانــيــات،  شعره  فــي  وتــنــاول 

بطريقة مغايرة وغير مستهلكة فيقول:

والنفسي دنت حطلي الطمع ماعون 

كلي أخذ شتريد وكلت ال مشكور 

قصص  بعض  صبيح  سمير  وّظــف  لقد 

من  تضمينًا  منها  فأخذ  الكريم  القرآن 

سورة يوسف حيث قال: 

ذبني ابير بيده وكال أكلني الذيب 

ورسم للذيب صورة وجثتي بحلكه

لكن  القصائد،  مئات  كتب  الوطن  وعن 

مرارة  عاش  الــذي  وهو  جنوبي،  بوجع 

الحروب والحصارات فقال:

شعري فك عينه لكه اكباله العراق

وبندقية وسفري وحب العراق 

حب له وحدة واملواعيد التحاق

لقد عشت قريبًا منه ومن الشاعر رحيم 

املحبة  برباط  يرتبطان  كانا  املالكي، 

والشعر، أجاد املالكي اللعب على التفنن 

باألسلوب  فيها  فحدث  األبوذية  فن  في 

والتصوير 

والوزن والقافية، أما سمير صبيح فكان 

فارس املنصة بالمنازع، ألنه قدم شعرًا 

في  كتب  وجماال،  وألقًا  عذوبة  يفيض 

كالتجليبة  الشعر:  وأوزان  ضــروب  كل 

والنصاري واألبوذية والزهيري. 

طاولة  وقلب  املعادلة  قلب  صبيح  سمير 

الصياغة  في  واملستهلك  املكرر  الشعر 

يكن  لم  فريدًا  أسلوبًا  واختط  والبناء 

مألوفًا، فهو الذي يقول:

سحب سيفه الزمن هل من منازل صاح 

أعزل ماخفت والزمن نازلته 

مالحته أبد لكن ترسني اجروح 

بس عندي املهم ماعفته قاتلته 

في وجدان الشعراء

لقد تأثرت به جمهرة كبيرة من الشعراء 

روحيته  قصائدهم  إلى  تسللت  الذين 

وحتى أجراسه املموسقة.

شاعر  مني  طلب  ــرة  م ذات 

شاعر  اآلن  هو  شــاب، 

مــنــصــة مـــعـــروف، 

شــعــره  ــع  ــم أس أن 

ــرأ،  ــه إقـ فــقــلــت ل

أبياتًا  ــي  ل فــقــرأ 

الشعر  من  جميلة 

العراقي  الشعبي 

كانت فعال قصائد 

لكنها  جــمــيــلــة، 

ــدي ثـــوب  ــ ــرت ــ ت

سمير  ــاءة  ــب وع

صــبــيــح، فــقــال 

لـــي مــــاذا تــقــول 

فقلت  ــاذ؟  ــت أس يــا 

صبيح  سمير  ــه:  ل

فيك،  متلبس  جّني 

والله  اي  قائال:  فأردف 

سيخرج  كيف  أعرف  وال 

هذا الجني الجميل مني.

تلبس  ــقــد  ل ــم،  ــع ن

صبيح  ســمــيــر 

ــوب  ــل فـــي أس

الشباب  الشعراء  من  العشرات  ووجدان 

النظم  في  وبطريقته  به  تأثروا  ألنهم 

والكتابة. 

سمير صبيح ظاهرة فنية وقامة شعرية 

الناس،  وأحاسيس  هموم  بالدم  كتبتا 

لم يقف على أبواب السالطني للمدح أو 

االستجداء، بل كان غني النفس، احترم 

ــه، فــصــار عالمة  ــرم ذاتـ ــت شــعــره واح

محبيه،  من  كبيرة  جمهرة  عند  للرقّي 

وللحشد  والحرب  وللحب  للعراق  كتب 

ــن فــرســان  ــًا م ــارس ــدس، فــكــان ف ــق امل

اإلعجاز الشعري.

التي  االخيرة  قصيدته  هو  تاريخه  وكان 

قفل  احسن  ذهــب  من  بمداد  سطرها 

قافيتها

 السيد محمد رضى السيستاني في تشييع سمير صبيح 

عندما احسنت األقدار قفل القافية
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شـــاركت في العديـــد مـــن املهرجانات 

الشـــعرية داخل العـــراق وخارجه، منها 

مهرجـــان )نينتـــي( العاملي فـــي أربيل 

العـــام 2014، وتم توثيق هذه املشـــاركة 

في فيلم قصيـــر من إخراج )ياســـمني 

فضة( فـــي بريطانيا، كما شـــاركت في 

ومهرجانات  الحديثـــة  للترجمـــة  ورش 

مـــن  بدعـــوة  الســـويد  فـــي  شـــعرية 

اتحـــاد األدباء الســـويدي عـــام 2015، 

وطبعـــت قصائدها املترجمـــة إلى اللغة 

الســـويدية في كتـــاب عائـــد لالتحاد. 

شـــعريتني،  مجموعتـــني  أصـــدرت 

األولـــى بعنـــوان )وأد( التـــي حصلـــت 

العربية  الذهبيـــة  العنقاء  جائـــزة  على 

ألفضـــل كتـــاب عـــام 2013، والثانيـــة 

قامـــت  مجانيـــة(.  )شـــتائم  بعنـــوان 

بترجمـــة كتب عـــدة من الفارســـية إلى 

الشـــعر  )أنطولوجيا  بينهـــا  العربيـــة، 

و)األعمـــال  الحديـــث(،  الفارســـي 

الشـــعرية الكاملـــة للشـــاعرة اإليرانية 

فروغ فرخـــزاد(، ورواية )مـــرة أخرى 

املدينـــة التي أحـــب( للكاتـــب اإليراني 

نـــادر إبراهيمي، و)أنطولوجيا الشـــعر 

و)مختـــارات  الحديـــث(،  األفغانـــي 

شـــعرية من الشـــاعر اإليراني حســـني 

بناهي( وهـــو قيد الطبع، كما شـــاركت 

قلبـــي  )جناحـــا  بعنـــوان  كتـــاب  فـــي 

املثقـــل( باللغتـــني األملانيـــة والعربيـــة  
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وهـــو كتـــاب يضـــم قصائد شـــاعرات 

عربيـــات من القـــرن الخامس امليالدي 

وحتـــى اليـــوم، أعـــده خالـــد املعالـــي 

بكر. وهريبـــرت 

ما الشعر بالنسبة لِك؟

ـــعر، من وجهـــة نظري، هـــو حالة  الشِّ

، لحظة انخطاف، شـــيء يســـبقنا 
ٍّ

تجل

دائمـــًا بخطـــوات، نحـــاول أن نصطاده 

مـــن خالل اللغـــة، ألنه ببســـاطة فضاء 

ُه الّزمـــان وال املكان، يمكن  حـــر، ال َيِحدُّ

أن يســـجن جســـدي في حـــدود معينة، 

لكننـــي في الشـــعر واحـــدة حّتـــى وإن 

تجـــزأُت. ال يمكـــن  فـــي هـــذا الفضاء 

املراوغـــة، أو حتـــى التوقـــف، لذلك أنا 

مع الحداثة في الشـــعر، ألن الوجود في 

حركـــة  دائمـــة وعلى الشـــاعر أن يدفع 

القـــارئ، باألخص الذي تميـــل فطرته 

في العـــادة إلى التأخير فـــي التصديق، 

والتطور  والحركـــة  التغيير  إلـــى  يدفعه 

والنمـــو، وقطـــع الصلـــة مـــع املاضي، 

عندمـــا يشـــكل هـــذا املاضـــي عائقـــًا 

أمام تطور الشـــعر، الشـــعر هو خطاب 

شـــخصي، يمكـــن أن أتركـــه لآلخرين 

كـــي يتعرفوا من خالله علـــى ذاتي دون 

أّيـــة  مجامالت. 

شـــخصيًا، أعتقـــد أن الشـــعر يجب أن 

يكـــون موقفـــًا أو ســـلوكًا أو نمط عيش، 

تمامًا مثلمـــا حدث مع )شـــوبان( حني 

كانـــوا يطلقـــون عليـــه شـــاعر البيانو، 

يمكـــن أن تكـــون شـــاعرًا فـــي الحياة، 

فمهمة الشـــعر صقل الذات وتشـــذيبها 

ألنـــه حقيقـــي، اعتـــراف بـــال عقاب، 

مرٌن يســـتوعب كّل التأويالت، وال يمكن 

تقليد الشـــعر، كمـــا أنه ال يمكـــن جلبه 

بالطـــرق العلميـــة، وإن حـــدث ذلك ال 

يمكن أن يســـمى شعرًا، الشـــعر حقيقة 

اآلخرون.  يكتمهـــا 

اليوم؟  العراقيـــة  الشـــعرية  ترين  كيف 

التواصل االجتماعي  أثرت مواقـــع  وهل 

علـــى قيمة ما ينشـــر فيه؟ 

- بصراحـــة، أنا ال أنظر إلى الشـــعر من 

هذه الزاويـــة، شـــعرية عراقية وأخرى 

غيـــر عراقية، الّشـــعر هو الّشـــعر، وقد 

تجاوز هـــذه الثنائية -الزمـــان واملكان- 

كمـــا أشـــرت إلـــى ذلـــك في الســـؤال 

األول، لكـــن جغرافيـــًا، فـــي اعتقادي، 

مـــا يـــزال العـــراق أرضًا خصبـــة لكّل 

أنواع الشـــعر، فهو لم يســـتنفد موارده 

الّشـــعرية رغـــم كل التحـــوالت الحادة 

التـــي مـــّرت علـــى تاريخه، لـــو حصل 

أن قفزنـــا علـــى الزمن ونظرنـــا إلى ما 

بعد عشـــرين ســـنة -على ســـبيل املثال- 

كيـــف يمكـــن أن نـــرى مالمح الّشـــعر 

قبل هذه العشـــرين ســـنة، وماذا كانت 

موضوعاتـــه بالتحديـــد فـــي ظـــّل هذه 

املجانية في الّشـــعر، وإتاحتـــه لكّل ذي 

جياشـــة؟  عاطفة 

فـــي النهايـــة الّشـــعر ليـــس عواطـــف 

صبيانيـــة، وإنما هو موقـــف من الوجود 

برّمتـــه، زد علـــى ذلـــك إمكانيته على 

أن يكـــون وثيقـــة تاريخية شـــاهدة على 

عصٍر بالكامـــل، هذا ما نلتمســـه -على 

ســـبيل املثـــال- لـــدى كبـــار الشـــعراء 

األولـــني أمثـــال هوميـــروس. أمـــا فيما 

يخـــص مواقـــع التواصـــل االجتماعي، 

فهي أتاحت لنـــا أن نكتـــب بحرية أكثر 

مما ســـبق، باعتبـــار أن هـــذه املواقع ال 

تخضـــع للرقابة، كما أّنهـــا تظهر بعض 

عيـــوب الشـــاعر أو الكاتـــب وأّميته من 

خـــالل ما ينشـــر ومـــن خـــالل ردوده، 

أضـــف إلى ذلـــك أنهـــا أرغمتنـــا على 

وســـحبتنا  الحضـــور، 

نكون  كـــي  عزلتنا  من 

للجميـــع،  متاحـــني 

أن  لهـــذا  ويمكـــن 

بقدر  عيبـــًا  يكـــون 

جيد. أمـــر  هو  ما 

الســـرد  إن  يقال 

العـــراق  فـــي 

مـــن  انتقـــل 

الشـــعر  منافســـة 

إزاحتـــه  إلـــى 

الســـنوات  فـــي 

هـــل  املاضيـــة، 

تتفقـــني مع هذا 

؟ ح لطـــر ا

يعـــود  رّبمـــا 

ألّن  ذلـــك 

لـــم  الشـــعر 

يعـــد يلبـــي احتياجـــات 

ولهذا  الفنيـــة،  القارئ 

أســـبابه أيضـــًا، منها 

املتعاليـــة  اللغـــة  أن 

فـــي  املســـتخدمة 

والغلـــو  الشـــعر، 

فـــي  املفـــرط 

جعال  البالغـــة، 

ينفـــر  القـــارئ 

اللغة  هـــذه  من 

لغة  تنســـجم مع  التي ال 

الشـــعر  وصار  عصره، 

من  فئـــة  على  حكـــرًا 

يطلقـــون  الّنـــاس 

)النخبة(.  عليهـــم 

الشـــعر  رأيي،  في 

ينبغـــي  الحديـــث 

طريقه  يّشـــق  أن 

يتواصـــل  كـــي 

القـــّراء  مـــع 

مـــن  بريقـــه  وليســـتعيد 

جديـــد، هـــذا إن آمّنـــا بـــأن اللغة هي 

هي شاعرة ومترجمة عراقية، ولدت في إيران عام 
1987، بعد تهجير عائلتها في زمن النظام البائد، 

وعادت إلى وطنها ُبعيد سقوط الديكتاتورية. تكتب 
الشعر باللغتني العربية والفارسية وتترجم عنهما، 
عضو في اتحاد األدباء والكّتاب العراقيني، ُترجمت 

مجموعة من قصائدها إلى اللغات اإلنكليزية 
والسويدية واألملانية والفارسية والهندية.

األدب يوقظ نزعتنا
اإلنسانية من سباتها

الشاعرة والمترجمة 
مريم العطار

حوار : علي السومري
تصوير : بالل الحسناوي
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للتجديـــد ولكل متغيرات  أيضًا خاضعة 

العصـــر. ليس عيبـــًا أن يدخل الشـــعر 

إلـــى الســـينما أو الروايـــة، لكـــن يبقى 

الشـــعر مفصـــواًل عـــن الســـرد، وتظّل 

التي  وآلياتـــه  خصائصـــه  منهمـــا  لكّل 

تختلـــف عـــن اآلخـــر.

 لـــِك رأي تقولـــني فيـــه مـــا مفـــاده إن 

ممن؟ ثـــأر  ثـــأر،  الكتابـــة 

في الحقيقة، هي ليســـت ثـــأرًا من أحد 

بعينـــه، وإنما هـــي ثأر ألننـــا عاجزون، 

الكتابة ليســـت مسدســـًا، لكّنها تمتلك 

من القـــوة مـــا تطيـــح بإمبراطوريات! 

ثأر عـــن عجزنـــا أن نكون، فـــي الوقت 

الـــذي كان ينبغي أن نكـــون، الكتابة ثأر 

ضـــد الســـدود التي شـــيدها اإلنســـان 

ليمنـــع دفـــق الحيـــاة واســـتمراريتها، 

مـــّرة  "كـــم  وولـــف:  فرجينيـــا  تقـــول 

اســـتخدم النـــاس القلـــم أو الفرشـــاة 

ألنهم لـــم يســـتطيعوا ضغـــط الزناد،" 

هكذا أشـــعر عندما أكون شـــاهدة على 

تحت  مكوثهـــم  في  اآلخريـــن,  معانـــاة 

وطـــأة التعذيب أو الظلم املســـتمر، هنا 

البد من أن أســـتخدم قلمي كمـــا لو أنه 

سيف أو مســـدس، الشـــاعر يدفع ثمنًا 

كبيـــرًا حـــني يجـــد نفســـه مختلفًا عن 

اآلخريـــن، دفـــع الثمـــن هو أيضـــًا  ثأر 

الذات. مـــن 

 هل أنـــِت مـــع تجنيـــس األدب إلى أدب 

رجالي؟ وأدب  نســـوي 

بصـــرف  اإلنســـاني،  األدب  مـــع  أنـــا 

النظر عـــن جنس كاتبه ومؤلفه، ســـواء 

أكان ذكرًا أم أنثى. مـــا يهمنا في األدب 

هـــو أن يكون إنســـانيًا، وهذه 

وظائف  مـــن  واحـــدة  هي 

نزعتنـــا  إيقـــاظ  األدب، 

ســـباتها.  من  اإلنســـانية 

أحـــبُّ أن أخمـــن من هو 

قـــراءة  بعـــد  الشـــاعر 

فلـــكّل  القصيـــدة، 

شـــاعٍر بالتالي أسلوبه 

فـــي الكتابـــة، وهـــذا 

األســـلوب هـــو بحـــد 

تعريفية  بطاقة  ذاته 

أعتقد  شـــاعر،  لكّل 

ال  األمـــر  هـــذا  أن 

يأتـــي بقولبة األدب 

أو تصنيفـــه كأدب 

رجالي أو نســـوي، 

جميـــل أن يعـــرف املـــرء ذاتـــه ويقدُم 

هذه الـــذات من خالل اللغـــة، إن كانت 

امرأة تترك بصماتهـــا األنثوية والرجل 

كذلـــك، كما أنني ضد دس النســـوية أو 

الذكورية في النص الشـــعري، ألن هذا 

الفضـــاء برأيي يجب أن يكـــون خالصًا 

ونقيًا تمامـــًا مثل نهٍر جـــاٍر، مثل مرآٍة، 

حقيقتنا. يعكـــس 

رغم أنّني لم أولد على هذه األرض، لكن ثّمة 
ما يجعلني أشعر بأنّي أنتمي لها بالكامل، 

أحبُّ هذه األرض وساكنيها ومدنها رغم ما 
ألحقت بها الحروب من ضرر، كما أنّني أحّب 

لغتي العربية

أنا مع األدب اإلنساني، بصرف النظر عن جنس 
كاتبه ومؤلفه، سواء أكان ذكراً أم أنثى. ما 

يهمنا في األدب هو أن يكون إنسانياً،
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حنَي خاطبُت غريب املتروك في ساعة صفاء وانقياد لله تعالى:

ـــــ "بالله عليك يـــا غريب، هاّل تكلمت إلّي في شـــأن صاحبـــك: ُنعمان الحكيم، وكيـــف تعرفت عليه، 

وأين؟

أخـــذ يحدثني رفيـــق العمر عن صاحبه ســـاعة، وســـاعات، ثم نهارًا، ثـــم ليلة، ونحـــن نتوقف عند 

نهـــر، أو نعبر ســـاقية، فكان يتوقـــف ليقول: أنعم بـــه كريمًا، وأكرم بـــه جابرًا لعثـــرات الكرام، فهو 

 فيـــه القول: 
َّ

يجمع ما بني شـــرف املحبـــة وصدق املـــروءات، ومن اجتمـــع لديه الكـــرم والحياء، َحق

حكيم. وهـــذه إحدى صفاتـــه، لكنها لن تفيه حقـــه، فحقه في ســـيرورة حياته، وفي كرائـــم ُمحتّدِه.

ـــ "أنت تتكلم في شأن كاتب وإنسان؟" سالت املتروك.

ـــ "بل هو أبعد شأنًا."

ـــ "كيف؟"

قـــال: مّرت علينـــا أيام َقحـــٍط ، فاحتبـــَس املطـــُر، واصفرَّ الـــزرُع، وَنضـــَب الضـــرُع، فهرعنا إلى 

االستســـقاء، لكـــن الحـــال بقـــي على مـــا هو عليـــه، حتى حـــدث ما حـــدث يا رفيـــق العمر!

ـــ "ماذا حدث يا غريب؟"

 علـــى البحر، وقد اظلـــمَّ الليل، والتجأ كل 
ُّ

قال: كنـــا نواجه ِمحراَب ذلك املســـجد الصغير الذي يطل

 علينا بالَســـيل، وُيرّطب أرضنا بســـحائب 
َّ

خليـــل إلى خليلته، وكنت أتوّســـل إلى املولـــى العزيز ِلَيُمن

ممطـــرات، ويبّل أرياقنا ِبشـــربة مـــن ماء، حني دخل رجل يمشـــي على تـــؤدة، فنـــزع عباءته، ورمى 

بغترته.. وَتَبخَبَق  يديـــه،  بني  ِبعقاِلِه 

ـــ "هكذا إذًا، يا صاح."

قال: ورفع الرجُل ذراعيه عاليًا كما لو أنه ُيباهل، ثم قال: 

ـــــ "إلهي، وســـيدي، وموالي، إلى َكـــْم ترّد عبادك فيمـــا ال ينفعك، َأَنَفـــَد ما ِعنـــدَك، أم َنَقَص ما في 

خزائنك؟ أقســـمُت عليَك بحّبَك لي، أال ما أســـقيتنا َغيثك الســـاعة؟"

 هذا َلدعاٌء َعجيب؟
َّ

قلت: إن

مت السماُء، وجاءت بمطٍر كأفواِه الِقَرِب. قال املتروك: فما انتهى من كالمه، حتى َتغيَّ

قلت: يا غريب، إّنُه حّر حتى في ُدعائه.

ـــَر لـــي دعاءه،  قـــال: هـــو ذا صاحبي، ُنعمـــان. وقد لقبته بــــ "الحكيم" ألنـــه نطق الحكمة عندما َفسَّ

: ل فقا

ف كما لـــو أنك عبـــد الله فقـــط، وإْذ ذاك َتنقـــاُد إليَك  ــــــ "عندمـــا تكون في حضـــرة اللـــه، َفتصرَّ

ـــة ِبِرَســـِن الَكرم، ولجـــام الجود، وحـــرف الحكمة." الُحريَّ

ثـــم ختم املتـــروك بقولـــه: "ومنذ ذلـــك اليوم، شـــكرُت ربي ألنـــه تعالـــى أكرمني بما هـــو أغلى من 

املـــال، وأنفس مـــن النفائس ُطـــّرًا: مصاحبـــة ُنعمان الحكيـــم، على الخيـــر والحق."  

جمعة الالمي

ذاكرة المستقبل 

من َفضلة قلوبنا يتكلّم الحجرُ

أمَطرْت ِمْن أطراِف أصابعِه !
"إن الكاتب الحقيقي شهيد، لن يَموَت ُمطلقاً."

)أنوريه دي بلزاك(



 هـــذه املـــرة ســـنتحدث عـــن  عالقـــة 

ُكتـــب  عالقـــة  الفـــن،  بهـــذا  املثقـــف 

عنهـــا ســـابقًا العديـــد مـــن املولفـــات 

ـــون  ـــخ وفن ـــون الطب ـــني فن ـــت ب ـــي مزج الت

الكتابـــة األدبيـــة، نذكـــر منهـــا كتـــاب 

ـــدادي  ـــن البغ ـــن حس ـــد ب ـــخ" ملحم "الطبي

فـــي العصـــر العباســـي، وفيـــه شـــرح 

ــام  ــخ والطعـ ــون الطبـ ــدادي( فنـ )البغـ

وأصنافـــه بلغـــة شـــعرية، كمـــا ُكتبـــت 

ــا  ــة ذاتهـ ــرى بالطريقـ ــب أخـ ــًا ُكتـ أيضـ

ــويه،  ــن ماسـ ــوراق، وابـ ــيار الـ ــن سـ البـ

وابراهيـــم بـــن املهـــدي، وابـــن دايـــة، 

تضـــاف إليهـــا كتـــب األشـــربة للفيلســـوف 

ـــخ  ـــن الطب ـــًا ع ـــف كتب ـــذي أّل ـــكويه، ال مس

ــع،  ــكل واسـ ــرت بشـ ــٌب انتشـ ــًا، ُكتـ ايضـ

ــرًا  ــعرًا ونثـ ــة شـ ــة أدبيـ ــت بطريقـ وُكتبـ

فـــي تلـــك الفتـــرة. مـــن هنـــا يمكننـــا 

واملثقـــف  الثقافـــة  عالقـــة  إن  القـــول 

بفـــن الطبـــخ عالقـــة قويـــة وممتـــدة 

عبـــر أزمنـــة قديمـــة، وهـــذا مـــا جعلنـــا 

نستكشـــف مطابـــخ عّينـــة مـــن مثقفينـــا 

عبـــر هـــذا االســـتطالع... 

عالقة فنطازية 

بدانـــاه بالروائـــي ســـعد ســـعيد، الـــذي 

تحـــدث عـــن هـــذه املوضوعـــة قائـــاًل: 

معرفتـــي  اقصـــى  أن  اواَل  العتـــرف 

ــر الـــرز، الســـباب  ــو تحضيـ بالطبـــخ هـ

عائليـــة بحتـــة طبعـــًا، فبالرغـــم مـــن 

يتـــذوق  ممـــن  اتلقـــاه  الـــذي  املديـــح 

علـــى  اجـــرو  ال  اننـــي  اال  نـــي(  )تمَّ

ــي  ــتعراض مهاراتـ ــخ السـ ــول املطبـ دخـ

)الطبخيـــة(، لكـــن الننـــي ال اخلـــو مـــن 

احيانـــًا  اقـــرر  فنطازيـــة،  طموحـــات 

ــة  ــرة الكلـ ــذ فكـ ــخ لتنفيـ ــام املطبـ اقتحـ

ـــن  ـــة ع ـــي، ناتج ـــا عقل ـــق عنه ـــة تفت خيالي

شـــعوري بالجـــوع فـــي اواخـــر الليـــل، 

لكننـــي مـــا إن ادخـــل املطبـــخ حتـــى 

طعـــام  اي  امـــام  تصميمـــي  يتهـــاوى 

صالـــح لـــالكل قـــد اجـــده فـــي البـــّراد، 

مـــن  باقيـــًا  مـــرق  اجـــد صحـــن  كان 

غـــداء اليـــوم، او حتـــى عشـــاء االمـــس، 

ومـــا اســـعدني لـــو عثـــرت علـــى نصـــف 

ــة، عشـــقي  صحـــن مـــن طماطـــم مقليـ

القديـــم، او ان يكـــون الفلفـــل الحـــار 

اســـارع  حينهـــا  لقيتـــي،  هـــو  املخلـــل 

ــرة  ــة خضـ ــب ايـ ــى جانـ ــه الـ ــى ضّمـ الـ

اجدهـــا فـــي البـــراد، الـــى جانـــب شـــرائح 

مـــن الطماطـــم لصنـــع نســـختي املفضلـــة 

ـــخ(  ـــا كام ـــطور بينهم ـــاطر ومش ـــن )ش م

يتداولهـــا  التـــي  االســـطورة  -حســـب 

انهـــا  علـــى  الثقافـــة  ادعيـــاء  بعـــض 

حقيقـــة-! موضحـــًا انـــه، وفـــي حـــال 

ـــى شـــيء،  ـــور عل لـــم يســـعفه الحـــظ بالعث

فن الطبخ ومهاراته لم تكن حكرًا على النساء أو فئات معينة عبر التاريخ البشري والثقافات 
اإلنسانية، بل إنه ابتدا من رحالت صيد امللوك والشواء واعدادهم الطعام وتقديمه للرعية. 
ومع تقادم األزمنة أصبحت للطبخ ثقافة خاصة تختلف باختالف املجتمعات ونمط عيش 

الشعوب في الدول املختلفة.

المثقفين... مطابخ  في  جولة 

تجارٌب فاشلة تجارٌب فاشلة 
وأحــالٌم مؤجــلةوأحــالٌم مؤجــلة
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فســـيكتفي بقلـــي بيضـــة، 

وهـــي املهـــارة الوحيـــدة 

ـــراف  ـــردد باالعت ـــي ت الت

ـــه  ـــي بدايـــة حديث ـــا ف به

معنـــا، مضيفـــًا: لكننـــي 

ــخ  ــد طبـ ــت اجيـ وان كنـ

البيـــض قليـــًا وســـلقًا، 

ــتطيع ان  ــي ال اسـ اال اننـ

ـــع  ـــلي الذري ـــى فش اتناس

ــة(  ــخ )البيضـ ــي طبـ فـ

علـــى النصـــف.

متذوق االطعمة

علـــي  الكاريكاتيـــر  رســـام  أمـــا 

فـــي  تجاربـــه  لـــه  فـــإن  املنـــدالوي، 

ـــة  ـــي الغرب ـــا ف ـــب مهاراته ـــخ اكتس املطب

ـــال:  ـــخ، اذ ق ـــزال الطب ـــزواج واعت ـــل ال قب

ــالل  ــة، فخـ ــخ تاريخيـ ــي باملطبـ عالقتـ

اعـــوام الغربـــة ابتـــداًء مـــن عـــام 1992 

وحتـــى عـــام 200٤ كان علـــي ان اعـــد 

طعامـــي بنفســـي، وهكـــذا مـــن حبـــات 

ـــب  ـــطر -حس ـــطر وس ـــني س ـــوخ ب رز مطب

تعبيـــر احـــد االصدقـــاء-، الـــى اطبـــاق 

والبريانـــي  واالحمـــر  االبيـــض  الـــرز 

املاكـــوالت،  مـــن  وغيرهـــا  والكبســـة 

اعـــداد  فـــي  التفنـــن  الـــى  اضافـــة 

وبانـــواع  بالجبنـــة  للفطـــور  البيـــض 

الســـجق، املســـلوق طبعـــًا مـــع العمبـــة 

والطماطـــم، مشـــيرًا الـــى ان الـــذ اكلـــة 

لديـــه هـــي )ســـندويج( الجبنـــة مـــع 

الطماطـــم والزيتـــون، مضيفـــًا: امـــا 

بعـــد الـــزواج فقـــد احلـــُت نفســـي إلـــى 

ــداد  ــي اعـ ــار اختصاصـ ــد، وصـ التقاعـ

بـــدور  والقيـــام  الســـلطة،  صحـــن 

متـــذوق االطعمـــة فـــي البيـــت.

 ال تموت
ٌ

روائح

ـــه  ـــم كان ل ـــي ندي ـــوري هان ـــاعر الس الش

ـــا  ـــخ بانه ـــه املطاب ـــف في ـــذي وص ـــه ال راي

تشـــبه نصـــوص اصحابهـــا، )نديـــم( 

هـــو  لـــي،  بالنســـبة  املطبـــخ  قـــال: 

ــزل،  ــي املنـ ــًا فـ ــر غموضـ ــن االكثـ الركـ

ـــيد الدهشـــة  هـــو صنـــدوق العجائـــب وس

او  اليـــه  دخلـــت  كلمـــا  وصانعهـــا، 

ـــع  ـــذي يجم ـــكان ال ـــه امل ـــه، ان ـــت من خرج

ـــت  ـــني الزي ـــي ب ـــح ويواخ ـــع املل ـــّكر م الس

ـــات  ـــود للذكري ـــدوق اس ـــه صن ـــار، ان والن

ـــي  ـــح الت ـــة للروائ ـــة حي ـــكار وحافظ واالف

ال تمـــوت؛ مثلـــه مثـــل الصـــوت، انـــه 

ليـــس فقـــط معـــدة املنـــزل بـــل قـــد 

يكـــون فـــي كثيـــر مـــن االحيـــان عقلـــه 

ــر. املدّبـ

موضحـــًا ان هـــذه املقدمـــة كانـــت مـــن 

مقـــال طويـــل كتبـــه عـــن عالقـــة االدب 

ــًا:  ــخ، مضيفـ ــخ واملطابـ ــاء بالطبـ واالدبـ

اذا كان الرجـــل ياخـــذ اهـــّم قراراتـــه 

ـــب  ـــذ اصع ـــراة تاخ ـــان امل ـــام ف ـــي الحّم ف

قراراتهـــا فـــي املطبـــخ، وشـــتان بـــني 

النســـاء،  واحـــكام  الرجـــال  قـــرارات 

فـــي  صفناتهـــن  مـــن  اللـــه  اجارنـــا 

املطبـــخ وعلـــى الســـرير وتحـــت الصوفـــا! 

مشـــيرًا الـــى انـــه ومـــن العجيـــب، ان 

اول مفـــردة تخطـــر ببـــال الرجـــل فـــي 

املطبـــخ - ان لـــم يكـــن جائعـــًا - هـــي 

ــيء  ــرف كل شـ ــراة تعـ ــكني! والن املـ السـ

عـــن اي شـــيء، فهـــي تضـــع للرجـــل 

الســـكاكني فـــي اقـــرب منطقـــة مـــن 

البـــاب حتـــى ال يتوغـــل فـــي مملكتهـــا 

ـــى  ـــع عل ـــرٍي وق ـــٍل ب ـــادًا كوع ـــث فس ويعي

الســـهوب. مضيفـــًا: افكـــر كثيـــرًا ملـــاذا 

ــم  ــخ هـ ــي التاريـ ــني فـ ــهر الطباخـ اشـ

ـــبب،  ـــًا الس ـــرف تمام ـــال، ال اع ـــن الرج م

اال اننـــي اجـــزم ان مـــن يحـــب الطبـــخ 

والطهـــو مـــن الرجـــال، يطبـــخ بشـــغف 

ّـــن  وبيـ النظيـــر.  منقطـــع  واهتمـــام 

)نديـــم( فـــي ختـــام حديثـــه انـــه مـــن 

منطقـــة مشـــهورة بطعامهـــا اللذيـــذ 

وحلوياتهـــا الفاخـــرة، مـــن )النبـــك( 

الطبـــخ  وان  ســـوريا،  )قلمـــون(  فـــي 

بـــني  شـــائع  اعتيـــادي  امـــٌر  هنـــاك 

الرجـــال والنســـاء علـــى حـــدٍّ ســـواء، 

وانـــه يجيـــد الكثيـــر مـــن الطبخـــات 

ـــّف  ـــا ل ـــي وم ـــال املحاش ـــا خ ـــة، م املعروف

ــا. لفهـ

تجربة اولى في الطبخ

ان  وجدنـــا  هـــذا  اســـتطالعنا  فـــي 

التجربـــة االلـــى لـــدى مثقفينـــا ال تخلـــو 

مـــن الكـــوارث، وهـــو مـــا اشـــار اليـــه 

يوســـف  املســـرحي  واملخـــرج  املمثـــل 

عبـــاس فـــي حديثـــه عـــن تجربتـــه االولـــى 

فـــي الطبـــخ وعالقتـــه بـــه: اول تجربـــة 

طبـــخ لـــي كانـــت )الدوملـــة( مـــع اثنـــني 

التحضيـــر  وعنـــد  االصدقـــاء،  مـــن 

بـــدات بحشـــوها ووضـــع امللـــح علـــى 

املكونـــات، بعـــد ان جهـــزت ورق العنـــب 

والبصـــل وباقـــي الخضـــراوات، وفـــي 

االول  صديقـــي  جـــاء  االثنـــاء  هـــذه 

عليهـــا،  امللـــح  اضـــع  ان  واخبرنـــي 

فوضعتـــه متناســـيًا انـــي كنـــت قـــد 

وضعتـــه ســـابقًا، وهـــو مـــا فاتنـــي بســـبب 

)خبصـــة الطبـــخ االول(، وبعـــد نصـــف 

ســـاعة مـــن التحضيـــر جـــاء صديقنـــا 

الثالـــث ووضـــع امللـــح للمـــرة الثالثـــة 

ـــا  ـــاده بانن ـــي، العتق ـــوالي وصديق دون س

ــد  ــة وبعـ ــي النهايـ ــه، وفـ ــينا وضعـ نسـ

التعـــب والجهـــد فـــي طبـــخ )الدوملـــة(، 

ـــاز(،  ـــح بامتي ـــة مل ـــة )دومل ـــت النتيج كان

فرميناهـــا واشـــترينا دجاجـــة مشـــوية 

تجربتـــه  وبعـــد  )يوســـف(،  للغـــداء. 

هـــو  الطبـــخ  ان  اوضـــح  )الدومليـــة(، 

ـــاة،  ـــة الحي ـــن زحم ـــة م ـــل وراح ـــرة تام فت

ــًا  ــل اذا كان مخصصـ ــون اجمـ ــه يكـ وانـ

الـــى  مشـــيرًا  واالصدقـــاء،  لالحبـــة 

اإليطالـــي  الطبـــخ  فنـــي  تعلمـــه 

واليونانـــي جيـــدًا، وانـــه مـــازال يبحـــث 

ويتفنـــن بـــكل اصنـــاف الطعـــام.

حاجة ال هواية

الفلســـفة  واســـتاذ  االكاديمـــي  امـــا 

ــن  ــدث عـ ــواد، فتحـ ــتار عـ ــور سـ الدكتـ

ـــى  ـــول إل ـــاًل : الدخ ـــخ قائ ـــه باملطب عالقت

لـــم  - اذا  املطبـــخ بالنســـبة للرجـــال 

ـــة  ـــو حاج ـــض - ه ـــدى البع ـــة ل ـــن هواي يك

ـــده،  ـــش لوح ـــن يعي ـــام مل ـــر الطع لتحضي

او ملـــن ال يمكنـــه االلتـــزام بمواعيـــد 

وجبـــات الغـــذاء الرئيســـة مـــع العائلـــة 

بالنســـبة  عملـــه.  ظـــروف  بســـبب 

ــام حـــني  ــر الطعـ لـــي، اعتـــدت تحضيـ

العـــودة مـــن العمـــل او حـــني أخـــرج 

صباحـــًا فـــي وقـــت مبكـــر، ودائمـــًا مـــا 

ـــن  ـــودة م ـــد الع ـــي بع ـــاء بنفس ـــد العش أع

ــا  ــرى، احيانـ ــات االخـ ــل وااللتزامـ العمـ

ـــى  ـــًا ال ـــر احيان ـــه، واضط ـــة في ـــد املتع اج

ـــة،  ـــل اكالت معين ـــوب( لعم ـــح )اليوتي فت

يخـــرج   حـــني  متعـــة  هنـــاك  فاجـــد 

ــت. ــا توقعـ ــل ممـ ــق افضـ الطبـ

هوية ثقافية

فـــي حـــني تحـــدث الفنـــان التشـــكيلي 

وســـام مناحـــي عـــن هـــذه املوضوعـــة، 

ـــال:  ـــه، اذ ق ـــخ وهويت ـــخ الطب ـــاردًا تاري س

هنـــاك فرضيـــة عنـــد علمـــاء االنســـان 

ـــح  ـــى ان نصب ـــخ ادى ال ـــان الطب ـــد ب تفي

فـــي  متضمـــن  الطبـــخ  وان  بشـــرًا، 

ـــا  ـــات طبيعتن ـــن مكون ـــه م ـــا، وان طبيعتن

ـــري  ـــر فط ـــه ام ـــى ان ـــة، بمعن البيولوجي

بالنســـبة لنـــا، امـــا فكـــرة تحضيـــر 

الطعـــام وتحســـينه واختـــراع النكهـــات 

وتوليفهـــا فهـــذا برايـــي اهـــم منجـــز 

ــة  ــي الحقيقـ ــرية، فـ ــخ البشـ ــي تاريـ فـ

كل  بـــني  مـــن  الوحيـــد  الفـــن  انـــه 

ـــه  ـــترك في ـــذي تش ـــة ال ـــون االبداعي الفن

ــان.  ــواس االنسـ ــم حـ معظـ

ــس  ــى الحـ ــة الـ ــه، باالضافـ ــنًا انـ ـ ـّ مبي

بـــه  يتمتـــع  الـــذي  الفطـــري  الفنـــي 

االشـــخاص الذيـــن يمارســـون الطهـــو، 

ـــًا  ـــًا اخالقي ـــد جانب ـــاك بالتاكي ـــإن هن ف

لتاريـــخ  العميقـــة  بالجـــذور  يتعلـــق 

الطبـــخ وتحضيـــر الطعـــام، وان تاريـــخ 

ــل ان  ــرة قبـ ــوالت كثيـ ــّر بتحـ ــخ مـ الطبـ

يصبـــح عـــادة يوميـــة للنســـاء، مشـــيرًا 

ــخ  ــني الطبـ ــي بـ ــط ُكلـ ــود خلـ ــى وجـ الـ

كعمـــل للنســـاء وربطـــه باملكانـــة املتدنيـــة 

ـــي( ان  ـــرى )مناح ـــني ي ـــي ح ـــف، ف لالس

االختصاصيـــني فـــي علـــم االنســـان، 

ـــارات  ـــع الحض ـــي جمي ـــه ف ـــا ان يخبرونن

اقتـــرن الرجـــال بالصيـــد، والطبـــخ جـــزء 

مـــن الصيـــد.

مضيفـــًا: علـــى ســـبيل املثـــال، تحـــدث 

االوديســـة  ملحمـــة  فـــي  هوميـــروس 

نـــرى  حيـــث  الطعـــام،  تنـــاول  عـــن 

اولئـــك االبطـــال العظمـــاء اصحـــاب 

املكانـــة االرفـــع فـــي ذلـــك املجتمـــع، 

وهـــم يخرجـــون ويذبحـــون الطرائـــد 

وال  الطعـــام،  ويقدمـــون  ويطبخـــون 

يحـــط هـــذا مـــن قـــدر )اخيـــل(، احـــد 

بفعـــل  يقـــوم  ان  امللحمـــة،  ابطـــال 

الطبـــخ، الن الطبـــخ ال ينقـــص مـــن 

مكانتـــه، فهـــو عمـــل هـــام جـــدًا كاحـــد 

حضـــارة  كل  أن  موضحـــًا  الطقـــوس. 

بالنســـبة  مهمـــة  قواعـــد  تضـــم 

ــادات  ــذه العـ ــرق لهـ ــا، واي خـ الطعمتهـ

ينجـــم عنـــه نفـــور اجتماعـــي، اال ان 

ـــرورة  ـــوال ض ـــي كل االح ـــد ف ـــذه القواع ه

تعتمدهـــا  الحضـــارات كافـــة للتمايـــز 

واملحافظـــة علـــى هويتهـــا الثقافيـــة 

واالجتماعيـــة.

الشاعر هاني نديم

التشكيلي وسام مناحي

الدكتور ستار عواد

المخرج يوسف عباس
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لهـــا فـــي مصر. "

كذلـــك تحدث حمـــدي صبـــري, صاحب 

/ مصـــر عن  للنشـــر  األكاديمـــي  املركـــز 

املنشـــورات في جناح املركـــز قائال: "لدينا 

عناويـــن مهمة ملؤلفـــات خطتها النســـاء، 

ومنها لعميـــدة كلية الحقوق فـــي القاهرة 

وأســـتاذة كليـــة الحقـــوق فـــي الجزائر." 

أضـــاف: "أن أهم املؤلفـــات املتوفرة حاليا 

هـــي )توظيـــف النظريـــة الليبراليـــة في 

بعـــد  األمريكـــي  الســـتراتيجي  التفكيـــر 

للدكتورة هبـــة نصير  البـــاردة(  الحـــرب 

عبـــد الـــرزاق، وكتـــاب )آثـــار النزاعات 

الدوليـــة(  املعاهـــدات  علـــى  املســـلحة 

كليـــة   / دوان  علـــي  فاطمـــة  للدكتـــورة 

الحقـــوق والعلوم السياســـية/جامعة مولود 

العمـــري الجزائـــر، وكتاب )شـــرح قانون 

العقوبـــات القســـم الخـــاص( للدكتـــورة 

فوزيـــة عبد الســـتار / كليـــة الحقوق 

جامعـــة القاهرة. ومن العـــراق لدينا 

الصفار  مرهون  ابتســـام  األســـتاذة 

)لـــو كان فـــي العمـــر بقية- ســـيرة 

. ) تية ا ذ

الكتب األكثر مبيعًا

لديـــه  مبيعـــًا  الكتـــب  أكثـــر  وعـــن 

عناوين  "تقف  قائـــاًل:  صبري  تحدث 

التنميـــة البشـــرية فـــي مقدمـــة املبيعات 

هنـــا، والالفـــت للنظـــر هـــو أن معارض 

الكتاب املقامـــة يكون أكثـــر مرتاديها من 

ومنشورات  األدبي  املجال  ويحتل  النســـاء، 

األطفـــال املركـــز األول مـــن اهتماماتهن 

في البحث عـــن الكتب." أضـــاف ضاحكا: 

"إن مبيعـــات اليوم كانت أغلبها للنســـاء.." 

وعـــن مشـــاركته فـــي العـــراق قـــال: "أنا 

أشـــارك في كل معارض الكتاب 

ســـنوات،   5 منـــذ  العراقيـــة 

يتبحـــر  العراقـــي  والجمهـــور 

وهو  يريد،  عما  بنفســـه  ويبحث 

أيضا  واليمـــن  ممتـــاز،  قـــارئ 

مفـــرح  شـــيء  وهـــذا  كذلـــك، 

" لنا.  بالنســـبة 

14 دولة مشاركة

وعـــن هـــذا املعـــرض تحـــدث 

إعالم  مديـــر  املوســـوي،  حيدر 

األشـــرف  النجـــف  معـــرض 

 14 "تشـــارك  قائـــال:  للكتـــاب، 

فـــي  وأجنبيـــة  عربيـــة  دولـــة 

هـــذا املعـــرض، وهـــو األول في 

األشـــرف،  النجـــف  محافظـــة 

األكبـــر  الحـــدث  هـــو  كذلـــك 

الـــذي تشـــهده املحافظـــة هذا 

نشـــر  دار   200 وبواقـــع  العـــام 

وربـــع مليون عنـــوان متخصص 

في املجـــاالت كافـــة منها 25 ألـــف عنوان 

يخـــص املـــرأة مـــا بـــني مؤلف نســـوي او 

موّجه للنســـاء". فقد دأبـــت إدارة املعرض 

املتمثلـــة بالســـيد حيـــدر مـــواش أن يكون 

املعـــرض بشـــكل مختلـــف إذ أن مدينـــة 

والثقافـــة  العلـــم  مدينـــة  هـــي  النجـــف 

ومدينـــة ســـيد البلغاء اإلمام علـــي بن أبي 

طالـــب )ع(. ولهذا اســـتقطبنا دور نشـــر 

لتحقيق  مختلفـــة  بلـــدان  ومـــن  مختلفـــة 

التنـــوع الفكري وإضفاء اللمســـة التعددية 

التي تالئـــم جميع فئات املجتمـــع. وهناك 

املـــرأة بكثير  جانـــب متخصـــص لقضايا 

حيـــث  مـــن  واملجـــاالت  العناويـــن  مـــن 

او التوجيـــه للمـــرأة."  التأليـــف النســـوي 

أضـــاف املوســـوي قائـــاًل:" ليســـت املرأة 

فقط من شـــغلت حيزًا في هـــذا املعرض، 

بـــل إن كتـــب أدب الطفـــل وثقافتـــه ألقت 

بضوئهـــا فـــي أروقـــة املعرض مـــن خالل 

تعدد دور النشـــر املختصـــة بالطفل، التي 

تعرض مبيعاتها بطريقـــة جذابة ومبتكرة 

وجميلـــة تجـــذب األطفـــال إلـــى اللعـــب 

الفكري والكتـــاب في زمن تســـيد الهاتف 

النقال عـــل عقول الصغـــار والكبـــار". إن 

بنسخته  للكتاب  األشـــرف  النجف  معرض 

األولـــى، الذي افتتـــح في الـ20 من شـــهر 

تشـــرين الثاني هـــذا العام امتـــد ملدة 10 

أيـــام وكان يفتح من العاشـــرة صباحًا الى 

مساء. العاشـــرة 

أضـــاف: "لدينـــا أيضـــا مؤلفـــات الدكتور 

عبـــد الرحمـــن محمـــد عبـــد الرحمـــن، 

ومنهـــا كتابه)نحـــو وعـــي أصيـــل بحقوق 

الســـعيد  املـــرأة(، ولدينـــا كتـــاب ملحمد 

)املـــرأة في حياة العظمـــاء املئة وأعظمهم 

لدينا  املؤلفـــات األخرى  محمد ص(. ومن 

)إتكيت املـــرأة( للكاتب صفاء شـــمندي".

واجتماعيـــة  إســـالمية  مؤلفـــات  وبـــني 

وقانونيـــة وأدبيـــة وتاريخيـــة تنوعـــت بها 

أجنحة دور النشـــر املختلفة، نجد مؤلفات 

وكتبـــًا خّطتهـــا أنامـــل النســـاء، وأهم ما 

يلفـــت األنظار في مؤسســـة التقى الثقافية 

/ العـــراق هـــو وجود كتـــب حملت اســـماء 

الصريح،  باالســـم  وليس  بالكنية  مؤلفاتها 

ومنها مؤلفات فـــي الفقه للكاتبـــة )والدة 

الســـيد مصطفـــى الشـــيرازي( التي ورد 

اســـمها هكـــذا على غـــالف كتبهـــا. يقول 

الســـيد مـــدرك الياســـري، مديـــر جناح 

أربـــع  "لدينـــا  املعـــرض:  فـــي  املؤسســـة 

مؤلفـــات عن املـــرأة ذات طابع إســـالمي 

إســـالمية  نســـائية  شـــخصيات  تتنـــاول 

وبعـــض األدوار في املجتمـــع ضمن اإلطار 

الفقهي." وأضاف "أن نشـــاط املؤسسة في 

النشـــر تتخللـــه 5 % منشـــورات مؤلفاتها 

مـــن النســـاء".ومن ضمن منشـــورات دور 

النشـــر أيضـــًا كـــّم هائـــل مـــن القصص 

والروايـــات العربية والعراقيـــة واملترجمة، 

لكاتبات،  اإلنكليزيـــة  باللغـــة  مؤلفـــات  أو 

ولكـــن ككتـــب علميـــة او أدبيـــة مســـجلة 

للنســـاء، حضـــر عدد محدود مـــن أجنحة 

دور النشر، والســـيما املصرية، إذ تشارك 

مصـــر بعـــدد كبير من نســـبة دور النشـــر 

املشـــاركة فـــي املعرض.

كتب التنمية البشرية

في جنـــاح )املجموعـــة الدوليـــة للطباعة 

والنشـــر والتوزيـــع/ مصـــر(، وهـــي وكيلة 

تحـــدث  الســـعودية،  العبيـــكان  مكتبـــة 

مســـؤول الجنـــاح أحمـــد علي قائـــال: "لم 

نجلـــب مؤلفات كثيـــرة عن املـــرأة بصورة 

خاصـــة، وأغلـــب كتبنا مختصـــة بالتنمية 

ومنها  والروايـــات،  والقصـــص  البشـــرية 

املترجمة أيضـــًا، وفيها مؤلفـــات كاتباتها 

اهتمـــام  "أن  وأضـــاف:  النســـاء."  مـــن 

العناويـــن  أيضـــا  يتضمـــن  املجموعـــة 

السياســـية، حيـــث أن التنميـــة البشـــرية 

أيضا هـــي موجهة لـــكال الجنســـني، لكن 

يبقـــى املجـــال الترجمـــي هـــو األول لدينا 

مـــن حيـــث أن املؤلفـــات هن من النســـاء. 

وتصـــل منشـــوراتنا التي تؤلفها نســـاء في 

كافـــة املجاالت بحـــدود 7-5 % من مجموع 

منشـــورات املجموعـــة." وأخيـــرا أضـــاف 

علي: "أن النشـــر يتبع سياســـة الدار ونحن 

تحكمنا سياســـة املكتبة التـــي نمتلك وكالة 

بني كتب مؤلفاتها من النساء وعناوين موجهة للنساء تزينت 
أروقة دور النشر في معرض النجف للكتاب، ففي جناح دار 

ألوان/ مصر تجد مجموعة مؤلفات عباس محمود العقاد، التي 
في بعضها مؤلفات لشخصيات نسائية تاريخية، قال صاحب 

الدار عمر عبد الله: "نحن نشارك في كل املعارض بمجموعة 
مؤلفات عباس محمود العقاد ومن ضمنها مؤلفاته عن املرأة."

هند الصفار
تصوير: العتبة العلوية المقدسة

معرض النجف األشرف الدولي 
للكتاب بنسخته األولى..

ربع مليون عنوان بينها 
ألفاً مختصة بالمرأة
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املوضوعـــات  خـــوض  فـــي  وكعادتهـــا 

اســـة، فقـــد اختـــارت موضوعـــًا  الحسَّ

شـــائكًا ومربكًا، ليس للصغار فحســـب، 

ر الكبـــار أيضًا, فهـــل ُيعقل أن  بل ويحيِّ

يفّكر الطفل فـــي معاملة أّمه القاســـية 

أليـــس  نهائيـــًا؟  عنهـــا  بالتخلـــي  لـــه 

 
ٍّ

ـــة وتأن موضوعـــًا كهذا يحتـــاج إلى دقٍّ

في رســـم مســـاره ألنـــه يضـــرب على 

وتر غايـــة في الحساســـية, وتر العالقة 

أمامها  الطفـــل  يقـــف  التـــي  املتوّتـــرة 

بني  ما  املتضاربـــة  بمشـــاعره  ضائعـــًا 

والكره.   الحـــب 

ـ تفتـــح الكاتبـــة جرحـــًا عميقـــًا فـــي 

الحالـــة االجتماعيـــة املؤملـــة التي طاملا 

عانـــى منهـــا األطفـــال, وهـــي قســـوة 

األمهـــات عليهم, فكثيرًا ما نســـمع هذه 

القســـوة التـــي تصـــدر عـــن عـــدد من 

األمهـــات اللواتي يبررن أفعـــال العنف 

مع أطفالهـــن بنوع مـــن التربيـــة. لكن 

رت قســـوة )أم ســـامي( مع  الكاتبـــة برَّ

ولدها ســـامي بأنه طفل قد ُاســـتبدل به 

ضة  في املشـــفى, حيـــث أخطـــأت املمرِّ

وأعطته إلى )ســـارة تمـــارة( األم غير 

. لحقيقية ا

ــ مـــن موضوع اللعب في املســـبح, حيث 

اشـــات  تيـــم وســـامي برشَّ يلعـــب  كان 

ال  جوَّ ســـامي  أســـقط  املياه, 

أمـــه )ســـارة( في املـــاء. من 

برمـــي  الكاتبـــة  بـــدأت  هنـــا 

خيـــوط القصـــة بمهـــارة فـــي 

ة القـــراءة املمتعـــة, فماذا  ســـلَّ

ســـتكون عقوبة ســـامي إزاء هذا 

الحـــدث املريـــع بالنســـبة ألمه؟

األم تركـــت آثار طبعـــات حمراء 

مـــن األلـــم علـــى جســـم ســـامي 

عندمـــا ضربتـــه بقســـوة بامللعقة 

ق تيم ما رأت  الخشـــبية, فلم يصـــدِّ

التخفيف عن ســـامي  عيناه, وحاول 

أو  الفراولة،  كريـــم  بآيـــس  بإغرائه 

اللعـــب، لكنه فشـــل في ذلـــك, بينما 

بغزارة.  الدمـــوع  يذرف  ســـامي  كان 

مـــت الكاتبـــة األفكار التـــي تدور  ـ قدَّ

في ذهن ســـامي بمنتهـــى العفوية, فمن 

ـــر ســـامي فـــي ترك  الطبيعـــي أن يفكِّ

منزلـــه ليبحـــث عـــن منزل يجـــد فيه 

يكون  وأين  واألمـــان,  النفســـية  الراحة 

ذلك؟ ســـيكون فـــي بيت أقـــرب الناس 

تيم. بيـــت  له, 

ـ تيـــم يجد أن فكرة ســـامي ال تناســـب 

الخـــاص,  ووضعهـــا  العائلـــة  مفهـــوم 

كذلـــك يفاجئنا تفكير ســـامي وتيم في 

ر يســـمح لســـامي بالعيش مع  إيجاد مبرِّ

تيم,  أســـرة 

: نقتطف

"ســـحبُت ذراعه, وأمســـكُت راحة يده.. 

لـــو كان دمي ودمـــك من النوع نفســـه, 

فسيســـمح لـــي أهلـــك أن أســـكن فـــي 

منزلكـــم." ص25

ة الســـرد نحو  ه دفَّ ـ إن هـــذا الحوار يوجِّ

الصغير  املتلقي  ـــر  ليذكِّ العلمي  الجانب 

ليتابـــع  ويدفعـــه  الدمويـــة  بالزمـــر 

األحداث بتشـــويق كبير. فماذا ســـيفعل 

د من تطابـــق الزمرتني,  الولـــدان للتأكُّ

ة طويلة لألطفال بقلم الكاتبة  ًا أخرى( عنوان لطيف لقصَّ )أريد أمَّ
السورية ماريا دعدوش. ـ استخدمت الكاتبة صوت )تيم( في سرد 

األحداث بأسلوب سلس مناسب ملفهوم املتلقي الصغير, هذا ما أعطى 
القصة قربًا لطيفًا من قلب الطفل حتى ليشعر بأنه هو ذاته يشارك 

في األحداث.

اً أخرى" اً أخرى""أريد أُمَّ سريعة سليم حديد"أريد أُمَّ

ة ةمغامرات ومواقف في قصَّ مغامرات ومواقف في قصَّ
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قطعًا أسعدني حصول األستاذ الدكتور رعد شاكر، الطبيب البريطاني من أصل عراقي، على 
العهد  ولي  تشارلز،  األمير  إياه  قلده  الذي  املدني،  النوع  من  البريطانية  اإلمبراطورية  وسام 
نيابة عن والدته امللكة. وكانت صورة شاكر مع زوجته بقبعتها األنيقة جدًا، )القبعات األنيقة 
رغم  متواضَعني  يظهران  وهما  جميلة  البريطانية(،  األرستقراطية  للطبقة  تقليد  واملتميزة 
عراقي  أصل  من  الرابع  البريطاني  هو  شاكر  ورعد  الكالسيكية..  بأناقتهما  املناسبة  فخامة 
الذي ينال تكريما رفيعًا في بريطانيا في سنة واحدة، إذ ال ننسى أن وزير التعليم البريطاني 
الحالي هو ناظم الزهاوي، الذي تقدمه األخبار  كسياسي بريطاني من أصل عراقي.. وهناك، 
في كل دولة معروفة بتفوقها العلمي واالقتصادي والصحفي في العالم، متميزون وعباقرة من 
أصل عراقي في الطب والهندسة والفن واملجال األكاديمي والسياسي والصناعي والتجاري، 
بينهم من اضطرته ظروف البلد إلى الهجرة، وبينهم من ذهب مبتعثًا وفضل عدم العودة بعد 
أن أنفق عليه العراق أموااًل طائلة، وبدأ عددهم يرتفع مع بداية الحرب في 1980، وما يزال 

آخذًا في االرتفاع، إلى درجة أصبح فيها العراق معروفًا كبلد طارد للكفاءات..!
وعودة إلى الدكتور شاكر، الذي قال بعد تكريمه "إن عراقيته تجري في دمه." وغالبية الذين 
اشتهروا خارج بلدهم يعتزون بأصلهم العراقي، وبينهم من أوصل بعضًا من العراق إلى بلده 
وهنا  يسكنه..  عراق  إلى  حوله  الذي  بيته  ديكور  في  أو  أوالفن،  الصناعة،  في  سواء  الجديد، 
نتساءل: ملاذا ال نجد بينهم مثل الطبيب املصري مجدي يعقوب، وهو الحائز من ملكة بريطانيا 
النبيل )سير(؟ مجدي يعقوب أجرى ويجري مئات عمليات القلب باملجان سنويًا  اللقب  على 
القلب  مرضى  من  لألطفال  خاصة  مستشفيات  إلنشاء  تبرع  حمالت  في  وأسهم  مصر،  في 
في مصر، ولم يتواَن عن الظهور في اإلعالنات التلفزيونية لدعم حمالت التبرع؟ وطبعًا هذا 

للمثال وليس الحصر.. وكأنني أعرف الجواب مسبقًا، اآلن وسابقًا..
كان املتميز العراقي في الخارج يخشى العودة كي ال ُيمنع من السفر، وفي املقابل ال ُيعامل في 
الداخل استنادًا إلى كفاءته، وحتى اآلن ال أنسى غالف مجلة )ألف باء( وأنا طالبة في املرحلة 
وصول  في  أسهم  عراقي  أغذية  لعالم  عنوان  عليه  وكان   ،1973 سنة  ما-  شهر  -في  املتوسطة 
أبولو 11 إلى القمر، وأشارت املجلة إلى أن العالم العراقي الركابي )نسيت اآلن اسمه األول( 
نجح في تصنيع عصارات األطعمة دون خسارة أية قيمة صحية وغذائية استخدمها رائدا أبولو 
11 وهما في طريقهما للذهاب إلى القمر والعودة منه. لّبى الركابي )الذي أشارت املجلة إليه 
كمثال ملا حدث حينها( طلب الحكومة العراقية من الكفاءات بالعودة لبناء العراق، وعاد إلى 
الوطن وانتظر أشهرًا دون عمل، وحني قدم شكوى تم تعيينه في كلية الزراعة قسم البستنة، 
)حتى ليس في قسم املواد الغذائية(، ما اضطره إلى مغادرة العراق مرة أخرى وإلى األبد.. 
واستمر أصحاب الكفاءات يخشون املجيء إلى العراق ولو كمساهمة في مجاالت اختصاصهم، 
جرى  أساسًا  الداخل  في  الذين  أن  والسيما  واالغتيال،  الخطف  مخافة  يعقوب،  يفعل  كما 

استهدافهم بشراسة..

نرمين المفتي 

فنجان محبة

الوسام اإلمبراطوري 

عدمه؟ أو 

ـــم بالعدد  ـ تبـــدأ الكاتبة الجـــزء املرقَّ

والظرافة,  الفكاهـــة  مـــن  بنـــوع  أربعة 

فالحـــي الـــذي يســـكن فيه تيم اســـمه 

حـــي الغاردينيـــا, كل مـــا فيـــه يحمـــل 

اســـم الغاردينيا: املستشـــفى, املدرسة.. 

لكـــن مخبـــر التحاليـــل الطبيـــة الذي 

توجـــه إليـــه الصديقان لم يكن اســـمه 

مخبـــر الغاردينيـــا بل مخبـــر التحاليل 

"يبدو أن صاحبه يحـــب وردة غير وردة 

ص27  تحاليـــل."  اســـمها  الغاردينيا 

فـــي بدايـــة الجـــزء الخامـــس يحاول 

ة  ســـامي أن يرســـم علـــى الورقـــة خطَّ

للتعـــّرف على أمـــه الحقيقية, فرســـم 

التي  بالســـكرتيرة  إذ ســـيبدأ  دائـــرة، 

تعمـــل في املشـــفى من أجـــل أن تعطيه 

ولـــدوا  الذيـــن  األوالد  بأســـماء  بيانـــًا 

فـــي التاريخ نفســـه ليوم ميـــالده، هنا 

تظهـــر املحـــاورة الذكية مـــن قبل تيم 

ة,  ـــر بعمق وخـــرج بنتيجة مهمَّ الذي فكَّ

فمـــادام ســـامي قـــد ُولـــد في مشـــفى 

الغاردينيـــا فكل األمهـــات اللواتي ولدن 

في ذلـــك اليوم هـــن من الحي نفســـه, 

ب على أن أوالدهن ســـيدخلون  هذا يترتَّ

املدرســـة ذاتهـــا فـــي حـــي الغاردينيا, 

وســـوف يحتفلون بعيد امليـــالد في يوم 

أيضًا. د  محـــدَّ

هذه الفكـــرة تروق لســـامي، مـــن هنا 

فقـــان على البحث عن والدتي ياســـر  يتَّ

وفارس, آخذين بعـــني االعتبار موضوع 

الشـــبه مع سامي.

ـ تحرص الكاتبة على رســـم شـــخصية 

ة, فتجعله مرنًا في  ســـامي بطريقة ذكيَّ

التعامـــل مـــع املواقف الحرجـــة, ويفِكر 

ة للخـــروج مـــن املآزق,  فـــي طـــرق ذكيَّ

فعندمـــا ذهـــب برفقـــة تيم إلـــى بيت 

صديقهما ياســـر, وقعا فـــي ورطة حني 

وقفـــا أمام بيت ياســـر, وقد فتـــح والده 

لهمـــا الباب, وأخبرهما أن ياســـرًا غير 

ة  ج ســـامي بحجَّ موجـــود, عندهـــا تحجَّ

ـــة لحظـــة علـــم أن ياســـرًا غيـــر  ذكيَّ

البيت. فـــي  موجود 

ـــد األحـــداث, لكـــن ليـــس لدرجة  تتعقَّ

وصولهـــا إلـــى حـــد ال يمكـــن للمتلقي 

الصغيـــر أن يفهمه, بـــل بقيت محافظة 

علـــى توازنهـــا فـــي ســـهولة الفهـــم ملا 

تمتلكـــه من حســـن الصياغـــة وبراعة 

الســـرد. فوالـــد تيم يـــزور والد ياســـر 

فـــي الوقت نفســـه الذي يكـــون الولدان 

ســـامي وتيـــم فـــي بيـــت ياســـر، مـــا 

بشرشـــفني  ي  التخفِّ إلـــى  يضطرهمـــا 

للخـــروج مـــن املنـــزل, وقـــد تـــمَّ هذا 

بمســـاعدة أخت ياســـر الصغيرة, ومن 

خاللها اكتشـــف ســـامي وتيم أن والدة 

ياسر ليست أم ســـامي, فمالمح وجهها 

ال تشـــبهه علـــى اإلطالق.

تنتهي األحداث باعتـــذار أم تيم البنها, 

فالقســـوة التـــي عاملته بها مـــا هي إال 

نتيجـــة قســـوة والـــده عليهـــا. ـ القصة 

-بالدرجـــة  الكبـــار  توجـــه  باختصـــار 

بأوالدهـــم,  االهتمـــام  إلـــى  األولـــى- 

كمـــا أنها تعلـــم األوالد الصبـــر وتحّمل 

مشـــاكل األســـرة قـــدر اإلمكان.

الكتاب: أريد أماً أخرى.

المؤلفة: ماريا دعدوش.

الناشر: دار الساقي لبنان.
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الحـــظ  وقـــد   

الباحثـــني  بعـــض 

بني  عالقة  وجـــود 

الرّبـــات  تقديـــس 

في  املـــرأة  ومكانة 

املنطقـــة العربيـــة 

ما  خـــالف  علـــى 

لدى  وســـاد  عرف 

األخرى،  األقـــوام 

للتفكير  قادنـــا  ما 

بني  رابط  بوجـــود 

األمومي،  النظـــام 

عرفـــه  الـــذي 

قديمـــًا  التاريـــخ 

اندحـــاره  قبـــل 

مـــن قبـــل النظـــام 

كانـــت  حـــني  األبـــوي،  البطرياركـــي 

للمـــرأة الســـلطة والهيمنة فـــي املجال 

االقتصـــادي والسياســـي واالجتماعي، 

حتـــى أن األبنـــاء كانوا ينســـبون إليها، 

علـــى  الواقـــع  هـــذا  انعـــكاس  وبـــني 

التي  املنطقة  فـــي  الدينية  املثيولوجيـــا 

عرفـــت  ظاهرة عبـــادة الرّبـــات، من 

إلهة  وأنانا،  إلـــى عشـــتار  الالت ومناة 

الخصب والنمـــاء، هذه املناخات خلقت 

ظروفًا مثالية  لتولي النســـاء السلطات 

القياديـــة فـــي املنطقـــة في فتـــرة من 

الزمن ســـبقت نشـــوء اإلســـالم بعقود 

طـــوال.  وّضحـــت الباحثـــة الســـعودية 

هنـــد التريكـــي فـــي كتابهـــا )امللكات 

العربيـــات قبـــل اإلســـالم(، الصـــادر 

الســـديري  الرحمن  عبد  مؤسســـة  عن 

الخيريـــة لعـــام 2008، املكانـــة املميزة 

التـــي كانت في منطقة الشـــرق  للمرأة 

األدنـــى القديـــم فـــي كل مـــن مصـــر 

والجزيرة  والشـــام  الرافديـــن  وبـــالد 

املكانة  مـــع  ترافقـــت  التـــي  العربيـــة، 

امللكة  فكانـــت  شـــغلتها،  التي  الدينيـــة 

الحاكمـــة وامللكـــة الكاهنـــة أو زوجـــة 

امللـــك، والســـيما مـــا ظهـــر منهـــا في 

حوليات ملوك آشـــور، التـــي أكدت على 

واقتصادية،  سياســـية  عالقـــات  وجود 

وأحيانـــًا تناحريـــة، تتـــراوح بني فرض 

الخضـــوع  وبـــني  والجزيـــة  اإلتـــاوات 

الهزيمة  إلحـــاق  إلى  وصـــواًل  والتمرد، 

بمن ثـــار عليهم.إن وجود تلـــك امللكات 

مســـألة محيرة فـــي تاريـــخ يختفي فيه 

مرة  ليظهـــر  لقـــرون،  القائدات  ذكـــر 

فمصطلح  ليختفـــي،  يعـــود  ثـــم  أخرى 

)ملكـــة( كمفـــردة ظهـــر فـــي البداية 

لإلشـــارة  القديمة  الرافدين  بـــالد  في 

الرّبات،  أو  الحاكمـــات،  النســـاء  إلـــى 

وهـــو املصطلح الذي أطلقه اآلشـــوريون 

فـــي حولياتهم على حاكمـــات الجزيرة 

العربيـــة أثنـــاء الحـــروب والصراعات 

بينهـــم، وقـــد ذكـــرت الباحثـــة منهن: 

امللـــكات فـــي مصـــر: كان للمـــرأة دور 

فـــي وراثة العـــرش وظهر اســـمها، إلى 

جانـــب امللـــك، فـــي األعمـــال القيادية 

والحـــروب مثل امللكة "أعحتـــب األولى" 

زوجـــة امللـــك "ســـقنن رع"  وأم امللـــك 

"أحمـــس"، وشـــاركت في كفـــاح مصر 

ضـــد الهكســـوس. ذكر ذلـــك على لوح 

الكرنـــك، كما ظهرت  حجري في معبد 

"حتشبســـوت")149-1468(  امللكـــة 

ق.م  وكانـــت من أشـــهر ملـــكات مصر 

ظهـــرت  وأيضـــًا  نفـــوذًا،  وأكثرهـــن 

آثارها في الرســـوم والنقـــوش في معبد 

. نك لكر ا

امللكات في بالد الرافدين

ســـادت فـــي بـــالد الرافديـــن ثقافات 

سومرية وأكادية وآشـــورية وبابلية، لكن 

امللكـــة لم تشـــاهد إلى جانـــب زوجها، 

التي  والرفاهية  والدعـــة  الهنـــاء  برغم 

كانـــت تعيش فيهـــا، وعرفـــت هناك ما 

ســـميت بـ "راهبة املعبـــد" ويطلق عليها 

"زينشـــات زكـــرم"، إذ أن الكهانـــة من 

أســـمى األعمـــال التي كانت تمارســـها 

النســـاء في هـــذه املنطقة. 

امللكات في بالد الشـــام: تولـــت امللكات 

هناك، في غيـــاب امللك، إدارة شـــؤون 

امللكـــي ولم يعرف لهن نشـــاط  القصر 

آخـــر. كيـــف وصلـــت املـــرأة العربيـــة 

:ُذكرت ملكة ســـبأ  والســـلطة  امللك  إلى 

فـــي الكتب املقدســـة التـــوراة واإلنجيل 

والقرآن ولـــم تذكر باســـمها أبدًا، لكن 

رجحت  املســـلمني  املؤرخـــني  مؤلفـــات 

أنها امللكـــة بلقيس، ولكن فـــي املرويات 

اليهوديـــة ذكـــر اســـم بلقيـــس كلقـــب 

الكتابات  أمـــا  امللـــك،"  "عشـــيقة  تعني 

ملكة  عن  أســـطورة  فأوردت  الحبشـــية 

اســـمها "ماكدة" وأنهـــا أثيوبية اتخذت 

ويرجع  لألحبـــاش  عاصمـــة  ســـبأ  من 

وزوجته  ســـليمان  امللـــك  إلـــى  نســـبها 

امللكـــة بلقيـــس، غير أن االســـم لم يرد 

في أي نقش ســـبئي، وقد ذكر املؤرخون 

أنها ورثـــت امللك عن أبيهـــا، وهذا أحد 

أســـباب وصـــول النســـاء إلـــى الحكم 

مهام  لتبوئهم  باإلضافـــة  عام،  بشـــكل 

وســـواها. الدينية  واملكانة  الكهانـــة 

ذكرهـــا  وقـــع  التـــي  "زبيبـــة"،  امللكـــة 

امللك  )ذكرهـــا  آشـــورية  حوليـــات  في 

اآلشـــوري تجالت بليســـر الثالث( على 

والعـــرب" في  القيداريني  "ملكـــة  أنهـــا 

الفترة ما بـــني 730 و740 قبـــل امليالد، 

وكانـــت هـــذه امللكـــة قـــد حاربت ضد 

ذكرت  وقد  "شمســـي":  اآلشوريني.امللكة 

في نصـــوص امللـــك اآلشـــوري تجالت 

سرجون  امللك  ونصوص  الثالث  بليســـر 

الثاني.امللكة "يطيعـــا" أو"يانيعة": ذكرت 

ســـنحاريب.  امللك  نصـــوص  في 

امللكة "يافا": 

ذكـــرت في نصـــوص امللك أســـرحدون 

منطقـــة  فـــي  حكمهـــا  مـــكان  وحـــدد 

دحرانـــي.  

امللكـــة "باســـلو": ذكـــرت فـــي نصوص 

امللك أســـرحدون وحدد مـــكان حكمها 

فـــي منطقـــة إبخيلو.

امللكـــة "تعلوخونو": ذكـــرت في نصوص 

امللك ســـنحاريب ونصوص امللك آشـــور 

"أدوماتـــو"  مدينـــة  حكمـــت  بانيبـــال، 

التي ســـماها اآلشـــوريون بقلعة العرب، 

ألنهـــا  الكاهنـــة  يتعلوخونـــو  وســـميت 

جمعت الســـلطتني الدينية والسياســـية 

  . معًا

 امللكـــة "تبـــوأة": ذكـــرت فـــي نصوص 

امللك أســـرحدون  وامللك آشـــور بانيبال 

ســـنحاريب  تربت في قصر  أنهـــا  وقيل 

. مللك ا

امللكـــة "عاديـــة": ذكـــرت فـــي نصوص 

امللك آشـــور بانيبال، وأنهـــا كانت زوجة 

للملـــك يوتع بـــن حزائيل.

امللكة زنوبيا

امللكات  أشـــهر  زنوبيا من  امللكـــة  تعتبر 

التي حكمت منطقة تدمـــر، وقد ذكرت 

القديمة  اآلشـــورية  النصوص  في  تدمر 

وفي حوليات امللك اآلشـــوري )تيجالت 

بليســـير الثالـــث(، أمـــا كيـــف وصلت 

إلـــى الحكم، فقـــد منح الرومـــان لقب 

إمبراطور الشـــرق في تدمر لـ )أذينة( 

ألنـــه وقف إلى جانبهم فـــي قتالهم ضد 

الفرس وفي حـــروب إجالئهم عن بالد 

الشـــام، وقد ســـك عملة نقدية باسمه؛ 

وتولـــى ابنه )وهب الـــالت( الحكم من 

بعد مقتلـــه على يد ابـــن أخيه؛ وحكمت 

أمـــه زنوبيـــا بالنيابة عنه ألنـــه كان ما 

يـــزال صغيـــرًا، وهـــذا ســـبب وصولها 

إلـــى عـــرش تدمـــر، وقـــد ورد ذكرها 

فـــي النقـــوش الســـريانية وكذلـــك في 

النقـــوش التدمرية على أن اســـمها بنت 

  . ي با ز

امللكـــة "ماويـــة": صنفت ماويـــة كأقوى 

ملكة في الشـــرق بعـــد زنوبيـــا، وأيضًا 

وفـــاة  بعـــد  التنوخيـــني  حكـــم  تولـــت 

بنفســـها  جيشـــها  قادت  وقد  زوجهـــا، 

في تمرد عـــارم على الحكـــم الروماني 

تعاونها  الرومانيـــة،  الجيـــوش  وهزمت 

فـــي ذلـــك قبائـــل عـــدة وقفـــت إلـــى 

جانبهـــا وحاربـــت تحـــت قيادتها. 

إن االحتفاء باآللهة األنثى وانتشار عبادة الرّبات قديمًا، ذو عالقة وثيقة باملخيال والثقافة 
الشعبية التي كانت سائدة في الشرق آنذاك، وقد تضافرت عوامل كثيرة في تشكيله وترسيخه 

في الالوعي الجمعي لشعوب املنطقة، وليس بعيدًا عنه أن اإلنسان خلق على صورة اإلله، ما 
يحمل معاني املحبة والتوافق واالئتالف.

من زنوبيا إلى بلقيس.. 
نساٌء ملكَن العرَب قبل اإلسالم 

دعد ديب
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  وقد صـــدر لها العديد مـــن األلبومات 

منهـــا "إلى متى، عـــرش اململكة، ألحان 

من شـــمال بـــالدي، وردة بـــني ذراعي 

الحـــب، كنـــارة الـــروح، إلهـــة الحب، 

ســـالم  معتق،  نبيـــذ  وأبيـــض،  أســـود 

علـــى األرض، علـــى أجنحـــة املالئكة، 

عســـلي.."  وغيرهـــا الكثير.

ليندا جـــورج.. بعد ابتعـــاد ٤0عامًا عن 

"الشـــبكة  بغداد حلت ضيفة على مجلة 

العراقية":

ذكريات وطفولة

البريـــق الذي كان يلمع فـــي عيني ليندا 

جورج كان فيـــه من الدهشـــة والحنني 

الكثيـــر وهو مصحـــوب بالذكريات لكل 

طريق وزقاق ومحلة ومـــكان في بغداد، 

فكان ســـؤالنا لها: *كيف شـــعورك اآلن 

الغربـــة عـــن بغداد  بعـــد كل ســـنوات 

ومـــا أول األماكن التي زرتهـــا؟ لتجيب: 

الشـــعور مهيـــب جدًا فـــرح وألـــم معًا.. 

التي ســـكنتها..  النعيرية منطقة والدتي 

كانـــت أول مـــكان أذهب إليـــه تتراءى 

والجيـــران  األزقـــة  تفاصيـــل  أمامـــي 

طفولتي  وذكريـــات  هنـــاك،  واألحباب 

في كنيســـة مريم العـــذراء التي هرعت 

مســـرعة لرؤيتهـــا وأنا أســـتجمع كيف 

الخمـــس ســـنوات  لينـــدا ذات  كانـــت 

ترتـــل فيها ويحملها املرحوم الشـــماس 

)أويقم أوشـــانا عزيز( على الكرســـي 

ويســـمعونها.. كذلك  الجميع  يراها  لكي 

النجاة. كنيســـة  زرت 

 تضيف جـــورج : وأنا أتجول في شـــبكة 

اإلعـــالم العراقي، التي اســـتضافتني، 

وقبـــل املجيء إلـــى مجلتكم، شـــاهدت 

ســـتوديو إذاعة العـــراق وتذكرت مبنى 

اإلذاعـــة والتلفزيون هنـــا عندما غنيت 

فيـــه وأنـــا طفلة صغيـــرة فـــي برنامج 

عيد امليالد في رأس الســـنة مع السيدة 

ملكة غناء آشورية، سحرت القلوب بصوت شموخ الجبال 
وعذوبة املياه املترنمة بني القرى، غنت أكثر من 180 أغنية 
تنشد للحب والحياة والجمال والوطن، مزجت ما بني موسيقى 
الفلكلور اآلشوري السرياني والبوب مزجًا انطلق مذ ألبومها 
السابع ”خمرا تيقا – نبيذ معتق" عام 1993 لتصدح بغناء 
جميل فيه تراث وحداثة معًا،

صدحت حنجرتها وهي في الخامسة من عمرها

ليندا جورج: مزجت البوب 
بالغناء الشعبي

حوار / رجاء الشجيري
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شـــميم رســـام التـــي كانـــت مهتمة بي 

كثيـــرًا وتخـــاف علـــّي وترعانـــي، وأنا 

متفاجئة أن البنايـــة موجودة كما كانت 

تغيير. دون 

جذور وغربة

ومـــاذا  لينـــدا  غربـــة  كانـــت  *كيـــف 

منهـــا؟ صنعـــت 

ـــــ الغربـــة داء ال عالج لـــه، دائمًا أقول 

إن الغربـــة والوطـــن مثل الزيـــت واملاء 

وانتمائي  جـــذوري  أبـــدًا،  اليختلطـــان 

قويـــان جـــدًا لبـــالدي، لكننـــي كنـــت 

فـــي تحـــٍد دائـــم وتواصل مـــع الوطن 

وأخبـــار البـــالد واألهـــل واألصدقـــاء 

دخولي  صعوبـــة  برغم  هنـــاك  والناس 

إلـــى بغـــداد وحرمانـــي مـــن رؤيتهـــا 

بســـبب الجـــواز الـــذي أحملـــه، لذلك 

فإن الغربـــة خلقت الكثيـــر داخلنا فنيًا 

. نيًا نسا إ و

تراث وحداثة

"يدًا بيد نذهب معًا إلى أم املدن

صوتك حـــني تغني يشـــبه صـــوت البالبل 

البســـاتني.. في 

زمـــن  فـــي  القيثـــارة  كالحـــان  ألحانـــك 

امللـــوك"..

هـــي كلمـــات أغنيـــة "أتيـــوت خيـــي- أنت 

حياتـــي" التـــي تشـــدو بهـــا جـــورج.. هذا 

الـــدفء والقـــوة فـــي صوتها وموســـيقاها 

جعالنـــا نتســـاءل كيـــف مزجـــت وأدخلت 

موســـيقى البـــوب إلـــى موســـيقى األغاني 

الفلكلوريـــة؟ اآلشـــورية 

الـــذي غنيته  -الغنـــاء الشـــعبي الفلكلوري 

وعرفـــت بـــه هو غنـــاء يأتـــي مـــن القرى 

والطبيعـــة، وقد عملت لـــي الوالدة -رحمها 

اللـــه- ألبومـــًا خاصًا مـــن نغمات شـــمال 

بمزج  الشـــعبي  الغنـــاء  طـــورت  العـــراق.. 

موســـيقى البوب وعرفت -فيمـــا بعد- أيضًا 

بـــه، فالجيل الجديـــد كان يطلـــب دومًا أن 

حديثة.. بطريقـــة  البـــوب  أغني 

سميراميس

*مـــاذا يمثـــل لـــك التاريـــخ.. وروح أية 

ملكة تشـــعرين أنها ترافقـــك وأنت في 

اآلن؟ بغداد 

ـــــ امللكـــة )شـــميرام – ســـميراميس( 

البشـــري،  التاريخ  ألنهـــا بطلـــة عبـــر 

وهي محاربـــة أيضًا، أنا أحـــب التاريخ 

كثيـــرًا، غنيـــت في عمـــر الــــ1٤ عامًا 

ة قصيد

"يـــا نســـر آشـــور"، كمـــا أننـــي كنـــت 

أكتـــب وألحـــن أغانـــي تاريخيـــة توثق 

الحضـــارة النهرينيـــة، كتبـــت وغنيت 

أغنيـــة "العرش امللكـــي"، لذلك عالقتي 

بـــال حدود. به  بالتاريخ وثيقة وشـــغفي 

* كيف كانت رحلة الطب معِك؟

ــ هـــي رحلة لم تســـتمر طويـــاًل، كانت 

لســـنة ونصف الســـنة فقـــط، فقد أدت 

وفـــاة والدي إلـــى إجباري علـــى تركها 

وبدأت أساعد  املســـؤولية  ألنني تحملت 

والدتي.

كلف اإلنتاج

الغربـــة  فـــي  الفـــن  عـــن  *حدثينـــا 

. األلبومـــات  وصناعـــة 

ــ تكلفـــة اإلنتـــاج الفني هنـــاك مكلفة 

كثيـــرًا وقـــد عانينـــا منهـــا، فـــكل ما 

اآلشـــورية نحن  باللغة  أغاٍن  نقدمه من 

ندعمها بأنفســـنا دون دعم من شركات 

أو مؤسســـات، كان لي فـــي 1996 تعاون 

مـــع الفنـــان اســـماعيل الفروجي الذي 

قدم لـــي أغاني عدة، لم يتم تســـجيلها 

بســـبب التكلفة العالية، كذلك ســـجلت 

لكن  الرحبانـــي،  اليـــاس  ســـتوديو  في 

التكلفـــة منعتني أيضًا من االســـتمرار 

في تســـجيل األغاني.. وكما هو معروف 

فـــإن املؤسســـات الفنيـــة فـــي العراق 

إبان النظام الســـابق لم تهتـــم بالفنان 

نشعر  كنا  حينها  اآلشـــوري،  املســـيحي 

أن  بـــل  ال  وطننـــا،  فـــي  غربـــاء  أننـــا 

املمثلـــني الســـريان ظلموا كثيـــرا.. لكن 

دعوات  هنـــاك  أصبحـــت   2003 بعـــد 

لنا، والســـيما مـــن وزارة الثقافة لدعم 

الفنانـــني الســـريان واآلشـــوريني حيث 

عملوا أوبريتـــًا وطنيًا باللغـــات العربية 

والكردية. والســـريانية 

الجارة أم جبار

*   الفنانـــة لينـــدا جـــورج كانـــت مـــن 

أوائـــل الفنانـــات اآلشـــوريات الالتـــي 

الشـــمال  مـــدن  إلى  مباشـــرة  ذهـــن 

بعـــد تحريرهـــا مـــن داعـــش، لذلـــك 

دعمهـــا  كان  كيـــف  استفســـرنا 

الخطر؟ برغـــم  هناك  ووجودها 

الذي ساعدنا في  الرب  -نشـــكر 

ملســـاعدة  هناك  إلى  الوصول 

النـــاس والنازحـــني برغم 

الوضـــع غير املســـتقر، 

اإليزيديـــة  املـــرأة 

 وبشـــاعة 
ّ

عانت املرارة، شـــعرنا بأملهن

مـــا تعرضن لـــه مـــن داعـــش، كذلك 

دعمنـــا النازحـــني الذين كانوا أناســـًا 

بســـطاء وأكاديميـــني ومـــن كل الفئات 

التي كانت تعاني هنـــاك في املخيمات.. 

الحمد للـــه الذي أمدنا بالقـــوة والعزم 

النـــاس.. تذكـــرت، وأنا أمر  ملســـاعدة 

بني املنـــازل ومخيمـــات الالجئني، "أم 

والدتـــي،  وصديقـــة  جارتنـــا  جبـــار"، 

وكان  الطيبـــة،  النـــاس  كل  وتذكـــرت 

مشـــاهدتي  عنـــد  األلـــم  يعصرنـــي 

تـــرى  وأقـــول:  العوائـــل 

بها  ســـألتقي  هـــل 

أو بمـــن عرفت 

مـــا  عند

كنـــت 

ســـكن  أ

بينهـــم؟

•*ما جديد الفنانة ليندا جورج؟

أتمنـــى تقديمـــه هو  الـــذي  -جديـــدي 

أوبريـــت باللغة الســـومرية يمثل العراق 

له،  لينطلـــق عامليـــًا، وقد جهـــزت  كله 

أجلته  واألحـــداث  كورونا  جائحـــة  لكن 

حينهـــا، لكني أحـــث الخطـــى لتقديمه 

. يبًا قر

أنـــا فخورة ببلـــدي وحضارتـــي وإرثي، 

وأطلب الســـالم لوطني وشـــعبي دومًا..
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خط فاصل بين الوهم والعبقرية  
فيلم عقل جميل.. 

من تأليف ســـيلفيا نصار؛ قـــام ببطولة 

الفيلـــم النجـــم راســـل كـــرو فـــي دور 

جـــون نـــاش، وجينيفـــر كونيلـــي فـــي 

دور زوجتـــه اليســـيا، إضافـــة إلـــى إد 

هاريـــس، وكريســـتوفر بلوميـــر وبـــول 

بيتانـــي، تقع أحداثـــه في بدايـــة العام  

نـــاش  الشـــاب  التحـــاق  منـــذ   19٤7

بجامعـــة برينســـتون وعلى مـــدار ماال 

تتحـــرك  عامـــًا.  خمســـني  عـــن  يقـــل 

الكاميـــرا داخل عقل نـــاش املضطرب، 

إذ نـــرى العالـــم بعينيه، كمـــا نتماهى 

نفهم  والفوضـــوي.  املشـــتت  إدراكه  مع 

ميلـــه للعزلة ورؤيته قيـــم الحياة ضمن 

النوافذ  علـــى  يكتبها  فيزيائيـــة  رمـــوز 

الزجاجية لغرفته وملكتبـــة الجامعة، ما 

يجعله موضع ســـخرية زمالئه؛ إضافة 

لتخلفـــه عـــن محاضراتـــه ومللـــه من 

الـــدروس التقليدية وهوســـه بالحصول 

لكـــن هذه  به.  علـــى نظريته الخاصـــة 

النظرية –التي تدعـــى "نظرية األلعاب" 

التي ســـينال عليها الحقـــًا جائزة نوبل- 

لـــن تظهر قبل أن تشـــّق العقـــل وتفتته.

مندوبون حكوميون

يبـــدأ الجزء األول من الفيلـــم بتعريفنا 

على شـــخصية الشـــاب ناش الغاضب، 

الســـكن  يعيش رفقة شـــريكه في  الذي 

شـــخصيته  على  فنتعـــرف  الطالبـــّي، 

املختلفـــة وهمومه ورؤيتـــه، التي انتهت 

بتقديمـــه بحثًا متميـــزًا  أّهلـــه لدخول 

أكاديميـــة ذات مســـتوًى عـــال. ونتيجة 

هـــذا أصبـــح قائـــد فريق علمـــي، لكن 

حياته  فـــي  ظهـــروا  جـــدد  أشـــخاصًا 

يخبرونـــه أنهـــم مندوبـــون حكوميـــون 

ملســـاعدتها  إليـــه  القيـــادة  أرســـلتهم 

فـــي حل شـــيفرة ســـرّية؛ طالبـــني منه 

التواصـــل معهم عـــن طريـــق صندوق 

بريـــد!  الحقـــًا سيكتشـــف، ونكتشـــف 

معه، أنهـــم غير موجودين )ال شـــريك 

وال  الحكومـــة  مبعوثـــي  وال  الســـكن 

طبيبه  شـــّخص  -كما  وأنـــه  األماكـــن( 

حالته-يعانـــي من الفصـــام.  إن املتأمل 

فـــي الفيلم يـــرى صعوبـــة االضطراب 

العقلـــي، فنحـــن نعيـــش معـــه تشـــتته 

وتصـــدع عقله وفقدانـــه للخط الفاصل 

بـــني الحقيقـــة والوهم، واملســـألة التي 

أن  تشـــغلنا كمشـــاهدين: هـــل يمكـــن 

الخطّية  العقـــل  وقوانني  النظـــام  يكون 

مالئمـــة دائمًا لفهـــم الكـــون وأن تنتج 

التشـــتت  الدوام؟ ماذا عن  معرفة على 

والفوضـــى، أال يمكـــن اعتبارها طريقة 

عمـــل غيـــر اعتيادية؟ 

ربمـــا يكـــون هـــذا ما دفـــع نـــاش للوم 

العقالنيـــة التـــي  تـــرى املعرفـــة عبـــر 

وحيد،  تصـــور 

شـــك  دون  يرتبـــط  التصـــور  وهـــذا 

بطريقـــة التفكيـــر التي تـــرى أن عظمة 

العقـــل اإلنســـاني تكمـــن فـــي الوحدة 

واالنســـجام والنظام وتستبعد التشتت؛ 

اإلبـــداع  لتاريـــخ  بســـيطة  وبمراجعـــة 

"إن أحد جوانب املشكلة هو أن العقالنية تفرض قيودًا على مفهوم الشخص عن 
عالقته بالكون."

هذه العبارة هي لــجون ناش، عالم الرياضيات الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد، 
 A Beautiful Mind    في معرض وصفه ملرضه العقلي، بحيث ُجسدت حياته في فيلم

الذي يدور حول معاناة جون ناش مع الفصام، وهو أحد أكثر االضطرابات العقلّية 
حدًة وخطورة؛ الفيلم من إخراج رون هوارد، وتأليف أكيفا جولدسمان، وهو مأخوذ 

عن كتاب –يمثل سيره ناش الذاتية-بعنوان "عقل جميل"، 

*فدوى العبود
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الفلســـفات واألعمال  نكتشف أن أعظم 

األدبية واملوســـيقية صـــدرت عن عقول 

اضطـــرب  إذا  )كالبحـــر  مضطربـــة، 

ألقـــى كنـــوزه على الشـــاطئ(.

جمال العقل

الفلســـفة  العقل، وال يزال، هاجس  كان 

بالجهل  يعتـــد  -الـــذي  منـــذ ســـقراط 

أعرفـــه  مـــا  "كل  اليقـــني-  مـــن  أكثـــر 

أننـــي ال أعـــرف شـــيئًا"، حتى نيتشـــه 

املديـــن لالضطراب والجنـــون بأعظم 

الشـــذرات الفلســـفية. 

وال شـــك أن القصد والتنظيـــم والغائية 

والهوّيـــة تعتبر مـــن أهم امللـــكات التي 

تمنـــح العقـــل اإلنســـاني جمـــااًل وقوة. 

لكـــن النظـــر للعقـــل مـــن خـــالل هذه 

القيـــم وحدها غيـــر كاف في تفســـير 

الكثير من اإلبداع اإلنســـاني. والســـؤال 

هو: مـــاذا لو كان هـــذا االنكســـار على 

تنتـــج  فـــال  الضـــوء،  انكســـار  غـــرار 

األلوان األخـــاذة إال بانحراف الشـــعاع 

مســـاره؟ عن 

 وبعبارة أبســـط: أال يفســـر هذا التفتت 

واالختالل بني املخيلة والواقع شـــــــيئًا؟

الفوضـــى  هـــذه  تكـــون  أن  يمكـــن  أال   

لإلبـــداع؟  ضـــرورة 

حسني  ــي  ــارات اإلم الفنان  أطلق   
جديدة  عراقية  أغنية  الجسمي 
وحققت  الــكــلــب"،  "دك  بــعــنــوان 
األغنية خالل األسبوع األول نسبة 

مشاهدات عالية جدًا.
النجاح  هذا  على  الجسمي  وعّلق 
وبدعمكم  الله  »بفضل  بالقول: 
املوسيقى  في  األول  املركز  نحصد 

عامليًا خالل أسبوع.. مبروك«.
الشاعر  كلمات  مــن  واألغــنــيــة   
وألحان  العبودي،  رامي  العراقي 
الفنان العراقي نور الزين، وبذلك 
يجدد الجسمي تعاونه مع العبودي 
ونور الزين، وفي التوزيع املوسيقي 
ومكساج وماستر مع الفنان حسام 
والتوزيع  اللحن  تميز  وقد  كامل، 
إلى  الغربية  اآلالت  باستخدام 
املمزوج  الخليجي  اإليقاع  جانب 

بالعراقي.

الجسمي يتألق
بأغنية عراقية 

جديدة
شمـس الكويتية 

فــي جولة بغدادية بال تحفظ

شاركت الفنانة الكويتية شمس جمهورها بنشر مجموعة من مقاطع 
الفيديو على حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وهي تتحدث 
مع شرطي عراقي عن دور رجال األمن املهم والفعال في توفير األمن 

لشوارع بغداد وحماية البالد بأكملها.
وقالت شمس خالل مقطع الفيديو: "أنا في وسط شوارع بغداد ما أبغي 
فاضي"،  كالم  وال  شيء،  وال  واقي  درع  في  وال  حاجة  فيه  ال  حراسة، 
وذلك في إشارة للحديث عن ارتداء الفنانة اللبنانية إليسا درعًا واقيًا 

خالل إحيائها حفاًل غنائيًا في العراق قبل أيام، 
لكن إليسا نفت األمر جملة وتفصيال."
لها  بتغريدة  الفيديو  شمس  وأرفقت 

التدوينات  موقع  على  حسابها  على 
شوارع  في  "جولتي  معلقة:  "تويتر" 

بني  الحبيبة  "بــغــداد  ــراق  ــع "ال
بدون  ومحبيني  وناسي  إخوتي 
وال  الـــرصـــاص  ــن  م واٍق  درع 

إنتو األمان  بحاجة لحماية بينكم 
والسند، كالعادة وفي كل زيارة لي 

للعالم  وأوضــح  أؤكــد  أحب 
الحقيقية  الصورة  كله 

بلد  ــه  إنـ ــراق،  ــع ــل ل
ــان  ــرم واألمـ ــك ال

والطيبة."
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ومؤخـــرًا قـــدم املســـرحيون العراقيون 

مجموعـــة مـــن األعمال املدهشـــة التي 

أثارت اهتمام النقاد ومحبي املســـرح...

مقارعة اإلرهاب

بعـــد أن حظيـــت باهتمـــام شـــديد من 

قبل اللجنـــة الخاصة ملهرجـــان األردن 

العمـــل  هـــي  هـــوم(  )ذا  املســـرحي، 

الـــذي  الوحيـــد  العراقـــي  املســـرحي 

هذا  عـــن  املهرجـــان.  فـــي  سيشـــارك 

العمـــل تحـــدث املخـــرج غانـــم حميد 

عمـــل  هـــوم(  )ذا  مســـرحية  قائـــاًل: 

مســـرحي إشـــكالي تناوبت مســـتويات 

اآلراء بحقـــه بـــني معـــارض متطـــرف 

ألفـــكاره الجريئـــة، ومنحاز لـــه ولثنايا 

الدراميـــة املتأصلة فيه  والبنيـــة  الفكر 

كافتراض فني فلســـفي، وبني مقتربات 

بتحديه  العالـــم  يعيشـــه  الـــذي  الواقع 

لوجود اإلرهـــاب ومناهضتنا له، بدليل 

كّم النقد العالي املســـتوى من أســـاتذة 

ولغته  املســـرح  فـــن  في  ومتخصصـــني 

الجديـــدة املختلفـــة والرافضة للشـــكل 

خلف  الراكد  )الســـتاتيك(  واملحتـــوى 

مـــدارس مســـرحية أفلـــت وتناســـاها 

املســـرحي. املنهج 

اإلرهـــاب  عـــن  املســـرحية  تتحـــدث   

بكونه فعاًل خبيثًا في تشـــويه اإلنســـان 

وقدراتـــه التـــي غّيـــرت وجـــه العالم، 

ســـابقاتها،  التشـــبه  أطـــرًا  وصنعـــت 

وذلـــك تبعًا لتأثيرات وانتمـــاءات الفرد 

وبنـــاء  الكونـــي،  الفعـــل  فـــي  وميولـــه 

الوجود بأشـــكال تجاوزت حدود املمكن 

املســـرحية  التجربـــة  هـــذه  واملعقـــول. 

أخـــذت دورهـــا كمســـتقرئ حـــي ملـــا 

يـــدور فـــي كواليـــس مقارعة اإلنســـان 

لإلرهاب فـــي العراق، أو فـــي كل أرض 

مـــرت عليهـــا ظـــالل الظلـــم الهمجي 

بصنوفـــه كافـــة. شـــارك في تجســـيد 

أدوارهـــا كل من محمد هاشـــم، وبيداء 

رشـــيد، وهناء محمـــد، ومظفر الطيب.

مسرح الطفل

"ينظـــر البعـــض إلـــى مســـرح الطفل، 

أو املســـرح املوّجـــه إلـــى الطفـــل، بأنه 

مســـرح بســـيط ليس ذا أهميـــة تذكر، 

ألنـــه يخاطـــب فئـــات عمريـــة معينـــة 

هي باألســـاس مغّيبـــة في بلدنـــا." هذا 

مـــا قالـــه املخـــرج املســـرحي حســـني 

علـــي صالـــح، وأضـــاف: إن آخـــر مـــا 

نفكـــر به هـــو أن نقـــدم عروضـــًا لهم،  

فمســـرح الكبار هـــو من ينـــال األولوية 

فـــي الحســـابات والتهيئـــة، بـــل وحتى 

امليزانيـــات واملهرجانـــات، وكإســـقاط 

فـــرض، فليقدمـــوا عمـــاًل أو عملني في 

يوم واحـــد وينتهـــي كل شـــيء. وطالب 

بأن ينـــال مســـرح الطفـــل األولوية في 

كل شيء، والســـيما في بلد مثل العراق. 

األطفال  مســـرح  إلـــى  نحتـــاج  اليـــوم 

من  اليومـــي,  خبزنـــا  إلـــى  كحاجتنـــا 

هـــذا املنطلق تســـتعد الفرقـــة الوطنية 

عرضـــني  لتقديـــم  الطفـــل  ملســـرح 

مســـرحيني األول بعنـــوان )ذا مويـــز( 

عالوي  وإخراج  الشـــاطئ  جمال  تأليف 

حســـني، تمثيل مـــازن محمد مصطفى، 

وســـوالف جليـــل، وعمر ضيـــاء الدين، 

ونظير جـــواد، وريتـــا كاســـبر، وأزهار 

. لعسلي ا

وتتلخـــص فكـــرة العمـــل في بـــث روح 

من  األطفـــال  بـــني  واملحبـــة  التعـــاون 

والتضحيـــة  الـــذات  نكـــران  خـــالل 

لـــزرع الســـعادة فـــي نفـــوس اآلخرين. 

بعرض  أيضـــًا  الفرقـــة  ســـتقوم  كمـــا 

تأليف  األحـــالم(  )أميـــرة  مســـرحية 

فالـــح حســـني العبـــد اللـــه، وإخـــراج 

حســـني علي صالح, تمثيل لـــؤي أحمد، 

الكرخـــي،  وعـــدي  شـــعبان،  وســـعد 

وماجـــد جبـــار، ورانية أحمد، وعســـل 

عماد،  وعلي القريشـــي. وهي مسرحية 

تربويـــة تعليميـــة ترفيهيـــة تتحدث عن 

احتـــرام الوقـــت واالبتعاد عن الكســـل 

بالواجبات  واالهتمـــام  العناد  روح  ونبذ 

املدرســـية، ســـوف تقدم بداية الشـــهر 

الوطني. املســـرح  خشـــبة  علـــى  املقبل 

تاريخ خصب

خزعل  ملؤلفها  مســـرحية  )سردنبال(.. 

محمـــد،  عمـــاد  وملخرجهـــا  املاجـــدي 

الذي تحـــدث عن هذه املســـرحية التي 

بالقول: التاريخ مادتهـــا  يمثـــل 

يضـــم تاريـــخ وتـــراث وادي الرافدين 

تراثنا  وخصبـــة،  ثريـــة  مـــادة  القديم 

الذي تعتبره البشـــرية أحـــد أهم وأكبر 

كنوزهـــا، ومحاولـــة توظيفـــه دراميـــًا 

وإعـــادة اســـتنطاقه وخلـــق مقاربـــات 

للواقـــع  ومتنوعـــة  ومختلفـــة  جديـــدة 

اإلنســـاني والعراقـــي بشـــكل معاصـــر 

التكنولوجيا  وحديث, مســـتفيدين مـــن 

الرقميـــة والفنون الحديثـــة في توظيف 

هذا املـــوروث موســـيقيًا وجســـديًا من 

وخدمة  الســـتنهاض  الخشبة  فن  خالل 

مجمـــل  إلثـــراء  العراقـــي  حاضرنـــا 

الحركـــة الثقافية واملســـرحية الحديثة 

..مســـرحية )ســـردنبال( هـــي املرحلة 

إلحياء  مســـرحي  مشـــروع  فـــي  األولى 

التـــراث الرافديني القديم في املســـرح 

العراقـــي )أيـــوب بابل، ســـميراميس، 

ايخانـــودا( جـــرى التحضيـــر لـــه قبل 

ســـنتني، لكن بســـب الظروف –جائحة 

كورونـــا- وعـــدم توفـــر اإلنتـــاج ُأجـــل 

أكثـــر مـــن مـــرة، لكـــن هنـــاك أيدَي 

تعمـــل بشـــكل صحيـــح لصناعة عرض 

عراقي متقـــدم، ويقينًا ســـيكون هناك 

العـــرض  لهـــذا  وقبـــول  استحســـان 

)ســـردنبال(  مســـرحية  املســـرحي. 

تمثـــل رســـالة إنســـانية عظيمـــة وهي 

والحروب  التخلـــف  بوجـــه  )الحضارة 

. ) م لد ا و

 وأكد عماد أن هناك عروضًا مســـرحية 

في  وكبيـــرة  مهمـــة 

اســـتثنائية  مرحلـــة 

العالـــم  يعيشـــها 

اإلنســـاني من خالل 

البحـــث واالجتهـــاد 

ثقافتنا  في  والغوص 

وعمقنـــا  وموروثنـــا 

اإلنســـاني وقراءتـــه 

حديـــث  بشـــكل 

وســـنكون  ومعاصر، 

علـــى  حرصـــني 

مشـــروعنا  إكمـــال 

. املســـرحي 

أن  وأوضــــــــــــــح 

امللحمية  املســـرحية 

مـــن  )ســـردنبال( 

خزعـــل  د.  تاليـــف: 

إخـــراج  املاجـــدي، 

عماد  وسينوغرافيا: 

التأليـــف  محمـــد، 

املايسترو  املوسيقى: 

حاضـــر،  قيـــس 

د.ميمـــون  تمثيـــل: 

وفاطمه  الخالـــدي، 

وطـــالل  محمـــد،  وهنـــاء  الربيعـــي، 

عزيز،  وســـعد  علـــي،  وزمـــن  هـــادي، 

الثقافة  وزارة  إنتـــاج:  الوالـــي،  وصادق 

قســـم  واملســـرح/  الســـينما  -دائـــرة 

املســـارح/ الفرقـــة الوطنيـــة للتمثيـــل. 

لعقود طوال ظل املسرح العراقي يمثل ظاهرة استثنائية إذا ما قورن باملسارح 
العربية، فعلى خشبته طرحت قضايا مهمة رغم الرقابة الصارمة على النصوص 

املسرحية التي كانت تالمس الواقع وتسبر أغواره، وكثيرة هي األزمات التي 
أمّلت باملسرح واملسرحيني، لكنها لم تنل من توهجه، فقد بقي رقمًا صعبًا في كل 

املهرجانات العربية والعاملية، 

عروٌض جديدة تعيد عروٌض جديدة تعيد 
للمسرح توّهجهللمسرح توّهجه

محسن إبراهيم

غانم حميدغانم حميد

حسين علي صالححسين علي صالح

عماد محمدعماد محمد

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

49 48



بأســـتاذي  أكاديميًا  تأثـــرت  -بصراحة 

فائق حســـن، وعندما خالفتـــه انتهجت 

شـــاكر  بأســـتاذي  متأثـــرًا  الحداثـــة 

حســـن آل ســـعيد، لكنـــي وجـــدت فيما 

بعـــد أن محمـــد مهـــر الديـــن أقـــرب 

لي مـــن ناحيـــة التقنيـــة واألســـلوبية، 

هؤالء قد عايشـــتهم أســـاتذة وأصدقاء 

لـــي فيمـــا بعـــد -رحمهـــم اللـــه- . أما 

الشـــق الثاني مـــن ســـؤالك عن عرض 

أنـــي عندمـــا كنت  أعمالـــي، فأتذكـــر 

أرســـم لوحاتي كان يشـــاهدها زمالئي 

وبعـــض املقربني، وعندمـــا كانوا يبدون 

إعجابهـــم بمـــا أرســـمه كان ينتابنـــي 

شـــعور بالفرح وإحســـاس جميل بعرض 

األفضل، ما شـــجعني علـــى الظهور في 

صـــاالت العـــرض والتقـــدم واإلبداع.

تجريب وتغريب

هـــذا  وســـط  تجربتـــك  تضـــع  *أيـــن 

الكـــم الكبير مـــن الفنانـــني العراقيني 

املبدعـــني؟ 

بمراحـــل  مـــرت  متميـــزة  تجربتـــي   -

غنيـــة  لكنهـــا  بطيئـــة،  وانتقـــاالت 

هـــي  واليـــوم  والتغريـــب،  بالتجريـــب 

مؤثرة، إذ أشـــاهد الكثيـــر من الفنانني 

ينهلون من أســـلوبي و ثيماتـــي، وهذا –

بصراحـــة- يمنحنـــي ســـعادة كبيـــرة.

"البـــوزار"  معهد  فـــي  دراســـتك  *رغم 

فرنســـا،  فـــي  "الســـوربون"  وجامعـــة 

لم  أعمالك  لســـنوت،  فيهـــا  وإقامتـــك 

فيها،  والعـــراق حاضر  املحليـــة،  تغادر 

هـــل قصـــدت ذلـــك أم أنـــه شـــعور ال 

إرادي؟

عروقـــي  فـــي  يجـــري  حـــب  -الوطـــن 

التي تجري في األســـالك،  كالكهربـــاء 

ممكـــن أن يعيش الفنان فـــي أي مكان، 

التشـــكيل في  محاضـــرات 

 *فـــي الفتـــرة األخيـــرة شـــاهدنا لك 

قناة علـــى "اليوتيوب" تبـــث من خاللها 

وتقنياته  التشـــكيل  فـــي  مهمة  دروســـًا 

واملســـائل النظرية، مـــا الغاية من هذه 

القنـــاة وهل هنـــاك من تفاعـــل معها؟

علـــى  قناتـــي  إنشـــاء  فكـــرة  -جـــاءت 

اليوتيـــوب عنـــد بداية جائحـــة كورونا، 

التعليـــم عن بعد وجدت  وعندما أصبح 

لدي الرغبة في أن أعطـــي خبراتي وما 

لـــدي من معرفـــة تراكميـــة ال أبخل بها 

في الرســـم والتلويـــن وتقنيـــات العمل 

الفني مـــن خـــالل دروس ومحاضرات 

النظريـــة  واملســـائل  التشـــكيل  فـــي 

واملتابعـــني، وهدفي هو فائدة  للمهتمني 

مقابل. دون  الجميـــع 

* لـــكل فنان رســـالة.. ما هي رســـالتك 

التـــي تريـــد إيصالها إلـــى جمهورك؟

-هدفـــي هـــو إعـــالء قيـــم اإلحســـاس 

بالجمـــال وتثقيـــف املواطـــن والرقـــّي 

به لنشـــر قيـــم التســـامح والوحدة في 

املجتمـــع ضد قوى الظـــالم التي تحاول 

تهميش الفـــن ومنع الفنان مـــن القيام 

بـــدوره املهم في تهذيب الـــروح والنفس 

ومن  وااللتـــزام،  بالطمأنينة  والشـــعور 

خـــالل خبرتـــي الجماليـــة أعمـــل على 

ـــنة  أفكارًا محسَّ أعمـــال تعرض  تقديم 

للوعي  الجـــاذب  علـــى  يركز  بأســـلوب 

الحســـي الـــذي بـــدوره يجـــب أن يطور 

ذائقـــة الجمهور الذي ينظـــر جيدًا إلى 

لوحـــة جميلة، أو عمل نحتـــي ويقيمهما.

ببلوغرافيا

ولـــد الفنـــان صبيـــح كلش فـــي العراق 

.1948 عام 

دبلوم رســـم - معهد الفنـــون الجميلة – 

.-1970 بغداد 

الفنـــون  كليـــة   - رســـم  بكالوريـــوس 

.-1974 بغـــداد  –جامعـــة  الجميلـــة 

 – الرســـم  فـــي  عالـــي  دبلـــوم   1981-

 ( الجميلـــة  للفنـــون  العليـــا  املدرســـة 

فرنســـا.  – باريـــس  البـــوزار( 

-جامعة  الرســـم  في  ماجســـتير   1983-

الســـوربون - باريس – فرنســـا.

الفـــن  تاريـــخ  فـــي  دكتـــوراه   1989-

 – باريس  الســـوربون-  - جامعة  املعاصر 

. نسا فر

جامعيـــًا  أســـتاذًا  عمـــل   2003-_1990

بدرجة )أستاذ مشـــارك( في جامعات 

والفاتـــح  واملســـتنصرية  و  بغـــداد 

واليرمـــوك.

التربيـــة  -2004 عمـــل رئيســـًا لقســـم 

الفنيـــة بجامعـــة الســـلطان قابـــوس - 

عمان. ســـلطنة 

-1970 عضو رابطة الفنانني الدولية.

نقابـــة  عضـــو   1970-

العراقيـــني. الفنانـــني 

جمعيـــة  عضـــو   1970-

العراقيـــني. التشـــكيليني 

الرابطـــة  عضـــو   1973-

التشكيلية  للفنون  الدولية 

)اليونســـكو(.

في  فخري  عضـــو   2000-

العمانية. الجمعيـــة 

املعارض الشخصية:

-1970 قاعـــة براتســـالفا 

 ) كيا فا ســـلو تشيكو (

. بقًا ســـا

-1981 قاعة البوازر - باريس – فرنسا.

-1983 قاعة كولومب - باريس – فرنسا.

-1996 قاعة حوار - بغداد – العراق.

-1999 قاعـــة املعرض الدائـــم - جامعة 

اليرمـــوك – أربد- األردن.

-2000 قاعـــة بلدنـــا للفنـــون -عمـــان- 

األردن.

الفنانـــني  جمعيـــة  قاعـــة   2005-

مســـقط-  العمانيـــني-  التشـــكيليني 

عمـــان. ســـلطنة 

فـــي  املشـــاركات  مـــن  العديـــد  لـــه   -  

املعـــارض التـــي أقيمت داخـــل وخارج 

العـــراق منـــذ بداياته، كما نـــال جوائز 

عديدة. تقديريـــة  وشـــهادات 

محنة اإلنسان والوطن 
كل  مايشغلني

الفنان صبيح كلش لـ "الشبكة":

د جمهوره على أن  صبيح كلش، فنان تشكيلي عراقي عوَّ
تكون ألعماله في الرسم عناوين وأسماء بمثابة مفاتيح 

لفك طالسمها، فهو يحاول استنهاض التراث املحلي والقضايا 
اإلنسانية بأسلوب مغاير، إذ أنه يركز على التشخيص في 

أعماله الفنية، 
حوار- زياد جسام

علـــى  اشـــتغل  وقـــد 

التجريدية،  التعبيرية  املدرسة 

وهـــذا مـــا أعطـــاه الحرية فـــي اختيار 

املشـــاهد التي يرسمها، مثل األشخاص 

التي  والفضـــاءات  املهشـــمة  والجدران 

يؤلفهـــا، التـــي تؤكـــد علـــى االحتفـــاء 

العراقيـــة  وبالحضـــارة  باملـــوروث 

الراســـخة عنـــده رغم املســـافات التي 

تفصلـــه عـــن الوطـــن. حفر كلـــش في 

ذاكـــرة املتلقـــي العديـــد مـــن األعمال 

املثيرة للجـــدل، مثل لوحـــات: كلكامش 

يقـــود أنكيدو، مأســـاة، لوعـــة الغربة، 

انتظـــار.. إلـــى آخـــره، أعمـــال تجعـــل 

معها. دائـــم  حـــوار  في  املتلقـــي 

الفنان التشـــكيلي الدكتـــور صبيح كلش 

وصـــل إلى بغـــداد قبـــل أيام فـــكان لنا 

الحوار: هـــذا  معه 

محطاتـــك  إحـــدى  عنـــد  *لنقـــف 

في  دراســـتك  محطة  وهـــي  العديـــدة، 

ماذا  باريـــس،  في  "الســـوربون"  جامعة 

لك؟ أضافـــت 

-بعـــد دراســـتي الطويلـــة فـــي معهـــد 

في  الجميلـــة  الفنـــون  وكليـــة  الفنـــون 

التاليـــة  الدراســـية  محطتـــي  بغـــداد، 

الوطنية  -املدرســـة  )البوزار(  في  كانت 

العليـــا فـــي باريـــس- خمـــس ســـنوات 

دراســـة عمليـــة منظمـــة في التشـــكيل 

منحتنـــي الدبلـــوم العالـــي كإضافة ملا 

تعلمتـــه، وهيأتنـــي للبحـــث والتنقيـــب 

فـــي مدارس الفـــن الحديـــث واملعاصر 

فـــي جامعة الســـوربون لنيـــل الدكتوراه 

العليا.   الشـــرف  بدرجـــة 

*للتكنلوجيـــا والتقنيـــات الحديثة تأثير 

كبير علـــى الفن بصـــورة عامـــة، ماذا 

أضافـــت التكنلوجيا إلـــى أعمالك؟

-ليســـت في أعمالي تأثيرات تكنلوجية، 

لكننـــي اســـتفيد مـــن تطـــور صناعـــة 

األلـــوان، والســـيما مـــادة "األكريلـــك" 

. تها مشتقا و

 محنة اإلنسان

*كفنـــان غزير اإلنتـــاج، ما هـــو العمل 

خاللـــه قضيـــة  مـــن  عالجـــت  الـــذي 

إنســـانية مهمـــة وشـــعرت أن الجمهور 

تعاطـــف معـــه بشـــكل كبير؟ 

-لقـــد رســـمت مواضيع إنســـانية كثيرة 

ومهمة، لكـــن أهم املواضيـــع والقضايا 

التي تفاعل معهـــا الجمهور هي القضية 

الوطنية، إذ تناولت محنة اإلنســـان في 

كل مـــكان وباألخـــص العراقـــي وما مر 

واضطهاد.   تعســـف  من  به 

 * بمـــن تأثـــرت فـــي بداياتـــك الفنية، 

ومتـــى شـــعرت بـــأن أعمالـــك يجب أن 

للجمهور؟  تعـــرض 

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
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بل  بذكائهم،  العالم  يبهرون  العراقيون 

في  سوية  نبحر  تعالوا  عليهم،  يتفوقون 

رحلة اإلبداع العراقي.

نبذة تاريخية

في عام 1969 شارك العراق في الحلقة 

الجامعة  مجلس  أقامها  التي  التربوية 

املوهوبني  )تربية  املوسومة  العربية، 

واملعوقني في البالد العربية(، وفي عام 

1972 أقر نظام وزارة التربية رقم )3( 

لسنة 1972 باستحداث)مديرية التربية 

املوهوبني  باألطفال  للعناية  الخاصة( 

وزراء  مؤتمر  ملقررات  تنفيذا  واملعوقني 

املنعقد  الثالث  العرب  والتعليم  التربية 

في الكويت سنة )1968(، وفي حزيران 

أول  الــعــراق في  ــارك  ــة)1975( ش ــن س

في  املوهوبني  لرعاية  عاملي  دولي  مؤتمر 

أول  عن  أعلن   )1985( عام  وفي  لندن، 

إصدار  بعد  املوهوبني  مدرسة  مشروع 

ذي  العلوم  في  املوهوبني  مدارس  قانون 

العدد)105( لسنة )1985( الذي وضع 

القاعدة األساسية ملدارس املوهوبني.

عقول كبيرة

تأسيس  على  عامًا   )33( مضي  بعد   

ــراق،  ــعـ ــي الـ مـــــدارس املـــوهـــوبـــني فـ

العلمي  الخيال  رحلة  في  سأصطحبكم  

من  ــدأ  وأب الصغار(،  )العلماء  لهؤالء 

العلماء  والصغار  أور(،  )بنت  الصغيرة 

العراق  خارطة  بني  املوزعني  اآلخرين 

سبحان  قلت  ــًا،  ــداع إب يتنفس  الـــذي 

الطفلة  منح   حني  شيء  كل  خالق  الله 

)نرجس خالد(، التي تنتمي إلى مدرسة 

املوهوبني في ذي قار، البالغة من العمر 

لتحل  املبدع  العقل  هذا  سنوات،   )10(

)73( مسألة رياضية في الضرب املعقد 

فــي)180(  الفيدا  تقنيات  باستخدام 

الثالث فئة األقوياء  للمستوى  ثانية فقط 

من  أقرانها  على  وتتفوق  )يــاألــلــه(، 

أمريكا واليابان وهولندا وفرنسا وأملانيا 

العربي  الــوطــن  ودول  وتركيا،  وكــنــدا 

في   )2021  Euro math( بطولة  فــي 

)رجاء  املانيا،  في  أقيمت  التي  املسابقة 

تكتفي  ال  بل  الــدول!(،  أسماء  في  دققوا 

األول،  املركز  تحتل  وإنما  التفوق،  بذلك 

املشاركني(،  اصغر  )فإنها  وملعلوماتكم 

العلمي  اللقب  فهذا   الخشب،  وُدقـــوا 

على  حصلت  أن  لها  سبق  إذ  لها  الرابع 

ألقاب عاملية من تركيا وأملانيا.

العشرة األوائل عامليًا

الصف  فــي  علي  الــلــه  ــد  أس ــى  ال أعـــود 

املوهوبني  مدرسة  من  املتوسط  األول 

ــبــصــرة،  الـــذي اخــتــيــر  واحــدًا  فــي ال

العالم  على  )العشرة(  السفراء  من 

 )2020  Codeavour(مـــســـابـــقـــة ــي  ف

العالم  في  املسابقات  أكبر  تعد  التي 

االصطناعي  والذكاء  البرمجة  بمجال 

بني  موزعني  طالبًا  بمشاركة)5٤79( 

إن  أقولها  به،  نفتخر  شيء  دولة،   )99(

منا)السالم(،  لها  املوهوبني  مــدارس 

مصنعًا  كونها  لنا  اعتزاز  مبعث  إنها 

لعلماء املستقبل.

أما الصغار في عمر الورد: يحيى محمد 

وأفنان  ماهر،  ساهر  وعثمان  خزعل، 

ساهر ماهر في مدرسة املوهوبني التابعة 

إلى محافظة املوصل، فهؤالء قد حصدوا 

)الروبوت(،  بطولة  في  األولى  املراتب 

فئة  الثالثة ضمن  الوطنية  البطولة  وهي 

)سومو مبتدئ(، التي أقيمت في النجف 

عليه  حصلوا  قد  الفوز  فهذا  األشــرف، 

املبدعني  التالميذ  من  مجموعة  ضمن 

.)ArtiClub(ضمن نادي

ولن أنسى عمر محمد خضير من فريق 

الثاني  املــركــز  على  الحاصل  األنــبــار 

للتلميذ املوهوب، إذ تحدى جميع ظروف 

ليشارك  الوراثي(  الدم  )نزف  مرضه 

الصغار  الــعــراق  علماء  ــؤالء  ه ويــفــوز، 

العراقي  بالذكاء  العالم  أبهروا  الذين 

املميز. 

أول مع الشرف

)في  الصغار  العلماء  عائلة  إلى  وتنتمي 

السن ولكن كبار في العقل( الطالبة في 

عبد  محمد  فاطمة  املوهوبني  مدرسة 

الهادئة  ربيعًا،   )13( الـ  ذات  الحسني 

الــدروس،  جميع  في  املتفوقة  الرسامة 

التي  الرياضيات  بجائزة  فــازت   التي 

باملركز   2017 عام  ماليزيا  في  أقيمت 

فيها  شــاركــت  التي  الــشــرف  مــع  األول 

بفوز  الفوز  هــذا  وتوجت  ــة،  دول  )72(

الحساب  بمسابقة   )2018( عام  آخر 

ماليزيا  ــي  ف ــات(  ــي ــاض )ري الــذهــنــي 

وبمشاركة  عامليًا  الثاني  املركز  لتحصد 

باملركز  بالفوز  لتختمها  ثم  دولة،   )22(

في  الذهني  الحساب  مسابقة  في  األول 

 2021 عام  في  أقيمت  التي  الرياضيات 

وهذه  دولة،   )1٤( بمشاركة  )دبي(  في 

)مكعب  حل  استطاعت  الصغيرة  العاملة 

روبك( بوقت قياسي.

وبكيت كثيرًا لوفاء العالم الصغير محمد 

إيهاب غازي ابن)12( ربيعًا في الصف 

املوهوبني  مدرسة  في  املتوسط  الثاني 

B فئة  األول  باملركز  والفائز  بغداد،  في 

شاركت  بالرياضيات  عاملية  بمسابقة 

عام  ماليزيا  في  أقيمت  دولــة   2٤ فيها 

2018، والحائز على درع مجلس النواب 

يعود  بكائي   وسبب  عام2019،  العراقي 

ألن هذا الطفل)العالم( يفكر أن يصبح 

يقول:  وهو  بالعظام،  متخصصًا  طبيبًا 

التي  والــدتــي  معالجة  على  ــدر  أق حتى 

أحبها حبًا جمًا، فكم رائع هذا الصغير 

الحالم بمعالجة أمه، وكم هو إنساني.

وكالة ناسا

وهذا امُلجد همام عبد اللطيف، الطالب 

الذي  بغداد،  في  املوهوبني  مدرسة  في 

للفضاء،  ناسا  وكالة  في  بالعمل  يحلم 

الفيزياء،  في  عاملًا  يصبح  أن  ويريد 

على  تعتمد  التي  املتفوقة  الطالبة  وهذه 

دون  مــن  واملــدرســة  البيت  فــي  نفسها 

قراءة  من  تمل  ال  التي  األهل،  مساعدة 

من  جمعة،  عالء  زينب  العلمية،  الكتب 

فازت  التي  بغداد  في  املوهوبني  مدرسة 

في   )2020Runner  Math( في  بجائزة 

الرياضيات الذكية.

الطالب  الصغير،  العبقري  هــذا  أمــا 

مــحــمــد حــســن يـــوســـف، فـــي الــصــف 

السادس االبتدائي في مدرسة املوهوبني 

مسابقتي  في  بجائزتني  الفائز  بغداد، 

 Super( عـــــــامـــــــي)2017،2019(  

في   ،Imathznd placeو،)Champion

ماليزيا وتركيا يطمح أن يكون أكبر عالم 

ببراءة  وقالها  العالم،  في  رياضيات 

يفكر  كيف  )انظر  العالم"،  أفيد  "لكي 

العراقي!(

مراكز إبداعية

الصف  في  الطالب  جمعة،  حسني  وهذا 

الخامس االبتدائي، الذي احتضنه مركز 

وقد  العراق،  في  الدولي  اإلبــداع  تنمية 

 )Champion( حصل على جائزة البطل

التي أقيمت في تركيا في مدينة أنطاليا، 

الحساب  بمسابقة  تتعلق  الجائزة  وهذه 

البطولة،  كأس  أيضا  منح  كما  الذهني، 

النواب  مجلس  قبل  مــن  تكريمه  وتــم 

توأم  وهو  وتقدير،  شكر  كتاب  بمنحه 

والكتابة  القراءة  تعلمت  التي  )زينب( 

في سن الثالثة من العمر، يطمح بدراسة 

أرفع  أن  "أريــد  دائمًا  يقول  وهو  الطب، 

اسم بلدي ".

أم املوهوبني

وصال  الدكتورة  الخبيرة،  أن  اعترف 

على  املشرفة  الـــدوري،  جابر  محمد 

التي   ــعــراق،  ال فــي  املوهوبني  مـــدارس 

)أم  العربي  الوطن  في  عليها  يطلقون 

)سفير  لقب  تحمل  وهــي  املوهوبني(، 

للمتفوقني  العربي  املجلس  في  املوهبة( 

بغالبية  اتصلت  عمان،  في  واملوهوبني 

الطلبة وُأسرهم، وسهلت كل األمور لكي 

هؤالء  ذكــاء  بمستوى  اللقاء  هذا  يكون 

الثروة  يشكلون  الذين  املبدعني  الطلبة 

العراق،  في  املبدعة  املستقبلية  الوطنية 

املوهوبني  الطلبة  عدد  يبلغ  كم  لها:  قلت 

طالب  عدد  يبلغ  فأجابت:  العراق،  في 

في  موهوبًا   )528( املوهوبني  املــدارس 

اسمه أسد الله، اسم على مسمى، عراقي في الصف األول املتوسط من مدرسة 
املوهوبني في البصرة، يعد من العشرة األوائل على العالم املتفوقني في مسابقة 

الذكاء االصطناعي في العالم. نرجس، طفلة عراقية في الخامس االبتدائي في 
مدرسة املوهوبني في ذي قار تفوز باملركز األول في مسابقة للرياضيات في أملانيا، 

لتتفوق على مشاركات من دول عظمى عديدة.

بغداد ـــ علي غني

الموهوبون .. الموهوبون .. 
علماء صغار  يبهرون الكبار                   علماء صغار  يبهرون الكبار                   

الموهوبة زينب مؤيدالموهوبة زينب مؤيد الموهوب محمد حسامالموهوب محمد حسام الموهوبة فاطمة محمدالموهوبة فاطمة محمد

الموهوبون مع عوائلهمالموهوبون مع عوائلهم

الموهوب علي حسينالموهوب علي حسين
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عموم العراق، وتستطيع أن تقول بتعبير 

مشروعًا  يــشــكــلــون)528(  أنهم  ــر  آخ

يتم  كــيــف  لــهــا:  قــلــت  منتجًا،  وطــنــيــًا 

في  املوهوبني  من  الهائل  الكم  استيعاب 

للدوري(:  )والكالم  بصراحة  العراق؟ 

مدارس  في  قبولهم  نؤمن  أن  قبل  نحن 

طريق  عن  وذلك  نكتشفهم،  املوهوبني، 

نبدأ  التشخيصية،  املراحل  من  سلسلة 

ونقوم  املــدارس  في  النوعية  بالندوات 

الطفل  صفات  عن  األمور  أولياء  بتنبيه 

ذلك  بعد  ثم  األســرة،  داخــل  املوهوب 

ألولياء  يمكن  للترشيح،  ضوابَط  نضع 

األمور االطالع عليها من خالل املدرسة 

ــا تكون  ــادة م ــ ــل اإلعــــالم، وع ــائ ووس

أعدادهم قليلة تتراوح بني )7-12(، ألن 

املوهوبني في أي مجتمع تتراوح نسبتهم 

من )1-2( باملئة في شتى العلوم، لذلك 

تكون النسبة أقل في املجتمع للموهوبني 

في العلوم والرياضيات. 

)وصـــال(:  والــدكــتــورة  للخبيرة  قلت 

في  الصغار  التالميذ  تعلمون  مـــاذا 

علي(،  ــاذ  ــت )أس اســمــع  ــم؟  ــك ــدارس م

والتحليل  املجرد  التفكير  نعلمهم  نحن 

وحل  الذهني  والعصف  واالستنتاج  

وأما  تقليدية،  غير  بطريقة  املعضالت 

مقاييس  على  العراقي  الــذكــاء  نسبة 

قلت  إذا  تصدق  ال  فقد  العاملية،  الذكاء 

لك أن نسبة الذكاء العراقي على مقياس 

ــن)1٤5-120(،  مـ بينية(  )ستانفورد 

في  املتقدمة  الدول  من  أننا  يعني  وهذا 

على  )الثالث  معلوماتي  بحسب  العالم، 

العربي(،  الوطن  العالم(، )واألول على 

في  تاريخي  إرث  صاحب  العراقي  ألن 

حضارة وادي الرافدين، وهاك )معلومة 

)للمشرف  والــكــالم  بثمن(،  تقدر  ال 

الــعــراق(:  في  املوهوبني  ــدارس  م على 

محافظتي  في  الفطري  الذكاء  يتركز 

ذي قار وميسان ويتدرج الى املحافظات 

ألول  تقال  حقيقة)صادمة(،  األخــرى، 

مرة.

أم االختراعات

بالتدريس  يقمن  الالئي  املدرسات  ومن 

الست  للموهوبني  بــغــداد  مــدرســة  فــي 

)أم  عليها  يطلق  التي  اسماعيل،   أسيل 

االختراعات(، فهي تشبه مدام كوري في 

شغفها بالعلم، والحاصلة على ماجستير 

ذكاء صناعي، فلها ابتكارات لو استغلت 

منها  الدوالرات،  مليارات  على  لحصلنا 

األلغام  اكتشاف  وطرق  طبية  ابتكارات 

عــن طــريــق)الــروبــوت( وأمـــور تخص 

ــذه )االخــتــراعــات(  ــل ه ــال، وك ــف األط

والسيطرة  التقييس  جهاز  إلى  مقدمة 

براءات  على  للحصول  العراقي  النوعية 

اختراع ونضمن )ملكيتها الفكرية لنا(.

الناصرية أم األذكياء

الناصرية  في  املوهوبني  قبول  يوصف 

بأنه األكبر بني تالميذ العراق،)معلومة 

الدكتور  يقول  كما  ــرة(،  م ألول  تذكر 

مدير  الــشــمــري،  جــبــار  طعمة  حــيــدر 

فنرجس  قار،  ذي  في  املوهوبني  مدرسة 

االبتدائي  الخامس  الصف  ابنة  خالد، 

الحائزة على أربع جوائز من السوربون، 

التي وعدتكم بالعودة إليها توصف بأنها 

خارقة الذكاء، تتوج إنجازاتها بالحصول 

بطولة  في  العالم  في  األولى  املرتبة  على 

وهذا  املانيا.  في  املقامة   )Euromath(

يفوز  أيضا،  الناصرية  من  عصام،  علي 

حيدر  وهــذا  مخترع.  افضل  بجائزة 

حسنني بيان، يملك )9( اختراعات وهو 

رسول  طه  والتلميذ  العاشرة،  سن  في 

املرتبة  احتل  االبتدائي  الخامس  في 

املفتوحة  الذكاء  مسابقة  في  الخامسة 

في العراق. 

كربالء تتألق 

مركز  مدير  األســـدي،  أثير  األســتــاذ 

الحاصل  كــربــالء،  فــي  ــداع  اإلبـ تنمية 

على/ بكالوريوس إدارة  واقتصاد / إدارة 

األعمال/  إدارة  عــاٍل  ودبلوم  األعمال/ 

حميد  علي  األستاذ  التربية  بوزير  أشاد 

املتفوقني  مباشرة  يتابع  الذي  الدليمي، 

من طلبتنا، فهذه بسملة صباح شدهان، 

من  ســنــوات  سبع  العمر  مــن  البالغة 

األول  املــركــز  على  حصلت  مــركــزنــا، 

الدولية  باملسابقة  الشرف  مرتبة  مع 

ــي الــحــســاب الــذهــنــي فــي)دبــي(،  ف

مع  األول  املركز  على  العراق  وحصول 

عامليًا  كبير  إنجاز  هو  الشرف  مرتبة 

 )12( فيها  شاركت  التي  املسابقة  في 

العديد من  ولدينا  دولة عربية وأجنبية، 

متقدمة  مراكز  على  الحاصلني  الطلبة 

نصنع  نحن  الــدولــيــة.  املسابقات  فــي 

وليس  ذهنيًا،  السليمني  األطفال  من 

معرفة  أو  ذكـــاءات  لديهم  بالضرورة 

اسم  يرفعون  أبطااًل  بالرياضيات،  تامة 

العراق.

الحساب الذهني

حديثه  ــدي  األس أثير  األستاذ  يواصل 

الذهني،  الحساب  تعريف  على  ويعرج 

في  كثيرًا  لــه  يـــروج  الـــذي  املصطلح  

انتباهي(،  )شد  يحاول  وهو  العراق، 

الرياضية  للمعادالت  حسابية  عملية 

على  األمــر  أول  في  تعتمد   )÷  ×  -  +  (

ثم  الصيني(  )الــعــداد  األبــاكــوس  آلــة 

الطرق  عن  بعيدًا  الذهن  على  االعتماد 

الطفل  فيتخيل  الحساب،  في  التقليدية 

وجود  ال  بالحقيقة  لكن  باآللة،  يعد  كأنه 

لآللة في الواقع الخارجي وإنما وجودها 

بالحساب  سميت  ولذا  فقط.  الذهن  في 

.Mental math الذهني

في  ــداع  اإلب تنمية  مركز  )مدير  ونفى   

ربحية،  مؤسسته  تكون  أن  كــربــالء( 

ألطفال  ــداع  اإلب تنمية  مركز  فمؤسس 

وما  ــراوي  ــغ ال ضياء  األســتــاذ  الــعــراق 

الربحية  يضع  ال  العراق،  ألطفال  قدمه 

واألخير  األول  همه  وإنما  حسابته،  في 

بمستواهم  والرقّي  العراق  أطفال  هو 

دون  العراق  باسم  الدولية  واملشاركة 

غيره من املسميات.

ذكاء ميداني

الرحيم،  عبد  أحــمــد  ــاذ  ــت األس يــقــول 

في  املوهوبني  ملدرسة  العلمي  املــعــاون 

في  علي،  الله  أسد  أن   يكفينا  البصرة: 

مدرستنا،  من  املتوسط  االول  الصف 

األوائل  )العشرة(   السفراء  من  واحد 

مسابقة فــي  العالم  على 

التي   ،  Codeavour2020

املسابقات  أكبر  من  تعد 

ــة  ــج ــرم ــب ــال ال ــجـ فـــي مـ

ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكـ والـ

بمشاركة)5٤79( موزعني 

)افتخر  ــة  دول  )99( بني 

بهذا العبقري الصغير(، ولدينا مواهب 

العمل  مجال  في  استثمارهم  يمكننا 

ومنهم  ميداني،  ذكاء  من  يمتلكونه  ملا 

الثاني  الصف  في  حسني  علي  الطالب 

املتوسط، الذي لديه بحث في االقتصاد 

النفطية  املنتجات  تسويق  )دراســـة 

الصغير  هذا  إلى  أنظر  الــعــراق(،  في 

وهو  الرحيم(،  لعبد  )والكالم  املبدع 

حنان  هناك  األســمــاء:  تعداد  يواصل 

تبحثان  وهــمــا  نصيف،  ومــريــم  زيـــاد 

الــدم،  في  الهيموغلوبني  مستوى  عن 

داخل  الهواء  لتنقية  جهازًا  يصنع  وآخر 

حسام  محمد  الطالبان  وهما   املنزل، 

وأسد  مصعب  عمار  أما  حسام،  وعلي 

الله علي، فهما يبحثان استخدام كامرا 

األطــفــال،  سلوك  ملراقبة  )بيكسي( 

غريبة  عجيبة  وبحوث  مدهش(،  )شيء 

من طالبات أخريات في مجاالت عديدة.

عبرة للحكومة

ــن قـــابـــلـــيـــات  ــ حــــــرم الـــــعـــــراق مـ

عبد  حــيــدر  الــعــبــقــري)الــجــيــنــســت( 

بعمر  اإلعــداديــة  أكمل  ــذي  ال الــوهــاب 

النهرين  جامعة  في  وتخرج  سنة   )1٤(

بعمر )18( سنة، وحصل على املاجستير  

الدكتوراه  ــدرس  ي واآلن  ــعــراق،  ال فــي 

الجامعات  فــي  ــاالت  ــص االت بهندسة 

األملانية، وبرعاية خاصة من )ميركل(، 

ومثل  تجاهلته،  السابقة  الحكومات  ألن 

حيدر مئات من املوهوبني الذين تبنتهم 

ولكي  الدول،  من  وغيرها  وأمريكا،  دبي 

املوهوبني،  وطلبة  مدرسي  على  نحافظ 

على  للمشرف  نسمح  أن  علينا  ــإن  ف

مدارس املوهوبني بتعديل قانون مدارس 

العامة  املديرية  مع  بالتعاون  املوهوبني 

التربية،  وزارة  في  القانونية  للشؤون 

عليه،  واملوافقة  إصداره  مهمة  وتسهيل 

كونه صدر بخصوص مدرسة واحدة في 

العراق، واآلن لدينا سبع مدارس موزعة 

يستدعي  ما  الــعــراق،  محافظات  بني 

أن نفعل قانون هيئة  التعديل، كما علينا 

يخص  فيما  والسيما  املوهوبني،  رعاية 

ال  وحتى  الفئة،  لهذه  املالية  االمتيازات 

يهرب علماء املستقبل من هذه املدارس، 

نوفر  أن  يجب  ــدول،  ال شتى  وتتبناهم 

لهم كل إمكانيات توفير مصادر املعرفة 

وزجهم في دورات عاملية هم وأساتذتهم 

ودعم  العاملية،  التجارب  على  لالطالع 

ومعنويًا،  ماديًا  وأساتذتهم  أسرهم 

وأمنيتنا أن تقرأ الحكومة هذا املوضوع، 

املوازنة،  لتعظيم  إيرادات  أرادت  ما  إذا 

وللكالم بقية؟!

الموهوب أسد هللا مع وزير التربيةالموهوب أسد هللا مع وزير التربية الست وصال محمد جابرالست وصال محمد جابر

اثير االسدياثير االسدي د. حيدر طعمةد. حيدر طعمة

موهوبو برامج التنميةموهوبو برامج التنمية
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املظّلـــة الكونكريتية وِضعت في ســـاحة 

ســـجن الخنـــاق الشـــهير املوجـــود في 

منطقـــة القشـــلة على الجانب األيســـر 

كان  حيـــث  الســـماوة،  مدينـــة  مـــن 

الطريـــق املـــؤدي إلى العاصمـــة بغداد.

مســـؤول  وهو  الخيكاني،  فـــالح  يقـــول 

إعالمـــي فـــي مديرية مـــرور محافظة 

املـــرور  رجـــال  بـــني  ومـــن  املثنـــى، 

التدويـــن  ميـــدان  فـــي  الناشـــطني 

لـ )الشـــبكة(: إن  املروري، فـــي حديث 

البحـــث الـــذي أجـــراه يؤكـــد أن تاريخ 

وِضـــع املظلة يعود إلى عـــام 1958 حني 

أطلقت -وبحســـب قـــول الخيكاني "أّول 

صافـــرة مـــرور لتنظيـــم الســـير، يوم 

كانت الســـاحة عبارة عـــن املظلة فقط، 

قبل أن تنشأ الســـاحة املدورة الحالية." 

العديد  يقـــّدم  الذي  الخيكاني  ويضيف 

في  والتثقيفية  التوعويـــة  البرامـــج  من 

"إن  املحليـــة-:  اإلعالميـــة  املؤسســـات 

اســـتذكار تاريخ إنشـــاء هذه املظلة هو 

املروري  التثقيف  لزيـــادة  وفرصة  دافع 

وحـــث الســـائقني واملـــاّرة علـــى أهمية 

واملـــرور،"   الســـير  بقواعـــد  االلتـــزام 

مؤكدًا أنه ســـعى لنقل هـــذه املظلة إلى 

مقـــر مديرية مرور املحافظـــة من أجل 

الحفـــاظ عليهـــا، لكن الخشـــية كانت 

أنها  والســـيما  للضـــرر،  تعرضهـــا  من 

تـــزن طنـــني أو أكثر.

عتبة املدينة 

املظلة  تتكـــون 

فـــي  األقـــدم 

مـــن  الســـماوة 

قطـــع  ثـــالث 

هي:  كونكريتيـــة 

املدورة  القاعـــدة 

مترين،  بعـــرض 

اإلسمنتي  والعمود 

ويرتفـــع  الحامـــل 

وثالثـــني  بمتريـــن 

 ٤0 وبقطر  سنتمترًا 

الجزء  فيمـــا  ســـم، 

الثالـــث هـــو عبـــارة 

عـــن قرص إســـمنتي 

قطـــره  يتجـــاوز 

على  وكانت  املتريـــن، 

درجـــة مـــن األهميـــة 

لحمايـــة رجـــل املـــرور 

الشـــمس  حـــرارة  مـــن 

وفـــي  املطـــر،  وزخـــات 

ذات الوقـــت هـــي النواة 

التي  الحالية  لالســـتدارة 

تحولت إلى ســـاحة مدورة 

باألشـــجار،  مغطاة  كبيرة 

عمليـــات  أزالـــت  فيمـــا 

الطـــالء املســـتمرة لهذه املظلـــة الكثير 

مـــن الكتابـــات والذكريات التي 

وأهالـــي حـــي  ُخطـــت عليهـــا، 

السماوة  مدينة  وأهالي  القشـــلة 

يلتقطون  الذيـــن  -بشـــكل عـــام- 

منها  بالقـــرب  التذكارية  الصـــور 

املدينة  عتبة  ألنها  مســـتمر  وبشكل 

وبوابتهـــا الســـابقة قبـــل التوســـع 

العمرانـــي، ينظـــرون إليها بشـــيء 

الوحيد  الشـــاخص  كونها  الزهو  من 

الـــذي لم يتغيـــر كثيـــرًا، والرتباطها 

بأحداث مهمـــة، والســـيما أنها املدخل 

الرئيـــس للمدينة قبـــل أن تفتح املداخل 

األخـــرى، وقد رصـــدت الكاميرا بعضًا 

من الذكريـــات املنقوشـــة ككلمات على 

عمـــود املظلة التي دخلـــت عامها الثاني 

والســـتني وهـــي شـــاخصة فـــي ذاكرة 

والتمدن. النظـــام 

  شخصيات وانتظارات 

كبار  والســـيما  باألهالي  تعـــود  املظلـــة 

الســـن- إلى ذكريـــات املدينـــة وحركة 

املـــرور فيها، التـــي ال يمكـــن مقارنتها 

اليـــوم، فبالـــكاد كانـــت تمر  بالواقـــع 

بضع ســـيارات مـــن أمام رجـــل املرور 

يـــوم كانـــت تمثل  إبـــان تلك الفتـــرة، 

املدخـــل الشـــمالي للمدينـــة والبوابـــة 

صـــوب العاصمـــة بغداد. يقـــول الحاج 

إبراهيـــم تركـــي الـــذي توســـط عقده 

الســـابع- إن املظلة هي محطـــة انتظار 

والعائدين  للقادمني  واســـتقبال  وتوديع 

والضيوف، وجميع مـــن كان ينتظر هنا 

قـــدوم مركبـــات الــــ )أو أم( البيضاء 

حيث  اإليطاليـــة(،  )فيـــات  القديمـــة 

كانـــوا يتجمعـــون فـــي هـــذه الســـاحة 

لســـاعات طوال لحني وصـــول الحافلة 

التي كانت تتهادى كالســـلحفاة -بحسب 

تعبيـــره-، وكثيـــر من األمانات والســـلع 

)الصوغـــات( كانت تســـتلم أو ترســـل 

يضيـــف  هنـــا.  مـــن 

الحـــاج ابراهيم "كان األهالي يرســـلون 

وباميا  والبلكـــة  البرحـــي  تمور  ســـالل 

الشـــاطئ مع الســـائقني ويتســـلمون ما 

ُيرســـل إليهم مـــن معارفهـــم وأقاربهم 

في بغـــداد أو الحلـــة، وحتى الرســـائل 

الســـائقني.  )املكاتيب( كانت تجيء مع 

ويعـــود الحـــاج إبراهيـــم فـــي ذاكرته 

اســـتقبال املسؤولني  السترجاع عمليات 

الكبـــار فـــي الدولـــة والحكومـــة مـــن 

رؤســـاء ووزراء ونواب، واألهم من ذلك 

كانـــت املظلـــة والســـاحة امللحقـــة بها 

امُلفرج  الشـــخصيات  الســـتقبال  مكانًا 

عنهـــا مـــن الســـجون، أو العائدين من 

املـــزارات، أو املتعافني بعـــد رحلة عالج 

العاصمة. فـــي 

قيافة والتزام 

هـــذه املظلة تعيـــد األهالي إلـــى صورة 

كان  التـــي  واملالبـــس  املـــرور  رجـــل 

يرتديهـــا، يضيـــف فـــالح الخيكاني إن 

رجال املـــرور -مع اختـــالف الحكومات 

والتقلبات السياســـية- لـــم يكونوا طرفًا 

فـــي أي صـــراع، وهم من بـــني القليلني 

الذيـــن يحتفظون بالحياديـــة ويلتزمون 

املهنية وشـــرف الواجـــب، وقيافة رجل 

املـــرور كانـــت ومازالـــت مـــرآة تعكس 

النظـــام والتمـــدن والتحضر.

السماوة : يوسف المحسن 

أّول مظلّة مرور في السماوة أّول مظلّة مرور في السماوة 
تدخل عقدها السابع  تدخل عقدها السابع  

على الرغم من مرور 

اثنني وستني عامًا 

على إنشائها، إال أن 

أول مظلة لرجل 

مرور في مدينة 

السماوة مازالت تقاوم 

الزمن لتحكي ذكرى 

أول صافرة رجل مرور 

أطلقت في املدينة، 

وكان ذلك في العام 

ثمانية وخمسني 

وتسعمئة وألف. 
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العشـــيرة؟  صنـــدوِق  مـــن  املدفوعـــة 

وما ســـّر الســـالح العشـــائري امُلنفلت 

باســـتهتار وال يضع وزنًا ألمـــن العوائل، 

وال حيـــاء مـــن الشـــرِع وال هيبـــة مـــن 

االمنـــّي..؟ الدولة  جهـــاِز 

خراٌب ودموّية

عاشـــتها  عصيبـــة  بصراويـــة  ليلـــة 

املدينة، إثر مشـــاجرة بـــني طفلني على 

"دجاجـــة" دخلـــت بيـــت أحدهمـــا ولم 

أشـــعله  طفولي  تشـــنج  قابلها  تخـــرج، 

غيـــاب حكمـــة األبوين اللذين تشـــابكا 

باأليـــدي عقـــب ضـــرب أحـــد الصغار 

تطورت  دمويـــة  دقائق  بحجـــر،  لآلخر 

فيهـــا تلك املشـــكلة التافهـــة الى حرب 

شـــوارع مـــا بـــني العشـــيرتني بالقنابل 

اليدويـــة وأســـلحة الكالشـــنكوف التي 

ابتلعـــت طلقاتهـــا الطائشـــة اثنني من 

املـــارة دون أي ذنـــٍب أو يد!..

الفرطوســـي(،  الحكيـــم  )عبـــد  يقول 

البيـــت  لصاحـــب  املالصـــق  الجـــار 

املحـــروق، الـــذي هجـــره أصحابه بعد 

أن كتـــب عليه )مطلوب دم عشـــائريًا(:

"لقـــد عشـــنا أيامـــًا مرعبة، والســـيما 

نحـــن الجيـــران املالصقـــني ألصحاب 

التي بدأت لألســـف بســـلوٍك  املشـــكلة 

طفولـــي تافـــه بـــني أطفـــال الجيران، 

املوضوع تطـــّور حينما امتـــدت يد أحد 

األبويـــن علـــى طفـــل جـــاره بالضرب، 

إثـــر الصـــراخ واأللفاظ  خرجنـــا على 

وحتـــى  اآلبـــاء،  بـــني  الالئقـــة  غيـــر 

تهدئـــة  حاولنـــا  لألســـف،  أمهاتهـــم 

األمر مـــع بعض الوجهـــاء، ولغاية الليل 

كنـــا علـــى وشـــك مصالحتهـــم وعـــّم 

الطفلني  قليـــال، لكن عم أحـــد  الهدوء 

خـــرق الهدنـــة وأحضـــر أوالد عمه في 

ســـاعة متأخرٍة مـــن الليل بأســـحلتهم 

بوابـــل  جـــاره  )دك(  و  الكالشـــنكوف 

مـــن الرصاص لتصـــاب امـــرأة داخل 

زمام  انفلـــت  وهنـــا  بشـــظية،  البيـــت 

األمـــور، وفـــي الحال حضرت عشـــيرة 

األول  بيـــت  على  لتهجـــم  )املدكـــوك( 

فحـــدث الصـــدام املباشـــر لســـاعات 

وقتـــل علـــى إثـــره اثنـــان من املـــارة، 

فيهـــا صوت  ليلـــة مرعبـــة غاب  كانت 

العقـــل والديـــن واالتـــزان، وحتى نحن 

هربنـــا من بيوتنـــا خوفًا من الشـــظايا 

املتطايـــرة، املصيبـــة أن ال أحد بإمكانه 

الدخـــول بينهـــم ألن الداخـــل ميت وال 

نصيـــب ألي وســـيط ســـوى رصاصـــة 

لســـاعات  املعركة  اســـتمرت  طائشـــة، 

متأخـــرة مـــن الليـــل، القـــوات األمنية 

التـــي عجـــزت عـــن منـــاداة الطرفني 

للتهدئـــة، اضطـــرت ملحاصـــرة املكان 

لســـاعات طـــوال، ومناوشـــات انتهـــت 

بســـقوط ضحايا كثـــر ومعتقلني وبيوت 

لألســـف." ومهجورة  محروقـــة 

تجارة واستهتار

الكاتـــب واملـــدّون )وعـــد القريشـــي( 

هـــدم ثقافة الفصول واملتاجـــرة املادية 

ابنتـــه  تعرضـــت  حينمـــا  باملصائـــب 

الصغيـــرة لحـــادِث دهـــٍس مـــروع في 

أحِد أزقة بغـــداد، واملفاجـــأة كانت في 

كيفيـــة تعامله مـــع الجاني وعشـــيرته، 

القريشـــي: يقول 

"لِك أن تتخيلـــي أبًا يهـــرع مهروال على 

صـــوت مرعب لســـيارة يقودها ســـائق 

بســـرعٍة فائقـــة داخـــل أزقة وشـــوارع 

فلذة  تنســـحق  عجالتها  وتحت  فرعية، 

كبده وســـط صراخ أمها، املشـــهد كان 

حكمة  لكنهـــا  أقتلـــه،  بجعلـــي  كفيـــال 

الحيـــاة ورجاحـــة العقـــل التـــي أنعـــم 

الله علينـــا بها، لقـــد نجـــت ابنتي من 

لـــم  عافيتهـــا،  واســـتعادت  الحـــادث 

يكن يشـــغل بالي شـــيء غيـــر أن أراها 

تمشـــي مجددًا، ال أنكر مشاعر الغضب 

واالحتقان الطبيعي وحـــث الجميع على 

أصررت  لكنني  عشائريًا(،  )مكاومتهم 

فعـــٍل  الـــى  ســـالمتها  تحويـــل  علـــى 

ثقافـــي يحذو حـــذوه الجميع، ورســـالة 

محبـــة وتســـامح ودرس أخالقـــي لكل 

من يتخـــذ مـــن مصائبه )بنـــكًا( لدر 

الجاني  عشـــيرة  جاءت  وحينمـــا  املال، 

  أبســـط وصف للدكة العشـــائرية أنها 

هجـــوم مباغـــت وإطـــالق نـــار مكثف 

بمختلـــِف األســـلحِة، بما فيهـــا الثقيلة 

املنزل  حيطـــان  ثقـــِب  علـــى  القـــادرة 

املطلـــوب، فـــي إشـــارٍة لســـحبِه إلـــى 

تنكيال! "الفصـــل"  ودفـــع  املفاوضـــة 

الجمعـــّي  العقـــل  تمكـــن  كيـــف  تـــرى 

مـــن تطويـــع وتقـــبءل فكـــرة "الدكة" 

عـــن  تأديبـــي  كبديـــٍل  العشـــائرية 

وملـــاذا  بالقانـــون؟  الجنـــاة  مقاضـــاة 

تحولـــت "الفصول" عند هواة املشـــاكل 

األموال  الســـتحصال  مفتـــوٍح  بنٍك  الى 

ِشجاٌر طفوليٌّ طائٌش حول "دجاجة" بإمكانه أن يقلب البيوت اآلمنة بسكانها إلى ثكناٍت عسكريٍة 
"مطلوبة ثأرًا" متى ما اشتعل فتيل املعركة وتعالت أصواُت الرصاص ما بني العشيرتني املختلفتني، ال 

 األمر ُهنا الى أكثر من عقليٍة همجيٍة تؤمن كالشنكوفًا وقنبلة يدوية بيِد أحمٍق.
ُ
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والتكفـــل  الصفـــح  لطلـــب  بضيافتنـــا 

بمصاريـــف الحادث واالســـتعداد لدفع 

الفصـــل امُلرضـــي لنـــا، طلبـــت منهم 

املوتى  لجميـــع  الفاتحـــة  ســـورة  قراءة 

كفصـــل  البنـــني،  أم  الســـيدة  ولـــروح 

عشـــائري للـــذي دهـــس ابنتي.."

ومن محافظة ديالـــى - حّي الگاطون- 

تســـتذكر السيدة ســـناء العزاوي حادثًا 

عشـــائريًا مؤســـفًا تعرضـــوا لـــه أفقد 

أخاها إحـــدى عينيه قبل أعـــوام عدِة ، 

بلوعة: تقول 

"كان لنا جار مؤٍذ )ومســـنود(، ال يكف 

أبنـــاؤه عـــن اإلســـاءة لجميـــع من في 

لدراهم  مالصقون  أننـــا  وبما  املنطقة، 

كان نصيبنـــا من األذى حصة األســـد، 

في أحـــد األيام وأثنـــاء عودتنـــا للبيت 

من املدرســـة أنا وأخي وأبـــي، صادفتنا 

نـــار صغيـــرة كان قـــد أشـــعلها ابـــن 

جارنا املشـــاكس، الذي تعمـــد أن يضع 

إن وصلنا  ومـــا  بداخلهـــا )رصاصة(، 

االنفجار  حـــدث  حتـــى  البيـــت  لبـــاب 

الرصاصة  وشـــظايا  الحصى  وتطايـــر 

التـــي اســـتقرت إحداهـــا فـــي عينـــي 

حاولنا  تمامـــًا،  النظر  وأفقدتهـــا  أخي 

إصـــالح األمر ســـريعًا في املستشـــفى 

تمامًا،  لـــم ينطفئ  بلحظتها  النظر  ألن 

لكـــن لألســـف اســـتقرت الشـــظية في 

مكان حســـاس، وكان مـــن املفترض أن 

تتعامل معهـــا الطبيبة آنـــذاك بحرفية 

ودقـــة، لكنها قطعت الســـائل الزجاجي 

للعـــني وأفقدته البصر تمامـــًا، لقد حّل 

بنـــا الغـــم والهم لدرجـــة أننـــا غادرنا 

أن  أتذكـــر  بأكملهـــا،  املدينـــة  فيهـــا 

الجميع كان يحث أبـــي على أن يقاضي 

لكنه  عشـــائريًا،  والطبيبة  الســـوء  جار 

بالحرف  وقـــال  قاطعـــًا  رفضـــًا  رفض 

الواحـــد: عني ابنـــي راحـــت وال أريد أن 

الدماء  تجـــر  الدمـــاء  أوالدي،  أخســـر 

وحبل الشـــّر ممـــدود فلنحتســـب أمرنا 

الـــى الله."

قضاء وتسامح

اّمـــا محافظـــة الناصريـــة، فـــكان لها 

طالب  لنا  اســـتذكره  عشـــائري  نصيب 

ثامر الدراجـــي، إذ نـــكّل بالجاني على 

قائاًل: طريقتـــه، 

وجـــدُت  للمستشـــفى  وصولـــي  "فـــور 

ابنتـــي فاقـــدة لوعيهـــا علـــى ســـرير 

األشـــعة وبجانبهـــا ضابـــط الشـــرطة 

الذي هدأ مـــن روعي وقال إن الســـائق 

الـــذي دهســـها محجـــوز فـــي املركز، 

صدقينـــي مـــا إن اطمأنـــت روحي على 

صحتهـــا، وحتى لو كتب اللـــه لها أجاًل، 

فـــال راد لقضائـــه، قلـــت للضابط: لن 

أقيـــم شـــكوى وبمجـــرد خروجهـــا من 

املستشـــفى ســـوف ألحق بـــك ألخرجه 

اللـــه وقدره  من الحجـــز، هذا قضـــاء 

وإذا حـــّل لـــن يتأخـــر، وفعـــاًل قمـــت 

بإخراجـــه، اليـــوم التالـــي حضـــر مع 

ووجهاء  أخيار  رجال  بصحبة  عشـــيرته 

وســـادة وطلبوا مني )عطـــوة( لبضعة 

أيام وبعدهـــا يتم دفـــع تكاليف الفصل 

قاطعًا  رفضـــًا  رفضـــت  أطلبه،  الـــذي 

وقلـــت: طاملا كان الســـائق غيـــر متعمد 

فخطـــؤه وارد لنـــا جميعًا، وأخـــذ املال 

على قـــدٍر كتبـــه الله هو عيب وتشـــويه 

لســـبيل املعروف الذي تربينـــا عليه بال 

مقابل، اشـــربوا شـــايكم واقرأوا سورة 

العباس  الفضـــل  ثوابًا ألبـــي  الفاتحـــة 

وأهـــاًل بكـــم كضيوف ال وســـطاء."

صراع وأصالة

"كفتـــا امليـــزان العادلتان همـــا القيادة 

بوجاهـــِة  عهدناهـــا  التـــي  الحكيمـــة 

في  ووالدي  جدي  ومشـــيخة  عشـــيرتنا 

حقن  بإقـــرار  واســـط،  محافظة  عموم 

املتاجـــرة  ال  النـــزاع،  وفـــض  الدمـــاء 

بمصائبـــه، وهو مـــا تعاهدنـــا عليه مع 

باقي العشـــائر وأن  من يخـــرق القانون 

ويهجـــم على منـــازل املواطنـــني تتبرأ 

منه".. العشـــيرة 

هـــذا هـــو اإلقـــرار العشـــائري امُلتبـــع 

في مضيـــف الشـــيخ فيصل بـــن راهي 

محافظـــة  فـــي  الســـعيدي  الحســـون 

واســـط، حيـــث تكلم لنـــا ولده الشـــيخ 

مصطفـــى بـــن فيصـــل بمـــرارٍة عـــن 

الفجائـــع التـــي تخلفهـــا همجية بعض 

قائـــاًل: العشـــائرية،  األعـــراف 

العشـــائري  االســـتهتار  يصـــل  أن 

أبـــي  رايـــة  حامـــل  علـــى  لالعتـــداء 

الفضـــل العبـــاس، كمـــا شـــاهدناه في 

بحـــل  واملجازفـــة  التواصـــل،  مواقـــع 

النـــزاع وحقن املـــوت فهذا مـــا لم يكن 

ُمعيبـــة  وصمـــة  وســـيظل  بالحســـبان 

العشـــائر موقفًا  تســـتدعي من جميـــع 

والســـمعة  االنفالت  ذلك  إلنهاء  موحدًا 

الســـيئة التي لحقت بنا جميعـــًا بعد أن 

شـــاعت األعراف العشـــائرية الهمجية 

الخارجـــة عن إطـــار الشـــرع والقانون 

بل  مجتمعنـــا،  فـــي  ســـائدة  وأصبحت 

املتاجـــرة باملصائب  أخذت تتجـــه نحو 

مـــن خـــالل ترويـــج ثقافـــة )الفصل( 

تغيـــر  نتـــاج  اعتبارهـــا  يمكـــن  التـــي 

مفاهيـــم الحيـــاة العشـــائرية النبيلـــة 

أصبح  وانفتاحـــه،  املجتمـــع  وثقافـــات 

هنالـــك مـــن يتقصـــد بوقاحة تشـــويه 

كرم وخلـــق ونبل املضايـــف التي كبرنا 

تحـــت شـــهامتها والتـــي يظـــل دخيلها 

محميـــًا وحرمتهـــا بشـــارب الخيرين، 

أشـــياء ومســـببات تافهة أخـــذت تبتلع 

الصراع  أصبـــح  لقد  البســـطاء،  أرواح 

على دجاجة او مشـــاجرة بـــني أطفال، 

أخيـــار املجتمع  مـــن  يذهـــب ضحيتها 

وزهـــاده وفقرائـــه، الوضع العشـــائري 

يشـــبه  صار  املحافظـــات  بعـــض  فـــي 

مـــن  الغابـــة  فـــي  الوحـــوش  تصـــارع 

أجـــل بقـــاء األقـــوى، ال نســـتمع إلـــى 

وآل  النبـــي  حديـــث  إلـــى  وال  القـــرآن 

بيتـــه، وال للمراجـــع الكـــرام وال ألولي 

األمـــر منـــا ووجهائنـــا األكبـــر ســـنًا، 

والســـبب فـــي ذلك كلـــه يعـــود لبعض 

املشـــايخ املتغطرســـني والدخـــالء على 

ممن  العريق  وتأريخـــه  العـــراق  أصالة 

يتباهـــون بالســـلطة والقـــوه والســـالح 

يعاني  الـــذي  اآلخر  والبعض  امُلنفلـــت، 

هـــزااًل وخلاًل فـــي قيادته وشـــخصيته، 

لذلك ال يقـــدر أن يدير شـــؤون القبيلة 

والعشـــيرة بحكمـــة وســـيطرة فينفلت 

مـــن بني يديـــه زمـــام األمـــور، إضافة 

الـــى أن بعض العشـــائر تقـــوي عزمها 

نواب  ومنهـــم  الحكومة  فـــي  بأبنائهـــا 

كثيـــر  الـــكالم  ومحافظـــات،  برملـــان 

واملصائـــب الدمويـــة أكثر ولـــن يتوقف 

هذا االســـتهتار إاّل مـــن خالل وضع حد 

مع  بالتعـــاون  املركزية  الحكومـــة  مـــن 

كبار الشـــيوخ والحكماء لفرض ســـلطة 

الجميع." علـــى  القانـــون 

سلطة وموروث

"حينما ُألغي قانون العشـــائر في أواخر 

العشـــيرة  أصبحـــت  الخمســـينيات، 

بموجبـــه مجـــرد بنيـــة اجتماعية تؤدي 

واجباتها بصفتها نســـقًا مجتمعيًا، لكن 

بعد ســـقوط النظـــام عادت العشـــيرة 

إلـــى املشـــهد العراقـــي بقوة ســـلطوية 

التفكيك  ضاربة".. هـــو 

الذي  األنثروبولوجـــي 

الباحـــث  اعتمـــده 

عبـــاس عبد الحســـني 

بتتبـــِع جـــذور املراحل 

التـــي  التاريخيـــة 

ما  العشـــيرة  خاضتها 

وانتعاش،  خبـــوة  بـــني 

: ئاًل قا

العشيرة  "اســـتطاعت 

بعـــد التغييـــر أن تعيد 

السياســـية  بنيتهـــا 

تدريجيـــًا، لكن بصيغة 

بالصيغة  ال  ســـلطوية، 

للعشـــيرة  األصليـــة 

التقليديـــة، إذ ضاعت 

عشـــائرية  ســـنن 

عـــدة وارتقى املنبر العشـــائري شـــيوخ 

متطفلـــون ال يفقهـــون كثيـــرًا بأصـــول 

العشـــائر، فأصبـــح النزاع ينشـــب في 

أية لحظـــة وألي ســـبب، وتحولت الدكة 

يرددها  شـــفاهية  ثقافة  إلى  العشائرية 

استســـهااًل  األجيال  وتتناقلها  الكثيرون 

ألذيـــة اآلخرين، إضافـــة لجعلها منبرًا 

جديـــدًا مـــن منابـــر الثـــراء املأخـــوذ 

مـــن جلـــود الفقـــراء غير املشـــروع ال 

إنســـانيًا وال شـــرعيًا، والحـــل هنـــا ال 

يمكـــن إدراجـــه ضمن أجنـــدة جاهزة 

وإنما التفكيـــك يبدأ من بنيـــة املجتمع 

الدينية  املنابـــر  تقودها  التـــي  الثقافية 

قانون  وقبلهما  والثقافيـــة  واالجتماعية 

الحكومـــة الحاضـــن لكل خطـــوة نحو 

" . ح صال إل ا

عباس عبد الحسينعباس عبد الحسين

طالب الدراجيطالب الدراجي
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تؤكـــد املصـــادر أن النســـاء اشـــتهرن 

الحيوانات  صـــوف  من  الســـجاد  بغزل 

إقليـــم  محافظـــات  فـــي  واملواشـــي 

األساســـية  املـــادة  وهـــو  كردســـتان، 

لصناعة الســـجاد اليدوي التي   ماتزال 

الرغـــم من  تصـــارع الحداثـــة، علـــى 

وجـــود املعامـــل املختلفة التـــي تختص 

بصناعـــة الســـجاد بأشـــكاله.
تاريخ وجذور

اللـــه )يعمل  يقول همـــام حســـني عبد 

بصناعـــة  ومهتمـــًا  حرفيـــًا  صانعـــًا 

النســـيج والغـــزل، يبلغ مـــن العمر ٤5 

عامـــًا( إن "هـــذه املهنة تعـــود جذورها 

إلـــى آالف الســـنني وكانـــت تعتمدهـــا 

لكســـب  وحيد  رزق  كمصـــدر  العائالت 

ـــل من األكـــراد في  لقمـــة العيش للرحَّ

ذلك الوقـــت إذ كانـــوا يعتمـــدون على 

الخامة الطبيعة )صـــوف الحيوانات(، 

التي كانـــت تمثل ثاني أهـــم املهن -بعد 

فـــي اإلقليم." التي تنشـــط  الزراعـــة- 

معامـــل  تطـــور  الـــى  حســـني  وأشـــار 

وأشـــكاله  بألوانـــه  النســـيج  صناعـــة 

املختلفة من الســـجاد، والســـيما بعدما 

إضافـــات  عليهـــا  الحرفيـــون  أدخـــل 

بســـيطة  آالت  باســـتخدام  معاصـــرة 

العمل،  نوعيـــة  تحســـني  فـــي  تســـاعد 

مبينـــًا أن هـــذه املعامل كانت منتشـــرة 

فـــي عموم اإلقليم، وال يزال قســـم منها 

االن. لغايـــة  يعمل 

ويبني حســـني أن هناك أماكن مختصة 

ببيع وغزل الســـجاد اليـــدوي في عموم 

محافظـــات اإلقليـــم، أهمهـــا يقـــع في 

منطقـــة قضاء حريـــر -إحـــدى نواحي 

شـــقالوة- على بعـــد  66 كيلـــو مترًا عن 

محافظـــة أربيـــل، وفـــي هـــذه املعامل 

ُيصنـــع الســـجاد  بأنواعـــه املختلفـــة، 

كتلـــك التـــي تســـتخدم للجلـــوس على 

األرض وبأشـــكال جميلة تنقـــش عليها 

جدًا. جميلـــة  لوحات 

ويعود تاريـــخ بناء أهم مصنع للســـجاد 

بمنطقـــة حرير إلى عـــام 1983 أي منذ 

ما يقارب الـ 40 عامًا، ومازال مســـتمرًا 

فـــي إنتاج الســـجاد بأنواعـــه املختلفة، 

والالفت أن معظـــم العاملني في املعمل 

 املهنة 
َّ

هـــن من النســـاء الالتـــي يتقـــن

نقشـــاتها. حياكة  في  ويبدعن 

يقـــول عبد اللـــه: أعمل في هـــذه املهنة 

منـــذ ما يقـــارب الـ 30 عامـــًا منذ كنت 

الصنعة  تفاصيـــل  وقـــد ورثت  صغيرًا، 

عـــن والدي، وأنـــا األن –أيضـــًا- أحاول 

قـــدر  ونحـــاول  أوالدي،  إلـــى  نقلهـــا 

اإلمـــكان أن نتـــوارث هذه املهنـــة ألنها 

الكرديني،  والتـــراث  للفلكلـــور  عنـــوان 

مضيفـــًا أن هذه املهنة تعبـــر عن تاريخ 

ضحى مجيد سعيد

صناعة السجاد اليدوي
ــل ــي ــي ارب يــتــراجــع فـ

املدة التي يستغرقها إنجاز السجاد اليدوي وكلف إنتاجه العالية، 
أديا الى ارتفاع أسعاره، وضعف اإلقبال عليه، والسيما مع توفر 

السجاد الصناعي املستورد بأسعار مغرية. لكن صناعة السجاد 
اليدوي في أربيل تمثل موروثًا شعبيًا تعود جذوره التاريخية الى 

آالف السنني، ولهذا فثمة مساٍع للحفاظ عليها عبر توارثها بني 
العوائل وتعليم النساء خاصة على ممارستها.
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وتـــراث كردســـتان، تناقلتهـــا األجيال 

األعوام. آالف  منـــذ 

ويؤكـــد عبـــد اللـــه أن هـــذه الحرفـــة 

تحتـــاج الى  مهـــارات خاصـــة. أما عن 

عـــدد املعامـــل املوجـــودة فـــي اإلقليم 

فقد أجـــاب: أن عدد املعامـــل في عموم 

اإلقليـــم هو ثمانية معامـــل فقط بعد أن 

كان عددهـــا عشـــرين معماًل أنشـــأتها 

الحكومـــة منذ عـــام 1970.

واســـتدرك قائاًل: إن ما يميز الســـجاد 

املحلـــي القديـــم عـــن املســـتورد هـــو 

)صوف  وتحديـــدًا  الطبيعية،  الخامـــة 

الســـّياح  أن   الـــى  مشـــيرًا  الغنـــم(، 

يقصدون األســـواق لشـــراء بعض أنواع 

الســـجاد كقطـــع فنيه تراثيـــة تعبر عن 

كردســـتان. وشـــعب  حضارة 

مختصـــًا  متحفـــًا  هنـــاك  إن  وقـــال   

بالنســـيج الكـــردي، أو )متحف الغزل( 

كما ُيســـّمى، وهـــذا املتحف أنشـــئ في 

مطلع عـــام 200٤ وهـــو مختص بعرض 

ـــع محليًا، ويعود  الســـجاد اليدوي املصنَّ

الـــى حقب زمنيـــة مختلفة ويقع وســـط 

قلعـــة أربيـــل، اذ يصـــل عمـــر القطعة 

الواحـــدة املعروضـــة الـــى 100 ســـنه 

وبعضها الى 200 ســـنة، كل قطعة منها 

تروي تاريخ وأســـلوب الحيـــاة في أربيل 

. ك ا نذ آ

 كما يضم هذا املتحـــف معماًل مختصًا 

بصناعـــة الســـجاد املحلـــي تعمـــل فيه 

مجموعة من النســـاء الالتي ُدربن على 

صناعة الســـجاد اليـــدوي، لكنه توقف 

عن العمل منذ ســـنوات بســـبب تدهور 

الوضـــع االقتصادي فـــي اإلقليم خالل 

الســـنوات األخيرة.

مهنة ال تخلو من الصعوبات

ولتســـليط الضـــوء أكثـــر علـــى أحـــد 

الســـجاد  بصناعة  املختصـــة  املراكـــز 

اليـــدوي في حريـــر، التابع إلـــى وزارة 

العمل والشـــباب، تحدثنا الى  ياســـمني 

تعمـــل حرفية  التي  الصالح،  اللـــه  عبد 

فـــي معمل الســـجاد اليـــدوي، وهي من 

أهالـــي مدينة حريـــر تقـــول: إن العمل 

اليـــدوي ليس  فـــي صناعـــة الســـجاد 

ســـهاًل وال يخلـــو مـــن الصعوبات. 

وتوضـــح: "قبل أن نبـــدأ بتصميم اللوحة 

شكل  عن  الشـــخص  نســـأل  )الطلبية( 

اللوحـــة وقياســـها وطريقـــة تصميمها، 

إن مـــا يميـــز هـــذا املركز عـــن مراكز 

صناعـــة الســـجاد اليـــدوي هـــو تنـــوع 

صناعة  وكيفيـــة  والتصاميم  األشـــكال 

اللوحـــات الفنيـــة فـــي املعمل، مشـــيرة 

الـــى أن جولـــة واحدة في أروقـــة املعمل 

-بالنسبة للســـائح- ستكشف العديد من 

والعاملية  الكردية  والشـــخصيات  الصور 

كلها مســـتوحاة من حيـــاة الناس، وكلها 

نســـجت وغزلـــت بأيدينـــا، إن أهم ما 

يميـــز صناعـــة الســـجاد اليـــدوي هي 

املـــواد الخام التـــي يصنع منهـــا، وعلى 

ما تحويـــه من جـــودة عاليـــة، وهذا ما 

الصناعي. الســـجاد  عـــن  يميزها 

مراحل العمل

أن هنـــاك )دبوســـًا  ياســـمني  توضـــح 

خاصـــًا( يســـتخدم في نقـــش اللوحات 

وهو  الســـجاد،  على  والرســـمات  الفنية 

مـــن املعدات الرئيســـة للعمـــل في ربط 

الخيـــوط بعضهـــا ببعـــض عـــن طريق 

هـــذا الدبـــوس، فضـــاًل عـــن املطرقة 

واملشـــط لتعديـــل وتمشـــيط الســـجاد. 

تضيـــف الصالح أن هنـــاك مراحل تمر 

الفنية بدءًا مـــن التصميم   اللوحـــة  بها 

مرورًا بصناعة وغـــزل خيوط الصوف، 

فـــي املرحلـــة األولى مـــن العمـــل نقوم 

بطريقة  ببعض  بعضهـــا  الخيوط  بربط 

)الزيـــك زاك( والحبـــل، وينجـــز هذا 

لكـــي  أكثـــر  او  عاملتـــني  بـــني  العمـــل 

نتجنـــب أي خطـــأ، وهـــذه الخطوة هي 

أســـاس العمل حســـب الخيوط ومحتوى 

وضع  حسب  قياســـها  يوضع  الســـجاد، 

خيـــوط الطـــول والعـــرض، ويجـــب أن 

الســـجاد  لغزل  بدقـــة  الخيوط  توضـــع 

أو  زيـــادة  أية  وبـــدون  بشـــكٍل منضبط 

نقصـــان، ألن الزيـــادة والنقصـــان من 

املمكـــن أن يتســـببا فـــي تلف املشـــروع 

بالكامل، كما يجب أن تحســـب الخيوط 

بدقـــه على جهـــاز الغـــزل، مـــع العمل 

الخيوط.  عـــدد  ضبـــط  على 

الغزل  فتتضمـــن  الثانيـــة  املرحلـــة  أما 

مرحلـــة  وهـــي  الدقيـــق،  والضبـــط 

التصنيـــع، وهذه املرحلة تتســـم بالدقة 

والحساســـية واإلنجاز البطيء، وتحتاج 

لتنتهي،  طويـــل  وقـــت  الى 

مـــن  تحتـــاج  مـــا  وعـــادة 

عامالت  ثـــالث  الى  اثنتني 

إحداهـــن تعمـــل على غزل 

حســـب  الســـجادة  محتوى 

األلـــوان التـــي رســـمت في 

ورقـــة التصميـــم، بعدهـــا 

الخيـــوط  وضـــع  يتـــم 

والصـــوف  الحريريـــة 

وأخرى  التصميم،  حســـب 

مســـاعداتها  علـــى  تعمـــل 

َطـــرق-  -أو  ضـــرب  فـــي 

تســـير  ثـــم  الســـجادة، 

لتتداخل  تباعـــًا  الخطوات 

ببعض  بعضهـــا  الخيـــوط 

علـــى  اللوحـــة  وتظهـــر 

حقيقتها. أمـــا املرحلة األخيرة فتتضمن 

باملقـــص،  الزائـــدة  الخيـــوط  قطـــع 

نعمل بروح  النســـاء هنـــا  مضيفة: نحن 

الفريـــق الواحد وبجديـــة، وهذا مطلب 

مهم لرســـم وتصميم لوحـــة معينة على 

الســـجادة، مشـــيرة الى أن طبيعة هذا 

بـــني الفـــن والحرفة.  العمـــل تمـــزج 

وتؤكـــد الصالـــح أن العاملـــني يســـعون 

أيضـــًا الى منـــع اندثـــار هـــذه الحرفة 

من خالل تعليمها ونشـــرها بني النســـاء 

خاصـــة، والتأكيـــد علـــى توارثهـــا بني 

. ئل ا لعو ا

وأشـــارت الى أن فترة صناعة ســـجادة 

كبيـــرة علـــى شـــكل لوحـــة فنيـــة قـــد 

تســـتغرق عامًا كاماًل، لكن فـــي الغالب 

نحـــن نركـــز علـــى صناعة الســـجادة 

أيام  عشـــرة  تســـتغرق  التي  الصغيـــرة 

. ها ز نجا إل

الدعم الحكومي

حيـــدر  رعـــد  هوشـــيار  يقـــول  فيمـــا 

:"نستورد  ســـجاد  تاجر  ويعمل  "35عامًا" 

أنواعـــًا  الـــدوالرات  بماليـــني  ســـنويًا 

مختلفة من الســـجاد التركـــي واإليراني 

والصينـــي، وهذا هـــو املســـتهلك كثيرًا 

فـــي أربيـــل، ونبيع مـــا يقارب الــــ 500 

قطعـــة تقريبـــًا يوميـــًا،  والســـيما مـــع 

اقتـــراب فصـــل الشـــتاء مـــن كل عام، 

مشـــيرًا الى أن الجـــودة واألصالة تبقى 

ملـــا يحتويـــه من  فـــي الســـجاد املحلي 

خامـــة أصلية، وهـــو بالطبـــع أغلى من 

املســـتورد بأضعاف، باعتبار أن السجاد 

املصنـــع يدويًا جـــزء مـــن التراث.

ويبـــني أن تراجع اإلقبال على الســـجاد 

اليدوي يعود الى ارتفاع أســـعاره بســـبب 

طـــول الوقـــت املســـتغرق فـــي إنجـــاز 

الدعم  غيـــاب  عـــن  فضاًل  الســـجادة، 

الحكومـــي لهـــذه الصناعة بما يســـهم 

في انتعـــاش الصناعة املحليـــة اليدوية، 

الصناعـــة  عجـــز  فـــي  تســـبب  وهـــذا 

املحليـــة عـــن تلبيـــة متطلبات الســـوق 

واحتياجـــات النـــاس، كمـــا أن املحـــال 

قليلة  يدويًا  الســـجاد  بصناعة  املختصة 

جدًا، كما تتركـــز في زوايـــا قلعة أربيل 

فيها  يتوفـــر  الســـّياح  يقصدها  محـــال 

الســـجاد اليدوي بكل أنواعه وأشـــكاله.
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 هكـــذا كان يفكـــر فيما يجتمـــع ذووه في 

املتنـــزه، قبـــل أن يتعرض جســـده الغض 

الـــى حـــادث مؤلم أقعـــده عـــن الحركة، 

وغّيـــر حياتـــه. الحـــادث الـــذي غير كل 

.. شيء 

يـــروي القصاب كيـــف تعـــرض إلى ذلك 

الحـــادث: "ففي إحدى ليالـــي رمضان في 

ســـوريا، وبينما كنت بصحبـــة أصدقائي 

تعطلـــت  الســـحور،  تنـــاول  أجـــل  مـــن 

الســـيارة في منتصف الطريـــق وانقلبت،  

مـــا تســـبب بضربـــة قويـــة فـــي ظهري، 

الثامنة،  الفقـــرة  فـــي  بتهشـــم  تســـببت 

الشـــوكي،  النخاع  أثرت أيضـــًا على  التي 

لحظتها لم أشـــعر بجســـدي مطلقًا، حتى 

فقـــدت القدرة علـــى الحركة واســـتعنت 

متحرك." بكرســـي 

شغف الصورة

مصور  وهـــو  القصـــاب،  عمـــار  يوضـــح 

فوتغرافـــي محترف مـــن ذوي الهمم، أن 

كرســـيه املتحرك لـــم يمنعه مـــن النجاح 

فـــي هوايتـــه، حتـــى أصبـــح مـــن أكثـــر 

املصوريـــن طلبـــًا للشـــركات املختلفة، إذ 

جعـــل من مهنـــة التصوير مصدر شـــغف 

ووفـــاء قبـــل أن تكـــون رزقـــًا، إنـــه، ومذ 

ُيـــري العالم مـــا تراه  طفولتـــه، أحب أن 

. ه عينا

يقول عمـــار: "لـــم أدرس التصوير، وكانت 

عيني هـــي املعلـــم األول لي، واســـتطعت 

خـــالل  مـــن  بنفســـي  نفســـي  تعليـــم 

التصوير  أساســـيات  تعلمت  اإلنترنيـــت، 

دون أن أمتلـــك كاميـــرا، حتـــى تمكنـــت 

املـــال وشـــراء كاميرا  بعـــض  من جمـــع 

احترافية، أمســـكتها ألول مرة في حياتي 

وكأننـــي كنت أمســـك الكاميـــرا كل يوم، 

كنـــت أعـــرف ما يجـــب علـــي فعله!" 

السرير الطبي هو الحل 

التـــي  وأنماطهـــا،  الكاميـــرا  زوايـــا  كل 

تعلمهـــا عمـــار، أثـــرت فيه، فقـــد كانت 

صعبة ومجهـــدة للغاية، كانـــت تقيده في 

الحركـــة، والســـيما أن التصويـــر يتطلب 

مجهـــودًا بدنيًا عاليًا، لكنه بقي مســـتمرًا 

خـــالل  مـــن  الكاميـــرا  علـــى  بالتعلـــم 

الحلول  إلى أحـــد  الكرســـي، حتى توصل 

الـــذي يتلخـــص بـــأن يقـــوم بالتصويـــر 

بوضعيـــة النـــوم علـــى الســـرير الطبي، 

فمنـــذ خمس ســـنوات وهـــو يعتمـــد هذه 

الطريقـــة، إذ يمكنـــه من خالل الســـرير 

التنقل بصورة أفضل لجســـده وللكاميرا، 

ذلك أن من املســـتحيل التصوير لساعات 

طوال على الكرســـي املتحـــرك ملا يحتاجه 

التصويـــر من وقـــت وجهـــد كبيرين.

محاوالت للنجاة مجددًا

بقـــي عمـــار فـــي ســـوريا لفترة ليســـت 

أكمـــل  التعافـــي،  أجـــل  مـــن  بالقليلـــة 

عملياتـــه الجراحية األساســـية، ثم اتجه 

الـــى األردن لتكملة العـــالج، وبعدها الى 

قائاًل: يكمـــل  الصـــني. 

"كان عنـــدي أمل كبير فـــي عملية الخاليا 

الجذعيـــة لكنها لـــم تنجح معـــي، تقبلت 

األمـــر بعد ســـنتني من الحـــادث، وعدت 

تركـــي  رغـــم  الطبيعيـــة  الحيـــاة  الـــى 

الدراســـة وقتها بســـبب ما حصل، لكنني 

ســـأكملها يومًا كما أفعـــل اآلن مع حلمي، 

التصوير." هـــو  الذي 

الصعوبات ال تنتهي 

مهنـــه التصويـــر التي حولها إلـــى عزيمة 

وإصـــرار، أصبحـــت بمثابة تحـــد له بعد 

الحـــادث، كانـــت األمـــور صعبـــة معـــه، 

إيجـــاد طريقـــة لدخـــول هذا  فـــي  حتى 

املجـــال الصعـــب واقتحامه وســـط مئات 

اإلرادة  لكنهـــا  املحترفـــني،  املصوريـــن 

حيـــث ال مســـتحيل مـــع عمـــار القصاب. 

يؤكـــد عمـــار أن بعـــض الشـــركات كانت 

تتعامـــل معـــه مـــن خـــالل مشـــاهدتهم 

للصـــور التي يقوم بنشـــرها علـــى مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي، إذ الحظوا وجود 

شـــيء مميز بعدســـته، لكـــن مـــا يتعبه، 

بعد طرق التصوير الشـــاقة التي يعيشـــها 

عمـــار حتى يخـــرج أجمل اللقطـــات، هو 

عدم اهتمـــام غالبية الشـــركات بمحتوى 

التصويـــر وإبداعه، أكثر مـــن فكرة عدد 

بقوله: يكمـــل  املتابعني، 

مـــن  الشـــخص  عمـــل  تقييـــم  "أصبـــح 

االهتمـــام  دون  متابعيـــه  عـــدد  خـــالل 

بمجهوده، هـــم ال يعلمون كم مـــن الوقت 

أتمكن  لكـــي  املثال  أحتاجه، فعلى ســـبيل 

مـــن صنع صـــورة مناســـبة، الســـيما مع 

وضعـــي الصحـــي، لكننـــي ال أعبـــأ بهذا 

األمـــر، وأجـــد دائمًا من يحـــب عملي من 

الشـــركات التي صـــارت تطلبني بشـــكل 

منتجاتها."  لتصويـــر  خـــاص 

الدعم العائلي 

يعبـــر أيضـــًا عن صدمـــة عائلتـــه حينما 

علموا بشـــأن عودته إلـــى هواية التصوير، 

رفضـــوا الفكـــرة فـــي بـــادئ األمـــر من 

أجل صحته، واســـتمروا بعـــدم اقتناعهم 

بفكـــرة انتصـــاره على األلـــم، يكمل:

"كانوا شـــديدي التأثر والحزن بما حصل 

لي في حادث الســـيارة، اســـتصعبوا فكرة 

نجاحي على الكرســـي املتحرك، والسيما 

أن معركـــة عالـــم التصوير شرســـة، لكن 

إقناعهم،  الوقـــت تمكنـــت مـــن  بمـــرور 

فـــي رؤيتـــي مســـتلقيًا، فيما  واســـتمروا 

بالتصوير،  أقـــوم 

بـــدأوا يدعموننـــي بجلب كل مـــا أحتاجه 

فـــي التصوير مـــن معدات." 

ورشة ومعرض فوتغراف 

أحـــد أهداف عمـــار وأمنياتـــه التي يعمل 

مســـيرة  إلكمال  اليـــوم  تحقيقهـــا  علـــى 

مشـــرقة مـــن الكفـــاح ومصارعـــة األلم 

بالجد، هو إنشـــاء معـــرض تصويري له، 

حلمـــه مـــا زال موجودًا حســـب قوله: 

"أحـــب املهـــن التـــي تعتمـــد علـــى اليد، 

القريب  فـــي  والنجارة،  مثـــاًل  كالتصوير 

صغيـــرة  ورشـــة  لـــي  ســـتكون  العاجـــل 

وســـتكون  والديكور،  بالتصويـــر  خاصـــة 

صناعتي."  مـــن 

إلـــى  بالطبـــع، يتمنـــى عمـــار أن يعـــود 

وضعـــه الطبيعي، أن يســـير حتـــى يتجه 

نحو املطـــارات والســـفر لتصوير مختلف 

األماكـــن في الحلـــم. يقول كـــم كان يكره 

الكرســـي املتحـــرك، رافضـــًا تقبلـــه في 

حياتـــه، لكنـــه وبمـــرور الوقـــت أصبـــح 

صديقه الدائـــم الـــذي ال يخذله، يوضح 

مكمـــاًل حديثـــه بشـــجاعة ومحبة:

"حتـــى وإن تمكنـــت مـــن الســـير يومـــًا، 

فســـأبقى ممتنًا لهذا الكرســـي ما حييت، 

ما إن بلغ الثالثة 
عشرة من عمره، حتى 

بدأ عمار القصاب 
بمحاوالت صنع أجنحة 

ألحالمه. ذات مرة 
خرج في نزهة مع 

عائلته الى مكان غير 
معروف، وبقي يتأمل: 

ماذا لو أن هذه املشاهد 
التي أمامه ستظل 

عالقة على شكل صورة؟

آية البهادلي 

عمار القصاب..  عمار القصاب..  
عدسة على كرسي متحرك عدسة على كرسي متحرك 
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وعلـــى الرغم مـــن أن القرعـــة أوقعت 

العـــراق في مجموعة ســـبق لـــه التغلب 

علـــى منتخباتها في أكثر من مناســـبة، 

لكنـــه فـــرط بنقـــاط املباريات بشـــكل 

غريب، يعـــود ذلك الى عـــدم جاهزية 

املنتخب لهـــذه التصفيـــات املهمة التي 

تحتـــاج فرقـــًا قويـــة تفرض أســـلوبها 

خصومها. علـــى 

مجموعة ضعيفة 

خاضهـــا   التـــي  املباريـــات  كشـــفت 

القدم  لكـــرة  الوطني  العـــراق   منتخب 

التي  العناصـــر  اختيـــار  عن ســـوء في 

مثلتـــه، وهم فـــي الواقع ال يســـتحقون 

اللعـــب فـــي تشـــكيلة املنتخب.

مســـتويات  تواضع  مـــن  الرغم  وعلـــى 

الفريـــق  منتخبـــات املجموعـــة، إال أن 

العراقـــي أهـــدر فرصًا ســـهلة لضمان 

املنافســـة علـــى التأهـــل الـــى نهائيات 

لبنـــان  فمنتخبـــات  العالـــم،  كأس 

واإلمارات وكوريـــا كان يمكن اجتيازها 

بســـهولة لـــوال الظهـــور غيـــر الطبيعي 

بغير مســـتوياتهم  الفريق  لجميع العبي 

املدرب  دفع  الذي  وتقاعســـهم  املعهودة 

أدفـــوكات الى إحداث تغيير شـــامل في 

صفـــوف املنتخـــب للمرحلـــة املقبلة .

مصالحة الجماهير

الوطنيـــة  املنتخبـــات  مـــدرب  يقـــول 

واألنديـــة الســـابق عبـــد اإللـــه عبـــد 

التـــي  املباريـــات  جميـــع  إن  الحميـــد: 

يلعبهـــا منتخبنـــا فـــي تصفيـــات كأس 

العالـــم مهمـــة، ولـــكل منهـــا ظروفها، 

ومهمـــا كانـــت النتائـــج الســـابقة وما 

غاضبـــه  أفعـــال  ردود  مـــن  رافقهـــا 

للجماهيـــر الرياضيـــة، فـــإن فرصـــة 

التعويـــض تبقـــى قائمة، ســـواء باألداء 

او النتيجـــة، وكل مـــا يحتاجه 

هـــو  املقبلـــة  املرحلـــة  فـــي  منتخبنـــا 

الجماهيريـــة. املســـاندة 

األوان  حـــان  الحميـــد:  عبـــد  يضيـــف 

املباريـــات  فـــي  مـــا حـــدث  لنســـيان  

انتكاســـة  حقًا  كانـــت  التـــي  الســـابقة 

املنتخب  أن  أعتقـــد  العراقيـــة،  للكـــرة 

ســـيظهر بشـــكل مغاير بعـــد التغييرات 

التـــي طالـــت صفوفـــه، ومباراتنـــا مع 

ملصالحـــة  فرصـــة  ســـتكون  ســـوريا 

العراقيـــة. الرياضيـــة  الجماهيـــر 

ضياع الحلم املونديالي

الرياضـــي  الصحفـــي  أعـــرب  فيمـــا 

عبـــد الكريم ياســـر عن حزنـــه العميق 

للحالـــة املزريـــة التـــي تعيشـــها الكرة 

العراقيـــة، مؤكـــدًا أن الالعبـــني تركوا 

فـــي أنفســـنا جرحـــًا عميقًا نازفـــًا، ما 

زالـــت أوجاعه تقـــض مضاجعنا، فكرة 

القـــدم لـــدى جمهورنـــا ليســـت مجرد 

لعبة، بل وســـيلة إلســـعاد الشـــعب ورفع 

معنوياتـــه وتعويضـــه عمـــا يعانيـــه من 

يومية. مشـــكالت 

وقـــال إن األمـــل الوحيـــد فـــي إعـــادة 

زرع البســـمة علـــى شـــفاه الجمهور هو 

بتحقيـــق الفـــوز فـــي جميـــع املباريات 

املقبلـــة، او في األقل تقديـــم أداء مقنع 

يليـــق بســـمعة الكـــرة العراقية.

هـــذه  ترجمـــة  أردنـــا  مـــا  إذا  وتابـــع: 

الحقيقـــة بالوثائـــق والدالئل على أرض 

الواقـــع، علينـــا أن نتذكر مـــا حدث في 

عام 2007 حينما كان الشـــارع العراقي 

يشـــهد فتنة طائفيـــة حصـــدت الكثير 

مـــن األرواح البريئـــة، لكنهـــا انجلـــت 

عند فـــوز منتخبنا ببطولة كأس آســـيا، 

حني خرج عموم الشـــعب إلى الشـــوارع 

العشـــوائي  واملوت  الخـــوف  متحديـــن 

علم  حاملـــني  أفراحهم  عـــن  ليعبـــروا 

 . ق ا لعر ا
هذه هي إمكانياتنا

أمـــا الصحفـــي باســـل علـــي شـــناوة، 

فكان لـــه رأي آخر، يقـــول: إن من يقرأ 

مـــا كتـــب عـــن منتخبنـــا الوطنـــي في 

الصحافـــة، ومـــاذا يقال فـــي اإلعالم 

دائـــم  زائـــر  بأننـــا  يتصـــور  املرئـــي 

فـــي حضورنـــا نهائيـــات كأس العالـــم 

لنســـتوعب أننا تأهلنا ملـــرة واحده منذ 

عـــام 19٤8 يـــوم تأســـيس اتحادنا الى 

عـــام 1986 حني صعدنـــا بضربة حظ، 

بضربـــة حظ. مـــرة،  أكررهـــا أللف 

وأكـــد أن مـــن يطمح الـــى اللعـــب في 

ينتظـــر ضربة  أال  العالـــم عليـــه  كأس 

حظ أخـــرى، وعلى الجمهـــور أن يدرك 

أن هـــذه هـــي إمكانياتنـــا، وال يمكـــن 

مقارنـــة منتخـــب العـــراق بمنتخبـــات 

الكبيرة. القـــارة 

الروحاني أدفوكات

اللجنة  رئيـــس  العبيدي،  باســـل  ويقول 

اإلعالمية ملؤسســـة بغـــداد للرياضيني 

األبطـــال: يبـــدو أن مـــدرب منتخبنـــا 

الروحانـــي!!   القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي 

أدفـــوكات هو شـــبيه ألحد األشـــخاص 

الروحانيـــني، مـــن حيـــث أن االثنـــني 

يتمتعـــان بصفـــة واحدة، وهـــي علمهم 

وقرارهـــم بمـــا ســـوف يحصـــل بمـــا 

ابتعادهـــم  مـــن  بالرغـــم  يعتقـــدون، 

وتعايشـــهم مع أحداثهـــا وحقيقتها، إذ 

-وهو  ويتحـــدث  يصـــرح  أدفـــوكات  أن 

آالف  الوطنـــي  منتخبنـــا  عـــن  بعيـــد 

وســـوف  ســـوف  بأنـــه  الكيلومتـــرات- 

وســـوف.. يحضـــر لتدريب األســـود في 

بغـــداد أو فـــي أيـــة محافظـــة عراقية، 

ال نـــدري الى متـــى نبقى بهـــذه املهازل 

بهـــذا  والســـير  والتضليـــل  والخـــداع 

النهـــج الضال الذي يســـير بـــه كل من 

بـــاع وطنـــه وخـــان مبـــادئ وأهـــداف 

مؤسســـاته .

 
حان وقت التغيير

من جانبـــه، أكد املـــدرب محمد كاظم 

على ضـــرورة إحداث تغييـــرات جذرية 

فـــي املنتخب، وقال إن وقـــت التغيير قد 

حـــان، والمجال للتهاون، فالتشـــكيالت 

التـــي لعـــب بهـــا األســـود فـــي جميـــع 

مبارياتهـــم فقـــدت الرغبـــة بالفـــوز، 

وظهـــر أن غالبيـــة العبينا )يعيشـــون( 

علـــى أطـــالل املاضـــي! أعيدهـــا مرة 

التغييـــر،  وقـــت  حـــان  لقـــد  أخـــرى: 

بالتأكيـــد هـــم ال يتعمـــدون اإلخفـــاق، 

لكن هـــذا هو ُمســـتواهم الحقيقي، وأي 

ُيحقق  لـــن  مـــدرب، مهما عال شـــأنه، 

بهـــؤالء الالعبـــني النجـــاح املطلـــوب، 

أفرزتهـــا  التـــي  الوحيـــدة  الحســـنة 

املباريات ظهـــور موهبـــة الالعب أمير 

العماري فقط!  بعـــد أن كان جليس دكة 

االحتيـــاط )بـــال مبـــرر(، حقيقـــة ما 

نـــراه مـــن أداء ونتائج هزيلـــة ملنتخبنا 

الوطنـــي بكـــرة القـــدم هـــو تحصيـــل 

حاصـــل ملنظومـــة رياضـــة )تعبانـــة( 

بكافـــة تفاصيلها،  املشـــكلة كبيرة ولم 

يســـتطع أحد أن يالمســـها فعليًا، على 

الرغـــم من ذكـــر كثير من املســـببات، 

الحـــل موجـــود إذا مـــا أراد القائمـــون 

علـــى الرياضـــة العراقية النجـــاح: أواًل 

االتجـــاه نحـــو التغييـــر الجـــذري، وإال 

الكروية. انتكاســـاتنا  ستســـتمر 

اقتربت املرحلة األولى للتصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 
2022 من نهايتها دون أن يتمكن املنتخب الوطني لكرة القدم من تحقيق ماكان 

متوقعًا، فمن أصل أربع مباريات لم يجمع سوى ثالث نقاط فقط، ولم تتبق
له سوى مباراة واحدة أمام املنتخب السوري.

مصاعب حقيقية تواجه العراق
في رحلة التأهل إلى المونديال..

بغداد / أحمد رحيم نعمة
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 *ما سبب اختيارك لكرة القدم؟

ومارســـتها  القـــدم  كـــرة  عشـــقت  ـــــ 

وأنـــا طفلـــة صغيـــرة، كنـــت ألعبها مع 

األطفال الذين بعمـــري، وأحببتها أكثر 

االبتدائية،  الدراســـة  فـــي  كنت  عندما 

فقد لعبت لفريق املدرســـة، فـــي الواقع 

لـــم أواجه ايـــة صعوبات في مشـــواري 

الكـــروي وكل شـــيء كان يســـير على ما 

يرام منـــذ البداية وحتـــى اآلن، فعندما 

كنت ألعـــب فـــي املدرســـة، كان هناك 

مشـــرف مـــن التربيـــة يتابعنـــي، قام 

باصطحابـــي إلـــى فريـــق تابـــع لتربية 

الرصافـــة األولـــى، قدمت مـــع الفريق 

تدرجـــت  بعدهـــا  يكـــون،  مـــا  أجمـــل 

فمثلت فريـــق نادي بـــالدي، لعبت معه 

أكثر مـــن موســـم، بعدها شـــاركت مع 

أمثله. ومازلت  املاضي  املوســـم  الزوراء 

* هـــل اتخذت لعبـــة كرة القـــدم هواية 

مهنة؟ أم 

-بالطبـــع هوايـــة أحببتهـــا، وأنـــا اآلن 

اإلعدادية  فـــي  األخيـــرة  الســـنة  فـــي 

ومرّكـــزة فـــي دراســـتي وإن شـــاء الله 

في  األكاديمي  تعليمـــي  ســـأكمل  بعدها 

كليـــة التربية الرياضيـــة ألمارس لعبتي 

. املفضلة 

*إلى أي مدى هي حدود طموحاتك؟ 

خـــالل  األفضـــل  بتقديـــم  أطمـــح  ـــــ 

املباريـــات التـــي يلعبهـــا فريقـــي فـــي 

تركيـــزي ينصب في  الـــدوري، حاليـــًا 

الدوري  ملباريـــات  األمثـــل  االســـتعداد 

الكروي الذي ســـينطلق قريبا بمشاركة 

النســـوية  الفرق  مـــن  مجموعـــة جيدة 

العراقية، أحـــاول أن  لجميـــع األنديـــة 

أحصـــل علـــى لقـــب أفضل العبـــة في 

العراق، وانـــا قادرة على ذلك إن شـــاء 

. الله 

مســـيرتها  فـــي  طيبـــة  دعـــَم  *مـــن 

؟  يـــة و لكر ا

- الوالـــد والوالـــدة همـــا مـــن دعماني 

ووقفا الـــى جانبي منذ بداية مســـيرتي 

وســـانداني، فقـــد كان أبـــي ســـببًا في 

نجاحي، كذلـــك أمي تشـــجعني دائمًا، 

بـــل إن كل مـــن أشـــرف علـــى تدريبي 

أعطانـــي أمـــاًل فـــي تكملـــة املشـــوار 

الرياضـــي.

 *كيف تقّيمني الدعم للكرة النسوية؟

ـــــ أصـــاًل ال يوجـــد دعـــم، ال مالي وال 

معنـــوي، األنظار دائمًا تتجـــه نحو فرق 

بالدعم  يحظـــون  مـــن  وهم  الرجـــال، 

العنصـــر  ونســـيان  تجاهـــل  مقابـــل 

النســـوي! برغم أن كرة القدم النسوية 

وتطـــور دائمني،  فـــي تصاعد  العراقية 

وفـــي الوقـــت الحاضـــر بـــدأ الشـــعب 

النســـوية  الرياضـــة  يتقبـــل  العراقـــي 

التهميـــش  أن  إال  بـــه،  البـــأس  بشـــكل 

في  النســـوية،  للرياضة  عنوانـــًا  مازال 

جميع األلعاب وليس كـــرة القدم فقط، 

نأمـــل أن تتغيـــر األوضـــاع وتتجه عيون 

الرياضة  والقائمـــني علـــى  املســـؤولني 

الـــى متابعة الفـــرق النســـوية العراقية 

ودعمهـــا كما تدعـــم الفـــرق الرجالية 

للعراق  االنتصـــارات  تحقيـــق  أجل  من 

ذلك.   أتمنى  الخارجيـــة..  البطوالت  في 

الـــزوراء  مـــع  مشـــوارك  كان  كيـــف   *

املاضـــي؟ املوســـم  خـــالل 

ــ في املوســـم املاضي مثلـــت فريق نادي 

الـــزوراء لكـــرة القـــدم، وكان موســـمًا 

الدوري  أنهينـــا  أننـــا  رائعًا جـــدًا رغم 

بحصولنـــا علـــى املركز الثالـــث، وهي 

اول مشـــاركة لنـــادي الزوراء النســـوي 

فـــي الـــدوري العراقي .

*ومـــاذا عن منتخـــب العراق النســـوي 

القدم؟  لكـــرة 

ــ منتخبنا  النســـوي الكـــروي ال يحظى 

بأبســـط املســـتلزمات التي تســـهم في 

نجـــاح مشـــواره وتقدمـــه، كمـــا قلـــت 

مســـبقا إن العيـــون دائمـــًا تتجه صوب 

منتخبـــات الرجـــال فقط !

النســـوي  منتخبنـــا  يحتـــاج  مـــاذا   *  

الكـــروي؟ 

املنتخـــب  يحتاجهـــا  كثيـــرة  _أشـــياء 

بالشـــكل  للظهـــور  العراقـــي  النســـوي 

الالئـــق في البطـــوالت الخارجية، منها 

الدعم واالهتمام من قبـــل اتحاد الكرة 

ووزارة الشـــباب، وهمـــا املعنيان باألمر 

، فضـــاًل عن إقامـــة الدوري النســـوي 

توفير  مـــع  منتظـــم،  بشـــكل  الكـــروي 

املالعـــب املنظمة مـــن أجل اســـتدعاء 

 اللعب في 
ّ

الالعبـــات اللواتي يســـتحقن

املنتخـــب النســـوي بعـــد متابعتهن من 

قبـــل مدربـــني متخصصني فـــي مجال 

الكـــرة النســـوية،  فـــي هـــذه الحالـــة 

سنشـــكل منتخبـــًا عراقيًا قويـــًا قادرًا 

الجيدة  النتائج  على املشـــاركة وتحقيق 

فـــي البطـــوالت الخارجيـــة، إذا طبقنا 

النسوية  كرتنا  ســـتزدهر  األسلوب  هذا 

بال شـــك، لكـــن إذا ظل الحـــال كما هو 

عليـــه من حيـــث الالمباالة، فســـيبقى 

الوضـــع كمـــا هـــو عليـــه، بل ســـيزداد 

 . سوءًا 

 *سبب تسميتك بيعقوب!؟

- حقيقة في فريقنا اســـمان: طيبة ســـليم 

وطيبـــة ســـعد، وللتفريـــق بيننـــا أصبح 

اســـمي يعقوب .

*ما الِفَرق التي تتابعني أداءها؟ 

- محليـــًا أتابـــع فريـــق نـــادي الـــزوراء، 

وعامليـــًا ريـــال مديـــد، والعبـــي املفضل 

غارت بيل، وأحب أن أقول شـــكرًا جزياًل 

لـــك على هذا الحـــوار، وأتمنـــى ملجلتكم 

الرائعة التقـــدم واالزدهـــار، وأطلب من 

بالرياضة  االهتمـــام  املســـؤولني  جميـــع 

الجماعيـــة  األلعـــاب  بجميـــع  النســـوية 

والفرديـــة وليس كـــرة القـــدم فقط .

مارست معشوقتها املدورة عندما كانت في املدرسة االبتدائية، ونتيجة 
ملوهبتها  الكروية انضمت إلى األندية املتقدمة لتكمل مشوار إبداعها 

على املستطيل األخضر، قبل أن يستقر بها الحال مع فريق نادي 
الزوراء.. إنها النجمة الشابة طيبة سعد، التي التقتها "مجلة الشبكة 

العراقية" وأجرت معها هذا الحوار:

طيبة سعدطيبة سعد : :
أمي مشجعتي األولى 

وأبي سبب نجاحي 
حاورتها / أميرة محسن 
تصوير / يوسف مهدي

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya
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وأضـــاف فـــي حديـــث لــــ "مجلـــة الشـــبكة 

التـــي  الفتـــرة  أن  ننكـــر  "ال  العراقيـــة": 

ــرة،  ــت قصيـ ــق كانـ ــا الفريـ ــلمنا فيهـ تسـ

ـــة  ـــج رائع ـــت نتائ ـــه- أعط ـــد لل ـــا -بحم لكنه

بشـــهادة املراقبـــني، املهـــم أن يســـتمر 

أداؤنـــا بخـــط تصاعـــدي، والســـيما أن 

ـــب  ـــل إذ نلع ـــاز طوي ـــي املمت ـــدوري العراق ال

38 مبـــاراة خضنـــا منهـــا لغايـــة اآلن 6 

مباريـــات فقـــط، لكننـــا عاهدنـــا أنفســـنا 

باملســـتوى  فريقنـــا  يظهـــر  أن  واإلدارة 

املطلـــوب.

ـــي  ـــادي كان يعان ـــى أن الن ـــر إل ـــار جثي وأش

ــب  ــت أغلـ ــادة جعلـ ــة حـ ــة ماليـ ــن أزمـ مـ

ــة  ــون الـــى أنديـ ــوبر ينتقلـ الالعبـــني السـ

أخـــرى، مؤكـــدًا أن اإلدارة تحتـــاج الـــى 

حنكـــة ودرايـــة، إذ تقـــع علـــى عاتقهـــا 

ـــه.  ـــق أو تراجع ـــدم الفري ـــي تق ـــؤولية ف املس

ــول  ــت تقـ ــابقة كانـ ــًا أن اإلدارة السـ مبينـ

إن الـــوزارة لـــم تصـــرف األمـــوال للنـــادي، 

فـــي  الســـبب  إن  الـــوزارة  تقـــول  فيمـــا 

اإلدارة،  هـــي  النـــادي  أوضـــاع  تـــردي 

علـــى  بظاللهـــا  ألقـــت  األمـــور  وهـــذه 

ــن  ــيئة، لكـ ــج سـ ــت النتائـ ــق، فكانـ الفريـ

فـــي هـــذا املوســـم -الحمـــد للـــه- الدعـــم 

موجـــود مـــن قبـــل وزارة التربيـــة عـــن 

طريـــق الوكيـــل الدكتـــور علـــي حميـــد، 

ـــتطاع  ـــرة، اس ـــة املتوف ـــوء امليزاني ـــي ض فف

ـــة  ـــات كاف ـــر االحتياج ـــادي توفي ـــس الن رئي

التـــي تســـهم فـــي نجـــاح مهمـــة الفريـــق، 

لذلـــك كانـــت النتائـــج مفرحـــة ملحبـــي 

ــادي.  النـ

دفعة معنوية

وعـــد جثيـــر وجـــود الالعبـــني املحترفـــني 

ــوا  ــد  أعطـ ــوة، فقـ ــل قـ ــق عامـ ــع الفريـ مـ

أن  مبينـــًا  لزمالئهـــم.  معنويـــة  دفعـــة 

العبـــني  ثالثـــة  مـــع  تعاقـــد  النـــادي 

رائعـــة  مســـتويات  قدمـــوا  محترفـــني 

ـــات  ـــي مباري ـــق ف ـــاركتهم الفري ـــالل مش خ

قويـــة  إضافـــة  كانـــوا  فقـــد  الـــدوري، 

ـــل  ـــدوري طوي ـــم، فال ـــع زمالئه ـــاون م بالتع

ونحتـــاج الـــى مجموعـــة مـــن الالعبـــني ال 

ـــون شـــأنًا عـــن اآلخريـــن الـــذي يلعبـــون  يقل

فـــي التشـــكيلة األساســـية.

خليط متجانس 

ــي  ــرة فـ ــباب والخبـ ــري الشـ ــن عنصـ وعـ

الفريـــق  "يضـــم  جثيـــر:  قـــال  الفريـــق 

ــرة  ــي الخبـ ــن العبـ ــًا مـ ــًا متجانسـ خليطـ

ــم  ــا فيهـ ــا ثقتنـ ــن وضعنـ ــباب الذيـ والشـ

الـــى  مـــن أجـــل إعـــادة كـــرة الطلبـــة 

ســـابق عهدهـــا وللمنافســـة علـــى لقـــب 

الـــدوري، إذ نتطلـــع الـــى التنافـــس علـــى 

الـــدرع، ليعـــود األنيـــق الـــى زمـــن التألـــق 

ـــى أن إدارة  ـــيرًا إل ـــج. مش ـــات التتوي ومنص

ــني  ــي والالعبـ ــاز التدريبـ ــادي والجهـ النـ

مصممـــون علـــى إعـــادة الفريـــق الـــى 

ـــد  ـــق يحص ـــا كان األني ـــده عندم ـــابق عه س

البطـــوالت ويفـــرح جماهيـــره املحبـــة.

وأضـــاف أن الالعبـــني متعاونـــون بشـــكل 

رائـــع مـــع الـــكادر التدريبـــي مـــن خـــالل 

تطبيـــق كل مـــا يملـــى عليهـــم، وهـــم فـــي 

تصاعـــد مســـتمر مـــن مبـــاراة إلـــى أخـــرى، 

فـــي  رائعـــني  وأداء  مســـتوى  ولـــد  مـــا 

املباريـــات التـــي خاضهـــا الفريـــق. اًلفتـــا 

ـــب  ـــى قل ـــه عل ـــق وقدرت ـــس الفري ـــى تجان ال

املوازيـــن كمـــا حـــدث عندمـــا تمكـــن مـــن 

ـــني  ـــزوراء بهدف ـــى ال ـــار عل ـــق االنتص تحقي

نظيفـــني خـــالل الجولـــة الرابعـــة مـــن 

ــدوري. الـ

التـــي  هـــي  الـــزوراء  مبـــاراة  أن  وبـــنّي 

فتحـــت لنـــا أبـــواب النجـــاح، إذ قـــدم 

األنيـــق مبـــاراة كبيـــرة اســـتحق الفـــوز 

ـــة  ـــكان مضاعف ـــدارة، وكان باإلم ـــا بج فيه

النتيجـــة لـــوال التســـرع الـــذي رافـــق بعـــض 

العبينـــا، مـــا تســـبب بإهـــدار الفـــرص 

ـــالب  ـــتوى الط ـــة أن مس ـــهلة، والحقيق الس

ــًا  ــًا جذريـ ــف اختالفـ ــم يختلـ ــذا املوسـ هـ

عـــن الســـابق ألن الالعبـــني اســـتعادوا 

ثقتهـــم بأنفســـهم وهـــم يســـيرون فـــي 

الطريـــق الصحيـــح، وهـــذه النجاحـــات 

التـــي بذلناهـــا  ثمـــرة جهودنـــا  كانـــت 

خـــالل الفتـــرة املاضيـــة مـــع الفريـــق، 

ـــي  ـــات يعط ـــي املباري ـــوز ف ـــيما أن الف والس

ـــك.  ـــدون ش ـــق ب ـــة للفري ـــة قوي ـــة معنوي دفع

األنيق يعود بقوة

ســـعادته  عـــن  جثيـــر  أعـــرب  كمـــا 

باملســـتوى الرائـــع الـــذي يقدمـــه الفريـــق 

فـــي مباريـــات الـــدوري، مشـــيرًا الـــى  

أن هنـــاك إخفاقـــات يمكـــن تجاوزهـــا 

ظهـــرت فـــي مباراتنـــا مـــع الشـــرطة، رغـــم 

أن الالعبـــني قدمـــوا مســـتوى رائعـــًا، لكـــن 

ـــدف  ـــراز ه ـــي إح ـــظ ف ـــم  الح ـــم يحالفه ل

بســـبب تســـرعهم أمـــام املرمـــى، لكـــن 

ـــه  ـــر علي ـــذي ظه ـــي ال ـــتوى العال ـــى املس يبق

ــل. ــادم أفضـ ــر بقـ ــق يبشـ األنيـ

وأضـــاف:  ال يســـعني إال أن أتقـــدم بوافـــر 

الشـــكر والتقديـــر إلـــى الهيئـــة اإلداريـــة 

ــكورًا  ــدم مشـ ــذي قـ ــادي، الـ ــس النـ ورئيـ

جميـــع املســـتلزمات التـــي تســـهم فـــي 

ــازال  ــل كان ومـ ــق، بـ ــة الفريـ ــاح مهمـ نجـ

يحتاجـــه  مـــا  كل  قـــرب  عـــن  يتابـــع 

ــة  ــر الرياضيـ ــا أن الجماهيـ ــق، كمـ الفريـ

ـــول  ـــي الوص ـــت دورًا ف ـــق لعب ـــة لألني املحب

والنتائـــج  الرائـــع  الـــى هـــذا املســـتوى 

ــات  ــي املباريـ ــت فـ ــي تحققـ ــة التـ املفرحـ

الســـابقة.

مجموعة سهلة لكن!

ــي  ــر فـ ــف جثيـ ــر، وصـ ــد آخـ ــى صعيـ علـ

مســـيرة  "الشـــبكة"  لــــ  حديثـــه  ختـــام 

املنتخـــب فـــي التأهـــل إلـــى املونديـــال 

ــي  ــب العراقـ ــًا أن املنتخـ ــرة، مبينـ باملتعثـ

لـــم يقـــدم املســـتوى املطلـــوب فـــي جميـــع 

ـــى  ـــة اآلن. وتمن ـــا لغاي ـــي لعبه ـــات الت املباري

أن تعـــود األســـود الـــى ســـابق عهدهـــا 

الجماهيـــر  وفـــرح  االنتصـــارات  حيـــث 

ـــى  ـــل ال ـــي التأه ـــا ف ـــة، ألن فرصتن العراقي

نهائيـــات كأس العالـــم مـــا زالـــت ممكنـــة 

ـــر  ـــم يظه ـــن ل ـــهلة، لك ـــة س ـــون املجموع لك

العبونـــا باملســـتوى املطلـــوب.

أكد مدرب فريق نادي الطلبة قحطان جثير أن سر تألق فريقه يعود 
الى جملة من العوامل األساسية التي أسهمت في تطور الفريق، من بينها 

التعاون مع إدارة النادي واستقطاب مجموعة جيدة من الالعبني، واإلصرار 
على تقديم أفضل املستويات في مباريات الفريق.

مدرب نادي الطلبة قحطان جثير

نسعى إلعادة "األنيق"
إلى سابق عهده

بغداد/ أميرة الزبيدي
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واملـــدارس  اللعبـــة  مســـتقبل  عـــن 

باأللعـــاب األخرى  الخاصة  الرياضيـــة 

تحدث ســـداد محمد، مؤكدًا أن الوسط 

أن  جيـــدًا  يعلـــم  العراقـــي  الرياضـــي 

املـــدارس الخاصـــة بالالعبني أصحاب 

املواهـــب ولكافة األلعـــاب ضرورية جدًا 

في البلد، فعلى ســـبيل املثـــال في األردن 

جـــاء الكوريـــون ليعملـــوا فـــي منتصف 

املـــدارس  بفتـــح  الثمانينيـــات  عقـــد 

الخاصة بلعبة التايكوندو ، واســـتطاعوا 

بناء أســـاس لهـــذه اللعبة حتـــى أصبح 

األردن متميزًا بلعبـــة التايكوندو ويحقق 

اإلنجازات الكبيرة فـــي جميع البطوالت 

التـــي يشـــارك فيهـــا، فاملدرســـة تهتم 

بالالعب أكثر من النادي. أما بالنســـبة 

للمنتخـــب، فالبد من  الالعـــب  إلعداد 

إدخالـــه معســـكرات داخليـــة وخارجية 

لكي يتطـــور، وهذا معمول بـــه في جميع 

البلدان التي تحقـــق امليداليات الذهبية 

األوملبية.  البطـــوالت  في 

حب اللعبة

أضاف محمـــد أن مدرســـة التايكوندو 

التـــي تضـــم مواهـــب بأعمـــار صغيرة 

وعلـــى  وشـــباب،  وناشـــئني  وبراعـــم 

الرغـــم مـــن العـــدد الكبيـــر، قســـمنا 

الالعبـــني الـــى وجبتـــني مـــن ناحيـــة 

التمريـــن، صباحيـــة ومســـائية، لكـــي 

نســـتطيع إعطـــاء الوحـــدة التدريبيـــة 

بســـهولة، فقد عملنا في املدرسة أشياء 

جميلة تســـاعد الالعب في حب اللعبة، 

أربـــع فقـــرات عملنا  أو  ثـــالث  فهناك 

عليها كـــي يأتي الى املدرســـة، ال ليتعلم 

تايكوندو، بل ليتعلم أشـــياء مهمة جدا، 

الســـباحة  لتعليم  مخصص  يوم  فهناك 

ويوم آخـــر في قاعة الحديـــد في كيفية 

القوة الجســـمانية أيضًا ندخلهم  زيادة 

في قاعـــة الجـــم، فضال عـــن تمارين 

بـــث  فـــي  نجحنـــا  لقـــد  التايكونـــدو، 

روح الحماســـة فـــي نفـــوس الالعبني، 

وفـــي الوقت نفســـه كنا نعمل ســـفرات 

ترويحيـــة للجميـــع مـــن أجـــل تغييـــر 

نفســـية الالعبني لتكون هذه الســـفرات 

حافـــزًا للتمريـــن، هـــذا مـــا تعمـــل به 

أصحـــاب  الالعبـــني  مـــع  املدرســـة 

امليداليـــات  نجـــد  لذلـــك  املواهـــب، 

التي  البلـــدان  نصيـــب  مـــن  الذهبيـــة 

تتبـــع هـــذه الخطـــوات البســـيطة التي 

لـــم نطبقهـــا في الســـنوات الســـابقة، 

لذلك كانـــت رياضتنـــا ومازالت تعاني 

الجاد  التخطيط  وانعـــدام  )التهميش( 

الـــذي يؤهلهـــا لالرتقاء.  

االعتماد على الالعب الجاهز 

الخاصـــة  املدرســـة  أن  الـــى  وأشـــار 

نـــادي  يحتضنهـــا  التـــي  بالتايكونـــدو 

الســـكك تعمل بشـــكل رائع فـــي تخريج 

الـــى  ضمهـــم  أجـــل  مـــن  الالعبـــني 

املنتخـــب الوطنـــي بالتايكونـــدو لكـــي 

يكون لدينـــا منتخب قـــادر على تحقيق 

الحلـــم العراقي بالحصـــول على إحدى 

اتحاد  فـــإدارة  األوملبيـــة،  امليداليـــات 

التايكونـــدو متعاونـــة جدا مـــع األندية 

إنشـــاء  على  شـــجعت  بـــل  واملدرســـة، 

الى  ولفت  باللعبـــة.  الخاصـــة  املدارس 

أن  الرياضـــة العراقية عانـــت األمّرين 

خـــالل الســـنوات الســـابقة مـــن حيث 

اإلهمـــال الواضـــح لشـــريحة الفئـــات 

كافة،  الرياضيـــة  واأللعـــاب  العمريـــة 

بـــل إن بعـــض االتحـــادات الرياضيـــة 

واألنديـــة اعتمـــدت بالدرجة األســـاس 

تطبيـــق  او  الجاهـــز،  الالعـــب  علـــى 

امليســـورة  بالنســـبة لألندية  االحتراف 

ماديًا، فعلى ســـبيل املثـــال هناك أندية 

معروفة كل موســـم تســـعى الى التعاقد 

مـــع العبني أجانـــب من أجل املشـــاركة 

في الدوري ونســـيان، أو ركـــن، املواهب 

وهـــذا األمر  النـــادي،  فـــي  املوجـــودة 

يكـــون تأثيـــره ســـلبيًا علـــى مشـــاركة 

املنتخبـــات العراقيـــة فـــي البطـــوالت 

او  لهـــذه األندية  الخارجية، فلـــو كانت 

االتحـــادات الرياضية مـــدارس خاصة 

األمـــر  لـــكان  الرياضيـــة،  باأللعـــاب 

مختلفـــًا من حيـــث االعتمـــاد بالدرجة 

األســـاس علـــى املوهبـــة التـــي يمتلكها 

أتمنـــى  لذلـــك  االتحـــاد،  او  النـــادي 

العراقيـــة،  الرياضيـــة  األنديـــة  علـــى 

وحتى االتحـــادات، العمل على تشـــكيل 

مـــدارس مختلفة ولألعمـــار الصغيرة، 

ُتســـلم الى مدربني أصحاب اختصاص 

يعملون علـــى صقل املواهـــب والزج بها 

نحو املنتخبات الوطنيـــة العراقية، وإذا 

طبقـــت هـــذه املهمـــة، وهي ســـهلة بال 

شـــك، والتكلـــف ذلـــك املبلـــغ الكبير، 

ســـتكون لدينـــا منتخبات قويـــة تنافس 

بقـــوة فـــي البطـــوالت العامليـــة، وربما 

نحقق الحلـــم األوملبـــي بالحصول على 

وســـام ثـــاٍن بعـــد الوســـام البرونـــزي 

للربـــاع عبد الواحد عزيـــز الذي حققه 

قبـــل أكثر مـــن نصـــف قرن فـــي دورة 

األلعـــاب األوملبية التـــي أقيمت في روما 

.1960 عام 

عمل رائع  يقوم به اتحاد التايكوندو بالتعاون مع نادي 
السكك في تشكيل مدرسة املواهب بلعبة التايكوندو بهدف 

خلق جيل جديد لهذه اللعبة املهمة.. 

مدرسة إلعداد النجوم في رياضة التايكوندو..
من هنا تبدأ رحلة التتويج من هنا تبدأ رحلة التتويج 

بالميداليات األولمبيةبالميداليات األولمبية
بغدد/ أحمد الساعدي
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فـــي  العالقـــة  املنـــازل  لتلـــك  كتـــب   

ذاكرتنـــا أن تحتفـــظ بهويتهـــا وتواجـــه 

صدمـــة التغييـــر فـــي البنـــاء والتوســـع 

ــن  ــة مـ ــوى الغالبيـ ــذي احتـ ــي الـ العمرانـ

املحـــالت الشـــعبية، فمـــا الـــذي يميزهـــا 

والوظيفـــة  الخصوصيـــة  صعيـــد  علـــى 

العمرانـــي؟  والتصميـــم 

البناء املحصن

ــكيل  ــة تشـ ــي بدايـ ــداد فـ ــرف بغـ ــن يعـ مـ

ـــا  ـــي تمام ـــام 1921 يع ـــة ع ـــة العراقي الدول

كيـــف بـــدأت تنشـــأ فيهـــا البيـــوت، فقـــد 

تغيـــرت الواجهـــات العامـــة وتســـارعت 

ـــد  ـــن بع ـــاء املحص ـــم البن ـــوات لتقدي الخط

ـــن  ـــوت م ـــك البي ـــن تل ـــة م ـــت الغالبي أن كان

البريطانيـــني  وجـــود  وســـاعد  الطـــني، 

إنشـــاء  علـــى  يومـــذاك-  -كمشـــرفني 

الكثيـــر مـــن املبانـــي ذات الطابـــع الجديـــد 

مـــن أجـــل أن تكـــون بغـــداد هـــي العاصمـــة، 

فقـــد فـــرض هـــذا األمـــر اإلداري بنـــاء 

والـــوزارات،  املؤسســـات  مـــن  العديـــد 

وفتـــح القـــرار تحديثـــًا مختلفـــًا جعـــل 

ــاطًا،  ــة ونشـ ــر حيويـ ــة أكثـ ــر املدينـ مظهـ

بمهـــارة  البريطانيـــون  اســـتعان  إذ 

ــوا  ــني وزاوجـ ــني العراقيـ ــال والبّنائـ العمـ

العمـــارة  بـــني  عمـــل  خطـــة  ضمـــن 

واالحتفـــاظ  جهـــة،  مـــن  الكالســـيكية 

مـــن  اإلســـالميني  والتـــراث  باملـــوروث 

الثنائيـــة  لهـــذه  ووفقـــًا  أخـــرى.  جهـــة 

ـــوت  ـــي للبي ـــم التراث ـــرة التصمي ـــأت فك نش

شـــهدت  متغيـــرة  بعناصـــر  فجـــاءت 

ــة  ــاء وطريقـ ــواد البنـ ــًا ملـ ــًا واختالفـ تنوعـ

ـــة  ـــة الحيوي ـــي والوظيف ـــم الخارج التصمي

يومهـــا  ومـــن  ألجلهـــا،  كرســـت  التـــي 

ــل  ــة تحمـ ــداد التراثيـ ــوت بغـ ــم بيـ ومعالـ

ـــراث اإلنســـاني.  هويتهـــا وحصتهـــا مـــن الت

التكوين الداخلي للبيت البغدادي

التراثيـــة  البيـــوت  يشـــاهد  مـــن  كل 

تســـتوقفه الواجهـــات وتعـــدد األشـــكال 

فالطـــراز  الخـــارج،  مـــن  الزخرفيـــة 

البنائـــي يبـــدو مصممـــًا بتقنيـــة وحرفيـــة 

زخرفيـــة  أشـــكال  لوجـــود  عاليتـــني 

بعضهـــا،  مـــع  متراصفـــة  وشـــبابيك 

قريبـــة  الشناشـــيل  تكـــون  مـــا  وغالبـــًا 

ــع  ــكل موسـ ــا بشـ ــة واجهاتهـ ــا مزّينـ منهـ

ـــا  ـــة لوجوده ـــباب الداعي ـــط، واألس ومتراب

تكمـــن فـــي إعطـــاء البيـــت حيـــزًا مـــن 

الصـــدارة الشـــكلية، باإلضافـــة لتغيـــر 

الجـــو ودخـــول ضـــوء الشـــمس،  فمـــن 

يتوقـــف عنـــد الشـــكل الداخلـــي للبيـــت 

ــمى  ــر يسـ ــاء آخـ ــن فضـ ــًا مـ ــراه متكونـ يـ

ــو  ــًا نحـ ــون منفتحـ ــذي يكـ ــوش( الـ )الحـ

أشـــعة  لدخـــول  الخارجـــي  الفضـــاء 

الشـــمس، تحيطـــه العديـــد مـــن الغـــرف 

وقـــد  املجـــاورة،  الصحيـــة  واملرافـــق 

عمـــد البنـــاؤون إلـــى إنشـــاء نوعـــني مـــن 

الســـقوف: األول -وهـــو التقليـــدي- يتكـــون 

مـــن األخشـــاب املرصوفـــة بشـــكل منســـجم 

وعليـــه عالمـــات ذات طابـــع تراثـــي، أمـــا 

ُشـــيد بطريقـــة  الثانـــي فقـــد  الســـقف 

الطابـــوق، وهـــذا أيضـــًا لـــه طـــرق، مـــن 

يكتشـــف  بناءهـــا  ويتأمـــل  يشـــاهدها 

ـــم  ـــا، فل ـــي تثبيته ـــني ف ـــة العامل ـــارة ودق مه

ـــودة  ـــب موج ـــية بالخش ـــة التكس ـــد طريق تع

ــة  اليـــوم بســـبب عوامـــل الطبيعـــة، نتيجـ

األمطـــار والريـــح وانتهـــاء عمـــر الخشـــب 

ـــول  ـــقف املعم ـــا الس ـــه، أم ـــوف لقدم املصف

ـــًا  ـــًا محافظ ـــزل قائم ـــم ي ـــوق  فل ـــن الطاب م

ــه.  ــى بنائـ علـ

الداخليـــة  األبـــواب  تـــزال  مـــا  أيضـــا 

مصنوعـــة مـــن الخشـــب، وغالبـــًا مـــا 

تحتـــوي علـــى أشـــكال نباتيـــة وزخرفيـــة، 

وصالبـــة  نوعيـــة  هـــو  يميزهـــا  ومـــا 

بالشـــكل  نجارتهـــا  وطريقـــة  الخشـــب 

ــو  ــباكًا هـ ــة تحمـــل شـ املحكـــم، وكل غرفـ

ـــاج  ـــدل أو الص ـــب الصن ـــن الخش ـــر م اآلخ

يتجـــاوز قياســـه  القويـــة، ال  األنـــواع  أو 

ـــة  ـــرف الداخلي ـــن، ألن الغ ـــن متري ـــر م أكث

ـــا  ـــددة، أم ـــاتها مح ـــون قياس ـــا تك ـــادة م ع

ـــراه  ـــا ن ـــاس مل ـــًا بالقي ـــدو مختلف ـــا فيب علوه

ــن  ــزة مـ ــا مميـ ــا جعلهـ ــذا مـ ــوم، وهـ اليـ

ــت  ــل الالفـ ــي. ولعـ ــار الداخلـ حيـــث اإلطـ

هـــو أن الغالبيـــة منهـــا خضعـــت إلعـــادة 

ـــف،  ـــن التل ـــكلها م ـــى ش ـــًا عل ـــم حفاظ ترمي

ـــوت  ـــددت البي ـــذا أن تع ـــي كل ه ـــم ف واأله

ــعبية.  ــالت الشـ ــا املحـ ــت بقربهـ فكانـ

أمكنة التراث املتجدد

القديمـــة  بغـــداد  مدينـــة  عـــن  عـــرف 

األماكـــن  مـــن  العديـــد  تضـــم  أنهـــا 

)املحـــالت(،  تســـمى  والتـــي  التراثيـــة 

ــي  ــني جانبـ ــد بـ ــن بعيـ ــذ زمـ ــمت منـ قسـ

تـــزال  ال  وهـــي  والرصافـــة،  الكـــرخ 

وأزقتهـــا  محالتهـــا  بتعـــدد  تحتفـــظ 

التـــي  التراثيـــة  بيوتهـــا  وشناشـــيل 

ــذي  ــي -الـ ــا العمرانـ ــى تكوينهـ ــب علـ تغلـ

العثمانيـــة  الدولـــة  نهايـــات  أنشـــئ 

وبدايـــات تشـــكيل الدولـــة العراقيـــة فـــي 

ـــاطة  ـــرم- البس ـــرن املنص ـــرينيات الق عش

الداخلـــي،  التصميـــم  حيـــث  مـــن 

فـــي  الخـــزف  إلـــى وجـــود  باإلضافـــة 

التكســـية الجداريـــة واأللـــواح الخشـــبية 

ـــد  ـــية، وتوج ـــها الهندس ـــا ونقوش بزخارفه

فـــي أعلـــى بيـــوت املحـــالت الشـــعبية 

الخشـــب  مـــن  املصنوعـــة  الشـــبابيك 

التقليـــدي، وكل مـــن يـــزور بغـــداد اليـــوم 

يتوقـــف عنـــد رؤيـــة بيوتهـــا التراثيـــة التـــي 

تتحلـــى بطابـــع شـــعبي يجعـــل الزائـــر 

يتســـاءل عـــن أصـــل مســـميات األماكـــن 

مثـــل محلـــة ســـيد ســـلطان علـــي، ومحلـــة 

ومحلـــة  والحيدرخانـــة،  علـــي،  قنبـــر 

ـــة  ـــني، ومحل ـــة، والهيتاوي ـــل، واملهدي الفض

وصبابيـــغ  والدهانـــة،  الديـــن،  ســـراج 

املحملـــة  األماكـــن  وعشـــرات  اآلل.. 

العريـــق. البغـــدادي  بالتـــراث 

تنســـجم  أنهـــا  فيهـــا  الالفـــت  ولعـــل   

بطابـــع اجتماعـــي متماســـك احتفظـــت 

بـــه الغالبيـــة مـــن البغداديـــني حتـــى يومنـــا 

هـــذا، ســـواء فـــي املناســـبات الدينيـــة أو 

ــة  أو الوطنيـــة، وشـــكلت تلـــك  االجتماعيـ

املحـــالت حالـــة فريـــدة التفـــت إليهـــا 

الدارســـون املهتمـــون بالشـــأن التراثـــي 

ـــي  ـــاتهم ف ـــات لدراس ـــا عين ـــن منه متخذي

الســـلوك االجتماعـــي والتكويـــن العمرانـــي 

وطبيعـــة التعايـــش الســـلمي الـــذي جمـــع 

ــي  ــيحيني فـ ــود واملسـ ــع اليهـ ــلمني مـ املسـ

اليـــوم،  نشـــاهدها  ال  انســـجام  حالـــة 

ــون  ــون يحتفظـ ــة الغربيـ ــا زال الرحالـ ومـ

-ضمـــن مذكراتهـــم- بأســـماء متنوعـــة 

ـــظ  ـــا يحتف ـــة مثلم ـــالت البغدادي ـــن املح م

ـــم  ـــرح معال ـــا وش ـــي بتعدده ـــخ العرب التاري

ــا . بيوتهـ

تشكل البيوت البغدادية 
القديمة معالم من التراث 

اإلنساني الذي يحتفظ 
به العراقيون، فقد كونت 
بهندستها وطريقة بنائها 

مشهدًا جماليًا يتناغم أمام 
كل من يتأمل خصائصها في 

التكوين املعماري وينظر 
ملهارة نشأتها وعلو أعمدتها 
املزخرفة وشبابيكها املطلة 
على نهر دجلةوهي محملة 

بالشناشيل وما تحمله من 
زخارف وتفاصيل ألشكال 

نحتية مختلفة،

خضير الزيدي

صروٌح تحاكي التاريخصروٌح تحاكي التاريخ
محالت وبيوت بغداد التراثية 
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تــــــــــــــــــــراثتــــــــــــــــــــراث

ـــي  ـــط العرب ـــي الخ ـــب ف ـــددة الجوان املتع

ــات  ــل والدراسـ ــلمات األوائـ ــاة املسـ وحيـ

التاريخيـــة.  فمـــن هـــي نبيهـــة  عبـــود، 

ـــي  ـــات ف ـــيتها الدراس ـــي نس ـــة الت العراقي

العـــراق، عـــدا الدكتـــور جليـــل العطيـــة 

ـــه  ـــة ل ـــي مقال ـــًا ف ـــا يوم ـــار إليه ـــذي أش ال

ـــور  ـــعبي، والدكت ـــراث الش ـــة الت ـــي مجل ف

محســـن مهـــدي وهـــو يحقـــق كتـــاب 

ألـــف ليلـــة وليلـــة.
 عالقة باملس بيل

مدينـــة  فـــي  عبـــود  نبيهـــة  ولـــدت 

ـــي  ـــون الثان ـــي 31كان ـــة ف ـــن التركي ماردي

ــارة  ــي التجـ ــل فـ ــل يعمـ ــد ظـ 1897 لوالـ

, وانتقلـــت الـــى رحمـــة اللـــه فـــي 15 

شـــيكاغو,  فـــي   1981 األول  تشـــرين 

ـــنوات  ـــت س ـــني عاش ـــن الزمن ـــني هذي وب

فـــي بغـــداد وأنجـــزت فيهـــا دراســـتها 

متخصصـــة  األولـــى  الجامعيـــة 

ــا  ــع عائلتهـ ــت مـ ــم انتقلـ ــخ، ثـ بالتاريـ

إلـــى الهنـــد حيـــث درســـت املاجســـتير 

فـــي  ثوبـــرون  إيزابيـــال  كليـــة   فـــي 

كلكتا.قبـــل ذلـــك، وفـــي بغـــداد،  كانـــت 

ــكرتيرة  ــل، السـ ــس بيـ ــة باملـ ــى صلـ علـ

فـــي  البريطانـــي  للمقيـــم  الشـــرقية 

بغـــداد، وقامـــت بالتدريـــس لفتـــرة فـــي 

ـــى  ـــا ال ـــل رحيله ـــة قبي ـــة العراقي العاصم

الهنـــد مـــع والدهـــا التاجـــر املحتـــرف 

الواليـــات  الـــى  ومنهـــا  واملتنقـــل،  

املاجســـتير  نالـــت  حيـــث  املتحـــدة 

ـــي  ـــالمية ف ـــات اإلس ـــي البردي ـــة ف الثاني

ـــادت  ـــم ع ـــام 1933, ث ـــطن ع ـــة بوس جامع

ــا  ــل رحيلهـ ــداد قبيـ ــي بغـ ــس فـ للتدريـ

ــوراه  ــال الدكتـ ــكا لتنـ ــى أمريـ ــة الـ ثانيـ

ــي  ــرقي فـ ــد الشـ ــي املعهـ ــام 1949 فـ عـ

جامعـــة شـــيكاغو علـــى يـــد أســـتاذها 

ــت  ــييبكبرلنك, وظلـ ــن  سـ ــؤرخ مارتـ املـ

تقاعدهـــا  حتـــى  املعهـــد  هـــذا  فـــي 

عـــام 1963 أســـتاذة ومنتجـــة بحـــوث 

ـــي  ـــط العرب ـــات  والخ ـــي القرآني ـــة ف مهم

وتحقيـــق البرديـــات وكتـــب متعـــددة.

 

ـــود  ـــة عب ـــذا أن نبيه ـــا ه ـــي حقلن ـــم ف امله

ــي  ــة  فـ ــق برديـ ــتطاعت تحقيـ ــد اسـ قـ

أصـــول ألـــف ليلـــة بالهنـــد، مؤكـــدة 

صلتهـــا بابـــن النديـــم، لكـــن ذلـــك 

ـــي  ـــد ف ـــاط الهن ـــى نش ـــني ال ـــه الباحث نّب

ــى  ــدة علـ ــة( جديـ ــف ليلـ ــة )ألـ صناعـ

يـــد الشـــيخ الشـــيرواني الـــذي نشـــر 

بالعربيـــة  كلكتـــا  فـــي  لهـــا  طبعـــة 

معتمـــدًا علـــى نســـخة وجـــدت فـــي 

ـــت  ـــي وق ـــا  ف ـــي كلكت ـــدي ف ـــب الهن املكت

ـــي  ـــه  لليال ـــني ترجمت ـــه إدوارد ل ـــر في نش

.1840 عـــام  الشـــهرزادية 

كتب التراث

ظلـــت نبيهـــة عبـــود، ســـواء فـــي كلكتـــا 

ــدة،  ــات املتحـ ــداد أو الواليـ ــد أو بغـ الهنـ

الـــى  كاملـــة  بصـــورة  منصرفـــة 

دراســـاتها فـــي البرديـــات اإلســـالمية 

ـــددة  ـــات املتع ـــدار املؤلف ـــا وإص وتحقيقه

ــي – ــراث العربـ ــب التـ ــق كتـ ــي تحقيـ فـ

اإلســـالمي التـــي زادت عـــن الثالثـــني 

دون أن تعطـــي لحياتهـــا الشـــخصية 

ـــن  ـــث ع ـــت تبح ـــد كان ـــًا, فق ـــًا فردي طابع

دون  البحـــث  فـــي  الذاتيـــة  الســـعادة 

ــواه!  سـ

صلـــة  علـــى  عبـــود  نبيهـــة  بقيـــت 

فـــي  للدراســـات  الشـــرقي  باملعهـــد 

تقاعدهـــا  بعـــد  بوســـطن  جامعـــة 

ـــرين االول 1981,  ـــي تش ـــا ف ـــى وفاته وحت

ـــتحق  ـــرة تس ـــة عط ـــا طيب ـــل ذكراه لتظ

واإلشـــادة. الـــدرس 

يهمنـــا هنـــا التعريـــف بهـــذه الشـــخصية 

العلميـــة العراقيـــة التـــي كانـــت مـــن أبـــرز 

الباحثـــني العراقيـــني الذيـــن درســـوا 

البرديـــات اإلســـالمية املوجـــودة فـــي 

جامعـــة بوســـطن، وقامـــوا بتحقيقهـــا، 

ومنهـــا البرديـــة التـــي اشـــتهرت بهـــا 

بالنســـبة  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  عـــن 

ـــود  ـــة عب ـــة. ونبيه ـــات الفولكلوري للدراس

ظلـــت كأســـتاذة للدراســـات اإلســـالمية 

فـــي الجامعـــات األمريكيـــة املتعـــددة 

بعيـــدة عـــن إطـــار العمـــل الفولكلـــوري 

ــي  ــيما فـ ــة، والسـ ــات املصاحبـ والدراسـ

تســـميتها  بســـبب  العربـــي  العالـــم 

 Nabia Abbott اإلنكليزيـــة  باللغـــة 

ـــة،  ـــن العربي ـــا م ـــمية ال تقربه ـــي تس وه

ــًا؟ ــة أيضـ ــون عراقيـ ــف تكـ فكيـ

ــد  ــي الهنـ ــاتذتها فـ ــر أن أسـ ــع األمـ واقـ

ـــوا  ـــم يهتم ـــة ل ـــات األمريكي ـــي الجامع وف

بهـــذا إال بقـــدر اهتمامهـــم بنشـــاطها 

البرديـــات  فـــي  ودراســـاتها  العلمـــي 

التاريخيـــة  ومؤلفاتهـــا  القديمـــة 

نبيهة عبود ..
الباحثون العراقيون

يتجاهلون رموز المعرفة
باسم عبد الحميد حمودي

انتقلت الباحثة الالمعة الدكتورة نبيهة عبود إلى رحمة 
الله في 15تشرين األول 1981 في شيكاغو, بعدما قدمت 

الكثير من الدراسات والبحوث املهمة على أصعدة التحقيق 
التاريخي والفولكلوري  واملعماري. 
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ــم  ــر قابليته ــًا لتطوي ــاس دوم ــعى الن يس

بتعلــم كيفيــة إخفــاء عاداتهــم الســيئة 

وميولهــم الغريبــة فــي فتــرة الخطوبــة 

لكســب ود الطــرف اآلخــر ومنعــه مــن 

التراجــع، ففــي لقــاء الخطوبــة األول، 

عاليــة  بكياســة  الطرفــان  يتصــرف 

مــا  أفضــل  ارتــداء  علــى  ويحرصــان 

إذا  مــا  يعرفــان  ال  لكنهمــا  لديهمــا، 

كان الطــرف الثانــي ســيميل نحوهمــا 

إذا  مــا  يعرفــان  ال  أنهمــا  كمــا  ال،  أم 

شــريك  ســيكون  الثانــي  الطــرف  كان 

كوابيســهم! شــريك  أو  أحالمهــم.. 

ما وراء وجه الفتاة

كان  إذا  مــا  لتحديــد  طريقــة  أفضــل 

الطــرف الثانــي يمكــن أن يتحــول إلــى 

ســماته  مراقبــة  هــي  رائــع  شــريك 

الشــخصية، فالرجــال الذيــن ال يكلفــون 

أنفســهم عنــاء النظــر إلــى مــا وراء وجــه 

ــن  ــخاص الذي ــم األش ــل ه ــاة الجمي الفت

ــاء ال  ــع نس ــادة م ــاف ع ــم املط ــي به ينته

ــذا،  ــن، ل ــي دواخله ــا ف ــم م ــن له يفصح

ــوه  ــا وراء الوج ــة م ــى رؤي ــاعدتك عل ملس

الجميلــة، إليــك جملــة عالمــات توضــح 

ــل  ــتكون أفض ــا س ــك ربم ــاة أحالم أن فت

ــالق: ــى اإلط ــك عل ــي حيات ــيء ف ش

بــني  متســاوية  العالقــات  كل  ليســت 

األزواج، فقــد تقــع املســؤولية علــى عاتــق 

فــي  رومانســيًا.  ليكــون  وحــده  الرجــل 

ــى  ــرك عل ــه يت ــر كل ــرى، األم ــاالت أخ ح

إقناعــه  تحــاول  دائمــًا  فهــي  املــرأة، 

ــل  ــي. أفض ــد رومانس ــي موع ــروج ف بالخ

العالقــات هــي تلــك التــي يعمــل فيهــا 

بقــاء  علــى  للحفــاظ  الشــريكني  كال 

جــذوة الحــب متقــدة.

مرحة ومتفائلة

ــات  ــدد العالق ــم ع ــش ك ــر مده ــه ألم إن

املنتظــم!  الضحــك  تتضمــن  ال  التــي 

لقــد صيــغ الضحــك كأفضــل دواء، ألنــه 

ــق  ــخص ويطل ــاة الش ــة حي ــن نوعي يحس

نشــعر  يجعلنــا  الــذي  )اإلندورفــني( 

بالرضــا. إذا كان بإمــكان شــخصني فــي 

ــة  ــذه عالم ــًا، فه ــكا مع ــة أن يضح عالق

ــتمتعان بصحبــة مرحــة. ــى أنهمــا يس عل

نحــوك،  خطيبــك  اســتمالة  أردت  لــو 

أظهــرت  فلقــد  معــه،  مرحــة  كونــي 

أكثــر  املرحــات  النســاء  أن  الدراســات 

جاذبيــة.

كمــا عليــك أن تكونــي متفائلــة، فالتفــاؤل 

يســاعدك علــى الشــعور بالراحــة وتقبــل 

نفســك، وهــذا يجــذب خطيبــك نحــوك.

تظهــر الدراســات أن النســاء املبتســمات 

جذابــات.   
ّ

أنهــن علــى  إليهــن  ينظــر 

كيفيــة  معرفــة  علــى  إذن  احرصــي 

االبتســام بالعينــني لتحقيــق أكبــر تأثيــر 

ممكــن. االبتســامة هــي طريقــة إلظهــار 

أنــه يمكــن التقــّرب منــك، مــا يشــجع 

أن  تذكــري  معــك.  للحديــث  رجــل  أي 

الرجــال يحبـــــــــون النســاء املبتســمات، 

اللواتــي يتبادلــن حــوارًا جيــدًا معهــم.

كثرة االحتياجات

الجميــع يريــد أن يشــعر بــأن الطــرف 

الثانــي بحاجــة إليــه مــن حــني آلخــر، 

إلــى  تحتــاج  ال  أن  الفتــاة  علــى  لكــن 

أن  هــو  األهــم  شــيء،  كل  فــي  الرجــل 

بمنحهــا  ملســاعدتها  مســتعدًا  يكــون 

تســتحقه. الــذي  االهتمــام 

فالرجــل يحتــرم املــرأة التــي يمكنهــا 

ــن  ــر م ــي الكثي ــها ف ــى نفس ــاد عل االعتم

املواقــف، فهــو ال يحــب االرتبــاط بزوجــة 

دون أهــداف أو طمــوح، هــو يريــد امــرأة 

كل  فــي  إليــه  تحتــاج  ال  ولكــن  تريــده 

ــيء. ش

توقعي منه األفضل

ــن  ــي يتوقع ــاء اللوات ــال النس ــب الرج يح

أفضــل مــا فــي الرجــال. إنــه يريــد أن 

ــعدها،  ــا ويس ــه له ــا لدي ــل م ــدم أفض يق

ــي.  ــد مثال ــد أح ــه ال يوج ــدرك أن ــه ي لكن

أيــام  هنــاك  ســتكون  أنــه  يعلــم  إنــه 

ــي  ــة ف ــيئ عقب ــه الس ــا مزاج ــرك فيه يت

ــإن  ــذا ف ــع، ل ــت ممت ــاء وق ــه لقض طريق

فتــاة أحالمــه هــي امــرأة لــن تتحمــل أي 

ــه. ــن جانب ــظ م ــلوك ف س

بحدود املعقول

الــكل يجــادل مــن وقــت آلخــر، لكــن مــا 

يجعــل العالقــة تــدوم هــو عندمــا يكــون 

كال الطرفــني قادريــن علــى التســامح 

هنــاك  أن  الواضــح  مــن  والنســيان. 

الزوجــة  مرونــة  شــيء.  لــكل  حــدودًا 

بحقهــا  أخطــأ  لــو  زوجهــا  بمســامحة 

بمســتوى  تنهــض  لــه  مســاندتها  أو 

. زواجهمــا 

أن تكون على طبيعتها

الجميلــة  بالطلــة  الفتــاة  تتمتــع  حــني 

بالراحــة،  ستشــعر  بمظهرهــا  وتهتــم 

علــى كل فتــاة أن تكــون بســيطة وصادقــة 

ــي  ــت تبن ــا. إذا حاول ــتمتع بوقته ــي تس ك

ــخصًا  ــذب ش ــي تج ــف ك ــلوب أو موق أس

ــة.  ــك بالنهاي ــيدرك ذل ــه س ــا، فإن نحوه

إحساســها بالســعادة وثقتهــا بنفســها، 

ســيجعالنها تحظــى بـــــــــرجل يقدرهــا.

أن ال تكرر أخطاءها

الحــب،  فــي  أخطــاء  جميعنــا  يرتكــب 

الرجــل  أحيانــًا  الفتــاة   تختــار  فقــد 

ــدث  ــذا يح ــتغلها، ه ــذي يس ــئ ال الخاط

ــو  ــع ه ــه الجمي ــا ال يفعل ــن م ــع، لك للجمي

التعلــم مــن أخطائهــم، إذا لــم تتعلــم 

مــن  ســتجذب  أخطائهــا  مــن  الفتــاة 

جديــد رجــاًل خاطئــًا نحوهــا.

إنشــاء  فــي  الرجــل  يرغــب  ال  كمــا 

ــًا،  ــة عاطفي ــرأة مضطرب ــع ام ــة م عالق

ــم  ــا فه ــًا، عليه ــر توازن ــون أكث ــي تك ولك

عليهــا  األمــر  لــزم  وإذا  مشــاعرها، 

العاطفــي. األلــم  مواجهــة 

منفتحة في مشاعرها

ــه  ــاة أحالم ــرى فت ــل أن ي ــب الرج ال يح

ــك.  ــباب ذل ــه أس ــح ل ــة وال توض منزعج

األمــر  ينطبــق  عادلــني،  نكــون  ولكــي 

نفســه علــى الرجــل الــذي يشــعر بالضيق 

ــة،  ــي النهاي ــريكته. ف ــار ش ــض إخب ويرف

ال  فتــاة  علــى  بالعثــور  الرجــل  يأمــل 

تخشــى مشــاركته مــا يــدور فــي ذهنهــا. 

إذا كانــت قلقــة، فعليهــا الثقــة بــه، وإذا 

كانــت مســتاءة، عليهــا توضيــح الســبب، 

بمــا  خطيبهــا  مشــاركة  دائمــًا  عليهــا 

ــا  ــًا بم ــو أيض ــاركها ه ــى يش ــدث، حت يح

ــه. ــدث ل يح

أن تعطيه مساحة من الحرية وال 

تكتم عليه أنفاسه

يمكــن لبعــض النســاء أن يتشــبثن بشــدة 

الرجــال  ومعظــم  الثانــي،  بالطــرف 

امــرأة  يريــد  إنــه  ذلــك،  يقــدرون  ال 

أال  لكــن  آلخــر،  وقــت  مــن  تحتضنــه 

تتعلــق بــه طــوال الوقــت. فمثلمــا هــي 

لهــا حياتهــا، ومثلمــا هــي تخــرج مــع 

صديقاتهــا، عليهــا أن تتيــح لــه مســاحة 

كافيــة للخــروج مــع أصدقائــه أيضــًا.

ترجمة: آالء فائق

تعد مرحلة الخطوبة من أهم املراحل في حياة الشريكني 
العاطفيني، لكن الكثير منهم ال يعطيها األهمية والدور الكبيرين 

برغم تميزها بالطابع الرومانسي، فالغالبية يتصورونها مجرد 
فترة وردية مليئة بالفراشات وأقواس قزح وأشعة الشمس الدافئة، 

وأكثرهم يعدونها فترة لتعزيز مشاعر الحب بني الطرفني، بينما 
هي فرصة ملعرفة كال الطرفني لبعضهما عن كثب، واكتشاف إذا ما 

كانا مناسبني لبعضهما أم ال.

كيف تكونين فتاة 
أحالمه؟

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

81 أســــــــرتــــــــيأســــــــرتــــــــي80



بني ثقافة تعد اإلنجاب وزيادة أعداد األوالد نعمة كبيرة، 
وتؤمن بأن الطفل يولد ورزقه معه، وبني ثقافة تعتقد 

بضرورة تحديد النسل بهدف تأمني حياة كريمة لألطفال، 
تراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية لألسرة العراقية 

في بلد بات عدد سكانه يتعاظم بفعل ارتفاع معدالت 
الوالدات، البد من نظرة وتأمل.

فكرة تستفزفكرة تستفز
المجتمع           المجتمع           

"تنظيم اإلنجاب"..

فكرة الطائي

عمليــة  عــن  الحديــث  فــإن  بالطبــع، 

شــجعت  بــالد  فــي  النســل  تحديــد 

العمليــة،  هــذه  املتعاقبــة  حكوماتهــا 

ــن  ــة م ــداد هائل ــى أع ــا إل ــل حاجته بفع

حــرب  مــن  تخــرج  وهــي  املقاتلــني، 

ــرة  ــب وفك ــث غري ــرى، حدي ــل أخ لتدخ

العراقيــني.  لــدى  مستســاغة  غيــر 

لكــن تنامــي الســكان خــالل العقديــن 

الفائتــني بــات مشــكلة حقيقيــة ال يمكــن 

إغفالهــا أو تجاهلهــا، فهــي تهــدد خطــط 

التنميــة فــي شــعب تــزداد فيــه معــدالت 

البطالــة والفقــر، ويعانــي مــن أزمــات 

مختلفــة يزيدهــا النمــو الســكاني تعقيدًا 

كذلــك  والكهربــاء،  الســكن  كأزمتــي 

تراجــع الحاصــل املحلــي فــي اإلنتاجــني 

والصناعــي. الزراعــي 

تحت سقف واحد 

تســتذكر ســيدة بغداديــة تلــك األيــام 

التــي عاشــت فيهــا عوائــل كبيــرة تضــم 

العشــرات مــن البنــني والبنــات تحــت 

ســقف واحــد، يتبــادل أبناؤهــا املالبــس 

ــب  ــر والكت ــك الدفات ــم، وكذل ــا بينه فيم

اإلخــوة  مــن  تنتقــل  التــي  املدرســية 

الكبــار إلــى الصغــار، كمــا اعتــاد أوالدها 

ــة  ــل إدام ــن أج ــا م ــياء كله ــم األش تقاس

ــد  ــاش العدي ــذا ع ــة، هك ــاة العائلي الحي

اآلبــاء  وكان  العراقيــة،  العوائــل  مــن 

واألمهــات يقــودون تلــك الســفينة داخــل 

البيــت وخارجــه برغــم كل مــا يحيــط 

ــاة، فظلــت تســير بتناغــم  بهــا مــن معان

ــا  ــعر أفراده ــن دون أن يش ــيابية م وانس

بمنغصــات أو تعــب الحيــاة اليوميــة أو 

ــود  ــث تس ــه، حي ــش وصعوبت ــك العي ضن

الجميــع.  بــني  واأللفــة  التعــاون  روح  

ضــرورة تحديــد النســل، حديــث بــات 

ــة،  ــل العراقي ــني العوائ ــرة ب ــداول بكث يت

ــي  ــط، الت ــغل وزارة التخطي ــات يش ــل ب ب

طاملــا حــذرت مــن النمــو الكبيــر للســكان 

فــي البــالد وبــني قدرتهــا علــى تلبيــة 

متطلبــات العيــش الكريــم ملجتمــع يتوقــع 

أن يصــل عــدد ســكانه -خــالل عقــد- إلــى 

ــراق  ــوس الع ــمة، إذ أن نف ــون نس 60 ملي

اليــوم تجــاوزت األربعــني مليــون نســمة، 

ــأن  ــر بش ــدل الدائ ــد الج ــر يزي ــو أم وه

ــل. ــد النس ــوع تحدي موض

هربًا من الضجيج..

ــة  ــة متزوج ــي موظف ــام -وه ــرب ابتس تع

عــن  العمــل-  يشــاركها  زميــل  مــن 

ــت  ــد أنجب ــا، فق ــرة زواجه ــعادتها بثم س

العشــر  الســنوات  فــي  أوالد  خمســة 

األولــى، وهــي اآلن حامــل فــي الشــهر 

األخيــر، فيمــا ضجيــج األطفــال حولهــا 

يحاورهــا  مــن  تســمع  بالــكاد  يجعلهــا 

مالــم يرفــع صوتــه.

تختفــي  مــا  ســرعان  ســعادتها  لكــن 

حينمــا تشــعر أن البيــت بــات صغيــرًا 

ــة، وبــات أوالدهــا  ال يتســع ألفــراد العائل

منهــم  لــكل  خاصــة  بغرفــة  يطالبــون 

-مثــل اصدقائهــم-. ومــع هــذا ترفــض 

ــد  ــرة تحدي ــش فك ــيدة أن تناق ــذه الس ه

النســل، فهــي تؤمــن أن األوالد نعمــة، وأن 

ــه. ــه مع ــا ورزق ــى الدني ــي إل ــل يأت الطف

الســهل  مــن  وحده..ليــس  باملــال  ليــس 

ــذ  ــائدة من ــم س ــة مفاهي ــك منظوم تفكي

أزمنــة ماضيــة لــم تشــهد هــذا التعقيــد 

االجتماعــي، وإقنــاع أفرادهــا أن تحديــد 

النســل مســألة مهمــة لألســرة واملجتمع، 

ومــن املؤكــد أن املجتمــع العراقــي يحتــاج 

إلــى الكثيــر مــن الوعــي للتعامــل مــع 

ــده.   ــل، أو تحدي ــوازن النس ــألة ت مس

الحياة تزداد صعوبة 

إنــه  تربويــة-   – حبيــب  فاليــر  تقــول 

"كلمــا تقدمنــا فــي الحيــاة فإنهــا تــزداد 

صعوبــة وتعقيــدًا، لذلــك، فالبــد لنــا من 

ــب  ــذه املصاع ــف ه ــث لتخفي ــعي حثي س

وتفتيــت ُعقــد الحيــاة لرســم مســتقبل 

جيــد لــألوالد يحفــظ كرامتهــم ويحقــق 

لهــم الحيــاة الســعيدة، لكــن لتحقيــق 

مــا نبغيــه ألوالدنــا البــد مــن وضــع خطــة 

علميــة مدروســة تحقــق تلــك األهــداف، 

أول هــذه األهــداف -مــن وجهــة نظــري- 

إن  أقــول  فأنــا  اإلنجــاب،  تحديــد  هــو 

تربيــة ولديــن تربيــة صالحــة ونافعــة 

ــة قــد ال تســيطر  ــة ثالث أفضــل مــن تربي

ــًا  ــردًا وخارج ــون منف ــم ليك ــى أحده عل

عــن إخوتــه فــي الســلوك االجتماعــي، 

-أو  اإلنجــاب  تحديــد  فــي  أننــا  كمــا 

تنظيمــه- نتمكــن مــن توفيــر مســتلزمات 

عبدالحســني   " لعوائلنــا.  كريــم  عيــش 

يســتذكر  كاســب-   عامــًا،   60- خلــف 

كانــوا  فقــد  البســيط،  حياتــه  أســلوب 

واحــد  بيــت  يجمعهــم  وأخــوات  إخــوة 

لكــن  الجميــع،  يســع  ممــدود  وفــراش 

ــون  ــاء يبحث ــات األبن ــت وب ــوال تبدل األح

"أنجبــت  يقــول:  االســتقاللية.  عــن 

زوجتــي ســبعة أوالد، وصرنــا عائلــة مــن 

ــاث،  ــور وإن ــني ذك ــا ب ــخاص م ــعة أش تس

ال تشــغلنا متطلبــات الحيــاة فيــوم يأتــي 

وآخــر يمضــي."

 طفل واحد 

الجيــل الجديــد مــن الشــباب، املتزوجني 

حديثــًا، يفكــرون بطريقــة مختلفــة عمــا 

فهــم  عبدالحســني،  العــم   بــه  يفكــر 

ينظــرون إلــى الحيــاة مــن منظــار آخــر ال 

يفكــر بدوامــة توالــي األيــام و إنمــا "كيــف 

أعيــش يومــي وأحقــق فيــه ذاتــي، وكيــف 

إضافــة  اليــوم  هــذا  يكــون  أن  يمكــن 

ــي."  ــي حيات ــدة ف جدي

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

83 أســــــــرتــــــــيأســــــــرتــــــــي82



البـذاءِة  ترويـج  خلـَف  يَقـف  مـن  ُتـرى   

مواقـع  عبـر  الفتيـات  إلـى  امُلبطنـة 

الطّشـة  ونجـوم  ميديـا  السوشـيال 

واالنحطـاط، ومـا هـو سـّر تقاطـع جيـل 

الخجـِل  ثقافـِة  مـع  ميديـا  السوشـيال 

عليهـا  ـت  تربَّ التـي  العامـة  واالداِب 

أجيالنـا السـابقة، وملاذا تحولـت املوضُة 

املمـزق  والسـتايل  الهجينـة  البناتيـة 

والوقاحـة؟! للتمـرِد  رمـٍز  إلـى  القبيـح 

جرأة وقناعة

"ال أحـد يحـدد لالخـر مـا يلبسـه وال مـا 

بامللبـس  العدوانيـة  وعالقـة  بـه،  يتلفـظ 

الـراي  إبـداء  حـق  لهـم  واآلبـاء  خرافـة، 

فقط، أمـا القناعة فهي قرار شـخصي.."

تمـرٌد واسـتهجاٌن، بداتـه ريتـا جاكـوب، 

وهي شـابة عشـرينية مولودة فـي إنكلترا 

مـن أصـل عراقـي.. تقـول جاكوب:

مـا أتلفـظ به ومـا أرتديـه، محتشـمًا كان 

أم ممزقـًا، هـو شـاني الخـاص، وراحتـي 

لبـس  فـي  أجدهـا  والذوقيـة  النفسـية 

يمنحنـي  تصميمـه  ألن  امُلمـزق  الجينـز 

والجـراة  املالـوف  عـن  الخـروج  فرصـة 

تكبيـر  أتعمـد  أحيانـًا  أنـي  لدرجـة 

فتحاتـه ليكـون أكثـر إثـارة، وعـدم لبسـه 

باملقابـل  محترمـة،  فتـاة  اننـي  يعنـي  ال 

ارتـكاب  حـق  يمنحنـي  ال  لبسـه  فـإن 

فـإن  التفاصيـل  باقـي  أمـا  األخطـاء، 

اإلنسـان بعمـر املراهقـة له حق اكتشـاف 

األشـياء وتجربتهـا بنفسـه مثـل التدخني 

واملغامـرات األخـرى، الحيـاة فـي أوروبـا 

فضـاء مفتـوح مـن الحريـات، إذ ال مكان 

املتوارثـة. والتقاليـد  للعـادات 

 وقاحة وضياع

بإهـدار  قمـت  إذا  بامتيـاز  "حمقـاء 

أن  ملجـرد  النرجيلـة  ببربيـش  صحتـي 

بإصـرار  وغبيـة  متحـررة،  عنـي  ُيقـال 

حينمـا أحط من شـان أخالقـي باأللفاظ 

بالجريئـة.." أنعـت  أن  ملجـرد  البذيئـة 

العراقيـة  الشـابة  ردت  االنفعـال،  بهـذا 

معهـد  فـي  الطالبـة  اللـه،  عطـا  رنـا 

املعلمـات، علـى كل مـن تعتقـد بالحريـة 

قائلـة: امُلطلقـة، 

الفتيـات  ويجاملـون  يتقربـون  الشـباب 

عـن  ألسـنتهن  تتـورع  ال  اللواتـي 

اللواتـي  أو  البذيئـة  بالكلمـات  املجاهـرة 

 
ّ

أفواههـن النرجيلـة  بربيـش  يفـارق  ال 

بربيُش نرجيلة قاتل، وبنطاُل جينٍز باٍل وممزق، وقائمٌة طويلة 
من األلفاِظ البذيئة التي يكاد يتحول استخدامها في الجِد 

واملزاِح إلى ثقافٍة شفاهيٍة هجينٍة تجعل كّل من ينظر ويستمع 
ألصحابها يشعر باّن وجود االباِء صاَر مكماًل ألثاِث البيت.

نساٌء يتمردن 
على التقاليد  

ببنطال ممزق و نرجيلة..  

 امنة الموزاني
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حينمـا  لكـن  واملقاهـي،  الحفـالت  فـي 

يفكـرون باالرتبـاط أو يصنفـون الفتيات 

أخالقيـًا فإنهـم ال يضعـون "املتحـررات" 

املستنسـخ  االنفـالت  خانـة  فـي  ااّل 

والطاشـات  )الفاشنسـتات(  مـن 

مهمـا  األمـر  نهايـة  وفـي  والبلوكـرات، 

الفتيـات  بـني  السـلوكيات  تلـك  شـاعت 

السـوي  النمـوذج  يبقـى  مجتمعاتنـا  فـي 

املعيـار. هـو  واملتـزن 

سياسة وتكنولوجيا

مجـال  فـي  املتدربـة  الالمـي،  عبيـر 

السـويد،  فـي  االجتماعـي  البحـث 

الثقافـي  الفـارق  إلـى  أشـارت 

بـني املجتمعـات "ففـي السـابق 

فـي  السـن  كبـار  نشـاهد   كنـا 

املقاهـي هم فقط مـن يدخنون 

االن  النرجيلـة،  أو  السـائر 

أصبـح منظـر الفتيـات اللواتي 

صادمـًا."  بهـا  يتفاخـرن 

وتسـتدرك محـذرة: الكارثـة أن 

مـادة "املعّسـل" مخلوطـة بمواد 

مخـدرة. كذلك الحال بالنسـبة 

لأللفـاظ البذيئـة التـي وجـدوا 

لهـا تبريـرًا وقحـًا ال عالقـة لـه 

بالـذوق والتربيـة. مضيفـة: أما 

فـإن  املمـزق،  الجينـز  ظاهـرة 

لهـا تاريخـًا قديمـًا يمتـد إلـى سـبعينيات 

الثقافيـة  )بانـك(  حركـة  مـع  القـرن 

اعضاوهـا  يقـوم  كان  التـي  املتمـردة 

بتدميـر السـلع كنوع مـن االحتجاج، ومن 

نظـر  تلفـت  الصيحـة  هـذه  بـدات  هنـا 

صنـاع املوضـة الذيـن قامـوا بتوظيفهـا.

أمـا التربويـة زهراء الزبيـدي، فاعتبرت 

أن تدنـي االخـالق واليـاس بـني الشـباب 

وتدهـور العالقـات االجتماعية قـد تزيد 

التكنولوجيـا  ألن  انتشـارًا،  الرفـض 

مـن  همـا  اإللكترونيـة  والتحديثـات 

األمهـات  تقاليـد  ال  حياتهـم،  يصوغـان 

والجـدات، ومـا يتلفظـون بـه مـن كلمـات 

بذيئـة هـي بنظرهـم مجـرد كلمـات غيـر 

جريئـة  كونهـا  اجتماعيـًا  فيهـا  مرغـوب 

وعالمـة من عالمات الشـباب واالنفتاح.

تشويه وانهيار

الكاتـب والتربـوي علـي خضـر أكـد علـى 

أن هنـاك غـزوًا ثقافيًا ممنهجـًا يتعرض 

التشـويه  لـه الجيـل مـن خـالل حمـالت 

الفكـري، موضحـًا بتفصيـل:

والبـذاءة  بالجينـز  الفتيـات  تعّلـق 

ومغذيـات  أسـباب  أهـم  هـو  والنرجيلـة 

والسـبب  وضياعهـا،  الشـخصية  تهديـم 

ميديـا  السوشـيال  لعنـة  هـو  الرئيـس 

للقيـم  هدامـة  أفـكار  مـن  ُينشـر  ومـا 

ممنهـج  وتدميـر  العـام،  املسـتوى  علـى 

لشـخصية الفـرد على املسـتوى الخاص، 

الحسـابات  مـن  كثيـرًا  أقصـد  وهنـا 

املليونيـة  والبيجـات  والوهميـة  العلنيـة 

ذات األهـداف الهدامـة، والعتـب واللـوم 

بالدرجـة األولـى يقعـان علـى ولـي األمـر 

ومسـوول  كمـربٍّ  بـدوره  يقـم  لـم  الـذي 

والسـيما  بالكامـل،  أسـرة  تربيـة  عـن 

الفتيـات  بعـد تسـويق فكـرة التربيـة فـي 

بعـض املجتمعـات األوروبيـة التـي تعطـي 

املراهق حق االسـتقاللية فـي حياته عند 

بلوغه سـن الخامسـة عشـرة وما بعدها، 

وهـذه هـي السـن األخطر، وهنـا تحديدًا 

تاثـرت  قـد  العراقيـة  العائلـة  أن  نجـد 

بهـذا املبداوأهملـت متابعـة أو محاسـبة 

املراهـق فـي تلـك املرحلـة التـي أدت إلـى 

الصحيحـة. غيـر  السـلوكيات  تلـك 

ذات مـرة سـالت ولـي أمـر أحـد الطالب 

في املدرسـة عن سـّر تشـدده في السـابق 

وعـدم موافقته على ذهاب ابنه ملمارسـة 

رياضـة كـرة القـدم في إحدى السـاحات 

الرياضيـة، فعلـل األمـر بانه يخـاف على 

ابنـه مـن أن ينحـرف، وهذا الـكالم كان 

هـو  واليـوم  تقريبـًا،  سـنوات  عشـر  قبـل 

ذاتـه مـن يجلـب النرجيلـة البنـه معلـاًل 

تغيـر، وحقيقـة  قـد  الزمـن  بـان  الفـارق 

ال أعـرف مـاذا يقصـد، برغـم أن الزمن 

واحـدة.  والتربيـة  واحـد  والخطـا  واحـد 

بالدرجـة  األهـل  دور  غيـاب  فـإن  إذًا، 

املعاييـر  لتلـك  سـمح  مـن  هـو  األسـاس 

البائسـة أن تتمدد وتسـمح لدعاة التحرر 

والبـذاءة والال أخالق بالظهـور والتغلغل 

فـي أوسـاط الشـباب وحثهـم علـى ذلـك 

بدواعـي الثـورة علـى التقاليـد املتخلفـة، 

والسـيما أن اعتقـاد الفتيـات املراهقـات 

بقـوة  مشـروطة  الكالميـة  البـذاءة  بـان 

الشـخصية صـار يقينـًا بعـد أن أشـاعت 

شـخصيات السوشـيال ميديا من النساء 

اللواتـي  والفاشنسـتات  التحـرر  ودعـاة 

األمـر  يصـل  بـل  بالبـذاءة،  يجاهـرن 

فـي  معيبـة  مصطلحـات  اسـتخدام  إلـى 

النقاشـات، كذلـك الشـتم وسـب الـذات 

األمـر  يصـل  أن  فـي  مانـع  وال  اإللهيـة، 

العـري  إلـى  تصـل  خطـرة  حـدود  إلـى 

مـرة  مارايتـه  وهـذا  العلـن  فـي  امُلطلـق 

فـي  الفيسـبوك  صديقـات  إحـدى  عنـد 

خاصيـة األسـتوري وهـي تعـرض صـورة 

لهـا بحركـة إيحائيـة جنسـية مـع ظهـور 

جـزء مـن جسـدها وتقـول متهكمـة "فـي 

سـوى  للمـراة  مـكان  ال  الليـل  منتصـف 

بيـت فحلهـا.."

اتضـح  هـذه،  التحقيقيـة  جولتنـا  وفـي 

لنـا مـن خاللهـا أن هنـاك غـزوًا ثقافيـًا 

التمـرد  ثقافـة  تسـويق  يحـاول  ممنهجـًا 

التحـرر  عناويـن  تحـت  والوقاحـة 

يبـدا  واالنفتـاح، وأن تدميـر الشـخصية 

هـو  تختـاره  مـا  كل  بـان  إقناعهـا  مـن 

الشـخصّي،  وذوقهـا  االكتشـاف  حـق 

وأن ال أحـد لـه الحـق فـي توجيـه النصـح 

واملوعظـة لتقويـم تصرفاتهـا، ألن طاعة 

قديمـة،  موضـة  واحترامهمـا  األبويـن 

وأن هنـاك قصـورًا واضحـًا فـي احتـواء 

الخفّيـة،  عواملهـم  عـن  والعزلـة  األبنـاء 

التربويـة  الهيئـات  أو  اآلبـاء  مـن  سـواء 

تربويـًا  دورًا  تمـارس  أن  يفتـرض  التـي 

تعليميـًا. يكـون  أن  قبـل 

تدعوتدعو  

شبكةشبكة  االعالماالعالم  العراقيالعراقي  
جميعجميع  الرشكاتالرشكات  التجاريةالتجارية ) )افراداافراداً ً ومؤسساتومؤسسات( ( الراغبنيالراغبني  ببثببث  

االعالناتاالعالنات    وو  الحصولالحصول  عىلعىل  الرعاياتالرعايات  للربامجللربامج  التلفزيونيةالتلفزيونية  

واالذاعيةواالذاعية  االتصالاالتصال  عىلعىل  الرقمالرقم  ))0782807083807828070838((

اواو  املراسلةاملراسلة  عربعرب  الربيدالربيد  االلكرتوينااللكرتوين  

Mark@imn.iqMark@imn.iq
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ـــي  ـــاء الت ـــة األزي ـــل مصمم ـــس أبفي ايري

ــع  ــض لتسـ ــت األبيـ ــا البيـ ــد معهـ تعاقـ

ـــا  ـــهرتها وتصاميمه ـــبب ش ـــات بس رئاس

املختلفـــة، وهـــي مصممـــة أمريكيـــة 

ـــن  ـــاء وم ـــة أزي ـــد أيقون ـــد 1921 وتع موالي

ـــوارها  ـــدأت مش ـــهر، ب ـــة األش ـــوز املوض رم

ــد  ــم كارل الغرفيلـ ــا املصمـ ــع زوجهـ مـ

منـــذ الخمســـينات.

واملغايـــر  الخـــاص  أســـلوبها  ألبفيـــل 

ـــا  ـــادة تأهيله ـــي وإع ـــم املبان ـــي تصمي ف

وهـــذه  بداياتهـــا،  فـــي  فنـــي  بشـــكل 

دفـــع  بالعمـــل  الحافـــل  التاريـــخ 

املنتجـــني الـــى عمـــل فيلـــم وثائقـــي 

 .201٤ عـــام  ســـيرتها  عـــن 

 ImG ـــركة ـــع ش ـــدًا م ـــام 2019عق ـــت ع وقع

كعارضـــة أزيـــاء فـــي ســـن ال97، وفـــي 

ـــي  ـــالن تلفزيون ـــي إع ـــت ف ـــام 2016 غن ع

للســـيارة الفرنســـيةDs3 وكانـــت وجهـــا 

 Blue(  للعالمـــة التجاريـــة األســـترالية

ــاب  ــام 2018، كتـ ــرت عـ Illusion(.. ونشـ

ــل  ــس أبفيـ ــوان" أيريـ ــة بعنـ ــيرة ذاتيـ سـ

Iris Apfel: Acci- الصدفـــة"  )أيقونـــة 

هـــذا  احتفلـــت  dental Icon(.ايريـــس 

ـــى  ـــي بمنته ـــا ال100 وه ـــام بميالده الع

املـــرح والحيويـــة والنشـــاط واألناقـــة، 

كمـــا انهـــا تعشـــق النظـــارات الكبيـــرة 

ـــاس  ـــرف الن ـــا يتع ـــادة م ـــول ايريس:ع تق

علـــى نظاراتـــي الكبيـــرة قبـــل التعـــرف 

ــة  ــيق مجموعـ ــت بتنسـ ــذا قمـ ــّي ،لـ علـ

ــة لـــدي وتقـــول:  مـــن 100 اطـــار مفضلـ

ـــعيدًا  ـــون س ـــم أن تك ـــن امله ـــا م ـــي عاملن ف

أكثـــر مـــن أن ترتـــدي مالبـــس أنيقـــة.

ـــة  ـــات ثمين ـــل مقتني ـــك أبفي ـــك تمتل كذل

كثيـــرة منهـــا نظـــارة كوكـــو شـــانيل 

وفـــروا لثعلـــب أحمـــر تمـــت صناعتـــه 

قبـــل أكثـــر مـــن قـــرن 

ايريس أبفيل ..
I R I S  A P F E L
إعداد الشبكةعرابة األزياء ذات الـ 100 عام

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )392392( ( 3131 تشرين االول  تشرين االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

89 ازيـــــــــــــــــــــاءازيـــــــــــــــــــــاء88
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شوربة الفِطر
)تكفي لخمسة أشخاص(

تعد شوربة الفِطر اللذيذة من 
الشوربات الغنية بالعناصر 

الغذائية املفيدة للجسم، ومن 
األطباق التي ال تكّلف الكثير، 

إضافة إلى كونها من األطباق 
الشهية التي سيتسابق عليها 

أفراد عائلتك لتناولها وطلبها 
منك مرارًا ...

املقادير
*عشر حّبات من الفِطر 

الطازج او املعلب .
* ثالث مالعق طحني .

* ملعقة كبيرة من الزبدة .
* ملح وفلفل أبيض .

*  مكعب ماجي ورشة من جوزة 
الطيب. 

*  كوبان من الحليب السائل.
*  كوب من الكريمة السائلة.

* كوبان من املاء. 

  تعتبر كبة السميد التركية من 
االطباق التركية الشهية للغاية و 

ال نستطيع معرفة جودتها اال بعد 
تجربتها  ، فهي تختلف في عجينة 

الكبة والحشوة قلياًل عن الكبة التي 
اعتدنا عليها إذ تحتوي على الكثير 

من املكونات التي ال تكون متواجدة في 
طبق الكبة التقليدي و من بينها مزج 

البرغل مع السميد واضافة معجون 
 الطماطم الى عجينة الكبة . 

 املقادير : 
 1-كوبان من البرغل 

 2- كوبان من السميد 
 3- ملح و فلفل اسود 

٤- ملعقة كبيرة فلفل احمر ) بابريكا 
) 

 5- ملعقتا طعام من معجون الطماطم .
 مقادير الحشوة :

 1- نصف كيلو لحم مفروم بدون دهن
 2- حبتا بصل مفرومة

 3- باقة بقدونس مفرومة 
 ٤- ملعقة طعام معجون طماطم

 5- نصف كوب جوز 
 6- ملح وفلفل اسود 

 7- حبة جزر مبروشة
 8- ملعقة طعام بابريكا 

 9- رشة فلفل حار )حسب الرغبة( 
 10- دبس الرمان 

 طريقة اإلعداد : 
1-  نسخن الزيت في مقالة على النار 

و نضيف البصل املفروم و يقلب مع 
رشة ملح و يترك حتى يشقر ، نضيف 

اللحم املفروم ويقلب جيدا مع الجزر و 
تقلب املكونات معًا وتترك حتى ينضج 

اللحم .
2- يضاف امللح والفلفل االسود 

والبابريكا و الفلفل الحار و معجون 
الطماطم والجوز وتقلب معًا ، ثم 
نضيف البقدونس املفروم و تقلب 

جميع املواد بامللعقة و ترفع من النار 
وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا و نضيف 

 ملعقة من دبس الرمان .
3- نضع البرغل الناعم في وعاء 

ونضيف السميد وملعقة كبيرة من 

امللح ونخلط املكونات ثم نضيف 
كوبني من املاء الدافىء ونفرك 
املكونات معًا باليد حتى تتشكل 

العجينة ونتركها ترتاح في البراد 
 لساعتني .

٤- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم 
والفلفل األسود واألحمر والبابريكا 

ونعجن املكونات بالعجانة الكهربائية 

 أو باليد حتى تتشكل عجينة الكبة .
5- نقوم بتشكيل قطع الكبة بشكل 

متساوي  ونضع فيها كمية مناسبة 
من الحشوة ثم نغلقها جيدًا ، حتى 

تنتهي كمية العجينة ثم نحمي كمية 
وفيرة من  الزيت في مقالة عميقة 
ونقلي حبات الكبة ، تقدم مع دبس 

الرمان والسلطات .

كبة السميد كبة السميد 
بـدبس الــرمانبـدبس الــرمان

    تعتبر الكنافة من الحلويات الشهيرة التي تزين املوائد 
خاصة فى شهر رمضان الفضيل ، وهي مفضلة لدى 

العديد من الشعوب يبدع فيها كل شعب بطريقته الخاصة 
التقليدية ، و تعتبر الكنافة التركية من الحلويات ذات 

 مذاق مميز  ولذيذ وسهلة التحضير  … 
 املقادير  : 

 1- نصف كيلو عجينة كنافة .
 2 - نصف قالب زبدة غير مملحة او دهن حر .

 3- 250 غرام جبنة غير مملحة ) موتزريال او قشقوان (
 ٤- ثالث مالعق قشطة ) اختياري ( 

 5- فستق للتزيني 

 6- قطر ) شيرة ( 
 7- قشطة او بوظة فانيليا للتقديم 

 طريقة اإلعداد : 
1- نبدأ بإعداد الشيرة ) القطر ( ، نضع 2 كوب سكر 

مع كوب ونصف ماء في قدر على النار مع ملعقة عصير 
الليمون و فانيليا و تترك على النار حتى يذوب السكر 

و يترك 10 دقائق حتى يصبح املزيج سميكًا و يرفع من 
 النار و يترك يبرد تماما . 

 2- نقّطع عجينة الكنافة الى قطع صغيرة بواسطة اليد .
3- نقوم باذابة الزبدة ، و نمزج الكنافة مع الزبدة جيدًا 

 حتى تتخلل الزبدة كل العجينة . 

٤- نضيف ملعقة سكر مطحون الى املزيج السابق ويخلط 
 جيدا .

5- نقّطع الجبنة الى قطع صغيرة و نضيف اليها القشطة 
 وتخلط معًا .

6 - في اطباق صغيرة … ُتدهن بالزبدة و نضع طبقة من 
العجينة ونضغط عليها باليد جيدًا ، ثم نضيف طبقة من 

 الجبنة و نضع طبقة ثانية من عجينة الكنافة . 
7- نسخن الفرن على درجة 200 مئوية ونضع اطباق 

الكنافة و تترك في الفرن حتى يشقر الوجه و تخرج و 
 ُتسقى بالشيرة الباردة الدافئة . 

8- تقدم الكنافة وهي ساخنة و تقدم مع البوظة او 
 القشطة و تزين بالفستق االخضر .

 مالحظة : يمكن استخدام صينية فرن كبيرة بدل 
االطباق الصغيرة .

 الكمية تكفي 10 أشخاص 

الكنافة التركية بالجبنة
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لهذا  املالية  وملصروفات  النفسية  الضغوط  عليكم  تسيطر 

تعريض  عدم  عليكم  لذا  العمل   مواقع  في  والحذر  الوقت 

أنفسكم للمتاعب البدنية  في هذا الوقت نحتاج أن نأخذ وقتا 

ملراجعة أنفسنا  كما علينا أن  ال نعتمد فقط على 

الحظ فاألجواء ال تسمح لنا بإجراء تغيرات .

 إذا لم نحسن التصرف  في هذا الوقت فقد تزداد مصروفاتنا 

بشكل كبير والبعض قد يواجه صعوبة داخل العائلة ، نحتاج 

الى وقت إضافي   للبدء بمشروع بناء دار سكن أو أن ننتقل إلى 

القيام  نرغب  ما  لترتيب  خطة  وضع  علينا  عمل 

فيه بشكل أفضل فنحن بشكل عام في األجواء  

تحتاج للكثير من التدبير.   

تزال   ال  إذ  مالية   مكاسب  على  نحصل  أن  نحتاج 

اهتمامنا  ينشد  الفترة  هذه  .خالل  متعبة  ميزانيتنا  

بظروفنا املهنية. والكثير يتابع وبتواصل إعادة الجزء 

أخر  لوقت  االنتظار  عليكم  العمل  في  املفقود 

لكسب نتائج جديدة. 

الن  نحتاج  السابقة  املالية  املصروفات  تعويض  علينا 

املبالغة  درجة  دون  لكن  أعمالنا  على  تأكيديني  نكون 

البعض يجد لديه رغبة إلجراء تغيرات عاطفية   لدينا 

عدم  علينا  سلبيا  مركبة.  أو  ممتلك  لشراء  الفرصة 

عالقاتنا  في  الجدل  تعتمد  مواقف  تطوير 

والسيما العاطفية.

وضعنا  إلــى  ننتبه  أن  علينا  يجب  األحـــوال  أفضل  في 

لذا   نرغب  ما  مثل  تسير  ال  فاألمور  والنفسي  الشخصي 

الوضع  أن  والسيما  جديدة  بخطوة  نقوم  ال  أن  علينا 

على  تدريجي  بشكل  توازنه  يستعيد  بدأ  العاطفي 

بشكل  تتقدمون  زلتم  صعوبات  ــود   وج رغــم 

منتظم  انتم لستم في طاقة الحظ.

أو  بسفر  القيام  فرصة  فيها  تتأخر  قد  التي  األوقات  من  يعد 

االستعداد ملناسبات اجتماعية عليكم أن تكونوا أكثر انضباطا 

في الجانب املالي تعزيزا ألوضاعكم وقد يكون العمل هو أهم 

للحصول  نسعى  أو  خارجية  مؤسسة  مع  نتعاقد  كأن 

قد  أيضا  أكاديمي  ملوضوع  دراسية  زمالة  على 

نؤجل موضوع خطبة أو زواج. 

أنفسكم  تجدون  لذا  رأيه  عليكم  يفرض  من  تجدون  قد   

اقرب للتوتر وعدم االرتياح قد تكون توجهات البعض منكم 

أما  اإلعالمية   واملؤسسات  األماكن  في  فرص  إيجاد  نحو 

يحتاج  فالوقت  والعاطفي  النفسي  الصعيد  على 

من  الفرص   تأتي  قد  كما  التشجيع  من  ملزيد 

خالل السفر .

بشكل  نصل  كي  دقيق  بشكل  أهدافنا  نحدد  أن  نحتاج   

فرصة  لدينا  نجد  قد  لتحقيقه  نرغب  ما  إلى  تدريجي  

اإلهمال  أصابها  التي  أعمالنا  يخص  موضوع  ملتابعة 

أن  الفترة  هــذه  خــالل  بحاجة  نحن   . والتعثر 

ونكثف من محاوالتنا  أنفسنا  واثقني من  نكون 

لنحصل على دعم من رؤسائنا في العمل.

ليس هو الوقت املناسب للتوقيع على عقد عمل أو التخلص 

من بعض اإلجراءات الروتينية  والسيما إن فرص السفر 

عروضنا  نؤجل  أن  علينا   أمامنا   تلوح  قد   , الخارجي 

.أما  مناسبة  أكثر  لوقت  جديدة  ملشاريع  وأفكارنا 

سلبيا فأن علينا أن نضبط ميزانيتنا املالية.

وهللا اعلم

أن  تجبرنا  تحوالت  تنتج   قد  بنا  تحيط  التي  التناقضات 

نلتزم بقواعد جديدة والسيما في العمل والحياة الشخصية 

وعدم  بنا  يمر  الــذي  الحدث  مواكبة  إلى  يحتاج  فالحظ 

أفكارنا  مع  تتماشى  تكن  لم  وان  الفرص  إغفال 

بالجهد  مطالبنا  نحقق  أن  علينا  بل  ورغباتنا  

واملثابرة .

فالوضع  صعيد  من  أكثر  على  لصبر  تحتاج  مرحلة  إلى  نصل   

الصحي يحتاج ملتابعة والوضع املالي بني مد وجزر قد نجد أن 

لدينا خالفات تحتاج إلى وقت أفضل ونحن في هذا الوقت ال 

املطلوب.  بشكلها  نضرنا  وجهة  نوضح  أن  نستطيع 

نكون  ان  علينا  الزوجية  الخالفات  لدينا  تزداد 

صبورين ونهتم  أكثر  بالشريك.   

وقت مشجع للقيام بأعمال قد نستطيع من خاللها الحصول 

على عمل جديد أو فرصة مالية  عليكم  االنتباه لصحتكم 

كثيرا  فالوضع الصحي غير مشجع وبنفس الوقت يتراكم 

تزدهر  قد  واالرتــبــاط  العمل.العاطفة  لديكم 

التوقيع  على  الوقت علينا تجنب  لهذا  فرصها 

أوراق رسمية مهمة

الكلمات االفقية 

1-صاحبة الصورة ممثلة واعالمية شابة 

لبنانية-عراقية

2-دولة آسيوية

3-من االسواق الشعبية)م(,علم 

مؤنث)م(

٤-آلة لتقليم االظافر)م( ,قادم,دق

5-حرفان من سيرة ,نادي كرة قدم 

انجليزي )م(

6-خليط من مشتقات البترول 

الهيدروكربونية,من البهارات

7-جمع سوار

8-حب,قاتل

9-مدينة ايطالية

10-القرفة

الكلمات العمودية 

1-فنانة عربية)راحلة(

2-علم مؤنث,من الحشرات جمع

3-علم مذكر,نصف رامي,نصف راتب

٤-أداة حرب قديمة, االسم االول لفنان 

عربي

5-مركب كيميائي)م(,من 

الحيوانات)م(

6-بعد اليوم,حرف نصب,عملة 

اوروبية)م(

7-العب كرة قدم عراقي 

8-سحب

9-نوع من االجبان )م(

10-محرر االفالم)م(

أوجه الفشل ومقداره 

1-وجود حلول عند هذه النسبة %30 

الفشل 

2-مواجهات ورغبة 

لالنفصال50%الفشل

3-صعوبة التعايش أكثر من 50%الفشل

الفئة األكثر تعرضا للفشل العاطفي 

ذات الذبذبة القصيرة أي مواليد هذه 

األيام )2-٤-13-11-9-8-5-18-17-1٤-

)31-29-27-26-23-22-20

األبراج األكثر عرضة للفشل العاطفي 

الحمل..الجوزاء..

العذراء..

امليزان...الحوت. 

السنوات األكثر 

عرضة للفشل العاطفي

..66..6٤..62..61..60..56..55...5٤..52(

81..80..79..78..76..7٤..72..71..70..68

2..2000..9٤..93..88..85...8٤...83..82..

 )2002..001

الحلول املمكنة للتخلص من آثار الفشل 

العاطفي 

..معرفة أماكن الفشل..

)حساس..إهمال..كئيب..عصبي..بارد..

غيور..شكاك (  

...املشتركات بني األزواج ..

ميول متشابهة...)مرونة لدى الشريك..

أهداف مشتركة..تسامح..ضبط النفس..

سرعة العودة للحالة الطبيعية بعد 

التوتر(

..التدريب  إجراء تغيير مهم كان بسيطًا 

على السلوك وتغير بعض العادات 

السلبية التي يشكو منها الشريك.  

......الصبر...

لحني عبور الفترة السلبية وضبط 

النفس رغم صعوبة ذلك .

....التغير..

إحداث بعض التغيير في أسلوب 

التعامل وكسر االنطباع لدى الشريك. 

واالستمرار بتقديم انطباع جديد يلفت 

انتباه الشريك .

الفشل العاطفي التكويني 

الباحث الفلكي.. علي البكري

الكلمات المتقاطعة
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اعترفت بحبي لهذا الخطيب الغريب فما كان منه اال 
وأخرج مسدساً من بين مالبسه وأراد تصويبه نحوي 

وهو يردد أقتلك واخلص منك قبل أن تجلبي لي العار 
حالت أمي بيني وبينه لتصدر رصاصه منه وتستقر بقلب 

أمي التي وقعت ارضاً فوراً

الميزان

مْن يوقف سير السنين والزمن؟ هو نفسه الذي يمسح 
تجاعيدهما؟ مْن قال ان العشق يتوقف بمضي السنين؟ 

السنوات تتوقف والعشق يمضي الى الالنهاية، هكذا رضعناه 
من حليب امهاتنا, الالتي لم يتفوهن به خشية غدر الزمن

قالت )ت( بعد صمت طويل.... 

التقيتـــه بـــني مئـــات طلبـــة الكليـــة, 

ــدث  ــت أحـ ــه, كنـ ــه واحببتـ ــت بـ تعلقـ

ـــه  ـــد ابواب ـــذي أوص ـــي ال ـــي, قلب ـــه قلب ب

ـــس  ـــه لي ـــت أن ـــام عرف ـــرور األي ـــه.... بم ل

طالبـــًا معنـــا, كان يأتـــي ألنـــه مـــدرب 

لفريـــق الجامعـــة الرياضـــي, وبمـــرور 

الوقـــت عرفـــت جـــدول حضـــوره, لـــذا 

بـــت انتظـــر مجيئـــه, ومـــع األيـــام أنتبـــه 

ـــه,  ـــي ال تفارق ـــي الت ـــوري ونظرات لحض

احـــدى  فـــي  تقـــدم  وبســـبب ذلـــك 

الصباحـــات الربيعيـــة منـــي وســـلّم 

علـــّي وعرفنـــي باســـمه, صارحنـــي 

ـــه  ـــت كالم ـــوري, وق ـــه لحض ـــه منتب بأن

معـــي شـــعرت بـــأن قلبـــي توقـــف ودارت 

ـــن  ـــت ع ـــا امتنع ـــن يومه ـــي, وم ـــا ب الدني

الذهـــاب الـــى ســـاحة التماريـــن خشـــية 

رؤيتـــه بعـــد مضـــي أيـــام معـــدودة 

القســـم ويســـأل  الـــى  يأتـــي  رأيتـــه 

ــا عـــن ُبعـــد  زميلتـــي عنـــي, الحظتهمـ

نحـــوي,  توجـــه  وبعدهـــا  يتحدثـــان, 

ولـــم يـــدر بخلـــدي أنـــه ســـيفاتحني 

بحبـــه, وهـــذا مـــا حصـــل ولـــم اخـــف 

مشـــاعري تجاهـــه بعـــد أن تأكـــدُت 

مـــن حبـــه, كان يراقبنـــي طـــوال رؤيتـــي 

للمباريـــات 

العالقـــة  بهـــذه  ســـعدت  كـــم  آه.... 

الجميلـــة والتـــي ال تتجـــاوز مســـاحتها 

الكليـــة فقـــط

اضافت )ت( 

قـــررت أن أبـــوح ألمـــي بمـــا يمـــرُّ بـــي, 

اعتبرهـــا صمـــام األمـــان لنـــا جميعـــًا 

صارحتهـــا بمـــا يخفيـــه قلبـــي, كانـــت 

صفـــرة  أن  والحظـــُت  لـــي,  تســـتمع 

صبغـــت وجههـــا ,ســـألتها مـــا بـــك يـــا 

أمـــي؟ هـــل قلـــت شـــيئًا خطـــأ... ولكنهـــا 

بقيـــت علـــى صمتهـــا ولـــم تجـــب 

ــع  ــه مـ ــن عملـ ــاء مـ ــدي مسـ ــاد والـ عـ

ــرت  ــي, أحتـ ــن أمـ ــأل عـ ــقيقي وسـ شـ

مـــاذا اقـــول, لتحـــل هـــي املوضـــوع 

بخروجهـــا مـــن غرفتهـــا وصمتهـــا, 

قالـــت لوالـــدي بعـــد أن أخـــذ قســـطًا 

ـــب  ـــيء يج ـــأخبرك بش ـــة, س ـــن الراح م

أن تعلمـــه, لقـــد تقـــدم أحـــد الشـــباب 

لخطبـــة أبنتـــك أوضـــح لهـــا ملـــاذا 

ســـيكون الرفـــض؟ 

واضافت )ت( 

وهنـــا ســـكت الجميـــع وكأن الطيـــر 

علـــى رؤوســـهم ونظـــر والـــدي الـــي 

ــه,  ــر غضبـ ــرف سـ ــم أعـ ــب, ولـ بغضـ

ــا ذاك! ــي بحديثهـ ــد أمـ ــاذا تقصـ ومـ

ـــن  ـــه م ـــا ال نفق ـــدي بأنن ـــعر وال ـــا ش وهن

ــًا  ــوا جميعـ ــال. اعلمـ ــيئًا فقـ ــر شـ األمـ

ـــة  ـــا فاتح ـــا قرأن ـــًا, بأنن ـــِت خصوص وأن

قرانـــك ألبـــن اخـــي و أنتمـــا ُرضـــع!

وجه حديثه لي... ال تفكري بغيره  !

اعصابـــي  اتمالـــك  لـــم  وهنـــا 

.) متـــزوج  )ولكنـــه  وصرخـــت 

ـــش  ـــأن ال يناق ـــره ب ـــدي أوام ـــدر وال اص

ـــوع!! ـــذا املوض ـــد ه اح

بكيـــت بـــكاء مـــرًا اذ لـــم أســـمع بهـــذا 

األمـــر.....

عاتبـــت أمـــي وملتهـــا لوقوفهـــا مـــع 

ضـــدي,  والـــدي 

وملـــاذا  ببـــرود....  أمـــي  اجابتنـــي 

أخبـــرك, انـــِت لـــم تكملـــي دراســـتك 

ـــى اآلن! ـــد ال ـــم يع ـــك ل ـــن عم ـــد! واب بع

ـــزوج  ـــو مت ـــود, ه ـــأن ال يع ـــه ب ـــوت الل دع

ــا  ــو مـ ــود! وهـ ــاذا يعـ ــاء فلمـ ــه ابنـ ولـ

ـــع!  ـــن ُرض ـــة ونح ـــة الخطوب ـــه بقص رأي

والتقـــدم  التطـــور  ســـيتجاهل  هـــل 

التـــي يعيشـــها هنـــاك ليأتـــي ويعيـــش 

تقاليـــد مـــا قبـــل التاريـــخ !

ـــة  ـــى الكلي ـــت ال ـــي ذهب ـــوم التال ـــي الي ف

بعـــد  بانتظـــاري,  حبيبـــي   )!( وكان 

أن ابلغتـــه هاتفيـــًا بضـــرورة اللقـــاء 

وحديثـــه بمـــا حصـــل, ومـــا عرفتـــه 

مـــن والـــدي اصابـــه الذهـــول وهـــو 

ــرى, ــا جـ ــتمع مِلـ يسـ

وحينما اكملت ما عندي, 

ـــي,  ـــى عن ـــأن ال يتخل ـــي ب ـــم ووعدن أقس

بـــل ســـيكافح ويجاهـــد فـــي ســـبيل 

ــدي... ــاع والـ اقنـ

وجهـــاء  حبيبـــي  اصطحـــب  لقـــد 

العشـــيرة واشـــرافها ولكـــن والـــدي 

رفـــض ذلـــك بحجـــة أننـــي مخطوبـــة 

البـــن عمـــي.

لـــم يفقـــد األمـــل, كان يضـــرب لـــي 

وعـــدم  العشـــاق  بصبـــر  األمثـــال 

فقدهـــم األمـــل عـــرف والـــدي مـــْن هـــو 

ـــاب  ـــن الذه ـــي م ـــذا منعن ـــي( ل )حبيب

الـــى الكليـــة كـــي ال التقـــي بـــه, وذهبـــت 

وهكـــذا  الريـــح....  ادراج  توســـالتي 

أصبحـــت ســـجينة جـــدران البيـــت 

ــب  ــد تغضـ ــرة قـ ــياء كثيـ ــرت بأشـ فكـ

اللـــه,

وتســـبب العـــار ألهلـــي.... لـــذا هـــدأت 

)الخطيـــب  عمـــي  بابـــن  واتصلـــت 

الغائـــب( وقصصـــت لـــه كل شـــيء, 

بـــل وطلبـــت مســـاعدته, بعـــد صمـــت 

أجابنـــي....

أن  علينـــا  وتقاليـــد  عـــادات  هـــذه 

نحترمهـــا, فصرخـــت بـــه..... و أيـــن 

لـــم  الســـنوات  هـــذه  طـــوال  كنـــت 

ـــاذا  ـــم مل ـــي, ث ـــال ب ـــًا باالتص ـــر يوم تفك

لـــك  اسســـت  وانجبـــت,  تزوجـــت, 

تفكـــر  اذن  ملـــاذا  مســـتقرة,  حيـــاة 

تريـــدك,. ال  ثانيـــة  بزوجـــة 

أخترت أنت ! و أنا أخترُت ايضًا

لـــم اعـــرف وقتهـــا أن والـــدي يســـتمع 

ــاب  ــع بـ ــي دفـ ــن عمـ ــع ابـ ــي مـ مكاملتـ

غرفتـــي ودخـــل ليســـحبني مـــن يـــدي 

وينـــزل بـــي الـــى غرفـــة أمـــي بعـــد 

أن تجمـــع أخوتـــي يتوســـلون بـــه أن 

وأغلـــق  أخرجهـــم  ولكنـــه  يتركنـــي 

ــاب  البـ

صعـــب النقـــاش وتعالـــت األصـــوات 

لهـــذا  بحبـــي  اعترفـــت  بيننـــا, 

ــه اال  ــا كان منـ ــب فمـ ــب الغريـ الخطيـ

وأخـــرج مسدســـًا مـــن بـــني مالبســـه 

يـــردد  وهـــو  نحـــوي  تصويبـــه  وأراد 

أقتلـــك واخلـــص منـــك قبـــل أن تجلبـــي 

لـــي العـــار حالـــت أمـــي بينـــي وبينـــه 

وتســـتقر  منـــه  رصاصـــه  لتصـــدر 

ـــورًا,  ـــًا ف ـــت ارض ـــي وقع ـــي الت ـــب أم بقل

ـــماعهم  ـــد س ـــاب بع ـــي الب ـــر أخوت ليكس

صـــوت الرصاصـــة, وبـــدأ صراخهـــم 

تســـبح  أمنـــا  شـــاهدوا  حينمـــا 

الـــى املستشـــفى  نقلوهـــا  بدمائهـــا, 

لتلفـــظ انفاســـها األخيـــرة هنـــاك!!

وصرخُت بأعلى صوتي....

هـــل  والـــدي...  يـــا  جنيـــت  مـــاذا 

ــتعيد  ــة سـ ــد الباليـ ــادات والتقاليـ العـ

أمـــي؟

ســـيكون  ايـــن  الضميـــر,  وعـــذاب 

منك!  

آه... هـــل ســـيبعث أبـــن أخيـــك رســـالة 

ـــل...  ـــده أن يحص ـــا أري ـــذا م ـــة, وه تعزي

لتحصـــد خســـاراتك العديـــدة.

الوعد الذي أمات أمي
رجاء خضير

ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال
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97 ــر96 ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري

خضير الحميري

لقد رسمت  سابقًا حول هذا املحتوى، وأظنني سأعود 
وتعطل  تطاردنا  النظرية  هذه  مادامت  الحقًا  إليه 
من  منعطف  كل  في  الصحيحة  الرؤية  عن  عقولنا 
رئيسًا  مصدرًا  وتشكل  اليومية،  حياتنا  منعطفات 
مرجع  فهي  واالجتماعي،  السياسي  التحليل  لفنون 
وينهي  الحجة  يلقي  أن  يريد  من  لكل  ومريح  متوفر 
النقاش منتصرًا ) أمام نفسه على األقل( حني يعلق 
األخطاء والخطايا والعثرات، والدفرات التي نتلقاها، 

على مشجب املؤامرة.
ولم تعد هذه النظرية مقتصرة على امليدان السياسي 
)وهو امليدان الذي شهد والدتها ألول مرة عام 1920 
ميادين  إلــى  نفوذها  امتد  إذ  لويكبيديا-(  -وفقًا 

التخطر لك على بال.. 
اإلدارة،  إلى  النقل،  إلى  الصحة،  إلى  التعليم  من 
والسينما  ــالم  واإلع بالرياضة  ــرورًا  م ــرور،  امل إلــى 
والبيئة والزراعة. ومن يظن أن هذه النظرية منزوعة 

عكس  له  برهنت  فقد  األذى،  مــحــدودة  األســنــان، 
ذلك تمامًا من خالل ملف التآمر الذي رافق جائحة 
كورونا، ووقف ندًا للوعي الصحي في الكثير من الدول 
فقدوا  الذين  الضحايا  وما  النظريات،  لهذه  الراعية 
إال  الدولي-  التآمر  إنشودة  ــرددون  ي -وهــم  حياتهم 
عّينة لألضرار البالغة التي يمكن أن تلحقها مثل هذه 

النظرية في مجتمع من املجتمعات. 
العقل املستسلم لها من  أنها تمنع  واألخطر من ذلك 
)مغبة( انتهاج أسلوب التحليل املنطقي للوصول إلى 
األخطاء  من  مغلقة  دائرة  في  وتبقيه  منطقية،  حلول 
بأن  تؤمن  كنت  فإذا  إصالحها.  دون  من  وتبريرها 
إعمار  في  والفشل  مؤامرة،  املنتخب  أداء  في  الفشل 
مؤامرة،  الكهرباء  توفير  في  والفشل  مؤامرة،  البلد 
ُتفاجأ  فال  مــؤامــرة،  املجاري  تسليك  في  والفشل 
بأنها  املزّفتة..  الدراسية  شهادته  ابنك  لك  يبرر  حني 

مؤامرة!



مــا إن نشــر قصائــد عــدة  فــي " مجلتــي" عــام 1977حتــى 

ــي  ــه صديق ــي، إن ــرف إل ــيء ليتع ــي كل ش ــق ف ــل رقي ــاء رج ج

فيمــا بعــد املوســيقار حســني قــدوري، أحــد رواد أغنيــة الطفــل 

فــي الوطــن العربــي، وعلــى الفــور ارح  يلــح علــي أن أكتــب 

كلمــات أغنيــة ألطفــال الروضــة، وتهيبــت التجربــة، وقلــت لــه 

ــال  ــه ق ــه ومرح ــن بظرف ــن، لك ــذه الس ــة ه ــتطيع مخاطب الأس

لــي بإصــرار: "يمعــود آنــي دا أحكــي مــع شــاعر موهــوب، .. مــا 

علــي يومــني أرجعلــك وآخــذ الكلمــات، مــو تفشــلني!!" وقهقــه 

ــى! ــه، ومض ــاء كالم ــه أثن كعادت

ــد  ــام تح ــت أم ــد كن ــاول، فق ــب، وأح ــة أتقل ــك الليل ــت تل  ظلل

واختبــار وأمــام أســتاذ كبيــر صــرت معجبــا بألحانــه التــي 

تمــأل برامــج االطفــال فــي االذاعــة والتلفزيــون.

ــات  ــب كلم ــال: "جي ــف أب ق ــكاً وبعط ــني ضاح ــد يوم ــاء بع  ج

ــول  ــا، وتق ــي جهزته ــة الت ــه االغني ــت ل ــة!" وكان أن قدم األغني

ــاء  ــر/ ب ــف أخض ــرأ.. ال ــا نق ــاء.. هي ــاء ث ــاء/ ت ــف ب ــا: ) ال كلماته

بيــدر.. ســني ســمكته/ شــني شــبكته.. واو وطــن/ قــاف قلــب.. 

ــدأ  ــه ب ــل كأن ــا وراح يتماي ــعب( قرأه ــاش الش ــا/ ع ــوا معن قول

ــة. ــام قليل ــد أي ــمعتها بع ــى س ــن، حت باللح

لحســني قــدوري فضــل ال أنســاه، فقــد ظــل يحثنــي ويشــجعني، 

ــب،  ــذا حس ــس ه ــب، لي ــددًا الكت ــًا مح ــي موضوع ــرح عل ويقت

ــف،  ــه اللطي ــي بيت ــه، أزوره ف ــخصيًا ل ــا ش ــرت صديق ــل ص ب

وأتنــاول الغــداء أو العشــاء، ودمومــًا مــع القــاص الــذي تعرفــت 

عليــه فــي بيتــه منيــر عبــد االميــر، بهدوئــه وتواضعــه وعمقــه.

ال يمكــن نســيان تلــك االغانــي التــي أعتــز أنهــا شــكلت ذاكــرة 

ــا  ــاء" و"جدن ــر: منهــا "بغــداد" و"ألــف ب ــوب عراقيــني كث فــي قل

الســندباد" و"غيــالن يرســم" و"أمــي" التــي فــازت كأفضــل 

ــة  ــس الغني ــان تون ــي مهرج ــام 1982 ف ــة ع ــل عربي ــة طف أغني

ــل. الطف

حسب الشيخ جعفر

إلــى  بعــد ســنتني تقريبــا مــن عيشــي فــي بغــداد تعرفــت 

الصديــق الشــاعر حســب الشــيخ جعفــر، وصــرت جليســا شــبه 

يومــي فــي فتــرة الظهيــرة خاصــة، كانــت الجلســة تضــم وقتهــا 

ــف  ــاري ويوس ــح االنص ــعدي وصال ــلمان الس ــب: س ــى االغل عل

نمــر ذيــاب، وقــد ينضــم إليهــا: منــذر الجبــوري وكمــال ســبتي 

ــدي. ــل االس ــر وخلي ــف ناص ــد اللطي وعب

كان حســب شــخصية ال تنســى، ينــدر أن يتكلــم، وإذا تكلــم 

ــة  ــه حزين ــة، مالمح ــة ذكي ــن نكت ــه م ــو حديث ــش، وال يخل أده

ــق  ــون كمدق ــي التلفزي ــل ف ــد العم ــم بع ــم دائ ــة، مقي ــد الكآب ح

ــى  ــرة إل ــاعة متأخ ــي س ــود ف ــددة، ويع ــم مح ــي مطاع ــوي ف لغ

ــطني. ــارع فلس ــي ش ــه ف بيت

 فــي جلســاتنا مازحــه منــذر الجبــوري بأنــه صــار رفيقــا 

بعثيــا بعــد ان أجبــر علــى أن ينتســب إلــى البعــث باالكــراه 

ــًا  ــا كان معروف ــل، كم ــن العم ــرد م ــجن والط ــن الس ــو م لينج

بعــد انفــراط الجبهــة الوطنيــة، انفعــل حســب، كونــه ضعيفــًا 

أمــام االنتســاب إلــى البعــث، لكــن الطريــف أنــه أنشــىء وقتهــا 

تنظيــم هزيــل خــاص لهــوالء  "التائبــني" وبعــد أن هــدأ حســب 

ــذر: ــال ملن ــل، فق ــا يفع ــدرة م ــى ن ــة، عل ــه الطرف حضرت

"هســه إحنــا شــنو... بالبعــث عدكــم أكــو مؤيــد ونصيــر وعضــو 

عامــل... أشــو إحنــا بــال درجــة حزبيــة مــن هــذي.. هســه 

شتســمونا عــرف؟! ضحكنــا حتــى دمعــت عيوننــا، وكانــت كتفــا 

حســب تهتــزان، بينمــا يغــوص أرســه بينهمــا ضاحــكا ضحــكًا 

ــكاء. كالب

شكل شعري ممنوع بأمر الحزب

خــالل وجــودي فــي العــراق لخمســة أعــوام لــم أســتطع معرفــة 

الســر وراء منــع قصيــدة النثــر رســميا قيــل أن وراء ذلك شــاعر 

رديء أعمــى كان مســؤول الدائــرة الثقافيــة فــي البعــث اســمه 

كمــال الحديثــي، وهــو متيــم بالشــعر العمــودي ولــه ديــوان 

بعنــوان  ال أنســاه: )حصحــص الحــق(.

 ال أدري مــن ســخر مــن العقــول إلــى هــذا الحد، وأقنع ســلطات 

ينبغــي  بلــد غنــي بمبدعيــه أن فنيــة محضــة  فــي  رســمية 

ان تخضــع للرقابــة، وأذكــر أن شــاعرًا جميــاًل مغامــرًا هــو 

ــر  ــك الحظ ــر ذل ــاول كس ــطي ح ــم الواس ــالم كاظ ــق س الصدي

بعمــل ملــف عــن قصيــدة النثــر فــي )الطليعــة االجنبيــة(، ومــا 

ــى  ــا حت ــاركت فيه ــي ش ــك الت ــه" تل ــر " مؤامرت ــرب خب إن تس

ــواد. ــأ امل ــد أن هي ــك بع ــع ذل ــر بمن ــاءه االم ج

بيان الصفدي

ذكريات عراقية

حسين قدوري
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