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ورغــم الظــروف القاســية التــي يعيشــها 

ــاة  ــن وف ــار ع ــوارد األخب ــرون، تت املهاج

عــدد منهــم نتيجــة الصقيــع او اإلصابــة 

التــي  البولنديــة  القــوات  بنيــران 

ــن  ــياج م ــال س ــن خ ــذر م ــم بح تراقبه

األســاك الشــائكة، يحــول دون عبورهم 

ــا.  ــن أوروب ــرى م ــة األخ ــى الضف ال

إنه الجحيم                     
بـــ  الظــروف  اللجــوء  طالبــو  يصــف 

الغابــات  فــي  هنــاك  "الجحيــم"، 

ــون  ــث يقطع ــة، حي ــكرات املرتجل واملعس

الحطــب  علــى  للحصــول  األغصــان 

وتقنــن امليــاه للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، 

ــى  ــودة ال ــؤالء الع ــد ه ــذا ال يري ــم ه ورغ

بادهــم. تقــول ســيدة كبيــرة فــي الســن 

تربــض تحــت ســقف خيمــة صغيــرة "لــن 

شــيء  كل  هنــاك  أعطينــا  لقــد  نعــود، 

ولــم يبــق لنــا مــا نعــود اليــه، مســتعدون 

أن نمــوت هنــا مــادام هنــاك أمــل بحيــاة 

أفضــل."

لم يهربوا من داعش
ــي  ــاد األوروب ــى االتح ــور إل ــة العب محاول

مواطنــن  غالبيتهــا  فــي  تضــم  هــذه 

ــرون  ــرة ال يف ــذه امل ــم ه ــن، لكنه عراقي

حــدث  كمــا   - الحــرب  أو  داعــش  مــن 

مــن  يهربــون  بــل   2015- عــام  معهــم 

وضــع تتحملــه حكومتهــم، مــن فســاد 

وإهمــال. سياســي 

هنــاك  فــإن  دوليــة،  ملنظمــات  وفقــا   

بهــم  تقطعــت  مهاجــر   5000 نحــو 

ــع  ــية م ــدود البياروس ــى الح ــبل عل الس

ــى  ــرون إل ــؤالء املهاج ــافر ه ــدا، يس بولن

بياروســيا ألنهــا واحــدة مــن الوجهــات 

للمواطنــن  يمكــن  التــي  القليلــة 

تأشــيرات  علــى  الحصــول  العراقيــن 

وهــو  الوصــول،  عنــد  إليهــا  دخــول 

ــاروس  ــس بي ــه رئي ــام ب ــر ق ــر أخي تغيي

ــليح  ــل تس ــن أج ــينكو م ــندر لوكاش ألكس

انتقــادات  علــى  ردًا  الهجــرة  قضيــة 

لــه. األوروبــي  االتحــاد 

طويلــة  بحــدود  بياروســيا  ترتبــط 

مــع بولنــدا، وتعــد طريقــا أكثــر أمانــا 

للوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي مقارنــة 

ــا، ورّدًا  ــن جانبه ــة.  م ــر إيج ــق بح بطري

 15000 بولنــدا  نشــرت  ذلــك،  علــى 

هــؤالء  ملنــع  حدودهــا  علــى  جنــدي 

الاجئــن مــن دخــول البــاد، فــي حــن 

لقــي العديــد مــن الاجئــن حتفهــم مــع 

يهرب العراقيون يهرب العراقيون 
من األمان إلى من األمان إلى 

المجهـول؟المجهـول؟

                              AFP لندن ـ متابعة وترجمة هالة السالم/ تصوير

على امتداد الحدود بني بيالروسيا وبولندا، يواجه آالف املهاجرين العراقيني 
مصيرا مجهوال، وهم يصارعون املوت، حيث يتردد صدى طلقات نارية يخيف 
بها الجنود البيالروسيون املهاجرين لتحذيرهم من محاولة االقتراب من الخط 
الحدودي في درجات حرارة تصل الى درجة االنجماد.

الجويــة. األحــوال  تدهــور 

منع املساعدات              
)للشــبكة  هاتفــي  اتصــال  وفــي 

العراقيــة( مــع احــد املهاجريــن العالقن 

منــذ أيــام علــى الحــدود البياروســية 

الحــرارة  "درجــات  إن  قــال  البولنديــة 

حــدوث  الــى  ادى  مــا  متجمــدة،  شــبه 

حــاالت وفــاة، خاصــة بــن األطفــال، 

ــس،  ــام واملاب ــحة الطع ــى ش ــة ال اضاف

مــع  حرقهــا  الــى  البعــض  يلجــأ  اذ 

األغصــان ليشــعروا بقليــل مــن الــدفء، 

ــاعدات  ــض املس ــوى بع ــم س ــن له وال مع

البائســة، إذ يمنــع الجانــب البياروســي 

الــى  الكافيــة  املســاعدات  وصــول 

املهاجريــن، أســوة بنظيــره البولنــدي، 

البولنديــة  الســلطات  رفضــت  فقــد 

ــت  ــور، ومنع الســماح للمهاجريــن بالعب

الصحفيــن والعاملــن فــي الجمعيــات 

الخيريــة مــن دخــول املنطقــة الحدوديــة 

املباشــرة، فــي الوقــت الــذي تتعالــى فيــه 

أصــوات التحذيــرات مــن قبــل منظمــات 

ــي  ــوح ف ــانية تل ــة إنس ــن كارث ــة م اإلغاث

األفــق.

لَم كل هذه املخاطرة؟
شــيء  بــكل  العراقيــون  يخاطــر  ملــاذا 

أوروبــا؟ إلــى  للوصــول 

نحــو 37000 عراقــي  كانــوا ضمــن آالف 

املهاجريــن الذيــن حاولــوا دخــول أوروبــا 

حتــى اآلن فــي هــذا العــام - بطــرق غيــر 

مؤسســة  مــن  لبيانــات  وفقــا  رســمية- 

والنازحــن  الاجئــن  لشــؤون  القمــة 

)lutka(.يتزايــد عــدد العائــات التــي 

تغــادر املنطقــة إلــى أوروبــا يومــا بعــد 

ــر  ــدة املخاط ــن ش ــم م ــى الرغ ــوم، عل ي

ــأوى  ــن م ــث ع ــة البح ــي رحل ــة ف املتوقع

بديــل، فقــد تعــرض الجئــون، ســابقا، 

ليبيــا،  فــي  كبيــرة  مصاعــب  الــى 

الاجئــن  مخيمــات  فــي  عانــوا  كمــا 

اإليطاليــة و الفرنســية، وبالرغــم مــن 

ــن  ــرة ب ــة املباش ــات الجوي ــف الرح وق

العــراق وبياروســيا واطــاق حمــات 

املرتبطــة  املخاطــر  لشــرح  توعيــة 

بالهجــرة غيــر النظاميــة، إال أن تلــك 

ــم  ــاس او تمنعه ــع الن ــم تقن ــوات ل الخط

مــن طــرق أبــواب بديلــة، عبــر بيــروت أو 

اســطنبول.على مــدى الســنوات العديــدة 

مــن  العائــات   واجهــت  املاضيــة، 

ــدن  ــن م ــدد م ــي ع ــطى ف ــة الوس الطبق

لماذا لماذا 
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ــى  ــرة، أدت إل ــة مدم ــة مالي ــراق أزم الع

ــود  ــم املوج ــاواة والظل ــدم املس ــم ع تفاق

مســبقا، إذ لــم يتلــق املوظفــون رواتبهــم 

وتــم تخفيــض أجورهــم  منــذ أشــهر، 

ــات  ــط خاف ــى ٪50 وس ــل إل ــبة تص بنس

سياســية حــول تقاســم عائــدات النفــط، 

ــى  ــتوياتها عل ــى مس ــة أعل ــت البطال وبلغ

مــن  قليلــة  مزايــا  مقابــل  اإلطــاق، 

االجتماعــي. الضمــان  مؤسســات 

ارتفاع األسعار
 إن مــا فاقــم األزمــة هــو ارتفــاع أســعار 

الوقــود والســلع األساســية والعقــارات 

بشــكل كبيــر، وبــدأت خصخصــة العديــد 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات العام ــن الخدم م

ــم. ــة والتعلي ــة الصحي ــاء والرعاي الكهرب

 ومــع اســتمرار انخفــاض دخــل متوســط 

العائــات، تتواصــل األســعار باالرتفــاع. 

ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــوم البن ويق

الدولــي بدعــم العديــد مــن التغييــرات، 

اإلصــاح  بحــزم  يســمى  مــا  ضمــن 

هــذه  ان  ورغــم  املســؤولن،  قبــل  مــن 

ليســت  )النيوليبراليــة(  اإلصاحــات 

هــي األســباب الدافعــة للفقــر، لكنهــا 

أدت إلــى تفاقــم عــدم املســاواة املتزايــد.

اتهامات بالفساد واملحسوبية        
الحاكمــة  النخبــة  تعرضــت  وقــد 

ــن  ــن محلي ــل مراقب ــن قب ــادات م النتق

واملحســوبية  الفســاد  بســبب  ودوليــن 

املاضــي،  عكــس  علــى  واالحتــكار، 

كان  الفســاد،  مــن  الرغــم  علــى  اذ 

املدعــوم  بالوقــود  ينعمــون  املواطنــون 

الصحيــة  والرعايــة  الحكومــة،  مــن 

املجانيــة، والتعليــم املجانــي، والقــروض 

الحكوميــة ملشــاريع الزراعــة واإلســكان.

السياســي  التفــاؤل  مامــح  وبانــت 

نشــاطا  أكثــر  برملــان  وجــود  بســبب 

اآلونــة  فــي  أنــه  إال  حــرة،  وصحافــة 

األخيــرة ســقطت كل هــذه األشــياء علــى 

ــي  ــؤول عراق ــرى مس ــق. وي ــب الطري جان

االتحــاد  مواصلــة  أن  املســتوى  رفيــع 

والتزامــه  الحكومــة  دعــم  األوروبــي 

الصمــت فــي مواجهــة جميــع انتهاكاتهــا 

القانــون،  وســيادة  للديمقراطيــة 

يعطــي انطباعــات - لــدى الكثيــر مــن 

املواطنــن- علــى أنــه متواطــئ فــي تلــك 

االنتهــاكات.

اتهامات بالتواطؤ
مــن جانــب آخــر، مــا تــزال التوتــرات 

األوروبــي  االتحــاد  بــن  تتصاعــد 

االتهامــات  وتتواصــل  وبياروســيا، 

البياروســي  الرئيــس  الــى  املوجهــة 

وصــول  بتدبيــر  لوكاشــينكو  ألكســندر 

عــدة آالف مــن املهاجريــن إلــى الحــدود 

مــع بولنــدا منــذ بدايــة آب مــن أجــل 

ممارســة الضغــط ووضــع حــد للعقوبــات 

االقتصاديــة التــي اتخــذت ضــد نظامــه 

رئيســة  أكــدت  2020.وقــد  عــام  فــي 

املفوضيــة األوروبيــة "أورســوال فــون ديــر 

ــيمضي  ــن"، أن االتحــاد األوروبــي س الي

"بتوســيع العقوبــات" ضــد مينســك، يــوم 

االثنــن 15 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 

فــي  الخارجيــة  وزراء  اجتمــاع  خــال 

بروكســل.كما وجــد تحقيــق أجرتــه هيئــة 

اإلذاعــة البريطانيــة )BBC( مؤخــرا أن 

ــن،  ــفر واملهرب ــركات الس ــن ش ــبكة م ش

وســائل  غالبــا  يســتخدمون  الذيــن 

علــى  قــادرون  االجتماعــي،  التواصــل 

ــيرات  ــة والتأش ــات الجوي ــم الرح تنظي

صفقــة  مــن  كجــزء  بياروســيا  إلــى 

شــاملة.

تســمح  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   

ــيرة  ــدون تأش ــفر ب ــيا اآلن بالس بياروس

يومــا   30 إلــى  تصــل  ملــدة  لإلقامــة 

ملواطنــي 76 دولــة، مــن ضمنهــا العــراق.

وكانــت هنــاك اتهامــات بــأن ســلطات 

ــن  ــات م ــذه الرح ــهل ه ــيا تس بياروس

أجــل إثــارة أزمــة علــى طــول الحــدود 

األوروبــي، وجــذب  الشــرقية لاتحــاد 

ــت  ــد نف ــياحية، وق ــيرات س ــاس بتأش الن

االتهامــات. هــذه  بياروســيا 

حتــى أن بولنــدا اتهمــت روســيا - إلــى 

جانــب بياروســيا - بمحاولــة زعزعــة 

ــال  ــن خ ــي م ــاد األوروب ــتقرار االتح اس

عبــر  بالســفر  للمهاجريــن  الســماح 

الحــدود. إلــى  بياروســيا 

 ما الحل؟                         
يتحــدث االتحــاد األوروبــي عــن وضــع 

فــي  تشــارك  التــي  الطيــران  شــركات 

نقــل املهاجريــن علــى القائمــة الســوداء، 

كجــزء مــن إجــراءات لوقــف التراكــم 

علــى طــول الحــدود مــع بولنــدا وليتوانيا.

املفوضيــة  باســم  للمتحــدث  ووفقــا   

االتحــاد  أن  ســتانو"،  "بيتــر  األوروبيــة 

األوروبــي ال يراقــب شــركات الطيــران 

الخاصــن  واملشــغلن  الحكوميــة 

رحــات  أيضــا  يراقــب  بــل  فحســب، 

الطيــران العــارض، والتــي يتــم ترتيبهــا 

األخيــرة. اللحظــة  فــي  أحيانــا 

بشــأن  اآلن  حتــى  تفاصيــل  توجــد  ال   

لكــن  اتخــاذه،  يمكــن  الــذي  اإلجــراء 

يجــري  إنــه  يقــول  األوروبــي  االتحــاد 

اثنتــي  نحــو  مــع  محادثــات  بالفعــل 

القضيــة. هــذه  بشــأن  دولــة  عشــرة 

 يذكــر ان االتحــاد األوروبــي قــد طلــب 

مــن الســلطات العراقيــة فــي آب املاضــي 

مــن  الجويــة  الرحــات  جميــع  تعليــق 

ــق  ــا واف ــو م ــيا، وه ــى بياروس ــداد إل بغ

ــدودة. ــرة مح ــراق لفت ــه الع علي

املهاجريــن  فــإن  يبــدو  مــا  وعلــى   

ــي  ــة" ف ــة "عالق ــوا ضحي ــين" وقع "املنس

الحلــول  املواجهات.لكــن  تلــك  شــباك 

ــة،  ــون عراقي ــي أن تك ــة ينبغ ــذه األزم له

هــذه  لتــدرك  الوقــت  حــان  فقــد 

يجــب  النفــط  إيــرادات  أن  الســلطات 

ــوب  ــى جي ــاس ال ال ــة الن ــه لخدم أن توج

مشــاريع  علــى  تهــدر  او  الفاســدين، 

تقــوي وجودهــم فــي الســلطة، وتزيــد 

آالم  حســاب  علــى  نفوذهــم  مســاحة 

شــعوبهم.الوضع أصبــح خطيــرًا جــدًا 

فــي الســاعات األخيــرة علــى الحــدود 

العراقيــون  واملهاجــرون  البولنديــة، 

فرجــال  يغيثهــم،  مــن  الــى  بحاجــة 

بخطــف  بــدأوا  البياروســيون  األمــن 

صغيــرة  مجموعــة  أيــة  أو  شــاب  أي 

مواقــع  عــن  وبعيــدة  منفــردة  تكــون 

التجمــع الكبيــرة للمهاجريــن، ويشــك 

فــي أنهــم مرتبطــون بمافيــات تجــارة 

البشــر، ويقومــون تحــت تهديــد الســاح 

َطفــن علــى عبــور الحــدود 
َ

بإجبــار املخت

حياتهــم..  يهــدد  قــد  مــا  البولنديــة، 

وفــي حــال رفــض املهاجريــن االنصيــاع 

عليهــم  البولنديــون  يــرد  لرغباتهــم 

النــار. بإطــاق 

حسب احد املهاجرين-:

الوضــع أصبــح خطيــرًا جــدًا فــي الســاعات األخيــرة علــى الحــدود البولنديــة، 

واملهاجــرون العراقيــون بحاجــة الــى مــن يغيثهم، فرجــال األمن البيالروســيون 

بــدأوا بخطــف أي شــاب أو أيــة مجموعــة صغيــرة تكــون منفــردة وبعيــدة عــن 

مواقــع التجمــع الكبيــرة للمهاجريــن، ويشــك فــي أنهــم مرتبطــون بمافيــات 

تجــارة البشــر، ويقومــون تحــت تهديــد الســالح بإجبــار املخَتَطفــني علــى 

عبــور الحــدود البولنديــة، مــا قــد يهــدد حياتهــم.. وفــي حــال رفــض املهاجرين 

االنصيــاع لرغباتهــم يــرد البولنديــون عليهــم بإطــالق النــار.

 اعلنــت وزارة الخارجيــة العراقيــة ســحب رخصــة عمــل القنصــل البيالروســي 

مــن اصــول عراقيــة يدعــى )ماجــد القيســي( فــي بغــداد"، فــي هــذه الخطــوة 

تأتــي لحمايــة املواطنــني العراقيــني مــن شــبكات تهريــب البشــر عبــر بيالروس 

وبولنــدا"  .

ــدد  ــا ستش ــن  انه ــا م ــذرت املاني ــي ح ــاد االوروب ــدوري لالتح ــاع ال ــي االجتم ف

ــل  ــف نق ــى وق ــة ال ــن داعي ــة املهاجري ــبب ازم ــيا  بس ــى بالروس ــات عل العقوب

ــة ــواء االوروبي ــول االج ــن دخ ــا م ــيتم منعه ــن  واال س املهاجري

قبل الطبع
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السكانية  األغلبية  إلى  تنتمي  كونها 

املضطهدة في العراق.

بالتعاون  عاتقهم،  على  الشيعة  أخذ 

للنظام  التأسيس  مسؤولية  الكرد،  مع 

أساسات  فكانت  الجديد،  السياسي 

من  أيديهم  على  ثبتت  قد  النظام  هذا 

في  جرى  التي  املبادئ  تبنيهم  خال 

ضوئها رسم مامح العملية السياسية، 

سياسي  بيت  في  االجتماع  فكرة  كانت 

الشيعية  لألحزاب  مظلة  يكون  واحد 

من  سواء  ومدعومة  حاضرة  فكرة 

املرجعيات  من  أو  الدينية  املرجعية 

األولى  التحالفات  أن  وبرغم  السياسية. 

في االنتخابات كانت تضم جميع القوى 

القوى  هذه  أن  الحاصل  لكن  الشيعية، 

في  ْب 
ُ
تذ ولم  بخصوصياتها  احتفظت 

ألنها  الخالص،  الشيعي  البيت  فكرة 

واتجاهات  مدارس  إلى  تنتمي  كانت 

يعني  وهذا  مختلفة،  تقليد  ومرجعيات 

أكان  سواء  االختاف،  عنصر  حضور 

املرجعي  التقليد  ألن  بالفعل،  أو  بالقوة 

يحتم على متبني هذه الفكرة العودة إلى 

مرجعه في القضايا الدينية والسياسية، 

أمرًا  االختاف  حصول  يجعل  بما 

طبيعيا، إذ كانت لكل قوة من هذه القوى 

فكرته عن الوضع الجديد، وهو ما ظهر 

وحزب  األعلى  فاملجلس  خطاباتها،  في 

الذي عاش  الدعوة كانا يمثان االتجاه 

كل  إلى  بريبة  ينظران  وكانا  املنفى،  في 

الشيعة.  من  حتى  الداخل  في  كان  من 

"البيوت المكّوناتية" 
في مواجهة حركة التغيير 

 مع سقوط النظام السابق، وتسلم القوى املعارضة السلطة، نشأت فكرة التكتل في 
بيوتات سياسية يضم كل بيت منها الغالبية العظمى من األحزاب، وكل بيت من هذه 

البيوت كان يتحرك في املساحة التي تتطلبها أساسيات انتمائه الطائفي في بالد 
تركها النظام السابق تعاني االنقسامات الحادة بني مكوناتها املتنوعة.

د. عبد الخالق حسن

)البيوت  عنوان  تحت  العمل  تجربة 

الثاثة  املكونات  تمثل  التي  املكّوناتية( 

أن  قبل  والكرد(،  )الشيعة   األساسية 

ي( 
ّ
السن )البيت  متأخرًا  بها  يلتحق 

على  وسيطرته  اإلرهاب  توغل  بسبب 

العنوان  املكونات  هذه  مثلت  قراره، 

منها  انطلقت  التي  والبداية  العريض 

العملية السياسية.

ارتياح  مصدر  النظام  سقوط  كان  وإذا 

شعور  مع  والكرد،  للشيعة  وسعادة 

ي، 
ّ
السن املكون  أبناء  لدى  بالحزن 

عن  عليهم  محسوب  نظام  تنحي  بسبب 

للركوب  متأخرين  جاؤوا  لهذا  السلطة، 

في باص التغيير السياسي.

تظل  أن  يمكن  هل  اليوم:  السؤال  لكن 

مجموعة  إزاء  متماسكة،  البيوتات  هذه 

داخلية  ومتغيرات  سياسية،  عوامل 

شعبي  غضب  إزاء  واألهم  وخارجية، 

هذه  أوجدته  الذي  النظام  هذا  يحّمل 

اللذين  واملعاناة  الفشل  البيوتات، 

يواجهان الباد وشعبها؟

البيت الشيعي
االضطهاد  من  طويلة  سنوات  بعد 

والسجن،  والقتل  واملاحقات  التاريخي 

في  نفسها  الشيعية  األحزاب  وجدت 

تأخرت  التي  الحقيقة  لحظة  مواجهة 

، ونقصد هنا الوصول إلى السلطة 
ً
طويا

وإعادة رسم خطوط التاريخ ومامحه، 

مع شعور بأن األحداث أنصفتها أخيرًا، 
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الفضيلة  وحزب  الصدري  التيار  أما 

لكن  واحد،  مصدرها  فمرجعيتيهما 

الفضيلة  فيه  تبنى  الحقا  انشقاق  حدث 

وبرؤية  الخط  نفس  من  تقليد  مرجع 

جديدة، في حن احتفظ التيار بمرجعيته 

القديمة، وكان هذان االتجاهان يمثان 

كان  هذا  عن   
ً
فضا الداخل،  أبناء 

عبور  إلى  يتجه  الصدري  التيار  خطاب 

ومع  الواحد.  البيت  داخل  املكون  فكرة 

فكرة  كانت  التغيير،  على  سنتن  مرور 

يجعلها  بما  ناضجة  الشيعي  البيت 

سقفا للمكونات الشيعية الرئيسة، وكان 

الذي  الجلبي  أحمد  الراحل  هو  عرابها 

في  الشيعية  القوى  جمع  على  يعمل  كان 

إزاء  موحدة  يجعلها  بما  سياسي  إطار 

لتكون  والسياسية،  اإلرهابية  التحديات 

ونضوج  الزمن  مرور  مع  لكن   ،
ً

قوة أكثر 

التحوالت  عن   
ً
فضا السياسي،  العمل 

وجود  مع  والثقافية،  االجتماعية 

املكاسب  عن  البحث  هو  أساسي  عامل 

مثل  الشيعي  البيت  أصبح  واالمتيازات، 

لكل  واحدًا،  بيتا  يسكنون  مسافرين 

اليعلم  التي  الخاصة  غرفته  مسافر 

الساكنون في الغرف األخرى عنه شيئا. 

تقود  الشيعي  البيت  مكونات  أن  وبرغم 

اجتماعها  عبر  الحكومة  تشكيل  دوما 

في الكتلة األكبر، لكن هذا األمر ينتهي 

ليعود  الحكومة  على  التصويت  بانتهاء 

كل فريق إلى قواعده األولى. ومع التحول 

احتجاجات  بعد  حصل  الذي  املهم 

بفعل  الشيعية  القوى  تشظت  تشرين، 

ضغط الشارع، وبفعل ضغط جماهيرها 

أداء  من  سخطها  عن  تعبر  صارت  التي 

البحث  محاولة  عن   
ً
فضا القوى،  هذه 

الهويات  عن  بعيدًا  وطنية  هوية  عن 

االنتخابات  قانون  أن  مثلما  الفرعية، 

إلى  الدخول  فكرة  جعل  قد  الجديد 

غير  موحدة  بتحالفات  االنتخابات 

التصويت  نظام  على  اعتمادًا  مجدية 

ظهور  من  الرغم  وعلى  القانون.  في 

للقوى  الجامع  التنسيقي  اإلطار  فكرة 

انعزال  مع  لانتخابات،  الرافضة 

سنشهد  أننا  يبدو  لكن  عنه،  الصدرين 

كل  وجود  مع  أكبر  تشظيات   
ً
مستقبا

هذه االعتراضات على العملية السياسية 

التي يمثل الشيعة ركنها األساسي.

هو  دوما  سيكون  حاسما   
ً
عاما أن  إال 

الشيعية  املكونات  رؤى  توحيد  في  املؤثر 

عامل  وهو  واحد،  بيت  في  وانصهارها 

املرجعية  وبيانات  وخطب  توجيهات 

الدينية .

بيت األحالم الكردي
الكرد  حمل  الشيعة،  مع  باالشتراك 

السياسي  للنظام  التأسيس  مسؤولية 

استفادتهم  ومع  العراق.  في  الجديد 

النظام  من تجربة خروجهم من سطوة 

لم  هذا  لكن   ،١٩٩١ سنة  بعد  السابق 

من  بينهم  فيما  الدم  جريان  من  يمنع 

وصل  الذي  الداخلي  االقتتال  خال 

الخاف  بسبب   ،١٩٩٦ سنة  ذروته 

مع  لكن  هناك.  واملال  اإلدارة  على 

اإلدارة  لنمط  وعودتهم  الصلح  حصول 

املشتركة، ومع سقوط النظام، اجتمعت 

موحدين  املجيء  على  الكرد  إرادة 

جديد  تشكيل  كل  مع  بغداد  إلى  دوما 

للحكومة، عارضن مطالبهم التي تتعلق 

الحكومة،  من  بحصتهم  األساس  في 

بتسوية  الخاصة  مطالبهم  عن   
ً
فضا

املتنازع  املناطق  يخص  ما  في  األوضاع 

حلم  هو  هذا  كل  في  األهم  لكن  عليها. 

الكرد  عنها  يبحث  التي  الكردية  الدولة 

منذ سنوات بعيدة. تجربة البيت الكردي 

الذي  الديمقراطي،  الحزب  إن  تقول 

يدير شؤونه بنمط إدارة عائلي اعتمادًا 

هو  يبدو  البارزاني،  عائلة  إرث  على 

الثابت الوحيد فيه مع حصول متغيرات 

الذي  الوطني  االتحاد  حليفه  جسد  في 

صار  جال،  مام  زعيمه  رحل  أن  منذ 

 
ً
للتشظيات واالنقسامات. فضا  

ً
عرضة

الشباب  من  جديد  جيل  ظهر  هذا  عن 

الذي أسس تشكيات حزبية ورأي عام 

بعيدًا عن سطوة  تعمل  وأفكار مجتمعية 

تتحدث  أصبحت  األساسين،  الحزبن 

عن عدم واقعية الحلم الكردي في دولة 

بل  السياسة،  متغيرات  بسبب  مستقلة 

أكثر من هذا، صرنا نسمع أصواتا تطلب 

تقرير  عن  املسؤولة  هي  بغداد  تكون  أن 

وهذا  هناك،  املعيشية  الناس  أحوال 

الكردي  البيت  أن  يعنيه-  ما  -في  يعني 

قد دب فيه االنقسام والضعف أيضا ولم 

يعد متماسكا مثلما كان سابقا.

الخيمة السّنية
السياسية،  بالعملية  التحاقهم  تأخر  مع 

أبرزها  التحديات،  من  الكثير  بسبب 

يمنع  كان  الذي  اإلرهابي  التحدي 

الناس من التعبير عن رأيهم في التحول 

العراق  في  ة 
ّ
السن كان  السياسي، 

أحدثها  كبيرة  بضغوطات  يشعرون 

يمسكون  كانوا  التي  السلطة  في  التحول 

بها لسنوات طوال. ومع أول مشاركة لهم 

الزعماء  إرادة  اتفقت  االنتخابات،  في 

اسمه  جامع  إطار  تأسيس  على  ة 
ّ
السن

للقوى  حاضنة  يكون  التوافق(،  )جبهة 

االطار،  هذا  تصدع  مع  لكن  ية. 
ّ
السن

في  املتعددة  الزعامات  ظاهرة  وبروز 

ي 
ّ
السن البيت  انقسم  ي، 

ّ
السن الوسط 

أيضا بسبب الصراع على زعامة املكون 

التنفيذية  التي ارتبطت دوما باملناصب 

البرملان.  العليا، والسيما منصب رئاسة 

البيئة  داخل  حاكما  ظل  السياق  هذا 

زعامته  يأخذ  ي 
ّ
السن فالزعيم  ية. 

ّ
السن

من  خروجه  بمجرد  لكن  منصبه،  من 

والشواهد  الزعامة،  هذه  يفقد  املنصب 

الصقور  تجربة  والسيما  هنا،  كثيرة 

صاروا  الذين  ي 
ّ
السن املعسكر  في 

تأثيرهم  أن  أو  تأثيرًا،  أضعف  اليوم 

تجربة  هنا  نستذكر  تماما،  انعدم 

وسليم  املطلك  وصالح  النجيفي  أسامة 

وغيرهم  السامرائي،  وإياد  الجبوري 

الكثير.

ي هي أقرب 
ّ
لهذا فإن تجربة البيت السن

املتماسك  البيت  من  الخيمة  معنى  إلى 

ساكنوها  يتبدل  الخيمة  هذه  الثابت، 

وصعود  االنتخابي  الوضع  لتحوالت  تبعا 

لتغادر  فيها،  التستقر  التي  الزعامات 

املشهد.

هذه  يواجه  بات  الذي  السؤال  لكن 

عن  ماذا  هو  املتشظية،  املكونات 

والطائفية،  العرقية  التكتات  مستقبل 

أمام حركة من شمال الباد الى جنوبه 

دولة  الى  املكونات  دولة  لتفكيك  تسعى 

الهوية الوطنية؟ وبالطبع فإن الضربات 

نتيجة  جاءت  البيوت  هذه  تلقتها  التي 

الصراع  نتيجة  واضحة  انقسامات 

إدارة  في  لفشلها  ونتيجة  السلطة،  على 

الدولة. 
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قوة دافعة
في  الهائل  والنفط  الغاز  قطاع  ويعد 

الدافعة  القوة  واضح-  -وبشكل  النرويج 

الباد  في  االقتصادي  االزدهار  وراء 

في  املاضية،  الثاثة  العقود  مدى  على 

في  والغاز  النفط  اكتشافات  أعقاب 

أسعار  انخفاض  أن  رغم  الشمال،  بحر 

له  كان  األخيرة  السنوات  في  الطاقة 

بعض األثر.

بيورينلند(،  )هيلدا  تشرح  كما  لكن، 

للتجارة  آي  بي  بكلية  االقتصاد  أستاذة 

في أوسلو: "ليس املهم هو حجم األموال 

املهم  لكن  عليها،  النرويج  تحصل  التي 

هو ماذا تفعل بها."

أموال  النرويج  أدارت  "لقد  تضيف: 

خرها 
ّ

تد أنها  إذ  جيدة،  بطريقة  النفط 

في  الستثماره  منها  جزءًا  وتستخدم 

 من تركيز 
ً
املجتمع النرويجي، لذا، بدال

الناس،  من  قليل  عدد  أيدي  في  الثروة 

في  املشاركة  يستطيعون  الكثيرين  فإن 

هذه الثروة."

طريق  عن  ذلك  النرويج  نفذت  وقد 

الصناديق  أكبر  في  أموالها  إيداع 

العالم،  في  للثروة  املستقلة  السيادية 

وبكلمات بسيطة، تلك الصناديق عبارة 

كميتها  تزيد  هائلة  نقود  حافظات  عن 

 ٩,000 من  أكثر  في  األموال  باستثمار 

تريليون  بنحو  حاليا  تقدر  وهي  شركة، 

دوالر.

الضرائب
وعلى الرغم من صناديق التوفير هذه، 

مرتفعة،  الضرائب  على  اإلبقاء  تم 

للرواتب  فريد  هيكل  الباد  ولدى 

بناء  لألجور  األدنى  الحد  فيه  يتحدد 

العمالية  على املفاوضات مع االتحادات 

والنقابات املهنية.

في  والعاملون  "الشبان  بيورينلند:  تقول 

يحصلون  متدنية  أجور  ذات  مجاالت 

على زيادة في معدالت رواتبهم كل عام، 

هكذا تتصرف النرويج 
بإيرادات النفط 

 تتبوأ النرويج اآلن مكانة عاملية 
في ما يتعلق بمؤشرات الثروة 

والسعادة. فقد شهدت البالد 
نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وزيادة 
في معدالت الدخول املرتفعة. 

وتصدرت العام املاضي قائمة "مؤشر 
ليغاتوم لالزدهار االقتصادي"، الذي 
يحلل األوضاع االقتصادية في 110 

دول حول العالم. ويوفر النفط 
للنرويج عائدات كبيرة، لكن النجاح 

سببه قدرة الحكومة على التعامل 
بهذه األموال..

فالنرويج ال تهدر إيراداتها من بيع 
النفط، وال توزعها بني الرواتب 

واملصاريف العامة للدولة، بل تضعها 
في خزانات يتمكن جميع املواطنني 

من االستفادة منها، في تأسيس 
مشاريعهم املختلفة بعد بلوغهم 

سنًا معينة أو بعد إكمال دراستهم 
الجامعية.

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )393393( ( 1515 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20212021اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

15 14



بار
أخ

 و
اء

سم
أ

املهدي  عبد  الشيخ  العليا  املرجعية  ممثل  وّجه 

أهالي  مناشدة  إلى  باالستجابة  الكربائي 

بتأهيل  واسط  محافظة  في  البدرية  منطقة 

جسر املشاة إلنهاء معاناة املواطنن.

العبور  يحاول  مدرسة  لتلميذ  صور  وكانت 

من  عاصفة  أثارت  قد  بصعوبة،  الضفة،  عبر 

في  الخدمية  األوضاع  إليه  آلت  ملا  االستنكار 

مناطق عراقية.

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  قــررت 

العلمــي، إخضــاع جميــع الطلبــة العراقين 

الذيــن ينهــون دراســتهم خــارج العــراق 

)نفقــة خاصــة( الــى عمليــة تقييــم علمــي 

ــى  ــة عل ــاالت الطلب ــرض ح ــال ع ــن خ م

اللجــان العلميــة املختصــة علــى أن تتــم 

ــار  ــات لاختب ــى الجامع ــة ال ــة الطلب إحال

ــدم  ــة ع ــي حال ــه ف ــب اختصاص وكل حس

ــة. ــة اللجن قناع

 وعلقــت الــوزارة الدراســة فــي الجامعــات 

)الجامعــة  التاليــة:  الثــاث  اللبنانيــة 

الجامعــة  والعلــوم،  لــإلدارة  الحديثــة 

وجامعــة  لبنــان،  فــي  اإلســامية 

بمعاييــر  التزامهــا  لعــدم  الجنــان(، 

العلميــة وفقــا لقانــون أســس  الرصانــة 

العلميــة  والدرجــات  الشــهادات  تعــادل 

لســنة   )20( رقــم  واألجنبيــة  العربيــة 

2020، علــى أن يكــون التعليــق ابتــداًء مــن 

أعــاه   )202١١-١١-١( القــرار  تأريــخ 

ــده  ــة بع ــجيل للطلب ــاد أي تس ــدم اعتم وع

املســجلن  الطلبــة  يؤثــر علــى  بحيــث ال 

التأريــخ. قبــل هــذا 

بعض  في  اللقاح  أخذ  نسب  تدني  "بسبب  كورونا  لوباء  رابعة  وبائية  موجة  من  الصحة  لوزارة  رسمية  وثيقة  حذرت   

املحافظات."

ودعت الوزارة إلى "ضرورة اتخاذ االستعدادات الازمة بتوفير األسّرة الكافية واألدوية واملستلزمات ورفع نسب التغطية 

باللقاحات للفئات املشمولة كافة."

التعليم العالي العتبة الحسينية

الصحـــة

 
ً
والفروق بن أولئك الذين يكسبون قليا

شاسعة،  ليست  الكثير  يكسبون  والذين 

كما هو في بلدان أخرى."

وقد توصل تقرير مؤسسة )ريزوليوشن( 

أن  إلى  الدخل  مستوى  عن  البريطانية 

إلى  يؤدي  الدخول،  بن  الكبير  التفاوت 

جيل  أبناء  لدى  الدخل  صافي  تراجع 

اقتصاد  ذات  أخرى  بلدان  في  األلفية 

وبريطانيا،  املتحدة،  الواليات  مثل  قوي 

تتسع  حيث  البلدان،  هذه  ففي  وأملانيا، 

يتحمل  األجور،  معدالت  في  الفجوة 

الرواتب،  زيادة  عدم  عبء  الشبان 

والتفكير في االنتقال من عمل إلى آخر.

النقيض من ذلك، تقول بيورينلند  على 

وعدم  املساواة  لقواعد  وفقا  العمل  "إن 

والذي  الدخول،  في  الكبير  التفاوت 

بن  جيد  بشكل  الثروة  توزيع  يعني 

كبير  شعور  وجود  في  أسهم  األجيال، 

بالرضا عن الحياة في النرويج، وغياب 

االضطرابات االجتماعية فيها."

الرعاية الصحية
املرتفعة،  الرفاهية  مخصصات  أن  كما 

بشكل  املدعوم  الصحية  الرعاية  ونظام 

املهمة  العوامل  من  الحكومة،  من  كبير 

أمام  متاح  هو  ما  بمقارنة  يتعلق  ما  في 

جيل األلفية في النرويج بما هو متاح في 

بقية بلدان القارة األوروبية.

في  النرويجيون  يتلقاها  التي  األموال 

صورة تعويض أو بدل للبطالة تعد سخية 

جدًا، فهي تتيح للكثيرين الحصول على 

حوالي ٦0 في املئة من رواتبهم السابقة 

ملدة عامن، خال رحلة البحث عن عمل 

جديد.

شمال  بلدان  جميع  في  الحال  هو  وكما 

أوروبا، تؤدي التكلفة املنخفضة للرعاية 

إجازات  ونظام  لألطفال،  الصحية 

مشاركة  إلى  األبناء،  لرعاية  الوالدين 

في  العاملة  القوة  في  للنساء  واسعة 

الباد.

التعليم املجاني
املدارس  غالبية  في  مجاني  التعليم  إن 

سهولة  مع  الحكومية،  والجامعات 

تدفع  ال  )والتي  قروض  على  الحصول 

منتظما  الطالب  كان  طاملا  فوائد  عليها 

في الدراسة( إلى جانب نسبة التوظيف 

من  جزء  أيضا  وكلها  للطاب،  العالية 

املشهد في النرويج.

"ليس من العسير العثور على عمل هنا، 

لهذا  جيد.  دخل  ذات  الوظائف  وهذه 

تغطية  لتتمكن من  كثيرًا  فاألمر يساعد 

تكاليف دراستك، والجانب الترفيهي من 

حياتك"، كما تقول )جبرييا سانزانا - 

 دراسة 
ّ

27 عاما(، وهي من تشيلي، وتعد

وتعمل  اإلنسان،  حقوق  في  املاجستير 

نادلة بدوام جزئي.

من  الكثير  أدفع  أن  "علي  وتضيف: 

ألنني  يهمني  ال  ذلك  لكن  الضرائب، 

أعرف أن الدولة تعطيني الكثير."

)كونيغز(:  يقول  ذاته  الوقت  في   

"بالنسبة للشباب النرويجي األقل حظا، 

فإن  اجتماعية،  مشكات  يعانون  الذين 

العثور على موطئ قدم في املجتمع يمكن 

"وألن  مضيفا:  صعبا"،  أمرًا  يكون  أن 

أوضاع  في  يعيشون  عام  بشكل  الجميع 

البطالة  تصبح  املجتمع،  في  جيدة 

وصمة عار."

وتقول بيورينلند إن النرويج بحاجة إلى 

لكي  صناعاتها  لتنويع  أكثر  تجتهد  أن 

املستقبل.  في  املنافسة  على  قادرة  تظل 

وربما يشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، 

إلى  املتجددة،  والطاقة  الخام،  واملواد 

كما  الناشئة،  الشركات  دعم  جانب 

يتعن على أرباب العمل أن يكونوا كذلك 

أجنبية  مواهب  لجذب  انفتاحا  أكثر 

التي  الجديدة  الوظائف  لشغل  عاملية 

كما  والغاز..  النفط  قطاع  خارج  تظهر 

تقول بيورينلند.

مجلة الشبكة
بتصرف عن موقع بي بي سي 
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ضد  الحرب  في  سوريا  انتصار  ومنذ 

مع  بالتعاون  العراق،  عمل  اإلرهاب، 

إلعادة  الجهود  حشد  على  عربية،  دول 

حظيت  وقد  العربية،  الجامعة  الى  سوريا 

التوجهات العراقية بمساندة من الجزائر 

قوبلت  لكنها  وتونس،  واألردن  ومصر 

اململكة  من  والسيما  خليجي،  بتحفظ 

العربية السعودية وقطر.

وتأتي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 

الى  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  اإلماراتي 

تتويجا  األسد  الرئيس  ولقائه  دمشق 

 2018 العام  منذ  بدأ  اماراتي  لحراك 

من  فاعال  جزءا  ظبي  أبو  كانت  أن  بعد 

الحكومة  إلسقاط  الداعي  التحالف 

دول  الى  اضافة  ضم،  الذي  السورية، 

غربية، قطر وتركيا والسعودية.

انفراط عقد التحالف
واتساع  املسلمني  اإلخوان  مع  الصراع 

الشرخ في عالقة االمارات باملحور التركي 

القطري، أديا الى انفراط عقد التحالف، 

لقطر  الخليجية  املقاطعة  بعد  والسيما 

وتهديدات انقرة باللجوء الى القوة ملعاقبة 

التداعيات  من  طويلة  وسلسة  اإلمارات، 

التي وضعت اإلمارات بمواجهة  اإلقليمية 

في  سوريا  نجاح  لكن  وحلفائها،  تركيا 

التي  االرهابية  القوى  على  االنتصار 

للتوجه  اساسيا  دافعا  كان  تركيا  تدعمها 

حكومة  عملت  دمشق.وقد  نحو  اإلماراتي 

على  العربية  الدول  حث  على  الكاظمي 

الخالفات،  وتجاوز  سوريا  مع  التقارب 

اإلطار  هذا  في  العراقية  الخطط  وترتكز 

الدول  بني  التهدئة  جهود  تعضيد  على 

بعالقات  ترتبط  والتي  الفاعلة  اإلقليمية 

تاريخية تتجاوز األزمات الراهنة.

خطوات ملموسة
عن  مرارًا  أعربت  اإلمارات  أن  والواقع 

سوريا،  مع  العالقات  تعزيز  في  سعيها 

بني  متعددة  لقاءات  الفائت  العام  وشهد 

نطاق  توسيع  على  عملت  كما  الجانبني، 

غدت  حتى  دمشق،  مع  التجاري  التبادل 

على  لسوريا  التجاريني  الشركاء  أبرز  من 

األولى  املرتبة  تحتل  إذ  العاملي،  املستوى 

التبادل  حجم  وبلغ  عامليًا،  والثالثة  عربيًا 

التجاري غير النفطي خالل العام املاضي 

2020 نحو 2.6 مليار درهم.

الشراكة  قمة  عن  سوريا  غياب  مع  وحتى 

الدول  من  عددًا  بغداد  اليها  دعت  التي 

الخارجية  وزارة  وكيل  فإن  االقليمية، 

سوريا  أن  اكد  الله  الخير  نزار  العراقي 

العراقية،  السياسية  في  بقوة  حاضرة 

الى  اعادتها  على  بقوة  يعمل  العراق  وان 

الجامعة العربية.

البوصلة تتجه إلى دمشق
أحمد  العربية  الجامعة  عام  امني  وكشف 

واألردن  والجزائر  العراق  أن  الغيط  أبو 

الجامعة  الى  سوريا  اعادة  على  تعمل 

-باستثناء  فإنه  الواقع  وفي  العربية، 

السعودية وقطر- فإن الطريق يبدو معّبدا 

مقعدها  في  الجلوس  الى  سوريا  لعودة 

الشاغر منذ عام 2011.

الذي  الجهد  الى  االمارات  انضمام  إن 

مارس/آذار  في  بدأ  العراق  به  يقوم 

الخارجية  وزير  دعا  عندما  املاضي، 

آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  اإلماراتي 

لشغل  سوريا  عودة  ضرورة  إلى  نهيان 

مقعدها في جامعة الدول العربية.

آنذاك،  نهيان،  آل  الله  عبد  الشيخ  وقال 

إنه من األدوار املهمة لعودة سوريا هو أن 

تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب 

كما  السوري  الجانب  من  أيضا  جهدا 

الجامعة  في  الزمالء  من  جهدا  يتطلب 

العربية. وأضاف أن األمر يتعلق باملصلحة 

ومصلحة  سوريا  مصلحة  أي  العامة، 

"منغصات"  هناك  أن  إلى  الفتا  املنطقة، 

يمكن  ال  لكن  املختلفة،  األطراف  بني 

إلى  سوريا  عودة  على  العمل  سوى  لنا 

واإلقليمي  الدولي  التحول  محيطها.إن 

ازاء سوريا بعد نجاحها في الصمود ودحر 

سوريا  عودة  بطرح  سّرع  االرهاب  القوى 

من  الرغم  وعلى  العربية،  الجامعة  الى 

الدول  من  عدد  يظهرها  التي  التحفظات 

العراق  جهود  تِعق  لم  فإنها  الخليجية 

بني  األجواء  تلطيف  في  الدول  من  وعدد 

سوريا والدول العربية، تمهيدا لعودة صار 

من غير املجدي الوقوف بوجهها.

فحتى دول أوروبا التي قطعت عالقتها مع 

تتحدث  وباتت  دمشق  إلى  عادت  سوريا 

عن نيتها إعادة فتح سفاراتها في دمشق، 

ورومانيا  وإسبانيا  وإيطاليا  اليونان  مثل 

يشير  العربي  الحضور  ان  والتشيك.كما 

جميع  ازالة  نحو  البوصلة  توجه  الى 

دورها  عن  سوريا  تبعد  التي  العقبات 

املؤثر في القضايا العربية. ومؤخرا التقى 

املقداد،  فيصل  السوري  الخارجية  وزير 

نظيره التونسي عثمان الجرندي، ونظيره 

هي  خطوة  في  شكري،  سامح  املصري 

وذلك  سنوات،  منذ  نوعها  من  األولى 

للجمعية  السنوية  االجتماعات  خالل 

سبتمبر  شهر  في  املتحدة  لألمم  العامة 

)أيلول( املاضي.

قمة الجزائر
اتسعت  التي  العراقية،  الجهود  وتتيح 

تحقيق  للجزائر  عربيا،  دعمها  دائرة 

عن  التجميد  رفع  في  دبلوماسي  نجاح 

اقليمية  قناعات  ذلك  تدعم  سوريا، 

يخدم  ال  الجامعة  خارج  سوريا  بقاء  أن 

التوجهات الجديدة.ويحتاج األمر بالطبع 

الى صفقة سرية مع الدول املتحفظة على 

تطالب  مناسبة  بشروط  السورية،  العودة 

إلقناع  الشروط  ببعض  بااللتزام  دمشق 

الدول الخليجية والقاهرة بأن الوقت حان 

لعودة سوريا الى مكانها الطبيعي.

تمثل زيارة وزير الخارجية اإلماراتي 

الشيخ عبد الله بن زايد الى دمشق 

ولقائه الرئيس السوري بشار األسد، 

مطلع الشهر الجاري، دافعا قويا 

للجهود التي قادها العراق خالل 

السنوات التي اعقبت دحر"داعش" 

إلعادة سوريا الى الجامعة العربية، 

بهدف انهاء عزلتها عربيا ومساعدتها 

في تجاوز وضعها بدعم حوار داخلي 

بني القوى السياسية السورية.

العراق بوصلة العرب
 نحو دمشق 

سرمد ارزوقي
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تراجع الزراعةتراجع الزراعة
يهدد األمن الغذائييهدد األمن الغذائي

النهرين:  بلد  يزل-  -ولم  كان  فالعراق 

الزراعة  على  يعتمد  والفرات،  دجلة 

واملياه  الخصبة  فأرضه  معيشته،  في 

الوفيرة وأجواؤه املعتدلة تمنحه إمكانية 

الحبوب  من  كبيرة  مجموعة  زراعة 

بنمو  وتسمح  والفواكه،  والخضراوات 

للحيوانات  املفيدة  األعشاب  مختلف 

في  ذاتيا  مكتفيا  يجعله  ما  الداجنة، 

البلدان  الى  للغذاء  ومصدرًا   غذائه 

املجاورة.

السواد  الفاحة  مهنة  شملت  لقد 

مهنة  تتبعها  العراق،  سكان  من  األعظم 

الرعي، وذلك لتوفر األسباب أعاه، إذ 

كانوا  النهرين  ما  باد  في  السكان  أن 

مترفن من ناحية توفر الطعام ألغلبهم، 

شكلت  فقد   ،١٩57 عام  إحصاء  وحسب 

الفاحة  يمتهنون  الذين  السكان  نسبة 

والرعي أكثر من  ٦5٪ من نسبة السكان 

الزراعة  أهمية  على  يدل  ما  األصلين، 

في معيشة واقتصاد األهالي والباد.

مسألة املياه

ثاثينيات  في  اإلحصائيات  لنا  تذكر 

وأربعينيات القرن املاضي أن العراق كان 

الى  الحبوب  من  األطنان  آالف  يصدر 

القطن  الى  وأوروبا، باإلضافة  بريطانيا 

األقمشة  ملعامل  أولية  كمواد  والصوف 

في  املتعاقبة  الحكومات  أن  إال  هناك، 

مسالة  تول  لم  تأسيسة،  منذ  العراق، 

املياه واألنهار اهتماما كبيرًا، فقد أنشأت 

السدود  بعض  متعاقبة-  فترات  -وفي 

القنوات  بعض  وشقت  املياه  لخزن 

الزراعية،  األراضي  الى  املياه  إليصال 

لكن ذلك لم يكن كافيا لبلد مثل العراق 

في مساحة أراضيه وإيراداته، الى جانب 

أن الحكومات املتعاقبة لم تهتم بالطرق 

وإنشاء  والزراعة  الري  في  الحديثة 

باالعتماد  الواسعة  الزراعية  األراضي 

على كميات قليلة من املياه .

إنشاء  جانب  من  باملياه،  االهتمام  إن 

السدود على األنهار والروافد لخزن املياه 

واملنخفضات  والبحيرات  السدود  في 

مواسم  في  منها  االستفادة  لغرض 

الجفاف، يعني إدامة الزراعة والحرص 

والتصدي  الوطني  االقتصاد  على 

من  الباد  تصيب  قد  التي  لألزمات 

قبل  من  املياه  حجب  او  الجفاف،  جراء 

دول املنبع، كما يجري حاليا، إذ قطعت 

إيران نهائيا أحد روافد نهر ديالى، فيما 

دجلة  نهر  على  أليسو  سد  تركيا  بنت 

لغرض  مياهه  من  كبيرة  نسبة  وحجبت 

البساتن  على  سلبا  أثر  ما  السد،  ملء 

واملوسم الزراعي. 

العراق مهدد بالجفاف
املقبلة،  السنوات  خال  سنشهد،  ربما 

بحيث  والفرات،  دجلة  نهري  في  جفافا 

األقدام،  على  سيرًا  عبورهما  يمكننا 

دول  مع  إجراءات  الحكومة  تتخذ  لم  ما 

الدبلوماسية  القنوات  خال  من  املنبع 

العلمية  الطرق  واتباع  جهة،  من 

السدود  وإنشاء  املياه  خزن  في  الحديثة 

طرق  اتباع  الى  باإلضافة  والبحيرات، 

الزراعة الحديثة. 

مشكلة كبيرة
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وحسب 

الزراعة حميد النايف الذي أكد أن "سد 

القطاع  على  سلبا  أثر  تركيا  في  أليسو 

هناك  أن  كما  كامل،  بشكل  الزراعي 

هي  اليوم،  منها  نعاني  كبيرة  مشكلة 

العراق وتركيا،  أنه ال يوجد تفاوض بن 

على  العراق  حصول  عدم  إلى  أدى  ما 

مستحقاته املائية، وبالتالي فإن هذا أثر 

العام  لهذا  الزراعية  الخطة  على  سلبا 

بتقليصها الى 50 باملئة."

السدود  عشرات  "هناك  أن  وأضاف 

وهي  أليسو،  سد  الى  باإلضافة  التركية 

لو  لكن  وتنظيمها،  املياه  حجز  لغرض 

الى  املياه  من  كبيرة  كميات  ضخ  جرى 

العراق، فهي ستذهب إلى الخليج وذلك 

توجد  ال  إذ  مائية،  خزانات  وجود  لعدم 

لدينا بحيرات أو سدود بن املحافظات، 

هذا  املياه،  وترشيد  لخزن  أماكن،  أو 

وهذه  العراق،  في  الحقيقي  الوضع  هو 

مشكلة كبيرة نعاني منها."

إلى  إنذارًا  النايف  كام  يكون  قد 

بأنها،  والحكومة  املائية  املوارد  وزارة 

سواء  عاجلة،  اجراءات  تتخذ  لم  إذا 

العملي  او  الدبلوماسي  املستوى  على 

العراق  فإن  املياه،  خزانات  ناحية  من 

املعتمدة  الزراعية  أراضيه  سيخسر 

كارثة  الباد  وستصيب  الري،  على 

معالجتها،  يمكن  ال  كبيرة  اقتصادية 

والسيما اذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من 

على  معيشتها  في  تعتمد  العراق  سكان 

الزراعة.

مبالغ هائلة
يدفع العراق مبالغ هائلة الستيراد املواد 

أن  يمكن  الجوار،  دول  من  الغذائية 

الحيوي،  القطاع  هذا  لتطوير  تستثمر 

والواقع أن التذرع بنقص املياه، والشكوى 

كلما  التي  الدول  هذه  من  املتواصلة 

نشجعها على املضي في سياساتها معنا، 

بضائعه  باستيراد  العراق  استمر  كلما 

منها.

ملزم  كاهما  والفاح  الحكومة  إن 

األراضي  الستثمار  الجاد  بالعمل 

ووضع  للمياه،  هدر  بأقل  الزراعية 

مكانته  للعراق  تعيد  ستراتيجية  خطة 

العوامل  من  جملة  بسبب  خسرها  التي 

املتداخلة ما بن السياسي واالقتصادي.

اتجاهان أساسيان ينبغي أن يعمل عليهما العراق ليستعيد مكانته كدولة مصدرة للغذاء، األول إبرام 

اتفاق مع تركيا بشأن حصته املائية في نهرين باتا مهددين بالجفاف، يرافق ذلك بناء املزيد من الخزانات 

والسدود للسيطرة على الفائض املائي خالل مواسم األمطار والسيول. والثاني اتباع طرق الري الحديثة 

التي تضمن أفضل استخدام للمياه.

مالذ األمين
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الكاتب والناقد علي سعدون:
الشعر ما يزال عظيمًا.. وسيظل

حوار : علي السومري

 ئومــن بــٔان قــوة الشــعر وديمومتــه 
ٌ

مثقــف

ــرد  ــة الس ــن منافس ــتمكنه م ــوره س وتط

بــد، بعــد هيمنــة الســرد 
ٔ
والبقــاء إلــى اال

مواقــع  ؤان  الثقافيــة،  الســاحة  علــى 

فكــرة  هشــمت  االجتماعــي  التواصــل 

الهامــش واملركــز فــي الثقافــة العراقيــة.

ســعدون،  علــي  والكاتــب  الناقــد  إنــه 

املولــود فــي مدينــة العمارة العــام ١٩٦8، 

الحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس في 

داب والتٔاريــخ، ٔاصــدر فــي النثــر كتبــا 
ٓ
اال

العالــي(،  )الغيــاب  بينهــا:  مــن  عــدة 

مــن  )ٔاكثــر  و  للمنفــى(،  و)إصغــاء 

ميــاه(، ٔامــا فــي النقــد فٔاصــدر )جــدل 

النــص التســعيني(، ولديــه كتــب ٔاخــرى 

ــررًا  ــوم مح ــل الي ــو يعم ــع، وه ــد الطب قي

قــام التــي تصــدر عــن دار 
ٔ
فــي مجلــة اال

الشــٔوون الثقافيــة.

منجــزه  علــى  الضــوء  ولتســليط 

الشــبكة"  "مجلــة  ارتــٔات  االٕبداعــي، 

معــه: الحــوار  هــذا  إجــراء 

*يقــال إن واحــدًا مــن ٔاســباب نكــوص 

مــا  النقــد،  غيــاب  العراقيــة  الثقافــة 

قولــك؟

ــل  ــراح مث ــى اجت ــا عل ــق جميع ــا نتف -ربم

هــذا، نعــم، يتحمــل النقــد وزر النكــوص 

الــذي طــرٔا علــى فعاليــات ثقافيــة كثيــرة  

النقــد  بغيــاب  أعنــي  ال  عقــود،  منــذ 

تاحــق  نقديــة  فعاليــات  وجــود  عــدم 

ــه  ــى وج ــي -عل ــا أعن ــي، إنم دب
ٔ
ــص اال الن

الخصــوص- غيــاب املشــروع النقــدي. 

ــاريع  ــى مش ــاج إل ــة تحت ــة العراقي الثقاف

الثقافيــة  الوجهــة  تغييــر  علــى  تعمــل 

ال  مــر 
ٔ
اال وهــذا  التعبيــر-،  جــاز  -إذا 

ــة  ــة مكتوب ــادة نقدي ــال م ــن خ ــي م ئات

هنــا ٔاو هنــاك، مــا نحتاجــه هــو مشــروع 

ــن  ــه م ــا إنتاج ــا اعتدن ــارض م ــدي يع نق

جماليــات وزخــارف وكائــش ٔادبيــة .. 

ــروع  ــذا املش ــاب ه ــا أن غي ــد جازم أعتق

فــي  تــراوح  العراقيــة  الثقافــة  جعــل 

مكانهــا لعقــود طــوال.

السردية العراقية
* كيف ترى السردية العراقية اليوم؟

ٔاهــم  مــن  اليــوم  العراقيــة  -الســردية 

فــي  تغايــر  ثمــة  العربيــة،  الســرديات 

ٔاداء الروايــة والقصــة القصيــرة عمــا 

ــذا  ــرة، ه ــان غاب ــي ٔازم ــه ف ــت تنتج كان

ــم  ــبب التراك ــا بس ــس غريب ــوع لي املوض

االٕبداعــي لهذيــن النمطــن مــن الكتابــة 

ــة ٔاول  ــى كتاب ــام عل ــة ع ــرت مئ ــد م – لق

قصــة عراقيــة -، هــذه املســافة الزمنيــة 

الطويلــة جديــرة بإنتــاج الكــم والنــوع 

علــى حــد ســواء.. إضافــة إلــى ذلــك،  

فقــد وجــدت الســردية العراقيــة نفســها 

ــة  ــق معتم ــام مناط ــام 2003 ٔام ــذ الع من

وجــدل  وتحليــل  تفكيــك  إلــى  تحتــاج 

مــر كان حافــزًا مهمــا 
ٔ
ومعاينــة، هــذا اال

خــال  مــن  بحفريــات  القيــام  علــى 

الســرد فــي الحيــاة العراقيــة.

اليــوم  العراقيــة  الروايــة  ٔان  ســنتفق   

بمثابة درس من دروس السوســيوثقافي، 

هــي بالضبــط واحــدة مــن ٔاهــم وســائل 

هائــل  خليــط  وهــي  باللغــة،  التعبيــر 

واالجتماعــي  النفســي  التحليــل  مــن 

ؤاكثــر،  هــذا  كل  الروايــة  والتاريخــي، 

ــة  ــة العراقي ــى ٔان الرواي ــا إل ــير ٔايض ٔاش

ــة  ــد ترجم ــرًا بع ــاه كثي ــت االنتب ــد لفت ق

اللغــات  إلــى  نماذجهــا  مــن  العديــد 

مــن  عــدد  وحصــول  الحيــة،  العامليــة 

جوائــز  علــى  العراقــي  الســرد  ــاب  كتـّ

مهمــة  إضافــة  كانــت  وعامليــة  عربيــة 

تلفــت انتبــاه املتابعــن واملعنيــن والقــراء 

.

تكرار ونمطية
* هــل حقــا ٔان هــذا الزمــن هــو زمــن 

الشــعر؟ ال  الروايــة 

-هــذا مقيــاس التســويق فــي اقتصاديات 

تــداول الكتــاب وبيعه، ال يمثــل بالضرورة 

ملــا  الحقيقــي  الثقافــي  الفعــل  صــورة 

يمكــن ٔان يكــون عليــه الشــعر ٔاو تكــون 

ــع  ــون شاس ــة ب ــم، ثم ــة، نع ــه الرواي علي

والتفــوق  منهمــا،  كل  مبيعــات  بــن 

ــات  ــد ملبيع ــن عق ــر م ــذ ٔاكث ــوم من محس

ٔاال  لكــن  الروايــة،  وجوائــز  الروايــة 

تاحــظ معــي ٔان صمــود الشــعر ورواج 

زمــن  ٔان  ئوكــدان  املشــرقة  نماذجــه 

الشــعر مايــزال يتمتــع بحيويــة منقطعــة 

النظيــر؟ وأن شــيوع امليديــا واســتهاكها 

الواســع ٔاعــاد االهتمــام بالشــعر وجعلــه 

ناقد وكاتب، ُيعد واحدًا من األسماء املهمة في النقدية العراقية، يعمل 
، وعلى الرغم من انشغاله املعرفي بمشروعه الثقافي، لكن 

ٍّ
بصبر وتٔان

ذلك لم يمنعه من ٔان يكون فاعاًل في النشاطات االجتماعية واملدنية، 
سواء في مدينته العمارة ٔاو حتى في العاصمة بغداد.
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ن للميديــا، 
ٓ
فــي الصــدارة؟ الصــدارة اال

ويقــف فــي مقدمتهــا الشــعر كفــن هائــل 

كثيــرًا  نتحــدث  ٔان  بوســعنا  وعظيــم، 

لكننــا   ، الرٔويــة  هــذه  مــن  منطلقــن 

يفتــر  لــم  شــديد:  باختصــار  ســنقول 

زمــن الشــعر فــي العقــود املاضيــة إال 

واالتــكاء  والنمطيــة  التكــرار  بســبب 

ــدة  ــيوع قصي ــة وش ــش الكتاب ــى كائ عل

النثــر بنماذجهــا املعتمــة، ال املشــرقة 

واملتوهجــة والكبيــرة، كل ذلــك أســهم 

بتخريــب ســمعة الشــعر لصالــح الســرد، 

عمال 
ٔ
ال ٔاقــول ذلــك للتقليــل مــن قيمــة اال

ٔانتجتهــا  التــي  العظيمــة  الســردية 

ــى  ــد عل ــا للتٔاكي ــة، إنم ــردية العراقي الس

ٔان الشــعر مــا يــزال عظيمــا وســيظل 

ــد. ب
ٔ
ــى اال ــك إل كذل

النخبوية املتعالية
*مــا رٔايــك بمــن يقــول إن ٔازمــة الثقافــة 

ــف  ــكاف املثق ــن اعت ــة ع ــة ناتج العراقي

ٔابراجــه  ٔاســوار  داخــل  )النخبــوي( 

العاجيــة؟

"النخبــوي"،  بـــ  ن 
ٓ
اال ٔاســميته  -ٔانــت 

ٔاو  الصفــوة،  تفتــرض  والنخبويــة 

لكنهــا  الرصــن،  الجيــد  النمــوذج 

-علــى  العراقيــة  الثقافــة  فــي  عندنــا 

وجــه التحديــد- اقــرب إلــى الشــتيمة.. 

وعلــى ٔايــة حــال، علينــا أن نميــز بــن 

نخبــوي  ول 
ٔ
اال الثقافــة:  مــن  نوعــن 

متعــاٍل ونرجســي.. الــخ مــن التوصيفــات 

التــي تليــق بتلــك املنطقــة الغامضــة مــن 

التثاقــف، فيمــا ســتجري الثقافــة فــي 

خــر الحقيقــي الــذي يعيــش 
ٓ
نوعهــا اال

املصيريــة  قضايــاه 

يخيــة  ر لتا ا و

ــة  ــكالية بمعرف واالٕش

وهمــوم  وتٔامــل 

حقيقيــة، أعنــي تلــك 

الثقافــة التــي تتفاعل 

ــع والحياة،  مع املجتم

ســواء أكانــت محليــة 

كونيــة  إنســانية  ٔام 

فــق، 
ٔ
اال واســعة 

تــرى  التــي  الثقافــة 

قيمــة  االٕنســان  فــي 

عليــا تســتحق العنــاء 

ٔارقــى  وتســتحق 

التعبيــر،  وســائل 

لــه  تنتــج  وبالتالــي 

ــدًا..  ــا ومفي ــا وممتع ــرًا وغني ــا كبي خطاب

بــودي ٔان ٔاشــير هنــا إلــى انفتــاح الثقافــة 

خيــرة علــى 
ٔ
العراقيــة فــي الســنوات اال

الدراســات الثقافيــة، فقــد ٔانجــز منتجــو 

الثقافــة العراقيــة ٔادبــا وفكــرًا يســتحقان 

املعاينــة والدراســة والتحليــل ملــا انطويــا 

ٔانهــا  أزعــم  بالغــة  ٔاهميــة  مــن  عليــه 

ســتٔاخذ طريقهــا إلــى العامليــة إذا مــا 

الرصينــة  الترجمــة  مناخــات  توفــرت 

واللغــة  الفكــرة  نقــل  علــى  القــادرة 

بطريقــة جيــدة تشــبه تلــك الطريقــة 

الغربــي. دب 
ٔ
اال فيهــا  وصلنــا  التــي 

موقفان
*كيــف تقّيــم موقــف املثقــف مــن خــال 

مشــاركته فــي حركــة االحتجــاج املطالبة 

بالعدالــة االجتماعيــة؟

ــي  ــاخصان ف ــاالن ش ــا مث لدين  -

ذلــك الحــراك: همــا حــركات االحتجــاج 

ــرين  ــات تش ــام 20١١ واحتجاج ــي الع ف

فيهمــا  أن  جازمــا  أعتقــد  العظيمــة، 

بــدا الوجــه الحقيقــي للمثقــف العراقــي 

وتطلعــات  همــوم  مــع  يتفاعــل  الــذي 

مجتمعــه ووطنــه.. ال ئاخــذ الحديــث هنــا 

صبغــة الشــعاراتية التــي نعرفهــا ونعرف 

ــوح  ــي –وبوض ــا أعن ــا، إنم ــدقن به املتش

الثقافيــة  الشــخصيات  تلــك  بالــغ- 

انطلقــت  التــي  كاديميــة 
ٔ
واال والفنيــة 

ــي  ــف الثقاف ــة املوق ــيخ حقيق ــوة لترس بق

الــذي يجســد معانــي الوطنيــة فــي ٔابهــى 

وأســطع صورهــا، لكــن ذلــك ســيبقى 

ــف  ــفوعا بموق ــن مش ــم يك ــا ل ــا م ناقص

دبيــة 
ٔ
طروحــة اال

ٔ
ثقافــي مــن خــال اال

يشــتغل  التــي  أوالفكريــة  الثقافيــة  ٔاو 

عليهــا منتــج الثقافــة.. ٔاتحــدث هنــا عــن 

منتجــي الثقافــة علــى وجــه الخصــوص، 

لكــن مــا إن يتســع الحديــث إلــى املثقــف 

العراقــي بشــكل عــام، فســنجد مســاحة 

فــي  حصلــت  قــد  وعظيمــة  مشــرقة 

مــع  املثقفــن  هــٔوالء  بتواشــج  العــراق 

حــركات االحتجــاج املطالبــة بتحقيــق 

العدالــة االجتماعيــة والحقــوق الوطنيــة 

ثقافة املركز
تركيــز  هنالــك  كان  املاضــي  فــي   *

املحافظــات،  دون  املركــز  ثقافــة  علــى 

ــكالية  ــذه اإلش ــت ه ــا زال ــل م ــك ه برٔاي

اليــوم، ٔاعنــي عــدم التركيــز علــى ثقافــة 

ونشــاطاتها؟ املحافظــات 

ــدة  ــت ولي ــن ليس ــش وامل ــة الهام -جدلي

مــن  واحــدة  هــي  الحاليــة،  املرحلــة 

إرهاصــات العمليــة الثقافيــة فــي العــراق 

 
ً
علــى مــدى عقــود. لكنهــا لــم تكــن حائــا

 يريــد لنفســه ٔان يكــون فــي 
ْ

ٔامــام َمــن

بمثابــرة  مرهــون  مــر 
ٔ
اال الصــدارة، 

 معرفــي وثقافــي 
ٌّ

مــن نــوع خــاص.. كــد

وجهــد بالــغ فــي تطويــر الــذات ورفــع 

ــذا  داء، ه
ٔ
ــي اال ــا ف ــا ومهاراته إمكانياته

البســيط،  بتقديــري  ول 
ٔ
اال املقــام  فــي 

لكــن  حــن،  كل  فــي  يحصــل  مــا  وهــو 

املحــددات التــي كانــت تعيــق الهامــش 

فــي التقــارب مــع املــن قــد زالــت بســبب 

ــائل  ــت ووس ــا واإلنترن ــيوع التكنولوجي ش

ٔاســلفت-،  -كمــا  االجتماعــي  التواصــل 

أعنــي ٔان هــذه الوســائل جعلتــك حاضــرًا 

فــي صميــم املشــهد الثقافــي، إضافــة 

إلــى اتســاع قدرتــك فــي إيصــال صوتــك 

إلــى عمــوم القــراء واملعنيــن مــن خــال 

فــي  املبثوثــة  الشــخصية  صفحاتــك 

اإلنترنــت.. إنــه شــيء عظيــم ومذهــل، 

وهــو بمقــدوره ٔان يتجــاوز ٔاي حديــث عــن 

الهامــش واملــن وقــد اختلطــا كثيــرًا.

*ما جديد الناقد علي سعدون؟

- بعــد ثــاث مجموعــات فــي قصأيــد 

 ١٩٩7  ) العالــي  )الغيــاب  هــي:  النثــر 

العــام  فــي  للمنفــى(  و)إصغــاء 

 2008 ميــاه(   مــن  و)ٔاكثــر   200٦

النــص  )جــدل  ول 
ٔ
اال النقــدي  وكتابــي 

التســعيني( 20١٦، لــدي كتابــان نقديــان 

)الشــعرية  ول: 
ٔ
اال عنــوان  الطبــع  قيــد 

وســواها( وســيصدر قريبــا. ويليــه كتابــي 

حيــاة(..  بوصفهــا  )الشــعرية  خــر 
ٓ
اال

خــر 
ٓ
ؤايضــا ٔاوشــك ٔان ٔاكمــل كتابــي اال

العراقيــة(.  النقديــة  فــي  )مراجعــات 

فــي  جــدا  مقــل  إننــي  تــرى  ٔانــت  هــا 

االٕصــدارات. لكننــي ٔاحــاول ٔان اتلّمــس 

مــن  غيــري  يتلمســه  كمــا  طريقــي 

ؤانــاة. بصبــر  صدقــاء، 
ٔ
اال

الشارع الثقافي

جلسة شعرية 

احتفى مقهى )كهوة وكتاب( الثقافي في الكرادة، األسبوع املاضي 

 من الشاعر السوري هاني 
ً
بالشعر عبر جلسة شعرية ضمت كا

نديم، والشاعر التونسي سامي الذيبي، ومن العراق الشاعر أحمد 

عبد الحسن والشاعرة آالء عادل. الجلسة، التي حضرها جمع غفير 

من عشاق الشعر، قدمت لها الشاعرة إحسان املدني التي أشادت 

باملحتفى بهم وبصوتهم الشعري، ألقى بعدها الشعراء بعضا من 

قصائدهم القديمة والجديدة.

الربيعي يعتلي منصة اإلبداع

املاضــي،  األســبوع  اليونســكو،   – األدبــي  اإلبــداع  منصــة  ضّيفــت 

الشــاعر عبــد الــرزاق الربيعــي، فــي جلســة احتفائيــة ســلطت الضــوء 

ــه  ــا كتابت ــا، ومنه ــم محطاته ــة وأه ــه اإلبداعي ــيرته وتجربت ــى مس عل

للمســرح وأدب األطفــال، إضافــة إلــى الشــعر الــذي ُعــرف مــن خالــه 

ــي. ــم العرب ــراق والعال ــي الع ف

الجلســة، التــي حضرهــا عــدد مــن املثقفــن واألكاديميــن، تخللهــا 

حــوار مــع الضيــف الــذي أجــاب علــى أســئلة الحضــور، ليختتمهــا 

بقــراءة عــدد مــن قصائــده.

يذكــر أن الشــاعر )الربيعــي( ُمقيــم فــي ســلطنة ُعمــان منذ تســعينيات 

ــرن املاضي. الق

أنا عراقي، أنا أقرأ

ــن  ــمها الثام ــاق موس ــرأ( إلط ــا أق ــي، أن ــا عراق ــة )أن ــتعد منظم تس

علــى حدائــق أبــي نــّواس، قــرب نصــب شــهريار وشــهرزاد، وذلــك يــوم 

ــنوات،  ــذ س ــت من ــي انطلق ــادرة الت ــق 202١/١١/27، املب ــبت املواف الس

ينشــغل أصحابهــا منــذ أيــام بعمليــة فــرز الكتــب التــي حصلــوا عليهــا 

وذلــك  املواطنــن،  وحتــى  واملكتبــات،  النشــر  دور  مــن  كتبرعــات 

بســهولة  املهرجــان  رواد  مــن  اقتنائهــا  عمليــة  وتســهيل  لتجهيزهــا 

ــر. ويس

ــن،  ــم الثام ــتعداداتها للموس ــع اس ــن م ــة، بالتزام ــت املنظم ــا أطلق كم

ــال  ــن القت ــي أماك ــة ف ــا األمني ــى قواتن ــارة إل ــب مخت ــال كت ــة إرس حمل

ضــد اإلرهــاب، لتكــون بــن أيديهــم لقراءتهــا واالســتمتاع بهــا فــي 

ــم. ــات راحته أوق

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )393393( ( 1515 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
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رشيد  الهارب  عن  تبحث  كانت  التي 

عالي الكياني، الذي تشير األخبار عن 

هروبه الى مناطق الجنوب ولجوئه لدى 

املناصرين لحركته،  املناطق  تلك  شيوخ 

الشرطة  سيارة  اقتربت  "حن  موضحا 

الحقول  استفز  الرصاص  صوت  منا، 

د 
ّ
رك الذي  الناعم  واملطر  النائمة، 

األرض قبل سويعات، ترجل منها بضعة 

حاصرتنا  بالبنادق،  مدججن  مسلحن 

اقتادونا  العيون،  ودهشة  األسئلة، 

كأسرى،  الخلفي  السيارة  حوض  إلى 

بقوة  لتنطلق  مجنونة  بحركة  استدارت 

نحو املدينة..

مقهى محمد املدهوش

صديق  وجه  على  تعرفت  املجموعة  بن 

املعلم أحمد، فاطمأن قلبي  إنه  لوالدي، 

هداكم  الذي  ما  سألته:  روحي،  وسكنت 

إلينا يا أستاذ؟ _ نحن في واجب يا ابني، 

احمدوا الله أنه كان السبب في إنقاذكم 

عن   نبحث  ونحن  املهلك،  الليل  هذا  في 

الذي  الكياني  عالي  رشيد  )املتآمر( 

إنقاذ  جرى  وهكذا  مدننا"،  الى  هرب 

العجلة  تعطل  محنة  من  التلميذ  جمال 

ما  التالي-  الخميس  -في  لوالدته  ليروي 

لُيفاجأ  املظلمة  الليلة  تلك  في  له  حدث 

بجواب األم: "وليدي، أبوك أيضا كان في 

تلك الليلة يبحث عن رشيد عالي".

املقهى الصغير في منطقة الغازّية يصفه 

املؤلف "وكر يورث األحزان، الغبار ينتهك 

زواياه املعتمة بالدخان"، رواد املقهى هم 

واملهن،  الحرف  وأصحاب  املعلمن  من 

املتواضعة،  الحوانيت  وأصحاب 

أثناء  املجاورة  القرى  وفاحي 

صاحب  الكاتب  يصف  النهار. 

بالرجل  املدهوش  محمد  املقهى 

وحسن  بالطيبة  املتسم  املتواضع 

الذين  املقهى،  لرواد  االستقبال 

آخر  الى  لاستماع  عليه  يتقاطرون 

األخبار عبر )راديون( بماركة )سيرا(، 

معلق على مسند خشبي ويعمل ببطارية 

الوحيد  السيارة  سائق  عنها  استغنى 

ابي( 
ّ

)العت يتذكرها  كما  املدينة  في 

بستارة  امللفوف  "الراديو   :
ً
قائا ويصفه 

الباعث  هو  بالدانتيل،  مطرزة  بيضاء 

)الكائن  هذا  في  بالتأمل  يغريني  الذي 

الغريب(، وكأنه مصيدة سحرية تقتنص 

أسرار هذا العالم، الذي ال سبيل إلدراك 

أبعاده، وأنا أصغي ملا يصدر من أصوات 

وموسيقى وغناء، كأنها تنثال من خفايا 

املاضي".

ممشى املشاهير في بغداد

"نحاول أن نتشبث باملخيلة حتى لو كانت 

بسعة الظل، حينما نراقب األمكنة وهي 

الدفن"،  انتظار  في  املوت،  الئحة  على 

ابي في موضوعه "ممشى 
ّ

هكذا يبدأ العت

املشاهير في بغداد" واملقصود هو شارع 

بعد  املضاع،  مجده  يرثي  الذي  الرشيد 

الكبار،  واألدباء  للشعراء  مقرًا  كان  أن 

وهذا األمر نفذته الواليات املتحدة ودول 

أخرى في العالم. ويستشهد الكاتب 

السويدية  )ماملو(  بمدينة 

بلديتها  قامت  التي 

بتحويل جسر للمشاة 

الـــــــــــى متحف 

ية  حـــــــــذ أل

وعلماء،  وأدباء  فنانن  من  املشاهير 

وكذلك في أميركا، وبالتحديد كما يشير 

بدأت  أنجلس،  لوس  والية  في  املؤلف 

فكرة املمشى عام ١٩5٩ ملشاهير النجوم 

والعلوم،  واألدب  واملوسيقى  السينما  في 

بتثبيت نجمة خماسية على األرض تحمل 

العديد  الكاتب  ويضرب  الشهير،  اسم 

شارلي  ومنهم  ذلك  على  األمثلة  من 

علي  ومحمد  الفضاء  ورواد  شابلن 

كاي، الذي رفض أن توضع نجمته على 

اسم )محمد(،  املارة  يطأ  لئا  األرض، 

على  نجمته  وضعت  لرغبته  واحتراما 

حائط مسرح كوداك.

ابي في مؤلفه )داخل املكان( 
ّ

جمال العت

ومتنوعة  شهية  مائدة  للقارئ  يقدم 

فيها،  جال  التي  األمكنة  حيث  من 

من  عاصرهم  الذين  الشخوص  أو 

مستوى  على  املبدعن  أو  الناس،  عامة 

نهر  من  بنا  ينتقل  فهو  والفن،  األدب 

في  الحرية  مدينة  الى  ومدنه  الغراف 

واملقاهي،  املكتبات  عن  متواصل  سرد 

بعدها  ما  متعة  إنها  نقولها  ولألمانة 

متعة إلثراء املكتبة العراقية بهذا 

املنجز املهم.

الزبيدي  أحمد  الدكتور  يقول  وكما 

عن  تساؤل  "ثمة  للكتاب:  مقدمته  في 

املكان  عن  الكتابة  من  الثقافي  الهدف 

يعبر عن  أن  الكاتب  ابي، حاول 
ّ

العت عند 

العراقي  املجتمع  في  الثقافية  التحوالت 

املنعكسة على تحول مكاني أيضا، وكأنه 

يمكن  إيكو:)ماال  أمبرتو  بمقولة  مؤمن 

ابي 
ّ

العت وكأن  سرده(،  ينبغي  تنظيره 

تضعف،  قد  الذاكرة،  بأن  أيضا  مؤمن 

لكنها ال تموت!" بحسب قول الزبيدي.

الغازّية والخبراء الروس

 )232( من  املتكون  مؤلفه  في  ابي 
ّ

العت

صفحة يفتتحه بموضوعة "الغازّية تتكلم 

النصر  منطقة  هي  والغازّية  روسي"، 

املنطقة  حال  املؤلف  ويدون  الحالية، 

الروس  الخبراء  الستقبال  تستعد  التي 

القادمن من الشطرة، عبر طريق ترابي 

مشيرًا  املدينة،  من  الثاني  الصوب  في 

تكن  لم  الزمن  ذلك  في  الغازّية  أن  إلى 

تمتلك غير تلفون واحد فقط، هو تلفون 

دائرة البريد، واملوظف الذي يعمل عليه، 

الصياح  من  يختض  ابي، 
ّ

العت عنه  يقول 

القادم من الشطرة،  يلتقط الصوت  كي 

مفتاح  تدوير  عن  تتوقفان  ال  يداه  وتكاد 

تشبه  سريعة،  متواصلة  بحركة  التلفون 

)الهندر(،  بـ السيارة  تشغيل  عملية 

عندما تتوقف بطاريتها )بحسب وصف 

الكاتب(.

مطبعة  في  املطبوع  الكتاب  يحتوي 

على  العام-  هذا  -الصادر  )الكتاب( 

"الغازّية  بـ  يبدأها  موضوعا   )42(

"إذا  بـ  الكتاب  ويختم  روسي"،  تتكلم 

يدهش  وما  تنتحب".  أن  للحيطان  در 
ُ

ق

وقدرته  املؤلف  ذاكرة  توقد  هو  القارئ 

على سرد تفاصيل قديمة بدقة متناهية، 

وليست  القريب  باألمس  حدثت  وكأنها 

وهو  املاضي،  القرن  خمسينيات  في 

املتوسطة  بناية  يرثي  األخير  بموضوعه 

القلعة  تلك  املعظم،  باب  في  الغربية 

من  الكثير  فيها  تخّرج  التي  املعرفية 

قبالتها  يقف  باملؤلف  وكأني  املبدعن، 

أرثي  أنا  "ها  يردد:  وهو  دامعة  بعيون 

يأبه  يعد  لم  الزمن  ألن  املضاع،  مجدك 

الذي  هذا  إرث  فأي  واملدرسة!!  بالعلم 

تزّمن شفتيك كرها دون أن تموتي؟؟؟"

غريق وسط الطني

في موضوع "ليلة البحث عن رشيد عالي" 

الدراسي  عامه  في  ابي( 
ّ

)العت بنا  يبحر 

الرفاعي،  منطقة  في  األول)5٩/١٩58( 

تحتضن  مدرسة  فيها  ليس  الغازّية  ألن 

كانوا  الجميع  أن  مبينا  املنطقة،  أبناء 

العودة  أجل  من  الخميس  يوم  يترقبون 

سؤال  واحدة،  لليلة  األمومة  معبد  الى 

ما  يقول:  االستفسار  منضدة  على  كبير 

املدرسة؟  إلى  بذهابه  العنوان  عاقة 

بعد  إنه  وحاسما:  سريعا  الجواب  ويأتي 

مدرسته  إلى  ه 
ّ
تقل التي  العجلة  تعطل 

وخّيم  الطن  وسط  كالغريق  أصبحت 

منقذ،  من  البد  فكان  عليهم،  الليل 

الشرطة  سيارة  قبل  من  اإلنقاذ  وجاء 

في"داخل المكان"

المدن روٌح ومعني

رحلة العّتابي جمال 

يأخذنا جمال العّتابي في كتابه "داخل املكان" إلى معاناة قرى الجنوب 

العراقي في خمسينيات القرن املاضي، ثم يقفز بنا الى مدينة الحرية التي 

عاصرها -بعد أن تركوا الجنوب- وسكنوها. 

يوسف المحمداوي
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عربية  دول  من  منهم  البعض  قِدم 

سيرتها  الى  البصرة  لتعود  وأجنبية، 

وصانعة  للثقافة  وحاضنة  راعية  األولى: 

لها.

أيقونة ثقافية 
أيام وليالي املهرجان شهدت إقامة عشر 

جلسات شعرية وملتقيات نقدية، تخللتها 

ومعارض  بصرّية  لفرق  فنّية  فعاليات 

واإلصدارات  للكتاب  وأخرى  تشكيلّية 

من  وأكثر  مكان،  من  أكثر  بن  لت 
ّ

تنق

قال  بْصرّية،  مدينة  من  وأكثر  منصة، 

واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  عنها 

من  أيقونة  ها 
ّ
"إن ناظم:  حسن  الدكتور 

فرصة  وهي  العراقية،  الثقافة  أيقونات 

وأفقه  قلبه  يفتح  أن  في  للعراق  كبيرة 

العرب  للمبدعن  االستضافات  لهذه 

املدينة  البصرة،  مدينة  في  والعراقين 

العراقية  الثقافة  رفدت  التي  الشاعرة 

دين."
ِّ

بأعظم الشعراء املجد

حمل  الجديدة،  بنسخته  املربد،    

طبيعة  حيث  املتغيرات،  من  مجموعة 

زمن  في  بالشعر  تتعلق  التي  الدراسات 

تلقيه من خال وسائل  الجائحة ودرجة 

أشار  ذلك  إلى  االجتماعي،  التواصل 

اتحاد  رئيس  الكاصد،  سلمان  الدكتور 

قال:  الذي  البصرة،  في  والكتاب  األدباء 

العزلة،  يعني  الجائحة  في  الشعر   
َّ

"إن

هذه  عن  نتحدث  أن  من  البد  ثم  ومن 

أنها  أو  مألوفة،  غير  كونها  الظاهرة 

مغايرة ملا كان سائدًا في ما مضى، وهو 

ل  قيمة 
ّ
ما يجعل املربد عامة فارقة تمث

منصته  يرتقون  الذين  للشعراء  عليا 

بفخر واعتزاز كبيرين."

لبنان "ضيف شرف" 

مع  التشاور  وبعد  املهرجان،  إدارة    

بالجمهورية  احتفت  الثقافة،  وزارة 

اللبنانية كـ "ضيف شرف" في دورة هذا 

بالدور  اعتزازًا  جاءت  خطوة  العام، 

اللبنانيون،  املثقفون  به  ينهض  الذي 

أجواء  تسوده  سنوي  لتقليد  وتأسيسا 

واملحّبة.  والتسامح  الثقافي  التاقح 

أيام  حضروا  ممن  اللبنانيون،  املبدعون 

وا الخطوة تكريما واحتفاًء 
ّ

املهرجان، عد

الشاعرة  قالت  إذ  اللبنانية،  بالثقافة 

أمل خلف: "إن املربد هذا العام أثبت أن 

أتى  ألنه  والجمال،  الحياة  خالق  الشعر 

وثقافته  العالم  أربك  عاملي  حدث  بعد 

اإلصرار  وألن  املعرفية،  وتوجهاته 

يأتي  العراقي والبْصري كبير في همته، 

هذا املهرجان األول من نوعه في اختراق 

جائحة  بنتها  التي  الحواجز  وكسر 

املقاوم  لبنان  "ألن  وأضافت:  كورونا." 

إبداعا  العربية  الثقافة  في  والفاعل 

وإسهاما في انتشار الكتاب العربي، كان 

من الضروري أن تكافأ الثقافة اللبنانية 

املهرجان  هذا  شرف  ضيف  تصبح  بأن 

الشعري العريق والنوعي والتاريخي."

جبران يخاطب السياب 
أّما الشاعرة والدكتورة يسرى بيطار فقد 

اللبنانّية  املشاركات  عن  بفخر  ثت 
ّ

تحد

العام  ودورة  السابقة  املربد  دورات  في 

عريق  مهرجان  "املربد  قائلة:  الحالي 

أكاد  العرب،  الشعراء  اعتلى منبره كبار 

أقول با استثناء، وعلى امتداد خمسن 

املهرجان  في  مرارًا  شارك  لبنان  عاما، 

مرة  كل  وفي  كبيرة,  أسماء  خال  من 

 ,
ً
يترك بصمة مميزة, وأثرًا طّيبا وجميا

سماء  في  الشعر  كواكب  تلتقي  حيث 

حن  ولبنان  القصيدة،  سماء  البصرة, 

يكون ضيف شرف للمهرجان فهذا يعني 

العراق,  نخيل  سيعانق  األرز  عطر  أن 

السياب  جبران  خليل  جبران  ويخاطب 

من  القصيدة  ماء  ويتدفق  والجواهري 

بيروت في أوردة دجلة والفرات."

تأهيل البيوت والشناشيل التراثية 

  األدباء والشعراء والضيوف زاروا عددًا 

فقد  البصرة،  في  التراثية  البيوت  من 

إكمال  عن  اإلعان  املهرجان  أيام  سبق 

قصر  بتأهيل  للشروع  التحضيرات 

الثقافة في املدينة واتحاد األدباء وجمعية 

حملة  ضمن  يأتي  إعان  التشكيلين، 

التراثية  البيوت  صيانة وتأهيل عدد من 

نظران،  بمنطقة  الشناشيل  شارع  في 

بدعم  اليونسكو  منظمة  قبل  من  املنفذة 

وبإشراف  األوروبي  االتحاد  من  وتمويل 

واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  من 

المر بد .. 
أكبُر مهرجاٍن للشعِر في العالم 

"نحُن البصريني؛ نطفئ الشعر حني ننام.. ونؤّرُق مصباحنا للضيوف!.." بهذه العبارة 
استهل الشاعر البصري كاظم الحّجاج مشاركته في مهرجان املربد بدورته الرابعة 
والثالثني، امللتقى االبداعي األّول الذي يحطم ما شيدته جائحة كورونا من أسوار، امتد 
للفترة من الرابع وحتى السابع من تشرين الثاني بمشاركة أكثر من مئتني وخمسني 
شاعرًا وأديبًا ومفكرًا،

موفد )الشبكة(: يوسف المحسن

الدكتور حسن ناظم الشاعر كاظم الحّجاج الشاعرة يسرى بيطار
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بالتراث  اإلعجاب  عن  عّبروا  الضيوف 

ومنحوتات  قطع  من  البْصري  العمراني 

خشبية على شكل جدران وغرف مطرزة 

بالدقة  موغلة  ونقوش  امللّون  بالزجاج 

واإلتقان اللذين يحمان فرادة انعكست 

على فرادتها في األدب والعلم والثقافة. 

الشعر العمودي ملحقًا 
  كعادته، يسّجل الشعر العمودي حضورًا 

األشكال  جانب  إلى  املربد  منصة  في 

من  حملت  قصائد  األخرى,  الشعرّية 

الجودة ما حفظ للمهرجان هويته وأعاد 

على  املبنّية  املعتادة  صورته  لألذهان 

التنّوع والثراء, يقول الشاعر أجود مجبل 

في قصيدته "حفلة النسيان":

العيد عندي أن تجيء قصيدة 

وتلّوح األزهار في نيساِن
ٌ

 خائف
ٌ

أن يسترد أباه طفل

 دميته عن األحزاِن
ُّ

وتكف

اما الشاعر نجاح العرسان فقال : 

 
ْ

 عندما عاد حمد
ً
تبدأ القّصة ليا

عاد والشاعر إن عاد 

 
ْ

على األرض سجد

طرق الباب بعينيه 
ْ

فالدمعة يد

مثلما يطرق قلب األم 

.
ْ

إن عاد من الحرب ولد

تشريع املربد 
وهي  وأملها  القبيلة  حلم  كان  املربد   

لتعرضها  ومآثرها  مفاخرها  تحمل 

العرب  قبائل  بن  ومقبولة  رائجة  سلعة 

والرجز  والنقد  األدب  تجارة  املتبضعن 

وكما  يتمنون،  ما  غاية  فصار  والرواية، 

الكاتب عادل علي عبيد، وبعد كل  يشير 

دورة انعقاد للمربد الشعري تعلو أصوات 

سهام  توجه  وأخرى  وداعمة  مرّحبة 

النقد إلدارة املهرجان التي تواجه في كل 

التي تبقى  املالية،  املوارد  مرة محدودية 

جابر  األديب  املنظمن.  وجه  في  عقبة 

خليفة جابر دعا إلى تشريع قانون خاص 

أزمته  من  انتشاله  على  يعمل  باملربد 

السنوية في البحث عن تمويل مالي، مع 

ثابته  مقاّر  وتخصيص  إدارته،  تنظيم 

للمهرجان كتقليد بصري وعراقي ثقافي 

العراقية  الثقافتن  وجوه  من  وجها  يعد 

كاصد  سلمان  الدكتور  يقول  والعربية. 

-رئيس اتحاد األدباء والكتاب البصرين- 

"إن املربد اسم كبير في الثقافة العربية 

والعاملي،  بل  العربي،  الشعر  وفي  ككل، 

وعلينا أن نحافظ عليه هنا في البصرة، 

من  جزءًا  كونه  به  نفخر  محفل  فهو 

املدينة، محفل تفخر به األمة، يستقطب 

واملغرب  الشام  أقاصي  من  الشعراء 

العربي والعالم بأسره." 

كلمات مظفر النواب كانت حاضرة 

  مهرجان املربد يحتفي بالشعر وبالفكر 

وباألدب وباملبدعن واملفكرين وبتراثهم 

الشاعر  فيه  أشار  وقت  في  ونتاجهم، 

املجتمعات  أن  إلى  العزيز  عبد  طالب 

اإلنسانية لم تنصف املشتغلن في حقول 

املعرفة والفكر، وكثيرًا ما طالتهم التهم 

ومنهم  األدباء،  الشباب،  عقول  بإفساد 

ل من سرير أبيض الى 
ّ

السّياب الذي تنق

آخر أبيض أيضا -في إشارة الى معاناته 

مع املرض- وغيره من املبدعن، تعّرضوا 

دورة  حملت  لهذا  إليه،  تعّرضوا  ما  الى 

الشاعر  اسم  العام  لهذا  املهرجان 

الناقد  إبراهيم الخياط، الذي قال عنه 

روحية  عاقة  يقيم  "إنه  ثامر:  فاضل 

عميقة تصل حد العشق والوله بينه وبن 

ها الشاعر 
ّ

املكان، مدينة بعقوبة التي عد

وأعلنها  املدن  جميات  بن  مليكة 

للخصب  ومملكة  للبرتقال  جمهورية 

كان  لذلك  الدائم."  والربيع  والحب 

التي  بالجموع  با  ُمَرحِّ الشاعر  السياب 

مظفر  وكان  جيكور،  قرب  منزله  زارت 

مناجاته  خال  من  حاضرًا  النواب 

االتحاد  كلمة  في  جاءت  التي  الشعرية 

اب: 
ّ

العام لألدباء والكت

يا إلهي ...إن لي أمنية 

أن يعود اللحن بصريا،

وإن كان حزين.... 

ه سعيد.
ّ
اللحن اليوم بصري ..لكن

الشاعر طالب عبد العزيز الشاعر أجود مجبل الدكتور سلمان الكاصد
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 قدرنا في الحياة، 
َّ

لعل
كما يقول القدريون، أن 

نولد في )دولة( عنتريات 
وخطباء، تجيد مهنة 

التبريرات والتهرب من 
املسؤولية، وإلقاء اللوم 
على اآلخرين، وربما 

كانت مواقفنا من الوجود 
األميركي في العراق أفضل 

مثال، 

نــــواعــــم

حسن العاني

تعويضات!!
من  ويصحو  يتململ  الشعبي  الضمير  بدأ  االحتال،  على  قائل  أشهر  فبعد 

وهنا  العسكري(،  )االحتال  اسمها  الوطني  كبرياءه   
ْ

جرحت قاسية  صدمة 

باملخدرات  مشحونا  عنوانا  وتبتكر  باملسميات،  تتاعب  التبريرات  دولة  كانت 

حسن  صدام  دكتاتورية  من  خلصتنا  التي  الصديقة(،  التحالف  )قوات  هو 

ونظامه املجرم.. الله الله كم هي عذبة مفردة الصديقة!!

الوطنية  ملشاعره  تقديرًا  وأكثر  الشعبي  بالضمير  أرأف  كانت  املتحدة  األمم 

الرافدين  أرض  على  العسكري  )الوجود  صريحة  أعلنتها  يوم  املخدوشة، 

احتال عسكري، وليس له اسم آخر(، وكنا ننتظر أن تهتز شوارب الدولة، أو 

 -كما هو متوقع- إلى 
ْ

 آمالنا، ولجأت
ْ

يأخذها شيء من الحياء، غير أنها خّيبت

خزينها الستراتيجي من التبريرات، وراحت تقارن بن وجود القواعد األميركية 

 أو اليابان، وبن وجود العساكر األميركين في شوارعنا وغرف 
ً
في أملانيا مثا

محله  غير  في  املقارنة  وجه  أن  تدرك  وهي  ورؤوسنا،  سطوحنا  وفوق  نومنا 

ألسباب معلومة، يعرفها حتى الغشيم في السياسة مثلي.

يوم زالت غشاوة العيون بالكامل، واستعاد الضمير الشعبي صحوته من زاخو 

إلى الفاو، ومن الكاظمية إلى األعظمية، وأعلن رفضه الصريح لاحتال حتى 

لو كان من ذهب، ألنه بالنتيجة خنجر في خاصرة الكرامة والكبرياء والوطن، 

الحرب،  عدة   
ْ

وارتدت ولسانها،  خطابها  العنتريات  دولة   
ْ

غّيرت ما  سرعان 

بوش  الرئيس  أميركي،  شيء  كل  تلعن  وراحت  الحماسية،  األناشيد  وأطلقت 

دات وقوانن بريمر واألكات األميركية والراقصات واألغاني واملاهي 
ّ
واملجن

والتعاطف  الحزن  تثير  التي  الدعاية  على  الدوالرات  ماين  وصرفت  الليلية.. 

مع األميركان أكثر مما تثير الفرح في النفوس )يمضون.. ونبقى(، وقبل ذلك 

ومشكات  والفساد  املتردية  الخدمات  مسؤولية  األميركية  اإلدارات  حّملت 

الكهرباء والبطالة والسكن وفقدان األمن والطائفية.. ولكنها – والحق يقال – 

من   ٪27 أنجبت  التي  للمسؤولن،  الفلكية  الرواتب  مسؤولية  أميركا  تحّمل  لم 

العراقين تحت خط الفقر!!

الشارع  في  نرى  نعد  ولم  األميركيون،  الجندرمة  انسحب  كان،  ما  كان  ثم 

االتجاه  عكس  تسير  دبابات  وال  البدينات،  نساءنا  يشبهن  ال  حلوات  دات 
ّ
مجن

ورقصت  لنفسها  الدولة  وصفقِت  متر..  مئة  عنها  باالبتعاد  الباد  أهل  وتأمر 

ألنها استعادت السيادة، ولكن ماذا فعلت العنتريات بعد أن )مضوا وبقينا(؟ ما 

حظينا باألمن واألمان، وال تخلصنا من الطائفية، وال تجاوزنا مشكات السكن 

والبطالة والكهرباء، وال أشبعنا جائعا، كل ما فعلناه هو توجيه اللوم إلى بريمر، 

سيادة  وجود  برغم  إلغائها  على  نجرؤ  ولم  بقوانينه،  متمسكن  مازلنا  الذي 

وبرملان، وفوق هذه الباوي امتد الفساد وانتشر في جسد الدولة كالسرطان!!

الدوالرات،  بمليارات  تعويضات عن مصائب صدام  وأسأل: ملاذا مازلنا ندفع 

وملاذا لم تدفع لنا أميركا دوالرًا واحدًا عن مصائبها وعن الدمار الذي ألحقته 

في البنى التحتية والفوقية والنفوس؟!



بدأ  وجوده،  عن  اإلنسان  تخلى  فمذ 

وجوده يتخلى عنه؛ مذ تنازل عن حريته 

ومنذ  األخير،  استعبده  العمل  ألجل 

)املعرفة  الشيطان،  "فاوست"  قايض 

خسر  حياتي(  مقابل  الدنيوية  وامللذات 

حياته.  

وأراد  األشياء  عبودية  من  ماركس  حذر 

ذلك  وفعل  الوعي.  عبر  اإلنسان  تحرير 

يغفيني زمياتن في روايته "نحن" ١٩20 

حن بشر بأن ما سيولد هو إنسان معوق 

فاقد للخيال.

 سايبورغ جديد مزيج بن اآللة واإلنسان؛ 

أال يكفي تجريده من  أية إضافات،  دون 

ثم  بالحياة  السليم  واإلدراك  الخيال 

سلب واقعه وخلق نسخ منه ليصبح آلة؟  

خشي ليوتار من كائن متطرف ناتج  عن 

هذه الحضارة )يمكن تأمل واقعنا لنرى 

املعادية  األشكال  نشاط  وصل  أين  إلى 

هذا  مع  بالتزامن  نمت  التي  واملتطرفة 

النمو التكنولوجي(. 

اإلنسان  عن  ماركيوز  هربرت  وكتب   

البعد الواحد، ال بد أنه ومنذ 2004  ذي 

ونحن  وملحقاته  فيسبوك  عن  اإلعان 

جديد.  إنسان  لوالدة  جزئي  تمهيد  أمام 

كانت  التي  كورونا  نبرئ  أن  يمكن  وال 

هذه  من  األخير  قبل  ما  الفصل  هي 

التراجيديا. 

ميتا / موت

لننتج  باألحرف   
ً
قليا نتاعب  دعونا 

العالم  طريقة  على  جديدة،  معاني 

الجديد.

نرى  دعونا  األصالة،  فكرة  عن  بعيدًا   

مالذي يمكن أن نستخرجه من بطن هذه 

خرافي-  – –ماورائي  وراء  )ما  الكلمة 

الكلمة  وهذه  واقعي-وهمي(،  غير 

التي  ميتافيزيقا  كلمة  تخص  األخيرة 

عبر  تدل  كانت  التي  بالفلسفة،  ارتبطت 

تاريخها على املفارق والبعيد والاواقعي 

عند  إنها  البعض؛  بنظر  والخرافي 

وسط  يبحث  الذي  األعمى  جيمس:  وليم 

الظام عن قطة سوداء، وهي عند كانط 

امليتافيزيقا،  لكن  أخاقية،  ضرورة 

واإلنسان  الذات  عن  أصيل  تساؤل  وهي 

انتهت  وراءه،  وعما  الكون  في  وموقعه 

وميتا  فيرس،  مليتا  الطريق  مفسحة 

إنسان. 

 لكن يبدو أن كلما ميتا والدة يمكن لها أن 

تبتكر معاني جديدة، مثا ميتا الشمس 

من  على  داللة  وهي  الشمس  وراء  )ما 

وراء  ما  األكمة،  ماوارء  أثره،  يختفي 

الخير والشر )باإلذن من نيتشه(.

في  العالم  سيختصر  امليتافيرس  في 

خالها،  من  شيء  كل  ستفعل  نظارة، 

بفيلم  االستعانة  يمكننا  الفكرة  لتقريب 

AVATAR

الذي يحكي قصة جندي أميركي مقعد، 

 ميتافيرس/ ميتا إنسان

حين تصبح المخاوف 
نبوءات

ال يعتبر إعالن مارك 
زوكيربيرغ عن تقنية 
 :Meta )ميتا فيرس(
-االسم الذي أطلقه على 
شركته-تأكيدًا ملخاوف 
قديمة فحسب؛ بل هو 
عالمة على أن الصراخ ال 
يمنع السيل من الجريان، 
وأن انحدار األرض مناسب 
لدعسات اإلقدام.. وأن 
السور املنخفض يغري 
بتسلقه.

دمشق / فدوى العبود

METAVERSE
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مساملة  كائنات  ضد  مهمة  في  يرسل 

شبيهة  كائنات  صنع  خال  من  زرقاء، 

بها، تحل بها روح اإلنسان، وهذه النسخ 

االفتراضية تعرف باألفاتار. املاحظ أن 

الجندي في وجوده الواقعي بجسد مقعد، 

لكنه في نسخته االفتراضية يملك جسدًا 

مختلفا، والحقا سيقرر البقاء في نسخته 

ومغادرة جسده الواقعي دون عودة. 

النسخة،  أو  القرين،  بفكرة  شبيه  شيء 

أو  بورخيس  طريقة  على  ليس  القرين 

خوان خوسيه مياس، فاملثير أن نسختنا 

وتحاضر  وتدرس  الجامعة  إلى  ستذهب 

فيما نحن نرتدي النظارة في أسّرتنا. 

البديل  واإلعام  امليديا  أن  صحيح   

القائم عليها والصورة أدت إلى الفوضى 

وضياع  املعرفة  وتشظي  واالختال 

اإلنسان،  تجاوزت  حدود  إلى  املعنى 

التشكيات  من  فيضا  بات  الذي 

وضع  في  وتركته  السائلة،  االفتراضية 

حد  وصلنا  أننا  صحيح  للسقوط،  آيل 

إلغاء الواقع بواقع بديل، بـ "وهم الواقع"، 

الصور،  في  وفرة  متاح:  شيء  كل  حيث 

الطعام  في  وفرة  األجساد،  في  وفرة 

في  وحرمان  االفتراضي،  العالم  في 

إلغاء  حد  نصل  لم  لكن  الواقعي؛  العالم 

اللمس  ارتكازنا،  نقاط  آخر  أجسادنا، 

والرائحة والنظر. 

أن  الفلسفة  على  يجب  التي  األسئلة  إن 

العقل  على  ذلك  تأثير  هي  لها:  تتنبه 

اإلنساني، على نوع اإلنسان الذي سنكون 

عليه نتيجة هذا الشكل الجديد للحياة، 

على التواصل الحقيقي حن تصبح ملسة 

الحضور  عن  غريب؛  شيء  آلخر  إنسان 

على  ثقيا  سيصبح  الذي  الجسدي 

صاحبه. 

غير  املصطنع،    الواقع  هذا  وماتبعات 

الواقع  “فوق  أو   ”simulacra الحقيقي، 

hyper-realعلى العاقات اإلنسانية؟

وهل هي طريقة جديدة الستعبادنا؟

وهل هي ميتافيزيقا جديدة؟

اآلن يمكننا القول إن الواقع فاق مخاوف 

فا  مجتمعة؛  والفلسفة  واألدب  الفن 

هذه  السير،  هذا  جماح  كبح  يمكن 

)املعنى  "باومان"  وصفها  التي  السيولة 

نقطة  ضياع  بودريار(  عند  وضده 

أرخميدس الثابتة التي أرقت ديكارت. 

إنهم يقتلون الجياد. أليس كذلك؟

)إنهم سيقتلون الجياد(

بن  فيه  حدود  ال  الذي  السديم  هذا 

بودريار  جان  أقلق  الذي  والوهم،  الواقع 

وكأن  فيرس،  ميتا  مع  حقيقة  سيصبح 

لفصل  قصيرة  مقدمة  كانت  كورونا 

طويل. 

)كانت  ما،  بطريقة  موت  تعني  ميتا  كل 

اإلنسان،  عالم  موت  تعني  ميتافيزيقا 

لصالح  الجسد  عالم  الغيب.  لصالح 

الروح(.  املاوراء، التجاوز، ميتا فيرس، 

وبما أن التسميات تبدو ظريفة لنقل ميتا 

إنسان، ولكن ما الذي نعثر عليه ما وراء 

القيمة  موت  العقل،  )تهاوي  اإلنسان. 

والتاريخ واملفهوم، 

الفوضى  شيوع 

ة  يز لغر ا و

طاقة  ونشاط 

واألشكال  الشر 

 ، فة ملتطر ا

يش  لتشو ا

التي  والفوضى 

تسود العالم!(

 باختصار 

)البربرية( 

"حارس  رواية  من  داللته  له  مقطع  في 

شريف  املصري  للكاتب  الفيسبوك"، 

صالح، يطرح من خاله مسألة الجسد 

فكل  املتخيل،  أو  والوهمي  الحقيقي 

بن  حادًا  تناقضا  تعيش  الشخصيات 

وهمي  وفضاء  الرثاثة  في  غارق  واقع 

واملبنية  املصطنعة  الصورة  تبتعد  بحيث 

تخيلّيا عن الصورة الحقيقة.

فيلم  طريقة  وعلى  هذا،  أن  في  شك  ال 

معاق  إلنسان  يمكن  بأنه  يشير  آفاتار، 

عالم  حلبة  في  اء، 
ّ

عد إلى  يتحول  أن 

يمارس  أن  لسادي  ويمكن  افتراضي، 

سينعكس  كيف  لكن  تبعات،  دون  القتل 

األصل.  على  النسخة  تؤثر  وكيف  ذلك 

في  املريعن  والتبادل  اإلحال  هذا 

األدوار، ما انعكاسهما على بلورة إنسان 

جديد مفرغ من أية ملحة ذكاء؟

تيري  من  –باإلذن  وكأنها  امليتا  تبدو 

املسرحية.  من  األخير  الفصل  إيجلتون-: 

تماما كما يمكننا أن نفهم الفصل األخير 

خال  من  لير"  "امللك  مسرحية  من 

آخر  واقع  ثمة  السابقة.  األربعة  الفصول 

دون  نتبناه  ونحن  علينا  وُيفَرض  يصاغ 

وعي، واقع -ال إرادة اإلنسان وال عقله وال 

خياله-لهم أي دور فيه.

 والسؤال: إالم سيفضي كل ذلك، وماهي 

أهم سمات هذا الفصل األخير؟

انتقاالت  لير،  امللك  مسرحية  تجسد   

األخير من الرشد إلى الهيجان ثم الخَبل 

نتيجة  وهما  والحمق،  الندم  إلى   
ً
وصوال

سيحدث  ما  هذا  فهل  لجنونه؛  منطقية 

حن يتنازل اإلنسان عن أغلى وأثمن ما 

يملك: جسده الواقعي، بعد أن تنازل عن 

خياله وحريته وصار تابعا لآللة.  

يحق  لكن  جذاب،  مشروع  فيرس  امليتا 

لنا أن نسأل عما وراء هذا امليتا. أن نقلق 

)وربما  إنسان  لكلمة  األخير  املعنى  على 

املاضي  من  ميراثا  الكلمة  هذه  تصبح 

ذات يوم(.

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

 )افراداً ومؤسسات( الراغبين ببث 
االعالنات  و الحصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني
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 حوار: أحمد سميسم

اسمه  بشيء  مطلقا  تؤمن  ال  فنانة  هي   

"الحظ"، بل كان إيمانها دائما بالطموح 

يحقق  الذي  واإلصرار  الدؤوب  والعمل 

متأنية  أنها  كما  الحقيقي،  النجاح  ثمرة 

ترفض  جعلها  ما  أدوارها،  اختيار  في 

شغفها  تامس  لم  عديدة  أدوارًا 

كما  إليهما..  تصبو  اللذين  وطموحها 

قالت لـ" الشبكة". 

ضيفة  حلت  نزار"  "هند  الشابة  الفنانة 

معها  فكان  الشبكة"  "مجلة  على  عزيزة 

هذا الحوار الذي ال يخلو من الصراحة: 

* دخلِت الفن في عمر مبكر وكان أهلك 

من الرافضن دخولك مجال الفن ألنهم 

الطبيبة،  زي  ترتدي  أن  يتمنون  كانوا 

حاجز  تتخطي  أن  استطعت  كيف 

الرفض؟

- هذا صحيح، أهلي كانوا من الرافضن 

فكرة أن أدخل مجال الفن، لذا واجهت 

لديهم  كان  البداية  فمنذ  صعوبات، 

لكني  املستقبل،  طبيبة  أكون  أن  هاجس 

وشغفي  بطموحي  أقنعهم  ان  استطعت 

والدتي  والسيما  الفن،  في  أعمل  أن  في 

بعد  لكن  بشدة،  رافضة  كانت  التي 

ترافقني  أصبحت  بيننا  طويل  حديث 

كثيرًا في مرحلة الدراسة الجامعية إلى 

مطلعة  وكانت  الجميلة  الفنون  معهد 

جميعا  أسرتي  ثقة  ونلت  أعمالي،  على 

التي  الرصينة  الفنية  أعمالي  خال  من 

قدمتها تباعا. 

ما  يوم  في  تصبحي  أن  تحلمن  كنت   *  

ممثلة مشهورة يشار لها بالبنان، اليوم، 

ما  حققت  هل  النجاح،  المست  أن  وبعد 

كنت تحلمن به، أم أن املشوار لم يكتمل 

بعد؟ 

لي،  بالنسبة  طويل  املشوار  بالتأكيد   -

دمت  ما  يتوقف  لن  الفني  طموحي 

في  كثيرة  وآفاق  مشاريع  لدي  أتنفس، 

مخيلتي سوف أحققها في املستقبل، نعم 

وبنيت  كبير  عناء  بعد  النجاح  المست 

دون  عليه  ارتكز  أن  ممكن  قويا  أساسا 

خوف، ولله الحمد أنا راضية عما حققته 

خال ٩ سنوات من عمري الفني ألني ال 

أقارن نفسي بأحد ما، بل أقارنها بنفسي 

وما أنجزته من سنوات مضت وعن ماذا 

أنا  لذلك  املقبلة،  السنوات  في  سأحقق 

بل  الحد  هذا  عن  أقف  لن  لكن  راضية، 

أطمح الى املزيد من حصد النجاحات.   

ال اؤمن بالحظ     

كونك  محظوظة  أنك  تعتبرين  هل   *

عمل  أول  في  البطولة  دور  جسدت 

الفنانة هند نزار
"طيبة" الخطوة 

الحقيقية التي فّجرت موهبتي
رسمت لنفسها خارطة طريق 
صحيحة قادتها نحو األضواء 
في وقت قياسي، كان حلمها 
منذ طفولتها أن تصبح فنانة 
مشهورة رغم رفض أهلها، ألنهم 
كانوا يتمنون البنتهم أن تدخل 
مجال الطب، لكنها استطاعت 
أن تحصد النجاحات املتواصلة 
بعد جهد كبير في عدد من 
األعمال الدرامية، فكان أول 
عمل يسند لها دور البطولة في 
مسلسل "النبي أيوب" من إنتاج 
شبكة اإلعالم العراقي، إال أن 
مفتاح الشهرة الكبيرة والنقلة 
النوعية في حياتها الفنية 
جاءت بعد مشاركتها في املسلسل 
التلفزيوني "طيبة" الذي عرض 
في رمضان املاضي، إذ كان من 
أهم محطاتها الفنية التي نالت 
استحسان الجمهورين العراقي 
والعربي.

أيوب(  )النبي  مسلسل  في  لك  تلفزيوني 

بدور  العراقي  اإلعام  شبكة  إنتاج  من 

)ليلى(؟ 

وال  مطلقا،  الحظ  بكلمة  أؤمن  ال  أنا   -

لعبة  النجاح،  لتحقيق  مبررًا  اعتبرها 

لدي  بل  قاموسي،  في  ليست  الحظ 

املتواصل  الدؤوب  والعمل  االجتهاد 

الذات،  تحقيق  على  واملوهبة  واإلصرار 

أنطلق  العوامل، تجدني  تلك  لذا، من كل 

أوتيت  ما  بكل  اإلبداع  سماء  نحو  بشغف 

طريق  ألشق  تؤهلني  وإمكانات  قوة  من 

الفن، عملي في مسلسل "النبي أيوب" لم 

يأِت اعتباطا، بل وقع االختيار علّي بعد أن 

الجاد  املسرح  في  جيد  أساس  لدي  كان 

والسينما، ومن خالهما تم اكتشافي من 

األعمال  في  للمشاركة  الفن  أساتذة  قبل 

أيوب"  "النبي  مسلسل  فكان  الدرامية، 

افتتح  عمل  أول   20١3 عام  أنتج  الذي 

خضعت  أن  بعد  العراقية  الدراما  به 

لاختبار وحصلت املوافقة على املشاركة 

في املسلسل.   

من  مسبوقة  غير  بصورة  صيتك  ذاع   *

الذي  )طيبة(  التلفزيوني  عملك  خال 

هل  املاضي،  رمضان  شهر  في  عرض 

حياتك  في  نوعية  نقلة  تمثل  طيبة  كانت 

الفنية ومفتاح الشهرة لك؟ 

- با شك عملي في مسلسل "طيبة"، الذي 
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رشحني له الفنان محمد هاشم، أضاف 

على  حصلت  خاله  فمن  الكثير،  لي 

العراقي  الجمهورين  بن  واسعة  شهرة 

والعربي، رغم أني معروفة قبل اشتراكي 

منحني  قد  ينكر  ال  أنه  إال  املسلسل،  في 

هي  "طيبة"  واسع،  نطاق  على  نجومية 

الخطوة األولى الحقيقية بالنسبة لي في 

عالم الفن، التي فجرت املوهبة التي في 

الذي  واملستوى  طموحي  وحققت  داخلي 

كنت أتمنى ان أصل إليه. 

رشحن  قد  فنانة   30 هناك  أن  علمت   *

وقع االختيار  لتجسيد دور "طيبة"، كيف 

عليك دون األخريات؟ 

شابة  فنانة   30 هناك  كانت  نعم   -

منهن  واحدة  لتجسد  لاختبار  رشحن 

منهن  فنانة  آخر  كنت  أنا  "طيبة"،  دور 

إدارة  قبل  من  لاختبار  خضعت 

املسلسل، بعدها قالوا لي أن ليست هناك 

فنانة سواك ستؤدي الدور، دخلت بعدها 

في رحلة أبعدتني عن العالم عبر تصوير 

أن  إذ  يوما،   85 استغرق  الذي  املشاهد 

حولها  وتتركز  محورية  كانت  الشخصية 

بأيام  مررت  املسلسل،  أحداث  جميع 

بعد  التعب  ثمار  وحصدت  جدًا  متعبة 

عرض املسلسل.     

لن أعود لتقديم البرامج

نزار  هند  بن  تشابه  أوجه  هناك  هل   *

وطيبة؟ 

تشبهني  ال  "طيبة"  ذلك،  أعتقد  ال   -

مطلقا، كونها تختلف عني تماما، "طيبة" 

طيبتها  بسبب  واملكر  للخداع  تعرضت 

هذه  عن  مترفعة  انا  لذلك  وعفويتها، 

الواقع،  في  تخطيتها  وقد  األساليب، 

وكنت أحقد على طيبة عندما أشاهدها 

على  صراخها  مشهد  في  التلفاز  في 

اللطيفة  طيبة  أحب  وباملقابل  والدتها، 

من  أخرى  مشاهد  في  الناعمة  البريئة 

تعرضت  أني  سرًا  أخفيك  ال  املسلسل، 

إلى ضغوط نفسية بسبب طيبة، والسيما 

أتأثر  وأصبحت  املسلسل،  انتهاء  بعد 

في  األشياء  أبسط  من  كثيرًا  وأبكي 

أتخطى ذلك  أن  استطعت  لكني  حياتي، 

ألخرج من جلباب طيبة.      

البرامج  تقديم  تجربة  خضت   *  

التلفزيونية، كيف تقيمن هذه التجربة؟ 

وهل ستمضن فيها؟

البرامج  تقديم  مجال  في  أمضي  لن   -

تركت  فيه،  نجاحي  رغم  اآلن  بعد 

بالقصيرة  ليست  فترة  منذ  اإلعام 

عملي  على  أركز  ان  أردت  أني  بسبب 

كممثلة وأتمسك بهويتي الفنية بعيدًا عن 

الى  أعود  قد  لربما  األخرى،  املجاالت 

اإلنساني  الطابع  ذات  البرامج  تقديم 

فقط. 

تحقيقه  إلى  تسعن  الذي  حلمك  ما   *

بشغف؟

العربية  نحو  ستكون  املقبلة  خطواتي   -

بإذن الله، وهناك مشاريع وأعمال عربية 

منها  انطاقتي  ستكون  خليجية  فنية 

بالتنسيق مع أعمالي الفنية العراقية. 

* ماذا تقولن للذين راهنوا على فشلك؟

... ثم تجيب: نعم هناك 
ً
-  تضحك طويا

من راهنوا على فشلي من الوسط الفني، 

بسبب  بامتياز  الرهان  خسروا  لكنهم 

دعم  عن   
ً
فضا حققته،  الذي  النجاح 

بموهبتي  وإيمانهم  لي  الكبير  الجمهور 

وطاقاتي، وهذا ما ملسته من آراء الناس 

قدمته،  ما  على  وثنائهم  الشارع  في 

والقادم أفضل إن شاء الله. 

رؤية املخرج

طيبة،  مسلسل  نجاح  من  الرغم  على   *

رافقت  التي  الهفوات  من  يخلو  ال  أنه  إال 

النظرات  في  املبالغة   
ً
مثا العمل، 

املشاهد،  في  )الصفنات(  الطويلة 

 عن بعض املشاهد التي لم تعرض 
ً
فضا

على الرغم من التنويه لها خال أحداث 

املسلسل!؟ ما تفسيرك؟ 

إذ  باملئة،  مئة  متكامل  عمل  يوجد  ال   -

قارنا  لو  لكن  األخطاء،  حدوث  من  البد 

العراقية  الدراما  مستوى  على  املسلسل 

التقنية  حيث  من  جيدًا   
ً
عما سنجده 

واأللوان  واإلضاءة  الصورة  في  الحديثة 

أما  الرائعة،  املستخدمة  األزياء  وحتى 

لكن  فأحترمها،  ذكرتها  التي  الهفوات 

املعني بها مخرج املسلسل الذي له رؤيته 

في  أتدخل  أن  الحق  لي  وليس  وتصوره 

عمله.   

ندما  علية  ندمت  الذي  الشيء  ما   *

كبيرًا؟ 

أحد  في  مشاركتي  على  ندمت   -

البوح  عن  -أعتذر  العراقية  املسلسات 

من  الطموح  مستوى  في  أكن  لم  إذ  به- 

حيث األداء والظهور.  

* هل هناك دور ما تحلمن بتأديته؟

أحلم  إني  لك  قلت  لو  ستفاجأ  ربما   -

الدراما!،  في  )الولد(  دور  أؤدي  أن 

تبرز  األدوار  هذه  مثل  أن  باعتقادي 

املمثل  ومهارات  وطاقات  إمكانات 

واإللهام  الباطن  العقل  في  املخزونة 

يمكننا  طرق  فهناك  لذا  اإلبداعي، 

عقلنا  ملساعدة  الفن  مجال  في  توظيفها 

الباطن على القيام بإنجازها املبتكر في 

أجمل صورة فنية.   

 * ما أخبار قلبك؟ ملن يدق؟

ألحد،  يدق  ال  قلبي  صراحة  بكل   -

أفكر  مما  أكثر  بعقلي  أفكر  أصبحت 

بقلبي وأنجر لعاطفتي، حاليا ليست لدي 

ر وقتي 
ّ
أية عاقة ارتباط برجل ما، أسخ

كله للعمل، لكن قد يحن الوقت لذلك في 

الظرف املناسب.  

اخبـــار فـــنية

االوســــكار 
 اعلنت ست دول عربية عن افامها املرشحة 

لجوائــز اوســكار افضــل فيلــم اجنبــي  وتضــم هــذه الــدول العــراق ومصــر 

وتونــس واملغــرب والجزائــر ولبنــان وكمــا يلــي :

العراق : اوروبا – حيدر رشيد

مصر : سعاد – آين امن

املغرب : علي صوتك – نبيل عيوش

الجزائر : هليوبوليس  - جعفر قاسم 

لبنان : كوستا برافا – مونيا عقل

تونس : فرططو الذهب – عبد الحميد بوشناق

رحمـــة ريـــاض
تســتعد الفنانــة  رحمــة ريــاض إلحيــاء حفــل غنائــي فــي مدينــة اســطنبول 

حيــث تلتقــي جمهورهــا العربــي فــي تركيــا، بمشــاركة النجــم اللبنانــي وائــل 

كفــوري.

وقالــت رحمــة ريــاض عبــر حســابها الرســمي علــى موقــع انســتغرام  انهــا 

متحمســة للقــاء جمهورهــا فــي تركيــا يــوم 2٩ ديســمبر فــي اســطنبول“.
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الفنانة الجميلة لبنى 
عبد العزيز ممثلة 
بنكهة مميزة.. فهي 
فنانة مثقفة ومن عائلة 
راقية جدًا.. ولدت عام 
١٩٣٥ وعملت كمقدمة 
لبرامج األطفال في 
اإلذاعة املصرية / 
البرنامج األوروبي 
إلجادتها اللغتني 
اإلنكليزية والفرنسية 
وهي بعمر ١٠ سنوات! 

األرستقراطية التي أقنعها عبد الحليم 
بشراء "الملوخية" من الصيدلية

لبنى لبنى عبدالعزعبدالعز  يز ..يز ..

دخلت الجامعة األميركية وتخرجت فيها 

التمثيل  عن  بعيد  عالم  في  تعيش  وهي 

وأبطالها..  العربية  واألفام  واملمثلن 

وتشاهد  األجنبية  الروايات  تقرأ  فهي 

جانب  إلى  هذا  فقط،  هوليوود  أفام 

عملها في البرنامج األوروبي. 

إحسان  الشهير  الكاتب  شاهدها 

دور  تمثل  أن  منها  وطلب  عبدالقدوس 

البطولة في فيلم يروي لنا قصة إحسان 

لبنى  فرفضت  حرة(،  )أنا  الشهيرة 

مطلقا..  التمثيل  في  تفكر  ال  إنها  وقالت 

فقال لها إحسان:  ال"لن يمثل غيرك دور 

الفيلم  يظهر  لن  تمثليه  لم  وإذا  أمينة 

للنور." ولم تكترث لبنى للموضوع. 

بعدها بفترة ذهبت لبنى إلىء استوديو ما 

ر تقريرًا عن املقارنة بن السينما 
ِّ

لتحض

شاهدها  وهناك  واألميركية،  املصرية 

بصحبته  وكان  نجيب،  رمسيس  املنتج 

عليها،  فسلما  القدوس،  عبد  إحسان 

فقرر  بشخصيتها،  جدًا  رمسيس  وتأثر 

الذهاب إلى والد لبنى إلقناعه بضرورة 

لكن  إلحسان،  قصة  في  ابنته  تمثل  أن 

هذه املرة كانت قصة "الوسادة الخالية" 

أمام العندليب عبدالحليم حافظ، الذي 

واملمثل األعلى أجرًا  كان حينها املطرب 

وفارس أحام جميع الشابات. 

والدها  موافقة  بعد  لبنى  وافقت 

معا  الخالية"  "الوسادة  تمثيل  على 

قصة  وكانت   ،١٩58 عام  عبدالحليم 

حب "سميحة" و"صاح" من كاسيكيات 

وبعد  الرومانسية،  الغنائية  األفام 

افتتاح  حفل  وفي  التصوير،  انتهاء 

لبنى  دخلت  السينما  في  األول  العرض 

التي  بشهرته  لتصدم  السينما  حليم  مع 

كانت تجهلها.. تقول لبنى:  ال

كنت أسمع أن عبدالحليم مطرب جديد 

ومعروف، لكني لم أكن اتصور أنه بهذه 

الجديد  الشاشة  فتى  وأنه  الشهرة، 

فريق  أن  الواضح  ومن  الفتيات.  ومعبود 

لم  عبدالحليم-  فيهم  -بمن  العمل 

األسمر  العندليب  هو  من  لها  يشرحوا 

ومدى شهرته لكي ال ترتبك أمامه خال 

التصوير وتهاب التمثيل معه. 

تحكي لنا لبنى مدى لطف وخفة دم حليم 

معها خال التصوير ومقالبه الدائمة..

 وتقول: مرة كانوا يتكلمون في االستوديو 

هي  ما  فسألتهم  )امللوخية(  عن 

ت حليم الفرصة  امللوخية؟ وطبعا لم يفوِّ

ما  انت  لي:  فقال  مقلبا  لي  يدبر  لكي 

مهمة  فيتامينات  دي  امللوخية؟  تعرفيش 

للجسم والزم تاخذيها. 

فأخذني  منن؟  وأجيبها  له:  فقلت 

أمام  وتوقف  لنا  أصدقاء  مع  بسيارته 

قزازة  اطلبي  انزلي  لي:  وقال  صيدلية 

فهي  ملوخية(،  )زجاجة  ملوخية 

من  وطلبت  فنزلت  الدواء،  مثل  تباع 

طبعا  ملوخية..!  زجاجة  الصيدلي 

ال  بأنها  وأفهمني  الصيدلي  استغرب 

ألرى  استدرت  الصيدليات،  في  تباع 

من  ميتن  السيارة  في  معه  ومن  حليم 

العمل  كادر  من  طلب  ومرة  الضحك! 

كنا  حيث  الصحراء  في  تركي  بأكمله 

وصاح  سميحة  لقاء  مشاهد  نصور 

واقفة  وبقيت  للمشهد،  تحضري  خال 

حتى  لوحدي  الصــــــــــــــــــحراء  في 

اكتـــــــــشفت أنه أحد مقالبه. 

إحسان  عاد  مباشرة  الفيلم  نجاح  بعد 

املنتج  نفس  مع  لبنى  إلى  عبدالقدوس 

لخطبة  تقدم  الذي  نجيب-  -رمسيس 

-صاح  املخرج  ونفس  فوافقت،  لبنى 

أبو سيف- ليطلبوا منها بطولة فيلم  )أنا 

أية  تمثله  أن  إحسان  رفض  الذي  حرة( 

اآلن  لكنها  ورفضت..  لبنى  غير  فنانة 

سرحان  شكري  أمام  ومثلته  به  فرحت 

وكان فيلما رائعا ُعرض عام ١٩5٩، أي 

بعد عام من عرض الوسادة الخالية، ثم 

العربية  السينما  أدوارها فكسبت  توالت 

ممثلة من نوع نادر. اال

مينا أمير الحلو
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 وقــد أخــذ اتحــاد املصوريــن العراقيــن 

علــى عاتقــه توجيــه دعــوات املشــاركة 

إلــى مجموعــة كبيــرة مــن املصوريــن 

املهتمــن بهــذا املحــور "البورتريــت".

مــن  األول  هــو  املعــرض  هــذا  ويعــد 

خالــه  فمــن  العــراق،  فــي  نوعــه 

ــعوب  ــات الش ــى ثقاف ــرف عل ــن التع يمك

املختلفــة، وقــد ضــم املعــرض 85 صــورة 

كبيــرة  بأحجــام  طبعــت  فوتوغرافيــة 

ــن  ــي ملصوري ــر، وه ــد مت ــى واح ــل ال تص

مختلفــة،  بلــدان  مــن  ومصــورات 

بلجيــكا،  اســتراليا،  ايطاليــا،  منهــا 

األرجنتــن،  بولنــدا،  املانيــا،  فرنســا، 

البرتغــال، البرازيــل، الهنــد، باكســتان، 

ايــران،  تركيــا،  الصــن،  إندونيســيا، 

أمــا  بنغــادش،  النرويــج،  بريطانيــا، 

الــدول العربيــة املشــاركة فمــن بينهــا 

مصــر،  اليمــن،  الســعودية،  الكويــت، 

املصوريــن  مــن  ومجموعــة  الجزائــر، 

العــراق. مــن  الشــباب 

 حضور عاملي
تحــدث لنــا منظــم هــذا املعــرض رئيــس 

اتحــاد املصوريــن العراقيــن علــي جــواد 

:  "تــم توجيــه دعــوات 
ً
املســافري قائــا

ــن  ــرون م ــن يعتب ــن محترف ــى مصوري إل

ــر  ــرح غام ــم، وبف ــوري العال ــل مص افض

لّبــوا دعوتنــا للمشــاركة فــي املعــرض 

فــي  يقــام  لكونــه  للتصويــر  الدولــي 

العــراق."

ســهل  مــا  أن  الــى  املســافري  وأشــار   

علينــا إقامــة هــذا املعــرض هــو تواصلنــا 

مــع العالــم عبــر املواقــع اإللكترونيــة، 

وقمنــا  األعمــال  أرســلت  وبالفعــل 

وبدقــة  كبيــرة  بأحجــام  بطباعتهــا 

عاليــة، وألهميــة بعــض األســماء التــي 

شــاركت فــي املعــرض جــرى تخصيــص 

ــم  ــم، وه ــرض أعماله ــرفي لع ــدار ش ج

ــة  ــول إيراني ــن أص ــي م ــور الفرنس املص

"رضــا دقتــي" والفرنســي "اريــك الفورج" 

واالســترالي "ديفيــد الزار" واإلنكليــزي 

"فيــل بروجــرز" .

ال شــك فــي أن الغاية الرئيســة مــن إقامة 

خبــرات  ترصــن  هــي  املعــرض  هــذا 

علــى  واالطــاع  املحليــن  املصوريــن 

أعمــال متنوعــة ومختلفــة لزيــادة الوعــي 

للمصــور  البصريــة  الثقافــة  وترصــن 

املشــاركات  كانــت  وقــد  العراقــي، 

ملصورينــا قــادرة علــى التنافــس بجــدارة 

مــع بقيــة األعمــال، فــكان لهــا حضورهــا 

الجيــد فــي هــذا املعــرض، وقــد شــارك 

 
ً
عمــا  27 بـــ  العراقيــون  املصــورون 

فوتوغرافيــا، منهــا ملصوريــن شــباب لــم 

يشــاركوا فــي معــارض ســابقة، وهــي 

الفرصــة األولــى لهــم ألثبــات وجودهــم 

واملضــي فــي تقديــم األفضــل.  

مظهر الئق
ــاطات  ــن نش ــد م ــو واح ــرض ه ــذا املع ه

اتحــاد  بإقامتهــا  وعــد  متعــددة 

إلظهــار  تباعــا،  العراقيــن  املصوريــن 

الئــق،  بمظهــر  العراقيــة  الصــور 

والتركيــز علــى جهــود املصــور وحرصــه 

التــي  الجيــدة  الصــورة  التقــاط  علــى 

العــراق.  فــي  الحيــاة  تعكــس 

املعــارض  مديــرة  عــادل"،  "رلــى  أمــا 

فــي  وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار 

ســعادة  فــي  "كنــا  فقالــت:  العراقيــة، 

هــذا  إلقامــة  نتهيــأ  ونحــن  غامــرة 

قاعــات  فــي  االبداعــي  الكرنفــال 

لألعمــال  كانــت  إذ  لدينــا،  العــرض 

كبيــرة،  إبداعيــة  قيمــة  املشــاركة 

والســيما أن املشــاركن مــن جنســيات 

ــى  ــي األول ــة ه ــذه التجرب ــة وأن ه مختلف

ومــن  العراقيــن،  املصوريــن  التحــاد 

املؤكــد ســتكون املعــارض املقبلــة أفضــل 

فــي  نحــن  أمــا  النواحــي،  جميــع  مــن 

مفتوحــة  فأبوابنــا  املعــارض  قســم 

لجميــع األنشــطة التشــكيلية التــي تكــون 

بمثابــة بقعــة ضــوء علــى واقــع الفــن 

وصابــة." تألقــا  وتمنحــه  العراقــي 

حضور نوعي
فــي  النخبــوي  الحضــور  بعــض  وأكــد 

املعــرض الدولــي أن املعــرض ناجــح مــن 

ناحيــة اختيــار النتاجــات املشــاركة قبــل 

األعمــال  كانــت  اذ  األســماء،  اختيــار 

املعروضــة معلقــة علــى الجــدران دون 

أن يكتــب اســم صاحــب العمــل، مــا أتــاح 

للجمهــور التمعــن باألعمــال واالســتمتاع 

مون عايشة

ز يني سعيد

انوبهاكامار

أسماٌء عالمية 
في المعرض الدولي األول " للبورتريت"

في إطار خطة لدعم املصور 

الفوتوغرافي العراقي وانفتاحه 

على العالم ليتبادل الخبرات 

والثقافات مع جميع املصورين 

املتخصصني من جنسيات 

مختلفة، نظم اتحاد املصورين 

العراقيني 

قبل أيام  املعرض الدولي األول 

للبورتريت على إحدى قاعات 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

العراقية،بحضور نخبة من 

الفنانني الفوتوغرافيني والنقاد 

اإلعالميني واملهتمني بالفن،

زياد جسام
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بجمالهــا دون معرفــة األســماء، 

ســواء أكانــت محليــة او أجنبيــة، إال أن 

فــي  مدونــة  املشــاركن  جميــع  أســماء 

تــم  الــذي  املطبــوع  املعــرض  فولــدر 

جميعــا. الحضــور  علــى  توزيعــه 

الفوتوغرافــي،  للفــن  بالنســبة  أمــا 

يحتــاج  فهــذا  بذاتــه،  مســتقل  كفــن 

أن  أردنــا  إذا  عديــدة  مقــاالت  الــى 

اختزالــه  يمكــن  ال  إذ  حقــه،  نوفيــه 

املؤرخــون  دون  فقــد  الســطور،  بهــذه 

التقطــت  فوتوغرافيــة  صــورة  أول  أن 

الفرنســي  للعالــم  هــي  العالــم  فــي 

ــام ١82٦،  ــس" ع ــيفور نيب ــف نيس "جوزي

ــيطة  ــة بس ــورة الفوتوغرافي ــت الص وبقي

لســنوات عــدة، فقــد ســمعنا أحاديــث 

كثيــرة مــن أجدادنــا الذيــن عاصــروا 

التــي  بدايــات التصويــر الفوتوغرافــي 

كانــت بســيطة وغيــر ملونــة "األبيــض 

هــذا  عصرنــا  فــي  واليــوم  واألســود"، 

لتقــط 
ُ

ربمــا تصــل اعــداد الصــور التــي ت

عبــر  أغلبهــا  املايــن  إلــى  يوميــا 

ــي  ــت ف ــي بات ــخصية الت ــرات الش الكامي

االتصــال   اجهــزة  فــي  النــاس  جيــوب 

"املوبايــل"  فــي جميــع انحــاء العالــم، الــى 

ان أصبحــت للصــورة أهميــة فــي جميــع 

الحيــاة، مفاصــل 

 إذ ال يمكننــا ان نتخيــل العالــم مــن دون 

كاميــرا، او صــورة رقميــة فــي األقــل.

اميرتابال

رضا دقني
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ذاكرة المستقبل 

سحر الرقم : 46664 ! 

املوضوع يتعلق باملناضل 
اإلفريقي نيلسون مانديال 
. لكن دعونا نتنزه في قلب 

الكاتب الفرنسي ألبير 
كامو، املناضل اليساري مثل 
مانديال، وصاحب الخيارات 
غير الخائنة، أو الذرائعية، 

مثل مانديال أيضًا، حتى نصل 
إلى هذا التالقي الفريد 

بني الرجلني، في االرتباط 
بثقافة الحرية.

                                                               "يبدو لي أن طلب السعادة، أنبل شيء للقلب 

البشري" ـــ )ألبير كامو(

كامو، املولود في الجزائر، واملنقلب على الحزب الشيوعي الفرنسي بسبب هذه 

"الجزائر" أيضا، أبعد من أي يساري في منظومة يسارية، وإن ادعت ذلك : كان 

- مع الحرية، بينما كان الحزب الشيوعي الفرنسي في  عليه أن يكون – دائما 

 كارل ماركس. وبذلك هو يقف بعيدًا حتى عن 
ّ

حينه مع ستالن، وليس في َصف

لويس أراغون، املتقلب بن ماركس والدكتاتور.

وليس في هذا ادعاء بطولة من قبل الذي أطلق على املجموعة البشرية شخصية 

"ميرسو" في رواية "الغريب" التي جاءت إليه بجائزة نوبل عام 1957. إنه يدرك 

من  يستحي  ال  وكامو  دينية،  فكرة  هذه   . اإلنساني  للقلب  السعادة  تعني  ماذا 

 
َّ

إعانها، بل هو يقول في كتابه الرائع "رسالة إلى صديقي األملاني" ما يلي : إن

البطولة شأن قليل، السعادة هي أصعب."

أنفسنا.  نحن  إنها  ترفا،  ليست  السعادة  إن  يقولون  آخرين  يوافق  كامو،  هو، 

وهي – هنا، موقف ذهني، كما يقول "ديل كارنيجي" في كتابه املنتشر بن قراء 

العربية، واملعنون بـ "كيف تكسب األصدقاء؟"

هذا "املوقف الذهني" حيال السعادة، هو الذي يعيد كاتبا متميزًا، مثل كامو، 

في  حاضرًا  إنسانا  منه  ويجعل  بامتياز،  الحرية   
ُ

ه
ّ
ألن دائما،  الضوء  دائرة  إلى 

العصور كلها، وليس في القرن العشرين فقط.

واإلنسان ليس رقما.

إن "تنميط" اإلنسان اختراع األنظمة الشمولية، كما هو زبدة النظام الرأسمالي، 

بِّ ألخاقيات فائض القيمة، وال يوجد إنسان يعي 
َ
حيث يتحول اإلنسان إلى ِمك

 ويرفض أن يتحول إلى رقم،
ّ
حقيقته اإللهية إال

وهذا ما فعله فيلسوف مانديا، أيضا.

إن هذا القديس الذي يتمرد على كهنوت السياسة السياسي وردائه، رفض أن 

يوضع رقمه في السجن العنصري: 46664، على قطعة نقدية، بينما هو منهمك 

في حملة نوعية وطنية لتخليص فئات واسعة من مواطنيه من "اإليدز".

الطريقة  بهذه  بالسجن،  املناضل، في عزلته  هان سعادة 
ُ

ت أن  يريد  مانديا ال 

بالتقاليد  االرتباط  ادعوا  وإن  فقط،  الرقعاء  ألن  الرقيعة،  االستهاكية 

للقوات  بها  يتبرعون  او  السجون،  في  أرقامهم  ينسون  الذين  هم  النضالية، 

األجنبية املحتلة لبلدانهم.

جمعة الالمي
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كلثوم  أم  تقدمت  أن  وبعد 

في السن، تحول صوتها في 

صوت  إلى  العادي  حديثها 

ومع  ذكورية،  طبيعة  ذي 

ذلك كانت تغني )بجرس 

رنان(.. ففي صوتها ثاثة 

النسائي:  الصوت  من  أنواع 

)الغليظ الترو( و )املتوسط 

)الرفيع  و  سبرانوا(  ميتزو 

ُيبعد  كان  ولهذا  سبرانوا(، 

أثناء  بمسافة  عنها  املايكرفون 

يتميز  صوتها  أن  إذ  الغناء، 

قوية،  بذبذات 

حال  وفي 

ب  قتر ا

الصوت  يتحول  أكثر  منها  املايكرفون 

إلى صفير، ألن النقاء في صوتها واحد 

املوسيقار  ماذكر  -حسب  األلف  على 

كلثوم  أم  فصوت  الشريعي-  عمار 

عبارة  هو  املجازي(  التوصيف  )حسب 

مصفوفة  األورغنات  من  مجموعة  عن 

صفا واحدًا، فتخيل ماذا في األورغ من 

)عجائب وغرائب( موسيقية. 

ساعات  خمس  ملدة  تغني  كانت  ولكونها 

في الحفلة الواحدة احيانا، وتقدم ثاث 

تملك  رباني  إعجاز  فأي  طويلة،  أغاٍن 

تلك السيدة القديرة، التي وصل صوتها 

الجواب  جواب  في  الشاهق  م 
ّ
السل

أن  أي  أوعناء،  تعب  بدون  السيكاه  بنغم 

مقاما(  عشر  )سبعة  إلى  وصل  صوتها 

أوكتافات(  )أربعة  إلى  يصل  وأحيانا 

الذي  الوحيد  الصوت  فهي  كاملة، 

والعاطفة،  القوة  بن  جمع 

أي  والتطريب،  والشجن  والحساسية 

على  تمرد  الذي  الوحيد  الصوت  أنها 

( املايكرفون. 
ّ

)ذل

في  جميعها  األضداد  جمعت  كلثوم  أم 

مفرطة  بقداسة  تميزت  التي  نبرتها، 

الكلمات  يصور  غريب،  إحساس  ذات 

تطريبا  معه  يحمل  ممسرحا  تصويرًا 

غريبا تبحر معه إبحارًا ضد التيار. 

أيقونه لن تكرر وحالة خاصة،  أم كلثوم 

لم ولن ينجب مثلها الزمن، فصوتها هو 

انطبقت  الذي  الوحيد  العربي  الصوت 

أثبتت  التي  الرياضية  املعادلة  عليه 

بلغتها أم كلثوم  التجربة أن أعلى ذبذبة 

 3٩٦٦( إلى  وصلت  نسائي-   -كصوت 

الواحدة(.  الثانية  في  الذبذبة  ونصف 

 ٦0 ملدة  الغناء  عرش  على  تسيدت  لقد 

كانت  -فيما  تشترط  كانت  ألنها  عاما 

املوسيقية  فرقتها  أعضاء  على  تشترط- 

أن يكون العازف قادرًا على قراءة النوتة، 

للنوتة  الفرقة  استخدام  عدم  رغم 

موهوبا  العازف  يكون  وأن  املوسيقية، 

وماهرًا جدًا، ألن العزف سيكون من دون 

كانت  حفاتها.  كل  في  موسيقية  نوته 

من  اللحن  العازف  يتشرب  أن  فكرتها 

امللحن من خال البروفات املتعددة التي 

تبلغ أحيانا أكثر من خمسن بروفة على 

مساحة  تترك  بحيث  الواحدة،  األغنية 

من التحرك املشروط للعازف -ولو بنسبة 

قليلة- تلك الصفة تحديدًا جعلت فرقتها 

تتحرك بحرية أكثر فيخرج اللحن كما لو 

أنها جلسة سلطنة تتيح ألم كلثوم الحرية 

التامة في الغناء واالرتجال. 

ومن شروطها الصعبة ضرورة أن يحفظ 

ته سابقا، وهو تاريخ 
ّ
العازف أغلب ماغن

ألنها  مضت،  سنة  عشرين  الى  يمتد 

قديمة  أغنية  أية  تختار  أن  املمكن  من 

والتحدد  جديدة،  أغنية  أية  بعد  تغنيها 

ماذا ستغني سلفا إال بعد أن تلقي نظرة 

الحاضر،  الجمهور  على  مستبصرة 

تحفظ  أن  من  للفرقة  البد  كان  لذلك 

جميع أغانيها عن ظهر قلب.

ديدنيها  والجدية  الصرامة  وكانت 

التأخير  أو  للمزاح  مجال  فا  الدائمن، 

كل  قبل  تجريها  التي  البروفة  موعد  عن 

حفلة. 

الناي  -عازف  سالم(  )سيد  لـ  وكان 

الكام  تلقينها  في  مهم  دور  املخضرم- 

األخيرة  األيام  في  والسيما  نسيت،  إذا 

من حياتها.

وعندما كان ينضم أحد العازفن الجدد 

االنضمام  كان  فرقتها،  إلى  الوافدين 

طابعها  بسبب  مخيفة،  بطريقة  يجري 

املتشدد الذي عرفت به. ومن طرائف هذا 

األورغ  عازف  انضمام   عند  كان  األمر 

مرة..  أول  رأته  حن  الحسيني  مجدي 

حقيقي-  -باستغراب  للسنباطي  قالت 

في  اجبرته  أن  وكان  ده(!!  العيل  )إيه 

إلى أن   البداية على العزف وهو جالس، 

عرف  ومما  بالوقوف،  أخيرًا  له  سمحت 

اآلالت  )دوزنة(  تتابع  كانت  أنها  عنها 

بإذن  تتمتع  كانت  كونها  بنفسها  الوترية 

موسيقية خطيرة. 

وكانت قبل أية حفلة ترتدي معطفا فوق 

بدلة الحفل، ألنها كانت التريد ألعضاء 

حفلتها  فستان  يشاهدوا  أن  فرقتها 

مع  إال  املفاجأة  و)إحراق(  الجديد 

الجمهور معا.

تتكون  كانت  فقد  املوسيقية،  فرقتها  أما 

حملة  من  عازفا   28 من  األغلب-  -على 

وكانت  العالية،  املوسيقية  الشهادات 

تتعامل معهم كنظام العسكر بانضباطه، 

قوية  بشخصية  تتمتع  كانت  أنها  إذ 

معها  ويتحدثون  الجميع  ويخشاها  جدًا 

ماعدا  شديد،  وإجال  عاٍل  باحترام 

رجل واحد هو )السيد إبراهيم عفيفي( 

وكان  صغرها،  منذ  يعرفها  كان  الذي 

وكان  األستاذ،  أو  األب  حكم  عليها  له 

)يابت(  كلثوم  ألم  يقول  الذي  الوحيد 

وكانت تتقبلها منه برحابة صدر.

أنها  أي  الذكاء،  مفرطة  كلثوم  أم  كانت 

أن  وقبل  أحيانا،  تخطئ  كانت  عندما 

)إبراهيم  كان  املستمعون،  بها  يشعر 

ويقول  )الدمن(  يعطيها   عفيفي(  

يابت  )إرجعي  أحد:  يعلم  أن  بدون  لها 

الى  ثانية  مرة  فتعود  يابت(،  ادخلي  أو 

إبراهيم  إن  تقول  فكانت  الصواب، 

يغطي  أنه  بمعنى  )بيسترني(  عفيفي 

على أخطائها ويصححها.

ام كلثوم كانت تغني الجملة الواحدة أربع 

مرات ثم يطلب الجمهور إعادة الكوبلية 

أن  املمكن  من  أن  يعني  مرتن،  أو  مرة 

وفي  مرة(،   ١2( الواحدة  الجملة  تغني 

لها  تجد  فا  الغناء،  في  تجود  مرة  كل 

الجملة،  لنفس  كاربوني  استنساخ  أي 

بل تغني كل إعادة بشكل مغاير وجديد، 

مهمة  اإليقاع  عازف  مهمة  كانت  بحيث 

ال  حتى  اإليقاع  لها  يضبط  ألنه  صعبة، 

تخرج من الوحدة أو )الريتم(. 

دقة  من  كلثوم  أم  عن  ماذكر  كل  وبعد 

عمل متناهية يتبادر سؤال :

هل نشزت أم كلثوم في الغناء؟؟ 

تقدمها  بعد  املوجي:  محمد  امللحن  يقول 

)إسأل  أغنية  لها  لحنت  العمر  في 

غناء  تستطيع  أنها  متصورًا  روحك(.. 

الكوبليه  وفي  بساسة،  العالية  األماكن 

األخير لألغنية شعرت أن أم كلثوم أدت 

املقطع األخير بصعوبة بالغة، األمر الذي 

الوهاب  عبد  محمد  الكبير  امللحن  جعل 

صوت  ونبرة  بانفعال،   
ً
قائا بي،  يتصل 

مرتفعة )انت بتلحن ألم كلثوم وفي بالك 

تون  الطبقة  ل 
ِّ

نز األربعينيات!!  في  أنها 

أستاذ  )يا  له  فقلت  موجي(،  يا  ونصف 

فقال  مهلهلة،  املوسيقية  اآلالت  لكن 

لي:ماتروح اآلالت في داهية(، وفي اليوم 

التالي تم األمر مثل ما أراد عبد الوهاب، 

قائلة  مايكون،  بأجمل  كلثوم  أم  وغنت 

ملحمد املوجي: )عجبناك يا أستاذ؟(.

عندما أنقذ محمد عبد الوهاب
أم كلثوم مرتين 

اليختلف اثنان عل تفرد وقوة صوت  أم كلثوم، الهبة التي منحها 
الله لها، فهو استثناء رباني، ألنه يفوق األصوات الطبيعية ويعلو على 
األصوات البشرية، وعندما حاولت أجهزة الحاسوب التحقق )رياضيًا( من 
خامة صوتها، وجدوا أنها معجزة حقيقية، وأن صوتها يعلو على )2 تون(، 
والتون الواحد )8 مقامات(، أي أن صوتها )18 مقامًا( بل.. ويزيد عليها. 
ورحم الله الشاعر األندلسي "أبا البقاء الرندي" حني قال:

)لكل شيء إذا ماتم نقصان.. فال ُيغّر بطيب العيش إنسان(.. 

عادل مكي 



الجيب..

محمود الغيطاني

الحريـــص  خـــرج 
ُ
امل لـــدى  واإلتقـــان 

الكثيـــر  واختصـــار  اإليجـــاز،  علـــى 

أن  عليـــه  كان  التـــي  املشـــاهد  مـــن 

عطيـــات، 
ُ
يصورهـــا كـــي نعـــرف هـــذه امل

إذ لـــم يلجـــأ إلـــى كتابـــة هـــذا املشـــهد- 

ــيناريو-، أي أن  ــو كاتـــب السـ خـــرج هـ
ُ
امل

وجـــز كان قـــادرًا علـــى 
ُ
هـــذا املشـــهد امل

عـــرض العديـــد مـــن املشـــاهد األخـــرى 

ـــى  ـــي غن ـــم ف ـــرج أن الفيل خ
ُ
ـــي رأى امل الت

شـــكل  خالـــه  مـــن  فعرفنـــا  عنهـــا؛ 

ه، 
ّ

العاقـــة التـــي تربـــط نينـــاد بجـــد

ووحدتـــه، وحزنـــه الشـــديد، وعاقـــة 

اســـتقرارها،  وعـــدم  بجـــده  أبيـــه 

ورغبـــة أبيـــه الكبيـــرة فـــي تـــرك إقليـــم 

كوســـوفو والهجـــرة منـــه، لكنـــه ُمرغـــم 

الكبيـــر  الجـــد  بســـبب  البقـــاء  علـــى 

الـــذي يرفـــض الرحيـــل، كمـــا علمنـــا 

عـــن عمتـــه التـــي رحلـــت إلـــى بلجـــراد 

ـــه. ـــت مع ـــازًا وعاش ـــاك خب ـــت هن وتزوج

إن هـــذا املشـــهد، الـــذي يختصـــر الكثيـــر 

ـــدرة  ـــدى ق ـــى م ـــل عل ـــاهد، ُيدل ـــن املش م

خـــرج فـــي فهـــم صناعـــة الســـينما 
ُ
امل

التـــي ليســـت فـــي حاجـــة إلـــى الثرثـــرة 

وتقديـــم  لإليجـــاز  حاجتهـــا  بقـــدر 

ــة. ــات الفنيـ ــن الجماليـ ــد مـ العديـ

رغبات االنتقام
خـــرج كان حريصـــا علـــى التأطيـــر 

ُ
امل

ـــة،  ـــذ البداي ـــه من ـــداث فيلم ـــي ألح الزمن

2004م،  نيســـان  فـــي  حددهـــا  التـــي 

أي، حســـب األحـــداث التاريخيـــة التـــي 

حدثـــت فـــي الواقـــع، بعـــد أســـبوعن 

التـــي اجتاحـــت  املذابـــح  فقـــط مـــن 

ـــام  ـــن الع ـــف آذار م ـــي ُمنتص ـــوفو ف كوس

نفســـه، مـــع تنفيـــذ أعمـــال انتقاميـــة 

ـــن  تبق
ُ
ـــرب امل ـــكان الص ـــد الس ـــة ض عنيف

فـــي املنطقـــة، ولعـــل هـــذا التحديـــد 

الزمنـــي هـــو مـــا يفســـر لنـــا كيفيـــة 

ـــبب  ـــم وس ـــي الفيل ـــداث ف ـــرورة األح صي

وجـــود األســـرة الصربيـــة الباقيـــة فـــي 

تحـــدة 
ُ
مـــم امل

ُ
الجيـــب تحـــت حمايـــة األ

شـــددة؛ نظـــرًا للعـــداء الشـــديد مـــن 
ُ
امل

صربـــي  ألي  ســـلمن 
ُ
امل األلبـــان  قبـــل 

بـــه  مســـيحي ورغبتهـــم فـــي الفتـــك 

ــه. ــام منـ واالنتقـ

تمامـــا  املشـــحون  الجـــو  هـــذا  إن 

برغبـــات االنتقـــام وإســـالة املزيـــد مـــن 

خـــرج بنجـــاح وذكاء 
ُ
الدمـــاء يصـــوره امل

حرصـــه  خـــال  مـــن  فنيـــة  ودرايـــة 

ــي  ــة فـ ــة البصريـ ــون الرؤيـ ــى أن تكـ علـ

أغلـــب املشـــاهد مـــن خـــال اإلطـــارات 

أو  الصغيـــرة،  كالنوافـــذ  الضيقـــة 

اإلطـــارات  مـــن  وغيرهـــا  الثقـــوب 

بالحصـــار  توحـــي  التـــي  الخانقـــة 

الشـــديد والشـــعور باالختنـــاق الـــذي 

تعانـــي منـــه األســـرة الصربيـــة، فـــي 

تســـعة 
ُ
امل حيطـــة 

ُ
امل البيئـــة  ُمقابـــل 

يعيـــش  التـــي  الشاســـعة  ومســـاحاتها 

ســـلمون ُمســـتمتعن، بـــل 
ُ
فيهـــا األلبـــان امل

ويحاولـــون اســـتعراض القـــوة أيضـــا، 

ــا أن اإلضـــاءة الخافتـــة فـــي أغلـــب  كمـ

ــم  ــزن الجاثـ ــى الحـ ــدل علـ ــاهد تـ املشـ

علـــى صدورهـــم طـــوال الوقـــت.

ميلوتـــن-  بالجـــد  املـــرض  يصـــل 

 Meto املقدونـــي  املمثـــل  بـــدوره  قـــام 

Jovanovski "ميتـــو جوفانوفســـكي"- إلـــى 

ـــه ال  ـــى أن ـــن؛ حت ـــن الوه ـــرة م ـــة كبي درج

ــي  ــاد فـ ــده نينـ ــاركة حفيـ ــتطيع ُمشـ يسـ

لعـــب الدومينـــو، ويضطـــر إلـــى منحـــه 

الســـكر مـــن دون لعـــب، وهـــو األمـــر 

الـــذي ُيشـــعر الفتـــى بالضيـــق؛ لرغبتـــه 

فـــي اللعـــب مـــع جـــده. 

ـــن  ـــان الذي ـــال األلب ـــاد األطف ـــب نين يراق

املســـاحات  فـــي  باللعـــب  يقومـــون 

ــة  راقبـ
ُ
ــذه امل ــوم بهـ ــه يقـ ــعة، لكنـ الواسـ

رغبتـــه  رغـــم  منهـــم  تخوفـــا  ِخفيـــة 

حينمـــا  ُمشـــاركتهم.  فـــي  الشـــديدة 

يصـــل إلـــى املدرســـة ذات يـــوم يجـــد 

ـــم  ـــوح التعل ـــى ل ـــه عل ـــت ل ـــد كتب ـــه ق ُمعلمت

 لهـــا 
ً
اعتـــذارًا بأنهـــا قـــد وجـــدت عمـــا

فـــي بلجـــراد واضطـــرت للذهـــاب إلـــى 

هنـــاك، وبنـــاًء علـــى ذلـــك عليـــه أال 

يذهـــب إلـــى املدرســـة لحـــن االتصـــال 

ـــا  ـــة حزين ـــن املدرس ـــاد م ـــرج نين ـــه. يخ ب

يلعبـــون  الذيـــن  األطفـــال  ليراقـــب 

لكنهـــم يلمحونـــه، ويحاولـــون اللحـــاق 

بـــه ُمخبريـــن إيـــاه أنهـــم يرغبـــون أن 

صفحـــة التـــي 
ُ
يركبـــوا معـــه الســـيارة امل

كلمـــا  بالحجـــارة  برجمهـــا  يقومـــون 

ــاد  ــم نينـ ــم، يخبرهـ ــن أمامهـ ــرت مـ مـ

أنهـــم ال يمكنهـــم دخـــول الســـيارة ألنهـــم 

ــدي  ــر الجنـ ــه: أخبـ ــون لـ ــان، فيقولـ ألبـ

فيســـألهم  صربيـــة؛  جدتنـــا  بـــأن 

فعـــل  مـــا  إذا  قابـــل 
ُ
امل عـــن  نينـــاد 

ســـيأخذونه  بأنهـــم  ليخبـــروه  ذلـــك، 

إلـــى الجـــدول كـــي يســـبح معهـــم، ولـــن 

ــاد  يشـــاركهم "باشـــكيم". يستفســـر نينـ

عـــن باشـــكيم ليعـــرف منهـــم أنـــه فتـــى 

قريـــب منهـــم فـــي العمـــر يرعـــى املاشـــية 

فـــي الســـهول، وأن الصـــرب قـــد قامـــوا 

بقتـــل أبيـــه؛ لذلـــك يشـــعر بكراهيـــة 

كبيـــرة تجـــاه أي صربـــي باعتبـــار أن 

مقتـــل  عـــن  مســـؤولن  الصـــرب  كل 

ــل  ــا يجعـ ــو مـ ــه، وهـ ــه منـ األب وحرمانـ

أقرانـــه  يخبـــر  مـــرة  ذات  باشـــكيم 

ــه  ــاد: إنـ ــن نينـ ــه عـ ــال بقولـ ــن األطفـ مـ

ُمجـــرم، جميعهـــم ُمجرمـــون، وهـــو مـــا 

ـــره.  ـــرك أث ـــد ت ـــراع ق ـــى أن الص ـــل عل ُيدل

ـــل  ـــه بالكام ـــع أحداث ـــا يض ـــرج هن خ
ُ
إن امل

ـــذر  ـــذي ين ـــر ال ـــة، األم ـــة ُملتهب ـــى فوه عل

مكـــن لهـــا أن تحـــدث؛ 
ُ
ــن امل بكارثـــة مـ

أنفاســـه  يلفـــظ  الصربـــي  فالجـــد 

األلبانيـــة  األســـرة  بينمـــا  األخيـــرة، 

ــتعراضي،  ــا االسـ ــاف ابنهـ ــتعد لزفـ تسـ

ونينـــاد قـــد انخـــرط فـــي صداقـــة مـــع 

معهمـــا،  ويلهـــو  األلبانيـــن  الفتيـــن 

ــع  ــب الجميـ ــم ويراقـ ــكيم يراقبهـ وباشـ

ـــه، أي أن  ـــل أبي ـــام ملقت ـــي االنتق ـــا ف راغب

واألقليـــة املســـيحية النـــادرة الباقيـــة 

مـــن الصـــرب فـــي أحـــد الجيـــوب التـــي 

مـــم 
ُ
األ قـــوات  حمايـــة  تحـــت  تعيـــش 

تحـــدة هنـــاك تخوفـــا مـــن انتقـــام 
ُ
امل

ـــم  ـــة تصفيته ـــم، أو محاول ـــلمن منه س
ُ
امل

وإبادتهـــم.

ــي  ــعى فـ ــع تسـ ــل الوضـ ــة تأمـ ان محاولـ

مـــن  هـــل  التســـاؤل:  إلـــى  جوهرهـــا 

ســـلمن 
ُ
امل األلبـــان  لهـــؤالء  مكـــن 

ُ
امل

الصـــرب  مـــع  الســـلمي  التعايـــش 

خافاتهـــم  وتناســـي  املســـيحين 

التـــي  تبادلـــة 
ُ
امل واملجـــازر  القديمـــة، 

املاضـــي؟  فـــي  بينهـــم  وقعـــت 

التســـاؤل،  خـــرج هـــذا 
ُ
امل لنـــا  يقـــدم 

خـــال  مـــن  تأملـــه  علينـــا  طارحـــا 

عينـــي طفـــل صربـــي صغيـــر ال يتجـــاوز 

ه 
ّ

ـــد ـــع ج ـــش م ـــره، يعي ـــن عم ـــرة م العاش

وأبيـــه فـــي قريـــة فـــي شـــمال كوســـوفو 

ــدة؛  تحـ
ُ
ــم امل مـ

ُ
ــوات األ ــة قـ ــت حمايـ تحـ

ــل  ــل ال ينتقـ ــل الطفـ ــذي يجعـ ــر الـ األمـ

إلـــى  وإيابـــا  ذهابـــا  القريـــة  داخـــل 

مدرســـته إال داخـــل عربـــة عســـكرية 

ُمصفحـــة؛ تخوفـــا مـــن االعتـــداء عليـــه 

أو محاولـــة قتلـــه، وهـــو األمـــر الـــذي 

يجعلـــه وحيـــدًا تمامـــا ال توجـــد لديـــه أيـــة 

صداقـــات مـــع أقرانـــه؛ ألنهـــم األســـرة 

الصربيـــة الوحيـــدة الباقيـــة فـــي هـــذه 

املنطقـــة، كمـــا أن املدرســـة التـــي يذهـــب 

ـــل  ـــا أي طف ـــد فيه ـــة ال يوج ـــا للدراس إليه

ـــي  ـــراه ف ـــك ن ـــم؛ لذل ـــب للتعل ـــره يذه غي

الفصـــل الدراســـي وحيـــدًا مـــع ُمعلمتـــه 

ـــط  ـــه فق ـــن أجل ـــس م ـــوم بالتدري ـــي تق الت

مـــم 
ُ
فـــي املنطقـــة التابعـــة لقـــوات األ

ــدة! تحـ
ُ
امل

صديقي املفضل
خـــرج عاملـــه الفيلمـــي علـــى 

ُ
يفتتـــح امل

الطفـــل الصربـــي "نينـــاد"- قـــام بـــدوره 

مثـــل الصربـــي "فيليـــب ســـوباريتش:- 
ُ
امل

داخـــل الفصـــل الدراســـي، بينمـــا يقـــرأ 

علمتـــه واجبـــه املنزلـــي الـــذي كلفتـــه بـــه 
ُ
مل

فضـــل"؛ فنســـمعه 
ُ
بعنـــوان "صديقـــي امل

يقـــرأ: ليـــس لـــي صديـــق ُمفضـــل، ألنـــه 

ال يوجـــد أي أطفـــال فـــي قريتـــي، أحـــب 

ـــغ  ـــذي يبل ـــن" ال ـــدي "ميلوت ـــع ج ـــب م اللع

ـــن  ـــه اب ـــدًا، لدي ـــف ج ـــو لطي ـــا، ه 8٦ عام

اســـمه فويـــا، وهـــو والـــدي، ميلوتـــن 

وفويـــا يتشـــاجران باســـتمرار.

ربمـــا ناحـــظ هنـــا املقـــدرة الفنيـــة 

ثمة محاولة جادة وُمهمة وفنية يسعى إليها املخرج والسيناريست الصربي 

"جوران راداكوفيتش" من خالل فيلمه الصربي- إنتاج صربي أملاني ُمشترك- 

"الجيب"، أو حسب العنوان األصلي للفيلم في اللغة الصربية، يعمل من خاللها 

على تأمل الوضع الذي آل إليه الحال في إقليم كوسوفو بني كل من األغلبية 

امُلسلمة من األلبان، 

الحياة بعد مجازر الحروب األهلية 
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ـــو  ـــة، وه ـــب ال محال ـــة قري ـــدوم العاصف ق

مـــا يمكـــن لـــه أن ُيفجـــر الوضـــع مـــرة 

أخـــرى، ويطلـــق املزيـــد مـــن الكراهيـــة 

والثـــأر والرغبـــة فـــي االنتقـــام إلســـالة 

ــاء. ــن الدمـ ــد مـ املزيـ

ــى  ــعر الفتـ ــن ويشـ ــد ميلوتـ ــوت الجـ يمـ

ويطلـــب  عليـــه،  الشـــديد  بالحـــزن 

ــتدعاء القـــس  ــوه الذهـــاب السـ ــه أبـ منـ

"درايـــا" واالنتهـــاء مـــن الجنـــازة؛ فهـــو 

لـــن ينتظـــر وصـــول شـــقيقته "ميليتســـا"- 

 Anica مثلـــة الصربيـــة
ُ
قامـــت بدورهـــا امل

ـــي  ـــم ف ـــي تقي ـــرا"- الت ـــكا دوب Dobra "أني

العاصمـــة الصربيـــة بلجـــراد، وحينمـــا 

ــذي ال  ــدي الـ ــى الجنـ ــى إلـ ــب الفتـ يذهـ

ـــه  ـــدي أن ـــره الجن ـــة، يخب ـــم الصربي يفه

ال توجـــد مدرســـة وعليـــه العـــودة مـــرة 

أخـــرى إلـــى البيـــت مانحـــا إيـــاه قطعـــة 

نينـــاد  فيضطـــر  الشـــيكوالتة؛  مـــن 

للذهـــاب إلـــى بيـــت القـــس جريـــا علـــى 

ــه، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي كان  قدميـ

فيـــه القـــس قـــد ركـــب عربتـــه التـــي 

بيـــت  إلـــى  تجرهـــا الخيـــول ُمتجهـــا 

الجـــد مـــن أجـــل مراســـم دفنـــه.

العزلة الدائمة
إن عـــدم إمكانيـــة التعايـــش والعـــداء 

واأللبـــان  الصـــرب  بـــن  التاريخـــي 

نينـــاد  يلتحـــق  حينمـــا  لنـــا  يتضـــح 

ـــة  علم
ُ
ـــأله امل ـــراد وتس ـــي بلج ـــة ف باملدرس

رأســـه؛  مســـقط  عـــن  الفصـــل  فـــي 

فيخبرهـــا أنـــه مـــن إقليـــم كوســـوفو؛ 

األمـــر الـــذي يجعـــل زمـــاءه يعلقـــون 

ســـاخرين: ألبانـــي، وينخرطـــون فـــي 

الضحـــك الســـاخر، بـــل ويحرصـــون 

يشـــعره  مـــا  الدائـــم،  تجنبـــه  علـــى 

باملزيـــد مـــن الوحـــدة والُعزلـــة رغـــم 

كان  الـــذي  كوســـوفو  إلقليـــم  تركـــه 

فيـــه. يتجنبونـــه  املســـلمون 

فـــي الفيلـــم الصربـــي "الجيـــب" للُمخـــرج 

ــة  ــش" ثمـ ــوران راداكوفيتـ ــوب "جـ املوهـ

التعايـــش  إلمكانيـــة  ُمتأمـــل  تســـاؤل 

مـــرة أخـــرى بـــن األلبـــان والصـــرب 

الخافـــات  تناســـي  ومحاولـــة 

دارت  التـــي  الداميـــة  والنزاعـــات 

ـــل  ـــاول تأم ـــو يح ـــبق، وه ـــا س ـــا فيم بينهم

ــل  ــي طفـ ــال عينـ ــن خـ ــر مـ ــذا األمـ هـ

ـــدور  ـــا ي ـــع م ـــن يتاب ـــد وحزي ـــي وحي صرب

ـــوروث  ـــد م ـــة وحق ـــن كراهي ـــه م ـــن حول م

ـــح  ـــرج نج خ
ُ
ـــن امل ـــار، لك ـــاء الكب ـــن اآلب ب

ـــا: أن  ـــالة مفاده ـــال رس ـــي إيص ـــل ف بالفع

ــن  ــا ال يمكـ ــامح بينهمـ ــش والتسـ التعايـ

لـــه أن يكـــون إال مـــن خـــال األجيـــال 

الجديـــدة القـــادرة علـــى التجـــاوز عـــن 

مـــا  وهـــو  لآلبـــاء،  الدامـــي  املاضـــي 

رأينـــاه بوضـــوح حينمـــا تـــم إنقـــاذ نينـــاد 

مـــن تحـــت جـــرس الكنيســـة ووقـــوف 

ـــرة  ـــه ليقـــول: ارجـــع م  ل
ً
ـــا ـــكيم ُمتأم باش

ــذي  ــر الـ ــل الصغيـ ــرى، أي أن الطفـ أخـ

كان يـــرى أن جميـــع الصـــرب مجـــرد 

ُمجرمـــن ومســـؤولن عـــن مقتـــل أبيـــه 

والتجـــاوز؛  التســـامح  اســـتطاع  قـــد 

ــاد  ــعر باالفتقـ ــه يشـ ــذي جعلـ ــر الـ األمـ

الشـــديد لنينـــاد الصربـــي الـــذي رحـــل 

ـــرة  ـــودة م ـــه الع ـــب من ـــراد، وطل ـــى بلج إل

ــرى. أخـ

فنجان محبة

وزارة التربية: 
خطوة إلى الخلف

يتفق كثيرون على أن التعليم 
يشكل الخطوة األهم نحو 

مجتمع متحضر، يعرف كيف 
يخطط ليومه وغده. والتعليم 
مسؤولية مشتركة بني األهل  
والحكومة، التي تمثلها وزارة 
التربية وتشكيالتها.. ال أريد 
أن أشير إلى ما تمنحه أبنية 
املدارس النظيفة الواسعة، 

بساحاتها وصفوفها،

 وطبعا مختبراتها ومكتباتها ومراسمها، من راحة نفسية للتلميذ والطالب ما 

يدفعهما إلى التفوق واالبتكار، فيتعلمان كيفية التخطيط ملستقبلهما.. 

تنشر  االجتماعي  التواصل  مواقع  بدأت  الحضورية،  الدراسة  إلى  العودة  ومع 

صورًا غير مقبولة لبعض املدارس التي تخلو من املقاعد الدراسية، والرحات، 

وإن وجدت في أخرى فهي قديمة قد تحولت أطرافها إلى أدوات جارحة، بل إن 

ث وال حرج.. هذه الصور 
ِّ

النظافة فحد صورًا نشرت لصفوف با سقوف! أما 

جعلتني أكتشف سبب أن مراسلي الفضائيات اختاروا املدارس األهلية للتصوير 

في تقاريرهم عن العودة إلى مقاعد الدراسة.. فهي نظيفة ومصبوغة، وبمقاعد 

وتاميذ  املساحة،  صغير  بعضها  كان  وإن  مرتبة،  وساحات  جديدة  دراسية 

يرتدون الزي املوحد بألوان فاتحة وزاهية. 

هنا البد من االشادة بإدارات مدارس حكومية، والسيما في املناطق الشعبية،  

الصفوف  جدران  وصبغ  الدراسة  مقاعد  بتصليح  الذاتية  بجهودها  قامت 

أولياء األمور مع  تعاون على صيانتها  أيضا بمدارس  الصيانة، ونشيد  وإجراء 

اإلدارات، إنما أشير إلى قرار العودة إلى القسم العلمي في املرحلة اإلعدادية 

وإلغاء العمل بالفرعن التطبيقي واإلحيائي! ما يعني العودة بخطوات إلى الخلف 

إذ  الرياضيات،  منهج  تحديث  مع  سنوات  قبيل  حصل  كما  تماما  أخرى،  مرة 

بدأت شكاوى األهل بأن املنهج الجديد صعب جدًا، وتزامنت تلك الشكاوى مع 

شكاوى املدرسن الذين لم يدخلوا دورات لتدريبهم على املنهج الجديد.. وكأن 

فقد  حولنا،  من  يتطور  العالم  بينما  هي،  كما  املناهج  تبقى  أن  يريدون  األهل 

أصبح تعليم املصفوفات -أساس التطور الرقمي- من ضمن مناهج الرياضيات 

في املراحل االبتدائية.. 

بينما  األهل،  شكاوى  بسبب  أيضا  جاءت  العلمي  القسم  إلى  العودة  أن  ويبدو 

تطور التعليم في الخارج، ليس بفرعي التطبيقي واإلحيائي فقط، إنما ُيسمح 

التي  املواد  بأن يختار  املقبلة،  الجامعية  الذي قرر مستقبله ودراسته  للطالب، 

سيدرسها في اإلعدادية، وأن ال يدرس املواد كافة كما في الفرع العلمي.. مجرد 

أنه سيتفوق، سواء في دراسته  التي سيدرسها، معناه  املواد  الطالب  أن يختار 

اإلعدادية أو الجامعية املقبلة، واملتميز في دراسته سيكون عاملا في املجال الذي 

اختاره خال سنوات قليلة بعد تخرجه في الجامعة.

حن أقول إن تطور التعليم، الذي يؤسس ملجتمع متطور، مسؤولية مشتركة بن 

املناهج وأساليب  تغيير  التربية في  يتعاون األهل مع  أن  والتربية، معناه  األهل 

مستقبل  على  الخشية  بذريعة  تأتي  التي  فإن شكاواهم،  وإال  والتعليم،  التربية 

عاملية  جامعات  في  الدراسة  من   ،
ً
مثا ستحرمهم،  التي   الذريعة  األبناء، 

رصينة، وهي -الذريعة- غير منطقية وتؤثر بالتقادم على مستقبل البلد وعدم 

املناهج  تطوير  في  جهودها  تبذل  أن  التربية  وزارة  وعلى  ره، 
ّ

وتحض تطوره 

وأساليب التربية والتعليم..

نرمين المفتي
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53 ــام..52 ــظـ الـ تــلــعــن  ــام..ال  ــظـ الـ تــلــعــن  ال 

فرشاة أم خيوط؟
السادس  في  طالبة  هي  ربيعا،  العشرين  ذات  العاني..  زينب 

اإلعدادي، كان يفترض بها أن تكون في ثالث كلية، لكن املرض 

وتفّجرا  بزغا  وإبداعها  شغفها  ذلك،  دون  حال  أصابها  الذي 

خال فترة حظر جائحة كورونا، فبدأت تعلم الرسم بالتطريز 

وحدها دون دورة تعليمية أو مساعدة من أحد، إذ تطرز زينب 

لتتجسد  األلوان  عليها  تضفي  ذلك  وبعد  يدويا،  أوال  اللوحة 

لوحاتها كما الصور املرفقة بأجمل وأبدع ما يكون. 

هذه  قبل  وبداياتها  أعمالها  هي  ما  عن  استفسارنا  عند 

اللوحات؟ تجيب العاني: قبل الحظر كنت أقوم بأعمال رسوم 

تخطيط كثيرة، كذلك كنت أصنع لوحات من األزرار واملسامير 

فقط، وكنت أرسم على الزجاج أيضا.. لكنني قررت الخوض 

وتضيف:  اآلن،  أعمالي  هي  كما  اللوحات  ورسم  التطريز  في 

على  الطلب  أن  مع  أيضا  لي  رزقا  تكون  لوحاتي  بدأت  كذلك 

لوحاتي ونوع الفن الذي أقدمه قليل جدًا.

بيكاسو.. ولكن!
لم تلجأ رسامتنا الى وهم العمق والفراغ واملنظور في أسلوبها، 

معالجة  في  وإمكانياتها  وهندستها  بالتكعيبية  استعانت  بل 

واإلبداع  فالتميز  شغفها،  أرضى  بشكل  فني  بشكل  الواقع 

لعمرها  بالنسبة  العالي  املستوى  بهذا  وتفكيكه  وتشكيله 

وتجربتها جعلنا نسأل: ملاذا كان بيكاسو خيار أسلوبها.. وماالذي 

جذبها فيه دون سواه ؟ تقول العاني: ال تجذبني األشياء العادية 

واملألوفة في الحياة.. بيكاسو كان يمثل لي التحدي واالختاف، 

أحسست أن عامله قريب جدًا من عاملي.. ال أدري، لكن الوحدة 

واأللم وجدراني وعزلتي قربتني كثيرًا إليه، تضيف زينب: لكن 

التحدي أيضا أن أحقق بصمتي وأسلوبي أيضا ألكون أنا.. زينب 

العاني..

رحلة املرض
بدأ بداية األلم واملرض مع زينب منذ أن أخذت عاجا خاطئا 

تم تشخصيه لها، وملدة أربع سنوات ظلت مستمرة عليه، إلى 

وانقطاع  شديد  تقيؤ  لديها  وأصبح  رفضه  في  جسمها  بدأ  أن 

تام عن األكل والشرب لعدم قدرة معدتها وجسمها على تقبله، 

تشخيص  تم  أن  إلى  لسنتن،  فقط  املغذي  على  تعيش  وبقيت 

تتناوله،  كانت  الذي  الخاطئ  الدواء  ومعرفة  الصحية  حالتها 

، وإن كانت ماتزال تعاني آالما في املعدة، 
ً
وهي اآلن أفضل حاال

لكنها بخير قياسا بما كانت عليه.

العالج بالفن
راحتي  إنه  األلم،  ن 

ِّ
ومسك الفرح  لي  يمثل  الفن  زينب:  تقول 

األكيدة، ففيه تتجسد طاقتي وحبي للحياة والتحدي في صنع 

كل ما أحب وأتمنى، فهو متنفسي الوحيد.

هذا ما دفعنا لسؤالها عن أسماء اللوحات التي ترسمها، والوعي 

العنوان،  يسبقها  كان  لوحة  كل  لتجيب:  خالها  من  املتدفق 

هي  أدري،  ال  وملاذا  كيف  أرسم،  ثم  فيه،  أفكر  ببالي..  يخطر 

 كثيرًا "مدرسة 
ً
هكذا تأتي العناوين واالفكار إلي.. تعجبني مثا

 
ُ
املشاغبن" و"العيال كبرت"، فرسمتهما مباشرة، رسمت مثا

أبكي"،  "أنا  لوحة  وبكائي-  معدتي  من  الشديد  أملي  لحظة  -في 

كذلك كانت أسماء لوحاتي مثل )نحن ال نموت من الواقع، اليد 

الزرقاء، سيلفيت ديفيد، أين يذهب الوقت؟ جاكلن مع زهور 

تي شيرت، في هذا العالم املكسور، الصمت.. وغيرها الكثير.

أول معرض
أفعال  ردود  تتذكر  وهي  وضحك  بفرح  حديثها  العاني  تبدأ 

بتاريخ  الثقافة  وزارة  في  لوحاتها  وشاهد  حضر  من  كل 

أنهم  يتوقعون  وهم  ذهول  في  الجميع  كان  إذ   ،202١/٩/22

سيرون امرأة ربما تتجاوز األربعن عاما! 

تختم  "هكذا  أخرى.  معارض  إقامة  في  طموحي  الله  شاء  "إن 

زينب قصتها بأمنياتها وحلمها: أن تصبح معمارية وتتخصص 

بالسفر  أحامها   كذلك  جدًا،  تحبها  ألنها  هندستها،  في 

وإنجاز كل ما تريده، فا شيء يقف عائقا أمام طموحها وحبها 

للحياة رغم كل معاناتها..

اإلبداعية..  أعمالها  وأعجبتكم  املوضوع  أعجبكم  إن  وأنتم   

كما  الجميلة..  لوحاتها  إحدى  باقتناء  وشجعوها  بها..  اتصلوا 

فعلت أنا.

رسامة تشكيلية يافعة خلقت منها الجدران واأللم 
إبداعًا الفتًا، لتجعل من الخيوط مزجًا وبعدًا آخر 
في لوحاتها التفكيكية، التطريز واللون يصدحان 
في لوحاتها.. كانت قصة إبداعها ومعاناتها مع 
املرض معنا في اآلتي:

"بيكاسو" 
التي فككت األلم

رجاء الشجيري

ز ينب العاني



أناس  يرتكبها  أخرى  مخيفة  قصص 

بصدد  لسنا  التعليم،  على  محسوبون 

بعض  أن  من  الرغم  على  التشهير، 

التواصل  مواقع  على  انتشرت  األسماء 

القضية  سنناقش  لكننا  االجتماعي، 

للمعلم  يمكن  فهل  تربوية،  ناحية  من 

يكمن  وأين  ؟!   
ً
قاتا أو  نصابا  يكون  أن 

الخلل؟ في شخصية املعلم، أم بمستوى 

التي   الحلول  عن  سنبحث  كما  اإلعداد، 

أصحابها  يسترد  أن  يمكن  خالها  من 

املبالغ التي سرقت منهم )تقفيصا(.

كيف يتم "التقفيص"
أمام   قصتها  بسرد  بدأت  )أ(  املعلمة 

مواقع  على  ونشرتها  جميعا،  الناس 

املعلمة  "إني  االجتماعي:  التواصل 

في  االبتدائية  )ب(  مدرسة  في  )أ( 

م(،  )املعلم  الينا  نقل  )س(،  مدينة 

أنه  ادعى  الدوام،  من  شهرين  وبعد 

 )7( وتكاليفها  عملية  يجري  أن  يريد 

أمام جميع  وبكى  ماين دينار عراقي، 

املبلغ   بجمع  فقمت  وصدقناه،  املعلمات 

في  والدي  من  واستدنت  ومشقة،  بتعب 

الزمن  سبيل سد حاجته. وبعد مدة من 

استفسرنا عنه، فوجدنا أنه كان كاذبا، 

بشأن  ادعاءه  وأن  بمريض،  ليس  فهو 

لذلك  له،  صحة  ال  الجراحية  العملية 

والكام   ( بيته  الى  الذهاب  قررنا 

نحن)بريئون  أهله:  فقال  للمعلمةأ(، 

يتكفلوا  ولم  عشيرته،  وكذلك  منه(، 

انه  كامهم  من  واتضح  املبلغ،  بدفع 

)55( مليون دينار. أما طريقته  مدين بـ

على  يحصل  عندما  فإنه  النصب،  في 

الى  يذهب  املدرسة،  من  معن  مبلغ 

مدرسة  الى  نقل  معاملة  ويروج  التربية 

أخرى، إذ تبن -بعد االستقصاءات- أن 

 38( مديرة مدرسة )ي( نصب عليها بـ

عليها  نصب  اخرى  ومعلمة  ورقة(، 

معلمن  على  ونصب  ورقة(،   22( بـ 

آخرين بـ )١5( مليون دينار. وانا أختم 

تحذير  منها  الغرض  فإن  القصة،  هذه 

املدارس كافة من هذا )النصاب(، وقد 

جهاز  على  حتى  القصة  هذه  عرضت 

األمن الوطني."

استغالل الطيبة
من  حال  بأحسن  )ف(  املعلمة  تكن  لم 

استغلت  التي  مديرتي  "إنها  صاحبتها: 

أنها  فادعت  حديثها(،  )بدأت  طيبتي، 

بـ  سلفة  لها  فأخذت  سيارة،  شراء  تريد 

ذاتها  وبالحجة  دينار،  ماين   )١0(

أخذت من املعاونة أيضا مبالغ مليونية، 

أن  دون  ديونها  نسدد  اآلن  لحد  ونحن 

تدفع شيئا." تواصل )ف( حديثها: "إنها 

من  استدانت  بل  بذلك،  )تشبع(  لم 

بحجج  الدنانير  ماين  املحاضرين 

عادات دخيلة في المؤسسات 
التر بوية

جمعوا الماليين باالحتيال..

علي غني 

القانوني يحيى عبد الواحد

الدكتورة شيماء العبوسي

السيد عبد الهادي  السيد عكله

لم يخطر في بال أحد أن "القفاصني" يزحفون إلى املدارس، 
عرفناهم ينتشرون في األسواق، في أماكن التجارة، في محال 

تصريف العملة، أما في املدارس ومالكاتها فتلك)كارثة( كبرى! 
فهذا أحد املعلمني)املحسوب على سلك التعليم(، بلغت )ثروته( من 

)التقفيص( مايزيد على)٥٥( مليون دينار. وتقول إحدى املعلمات إن 
مديرتها "قفصت" عليها بأكثر من)١٥( مليون دينار! 
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واألدهى  يطلبها،  الكل  ومازال  ماكرة، 

تطلبها  الجمعيات  إحدى  أن  ذلك  من 

ُبلغت  فقد  الكفيلة،  أني  وبما  أقساطا، 

أن أسدد عنها، وأنا اآلن في حالة انهيار 

تام."

نصب واحتيال
-رئيس  الواجد  يحيى  املحامي  أما 

القانوني-  للدعم  العدالة  آفاق  مؤسسة 

العمليات،  هذه  عن  سألناه  الذي 

فأجاب: تعامل هذه العمليات، كـ )نصب 

)القفاص(  على  وتترتب  واحتيال(، 

وفق  على  القانون  عليها  يعاقب  جريمة 

)يعاقب  تنص:  التي  املادة)45٦(، 

نقل  او  تسلم  او  توصل  من  كل  بالحبس 

ة  ز حيا

منقول  مال 

مملوك للغير لنفسه 

بإحدى  آخر  لشخص  او 

االحتيالية(  )الطرق  االتية:  الطرق 

سألنا  سنوات.  خمس  عن  تزيد  ال  ملدة 

الشخص  يسترد  وكيف  )للواجد(: 

)بالتقفيص(؟  فقدها  التي  أمواله 

دعوى  إقامة  يمكنه  الفور:  على  فأجابنا 

واسترجاع  بالتعويض  للمطالبة  مدنية 

املبالغ التي أخذت منه.

محمد  القضائي  املعاون  ذلك  أيد 

النصب  شكاوى  إن   
ً
قائا حمدان، 

الجزائية،  الى املحاكم  واالحتيال تقدم 

النصب  عمليات  في  تبت  التي  وهي 

واالحتيال، وبعد أن تصدر هذه املحاكم 

عند  )القفاص(،  بتجريم  قراراتها 

املطالبة  بحق  املحكمة  تحتفظ  ذلك 

املدنية  املحاكم  أمام  بالتعويض 

أخذت  التي  املبالغ  الستحصال 

ص عليه(. 
َّ
من )املقف

نغير عنوانه الوظيفي
العام  املدير  أبدى  جانبه،  من 

الثالثة  لتربية بغداد الرصافة 

العبودي  ناصر  علي  حسن 

هذه  ملثل  القاطع  رفضه 

التربوي،  الوسط  في  الظواهر 

حاالت  تشخيص  تم   انه  وأكد 

في بعض املدارس .

هذه  أعالج  بصراحة  "أنا  وتابع: 

بعدما  ناجع،  تربوي  بنحو  الحاالت 

طريق  عن  املعلومات  دقة  من  نتأكد 

تقصير  ثبت  فإذا  القانونية،  الشعبة 

املشتكى عليه من خال إجراء  التربوي 

األمور  نعالج  املوضوع،  في  تحقيق 

بعدم  القانونية  التعهدات  بأخذ  سلميا، 

لو كرر  تكرار مثل هذه الحاالت." وماذا 

الفور:  على  فأجاب  فعلته؟  املقصر  هذا 

الى  معلم  من  الوظيفي  عنوانه  "سنغير 

مهنة  التعليم   مهنة  ألن  عادي،  موظف 

رسالية."

قدوة حسنة
 فيما وصفت الدكتورة شيماء العباسي، 

والتربوية  النفسية  العلوم  أستاذة 

ابن  التربية  كلية  بغداد   جامعة  في 

)ظاهرة  بأنها  الظاهرة  هذه  رشد، 

مجتمعنا  في  ظهرت  مرفوضة(  سلبية 

إلى  األسف-  –مع  ووصلت  عام،  بنحو 

تصويب  عليه  يقع  الذي  التربوي  املجال 

من  املجتمع  في  تظهر  التي  األخطاء 

يعدون  الذين  املعلمن  سلوكيات  خال 

الذين  لطلبتهم  الحسنه   القدوات 

سلوكيات  من  كثيرًا  يتقمصون  ما  غالبا 

سلوكياتهم  من  جزءًا  لتصبح  املعلمن 

من  اآلن  يظهر  ما  لكن  املستقبل،  في 

يدعون  والذين  املعلمن  بعض  سلوكيات 

تنشئة  نتاج  إال  ماهو   ،)5٦( بالعامية 

يبعد  أن  من  والبد  خاطئة،  اجتماعية 

قدوة  ألنهم  التعليم  مجال  عن  هؤالء 

)مربي(  كلمة  أطاق  يصح  وال  سيئة 

مجتمع  عن  ناتج  السلوك  وهذا  عليهم، 

يعد  كما  واجتماعيا،  أمنيا  مستقر  غير 

وعادات  وأعراف  قيم  ملنظومة  اختراقا 

وتربت  املجتمع  تحكم  كانت  مجتمعية 

عليها األجيال السابقة.

وتابعت )العباسي(: "أما اآلن فإن ما كان 

 
ً
عيبا وحراما ووصمة عار، أصبح مقبوال

القيم  هذه  اهتزاز  أن  إذ  عيبا،  واليعد 

الخاطئة  السلوكيات  هذه  عنها  نتجت 

وغير الصحيحة في مجال التعليم، والبد 

من اجتثاث هؤالء املعلمن أصحاب هذه 

السلوكيات للحفاظ على الجيل الجديد 

سلوكيات  على  ينشأ  أن  من  البد  الذي 

املعلمن الصحيحة لنبني وطنا مزدهرًا 

خاليا من الظواهر الهدامة في املجتمع 

العراقي النبيل." 

حق التصرف

العشائرية  النظر  وجهة  نستطلع  ولكي 

الحقيقية في قضية النصب واالحتيال، 

كنت  )التقفيص(،  عليها  يطلق  ما  أو 

السيد  الهادي  عبد  السيد  عند  ضيفا 

السادة  وجهاء  أحد  املوسوي،  عكلة 

املعروف  ميسان،  في  حمد(  )البو 

إذ  العشائرية،  املشاكل  حل  في  بخبرته 

هؤالء  مثل  عن  العشائر  موقف  لنا  بن 

األشخاص، فكل شخص يمارس النصب 

يعني  عصاه(،  )يكسرون  واالحتيال 

وقانونيا،  عشائريا  منه،  العشيرة  تتبرأ 

يوقع  عشائري(،  يسمونها)سند  بوثيقة 

العشائر  ورؤساء  عشيرته  رئيس  عليها 

البارزين، رئيس الفخذ، إخوانه، والده، 

شهود، ويصادق عليها عدد من العشائر 

االخرى.

وتابع السيد عبد الهادي: "تنص الوثيقة 

عنده  الشخص  هذا  )أن  على  السند 

العرف  مع  تتنافى  منحرفة  سلوكيات 

االجتماعي واألخاق، لذلك نحن نتبرأ 

عنه،  عشائريا  مسؤولن  وغير  منه، 

وكذلك غير مسؤولن  أمام القانون عنه، 

ولكم حق التصرف به كما تشاؤون(."

حسين علي ناصر العبودي مع المحرر

نموذج براءة عشائرية 
بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ كافة العشائر
م/سند عشائري

بالنظر لعدم التزام املدعو 
فالن بن فالن بالقيم والتقاليد 
العشائرية وخروجه عن السنن 

العشائرية املتعارف عليها 
عشائريا، قررنا البراءة منه 

عشائريًا وقانونيًا، فنحن غير 
مسؤولني عنه وعن تصرفاته 

وسلوكياته التي تتنافى مع 
العرف االجتماعي والتي يترتب 
عليها أثر مادي أو معنوي اعتبارًا 

من تاريخ/……/٢٠٢١
الشاهد…………………………
املوقع رئيس العشيرة…………

املوقع رئيس الفخذ
الشاهد الشيخ فالن………… 

الشاهد الشيخ 
فالن………………الشاهد 

الشيخ فالن
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خرج غاضبًا وهو يتمتم، العنًا القدر الذي وضعه في هذا املٔازق، لم ٔامّيز 

كلماته حتى اقتربت منه ٔاكثر ألعرف ما الذي ٔاغضبه، هل نسي جلب 

مستمسك، ٔاو ٔان الرسوم الحكومية كانت ثقيلة على ميزانيته، ٔاو ربما ثمة 

مخالفة قانونية في ٕاجراءاته!! فكان جوابه : )ٔابدًا، لكن املوظف ٔاراد ابتزازي 

بتٔاخير معاملتي وفعال عرقلها(. 

 إياد السعيد 

بعدالة  القانون  وإنفاذ  سيادة  خال  من 

وصرامة على الجميع مع مراجعة ٓاليات 

اعتماد  خال  من  العامة  الوظيفة  إدارة 

النزاهة والخبرة والكفاءة(.

أمراض خطيرة 
حسب  مختلفة،  زوايا  من  عديدة،  آراء 

منهم  املواطنن،  وتجربة  معاناة 

ركز  الذي  ناجي  القادر  عبد  املهندس 

قال:  إذ  القانوني  الردع  جانب  على 

والسرقة  واالختاس  والفساد  )الرشوة 

كل  في  خطيرة  ٔامراض  العام  املال  من 

املجتمعات ال يخلو منها ٔاي مجتمع مهما 

عالية،  ٔاخاقية  مبادئ  من  لديه  كانت 

ٔان  يمكنها  ال  والتعليمات  فالنظريات 

مال  الى  يده  يمد  ٔان  من  االٕنسان  تمنع 

نعتمد  ٔان  يمكننا  وال  رادع،  با  اآلخرين 

إنسانية  ٔاو  دينية  ٔاخاقية  تعاليم  على 

يكون  أن  يجب  الردع  املرتشي،  لردع 

بالقانون فقط، والقانون البد من وضعه 

بشكل ال يمكن التاعب بنتائجه(. 

ٔاما الصحافي املخضرم صاح الربيعي 

الشعارات  هذه  فاعلية  عدم  فئوكد 

هذه  تلعب  أن  )يمكن  ويجيب:  التثقيفية 

الشعارات دورها لدى املجتمعات الواعية 

محصنة  يجعلها  ما  كل  عن  تبحث  التي 

يكون  ربما   او  والفشل،  االنحراف  من 

بقيمها  تعتز  التي  مم 
ٔ
اال على  ذلك  تٔاثير 

عن  النظر  بغض  قية 
ُ
ل

ُ
والخ اإلنسانية 

الدين والعقيدة، وفي رٔايي الخاص فإن 

القانون الصارم يمثل نسبة  80٪ وربما 

الفرد  سلوك  ضبط  في  ذلك  من  أكثر 

عام  بشكل  االنسان  طبع  ألن  واملجتمع، 

الى  التمرد، وبالذات حينما يتعرض  هو 

يات القرٓانية لن 
ٓ
الظلم، لذلك، فحتى اال

يكون لها تٔاثير على الفرد ومجتمعه بقدر 

قوة تطبيق القوانن والعقوبات الرادعة، 

الذي  املجتمع  أن  ذلك  على  والدليل 

مجتمع  هو  والفساد  الرشوة  يتعاطى 

املفترض  ومن  املسلمن،  من  غالبيته 

بكل  والفساد  الرشوة  م  يحرِّ اإلسام  أن 

سف(.
ٔ
أشكاله، لكن هذا غير حاصل لا

 قدسية املال العام
سلة  في  جمعناها  راء 

ٓ
اال هذه  حصيلة 

محمد  السيد  على  وعرضناها  واحدة 

والعاقات  التعليم  عام  مدير  مفن 

عليها  للتعليق  النزاهة  هيئة  في  العامة 

فقال: )نعم تٔوثر هذه الشعارات، والسيما 

بطبيعته  مجتمعنا  ألن  القرٓانية،  يات 
ٓ
اال

فإن  لذا  السائدة،  الصفة  وهي  متدين، 

الى   20١٦ عام  توجهت  النزاهة  هيئة 

واملذاهب،  األديان  لكافة  الديني  املنبر 

االتجاه،  ذلك  في  كبيرة  جهود  وهناك 

وبالذات ترسيخ مفهوم وممارسة قدسية 

املال العام، ؤايضا تضمينها في املناهج 

هذا  في  جدية  بخطوات  الدراسية 

ال  وحدها  الهيئة  ٔان  هنا  ونٔوكد  املجال، 

الفعاليات  بدون  ذلك  تحقيق  تستطيع 

وهي  والتحقيقية،  والرقابية  املجتمعية 

ثقافة ال تقتصر على املوظف الحكومي، 

املراجع  خص 
ٔ
وباال كله،  املجتمع  بل 

واجب  عليه  الذي  الخدمية  للدوائر 

يستكن  ال  وأن  الرقابية  الجهات  إخبار 

او يذعن البتزازه، ؤايضا يجب أن نفهم 

العام  املال  لكن  تذهب،  الحكومات   
ّ

أن

مستمرة  الهيئة  ورئاسة  للجميع،  باق 

العام  التثقيفي في القطاعن  في نهجها 

والخاص(.

خضير  طالب  عمال 
ٔ
اال رجل  يضيف 

التي  القرٓانية  ية 
ٓ
اال ٔان  )رغم  بمرارة: 

تحذر  املوظف  رٔاس  فوق  الجدار  تزين 

من الفساد، لكنه يتحايل على املراجعن 

ويعتبرهم ٔاغبياء وهو فقط الحاذق، وال 

ٔانه ذليل وال يخجل حن يفعل هذه  يعلم 

نتصدق  ٔان  ٔاجل  من  والحَيل  العيب 
ٔ
اال

عليه بمبلغ ما(.

الوحيد  املراجع  الرجل هو  لم يكن هذا   

الذي خرج متذمرًا، فثمة من صرخ بوجه 

ني ملعرفة سبب هذه 
ّ

هذا املوظف، ما شد

للمراجعن  مربكا  موقفا  فكان  الضجة، 

حن ٔاراد املوظف الفاسد ابتزاز ٔاحدهم 

فصرخ بوجهه، لكن املوظف لم يكترث، 

فذهب املراجع إلى غرفة املدير ليشكوه، 

املواطن،  ٔامر  وسّهل  املوقف  ٔا 
ّ

هد لكنه 

ٔان  بعد  أحمد  ٔابي  املواطن  إلى  فاتجهت 

ُمرٍض  هو  هل  الحل:  عن  وسٔالته  خرج 

ال،  )بالطبع  فٔاجاب:  برٔايك؟   وناجع 

حقهم  عن  يسكتون  ممن  املئات  فهناك 

ولهم  الدولة  تقدمها  التي  الخدمات  في 

الحق في خدمة مجانية من قبل املوظف 

هذه  مقابل  شهريا  راتبا  يتسلم  الذي 

ويظن  ذلك،  يعرف  ال  لكنه  الخدمة، 

الكثير منا ٔان املوظف متفضل عليه حن 

سف(. 
ٔ
ينجز له معاملته الرسمية لا

  الئحة السلوك الوظيفي
في دائرة أخرى، بٔاحد فروع املصارف، 

مواطن  فكل  السائد،  هو  النظام  كان 

وتعرف  معاملته،  تسيير  في  دوره  ينتظر 

وجود  وعدم  الهدوء  خال  من  ذلك 

طابور طويل، بل إن الكل يجلس وينتظر 

دوره وبيده مستمسكاته، وهناك أحاديث 

ومقبولية  الرضا  عن  بينهم  جانبية 

لهم.  املوظفون  يقدمها  التي  الخدمة 

املوظفة  ٔامام  طرحته  سٔوال  لي  وكان 

سهام جمعة عن الفرق بن موظف وٓاخر 

)بصراحة  فقالت:  ؤاخرى  دائرة  وبن 

، ثم أنه ال توجد عقوبات 
ً
هو الضمير ٔاوال

هي  بل  املخالف،  ضد  حقيقية  رادعة 

االٕدارية  السياقات  خارج  تسوية  مجرد 

تغلق  ربما  شكوى  ٔاية  ألن  والقانونية، 

العرف  من  خوفا  الدائرة  مدير  قبل  من 

على  سيطرت  التي  الفاسدة  والتقاليد 

الحكومية  املٔوسسات  وعمل  نشاطات 

شخاص 
ٔ
ال ملكا  وكٔانها  فٔاصبحت 

الشعارات  هذه  عن  ٔاما  خاص،  وكقطاع 

تجدي  ال  فهي  والتحذيرات  التثقيفية 

مقابل  قاٍس  ردع  يرافقها  ٔان  بدون  نفعا 

هذا الركام الوظيفي الفاسد(. 

بٔان  ٔاشعرتني  املوظفة  هذه  كلمات 

السلوك  الئحة  من  ٔاقوى  هو  ما  هناك 

املوظف  انضباط  تحدد  التي  الوظيفي 

فهل  املواطن،  مع  بتماس  يتعامل  حن 

تستطيع  الرقابية  جهزة 
ٔ
اال شعارات  ٔان 

يدفع  الذي  والنهم  الطمع  جماح  كبح 

سٔوال  الرشوة؟  تعاطي  إلى  املوظف 

في  والناشط  الخبير  على  طرحناه 

ياسن  سعيد  الفساد  مكافحة  مجال 

السنتن  في  سف، 
ٔ
اال )مع  فقال:  موسى 

خيرتن ازدادت نسب الرشا واالبتزاز 
ٔ
اال

مع  الجنسية  الرشوة  الى  ذلك  ليتعدى 

ما  الورقية،  االٕدارية  اإلجراءات  تخلف 

اإللكترونية  الحوكمة  اعتماد  الى  يدعو 

فطاملا  الحكومية،  االٕجراءات  وتبسيط 

تشترى  االٕدارية  واملراكز  الوظائف  أن 

باملحاصصة  تكون  والتعيينات  وتباع، 

نعاني  سنبقى  الطائفية،  السياسية 

جودة  تدني  ويستمر  الخلل  هذا  من 

وعدم  الردع  الى  نحتاج  الخدمات، 

مع  التسامح  وعدم  العقاب  من  االٕفات 

جريمة الفساد عموما والرشوة خصوصا 

خلَف مكاتب الفاسدين 
"آيات" تنهى عن "المال الحرام"!
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عشرات املواطنني يتحدثون 

عن غرامات مرورية بمبالغ 

خيالية يصل بعضها الى 

ماليني الدنانير، جرى 

فرضها في أماكن يقول عنها 

مون إنهم لم يسبق لهم  املغرَّ

أن وصلوها.

عن  بقصص  ضّجت  التواصل  مواقع 

سائقو  لها  تعرض  غريبة  غرامات 

الغرامات  تلك  يكتشفوا  ولم  مركبات، 

القوانن  أن  في  شك  ال  حن.  بعد  إال 

واألنظمة التي شرعتها الدولة، ووضعت 

من قبل الجهات املختصة، كانت تهدف 

الى تنظيم الحياة العامة للمواطن وبيان 

وواجبات،  حقوق  من  عليه  وما  له  ما 

في  والعقاب  الثواب  مبدأ  واعتمدت 

واإليجابية  السلبية  الحاالت  مع  التعامل 

الصادرة عنه.

مديرية  املركبات  سائقو  يتهم  وبينما 

غير  وسائل  واتباع  التنظيم  بسوء  املرور 

املديرية،  ملصلحة  أموال  لجني  قانونية 

العامة  املرور  مديرية  في  املسؤولن  فإن 

أن  ويؤكدون  االتهامات  تلك  ينفون 

املديرية،  لقانون  وفقا  الغرامات تفرض 

مرورية  غرامات  من  يتضمنه  وما 

من  يعد  الذي  املخالفن،  بحق  وضعت 

أريد  التي  القانونية  التشريعات  أفضل 

واملرور  السير  حركة  تنظيم  خالها  من 

من  للطريق  األمثل  االستخدام  وضمان 

املخالفات  عن  بعيدًا  مستخدميه  قبل 

التي تسبب الحوادث املؤملة ال سمح الله.

هاجس نفسي
الحسناوي،  السام  عبد  أحمد  املواطن 

سائق مركبة عمومي، قال ملجلة "الشبكة 

العراقية": إن الغرامات املرورية، وارتفاع 

نفسيا  هاجسا  تشكل  باتت  مقدارها، 

سوى   
ً
سبيا يجد  لم  الذي  املواطن  لدى 

ليتمكن  اإلعامية  والوسائل  القنوات 

إلى  ومعاناته  صوته  إيصال  خالها  من 

الجهات املعنية.

املواطن عدنان عبد علي الامي أكد أنه 

فوجئ عند مراجعته أحد املواقع التابعة 

تجديد  لغرض  العامة،  املرور  ملديرية 

الهائلة  بالغرامات  سيارته،  سنوية 

لم  أماكن  في  ملخالفات  عليه  املفروضة 

لكي  الى دفعها  يصلها إطاقا، واضطر 

يكمل معاملته، مشيرًا الى وجود العديد 

مطالبا  لحالته،  املشابهة  الحاالت  من 

لهذه  حل  بإيجاد  املختصة  الجهات 

املشكلة.

الحد من املخالفة
العاقات  مدير  كريم،  حيدر  العميد 

العامة،  املرور  مديرية  في  واإلعام 

تفرض  لم  أنه  الشبكة"  لـ"مجلة  ذكر 

إحداث  أجل  من  املرورية  الغرامات 

ضرر مادي للمواطن أو سائقي املركبات 

منها  الهدف  كان  ما  بقدر  عام،  بشكل 

باتت  التي  املرورية  املخالفات  من  الحد 

تودي بحياة آالف املواطنن سنويا نتيجة 

مستخدمي  بعض  استهتار،  أو  إهمال، 

وتعمدهم  املركبات  سائقي  من  الطريق 

مخالفة األنظمة والقوانن املرورية التي 

على  وللحفاظ  لخدمتهم  أساسا  وضعت 

أرواحهم وممتلكاتهم.

املرورية  الغرامات  أن  إلى  كريم  ولفت 

التي عملت بها املديرية قبل نحو سنتن 

وأن  الوزراء  مجلس  قبل  من  أقرت  قد 

املديرية هي جهة منفذة لتلك القرارات 

الجهات  قبل  من  توضع  التي  والقوانن 

ووزارة  الوزراء  برئاسة  املتمثلة  العليا 

حرصوا  املشرعن  أن  مبينا  الداخلية، 

تاعب  أي  من  املواطنن  حماية  على 

عبر جملة من التعليمات التي نص عليها 

يتم  أن  أهمها  املرورية  الغرامات  قانون 

ضباط  قبل  من  الغرامة  وصل  تحرير 

مختصن مدربن ومعدين لهذا الغرض 

من  املتخذة  القرارات  سامة  لضمان 

قبلهم.

شفافية الغرامات
من جهته، أشار العقيد الحقوقي محمد 

في  القانونية  الشؤون  مدير  الدوري، 

قانون  من    28 املادة  أن  إلى  املديرية،  

املرور نصت على أن تكون عملية تحرير 

خال  من  املرور  رجل  قبل  من  الغرامة 

على  العقوبة  وتصدر  للمخالفة،  رصده 

القانون،  لهذا  املرافق  النموذج  وفق 

ضابط  إلى  الغرامة  مبلغ  ويدفع 

يوما   30 مدة  خال  مباشرة  الحسابات 

من تاريخ التبليغ باملخالفة وتحرير وصل 

على  الغرامات  تنشر  أن  على  بالتسلم، 

املوقع الرسمي للمديرية خال 72 ساعة 

فقط. 

أيضا  نص  القانون  أن  الدوري  أضاف 

الغرامة  تدفع  لم  حال  في  أنه  على 

من  يوما  ثاثن  مدة  خال  املفروضة 

ملرة  مبلغها  يضاعف  فرضها  تاريخ 

قيد  على  ذلك  تأشير  ويجري  واحدة، 

املركبة في الحاسبة املركزية للمديرية، 

مباشرة  الغرامة  تسديد  حال  في  أما 

من  ساعة   72 عن  تزيد  ال  مدة  خال  او 

تاريخ فرض الغرامة فتخفض إلى نسبة 

50٪ فقط من مبلغ الغرامة الكلية.

أن  يجب  بالغرامة  الحكم  قرار  أن  وبّن 

في  ُمبلغا  ويعد  املركبة،  سائق  إلى  يسلم 

حال  في  أما  الوصل،  تسلم  رفضه  حال 

الحكم  قرار  فيلصق  السائق  وجود  عدم 

تبليغا  ذلك  ويعد  املركبة  زجاج  على 

الصاحية  القانون  أعطى  كما  بالقرار، 

لضباط املرور بحجز املركبة مدة ال تزيد 

سائقها  ارتكاب  عند  أيام  خمسة  على 

املنصوص  املرورية  املخالفات  إحدى 

 من هذا القانون.
ً
عليها في املادة 25 أوال

حق االعتراض

في  القانونية  الشؤون  مدير  وشدد 

مديرية املرور العامة على حق املواطن، 

أو سائق 

غرامة  لفرض  تعرض  الذي  املركبة، 

تحرير  على  االعتراض  بحقه  مرورية 

من   30 املادة  نّصت  إذ  املخالفة،  تلك 

في  املواطن  حق  على  املرور  قانون 

املديرية  تقوم  حن  في  االعتراض، 

)لجنة  تسمى  مختصة  لجنة  بتشكيل 

مدير  برئاسة  االعتراض(  في  البت  

مديرية  في  القانونية  الشؤون  وحدة 

من  ضابط  وعضوية  املختصة  املرور 

أمن األفراد وضابط من شعبة التدقيق.

للسائق  االعتراض  يحق  أنه  وبّن 

باملخالفة  الحكم  قرار  على  املخالف 

في  البت  لجنة  لدى  بحقه  املفروضة 

 ١5 تتجاوز  ال  مدة  خال  االعتراض 

أعطى  إذ  الحكم،  قرار  تاريخ  من  يوما 

إلغاء  أو  تعديل  في  جنة 
ّ
لل الحق  القانون 

املعترض  الحكم  قرار  على  املصادقة  أو 

في  متمنيا  نهائيا،  القرار  ويكون  عليه 

نهاية حديثه السامة لجميع مستخدمي 

الطريق وقيادة آمنة بعيدة عن الحوادث 

واملخالفات.

غرامات 
بأرقام خيالية 

طه حسين 
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في سوق النجارين بالعمارة.. 

مهٌن تواجُه االندثار
كتابة: نصير الشيخ
تصوير: عالء كامل

ما-  -نوعا  الثمن  غالية  لدينا  املصنعة 

أن  ذلك  الجاهز..  باملستورد  مقارنة 

وفيها  العالية،  بجودتها  تتميز  سلعتنا 

 
ً
فمثا كبير،  يدوي  وجهد  ووقت  تعب 

املنجل  صناعة  في  املستخدمة  املواد 

اليدوي -مثلما ترى- هي: الحديد الخام، 

 إلظهار 
ْ

وامِلبرْد، ومبارد صغيرة، وامِلحد

حش  في  كفاءته  لزيادة  املنجل  أسنان 

و  املنشار  نستخدم  كذلك  النباتات، 

)الجاكوج(."

أدوات يحتاجها الفالحون 
وأبناء الهور

وأبناء  واألرياف  القرى  من  مواطنون 

الصناعات  هذه  يقتنون  مازالوا  الهور 

وربد  املنجل،  وأبرزها:  اليدوية 

يستعمل  الذي  واملردي  املسحاة، 

في  )املشحوف(  او  لتسيير)الطرادة( 

لتسييرهما  و)الغرافة(  الضحلة،  املياه 

في املياه العميقة. وهناك من يصر على 

عملها يدويا لدى أبناء الطائفة الصابئية 

اعتزازًا بها كصناعة شعبية وتراثية.

يقول الحاج هشام كاظم، صاحب محل 

السوق:  هذا  عن  واملفاتيح،  األقفال  لبيع 

القدم،  منذ  النجارين(  )سوق  "يسمى 

النجارة  ومحال  معامل  لكثرة  وذلك 

من  عدد  مع  فيه،  املوبيليات  وصناعة 

اإلخوة   يشغلها  التي  الصغيرة  املحال 

ومذ  أعمالهم،  في  املندائيون  الصابئة 

صناعة  أشاهد  كنت  صغيرًا  كنت 

الحديد  يشكل  التي  الزراعية  األدوات 

تحت  بالنار  يعالج  إذ  األساس،  مادتها 

الى  يدخل  ثم  الشديد،  الطرق  تأثير 

سعيرها  من  يزيد  التي  )الكورة( 

الكثير  وكان  الهوا(،  منفاخ   - )املنفاخ 

الصناعات  هذا  في  املشتغلن  من 

مركز  في  السوق  هذا  محال  يشغلون 

مدينة  العمارة وبصناعات وإنتاج عالي 

الشعبية  )نكهتها(  بـ ولنقول  املستوى 

وإصرارها على عدم االندثار ومقاومتها 

مد املستورد التي يمأل أسواقنا، وممكن 

أكثر  لاهتمام  املعنية  الجهات  تلتفت 

بهذه الصناعات الشعبية ودعم العاملن 

هذه  وفولكلور  تراث  تعكس  ألنها  فيها 

نسكن  الذين  نحن  بصراحة،  املدينة."" 

منطقة هور)أبو نعاج(، نحتاج في شغلنا 

أننا نرغب  إذ  الى هذه األدوات،  وعملنا 

إخواننا  يشتغلها  التي  الجيدة  بالسلعة 

اليدوية،  اآلالت  والسيما  الصابئة، 

وبصراحة  العمل،  في  وجودتها  ملتانتها 

هو شغل نقتنع به، مثل )الربد( فهو من 

نوعية خشب ممتازة، كذلك )املسحاة( 

األرض  حفر  في  نستخدمها  التي 

والزراعة."

سالم،  أحمد  املواطن   مداخلة  هذه   

محافظة  حدود  ضمن  الهور  سكنة  أحد 

ميسان. يظل سوق النجارين ممرًا يصل 

يرنو  بحاضٍر  الشعبية  املهن  من  القديم 

الى مغيب لهذه املهن والصناعات، لكن 

لها أثرها الذي ال يزول.

العراق  سكنة  املندائيون،  والصابئة 

امتهنوا  األنهار،  -وجنوبه تحديدًا- قرب 

هذه املهن الرئيسة: الحدادة، والنجارة، 

التي  القوارب  صناعة  تشمل  والتي 

اشتهروا بصناعتها حتى اللحظة، ملاذا؟ 

أقدم  منذ  النهري  التنقل  وسيلة  ألنها 

اآللة  هي  أيضا،  واملسحاة،  األزمنة، 

التربة،  لقلب  الزراعة  في  املستخدمة 

والحشائش  النباتات  لحش  واملنجل 

الذي  )الفدان(  كذلك  والخضراوات، 

التي  اآللة  وهو  تماما،  صنعه  اختفى 

األراضي  لحرث  الثور  ظهر  على  تشد 

الزراعية."

جودة عالية
"في ميسان – منذ القدْم- توارثنا، أبا عن 

الناس،  ونفع  ملصلحة  الصنعة  هذه  جد، 

و)مثل  رزقها،  وكسب  قيمتها  نعرف 

املسحاة،   شيء:  كل  نصنع  تشوف(..  ما 

)البام - جمع بلم(،  الـ واملنجل، وحتى 

القرية  ابن  املزارع  يحتاجه  ما  وكل 

املهنة  هاي  وبينك  و)بيني  الهور.  وابن 

بعد  يوما  االندثار  وشك  على  املصلحة 

األجنبي  املستورد  دخول  بسبب  يوم..!! 

وغزوه األسواق املحلية(."

-والقول  بيدي  أصنعه  الذي  املنجل  "إن 

الحديد  من  هو  يحيى-  فرحان  للشيخ 

يقبلون  والزبائن  عالية،  وبتقنية  الجيد 

جودة  فيه  ألن  وشرائه،  لدي  عمله  على 

وأكثر  عمرًا  أطول  يدويا  ع 
َّ
فاملصن عمل، 

في  األولية  املادة  هو  والخشب  كفاءة. 

 )
ْ
وغ

َ
 والق

ْ
َرْب والتوث

َ
عملنا بنوعياته )الغ

جذوع  من  محسنة  نوعيات  وهناك 

والسلعة  هنا،  نستخدمها  األشجار 

خطانا قادتنا إلى الجلوس 
في املحل الصغير املكتظ 
بأنواع الخشب والسالسل 
واملناجل، حيث استقبلنا 
-بروح طيبة وترحاب 
كبير- الشيخ  فرحان يحيى 
أبو سعد  املندائي، الذي 
ورث هذه املهنة عن آبائه 
وأجداده، ومازال يعمل فيها 
بشغف وروية، حدثنا قائاًل: 
"إن أي عمل قديم، من نجارة 
وحدادة وحياكة، أعتبره 
عماًل مميزًا، ألنه يعكس 
معرفة اإلنسان بما عّلمه 
)الرب(: وعلمنا اإلنسان..
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فــي  جميعــا  نتوجــه  الجــوز  قطــف 

أرضيــة  بتنظيــف  ونقــوم  الصبــاح 

أغصــان  لتقــع  وتحضيرهــا  الشــجرة 

ــوز  ــع الج ــم ُيجم ــى األرض، ث ــوز عل الج

ــى الثمــر  ــن عل ــرة م ــة القش ونقــوم بإزال

ونضعــه فــي األكيــاس ونقــوم ببيــع قســم 

منــه فــي األســواق، ونحتفــظ بالقســم 

اآلخــر منــه، وذلــك يكــون خــال تجمــع 

الافــت  الشــيء  واألصدقــاء.  العائلــة 

خــال عمليــة إزالــة القشــرة مــن الجــوز 

هــي الصبغــة التــي تتركهــا القشــرة علــى 

الحصــاد.  موســم  فــي  جميعــا  أيدينــا 

ــا  ــذا، كن ــرة ه ــون القش ــة: ل ــت قائل أردف

ملــا  نســتخدمه قديمــا كأحمــر شــفاه، 

يتميــز بــه مــن صبغــة حمــراء جميلــة 

اللــون، وأيضــا فــي تنظيــف وتبييــض 

 عــن وضعــه مــع حنــاء 
ً
األســنان، فضــا

الشــعر ليضفــي عليــه صبغــة حمــراء. 

أضافــت: نجنــي مــا يقــرب مــن ١0 آالف 

ــام  ــي الع ــا ف ــوزة  تقريب ــف ج ــى 30 أل ال

الواحــد مــن مزرعتنــا الخاصــة، مشــيرة 

الــى أن  كل ألــف ثمــرة مــن الجــوز تبــاع 

بـــ70 ألــف دينــار عراقــي، أي حوالــي 55 

تقريبــا. دوالرًا 

متميــز  الهورامــي  الجــوز  أن  أضافــت 

بطعمــه وشــكله علــى مســتوى البــاد، 

 عــن اعتمــاده فــي الكثيــر مــن 
ً
فضــا

مــن  وغيرهــا  والحلويــات  األكات 

الوجبــات اليوميــة كذلــك فــي  الحلويــات 

واملعجنــات.

هدية الجبل
مــن  -يبلــغ  اللــه  عبــد  عبــاس  جــال 

العمــر 45 عامــا- بائــع مكســرات، يقــول 

وينافــس  وفيــر  الهورامــي  الجــوز  إن 

الطلــب  ويــزداد  املســتورد،  الجــوز 

ــّياح،  ــل الس ــن قب ــاص م ــكل خ ــه بش علي

جميلــة  كهديــة  معهــم  يحملونــه  فهــم 

مــن الجبــل. وأضــاف: تلجــأ الحكومــة 

أحيانــا الــى اســتيراد الجــوز اإليرانــي أو 

ــة  ــة الحاج ــي لتغطي ــي أو الترك األوكران

ــز  ــي يتمي ــوز الهورام ــن الج ــة، لك املحلي

بأنــه ثمــر طــازج، لذلــك يفضلــه النــاس 

ــي  ــوز ف ــواع الج ــود أن ــن أج ــد م ــه يع كون

األســواق، علــى الرغــم مــن صغــر حبتــه 

قياســا باألجنبــي، يكمــل: نحــن نعتمــد 

ــي  ــو ف ــس بالكيل ــدد ولي ــوز بالع ــع الج بي

األســواق.

فوائد صحية
يقــول د. أحمــد عبــد اللــه الشــيراوي، 

ــد  ــوز فوائ ــة: إن للج ــي التغذي اختصاص

ــات  ــي بالفيتامين ــه غن ــدًا، كون ــرة ج كثي

واملعــادن العديــدة، كمــا أنــه مهــم جــدًا 

الذاكــرة، وُيحســن صحــة  تقويــة  فــي 

الدمــاغ، لذلــك يكــون مفيــدًا جــدًا لكبــار 

ــط  ــن ضغ ــي م ــن يعان ــيما مل ــن والس الس

 عــن مقاومتــه ألمــراض 
ً
الــدم، فضــا

الثــدي  ســرطانا  ومنهــا  الســرطان، 

والبروســتات، مشــيرًا الــى أن مايحتويــه 

ــاف  ــا 3 وألي ــاض اوميغ ــن أحم ــوز م الج

غذائيــة تعمــل علــى تخفيــض مســتوى 

وباألخــص  الــدم  فــي  الكوليســترول 

ذلــك  الــى  باإلضافــة  منهــا،  الضــار 

الكلــى  فــي  الحصــوات  تكــون  يمنــع 

املميــز  طعمــه  عــن   
ً
فضــا واملــرارة، 

وغنــاه بالزيــوت املفيــدة للجســم التــي 

تعطــي طاقــة وصحــة جســدية.

صارتبط محصول الجوز بمدينة هورمان، املشهورة بإنتاج أجود أنواعه 

وأغناها على اإلطالق في العراق، وتتميز هورمان بطبيعة خالبة، وفضاًل 

عن الجوز فهي غنية بزراعة فواكه عديدة منها الرمان واملشمش والتوت.

هورمان.. 
مدينة الجوز والبساتين                       

ضحى مجيد سعيد                       

الفاحــون  يبــدأ  الخريــف  فصــل  فــي 

ــن  ــرة م ــال الفت ــوز خ ــي الج ــة جن عملي

١5 أيلــول وحتــى ١5 تشــرين األول، ربمــا 

يكــون هــذا هــو املشــهد األروع خــال 

ــة  ــة ممزوج ــه فني ــكل لوح ــام، إذ يش الع

بعبــق التــراث والثقافــة.

 يذكــر أن هــذه املنطقــة اندرجــت ضمــن 

ــن  ــه م ــا تحوي ــي مل ــراث العامل ــة الت الئح

ــط  ــاري ونم ــراز معم ــي وط ــق تاريخ عم

ــول  ــى ط ــا عل ــي وامتداده ــاة الريف الحي

التــي  اإليرانيــة،  العراقيــة  الحــدود 

ــة  ــن مدين ــر ع ــو مت ــو ١00 كيل ــد نح تبع

مــن  أجــزاًء  وتشــمل  الســليمانية، 

اإليرانيتــن،  وكرمانشــاه  كردســتان 

اضافــة إلــى جــزء مــن إقليــم كردســتان 

حلبجــة  مدينــة  فــي  ويوجــد  العــراق، 

مــا يقــرب مــن 85 ألــف شــجرة جــوز 

و١2 ألــف دونــم مــن البســاتن املثمــرة، 

غالبيتهــا فــي منطقــة هورمــان.  

ــغ مــن  يقــول جــال الديــن حســن، البال

العمــر 57 عامــا، وهــو مــن أهالــي مدينــة 

حلبجــة إن هــذه املنطقــة تتميــز بخصوبة 

بالجــوز  الغنيــة  وبســاتينها  أراضيهــا 

الهورامــي  الجــوز  فمحصــول  املثمــر، 

محافظــات  حاجــة  يغطــي  أحيانــا 

ــن   ع
ً
ــا ــاث، فض ــتان الث ــم كردس إقلي

ــك  ــوز، لذل ــواع الج ــذ أن ــز بأل ــه يتمي كون

يحــرص األهالــي علــى أن يكــون موجــودًا 

علــى موائدهــم دائمــا.

املحاصيــل  جنــي  مهنــة  أن  وأضــاف   

آبائنــا  عــن  ورثناهــا  ورعايتهــا 

املــزارع  بهــذه  واهتمامنــا  وأجدادنــا، 

أصبــح واجبــا، كونهــا تعــد أحــد املعالــم 

التــي تشــتهر بهــا مدينــة هورمــان ويعتــز 

ذلــك  الــى  باإلضافــة  ســكانها،  بهــا 

ــوز  ــع الج ــى بي ــة عل ــي املدين ــد أهال يعتم

جنــي  لوقــت  أن  رزق.وأوضــح  كمــورد 

طقــوس  الجــوز-  -والســيما  املحاصيــل 

خاصــة اعتدنــا عليهــا منــذ عقــود، إذ 

نتشــارك جميعنــا، العائلــة واألصدقــاء، 

وغالبــا مــا تتحــول هــذه األوقــات الــى 

ملتقــى لألحبــة تتخللهــا وقفــات غنائيــة 

وموســيقى ودبــكات، والســيما أن أهالــي 

غنائهــم  بطريقــة  يشــتهرون  هورمــان 

علــى اللحــن الهــادئ البطــيء، وهــذا 

بــات جــزءًا مــن حياتنــا وتكويــن ثقافتنــا 

وطريقتنــا بالتعبيــر عــن ســعادتنا.

 وأشــار الــى أن هنــاك آالف األشــجار 

مــن الجــوز فــي حــدود محافظــة حلبجة، 

مئــات  األشــجار  هــذه  تعــود  حيــث 

الســنن، مضيفــا أن منطقــة هورمــان 

تحــوي العــدد األكبــر مــن أشــجار الجوز.  

 وفــي مــا يتعلــق بكميــات املحصــول مــن 

مزرعتهــم، يشــير الــى أنــه يصــل أحيانــا 

إلــى 30 ألــف جــوزة واإلنتــاج متفــاوت 

بــن مزرعــة وأخــرى، أمــا مــا يتعلــق 

الجــوز  بمحاصيــل  املتعلقــة  باألربــاح 

فهــي حســب تقديراتــه ال تتعــدى  $2000 

ــنويا. س

 أمــا  بالنســبة الــى املعوقــات التــي  تواجه 

جنــي محصــول الجــوز، يقــول جــال 

ــى  ــر عل ــد األم ــادة يعتم ــي الع ــن: ف الدي

ــي  ــئ ف ــر املفاج ــب والتغي ــس املتقل الطق

درجــات الحــرارة والرطوبــة بالدرجــة 

األســاس، فكلمــا كان الجــو حــارًا ورطبا، 

 :
ً
كان املحصــول جيــدًا، واســتدرك قائــا

هنــاك بعــض األشــجار فــي كردســتان 

ألــف  الــى ٦0  إنتاجهــا مــن 50  يصــل 

طــن  نصــف  يعــادل  مــا  وهــو  ثمــرة، 

ــدر  ــا ي ــام به ــإن االهتم ــك ف ــنويا، لذل س

أرباحــا كبيــرة. وأضــاف: عمليــة القطــف 

بالنســبة لنــا أراهــا متعبــة، لكنهــا ممتعة 

ــلق  ــب التس ــر يتطل ــت، واألم ــذات الوق ب

ــر  ــي ال تتكس ــوازن، ك ــة وت ــة ولياق بحرفي

يســقط  وال  الشــجرة،  وأفــرع  أغصــان 

الشــجرة،  يتســلق  الــذي  الشــخص 

عمليــة  تجــري  ذلــك  الــى  باإلضافــة 

القطــف بعنايــة، إذ تتــم بواســطة عصــا 

طويلــة ورطبــة تســهم فــي الوصــول الــى 

كل مفاصــل الشــجرة.

جمع الجوز
أمــا كجــال لطيــف محمــد، التــي تبلــغ 

ســكنة  مــن  عامــا،   50 العمــر  مــن 

محافظــة حلبجــة فتقــول: فــي موســم 
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تثيـر زخـارف القصر وأسـلوب هندسـته 

وذلـك  العمـارة،  بفـن  املتخصصـن 

للجهـد املبذول فـي نحت تلـك الزخارف 

أمهـر  بأيـدي  املعمولـة  والتزيينـات 

الحقبـة  تلـك  بغـداد فـي  الحرفيـن فـي 

الزمنيـة.

حـال دخولك مـن بوابته الفخمـة، تدرك 

وأمـراء  لحـكام  صمـم  القصـر  هـذا  أن 

تلـك الحقبـة، فالزخـارف املختلفـة فـي 

الكثيـر  تظهـر  وخارجهـا  الغـرف  داخـل 

أسـاليب  وتنـوع  وجمالـه  روعتـه  مـن 

الفسيفسـاء  اسـتخدمت  فقـد  زخرفتـه، 

والحجـر املحفـور والتقطيعات الرخامية 

القصـر  جـدران  بهـا  وزينـت  والطينيـة 

املقرنصـات  اسـتخدمت  كمـا  وسـقوفه، 

التـي صنعـت من قطـع آجرية على شـكل 

صفـوف.

أواخـر  إلـى  القصـر  بنـاء  زمـن  يرجـع 

إلـى  بنـاؤه  ويعـود  العباسـي،  العصـر 

نهايـة القـرن الخامـس للهجـرة، ويتألف 

مـن  رواق  يحيطهـا  كبيـرة  سـاحة  مـن 

مـن  مجموعـة  علـى  ويحتـوي  طبقتـن، 

الغـرف الصغيرة، وفـي الجانب الجنوبي 

ممـر عالـي السـقف يصـل ارتفاعـه إلـى 

أنـه يضـم  ٩،5م وطولـه 2٦،70 م، كمـا 

أمـا  الشـرقية،  جهتـه  مـن  قاعـات  أربـع 

فـي الجهـة الشـمالية فثمـة إيـوان كبيـر 

بارتفـاع  ٩ م وطولـه 8،5 م وعرضـه 5 م 

يتوسـط هـذه الجهة. أمـا الجهـة الغربية 

فتتكـون مـن تسـع حجـرات تعلوهـا تسـع 

للجهـة  مشـابهة  وهـي  أخـرى،  غـرف 

الشـرقية. 

االسـامية   باآلثـار  املتخصصـة  تقـول   

هـذا  إن  الرضـا  عبـد  هاشـم  كرامـة 

األثـر عمـره ٩00 سـنة، وهـو مبنـي مـن 

تتـوزع  غرفـة    40 مـن  ويتكـون  اآلجـر، 

الخصائـص  علـى طابقـن. ومـن أجمـل 

العباسـي  للقصـر  والفنيـة  املعماريـة 

سـمك جـدران القصـر الـذي يزيـد علـى 

املتـر، وهـذا يجعـل البنـاء غيـر حـار فـي 

الصيـف وال باردًا في الشـتاء، مـع ارتفاع  

اإليـوان  مثـل  أجزائـه  بعـض  سـقوف 

ومسـجد الصـاة واملمـر والقاعـات التي 

وتطابـق  الصغيـرة  الغـرف  خلـف  تقـع 

نوعـا  البنايـة  أعطـى  مـا  وهـذا  البنـاء، 

العقـود  وانتشـار  والهيبـة  الفخامـة  مـن 

األرابسـك  وزخـارف  املدببـة  املنفوخـة 

رائـع.  فنـي  بشـكل 

تتابع السيدة كرامة حديثها: 

وقـد اختلـف علمـاء اآلثـار عمـا إذا كان 

وذلـك  مدرسـة،  أم  قصـرًا  األثـر  هـذا 

املدرسـة  وبـن  بينـه  تشـابه  لوجـود 

التخطيـط  ناحيـة  مـن  املسـتنصرية 

البنـاء  مـواد  ناحيـة  ومـن  املعمـاري 

اإليـوان،  ووجـود  األرابسـك  وزخـارف 

لكنـه أصغـر حجمـا، فيمـا يـرى آخـرون 

مـن علمـاء اآلثـار واملؤرخـن أن البنايـة 

تقـول  روايـة  لوجـود  وذلـك  قصـر،  هـي 

الخليفـة  رأى  جبيـر  ابـن  الرحالـة  إن 

يصعـد مـن منظرتـه للقصـر، وكان بيـت 

كذلـك  األثـر،  مـن  قريـب  جبيـر  ابـن 

الحظـوا خصوصيـة فـي املدخـل الرئيس 

نـوع  وفيـه  النهـر  علـى  يطـل  إذ  لألثـر، 

مـن اإلزورار فـي الدخـول، وهـذا يعطـي 

عنـد  واسـتقالية  خصوصيـة  املـكان 

الدخـول، كمـا توجـد أربـع قاعـات كبيرة 

أنهـا  يرجـح  الصغيـرة،  الغـرف  خلـف 

كانـت لشـخصيات بـارزة ومهمـة، كذلك 

األرضـي  الطابـق  فـي  املمـرات  سـقفت 

بشـكل فني رائـع، وطبيعـة البناء -بشـكل 

عـام- توحي للداخل أنهـا بناية خصصت 

عامـة.  وليسـت  خاصـة  لشـخصية 

أضافت السيدة كرامة أيضا: 

البنـاء  اصبـح  العثمانيـة  الفتـرة  فـي 

جـزءًا مـن القلعـة العسـكرية واسـتخدم 

كمخزن للسـاح، وسـمي بالبـارود خانة. 

اآلثـار  دائـرة  قامـت    ١٩34 عـام  فـي 

لـه  الصيانـة  أعمـال  بإجـراء  والتـراث 

بإزالـة األبنيـة املسـتحدثة التـي شـوهت 

املـواد  بنفـس  وبنائـه  وإظهـاره  معاملـه 

الصيانـة  أعمـال  واسـتمرت  القديمـة 

وفـي   عـدة،  لسـنوات  فيـه  والترميـم 

عـام  ١٩42 اسـتخدم القصـر العباسـي 

كمتحـف إسـامي لعرض القطـع األثرية 

واملوصـل. سـامراء  مـن  اإلسـامية 

فهـو  مدرسـة،  أم  قصـرًا  أكان  وسـواء   

العمـارة  فـي  العـراق  نهضـة  لنـا  يبـن 

السـنن.  آالف  منـذ  والفـن 

يمثل القصر العباسي أحد املعالم األثرية في بغداد، الذي 
يعود إنشاؤه إلى ما قبل 900 عام، ويعد نموذجًا فريدًا في فن 

العمارة اإلسالمية، وقد شيد القصر على نهر دجلة بجانب 
الرصافة  في منطقة باب املعظم. 

عامر جليل إبراهيم 
تصوير/ حسين طالب 

القصُر العباسي .. القصُر العباسي .. 
طراٌز معمارٌي فريٌد طراٌز معمارٌي فريٌد 

في هندستهفي هندسته
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السياسي والجغرافي  املتعددة:  بأنواعه  التاريخ الرسمي  وهذا 

واالقتصادي..الخ له مساراته الواضحة التي قد نختلف عليها 

الشعبي  التاريخ  املعول عليه،  الثاني، وهو  نناقشها، واملسار  أو 

للدولة الذي يضم تفاصيل ووقائع يتداولها الناس. 

التاريخ الشعبي
والتاريخ الشعبي قد ال يتطابق مع الصورة الرسمية التقليدية 

للتاريخ, بل إنه يجمع وقائع قد يختلف عليها الناس أو يتفقون، 

اإلنسانية  الحضارية  بالهوية  تتعلق  موجودة  تفاصيل  لكنها 

للفرد والجماعة وتحركات األفراد وسط جماعاتهم, وتأسيس 

الدولة,  داخل  واستقرارها  الجماعات  وتحرك  وموتها,  املدن 

مثا  النهرية  )املاحة  وتغيراته  االقتصادي  البناء  ونمو 

واقتصاديات  املتعددة  الصيد  طرق  العراق,  في  وتحوالتها 

األنهار واألهوار كمثال(.

الجارية،  األحداث  عن  الناس  روايات  الشعبي  التاريخ  يضم 

و)دكة  األربعينيات،  في  عالي   رشيد  )دكة(  مثل  جرت،  التي 

املؤملة للحرب  الشعبية  والتفاصيل  السبعينيات،  أبو طبر( في 

مع إيران ودخول الكويت، وغيرها من أحداث تنقلها الذاكرة 

الرسمي  للتاريخ  عاقة  ال  متعددة  بأشكال  العراقية  الشعبية 

بها.

والباحثن،  والعلماء  للساسة  والسَير،  املذكرات  كتب  وتحفل 

مع  تتطابق  ال  او  تختلف،  قد  التي  الحية  التفاصيل  من  الكثير 

أمن  سانحة  الدكتورة  مذكرات  ذلك  من  الرسمية,  الرواية 

زكي، ومذكرات  الفنان ياس علي الناصر بطل الفلم العراقي 

بديعة،  األميرة  العروش  وريثة  ومذكرات  وحسن(،   )فتنة 

ومذكرات الشيخ محمد مهدي كبة،  وأوراق كامل الجادرجي، 

ومذكرات الدكتور هاشم مكي الهاشمي، التي تحدث فيها عن 

الراحل  الكشف عن جسد  الطبي في  املهنية وعن دوره  حياته 

وعناية  املالكة  األسرة  ونساء  قتله،  بعد  الثاني  فيصل  امللك 

قبل  قتله  بعد  السعيد  نوري  بجثة  علي  محمد  وصفي  أستاذه 

الفنانن  مذكرات  الى  إضافة  املتظاهرين,  قبل  من  خطفه 

على  شخصية  نكهة  يضفي  ما  اآلخرين،  اب 
ّ

والكت والساسة 

األحداث ويخرجها من رتابتها ويجعلها حية ناطقة بأحداثها.

الحياة  عن   فريد  حسون  بدري  الفنان  مذكرات  جاءت  لقد 

املسرحية في العراق، خال التجارب التي عايشها، صورة حية 

للبناء الفني وتجارب األسر الفنية العراقية, لكن هذه التجربة 

العريضة قد ال تتعايش مع مدونات الفنان يوسف العاني، وعلى 

الدارسن األكاديمين متابعة تلك الفروقات وتحليلها.

محمود  القاضي  مذكرات  متابعة  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 

تمتد  يوميات  شكل  على  جاءت  التي  خالص)١8٩٩-١٩8١(، 

واضحة  صورة  تشكل   ،)١٩80-١٩20( سنتي  بن 

للمزج بن صورتن للتاريخ العراقي على لسان 

بعمله  املتعلق  الرسمي  القاضي:  هذا 

املتعلق  والشعبي  القانوني, 

من  باآلخرين  بعاقاته 

ساسة ورجال دين  ومثقفن.

أو  املذكرات,  هذه  دراسة  إن 

االطاع عليها -في األقل- تشكل 

التاريخن  بن  الهوة  لردم  إضافة 

أو  العراق،  في  والشعبي  الرسمي 

والنقاش  للتأمل  الفرصة  إلعطاء 

يذكرها  ال  التي  الخفايا  ومعرفة 

مزية  وتلك  الرسمي,  التاريخ 

مهمة  ملعرفة متكاملة لتاريخ 

العراق الوطني.

للتاريخ مساران معروفان: املسار الرسمي الذي تتوارثه الدول واملحافل 

الرسمية في كيفية نشوء الدول وتحركاتها، ضمن منظومة الدول املجاورة 

والصراعات املحلية واإلقليمية والدولية، التي تصنع للمتابعني تاريخ 

الدولة مع اآلخرين وتوابع تلك العالقة ونتائجها.

 باسم عبد الحميد حمودي

بين الروايــة الرسميــة 
والرواية الشعبية !! 

التاريخ
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من  تقديمه  يمكن  ما  أروع  الليوث  قدم   

ليفرح  الحاسمتن  املباراتن  في  أداء  

الرياضية  الجماهير  الفوزين  بهذين 

غير  –ومازالت-  كانت  التي  العراقية 

راضية عن أداء املنتخب الوطني العراقي 

األول الذي أخفق في جميع مبارياته التي 

الى  املؤهلة  التصفيات  ضمن  خاضها 

أبدعوا  فالليوث  العالم،  كأس  نهائيات 

ملعب  أرض  في  للشجاعة  عناوين  وكانوا 

الخصم.. 

عن تأهل ليوث العراق الى نهائيات كأس 

لرئيس  األول  النائب  حدثنا   2023 آسيا 

االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم علي 

 :
ً
جبار قائا

منتخب املستقبل
التدريبي  الكادر  بذلها  كبيرة  جهود 

التشيكي  يقوده  الذي  األوملبي  للمنتخب 

خال  الليوث  مع  سوكوب  ميروساف 

وأوفى  وعد  فالرجل  السابقة،  املرحلة 

إن  سابقة  مناسبات  في  قال  عندما 

مليئة  العراقية  الرياضية  الساحة 

أمجاد  ستعيد  التي  الكروية  باملواهب 

االنتصارات،  سكة  الى  العراقية  الكرة 

املستوى  خال  من   
ً
فعا ذلك  تحقق  وقد 

األوملبي  املنتخب  قدمه  الذي  الرائع 

األوملبين  املنتخبن  أمام  مباراتيه  في 

الليوث  تأهل  إذ  واملالديفي،  البحريني 

الفتا  أداء  قدموا  أن  بعد  حسابهما  على 

األول  املركز  خاله  من  استحقوا  للنظر 

التأهل  ليضمنوا  واستحقاق  بجدارة 

في  املقبل  العام  آسيا  كأس  نهائيات  الى 

أوزبكستان.

أضاف جبار: أن املنتخب األوملبي سيحصل 

على دعم كبير من أجل االستعداد األمثل 

للمنافسات املقبلة، كونها األهم ملستقبل 

مجموعة  يضم  فالفريق  العراقية،  الكرة 

مميزة من الاعبن الذين باستطاعتهم 

 ،
ً
تحقيق اإلنجاز للكرة العراقية مستقبا

بل نسعى الى إعداده بشكل مميز من أجل 

خطف بطاقة التأهل الى األوملبياد املقبلة 

التي ستكون في باريس عام 2024. 

األمل الجديد للكرة العراقية
الذي  حافظ،  سعد  املدرب  قال  فيما 

للمنتخب  التدريبي  الكادر  ضمن  يعمل 

بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  إن  األوملبي: 

نت 
ّ
مك الرافدين  لليوث  التدريبي  الكادر 

خال  من  ثمارها  قطف  من  األوملبي 

الذي  الرائع  واألداء  املميزة  النتائج 

امللعب،  أرض  على  الاعبون  قدمه 

لنتأهل  الكاملة  العامة  حققنا  حيث 

في  اآلسيوية  النهائيات  الى  بجدارة 

ملعب  كان  لقد  املقبل،  العام  أوزبكستان 

في  لليوث  مسرحا  البحرين  في  املنامة 

على  الفوز  إثر  الست  النقاط  حصد 

أعطت  رائعة  برباعية  املالديف  جزر 

الليوث حافزًا لتقديم األفضل في مباراة 

البحرين التي كانت –هي األخرى- عنوانا 

للتألق واإلبداع عندما أحرز الفريق ثاثة 

أهداف نظيفة كانت كفيلة بتأهل األوملبي 

يمثل  تحقق  الذي  الكبير  الفوز  العراقي، 

بعد  العراقية  للكرة  الجديد  األمل  بارقة 

التي  السابقة  االنتكاسات  من  سلسلة 

منيت بها منتخباتنا الوطنية، وأن القادم 

العراقية بوجود  الكرة  سيكون خيرًا على 

هذه املواهب الجديدة. 

روح قتالية 
بسام  املدرب  املواهب  مكتشف  أما 

رؤوف فقال عن تأهل األوملبي العراقي: 

با شك هو جيل املستقبل ملا قدمه من 

اليسعني  املباراتن،  في  رائع  مستوى 

الفني  للجهاز  مبارك  أقول  أن  إال 

املميز  األداء  هذا  على  والاعبن 

الفنية  واملهارة  القتالية  والروح 

عليها  ظهر  التي  بالنفس  والثقة  العالية 

جميع العبي الفريق، حقيقة نشعر باألمل 

بهذا الجيل املبدع من الاعبن، أقول مرة 

ترعرعوا  الذين  الاعبن  ألبنائي  أخرى 

أنتم  القدم:  لكرة  الرياضية  مركز   في 

السكة  على  العراقية  الكرة  سيضع  من 

الصحيحة بعد أن فقدنا األمل في عودتها 

بسبب اإلخفاقات التي رافقت املنتخبات 

الوطنية العراقية في املرحلة السابقة.   

نتائج األسود مخزية
نعيم  الرياضي  الصحفي  تحدث  كذلك 

األوملبي  املنتخب  تألق  سر  عن  حاجم 

كأس  نهائيات  الى  املؤهلة  التصفيات  في 

آسيا عندما قال: يبدو أن ليوث الرافدين 

بعد  العراقية  الكرة  وجه  ماء  حفظوا 

املستوى الرائع الذي قدموه في مباراتن، 

إنه  بل  الليوث بجدارة متناهية،  تأهل  إذ 

فريق يستحق االهتمام من قبل املسؤولن 

يحمل  جيل  إنه  العراقية،  الكرة  على 

تعيد  أن  يمكن  مميزة  خامات  طياته  في 

والسيما  الصحيحة،  السكة  الى  كرتنا 

سوكوب  ميروساف  التشيكي  املدرب  أن 

من  جدًا  قريب  فهو  يختار،  كيف  عرف 

التي  النتائج  كانت  لذلك  الاعبن، 

يتصاعد  وربما  رائعة،  لألوملبي  تحققت 

بفضل  املقبلة  البطوالت  في  بأدائه 

الواجبات  تنفيذ  في  الاعبن  انسجام 

بعكس  التدريبي،  الكادر  قبل  من  املكلفة 

الذي  أدفوكات  الوطني  املنتخب  مدرب 

للمنتخب  تدريبية  وحدة  أية  يحضر  لم 

يعرف  وال  بغداد  في  الوطني 

املنتخب  يوميا  ذاك،  أو  الاعب  هذا  من 

نتائج  كانت  لذلك  مختلفة،  تشكيلة  في 

املؤهلة  التصفيات  في  مخزية  األسود 

سهولة  برغم  العالم  كأس  نهائيات  الى 

اتبعه  الذي  التخطيط  لكن  املجموعة، 

اختيار  في  التدريبي  والطاقم  االتحاد 

العبي  غالبية  أن  إذ  خاطئ،  الاعبن 

ضمن  اللعب  اليستحقون  املنتخب 

واملحسوبية  التدخات  أن  إال  صفوفه، 

البعض  جعلت  األمور  وبعض  واملنسوبية 

الوطنية،  التشكيلة  ضمن  الاعبن  من 

 
ً
بدال األوملبي  املنتخب  يشارك  أن  أتمنى 

إلى  املؤهلة  التصفيات  في  الوطني  من 

نهائيات كأس العالم ألنه األفضل حسب 

رأي الكثير من املتابعن للكرة العراقية. 

تألق األوملبي 
اثنان  وقال املدرب علي صابر: ال يختلف 

األداء  في   واضحا  فرقا  هناك  أن  على 

والوطني  األوملبي  املنتخبن  بن  والنتائج 

أجنبيان،  الفريقن  مدرَبي  أن  برغم 

األوملبي-  على  -املشرف  سكوب  فاملدرب 

الفترات  طيلة  الاعبن  مع  يحضر 

الوطني  مدرب  بينما  والحالية،  املاضية 

أدفوكات ال يشاهده الاعبون -إال ماندر- 

مرافقة  أن  إذ  فقط!  البطوالت  وفي 

املدرب لاعبن أهم شيء في كرة القدم 

ملعرفة مستوى وإمكانية الاعب والسيما 

الدوري،  في  فريقه  مع  يشارك  عندما 

لذلك  أدفوكات،  عن  بعيد  الشيء  وهذا 

سيئة!!  الوطني  املنتخب  نتائج  كانت 

سهلة  عبور  محطة  منتخبنا  أصبح  حتى 

تحسب  كانت  التي  املنتخبات  ألضعف 

االختيار  إن  بل  حساب،  ألف  لألسود 

الخاطئ لنوعية الاعبن كان السبب 

النتائج،  وهزال  املستوى  تراجع  في 

-قبل  العراقي  الرياضي  الوسط  أن  إال 

الليوث  شاهد  عندما  جدًا  فرح  أيام- 

جديدة  عراقية  سمفونية  يرسمون  وهم 

التي  املميزة  والنتائج  األداء  خال  من 

تحققت على ملعب املنامة.

عزف املنتخب األوملبي سيمفونية كروية رائعة على مالعب املنامة في التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس آسيا تحت23 عامًا، بعد أن حقق العالمة الكاملة إثر فوزين: على جزر 
املالديف  بأربعة أهداف دون رد وعلى البحرين بثالثة أهداف دون رد أيضًا، ليضمن  
بطاقة التأهل الى النهائيات اآلسيوية 2022 في أوزبكستان.

بغداد/ أميرة محسن 

األولمبي 
يعيد الثقة، التي أضاعها "الوطني"، 

إلى الكرة العراقية.. 
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تجاه  كبير  بحزن  "أشعر  جاسم:  وقال 

القوة  اتحاد  ياقيه  الذي  التهميش 

شارك  لقد  املسؤولن،  قبل  من  البدنية 

العالم  بطولة  في  شهر-  -قبل  العراق 

رومانيا،  في  أقيمت  التي  البدنية  بالقوة 

بمنتخبي الشباب والناشئن، بوفد ضم 

ومدرب،  وإداري  العب  بن  رياضيا   2١

بطولة  في  املشاركة  الدول  عدد  بلغ  وقد 

العراق  أبطال  استطاع  دولة،   30 العالم 

قول كلمة الفصل في هذه البطولة املهمة، 

الذهبية  األوسمة  أبطالنا  خطف  إذ 

والفضية والبرونزية، كما عزف السام 

وسط  مرة  من  أكثر  العراقي  الجمهوري 

والعربية  العراقية  الجماهير  فرحة 

في  املوجودة  الجاليات  من  الحاضرة 

رومانيا."

نتائج باهرة
العراق  منتخب  "أن  جاسم  وأوضح 

بعد  الثاني،  املركز  احتل  البدنية  بالقوة 

 4٦ جامعا  الناشئن  فئة  في  أوكرانيا، 

أننا  والحقيقة  دولة،   30 بمشاركة  نقطة 

لاعبينا  الرائعة  النتائج  هذه  نتوقع  كنا 

والهمة  والتمارين  الكبيرة  الجهود  بعد 

العالية من قبل املدربن مع الاعبن."

قدم  الذي  الدعم  "أن  مناضل  وأضاف 

لهم في هذا املشوار العاملي كان ضعيفا 

املشاركة  حجم  مع  يتناسب  ال  جدًا 

االتحاد  حققه  الذي  فاإلنجاز  الكبيرة، 

في رومانيا لم يتحقق في تاريخ الرياضة 

سنة،   50 بعد  يتحقق  ولن  العراقية 

فبعد  أوملبي،  غير  اتحادًا  كنا  لو  وحتى 

األلعاب  إلى  اتحادنا  ينضم  قد  فترة 

األوملبية، حاله حال كل االتحادات!! هذا 

أوملبي!  غير  اتحاد  وذاك  أوملبي  اتحاد 

فالرياضيون عندما يشاركون في بطولة 

ويرفعون  العراق  يمثلون  فإنهم  خارجية 

الجمهوري،  السام  لهم  ويعزف  علمه 

التفرقة  هذه  فلماذا  واحدة  رياضة  هي 

بن األلعاب؟! أريد أن أقول –وبصراحة- 

ووضعت  مهمشة  الفردية  األلعاب  إن 

فقط،  اسما  أصبحت  أنها  أي  جانبا، 

إذ ال دعم ماديا وال معنويا، فعلى سبيل 

ألعاب  باتحاد  الخاصة  امليزانية  املثال 

مع  مضض-  -على  بمبلغها  قبلنا  القوى 

أننا  الكبرى  الكارثة  لكن  اللعبة،  توسع 

الرياضية  االتحادات  ضمن  ندرج  لم 

لغرض تخصيص منحة من وزارة املالية 

ليس  اتحادات  أدرجت  بينما  لاتحاد، 

وال  الدولية،  باألوملبية  ارتباط   أي  لها 

يمكن أن تدخل ضمن األلعاب األوملبية، 

واملحسوبية(!  )العاقات  بسبب  وذلك 

لألوملبية  املنتمي  اتحادنا  وشطب 

مكافحة  منظمة  إشراف  وتحت  الدولية 

املنشطات )الواده(!"  

إحباط
والتهميش  الغنب  إلى  جاسم  وأشار 

"عندما   :
ً
قائا اتحاده  أصابا  اللذين 

العالم  بطولة  في  الكبير  اإلنجاز  حققنا 

توقعنا  وساما   3٩ وحصدنا  برومانيا 

الرياضة  عن  املسؤولون  يستقبلنا  أن 

-ويا  لكن  بغداد!   مطار  في  العراقية 

في  منهم  أيا  نجد  لم  األبطال-  لحسرة 

من  وال  الشباب  وزارة  من  ال  املطار، 

لدى  باإلحباط  شعورًا  ولد  ما  األوملبية، 

األوسمة  أصحاب  أحد  قال  إذ  األبطال، 

لنا  يبارك  من  نجد  لم  ملاذا  الذهبية: 

اإلنجاز الكبير؟ هل كنا نلعب لغير دولة؟ 

وملاذا تستقبل الوفود الرياضية األخرى 

ما  اليعادل  ضعيفا  إنجازًا  تحقق  التي 

حققناه؟ إنه غنب حقا."

البدنية  القوة  اتحاد  رئيس  يتابع 

مكللن  العراق  إلى  عودتنا  "بعد  حديثه: 

في  النفط  وزارة  احتفت  باألوسمة، 

يليق  تكريما  نالوا  إذ  باألبطال،  مقرها 

بهم، كما كرمهم محافظ واسط الدكتور 

استقبل  الذي  املياحي  جميل  محمد 

املحافظة  أبناء  من  الفريق  أعضاء 

كذلك  وماليا،  معنويا  تكريما  وكرمهم 

النسيج  معمل  قبل  من  الفريق  رم 
ُ
ك

املهندسن  ونقابة  واسط،  في  والحياكة 

ورياضة  شباب  ومديرية  واسط،  في 

الرياضي  الهرم  رؤوس  أما  واسط،  

سبات  في  فهم  األوملبية  إلى  الوزارة  من 

عميق!"

استقبال شعبي
وتطرق جاسم إلى االستقبال الجماهيري 

بالقوة  العالم  ألبطال  الكبير  الشعبي 

واسط  محافظة  أبناء  قبل  من  البدنية 

وقال: "لقد أسعدنا االستقبال واالحتفال 

الذين  الكوت  أبناء  أقامه  الذي  الكبير 

طافوا باألبطال الشجعان شوارع املدينه 

انعكس  األمر  وهذا  بهم،  محتفلن 

الذين  أبطالنا  معنويات  على  إيجابا 

خال  رائعة  من  أكثر  نتائج  حققوا 

فرحة  كانت  حقا  العاملية،  املنافسة 

عكس  على  الكوت،  مدينة  أبناء  رسمها 

ذلك تماما عندما )نسي( قادة الرياضة 

أبطال  حققه  الذي  الكبير  اإلنجاز 

العاملية،   املحافل  أكبر  في  البدنية  القوة 

وملاذا  للعبة  التهميش  هذا  ملاذا  الندري 

مجرد  إنه  األبطال،  استقبال  يجِر  لم 

في  املعالي  أصحاب  الى  أوجهه  سؤال 

اللجنة األوملبية فأقول: مر أكثر من شهر 

البدنية  بالقوة  العالم  بطولة  انتهاء  على 

لم  واألوملبية  رومانيا،  في  أقيمت  التي 

أو  بالتهاني  أحدهم  يبعث  ولم  تسأل، 

نسيوا  أنهم  حتى  والتكريم،  الدعم 

األوملبية  موقع  على  االنتصارات  نشر 

من  ستصبح  اللعبة  أن  مع  اإللكتروني 

يؤخذ  أن  أتمنى  قريبا،  األوملبية  األلعاب 

تصبح  وأن  الجد  محمل  على  كامي 

الدعم  األلعاب سواسية من حيث  جميع 

يشارك  الجميع  ألن  والتكريم،  واإلسناد 

ويفوز من أجل العراق.. ال غير."

أعرب مناضل جاسم 
-رئيس االتحاد العراقي 
املركزي للقوة البدنية- 

عن حزنه الشديد بسبب 
"التهميش" الذي تتعرض 

إليه اللعبة من قبل 
القائمني على الرياضة 

العراقية، على الرغم من 
اإلنجازات الكبيرة التي 
تحققت في البطوالت 
الخارجية التي شاركوا 

فيها، والسيما بطولة 
العالم األخيرة التي 

حصد فيها أبطال العراق 
39 وسامًا متنوعًا.

أحرزوا المرتبة الثانية عالميًا 
وكوفئوا بالتهميش

بغداد/ أحمد رحيم نعمة
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الرياضة في مواجهة العنف

انطلق في الخامس من 
الشهر الجاري "مارثون 

بغداد للسالم" في 
نسخته الخامسة التي 

تميزت بالتنظيم الرائع 
واملشاركة الكبيرة، فقد 
أصبح لسباق املاراثون 

في بغداد جمهور كبير 
ينتظره بشغف ليشارك 

فيه بكل حواسه، وغدا 
هذا السباق ظاهرة 

شبابية حضارية تقام 
بشكل دوري، تشارك فيه 

كل الفئات العمرية،

املنظمــة  اللجــان  الــى  باإلضافــة 

واملتطوعــن ورجــال األمــن واإلســعاف 

ــن يســهمون  ــام، الذي ــجعن واإلع واملش

املاراثــون.  إنجــاح  فــي 

بــن  هنــاك  كانــت  الشــبكة"  "مجلــة 

أعــداد  وصلــت  حيــث  الحضــور، 

مــن  متســابق   ١500 الــى   املشــاركن 

علــى  الســباق  وجــرى  الجنســن،  كا 

متــرات،  كيلــو   3 األولــى  مســافتن: 

واملســافة الثانيــة للمحترفــن 2١ كيلــو 

متــرًا. االنطاقــة كانــت مــن بداية شــارع 

أبــي نــّواس قــرب الجســر الجمهــوري 

ــال  ــد تمث ــي عن ــة، وه ــة النهاي ــى نقط ال

للمســافة  بالنســبة  أمــا  شــهريار. 

ــن  ــس النقطت ــو نف ــت نح ــة، فكان الطويل

لكــن فــي 7 جــوالت ذهابــا وإيابــا. كان 

بــن  املارثــون هــو األفضــل مــن  هــذا 

عــدد  أن  باعتبــار  الســابقة،  املــرات 

وأن  كبيــر،  بشــكل  ازداد  املشــاركن 

التنظيــم أصبــح أفضــل بكثيــر، الهــدف 

الرئيــس مــن هــذا املهرجــان الكبيــر هــو 

أول  أن  يذكــر  واملحبــة.  الســام  نشــر 

فعاليــة ملارثــون بغــداد للســام بــدأت 

 450 بمشــاركة  وكانــت   20١5 العــام 

. بقا متســا

تتويج املتسابقني
ــام"  ــداد للس ــون بغ ــق "ماراث ــال منس ق

بغــداد  "ماراثــون  صبحــي:  حســام 

منظمــة  تقيمهــا  فعاليــة  هــو  للســام 

)مناهضــة العنــف واملنتــدى االجتماعــي 

للسالم.. 
بغداد

ماراثون

ز ياد العاني
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ــي،("  العراق

هــذه  أن  مبينــا 

ــة  ــي الخامس ــدورة ه ال

مــن نوعهــا بعــد انقطــاع دام 

ســنتن بســبب الظــروف وتفشــي 

ــون  ــاف "أن ماراث ــا. وأض ــة كورون جائح

أكبــر  للســام هــو واحــد مــن  بغــداد 

الفعاليــات الرياضيــة التــي تقــام فــي 

بغــداد تحــت شــعار الســام بهــدف جمع 

بمختلــف  العراقــي  املجتمــع  فئــات  كل 

أطيافــه فــي مــكان واحــد،" مبينــا أن 

هــذه الفعاليــة التــي انطلقــت مؤخــرًا 

هــي الخامســة مــن نوعهــا، التــي توقفــت 

فــي عامــي 20١٩ و 2020. وأوضــح أن 

بهــذه  املاراثــون  فــي  املشــاركن  عــدد 

الــدورة 

نحــو  بلــغ 

متســابق   ١500

الجنســن،  كا  مــن 

مشــيرًا إلــى أن أعــداد الفتيــات 

الاتــي شــاركن بلغــت املئــات، وهــذه 

الفعاليــة.  نجــاح  إلــى  مهمــة  إشــارة 

وبخصــوص الفائزيــن فــي هــذا املارثــون 

كالتالــي: الجوائــز  قــال: 

١-جــواد  ذكــور/  كيلومتــرات   3 الفئــة   

حمــزة ســفاح، 2-أمــن حامــد أحمــد، 

مخلــص. العابديــن  3-زيــن 

 إناث/١-مريــم باســم، 2-زينــب علــي، 

3-رحمــة علــي.

 والفئــة 2١ كيلــو متــرًا ذكــور / ١-عبــاس 

حســن ســيان، 2-مخلــص الهاجــري، 

ــد. ــام محم ــم جس 3-نعي

عبــد  2-زينــة  ربيــع،  منــال   -١ إنــاث/ 

 . لحســن ا

طاقة إيجابية
وســن  املتطوعــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 

بســعادة  "أشــعر  الــرزاق:  عبــد  نبيــل 

غامــرة وأنــا أســهم، ولــو بشــيء بســيط، 

فــي إنجــاح هــذه الفعاليــة، ألن املاراثــون 

فــي بغــداد يمنــح الشــباب فرصــة جيــدة 

للخــروج عــن الروتــن اليومــي وأيضــا 

للتخلــص مــن الطاقــة الســلبية نتيجــة 

العامــة  والظــروف  الدراســة  ضغــط 

واســتبدالها بطاقــة إيجابيــة."

بصفتــه  مشــارك  حقــي،  صــاح  أمــا 

الــى  "جئــت  فقــال:  املشــجعن،  أحــد 

هنــا ألســتمتع بمشــاهدة هــذه الوجــوه 

تبتســم  وهــي  الجميلــة  الشــبابية 

للحيــاة، متأملــن أيامــا مقبلــة أفضــل 

تمنحهــم فرصــة للمســاهمة فــي بنــاء 

ــا  ــكل م ــم ب ــب العال ــة تواك ــة عصري دول

هــو جديــد، وبحكــم وظيفتــي التربويــة، 

كمديــر مدرســة ثانويــة، وقفــت هنــا على 

رصيــف أبــي نــّواس وأنــا مبتهــج أراقــب 

وهــم  والشــابات،  الشــباب  تصرفــات 

ــي  ــت انتباه ــا لف ــاق، وم ــي األخ ــة ف قم

وســط  الفتيــات  تواجــد  مســألة  حقــا 

إال  الشــباب،  مــن  الكبيــر  الكــم  هــذا 

أن الجميــع كانــوا محترمــن بســلوكهم 

وتصرفاتهــم تجــاه اآلخريــن، إنــه شــيء 

حضــاري يدعــو للتفــاؤل حقــا."

رسالة سالم
تســعى املؤسســات الرياضيــة واملنظمات 

الشــبابية واالجتماعيــة إلــى نشــر ثقافــة 

نبــذ العنــف ونشــر الســام فــي ربــوع 

ــات  ــن وي ــعبه م ــى ش ــذي عان ــراق ال الع

الحــروب والعنــف منــذ عقــود، لذلــك 

تعــد إقامــة األنشــطة الرياضيــة فرصــة 

للمنافســة واللقــاء بــن مختلــف الفئــات 

لبــث روح الســعادة واألمــل علــى وجــوه 

ــن. املواطن

واملواطنــن  الرياضيــن،  تمكــن  إن 

القوميــات  مختلــف  مــن  العاديــن 

مــن  والثقافــات،  واللغــات  واألديــان 

بحريــة  الرياضــة  هواياتهــم  ممارســة 

فــي مدينــة بغــداد وباقــي مــدن العــراق، 

متحديــن قــوى اإلرهــاب، يجســد قــوة 

بالحيــاة،  العراقــي  الشــعب  وإيمــان 

وهــو الحلــم الــذي ينتظــره املواطنــون 

أجــواء  فــي  ومســتقبلهم  العراقيــون 

ــذا  ــق ه ــرة تحقي ــا فك ــام. ربم ــن الس م

الحلــم تتــم مــن خــال التقــاء بعــض 

إيصــال  يريــدون  الذيــن  األشــخاص 

رســالة ســام إلــى العالــم ويحاولــون 

تجميــع أكبــر عــدد ممكــن مــن املؤمنــن 

العراقيــن  مــن  الســام  برســالة 

وغيرهــم. 

أهداف املارثون
ــة  ــة رياض ــام فعالي ــداد للس ــون بغ مارث

الــى  تهــدف  ربحيــة  غيــر  اجتماعيــة 

إشــاعة قيــم الســام والتعايــش الســلمي 

فــي مدنيــة بغــداد مــن خــال الرياضــة. 

ال شــك فــي أن لــكل مشــروع أهدافــا، 

ومــن أهــم اهــداف اقامــة مارثــون بغداد 

للســام: نبــذ ثقافــة العنــف والتفرقــة 

والاعنــف  املواطنــة  ثقافــة  وترســيخ 

والســام باســتخدام وســائل الرياضــة، 

العــراق  عــن  مختلــف  صــورة  وعكــس 

بلــد للســام والوئــام، وبــث روح املــرح 

املواطنــن،  مختلــف  بــن  والســعادة 

وكســر الحواجــز التــي تفــرق العراقيــن 

جنســيا، قوميــا، دينيــا، طائفيــا، وأيضــا 

طابــع  ذي  رياضــي  حــدث  صناعــة 

كثقافــة  للرياضــة  والترويــج  عراقــي، 

صحيــة مطلــوب االهتمــام بهــا.

مهمــا  دورًا  للرياضيــة  أن  والواقــع 

مــن  نــوع  فلــكل  الشــعوب،  حيــاة  فــي 

أمــا  ومحبــوه،  رواده  الرياضــة  أنــواع 

فلهــا  املارثونــات  لرياضــة  بالنســبة 

فهــي  الجميــع،  لــدى  خاصــة  مكانــة 

تعتبــر رياضــة األســرة، علــى اعتبــار أن 

محبيهــا وممارســيها مــن جميــع الفئــات 

فــي  مــارس 
ُ

ت أصبحــت  لــذا  العمريــة، 

غالبيــة مــدن العالــم، وتحقــق تجمعــات 

او  الفــوز  عــن  النظــر  بغــض  كبيــرة 

ــا  ــتمتعون به ــاركون يس ــارة، فاملش الخس

املشــاركة. بمجــرد 
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هوكر،  هويا  العراقي  املنتخب  العبة 

جميع  في  عالية  مستويات  قدمت  التي 

امليدالية  تخطف  أن  وكادت  النزاالت، 

املصرية  الاعبة  خبرة  لوال  الذهبية 

امليدالية  لتكون  الذهب،  استحقت  التي 

الفضية من نصيب هويا.

الاعبة  لهذه  الرياضية  املسيرة  عن   

وبعض  القتالية،  الفنون  اختارت  وملاذا 

األمور، حدثتنا عنها في هذا الحوار: 

الِكك بوكسنغ  *ما سر اختيارِك رياضة 

العنيفة؟

بسبب  بالحياة  أشعر  تجعلني  اللعبة  ـ 

الصغر،  منذ  مارستها  فقد  املنافسة، 

وأحببتها بشكل غير طبيعي. 

*هل مارسِت رياضة أخرى؟ 

ـ لم أمارس أية رياضة أخرى. 

*أي األندية لعبِت لها؟

نوروز  نادي  أمثل  وأنا  طويلة  فترة  منذ  ـ 

مشاركتي  خال  قدمت  السليمانية،  في 

النادي، في البطوالت املحلية، نتائج  مع 

الذهبية،  األوسمة  عنوانها  كان  جيدة 

فاملشرفون على النادي لم يبخلوا بشيء 

الدعم  حيث  من  لاعبات  عونا  وكانوا 

الِكك  بلعبة  االرتقاء  أجل  من  الجيد 

بوكسنغ.

*من شجعِك على ممارسة اللعبة؟

ممارسة  على  شجعاني  ووالدتي  والدي  ـ 

لعبة الِكك بوكسنغ، وفي أوقات التمرين 

هاوبير  الدكتور  املدربان  يشجعني  كان 

عبد الله وكرزان محمد.

*كيف توفقن بن الدراسة والتمرين؟

السليمانية  جامعة  في  طالبة  حاليا  أنا  ـ 

الثانية،  املرحلة   / العام  الطب  كلية   /

بعد  مساًء  الرياضية  التمارين  وأجري 

أيضا  العطل  وفي  الجامعة،  في  الدوام 

التدريبية،  الوحدات  إجراء  نحو  أتجه 

قبل أكثر من شهر، احتضنت 
مدينة دهوك البطولة العربية 

بالِكك بوكسنغ، بمشاركة 
واسعة من الدول العربية، حيث 

كان للعنصر النسوي حضور 
فعال في هذه البطولة املهمة، 

التي أفرزت ظهور مجموعة 
من املواهب النسوية العراقية 

الالتي قدمن أروع العروض 
بفنون القتال، ومن بني أبرز 

الالعبات اللواتي خطفن 
األنظار بمواهبهن، 

بغداد/ أحمد الساعدي

ألنها  شك،  بدون  متعبة  تمارين  وهي 

قتالية وتحتاج إلى جهد كبير وأنا تعودت 

عليها.

مسيرتك  في  بصمة  لهم  *مدربون 

الرياضية؟

املدرَبن  فإن  مجاملة،  وبدون  ـحقيقة، 

منذ  معي  وقفا  وكرزان  هاوبير  دكتور 

البداية، علماني كل شيء عن لعبة الِكك 

الذي  الجهد  على  أشكرهما  بوكسنغ، 

عند  سأكون  الله  شاء  إن  تجاهي،  بذاله 

في  األوسمة  بإحرازي  ظنهما  حسن 

البطوالت الخارجية املهمة.

الداخلية  مشاركاتك..  عن  *ماذا 

والخارجية؟

ــ في البطوالت الداخلية كنت، ومازلت، 

من  الرغم  على  األول  املركز  أحقق 

املنافسة القوية من قبل العبات األندية، 

نوروز  نادي  أمثل  -كما قلت مسبقا-  فأنا 

في السليمانية وحققت مع النادي أجمل 

العراقي  للمنتخب  بالنسبة  أما  مايكون، 

مشاركتي  كانت  فقد  بوكسنغ  بالِكك 

أقيمت  التي  العربية  البطولة  في  األولى 

بمشاركة  شهر  قبل  دهوك  مدينة  في 

حققت  وقد  العربية،  الدول  من  واسعة 

نزال  بعد  الفضية  امليدالية  البطولة  في 

الله  شاء  إن  املصرية،  الاعبة  مع  قوي 

العربية  البطوالت  في  الذهب  سأحقق 

واآلسيوية املقبلة.

*هل تعد لعبة الِكك بوكسنغ متطورة في 

نادي  على  مقتصرة  أنها  أم  السليمانية، 

نوروز فقط؟

كبير  بشكل  منتشرة  اللعبة  بالعكس،  ـ 

األندية  جميع  وتمارسها  كردستان  في 

الرياضية ولكا الجنسن، بل إن هناك 

بوكسنغ،  الِكك  للعبة  افتتحت  مدارس 

أي أنها تطورت بشكل كبير في السنوات 

القليلة املاضية.

*ماذا تتمنى هويا هوكر؟ 

أتمنى أن اكون العبة محترفة أشارك  ــ 

وأنا  العاملية،  البطوالت  في  املنتخب  مع 

الذهبية  األوسمة  خطف  على  قادرة 

للعراق في أقوى النزاالت، 

واالحتكاك  فالتمارين 

ثمارهما،  يؤتيان  بالتأكيد 

تحت  أتدرب  أني  والسيما 

لهما  مدرَبن  إشراف 

لعبة  مجال  في  طويل  باع 

وهما  بوكسنغ،  الِكك 

علماني  عامليان  بطان 

القتالي،  اللعب  أصول 

الدكتور  املدربان  وهما 

أتمنى  وكرزان  هاوبير 

لهما التوفيق في عملهما.

التي  املعوقات  أبرز  *ما 

واجهتك في هذه اللعبة؟

معوقات  أية  توجد  ال  ــ 

لي  وفر  فالنادي  اآلن،  لغاية  واجهتني 

في  نجاحي  أجل  من  املستلزمات  جميع 

فهو  املركزي  االتحاد  عن  أما  مهمتي، 

إنجاح  أجل  من  جدية  بكل  يعمل  اآلخر 

العربية  البطولة  في  أنه  والدليل  اللعبة، 

التحاد  كانت  دهوك،  في  أقيمت  التي 

توفيره  خال  من  واضحة  بصمة  اللعبة 

نجاح  في  تسهم  التي  كافة  املستلزمات 

العبات  احتياجات  وفر  بل  البطولة، 

املنتخب من أجل الظهور بالشكل الرائع، 

وقد تحقق ذلك، فالسيد رئيس االتحاد 

–ومازال-  كان  الواسطي  قاسم  األستاذ 

من  النسوي  العنصر  دعم  على  حريصا 

خال إرشاداته ودعمه لنا، اليسعني إال 

االتحاد  لرئيس  الجزيل  الشكر  أقدم  أن 

واألعضاء على ما بذلوه من أجل االرتقاء 

على  ونعاهدهم  بوكسنغ،  الكك  بلعبة 

البطوالت  في  االنتصارات  نحقق  أن 

الخارجية القادمة، إن شاء الله.   

هويا هوكر.. 
طالبة كلية الطب التي تحلم بلقب 

عالمي بالِكك بوكسنغ
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واملطاعم أبوابها في الشوارع التي كانت 

مزدحمة ذات يوم. كانت )رسكي نيكل( 

عاما،   ١2 مدى  على  سياحية  مرشدة 

العمل  من  واحد  يوم  لديها  يعد  لم  لكن 

مدفوع األجر منذ  آذار/مارس املاضي. 

كن  نموذجية،  مقولة  "إنها  نيكل:  تقول 

نرى  ناحية  من  ألنه  تتمناه،  مما  حذرًا 

يستعيدون  املحلين  السكان  من  املزيد 

املساحات التي طردوا منها ألنه لم يكن 

هناك ما يلبي احتياجاتهم."

تأثير الجائحة على أصحاب املطاعم

مطعم،  صاحبة  غاريغا(،  )هيلينا 

وتوظف  مطعمن  مرة  ذات  تدير  كانت 

20 موظفا حتى أجبرتها الجائحة  على 

تقول  جديد.  من  أعمالها  ترتيب  إعادة 

ورؤية  املدينة  وسط  إلى  النزول  "إن 

يتمناه  ما  ليس  فارغا  املتاجر  نصف 

السكان املحليون أيضا".

جوالت  معظم  كانت 

بنهاية  تنتهي  الصحفين 

 Garriga'sفي اليوم 

تقليدي  كاتالوني  مطعم  وهو   ،  Kitchen

يبلغ  التي  الصودا  شفاطات  حول  ُبني 

من  كانت  التي  عاما،   ١45 عمرها 

ازدهر  األصلية،  العائلية  األعمال 

املطعم منذ عام واحد فقط، لكنه مغلق 

اآلن أمام رواده. في أوائل العام 2020، 

 20 و  مطعمان  غاريغا  هيلينا  لدى  كان 

موظفا، لكنها اضطرت إلغاق املوقعن 

بالرحيل.  موظفيها  لجميع  والسماح 

تقول هيلينا: "لقد كان قرارًا صعبا، لكن 

كل  يحدث  كيف  شاهدت  أن  بعد  اآلن 

شيء، أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة 

لي للتوقف عن القتال وإعادة النظر في 

عملي."

اآلن  نفسها  وفّرغت  املطعمن  تركت 

واألطعمة  الطازجة  املنتجات  لبيع 

في   ،Garriga مطبخ  من  الصنع  محلية 

ليالي الجمعة، تجلس في املطعم الفارغ 

املغلق، في انتظار العماء لتسلم 

د  و لطر ا

الشعور  من   
ً
بدال لكن  بهم.  الخاصة 

غير  األواني  بسبب  باالكتئاب، 

املستخدمة وعقود من تذكارات األوقات 

سعيدة  إنها  تقول  حولها،  من  األفضل 

"تجارب  خلق  على  قادرة  تزال  ال  ألنها 

أعرف  أكن  لم  "عندما  تقول:  طعام". 

شعوري  كان  لعملنا،  سيحدث  الذي  ما 

ما  إلهي،  يا  لنفسي،  اقول  "كنت   ."
ً
ثقيا

الذي سيحدث لحياتي املهنية، لقد كنت 

يمكنني  كيف  عاما،   ١2 منذ  هذا  أفعل 

تغييره اآلن؟” "اآلن بعد أن أصبحت لدي 

بالخفة  أشعر  ذاهبة،  أنا  أين  إلى  رؤية 

والهدوء واإلثارة حقا." يذكر أن إسبانيا 

فرضت إغاقا صارما ملدة ثاثة أشهر 

عندما ظهرت الجائحة ألول مرة،  جعل 

في  املضي  على  تصميما  أكثر  هيلينا 

عملها رغم كل الصاعب. 

/ABc ليلي مايرز

بينما  تهتز  املقهى  غرفة  أن  يبدو 

يتصاعد األداء لذروته الغاصة بالفوران 

للفامنكو  نادرة  ليلة  إنها  والحيوية. 

برشلونة  تابلوهات  آخر  من  واحدة  في 

تعرض  كانت  التابلو  هذا  في  العاملة، 

عن  املعبرة  الرمزية  إسبانيا  رقصة 

حرصت  واأللم.  والخسارة  الحب 

طويلة-  عقود  -طيلة  إسبانيا  تابلوهات 

لهذه  متقدة  الحياة  جذوة  إبقاء  على 

املوجات  لكن  الفولكورية،  الرقصة 

من  العديد  أغلقت  للجائحة  املتعاقبة 

هذه التابلوهات، ما هدد رزق راقصيها، 

من  الحرجة  الفترة  هذه  في  األقل  على 

حقيقية  بآالم  لهم  وتسببت  حياتهم 

ترسخت لديهم طيلة أيام الجائحة.

الفالمنكو

أعراف  تعكس  الفامنكو  رقصة 

الغجري،  االجتماعي  النظام  وتقاليد 

رقصة  في  ولكن  املرأة،  تهمش  حيث 

الفامنكو فإن األمر مختلف، فهي تعّبر 

عن هيمنة ودور النساء، إذ تبدأ الرقصة 

بالراقصات ثم يلتحق بهن الرجال. 

ليس ثمة يقن عن أصل كلمة الفامنكو؛ 

القرن  منتصف  إلى  تاريخها  يعود  وقد 

عن  عدة  فرضيات  وأثيرت  الـ١٩، 

معنى  يحمل  اسمها  يكون  أن  احتمال 

با  أصبح  الذي  املنكوب(،  )الفاح 

ما  وأسس  الغجر،  مع  فاندمج  أرض، 

من  كمظهر  الفامنكو  برقصة  يسمى 

مظاهر األلم الذي يشعر به الناس بعد 

يربط  بينما  وثقافتهم،  أرضهم  إبادة 

البعض أصل التسمية بطائر( النحام( 

الوردي.

جذور الفالمنكو العربية

بجذوره  اآلن-  -حتى  الفامنكو  يحتفظ 

الحنجرة  على  كاالعتماد  الشرقية، 

تأليف  في  الشرقي  والطابع  الغناء  في 

املوسيقى املعتمد على الهارموني العربي، 

كما هو معروف في العزف العربي على 

العربية  الفامنكو  أصول  ترجع  العود. 

األندلس  في  املسلمن  العرب  وجود  إلى 

معهم  جلبوا  فقد  قرون؛  الثمانية  قرابة 

إليها  وفد  كما  وآالت،  ومقامات  ألحانا 

وعلى  العرب،  املوسيقين  من  العديد 

رأسهم زرياب.

إسبانيا والفالمنكو

رقصة الفامنكو ترمز إلى هيبة إسبانيا 

الفنية من موسيقى وأداء حركي، لكنها 

القرن  أواخر  حتى  باالعتراف  تحظ  لم 

كفن  بسيطة  بدأت  ألنها  العشرين، 

ترتيبا  األدنى  بالغجر،  ارتبط  وضيع 

في الطبقة االجتماعية، لكن منذ بداية 

الفامنكو  رقصة  خطت   ١8٦0 العام 

أولى خطواتها نحو االنتشار خارج حدود  

لتنتشر  الغجر  استوطنها  التي  األندلس 

في جميع مدن إسبانيا الكبرى.

'ِاحذر ما تتمناه'

كانت  كورونا،  تفشي  قبل 

مدن  أكثر  من  واحدة  برشلونة 

من  الزوار  يؤمها  التي  العالم 

كل حدب وصوب. اشتكى سكان 

استياء  من  املحليون  إسبانيا 

وقاتلوا  شوارعهم  على  السّياح 

فنادق  إلى  مبانيهم  تحويل  لوقف 

تأجير  بخدمات  الخاصة   Airbnb

األجنبي  التدفق  لكن  اإلقامة،  أماكن 

جعل برشلونة غنية نسبيا ودعم تدفقهم 

ثقافية  صناعة  الزمن  من  عقود  طيلة 

وفنية نابضة بالحياة، اليوم، حتى وسط 

املدينة التاريخي تشعر أنه مهجور.

راقصو الفالمنكو ليسوا املتضررين 

الوحيدين

راقصي  آالم  الضيافة  عمال  يتقاسم 

فقد  الفنانن،  من  وغيرهم  الفامنكو 

املقاهي  من  باملئة   80 أغلقت 

يتصبب العرق املتدفق من شعر راقصي الفالمنكو األساسيني، 
يتميز الراقص بفراهة قامته وقوامه املمشوق، بينما تدق 

قدماه على املنصة الخشبية في  أحد املقاهي اإلسبانية 
الصغيرة، يقف بجانبه عازف الكيتار الذي يدق بأصابعه 

بقوة وعصبية شديدتني، بينما تصفق أمامهما إحدى راقصات 
الفالمنكو، فهذه هي طريقة الرقص املعتمدة!.

الرقصة ذات الجذور العربية
الفالمنكو اإلسبانية..

ترجمة: آالء فائق
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آمنة عبد النبي

الفلـِم  لثيمـِة  سـمح  الـذي  مـن  ـرى 
ُ

ت

الخادشـة وأبطالـه بالدخـوِل إلـى بيوتنـا 

والتاعـِب بإعـداداِت العقـول وتخريبهـا 

بحجـِة التنوير واالنفتاح، وما سـّر تحويل 

السـلوك املنحـرف واملرفـوض اجتماعيا 

وقانونيـا الـى كوميديـا ناعمـة وأساسـية 

ُمعتقـة  نظـرة   
ّ

ان علمـا  البطولـِة؟  فـي 

واألسـود  باألبيـض  الكوميديـا  لرمـوز 

فـي  للتحـرِش  توظيـٍف  أّي  فيهـا  تجـد  ال 

الفقاعـات   
ُ

حكايـة ومـا  املزحـة،  تسـويِق 

داخـل  تصنـع  التـي  بتذلـة 
ُ
امل النجوميـة 

املطابـخ السياسـية إلسـقاط الخصوم أو 

دراميـا؟! الشـعوب  تنويـم 

نجومية وفقاعات

الـى  بالدخـول  الحـق  لهـا  الفيلـم  "ثيمـة 

بصـورة  وطرحهـا  حرمـات 
ُ
امل عوالـم 

هينة 
ُ
معرفيـة تنويريـة، لكن اإلشـكالية امل

جعلـت  التـي  املعالجـة  آليـة  فـي  تكمـن 

إلثـارة  كوميديـة  داللـة  املـرأة  جسـد 

الذكـورّي"..  الكبـت  ومحـاكاة  الغريـزة 

قيم 
ُ
خـرج العاملـي امل

ُ
هكـذا بـدأ املمثل وامل

فـي الدنمـارك جمـال الحسـيني حديثـه 

باسترسـال:

منـه  يعانـي  الـذي  الحرمـان  محـاكاة   

املتلقي -الرجل العربي- حسـب نظريتن: 

والثانيـة  التذاكـر،  شـباك  األولـى 

ذكرِتـه  ومـا  كـده(  عـاوز  )الجمهـور 

املصريـة  السـينما  فـي  سـائد  نمـط  هـو 

والسـورية، والسـيما فـي البدايـات وإلـى 

هـذه  أصبحـت  بحيـث  قريـب،  وقـت 

اهتمـام  أي  تاقـي  ال  اآلن  التفاهـات 

والفضائيـات  اإلنترنـت  غـزا  أن  بعـد 

العامليـة والنتفلكـس البيـوت، وأصبحـت 

الـكل،  متنـاول  فـي  )البورنـو(  أفـام 

وحتـى األطفـال. إضافـة إلـى ذلـك، فـإن 

مفهـوم النجوميـة لـدى العـرب مختلـف 

عـن معنـى النجوميـة فـي هوليـود وبقيـة 

-ومصـر  العـرب  بـاد  فـي  العالـم،  دول 

جـرت  شـباك  نجـوم  هنالـك  تحديـدًا- 

تحاكـي  أفـام  خـال  مـن  صناعتهـم 

املمنـوع واملقـدس وغيـر املألـوف والنقـد 

إال  النهايـة  فـي  وماهـم  السياسـي، 

بـل  الحكوميـة،  السـلطات  مسـاعدو 

وتتعكـز عليهـم  الحكومـات، علمـا بأنهم 

فقاعـات، إال مـا نـدر، ألن النجـم العربي 

تجـري صناعتـه مـن خـال أدوار الحـب 

بل واملايوهـات واالغتصاب 
ُ

والغـرام والق

ليـس  ألنـه  املؤخـرات،  علـى  والضـرب 

املنتجـن ألغـراض  بيـد  لعبـة  أكثـر مـن 

عـن  عبـارة  هـي  واألفـام  تجاريـة، 

والرقابـة  الحاكمـة،  السـلطات  مـدارات 

واقعيـة  مسـائل  فـي  الخـوض  تمنـع 

النـاس،  مشـاكل  تامـس  وحقيقيـة 

لذلـك لـم يبـق لـدى املنتـج غيـر الجسـد 

واإلغـراء والجنس السـترداد املبالغ التي 

صرفهـا بعـد أن حـّول النجـم العربي الى 

أراجـوز يسـتغل فقـط إلشـاعة الضحـك 

دونجواٌن وسيٌم ُمشيطن، أو 
فقاعة نجومية قبيحة.. 
ال يهم، تصنعُه السينما 
التجارية بطريقٍة دراميٍة 
غريزية قائمة على 
ضرِب مفاتن املرأة وجّر 
شعرها وتدليعها ببذاءٍة 
داخل النص، ال يطالُه 
النقد مهما مّرر من خبٍث 
وتحرٍش تحت يافطة 
الكوميديا امُلحّببة طاملا 
ُيبّيض وجه "التحّرش" 
الذي جرّمه القانون 
بامُلزحِة وُيعيد هيبتِه 
داخل الشارع بجعلِه سلوكًا 
كوميديًا طريفًا وخاليًا من 
!

ّ
عقِد الكبت الذكوري

الكوميديا ُتبّيض وجه 
"التحّرش" الُمجرَّم قانونًا!
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والسـخافة والسـذاجة ولترويج الجنس، 

إذن الفنـان واملنتج هما ضحايا سـلطات 

التعبيـر،  وسـائل  غالبيـة  تخنـق  قمعيـة 

 لنـا سـوى 
َ

ومنهـا السـينما، لـذا لـم تبـق

همومنـا. عـن  للتعبيـر  )املؤخـرات( 

ولـو عدنـا إلـى السـابق سـنجد املمثـات 

شـريف  ناهـد   :
ً
مثـا ونأخـذ  العربيـات، 

وشـمس  كامـل  ومديحـة  حسـني  وسـعاد 

فيهـا  أدوار  بتجسـيد  قمـن  البـارودي، 

حينهـا  فـي  تعـد  كانـت  كبيـرة،  جـرأة 

-ولحـد اآلن- مـن األدوار القوية، ولم تتم 

االسـتعانة هنـا بكومبـارس للتمـرِن علـى 

ليسـت  الكواليـس  الحميمـي، ألن  الـدور 

للمشـاهد والنـاس والصحافـة، بـل هـي 

أشـياء تخص املهنة، فقبل أي شـيء نحن 

نـرى الفيلـم بصيغتـه النهائيـة للعـرض، 

وإذا كان الفيلـم او الدور يحتاج مشـاهد 

سـاخنة تقوم أغلب املمثات بتجسـيدها 

ليـس  املوضـوع  ألن  عاليـة،  وبحرفيـة 

تخضـع  ومواضيعهـا  واألفـام  خاصـا، 

الـى الرقيـب واملنتـج والـدول التـي تقـوم 

تعمـل علـى إجـازة  بعرضهـا، وكل دولـة 

الفيلـم بنـاء علـى معطيـات الرقابـة التي 

لهـا دور كبير في تطور صناعة السـينما، 

نحـن مازلنا نعمـل ضمن حدود رسـمتها 

ومفرداتهـا. والرقابـة  األنظمـة 

تابو وانحدار 
نحـو  الدرامـّي  االنحـدار  "منسـوب 

مشـبوهة  كمزحـٍة  التحـّرش،  تسـويق 

ومستسـتاغة، يعـود إلـى الفهـم الخاطئ 

داخل النص الدرامـي للحرية وإلصاقها 

 في كسـر التابوهـات، او املمنوعات 
ً

عنـوة

املمثـل  نظـر  وجهـة  هـي  االجتماعيـة".. 

لـه  كانـت  الـذي  املسـرحي،  واملخـرج 

وشاشـات  مسـارح  علـى  دراميـة  بصمـة 

:
ً
مكمـا الباسـم،  باسـم  السـويد، 

بتذلة 
ُ
أعتقـد أن هـذه املوجـة التجاريـة امل

اسـتبدالها،  ويتـم  تختفـي  او  ستنحسـر 

البـوادر هنـا ُيمكـن ماحظتهـا او لقطها 

مـن خـال السـينما العامليـة التـي تتجـه 

الغربيـة  األفـام  مـن  تقويضهـا  نحـو 

نتيجـة محاربـة هـذه اللقطـات مـن قبـل 

نجمـات ونجـوم كبـار، علمـا بـأن التحول 

يجـري باتجاه إبـراز املثلية الجنسـية في 

موضـوع  )وهـذا  واملسلسـات  األفـام 

تلـك  أن  اعتبـار  يمكـن  وعليـه  آخـر(.. 

بابـا  تفتـح  سـوف  العامليـة  املؤشـرات 

مـن  االبتـذال  لحـذف  الشـرق  باتجـاه 

الغـرب  نقلـد  ألننـا  العربيـة،  شاشـاتنا 

فـي كل التفصيـات، فسـوف تعتبـر هذه 

اللقطـات غيـر مقبولـة لدى الـذوق العام 

ربمـا، ومـا أود اإلشـارة له أيضـا هو أنني 

درامـا  فـي  أكثـر،  بـل  واضحـة،  أراهـا 

متابعتـي  خـال  ومـن  املبتـذل،  املسـرح 

الحظـت أن نسـبة كبيـرة من هـذه الفرق 

املشـبوهة مسـتمرة فـي تسـويق مـا يحط 

الحقيقيـة  الدراميـة  القيمـة  شـأن  مـن 

للمـادة، وأتحـدث هنـا عـن أكثـر أقطـار 

أن  نـرى  بلـد  كل  ففـي  العربـي،  الوطـن 

املسـرحية  الفـرق  مـن  مجموعـة  هنـاك 

تنحـو هـذا املنحـى، والعـاج -فـي رأيـي- 

مجتمعـي أكثـر مما هـو قانونـي او درامي 

الرقابـة  عدسـة  تكبيـر  فـي  يكمـن  ألنـه 

تلـك  حضـور  ومقاطعـة  االجتماعيـة 

األعمـال.

تخريب وانحدار
فـي  اإلعـام  شـبكة  علـى  شـرف 

ُ
امل

اليوسـف،  رعـد  الكاتـب  الدنمـارك، 

اعتبـر -مـن جانبـه- أن السـينما العربيـة 

ماكـرة حينمـا أدركـت حجـم العقـد لدى 

الشـباب والكبـت واالنحـراف، فتعاملـت 

مـع جسـد املـرأة بشـكل تجـاري لألسـف 

مسـتعينة بأجسـاد شـبه عاريـة ال تحترم 

السـامية..  برسـالته  تؤمـن  وال  الفـن 

بامتعـاض:  
ً
مكمـا

اجتماعيـة  ثقافـة  ترسـيخ  رسـالة  الفـن 

قيـود  مـن  املجتمـع  تحـرر  وإنسـانية 

الفنانـن  غيـاب  فـي  والسـيما  التخلـف، 

واضحـا  نـراُه  مـا  وهـو  عربيـا،  الكبـار 

املزحـة  نجـوم  كواليـس  فـي  ومعكوسـا 

املشـبوهة اليـوم مثـل عـادل إمـام، أبـرز 

سـيدة  مؤخـرة  ضـرب  الـذي  املسـيئن، 

املطعـم فـي "حنفـي األبهـة" وعانـق أخت 

يقـّص  وهـو  اسـتعطافها  بعـد  الضابـط 

عليهـا حكايـة خياليـة فـي ذلـك الفيلـم، 

تلـك السـلوكيات التي ُمررت إلى الشـارع 

تحـت غطـاء املزحـة ولـم تثـر فـي دواخل 

بـأن  علمـا  الضحـك،  سـوى  املشـاهدين 

باألسـود  قديمـا،  العربيـة  الكوميديـا 

احتـرام  علـى  تنطـوي  كانـت  واألبيـض، 

يليـق باملـرأة وال يتاجـر بجسـدها الـذي 

أحـد  يجـرؤ  أن  دون  باملايـوه  يظهـر  كان 

كذلـك  الشـارع،  فـي  بـه  املسـاِس  علـى 

ورصانتهـا،  األوروبيـة  السـينما  لدينـا 

واملجتمـع األوروبـي الـذي ال يواجـه مثـل 

الرغـم  فعلـى  الدراميـة،  املعضلـة  هـذه 

إال  الفضفاضـة،  الحريـات  ثقافـة  مـن 

أنـه ال يسـتهدف املـرأة كجسـد، بمعنـى 

أن السـينما األوروبيـة تبحـث في صياغة 

موضـوع املـرأة كإطـار وقضيـة ال تتعلـق 

بالتجـارة ودر األربـاح، ما يجعـل توظيف 

أن  غيـر   ،
ً
محـاال الدرامـا  فـي  ذلـك 

تخريبـا  تعـد  اليـوم  التحـرش  كوميديـا 

فـي  سـائدين  كانـا  وذوق  لقيـم  متعمـدًا 

املجتمـع، وسـبب هـذه املشـكلة يكمـن في 

حجـم العقد التي تسـكن الجسـد العربي 

وتفترسـه بشـكل وحشـي، ومهمـا سـوقوا 

مـن أفـكار ُمهينـة لجسـد املرأة فـا أحد 

بإمكانـه قبولهـا او السـكوت عنهـا، ومـا 

تـزال مرفوضـة اجتماعيـا، والسـيما من 

قبل النسـاء ملـا تنطوي عليه مـن قلة ذوق 

للحيـاء. وخـدش 

ثقافة وانسحاق
النفـس  علـم  فـي  ُمثبتـة  قاعـدة  "لدينـا 

ينهـك  ثيـر 
ُ
امل تكـرار  أن  علـى  تنـص 

ينسـحب  وهـذا  االسـتجابة،  ويضعـف 

الدرامـا  فـي  األمـور  مـن  كثيـر  علـى 

والسوشـيال ميديـا والحيـاة، باعتبـار أن 

االسـتجابة تضعـف، وبالتالي فـإن تكرار 

الصـورة يجعـل الفكـر يتقبلهـا كنـوع مـن 

الـدم".. وخفـة  واالنفتـاح  التطـور 

السـايكولوجي حـول سـّر  التحليـل  بهـذا 

الصـور  لتلـك  الجمعـي  الوعـي  قبـول 

د.نـدى  فككـت  الهجينـة،  السـلوكية 

قائلـة: ـة، 
ّ
العل أصـل  العابـدي 

املجتمـع  قضبـان  مـن  تبـدأ  تنـا 
ّ
عل  

مـن  املـرأة  فيـه  تعانـي  الـذي  الشـرقي 

ملـح  واحتيـاج  صامـت  عاطفـي  جـدب 

لغـى لديـه صورة 
ُ

لعاطفـة الرجـل الـذي ت

باعتبارهـا  أوتوماتيكيـا  الدونجـوان 

والخشـونة،  الرجولـة  لنمطيـة  معاكسـة 

وبالتالي البيئـة الصلبة والثقافة العرفية 

السـائدة التـي تربـى عليها، حتـى لو كان 

دونجوانـا،  يكـون  أن  يتمنـى  داخلـه  فـي 

الاشـعوري،  بالرفـض  يواجـه  فسـوف 

للصـورة  متعطشـة  املـرأة  تظـل  لذلـك 

املختلفـة عـن صـورة هـذا الرجـل الـذي 

تنشـأ  وهنـا  الشـرقية،  بيئتهـا  تشـاركه 

تلـك العقدة النسـوية لقبول كل ما يصدر 

الشـباك،  فتـى  او  الشاشـة،  بطـل  مـن 

كفنانـات  النسـاء  مسـتوى  علـى  سـواء 

الرفـض  حتـى  بـل  الشـعب،  كعامـة  او 

بطـن لبعـض الفنانـات هـو خـوف مـن 
ُ
امل

الفنانـة  ألن  أكثـر،  ال  الجمهـور  خسـارة 

هـي جـزء مـن تلـك البنيـة االجتماعيـة، 

وتـارة  متحفظـة  تـارة  تجدينهـا  لذلـك 

أخـرى قـد تعانـي ضعفـا مـن الوقـوع فـي 

حـب البطـل مـن طـرٍف واحـد، وهـو فـي 

يخـص  مـا  وفـي  لهـا.  مـؤٍذ  األحـوال  كل 

الفـارق الفنـي ما بـن األمس واليـوم، أنا 

أعتقـد أن الثقافة املجتمعيـة واختاطها 

قطعـا  ينعكسـان  األخـرى  بالثقافـات 

والـرواد  العمالقـة  زمـن  فـي  بالدرامـا، 

إيحـاءات  او  تلميـح  هنالـك  يكـن  لـم 

بـل حتـى  تلـك األمـور،  جنسـية لتسـويق 

فـي  عمـا  اختلفـت  ذاتهـا  زحـة 
ُ
امل ثقافـة 

السـابق، ألن مـا يضحك النـاس في زمن 

اسـماعيل ياسـن او شـكوكو ال يضحكنـا 

اليـوم، ألن إطـار املزحـة اختلـف وإطـار 

التعامـل مـع املـرأة يختلـف في زمـٍن كان 

منبثقـة  عليـا  بقيـٍم  ُمزدهـرًا  الفـن  فيـه 

مـن قيـم املجتمع، لكـن في وقتنـا الحالي 

واملبـادئ  القيـم  مـن  الكثيـر  انحسـر 

والذائقـة الفنيـة برمتهـا، لدينا اختاط 

غيـر مـدروس و )الجمهـور عـاوز كـده(، 

مـا  للنـاس  ق  تسـوِّ أصبحـت  السـينما 

يحبـون ألنهـا تجاريـة بحتـة ال عاقة لها 

الفنيـة.. بالذائقـة 
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رفضنا الخاطب ووضعنا أمامه شروطا 

صعبة عندما يطلب يد إحدى بناتنا، فقد 

وأنا  القصص،  هذه  من  الكثير  سمعنا 

شخصيا أتألم على الفتيات ممن أضعن 

ن 
ّ

يعض واألن  شبابهن  في  الزواج  فرص 

الفرص،  تلك  ضياع  على  الندم  أصابع 

في  املصير  هذا  مثل  لبناتي  أريد  ال  أنا 

املستقبل، والسيما أننا سنرحل عن هذه 

الدنيا ونتركهن وحيدات يواجهن ظروف 

الحياة الصعبة."

البنات .. البنات 
لكن كريمة محمد -أم لعدد من الشباب 

من  األوالد  على  تخشى  ال  والبنات- 

تأخرهم في الزواج ألنهم يحصلون على 

فرصتهم متى شاؤوا، لكنها تخشى على 

الظروف  أن  والسيما  ذلك،  من  بناتها 

االقتصادية الصعبة ال تمكنها من توفير 

دفعها  الذي  األمر  لهن، وهو  حياة الئقة 

إلى تزويج بناتها في سن مبكرة لتضمن 

الحياة،  لهن حياة أسرية وهي على قيد 

أما األوالد فإنهم يستطيعون تدبر حالهم 

تقدم  يمنعه  ال  فالرجل  شاؤوا،  ما  متى 

السن إذا ما أراد الزواج."

يقترب رأي السيد  خالد جميل – 55سنة 

له  مضيفا  كريمة،   السيدة  رأي  من   -

وقلة  "الجهل  قال  إذ  أخرى،  أسبابا 

الوعي يدفعان اآلباء الى تزويج أوالدهم 

هذه  أن  ويتجاهلون  مبكرة،  سن  في 

للزواج  مناسبة  غير  تكون  قد  السن 

وتحمل املسؤولية، وال يمكن للزوج توفير 

يبقى  إنما  كاملة،  األسرة  مستلزمات 

الكثير  توفير  في  األهل  على  معتمدًا 

منها."

معيارية سن الزواج 
في  واالختصاص،  العلم  أهل  يحدد 

البحث االجتماعي، معايير خاصة بسن 

تتناسب  املختلفة  املجتمعات  في  الزواج 

النواحي  من  املجتمعات  تلك  وطبيعة 

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

والتربوية. في هذا الشأن تقول الدكتورة 

كلية   / االجتماع  قسم   – كاظم  سحر 

اآلداب / جامعة بغداد - عن هذه املعيارية 

الزواج  سن  حدد  العراقي  "القانون  إن 

جراء  من  لكن  عشرة،  الثامنة  ببلوغ 

الظروف الراهنة فإن الزواج املتأخر يعد 

الناتجة  السلبيات  رغم  إيجابية،  سمة 

التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  عن 

مهما  الجنسن،  من  الشباب  بها  يمر 

يكون  وقد  الدراسي،  تحصيلهم  كان 

األهل  تشجيع  الزواج  تأخر  أسباب  من 

أعلى  إلى  الدراسة  على  وإصرارهم 

لضمان  طموحا  وأعاها  مستوياتها 

وتحقيق  املستقبلية  الحياة  في  النجاح 

أو  الزوج  اختيار  في  الفرص  أفضل 

بكثير  أفضل  وهذا  املناسبة،  الزوجة 

من زواج تحيط به عوامل الفشل من كل 

جانب لعدم تكافؤ الفرص واألعمار غير 

املؤهلة لتأسيس أسرة ناجحة وسعيدة."

السفر  أحام  "أن  كاظم  تضيف 

خارج  العمل  وضمانات  الشباب  لدى 

في  املهمة  األسباب  من  تعد  الباد 

اآلخر  السبب  هو  مثلما  املتأخر  الزواج 

العمل  عن  البحث  في  الفتيات  لدى 

واالستقال االقتصادي الذي صار أكثر 

إلحاحا لديهن، فاالستقال االقتصادي 

متكافئة،  غير  زواج  فرصة  من  أفضل 

بالزواج  قناعة  توفرت  ذلك  عن   
ً
فضا

املتأخر جراء ارتفاع نسب الطاق."

إذا كانت هذه إيجابيات الزواج املتأخر.. 

فماهي سلبياته؟

ما  "بقدر  كاظم:  سحر  الدكتورة  تقول 

له  فإن  إيجابيات،  من  املتأخر  للزواج 

السلبيات  تلك  بن  ومن  أيضا،  سلبياته 

ما نراه ونلمسه بشكل واضح لدى األسر 

ستقل  إذ  نسبها،  بامتداد  ترغب  التي 

الذكور  أن  كما  اإلنجاب،  نسب  لديها 

نسب  تتقلص  سوف  السن  في  الكبار 

زواجهم بفتيات صغيرات، حسب العرف 

االجتماعي السائد، كذلك تصاعد حدة 

املشاكل واالختافات بن الجيلن: اآلباء 

لكن  بينهما،  الفجوة  واتساع  واألبناء، 

املتأخر  الزواج  يؤثر  أن  بالضرورة  ليس 

إذ  سلبي،  بشكل  واملجتمع  األسرة  على 

املتقدمة واملتحضرة  أن املجتمعات  نجد 

درجات  أعلى  أفرادها  غالبية  يعيش 

التخطيط والتنظيم املبنين على أساس 

القانون والعدالة واإلنصاف االجتماعي، 

ال  مستقرة  مجتمعات  تكون  وبذلك 

تعاني من مشاكل على مستوى العائلة أو 

العاقات االجتماعية."

دراسة
وكشفت الجمعية األملانية للغدد الصماء 

خطر  يرفع  األب  عمر  تقدم  أن  عن 

وليس  أيضا،  باألمراض  الطفل  إصابة 

فقط تقدم عمر األم.

بن  عاقة  عن  الدراسات  وكشفت 

سنة  الـ45  سن  فوق  األب  عمر  تقدم 

التوحد  مثل  بأمراض  الطفل  وإصابة 

 عن خطر حدوث 
ً
والشيزوفرينيا، فضا

تقدم  خطر  أن  العلم  مع  مبتسرة،  والدة 

عمر األب يمتد إلى األم أيضا، إذ يرتفع 

لديها خطر اإلصابة بسكري الحمل وفقا 

والسبب   ،"DPA" األملانية  األنباء  لوكالة 

في ذلك يرجع إلى تدهور جودة الخايا 

الحيوانات  إنتاج  عن  املسؤولة  الجذعية 

وفقا  العمر،  في  التقدم  مع  املنوية 

للجمعية األملانية.

أقترب عمر ولدها من الثاثن، وغالبية 

مع  يلعبون  آباء  وصاروا  تزوجوا،  أقرانه 

تخشى  واألم  معهم،  ويتنزهون  أوالدهم 

على ابنها من عدم الزواج، مثلما تخشى 

فتبقى  القطار  تجاوز  من  البنت  على 

العنوسة  أن  البيت، فهي ترى  عانسا في 

قدر  تكون  مثلما  الرجال  تصيب  قد 

الزواج  في  الفرص  أضعن  ممن  النساء 

أيام الشباب.

أسباب وأسباب:
طالبة  وهي  جميل،  بتول  اآلنسة   تقول 

دراستي  مرحلة  "في  عليا:  دراسات 

الجامعية األولية كان لي رأي في الزواج، 

رأي  مع  اختافا  أو  معارضة  أملس  ولم 

إكمال  على  مصرة  كنت  فقد  العائلة، 

تعليمي وعدم التفكير في الزواج ألنه قد 

يكون معوقا لي في مسيرتي العلمية، فقد 

كنت مصرة على إكمال تعليمي والبحث 

تحقيق  بغية  مناسبة  عمل  فرصة  عن 

وذلك  االقتصادية،  واستقاليتي  ذاتي 

أن  بعد  الحقا،  يأتي  الزواج  بأن  إليماني 

أحقق مشروعي الدراسي الطموح." 

أول طارق لباب البيت! 

بينما اتفق رشيد صاحب – 50 سنة- مع 

زوجته على تزويج بناته بأول طارق لباب 

البيت، فّسر صاحب هذا االتفاق بالقول: 

"أنا وزوجتي نخشى عنوسة البنات إذا ما 

تكررت شكاوى السيدة حنان كريم من عدم رغبة ولدها البكر في الزواج على الرغم من العروض 
املتكررة لألقارب وترغيبه باالقتران بواحدة من بناتهن، ودائمًا ما كانت تكرر أن "ولدها شاب 
مستقيم ووسيم وموظف براتب شهري ثابت وبإمكانه تحمل مسؤولية العائلة في حال اقترانه 
بفتاة يقتنع بها كزوجة." 

لم يعد أولوية لجيل 
يفكر بطريقة أخرى

الزواجالزواج
 فكرة الطائي

الدكتورة سحر كاظمالدكتورة سحر كاظم
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ترجمة / الشبكة
ليس عليِك التضحية بالدفء والراحة تحت اسم املوضة، فقد وجد املصممون 

لشتاء 202١-2022 طرقا إلضفاء األناقة على أكثر القطع راحة، مثل املعاطف 

والسراويل الضيقة.  

على  القدرة  حول  تدور  فهي  صعبة،  أو  معقدة  ليست  الشتاء  هذا  صيحات 

إذا  أو  العطلة،  حفات  إلى  حتى  أو  العمل،  إلى  تصلن  أكنِت  سواء  التكيف،   

كنت تنوين دّس رأسك بقوة بن وسائد األريكة، يمكن لهذه القطع أن تفعل كا 

األمرين. قبل ذلك، لدينا ست من صيحات الشتاء املفضلة، يمكنِك البدء في 

التسوق اآلن على أساسها. 

الشتوية  واملعاطف  املطبوعة  تر  السِّ الرتداء  جدًا  رائجة  املوضة  تبدو   ،
ً
مثا

املنقوشة باألشكال الهندسية، أو تلك التي تعنى بنشر املاركات التجارية مثل 

ماركة "بربري" و"فندي"، وأيضا ماركة "لويس فيتون." وقد تجدين أن املوضة 

اللبس،  حرية  األفراد  منحت  ألنها  قبل  ذي  من  أكثر  سلسة  عملية  أصبحت 

كارتداء البنطلون الجارلستون املنقوش مع بليزر أو شيميز )قميص( مشّجر 

أو مخطط، وهكذا، مع إضفاء ملسة الجلد على األقمشة.

عا، 
ّ
 هذه السنة يعتبر الجلد سيد املوضة بكل أشكاله، إن كان طبيعيا أو ُمصن

التي يطلق  أو  املدرسية،  القصيرة، شبه  التنانير  أن  التسوق  وقد تجدين عند 

عليها  )التنورة االسكتلندية(، أو التنورة ذات الكسرات )البليسيه(، متوفرة 

ذات  السترة  ارتداء  مع  واألطوال،  األشكال  وبكل  العاملية  األسواق  في  بكثرة 

الياقات املدورة، كما عادت موضة املعاطف النازية ذات الطبقات املتعددة على 

الكتف وبأزرار صفن، وأكمام بأربطة وحزام. إن طغيان منظر املعاطف هذه 

السنة يعتبر من أبرز سمات املوضة، والسيما تلك املعاطف املطرية املصنوعة 

من الكتان املقاوم أو املبطن بالباستيك. 

مدت أيضا صيحة اللون الواحد، او ما يسمى بموضة )املونوكروم(، إذ 
ُ

وقد اعت

تتمكن السيدة من  تنسيق كل القطع  التي ترتديها من نفس  اللون، أو بظال 

يمكن  التي  األلوان  أسهل  ومن  اللونية.  العائلة  نفس  من  درجات  من  قريبة 

تنسيقها بهذا األسلوب األبيض واألسود، او األلوان )النيود(، البيج وتدرجاته، 

مثلما أطلت جينيفر لوبيز في الصورة األخيرة. مع التمنيات  لكم بشتاء بارد 

كي تتمتعوا بدفء املوضة.

في شتاء 2021-2022 
اعرفيها قبل التسوق

ستة اتجاهات 
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ــا  ــي يحبه ــاق الت ــن األطب ــات م ــلطات واملقّب ــق الس ــر طب عتب

الجميــع، وتحــاول رّبــات البيــوت إدخــال مكونــات جديــدة 

تضفــي علــى طبــق الســلطة الطعــم اللذيــذ والشــهي، وكذلــك 

ــع  ــب م ــي تتناس ــة الت ــاق املرن ــن األطب ــلطة م ــق الس ــإن طب ف

مكّونــا  معــا  ســنجّرب  اليــوم  املتناقضــة..  املكونــات  جميــع 

ــا  ــيكون طبق ــور(، وس ــان العصف ــة لس ــو )معكرون ــدًا، ه جدي

لذيــذًا وشــهيا ويتناســب مــع األطبــاق الرئيســية كافــة.

املكونات: 
١- كوب من معكرونة لسان العصفور. 

2- حّبة فلفل أحمر كبيرة. 

3- حّبة طماطم كبيرة. 

4- حّبة خيار كبيرة. 

5- كوب من حّبات الرمان. 

٦- كوب من الخس املفروم.

7- حّبة جزر كبيرة. 

8- ملح وفلفل أسود. 

٩- نعناع مجفف. 

١0- نصف كوب من عصير الليمون. 

١١- نصف كوب من زيت الزيتون. 

١2- ملعقة صغيرة من الخردل. 

١3- ملعقة صغيرة من صوص الصويا )اختياري(.

١4- ملعقة كبيرة من دبس الرمان. 

طريقة اإلعداد :
ــح،  ــع املل ــاء م ــن امل ــة م ــف كمي ــار نضي ــى الن ــدر عل ــي ق ١- ف

ــور،  ــان العصف ــة لس ــف معكرون ــم نضي ــي، ث ــى يغل ــرك حت ويت

ويتــرك حتــى ينضــج ويصفــى مــن املــاء ويتــرك ليبــرد تمامــا.

تقـــــــــــــطع   -2

طم  لطمـــــــــــــا ا

األحمــر  والفلفــل 

قطــع  إلــى  والخيــار 

صغيــرة وتوضــع فــي كاســة 

الخــس  إليهــا  يضــاف  عميقــة، 

الرمــــــــــــــــــــان. وحبــات  املفــروم 

الخليــط  إلــى  ويضــاف  ويبــرش  الجــزر  يقشــر   -3

ــات،  ــط املكون ــى تختل ــة حت ــات بامللعق ــزج املكون ــابق، وتم الس

ثــم نضيــف املعكرونــة الناضجــة إلــى الخليــط وتمــزج مــع 

األخــرى. املكونــات 

ــة مــن امللــح والفلفل األســود 
ّ

4- فــي كاســة صغيــرة، نضيــف رش

ودبــس الرمــان وزيــت الزيتــون وعصيــر الليمــون والخــردل 

حتــى  جيــدًا  تخلــط  املجفــف،  والنعنــاع  الصويــا  وصــوص 

نحصــل 

على صلصة سميكة القوام.

5- تضــاف الصلصــة إلــى خليــط الســلطة وتمــزج بامللعقــة 

حتــى تتجانــس املكونــات جميعــا وتتشــّرب املعكرونــة والخضار 

ــى األقــل فــي الثاجــة  بالصلصــة، تتــرك ملــدة ربــع ســاعة عل

ــم. ــل التقدي قب

 في إعداده..  
ً
وقتا طويا

املكّونات : 
الجلد  )منزوع  دجاج  صدر  كيلو   -١

والعظم(.

دهن  أو  شحم  من  غراما   ١50  -2

الخروف. 

3- بصلة مبروشة. 

4- فصا ثوم مبروشان. 

5- نصف صمونة  دائرية. 

٦- ملح وفلفل أسود. 

7- ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة. 

8- ملعقة كبيرة بابريكا. 

٩- ثاث ماعق كبيرة  طحن. 

١0 - ملعقة كبيرة من الكاري. 

طريقة اإلعداد:
مكعبات  إلى  الدجاج  صدر  يقطع   -١

أو  الطعام  محضرة  في  توضع 

والصمون  الخروف  لّية  مع  )املفرامة(، 

ويفرم الخليط مرتن حتى يصبح ناعما 

جدًا.

املفروم  الدجاج  صدر  خليط  يوضع   -2

البصل  إليه  ويضاف  عميقة،  كاسة  في 

)الكمية  والبهارات  املبروشن  والثوم 

حسب الرغبة(. 

السابق  الخليط  إلى  الطحن  يضاف   -3

تتجانس  حتى  جميعا  باليد  ويمزج 

متماسكة  عجينة  على  لنحصل  املكونات 

غير لزجة )أي ال تلتصق باليد(. 

ساعة  ملدة  الثاجة  في  املزيج  نضع   -4

الثاجة  من  نخرجه  ثم   ، األقل  على 

متساٍو  بحجم  األقراص  بتشكيل  ونقوم 

قدر اإلمكان ويوضع في صينية فرن.

5- كذلك من املمكن أن ُيقلى الخليط في 

مقاة على النار ويترك حتى يشقر لونه 

ثم يرفع من النار ويقدم.

في  الخليط  وضع  أيضا  املمكن  من   -٦

حرارة  بدرجة  ليشوى  فرن  في  صينية 

حاملا  الفرن  من  نخرجه  ثم  متوسطة 

يشقر لونه.

قدم األقراص ساخنة مع البرغل أو 
ُ

7- ت

السلطات  مع  باردة  تقدم  كذلك  الرز، 

والخبز.

في  األقراص  توضع  أن  املمكن  )من 

صينية في البراد وتترك حتى تجمد، ثم 

تخرج وتوضع في أكياس خاصة وتخزن 

لتقلى عند الحاجة(.

الكمية تكفي لخمسة أشخاص 

تغريد العبدلي

الكمية تكفي 10 أشخاص 

سلطة لسان سلطة لسان 
العصفور الملّونةالعصفور الملّونة

   جميعنا نبحث عن الوصفات الصحية  

هناك  وليس   ، التحضير  سهلة  السريعة 

الدجاج،  من  ة 
ّ

املعد األطباق  ينافس  من 

سنتعلم  اليوم  الدجاج.  صدر  والسيما 

تعتبر  التي  الدجاج،  كفتة  عمل  طريقة 

إعدادها  املمكن  من  التي  األكات  من 

االستخدام،  لحن  البراد  في  وحفظها 

أو تقدم كطبق رئيس في العشاء، أو حتى 

في  إعدادها  املمكن  من  كذلك  الغداء، 

املناسبات ألنها طبق شهي لذيذ ال يأخذ 

أقراص الدجاج
اللذيذة 
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التي  الدائرة  من  للخروج  ورغبة  تحررا  أكثر  تبدون   

جديدة  هواية  تجربة  يحاول  والكثير  بكم،  تحيط 

تعريض  من  حذار  صحيا:  له.  املتعة  من  جانبا  تضفي 

املقبل  الوقت  خال  كبير  ملجهود  أنفسكم 

في  حظا  األوفر  انتم  ماليا:  املبادرة.  وتجنب 

. أعمالكم  سير  خال  من  نحوكم  املال  تدفق 

انتم في وضع صعب نسبيا، فالوقت التكويني ال يشجع إلنجاح 

الحصول  ألجل  العمل  رئيس  يلتقي  من  ومنكم  مبادراتكم، 

الراحة  من  الكثير  إلى  حاجة  في  أنتم  صحيا:  الدعم.  على 

 
ً
تداخا يجري  قد  والبعض  املقبلة  األيام  خال 

طبية.  لفحوص  نفسه  يخضع  او  جراحيا 

خارجي. بسفر  القيام  في  تنجحون  السفر: 

منكم،  الكثير  أمام  متاحة  السفر  فرص  تبدو   

ومتابعة  عليا  دراسة  موضوع  يشغله  والبعض 

قضائي.  بقرار  مرتبطة  قانونية  مهنية  متعلقات 

من  يمكنكم  ايجابي  جو  هناك  اجتماعيا: 

املعلقة. مطالبكم  من  بعض  تمرير  خاله 

ويبدو  اليوم  لهذا  عبئا  تشكل  املالية  مصروفاتكم  تزال  ال   

لهذه  مثالية  ليست  أجواؤكم  الجدي.  التعامل  عليكم 

التغيير.  عن  يبحث  ملن  الوقت  لبعض  وتحتاجون  األسابيع 

واالنتباه  حولكم  يدور  مما  والحذر  االنتباه  عليكم 

فرص  أمامكم  تبدو  السفر:   . النفسي  للوضع 

للهجرة. طلبا  او  خارجي  بسفر  القيام 

وتجنب  الزوجية  لعاقاتكم  حلول  إيجاد  عليكم 

األسابيع  خال  العاقات  هذه  تنهار  فقد  االختاف، 

في  يكمن  الحقيقي  فالسبب  الشريك،  ل  وتحمُّ املقبلة 

من  على  ضغطا  مسلطا  التكوينية  الزوايا  ضيق 

عليكم  ماليا:  تكوينيا.  عاطفيا  فشا  يشكو 

منكم.  بالكثير  تحيط  مالية  مصاعب  تخطي 

دراسة  او  بسفر  مرتبط  موضوع  إجراءات  متابعة  يمكنكم 

رغباتكم  لدعم  الحظ  يقف  اآلخرين.  لدعم  يحتاج  لكن 

لذا  املقبلة،  واأليام  الفترة  هذه  خال  واملالية  العاطفية 

بالحماس  واالستمرار  املتواصل  العمل  عليكم 

ماليا:  مبادراتكم.  أثناء  ضجة  إثارة  وعدم 

. املالي  الجانب  في  ملحوظ  تدريجي  تحسن 

العاطفية  لعاقاتكم  مخرج  إيجاد  على  تساعد  ال  أجواء 

عدم  يشكو  ملن  الفترة.  لهذه  أفضل  لواقع  املتوترة 

فالوقت  أنابيب  طفل  برنامج  يدعم  ال  الوقت  اإلنجاب 

هذا  في  العراقيل  تتخلله  وقد  سلبيا  يعد 

يحدث  قد  تكويني  تغير  هناك  الجانب. 

التعامل. في  وأسلوبكم  تفكيركم  في  تغييرا 

بالتعامل  يسمح  مريح  وضع  في  لستم  اليوم  هذا 

مع  التواجد  أثناء  أكثر  مرونة  وإبداء  بدبلوماسية 

أو  عقار  ملكية  نقل  عملية  في  يرغب  من  العائلة. 

الوقت  هذا  يمكنكم  للسكن  بيت  عن  البحث 

ينجح  السفر:   . املوضوع  هذا  على  التأكيد 

وقصير. سريع  بسفر  القيام  في  منكم  الكثير 

مكاسب  على  الحصول  في  تسهم  ظروف  خلق  في  نجاحكم 

مالية أفضل يحتاج إلى وقت تكويني يخدم تحرككم للحصول 

موضوع  إثارة  عدم  عليكم  العائلة  في  مالية.  مطالب  على 

كثيرا  يشجع  ال  فالوقت  العائلة  أفراد  أحد  يخص 

في هذا االتجاه. عاطفيا: وقت يدعم حظوظكم 

العقبات تخطي  على  ويساعد  العاطفية 

وهللا اعلم

منكم  الكثير  يشجع  أفضل  حيزا  يدخل  املهني  الجانب 

حياتكم  رافقت  التي  الصعوبات  بعض  من  التخلص  في  

بموازاة  التحرك  عليكم  املاضيتن،  السنتن  خال  املهنية 

الحصول  ممكنة  بنتائج  والقبول  الحظ  هذا 

أمام  انتم  العوائق.  هذه  من  تدريجيا  للخروج 

. لخصام  تتعرضون  قد  ايجابية  غير  أجواء 

وتبدو عليكم  والنفسي  التحسن الصحي  باتجاه  تنتقلون  أنتم   

جزءًا  تستعيدون  كما  اليوم،  لهذا  واضحة  االرتياح  إشارة 

املبذول  الجهد  نتيجة  انخفاضها  بعد  البدنية  طاقتكم  من 

عدم  حاولوا  ماليا:  التكوينية.  الزوايا  وضيق 

منكم  املقربن  وكفالة  إقراضه  آو  املال  إهدار 

العمل. هذا  نتيجة  الحقا  تندمون  فقد  ماليا 

حولكم،  ملن  واالنتقاد  التذمر  طابع  عليه  يبدو  الكثير 

فيها  طرف  لستم  مواضيع  في  أنفسكم  زج  عدم  حاولوا 

من  للكثير  تحتاجون  شخصيا  ذلك.  في  تفشلون  فقد 

وعدم  الصبر  مع  اليوم،  هذا  خال  الحظ 

وقتا  تجتازون  انتم  الرأي.  إبداء  في  التسرع 

.
ٍّ

متأن بشكل  األمور  دراسة  عليكم  لذا  متقلبا، 

الكلمات االفقية 

١- صاحب الصورة ممثل  عراقي 

كوميدي.

2-للتمني )م(، خصم . 

3- والدة، علقم

4- ماركة سيارة. 

5- مسلسل عربي )م(، النسر 

مبعثرة 

٦-  سارق، جميع كيس 

7- فنانة عربية قديرة 

8- غم )م(، بويول )مبعثرة(. 

٩-نادي كرة قدم تشيكي، حرف 

نصب

١0-العب كرة قدم عراقي

الكلمات العمودية 
١- تشكيلي عراقي راحل 

2- ماء بالعامية، من االصنام في 

الجاهلية 

3- عكس سري )م(

4- ممثلة سورية قديرة، نصف بعيد 

5- ربط، قديم باالنكليزية 

٦- من االمراض )م(

7- شظف العيش، ممثلة ومطربة عربية 

)م( 

8- سفينة الصحراء

٩- علم مذكر 

١0- نشتم، ابداع )م( 

سنة  عشرين  كل  تحدث  ظاهرة  هي 

املجموعة  كوكبي  أكبر  )اجتماع(  باقتران 

مجموعة  في  وزحل(  )املشتري  الشمسية 

نجميه )البرج الشمسي( وتستمر سنتن، 

الكوكبن  اجتماع  عند  العادة  جرت  وقد 

والحروب  الطبيعية  الكوارث  تحدث  أن 

هناك  وأن  العالم  في  الكبيرة  واألحداث 

هذه  إن  األكبر.  الحيز  يأخذ  كبيرًا  حدثا 

وتعطيها  األحداث  تضخم  الظاهرة 

وأيضا  الحقيقي،  حجمها  من  أكبر  صبغة 

معها  تجلب  الظاهرة  هذه  تأتي  عندما 

املتغيرات السياسية 

عية  جتما ال ا و

واالقتصادية، فهي ال 

تعرف حدود الوقوف 

في  حدث  ما  حي  وكمثال  املنتصف.  عند 

سنتي )١٩١٩و١٩20( من نظام عاملي في 

عاما  بعشرين  وبعدها  األوسط،  الشرق 

١٩3٩و١٩40،  بن  الثانية  العاملية  الحرب 

االتحاد  بن  الخنازير  جزر  في  حدث  وما 

اندلعت  التي  واألزمة  وأمريكا،  السوفيتي 

األوسط:  الشرق  في  واالنقابات  آنذاك 

انقاب العراق ١٩58 و١٩5٩و١٩٦0وأيضا 

نظام  إطاحة  في  الكبير  التغير  ذلك  بعد 

سنة  أفغانستان  الروس  واجتياح  الشاه 

التجارة  أبراج  ١٩7٩و١٩80وايضا أحداث 

من  رافقها  200١و2002وما  العاملي 

النظام  وإزالة  أفغانستان  احتال  أحداث: 

في العراق.

نعيش  التي  الظاهرة  إلى  نصل  نحن  وها   

صداها منذ سنة  )2020و202١( وسمتها 

أربكت  وباء كورونا وما رافقها من أحداث 

سنتن  تستمر  الظاهرة  هذه  العالم. 

حتى  تداعياتها  وتستمر  وشدتها  بتقلباتها 

يعني  ما  الاحقة،  الظاهرة  إلى  الوصول 

إننا قد نشهد انتشار أوبئة بن فترة وأخرى. 

ما يؤسف له هو إننا في العراق صنيعة هذه 

الظاهرة منذ سقوط بغداد على يد هوالكو 

ظاهرة  أيضا  وهي   )١258-2-١5( في 

نسق. أخيرًا وصلنا إلى إجراء انتخابات في 

ظل هذه الظاهرة، وهنا ستكون مخرجاتها 

نحن  السابقة،  الحكومات  باقي  تشبه  ال 

اآلن في أواخر أيام هذه الظاهرة الصعبة 

مع نهاية هذه السنة.

ظاهرة النسق الكونية

الباحث الفلكي.. علي البكري

الكلمات المتقاطعة
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تقاسمنا الحياة بيننا بحلوها ومرّها, مضت السنة 
األولى على زواجنا بدون إنجاب, بعدها أنجبت بنتًا 

جميلة في السنة الثانية من زواجنا، فرح األهل 
واألصدقاء وكل مْن يحبنا.

الميزان
الدهرُ نصفان, وأحتار أيهما أختار, والى أين ينتهي الترحال؟

قد أكون مخطئة في ظني باألقدار, وأعلم جيداً أننا ال 
نحتار, بل نطّوع األقدار أو ننصاع!

آه, وبعد.. ماذا ترتجي أيها القلب الذي أتعبتك السنون 
وتركتك لعبة بيد األقدار..عندها فقط سأعرف كيف أختار.

فالدهرُ.. نصفان!!

فقدت ابنتها.. ثم عقلها 
رجاء خضير

ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال

في

روت لي )ج( حالة تعرضت لها، هي نفسها 

على  ونشد  نسمعها  فتعالوا  الحكاية،  بطلة 

ّر.
ُ
يديها على صبرها الطويل وانتظارها امل

قالت )ج(:

العلم  تحب  الحال  متوسطة  عائلة  من  أنا 

واملعرفة كثيرًا, وألن والدّي لم ينجبا سواي، 

فقد اهتما بي وأغدقا على تدريسي الكثير.

للتأكد من سبب  كان والداي كثيرا السفر, 

السفر  أخذ  وقد  سواي,  إنجابهما  عدم 

منهما الكثير من املال والقوة الى أن اقتنعا 

إنجابي  لهما  أرادت  الله  مشيئة  بأن  أخيرًا 

فقط.

أردد  كنت  –الامقصودة-  وبطفولتي 

عليهما دائما عبارتي )الله يحبني وجعلني 

ألغّير  مضٍض  على  يبتسمان  وحيدتكما(، 

أنا املوضوع.

بن آونة وأخرى كنت أالحظ الحزن واليأس 

ال  يجيبني:   
ُ

أسأله وحينما  أبي,  وجه  على 

تشغلي نفسك بأموٍر أكبر من عمرك, فأرّد 

اآلن  وأنا  والدي,  يا  كبرت  )لكني  له  وأقول 

شيء(,  كل  أفهم  االبتدائي,  السادس  في 

أحزن  حينها  رأسي,  ويقّبل  فيحتضنني 

ببرودة  أشعر  نفسه  الوقت  وفي  أجله  من 

مشاعره, وقتها لم أعرف ملاذا هو كذلك!

 أمي عن حزن والدي الدائم وشرودِه 
ُ

سألت

بدراستِك  أهتمي  لتجيبني:  ينتهي  ال  الذي 

فقط. 

أضافت )ج(:

دراستي   
ُ

وأكملت سريعة,  السنون  مضت 

مباشرة  التخرج  بعد  األجواء.  هذه  وسط 

الذي  البنه  يخطبني  الكبير  عمي  زارنا 

زيارة  تطل  لم  أخرى,  محافظة  في  يعمل 

بيتنا,  من  غاضبا  خرج   ،
ً
طويا وقتا  عمي 

غضب  سبب  خروجه  بعد  والدي  ليفسر 

في  الفاشل  البنه  يخطبني  جاء  فقد  عمي, 

رفضا  رفضه  والدي  ألن  وغضب  دراستِه, 

قاطعا!!

سألته أمي: وملاذا هذا الرفض؟

أجابها بعصبية: إن ذريتنا قليلة وإذا استمر 

فسينقرض  بيننا  فيما  بالتزاوج  الحال 

أنه شاب فاشل، وأخي لم يفهم  نسلنا، ثم 

له  إهانة  رفضي  واعتبر  كامي  معنى 

بيننا،  فيما  العاقة  انقطعت  لذلك  والبنه. 

يأتون  أنهم  وتاحظ  تؤكد  كانت  أمي  لكن 

بن فترة واخرى الى املنطقة ويسألون عنا! 

 ثم أكملت قصتها:
ً
صمتت )ج( قليا

بعد عملي بفترة وجيزة تقدم أحد أصدقاء 

ايضا  يعمل  الذي  البنه  وخطبني  والدي 

ألنه  والدي,  وافق  عملي،  مقر  من  قريبا 

الزواج  تم  حميدة،  أخاق  ذو  جيد  إنسان 

وفرِحة  سعيدة  كنت  أتوقعها,  لم  بسرعة 

بيتا  لي  جّهز  أنه  سيما  وال  الزواج،  بهذا 

 عن أهلِه.
ً
 مستقا

ً
جميا

ومّرها,  بحلوها  بيننا  الحياة  تقاسمنا 

بدون  زواجنا  على  األولى  السنة  مضت 

إنجاب, بعدها أنجبت بنتا جميلة في السنة 

الثانية من زواجنا، فرح األهل واألصدقاء 

 يحبنا.
ْ

وكل من

من  يحذراني  كانا  والدّي  أن   
ُ

الحظت

مخاوف ما! تخُص ابنتي, كنت أجهل مصدر 

كلما  التي  ابنتي  على  وقلقهما  خوفهما 

السبب!  تكبر مخاوفهما، وال أعرف  كبرت 

وفي يوم سألني زوجي: لَم كل هذا القلق من 

 :
ُ

والديك تجاه ابنتنا )حفيدتهما(؟ فأجبته

من حبهما لها.

لدخول  مؤهلة  أصبحت  ابنتنا   كبرت 

 
ُ

رأيت وهنا  األطفال,  كبقية  الروضة, 

عدم  على  وإصرارهما  وأبي  أمي  ممانعة 

ذهابها الى الروضة!

كه الغضب 
ّ
استغرب زوجي من ذلك, بل وتمل

وال  مايفيدها,   
ُ

أعرف ابنتي  هي  لي:  وقال 

يجوز التحكم بنا!

حدثت والدّي بما قاله زوجي وبأنه يتضايق 

ولم  صمتا  شؤوننا،  في  تدخلهما  كثرة  من 

سرًا  يخفيان  أنهما  واحسست  شيئا،  يقوال 

مَا!

ولم  وتكرارًا,  بل  مرارًا  معهما  حاولت 

أستطع معرفة سر خوفهما على ابنتي.

دخلت ابنتي الروضة, ثم االبتدائية, ويشهد 

الله كم كان عذابي خال هذه الفترة, فأنا 

بن نارين: نار والدّي، وزوجي وقلقه، الذي 

تربية  أسلوب  في  حٌر  بأنه  يومَا  يشعر  لم 

ابنته.

 
ُ

لــ )ج(- فزرت -والحديث  يوما  اضطررت 

املقهى  الى  والدي  خروج  وقت  في  والدتي 

خوفهما  عن  مطلقة  بصراحة  وحدثتها 

أنا  نعرفه  ال  شيئا  يعرفان  هل  ابنتي,  على 

ووالدها؟ وهل... وهل؟ 

مني  وطلبت  وأسكتتني  أمي  صرخت 

سبب  ويعرف  والدي  يأتي  أن  قبل  الخروج 

اليدين  صفر  خرجت  وهكذا  لهما!  زيارتي 

من بيت أهلي.

فرحنا  وكان  دراستها,  في  ابنتي  تفوقت   

هادئة  حياتنا  سارت  كذلك  يوصف,  ال  بها 

آخر،   
ً
طفا إنجابنا  قدرة  عدم  باستثناء 

وايضا تدخل أهلي ومخاوفهما على ابنتنا.

االبتدائي,  السادس  في  ابنتنا  وأصبحت 

جائحة  بسبب  بالبلد  ت 
ّ
أمل التي  وللظروف 

كورونا, كنت أتابع دراستها في البيت, وإذا 

ما احتاجت شيئا أخرج أنا معها او والدها، 

وصية  وهذه  بمفردها،  تخرج  نتركها  ال  إذ 

أهلي لنا، نرافقها حتى وإن زارت صديقتها 

نذهب  ثم  البيت,  الى  نوصلها  جارتنا, 

ووالدها-  -أنا  داومنا  اثناء  أما  ونعيدها، 

ألنها  والدها(  )أم  جدتها  معها  فنترك 

قريبة من بيتنا.

في  بي  زوجي  أم  اتصلت  ربيعي  يوم  في 

تبكي  سمعتها  عادتها,  غير  على  الدائرة 

وتدعوني للعودة فورًا الى البيت, ولم أسمع 

او أعرف ما بها، أخبرت زوجي وعدنا الى 

عند  تجمعوا  قد  الناس  أن  لنجد  البيت 

 أمي وأبي قد وصا قبلنا، وأم 
ُ

بابنا، ورأيت

زوجي تفترش األرض باكية صارخة وتقول: 

أنا لم أرسلها، هي التي أرادت الشراء من 

املحل،  وأشارت الى املحل القريب من بيتنا, 

ولم  ساعة  قبل  خرجت  ابنتنا  أن  فعرفنا 

أكد  الذي  املحل  صاحب  عنها  سألنا  تعد، 

صديقاتها  الى  وذهبنا  تأِت،  لم  بأنها  لنا 

والجواب ذاته )لم  الاتي يجاورننا كافة، 

وأنا  أعصابي   
ُ

وفقدت جنوني   
َّ

جن تأِت(.  

واألسواق  القريبة  الشوارع  في  عنها  أفتش 

 الى البيت ألرى زوجي قد 
ُ

دون فائدة, عدت

املستشفى،  الى  ونقلوه  قلبية  نوبة  أصابته 

والدي  بوجه  تشخصت  السائلة  نظراتي 

الذي امتقع لونه وارتجفت شفتاه, وتقدمت 

سألته  الهستيري  صوتي  وبأعلى  نحوه 

 كنت خائفا عليها, 
ْ

والكل يسمع:  يا أبي ممن

حاول  عليها,  العثور  في  والدي  يا  ساعدنا 

ضمي الى صدره، لكنني دفعته بقوة عني, 

ألجد أمي تهدئني وتقول: ستجدها الشرطة 

ألرى  وصرخت،  وصرخت،  الله.   شاء  أن 

التي ال  ابنتي  الواقفن يبكون معي على  كل 

أعرف مصيرها!

ألخرج  حقيبتي  الى   
ُ

وقفزت تذكرت  ثم 

طفت ويريدون فدية!
ُ

هاتفي: قد خ

رقمي  وأعطيه  ما  شخص  عليها  يعثر  قد 

ليتصل بي!!

أن  بعد  بنا  وتتصل  الشرطة  تجدها  قد 

حصلت على أرقامنا،

و.... قد .... وقد....

حاول الجميع إسكاتي من العويل والصراخ 

وأنا   
ُ

غفوت كيف  أعرف  ال  فائدة،  دون 

رأيت   
ُ

صحوت وحينما  بالهاتف،  ممسكة 

فصرخت:  حولي,  زوجي  وأهل  وأبي  أمي 

املراقبة،  كاميرات  املراقبة،  كاميرات 

فأجابني شقيق زوجي: فتشت الشرطة فيها 

لكنها وجدتها معطلة ال تعمل!!

للذئاب  فريسة  ابنتي  أصبحت  إذن، 

البشرية؟ أم هي دفعت ثمنا لحقٍد دفن من 

ت الطريق إلينا, 
ّ
قبل أقربائنا؟ أم أنها ضل

وتاقفتها إيدي السوء.. لتتاجر بها؟!

األولى  والسنة  بل  واألسابيع،  األيام  مرت 

او  وجودها  على  دليل  وال  فقدانها,  على 

بشلل  والدها  وأصيب  الله-  سمح  -ال  موتها 

 بكآبة شديدة عشت في 
ُ

نصفي، وأنا أصبت

احتضان  هو  عملي  إثرها،  على  أهلي  بيت 

صوت  ألسمع  يوما  سيرن  الذي  الهاتف 

ابنتي.... 

 خطفوها!!! أو.... أو.... والبقية 
ْ

او طلبات من

للزمن.
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خضير الحميري
البيئة من التعابير التي بدأت باألنتشار منذ سبعينات القرن 

الفائت، حن بدأنا نسمع بمنظمات "حماية البيئة" و"الدفاع 

عن البيئة" و"الكرين بيس" وأحزاب الخضر ، و ان إهتماما 

حقيقيا لألمم املتحدة بالبيئة لم يسجل قبل عقد السبعينات، 

مؤتمر  عن  منبثفا  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  تشكل  حن 

ستوكهولم عام ١٩72، ومنها بدأنا نسمع البيئة األجتماعية ، 

البيئة الطبيعية، البيئة الثقافية، والبيئة العائلية.. في إشارة 

والثقافي  والطبيعي  األجتماعي  بمحيطه  األنسان  لعاقة 

والعائلي..

بعشرات  الجديدة  املصطحات  بتوليد  املغرمون  تمتع  وهكذا 

تخطر  أخرى  كلمة  بأي  بيئة  كلمة  لصق  خال  من  التعابير 

الجديدة  الضيفة  إستقبلنا  كيف  نذكر  ومازلنا  البال،  على 

التزويقية،  املقاالت  بعشرات   2003 عام  بعد  )البيئة( 

لها  فخصصنا  األستقبال  في  وبالغنا  املستقبلية،  والبرامج 

وزارة تحتوي مكاتب أنيقة وكومبيوترات وعشرات املوظفن 

الدورات  لعقد  فلكية  ومخصصات  والخبراء،  والتقنين 

الوافد  على  والتعرف  للتعريف  واأليفادات  واملؤتمرات 

أحسن  حد  )مفيش  املتقدم  للعالم  نقول  وكأننا  الجديد، 

من حد(.. ومع ذلك ظلت البيئة الحقيقة التي تحيطنا، من 

ومياه  وحيوانات  وطيوروأسماك  وأشجار  وحدائق  طبيعة 

أستخدمت  ألنها  العاثر  حظها  تندب  ونجوم،  وغيوم  وهواء 

بعد  نفسها  وجدت  ثم..  التغيير،  حفلة  في  مسرحي  كديكور 

األهمال  غبار  تحت  مركونة  الستار  وإسدال  الحفل  إنتهاء 

وتال النفايات.

إهتمام  على  الرد  في  األستجابة  سريعة  بطبيعتها  البيئة  و 

أن  وما  بالنمو،  تجيبك  حتى  نبتة  تسقي  أن  فما  املهتمن، 

تنقذ  أن  وما  بالجريان،  لك  تستجيب  حتى  ساقية  تنظف 

حى  بها  تحيط  التي  النفايات  أكداس  من  مدرسة  محيط 

يستجيب لك الهواء املنعش..

الرد على إهمال املهملن أيضا،  وهي سريعة االستجابة في 

جفاف، وتلوث، وأمراض، وقوارض، وشحة مياه..

أخشى أن يفكر البعض في معالجة أزمة البيئة، على طريقة 

معالجتنا ألزمات الشحة  في الطماطة والبصل والباذنجان.. 

عبر فتح باب األستيراد!



ذكريات عراقية

قاّص األطفال 
العالمي!

دار ثقافة األطفال جمعت 
أسرة لم تتكرر خالل عملي في 

العراق واليمن وسورية، لكنها 
امتازت بشّلة ضاحكة وساخرة 

صاحبة مقالب، على رأسها 
مالك املطلبي، املعلم األول الذي 

ال يكف عن تقليد األصوات 
في الهاتف، وينسج املقالب 

بالجميع تقريبًا، وبالسم محمد 
وعبد اإلله رؤوف وشفيق 

مهدي وكاتب هذه السطور، وقد 
يشترك فيها منصور البكري 
وعبد الرحيم ياسر وسامي 

عباس وآخرون.

 ربما كانت أكثر مقالب مالك املطلبي خطورة ما فعله مرة، لو تم حتى اآلخر!

كان مقرنا وقتها في الوزيرية، وقد التحق بالعمل معنا كاتب اسمه "ح"، مبتسٌم دوما 

ر له القليل، لذا كان دائم الشكوى من ذلك، وهو دائم 
َ

با سبب، يكتب كثيرًا، وُينش

املديح لعمله، ويذكر أن فانا قال له كذا وفانة كذا، وأنه مهضوم الحق بن عتاولة 

في  وقتها.  قصص  مجموعة  له  صدرت  وبصعوبة  جدًا،  مظلوما  نفسه  ويعد  الدار، 

تلك األثناء كان مالك املطلبي يعمل معاونا للمديرة العامة في مكتبه بالدور الثاني، 

زميلنا  فاستدعى  بولونيا،  في  تمنح  الطفل  وفن  آداب  في  مشهورة  جائزة  وهناك 

يكتب  أن  ومصمما-  خطاطا  -كونه  منه  وطلب  بولونيا،  خريج  محمد  باسم  الثاني 

رسالة بالبولونية ويرسم ختما وتوقيعا باألخضر، بعد ساعتن كان باسم قد أحضر 

املطلوب في ظرف، مكتوب عليه أنه من سفارة بولونيا إلى األستاذ "ح" في دار ثقافة 

األطفال في العراق، مع االتفاق على ما يجب فعله لبقية املقلب. أغلق مالك الظرف 

 رسالة من السفارة البولونية.
َ

واستدعى "ح"، وقال له: - لك

وسلمه الرسالة وسط دهشة "ح"، فما عاقة تلك السفارة به، ثم.. كأن "مالكا" تذكر 

شيئا صار يقول: "هسه منو عدنا يعرف بولوني.. منو؟ أيوا باسم..باسم!"

هاتفه، فحضر باسم بكل براءة! وهنا طلب منه بأن يترجم ما في الرسالة لـ"ح".

راح باسم يقرأ، و"ح" يكاد يطير في السماء من الدهشة غير املتوقعة."السيد األديب 

العراقي الكبير ح  املحترم..تتشرف وزارة الثقافة البولونية من خال جائزتها ألدب 

الطفل أن تعلمكم أنه قد تم منحكم الجائزة العاملية األولى ألدب الطفل هذا العام 

دون من أسرتكم في بولونيا 
ِّ

وقيمتها عشرة آالف دوالر مع استضافتكم مع من تحد

لتسلم الجائزة، وعليكم مراجعة سفارتنا في بغداد الستكمال ما يحتاجه سفركم.

نعانقه  ورحنا  منا،  اإلعجاب  صيحات  تنطلق  كانت  طبعا  والتقدير."  املحبة  وتقبلوا 

مهنئن، و"ح" ال يستطيع النطق من فرحة املفاجأة، بينما مالك يقول له:

-مو تروح سكته لبولونيا ترى أريد أوصيك على كم شغلة لجهالي!

بعدها أخذ "ح" الرسالة وانطلق قاصدًا السفارة البولونية، لكن ما إن خرج من بوابة 

الدار حتى أسرع مالك وباسم إلى الشرفة، وأخذا يناديان بإلحاح على "ح" كي يعود 

البولونية  السفارة  إلى  "ح"  ذهاب  بأن  ومالك  باسم  أحس  لقد  األهمية.  بالغ  ألمر 

مع تلك الرسالة سيجر مشكلة ال يعلم عقوبتها من السلطات العراقية إال الله، فلم 

تكن تلك الرسالة سوى مجموعة من السباب البذيء بالبولونية، وهذا مساس بهيبة 

الدولة ولعب سخيف مع جهة دبلوماسية أجنبية.

صعد "ح" الهثا وقال:

-خير أستاذ مالك.. شكو؟

أخذ الرسالة منه وقال له:

-يمعود دانتشاقا وياك.. أنت ما تقبل الشقا؟

هنا هاج "ح" وماج وأرعد وأزبد وقد أسقط في يده، فاندفع بجنون إلى مكتب املديرة 

ختهما بقوة على هذا اللعب الصبياني  العامة التي قامت باستدعاء مالك وباسم، ووبَّ

في أمر خطير، وظل "ح" مقاطعا الغالبية حتى انتهت آثار تلك املزحة الثقيلة.

بيان الصفدي
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