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إقليم  من  "املبيعات  أن  النفط  وزارة 

صادرات  خارج  هي  التي  كردستان، 

قبل  من  املصدرة  النفط،  تسويق  شركة 

 77 بحدود  بلغت  مباشر،  بشكل  اإلقليم 

األول  النصف  خالل  نفط  برميل  مليون 

تكون  أن  مرجحة  الحالي،  العام  من 

إيراداتها بحدود 4 مليارات و800 مليون 

تشير  النفط  أسعار  تصاعد  ومع  دوالر، 

إلى  اقتربت  املبيعات  أن  إلى  املعلومات 

عشرة مليارات دوالر للعام الجاري."

أجندات خارجية

الوطني  االتحاد  حزب  عضو  حّمل  وقد 

املحتجون  أحرق  الذي  محمد،  خوشناو 

ضد  وهتفوا  السليمانية،  في  حزبه  مقر 

جهات  حّمل  العدالة،  وغياب  الفساد 

باستغالل  يسمها-  -لم  وخارجية  داخلية 

التظاهرات وتوجيهها لصالح أجنداتها، 

السبب  بأنها  بغداد  مع  الخالفات  عادًا 

الرئيس، في ماوصفه، باألزمة املالية.

لكن رئيسة برملان اقليم كوردستان ريواز 

فائق سبق أن كشفت أن عائدات بيع نفط 

شهريًا،  دوالر  املليار  من  تقترب  اإلقليم 

سوى  يشكل  ال  املوازنة  يدخل  ما  لكن 

ثلث اإليرادات، وفي الواقع فإن مسؤولي 

مسؤولية  بغداد  يحّملون  ظلوا  اإلقليم 

عدم تمكن اإلقليم من اإليفاء بالتزاماته 

العراقي  الصحفي  لكن  مواطنيه،  تجاه 

مواطنو  يعد  لم  قال:  الصواف  محمد 

وهم  الرواية،  بهذه  يقتنعون  اإلقليم 

هي  اإلقليم  في  السلطات  أن  يدركون 

التي تتحصل على إيرادات نفط اإلقليم 

وتدير جميع موارده،  الحدودية  ومعابره 

فرصة  التظاهرات  هذه  كانت  لهذا 

بوجه  بركانًا  املكبوت  الغضب  لينفجر 

االقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 

منسوب  ضبط  عن  بالعجز  املتهمتان 

الرشا والفساد واملحسوبية.

املوارد الكبيرة                         

املشهد في السليمانية قابل أن يتكرر في 

حيث  العراق،  مدن  وكل  وبغداد  أربيل 

املحاصصة،  نظام  نتائج  الدولة  تواجه 

غير  فاسدة  سلطات  بدوره  أنتج  الذي 

مسؤولياتها،  أداء  عن  وعاجزة  كفوءة 

املوارد  من  الرغم  على  تتمكن،  ولم 

الكبيرة، من تحقيق العدالة االجتماعية 

الحد  وتحقيق  البطالة  وامتصاص 

األدنى من الخدمات اإلنسانية.

بانتقادات  قوبل  الذي  التعتيم،  ومع 

التظاهرات،  هذه  على  واسعة،  كوردية 

كالتي  إعالمية،  بتغطية   
َ

تحظ لم  التي 

تتبارى  تشرين،  تظاهرات  بها  حظيت 

األحزاب السياسية في كسب ود اإلقليم 

لتشكيل  جديدًا  مخاضًا  تبدأ  وهي 

الرئيسان  الحزبان  فيها  يلعب  الحكومة 

دورًا محوريًا في حسم نتيجته.
إياد عطية                                                      

بعد أقل من عام على اندالعها ألول مرة، نهاية العام الفائت، تجددت 

االحتجاجات في السليمانية،  حيث خرج العشرات من الطلبة يطالبون 

بمنحة شهرية خصصت لهم وقطعت منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار 

النفط. لكن االحتجاجات هذه املرة تشي بمخاطر عديدة،

 والسيما أنها تأتي بعد أسابيع من إعالن 

املحتجني  وقيام  االنتخابات،  نتائج 

األمر  فائزة،  ألحزاب  مقاّر  بمهاجمة 

 ما بني هذه العملية 
ً
الذي يشكل انفصاال

شعبية  قطاعات  وقناعات  االنتخابية  

واسعة تعاني الحرمان.

الطلبة  غضب  ينفجر  أن  املثير  ومن 

أو  شهرية  منحة  بسبب  السليمانية،  في 

تؤكد  وقت  في  الرواتب،  قطع  ألسباب 

يتدفق غضبًا في السليمانيةيتدفق غضبًا في السليمانية

شالل ألم الطلبة

ــي ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــيسـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ



أخــــبار

فــي تطــور جديــد ملــا نشــرته مجلــة الشــبكة فــي عددهــا الســابق  بشــأن 

جســر البدريــة ، اعلنــت حكومــة واســط املحليــة  رفضهــا للعــرض التــي 

تقدمــت بــه العتبــة الحســينية املقدســة  بإعــادة تأهيــل جســر منطقــة 

البدريــة الثانيــة الواقــع فــي مركــز مدينــة الكــوت بكلفــة 80 الــف دوالر 

واحالتــه الــى شــركة محليــة لبنائــه بكلفــة  أكثــر مــن 434 ألــف دوالر.

وكان قســم املشــاريع الهندســية  فــي العتبــة قــد ذكــر )ملجلــة الشــبكة( 

الحســينية  للعتبــة  الشــرعي  املتولــي  الدينيــة   املرجعيــة  ممثــل  ان 

الشــيخ عبــد املهــدي الكربالئــي، وبعــد االطــالع علــى واقــع الحــال فــي 

ــل  ــة التنق ــن صعوب ــي م ــاة األهال ــة ومعان ــة البدري ــاة لقري ــر املش جس

ــن  ــدد م ــر.  وكان ع ــل الجس ــادة تأهي ــه بأع ــد وج ــر ق ــي النه ــني ضفت ب

مواطنــي منطقــة البدريــة الثانيــة، قــد طالبــوا الحكومــة  مــرارًا عبــر 

مواقــع التواصــل االجتماعــي بضــرورة إجــراء عمليــة الصيانــة للجســر 

ــي. ــام الدراس ــدء الع ــع ب ــيما م ــر س ــي النه ــني ضفت ــط ب الراب

مــن جهتهــا أعلنــت حكومــة واســط عــن إحالــة مشــروع إنشــاء الجســر 

إلــى التنفيــذ وبكلفــة

ــات  ــة البيان ــون لحماي ــريع قان ــى تش ــي، إل ــالم الرقم ــز اإلع ــا مرك دع

الشــخصية.  وقــال املركــز فــي بيــان "نشــدد علــى ضــرورة حمايــة 

البيانــات الشــخصية للعراقيــني وهــم ينخرطــون فــي العالــم الرقمــي 

ســواء فــي حياتهــم العمليــة أو االجتماعيــة". 

ــه الـــ 17،  ــي مادت ــام 2005 وف ــي لع ــتور العراق ــز، أن "الدس ــني املرك وب

شــدد وبالنــص علــى وضــع أســس لحمايــة الحيــاة الخاصــة موضحــا ، 

عــد مــن أبــرز الســلع فــي العالــم الحديــث، 
ُ

أن "البيانــات الشــخصية ت

ــع  ــى تتب ــا عل ــر عمله ــة يقتص ــركات التقني ــرى ش ــن كب ــدد م ــاك ع وهن

ــي. ــم الرقم ــر العال ــم عب ــتخدمني وتفضيالته ــات املس بيان

قانون لحماية البيانات الشخصية للعراقيين
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ــي ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــيسـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

ردود أفعال صادمة   

مختلف  من  باردة  األفعال  ردود  وجاءت 

القيادات العراقية التي أكدت على حرية 

املمتلكات  على  الحفاظ  مع  التظاهر 

لحقوق  االستجابة  وأهمية  العامة 

املتظاهرين.

آالء  النائبة  استغربت  الصدد  هذا  في 

طالباني صمت املدونني تجاه ما وصفته 

بقمع التظاهرات في السليمانية، "الذين 

أثناء  وثاروا  وتكلموا  وكتبوا  غردوا 

تظاهرات بغداد وبقية املدن".

الشعِب  مطالُب  وضعتنا  "لقد  وقالت: 

امللماِت  وفي   ..
ّ

املحك على  العراقي 

واملخلصون  الصادقون  يظهر  والشدائِد 

 الوطن الحقيقيون."
ُ

ورجال

مدير  كوردستاني،  مراد  انتقد  كما 

التي  االزدواجية  املستقبل،  دراسات 

الذين  تشرين  ناشطو  فيها  تعامل 

الجميلة،  السليمانية  حذروا من تخريب 

للدفاع  املبررات  ابتدعوا  الذين  وهم 

التي  الحكومية  املؤسسات  حرائق  عن 

املحتجني  على  محسوبة  عناصر  نفذتها 

إلى  اللوم  يوجهون  بينما  تشرين،  في 

أحرقوا  الذين  السليمانية  متظاهري 

مقار األحزاب الكوردستانية.

الهروب من الوطن

وأربيل  السليمانية  تظاهرات  وتأتي 

آالف  هروب  مع  متزامنة  ودهوك 

واإلقليم،  البالد  مدن  من  املواطنني 

ومحاولتهم العبور إلى أوروبا في مغامرة 

الحدود  وحرس  الثلوج  حيث  مميته، 

تحيط  بالبشر  االتجار  وعصابات 

برحلتهم نحو املجهول، بحثًا عن فرصة 

تؤمن لهم الحياة الكريمة وتحقق العدالة 

في  جديًا  بها  للتفكير  الوقت  حان  التي 

بغداد وأربيل وسائر مدن العراق.

العراقيون  يعاني  أن  العدل  من  ليس  إذ   

العمل،  فرص  وغياب  العيش  ضنك  من 

لكنها  نفط،  بحيرة  على  تعوم  وبالدهم 

أحد  من  ما  الذي  الفساد،  في  تغرق 

يمتلك الشجاعة إليقافه، فالجميع يريد 

أن يشارك في لعبة النهب.

لن تكون أربيل، وال بغداد، في مأمن من 

تكفا  مالم  الجياع،  ثورة  ومن  االنهيار، 

جوع  من  تغني  ال  التي  خطاباتهما  عن 

لواقع  حقيقي  إصالح  منها  يرتجى  أو 

يحتاج إلى حلول فاعلة وجذرية، وتبدآن 

العراقيني  خدمة  هدفها  بروحية  العمل 

وضمان عيشهم الكريم.

التي  االحتجاجات  أصوات  ستصمت 

في  العراقي  الغضب  رحم  من  ولدت 

الناصرية،  في  صمتت  كما  اإلقليم، 

مالم  وقت  أي  في  تنفجر  قد  لكنها 

ألسبابها  حقيقية  معالجة  تجِر 

وأولها الفساد.

الصوت الوطني

الجمهورية  رئيس  شخص   لقد   

آنذاك،  صالح،  برهم  الدكتور 

ال  التي  تشرين،   تظاهرات  أسباب 

تظاهرات  عن  كثيرًا  دوافعها  تختلف 

بغداد  في  املتظاهرين  وخاطب  اإلقليم، 

الشباُب  أيها  "أنتم   :
ً
قائال والناصرية  

 
ُ

والصوت والضمير   
ُ

والصحوة  
ُ

األمل

ومن  عبره،   
ُ

نؤكد الذي  العالي  الوطني 

به  ونواجه  الوطني،  نا 
َ

مجد خالِله، 

التحديات ونكافُح فساَد املفسدين ونرّد 

يأتي  الحل  "أن  مؤكدًا  األشرار."  كيد 

باجتثاث الفساد والفاسدين وأن العنف 

لن يجدي في مواجهة غضب املحتجني."

مصطفى  الوزراء  رئيس  دعا  جهته،  من 

تجاه  مسؤول  موقف  إلى  الكاظمي 

وكتب  كوردستان،  إقليم  في  التظاهرات 

األخيرة  املؤملة  "األحداث  "تويتر":  عبر 

في  والسيما  كوردستان،  إقليم  في 

موقفًا  تستدعي  العزيزة،  السليمانية 

السلم  لحماية  الجميع؛  من   
ً
مسؤوال

االجتماعي وإيقاف التدهور."

"التظاهرات  أن  الكاظمي  وأضاف 

السلمية حق مكفول دستوريًا، واالعتداء 

على  االعتداء  كما  املتظاهرين،  على 

أمران  الخاصة،  أو  العامة  األمالك 

مرفوضان."

معالجات حكومية

فوجئت  التي  كوردستان  اقليم  حكومة 

رقعتها  اتسعت  إذ  التظاهرات،  بهذه 

تمردًا  قبل  من  تظهر  لم  مناطق  الى 

إليقاف  محاوالت  وبعد  السلطة،  على 

برئاسة  اجتماعًا  عقدت  التظاهرات، 

بارزاني،  مسرور  اإلقليم  وزراء  رئيس 

رئيس  نائب  طالباني،  قوباد  وبحضور 

مالي  دعم  تخصيص  وقررت   الوزراء، 

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  إلى 

أوضاع  لتحسني  اإلقليم  في  العلمي 

وأوضاعهم  للطالب  الداخلية  األقسام 

االجتماع  وأقر  واملعاهد.  الجامعات  في 

املتظاهرين  ضد  العنف  باستخدام 

الشغب  مكافحة  قوات  وأمر  السلميني 

في  اإلقليم  علم  حرق  أدان  كما  بوقفه، 

املظاهرات، وقد أسهمت هذه اإلجراءات 

الفاعلة بتهدئة غضب املحتجني.

قنابل موقوته

اعالم  أجهزة  انشغال  من  الرغم  وعلى 

االقليم في الحديث عن مؤامرة خارجية 

املراقبني  لكن  استقراره،  لزعزعة 

تكفي  تعد  لم  الرسالة  هذه  أن  يدركون 

املسؤول  هو  الخارج  بأن  املجتمع  إلقناع 

خيارات  أمام  تضعه  التي  معاناته  عن 

مريرة، كانت من بينها محاوالت الهجرة 

كتم  أو  أوروبا،  إلى  الواسعة  العراقية 

بانفجار  ويهدد  يغلي  يظل  الذي  غضبه 

غير محسوب النتائج إن ظلت السلطات 

بعيدتني  اإلقليم،  سلطات  أو  االتحادية، 

ومالم  الناس،  وتطلعات  هموم  عن 

تعالج املشكالت من جذورها، وأن تضع 

الحكومتان حدًا للفساد وغياب العدالة، 

العمل  مجاالت  فتح  في  تجتهدا  وأن 

الذين  العاطلني  المتصاص  الواسعة 

تفجيرها  يسهل  موقوته  قنابل  يشكلون 

بوجه الحكومات التي تتجاهل املشكالت 

الحقيقية لشعوبها. 

حكومة واسط ترفض عرض 
العتبة الحسينية بتأهيل جسر البدرية
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حقــق  االســتخباري  الجهــد  فــي   

وقدمــوا  ســريعًا،  تقدمــًا  العراقيــون 

عــن  الــدول  جميــع  إلــى  معلومــات 

تحــركات تنظيــم "داعــش"، كمــا أعــدوا 

البــالد،  خــارج  ســتراتيجية  لعمليــات 

التنظيمــات  عــن  معلوماتهــم  وغــدت 

دول  لدعــم  متاحــًا  خزينــًا  اإلرهابيــة 

. ملنطقــة ا

ــي  ــم األميرك ــى الدع ــراق إل ــة الع حاج

تظــل محــدودة تتصــل بمســائل الدفــاع 

ــرك  ــن تت ــركا ل ــإن أمي ــذا ف ــوي، له الج

ثغــرات خلفهــا عندمــا تبــدأ انســحابًا 

ــراق. ــن الع ــًا م مدروس

األحاديــث التــي تنطلــق فــي الفضــاء 

ســيناريو  تقــارن  التــي  اإلعالمــي، 

االنســحاب األميركــي مــن أفغانســتان 

مجــرد  العــراق،  مــن  بانســحابها 

أمــام  تصمــد  ال  إعالميــة  بالونــات 

ــرت  ــي اختب ــة الت ــوة العراقي ــق الق حقائ

مــرارًا حــني خاضــت أقســى معــارك 

مــدن التاريــخ فــي املوصــل 

وتكريــت،  والفلوجــة 

مســنودة  قــوات  وهــي 

الحشــد  بمقاتلــي 

يمثلــون  الذيــن  الشــعبي 

أيــة  ضــد  أمــان  صمــام 

ارهابيــة. تحــركات 

وبالطبــع فــإن تنظيمــات 

ســتحاول  "داعــش" 

القــوات  اختبــار 

بعــد  العراقيــة 

 ، ب نســحا ال ا

العراقيــني  لكــن 

هــذه  واثقــون 

املــرة مــن قواتهــم 

املســتويني  علــى 

الرســمي والشعبي، 

وهــذه الثقــة يشــارك 

الــدول  العــراق  بهــا 

الدولــي. واملجتمــع  املجــاورة 

مهمة أساسية

ــوات  ــام للق ــد الع ــم القائ ــدث باس املتح

املســلحة، اللــواء ســعد معــن، أكــد علــى 

أن املهــام األساســية ملختلــف القــوات 

مكافحــة  علــى  العمــل  هــي  األمنيــة 

اإلرهــاب ومطــاردة عناصــره، والســيما 

ــه. ــالد من ــر الب ــد تطهي بع

ــاء  ــي إلق ــا ف ــبكة": "نجحن ــال لـــ" الش وق

القبــض علــى مطلوبــني مهمــني، مــن 

الــى  ينتمــون  بــارزون  قــادة  بينهــم 

عصابــات داعــش اإلرهابيــة، بخطــط 

مخططاتهــم  أفشــلت  اســتباقية 

اإلرهابيــة."

خطــط  تجديــد  "أن  الــى  وأشــار 

األمنيــة  القــوات  وســتراتيجيات 

العراقيــة كان لــه األثــر الواضــح فــي 

العمليــات  مــن  للعديــد  حــد  وضــع 

أمــام  الطريــق  وقطــع  اإلرهابيــة، 

تنفيــذ  فــي  اإلرهابيــة  العناصــر 

أعمالهــم اإلجراميــة وتمريــر أفكارهــم 

املريضــة بــني أبنــاء املجتمــع العراقــي."

الجهد االستخباري

ــي  ــالم ف ــات واإلع ــر العالق ــدد مدي وش

وزارة الداخليــة علــى أن الــوزارة عملــت 

علــى إعطــاء األولويــة  لتطويــر املنظومــة 

بالكفــاءات  ودعمهــا  االســتخبارية 

البشــرية واملعــدات التــي تؤهلهــا للعمــل، 

وزج عناصرهــا فــي دورات تخصصيــة 

اســتخدام   علــى  للعمــل  لتأهيلهــم 

أحــدث األجهــزة واملعــدات والوســائل 

الفتــًا  املتطــورة،  والتقنيــات  الحديثــة 

االســتخبارات  وكالــة  جهــد  أن  إلــى 

الــوزارة  فــي  االتحاديــة  والتحقيقــات 

ــع  ــق جم ــن طري ــنيِّ ع ــر الب ــه األث كان ل

املعلومــات وتقاطعهــا، الــذي لــه األولوية 

فــي انطــالق العمــل االســتخباري الــذي 

يعتمــد علــى العديــد مــن العناصــر التــي 

ــواء  ــل، س ــذا العم ــف ه ــأنها تكثي ــن ش م

أكان بشــكل ميدانــي، أو بــأي شــكل آخــر.

وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القائــد 

مهيــأة  املســلحة  القــوات  أن  العــام 

لتســلم وإدارة امللــف األمنــي فــي جميــع 

محافظــات البــالد، مشــيرًا إلــى أن هــذا 

ــد  ــا، وق ــب عمله ــن صل ــو م ــوع ه املوض

ــي  ــرة ف ــواط كبي ــع أش ــن قط ــت م تمكن

إنجــازه علــى أفضــل وجــه.

ــى  ــاء عل ــة للقض ــرى متتالي ــالت كب حم

اإلرهابيــة: العصابــات 

نالحق عناصر داعش

مــن جانبــه، يؤكــد املتحــدث الرســمي 

املشــتركة،  العمليــات  قيــادة  باســم 

اللــواء الطيــار تحســني الخفاجــي، أن 

القيــادات األمنيــة، بالتعــاون والتنســيق 

مــع قيــادة العمليــات املشــتركة، عملــت، 

ــالت  ــذ حم ــى تنفي ــل، عل ــت تعم ومازال

عســكرية متتاليــة علــى أماكــن وجــود 

فــي  املنحصــرة  اإلرهابيــة  العناصــر 

أماكــن محــدودة، والســيما فــي املناطــق 

ــا. ــالذًا له ــل م ــي تمث ــرة الت الوع

وأوضــح لـــ" الشــبكة" "أن عناصر داعش 

 كالجــرذان بعــد 
ٍّ

تعمــل بشــكل متخــف

خســارتها األماكــن التــي كانــت تســيطر 

العمليــات  تلــك  "أن  مؤكــدًا  عليهــا،" 

نجحــت فــي شــل حركــة تلــك العناصــر 

وأســر  وقتــل  ومحاصرتهــا  اإلرهابيــة 

اإلجراميــة  عناصرهــا  مــن  العديــد 

وجودهــا  إثبــات  يائســة  تحــاول  التــي 

ــن  ــض األماك ــتهداف بع ــالل اس ــن خ م

فتــرة  وبــني  وهنــاك،  هنــا  اآلمنــة، 

وأخــرى."

وشــدد علــى جاهزيــة قواتنــا األمنيــة 

وقدراتهــا العاليــة فــي الحفــاظ علــى 

أمــن البــالد

تفّوق على األرض وثغرات يمكن معالجتها من السماء..

العراقيون ال يخشون من االنسحاب
األميركي

على الرغم من املخاوف التي تظهر هنا وهناك من عملية االنسحاب األميركي نهاية 
العام الجاري، لكن القادة العراقيني في امليدان يثقون بقدراتهم املجربة على حماية 

أمن البالد.
فعلى مستوى األرض، ليس هناك من يجادل في شأن قدرة القوات العراقية على 

حسم أية مواجهة مع العدو لصالحها، لكن ثمة مخاوف من عدم استكمال 
منظومات الدفاع الجوي والقوات الجوية، فلغاية إعداد هذا التقرير، 

يعتمد العراق بشكل كبير على الجهد األميركي في مراقبة 
التحركات من السماء، وعلى املعلومات التي تزودهم بها 

األقمار الصناعية األميركية.

 طه حسين
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ــا ــ ــ ــاي ــ ــ ــض ــ ــ ــاق ــ ــ ــاي ــ ــ ــض ــ ــ ق

إرهابيــة  مخططــات  أليــة  والتصــدي 

والتمكــن مــن إفشــالها فــي أيــة بقعــة 

مــن أرض الوطــن. مشــيرًا الــى امتــالك 

الكبيــرة  امليدانيــة  الخبــرة  القــوات 

التــي اكتســبتها مــن خــالل محاربتهــا 

مــدى  علــى  اإلجراميــة  العصابــات 

ــا  ــا جعله ــة، م ــنني املاضي ــوام والس األع

ودحــر  صــد  مــن  ومتمكنــة  قــادرة 

 عــن أن 
ً
أيــة عمليــة إجراميــة، فضــال

األمنيــة  القــوات  بــني  املثمــر  التعــاون 

واملواطنــني أســهم بشــكل كبيــر جــدًا 

فــي القضــاء علــى الحواضــن اإلرهابيــة 

ــى  ــرًا عل ــرًا كبي ــكل خط ــت تش ــي كان الت

اســتخدام  خــالل  مــن  املــدن  أمــن 

تلــك األماكــن كقواعــد انطــالق لشــن 

تلــك  قبــل  مــن  اإلرهابيــة  العمليــات 

اإلجراميــة. العصابــات 

أساليب التصدي

محاربــة  قســم  مديــر  ذكــر  فيمــا 

العالقــات  مديريــة  فــي  الشــائعات 

الداخليــة،  وزارة  فــي  واإلعــالم 

ــات  ــراق ب ــي، "أن الع ــراس عل ــد نب العمي

ــة  ــدي للماكن ــًا للتص ــازًا قوي ــك جه يمتل

التــي  اإلرهابــي،  للتنظيــم  اإلعالميــة 

الكاذبــة  األخبــار  بــث  علــى  تعمــل 

األمنــي  الوضــع  لزعزعــة  واملضللــة 

املقاتلــني." لــدى  املعنويــات  وخفــض 

وقــال لـــ "الشــبكة": "لقــد اخترقنــا إعالم 

أكاذيبــه  وكشــفنا  داعــش،  تنظيــم 

وزيــف األخبــار التــي يروجهــا،" مشــيرًا 

الــى أن انتصــارات قواتنــا األمنيــة علــى 

طــول جبهــات املواجهــة، بينهــا وبــني 

العصابــات اإلجراميــة، أســهم فــي رفــع 

معنويــات املقاتلــني.

وأوضــح أن الحــروب اليــوم تعتمــد علــى 

ــي  ــخر ف ــي تس ــة الت ــات التكنلوجي التقني

بــث الشــائعات عبــر التقنيــات الرقميــة، 

لهــذا عملنــا علــى تطويــر عملنــا فــي هذا 

ــى  ــح عل ــوق الواض ــا التف ــال وحققن املج

تنظيــم "داعــش".

قدرات عالية

أحمــد  السياســي  املحلــل  يقــول 

الشــريفي: "يجــب الحديــث عــن جاهزية 

الثالثــة:  بأبعادهــا  األمنيــة  القــوات 

واإللكترونيــة(،"  والجويــة،  )البريــة، 

مشــيرًا الــى "أننــا يمكــن أن نؤكــد علــى 

ــة  ــن الناحي ــة م ــا األمني ــة قواتن جاهزي

ــارات  ــات وامله ــا اإلمكاني ــة، فلديه البري

خاللهــا  مــن  تســتطيع  القتاليــة، 

ــتوى  ــى مس ــي عل ــاء الذات ــق االكتف تحقي

املعركــة،"  إدارة  فــي  الوطنيــة  املــوارد 

مشــكلة  هنــاك  أن  الــى  أشــار  لكنــه 

فــي الجانــب الجــوي، "فنحــن نمتلــك 

أن  إذ  محــدودة،  لكنهــا  القــدرات، 

ــى  ــر إل ــة تفتق ــة الجوي ــة األمني املنظوم

بعــض األجهــزة التــي تمكنهــا من كشــف 

ــق،  ــكل دقي ــده بش ــوي وص ــوم ج أي هج

تســتخدم  التــي  الهجمــات  وباألخــص 

فيهــا الطائــرات املســيرة  )الــدرون(، 

التــي باتــت تســتخدم كســالح فعــال فــي 

شــن الهجمــات البعيــدة والقريبــة ضــد 

ــال  ــي مج ــا ف ــتراتيجية،" أم ــداف س أه

اإللكترونيــة،  والحــرب  االســتطالع 

ــف  ــى التحال ــاج ال ــا نحت ــا زلن ــن م "فنح

املتحــدة  والواليــات  عمومــًا،  الدولــي 

خصوصــًا، لرصــد واســتمكان نشــاطات 

داعــش، التــي تعتبــر نشــاطات دوليــة 

ــه  ــا يمتلك ــك ألن م ــدود، وذل ــرة للح عاب

ــة  ــار صناعي ــن أقم ــي م ــف الدول التحال

كل  متابعــة  مــن  تمكنــه  الدقــة  عاليــة 

ــع  ــدار أرب ــى م ــبوهة عل ــركات املش التح

وعشــرين ســاعة يوميــًا."

انسحاب ترشيقي

وبــنّي الشــريفي أن "أي انســحاب للقوات 

األميركيــة مــن البــالد ســيكون انســحابًا 

 ،
ً
كامــال انســحابًا  وليــس  ترشــيقيًا، 

جهــود  هنالــك  ســتكون  أن  بمعنــى  أي 

الحتماليــة  ومتابعــة  ناظــرة  ســاندة 

حــدوث ثغــرات، وحتــى ال تتكــرر تجربــة 

األمنيــة  املؤسســتني  وانهيــار  داعــش 

والعســكرية، لــذا فــإن التحالــف الدولي، 

ــد  ــى س ــالن عل ــدة، يعم ــات املتح والوالي

تلــك الثغــرات عبــر اإلمكانيــات املتاحــة 

التــي ينــاوران بهــا وفــق األبعــاد التــي 

ــتراتيجي  ــار الس ــة اإلط ــا اتفاقي حددته

املوقعــة بــني الطرفــني، لــذا فــإن التعاون 

العراقيــة  األمنيــة  القــوات  بــني  مــا 

والقــوات األميركيــة والدوليــة سيســتمر، 

االســتخباري  املجالــني  فــي  والســيما 

األمنيــة  قواتنــا  مازالــت  إذ  والتقنــي، 

بحاجــة إليهمــا، كمــا أشــرنا، إضافــة 

الجــوي  للدعــم  البــالد  حاجــة  الــى 

لتنفيــذ العمليــات الجويــة النوعيــة ضــد 

ضــروري  فهــو  اإلجراميــة،  العناصــر 

ومهــم جــدًا للطرفــني فــي القضــاء علــى 

تلــك العناصــر اإلرهابيــة."

مخاوف البيشمركة

مــن جهتــه، أعــرب القائــد العســكري 

فــي قــوات البيشــمركة، اللــواء ســيروان 

عــودة  مــن  مخاوفــه  عــن  بارزانــي، 

ظهــور تنظيــم داعــش بعــد انســحاب 

القــوات القتاليــة األميركيــة مــن العــراق 

ــي. ــام الحال ــة الع ــي نهاي ف

وقــال ســيروان بارزانــي، فــي مقابلــة 

"اللومونــد"  صحيفــة  معــه  أجرتهــا 

بشــدة  نخشــى  "إننــا  الفرنســية: 

القــوات  داعيــًا  داعــش،"  عــودة  مــن 

فــي  البقــاء  إلــى  القتاليــة  األميركيــة 

العراقيــة. املــدن 

واسترســل القائــد العســكري بالقــول: 

بعــد  حــدث  مــا  تكــرار  مــن  "نخشــى 

الســابق  األميركــي  الرئيــس  قــرار 

بــاراك أوبامــا فــي العــام 2011 بســحب 

العــراق  مــن  العســكرية  بــالده  قــوات 

تنظيــم  ظهــور  مــن  عنــه  نجــم  ومــا 

داعــش اإلرهابــي، واجتياحــه مســاحات 

العــراق". أراضــي  مــن  شاســعة 

فــي  بارزانــي،  ســيروان  أشــار  كمــا 

يــزال  مــا  "العــراق  أن  إلــى  املقابلــة، 

التحالــف  تكنولوجيــا  إلــى  بحاجــة 

والســيما  لداعــش،  املناهــض  الدولــي 

وإلــى  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

الكاميــرات الحراريــة،" مردفــا بالقــول 

إن "بقــاء قــوات التحالــف مهــم ملعنويــات 

العــراق." ســكان 
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد

مبالــغ  أن  إلــى  األنظــار  يوجــه  مــا   ،

ــاريع  ــل مش ــب لتموي ــم تذه ــروض ل الق

مشــاريع  لتمويــل  وإنمــا  إنتاجيــة، 

فــي   
ً
خلــال هنــاك  أن  أو  هامشــية، 

مــن  يمكنــه  لــم  الخــاص  القطــاع 

مبالــغ  مــن  االســتفادة  فــي  النجــاح 

قــد  أو  والتوســع،  للتطويــر  القــروض 

ــل فــي عمــل املصــارف  يكــون هنــاك خل

التــي ينبغــي أن توجــه قروضهــا إلــى 

متطلبــات  تســتوفي  إنتاجيــة  مشــاريع 

القــرض.

أن  املركــزي  البنــك  علــى  وينبغــي 

التــي  أقرضهــا،  التــي  أموالــه  يتابــع 

ــاريع  ــذ املش ــجيع تنفي ــًا لتش ــي أساس ه

ــة  ــاريع اإلنتاجي ــر املش ــرة وتطوي الصغي

الخــاص  القطــاع  ودعــم  الكبيــرة 

وتمكينــه مــن االعتمــاد علــى نفســه فــي 

تطويــر وتحديــث املشــاريع اإلنتاجيــة 

وتوفيــر فــرص عمــل واســعة، باإلضافــة 

إلــى تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي.

شروط

البنــك املركــزي  مــن املهــم أن يضــع 

ــا  ــراض، بضمنه ــدة لإلق ــروطًا جدي ش

تشــكيل لجــان ملتابعــة املشــاريع التــي تــم 

إقراضهــا والتأكــد مــن إجــراء التوســعة 

أعــداد  تشــغيل  مــع  التحديــث،  أو 

ــم  ــال ل ــي ح ــال، وف ــن العم ــدة م جدي

املركــزي ســيتخذ  فــإن  يجــِر ذلــك، 

ســحب  تتضمــن  رادعــة  إجــراءات 

مبلــغ القــرض أو فــرض غرامــة 

علــى املشــروع .

متابعة املشاريع

يعتقــد املراقبــون أن املبالغ 

التــي أقرضهــا البنــك 

فــي املــدة أعــاله 

ليســت باملبالــغ 

ة  لكبيــر ا

بالقيــاس إلــى نفــوس العــراق وميزانيــة 

اإلطــار  هــذا  وفــي  املركــزي،  البنــك 

أود أن أشــير إلــى أن القطــاع الخــاص 

فــي العــراق حديــث العهــد، إذ كانــت 

علــى  تعتمــد  الســابقة  الحكومــات 

األمــر  املختلــط،  أو  العــام  القطــاع 

الخــاص،  القطــاع  نمــو  حّجــم  الــذي 

إلــى  األمــوال  رؤوس  هاجــرت  فيمــا 

ــك  ــن البن ــب م ــا يتطل ــرى.. م ــدان أخ بل

ــة  ــه اإلقراضي ــيط مبادرت ــزي تنش املرك

ومتابعــة املشــاريع التــي جــرى إقراضهــا 

إلــى  تذهــب  أموالــه  أن  مــن  للتأكــد 

املوقــع الصحيــح ونحــو تحقيــق الهــدف 

القــرض. مــن  املنشــود 

مجموعة مبادرات

طــرح  قــد  املركــزي  البنــك  وكان 

مجموعــة مــن املبــادرات لدعم املشــاريع 

الصغيــرة واملتوســطة، باإلضافــة إلــى 

الصناعيــة  املشــاريع  لدعــم  مبــادرة 

أدى  الــذي  األمــر  الســكن،  ومشــاريع 

إلــى ارتفــاع القــروض املمنوحــة مــن 

البنــك املركــزي العراقــي، وتمثــل قيمــة 

مجمــل  مــن   %3 املمنوحــة  القــروض 

موجــودات البنــك املركــزي العراقــي، 

ويعتقــد أن أغلــب القــروض ذهبــت إلــى 

مشــاريع اإلســكان.

إلــى  اإلشــارة  أود  اإلطــار  هــذا  فــي 

تســهيالت  تقــدم  املتقدمــة  الــدول  أن 

ــاع  ــى القط ــروض إل ــح الق ــة ملن مصرفي

القوانــني  وجــود  ومــع  اإلنتاجــي، 

هــذا  فــإن  املحلــي،  للمنتــج  الداعمــة 

القطــاع نجــده يتقــدم ســنة بعــد أخــرى 

ليســهم فــي تقويــة االقتصــاد الوطنــي..

ــاص  ــاع الخ ــاج القط ــراق يحت ــي الع وف

وأنظمــة  قوانــني  إلــى  اإلنتاجــي 

وإجــراءات لترصــني عملــه وتشــجيعه 

والتحديــث،  والتوســع  التطــور  فــي 

وهــو  املالــي،  العامــل  إلــى  باإلضافــة 

ــروض  ــح الق ــي تمن ــارف الت ــان املص ش

مــن  التأكــد  بعــد  للمشــاريع  امليســرة 

إمكانيــة نجاحهــا وتطورها ومســاهمتها 

فــي  البطالــة  مســتويات  خفــض  فــي 

ــي  ــة ف ــة حقيقي ــق تنمي ــع تحقي ــالد م الب

الوطنــي. االقتصــاد 

الصناعيــني  مــن  العديــد  ويشــكو 

مــن  اإلنتاجيــة  املبــادرات  وأصحــاب 

اإلجــراءات التعســفية املريــرة للحصــول 

يحــرم  الــذي  األمــر  القــروض،  علــى 

التــي  القــروض  مــن  الفئــات  هــذه 

تذهــب إلــى منتفعــني آخريــن مقابــل 

اتفاقــات تعقــد مــع بعــض الفاســدين 

العراقيــة. املصــارف  فــي 

ال مؤشرات إيجابية على فائدة 
قروض البنك المركزي 

مالذ األمين 

رغم ارتفاع نسبة القروض املمنوحة من البنك املركزي العراقي منذ بداية 2020 لغاية 
تشرين األول 2021، التي بلغت  4.5 ترليون دينار عراقي، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 
%139، وارتفاع شهري بلغت نسبته  %15.55، لكن لم يتم تأشير زيادة في الناتج القومي 
أو انخفاض في مستوى البطالة
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عمــل  فريــق  إلــى  هوغــن  انضمــت 

فيســبوك عــام 2019 وشــغلت منصــب 

مديــرة إنتــاج في الشــركة، قبــل أن تغادر 

منصبهــا فــي أيــار املاضــي، وعملــت 

فــي قضايــا الديمقراطيــة والتضليــل 

ــا  ــق م ــس، وف ــة التجس ــائل مكافح ومس

ــابها  ــخصي وحس ــا الش ــره موقعه يظه

ــر . ــع تويت ــى موق عل

 ماذا كشفت التسريبات؟ 

اللغويــة  إلــى الخبــرة   االفتقــار 
َ

جعــل

مــن  الثقافيــة،  واملعرفــة  املحليــة 

ــتحيل،  ــن املس ــن م ــم يك ــب، إن ل الصع

اإلنترنــت،  عبــر  الطائفيــة  قمــع 

ــار  ــوى الض ــكال املحت ــن أش ــا م وغيره

الضعيفــة  الفئــات  يســتهدف  الــذي 

املحليــة، قــد يكــون لهــذه اإلخفاقــات 

ــم  ــي العال ــف ف ــى العن ــر عل ــر كبي تأثي

الحقيقــي، وفقــًا لباحثــي الفيســبوك 

خارجيــني.  وخبــراء 

التحريض على الكراهية

فقــد بينــت الوثائــق أنــه فــي أواخــر 

عــام 2020، توصــل باحثــو الفيســبوك 

ــركة  ــود الش ــا أن جه ــة مفاده ــى نتيج إل

خطــاب  مــن  الحــد  فــي  تنجــح  لــم 

الكراهيــة فــي العالــم العربــي. 

مــن  فقــط   %6 إزالــة  فــي  نجحــت  إذ 

املحتــوى الــذي يحــرض علــى الكراهيــة 

ــتغرام   ــق إنس ــي تطبي ــة ف ــة العربي باللغ

ــبوك.  ــع الفيس ــي موق ــدل 40% ف ومع

 كمــا تســلط املعلومــات الضــوء علــى 

فــي  التكنولوجيــا  عمــالق  ــر 
ّ
تعث

الكراهيــة  خطــاب  انتشــار  مكافحــة 

مــن  بلــدان  فــي  املتطــرف  واملحتــوى 

األوســط  الشــرق  أنحــاء  جميــع 

وخارجــه، حيــث يمثــل العنــف املســتمر 

ــرًا  ــت - خط ــر اإلنترن ــه عب ــج ل - والتروي

ــق.  ــتخدمي التطبي ــني مس ــيكًا ملالي وش

الخطابــات  تلــك  بعــض  تضمنــت 

ــكات  ــض وتكتي ــة وتحري ــوى كراهي محت

ملهاجمــة أهــداف فــي الغــرب - جــرت 

فــي  واســع  نطــاق  علــى  مشــاركتها 

وفيســبوك،  إنســتغرام  تطبيقــي 

ــورات مترجمــة  غالبيتهــا أرفقــت بمنش

ــز  ــتهالك الجاه ــة لالس ــى اإلنجليزي إل

للتضليــل.  –

البلــدان  فــي  املوقــع  أن موقــف  حتــى 

دينيــة  توتــرات  مــن  تعانــي  التــي 

ــف  ــراع العني ــن الص ــنوات م ــة، وس قائم

الضعيفــة،  الحكوميــة  واملؤسســات 

غالبــًا مــا أدى إلــى نتائــج أكثــر خطــورة. 

مناطق عالية الخطورة 

نظــرًا لــذك، وضــع فيســبوك عالمــة 

"أولويــة" علــى العديــد مــن هــذه البلدان 

علــى أنهــا مناطــق عاليــة الخطــورة، 

 1 املســتوى  بمناطــق  تســمى  مــا  أو 

مثــل  إضافيــة،  مــوارد  تتطلــب  التــي 

ــوى  ــة املحت ــورة ملراقب ــات متط خوارزمي

الوقــت  فــي  لألحــداث  واالســتجابة 

الفعلــي تقريبــًا، وفقــًا لقائمــة الشــركة 

ــام  ــة لع ــلبلدان ذات األولوي ــة لـ الداخلي

تسر يبات هوكن..
العراقيون أربكوا نظام 
فيسبوك الذكي

تداولت وسائل إعالم عاملية مؤخرًا بعض التسريبات من 
محتوى الوثائق الداخلية التي كشفت عنها "فرانسيس 
هوغن"،  املوظفة التي عملت لدى شركة فيسبوك، ثم قدمت 
شكاوى واتهامات في محكمة بريطانية ضد الشركة، معززة 
اتهاماتها بوثائق أخذتها قبل أن تترك العمل إلى األبد.

لندن / هالة السالم/ وكاالت 

ــا ــ ــ ــاي ــ ــ ــض ــ ــ ــاق ــ ــ ــاي ــ ــ ــض ــ ــ ق

في عام 2018 احتاجت فيسبوك إلى المزيد من الكفاءات في مجال 
تكنلوجيا االتصاالت، وأخضعت المتقدمين إلى ثالثة اختبارات، وكانت 

المفاجأة أن يكون الشاب العراقي مصطفى الكرادي أحد الكفاءات 
الفائزة في االختبار. وكان مصطفى قد حصل على منحة إلكمال 

دراسة هندسة الحاسبات قبل أن يفكر بالتقدم للعمل في الشركة 
العمالقة ، وبذلك تكون شركة فيسبوك قد حلت اإلرباك الذي تسبب 
به العراقيون في خضم تحول الموقع إلى مسرح صراع بين جهات 

عديدة في بلد يعاني االنقسام وعدم االستقرار.
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العراقيون أربكوا األنظمة..!  

عندمــا ُســئل أحــد الباحثــني في شــؤون 

ــراف  ــق اإلش ــن فري ــبوك، ع ــع فيس موق

املختــص  الشــركة  محتــوى  علــى 

ــي  ــل العراق ــة، كان التمثي ــة العربي باللغ

تقريبــًا غيــر موجــود، وفقــًا للوثيقــة 

الداخليــة املعنونــة "ســرد نزاهــة غيــر 

وشــمال  األوســط  للشــرق  مكتمــل 

 ،2020 األول  كانــون  بتاريــخ  إفريقيــا" 

فــي ذلــك الوقــت كان مــا يقــارب 25 

ــى  ــكان، عل ــي الس ــي، أو ثلث ــون عراق ملي

منصــات الفيســبوك، وفقــًا للتقديــرات 

بالشــركة. الخاصــة 

وحينمــا كانــت االشــتباكات املســلحة 

بلــد  فــي  بســرعة  وتتفاقــم  عنيفــة 

تســمى  مــا  خاضــت  سياســيًا،   
ّ

هــش

حمــالت  اإللكترونيــة"  "الجيــوش  بـــ 

ــر  ــة وغي ــواد معادي ــر م ــالل نش ــن خ م

وأدى  مضللــة،  بأســاليب  قانونيــة 

النقــص فــي الخبــرة باللغــة املحليــة 

وإثــارة  الفيســبوك  داخــل  النتشــارها 

علــى  واملعــارك  الدينيــة  الطائفيــة 

العنــف  وســط  االجتماعيــة  الشــبكة 

املتدهــور.

ــإن  ــاص، ف ــركة الخ ــث الش ــا لبح ووفق

وكانــت  دورًا،  لعبــت  –أيضــًا-  "الدولــة" 

تخــوض  إلكترونيــة  لجيــوش   
ً
"وكيــال

ــل  ــن أج ــوى م ــن املحت ــالغ ع ــالت إب حم

ــى  ــتنادًا إل ــة"، اس ــات معين ــر صفح حظ

الداخليــة. املســتندات 

 تحذيرات الفيسبوك

لــم تظهــر صعوبــات الفيســبوك فــي 

ــا،  ــية وضحاه ــني عش ــي ب ــم العرب العال

وخبــراء  الشــركة  باحثــو  حــذر  بــل 

فــي  الحكومــات  وبعــض  خارجيــون 

ــبكات  ــالق الش ــنوات، عم املنطقــة، ولس

بكثافــة  االســتثمار  مــن  االجتماعيــة 

فــي الشــرق األوســط للحــد مــن انتشــار 

الكراهيــة.  خطــاب 

 وقــد خصــت الوثائــق دولتــي العــراق 

ــتويات  ــار مس ــث انتش ــن حي ــن، م واليم

عاليــة مــن الحســابات املزيفة املنســقة 

بأســباب  منهــا  العديــد  يرتبــط   -

سياســية أو إرهابيــة - وتضــم معلومــات 

ــًا  ــي، غالب ــف املحل ــارت العن ــة أث مضلل

بــني الجماعــات الدينيــة املتحاربــة.

 

احتيال

أحــد  فــي  اتبعــت  أخــرى  حيلــة 

ــو تنظيــم  ــر مقاتل
ّ

ــني بش املنشــورات، ح

جنديــًا   13 بقتــل  اإلرهابــي  داعــش 

عراقيــًا عبــر تحديــث علــى الفيســبوك 

باســتخدام صــورة مــارك زوكربيــرج، 

الرئيــس التنفيــذي للشــركة، إلخفــاء 

مراقبــة  أدوات  وتضليــل  املنشــور 

للمنصــة. اآللــي  املحتــوى 

املاضــي،  يوليــو )تمــوز(  أوائــل  وفــي   

بتنظيــم  مرتبطــون  أشــخاص  شــن 

ــى  ــقة عل ــة منس ــي حمل ــش اإلرهاب داع

مميــت  بتفجيــر  أشــادت  الفيســبوك 

فــي بغــداد، وهاجمــت أولئــك املرتبطــني 

العراقيــة. بالحكومــة 

 لقــد اســتخدم تنظيــم داعــش اإلرهابي 

العاميــة  اللغــة  عــدة  مناســبات  فــي 

محتــوى  قواعــد  لتجــاوز  املحليــة 

الفيســبوك لنشــر خطــاب الكراهيــة، 

اإلنترنــت  علــى  علنــًا  يشــمت  وكان 

ــوم،  ــذ هج ــد تنفي ــه عن ــيد بقيادات ويش

ــكل  ــك بش ــورات تنته ــالل منش ــن خ م

عمــالق  مجتمــع  معاييــر  مباشــر 

ــة،  ــاب الكراهي ــد خط ــا ض التكنولوجي

لكــن بحيلــة مضللــة. 

مــن  الكثيــر  إزالــة  تجــِر  لــم  لذلــك 

ــتباقي  ــكل اس ــًا وبش ــواد تلقائي ــذه امل ه

بــل كان  الفيســبوك،  نظــام  بواســطة 

ــد  ــق بع ــت الح ــي وق ــذف ف ــا يح بعضه

النشــطاء. تبليــغ 

الحــوار  معهــد  باحثــو  ويشــير   

يحــدث  "مــا  أن  إلــى  الســتراتيجي 

مــا  علــى  تأثيــر  لــه  اإلنترنــت  علــى 

النــاس  يجعــل  مــا  خارجــه"،  يحــدث 

يشــعرون بعــدم األمــان، ويزيــد مــن 

حــدة التوتــرات القائمــة 

داعــش  تنظيــم  بــني 

الدولــي. والتحالــف 

ويعــود جــزء كبيــر مــن 

هــذه املشــكلة إلــى كيفيــة 

ــى  ــبوك عل ــب الفيس تدري

الكتشــاف  خوارزمياتــه 

يحــض  الــذي  الــكالم 

ويبــدو  الكراهيــة،  علــى 

قــد  الخوارزميــات  أن 

فــي  قدرتهــا  فقــدت 

ملكافحــة  الترجمــة 

التحريــض،  خطابــات 

اعتبــار  مــن  بالرغــم 

ــط  ــات خ ــك الخوارزمي تل

 - للتطبيــق  األول  الدفــاع 

وهــو عبــارة عــن خوارزميــات معقــدة 

ــارة  ــواد الض ــًا امل ــل تلقائي ــف وتزي تكتش

الفيســبوك  كفــاح  ورغــم   .
ً
إجمــاال

الكراهيــة  خطــاب  انتشــار  لوقــف 

ــدان  ــن البل ــر م ــي كثي ــه ف ــى منصت عل

ــه،  ــة، إال أن خوارزميات ــة بالعربي الناطق

تأثيــر  لهــا  كان  الجــودة،  عاليــة 

املنشــورات  أزالــت  فقــد  معاكــس، 

ــن  ت م
ّ

ــد ــئ، وح ــكل خاط ــروعة بش املش

املنطقــة. داخــل  التعبيــر  حريــة 

أواخــر  فــي  شــرت 
ُ
ن وثائــق  أن  يذكــر 

عــام 2020 بينــت أن أكثــر مــن ثالثــة 

التــي أزيلــت  العربــي  أربــاع املحتــوى 

تلقائيــًا مــن املنصــة، بدعــوى الترويــج 

طريــق  عــن  ُصنفــت  قــد  لإلرهــاب، 

الخطــأ علــى أنهــا مــواد ضــارة.

إزالــة  أن  إلــى  الباحثــون  ويخلــص   

ــر  ــر غي ــه تأثي ــروع كان ل ــوى املش املحت

عمــالق  أن  تصــور  بإعطــاء  مباشــر 

ــب  ــد قل ــي ق ــل االجتماع ــائل التواص وس

املوازيــن لصالــح األنظمــة االســتبدادية 

ــوق  ــات حق ــى مجموع ــدان عل ــي البل ف

ــتخدمني  ــكات املس ــام بإس ــان، وق اإلنس

العــرب وإعاقــة حريــة التعبيــر، بنــاًء 

ــى أن  ــني إل ــام 2020. الفت ــث ع ــى بح عل

ــل  ــذه تجع ــة ه ــة املفرط ــات اإلزال عملي

جرائــم  توثيــق  أيضــًا  الصعــب  مــن 

ــر  ــت عب ــي التقط ــة الت ــرب املحتمل الح

وأن  االجتماعــي،   التواصــل  وســائل 

هــذا يعــد بمثابــة أمــر مميــت حقــًا 

للمحتــوى فــي املنطقــة.

مــن جانبهــا، وردًا علــى ذلــك، قالــت 

ــي  ــر ف ــا تفك ــبوك إنه ــركة فيس إدارة ش

ــوى  ــي املحت ــن متابع ــد م ــف املزي توظي

ــر. ــزم األم ــة إذا ل ــة عالي ــارات لغوي بمه

شــركة  أن  إليــه  اإلشــارة  تجــدر  مــا   

تحويــل  رســميًا  أعلنــت  فيســبوك 

  Meta إلــى  اســمها 

ــاء  ــى بن ــا( عل ــز )ميت ــينصّب تركي وس

 Metaverse ــل ــي الكام ــم االفتراض العال

بتجربــة  والترفيــه  للتواصــل  كمــكان 

علــى  اإلبقــاء  مــع  األبعــاد،  ثالثيــة 

أســماء التطبيقــات التابعــة للشــركة: 

مســنجر،  أنســتغرام،  فيســبوك، 

هــي..  كمــا  واتســاب، 
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غــــــــــــــــــافغــــــــــــــــــاف

رجاء الشجيري

امرأة استثنائية، من مواليد 
1994 وأم ألربعة أوالد ، املنشار 
كان أداة رؤيتها لألشياء، وخلق 
الجمال وتشكيله، الخشب 
وعدة النجارة كانا أوكسجينها، 
إذ لم تستهوها أدوات الزينة 
النسائية واملالبس في أي 
متجر تدخله، قدر شغفها 
بمحال ُعدد النجارة وأدواتها، 
التي كانت تتمنى أن تشتريها 
كلها، لم ترد أن تكون رقما 
عاديًا في الحياة، بل ظلت 
تروم التميز وتعمل فيه 
من خالل مهنتها وطموحها 
وأحالمها.. "الشبكة" التقتها 
داخل مشغلها في بيتها، فكانت 
قصتها معنا: 

 بداية 

ــر،  ــادئ األم ــي ب ــة ف ــت هاوي ــا كان نّجارتن

إذ كانــت تحــب أن تغيــر وتجــدد أثــاث 

ــل  ــا مودي ــا أعجبه ــإذا م ــًا، ف ــا دوم بيته

غرفــة، أو "طقــم قنفــات" ولــم تســتطع 

شــراءه، تقــوم بتغييــر مــا لديهــا بإضافة 

ملســتها فتجعلــه كمــا الــذي أرادت شــراءه 

ــك..  ــى ذل ــادة إل ــعفها امل ــم تس ول

كانــت بدايــة نــور مــع صديقــة جــارة، 

نجــار  مــع  جارتــي  تعاملــت  تقــول:  إذ 

تتفــق  لــم  لكنهــا  لهــا،  لصبــغ غرفــة 

معــه، فجــاءت إلــي لكــي أصبــغ غرفتهــا، 

ــدت أن  ــة وج ــي الغرف ــد رؤيت ــي عن لكنن

أن  موديلهــا قديــم، فاقترحــت عليهــا 

ــة،   ــة وجمالي ــر حداث ــكل أكث ــا بش أعيده

فوافقــت مباشــرة.. وحولتهــا بالفعــل إلى 

ــل  ــذا العم ــاح ه ــزز نج ــي"، وع ــازون ترك "ش

، وثقــة النــاس بعملــي 
ً
الثقــة بنفســي أوال

ثانيــًا.. مــا جعلنــي أفكــر بإنشــاء )بيــج( 

إلكترونــي خــاص أروج فيــه ألعمالــي، 

صاحبــة  أصبحــت  للبيــج  وإضافــة 

محتــوى فــي التكتــوك واألنســتا.. ومــع 

ــدف،  ــا أه ــج مل ــة للتروي ــت بداي ــا كان أنه

لكــن هــذه الخطــوة لــم تكــن حلمــي ومــا 

أريــد تحقيقــه علــى أرض الواقــع.  

ورشة ولكن! 

ــي  ــة لترض ــة اإللكتروني ــن الورش ــم تك ل

سيدة الخشب
 نور الجنابي: المقص والمنشار 
لم يفارقا أفكاري

أن  قــررت  لــذا  املنشــود،  نــور  طمــوح 

الــذي  بيتهــا  مــن  مســاحة  تســتغل 

تســكن فيــه مــع زوجهــا وأوالدهــا وأم 

لتعمــل  غرفــة  فخصصــت  زوجهــا، 

ــف  ــن ونص ــاحة متري ــي بمس ــا، وه فيه

وُبعــدد  ونصــف،  متريــن  فــي  املتــر 

ــا،  ــب إمكانيته ــة، حس ــيطة متواضع بس

أن  تطمــح  كانــت   فقــد 

ــددًا  ــري ُع ــــ ـ تشتـ

ة  ر ـــــو ـ ـ ـ متطـ

وتقنيــة  بحجــم  ماركــة  ومنشــارًا 

هــذه  أن  إال  عملهــا،  فــي  يســاعدانها 

املســاحة الصغيــرة لــم تعــد تكفيهــا مــع 

ــمة  ــات للدوش ــم  قنف ــيء أطق ــد مج تزاي

وغــرف لنجارتهــا وتغييرهــا، فأخــذت 

بمســاحة  وهــو  أيضــًا  البيــت  مــرآب 

الحديقــة،  معــه  أخــذت  كمــا  3×4م 

النــاس  وجلــب  العمــل  تزايــد  وعنــد 

نجارتهــا  يريــدون  التــي  مقتنياتهــم 

البيــت"  "اســتقبال  خصصــت  لديهــا، 

ــاث  ــا باألث ــج بيته ــد ض ــذا فق ــك، ل كذل

الــذي تنــوي نجارتــه، فباتــت تضعــه فــي 

الشــارع بجانــب ســياج بيتهــا، وهكــذا 

ال  أنهــا  صعوبــة  مــن  تعانــي  صــارت 

 كــي تعمــل فيــه. 
ً
تمتلــك ورشــة أو معمــال

مقص ومنشار.. 

رؤيتهــا  هندســة  كانــت  الخياطــة 

، إذ أنهــا بالفطــرة كانــت 
ً
لألشــياء أوال

تقيــس وتتخيــل كيــف ســيكون شــكل 

وتصميــم وأبعــاد القمــاش الــذي بــني 

مقيــاس  إلــى  الحاجــة  دون  يديهــا 

ــا  ــؤالنا له ــكان س ــات، ف ــت القياس لتثبي

كيــف أنهــا مزجــت مــا بــني العاملــني: 

القمــاش والخشــب ،املقص واملنشــار؟ 

لــم  كالهمــا  نــور:  لتجيــب 

ينفصــال عــن عينــي ويــدي 

فــي  وأفــكاري  وخيالــي 

تشــكيل وتجســيم مــا أريــد.. 

جــدًا،  املقــص  أحــب  فأنــا 

قبــل  وثيقــة  بــه  وعالقتــي 

ــل  ــص كان مدخ ــار، املق املنش

ــى  ــي األول إل حلم

ثقتــي  أوليــت  وقــد  األزيــاء،  عالــم 

املطلقــة لــه، فهــو لــم يخذلنــي يومــًا، 

لذلــك منحتــه الحريــة ومازلــت، كذلــك 

املنشــار وعالقتــي بــه، إذ أنــي ال أفــرق 

ــة  ــي املطلق ــه ثقت ــص، فل ــني املق ــه وب بين

وشــغفي..  وحبــي  أيضــًا، 

تصميم األزياء  

ضمــن هــذا التفــرد فــي ابتــكار األشــياء، 

أو إعــادة خلقهــا مــن جديــد بطريقــة 

فنيــة عاليــة ومهــارة محضــة، راودنــي 

ســؤال لهــا: أيــن تصميــم األزيــاء مــن 

ــس  ــو لي ــرة وه ــا الكثي ــا وأهدافه أحالمه

ببعيــد عــن عواملهــا وإبداعهــا؟ تقــول 

يكــن  لــم  األزيــاء  تصميــم  الجنابــي: 

حلمــًا بــل كان هدفــي وطموحــي األول 

لــدي  فكانــت  النجــارة..  ورشــة  قبــل 

سلســلة أفــكار وطموحــات كثيــرة وخطــة 

ــا،  ــق كل منه ــرف تحقي ــب ظ ــل حس عم

ــروف  ــعفني الظ ــم تس ــادف أن ل ــد ص وق

فــي إمكانيــة أن أفتتــح دار أزيــاء، كــي 

أصمــم وأعلــم فيهــا الفتيــات، عالــم 

ــة  ــت موهب ــن يثب ــو م ــاء ه ــم األزي تصمي

وقــدرة نــور الجنابــي حقــًا، وهــذا الهدف 
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في املقابل، هناك ما 
يخدش التاريخ، وتتمنى 

الشعوب والدول لو أن الذي 
حدث ُيمحى وُينسى، أو 

أنه ما حدث، ولعل حكاية 
)الحواسم( من أبرز األمثلة 
على ذلك، بالرغم من أن 
عديمي الوعي واللصوص، 

الذين خدشوا تاريخ العراق 
ف، ال يمثلون نسبة  املشرِّ

تستحق الذكر..

نــــواعــــم

حسن العاني

حكايات مكهربة !!
ثمة في تاريخ الدول والشعوب والعوائل واألفراد ما يدعوها إلى االعتزاز بموروث 

ف، أو مكرمة أخالقية تدعو إلى التباهي و.. وغالبًا ما تتخذ  نبيل، أو موقف مشرِّ

الدول من تلك املواقف عيدًا وطنيًا ، وتربي أجيالها عليه.. في املقابل، هناك ما 

لو  الدول  تلك  وتتمنى  مسمياتها،  تنوع  على  البشرية،  التجمعات  تواريخ  يخدش 

أنها تحررت من تلك التواريخ، أو أن ما حدث لم يحدث..

العراق ال يخرج عن هذه الثوابت، فتاريخه حافل بالشواهد التي تدعو إلى )رفع 

جنود  تواجه  وهي  العشرين  ثورة  في  العشائر  موقف  ذلك  من  عاليًا.  الرأس( 

اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس، بما لديها من سالح حديث وإمكانيات 

شابهه  وما  )املگوار(،  الحروب  في  تأثيرًا  األسلحة  بأقل  جبارة،  عسكرية 

العراقية  املضايف  زالت  وما  الالشيء،  إلى  تكون  ما  أقرب  هي  قتالية  ُعدد  من 

تستذكر بفخر هوسة )الطوب احسن لو مگواري(.. 

في املقابل، هناك ما يخدش التاريخ، وتتمنى الشعوب والدول لو أن الذي حدث 

على  األمثلة  أبرز  من  )الحواسم(  حكاية  ولعل  حدث،  ما  أنه  أو  وُينسى،  ُيمحى 

العراق  تاريخ  خدشوا  الذين  واللصوص،  الوعي  عديمي  أن  من  بالرغم  ذلك، 

ف، ال يمثلون نسبة تستحق الذكر.. املشرِّ

 ُيسمى باسم أمه – واحد من عراقيني قالئل برز اسمه 
ٌ

"جدوع الصبحة" – رجل

في     )الحواسم(، وفلت من العقاب، مع أنه لم يترك مصرفًا وال قصرًا رئاسيًا 

التحالف  وال مبنًى حكوميًا، إال وسطا على محتوياته تحت سمع وأنظار )قوات 

أو احتيال  الصديقة(.. وهكذا تحول من متسكٍع يعيش على قنينة غاز مسروقة 

على صاحب متجر، إلى رجل يقود سيارة فارهة ويرتاد املطاعم الفاخرة ويتزوج 

ويطلق بثروته. وألنه ال يدري كيف يتصرف مع وضعه املالي الجديد، فقد افتتح 

له مكتبًا واسعًا للتجارة، وهو ال يعرف ألف باء هذه املهنة، لذلك كان يربح مرة 

تتلوها  خسارة  ومن  آخر،  عمل  إلى  عمل  من  يتنقل  وظل  مرة،  عشرين  ويخسر 

خسارة، قبل أن يستقر رأيه على مشروع لتربية الدواجن، وقد نصحه املنتفعون 

من حوله أن يعدل عنه، لكن من دون جدوى، إذ قال لهم يومها ]أنتم تعرفون أن 

وزير الكهرباء رجل وطني وتكنوقراط ، وهو يصرف كل عام ماليني الدوالرات 

نجاحه،  دون  تحول  الصعبة  البالد  ظروف  إن  إال  الكهربائية،  الطاقة  لتحسني 

وقد فكرت أن هذه املاليني الحلوة يمكن أن أحصل عليها وحدي.[ ولكي يوضح 

وسيتولى  الدواجن،  لتربية  محطات  عشر  بإنشاء  سأقوم   [ قال  املبهمة  عبارته 

 
ّ

 من ظن
ّ

العمال جمع الفضالت والنفايات، ثم أبيعها إلى وزارة الكهرباء.[ وظن

لحوم  في  التجارة  بأن  نصحه  من  ونصحه  عقلية،  لوثة  أصابته  قد  الرجل  أن 

الدواجن معرضة للخسارة األكيدة بسبب األمراض ومنها إنفلونزا الطيور، غير 

أن جدوع الصبحة سخر من أفكارهم وقال ]لقد قرأت خبرًا في الجريدة يفيد 

بأن هولندا، وهي البلد الحضاري املتطور، افتتحت أول محطة كهرباء في أوروبا 

فات الدواجن، قادرة على تلبية احتياجات أكثر من 90 ألف منزل 
ّ
باستخدام مخل

إلى الكهرباء!

لــم يغادرنــي ولــن يفعــل، فقــد توافــد 

ــات  ــابات املوهوب ــن الش ــر م ــي الكثي عل

ــرت  ــا توف ــر، وإذا م ــي مبه ــكل احتراف بش

إلــى  ســيصلن  العمــل  ســبل  لهــن 

العامليــة، وال أبالــغ إن قلــت ذلــك.. فلدينــا 

بشــكل  مذهــالت  أزيــاء  مصممــات 

ــن أو  ــرف عليه ــد يتع ــن ال أح ــت، لك الف

يمــد العــون إلطــالق مواهبهــن. 

أحالم وطموحات 

لــم يكــن هنــاك ســقف محــدد ألحالمها 

وطموحاتهــا وطاقاتهــا املذهلــة، فقــد 

ــا  ــلة م ــن سلس ــن ضم ــا أن م ــرت لن ذك

ــاء،  ــم األزي ــو حل ــق ه ــه أن يتحق ــم ب تحل

فإنهــا  بهــا،  تحلــم  التــي  الورشــة  أو 

كانــت تعتــزم أن تفتتــح مطعمــًا خاصــًا، 

وبطــراز  أبــدًا،  تقليديــة  غيــر  بأفــكار 

الحلــم  لكــن  اســتثنائي،  وتنفيــذ 

ــة  ــا إقام ــامل كان ــم والش ــدف األعظ واله

ــى  ــر عل ــة تأهيليــة، تتوف ــة، أو مدرس ورش

ــا دورات  ــم فيه ــن األرض لتقي ــاحة م مس

ــاء.    ــم أزي ــة وتصمي ــارة وخياط ــم نج تعلي

ماذا لو؟

اصبحــت  لــو  مــاذا  لنــور  استفســارنا 

فــي  مــا  مــكان  فــي  مســؤولة  يومــا 

الحكومــة فمــا  اول القــرارات والخطــوات 

ســتتخذينها؟ التــي 

-اول الخطــوات التي ســاقوم بهــا ان اقوم 

بتأهيــل النســاء املوهوبــات أبــدأ بتنميــة 

تفكيرهــن وأرســم خطــة عــن طريــق 

نــدوات او محاضــرات اصــل بهــا الــى 

اهلهــن اوال واحــاول بــث ثقافــة كيــف 

ــذ  ــاءنا واالخ ــا ونس ــب بناتن ــرر مواه نح

والتفوق،فكــم  النجــاح  لبــر  بيدهــن 

ومصممــات  رســامات  مــن  هنــاك 

وفنانــات هــن اســيرات البيــت والكتمــان 

ــي  ــت ف ــا كن ــي اذا م ــزل، اول اهداف والع

مصــدر قــرار ان اصــل لهــؤالء النســوة 

البطــالت واقامــة ورش ومعامــل وقاعــات  

تبــرز اعمالهــن..

رسالة ..

واملشــجع  املشــرف  املثــال  املــرأة  هــذه   

ــت  ــي كان ــور الجانب ــا ن ــاء بلده ــكل نس ل

لهــا رســالة وجهتهــا لهــن باالتي:علــى 

وموهوبــة  مميــزة  عراقيــة  مــرأة  كل 

بــكل  واإليمــان  الشــغف  يغادرهــا  أن ال 

ــاة  ــا للحي ــب ورؤي ــن مواه ــك م ــا تمل م

تســتلم  اال  و  إبداعــي،  أو  فنــي  بشــكل 

نحوهــا  الســلبية  املجتمــع  ملعوقــات 

إيجابيــة  طاقــة  مصــدر  تبقــى  بــل 

ــع  ــتطيع ان تصن ــا تس ــاة وم ــب للحي وح

ال  امــرأة  الحياة،فالعراقيــة  هــذه  فــي 

ــن  ــا املح ــت منه ــدًا خلق ــا أب ــتهان به يس

األزمــان  مختلــف  عبــر  والظــروف 

والعصــور امــرأة تمــزج مزجــًا فريــدًا 

الصالبــة  وبــني  والقــوة  الرقــة  بــني 

واالقــدام فــي املضــي بمــا تملــك مــن 

فكــر وإبــداع ال ينضــب. وتضيــف نــور 

أملــك  لــم  شــخصيًا  :أنــا  الجنابــي 

للوظيفــة  تأهلنــي  اكاديميــة  شــهادة 

ــواب  ــرق أب ــم أط ــك ل ــع ذل ــة وم الحكومي

ألجــل  وغيرهــا  االجتماعيــة  الرعايــة 

علــى  اعتمــدت  بــل  والــرزق  التعيــني 

ــل  ــي العم ــا ف ــكاري وتوظيفه ــي وأف طاقت

الخــاص بــي ،لذلــك رســالتي ان ال ينــدب 

نتعــني؟  كيــف  فــي  حظهــم  الشــباب 

ويجتهــدون  أحالمهــم  يصنعــون  بــل 

 فالشــهادة وســيلة فكــر وكيــف تصــل 

به ملا تريد..
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ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة

الفردية لالٕنسان، ويضعف حني يقارب 

في  هو  ولهذا  )الجماعية(،  الشٔوون 

قّراء،  للشعر  )محمود(،  انحسار 

وللرواية جمهور.

الجوائز الشعرية
وهل  العراقية،  الشعرية  تقّيم  *كيف 

مواقع  ٔاو  والنشر،  الطبع  سهولة  ٔاثرت 

التواصل االجتماعي، على ما يكتب فيه؟

مناطق  في  ق 
ّ
يتٔال العراقّي  -الشعر 

الظالل. بعيدًا عن منصات املهرجانات 

نهما برٔايي ٔاسهما 
ٔ
ومباريات الجوائز، ال

التحديث  جهد  تحييد  في  كبير  بشكل 

فلم  العراقّية،  الشعرّية  التجربة  في 

دٔابًا  خيرة 
ٔ
اال السنوات  في  نلمس  نعد 

تجديديًا على نحو ملموس. بات التفكير، 

للجائزة  املادية  القيمة  في  اليوم، 

شروطًا   
ً

عادة تملي  والتي  الفالنية، 

 على النص 
ً

صارمة

تستبعد  الشعري 

جديد  منحى  ٔاي 

فيه، بعيدًا عن املنت 

الهوامش  في   
ٔ
ال

ٔ
تتال

عراقية  شعرية 

ومسٔوولة،  جاّدة 

وال  النقد  يغفلها 

يعثر عليها االٕعالم.

تٔاثير  ٔاما 

التواصل  مواقع 

االجتماعي فهو تٔاثير 

جديدة،  ٔاعرافًا  فرضت  نها 
ٔ
ال سلبي، 

محررين  فال  مباشر،  بشكل  تنشر  ٔانت 

معايير،  وال  ضوابط  وال  مدققني  وال 

اليوم  الكل  ٔاحيانًا!  نص  فال  وبالتالي، 

ابًا، وال بٔاس في ذلك، فالجميع 
ّ

صاروا كت

الواقع  هذا  ٔان  غير  يكتب،  ٔان  حقه  من 

خلق فوضى كبيرة وتشويشًا مرعبًا على 

 
ً
طواال سنوات  سيهدرون  الذين  القّراء 

صيل(. 
ٔ
دب )اال

ٔ
حتى يقعوا على اال

والصحف  املجالت  لت 
ّ
شك السابق  في 

املباشرة  التجارب  منها  تسقط  مصفاة 

ر 
ّ

تتصد صارت  التي  تلك  والعادية، 

اليوم املشهد بقوة النشر املمول وسلطة 

القوانني  وباقي  و)التعليق(  )الاليك( 

الحرية  التواصل.  مواقع  لبيئة  امللتبسة 

مهمة  دب 
ٔ
لال اإلنترنت  منحها  التي 

كلفتها  لكن  الدفاع عنها،  وعلينا جميعًا 

على  واضح  وخرابها  جدًا،  باهظة 

جاءتنا  اللذين  والنوع  الكم  صعيدي 

بهما. لكن دعني هنا ٔاشيد بحركة النشر 

السنوات  في  تعززت  التي  العراقية 

ٔاهلية  دور  عندنا  فصارت  خيرة، 
ٔ
اال

على  تتفوق  بل  تنافس،  كتبًا  تقدم  شابة 

النشر  دور  من  الكثير 

في  العراق  مكانة  وتستعيد  العربية 

سوق الكتاب العربي.

التحدي الحقيقي
وتحقيق  جمع  بإعادة  ٔاغراك  الذي  *ما 

قصائد السياب؟ وما جديد هذا الكتاب 

الذي قدم له الشاعر ٔادونيس؟

الصديقني  الناشرين  إلى  تعود  -الفكرة 

كانت  العتابي،  ومحمد  هادي  محمد 

املنشورة  السياب  قصائد  جمع  الفكرة 

بطباعة  وتقديمها  تدقيقها  وإعادة 

 
ُ

درست ٔانني  غير  فاخرة،  عصرية 

لتراث  جديد  شيء  إضافة  إمكانية 

التحدي  هو  هذا  وكان  الفذ،  املعلم  هذا 

الحقيقي لي، وقد نجحت -في رٔايي- إلى 

ٔاتوقعه، فالطبعة الجديدة تضم  حد لم 

 لشعر السياب مع 
ً
جمعًا وتحقيقًا متمهال

وظروف  القصائد  عن  موسعة  هوامش 

كتابتها والتعديالت التي ٔاجريت عليها، 

خطاء 
ٔ
اال من  املئات  تصويب  عن   

ً
فضال

السابقة  الطبعات  فيها  وقعت  التي 

الشهيرة لديوان السياب، وقد صححتها 

التي  صلية 
ٔ
اال املخطوطات  إلى  استنادًا 

غيالن  الصديق  –متكرمًا-  بها  زودني 

السياب، نجل الشاعر الراحل، 

كتبها  مقدمة  تضم  كما 

عر  لشا ا

نيس  و د ٔا

علي محمود خضير:
للشعر قّراء وللرواية جمهور

شارك في غالبية املهرجانات الشعرية، 

تحكيم  لجان  في  مًا 
ّ
محك ٔاسهم  كما 

في  يعمل  العراق،  وخارج  داخل  لجوائز 

قالم(، ويقدم لالٕذاعة 
ٔ
تحرير مجلة )اال

 
ً
فضال والتاريخ،  دب 

ٔ
اال في  برنامجني 

عن نشاطه في كتابة املقاالت في صحف 

"الشبكة"  وعراقية.  عربية  ومجالت 

التقت الشاعر والكاتب واملحرر الثقافي 

علي محمود خضير فكان هذا الحوار..

يمر  اليوم  العراق  في  الشعر  إن  يقال   *

ما  عليه،  السرد  هيمنة  وهي  بٔازمة، 

رٔايك؟

العراق،  على  تقتصر  ال  الشعر  ٔازمة   -

سباب 
ٔ
واال ه، 

ّ
كل العالم  في  ٔازمة  في  هو 

عصرنا  طبيعة  ل 
ّ

تبد بينها  من  كثيرة، 

مادّي،  عصر  وهو  نعيشه،  الذي 

غرائزي، ال يكترث إلى الجانب الروحي 

ينظر  عصر   ،
ً
وتعامال  

ً
نظرة شياء، 

ٔ
لال

دب على ٔانه ترفيه وتسلية، وبعض 
ٔ
إلى اال

االشتراط،  هذا  يحقق  الرواية  من 

ٔانها  كما  واملعلومة،  التسلية  ؤاعني 

العصر  )قضايا(  تستوعب  )الرواية( 

نه يشمل 
ٔ
بشكل ٔاسلس. السرد ٔامر ٓاخر ال

والشذرات  والتٔاّمل  واملقالة  القصة 

وغيرها، هل على الشعر ٔان يكترث لتلك 

ليست  الكتابية  الفنون  ٔاظن،  ال  زمة؟ 
ٔ
اال

قل بالنسبة 
ٔ
في حرب فيما بينها، على اال

لي، كما ٔان الشعر يتٔالق في االنشغاالت 

هو ٔاحد األصوات الشعرية 
البارزة في البصرة، ولد 
عام 1983 في بغداد، وعاش 
متنقاًل ما بني العاصمة 
وعلي الغربي والبصرة التي 
استقر فيها، ٔاصدر تسعة 
كتب تنّوعت بني الشعر 
والنثر والتحقيق األدبي، 
منها تحقيقه ألعمال 
الشاعر اللبناني بسام 
حجار الكاملة، ومختارات من 
شعر فوزي كريم في كتاب 
صوتي، ٔاما ٓاخرها فكان 
تحقيقه لألعمال الشعرية 
الكاملة لبدر شاكر السياب 
في مجلدين بٔاكثر من ٔالف 
صفحة، وترجمت بعض 
ٔاعماله إلى ٔاكثر من لغة. 

حوار : علي السومري
تصوير: ٔاحمد محمود
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الثقافيـــة  العالقـــات  دائـــرة  أقامـــت 

ثـــار، 
ٓ
فـــي وزارة الثقافـــة والســـياحة واال

ـــارع  ـــي ش ـــلة ف ـــق القش ـــى حدائ ـــرًا، عل مؤخ

ـــوق  ـــان س ـــه، مهرج ـــرب تمثال ـــي، وق املتنب

ـــة  ـــية الثقافي مس
ٔ
ـــي 2021، اال ـــعر الدول الش

مـــن  غفيـــر  جمـــع  حضرهـــا  التـــي 

ــدة  ــد عـ ــا قصائـ ــت فيهـ لقيـ ــني، ٔاُ املثقفـ

ـــن  ـــدد م ـــا ع ـــارك فيه ـــة، ش ـــات مختلف بلغ

ــراق. ــواعر العـ ــعراء وشـ شـ

ـــيق  ـــم بتنس ـــان أقي ـــذا املهرج ـــر ٔان ه يذك

ــى  ــدف إلـ ــي، يهـ ــي ؤاملانـ ــي وفرنسـ عراقـ

التقريـــب مـــا بـــني الثقافـــات.

بالشاعر  -مٔوخرًا-  الثقافي  وكتاب(  )كهوة  مقهى  احتفى  مميزة،  شعرية  جلسة  في 

الدكتور  لها  التي قدم  الفيحاء. الجلسة  القادم من البصرة  الكبير كاظم الحّجاج، 

دمت فيها شهادات 
ُ

ٔاحمد الزبيدي، وحضرها جمع غفير من املثقفني والفنانني، ق

الزهرة زكي، وقحطان فرج  الشعراء: عبد  الشاعر )الحّجاج( من قبل  عن تجربة 

الله، وجواد الحطاب، ٔالقى بعدها املحتفى به بعضًا من قصائده على الحضور الذين 

تناغموا وأنصتوا للشعر والشاعر.

ســـوق الشعــر

الحّجاج
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بشكل خاص لهذه الطبعة الجديدة.

هي  الطبعة  به  ماجاءت  ٔاهـــــــــــم 

القصائد الجديدة التي اكتشفناها ٔاثناء 

التي  الشاعر،  ودفاتر  ٔاوراق  على  العمل 

 عن صور ووثائق 
ً
ّول مّرة، فضال

ٔ
تنشر ال

صحح 
ُ

ول مرة ت
ٔ
ومراسالت مهمة تنشر ال

الشاعر،  بحق  وقعت  تاريخّية  ٔاخطاًء 

، ٔان يوم مولد الشاعر 
ً
ق، مثال

ّ
فهل تصد

واملشهور  املتداول  ّول(، 
ٔ
اال كانون   25(

هو  عقود،  منذ  والدراسات  املراجع  في 

 
ُّ

ٔاثبت وقد  باملرة،  صحيح  غير  تاريخ 

ذلك بوثائق مرفقة مع الطبعة، املفاجٔاة 

كبر ٔان سنة ميالد السياب هي 1927 
ٔ
اال

وليست 1926! كما هو شائع في املصادر 

بحياة  املهتمني  جميع  هنا  ؤادعو  كلها، 

مناهجنا  على  واملسٔوولني  الشاعر 

املعلومة.  هذه  إلى  لاللتفات  التعليمية 

إلى  ماّسة  بحاجة  ٔاننا  إلى  ٔاخلص 

الشعري  موروثنا  ودراسة  تحقيق  إعادة 

ٔان  قبل  جاد  نحو  على  وتوثيقه  املعاصر 

تضيع جواهره في هاوية النسيان.

الذاكرة والخيال     
غريبًا:  اسمًا  حمل  خير 

ٔ
اال *ديوانك 

وما  بالتسمية؟  تعني  ماذا  )باذبني(، 

خصوصية هذا الديوان؟

هي  مقطعني،  من  كلمة  -)باذبني( 

)باذ( وتعني تل، و)بني( وتعني البيادر، 

هي  قديمة  عراقية  ملدينة  اسم  وهي 

ن قضاء علي الغربي في ميسان، وقد 
ٓ
اال

حيث  طفولتي،  من  شطرًا  فيها  عشت 

وقائيًا  معاونًا  هناك  يعمل  والدي  كان 

باختصار  الكتاب  البصرة.  من   
ً
منتقال

الطفولة  استعادة  في  حب  نشيد  هو 

دب عادة 
ٔ
واملدن الصغيرة التي يغفلها اال

هو  الكبرى،  واملدن  العواصم  ليمجد 

لعبة  ُيشبهه في  محاولة ملزج الشعر بما 

بني الذاكرة والخيال تمارس فيها املرٔاة 

لفت  ٔايضًا  حاولت  املطلقة.  البطولة 

الكتاب  في  متعددة  قضايا  إلى  النظر 

سطوري، 
ٔ
اال املوروث  الطبيعة،  منها: 

قليات، اضطهاد الغجر. يمكن 
ٔ
تهجير اال

عاملًا  يشكل  ٔان  ومحدود  صغير  ملكان 

مكتفيًا بذاته بشكل متفرد وال نهائي.

في  االٕذاعي،  عملك  عن  *لنتحدث 

خيرة قدمت فيه برنامجني، 
ٔ
السنوات اال

ما الذي دفعك إلى دخول هذه التجربة، 

وماذا ٔاضافت لك؟

 مولعًا 
ُ

 الراديو منذ الصغر، كنت
ُ

-ٔاحببت

وقد  العاشرة،  دون  ؤانا  بغداد  بإذاعة 

صياغة  في  لبرامجها  االٕصغاء  ٔاسهم 

الفنية  والسيما  اهتماماتي،  من  جانب 

في  ٔاسست،  ٔانني  الطريف  من  منها، 

إذاعة  العائلة،  بيت  في  العمر،  ذلك 

واملخرج  واملذيع  املعد  فيها  كنت  محلية 

واملستمع الوحيد!

تشابه  جوانب  واالٕذاعة  للشعر  أن  ٔاظن 

عديدة، فكما ُيرسل الشاعر، في عزلته، 

ال  قارئ  إلى  قصائده  كلمات  ذبذبات 

يراه ولم يسمع به، لكنه يتخيله، فاملذيع 

خلوته،  جدران  بني  من  يرسل  كذلك، 

ستوديو، إشارات ونداءات تواصل 
ٔ
في اال

مع ٓاخر لم يره وال سبيل إلى لقائه. ثمة 

الغامض  التراسل  هذا  في  حميمية 

ثيرّي ٔاجدني منجذبًا اليه، 
ٔ
والتواصل اال

بالكامل  املعركة  خسر  الراديو  ٔاظن  وال 

تراجع  يكون  قد  املرئية،  امليديا  ٔامام 

رواجه من القواسم املشتركة بني الشعر 

م -منذ خمس سنوات- 
ّ

وامليكروفون! أقد

)مجاز(  هما:  إذاعيني  برنامجني 

ولكن  والثقافة،  والفكر  دب 
ٔ
باال ويعنى 

يقرب  نه 
ٔ
ال مختلف،  ٔانه  ٔازعم  بٔاسلوب 

في  ويضعها  دبية 
ٔ
اال املفاهيم  ويبسط 

مقاربة  على  تركيز  مع  الجميع،  متناول 

السلوكية  املمارسة  من  الثقافّي  الهم 

سئلة الجوهرية 
ٔ
االجتماعية، وطرح اال

العاّمة.  من  قريب  بإطار  واقعنا  على 

البرنامج الثاني )القصة خون( ويعنى 

فيه  وقدمنا  البصرة،  مدينة  بتاريخ 

تشكل  ساعة  مئتي  من  ٔاكثر  ن 
ٓ
اال إلى 

موسوعة لم تغادر صغيرة وكبيرة من 

وحديثًا  قديمًا  البصرة  وتراث  تاريخ 

شخصية  يستعيد  سردي  بإطار 

مدهش  عالم  االٕذاعة  الحكواتي. 

)البودكاست(  رواج  وما  وسيستمر، 

الصوتي  املحتوى  بقيمة  اعتراف  إال 

وعودته من جديد إلى الواجهة.

ما جديد علي محمود خضير؟ *

-ٔاحاول التفرغ الٕكمال كتاٍب شعرّي يتخذ 

الشعر  فيه  يتالقى  نظامًا  الحّب  من 

اقتراحات  وفق  السردّية  بالخطاطة 

جديدة، ربّما! العالم من حولنا يتوعدنا 

سوى  شّره  من  ملجٔا  وال  دقيقة،  كل 

بالحّب، ولكن ٔاّي حب؟!

علــى هامــش مهرجــان بغــداد الدولــي 

ــم  ــرحي كاظ ــرج املس ــع املخ
ّ

ــرح، وق للمس

الرج(  )عكــس  خيــر 
ٔ
اال كتابــه  نّصــار 

الصــادر عــن دار ومكتبــة عدنــان. فــي 

حفــل التوقيــع، الــذي قــدم لــه الناقــد 

عبــد  عزيــز  ســعد  الدكتــور  املســرحي 

ــني  ــن الفنان ــع م ــره جم ــب، وحض الصاح

واملثقفــني مــن داخــل العــراق وخارجــه، 

قاعــة  فــي  املهرجــان  ضيــوف  مــن 

الحمــراء بفنــدق املنصــور ميليــا، قــرٔا 

الكتــاب  )نّصــار( عــددًا مــن نصــوص 

الحضــور. استحســان  نالــت 

كاظم النّصار

ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة
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ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة

وفــي أّول أّيامــه، قــام الرئيــس التونســي 

قيــس ســعّيد بافتتــاح فعاليــات املعــرض 

الدولــي للكتــاب وقــام باالطــالع علــى 

كمــا  املنشــورة،  املؤلفــات  مــن  عــدد 

ــاب 
ّ

الكت مــن  مجموعــة  إلــى  تحــدث 

ومســؤولي دور النشــر فــي تونــس والعالم 

ــزت أيــام املعــرض الدولــي  العربــي. تمّي

للكتــاب بحــراك ثقافي الفــت، إذ عقدت 

فــي  تونســية  ألقــالم  فكريــة  نــدوات 

املهجــر كمــا جــرى اســتقبال الشــاعر 

ــي(،  ــة  )تجربت ــي جلس ــي ف ــي وهب زاه

ث عــن تجربتــه الشــعرية، 
ّ

حيــث تحــد

ــات  ــة الهوّي ــدوة سياس ــدت ن ــك عق كذل

وال  غيريــة،  بــدون  ذاتيــة  )ال  بعنــوان 

هويــة خــارج الزمــن والعصــر(، لنخبــة 

تونــس  فــي  الفلســفة  أســاتذة  مــن 

والجزائــر، مــع عــدد آخــر مــن النــدوات 

الفكريــة.

ــاب  ــي للكت ــس الدول ــرض تون ــر مع يعتب

ــاب 
ّ

الكت بــني  للقــاء  مهمــة  فرصــة 

مــن  النشــر  دور  وأصحــاب  واملثقفــني 

ــا،  ــم وترويجه ــف بمؤلفاته ــل التعري أج

آخــر  القتنــاء  للتونســيني  وفرصــة 

العاملــني  فــي  الحديثــة  اإلصــدارات 

املعــرض  وحظــي  والغربــي،  العربــي 

أّيامــه. أّول  منــذ  جماهيــري  بإقبــال 

الــدورة  شــرف  ضيــف  موريتانيــا 

تونــس  ملعــرض  والثالثــني  السادســة 

للكتــاب..  الدولــي 

ــت موريتانيــا -بلــد املليــون شــاعر- 
ّ
حل

ــى الــدورة السادســة  كضيــف شــرف عل

للكتــاب،  تونــس  ملعــرض  والثالثــني 

وخصــص لهــا جنــاح خــاص عرضــت 

القديمــة  املخطوطــات  بعــض  فيــه 

اإلصــدارات  مــن  ومجموعــة  القّيمــة 

مبــروك  األســتاذ   
ّ

وأكــد املوريتانيــة، 

ــي  ــس الدول ــرض تون ــر مع ــي مدي املناع

 
ّ

ــة، أن ــات إعالمي ــي تصريح ــاب، ف للكت

ــك  ــوط وذل ــي دورة املخط ــام ه دورة الع

زمــن  فــي  للكتــاب  ألبّوتــه  "تكريســًا 

اإللكترونــي."  والتأليــف  الرقميــات 

قــام  الــدورة  هــذه  هامــش  وعلــى 

والرياضــة  والشــباب  الثقافــة  وزيــر 

املوريتانــي  البرملانــي  مــع  والعالقــات 

املختــار ولــد الباهــي بزيــارة إلــى تونــس 

الثانــي  تشــرين   11 الخميــس  يــوم 

وجــرى اســتقباله مــن طــرف الســّيدة 

حيــاة قطــاط القرمــازي وزيــرة الثقافــة 

التونســية.

أســاتذة  لثالثــة  نــدوة  عقــدت  كمــا 

ــة، 
ّ
موريتانيــني: ســّيد أحمــد أطويــر الجن

الهاللــي  وأحمــد  النحــوي،  والشــيخ 

خاللهــا  مــن  الباحثــون   
ّ

أكــد مولــود، 

علــى قــّوة الروابــط الثقافيــة التــي تجمع 

البلديــن، التــي تتواصــل إلــى اليــوم منــذ 

ــا،  ــمال إفريقي ــي ش ــالم ف ــار اإلس انتش

ابتــداء مــن رحــالت عقبــة بــن نافــع 

التونســية،  القيــروان  مدينــة  مؤســس 

الــذي وصــل إلــى بــالد الســوس علــى 

ــر  ــى نش  إل
ً
ــوال ــا، وص ــارف موريتاني مش

ــي  ــا ف ــن موريتاني ــي ع ــاب تعريف أّول كت

تونــس. 

تكريم شخصيات وطنية وجوائز 

للمبدعني.. 

خصــص معــرض تونــس الدولــي للكتــاب 

الروايــة  فــي  متنوعــة  جوائــز  ســبع 

ــث،  ــة والبح ــعر والترجم ــة والش والقص

وجــرى منــح جائــزة )البشــير خرّيــف( 

التونســي  الروائــي  إلــى  للروايــة 

محمــد عيســى املــؤدب عــن روايتــه 

القصــة  وجائــزة  الذهــب(  )حّمــام 

ــه  ــن مجموعت ــي ع ــارق اللموش ــى ط إل

القصصيــة )انســومينيا(.  وقســمت 

ــني  ــة ب ــني مناصف ــزة أدب اليافع جائ

رزوقــة  يوســف  والكاتــب  الشــاعر 

والكاتبــة أســمهان املاجــري، وذهبــت 

جائــزة الشــعر إلــى الســّيد التــوي عــن 

ديوانــه )الربيــع ليــس صدفــة(، كمــا 

جــرى االحتفــاء بالراحــل الشــاذلي 

ورجــل  التونســي  املثقــف  القليبــي، 

الثقافــة  وزارة  ومؤســس  السياســة 

التونســية منــذ 60 عامــًا، شــخصية هــذا 

العــام، فــي نــدوة بعنــوان )الشــاذلي 

القليبــي والذاكــرة الثقافيــة التونســية(، 

إلــى  املشــاركون  خاللهــا  مــن  تطــّرق 

فــي  الكبيــر  ودوره  الرجــل  مســيرة 

وضــع األســس الثقافيــة فــي املؤسســات 

ــل  ــن أج ــه م ــية ونضال ــة التونس التربوي

ثقافــة وطنيــة تؤســس لشــعب واع مفكــر.

غيــاٌب الفــت ألكبــر دور النشــر العربيــة، 

ــة  ــع رواي ــن، وتوقي ــض العناوي ــٌع لبع ومن

ــاب  ــرض الكت ــي مع ــارا( ف ــزة كت )جائ

ــي.. التونس

ــي  ــس الدول ــرض تون ــاح مع ــن افتت تزام

ــي  ــارقة الدول ــرض الش ــع مع ــاب م للكت

للكتــاب فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

الــذي اتجهــت نحــوه أكبــر دور النشــر 

ــذه  ــرًا ه ــًا كبي ــرك فراغ ــا ت ــة، م العربي

الســنة فــي معــرض تونــس، وهــو مــا 

ــرض  ــجل مع ــا س ــون. كم ــه املتابع الحظ

الكتــاب هــذه الســنة منــع بعــض الكتــب 

والدولــة  )الفســاد  كتــاب  بينهــا  مــن 

ملؤلفــه  نموذجــًا(  تونــس  الفاشــلة.. 

رابــح  التونســي  السياســي  الناشــط 

ــن  ــدث ع ــر يتح ــاب آخ ــي، وكت الخرايف

ــد  ــد راش ــان املجم ــس البرمل ــيرة رئي مس

الغنوشــي، مــا شــكل اســتنكارًا كبيــرًا في 

أوســاط املثقفــني والحقوقيــني الذيــن 

باســتهدافها  الثقافــة  وزيــرة  اتهمــوا 

لحريــة الفكــر والتعبيــر. 

مــن جانــب آخــر،  ذكــر مديــر املعــرض 

 املنــع لــم 
ّ

-فــي تصريحــات إعالميــة- أن

يســتهدف الكتــب، بــل اســتهدف طريقــة 

ــب  ــض العل ــودرت بع ــد ص ــا، وق إدخاله

التــي تحتــوي بعــض الكتــب، مــن بينهــا 

املمنوعــة مــن التــداول فــي هــذه الــدورة. 

والثالثــون  السادســة  الــدورة  احتفــت 

للجــارة(  )االشــتياق  روايــة  بتوقيــع 

الســاملي  الحبيــب  التونســي  للروائــي 

للروايــة  كتــارا  جائــزة  علــى  الحائــز 

العربيــة هــذا العــام، الصــادرة عــن دار 

اآلداب. 

عناوين عراقية وإقبال تونسي 

التونســية  الثقافــة  وزيــرة  التقــت 

الســّيدة حيــاة قطــاط قرمــازي بالقائــم 

باألعمــال املؤقــت لجمهوريــة العــراق في 

ــاّب  ــم القص ــد الحكي ــّيد عب ــس الس تون

علــى هامــش معــرض تونــس الدولــي 

 18 الخميــس  يــوم  وذلــك  للكتــاب، 

تشــرين الثانــي، وجــرى التطــّرق إلــى 

العالقــات املمّيــزة التــي تربــط البلدين، 

 
ّ

والســيما فــي املجــال الثقافــي، وأكــد

الســّيد القصــاب علــى مشــاركة الوفــود 

ــي  ــة ف ــات الثقافي ــي الفعالي ــة ف العراقي

تونــس كمــا ســجلت بعــض دور النشــر 

معــرض  فــي  حضورهــا  العراقيــة 

تونــس فــي دورتــه السادســة والثالثــني، 

والتوزيــع  للنشــر  أنكــي(  )دار  مثــل 

إصــدارات  وتحظــى  الجمــل(،  و)دار 

خالــد  الســّيد  لصاحبهــا  الجمــل  دار 

كبيريــن  وجماهيريــة  بإقبــال  معالــي 

القــراء  طــرف  مــن  منشــوراتها  علــى 

مــت 
ّ

التونســيني، الــدار التــي بدورهــا قد

فــي  مؤلفاتهــا  مــن  متنوعــة  تشــكيلة 

والفلســفة  العامليــة  الروايــات  ترجمــة 

والشــعر، وكانــت مــن بينهــا األعمــال 

بولــص.  لســركون  الكاملــة 

لتجديــد  ســنتني  التونســيون  انتظــر 

معرضــه  فــي  الكتــاب  مــع  موعدهــم 

ــابت  ــي ش ــص الت ــم النقائ ــي، ورغ الدول

دورة هــذه الســنة، بســبب غيــاب بعــض 

دور النشــر العربيــة واختيارهــا معــرض 

الشــارقة، وبســبب جائحــة كورونــا التــي 

منعــت بعــض دور النشــر بســبب الخــوف 

مــن العــدوى واالختــالط بــني الحضــور، 

هــا كانــت مناســبة جّيــدة لضــخ 
ّ
أن إال 

ــاء  ــية بلق ــة التونس ــي العاصم ــاء ف الدم

ــة  ــواء بهيج ــي أج ــم ف ابه
ّ

ــع كت ــّراء م الق

الكـــــتاب  معــرض  فــي  إال  تحــدث  ال 

الدولــي. 

بعد عودة الكتاب في معرض تونس الدولي
حضوٌر للمنجز اإلبداعي العراقي

مراسل مجلة الشبكة من تونس/خولة الفرشيشي

بعد غياب دام  سنتني بسبب تفشي فيروس كورونا، انعقدت الدورة السادسة 
والثالثون ملعرض تونس الدولي للكتاب تحت شعار )وخير جليس في األنام 

كتاب(، وذلك يوم 11 تشرين الثاني، وتواصلت إلى يوم 21 منه. ترأس هذه الدورة 
األستاذ الجامعي مبروك املناعي، وشاركت في املعرض عشرون دولة و300 دار نشر 

عربية وأجنبية، وبمشاركة منظمات دولية وعربية. 
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الغربة  في  وحيدًا  مات  والجيران(  )النخلة  رواية  صاحب   

في  شأنه  واألدبية،  الرسمية  املؤسسات  وتجاهلته  )روسيا(، 

محبيه  عن  يغب  لم  لكنه  العراق،  أدباء  من  العديد  شأن  ذلك 

في العراق.

أروع الروايات
بغداد  مواليد  )من  الجمل  جواد  صادق  املبدع  الروائي  يقول 

التي  والقصص  الروايات  من  العديد  أصدر  الذي   ،)1953

إن  وعربية:  عراقية  للتميز،  ودروعًا  تقديرية  شهادات  نالت 

بيت  في  عاش  فرمان  طعمة  غائب  الراحل  الكبير  كاتبنا 

هذا  في  وأنتج  الرشيد،  شارع  في  املربعة  بمنطقة  متهالك 

العراقية  للرواية  أسست  التي  العراقية  الروايات  أروع  البيت 

أصوات،  وخمسة  )املخاض،  املعروفة:  رواياته  ومن  الجديدة، 

ويعد  املنصرم،  القرن  خمسينيات  في  والجيران(،  والنخلة 

هاجر  )الجمل(:  )اإليقاظية(.وتابع  الرواية  مؤسسي  من 

اغتياله،  إلى  تؤدي  أن  كادت  كثيرة  مضايقات  بعد  )فرمان( 

غريبًا  هناك  ومكث  )سابقًا(،  السوفيتي  االتحاد  إلى  فتوجه 

 ويكتب عن الواقع العراقي واألزقة البغدادية وكأن روحه 
ّ

يحن

بقيت في العراق، بينما يسكن جسده في تلك الغرفة البائسة 

في موسكو. أرجوك )قال لي الجمل(، انتبه لكالمي!: )النقاد 

جسده  الزكية  روحه  فارقت  وملا  برعايتهم،  أحاطوه  الروس 

 نصفيًا في موسكو تثمينًا وتقديرًا له(.
ً
املنهك، أقاموا له تمثاال

والتنبيه  اإلشارة  من  البد  الجمل(:  )قالها  كالمي  وأختم 

من  ولكل  بغداد،  وأمانة  الثقافة  ووزارة  العراقية  للحكومة 

يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أن يضعوا نصب أعينهم ضرورة 

تحويل بيته إلى متحف وملتقى، تجمع فيه صوره ومؤلفاته وما 

كتب عنه من قبل النقاد واألصدقاء واملريدين.

مبادرات خجولة
دهشته  أظهر  فقد  العبيدي،  عمران  واإلعالمي  الكاتب  أما 

كل  من  غائب  ببيت  تحيط  والنفايات  الخراب  رأى  عندما 

ذلك  على  مقنعة  إجابة  ال  لكن  اإلهمال؟  هذا  ملاذا  جانب، 

والعلمية  والفنية  الثقافية  الرموز  من  لكثير  الرسمي  اإلهمال 

مع  املوروث  ذلك  وتالشي  الثقافي  وموروثهم  وخزائنهم 

الوقت، سوى مبادرات خجولة هنا أو هناك  تختفي على نحو 

العراق من  يملكه  ما  أن  العبيدي  يؤكد  بعد كل تصريح.  سريع 

الدول  تلك  لكن في  دولة،  أية  لدى  بما  ثقافية اليضاهى  رموز 

إلى  بمبدعيها  واالرتقاء  الترويج  من  تتمكن  إعالمية  ماكنات 

مصاف العاملية، فيما يعجز العراق عن تسويق مبدعيه بشكل 

الئق، واألدهى من ذلك هو التغافل الرسمي الحكومي واهتمام 

املسؤولني بالسطحيات، مع ذلك تبقى محاوالت بعض الجهات 

أو  األديب  بهذا  االحتفاء  أجل  من  تصارع  التي  الرسمية  غير 

ذاك العالم أو الفنان مجرد محاوالت ضعيفة. 

وبحسرة يتحدث عمران عن أن املثقفني اعتادوا أن تكون ردود 

أفعال الجهات الرسمية مبنية على املناشدات باالهتمام بهذا 

ليست  هذه  األفعال  ردود  لكن  ذاك،  أو  املثقف  وهذا  املنجز 

مبنية على خطط مدروسة لتبني املثقف وموروثه، وهو سلوك 

ال يشجع على نمو الثقافة وتأثيرها.

تموت فتنسى..
فيما أعربت اإلعالمية هند مجيد النجار عن أسفها  الشديد  

وهي  فرمان  طعمة  غائب  األديب  بيت  في  خراب  من  رأته  ملا 

تقول: من املؤسف أن تولد مبدعًا في وطٍن ال يقدر ذلك اإلبداع، 

وطنك،  أبناء  وبني  أرضك  على  بك  ُيشاد  أن  دون  تحيا  أن 

طعمة  غائب  الذاكرة..  من  لغى 
ُ

وت تمامًا  نسى 
ُ

ت تموت  أن  وبعد 

ترك  الذي  العظيم،  والروائي  الكبير  الكاتب  ذلك  فرمان، 

التي نالت شهرة عاملية،  لنا 10 روايات والعديد من القصص 

مجيد  السيدة  وتتمنى  بلده!  في  اإلهمال  سوى  يجد  لم  لكنه 

لكي  املناهج،  درج ضمن 
ُ

وت لليافعني  روايات فرمان  دّرس 
ُ

ت أن 

يحترم أبناؤنا انتماءهم لوطٍن فيه من القامات والعالمات ما 

ولألسف،  الواقع،  لكن  إليه،  وبانتمائهم  به  يفتخرون  يجعلهم 

لم يكن كذلك، فالكاتب الكبير غائب طعمة فرمان عاش غائبًا 

سقطت عنه الجنسية قسرًا ملرتني، 
ُ
عن وطنه معظم حياته وأ

العيش على أرضه،  ورغم حبة الشديد لوطنه، لكنه ُحرم من 

 بالتكريم حتى بعد وفاته فتحول بيته في محلة 
َ

كما أنه لم يحظ

املربعة البغدادية القديمة التي تقع على جانب شارع الرشيد، 

الذي يعد هو اآلخر من أشهر شوارع بغداد التراثية، إلى مجرد 

فيه  ُيذكر  الذي  اليوم  يأتي  أن  نتمنى  للنفايات..   ومكب  خربة 

الكاتب الكبير وغيره من املبدعني ليحصلوا على التكريم الذي 

حزن الذي اعتاد عليه كل 
ُ
 من ذلك اإلهمال امل

ً
يستحقونه بدال

املبدعني، والسيما في املجاالت الثقافية.

كشف وتقرير
عبد  نعمة  األستاذ  إعالمها  مدير  لسان  وعلى  الثقافة،  وزارة 

الرزاق، أوضحت لنا العديد من الحقائق، إذ أكد لنا األستاذ 

نعمة أن الوزارة ستقوم بإجراء كشف على البيت وتقديم تقرير 

عن صيانته. وبني عبد الرزاق أنه  ال يمكن إنجاز صيانة بيت 

الروائي  من قبل هيئة اآلثار، إذ أن قانون املوازنة االتحادية ال 

يسمح بصيانه األبنية الخاصة باملواطنني، وإنما فقط صيانة 

األبنية اململوكة من قبل اآلثار حصرًا، ويمكن -بصريح العبارة- 

يخولها  القانون  ألن  الصيانة،  مشروع  بغداد  أمانة  تتبنى  أن 

أمني  أن  مصادرنا  بينت  فيما  اآلثارية.  السلطة  عكس  ذلك 

تغفل  لن  األمانة  وأن  البيوت،  هذه  عن  واضح  تصور  له  بغداد 

عن إعمارها ، وها نحن ننتظر مقبل األيام.

قطعة سجعية
البياع  بيت  مدير  العامري،  كمال  الحاج  بادر  جانبه،  من 

بتمعن،  فرمان  طعمة  غائب  ألدب  الدارس  وهو  الثقافي، 

فخصص له إحدى جلسات البيت الثقافي بطريقة )السجع( 

لشدة ما أثاره األمر من )وجع…(، والقطعة السجعية  حرصت 

أن أضعها في )مربع(، ملا فيها من تعبير متفرد، وحالة جديدة 

)غائب(  صورة  فيها  يجدوا  أن  عسى  القراء،  ذائقة  على 

الحاضر في الوجدان.

ال نخلة وال جيران في بيت 
غائب طعمة فرمان!

دعوات لصيانته وتحويله إلى متحف.. 

علي غني 

بيت آيل للسقوط تحيط به النفايات واألوحال من كل 
جانب. هذا البيت الذي كتب فيه صاحبه غائب طعمة 
فرمان روائعه املهمة. الصور التي تناقلتها مواقع التواصل 
االجتماعي أثارت استياء املواطنني، والسيما املثقفني منهم، 
فالدول تكرم أدباءها وتحول بيوتهم إلى متاحف ُيحفظ 
فيها تراثهم األدبي، بل إن هذه البيوت قد تتحول إلى مصادر 
دخل للدولة.
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ــاع ــ ــط ــ ــت ــ ــاعاس ــ ــط ــ ــت ــ اس

لعدد  استطالع  عبر  كانت  تسأوالت 

كاديميني 
ٔ
واال دباء 

ٔ
واال الشعراء  من 

التربويني  وكذلك  والتدريسيني، 

املختصني.

تطور وضحايا
كاديمي الدكتور عبد الرضا 

ٔ
الشاعر واال

املوضوعة  الكناني تحدث عن هذه  علي 

: "الشك في ٔان النشرات املدرسية، 
ً
قائال

فنية  نافذة  تمثل  كانت  الجداريات،  ٔاو 

والتعرف  الطلبة،  نتاجات  لنشر  رائعة 

عل 
ّ
يف مما  االٕبداعية،  طاقاتهم  على 

املدرسة،  داخل  الثقافي  التنافس  جو 

التعبير  في  الطلبة   تشجيع  عن  فضال 

زمالئهم  ٔامام  الفنية  ميولهم  عن 

إلى  ساتذة 
ٔ
اال يدفع  ما  ؤاساتذتهم، 

االهتمام بتلك الطاقات." مشيرًا إلى ٔان 

كان  اللوحة  تلك  في  الطالب  نتاج  نشر 

بمثابة مكافٔاة غالية وذات وقع في ذاته، 

في  مخطوطني  وعمله  اسمه  يرى  حني 

تقوية  الجدارية، وهو ما يسهم في  تلك 

اإلحساس بالذات والرضا والتميز عند 

بعد  "لكن  )الكناني(:  يضيف  الطالب. 

النشرات  تلك  غياب  رٔاينا   2003 العام 

تمثل  كانت  لقد  املدارس،  في  املدرسية 

املدرسية،  للصحافة  مصغرة  صورة 

وسائل  شيوع  وهو  معروف،  والسبب 

محل  حلت  التي  االجتماعي  التواصل 

قلت  إذا  ٔاغالي  وال  الورقية،  الصحافة 

الورقية، وتحول  الثقافة  إنها حلت محل 

التلقي من القراءة املفيدة إلى املشاهدة 

الفائدة،  محل  املتعة  حلت  إذ  املمتعة، 

نًا ٔان الكتاب  والصورة محل الكلمة، مبيـّ

تعاني  ٔاضحت  واملجلة  والصحيفة 

ؤان  مجتمعنا،  في  واالغتراب  الوحدة 

من  واحدة  كانت  املدرسية  والجداريات 

فايروس  عليها  ٔاتى  التي  الضحايا  تلك 

لو  "وحتى   :
ً
مكمال ميديا(."  )السوشيل 

االٕعالمية  الوظيفة  تٔودي  ال  فقد  عادت 

والعلمية والفنية املطلوبة، لكن وبالرغم 

من ذلك فإني مع عودتها وبشكل  يتوافق 

نعيشه،  الذي  اإللكتروني  والتطور 

جداريات  هناك  تكون  ٔان  يمكن  إذ 

إلكترونية تلبي رغبة الطالب".

جداٌر  حر..

كاظم  القاص  حديث  في  كان  فيما 

الجداريات  تلك  ٔايام  إلى  حنني  جابر 

"لقد  فيها:  للنشر  سبوعي 
ٔ
اال وانتظاره 

كانت )النشرات املدرسية ٔاو الجدارية( 

العديد  طاقات  تفجير  في  مهمًا  نشاطًا 

عن  لالٕفصاح  ونافذة  الطالب،  من 

دبية 
ٔ
اال والسيما  املتعددة،  مواهبهم 

ٔاشبه  النشاط  هذا  كان  فقد  منها، 

الطلبة  فيه  يتبارى  شهري  بكرنفال 

املعلقة  سطورهم  خلف  يتوارون  وهم 

ٔاخرى  جهة  من  ٔانه  كما  الجدران,  على 

ذوات  على  للتعرف  مهمة  نافذة  ُيعد 

الطالب الذين ال يستطيعون البوح عنها 

خالل الدرس." مشيرًا إلى "ٔان النشرات 

املدرسية، ٔاو الجداريات، كانت بالنسبة 

للبوح والتعبير،  له ساحة 

حتى  ذلك  عن  يكف  ولم 

الجامعية،  املرحلة  في 

مع  يكتب  كان  عندما 

يسمى  ما  على  زمالئه 

الحر(،"  )الجدار  بـ 

نٔاسف  "وكنا  مضيفًا: 

يخبرنا  حني  جدًا 

الجدار  عن  املسٔوول 

في  نشر 
ُ

ست كتاباتنا   
َّ

بٔان

ؤانا  حينها  ٔاشعر   
ُ

كنت املقبل،  سبوع 
ٔ
اال

ٔامارس ذلك العمل ٔانني حر بما لدي من 

 ٔاشعر بما ٔاتفوق به 
ُ

ٔافكار وخواطر، كنت

خرين." وتمنى )جابر( عودة هذا 
ٓ
عن اال

جديد  من  الواجهة  إلى  املهم  النشاط 

الكتشاف مواهب الطلبة، والتعرف على 

ذواتهم املختبئة خلف ٔاجهزة الحاسوب 

من خالل ما يكتبون على هذا الجدار.

ٕاعالم يومي
تنظر  هكذا  مصغرة،"  "صحيفة 

الشاعرة  الشاعر،  راوية  الدكتورة 

تلك  إلى  االٕعالم،  كلية  في  ستاذة 
ٔ
واال

معرض  في  قالت  التي  الجداريات، 

املدرسية  "النشرة  سٔوالنا:  عن  إجابتها 

هي نتاج ٔاشبه بالصحيفة اليومية، لكنها 

بعني  لها  أنظر  هكذا  ومكتوبة،  ورقية 

صغري،  في  لكني  الجامعية،  ستاذة 
ٔ
اال

كنت  املتوسطة،  الدراسة  في  وتحديدًا 

انظر إليها كٔانها عالم صغير من عاملنا 

الحياتية  شكال 
ٔ
لال ينتمي  عالم  الكبير، 

وتربية."  ولغة  وعلوم  فن  من  املختلفة 

تعمل  كانت  حني  سعادتها  عن   
ً

معربة

إنتاجها  على  املدرسة  في  زميالتها  مع 

من  جميلة  فنية  بصورة  –الجدارية- 

والرسومات  الهندسية  شكال 
ٔ
اال حيث 

 
ّ

كن وكيف  الهادئة،  لوان 
ٔ
واال الصغيرة 

املنزل،  من  القريبة  للمكتبة  صديقات 

كل  توفير  يحاول  صاحبها  كان  وكيف 

مستلزماتها لهم.

وتذكر لنا الدكتورة راوية كيف ٔانها كانت 

الركن  في  دبية 
ٔ
اال الكتابة  على  حريصة 

مثل  ٔاو  حكمة  ٔاو  شعر  من  بها  الخاص 

االٕعدادية  مرحلة  "وفي   :
ً

مضيفة شعبي. 

)املاجيك(  امللونة  قالم 
ٔ
اال من  خرجنا 

والرشاشات  الفرشاة  عالم  إلى 

الخشبي  واالٕطار  امللون  )السبري( 

املدرسية  النشرة  فٔاصبحت  والزجاج، 

وأفخر   ،
ً
وتفاعال وحضورًا   

ً
جماال أكثر 

دبية 
ٔ
اال ٔافكاري  أنقل  كنت  ألني  جدًا 

وهوايات زميالتي في الركن املخصص 

بتشجيع  ن 
ٓ
اال تقوم  أنها   

ً
لالٕبداع." مبينة

الفعالة في  ٔاوالدها دائما على املشاركة 

من  فيها  ملا  املدرسية  النشرة  تصميم 

حول  متنوعة  ؤاخبار  مشوق  معرفي  جو 

العالم.

والدات أدبية..
فقد  حازم،  منى  التربوية  املشرفة  ٔاما 

)الجداريات(  هذه  دور  عن  تحدثت 

وصحفية  ٔادبية  ٔاجيال  خلق  في 

الضوء  سلطت  ٔانها  كما  وإعالمية، 

التي سعت  التربوية  النماذج  على بعض 

التكنلوجيا  غزو  رغم  ديمومتها  إلى 

ثقافية  وسيلة  "هي  قالت:  إذ  والجائحة، 

وتعليمية مهمة جدًا، كنا نكتشف مواهب 

فكم  ونشجعهم،  خاللها  من  الطلبة 

هذه  من  وكتاب  وروائيون  شعراء  ولد 

في   
ً

موضحة والنشرات."  الجداريات 

إعالمية  ثقافة  )النشرات(  ٔان  حديثها 

ٔان  إال  الطالب،  مواهب  تصقل  مهمة، 

ٔاسبابًا كثيرة جعلتها تتحول عن مسارها 

إلخبار  وسيلة  الى  لتتحول  الطبيعي، 

ومعلومات  وحقوق  بقوانني  الطلبة 

املدارس  بعض  "في   :
ً

مضيفة تعليمية، 

كٔان  مفرحة  نشاطات  هناك  مازالت 

فيما  ٔادبية  مجلة  ٔاو  كراس  في  يشتركوا 

وُمدّرسون  ُمدّرسات  وهناك  بل  بينهم، 

على  طلبتهم  يشجعون  مجتهدون 

طريق  عن  لرسوماتهم  معارض  إقامة 

اإللكتروني،  والعالم  )الكروبات(، 

فترة  في  انعدامه  أو  الدوام  قلة  بسبب 

بعودة  ٔاملت  )حازم(  كورونا."  جائحة 

هذه النشاطات التي أسهمت –بحسبها- 

دباء واملثقفني.
ٔ
بظهور الكثير من اال

إسقاط فرض.. 
علم في مدرسة 

ُ
ر الشاعر وامل

ّ
في حني ذك

في  كاظم،  فرقان  املجتبى"  "الحسن 

كنشاط  النشرات  تلك  بدور  حديثه، 

قال:  إذ  ن، 
ٓ
اال إليه  ٓالت  وما  صفي،  ال 

إثراء  في  هام  دور  الجدارية  "للنشرة 

النشء دون شك، لكن تحولها اليوم إلى 

ينشر  ما  قيمة  على  ٔاثر  صفي  ال  نشاِط 

فيها، وجعلها في مدارسنا مجرد إسقاط 

ٔان  حديثه  في  راجيًا  فحسب".  فرض 

تتغير بوصلة تفكير الهيئات التدريسية، 

وتتحول من مجرد التدريس إلى التنوير 

دب، وتشجيع 
ٔ
لخلق جيل محب للعلم واال

الطلبة بإعادة هذا االٕعالم الخاص بهم 

وبثقافتهم ونتاجهم ؤافكارهم.

هل غّيبت التكنلوجيا 

النشرات المدرسية

كانت النشرات املدرسية ٔاو الجدارية، داخل املٔوسسات التربوية، تمثل جوًا ثقافيًا ٕاعالميًا صحفيًا 
مصغرًا، فهي البذرة األولى لنتاجات ومواهب وٕامكانيات الطلبة عن طريق اإلعالن عنها ونشرها 
ومشاهدتها من الجميع، مجلة )الشبكة( تتساءل: ٔاين هذه الوسيلة اإلعالمية والثقافية املهمة اآلن؟ 
وكيف اختفت ٔاو ُحجبت عن املدارس في مختلف املراحل؟ 

استطالع : رجاء حسين

القاص جابر كاظمالشاعر فرقان كاظمالشاعرة د راوية الشاعرالشاعر د.عبد الرضا الكناني
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بعثة  قبل  من  ة 
ّ
املسل اكتشفت 

مدينة  في  الفرنسية  االكتشافات 

في  العيالمية  الدولة  عاصمة  )سوسة( 

العيالمي  امللك  نهبها  أن   
َ

بعد إيران، 

ساحات  إحدى  في  عرضها  مكان  من 

اليوسفية  في  )سبار(  بمدينة  املعابد 

في  محفوظة  وهي  بغداد،   جنوب 

متحف اللوفر بباريس حاليًا. 

ولها  سم،   )225( املسلة  ارتفاع  يبلغ 

منتظم  غير  أسطواني  شبه  شكل 

الديورايت  حجر  من  ومنحوتة  التدوير، 

الصلب أسود اللون، 

سم،   )165( األعلى  من  وقطرها 

ومن  سم،   )160( الوسط  ومن 

وارتفاع  سم،   )190( األسفل 

أعالها  في  املمثل  التصويري   املشهد 

يبلغ )65( سم )شكل 38(.

امبراطورية حمورابي
التشكيلي  املنجز  في  التعبير  فهمنا  إذا 

عناصره  تفاعل  من  متأٍت  أنه  على 

العراقيني(  كل  )مسلة  فإن:  البنائية، 

عرضها  بواسطة  الفكري  خطابها  ت 
ّ
َبث

في أهم ساحات املعابد البابلية: )معبد 

)سبار(،  مدينة  في  شمش(  اإلله 

هيكل  في  املهمة  التجارية  املدينة  تلك 

إمبراطورية )حمورابي(، في حني نالت 

ضخامة  طريق  عن  اإلخبارية  أهميتها 

ع، 
ّ

املش اللماع  األسود  ولونها  حجمها، 

الذي نسجت بريقه خيوط أشعة الشمس 

لدى  ُعرفت  التي  )سبار(،  مدينة  في 

البابليني باسم )مدينة الشمس(.

ل انزياحًا مهمًا 
ّ
مث

ُ
ة امللك البابلي ت

ّ
فمسل

الرافدينية،  النحتية  املنجزات  بنية  في 

الشاهق،  ارتفاعها  غرائبية  صدد  في 

موضوعها،  وطبيعة  خامتها،  وخاصية 

نحتها،  وتقنية  الشكلي،  تكوينها  ونظام 

في  الجديدة  املتفردة  اإلظهار  وآليات 

إخراج مشهدها التصويري.

فإن  الفن،  بداللة  التأريخ  فهمنا  فإذا 

النحت   من أعظم منجزات 
ّ

عد
ُ

ت مسلتنا 

وفي  العاملي.  النحت  تأريخ  في  البارز 

إلى  تشير  فإنها  آخر:  )ُمنعَطف( 

خاصية تكامل األسلوب البابلي ونضجه 

في خارطة الفن العراقي.

تقنية في آليات املشهد
خلف  تخفيه  برغم  الفنان،  َس 

َ
هند

ب 
ّ

ُمحد شكل  على  ة 
ّ
املسل وجه  املشهد، 

يتسع  تصويري  فضاء  إلتاحة   ،
ً
قليال

جهة،  من  املشهد  تفاصيل  لتمثيل 

االستيعاب  خاصية  مديات  ولتوسيع 

من  املتلقني  جمهور  قبل  من  البصري 

تفاوتًا  حقق  الفنان  أن  كما  أخرى.  جهة 

َحَصر  بأن  املسلة،  سطح  مستوى  في 

غائر  مستطيل  داخل  املصور  املشهد 

مسلة حمورابي.. مسلة حمورابي.. 
أعظم إنجازات النحت أعظم إنجازات النحت 

العالمي العالمي 

 

د. زهير صاحب

تعد مسلة امللك حمورابي )1792 – 1750 ق.م( من أهم املسالت 
التي أبدعت على أرض الرافدين. وذلك التفضيل متأت من 
األفكار اإلنسانية العظيمة التي قدمتها نصوص تلك املسلة 
القانونية للفكر اإلنساني، التي مازالت حية تفكر في عقولنا 
حتى الوقت الحاضر. 
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الكلي،  في األعلى، قياسًا بسطح املسلة 

إظهار  آليات  في  تقنية  ظاهرة  وتلك 

بمساحات  ة 
ّ
املسل سطح  لّونت  املشهد، 

خاصية  وفّعلت  والعتمة،  الضوء  من 

)شكل  النحتي  لتكوينه  الجمالي  التلقي 

.)38

الذي  العلوي،  املستطيل  مساحة  احتلت 

باإلله  حمورابي  لقاء  لتمثيل  صص 
ُ

خ

مساحة  ربع  نحو  )شمش(،  الشمس: 

فضاء  وذلك  ة، 
ّ
للمسل النحتي  السطح 

إلظهار  للملك  بالنسبة  كاٍف  تصويري 

متحركًا  ِدَم 
َ

ق الذي  فهو  النفسي،  فرحه 

في  وظهر  اليمني،  إلى  اليسار  من  بتأٍن 

أنهى  أن  بعد  الُعمر،  من  متقدمة  سن 

مشروعه الوطني الكبير بتوحيد البالد، 

 
َ

مرتديًا غطاء رأسه امللكي األنيق، وتميز

سمات  من  سمة  أهم  وتلك  كبير،  بأنٍف 

بقالدة  متمظهرًا  الشخصية،  صورته 

زرق  ثمينة  أحجار  من  ُعقدت  جميلة 

من  بزوج  األيمن  رسغه  ومزينًا  اللون، 

الحجرية  األساور 

 ، نة مللو ا

رقيق،  قماش  من  )دشداشة(  ومرتديًا 

 فوقها 
َ

تركت يده اليمنى عارية، والتحف

 
َّ

لف أن  بعد  الخشنة،  الصوفية  بعباءته 

مؤديًا  اليسرى،  ذراعه  على  حافتها 

اليمنى  ذراعه  بدفع  املعهودة  تحيته 

اعتدنا  كما  احترام،  بحركة  الرشيقة 

املختلفة  املناسبات  في  ذلك  نفعل  أن 

حيث   ،
َ

توقف ثم  الحاضر،  الوقت  في 

الصمت سيد امللكات )شكل 38(.

اإلله  سيده  قبالته  َجلَس  حني  في 

 
َ

ِحت
ُ
)الشمس(، على كرسي أسطوري ن

أحد  مدخل  يمثل  معماري  شكل  على 

الوهمية،  ألوهيته  برمز  متوجًا  املعابد، 

وهو على شكل تاج صيغ بعناية من أربعة 

ور. وقد أضاء املكان 
ّ
الث أزواج من قرون 

من  املنبعثة  الشمس  أشعة  حزم  بفعل 

اليمنى رموز  بيده  خلف كتفيه، وأمسك 

عصا  وهي  لديه،  املحفوظة  السلطة 

بلقاء   
ً
محتفال القياس.  وحبل  السلطة 

ممثله في حكم بني البشر بزي احتفالي 

ملّون  طويل  رداء  شكل  على  َم 
ّ

ظ
ُ
ن خاص 

م على شكل  باألصفر واألزرق، وُصمِّ

وانساَب  متتالية،  لونية  أشرطة 

تاركًا  جسمه،  مغطيًا  رقة  بكل 

)شكل  عارية  اليمنى   
ُ

ذراَعه

.)38

الحرشفية  األشكال  ر 
ّ
شف

ُ
ت

أنصاف  أشكال  من  املتراكبة 

أقواس، أسفل قدمي )اإلله(: 

الشمس، إال أن لقاءه مع سيد 

في  كان  الرافدين  أرض 

منعزلة،  جبلية  منطقة 

ل 
ّ
إذ أن تلك األشكال تمث

في  )عرفية(  عالمة 

املسمارية:  الكتابة 

تعني 

هنا  فنحن  البعيدة،  الجبلية  األرض 

في حضرة احتفال أسطوري، هو بذاته 

الحياة  إشكاالت  يشحن  الذي  املحّرك 

بفعل عاطفي ُيسيرها.

ر الحدث على دائرته الداخلية 
ّ
بؤ

َ
وبفعل ت

بدا  الخارجي،   العالم  تجاهلت  التي 

لخطاب  باثًا  التعبيري:  املشهد  ذلك 

النفس.  أعماق  من  نابع  )صوفي( 

في  هو  كما  ليس  مغيب،   
ُ

له
ّ
وتمث فاملكان 

لتحديده  فاقدًا  كونه  عني، 
َ

ت
ُ
امل الوجود 

التي  عالقته  شدة  وفق  على  الجغرافي، 

املشهد  خطاب  في  يل 
َ
تخ

ُ
امل مع  عقدها 

التصويري.

العدالة في الفكر البابلي
 الفنان اإلنشاء التصويري للمشهد.. 

َ
لق

َ
غ

ِسرية  على  الحفاظ  بقصد  تامًا،  غلقًا 

دائرة  في  تطايرت  التي  الكلمات، 

تفاوت  وبرغم  جدًا.  خاصة  مغلقة 

بني  ما  للشخصيتني:  الحركي  الوضع 

)اإلله(  صورة  فإن  والوقوف،  الجلوس 

ألن  كبير،  بشكل  املشهد  على  تهيمن 

تعالي  من  )حمورابي(  اقتراب  محاولة 

)املاورائي( الوهمي بقيت على مسافة، 

عاشه  الذي  الوجودي  القلق  سّير  وذلك 

البابليون.

دون  بذاتها،  الشمس  البابليون   
َ

َعبد

وياللخسارة!  بخالقها:  روا 
ّ
يفك أن 

خاصة  إرادة  ولها  حية،  فتصوروها 

بفكرة  رغبوا  وحني  ُمحددة.  وشخصية 

طقوسهم  في  إشراكها  بغية  أنسنتها 

املتنوعة، فإنهم  وشعائرهم االجتماعية 

قولبوا صورتها بهيئة بشرية، وسلحوها 

بمنظومة متكاملة من األشكال الرمزية: 

رن والرموز املقدسة األخرى. 
ّ

كالتاج املق

ضايفت  للمشهد  الظاهرية  فالبنية 

البنية  لتبث  واملاورائي،  البشري  بني 

العميقة للمشهد تشفيرها الداللي: بأن 

الحضور  احتياجات  )املاورائي(  يلبي 

أحاله  )َوهم(  مجرد  وذلك  البشري. 

فكرته  من  التخيلي  بجهده  الفنان 

التي  املرئية،  تمظهراته  الى  املجردة 

اّدت فيها الشخصيتان دورين كونيني، 

ّررا فيهما سعادة اإلنسان دون شك.
َ

ق

املصور  النص  بني  ة 
ّ
املسل ضايفت 

أنهى  أن  فبعد  املكتوب،  والقانون 

األعلى،  في  مشهده  تشكيل  النحات 

سطحها  على  ليسّطر  الكاتب  دور  جاء 

تبت 
ُ
ك التي  القانونية،  موادها  الصلب 

لم  البابلية.  واللغة  املسماري  بالخط 

يكن لدى ذلك الكاتب البركاني، الذي 

األدباء  أولى  كما  )حمورابي(،  أواله 

شكل  سوى  اهتمامه،  كل  واملثقفني 

عبقريته  وبفعل   ،)( واحد  مسمار 

صباح  كل  اإلنسانية  بها  تحتفل  التي 

شكل  أدار  بباريس،  اللوفر  متحف  في 

بما ال ُيحصى  به 
ّ
ورك ألف مرة،  املسمار 

من العالمات الكتابية، فأبدع ألف كلمة 

فضيلة  هي  تلك  مدلول،  آالف  وعشرة 

اإلنساني،  الفكر  على  العراقي  الشعب 

مهما توالت األعوام.

الذائقة الجمالية
الجمالية  الذائقة  ُرقي  يتضح  حني  في 

للملك )حمورابي(، في خاصية اختيار 

الرافدين  بالد  فسهول  مسلته،  خامة 

الوسط  في  بابل  من  املائية،  وأحراشها 

كتلة  ملثل  تفتقر  الجنوب،  في  أور  وحتى 

سوداء  والصالبة  الحجم  هائلة  مسلة 

يف( 
َ
)الك عن  امللك   

َ
َبحث فقد  اللون، 

في  الوطني  مشروعه  به  َسيّحل  الذي 

وجودها  في  به  لتحيا  الخامة..  وعاء 

خاصية  في  ُمّصرًا  كان  إذ  الخاص، 

وكلماته  املصّور  ملشهده  التعبير  تفعيل 

إلى  ليوم  حجر،  على  حجرًا  املحفورة 

بها   
َ

َوجد التي  الطريقة  بنفس  األبد. 

بأن  الوجودي،  لقلقه   
ً
َحال )جلجامش( 

ر ذاكرته الفكرية عميقًا على أسوار 
َ
َحف

مدينة الوركاء املنيعة.

أقدم  البابلي  املسلة  نحات   
َ

ق
َ

حق كما 

على  املنظور  لدراسة  الفنية  السمات 

اإلله  تاج   
َ

ل
ّ
َمث إذ  النحتي،  السطح 

من  أزواج  أربعة  من   
َ

ُعقد الذي  رن، 
ّ

املق

بتراتبية  بعضها  الى  بت 
ّ
رك ور، 

ّ
الث قرون 

جانبي  بوضع  جميلة،  إيقاعية  حجمية 

بذات  ل 
ّ
ُمث الذي  ووجهه  اإلله  رأس  على 

 أن كان 
َ

الوضع الحركي )شكل 38(، َبعد

أمامي  بوضع  ل 
ّ
ُيمث لإلله،  رن 

ّ
املق التاج 

عصر  في  جانبي،  بوضع  رأس  على 

السابق  األكدية   – السومرية  النهضة 

)2112 - 2004 ق.م(.

الطويلتان،  وامللك  اإلله  لحيتا  أما 

على  أمامي  نظر  بمسقط  لتا 
ّ
ُمث فقد 

وذلك  جانبي،  بوضع  املمثلني  وجهيهما 

بوصف  الفنان،  قبل  من  قصدي   
ٌ

فعل

الفارقة  العالمة  تمثل  الطويلة،  اللحية 

التي أتاحت الفرصة للشخصيتني ألداء 

بطولة املشهد.

          سبع نسخ من املسلة 
أن  على  )حمورابي(  امللك  َحَرَص 

كل  )القانوني(  الفكري  خطابه  يشمل 

 بنحت سبع نسخ 
َ

َوّجه الجماهير، لذلك 

في  ُعرضت  التي  القانونية،  مسلته  من 

تكتشف  ولم  املختلفة،  البابلية  املدن 

في  ثير 
ُ
وامل اآلن.  حتى  منها  واحدة  سوى 

التي  الكلسي  الحجر  املوضوع هو كسرة 

بلندن،  البريطاني  املتحف  بها  يحتفظ 

ل جزءًا 
ّ
وارتفاعها )15,2( سم. التي تمث

فبرغم  ت، 
ّ
املسال تلك  إحدى  من  مهمًا 

مشهدها  أصاَب  الذي  الكبير  التلف 

صورة  تمييز  بإمكاننا  فإن  النحتي، 

الفارقة  والعالمات  بوقفته  حمورابي 

شخصيته  تميز  التي  عليها  املتعارف 

املواد  وُسّطرت  األصلية،  مسلته  في 

باللغة  املسلة  تلك  سطح  على  القانونية 

أسفل  خانتني  على  ووزعت  السومرية، 

صورة امللك )شكل 39(.

النصوص  داللة  تعرف  الَصعب  من 

على  بأناقة  ُحفرت  التي  السومرية، 

التلف  بسبب  الكلسي،  الحجر  سطح 

الكبير الذي أصابها وأحالها الى معالم 

الجيولوجية،  التضاريس  من  تقابالت 

توبي(  )مارك  لوحات  من  لوحة  وكأنها 

التشكيل  رواد  من  ميثو(  )هنري  أو 

املعاصر.
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هذا  أداء  في  النجاح  وبتحقيق 

التي  الكبيرة  التحديات  رغم  الدور، 

طريقها  تشق  أن  استطاعت  واجهتها، 

اقتناع  بعد  كبيرة،  ببراعة  الفني 

أبو  مجدي  أمثال  املخرجني،  كبار 

وإسماعيل  علي  محمد  وإنعام  عميرة 

آخرين،  ومخرجني  الحافظ،  عبد 

من  العديد  فقدمت  الفنية،  بموهبتها 

مثل:  مسلسالت  في  املتنوعة  األدوار 

)قصة  مسلسل  في  دور)عزيزة( 

مدينة1995(، ودور)رانيا( في مسلسل 

)جمهورية زفتى 1998(، ودور)روحية( 

وأدوار  كلثوم1999(،  )أم  مسلسل  في 

قاسم  مسلسالت:  في  عديدة  أخرى 

وامللح،  العيش  األمس،  قصة  أمني، 

ذئاب الجبل، وأخيرًا دور)ماجدة فضل 

)قيد  مسلسل  في  املختلف  الخولي( 

وليد،  ميرنا  الفنانة  إنها  عائلي2019(، 

التي  لبنانية،  املمثلة املصرية من جذور 

بهذا  العراقية"  "الشبكة  مجلة  خصت 

الحوار :

لبنان ومصر، كيف بدأت رحلتك  * بني 

الفنية في القاهرة؟ 

ــ والدتي كانت السبب وراء حضوري إلى 

ففي  مصر؛  في  واستقراري  القاهرة، 

الفترة التي تلت فقدان أبي، بعد إصابته 

اللبنانية،  األهلية  الحرب  في  ووفاته 

من  العديد  بيتنا  على  يتردد  كان 

أصدقاء  باعتبارهم  والنجوم  املشاهير 

)افتخار(،  واملطربة  الفنانة  لوالدتي 

)علي  املصري  املخرج  بينهم  من  وكان 

بدرخان(، الذي اختارني كبديلة للفنانة 

)الراعي  فيلم  في  للمشاركة  شريهان، 

والنساء( بناء على رغبة الفنانة الكبيرة 

ذلك  بعد  حسني(،  )سعاد  الراحلة 

في  والدراسة  مصر  في  االستقرار  كان 

العالي  املعهد  في  ثم  املصرية،  املدارس 

للسينما، ومن ثم انطالقتي نحو الشهرة 

الفنية في الدراما التليفزيونية على وجه 

الخصوص.  

* ما حقيقة قيامك بالتجهيز الستعراض 

وما  الهند؟  فناني  أحد  مع  وغنائي  فني 

الجديد في هذا اإلطار؟ 

التحضير  بدأنا  قد  ا 
ّ
كن بالفعل  ــ 

املهرجانات  أحد  افتتاح  في  للمشاركة 

إمام،  زين  الهندي  والفنان  أنا  الهندية 

مشترك  كليب  فيديو  عن  عبارة  وهو 

والهندية،  املصرية  الثقافتني  يعكس 

ويرصد بعض املالمح األثرية والسياحية 

متوقفة  األعمال  لألسف  لكن  للبلدين، 

األوضاع  سوء  نتيجة  الحالي  الوقت  في 

الصحية في الهند، التي أدت إلى تأجيل 

املهرجان.

*  وماذا بخصوص األعمال السينمائية.. 

لتقديمه  تستعدين  جديد  هناك  هل 

خالل الفترة القريبة املقبلة؟

التي  الكوميدية  األفالم  أحد  هناك  ــ 

من  جديد  فني  ظهور  لتسجيل  أستعد 

خاللها، واسم الفيلم حتى هذه اللحظة 

األستاذ  إخراج  من  دراع(  وي 
َ
)ل هو 

)يوسف  األستاذ  وحوار  حمزة(  )تامر 

فنحن  لألبطال  وبالنسبة  القاسم(، 

لنبدأ  النص  ضبط  على  نعمل  حاليًا 

تحديد  بعد  أيام  خالل  التصوير  في 

الشخصيات واملمثلني واملمثالت. 

هذه  مختلف  لك  بالنسبة  الدور  هل   *

املرة عن األدوار السابقة؟ 

ــ صحيح، دوري في هذا الفيلم مختلف 

كثيرًا عن األدوار السابقة؛ فهنا أنا لست 

ظهرت  التي  الرومانسية  الدلوعة  ميرنا 

األمس(،  و)قصة  الجبل(  )ذئاب  في 

مؤخرًا  ظهرت  التي  الشريرة  ميرنا  وال 

هناك  وإنما  عائلي(،  )قيد  مسلسل  في 

من  النمطني  هذين  بني  ثالثة  شخصية 

ألنه  الدور  أحببت  ولهذا  الشخصيات، 

وبالنسبة  لي  بالنسبة  جديدًا  يقدم 

للجمهور أيضًا.

فيلم  في  لك  األولى  البدايات  بني   *

وحتى   ،1991 عام  والنساء(  )الراعي 

قناعاتك  في  تغير  الذي  ما  اآلن، 

وأفكارك بخصوص الفن وعالم الفن؟

القراء  ــ دعني أكون صريحة معك ومع 

األعزاء، هناك أشياء أراها تغيرت نحو 

تغيرت  أخرى  أشياء  وهناك  األحسن، 

األحسن  نحو  تغير  فالذي  األسوأ؛  نحو 

هو تكنولوجيا الدراما والسينما وتقنيات 

الناس  أفكار  أن  كما  واإلنتاج،  اإلخراج 

الجرعة  بفعل  انفتاحًا  أكثر  أصبحت 

الجماهيري  النقد  من  واملكثفة  الكبيرة 

واملتخصص، وهو ما ينعكس بدوره على 

الذي  التصوير  على  وأيضًا  اإلخراج، 

وجودة  متجددة  روحًا  يملك  أصبح 

الدرامية  الصورة  منطوق  في  أعلى 

نقوم  ا 
ّ
كن أن  فبعد  والسينمائية، 

بالتصوير عبر األفالم الخام، أصبحت 

وانسيابية  مرونة  أكثر  اآلن  التقنيات 

أصبحت  الديكورات  أن  كما  وابتكارًا، 

العمل  أبعاد  اآلن تمثل بعدًا أساسيًا من 

لكن  املاضي،  الزمن  بخالف  الفني 

املوضوعات  أصبحت  الشديد  لألسف 

في  أو  الدراما  في  تناولها  يجري  التي 

السينما حاليًا أقل جودة من أن تناسب 

الفنية  التقنيات  في  الهائل  التقدم  هذا 

في  عمقًا  نمتلك  ا 
ّ
كن فقديمًا  واألدوات، 

إلى  والسينمائي،  الدرامي  الطرحني 

وانتقاء  اختيار  في  والتأني  العمق  جانب 

املوضوعات التي نعمل عليها.

 لكن رغم ذلك، فأنا على ثقة كاملة، بأن 

الفرصة ال تزال أمامنا للتعديل وتقديم 

الدراما  في  وخالدة  عمالقة  أعمال 

التلفزيونية وفي السينما.

تراجع  إلى  أدى  الذي  ما  برأيك  لكن   *

الدرامية  لألعمال  املوضوعي  املحتوى 

في التليفزيون والسينما؟

إلى ذلك هو االنسياق وراء  الذي أدى  ــ 

األعمال  من  كم  أكبر  إنجاز  في  الرغبة 

دون االهتمام بالنوع، فعلى مستوى كتابة 

على  يظل  األصيل  املؤلف  كان  النص 

 واحدًا 
ً
يكتب عمال والعامني  العام  مدار 

حتى ينتهي منه، بينما اآلن يكفيهم عمل 

عّلمنــا العراق أنه يخــرج عّلمنــا العراق أنه يخــرج 
من كلِّ كبوة منتصراًمن كلِّ كبوة منتصراً

القاهرة: محسن حسن 

لعب القدر دوره الكبير 
واملفاجئ في دخولها عالم 

الفن والتمثيل، فخالل قيام 
املخرج املصري الكبير)علي 

بدرخان( بتجهيز شخصيات 
فيلمه)الراعي والنساء(، 

املأخوذ عن قصة)جريمة 
في جزيرة املاعز( للكاتب 

اإليطالي)أغو بيتي(، احتاج 
إلى فتاة صغيرة تقوم 

بالتمثيل أمام الفنانتني 
سعاد حسني ويسرا، 

والفنانني أحمد زكي وأشرف 
فارس، فقد وقع االختيار 

عليها لتقوم بدور)سلمى(، 
االبنة املراهقة الوحيدة 

ألمها.

الفنانة ميرنا وليد 
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ورشة من عشرة مؤلفني أو أكثر لالنتهاء 

جدًا،  قصير  وقت  في  العمل  كتابة  من 

روح  وبال  مسخًا  العمل  يخرج  وبالتالي 

واحدة.

إن  قيل  والنساء،  الراعي  ذكر  على   *

كانت  الفيلم  هذا  في  األولى  بداياتك 

العمل  نجوم  مواجهة  في  وشاقة  صعبة 

يسرا  زكي،  أحمد  حسني،  سعاد  وقتها: 

وغيرهم.. ما تعليقك؟

ــ هي في الحقيقة ليست صعوبة باملعنى 

مغلفة  بداية  كانت  إنما  عليه،  املتعارف 

النجوم،  بهؤالء  واالنبهار  باالندهاش 

حسني،  سعاد  الكبيرة  الفنانة  والسيما 

أقابلها  أن  مطلقًا  أحلم  أكن  لم  التي 

وأتحدث إليها قبل هذا العمل، حتى أنني 

مشهد،  أول  وقبل  للتصوير  يوم  أول  في 

عليها،  وسلمت  حجرتها  عليها  دخلت 

انبهاري  شدة  من  وأنا  تكلمني  وكانت 

الذهول  نتيجة  عليها  أرد  أكن  لم  بها 

والشرود.

سعاد  نجومية  مع  تعاملت  كيف  لكن   *

واملربك  الشديد  انبهارك  رغم  حسني 

بها؟

ــ ما ال يعرفه الكثير من الناس، أن سعاد 

حسني هي عشقي األول واألخير، وكان 

منها  االقتراب  في  ورغبتي  لها  حبي 

والدوافع  األسباب  هي  إليها،  والتقرب 

ولم  الفيلم،  هذا  في  العمل  قبولي  وراء 

يكن السبب أبدًا هو رغبتي في أن أصبح 

ما  كل  تليفزيونية،  أو  سينمائية  نجمة 

كنت أبحث عنه وقتها هو أن أرى سعاد 

حسني وجهًا لوجه؛ وبمنتهى الصراحة، 

من  والنساء  الراعي  فيلم  كان  لقد 

بها  سعدت  التي  الحظ  ضربات  أكبر 

في  تصويره  فترة  وكانت  حياتي!!  في 

محافظة الفيوم من أجمل الفترات التي 

عاصرتها بنفسي وروحي.  

عراقية،  صحيفة  إلى  تتحدثني  وأنت   *  

طبيعة  وما  قبل؟  من  العراق  زرت  هل 

عالقاتك في الوسط الفني مع العراقيني 

ومع غيرهم؟

قبل  من  لي  تتح  لم  الشديد  لألسف  ــ 

فرصة زيارة العراق، البلد العظيم الذي 

ما زلت أتمنى من كل قلبي 

زيارته  فرصة  لي  تتاح  أن 

في يوم من األيام، السيما 

أعظم  من  العراق  وأن 

على  املنطقة  دول  وأقوى 

صغري  ومنذ  اإلطالق، 

وكلمة  لبنان  في  وطفولتي 

كثيرًا  تتردد  كانت  العراق 

من  ألسنة  وعلى  أذني  في 

حولي.

* على ذكر العراق ولبنان، 

كيف ترين مستقبل هذين 

تراكم  ظل  في  الوطنني 

األحداث والتداعيات؟ 

الخير  كل  إال  أرى  ال  ــ 

والبلدين  الوطنني  لهذين 

أنه  تاريخيًا  َمنا 
َّ
َعل فالعراق  العظيمني؛ 

منتصرًا  قويًا  عزيزًا  يخرج  دوما  كان 

من كل كبوة أو أزمة يتعرض لها، وشعب 

التي  املثقفة  األبية  الشعوب  من  العراق 

واآلداب  التنوير  مشاعل  دائمًا  تحمل 

كبلد  والعراق  الدنيا،  كل  إلى  والعلوم 

للضعف  االستسالم  أبدًا  يقبل  ال 

أزمات  من  فيه  يحدث  وما  والتراجع، 

ملكانته  سيعود  وحتمًا  غيره،  في  حدث 

قبل.  من  كان  كما  الصدارة  في  الالئقة 

شجون؛  ذو  عنه  الحديث  فإن  لبنان  أما 

وما يحدث في هذا البلد هو بكل صراحة 

الشعب  ألن  قلبي(،  في  يمثل)وجعًا 

اللبناني من الشعوب املحبة للحياة، وال 

يستحق أن يتعرض وطنه إلى هذا الكم 

من املحن املتكررة؛ فقد تحول لبنان إلى 

تعرف  ال  بحيث  ضبابية،  صراع  ساحة 

َمن يحارب َمن،

الشديد،  ولألسف  ماذا؟،  أجل  وِمن   

خارج  ومن  واضحًا  يكون  عندما  العدو 

لبنان  لكن  مواجهته،  تستطيع  الوطن 

بني  الداخلي  الصراع  بسبب  يعاني 

والذين  املصالح،  وأصحاب  الفرقاء 

تربطهم عالقات مشبوهة مع الخارج.

للفن  أمنياتك  أهم  ما  الختام،  في   *

والفنانني العرب؟ 

 وقبل كل شيء، 
ً
ــ أتمنى من كل قلبي أوال

واألمن  واالستقرار  الوئام  يعود  أن 

وللعالم  كافة،  العربية  للشعوب  واألمان 

تعود  أن  أرجو  كما  عامة،  بصفة  أجمع 

رسالة الفن الخالد مجددًا إلى الواجهة 

إلى  نحتاج  نحن  والسيما  والصدارة، 

الزمن  روح  استعادة  في  الرسالة  هذه 

الراقية  النماذج  لتقديم  الجميل 

لألجيال القادمة.

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



فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya43 42

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )394394( ( 3030 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20212021

يعلق )كاكه بكر( آالته في محله الصغير 

نسميه  بما  ومقاعده  جدرانه  املغطاة 

والزرق.  الحمر  املربعات  ذي  )اإلزار( 

)الكراكيش(  من  مجموعة  وضع  وقد 

لكنها  املسبحة،  بكراكيش  الشبيهة 

)الساز(،  زند  نهاية  أسفل  في  توضع 

لتضيف  املفاتيح،  تحت  من  وتتدلى 

محل  في  صوتها.  جمال  إلى  آخر   
ً
جماال

لتحملنا  األنغام  تتسع  الضيق  بكر  كاكه 

الخضر  والوديان  البعيدة  الجبال  إلى 

وأشجار البلوط الباسقة.   

التسمية الكردية
لهذه  الكردية  التسمية  هي  )الساز( 

عائلة  من  تنحدر  التي  الوترية  اآللة 

يمتاز  الذي  العود  ومنها  الوتريات، 

بالصندوق الكبير والزند الصغير بطول 

أوتار  بخمسة  مزود  وهو  تقريبًا،  شبر 

مزدوجة، وكان الوتر الخامس للعود من 

الذي  املوصلي  الفنان  زرياب،  إبداعات 

عاش في بغداد في زمن الخليفة هارون 

الرشيد، وغنى له: 

يا أيها امللك امليمون طائره       

 هارون راح إليك الناس وابتكروا

صوته  يكون  العود  زند  قصر  وبسبب 

من  فيأتي  الحاد  الصوت  أما  غليظًا، 

كالبزق  الطويل  الزند  ذات  اآلالت 

وآلة  الطنبورة  وآلة  أوتار،  الستة  ذي 

الباغالما، وجميعها أسماء آلالت وترية 

ذات عنق وصندوق، لكنها تختلف بعض 

والصوت،  الشكل  حيث  من  الشيء، 

طولها  يصل  إذ  عنقًا،  أطولها  فالساز 

كفي-  مثل   - نسائية  أشبار  ثالثة  إلى 

وكانت  رجالية،  شبر  ونصف  وشبرين 

تحوي أربعة أوتار ثم تطورت إلى سبعة، 

إلخراج  األعلى  من  مفتوحة  وهي 

الصوت فيحار السامع من صندوقها 

املغلق.  

     موال حزين
التوت،  خشب  من  الساز  آلة  تصنع 

وتستغرق صناعتها نحو شهرين تقريبًا، 

موسيقاه  بعزف  بكر  كاكه  يبدأ  وحينما 

على تلك اآللة، أتخيل بعد ذلك أن يقوم 

إذ  حزين،  كردي  موال  بغناء  ما   
ٍّ

مغن

 
ً

 رائعة
ً

عادة ما تكون أنغام الساز مقدمة

ألغنيٍة كرديٍة باكية، تقص حكاية جميع 

العذابات التي مرت هنا. 

عن صناعة الساز وسر التعلق بها يقول  

كاكه بكر:

تحضر  وهي  يدويًا،  تصنع  اآللة  هذه   "

التراثية  املحافل  مختلف  في  دائمًا 

املدينة  وزوار  الكرد،  ويعشق  الكردية 

مرتبطة  كونها  سماعها،  والضيوف 

باإلنسان وباملكان".

آلة  على  العزف  مهنة  بكر  كاكه  أخذ 

)الساز( من أبيه الذي ورثها عن الجد، 

وتعلم بكر العزف عليها منذ صغره حتى 

ها  د جا ر أ صا و

أربيل،  قلعة  في  املعروفني  العازفني  من 

حيث بدأ يعلمها لعشاقها الذين يدخلون 

العزف  ويشاركونه  الصغير  محله  إلى 

من  الجزء  هذا  فيتحول  الجماعي، 

تجذب  موسيقية  احتفالية  إلى  السوق 

فينغمسون  فضولهم،  وتثير  الزائرين 

واألمل  البسيطة  السعادة  من  فيض  في 

بكر  األستاذ  ويصف  مقبل،  هو  بما 

ألحان )الساز( بقوله:

إلى  قريبة  وأنغامها  اآللة  هذه  "ألحان 

النفوس،  تغذي  لكنها  والحزن  الشجن 

بل  الحد،  هذا  عند  تتوقف  ال  أنها  كما 

النشاطات  في  للكرد  سفيرة  نجدها 

املحلية والعاملية".

على  بكر  كاكه  يعزف  عامًا  ثالثني  منذ 

املوروثات  من  تعد  التي  )الساز(،  آلة 

العزف  إجادته  إلى  باإلضافة  املهمة، 

كالعود  أخرى  موسيقية  آالت  على 

املستمعني  موسيقاه  وتجتذب  والدف، 

األطفال  وبخاصة  األعمار،  جميع  من 

الذين يجدون هنا فرصة ثمينة للرقص. 

ومثلما تعزف أصابعه على أوتار الساز، 

الجمناستك،  رياضة  يمارس  كان 

املنتخب  في  محترفًا  العبًا  أصبح  حتى 

وقد  للجمناستك،  العراقي  الوطني 

عرض علي صورة قديمة له 

وهو يقفز من 

وسط  األرض  إلى  كبيرة  سيارة  سطح 

حشد من النظارة واملعجبني.

الساز آلة موسيقية سومرية
الوترية  الساز  آلة  أن  املصادر  تشير 

في  الثقافات  مختلف  فيها  تتشارك 

والشرق  املتوسط،  األبيض  البحر  شرق 

ويشار  الوسطى.  آسيا  ومنطقة  األدنى، 

والساز  باغالما،  باسم  أحيانًا  إليها 

يعني  وهذا  الفارسي،  ساز  من  مأخوذة 

"الساز"  ومصطلح  مجموعة،  أو  طقم 

الوترية  اآلالت  من  عائلة  إلى  يشير 

الكالسيكية  املوسيقى  في  املستخدمة 

واآلذرية،  الشعبية  والتركية  العثمانية 

واملوسيقى  واآلشورية،  والكردية 

سوريا  من  أجزاء  في  كذلك  األرمنية، 

العثور  تم  وقد  البلقان.  ودول  والعراق 

على أدوات تشبه )الساز( في الحفريات 

األثرية السومرية والحثية وفي األعمال 

آلة  وجدت  وطاملا  القديمة،  اليونانية 

السومرية  الحضارتني  في  الساز 

والحثية. وتحظى هنا -في أربيل- بمكانة 

األخرى  املوسيقية  اآلالت  بني  مرموقة 

املواويل  في  مميزًا  مكانًا  لها  فوجدت 

أن  ويبدو  الكردية.  والدبكات  واألغاني 

الفنان  بها  يحتفل  كان  التي  الساز  آلة 

ستبقى  القديمة  أغانيه  في  الكردي 

الحديث  الكردي  الغناء  في  حاضرة 

أيضًا.

يختتم كاكه بكر كالمه:
هذه  أنغام  "على 

املوسيقية  اآللة 

الكردية  التراثية 

الشعوب  تتقارب 

ت  ملجتمعا ا و

من خالل لغتي 

والجمال  الفن 

ينبضان  اللذين 

منها".

مها الصافي                                                      

بني لوحات من قالئد التني املجفف، وآنية العسل الالمع، وسالل املكسرات الشهية، ووسط عوالم 
املاضي املشفوعة برائحة الحناء في سوق القيصرية، ترتفع وتيرة أصوات املوسيقى العذبة والغريبة 

-بعض الشيء- على من اعتادت أذناه االستماع إلى املوسيقى الكالسيكية باآلالت الكبيرة، كالبيانو 
والجلو والكونترباس، التي تمأل األسماع بأنغامها القوية، ثمة آلة مختلفة من يكتشف أسرارها 

يدرك سر تعلق الكرد بها، فهي حاضرة في كل مناسباتهم ودبكاتهم ورقصاتهم.

أوتار "الساز" 
ترّن في القلعة القديمة                         
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سمير صبري..
الصدفة جمعته بعبد الحليم فجعلته 

واحداً من أشهر فناني جيله.. 

شقته،  إلى  يصعد  كان  حني  مرة  وفي 

فإذا بعبد الحليم حافظ يصعد معه في 

نفس املصعد.

 يقول سمير صبري إنه كان يعلم أن عبد 

الحليم حافظ يسكن في نفس العمارة، 

لعبت  يوم  وفي  به.  يلتقي  أن  تمنى  وكم 

أمامه  ليجده  دورها  الرائعة  الصدفة 

وحبه  به  إعجابه  مدى  عن  له  ر  فيعبِّ

طريقه  ليشق  يساعده  أن  ويسأله  لفنه، 

في عالم الفن مسحورًا بكل تفصيلة فيه.

صبري،  سمير  عبدالحليم  أحب   
ً
وفعال  

بل وساعده بأن قدمه إلى الفنانة  لبنى 

برنامجًا  تقدم  كانت  إذ  العزيز،  عبد 

التي  اإلنگليزية،  باللغة  اإلذاعة  في 

األول  بفيلمها  الحليم  عبد  مع  شاركت 

واألنجح )الوسادة الخالية( عام 1958. 

عمل  اإلنگليزية،  اللغة  سمير  وإلجادة 

وقدمه  فيها،  ونجح  أيضًا  اإلذاعة  في 

لنا عبد الحليم حافظ في مشهد قصير 

)بحلم  أغنية  كومبارس  ضمن  صامت 

بيك( في فيلم )حكاية حب( أمام مريم 

النابلسي  السالم  وعبد  الدين  فخر 

عام1959. 

انعطافة مهمة
اللطيف،  املبتسم  بوجهه  سمير،  ظهر 

-كما  الكومبارس  من  مجموعة  ضمن 

ذكرنا- وهم يقفون في الشارع، واملشهد 

يروي لنا انعطافة مهمة في حياة البطل 

املذيعة  بالصدفة  تقدمه  حني  )حليم( 

املشهورة )آمال فهمي( في فقرة ضمن 

الناصية(،  )على  الشهير  برنامجها 

اإلذاعة  مدير  إليه  فيستمع  ليغني 

كان  معه.   ويتعاقد  بصوته  ويعجب 

هذا  في  صبري  لسمير  ظهور  أول  ذلك 

الفنية،  نجاحاته  توالت  ثم  من  املشهد، 

كما ظهرت موهبته في الغناء. 

عن  لنا-  -يرويه  آخر  موقف  خالل  ومن 

ومحاولتهم  القديم  الجيل  تعاون  مدى 

يدخل  جديد  فنان  أي  ومساعدة  إنجاح 

الوسط الفني، وبطلة قصته هي الفنانة 

شادية.. يقول : 

ساعة  )نصف  فيلم  في  دور  لي  كان 

زواج( مع شادية ورشدي أباظة وماجدة 

آنذاك  أيضًا  الجديد  والوجه  الخطيب 

كوميديا  الفيلم  وكان  إمام،  عادل 

روائع  مخرج  إخراج  من  جميلة  خفيفة 

كان  الوهاب(،  عبد  )فطني  الكوميديا 

الفيلم  آخر  في  مشهد  بشادية  يجمعني 

من املفروض أن نرقص فيه على ألحان 

تتمرن  شادية  السيدة  وكانت  موسيقى، 

العبقري  امللحن  ويقف  املشهد،  على 

أقف  وكنت  االستوديو،  في  حمدي  بليغ 

بالقرب منها، وبدأت أركب كلمات باللغة 

وسمعتني  اللحن،  على  اإلنگليزية 

شادية فقالت لي: كرر ما قلته، فخجلت 

أدندن، فطلبت أن  لها: كنت فقط  وقلت 

تسمعني، بعدها توجهت إلى بلبل )بليغ 

-لم  أذنه  في  كلمات  له  وقالت  حمدي(  

أسمعها- وإذا به يلتفت إلي، وهنا توترت 

أغنيه  ما  يسمع  أن  مني  وطلب  جدًا، 

على  الكلمات  وأدخل   ،
ً
فعال به  وأعجب 

بالعربية، فأصبحت  الكلمات  اللحن مع 

الدنيا  حلوة  )سكر  هي  معروفة  أغنية 

سكر( وغنيتها مع شادية، كانت فرحتي 

ال توصف.

وفاء للسندريال                  
البرامج  تقديم  مجال  في  أما 

ببرامج  سمير  تميز  فقد  التلفزيونية، 

الشهير  برنامجه  مثل  منوعة  عديدة 

فيه  استضاف  الذي  املساء(،  )هذا 

العديد من املشاهير وحاورهم بطريقته 

بديهيته،  وسرعة  دمه  وبخفة  الجميلة 

الجميلة،  األفالم  من  العديد  قدم  كما 

فيلمني  في  إمام  عادل  مع  وتعاون 

عن  )البحث  هما  األفالم  أجمل  من 

و  أمني   ميرڤت  مع   1973 فضيحة( 

لبلبة،  مع   1984 الخط(  من  )احترس 

وكان اسمه في الدورين  )سامي( حيث 

مميزًا،   )كوميديانًا(  فيهما  شاهدناه 

والسيما أنه كان يقف إلى جانب الزعيم 

)املحفظة  الثالث  فيلمه  مثل  كذلك   ..

معايا( 1978 ومثل فيه دور الشرير. 

الفنانني  جميع  صديق  صبري  سمير 

وقدم  ورقص  وغنى  مثل  الكل..  وحبيب 

النجاح  بنفس  كلها  املمتعة  البرامج 

والخفة، كما قدم برنامجًا وثائقيًا مهمًا 

 2001 حسني  سعاد  وفاة  مالبسات  عن 

الذي حاول واجتهد فيه ليفهم الجمهور 

أن وفاتها كانت مدبرة وليست انتحارًا، 

منه  حبًا  املسؤولني،  بعض  زعم  كما 

البرنامج  هذا  وحقق  للسندريال،  ووفاًء 

نجاحًا الفتًا ومشاهدات كثيرة. .

 أحب سمير، وهو من مواليد اإلسكندرية عام 1936، الغناء واملوسيقى منذ صغره عندما 
كان يستمع لعزف والدته على البيانو وعزف خالته على آلة العود. وحتى انفصال والدته 

عن والده كان يسكن اإلسكندرية، بعدها انتقل للعيش في القاهرة مع والده، حيث سكنا 
في عمارة )زهراء الجزيرة(  في منطقة حي الزمالك العريق، الذي كان يسكن فيه املطرب 

األشهر عبدالحليم حافظ .

الصدفة 
الجميلة هي 
التي فتحت 

أبواب الشهرة 
للشاب سمير 
صبري، الذي 
تعرف على 
عبد الحليم 
حافظ في 

مصعد العمارة 
التي يسكن 

فيها. 
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)أنا مكبث(

أفضل  من  يعد  العراقي  فاملسرح 

هذا  مسرحيات  تناولت  التي  املسارح 

مبتكرة  بطرق  وقدمتها  العاملي,  الكاتب 

عن  بعيدًا  عصرية،  وبمفاهيم 

 , ية لتقليد ا

خصبة  بيئة  كانت  العراقية  فالبيئة 

الشكسبيرية,  األعمال  الستعارة 

تبعث  كانت  املسرحية  والتجارب 

برسائل مشفرة من خالل تلك األعمال 

والتسلط،  االستبداد  عن  تتحدث  التي 

من  العراق  به  مر  ما  في  والسيما 

شكسبير  أعمال  تبقى  لذلك  ظروف, 

خالدة تتحدى الزمن وتعانق الخلود. 

راضي  منير  املسرحي  واملخرج  الكاتب 

كان  مكبث(  )أنا  الجديد  كتابه  في 

يرمي إلى هدف معني، أال وهو استدعاء 

محاكمة  لشكسبير  ليصنع  التاريخ، 

جمالي،  بعامل  الحاضر  وتدين  تدينه 

مفاهيم  ضمن  مآربه  النص  ليحقق 

معاصرة بتشكيلة شكسبيرية.

صياغة فنية
املسرحي،  املخرج  منعثر،  د.حيدر 

:
ً
تحدث عن )أنا مكبث( قائال

في  حاضرًا  يبقى  الشكسبيري  األدب 

الزمن،  طال  مهما  املسرحية  حياتنا 

يغرف  أن  أراد  ومن  ينضب،  ال  نبع  إنه 

واملحاذير،  املخاطر  ه 
ّ
تحف سوف  منه 

منجم  في  والتنقيب  البحث  بمثابة  ألنه 

ما  أنه  إال  والتوريط،  باملجازفة  متخم 

األقالم  إليه  تصبو  شهيًا  مغريًا  زال 

ثم  ومن  )كتابة(،  والرؤى  واألفكار 

ممارسات فعلية ومعالجات صورية على 

وسينوغرافيا  )إخراجًا  الخشبة  مذبح 

ماكبث(،  )أنا  قرأت  وتصورًا(.  وصورًا 

للزميل  النصية  واملقاربة  املجازفة  تلك 

أتراقص  فيها  فوجدتني  راضي،  منير 

مرة  مغايرين،  إليقاعني  نغمتني  بني  ما 

الفنية  بصياغاتها  واللغة  األدب  مع 

)املنيرية(، التي شدت السباق واللحاق 

عبر  شكسبير،  هو  كبير  إشكالي  بلغة 

ماكبث  تخالف  مشاكسة  لفكرة  معالجة 

املعتاد املتعارف لنا في خزانة ذاكرتنا، 

فيه  بشكل  دراميًا  محاكمته  إلى  ليذهب 

يعرف  مسرحي  لفنان  مسرحية  صنعة 

هما:  مستويني  وعلى  الخشبة،  أسرار 

هذا  في  تحقق  وقد  والفني.  الحكائي.. 

حد  إلى  وصل  واضح  جهد  املضمار 

لصيغ  البالغية  الزخرفة  في  املبالغة 

والتعبير..  الوصف  في  وتنقالته  الحوار 

وتجلياته  الحوار  فخامة  إلى   
ً
وصوال

األساسية،  بالبؤرة  لإلمساك  املمتزجة 

نصه  وعليها  فيها  الكاتب  نسج  التي 

النص  ويأخذني  األدبية.  وفرضيته 

نغم  على  التراقص  إلى  ثانية-  -مرة 

وما  االبتكار  مساحة  إليه  تقودني  آخر.. 

للمخرج،  النص  هذا  يوفره  أن  يمكن 

والنوع  الكم  هذا  فوجود  كذلك.  ولي 

الفخمة،  الشكسبيرية  الشخصيات  من 

بوتقة  في  ووضعها  وصنعة،  تاريخًا 

وسجال مغاير ملا نعرفه عنها في محكمة  

درامية كنت أتمنى أن تجنح لغة الكاتب 

فيها إلى )عصرنة( الفضاء االفتراضي 

وهو  والفرضية،  اللغة  ناحيتي  من  لها 

بذلك املحتوى سيمنحني شهية مفتوحة 

مشاكسة  وركوب  البحث  في  ومغرية 

مجتهدة  كتابة   .. مكبث(  )أنا  مغايرة. 

وفحصها  عندها  الوقوف  تستحق 

بجدية، ودون محاباة سطحية، لو أردنا 

على  ه 
ّ
ونحث للكاتب  نبارك  أن   

ً
فعال

نغذي  وفعالة..  محترمة  كتابة  مشاريع 

بها فقر النص املسرحي العراقي، أو قلة 

حضوره في حياتنا املسرحية .

مغايرة الشك
بها  التسليم  ملغزة،  شفرات  التاريخ   "

يعني تعطل الفكر، وإذا تعطل الفكر مات 

املسرحي  النص  تعطل  وإذا  اإلنسان، 

مات السؤال."

سافرة  الدكتورة  به  صرحت  ما  هذا 

ناجي، التي أضافت:

بما  يقبل  ال  متواتر  شك  اإلنسان  وألن 

صار؟  ملاذا  هو  السؤال  بل  صائر،  هو 

هذا الشك كان أزميل البحث في موقف 

والسلطة,  والدين,  الواقع،  من  شكسبير 

واإلنسان، للبحث عن الحقيقة الضائعة 

ر 
ّ
تشف أن  الدراما.   وشعرية  التاريخ  بنب 

باتجاه  تذهب  أن  معناه  ببواطن  التاريخ 

الحاضر  مفاهيم  لتصوغ  املاضي 

تستعير  بذلك  وأنت  بالتاريخ،  وعالقته 

"املنتصر  خلدون  ابن  مقولة  معنى 

درامية  بصياغة  ولكن  التاريخ،"  يكتب 

الشاعر  الفنان  من  تجعل  إذ  مغايرة، 

بوصفه  ومضمونها  املقولة  هذه  معيار 

يصفهم  الذين  السالطني  وعاظ  من 

الوردي بأنهم املحرفون الذين يصنعون 

يجعلون  إذ  منفعتهم،  لتحقيق  الطغاة 

وهذه  حقًا،  والباطل   
ً
باطال الحق 

العربية  ثقافتنا  في  مستفحلة  مشكلة 

بحسب  والجبناء  األبطال  تصف  التي 

معيار براغماتية السياسة، وكأن النص 

يقول بشكل موارب إن ليس فقط املؤرخ 

هو  وإنما  الحقائق  يحرف  السياسي 

املفكر الفنان، وهو فعل إدانة للمثقف.

نواتنا،  به  يتقاسم  الذي  مكبث(  )أنا 

يثير الشك حول مدونات التاريخ، ومنها 

وهو  الكبرى،  شكسبير  تراجيديات 

إرادات  تصارع  في  نواتها  يستحضر 

موقف  عبر  حضورها  معادلة  قلب  في 

لحضورها  وصياغته  منها،  شكسبير 

اللعبة  خارج  شكسبير  ليكون  اإلنساني، 

طرد  مع  يتناص  هنا  وهو  الدرامية، 

النظام،  إلى  أساء  ألنه  طيبة  من  أوديب 

الشك  سؤال  شكسبير،   فعل  وكذلك 

الذي  التلقي  فضاء  في  به  نرمي  الذي 

مدونات  في  بحث  تساؤالت  على  ينفتح 

وشخصيات وأحداث التاريخ . 

بالتشفير  مكتنز  مكبث(  )أنا  نص 

إشكاليات  في  يغوص  وهو  واملغايرة، 

رسخت  مسرحية  أيقونة  عبر  اليوم 

الكثير املثير من املفاهيم .

لـ منير راضي..

معالجة مشاكسة 
تخالف المعتاد

محسن إبراهيم

في مسرحيته )أنا مكبث(، يقدم الكاتب واملخرج منير راضي رؤية 
جديدة ملسرح شكسبير، هذا املسرح الذي لطاملا شكل جزءًا حيويًا من 
التاريخ املسرحي العراقي وذاكرته الخالدة بأعمال كبيرة رسخت في 
وجدان الجمهور وصناع الجمال على حد سواء.

حيدر منعثر

منير راضي

سافرة ناجي
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غالبًا ما تتعرض 
اللوحات واألعمال 
الفنية القديمة 
إلى تغيرات وأضرار 
مختلفة، منها 
بتأثيرات الزمن 
والبيئة املحيطة 
بالعمل، أو غيرها 
من الظروف التي 
تؤثر سلبًا على هذه 
املقتنيات الفنية.

الخشب وأنواعه والرخام والحجر واملواد 

املختلفة والبرونز والطرق على النحاس، 

تأثير  وتابعت  اطلعت  للخزافني  وبالنسبة 

الخزافني  الفخر وأسلوب  درجات حرارة 

وهذا  مدرستي  هي  فهذه  وتقنياتهم، 

في  بحثت  وهّمي..  سعادتي  وهذه  عاملي 

األعمال  لخزن  الصحيحة  الطرق  كل 

الفنية للحفاظ على املخزون من الرطوبة 

والضوء والحشرات  املرئية وغير املرئية.

الفنانني  أعمال  أحد  بصيانة   
َ

قمت *هل 

الرواد، وكيف كانت النتائج؟

الفنانني  أعمال  كل  بصيانة  قمت  -نعم، 

الرواد التي زينت متحف الفنانني الرواد 

لوحات  مع  البداية  وكانت  تأسيسه،   منذ 

عبد القادر الرسام، ثم جواد سليم، وفائق 

الدروبي،  وحافظ  شكري،  وأكرم  حسن، 

وعيسى حنا، واسماعيل الشيخلي،  وفرج 

عبو، وخالد الرحال، وفاروق عبد العزيز، 

وخالد  عبوش،  وبهجت  أحمد،  وصديق 

عمر،  ومديحة  حمودي،  وجميل  الجادر، 

الفنانني  من  وغيرهم  سليم،  ونزيهة 

شامخة  أعمالهم  مازالت  الذين  الرواد 

وغيرها،  العراقية  الفنية  األوساط  في 

عبر  عليه  الحفاظ  يجب  كبير  إرث  فهذا 

األجيال.

على  سلبًا  تؤثر  التي  االسباب  أهم  *ما 

األعمال الفنية وتتسبب في إتالفها؟

عديدة،  ألسباب  الفنية  األعمال  -تتضرر 

واالستهانة  الخازن  جهل  –وأهمها-  منها 

في  الجهلة  بعض  يسهم  إذ  باملخزون، 

تعرض األعمال إلى الرطوبة أو الجفاف، 

ناهيك  األعمال،  على  يؤثر  فكالهما 

ومنها  الضارة،  الحشرات  تكاثر  عن 

أخرى  حشرات  وهناك  الصراصر، 

السمكة  مثل  املجردة،  بالعني  ترى  ال 

عديدة،  مشاكل  أمام  نحن  إذن  الفضية، 

والبيوت،  والقاعات  العرض  مكان  منها 

ال  متراكمة،  خبرة   إلى  يحتاج  هذا  وكل 

مكتسبة بالنظريات "كنا وكان."

املتخصصني  أحد  قام  أن  سبق  *هل 

بصيانة عمل فني وفشل في ذلك؟

اسمها  كبيرة  مشكلة  فهناك  -بالتأكيد، 

أنهم  عون 
ّ

يد فهؤالء  الخبرة"،  "دعاة 

ويستسهلون  الترميم  مجال  في  يفهمون 

مشاكل  تحدث  أنه  والنتيجة  األمور، 

تؤذي العمل بشكل كبير ال يمكن إصالحه 

الحذر.  توخي  من  البد  وهنا  إطالقًا، 

معرفة  في  الخبرة  توفر  من  البد  كما 

إذ  املزّور،  من  األصيل  العمل  وتشخيص 

في  األخالقية  املسؤولية  الخبير  يتحمل  

صيانة العمل، فالبد من امتالكه الخبرة 

الكافية ووسائل الفحص باألجهزة واملواد 

الذي  البلد  أعمال  والسيما  الكيمائية، 

بلده  بفناني  عارفًا  يكون  وأن  فيه،  يعيش 

كانت  التي  واملواد  وأساليبهم  وتقنياتهم 

تستعمل في إنتاج إبداعهم.

*أيهما أصعب في الصيانة، العمل الزيتي 

أم ذلك املرسوم بألوان مائية؟

لوحات  فهناك   ،
ً
سهال ليس  -كالهما 

املائية  باأللوان  وأخرى  بالزيت،  رسمت 

مثل  املختلفة  املواد  او 

النباتات  عصارة 

 ، غها صما و

الكوالج  او 

الريش  مثل 

ق  ر لو ا و

النسيج  وقطع 

ق  ا ر و أ و

حتى  األشجار، 

واألصباغ  الحناء 

تستعمل  التي 

لوحه  فكل  الصخور،  َومسحوق  لألقمشة، 

دراسة  بعد  الترميم  في  خصوصيتها  لها 

إيقاف  في  الخبرة  تكمن  وهنا  مكوناتها، 

الضرر وعدم التعدي على ملسة الفنان أو 

أية إضافة أو حذف.

سيرة موجزة
عام  الجعيفري  سالم  حيدر  الفنان  ولد 

الفنون  دائرة  في  عمل  بغداد،  في   1945

الرحمن  وعبد  سليم،  نزار  الفنانني:  مع 

كما  الشيخلي،  واسماعيل  الكيالني، 

والفنان  العطار،  ليلى  الفنانة  مع  عمل 

مدراء  كانوا  عندما  العبيدي،  عامر 

بغداد.  في  الحديث  للفن  الوطني  املتحف 

العراقيني،  الفنانني  نقابة  عضو  وهو 

وأمني  العراقيني،  الفنانني  جمعية  وعضو 

دائرة   - الحديث  للفن  املتحفية  املجموعة 

أول   ،  2001_1974 التشكيلية  الفنون 

الواسطي  معرض  في  كانت  له  مشاركه 

األول  الشخصي  واملعرض   ،1974

لصيانة  دورة  في  مشارك   ،1980 للنحت 

بإشراف   1980 الرسم  لوحات 

"املركز  إيطاليني  خبراء 

املمتلكات  لصيانة  اإلقليمي 

أخرى  ودورة  الثقافية"، 

املنسوجات  صيانة  في 

اإلقليمي  "املركز   1983

املمتلكات  لصيانة 

في  ومحاضر  الثقافية"، 

املركز  في  اللوحات  صيانة 

اإلقليمي. 

وال تزال التقنيات املستخدمة في الحفاظ 

على األعمال الفنية في العراق وترميمها 

بعيد،  زمن  منذ  املستخدمة  ذاتها  هي 

بمواد وخامات كيميائية تدخل في معالجة 

كان  مهما  اللوحات  على  الحاصل  التلف 

املختص  الفنان  مهمة  أن  إال  حجمه، 

أصعب  تعد  ربما  الفنية  األعمال  بترميم 

بعض  وملعرفة  نفسه.  العمل  إنتاج  من 

املخفي،  الفني  الجانب  هذه  تفاصيل 

في  املتخصص  الخبير  الفنان  حاورنا 

صيانة األعمال الفنية حيدر سالم.

 *علمية ترميم الرسومات والتحف الفنية 

بالعلم،  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  القديمة 

بشكل  األعمال  صيانة  على   
َ

تدربت فهل 

علمي؟

أن  يمكن  ال  التي  الصدف  محاسن  من   -

إليها  دعا  التي  الدورة  تلك  هي  تتكرر 

اإلقليمي  املركز  في  الدولي  روما  مركز 

كان  الذي  الثقافية،  املمتلكات  لصيانة 

بإشراف الخبير الدولي اإليطالي  "كارلو  

اآلخر  الدولي  والخبير  موساي"  جنيتو 

كانت  إذ  غواتيماال،   من  ولفو"،  "رود 

الدورة علمية عمليه أكثر مما هي  نظرية، 

ومحاضرًا  طالبًا  فيها  كنت  أني  والغريب 

عمليًا، وأتلقى أجورًا عن عملي في صيانة 

ودراسة  الريافة  وطرق  املنسوجات 

الخامة  تطور  مراحل  وأتابع  الخامات، 

والخيش  "الكانفاس  للرسم  النسيجية 

واملواد املستعملة الدخيلة عليها."

العراق  خارج  دوراتك  من   
َ

استفدت *هل 

وما  بالعراق،  الفنية  األعمال  صيانة  في 

املقتنيات  على  الحفاظ  في  دورك  هو 

الفنية لوزارة الثقافة العراقية؟

املمتلكات  "صيانة  قسم  أسس  من  -أنا 

الثقافية - صيانة األعمال الفنية في مركز 

املجموعة  على  أمينًا  ولكوني  الفنون"، 

الثقافة  بوزارة  الفنون  املتحفية في دائرة 

بأنني  أشعر  العراقية،  واآلثار  والسياحة 

أعيش بني إبداع الفنانني العراقيني الرواد 

وغيرهم، بني حاضرهم وماضيهم، فقد 

معارضهم،  جميع  وتابعت  عاصرتهم  

وتنوع  وتقنياتهم  أساليبهم  ودرست 

وألوانهم.  يستخدمونها  التي  الخامات 

أما النحاتون فقد اطلعت على املواد التي 

على  والنحت  العمل  وبناء  يستخدمونها 

الخبير الفني في ترميـم األعمال الفنية حيدر سالم الجعيفري:

الدول المتحضرة تهتم بصيانة 
ممتلكاتها الثقافية 

حوار- زياد جسام

قبل الصيانة قبل الصيانة 

بعد الصيانةبعد الصيانة



مالم  روح،  بال  ساكنة،  تظل  اللغة  لكن 

والعواطف  الشعر  أمواج  تحركها 

صفة  عنها  فتزيل  باأللحان،  املشحونة 

 
ً
اتصاال عليها  وتضفي  املجرد  التواصل 

عميقًا يغوص 

في أعماق املتلقي.
ه كبيرة من مطربي العصر 

ّ
 لقد قدمت ثل

عشرات  العربية  لألغنية  الذهبي 

أم  بينهم  من  العربية،  باللغة  القصائد 

األطرش  وفريد  الوهاب  وعبد  كلثوم 

فيها  ونجحوا  حافظ،  الحليم  وعبد 

السؤال  لكن  األجيال،  ترددها  وبقيت 

تمكن  هل  كثيرين،  بال  يشغل  الذي 

الغزالي  ناظم  بعد  العراق،  مطربو 

يقدموا  أن  عمر،  ويوسف  والقبنجي 

 ترتقي بالذائقة السمعية العربية 
ً
أعماال

في غناء القصيدة الفصحى؟

جيل  فناني  من  العديد  حاول  لقد 

الفصحى،  األغنية  تقديم  السبعينيات 

على  شاهدًا  كنت  وقد  فشلوا،  لكنهم 

تلك املرحلة لقربي إلى الكثيرين منهم، 

كذلك حاول العديد من املطربني، أوائل 

التسعينيات، أن يقدموا نصوصًا مكتوبة 

باملستوى  تكن  لم  لكنها  العربية،  باللغة 

املطلوب. 

غير  الذي  الساهر  كاظم  بروز  حتى 

فقدم  مشهود،  بذكاء  اللعبة  أسلوب  في 

ألحانًا لعشرات القصائد إلى ثلة كبيرة 

من شعراء الوطن العربي كان أولهم نزار 

قباني، الذي أطلق عليه لقب "القيصر"، 

فمنحه  الساهر  وإبداع  بفن  ُسحر  ألنه 

هذا  أن  يعرف  كان  ألنه  ماكتب،  أجمل 

مهارة  لديه  العربية  األغنية  في  املجدد 

فريدة في الغناء من مناطق صوتيه ثرية 

املقربني  قول  حسب  الساهر،  .كاظم 

التي  الكلمة  املعبرة،  بالكلمة  مفتون  له، 

إذ  كيانه،  تهز  التي  الكلمة  فيه،  تؤثر 

يبقى سارحًا بها كعاشق متيم، حتى أنه 

ال  التي  العبارات  من  الكثير  ويغّير  غّير 

الكلمة  عن  يبحث  فهو  بتأثيرها،  يشعر 

بسحرها  تستنزفه  التي  املفردة  او 

في  وحتى  املعبرة،  وصورها  ومعانيها 

كان  قباني  نزار  الكبير  الشاعر  قصائد 

الكلمات تماشيًا  تغيير بعض  يطلب منه 

مع الضرورة اللحنية.

كثيرة  مناطق  في  الساهر  لعب  لقد 

الرجل  لدى  املخبأة  العواطف  بها  أثار 

ظهوره  قبل  والقداسة،  والحب  واملرأة، 

بل  صعبًا،  كان  الغنائية  الساحة  على 

عبارة  فيها  أغنية  تسمع  أن   ،
ً
مستحيال

ر  كسِّ "هدد  أو  قاسي"  انت  ظالم  "انت 

حطم العب على اعصابي." 

لجنة فحص النصوص
كانت هناك لجنة فحص النصوص التي 

تمارس الحزم تجاه أية كلمة غريبة ترد 

تتعارض مع مزاجية  الغنائي  النص  في 

– تعتقد  ألنها  السابق،  النظام  سلطة 

نحو  مبطنًا  شعرًا  توجه  أنها  بسذاجة- 

القائد الضرورة، وكلمة واحدة قد تودي 

بصاحبها الى اإلعدام.

النظرية  تلك  الساهر  كاظم  حطم  لقد 

الباب  فتحت  أغاني  قدم  حني  الجوفاء 

ليست  نصوصًا  يقدموا  أن  في  للشعراء 

فيها محاذير او خطوط حمر، او حتى لو 

بالشعر  يسمى  فيما  سرية  رسائل  كانت 

على  األبواب  للشاعر  فتحت  املبطن، 

يكتب  أن  بإمكانه  فصار  مصاريعها 

مايشاء. 

الغناء األوبرالي
واسعة  صوتية  بمساحة  الساهر  يتمتع 

)طبقتني صوتيتني ونصف الطبقة( مع 

حدية وقوة وتفجر، سواء حني يغني على 

او  الجواب،  طبقة  على  او  القرار  طبقة 

التينور  الباص  طبقات  على  أدق  بتعبير 

وااللتو سبرانو.

املطرب  يكون  أن  الساهر  يكاد  بهذا 

نجح  الذي  الوحيد  والعربي  العراقي 

بامتياز هائل في االقتراب -الى حد ما- 

األوبرالي،  الغناء  قوالب  من  غنائه  في 

تاريخ  في  األصعب  هو  الغناء  هذا  ويعد 

الغناء العاملي. 

الفنان  أكمل  وحينما   ،1990 عام  في 

حرفية  األكثر  أغنيته  الساهر  كاظم 

ستوديوهات  الى  ذهب  صديقي(  يا  )ال 

اللحن  وكان  هناك،  لتسجيلها  القاهرة 

واألنغام  املقامات  من  الكثير  فيه 

النغمية  التنقالت  مع  املختلفة، 

وجود  وصادف  املختلفة،  واإليقاعية 

الوهاب  عبد  محمد  الكبير  الفنان 

التسجيل  على  اطلع  وحينما  هناك، 

املوسيقي أصيب بالدهشة، وقال عبارة 

ويقصد  املجنون؟(  هذا  )من  شهيرة 

التحفة  بهذه  ذهل  ألنه  الساهر  كاظم 

الفنية املميزة. 

إن هذه الطاقة الكامنة والكبيرة للساهر 

مكنته من غناء أصعب القصائد فغناها 

بأطوار وأشكال لحنية متعددة، والسيما 

فطاحل  أكبر  يد  على  تتلمذ  الساهر  أن 

الحنفي،  جالل  الشيخ  العربية،  اللغة 

والصرف  النحو  أصول  علمه  الذي 

وقراءة وترتيل القرآن.

بأصول  معرفيًا  خزينًا  الساهر  فامتلك 

وقواعد اللغة العربية. 

من  الساهر  كاظم  يمنع  لم  هذا  لكن 

أخطاء  في  والوقوع  بإخفاقه  يعترف  أن 

لغوية. 

يقول الساهر: دعيت في الطائف للغناء 

أغني  أن  وأحببت   ، عكاظ  مسرح  في 

أغنية جديدة للمستمعني العرب، الذين 

واألغنية  املسرح،  مدرجات  بهم  غّصت 

كانت )دلوعتي( وقد أنجزت لحنها في 

نفس اليوم، لكني وقعت في أخطاء لغوية 

مع  لقاء  في  بذلك  معترفًا  أغنيها،  وأنا 

اللغة   :
ً
قائال أردف  ثم   ،24 فرانس  قناة 

العربية تحتاج إلى مستشار لغوي، حتى 

في املرات التي كنت أتصل بها بالشاعر 

نزار قباني لتحريك الكلمات، كان يقول 

إليك،  وأعود  واحدة  ساعة  أمهلني  لي: 

اللغة  معاجم  ملراجعة  يذهب  كان  ألنه 

قبل البت بتحريك الكلمة.

عادل مكي

نظرا ألهمية اللغة العربية، والقيمة التاريخية التي تحظى بها، وملكانتها 
في الحضارة البشرية، وإلسهامات متكلميها في التطور على مدى قرون،  

وألن نحو 422 مليون شخص يتحدثون بها، ما جعلها جواز سفر لكل مبدع 
يسعى الى تقديم فن يالمس شغاف القلوب.

لماذا وصف عبد الوهاب الساهر 
بـ "الولد المجنون"؟
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ســــيــــنــــمــــاســــيــــنــــمــــا

وسعيًا نحو إظهار تلك الصفات الخبيئة 

والقصور  القالع  ظلمة  أعماق  في 

على  بظاللها  لقي 
ُ

ت حيث  العتيقة، 

سالسل ال تنتهي من تراجيديا أشخاص 

سكتت أصواتهم خلف 
ُ
معت أرواحهم وأ

ُ
ق

طويل  لتاريخ  سِجلة 
ُ
امل الجدران  تلك 

املكانية  فالبيئة  والظلم.  القسوة  من 

املناخية  واألجواء  والغامضة  املوحشة 

الكئيبة التي يتمثل فيها الرعب والخوف 

ذكورية  شخصيات  وجود  من  املتولد 

املرموقة  مكانتهم  تساعدهم  متسلطة، 

في بث جوانب الشر، يجسدون عناصر 

البناء الروائي القوطي املترافق مع وقوع 

سلسلة  في  امرأة-  الغالب  –في  البطل 

محنتها  من  تزيد  معاكسة  أحداث  من 

املسبقة وتفاقم كوابيسها. 

رؤية  السينمائية  الفيلم  معالجة  خلقت 

باروكية أنثوية فيها العديد من إلهامات 

كبل 
ُ
امل املرير  الواقع  مع  تتعامل  سماوية 

والوهم  الخيال  أجنحة  على  بالقفز 

لألفراد  املزخرفة  املظاهر  عبث  إلبراز 

صادم  حاد  انحراف  في  واألماكن، 

إلى  تميل  مقيدة  غير  كاميرا  تخلقه 

لصياغة  وتفاصيله  املنظور  في  التعمق 

من  ديانا(،  )شخصية  الرئيسة  الفكرة 

وجودها  على  متعددة  إطالالت  خالل 

في لحظة زمنية فارقة يحيطها غموض 

النهايات.

استثمار  إلى  الرين  املخرج  سعى  لقد 

إلدراك  املختلفة  بتجلياتها  الطبيعة 

الفصول  تغير  وتوظيف  األرواح  ماهية 

املوت  وحتمية  حياتها  جوانب  لرصد 

الجرداء  والحقول  كاألشجار  املقبل، 

قارعة  على  لقى 
ُ
امل امليت  الطائر  وذلك 

الطريق، تسحقه عجالت مظاهر القوة 

القتامة كواقع  والغطرسة، وتفعيل مدى 

الداكنة  األلوان  تلك  في  متفاقم  نفسي 

األزرق  إلى  الرمادي  من  املتدرجة 

لتصوير املعاناة واأللم والحزن.

خطأ درامي
آخر  ديانا  تقضي  امليالد،  عيد  عشية 

 على 
ً

أيامها رفقة العائلة امللكية، ُمجبرة

تقاليد وأعراف تمقتها، ألن خلف شكلها 

البراق الزائف يكمن الكثير من األحقاد 

الفيلم  والظلم. ال يقف  والكذب  والريبة 

وصانعوه على الحياد مطلقًا، فبدءًا من 

العنوان تبدو واضحة الجهة التي ينحاز 

)سبنسر( هو اسم عائلة ديانا  إليها، فـ

يمتد  تشارلز.  األمير  من  زواجها  قبل 

ليمثل  وتطوره  السرد  ضمن  العنوان 

تداعيات  من  يتطور  مهمًا  دراميًا  خطًا 

حقل  يمثلها  التي  ستعادة، 
ُ
امل الذاكرة 

سترة  ارتدت  التي  والفزاعة  العائلة 

غير  املهجور،  باملنزل  وانتهاًء  والدها، 

تفتقده  الذي  والحب  بالدفء  يمتلئ  أنه 

لقد  امللكية.  العائلة  قصر  صقيع  في 

غادرت  كما  بيضاء،  ببدلة  إليه  عادت 

إنجلترا،  عهد  لولي  عروسًا  سنوات  قبل 

وبخروجها منه مرة أخرى ستكون ديانا 

سبنسر فقط بعيدًا عن القفص الذهبي 

كطائر  روحها  أفقدها  الذي  املقيت 

طبيعتها  بني  الفيلم  صانع  يقارن  حر. 

وعفويتها الخجولة مع عامة الناس، مع 

أسيرة  تكون  حني  املتمردة  فعلها  ردود 

املنمق  امللكي  بالسلوك  االرتباط  قيود 

مشهد  في  مبكرًا  ذلك  يبدأ  بالرياء. 

دخولها إلى املطعم لتسأل عن الطريق، 

شاهد في إطار ما يراها به 
ُ
لوضع امل

النظام  نظرة  مع  املتقاطع  الشعب 

وحاشيته إليها.

رحلة  )دي(  الليدي  تدخل 

)كافكاوية(  بمظاهر  كابوسية 

أشكال  مع  املواجهة  خالل  من 

يمثلها  التي  املتعددة  السلطة 

غريغوري(،  )امليجور 

وسعيه الدائب لترويضها 

وقمع روحها ضمن هدف 

عالم  متاهة  في  إبقائها 

املاضي،  بأشباح  يمتلئ 

وظيفة  الحياة  فيه  تصبح 

الكاتب  يتردد  ال  محددة.  ومهامَّ 

اإلنجليزي أو املخرج التشيلي في 

امللكي  النظام  إلى  االتهام  توجيه 

في  والسرية  العلنية  ومؤسساته 

وما  ديانا.  من  للتخلص  مسعاهما 

امللكة  بحياة  املتعلق  الكتاب  وضع 

القتيلة )آن بولني(، زوجة امللك هنري 

 الجانب الُمظلم للملوك 
علي الياسري 

SPENCER
فيلم )سبنسر(

كنهاية لرومانسية 
قاتمة توجزها عبارة 
افتتاحية: )حكاية من 
مأساة حقيقية(، يتخذ 

سرد فيلم )سبنسر( 
للمخرج التشيلي )بابلو 

الرين( شكل وأسلوب 
األدب القوطي في مسعى 

من الكاتب )ستيفن 
نايت( لتفكيك النظرة 

التقليدية للعائلة امللكية، 
املؤطرة بالكثير من 

لبوس الوقار والبراءة 
والوداعة، 
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ملفقة  بتهم  إعدامها  تم  التي  الثامن 

لتحقيق مآرب شخصية للملك، إال حلقة 

فيحدث  قرون،  منذ  متكررة  سلسلة  في 

تواصل شبحي مع تراجيديا امللكة يخلق 

ناضجة  ميلودراما  الفيلم  خاللها  من 

وال  التشنجات،  افتعال  في  تسرف  ال 

ترفع مستوى الشكوى حتى مع تساؤالت 

تصنع  فهي  سيقتلونني؟(  )هل  ديانا 

للهرب،  املتعددة  بمحاوالتها  األمل 

إلى  األسوار،  تجاوز  في  سعيها  سواء 

مظلمة  ليلة  في  أبيها  منزل  زيارة 

العائلة  حقل  في  تجولها  وحتى  ممطرة، 

ستجعلها  التي  الذكريات،  فزاعة  حيث 

استعادة  إلى  إشارة  في  ثيابها،  ترتدي 

إلى  حقيقي  ماٍض  من  حياتها  مسار 

أفضل  ملستقبل  يتطلع  واثق  حاضر 

تهرب إليه مع أبنائها إلى عيشة طبيعية 

على  يجلسون  وهم  البرغر  فيها   يأكلون 

ضفاف النهر. 

للبقاء  محاولة  هو  بولديها  تمسكها  إن 

املستقبل  إلى  والتطلع  الحياة  قيد  على 

العائلة  إطار  ضمن  له  وجود  ال  الذي 

ينتمي  وإليه  يحكم  فاملاضي  امللكية، 

إلى  الفيلم  سعى  لذلك  الحاضر،  حتى 

جذورها  نحو  ديانا  عودة  على  التركيز 

الزمن  مسار  تصحح  أن  تستطيع  لكي 

 منذ لحظة زواجها وشّوه حتى 
ّ

الذي اختل

ذاكرتها، إذ سينتهي الحقًا بطالقها.

البناء البصري
واملوسيقى  الصوت  شريط  يمثل 

التصويرية التي وضعها جوني غرينوود 

البيئة  خلق  في  مهمني  عنصرين 

جمعه  خالل  من  للفيلم  الشعورية 

ملا  الحر،  والجاز  الكالسيكي  الباروك 

ومتنافر  متنوع  درامي  حس  من  فيهما 

خلق  على  عملت  نفسية  بإثارة  يتعزز 

)كريستني  لـ الرائع  األداء  مع  هارموني 

وفي  ناضجة  بدت  التي  ستيوارت( 

على  عملت  إذ  التمثيلي،  توهجها  ذروة 

وحتى  واإليماءات،  الحركات  التقاط 

إلى  وتحويلها  ديانا  لشخصية  اللهجة، 

الليدي  صراعات  تمثل  جسدية  تعابير 

العام  مزاجها  ومظاهر  الذاتية  دي 

إلى  فاجتهدت  سلوكياتها،  من  املنعكس 

روحها  تقمص  بل  ديانا،  تقليد  عدم 

املطابقة  عن  بعيدًا  هواجسها،  وإظهار 

كورين(  )إيما  قدمتها  التي  التجسيدية 

في  بذلك-  ريب  -ال  جيد  تمثيل  في 

مسلسل التاج. 

التصوير  مديرة  كاميرا  ساعدت 

رصد  في  ماثون(  )كلير  السينمائي 

بصري  ببناء  الشخصيات،  جوهر 

املكان  استعراض  إلى  فيه  سعت  أفقي 

كما  التكوينية،  عناصره  وكل  وسكانه 

تحركت عموديًا حني االقتراب أو التتبع 

املشهد  ضمن  والعناصر  للشخصية 

تنثال  باملشاعر املختلفة، وما  لإلمساك 

وبما  للسرد،  املؤسسة  األفكار  على  به 

كحكاية  املطلوب  النفسي  املزاج  يخلق 

ضمن  ذلك  كل  كابوسية.  قوطي  رعب 

منهجية بابلو الرين اإلخراجية التي دأب 

واألحداث  املظاهر  معالجة  على  فيها 

سياقها  في  واالجتماعية  السياسية 

التاريخي وفق رصد ذاتي، يمنح الفيلم 

املساحة  كل  وهواجسه  الفرد  سيرة  فيه 

الدرامية الالزمة لتثوير الخيال لغرض 

اكتمال النظرة العامة.

ذاكرة المستقبل 

زمن الحّب الُمسّلح

ثمة مثقفون يفسدون 
ذائقة املجتمع بضجيجهم: 
صخابون، شتامون، يسودون 

الصفحات البيض بحبر 
رمادي، ويكتبون حول أي 
شيء، من فضيلة الشعر 
عند فاليري، إلى ألوان 
مالبس السيدة إيلوار!

"املثقفون؟ أولئك الذين يمنحون قيمًا، َمْن ليست لديه قيمة." 

)بول فاليري(

حمل البريد إليَّ هدية ثمينة: رسالة من صديق، فرقت ما بيننا األيام، وعزلت 

بعضنا عن بعض عاديات الزمان ألكثر من ربع قرن. الرسالة قطعة نثر، لكنها 

قصيدة، ألنها صادقة، وعفوية، وأرادت أن تختصر أكثر من ربع قرن في أسطر 

معدودات. وهذه هي إحدى انفرادات املثقف املبدع.

امون، يسّودون 
ّ

ابون، شت
ّ
ثمة مثقفون يفسدون ذائقة املجتمع بضجيجهم: صخ

الصفحات البيض بحبر رمادي، ويكتبون حول أي شيء، من فضيلة الشعر عند 

فاليري، إلى ألوان مالبس السيدة إيلوار!

لكنهم ليسوا مبدعني، إنهم لم يصلوا – قط -  إلى تلك األخالق، ولم يراقبوا 

تلك االنهماكات األخالقية، التي انطوت عليها حياة نيكوس كزانتزاكيس أو بول 

إيلوار.

نيكوس  فاستقبله  أثينا،  إيلوار  بول  زار  املاضي،  القرن  منتصف  نهاية  في 

املقاتل  يكفينا.  يعد  لم  زماننا  في  "الشاعر  مثقف:  بأي  يليق  بما  كزانتزاكيس 

- بدون الشاعر- يضرب خبَط عشواء، لقد دخلنا في فترة ال ترحم من العمل 

املباشر امللتهب، في فترة الحب املسلح."

: "بالدنا تمر في فترة ال ترحم، 
ً
وتحدث إلّي مناضل نقابي عراقي منفي قائال

وهناك من يقبل برشوة في منصب، وهناك من ال يستطيع أن يفرق بني تراب 

بالوعة." صاحبي هذا، عامل في مطبعة، خبرته عن  الزبالة في  الذهب وبني 

ان يدري، عن  ولكن من دون  يتحدث،  املثقف، كان  تعريف  كثب، يعرف جيدًا 

"فترة الحب املسلح."

العشرين  القرن  في  اليوناني  هوميروس  عناها  التي  هي  ذاتها  الفترة  هذه 

الركب،  مقدمة  في  يسيرون  "الشعراء  إيلوار:  خاطب  عندما  كزانتزاكيس-  ــ 

باملواد  محشوة  تكون  أن  اليوم  الكلمات  لهذه  ينبغي  لكن  كلمات،  ويبذرون 

املتفجرة. املثقفون يحّسون أن الحرية يمكن أن تأتي من دون عنف ذات صباح 

جميل، كما يأتي الربيع، لكن الحرية كانت دومًا، ابنة الحرب والحب."

جاء،  صيغة  بأية  لبالده،  األجنبي  االحتالل  يرفض  أخاطبه  الذي  املثقف 

وقتلة  التسميم،  وخبراء  التعذيب،  زنزانات  وحراس  الجالدين،  يزدري  مثلما 

األطفال، وموظفي االغتصاب، الذين زيفوا شرف املقاتلني من أجل الحرية.

 :
ً
كان بول إيلوار ضد االحتالل النازي لبالده، ولذلك خاطبه كزانتزاكيس قائال

الحقيقة،  هذه  فهموا  إيلوار،  الرفيق  أيها  أمثالكم  من  العميقون،  "الشعراء 

فنزلتم إلى الشارع، دخلتم في الصراع، وشاركتم في القتال."

جمعة الالمي
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

ليس  صطنع 
ُ
امل الدموّي   

ُ
املشهد هذا 

)األنيميشن(،  أفالم  أحِد  في  مقطعًا 

عبة عقائدية متوارثة جدّد فيها 
ُ
وإنّما هو ل

للخليفِة،  التمثيلية  بيعته  الطفل )بالل( 

في  حياتها  وإنهاِء  الوحيدة  دميتِه  بذبِح 

ومراكزه  االحتجاز  مخيماِت  أحِد  داخِل 

العراقيِة  الحدوِد  طوِل  على  املمتدة 

السورية.

وكشافة  قنابل  وزارعو  صغار  جواسيس 

لهم  ينتمي  اآلالف  أعدادهم  تفوق  برّية 

هذا الطفل، كانت تستخدمهم داعش في 

ظهرهم 
ُ

)البروباغندا( اإلعالمية التي ت

تلقني   
ُ

سنوات الفيديو،  أشرطِة  في 

بالتدريباِت  طفولتهم  شيطنت  ُمنظمة 

 رقاب املرتدين، بعضهم ال يعرفون 
ّ

وحز

تلوا في املعارِك، 
ُ

شيئًا عن آبائهم الذين ق

البايولوجيات،  أمهاتهم  يميزون  وال 

اللواتي تم بيعهن ربما في سوِق النخاسِة 

التنظيِم  برجاِل  الزواِج  على  أجبرن  أو 

ممن  أو  السّياف،  من  خوفًا  األجانب 

إلى  األجنبياِت  الجهادياِت  مع  قدموا 

معسكراِت دولة الخالفة.

مصير مجهول
وما  مصيرهم  تجاه  قلق  وحالة  سنوات 

رى 
ُ

يجب فعله إلنهاء هذا امللف امللغوم، ت

في  تعمل  التي   
ّ

الظل خالفة  حكاية  ما 

الخفاِء على إعادِة تجنيِد وتهيئِة األطفال 

وبإشراٍف  املستقبل،  مقاتلي  ليكونوا 

الحكومات  تتعامل  وملاذا  نسائي، 

بطريقٍة  داعش  مع  األمنية  واألجهزة 

فكري  خطره  أن  مع  فحسب؟  عسكريٍة 

سرطان  استئصاِل  إلى  يحتاج  عقائدي 

إبادة املختلف من الذاكرة، وهل حقًا أن 

اإلقليمية  الصراعات  ضحايا  هم  هؤالء 

لتصفيِة  سياسيًا  التكفير  وظفت  التي 

حساباتها مع الخصوِم بالنيابة؟

هاربة من الجحيم
املوت..  سوق  أو  النخاسة  سوق   

ُ
"يسمونه

رحلة  في  بأعجوبة  منه  نجت  فرق"..  ال 

)العدنانية(  قرية  من  ُمرعبة  هروب 

في  وصلت  حتى  املوصل،  أطراِف  في 

اضطر  أن  بعد  أملانيا،  إلى  النهاية 

إلى  يقتل(،  ان  )قبل  -ُمرغمًا-  والدها 

داعش  رجال  من  برجٍل  أختها  تزويِج 

فأنجبت منه ولدًا مأزومًا ُمذ شاهد أباه 

أثناء  انتحارية  عمليٍة  في  ُمقطعة  أشالًء 

املواجهات، تقول )زهرة.ل( بعد تنهيدة:

وله  مرعب  داعش  طريقة  على  "املوت 

وأعنفها  الجلد،  أقلها  عديدة،  أساليب 

الحرق حّيًا، والدي ال ُيالم على مصيرنا، 

تغيير  على  يجرؤ  ولم  مجبرًا  كان  ألنه 

التنظيم  أفكار  في  انغمس  الذي  صهره 

التي أوصلته إلى املوِت كانتحاري، تاركًا 

طفلها  مع  االحتجاز  مخيمات  في  أختي 

أوراق  وال  جنسية،  أّية  يملك  ال  الذي 

ثبوتية، وال مدرسة، وكل ما يعرفه أن أباه 

ذهب شهيدًا إلى الجنة، هذا الطفل نشأ 

ُمحرمة  تماثيل  األلعاب  أن  مؤمن  وهو 

قطعه،  يوجب  الرأس  شعر  ظهور  وأن 

كان  فقد  ذاكرته  غزا  الذي  الدم  أما 

لحِز  املتكررة  القتل  صور  لحفظ  كافيًا 

تتعمد  كانت  داعش  ألن  املرتدين،  رقاب 

الساحات  في  والجلد  اإلعدامات  تنفيذ 

يرى  كان  الرعب،  ذاكرة  لتعميق  العامة 

ا نقع في يِد )نساء 
ّ
-وبأِم عينيه- كيف كن

نقاٍب  دون  إحدانا  صادفت  لو  الحسبة( 

)العضاضة(  الى  فتحيلها  جوارب،  أو 

وهو  املناسبة،  الشرعية  عقوبتها  لتنال 

آثاره على كتفي  ما حصل لي، وما زالت 

اإلذعان،  رافضة  مرة  جادلتها  حينما 

بواسطة  الكتف  قضم   
ّ

حد علّي  قيم 
ُ

لت

األسنان الحديدية..!"

أهوال مخيمات )الهول(
لطاملا  معزولة،  صحراوية  محمّية 

والصحافي  الدولي  جتمع 
ُ
امل قلق  أثارت 

لداعش،  صغيرة   
ّ

ظل خالفة  باعتبارِها 

صفوفه  رص  التنظيم  سيعاود  فيها 

بني  الخالفة  لدولة  رمزيًا  الوالء  وتعميق 

وحظ على 
ُ
أطفاله ونسائه من خالِل ما ل

بالرايات  اللعب  عبر  هناك  األطفال 

ملسلحي  تقليدًا  الوهمية  والسيوف 

خّيم العمالق الذي يقع 
ُ
التنظيم، هذا امل

يضم  والعراقية،  السورية  الحدود  بني 

جنسياٍت  من  واألطفال  النساء  آالف 

املعارك  بسبب  نزحوا  ممن  متعددة 

في  عليهم  ُعثر  من  بني  قسمني 
ُ
وامل

وآخرين  أمهات،  بال  حررة 
ُ
امل املناطق 

الذين  كذلك  عائالتهم،  مع  يعيشون 

ألنهم  أمهاتهم  مع  املخيم  في  ظلوا 

يملكون  ال  جميعهم  آباءهم،  فقدوا 

ولم  الكتابة  يعرفون  وال  ثبوتية،  أوراقًا 

يدخلوا املدارس، لذلك فإن قضية وجود 

أمر  هي  بالخطر  تنذر  عنيفة  سلوكياٍت 

جيٌل ولد وتربى بين أحضان اإلرهابيات..

خلفاُء الظل خلفاُء الظل لـلـ  

"بمالبس سوٍد كئيبٍة، وشعر طفولّي مجعد، ويدين صغيرتين 
لكنهما تتقنان فّن الذبح، حّز رقبة دميتِه ُمبتهجًا وهو ُيكبر وُيلّوح 
بخنجرِه البالستك تحَت صيحاِت رفاقِه: 
اهلُل اكبر.. اهلُل اكبر."

آمنة عبد النبي

"" داعش 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

طبيعي، ومنها حينما أقدم أحد األطفال 

قرب بسكني املطبخ 
ُ
على ذبِح صديقه امل

ملجرد أن إحدى نساء الخيمة طلبت منه 

خيم 
ُ
ذلك بعدما تلقت إشارة من خارج امل

رجم  آخر  وطفل  مرتدًا.  صديقه  بكون 

ألنها  بحجارة  رأسها  على  يافعة  طفلة 

املرأة  أن  يعتبر  ألنه  شعرها،  أظهرت 

التي ال تضع على شعرها حجابًا وال على 

وجهها نقابًا، هي كافرة، تستوجب عليها 

 الشرعي والرجم.
ّ

إقامة الحد

عجينة شّر طّيعة
الحربي  دون 

ُ
وامل املوصلي  الناشط 

آل  والتحرير)صقر  املعارك  ألحداث 

االجتماعي  )الوصم(  لنا  ق 
ّ
وث زكريا( 

املمتلئني  وأطفالهن  النساء  واجه  الذي 

كراهية وحقدًا، ممن وجدوا أنفسهم بال 

هوية وال وطن، إذ قال:

منحته  إذا  العالم،  هذا  في  طفل  "كل 

يرسم  فسوف  ملونة،  وأقالمًا  ورقة 

رك ملصيٍر مجهول؟ 
ُ

لوحة، فما بال من ت

الصغار  هؤالء  مستمر،  توتر  هنالك 

يقتل،  مخالف  كل  بأن  مؤدلجة  عقولهم 

املشكلة األكبر أن الكل مقصر ومتغاض 

عن تلك القنبلة املوقوتة، تلك املخيمات 

أعنف   
ً
جيال تصنع  واملهملة  املتروكة 

يوم  فكل  املتطرفة،  املسميات  كل  من 

كرهًا  ُيعبأون  األطفال  وهؤالء  يمّر 

شائك  املوضوع  هذا  ألن  ودمًا  وحقدًا 

واجتماعية  عرفية  أبعاد  وفيه  ومعقد، 

ألن  األخالقية،  البنية  تّمس  متداخلة 

هذا التنظيم اتخذ من النساء واألطفال 

وديمومته،  المتداده   
ً
ظال او  ترسانة، 

املتروكني  األطفال  هؤالء  بإنتاج  آبه  غير 

ما  والسيما  ثبوتية،  أوراق  وال  هوية  بال 

اإليزيدية،  الطائفة  وبنات  ألبناء  حدث 

باقي  كما  التنظيم،  استهدفهم  الذين 

اإلجرامي  ملنهجه  املخالفة  الطوائف 

وما  عليها،  سيطر  التي  املحافظات  في 

السبايا  من  العديد  هنالك  أن  هو  يؤلم 

 بعد تحرير 
ّ

وأطفالهن ممن تم تحريرهن

املدن وعدن إلى ديارهن، لكنهن جوبهن 

مع أطفالهن بالرفض املجتمعي والوصم 

الضائعني  أطفالهن  يرافق  سيظل  الذي 

في مجتمعاتنا الشرقية."

ورطة الفكر والقبر
الذي  العراقي  املترجم  النجار،  زكريا 

في  جديدة   
ً

حياة القدر  ولعائلته  له  كتب 

املوصل  من  فّر  أن  بعد  السويد،  مملكة 

قال  للخالفة،  مدينة  إعالنها  إبان 

مستذكرًا ومتأملًا: 

األفكار  مظلة  تحت  والتربية  "الرضوخ   

من  سواء  قاسية،  ظروف  وفي  املتطرفة 

كان  من  حتى  أو  املعارك،  أثناء  ولدوا 

الجميع سيخضع  الوقت،  يافعًا في ذلك 

داعش،  ألن  خالف 
ُ
امل تكفير  ملنطق  هنا 

ومنذ األسبوع األول من احتالل املوصل، 

أهالي  على  قوانينها  بفرض  بدأت 

كانوا  صغارًا  الرجال،  والسيّما  املدينة، 

تمامًا  مغاير  تعسفي  وبشكل  كبارًا،  أم 

ملا عرفه أهل هذه املدينة، إذ كان منطق 

طفولة  أن  وطاملا  الحاكم،  هو  السيف 

ظرفها  تستكمل  وظلت  مقبورة،  هؤالء 

مدارس  دون  خيمات 
ُ
امل في  البائس 

يتعلمون فيها، وال أماكن للعب أو لتطوير 

أن  والسيما  ننتظر؟  فماذا  أنفسهم، 

يعيش  مناسبًا  مكانًا  ليست  املخيمات 

بالتعلم  فيه األطفال، فهي ال تسمح لهم 

 أسوياء 
ً
أو االختالط أو أن يكونوا أطفاال

رع 
ُ

ز ما  كل  من  بالشفاء  لهم  تسمح  وال 

خصبة  بيئات  تكون  قد  بل  عقولهم،  في 

لتعزيز الشّر تجاه العالم بأسره."

قنابل موت موقوتة
ناسف  حزام  هو  منهم  واحد  "كل 

ينتظر  التنفيذ،  وقف  مع  )ُمسلفن( 

وكل  ومجتمعه  نفسه  لتدمير  اللحظة 

املختلفة.."  وامللل  الطوائف  من  حوله  من 

خصنا  املر،  السايكولوجي  التحليل  بهذا 

العراقي في جامعة كوينزالند  األكاديمي 

 
ً
مكمال بالسم،  مؤيد  د.  األسترالية 

باهتمام:

اختاروا  الذين  آبائهم  ضحايا  "إنهم 

ال  التي  املتطرفة  اآليديولوجيا  هذه 

والكراهية  واملوت  القتل  سوى  تعرف 

ضحايا  هم  وكذلك  والتفجير،  والتكفير 

سمحت  التي  اإلقليمية  الصراعات 

ألسباب  املتطرف  التكفيري  الفكر  بنشر 

إلى  املنطقة  شعوب  وحولت  سياسية، 

أدوات قتال، فما أن يكبر هؤالء األطفال، 

وباألخص  األوسط،  الشرق  يتحول  حتى 

العراق وسوريا، إلى أتون عمليات إرهابية 

الحكومات  أن  هو  والسبب  جديدة، 

داعش  مع  تتعامالن  األمنية  واألجهزة 

وعسكرية  أمنية  بطريقة  داعش  وفكر 

فحسب، لكن الحقيقة أن داعش وفكرها 

الفكر  ترويج  عن  نتج  فكري  خطر 

املختلف،  إبادة  على  القائم  التكفيري 

هو  النازحني  مخيمات  في  يحدث  وما 

مجرد إعادة تجنيد وتهيئة هؤالء األطفال 

)بإشراف  املستقبل  مقاتلي  ليكونوا 

نسائي(، وأعتقد أن مواجهة هذه الكارثة 

املحلية  الجهود  تضافر  إلى  تحتاج 

واألفضل  مناسب،   حل  إليجاد  والدولية 

األطفال  هؤالء  فصل  يتم  أن  رأيي-  -في 

لكي  بينهم  صلة  كل  وقطع  عوائلهم،  عن 

التكفيري  الفكر  سرطان  انتشار  نمنع 

قنابل  من  وتحويلهم  األطفال،  هؤالء  إلى 

صالحني،  مواطنني  إلى  موقوتة  موت 

وذلك يتطلب إعادة تأهيل وبرامج تعليم 

وأيضًا  ومهنية  حياتية  مهارات  تكسبهم 

ينقذهم من ورطة الفكر التكفيري.

قلق واندماج مؤرق
 داعش يؤرق الكثير من دول 

ُ
ال يزال نسل

أملانيا،  رأسها  وعلى  األوروبي،  االتحاد 

والجدعة(،  )الهول  كـ  املخيمات  لكوِن 

مليئة بالجهاديات األجنبيات وأطفالهن، 

ُمعلقة،  بلدانهم  إلى  عودتهم  فإن  لذلك 

مواطنيها  استعادة  الحكومات  وتدرس 

ومدى  وظرفها،  حالة  كل  أساس  على 

عودة  محاوالت  من  محذرة  خطورتها، 

التنظيم من جديد إلى الساحة.

التطرف،  مكافحة  في  األملانية  الخبيرة   

التطرف  مكافحة  مركز  ترأس  التي 

دانتشكه(  )كالوديا  برلني،  في  )حياة( 

قالت في تصريحها حول هذا الشأن:

األطفال  ألن  مرفوضة  سبقة 
ُ
امل "األحكام 

علينا  يجب  لذا  الضحايا،  أوائل  هم 

من  إرهابيني  إلى  يتحولوا  أال  على  العمل 

خالل منحهم فرص إعادة إدماجهم في 

املجتمع، وهو ما يتحتم علينا فعله بإنشاء 

الشباب  شؤون  مكاتب  بني  تربط  شبكة 

ومكاتب  األطفال  ورياض  واملدارس 

داعش  إرهابيي  "أن  إلى  ذاهبة  العمل." 

أملانيا،  في  التطرف  إلى  اتجهوا  األملان 

القضاء على  األملاني  املجتمع  ومن واجب 

اإلدماج  عملية  وأن  املوقوت،  الخطر  هذا 

ذات  في  وحزم  بصبر  تجري  أن  يجب 

الصحافّية  رحلتنا  نهايِة  الوقت.."في 

الشائكة، ما بني الكراهية ونسلها، يتضح 

جليًا أن داعش فكر إقصائي قبل أن يكون 

لذلك  انتحاريًا  ،  أو  مفخخة،  أو  سيفًا، 

واألمني  العسكري  التطهير  عملية  فإن 

بتأهيل   
ّ
إال مهمتها  وتستكمل  تنجح  لن 

الجانب الفكري وتنقية العقائد من فكرة 

إبادة املختلف، وأن الصراعات اإلقليمية 

ته 
ّ
وغذ املتطرف  الفكر  أنتجت  من  هي 

عقولهم  وفخخت  املنطقة،  شعوب  لدى 

تصور  التي  االنتحارية  األفكار  بديناميت 

بجماجم  د  معبَّ والنعيم  الجنة  طريق  أن 

الضحايا البشرية..
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

7 ماليين سيارة 
يكلف وقودها 
9 ترليونات دينار 
سنويًا

 شوارع العراق تكاد تختنق بالسيارات، تأثيراتها السلبية ليس لها 
حدود، فهي تبدأ بالزحام اليومي وال تنتهي بما تخلفه من غازات تلوث 
البيئة، فضاًل عما تستهلكه من وقود لتشغيلها تصل قيمته الى 8،687 
ترليون دينار سنويًا، وعندما نضع السيارات في العراق تحت التشريح، 

سنجد أرقامًا مرعبة.. 
بشير األعرجي
تصوير- بالل محمد

للبلد  كبيرة  خسارة  وهي  تقريبًا،  دينار 

بدل  املالية  موارده  لتعظيم  يسعى   الذي 

فقدانها.

مساحة محافظتني..
العراق  في  السيارات  عديد  ولزيادة 

باسم  املتحدث  بّينها  عديدة،  أسباب 

وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، 

العراقية":  لـ"الشبكة  تصريح  في  وقال 

السيارات،  أعداد  زيادة  أسباب  "من 

العراق،  في  االقتصادي  الوضع  تحّسن 

العاملية  الشركات  منافسة  الى  إضافة 

لتصدير  أسواق  إليجاد  بينها  فيما 

سياراتها، وكان العراق من بني الوجهات 

هذه  أن  إال  الشركات،  لتلك  املفضلة 

على  كبيرة  مساوئ  لها  كانت  الزيادة 

اإلنسان والبيئة واالقتصاد في البالد."

عدد  "تجاوز  فأجاب  كيف؟،  سألناه: 

سيارة،  ماليني   7 العراق  في  السيارات 

وكل 118 سيارة تشغل مساحة كيلو متر 

لو  فإنه  حسابية  بعملية  أي  واحد،  مربع 

رّصت تلك السيارات بعضها مع بعض، 

مساحة  من  أكبر  مساحة  ستشغل  فإنها 

مربع(،  كم   5169( بغداد  محافظتي 

واألعداد  مربع(،  كم   37323( ونينوى 

في زيادة بنسبة نمو سنوية تبلغ 2%، وإذا 

االقتصادية،  اآلثار  بعض  عن  تحدثنا 

البالد  تغادر  الدوالرات  مليارات  فإن 

نحو استيراد السيارات، ومبالغ ضخمة 

جدًا يتم إنفاقها على الوقود."

سيارات نسائية
جزء من تلك األموال التي تغادر العراق 

السيارات  الستيراد  مبالغ  شكل  على 

السوق  احتياجات  لتلبية  مخصصة 

املركبات  عن  هنا  والحديث  العراقية، 

التي تقودها النساء. 

نسبة  عن  دقيقة  إحصائية  توجد  ال 

لكن  السائقني،  مقابل  السائقات 

خالل  من  النساء  عدد  معرفة  باإلمكان 

إلقاء نظرة على شوارع املدن لنرى مدى 

ازدياد أعدادهن.

معرض  صاحب  وهو  العبيدي،  سيف 

لـ"الشبكة  تحدث  بغداد،  في  للسيارات 

النساء  أعداد  ارتفاع  عن  العراقية" 

في  السيارات  بشراء  يقمن  اللواتي 

السيارات  معارض  من  وغيره  معرضه 

إنما  فقط،  هذا  "ليس  يقول:  األخرى، 

رجل  رفقة  دون  بأنفسهن  يحضرن 

معهن  التعامل  وأصبح  السيارة،  لشراء 

املركبات،  في  خبرتهن  بسبب  صعبًا 

الحجم  صغيرة  السيارات  في  والسيما 

الصينية  الشركات  غالبية  اتجهت  التي 

بأحجام  للعراق  توريدها  الى  والكورية 

السيارات  سوق  حاجات  تواكب  وألوان 

النسائية."

بعض  شراء  "يكلف  بالقول:  وتابع 

ترغب  التي  الدفع  رباعية  السيارات 

دوالر،  ألف   15 من  أكثر  النساء  بها 

بني  تترواح  بمبالغ  األخرى  والنوعيات 

املبالغ  هذه  وكل  دوالر،  آالف   10 الى   5

االستيراد،  لعمليات  الخارج  الى  تذهب 

هناك مركبات بأسعار تصل الى 40 ألف 

دوالر." 

تكاليف إضافية
االستيراد،  موضوع  عن  ببعيد  وليس 

اإلضافية  التكاليف  عن  املرة  هذه  لكن 

توزيع  شركة  عام  مدير  الوقود،  ألسعار 

أرقام  عن  تحدث  النفطية  املنتجات 

أخرى تثقل كاهل شركته، وقال: "هناك 

عالوات سعرية على وقود السيارات من 

نقل بحري ونقل بري الى مواقع الخلط، 

املالية  وزارة  من  مطالبتنا  الى  إضافة 

نستورد  أننا  كما   ،%15 ضريبة  بدفع 

يبلغ 1450 دينارًا،  البنزين بسعر دوالر 

للدوالر  دينارًا  بـ1190  سابقا  كان  فيما 

ثابتًا،  اليوم  البيع  سعر  بقاء  مع  الواحد 

بنسبة  إضافية  خسارة  يكبدنا  وهذا 

20% من إجمالي البيع.. ال يمكن للوضع 

أن يبقى هكذا في استهالك الوقود الذي 

يدفع برأس مال الشركة الى التآكل."

"ما دام سعر  الحل؟ فأجاب:  ما  سألناه: 

يقدر  ال  املستهلك  فإن  مدعومًا،  الوقود 

السيارة  استخدام  نحو  ويدفعه  قيمته، 

أن  يجب  الدعم  ضرورية..  غير  ألمور 

يكون ألصحاب املهن التي يدخل الوقود 

هنا  وأقصد  اليومي،  دخلهم  من  كجزء 

مركبات  او  األجرة  سيارات  سائقي 

نحو  التوجه  يجب  كما  وغيرها،  الحمل 

سعرًا  األرخص  الغاز  وقود  استخدام 

وقمنا  للبيئة،  وصديقًا  نظافة  واألكثر 

التي  السيارات  لتجهيز  منافذ  بفتح 

تلك  في  املنظومات  ونصب  بالغاز  تعمل 

السيارات، ونأمل أن تأخذ هذه التجربة 

حيزًا أكبر." 

حلول مستقبلية
وضع الشوارع اليوم من كثرة الزحامات، 

التي  الضخمة  املبالغ  الى   إضافة 

جراء  من  سنويًا  العراق  يخسرها 

استهالك الوقود، يجب أن ينتهي، والبد 

املتحدث  ومستقبلية.  آنية  حلول  من 

الزهرة  عبد  التخطيط  وزارة  باسم 

وقال:  جديد  من  تحدث  الهنداوي 

لهذه األعداد من  املدن ال تكفي  "شوارع 

 
ً
أوال توسيعها  من  البد  إذ  السيارات، 

الستيعاب املركبات، إضافة الى ضرورة 

مع  لتتماشى  االستيراد  عملية  تقنني 

حاجة السوق والتفكير بجدية في النقل 

مسارات  توفير  شريطة  وتشجيعه  العام 

بتوقيتات  والحديثة  الكبيرة  للباصات 

مغادرة ووصول محددين." وأضاف "هذا 

سيختصر أعداد السيارات في الشوارع 

ويحد من التلوث واستهالك الوقود، كما 

معايير  وضع  ضرورة  ننسى  ال  أن  يجب 

السياقة  رخصة  منح  عند  مشددة 

املركبات ومحاسبة املخالفني،  وتسجيل 

 وبعكس ذلك فإننا سنبقى نعاني من كثرة 

السيارات والخسارة املالية لسنني طوال 

تأكل معها االخضر واليابس في البالد.

فهناك أكثر من سبعة ماليني مركبة في 

بنسبة  عام  كل  تزداد  واملعدالت  البالد، 

تريليونات  سنويًا  تأكل  السيارات   ..%2

بتضييق  فشيئًا  شيئًا  وبدأت  الدنانير، 

حٍل  بانتظار  العراقيني،  على  املساحات 

ما.

خسارة موجعة..
املنتجات  توزيع  شركة  الى  توجهنا 

حسني  العام  املدير  والتقينا  النفطية، 

العراقية"  لـ"الشبكة  تحدث  الذي  طالب 

عن األرقام املهولة لقيمة استهالك وقود 

السيارات.

من  مدعوم  الوقود  سعر  هل  سألناه: 

يوميًا؟،  استهالكه  كمية  وما  الدولة، 

السيارات  وقود  "أسعار  فأجاب: 

األسعار  بهذه  بيعها  ويشكل  مدعومة، 

خسارة مالية كبيرة على الدولة، منتوج 

نسبته  ما  معه  تخلط  املحلي  البنزين 

70% من البنزين املستورد، ونجهز يوميًا 

املحسن  بنوعيه  بنزين  لتر  مليون   26

من  لتر  مليون  و27  األوكتاين،  وعالي 

"الكلفة  وأضاف:  )كاز(".  الغاز  زيت 

يباع  الذي  املحسن  للبنزين  الحقيقية 

كلفة  اما  دينارًا،   580 هي  دينارًا  بـ450 

البنزين عالي األوكتاين الحقيقية الذي 

فهي  دينارًا   650 بسعر  للمواطنني  يباع 

950 دينارًا".

ذكرها  التي  لألرقام  بسيط  وبحساب 

استهالك  معدل  فإن  العام،  املدير 

و345  مليارًا   19 سنويًا  والكاز  البنزين 

مليون لتر، والخسارة املالية للتر الواحد 

من البنزين العادي 130 دينارًا وللعالي 

األوكتاين 300 دينار، واذا ما تم احتساب 

نسب  بمقدار  للنوعني  الخسارة  معدل 

اللتر  خسارة  فإن  يوميًا،  استهالكهما 

جراء  يوميًا  نخسر  دينار..   200 الواحد 

الكاز  احتساب  دون  فقط  البنزين  بيع 

وسنويا  دينار،  مليون  و200  مليارات   5

يرتفع الرقم ليكون تريليونًا و898 مليار 
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لعبـة  عـن  عبـارة  الحيـاة  أن   
ْ

افتـرض

تحـوي خمـس كـرات؛ عليـك أن تالعبها 

اليـد  خفيفـو  يفعـل  كمـا  الهـواء  فـي 

مـن  فيـك  مـا  بـكل  وتجتهـد  املاهـرون، 

 تقـع هـذه الكـرات علـى 
ّ
 مهـارة ودَرَبـة أال

األرض . 

هـذه الكـرات الخمـس أوالهـا مصنوعـة 

العمـل  الـى  وترمـز  مطـاط،   مـن 

والوظيفـة ؛ أمـا الكـرات األربـع األخـرى 

فهـي زجاجيـة قابلـة للكسـر والتشـظي، 

إذ ترمـز الكـرة املطاطية األولى -املشـار 

ال  وقعـت  إن  فهـي  العمـل،  إلـى  إليهـا- 

سـرعان  لكنهـا  يذكـر،  ضـررًا  تسـبب 

أن  دون  إليـك  فتعـود  مجـددًا  تقفـز  مـا 

ثلـم. أو  بخـدش  تصـاب 

فترمـز  األربـع  الزجاجيـة  الكـرات  أمـا 

 واحـدة منهـا إلـى: العائلـة، الصحـة، 
ّ

كل

. الـروح  األصدقـاء، 

ركائز سعادتك 
هـذه الكـرات الزجاجيـة قـد تكـون أهـم 

أن   
ّ
إال عليـك  ومـا  سـعادتك،  ركائـز 

ـكًا والعبـًا ماهـرًا حتـى 
ّ
تكـون فطنـًا محن

وفـي  وتتشـظى،  تتناثـر  لئـال  تقـع،  ال 

منهـا،  جـزء  يثلـم  قـد  األحـوال  أحسـن 

 
ْ

بـدرت إذا  أجزائهـا  كل  تتناثـر  قـد  أو 

 مـا، وهنـا تكمن مسـؤوليتك 
ٌ

منـك هفـوة

وحرصـك الشـديد فـي الحفـاظ عليهـا 

. تسـتطيع  مـا  قـدر  سـالمتها  لتديـم 

ال تعبـأ إذا مـا سـقطت كرتـك املطاطيـة 

علـى األرض، فإنهـا حتمـا سـتعود اليـك 

أو  عطـب  عليهـا  يطـرأ  أن  دون   
ً

ة
ّ

مرتـد

شـرخ مـا، وقـد تقفز أعلـى فأعلـى، ومن 

يـدري، فقـد تحصـل علـى وظيفـة أكثـر 

سـمّوًا وكسـبًا وملعانـًا وظيفيـًا ممـا كنـت 

أقـل  وفـي  الكـرة،  هـذه  تعالـت  لـو  فيـه 

احتمـال فإنهـا سـتكون بـني يديـك.

كـرة  علـى  حافـظ  العزيـز؛  قارئـي  فيـا 

برعايـة  االهتمـام  فـي  واجهـد  العائلـة 

أسـرتك وأطفالـك ورفيقة عمـرك، فهم 

املـالذ الجميـل واملـأوى الرحـب الصـدر 

وليـم  قـال  ومثلمـا  والهـدأة،  والسـكينة 

شكسـبير "إن البيـت والعائلـة همـا جنـة 

الحيـاة."  أرض  فـي  اإلنسـان 

صحتـك  علـى  الحفـاظ  عليـك  وأيضـًا 

وضعـك  ومراقبـة  والنفسـية  البدنيـة 

الصحـي، لتجهـز بقامتـك وأنـت بكامـل 

املعافـاة، وتذكـر أن الكثيـر مـن األشـياء 

قابـل للعطاء مثـل املال والجـاه والحظوة 

الوظيفيـة،  والجـدارة  املرمـوق  واملركـز 

أن  يمكـن  أحـد  فـال  الصحـة؛  باسـتثناء 

 راجحـًا وطلعة 
ً
يهبـك قلبًا سـليمًا وعقـال

بهيـة سـواك، انتـِق الطعـام املنتخـب بال 

الهنـود  يقـول  مثلمـا  شـراهة،  أو  نهـٍم 

الحمـر: "كِل النصـف مـن طعامك وامِش 

الضعـف وأنـت تترّيـض ."

الصداقة الراسخة
فهـم  املنتخبـني،  أصدقائـك  علـى  ابـِق 

حينمـا  املحببـة  االجتماعيـة  آصرتـك 

والصداقـة  املحبـة  علـى  تلتئمـون 

ومـن  املـوّدة،  علـى  وتلتقـون  الراسـخة 

يكون غير السـاعد األيمـن وامللجأ اآلمن 

والضائقـة  العـوز  عنـد  القـوي  واملتـكأ 

األصدقـاء؟  سـوى  النفسـية 

كمـا  الضيـق،  وقـت  ليـس  فالصديـق 

الضيـق  وقـت  فـي  يكـون  إنمـا  يشـاع، 

والسـعة أيضـًا ليحفـظ ما تملـك، ويكون 

تحـوز،  مـا  علـى  أمينـًا  صائنـًا  حارسـًا 

ويقـف معـك فـي اليسـر كمـا في العسـر.

ونفسـك  دواخلـك  شـفافية  عـن  أمـا 

نقيـة  روحـك  فلتكـن  فيـك؛  الكامنـة 

تحـّب  كـي  الكراهيـة  نـوازع  مـن  خاليـة 

 
ً

بـال حـدود، اجعلها هانئـة البـال راضية

قنوعـًا بمـا يحقـق االكتفـاء، فاالسـتغناء 

دون  الغنـى،  مـن  وأهميـة  قيمـة  أكثـر 

مـن  اآلخـرون  يكسـبه  مـا  إلـى  النظـر 

خيـرات، واقنـع بمـا يهبـه اللـه الوّهـاب 

الكريـم لـك، ونـم هانئـًا مطمئنـًا خالـي 

السـريرة مـن الهمـوم والقالقـل، وليكن 

الضحـك واالبتسـام بائنـني فـي طلعتـك 

الظـروف. أحلـك  فـي  وأنـت  حتـى 

أربع ركائز لسعادتك.. 
اِحذر أن يسرقها عملك!

قرأت مؤخرا نصيحة عولمية لرجل أميركي يعّد من الشباب، وليس شيخًا هرمًا بعمامة 
وجّبة وهندام، وقور، كما اعتدنا أن نسمع النصائح والعظات من كبارنا وموّقرينا األجاّلء. 
هذا الناصح من أصول هندية اسمه )ساندر بيتشاي( من مواليد / 1972يعمل في شركة 

غوغل، تلك النصيحة ألقاها في حيثيات خطاب له أمام زمالئه العاملين، وقال من جملة ما 
قاله :

جواد غلوم

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



جمايا شرفدين 
أو جماعية 
شرف الدين 
يجتمع فيها 
الناس ألجل 
ممارسة 
الطقوس 
الدينية من 
زيارة وتقديم 
الخيرات 
واطعام 
الفقراء 
ويصادف 
الجماعية في 
الشهر الثامن 
من كل عام

الدكتورة مروة الشيخ مراد

علينـا فسـميت )سـن- جـار- سـنجار(. 

أن  عـن  تتحـدث  أخـرى  قصـص  وثمـة 

السـلطان سـنجرين ملـك شـاه بـن ألـب 

بعـد  عليهـا  ملـكًا  ليكـون  ولـده  أرسـل 

سـلطان خراسـان. ويعـود تاريخ سـنجار 

إلـى األلـف الثالث قبل امليـالد، و)زنج( 

تعنـي أسـود أو املصـدي نسـبة إلـى قمـة 

الجبـل.

مـراد  الشـيخ  مـروة  الدكتـورة  تقـول 

يعـد  االيزيـدي  بالشـأن  املختصـة   ،

لـدى  دينـي  موقـع  أقـدس  املـزار  هـذا 

اإليزيديـني بعـد معبـد اللـش النورانـي، 

فـي  الدملوجـي  صديـق  ماذكـر  حسـب 

مـا  م   1949 عـام  )اإليزيديـة(  كتابـه 

قريتـي  بـني  سـنجار،  جبـل  "فـي  يلـي: 

)البيتونيـة( و)علي دينـا(، بمكان غاية 

ـه األشـجار 
ّ
فـي الروعـة والجمـال، تحف

الورافـة، وتجـري فيـه امليـاه الزاخـرة، 

)احتفـال  جماعيـة  لـه  يصنعـون  حيـث 

دينـي( يومـي 20 و 21 مـن شـهر تمـوز 

فيهـا  يجتمـع  سـنة-  -كل  الشـرقي 

سـنجار  إيزيديـة  مـن  األلـوف 

والخـوركان،  الجوانـا  مـن 

كمـا يحضـر فيهـا كثيـر مـن 

املسـلمني، ولـه مقـام فـي 

مرقـد الشـيخ عـدي في 

معبـد اللش يعتقدون 

أن ترابـه ينفـع في 

الحصبـة  شـفاء 

 ، ي ر لجـد ا و

ن  يكـو

بوابـة  عبـر  املـزار  فنـاء  إلـى  الدخـول 

عرضهـا  الغربـي،  الشـمال  نحـو  تتجـه 

متر واحـد وارتفاعها نحو 1,60 م وتمتد 

لحوالـي متريـن، مـا يضطـر الشـخص 

عبـر  القدمـني،  حافـي  وهـو   ، الداخـل 

هـذه البوابـة إلـى أن يحني رأسـه، وهذا 

املـكان،  ولقدسـية  االحتـرام  بـاب  مـن 

قبـة  البوابـة  هـذه  وفـوق  تتسـع،  بعدهـا 

" . طيـة و مخر

قبة متعددة السطوح
املبنـى  أن  مـروة  الدكتـورة  وتوضـح 

يقـع فـي فنـاء بجانـب  للمـزار  الرئيـس 

غرفـة  عـن  عبـارة  أنـه  إذ  مقامـني، 

غرفـة  مـع  مربـع  شـكل  ذات  مقبـرة 

شـمال   - شـرق  جنـوب  موجـه  انتظـار، 

غرفـة  متـرًا،   14×9 بمقيـاس  غـرب 

أربـع  فيهـا  الشـكل  مسـتطيلة  االنتظـار 

بـاب  عبـر  إليهـا  الدخـول  يتـم  نوافـذ، 

الجانـب  وعبـر  متـر،   6×2 قياسـه  يبلـغ 

يمكـن  االنتظـار  غرفـة  مـن  الجنوبـي 

الوصـول إلـى الغرفـة الرئيسـة للمبنـى. 

شـكل  علـى  مصممـة  القبـر  غرفـة 

تسـمح  م   1×1 قياسـه  بـاب  لهـا  مربـع، 

النوافـذ الصغيـرة بدخـول النـور إليهـا. 

متعـددة  بقبـة  القبـر  حجـرة  سـقفت 

السـطوح مؤلفـة مـن 40 شـريحة / ضلـع 

قاعـة  منتصـف  فـي  يوجـد  مخروطـي. 

املقبـرة عمـود للصـالة ُيسـمى )سـتونا 

واحـدًا  متـرًا  ارتفاعـه  يبلـغ  ميـرازا( 

تقريبـًا.  الغرفـة  منتصـف  فـي  ويقـع 

تتمثـل وظيفـة هـذا العمود بحـرق فتائل 

الزيـت فـي أعـاله. إن القبـر ينتمـي إلـى 

مربـع بسـيط مـع غرفـة االنتظـار. يقـول 

األكثـر  هـو  املبنـى  هـذا  إن  النيسـاني 

بنـاؤه عـام  اكتمـل  شـعبية فـي سـنجار. 

واجهـة  علـى  لنقـوش  ـا 
ً

وفق م،   1274

الديـن،  شـرف  للشـيخ  مكـرس  املبنـى، 

وهـو شـخصية تاريخيـة وموثـق علـى أنه 

توفـي  حسـن،  الشـيخ  أبنـاء  مـن  واحـد 

االحتفـاالت  تقـام  هنـا  1256م،  عـام  

فعـال  نفسـه  املبنـى  إن  ويقـال  املحليـة، 

سـنجار،  فـي  الديـن  شـرف  مـزار  يقـع 

وهـي منطقـة جبلية وسـياحية فـي الوقت 

عراقيـة  فسيفسـاء  سـكانها  نفسـه، 

ونسـبة  والكـرد  العـرب  مـن  متنوعـة 

ارتبـط  واملسـيحيني،  اإليزيديـني  مـن 

املوجـودة  باملنـارة  كمدينـة  تكوينهـا 

تاريخهـا  يرجـع  التـي  فيهـا، 

هــ،          523 العـام  إلـى 

وهنـاك مـن يربـط اسـم 

بقصـة  سـنجار  مدينـة 

فيزعمـون  الطوفـان، 

ملـا  نـوح  سـفينة  أن 

بالجبـل  مـرت 

فقيـل  نطحتـه، 

 
ّ

سـن هـذا  إن 

جـاَر  جبـل 

مزار شرف الدين في سنجار ..
مقاتلون إيزيديون منعوا "داعش" 

من تدميره

عامر جليل إبراهيم 

بعد احتالل تنظيم داعش ملدينة سنجار في عام 2014  وهروب اآلالف من 

اإليزيديني عبر املنحدرات الصخرية من التنظيم اإلرهابي، رفض 18 رجاًل، مسلحون 

بالبنادق، ترك املزار واختاروا التضحية بأنفسهم ملنع داعش من تدميره، ونجح هؤالء 

الرجال  اإليزيديون -على قلتهم- في الصمود وفي رد أكثر من 17 هجومًا  للتنظيم 

اإلرهابي، لينجو واحد من أقدس املزارات للطائفة اإليزيدية من التدمير.
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فنجان محبة

الوسام اإلمبراطوري 

قطعًا أسعدني حصول األستاذ 
الدكتور رعد شاكر، الطبيب 
البريطاني من أصل عراقي، 

على وسام اإلمبراطورية 
البريطانية من النوع املدني، 

الذي قلده إياه األمير تشارلز، 
ولي العهد نيابة عن والدته 
امللكة. وكانت صورة شاكر مع 
زوجته بقبعتها األنيقة جدًا، 
)القبعات األنيقة واملتميزة 

تقليد للطبقة األرستقراطية 
البريطانية(، 

جميلة وهما يظهران متواضَعني رغم فخامة املناسبة بأناقتهما الكالسيكية.. 

ورعد شاكر هو البريطاني الرابع من أصل عراقي الذي ينال تكريما رفيعًا في 

هو  الحالي  البريطاني  التعليم  وزير  أن  ننسى  ال  إذ  واحدة،  سنة  في  بريطانيا 

عراقي..  أصل  من  بريطاني  كسياسي  األخبار   تقدمه  الذي  الزهاوي،  ناظم 

في  والصحفي  واالقتصادي  العلمي  بتفوقها  معروفة  دولة  كل  في  وهناك، 

العالم، متميزون وعباقرة من أصل عراقي في الطب والهندسة والفن واملجال 

األكاديمي والسياسي والصناعي والتجاري، بينهم من اضطرته ظروف البلد 

عليه  أنفق  أن  بعد  العودة  عدم  وفضل  مبتعثًا  ذهب  من  وبينهم  الهجرة،  إلى 

 طائلة، وبدأ عددهم يرتفع مع بداية الحرب في 1980، وما يزال 
ً
العراق أمواال

آخذًا في االرتفاع، إلى درجة أصبح فيها العراق معروفًا كبلد طارد للكفاءات..!

وعودة إلى الدكتور شاكر، الذي قال بعد تكريمه "إن عراقيته تجري في دمه." 

من  وبينهم  العراقي،  بأصلهم  يعتزون  بلدهم  خارج  اشتهروا  الذين  وغالبية 

أو في  أوالفن،  العراق إلى بلده الجديد، سواء في الصناعة،  أوصل بعضًا من 

ديكور بيته الذي حوله إلى عراق يسكنه.. وهنا نتساءل: ملاذا ال نجد بينهم مثل 

اللقب  على  بريطانيا  ملكة  من  الحائز  وهو  يعقوب،  مجدي  املصري  الطبيب 

باملجان  القلب  عمليات  مئات  ويجري  أجرى  يعقوب  مجدي  )سير(؟  النبيل 

سنويًا في مصر، وأسهم في حمالت تبرع إلنشاء مستشفيات خاصة لألطفال 

 عن الظهور في اإلعالنات التلفزيونية 
َ

من مرضى القلب في مصر، ولم يتوان

لدعم حمالت التبرع؟ وطبعًا هذا للمثال وليس الحصر.. وكأنني أعرف الجواب 

مسبقًا، اآلن وسابقًا..

كان املتميز العراقي في الخارج يخشى العودة كي ال ُيمنع من السفر، وفي املقابل 

ال ُيعامل في الداخل استنادًا إلى كفاءته، وحتى اآلن ال أنسى غالف مجلة )ألف 

باء( وأنا طالبة في املرحلة املتوسطة -في شهر ما- سنة 1973، وكان عليه عنوان 

لعالم أغذية عراقي أسهم في وصول أبولو 11 إلى القمر، وأشارت املجلة إلى 

أن العالم العراقي الركابي )نسيت اآلن اسمه األول( نجح في تصنيع عصارات 

األطعمة دون خسارة أية قيمة صحية وغذائية استخدمها رائدا أبولو 11 وهما 

في طريقهما للذهاب إلى القمر والعودة منه. لّبى الركابي )الذي أشارت املجلة 

بالعودة  الكفاءات  من  العراقية  الحكومة  طلب  حينها(  حدث  ملا  كمثال  إليه 

لبناء العراق، وعاد إلى الوطن وانتظر أشهرًا دون عمل، وحني قدم شكوى تم 

تعيينه في كلية الزراعة قسم البستنة، )حتى ليس في قسم املواد الغذائية(، ما 

اضطره إلى مغادرة العراق مرة أخرى وإلى األبد.. واستمر أصحاب الكفاءات 

يخشون املجيء إلى العراق ولو كمساهمة في مجاالت اختصاصهم، كما يفعل 

يعقوب، مخافة الخطف واالغتيال، والسيما أن الذين في الداخل أساسًا جرى 

استهدافهم بشراسة..

نرمين المفتي

ومشـاكل  اليرقـان  مـن  الشـفاء  فـي 

الجلـد. وللمـزار عيد )جما شـرفدين(، 

ودائمـًا مـا يكـون فـي شـهر آب مـن كل 

الـذي  الشـرقي  التقويـم  وحسـب  عـام، 

أوقـات  تحديـد  فـي  اإليزيديـون  يتبعـه 

أعيادهـم )التقويـم الشـرقي يتأخر عن 

التقويـم امليـالدي بثالثـة عشـر يومـًا(. 

فـي  العـام  هـذا  )الجمـا(  وصـادف 

يومـي 6 و 7 آب ، اليـوم األول مـن عيـد 

جمـا شـرف الديـن يتضمـن احتفـاالت 

اليـوم  وفـي  مختلفـة،  دينيـة  وطقوسـا 

بنحـر  امليسـورة  العوائـل  تقـوم  الثانـي 

األضاحـي وتوزيـع لحومهـا بـني الفقراء 

املراسـم. فـي  واملشـاركني 

يحتفـل اآلالف من املواطنني اإليزيديني 

مـزار  إلـى  بقدومهـم  وذلـك  بالعيـد 

شـرف الديـن، وكمـا هـي العـادة، يطلق 

أبرزهـا  ومـن  دعواتهـم،  املواطنـون 

أيـدي  مـن  املختطفـات  النسـاء  تحريـر 

ودعـوات  اإلرهابيـة  داعـش  عصابـات 

األمنيـات.  وتحقيـق  واألمـن  للسـالم 

مـن  مجموعـة  أن  امليسـاني  أضـاف 

ببسـالة  دافعـوا  اإليزيديـني  املقاتلـني 

داعـش  هجمـات  خـالل  املـزار  عـن 

 ،2014 عـام  وخريـف  صيـف  خـالل 

حـني تعـرض الضريـح إلـى 17 محاولـة 

العصابـات،  تلـك  قبـل  مـن  لتدميـره 

ولكنـه نجا بفضل بسـالة الرجـال الذين 

عنـه. دافعـوا 

يعـد مـزار  الدكتـورة حديثهـا،  وتختتـم 

املـزارات  أهـم  ثانـي  الديـن  شـرف 

اللـش  معبـد  بعـد  االيزيديـة  الدينيـة 

الـى مئـات  ويعـود تاريـخ تشـييد املعبـد 

السـنني اضافـة الـى موقـع املـزار يضـم 

األخـرى  املـزارات  مـن  عـدد  أيضـًا 

ايزيـد(  ومـزار  )هاجالـي  كمركـز 

اضافـة الـى بئر ماء مقـدس والى مقابر 

لدفـن املوتـى خـارج املـزار الـى الجهـة 

املـزار.  مـن  الغربيـة 

أمـا الطقـوس الدينيـة التـي تمـارس في 

املزار  

شـرف  جماعيـة  أو  شـرفدين  -جمايـا 

ألجـل  النـاس  فيهـا  يجتمـع  الديـن 

زيـارة  مـن  الدينيـة  الطقـوس  ممارسـة 

الفقـراء  واطعـام  الخيـرات  وتقديـم 

ويصـادف الجماعيـة في الشـهر الثامن 

الشـرقي  التقديـم  حسـب  عـام  كل  مـن 

والجماعيـة تسـتغرق يومـان )الخميـس 

والجمعـة( مـن منتصـف شـهر آب مـن 

التـي  االخـرى  الطقـوس  امـا  عـام.  كل 

فهـي   املـزار  فـي  تمـارس 

-زيـارات العوائـل الـى املـزار فـي جميـع 

الدينيـة.  واملناسـبات  األعيـاد 

-الزيارات االختيارية كل أيام الجمعة. 

املسـحوبة  الدينيـة  املراسـيم  اجـراء   -

)الـدف(  املقدسـة  الدينيـة  باملوسـيقى 

- زيـارة العوائـل الـى املقابـر التـي تقـع 

املـزار.  خـارج 

اضافـة الـى مـا تقـدم فـان مزار شـرف 

الشـباب  لضـم  مركـزًا  أصبـح  الديـن 

لتشـكيل  اجتمعـوا  الذيـن  االيزيـدي 

ابـام  االيزيديـة  للمقاومـة  نـواة  أول 

اجتيـاح عصابـات )داعـش( االجرامية 

بوجـه  صمـدوا  والذيـن  لسـنجار 

 داعـش ولـم يتركـوا املـزار حتـى سـقوط

 داعش..
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 أثار الخبر الذي نشرته 
مجلة "الشبكة"، بشأن 
استعداد العتبة ملعالجة 
أطفال مرض السرطان 
مجانًا، تساؤالت عن هذا 
املستشفى الذي يعد من 
أهم املستشفيات في الشرق 
األوسط، ملا يضمه من 
أجهزة تقنية حديثة.

مدير )مؤسسة وارث( لعالج 
األورام د. حيدر حمزة العابدي:

حوار: والء الصفار 
مصطفى الباهض

مستشفى العتبة الحسينية مجهز بأفضل 
التقنيات في الشرق األوسط لمعالجة السرطان 

نعالج األطفال تحت سن 12 مجانًا ..

حــــــــــــــــــــوارحــــــــــــــــــــوار

من  املزيد  تسليط  "الشبكة"  ارتأت  لهذا 

من  اإلنسانية  املبادرة  هذه  على  األضواء 

خالل هذا الحوار مع الدكتور حيدر حمزة 

الدولية  وارث(  )مؤسسة  مدير  العابدي، 

الخدمات  عن  للحديث  األورام،  لعالج 

بشكل  افتتحت  التي  املؤسسة  تقدمها  التي 

أغسطس/2021(،  آب/   8( في  تجريبي 

تشير  وقت  في  يأتي  افتتاحها  أن  والسيما 

تزايد  إلى  الرسمية  اإلحصائيات  فيه 

يبلغ  حيث  العراق،  في  السرطان  حاالت 

إصابة  حالة   )2000( اإلصابات  عدد 

بالسرطان سنويًا.

األسباب  عن  بالسؤال  حديثنا  استهللنا 

التي دفعت إدارة العتبة الحسينية املقدسة 

إلى تبني إنشاء مثل هذا مشروع؟ فأجابنا 

د. حيدر: 

إلى  دائمًا  تسعى  الحسينية  العتبة  ــإن 

خدمة  في  يصب  مجال  أي  في  تكون  أن 

استشعرت  لطاملا  وإنها  العراقي،  املواطن 

تزايد  نتيجة  العراق  في  الوضع  خطورة 

في  والسيما  بالسرطان،  اإلصابة  حاالت 

التلوث  نتيجة  العراق،  جنوب  محافظات 

شهدها  التي  الحروب  ومخلفات  البيئي 

تسجيل  عن  نسمع  أصبحنا  إذ  البلد، 

وجود  جانب  إلى  سنويًا،  الحاالت  مئات 

واملراكز  املستشفيات  عدد  في  كبير  نقص 

 عن األجهزة الحديثة، 
ً
املتخصصة، فضال

طائلة  مبالغ  املواطنني  تكبد  إلى  أدى  ما 

نتيجة االضطرار للسفر إلى خارج العراق، 

إضافة إلى تحمل املخاطر. لذا وجه ممثل 

املرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد 

حينها  في  كان  الذي  الكربالئي،  املهدي 

يشغل منصب األمني العام للعتبة الحسينية 

إنشاء  تبني  بضرورة  املقدسة، 

وبخطة  متطور،  مستشفى 

يستوعب  ستراتيجية، 

في  املتزايدة  األعداد 

سنويًا،  اإلصابات 

ووجوب تجهيزه 

ث  حد بأ

األجهزة الطبية على مستوى العالم.

لسنا بديلني عن الدولة 
العتبة  أن  إلى  حديثكم  في  *أشرتم 

الحسينية استشعرت الخطر فقامت بوضع 

خطة إلنجاز هذا املشروع، أال تعتقدون أن 

املركزية  الحكومة  واجبات  من  األمر  هذا 

ووزارة الصحة؟ أم أن العتبة الحسينية تعد 

 عن الحكومة والوزارات الخدمية؟
ً
بديال

أصبح  األمر  لكن  مهم،  سؤال  هذا  -ـنعم، 

واضحًا، إذ أن جميع املشاريع التي تنجزها 

مشاريع  هي  املقدسة  الحسينية  العتبة 

تقديم  منها  الهدف  وخدمية،  إنسانية 

أكتفي  وهنا  للمواطنني،  الخدمات  أفضل 

عبد  للشيخ  بكالم  سؤالك  على  بالجواب 

مرارًا  أوضح  الذي  الكربالئي،  املهدي 

 
ً
وتكرارًا أن العتبة الحسينية لن تكون بديال

في  ورد  إذ  لها،  عضدًا  وإنما  الدولة،  عن 

البلد،  به  يمر  الذي  "الوضع  نصًا:  حديثه 

تتطلب  فيه،  التضامنية  املسؤولية  وطبيعة 

تكاتف الجميع للنهوض بواقعه في مختلف 

شخص  أي  أو  جهة  أية  وأن  القطاعات، 

للنهوض  والقدرات  اإلمكانيات  لديه 

يحتاجها  وحساسة  مهمة  وظيفة  بأداء 

أن  عليه  فإن  الحاضر،  الوقت  في  البلد 

لالرتقاء  ويسعى  الخدمة،  بهذه  يسهم 

صاحبة  الجهات  مع  بالتنسيق  والتطور 

ال  الحسينية  العتبة  أن  كما  االختصاص، 

الصحة،  وزارة  عن   
ً
بديال تكون  أن  تريد 

أخرى،  جهة  أية  أو  التعليم،  أو  التربية،  أو 

لهذه  وعضدًا  عونًا  تكون  أن  تريد  إنها  بل 

هذا  إلى  الخدمات  تقديم  في  الوزارات 

من  والكثير  الكثير  قدم  الذي  الشعب 

الحسينية  العتبة  إدارة  وأن  التضحيات، 

وانطالقًا  واجبها،  من  أن  ترى  املقدسة 

واالجتماعية،  األخالقية  مسؤوليتها  من 

النهوض بواقع البلد ما أمكنها ذلك، طاملا 

ال  التي  النافذة  القوانني  ضمن  تعمل  أنها 

تتعارض مع سلطة الدولة."

كانت  التي  األخبار  خالل  ومن  *الحظنا، 

العتبة الحسينية، أنها أشارت،  تصدر عن 
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حــــــــــــــــــــوارحــــــــــــــــــــوار

في بادئ األمر، إلى أن املشروع عبارة عن 

وبعد  السرطان،  لعالج  متخصص  مركز 

االفتتاح  وقبل  مستشفى،  أنه  أعلنت  ذلك 

سبب  ما  مؤسسة،  أنه  أعلنت  الرسمي 

تغيير الوصف لنفس املشروع؟

-كما تعلون أن وضع حجر األساس للمشروع 

كان قبل )8( أعوام، وأن العمل توقف في 

من  شرسة  هجمة  إلى  البلد  تعرض  ظل 

قبل تنظيم )داعش( اإلرهابي، وانسحاب 

لدواٍع  للمشروع  املنفذة  اإلسبانية  الشركة 

الحسينية  العتبة  إدارة  اضطر  ما  أمنية، 

املقدسة إلحالة املشروع إلى شركة أخرى، 

السبطني(  )خيرات  بشركة  االستعانة  مع 

الستراتيجية.  املشاريع  وقسم  لها،  التابعة 

كورونا،  أزمة  بسبب  ر 
ّ
تعث املشروع  أن  كما 

إال أنه، رغم كل تلك املعوقات، كان يحظى 

باهتمام كبير من قبل سماحة الشيخ عبد 

 
ً
متواصال كان  الذي  الكربالئي،  املهدي 

كذلك  العمل،  ملوقع  وزياراته  بدعمه 

في  الكبيرة  للتطورات  الحثيثة  متابعته 

هذا املجال، وكنا بني فترة وأخرى نتشاور 

مع الجهات املنفذة بإمكانية توسيع العمل 

الله  وبحمد  املتوفرة،  اإلمكانيات  ظل  في 

إلى  متخصص  مركز  من  االنتقال  تم 

وارث  )مؤسسة  إلى  ثم  ومن  مستشفى، 

الدولية لألورام(، وذلك نتيجة إلبرام 

مع  عدة  اتفاقيات 

في  متخصصة  دولية  ومراكز  مؤسسات 

معالجة األورام السرطانية، وإنشاء مراكز 

أبحاث متخصصة، إذ أن املؤسسة ستصبح 

والوطن  العراق  طلبة  لتدريب  مركزًا 

األساتذة  حضور  إلى  باإلضافة  العربي، 

 ، كافة  العربي  الوطن  انحاء  من  واألطباء 

العربي  )البورد  شهادة  ستمنح  أنها  كما 

فإن  وبالتالي  الدكتوراه(،   / التخصصي 

هذا التغيير جاء ليغطي كافة املتطلبات.

*هل باإلمكان أن تطلعنا على موقع املشروع 

واملساحة التي خصصت له وطبيعة األبنية 

التي يضمها؟

تابعة  أرض  على  تشييده  تم  -املشروع 

مساحتها  تبلغ  املقدسة،  الحسينية  للعتبة 

مدينة  مركز  غرب  )20.000م2( 

الرابط  الطريق  على  املقدسة،  كربالء 

يتكون  الحر،  وقضاء  املدينة  مركز  بني 

 )4( من  مؤلفة  رئيسة  بنايات  ثالث  من 

تقدر  األول  للطابق  بنائية  بمساحة  طوابق 

)العالج  أقسام  ويضم  )2700م2(،  بـ

بالكيماوي،  والعالج  املوضعي،  باإلشعاع 

والعمليات،  والرنني،  باألشعة  والتشخيص 

والطوارئ، وصيدلية ومختبرًا والعديد من 

البناية  أما  اإلداريني(،  وغرف  العيادات 

وتتكون  املرضى  لرقود  فخصصت  الثانية 

من 4 طوابق، أما البناية الثالثة فخصصت 

االستيعابية  الطاقة  وتبلغ  األطباء،  لسكن 

للمشروع 120 سريرًا.

-شركات عاملية 
* املؤسسة ُجهزت بأجهزة 

هي  حديثة 

وتنافس  العراق،  في  نوعها  من  األولى 

الشرق  مستوى  على  املتخصصة  املراكز 

األوسط.. ما مدى صحة ذلك؟

للعتبة  العامة  األمانة  حرصت  -نعم، 

قبل  من  -وبإصرار  املقدسة  الحسينية 

سماحة املتولي الشرعي الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي- على تجهيز املستشفى بأحدث 

العراق  مستوى  على  الطبية  األجهزة 

مع  التعاقد  خالل  من  وذلك  واملنطقة، 

وبلجيكية  وأميركية  أملانية  عاملية:  شركات 

رصينة ورائدة في مجال الطب، كشركات 

املؤسسة  لتجهيز   )Siemens، Varian(

 
ً
فضال الطبية،  واملعدات  األجهزة  بأحدث 

أخرى  شركات  ثالث  مع  التعاقد  عن 

لتجهيز  وبلجيكا  وسويسرا  أملانيا  من 

املختبرات.

وهنا أؤكد أن املؤسسة تعد األولى من نوعها 

في العراق، كما أنها تنافس نظيراتها على 

توقيع  تم  فقد  األوسط،  الشرق  مستوى 

لتجهيز   )ACCURAY( شركة  مع  عقد 

باإلشعاع  جراحي  روبوت  بجهاز  املؤسسة 

يدخل  جهاز  أول  وهو   ،)Cyberknife S7(

الشرق  في  نوعه  من  واألول  العراق،  إلى 

خدمات  تقدم  املؤسسة  أن  كما  األوسط، 

متكامل،  بشكل  والعالج(  )التشخيص 

تقديم  يجري  العالجية  الناحية  فمن 

اإلشعاعي  والعالج  الكيمياوي  العالج 

الناحية  من  أما  الجراحي،  والعالج 

جهاز  خالل  من  ذلك  فينفذ  التشخيصية 

املادة  تصنيع  عن   
ً
فضال سكان(،  )البت 

املؤسسة  داخل  متكامل  معمل  في  املشعة 

من  الالزمة  املوافقات  استحصال  بعد 

الجهات املعنية، إلى جانب احتواء املؤسسة 

املستوى،  عالية  فندقية  خدمات  على 

إضافة إلى توفير بنايات سكنية لألطباء، 

وكذلك للمرضى، وتحتوي املؤسسة كذلك 

عمليات  وصاالت  تشخيصية  أجهزة  على 

متطورة وردهات عناية مركزة ومختبرات 

عالية الجودة للتشخيص، إلى جانب رفدها 

كجهاز  ومتطورة  حديثة  طبية  بأجهزة 

)السايكترون( امللحق باملختبرات الخاصة 

يغني  الذي  املشعة،  املواد  وتحضير  بإنتاج 

املؤسسة عن استيراد املادة املشعة، بل إنه 

العراقية،  املحافظات  باقي  إلى  ر 
ِّ

سيصد

بتقنية   )brachytherapy( جهاز  كذلك 

املعالجة  طريق  عن  يعمل  الذي   )HDR(

بتقنية  يعمل  سونار  وجهاز  الكثيبة، 

)ABVS(، التي تعد من التقنيات النادرة 

عن طريق استخدام األمواج فوق الصوتية 

متطورة  وأجهزة  السرطان،  عن  للكشف 

كذلك  الثدي،  لسرطان  املبكر  للتشخيص 

وتلوين  للجسم،  الشامل  للفحص  أجهزة 

واملجاري  األمعاء  والسيما  االعضاء، 

 )14( تضم  املؤسسة  أن  كما  البولية، 

مواصفات  وفق  مدرعة  حصينة  غرفة 

الجودة  معايير  ضمن  رصينة   عاملية 

العاملية.

مؤسسات  مع  املؤسسة  تنسق  هل    *

داخل  السرطان  بمعالجة  متخصصة 

وخارج العراق؟

-نعم، إن املؤسسة ستضم مركزًا لألبحاث 

بمحاربة  تعنى  التي  والتطويرية  العلمية 

إذ  مهم،  مركز  وهو  السرطان،  مرض 

املركز  هذا  ملثل  ماسة  بحاجة  العراق  أن 

لتطوير العمل في مجال محاربة السرطان 

في  املركز  دور  عن   
ً
فضال الوعي،  ونشر 

لإلسهام  األجنبية  الخبرات  استقطاب 

التخصصية،  الطبية  الكوادر  تطوير  في 

مع  مباشر  بشكل  سيرتبط  أنه  والسيما 

لندن  في  املتطورة  الطبية  املراكز  أحدث 

وقعت  املؤسسة  أن  كما  واألردن،  ومصر 

 )57357( مركزي  مع  تفاهم  مذكرة 

الحسني  ومركز  مصر،  في  و)بهية( 

بهدف  األردن  في  السرطانية  لألورام 

قبل  من  الطبية  الخدمات  أفضل  تقديم 

أمهر األطباء.

املؤسسة ليست ربحية
لعالج  الطبية  الخدمات   *

جدًا،  مكلفة  السرطان  مرضى 

في  األسعار  طبيعة  فماهي 

مبادرات  هنالك  وهل  املؤسسة؟ 

خيرية؟

أمر  إلى  اإلشارة  من  البد  -هنا 

أن  في  يتمثل  األهمية  غاية  في 

العتبة  تقدمها  التي  املشاريع 

خاللها  من  تهدف  ال  الحسينية 

تقديم  بل  مالية،  أرباح  تحقيق 

للمواطنني،  الخدمات  أفضل 

جانب  في  احتياجاتهم  وسد 

التي  املشاريع  وأن  معني، 

من  الحسينية  العتبة  تستحصل 

هذا  فإن  أموال،  على  خاللها 

املشروع،  ديمومة  لغرض  يجري 

الوارث  مؤسسة  فإن  وبالتالي 

هدفها  األورام  لعالج  الدولية 

عالجية  خدمات  تقديم  الوحيد 

بلده،  داخل  للمواطن  مميزة 

دون أن يضطر للسفر إلى خارج 

عن  الحمل  يخفف  مما  وهذا  العراق، 

كاهله، وبالرغم من أن املؤسسة تعتمد على 

توجيه  على  وبناء  فإنها،  الذاتي،  التمويل 

عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 

الخدمات  جميع  تقدم  الكربالئي،  املهدي 

عامًا   )12( سن  دون  لألطفال  )مجانًا( 

إلى عموم أبناء الشعب العراقي من شماله 

في  املؤسسة،  تقوم  كما  جنوبه،  وحتى 

مناسبات معينة، بإطالق مبادرات خيرية 

ما  وهو  للجميع،  )مجانًا(  العالج  لتقديم 

أطلقت  التي  العالجية  املبادرة  في  حصل 

األكرم  الرسول  والدة  حلول  مع  بالتزامن 

وسلم(  آله  وعلى  عليه  الله  )صلى  محمد 

السالم(،  )عليه  الصادق  اإلمام  وحفيده 

للمدة من الثاني عشر من شهر ربيع األول، 

السابع  ولغاية  أكتوبر،  األول/  تشرين   19

األول/  تشرين   24 األول،  ربيع  من  عشر 

استقبال  جرى  إذ  العام،  هذا  من  أكتوبر 

املحافظات  مختلف  من  املراجعني  آالف 

العراقية ومن مختلف القوميات والطوائف 

 
ً
وقدمت لهم جميع الخدمات مجانًا، فضال

عن إجراء عمليات معقدة.

مشاريع  املقدسة  الحسينية  للعتبة  هل   *

مماثلة؟

الحسينية  العتبة  إدارة  إن  --نعم، 

جهودها  تكثيف  على  حاليًا  تعمل  املقدسة 

األورام  ملعالجة  متطور  مستشفى  إلنجاز 

)20000م2(  بمساحة  السرطانية 

البصرة،  محافظة  في  عاملية  بمواصفات 

في  املتقدمة  املحافظات  من  تعد  كونها 

ومن  بالسرطان،  املصابني  بعدد  الترتيب 

املؤمل افتتاحه العام املقبل، كما تقوم حاليًا 

)2500م2(،  بمساحة  مستشفى  بتشييد 

املثنى  محافظة  في  طوابق   )6( وبواقع 

األمراض  ملعالجة  به  خاص  قسم  خصص 

السرطانية.
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عليه  ظهر  الذي  )الهزيل(  املستوى 

األخيرة  مباراته  في  العراقي،  املنتخب 

الشارع  جعل  الكوري،  املنتخب  أمام 

العرض  من  يمتعض  العراقي  الرياضي 

عليه  ظهر  الذي  )البائـــــــــــــس( 

الفريق، إذ بدأت فرصه تضيــــــــــــــق، 

جميع  في  الضعيف  األداء  عن  ناهيك 

بخط  تسير  التـــــــــــــــي  مبارياته 

متراجع.

مونديال قطر
الرياضي  الوسط  من  الكثير  معي  يتفق 

اآلونة  -في  العراقية  الكرة  أن  في 

بعد  خطير،  منحدر  نحو  تسير  األخيرة- 

في  رافقتها  التي  املتكررة  االنتكاسات 

والسيما  والحالية،  السابقة  البطوالت 

خروجنا الحزين من التصفيات النهائية 

في  العالم  كأس  نهائيات  الى  املؤهلة 

صرفت  العراقية  فالدولة   ،2022 قطر 

ماليني الدوالرات على الدوري العراقي، 

)قد تتجاوز الخمسني مليون دوالر فقط  

دوالر  ماليني  خمسة  ونحو  لألندية، 

ضرب  تم  فاذا  القدم(،  كرة  التحاد 

نصف  يكون  سنوات  بعشر  الرقم  هذا 

رقم  إنه  بالتأكيد  اكثر،  او  دوالر  مليار 

ستراتيجية  هناك  كانت  ولو  جدًا،  كبير 

اآلن،  أنفسنا  لوجدنا  رصينة  حقيقيه 

والبشرية،  اللوجستية  إمكانياتنا  وفق 

أفضل،  وربما  وقطر،  السعودية  مثل 

لذلك يتحتم القول إن الذين يريدون من 

الصعود  عدم  فكرة  يتقبل  أن  الجمهور 

مناصبهم  على  الخائفون  هم  والتأهل 

غياب  في  الفوضى  من  املستفيدون  او 

للدولة،  اإليجابي   والتدخل  العمل  خطة 

للعراق  اليريدون  الذين  )الجبناء(  أو 

وتحقيق  الدولية  الساحة  على  الظهور 

املولع  العراقي  للشعب  إنجاز  او  فرحة 

املنافسات  عطر  ويتنفس  القدم،  بكرة 

الدولية، فالتأهل  إلى كأس العالم هدف 

كأس  ودعنا  لقد  منحة،  أو  ة 
ّ
من وليس 

ي حنني.
ّ
العالم في قطر بخف

فقدان الهوية والشخصية
السبتي:  علي  الرياضي  الصحفي  يقول 

أن  هي  مجاملة،  وبدون  "الحقيقة، 

سوريا  تخطي  يستطيع  ال  الذي  املنتخب 

الظهور  اليستحق  ولبنان  واإلمارات 

جمع  هي  فالتصفيات  املونديال،  في 

ظهر  وما  التخبطات،  وليس  النقاط 

يؤسف  شيء  مبارياته  في  منتخبنا  عليه 

كان  الذي  العراقية،  الكرة  وملستوى  له 

"بعد  السبتي:  أضاف   ".
ً
مترهال ومازال 

مباراة منتخبنا أمام سوريا أدلى املدرب 

العراقي أدفوكات بتصريح غريب مفاده 

حقا  التعادل!  بإدراك  حالفنا  الحظ  أن 

السوري  فاملنتخب  غريب،  تصريح  إنه 

عليه  التغلب  يمكن  عاديا  فريقا  كان 

األداء  مستوى  ضعف  لكن  ببساطة، 

اللعب  إيقاع  وبطء  لالعبني  بالنسبة 

فضال  وااللتحام،  التحدي  روح  وانعدام 

مرمى  وتهديد  املحاوالت  انعدام  عن 

الخصم، أسباب يتحمل مسؤوليتها ليس 

الالعب فقط إنما املدرب واالتحاد الكل، 

املونديالي،  الحلم  انتهاء  من  وبالرغم 

البد من ضرورة إعادة النظر بكل األمور 

فاقدًا  يظهر  ما  دائما  الذي  لفريقنا 

يترك  أن  دون  من  والشخصية  للهوية 

بصمة، أسوة ببقية منتخبات العالم، في 

مشاركاته األخيرة." 

شواخص داخل امللعب
فيما عبر الصحفي الرياضي علي نوري 

املنطقية  غير  النتائج  من  استيائه  عن 

"لقد  قال:  عندما  العراقي  للمنتخب 

الجنوبي  الكوري  املنتخب  )ضحك( 

داخل  وشواخص  منتخب،  بقايا  على 

العراق  يمثلوا  أن  أبدًا  يمكن  ال  امللعب 

فقط  أستثني  الخارجية،  املحافل  في 

وال  فوز،   بال  مباريات  ست  منهم،  قلة 

الوطن،  )فانيلة(  على  حرص  وال  اداء، 

لم أَر في حياتي مثل هذا األداء الهزيل! 

يلعب  التي  املجموعة  أن  من  بالرغم 

الفرصة  لكن  جدًا،  سهلة  املنتخب  فيها 

أضاعها األسود، الذين كانوا بال أنياب!! 

فمنتخبات سوريا ولبنان واإلمارات كان 

يمكن اجتيازها بكل بساطة، 9نقاط في 

ا متصدرين 
ّ
الذهاب و 9 في اإلياب، لكن

يا  لكن،  رهاوة(،   )بكل  للمجموعة 

فقد  الرياضية،  الجماهير  لحسرة 

ضاع الحلم املونديالي مع األسف 

التصفيات  لننتظر  بساطة،  بكل 

املأساة  نفس  ولتعود  املقبلة، 

أيضًا!"

كارثة االنتقاء
فاضل  عباس  الدكتور  تحدث  كذلك 

مباريات  أشاهد  ال  أن  "حاولت  قائال: 

منتخبنا الوطني األخيرة، لكن، وألني 

مدمن على حب منتخب العراق 

تابعت  القدم  بكرة 

أمام  األخيرة  املباراة 

الكوري  املنتخب 

 ، بي لجنو ا

بكل  فدعوت 

ئل  سا و

عاء  لد ا

العراق  منتخب  الله  ينصر  أن  املؤثرة 

الكوري،  الفريق  على  املباراة  هذه  في 

كوريا  لصالح  انتهت  املباراة  لكن 

بالثالثة)3_0(! يبدو أننا متعودون على 

خداع أنفسنا، فقد كان الفريق العراقي 

بدنيًا  شيء،  كل  في  وكسة!  بل  نكسة، 

املشكلة  أن  املهم  وخططيًا،  ومهاريًا 

ليست في نوع وكم الخسارة، بل بفداحة 

االنتقاء،  وكارثة  اللقاء  وضعف  األداء 

منهزمة  لالعبينا  القتالية  فالروح 

درسا  كان  الثالث  والهدف  مستسلمة، 

الكوريون على فريق بائس  تمرينيا نفذه 

يائس مستسلم، إنها ليست مهزلة ضياع 

الكرامة  ضياع  مصيبة  بل  الفرص، 

كي  األوان  آن  لقد  هؤالء،  لبعض  املهنية 

وتنظيف  البالية  مالبسنا  غسل  نعيد 

والتعنت  الجهل  من  املغالية  نفوسنا 

والتسلط، فالسيد )درجال( هو املسؤول 

للمنتخب،  حدث  الذي  كل  عن  األول 

وتحول  الوزارية  القيادة  ترك  لألسف 

مدربني  كشاف  الى 

وزيرا  وليس 

ب  للشبا

ضة  يا لر ا و

العراقية." 

بغداد / أحمد الساعدي

انتهت قبل أيام الجولة السادسة 
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم في قطر2022 
، وقد تبخرت آخر حظوظ املنتخب 

الوطني العراقي في التأهل الى 
النهائيات بعد إخفاقاته املتكررة 

في جميع املباريات الست التي 
خاضها، إذ تعادل في أربع وخسر 
مباراتني أمام املنتخبني اإليراني 

والكوري الجنوبي، ليجمع 4 نقاط 
متذياًل قائمة املجموعة، التي 

اعتبرت مجموعة سهلة!

المصائب ال تأتي فرادى... 
كوريا تفاقم أحزان جمهور الكرة



مسألة استقاالت املدربني العراقيني من 

األندية ليست جديدة، وتمثل واحدة من 

تتخبط  التي  األندية  هذه  فشل  قصص 

في إعداد وتمويل فرقها، وربط مستقبل 

قصة  إنها  املدربني،  بأسماء  أنديتها 

في  ظاهرة  إلى  تحولت  لكنها  أزلية، 

املوسم الحالي.

استقاالت بالجملة!
الدوري  من  األولى  األدوار  أفرزت 

الكروي العراقي للموسم 2021 / 2022  

مدرب  من  أكثر  وإقالة،  استقالة، 

فكانت  املرضية،  غير  النتائج  بسبب 

البداية باملدرب أحمد خلف، الذي قدم 

وانتقل  الديوانية  نادي  من  استقالته 

بعد  لكنه  الجوية،  القوة  فريق  لتدريب 

إخفاقه مع الصقور في مباراة الشرطة 

طالب الجمهور الجوي 

هاتف  املدرب  أما  إقالته.  فتمت  بإبعاده 

بعد  استقالته  اآلخر  هو  فقدم  شمران، 

النجف،  لفريق  املرضية  غير  النتائج 

فريق  عن  رحيم  أحمد  إبعاد  جرى  كما 

فريق  مدرب  وإقالة  الديوانية،  نادي 

نادي أربيل طه قادر، كذلك قدم املدرب 

فريق  تدريب  من  استقالته  منير  قصي 

بحت  سامي  املدرب  وقاد  امليناء،  نادي 

قدم  لكنه  وسامراء  القاسم  فريقي 

استقالته من الفريقني.

عن  كاظم  أحمد  املدرب  ابتعد  أيضًا   

تأهل  أن  بعد  سامراء  فريق  تدريب 

بالفريق من الدرجة األولى الى املمتازة، 

لكن النتائج التي حققها الفريق لم تلبِّ 

الطموح فقدم استقالته 

أيضا  التدريب،  من 

من  استقالته  علي  جمال  املدرب  قدم 

بعد  بغداد  امانة  نادي  فريق  تدريب 

نتائج غير مرضية ليقرر بعدها االبتعاد 

عن التدريب نهائيا، كما استقال املدرب 

نادي  فريق  تدريب  من  فرحان  رزاق 

استقاالت  عملية  بعدها  لتستمر  الكرخ، 

غير  النتائج  بسبب  املدربني  وإقاالت 

الجيدة.   

نسخة من الدوري املاضي
انطالق  "قبل   : صابر  علي  املدرب  يقول 

بعض  عززت  املمتاز  الكروي  الدوري 

األندية املعروفة -املترفة ماديًا- صفوف 

من  )سوبر(  والعبني  بمدربني  فرقها 

أجل التنافس على لقب الدوري، لكن بعد 

االنطالق بفترة لم تتجاوز السبعة أدوار 

بدأت عمليات اإلقالة واالستقالة 

بسبب  التدريبية  للكوادر 

خوفًا  الجيدة،  غير  النتائج 

من األدوار املتبقية، الحقيقة 

الحالي  العام  دوري  أن 

دورينا  من  نسخة  هو 

وسيكون  املاضي  للعام 

العام  في  منه  نسخة 

أن  بسبب  وذلك  املقبل، 

الفني  العمل  أرضية 

دورينا،  في  )فاشلة( 

هناك  ستكون  بل 

واستقاالت  إبعادات 

املرحلة  انتهاء  قبل  للمدربني  أخرى 

األولى، ما سوف يتسبب بإرباك وفوضى 

بالعمل الفني في األندية وخسائر ماديه 

تُطيح  قد  كبيرة  ديون  الى  تؤدي  فادحة 

صابر:  واضاف   ".
ً
ُمستقبال بإداراتها 

"هناك شيء محير في تعاقدات األندية 

مع املدربني والالعبني تبدأ بعقود مالية 

ثالث،  وربما  مباراتني،  وبعد  خيالية، 

في  حدث  ما  هذا  عنهم،  االستغناء  يتم 

أبعدت  عندما  املعروفة  أنديتنا  بعض 

والندري  الالعبني،  وبعض  املدرب 

بعض  تخطط  كروي  قاموس  أي  وفق 

للتعاقد مع املدربني والالعبني؟  األندية 

مسمياتها-  -بمختلف  العاملية  فاألندية 

الالعب  او  املدرب  إبعاد  قرار  التتخذ 

إمكانياتهم،  ملدى  ومعرفة  فترة  بعد  اال 

إمكانيته  تظهر  ال  الالعب  أو  فاملدرب 

فيها  يتجانس  مباراة  أكثرمن  بعد  اال 

أنديتنا  إدارات  بعض  لكن  الفريق،  مع 

أمرها )عجيب(،  إذ تريد الفوز في كل 

املقابل،  الفريق  قوة  كانت  مهما  مباراة 

عمومًا.. نتمنى التروي من بعض األندية 

للمدربني  الزمنية  الفسحة  إعطاء  في 

والالعبني، وأن ال تلجأ الى اإلقالة حسب 

النادي  لهذا  املوالية  الجماهير  طالبات 

أو ذاك."

الجماهير تبعد املدربني
فيما تحدث املدرب جابر محمد عندما 

غريبة  "أمور   : املعهودة  بصراحته  قال 

أبرزها  الكروي  وسطنا  في  تحدث 

قبل  من  املدربني  وإقاالت  استقاالت 

الدوري  إنطالق  فقبل  األندية،  إدارات 

كثيرة  تصريحات  هناك  كانت  الكروي 

للمدربني عن إمكانية فرقهم في خطف 

الدرع ، بل إن أغلب األندية أعدت فرقها 

في  الدخول  أجل  من  الصحيح  بالشكل 

الدوري  انطالق  بعد  لكن  املنافسات، 

الالعبني  بعض  وإبعاد  إقاالت  شاهدنا 

فالدوري  املدربني،  عن  واالستغناء 

بشيء  اليختلف  املوسم  لهذا  الكروي 

إبعاد  حيث  من  املاضي  املوسم  عن 

يزداد  وربما  النتائج،  بسبب  املدربني 

من  واملبعدين  املستقيلني  املدربني  عدد 

ألسباب  املوسم  هذا  األندية  إدارات 

على  ظهر  جديدًا  أمرًا  أن  كما  مختلفة، 

هو  الحالي،  للموسم  الكروية  الساحة 

إلبعاد  الرياضية  الجماهير  تدخل 

ذلك  حدث  وقد  النادي،  عن  املدربني 

اإلدارات  إحدى  أبعدت  عندما  فعال 

في  إخفاقه  بعد  الكروي  فريقها  مدرب 

مباراة واحدة بسبب مظاهرة الجماهير 

ضد املدرب." 

إقالة بعد إخفاق
نعيم  الرياضي  الصحفي  تطرق  كما 

 :
ً
قائال املدربني  إبعاد  مسألة  الى  حاجم 

قبل  من  املدربني  إقالة  مسألة  أن  "يبدو 

في  )عادية(  أصبحت  األندية  إدارات 

العالم  دوريات  إن  بل  كروي،  موسم  كل 

بعد  املدرب  إقالة  في  الشيء  نفس  تتبع 

إخفاقه في أكثر من مباراة، لكن الدوري 

إذ  املدرب!  إبعاد  في  يختلف  العراقي 

تسهم الجماهير املشجعة للنادي بإبعاد 

للفوز،  تحقيقه  عدم  بسبب  املدرب 

ناٍد  من  أكثر  في  فعال  ذلك  حدث  وقد 

الكادر  بإبعاد  الجماهير  طالبت  عندما 

خطأ  –طبعًا-  الشيء  وهذا  التدريبي، 

عمومًا  النادي،  مصلحة  في  واليصب 

بشيء  اليختلف  الحالي  الكروي  املوسم 

إبعاد  حيث  من  املاضي  املوسم  عن 

املدربني  من  كبيرة  مجموعة  واستقالة 

بسبب النتائج، برغم أن الدوري لم تنتِه 

مرحلته األولى بعد، وال ندري كم سيصل 

العدد في املرحلة الثانية!!"

دوري فقير فنيًا
عدم  عن  عودة  رحيم  الصحفي  وعّبر 

 :
ً
قائال الحالي  املوسم  بدوري  رضاه 

دوري  إن  مجاملة،  وبدون  "حقيقة، 

املوسم الحالي فقير فنيًا، إذ لم نشاهد 

الدوري  في  الحقيقية  القدم  كرة  متعة 

والعبني  مدربني  وجود  برغم  العراقي 

الدوري  أعتبر  محترفني، 

العاملية  الدوريات  أضعف  من  العراقي 

على اإلطالق، وهذا طبعًا سيكون تأثيره 

العراقية  الكرة  مستوى  على  سلبيًا 

من  أي  مقارعة  على  تقوى  ال  باتت  التي 

املنتخبات العربية  أو اآلسيوية، والدليل 

الوفاض  خالي  الوطني  منتخبنا  خروج 

نهائيات  الى  املؤهلة  التصفيات  من 

فالدوري  قطر،  في   2022 العالم  كأس 

شك  فبدون  قويًا  كان  إذا  بلد  أي  في 

في  الدوري  لكن  قويًا،  منتخبه  سيكون 

تقيل  األندية  وإدارات  ضعيف  بلدنا 

في  حتى  إخفاقهم  بمجرد  املدربني 

باملستوى  ليسوا  العبونا  واحدة،  مباراة 

الكر  مستوى  سيكون  بالتأكيد  املطلوب، 

املدربني  فإقالة  الطموح،  دون  العراقية 

ليست بالحل األمثل الذي تتخذه إدارات 

أسهم  العراقي  الدوري  عمومًا  األندية، 

بشكل كبير في انتكاسات الكرة العراقية 

ويستمر  املاضية،  القليلة  السنوات  في 

مواسم  الى  العراقي  الكروي  اإلخفاق 

أخرى بسبب ضعف الدوري."

استقاالت بالجملــة لمدربــي األنديـــة العراقيـــة.. 

سيناريو التخبط اإلداري  

استقاالت بالجملة يقدمها مدربو األندية املشاركة في الدوري العراقي، 
بعد جوالت عدة، تحت ضغط إدارات األندية وجماهيرها الرافضة للنتائج 

واملستوى الذي ظهرت به أنديتهم.

بغداد/ أحمد رحيم نعمة 
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إدارة  من  الثقة  هذه  أثمرت   
ً
وفعال

جديد،  ملعب  بناء  عن  )املدفعجية(، 

مليون   360 من  أكثر  إلى  قيمته  وصلت 

)الهايبري(  ملعب  عن   
ً
بدال يورو 

مع  التعاقد  على  باالعتماد  القديم، 

قبل  وتطويرهم،  واعدين  شبان  العبني 

وشملت  أعلى.  بمبالغ  تسويقهم  إعادة 

الالعبني،  بعض  بيع  االستثمارات  هذه  

من ببنهم الفرنسي نيكوال أنيلكا، الذي 

فقط،  يورو  ألف  بـ500  فنجر  اشتراه 

موسمني  بعد  مدريد  ريال  إلى  وباعه 

اإلسباني  خطف  ثم  يورو.  مليون  بـ39 

الماسيا  أكاديمية  من  مجانًا  فابريغاس 

الخاصة بنادي برشلونة وهو في سن 16 

عامًا قبل  أن يبيعه للنادي الكتالوني من 

جديد بـ42 مليون يورو.

 زيادة عدد الفرق في كأس العالم
الذي  الرجل  أنفانتينو،  جعل  هذا  كل 

كرة  لجمهورية  رئاسته  بداية  شهدت 

العالم من  زيادة عدد فرق كأس  القدم 

يعطي  جعله  هذا  كل  فريقًا،   48 إلى   36

الفرنسي  العجوز  إلى  الوظيفة  تلك 

طمعًا في زيادة األرباح، فهذا هو هدف 

من  بالغيرة  يشعر  الذي  أنفانتينو، 

اإليرادات  صاحب  األوروبي  االتحاد 

التي  الكبيرة  والبطوالت  العمالقة 

أقدام  البساط من تحت  أخذت تسحب 

العالم  كاس  ومنها  ومسابقاته،  الفيفا 

وكأس القارات وكأس العالم لألندية.

رة القدم األوروبية هي األكثر نجاحًا 
ُ
فك

واألعلى  تسويقًا،  واألقوى  وشهرة، 

مستوى  من  تقدمه  ما  بسبب  إيرادات، 

بما  قياسًا  واألرقى،  األجود  هو  فني 

موجود في باقي القارات.

كأس  بإقامة  فنغر  مقترح  جاء  لذا 

الحياة  قبلة  ليكون  سنتني،  كل  العالم 

املالية  الفضائح  مع  والسيما  للفيفا، 

أيام  العاملية  املؤسسة  أركان  هزت  التي 

بالتر،  سيب  جوزيف  السابق  الرئيس 

هو  املقترح  هذا  أن  أنفانتينو  فاعتقد 

ألن  املادية،  أحالمه  كل  سيحقق  الذي 

اقامة البطولة كل سنتني تعني مضاعفة 

باملئة.  مئة  بنسبة  واألرباح  اإليرادات 

املعروف  الفيفا،  رئيس  اعتقد  هكذا 

إداريًا  سكرتيرًا  كان  منذ  بجشعه 

للرئيس السابق.

النتقادات  تعرض  املخطط  هذا  لكن 

الجهات  من  عنيفة  وهجومات  الذعة 

رابطة  ومنها  املباشرة،  العالقة  ذات 

األوروبي  واالتحاد  العاملية،  األندية 

أميركا  واتحاد  )يوفا(،  القدم  لكرة 

الحنوبية )كونمبول(، واتحاد الالعبني 

املحترفني، اضافة إلى رابطة املحترفني 

للدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا 

شخصية  من  أكثر  إلى  إضافة  وأملانيا، 

يورغن  األملاني  املدرب  منهم  كروية، 

جوسيبا  اإلسباني  واملدرب  كلوب، 

التنفيذي  الرئيس  وكذلك  غوارديوال، 

هاينز  كارل  ميونخ  بايرن  لنادي 

أهم  إلى مجموعة من  رومنيغة، إضافة 

كيفن  البلجيكي  بينهم  من  الالعبني، 

أهم  "الالعبون  قال:  الذي  بروينه  دي 

عناصر كرة القدم، ومثل هذه القرارات 

  
ً
فعال نحن  روبوتات،  الى  تحويلنا  تريد 

مضاعفة  إلى  وليس  الراحة  إلى  نحتاج 

املسابقات وزيادة عدد املباريات." 

املشروع  هذا  اقترح  من  أن  والحقيقة 

البطولة،  وأهمية  بسمعة  يجازف 

بالدرجة  تأتي  ال  املونديال  فأهمية 

والسيما  الفني،  املستوى  من  األولى 

آسيا  قارة  مقاعد  زيادة  مع 

ومنطقة أقيانوسيا في املحفل 

يميز  ما  اهم  إن  بل  العاملي، 

كأس العالم هي الفترة الزمنية 

أربع  وهي  وأخرى،  بطولة  بني 

سنوات، إذ تعطي هذه الفترة مزيدًا 

الرغبة  وتخلق  بالبطولة  الشغف  من 

اللقب،  وإحراز  للمشاركة  والحماس 

واألمر ينسحب على الجماهير الكروية.

 تالقي الثقافات
بيير  الشهير  اإليطالي  الحكم  يقول 

كأس  في  شارك  الذي  كولينا،  لويجي 

أفضل  "إن  مراقب:  بصفة  العالم 2006 

املالعب."   خارج  جرى  البطولة  في  ما 

الكرنفاالت  إلى  بذلك  يشير  وهو 

بني  الثقافات  وتالقح  الجماهيرية 

واملنتخبات،  الدول  مختلف  مشجعي 

سياحي  موسم  إلى  املونديال  تحول  إذ 

من  الجماهير  فيه  تشارك  احتفالي، 

مع  وحتى  األرضية،  الكرة  أصقاع  كل 

فإن  للبطولة،  الفرق  بعض  مغادرة 

في  تستمر  بل  تغادر،  ال  جماهيرها 

الحضور الى الختام، وهذا تأكيد لكالم 

الجماهير  من  يأتي  األفضل  بأن  كولينا 

بالدرجة األولى، كذلك التنظيم وأجواء 

على  املنافسات  يستضيف  الذي  البلد 

مدى أكثر من شهر.

القوة والجمال
البطوالت  عدد  فإن  آخر،  جانب  من 

واملباريات، والسيما في أوروبا -التي تمثل 

املشرق  والوجه  القدم  كرة  وجمال  قوة 

بالضغط  يسمح  ال  الرياضة-  لهذه 

أكثر  أكثر على الالعبني وتحميلهم 

أيام  زيادة  مع  يستطيعون،  مما 

يجد  ال  إذ  املوسم،  في  اللعب 

شهر  من  أكثر  الالعب 

واحد كإجازة، يقضيها بعيدًا عن روتني 

للسفر  واالستعداد  اليومية  التدريبات 

إلى  مدينة  ومن  آخر،  إلى  مطار  من 

مدينة، لخوض املباريات، وبالتأكيد فإن 

بطولة  بأهم  يضر  سوف  املقترح  هذا 

األرضية  الكرة  وجه  على  القدم  لكرة 

وهي  والتسويقية،  الفنية  الناحيتني  من 

على  تتفوق  التي  أوروبا،  أبطال  دوري 

الشركات  عدد  في  حتى  العالم  كأس 

تشافي  يؤكده  ما  وهذا  الراعية، 

السابق،  برشلونة  العب  هرناندز، 

بقوله إن دوري األبطال أقوى من بطولة  

كأس العالم، ويبرر رأيه هذا بأن دوري 

مثل  فرق  فيها  تتواجد  ال  أوروبا  أبطال 

يريد  وهو  وتوباكو،  وترينداد  السعودية 

فنيًا  تراجعت  العالم  كأس  إن  القول 

بسبب وجود فرق آسيا ودول أوقيانوسيا 

فنغر  مقترح  فإن  لذلك  والكونكاكاف، 

ورغبة أنفانتينو نظرا فقط إلى الجانب 

سمعة  تضرر  إلى  النظر  دون  املادي 

البطولة، وربما عزوف الكثير من العبي 

كأس  في  املشاركة  عن  العاملية  النخبة 

العالم.

 الغريب في األمر أن االتحاد اآلسيوي هو 

الفرنسي  باملشروع  رحب  الذي  الوحيد 

آسيا  لرغبة  يعود  وهذا  السويسري،   –

في زيادة فرص الظهور وتسجيل بعض 

األرقام في املونديال، السيما مع انعدام 

االقتراب  حتى  أو  بالكأس،  الفوز  فرص 

منه.

كرة  عالم  يحكم  من  أن  الخالصة 

القدم عليه أن يفكر بالالعب واملدرب، 

اللعبة، وزيادة  فهؤالء هم أهم  عناصر 

عدد فرق املونديال لن يصب في تطوير 

املستوى الفني. كما أن تقليص املدة بني 

إلى  سنوات  أربع  من  العالم  كأس  نسخ 

إلى  البطولة  دفع  في  يسهم  لن  سنتني، 

ابتعاد  عوامل  من  يكون  قد  بل  األمام، 

البطولة  بهذه  االرتباط  عن  الناس 

التاريخية العريقة.

الجشع دفع أنفانتينو إلى اقتراح 
إقامة المونديال كل عامين                 

عالء عبد هللا                                                

عندما تقاعد الفرنسي آرسني فنغر من التدريب عام 2018، فإنه تلقى دعوة من رئيس 
الفيفا، السويسري جياني أنفانتينو، ليعمل في قطاع التطوير لدى االتحاد الدولي. 
وبالنظر لتاريخه  مع آرسنال اإلنجليزي، فقد أعطيت كامل الصالحيات إلى املدرب 

الفرنسي إلدارة ملف االستثمار في النادي. 
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عبد الحميد: "أتمنى على إدارة االتحاد 

االجسام  لبناء  املركزي  العراقي 

زيادة  والالعبني  التدريبية  والكوادر 

منصات  إلى  الوصول  أجل  من  العطاء 

العاملية، والسيما  التتويج في املنافسات 

إلى  املرة  هذه  بقوة  عاد  قد  العراق  أن 

أفرحتنا  الحقيقة  العاملية،  املنافسات 

األبطال  حققها  التي  النتائج  كثيرًا 

املقبلة  املنافسات  في  ندعمهم  وسوف 

إن شاء الله."

     عزف السالم الجمهوري العراقي

فيما تحدث البطل اآلسيوي، ابن املوصل 

الحدباء، ياسر غانم، الذي أحرز املركز 

وكنا  البطولة  في  "شاركنا   :
ً
قائال األول 

األولى،  املراكز  تحقيق  على  عازمني 

خالل  من  له  خططنا  ما  كل  تحقق  وقد 

الكبير  والجهد  املتواصل  التدريب 

على  أشرفت  التي  التدريبية  للكوادر 

املتمثلة  االتحاد،  إدارة  ودعم  تدريبنا 

الحسن،  عبد  فائز  األستاذ  برئيسها 

ووقفت  الالعبني  وآزرت  سهلت  التي 

السابقة  اإلنجازات  أعدنا  لقد  معهم، 

ياسر:  وأضاف  األجسام."  بناء  لرياضة 

البطولة  هذه  في    
ً
متفائال كنت  "لقد 

حققت  وقد  األول،  املركز  أحرز  بأن 

مميزًا  عرضًا  قدمت  عندما   
ً
فعال ذلك 

في  االحتراف  كارت  مع  الجميع  أبهر 

بطولة آسيا لفئة كالسك فيزيك، كانت 

بالعلم  أتوشح  وأنا  التوصف  فرحتي 

الجمهوري  السالم  عزف  حني  العراقي 

العراقي وسط تصفيق الجميع، إن شاء 

الله سأعمل على زيادة الجهد تحضيرًا 

خطف  أجل  من  املقبلة  العالم  لبطولة 

الوسام الذهبي بعون الله."

جدارة واستحقاق
أما األبطال: لؤي العامري ومؤمن باسم 

نشوة  في  وهم  فقالوا،  صبحي  وأشرف 

الفرحة اآلسيوية: "تحقيقنا لالنتصارات 

يأت  لم  األجسام  ببناء  آسيا  بطولة  في 

صدفة، وإنما جاء نتيجة الجهد واملثابرة 

اإلدارة  بني  املتواصل  الصحيح  والعمل 

املركزية والكوادر التدريية التي أسهمت 

الالئق  بالشكل  ظهورنا  في  كبير  بشكل 

كانت  البطولة  أن  حقيقة  البطولة،  في 

جيدة جدًا بمشاركة نجوم آسيا باللعبة، 

لهم  الدول  من  املشاركني  بعض  إن  بل 

أن  إال  العاملي،  الصعيد  على  إنجازات 

قالوا  الوطني  منتخبنا  في  األبطال 

التي  الرائعة  العروض  في  كلمتهم 

قدموها ليتوجوا باملراكز األولى بجدارة 

شاء  إن  املنافسة،  قوة  رغم  واستحقاق 

الله سيستمر التألق العراقي في رياضة 

بناء األجسام على الصعيد العاملي، وما 

على القائمني على الرياضة العراقية إال 

الدعم واملساندة لألبطال من أجل رفع 

راية الله أكبر في املحافل الدولية."  

الذي شارك فيه نجوم القارة اآلسيوية، 

على  التربع  إلى  العراق  عاد  حيث 

التي  اللعبة  بهذه  اآلسيوية  القارة  عرش 

السبعينيات  عقود  في  يتسيدها  كان 

والثمانينيات عندما حقق البطالن علي 

الله(  )رحمه  الهنداوي  وعباس  الكيار 

املركزين األولني عامليًا. 

آسيا 2021: العراق أواًل
األجسام  لبناء  املركزي  االتحاد  رئيس 

على  حصل  الذي  الحسن،  عبد  فائز 

بناء  بلعبة  اتحاد  رئيس  أفضل  لقب 

تحدث  اآلسيوية،  القارة  في  األجسام 

عن مشاركة املنتخب العراقي في بطولة 

والتألق  املشاركة  املنتخبات  وعن  آسيا 

عاد  "لقد    :
ً
قائال اللعبة  لنجوم  الواضح 

العراق بقوة الى الصدارة اآلسيوية بعد 

املرة  هذه  عدنا  لفترة،  عنها  ابتعدنا  أن 

على  وبإصرار  الجميع،  وبجهود  بقوة 

آسيويًا  األمامية  للواجهة  العراق  عودة 

آسيا  بطولة  في  شاركنا  لقد  وعامليًا، 

بــ87  بيروت  في  أقيمت  التي  األخيرة 

)املاسكلر  فعاليات  في  مشاركًا  العبًا 

والكالسيك والفيزيك والكالسيك بدي 

واملتقدمني،  الشباب  لفئات  بلدنك( 

شاركوا  العبون  وهناك  املاستر،  وأيضًا 

مايسمح  -حسب  أخرى  فعاليات  في 

قدم  حيث  للعبة-  الدولي  القانون  به 

البطولة  في  مايكون  أروع  العراق  نجوم 

القارة  نجوم  فيها  شارك  التي  اآلسيوية 

اآلسيوية، بل استطاع بطلنا الدولي علي 

لقب  على  الحصول  من  الزركاني  جليل 

أفضل العب في البطولة القارية متفوقًا 

اآلسيوية  املنتخبات  العبي  جميع  على 

املشاركني." 

منصات التتويج
هيثم  األوملبية  جنة 

ّ
لل العام  األمني  ر  وعبَّ

بالنتائج  سروره  بالغ  عن  الحميد  عبد 

في  العراق  أبطال  حققها  التي  الرائعة 

قال:  عندما  األجسام  ببناء  آسيا  بطولة 

هذا  تحقيق  في  ساهم  من  كل  "أشكر 

إذ  العراقية،  للرياضة  الرائع  اإلنجاز 

أكبر  في  مايكون  أروع  األبطال  قدم 

توجوا  إنهم  بل  اآلسيوية،  البطوالت 

األول  املركز  تحقيق  في  جهودهم 

الرئعة  النتائج  هذه  جاءت  وقد  آسيويًا، 

االتحاد  إدارة  جهود  تكاتف  نتيجة 

وأضاف  والالعبني."  واملدربني  املركزي 

العراق 
يستعيد عرش آسيا 

في بناء األجسام

بغداد/ أميرة محسن 

توج منتخب العراق في بناء 
األجسام بطال للقارة الصفراء 
في البطولة اآلسيوية التي 
احتضنتها العاصمة اللبنانية 
بيروت، إثر الفوز باملركز األول 
برصيد 69 وسامًا متنوعًا: 
33 وسامًا ذهبيًا و 19 وسامًا 
فضيًا و17 وسامًا نحاسيًا. فقد 
قدم أسود العراق في لعبة 
بناء األجسام أجمل العروض 
الجسمانية في هذا املحفل 
الرياضي الكبير، 
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اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي

العائلة  تستنفر  أن  إلى  العودة  هذه  دعت 

االندماج  إعادة  أجل  من  كلها  جهودها 

ترتيب  كيفية  وتعليمهم  لألوالد  املجتمعي 

األسر  ت 
ّ

وعد املدرسية،  وواجباتهم  يومهم 

مسألة  والطلبة  للتالميذ  الحضوري  الدوام 

أوالدهم،  وعلى  عليهم  بالسهلة  ليست 

وانتظام  يومهم  بترتيب  يتعلق  فيما  والسيما 

واجباتهم وأشيائهم الخاصة، إذا ما أدركنا 

والشعور  والنظافة  بالنظام  االلتزام  أهمية 

باملسؤولية، وهي من القيم املهمة في حياتنا 

على  أوالدنا  تدريب  منا  يتطلب  لذا  اليومية، 

عناصر  ليكونوا  كثيرة،  وأخرى  القيم،  هذه 

نافعة في املجتمع.

على  االعتماد  أوالدنا  نعلم  أن  املهم  فمن 

كتهيئة  منزلية  أعمال  خالل  من  أنفسهم 

أماكنهم الخاصة، وترتيب مالبسهم وكتبهم 

على  مسؤولياتهم  ترك  وعدم  املدرسية، 

الكبيرة، لكي نزرع فيهم حب  أو األخت  األم 

النظافة والنظام.

عن  العادات  من  الكثير  األطفال  يكتسب 

تلك  زرع 
ُ

ت إذ   ، املشاهدة  أو  التعليم  طريق 

النفس  في  والسلوكيات  والعادات  القيم 

قلع  األسرة  مسؤولية  تبقى  فيما  البشرية، 

والعادات  بالقيم  تحيط  التي  الطحالب 

السلوك  تعزيز  أجل  من  اإليجابية 

على  وتعويدهم  األوالد  لدى  اإليجابي 

الفاعلة في خدمة األسرة  املمارسات 

بالنقش  أشبه  األمر  وهذا  واملجتمع، 

على الحجر.

أدرب أوالدي على النظام..
"إن  موظفة:  سنة-   58- عزيز  خلود  تقول 

اليومية لإلنسان من  الحياة  النظام وترتيب 

القيم املهمة التي البد من تعلمها في الصغر، 

زرعًا  زرعها  األسرة  فعلى  يتعلمها  لم  وإن 

"هذه  قائلة:  واسترسلت  األطفال."  نفوس  في 

آخر  بعد  يومًا  معه  وتكبر  تنمو  سوف  البذرة 

كل  في  بتنفيذه  يستمتع  يوميًا  سلوكًا  لتصبح 

يوم، وال يرمي مسؤولية ترتيب يومه وأشيائه 

على اآلخرين، فإذا ما خرج من غرفته يجب 

وعليه  الفوضى،  من  حال  في  يتركها  ال  أن 

منذ خطوته األولى في الشارع أن 

أين هو  وإلى  اليوم  يدرك جيدًا ماذا سيفعل 

ذاهب."

مللت..!
تشكو  ابتسام خلف -28 سنة- أم لطفلني، ربة 

تقول:  لكالمها،  ولديها  سماع  عدم  من  بيت، 

"ما أتكلم به معهما يتبخر فورًا حني يخرجان 

باألطفال،  مكتظ  فالشارع  الشارع،  إلى 

واملنطقة مزدحمة، وما يكتسبانه في الشارع 

سلوكيات  من 

إلى  نسعى  مما  أكثر  منضبطة  غير 

بنائه في دواخلهما، املحيط االجتماعي صار 

يوم  كل  ففي  ولدّي،  على  مني  تأثيرًا  أكثر 

أكتشف أنها تعلما مفردات وسلوكيات غريبة 

وغير متداولة داخل العائلة."

والحل..؟

على  السيطرة  في  قادرة  أعد  "لم  قالت:   -

كهما  سلو

عن  املسؤولة  وحدي  فأنا   ،

مغادرتي  حال  وفي  وتوجيههما،  تربيتهما 

البيت إلنجاز بعض املهام البيتية الضرورية، 

كبير  شخص  يوجد  ال  إذ  وحيدين،  يبقيان 

هذه  وفي  غيابنا،  وقت  في  جدة(  أو  )جد 

الحالة يكون الشارع أقوى مني."

أنا وزوجي..

كيف يمكن لنا أن نعلم أوالدنا ترتيب حياتهم؟ 

أنا أعيد عليك السؤال، هكذا بدأت الحديث  

وأجابت:  موظفة،  سنة-   45  – علي  ملياء 

"أصبح العبء كبيرًا على األسرة، وكثرت 

ت  جبا ا لو ا

 ، مية ليو ا

على  والسيما 

املوظفة  األم 

ثلثي  تقضي  التي 

العمل  في  النهار 

من  والوظيفي، 

من  لها  البد  هنا 

كيفية  أوالدها  تعلم  أن 

ترتيب يومهم منذ ساعة 

الفراش  من  نهوضهم 

إليه  العودة  حتى  صباحًا، 

 استعدادًا ليوم جديد." 
ً
ليال

قلت: "وكيف يكون ذلك؟"

من  فرد  لكل  "البد  قالت: 

يعرف  أن  من  االسرة  أفراد 

والبد  البيت،  داخل  واجباته 

في  تتعاون  أن  من  األسرة  لهذه 

الواجبات  هذه  وتأدية  تنفيذ 

فأنا  منقوصة،  غير  كاملة  بصورة 

الواجبات  تأدية  في  نتعاون  وزوجي 

لكن  البيت،  في  الرئيسة  واملهمات 

غرف  بترتيب  نقوم  أن  يعني  ال  هذا 

األوالد وأسّرتهم، إنما هم من يقومون 

إلى  الجلوس  وعند  الواجبات،  بهذه 

األوالد  يترك  ال  أن  يجب  الطعام  مائدة 

وإنما  املائدة  على  الفارغة  صحونهم 

وغسلها  تنظيفها  لغرض  معهم  يحملونها 

نظيفة  لها،  املخصص  املكان  في  ووضعها 

األواني  تترك  أن  ال  لالستعمال،  وجاهزة 

بتنظيفها،  لتقوم  األم  بانتظار  املغسلة  في 

األسرة  أفراد  من  فرد  كل  يؤدي  ذلك  بعد 

واجب إنجاز مهماته األخرى في البيت، حيث 

واجباتهم  ألداء  غرفهم  الى  األوالد  يذهب 

القول:  عليهم  وأكرر  أقول  ودائما  املدرسية، 

قسموا واجباتكم على عدد ساعات اليوم كي 

إليه  تصبون  ما  وتحققوا  حياتكم  في  تفلحوا 

أساس  فالتنظيم  مستقبلية،  نجاحات  من 

النجاح في الحياة."

السباق مع الزمن..
 أما عباس محسن – موظف -52 سنة-  فيقول: 

تعريفهم  أجل  ومن  أوالد،  لثالثة  أب  "أنا 

اليومية،  حياتهم  في  الوقت  تنظيم  بأهمية 

ألداء  وأسبوعيًا  يوميًا   
ً
جدوال لهم  أضع 

استثني  وال  والبيتية،  املدرسية  الواجبات 

وااللتزام  الجدول  هذا  من  زوجتي  أو  نفسي 

في  يساعدنا  الجدول  فهذا  دقيق،  بشكل  به 

نترك  وال  استثمار،  خير  الوقت  استثمار 

الجدول  هذا  يسبقنا،  كي  فرصة  للزمن 

من  يخلو  وال  إعداده،  في  جميعًا  نشترك 

وزيارة  والنزهة  واملرح  واللهو  اللعب  ساعات 

وزمن  يوم  فعالية  فلكل  واألقارب،  األصدقاء 

محدد ال يجري التجاوز علية لحساب فعالية 

في  صعوبة  ذلك  في  األوالد  يرى  قد  أخرى، 

سوف  األيام  بمرور  أنهم  إال  األمر،  بادئ 

بترتيب  فيقومون  النظام  هذا  على  يعتادون 

لهم،  واملريحة  املناسبة  بالطريقة  يومهم 

في  حتى  لهم  مرافقًا  السلوك  هذا  وسيكون 

حياتهم العائلية املستقبلية."

مسائل تربوية.. 
يؤكد الباحث والتربوي خالد العضاض على 

النفس  على  االعتماد  األوالد  تعليم  أهمية 

متابعة  على  الحرص  مع  الثقة،  ومنحهم 

أقرانهم  مع  الصداقات  أبناؤنا  يعقد  أن 

دراستهم  في  واملتميزين  األخالق  ذوي  من 

ألن  والفاشلني،  الكسالى   عن  وإبعادهم 

واألدب  العلم  في  املتميزين  مع  الصداقة 

تسهم بصقل شخصية األبناء. وأشار إلى أن 

عملية االعتماد على النفس يزرعها اآلباء في 

االعتماد  أن  كما  الصغر،  منذ  األبناء  نفوس 

اإلنسان  تجعل  التي  العوامل  من  النفس  على 

وعقل  محترمة  شخصية  وصاحب  متميزًا 

يفكر ويحقق النجاحات العلمية واألدبية.

التي  القيم واملعايير األخالقية  إلى بث  ودعا 

تمكن أوالدنا من تمييز النافع والضار والخير 

شيء،  كل  في  والتوسط  واالعتدال  والشر 

من  واملشاركة  املسؤولية  معاني  نعلمهم  وأن 

ومساعدة  الخير  أعمال  في  املساهمة  خالل 

الجيران واملحتاجني.

فكرة الطائي

علّموا أبناءكم 

االعتماد على أنفسهم 

أصبح العبء كبيرًا على العوائل العراقية مع بداية العام الدراسي 

الجديد والدوام الحضوري للتالميذ والطلبة، بعد فترة طويلة 

من العزلة والتباعد االجتماعي والتعليم اإللكتروني إثر جائحة 

كورونا. 



تعبير الزوج
بعنوان )أحبك(  بدأت فكرة ورشة عمل 

غير  اسم  )أمل،  السيدة  شكوى  من 

في  األخرى  األسماء  هي  كما  حقيقي 

التي  سنة(   38 صيدالنية،  املادة،  هذه 

مع  الجافة  العاطفية  حياتها  لي  شكت 

وزوجها  أمل  أيضا.  الصيدلي  زوجها 

بإرادتهما  الصحة   وزارة  في  يتعينا  لم 

زوجها،  لوالد  الكبيرة  الصيدلية  إلدارة 

أصبحت  ثم  ومن  معروف،  صيدلي  وهو 

ابن  ولهما  الخاصة  صيدليتهما  لديهما 

وحيد في املرحلة االبتدائية. 

غير  اسم  )ليث،  زوجها  إن  أمل  قالت 

كلمة  لها  يقل  لم  سنة(   39 حقيقي، 

والدة  مع  "ربما  سنوات،  منذ  )أحبك( 

معي  تصرفاته  "كل  وأضافت  ابننا"، 

سواء في البيت او في الصيدلية تخيفني، 

أن  املستحيل  من  له،  فعلت  ومهما 

سعادتي  لي  تعيد  التي  الكلمة  يسمعني 

وهي )أحبك( !"

سألتها بماذا تخيفها تصرفاته، مثال هل 

هو مقصر في واجباته البيتية والزوجية، 

أخرى  مرة  سألتها  النفي..  جوابها  وكان 

الى  معه  الذهاب  على  يرغمها  كان  إن 

بالتعب،  تشعر  كانت  إن  الصيدلية 

لها  قال  بأنه  وأضافت  "أبدا"،  وأجابت 

مرارًا إن كان العمل في الصيدلية يتعبها 

البيت  بأعمال  مشغولة  كزوجة  ألنها 

تركها  من  لديه  مانع  فال  االبن،  وتربية 

مقصرًا  كان  إن  أيضا  وسألتها  العمل.. 

واحتياجات  املالية  متطلباتها  في  معها 

البيت ومصاريف مدرسة ابنهما.. وللمرة 

الثالثة نفت وأكدت أنه خصص لها راتبًا 

ال  بأن  وطالبها  الصيدلية،  من  شهريًا 

وبأنه  البيت  على  دينارًا  منه  تصرف 

 عن أنه 
ً
كريم جدا معها ومع ابنهما فضال

ال يتردد في مساعدة أي فرد من عائلتها 

إن كان في ضائقة مالية..

للحب تعابير أخرى
عن  يعبرون  ال   

ً
رجاال هناك  إن  لها  قلت 

بعد  والسيما  )أحبك(  بكلمة  الحب 

يعبرون  إنما  الزواج،  من  اثنتني  او  سنة 

الزوجة  مع  بتصرفاتهم  الحب  هذا  عن 

وشؤون البيت. وشرحت لها  باختصار أن 

ليثًا )زوجها( ال يحبها فقط، انما يحبها 

أن  جهده  بكل  ويحاول  ويقدرها  جدا 

يشعرها بمدى حبه لها، لكنها، وبنظرتها 

ألجلها  يفعله  ما  كل  تتناسى  العاطفية، 

وابنهما، وتتوقف عند كلمة )أحبك(..

ورشة )أحبك(
عنوانها  التي  العمل  ورشة  عن  وأعلنت 

أن  وأدهشني  )أحبك(،  أسلفت  كما 

عدد الرجال الذين سجلوا فيها أكثر من 

سيشكون  أنهم  مسبقا  وعرفت  النساء، 

من الطرف اآلخر الذي ال يريد أن يتفهم 

مواقفهم، إن كان هذا الطرف زوجة أو 

وبدءا،  أمًا..  أو  شقيقة  أحيانًا  أو  حبيبة 

طلبت من املتزوجني أن يدعوا زوجاتهم 

رفضن  إن  األقل  في  االستماع  الى 

الورشة  كانت  املرة،  هذه  املشاركة.. 

انخفاض عدد اإلصابات  حضورية، مع 

وجوب  مع  ولكن  لله،  الشكر  بكورونا، 

إحضار بطاقة التلقيح كشرط للمشاركة 

في  االجتماعي  التباعد  مراعاة  مع 

املشاركات  من  أمل  وكانت  القاعة. 

أيضا..  باملشاركة  ليثًا  زوجها  وأقنعت 

مختلفة،  أعمار  من  املشاركون  كان 

واألكبر  العشرين  في  كان  األصغر 

مهن  ومن  والستني  الخامسة  في  كان 

أعمار  من  املشاركات  كذلك  مختلفة، 

املشاركني  على  ينبغي  مختلفة..  ومهن 

التي  الوسيلة  عن  بصراحة  يتحدثوا  أن 

يعبرون بها عن الحب، وعلى املشاركات 

املناقشة إن كانت هذه الوسيلة تمنحهن 

االطمئنان..

يخاف على مستقبلها 
املشاركني  أصغر  محمد،  الورشة  بدأ 

بالوقت  يعمل  جامعي  طالب  وهو  عمرًا، 

ويفكر  للفخاريات  ورشة  في  نفسه 

كلية  في  التخرج  بعد  خاص  بمشروع 

عالقة  إن  محمد  قال  الجميلة..  الفنون 

التي  )نهى(  بجارته  تربطه  جميلة  حب 

األول  الصف  وفي  واحدة  بسنة  تصغره 

من كلية الطب وأن األهل -أهله وأهلها- 

الجيران،  كذلك  بعالقتهما،  يعرفان 

جدا  ومحترمة  نظيفة  عالقة  ألنها 

أصبحت  أن  ومنذ  االرتباط..  ونهايتها 

يقلل  أن  محمد  ارتأى  طب،  طالبة  نهى 

الى  يدعوها  يعد  ولم  معها  مكاملاته 

الذهاب  او  السينما  في  فيلم  مشاهدة 

معًا الى أحد املقاهي لشرب )استكان( 

وال  ميالدها  عيد  ينسى  ال  لكنه  شاي، 

بحبه  فيه  صارحها  الذي  اليوم  ينسى 

بوردة وهدية مناسبة مع  لها  ويبعث  لها 

يعد  لم  أنه  تشكو  بدأت  ونهى  شقيقته.. 

يحبها، وال تريد أن تتفهم بأن تصرفاته 

وتحافظ  بدراستها  تهتم  أن  ألجل  هذه 

على تفوقها وتعبر عن مدى حبها لها من 

خالل خوفه على مستقبلها.

الِعشرة أكبر من )أحبك(
)عزيز  عمرًا  املشاركني  أكبر  أما 

من  لستة   
ّ

وجد متقاعد  محاسب  وهو 

بزوجته،  ارتبط  إنه  فقال  األحفاد( 

املرحلة  في  كانا  حني  عمره،  حبيبة 

الثالثة من دراستهما الجامعية وكانا في 

الصف نفسه في كلية اإلدارة واالقتصاد، 

ويعترف بأن زوجته تحملت الكثير، فهي 

كانت موظفة وأم، وهو جندي مكلف في 

الحرب، وكانت حياتهما رغم مصاعبها 

الذين  األبناء  زواج  بعد  لكن  مريحة، 

أصغرهم يسكن معهم، ولكن في الطابق 

الثاني، أصبحت الزوجة تشعر بالوحدة 

وتريده على مدار اليوم أمامها وأن "أقول 

لها أحبك على رأس كل ساعة مثل نشرة 

على  جدا  يحبها  هو  بينما  األخبار".. 

بكلمة  يجرحها  أن  يحاول  لم  طريقته، 

سنة،  ألربعني  الزوجية  حياتهما  طوال 

وكان غالبا ينسى عيد زواجهما سابقا، 

أصبح  لوحدهما،  أصبحا  أن  منذ  لكن 

يفاجئها  ودائما  تذكره  على  حريصا 

ويحاول  اليوم  هذا  في  ووردة  بكيكة 

العمر  عن  بعيدا  حديثا  معها  يفتح  أن 

معها  الخروج  على  يحثها  أن  ويحاول 

لزيارة األبناء في بيوتهم وزيارة األقرباء 

واألصدقاء ويحاول اختالق فرص حتى 

تصر  لكنها  صغيرة،  هدايا  لها  يقدم 

"على  قال  وكما  )أحبك(  كلمة  على 

تستمع  الزوجة  كانت  ساعة"..  كل  رأس 

التصرفات  هذه  كل  "اذا  وأجابته  إليه 

قبل  كان  كما  لي  حبك  أن  لي  لتبرهن 

أن  السهولة  فمن  سنة،  أربعني  من  أكثر 

تقول لي أحبك".. أجابها بدوره أن عالقة 

الحب تتحول بمرور السنوات الى ِعشرة 

حلوة تجعلهما ال يستغنيان عن بعضهما 

البعض وهذه العشرة أكبر جدا من كلمة 

)أحبك(..

وأخيرًا..
والزوجات  عامة،  للنساء  نصيحة 

كلمة  فإن  الورشة،  برهنت  كما  خاصة، 

الوحيدة،  الحب  لغة  ليست  )أحبك( 

عن  للتعبير  الوحيدة  الوسيلة  ليست  او 

الحقيقيني  املحبني  فللرجال  الحب، 

وسائلهم املختلفة في التعبير عن الحب، 

لكنها  رومانسية،  النساء  تراها  ال  قد 

تعبر عن الحب، وللمثال وليس الحصر، 

عصيب  ظرف  في  معني  فموقف 

الزوج  ه 
ّ
يكن الذي  الكبير  الحب  يظهر 

لزوجته…

للحب تعابير أخرى 
ال يقوى على قول "أحبك" 

أنسام الشالجي

يتعامل الرجال مع 
الحياة بواقعية أكثر 
من املرأة، حتى إن كانت 
تعمل مثله، في مهنته 
نفسها، او في مهنة 
أخرى، فاملرأة عاطفية 
بطبيعتها وأحيانًا 
ال تستوعب واقعية 
الرجل فتبدأ املشاكل 
التي قد تؤدي الى ما ال 
تحمد عقباه.
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نعم، كلنا نحب أن نكون مدللني. فمن في هذا العالم ال يرغب في أن 
يكون مدلاًل ُيغمر  بالحنان والحب، ال بل ويحظى بتشجيع ودعم 

الدالل  مصطلح  يستخدم  ملاذا  لكن 

يدلل  عندما  والسيما  السلبي،  باملعنى 

األبوان أوالدهما؟ كلنا نعلم أن أي شيء 

آثار  له  الطبيعية تكون  يزيد عن حدوده 

جانبية.

اآلباء  من  الكثير  معرفة  عدم  ورغم 

يتوجب  لكن  للدالل،  السلبية  باآلثار 

تربية  في  تجربتهم  إغناء  عليهم 

التربية  مبادئ  على  باالطالع  أوالدهم 

فرط  عن  القراءة  بتكثيف  الصحيحة، 

الدالل(.(

يواجهون محنة  يحتاج األطفال، عندما 

 
ً
ما في حياتهم، إلى حب إضافي. فمثال

األرض،  على  صغير  طفل  سقوط  لدى 

والديه  حنان  إلى  فقط  يحتاج  فإنه 

مراهق  ُيوَبخ  وعندما  الوقت،  لبعض 

فإنه  بالخجل،  ويشعر  التنمر  بسبب 

يحتاج إلى دعم ومساندة والديه. 

بذور تنشئة الطفل
إن مرحلة الطفولة هي املرحلة التكوينية 

الحاسمة في حياة اإلنسان؛ ألنها الفترة 

األولى  البذور  وضع  فيها  يتم  التي 

في  مالمحها  تتبلور  التي  للشخصية، 

مستقبل حياة الطفل، وهي املرحلة التي 

يشكل فيها الطفل فكرة واضحة وسليمة 

محددًا  مفهومًا  يشكل  كما  نفسه،  عن 

من  يمكنه  ما  النفسية،  وحالته  لذاته 

التكّيف السليم مع نفسه ومجتمعه.

ملاذا يفرط اآلباء في تدليل أوالدهم؟ 

إفراط  في  تتداخل  أسباب  جملة  هناك 

فهل  وإفسادهم،  ألوالدهم  اآلباء  تدليل 

أم  الزائد،  العطاء  أم  الكبير،  الحب  هو 

اإلهمال؟

الشخصي  اآلباء  تاريخ  يكون  قد 

لذلك،  سببني  بأهليهم  وعالقتهم 

اآلباء  عالقة  تكون  عندما  والسيما 

بأهليهم غير سليمة عندما كانوا صغارًا 

  -
ً
–مثال أهليهم  تزمت  مراهقني،  أو 

حِرمانهم  بالتالي  عليهم،  وتسلطهم 

الكثير من األمور، قد تشكل عقدة نقص 

عندهم، حاولوا تعويضها بإفراطهم في 

تدليل أبنائهم.

أصحاب  والسيما  اآلباء،  سعي 

حرمان  دون  الحيلولة  في  الوظائف، 

كل  لتوفير  املستمر  وسعيهم  أوالدهم 

أبناؤهم من  يعاني  ما يحتاجونه، كي ال 

الحرمان الذي عانوه هم مع أهليهم.

اآلباء  شعور  هو  السبب  يكون  قد  أو 

بوظائفهم،  املستمر  النشغالهم  بالذنب 

ساعات  يعّوضون  اآلباء  من  الكثير  ثمة 

وضعف  املنزل  عن  املستمر  غيابهم 

وتلبية  بالهدايا  أوالدهم  مع  تواصلهم 

طلباتهم كافة.

غياب  عن  تعويضًا  املادي  الدالل  فيكون 

الدالل املعنوي أو العاطفي الذي يحتاجه 

األوالد.

الدالل املقبول 
الدالل نوعان: دالل مادي، وآخر عاطفي 

يقوم  أن  هو  املادي  الدالل  )معنوي(. 

كافة  أبنائهم  متطلبات  بتوفير  األهل 

أو من  الهدايا عليهم بمناسبة،  وإغداق 

الدالل  من  النوع  وهذا  مناسبة،  دون 

مبالغ فيه وغير مقبول.

باملقابل هناك الدالل العاطفي واملعنوي، 

فيه.  األهل  يبالغ  أال  شرط  مقبول  وهو 

إلى  الطفل  يحتاج  أن  الطبيعي  فمن 

تتعزز  كي  ومحبتهم،  أهله  عاطفة 

حاجته  ويشبع  االجتماعية  مهاراته 

شخصية  نمو  في  ويسهم  العاطفية، 

متوازنة لديه.

ولكن عندما يفرط األهل في دالل ابنهم 

ه 
ّ

عاطفيًا، فهذا خطأ كبير يرتكبونه بحق

وبحق إخوته.

عدم  املفرط  العاطفي  الدالل  آثار  من 

أبنائهم  بمحاسبة  اآلباء  اكتراث 

عن  والدفاع  السيئة  تصّرفاتهم  على 

ما  دومًا،  ومدحهم  بل  ال  أخطائهم، 

األنا،  وحب  النرجسية  لديهم  ز 
ّ

يعز

اآلخرين  ملشاعر  يكترثون  يعودون  فال 

فيظنون أنفسهم "ملوك زمانهم."   

الفقر والرفاهية
االنحراف  في  سببًا  الفقر  يكون  قد 

لكن  خاطئة،  سلوكيات  إلى  واللجوء 

تسهم  الزائدة  الرفاهية  أن  أيضًا  نجد 

مع  والسيما  االنحراف،  في  بدورها 

واالنضباط  العليا  واملثل  الرقابة  غياب 

بالتربية.

ثالثة ِفخاخ                     
عندما  األهل  فيها  يقع  فخاخ  ثالثة 

عندما  املادي،  عطائهم  في  يبالغون 

الهدايا  من  فائضًا  أطفالهم  يمنحون 

ويسمحون  االول،  املادية  املمتلكات  أو 

التلفاز  أمام   
ً
طويال بالجلوس  لهم 

بذلك  يشجعونهم  فإنهم  والحاسبات، 

على السلوك )اإلدماني( وعلى الرخاء، 

اكتفاء،  دون  املزيد  يطلبون  يجعلهم  ما 

االمتالء  لهم  وفروا  قد  بذلك  فيكونوا 

فارغني  يبقون  بينما  فقط،  الخارجي 

واملهارات  والقيم  املبادئ  من  داخليًا 

منذ  نفوسهم  في  غرسها  يجب  التي 

الصغر.

من  أنفسنا  نحرم  حني  الثاني  الفخ 

تزويد  من  نتمكن  كي  أساسية  حاجات 

غير  أمور  من  يطلبونه  ما  بكل  أوالدنا 

ال  بذلك  فإننا  معظمها،  في  ضرورية، 

روح  لديهم  ننّمي  وإنما  الحب  نمنحهم 

العطاء  في  استمرارنا  فإن  األنانية، 

الشخصية  حاجاتنا  تجاهل  مقابل 

اآلخرين  حاجات  تجاهل  مهم 
ّ
سيعل

واالهتمام بأنفسهم فقط.

غالبية  تحّول  إن  هو  الثالث  الفخ 

مادية،  مجتمعات  إلى  العالم  مجتمعات 

فقيمة  العصرنة.  مخلفات  من  هو 

من  يمتلكه  بما  د 
ّ

تحد باتت  اإلنسان 

أموال وممتلكات )سيارة، منزل، رصيد 

مصرفي(، ال بل إن املشكلة نفسها باتت 

الكبار.  من  بتشجيع  الصغار  عالم  تغزو 

ذات  املالبس  شراء  في  نفرط  فعندما 

املاركات العاملية ألوالدنا، فإننا نشجعهم 

على تقييم أنفسهم من خالل ممتلكاتهم 

 من النظر لقيمهم اإلنسانية.
ً
املادية بدال

الحب  إظهار  في  ترغب  كنت  إذا 

وقتك،  من  املزيد  فامنحهم  ألبنائك، 

تهتم  فمثلما  ثمينًا،  وقتك  كان  لو  حتى 

االهتمام  أيضًا  عليك  فإن  بتعليمهم، 

اللعب  خالل  من  النفسية  برفاهيتهم 

معهم واالستماع إليهم والتحدث معهم، 

كما أن على األبوين تخصيص جزء من 

وقتهما لالستجمام مع أوالدهم.

اعتماد الدالل كحافز                             
أيضًا  األبوين  بإمكان  فإن  كذلك 

أهداف  لرسم  كسبيل  الدالل  استخدام 

أطفالهم، مثل مكافأتهم  بلعبة أو كتاب 

املدرسية  امتحاناتهم  اجتازوا  ما  إذا 

بنجاح باهر.

الحب املتوازن ال يفسد أطفالنا
الطريقة الصحيحة هي أن تحاول دائمًا 

 
ً
الحفاظ على التوازن، فإذا دللتهم قليال

ووافقت على مطالبهم، فعليهم أن يعلموا 

تقدر  وألنك  ألجلهم،  ذلك  تفعل  أنك 

باملثل  جميلك  رد  فعليهم  بهم،  عالقتك 

والحصول  دراستهم  بمضاعفة  أيضًا، 

أن  عليك  كذلك  املراتب.  أعلى  على 

من  بدءًا  فيهم  املعنى  هذا  بتطوير  تبدأ 

فمن  يكبرون،  سوف  ألنهم  طفولتهم، 

الصغر،  منذ  ذلك  يفهموا  أن  األفضل 

فالحب والدالل املدروسان واملتوازنان ال 

يفسدان أطفالنا أبدًا.

من سلبيات دالل اآلباء ألوالدهم
أصعب  من  واحدة  فتلك  أبًا،  كونك 

تدلل  عندما  أنك  إذ  حياتك،  في  املهام 

جدًا،  عليك  معتمدًا  ستجعله  طفلك، 

وجريئًا،  متحديًا  مسؤول،  غير  وسيكون 

ال  قطعًا  لآلخرين.  االحترام  وقليل 

لني، 
ّ
يرغب األبوان في تنشئة أطفال مدل

الحّس  يملكون  ال  أنانيني،  اتكاليني، 

باملسؤولية.

الدالل الزائد 
يفســـد األطفــال                                

ترجمة: آالء فائق                                               
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الحل

صفحة تُعنى بالمشاكل 
األسرية التي تصل المجلة 
عن طريق البريد اإللكتروني 
نضعها  أمام مجموعة 
من المتخصصين بقضايا 
األسرة والمجتمع إليجاد 
حلول لها.

تخصص   / الجنابي  حسن  إيمان  أ.م.د. 

تجيب  تربوي،  وتوجيه  نفسي  إرشاد 

الشابة املرسلة باآلتي:

مرحلة  نكوص  حالة  تعيش  هنا  األم   

عمرية سابقة، أي تعيش مرحلة مراهقة 

قريناتها  كما  تحب،  ولم  تعشها،  لم 

األم  تصرف  لكن  عمرها.  في  الالتي 

ابنتها  عمر  في  بشخص  بارتباطها 

تصرفات  كل  أن  إذ  سوي،  غير  تصرف 

إرادتها،  عن  خارجة  وعي،  بال  هنا  األم 

أو  نفسي  معالج  إلى  حاجة  في  وهي 

بأن  معها  يتكلم  عليها   مؤثر  شخص 

وأنها  صحيحني  غير  وسلوكها  تصرفها 

يجب أن تهتم بابنتها وأال تكون سببًا في 

ضياعها..

نعم، الزواج  حقها الشرعي، لكن بشرط 

لعمرها،  املناسب  الصحيح  االختيار 

أن  إذ  للمشاكل،  ابنتها  تعرض  وأال 

الزوج القريب من عمر البنت ربما ينقل 

ابنتها  إلى  نزواته  بأخرى-  أو  -بطريقة 

عشرات  وهناك  املراهقة، 

مثل  في  حدثت  الحوادث 

هذا الوضع.

أن  فيجب  البنت  أما 

مقرب  شخص  يحتضنها 

 
ً
مثال خالة  أو  خال  لها، 

األب  أهل  أن  اعتبار  -على 

رفضوها- يوفر لها الرعاية 

تتخلى  األم  بدأت  التي 

البنت  دور  وأيضًا  عنها، 

في محاولتها  التقرب -بكل 

وتفهم  أمها  من  طريقة- 

تغيرت  وملاذا  تريد،  ماذا 

معاملتها معها، وأن تحاول  

كثيرًا كي ال تخسر أمها.

األم غريزيًا واجتماعيًا، وفرضها الواقع االجتماعي وأعرافه املتفق عليها. 

أو  عقل   رجاحة  أية  تمتلك  ال  مراهقة(  )أّمًا  نظري  في  صورتها  من  جعل  ذاته  بحد  وهذا 

اتزان.  ال أخفيكم سرًا بما أشعر به حاليًا، وال أي وضع نفسي محطم أعيشه.. فاليوم يمر علّي 

كأنه دهر.. والساعة تمر علّي كأنها سنة.. نفسيتي وشعوري الدائم بوجودي املؤقت في حياتها 

آذياني جدًا وكرهاني فيها.. ليست لدي القدرة على تقبلها كأم حقيقية بسلوكها وأفكارها 

 عن أبي كمكانة، أو حتى كعمر، 
ً
الجديدة ، كما ال يمكنني أن أعتبر زوجها املستقبلي بديال

نفسيتي  على  فقط  ليس  انعكس  التصور  هذا  حياتي،  من  سرقها  غريب  رجل  مجرد  وإنما 

املستقبل  إلى  أنظر  وصرت  سراب،  إلى  تحولت  التي  أحالمي  على   حتى  إنما  ودراستي، 

محصورًا بالخالص من هذا الواقع البائس، أفكاري في التشاؤم تطورت حتى بت أخشى أن 

يصل بها الحال إلى أن ترسلني إلى دار إيواء املشردين واأليتام! 

الدور  تلك  بعض  تحمله  ما  كل  مع  تجاه  أفكاري  تتالطمه  رعب  وأي  ذلك..  حصل  لو  وماذا 

من سمعة سيئة تتراوح مابني قلة الرعاية واالستغالل املادي، وحتى األخالقي.. وأنا املراهقة 

اليافعة! 

مصيري  ما  أرجوكم  ساعدوني  نتيجة..  بال  التفكير  ومن  وحياتي..  ونفسي..  أمي..  من  تعبت 

وكيف أنجو.. وبمن ألوذ؟

إنها أمي ولكن..
)م.س( أرسلت تقول:

 أنا مثل أي بنت مراهقة  يتيمة وحيدة ألمها، كبرت وأنا مقتنعة بحياتي طوال طفولتي، ومن شدة 

اهتمام أمي بي أشعر أن األم في الحقيقة هي حاسة سادسة، فمهما نكبر أو ننضج يبقى حضنها 

أماننا الوحيد، لكن املصيبة املفاجئة كمنت في  تحول أمي.. حبيبتي.. قدوتي.. أماني الالمنتهي إلى 

امرأة ال تمتلك غير مشاعر أنانية!! 

اللذين تحاول أن  تلحق  الوحيد –الجديد- في كيفية أن  تعيش لنفسها وشبابها  فقد صار همها 

الطارئ  السلوك  إلى حد ما! والسيما أن هذا  بالزواج بشباب قريبني من عمري  بهما وتعيدهما 

الذي تقمصته بطريقة غريبة مازلت حتى اآلن  إلى دائرة عمل جديدة،  انتقالها  تلبسها بعد  قد 

ال أفهمه أو أجد له تفسيرًا منطقيًا، وهل يعود عدم فهمي لعدم منطقيته الذي لم يستوعبه عقلي 

القاصر أم لقلة خبرتي املتواضعة في حياة لم تبتعد في أقصى مداها عن حضن أم وجدار بيت 

وسياج مدرسة؟

.. وإلى بيت 
ً
أمي.. سندي.. كل عاملي الواقعي، وحتى االفتراضي، حاولت إرسالي إلى بيت جدي أوال

أقاربنا من جهة أبي ثانيا، كي تتفرغ لحياتها الجديدة.. الذين رفضوا –بدورهم- استقبالي وإيوائي 

بالطريقة التي تريدها أمي التّواقة إلى الغطس في ملذات حياتها الجديدة، التي ال أختلف معها 

 وأخيرًا، لكن بدون التخلي عن مسؤوليات حباها الله في قلب 
ً
في مشروعيتها.. فهذه حياتها أوال

ــًا ــ ــًاأريـــــــــــد حـ ــ أريـــــــــــد حـ



ترجمة / الشبكة

 ivana" األزياء  ومصممة  املصورة  أعلنتها  أزياء  عالمة  هي 

وهي  صربيا،  في  املولودة  دامجانوفيتش"  إيفانا   damjanović

بسبب  لالنتباه  الالفتة  بعالمتها  املوضة  خبراء  لدى  معروفة 

المات"  "كويشي  وتعد  املرأة.  بشؤون  تعنى  التي  الجذابة  تقليعاتها 

اذ  إيفانا،  الصربية  املجوهرات  ملصممة  اإلبداعي  العقل  نتاج 

بدأت فكرة تسمية األزياء في عام 2009، أثناء دراستها التصميم 

الداخلي واألثاث في كلية الفنون التطبيقية في بلغراد. لقد ابتكرت 

إيفانا قطع أزياء مستوحاة من ردود األفعال والعواطف واألشكال 

التي يمكننا أن نراها ونلمسها في الطبيعة، لكن بلمسات معمارية 

هندسية.

أو  الحصى  لعد  يستخدم  اليابانية  اللغة  في  "كويشي"  ومصطلح 

الحجارة نظرًا لكونها صلدة وخالدة، إذ يحمل االسم قوة ونفوذًا 

لشخصية صاحبه، أي الشعور بالهيبة. وقد قامت إيفانا بنقل تلك 

املفاهيم من خالل تصاميم مجوهراتها، وأيضًا تصويرها لقطات 

جامعة من عروض أزيائها غير التقليدية، التي تتمثل بقوة الداخل 

وهشاشته أيضًا، كما أنها ركزت على إعالء شأن الذات وانتشال 

العالمات  نبذ  طريق  عن  الجسد  واستغالل  التسليع  من  املرأة 

ما  ترسيخ  على  يقوم  مفهوم  أي  ترفض  فهي   املغرضة،  التجارية 

يمكن تسميته "تسليع املرأة"، أو "تشييئها." 

 ،"Lamat" دامجانوفيتش لها أيضًا عالمة فرعية أخرى تحت اسم

وتنفذ  تنتج  إذ  الجلد،  من  فريدة  أصناف  إنتاج  على  تركز  وهي 

ذات  "المات"  بماركة  املوضة  وأكسسوارات  اليد  حقائب  تصاميم 

أفكارها  تستقي  التي  اللون،  أحادية  واألشكال  املعماري  الشكل 

املصمم  عالمة  في  أيضًا  األسلوب  هذا  ونالحظ  املستقبلية.  من 

إلى  أقرب  التصميمية  األشكال  جعل  في  حربة  حسني  العراقي 

املعمارية منها إلى التشكيلية.

"كويشي المات" 
ومعمارية أزياء إيفانا

K
oi

sh
i L
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atLamat
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ازيـــــــــــــــــــــاءازيـــــــــــــــــــــاء



تعتبر اليخنة من األطباق التي ال تحتاج إلى 

وقت طويل في إعدادها، وتمتاز باحتوائها 

التي  الغذائية  العناصر  من  الكثير  على 

نحتاجها، كذلك تتميز هذه األطباق بتنوع 

املكونات وسهولة تحضيرها، ومن املمكن 

أن تكون أطباقًا مناسبة لألشخاص الذين 

يتبعون نظامًا غذائيًا معينًا.

 تحتوي الفاصولياء الخضراء على الكثير 

كذلك  املهمة،  والفيتامينات  املعادن  من 

على  الحتوائها  الوزن  إنقاص  في  تساعد 

سعرات  على  تحتوي  أنها  كما  األلياف، 

تقليل  في  تساهم  وأيضا  قليلة،  حرارية 

الطاقة  توليد  في  كذلك  الشهية، 

إضافة  الجسم  يحتاجها  التي 

إلى خفض نسبة الكولسترول 

السيئ في الدم.

املقادير : 
غرام  كيلو  نصف   -1

الفاصولياء  من 

املقطعة  الخضراء 

حسب الرغبة. 

غرام  كيلو  نصف   -2

دجاج  صدر  لحم 

مفروم.

متوسطة  بصلة   -3

مفرومة. 

ثوم  فصوص  ثالثة   -4

مفرومة. 

كرزية  طماطم  حبات  خمس   -5

)صغيرة الحجم(.

6- كوب عصير طماطم. 

7- ثالث مالعق من معجون الطماطم.

8- ملح وفلفل أسود. 

9- مكعب ماجي. 

10- بابريكا )فلفل أحمر حلو(. 

11- دارسني )قرفة(. 

12- ملعقة دبس الرمان. 

13- رشة سكر.

طريقة اإلعداد : 
النار  على  قدر  في  الزيت  يسخن   -1

رشة  مع  ويقلب  املفروم  البصل  ويضاف 

نضيف  ثم  لونه،  يشقر  حتى  يترك  ملح، 

اللحم املفروم.

حتى  النار  على  ويترك  اللحم  ب 
ّ
يقل  -2

العربية،  بلداننا  كل  في  املعروفة  التقليدية  الشرقية  الحلويات  من  البقالوة  تعتبر 

لكن كل بلد له طريقة ونكهة، ويختلف عن اآلخر في صنعها. لكن البقالوة تشترك 

- بمجملها- بالعجينة الرقيقة والطعم اللذيذ واملكونات األخرى التي تزيدها مذاقًا 

رائعًا. وتحرص البيوت الشرقية على إعدادها وتناولها في مواسم 

األعياد وفي شهر رمضان املبارك.

املقادير: 
1- علبة من عجينة البقالوة الجاهزة.

2- ثالثة أكواب من الجوز املطحون )خشن(. 

3- ملعقتان كبيرتان من الدارسني )القرفة(.

4- كوب من الزبدة املذابة مع نصف كوب من السمن املذاب.

مقادير مكونات الشيرة )القطر(: 
1- كوبان من العسل. 

2- كوب ماء.

3- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. 

4- نكهة )فانيليا أو هيل(.

طريقة اإلعداد :
عصير  نضيف  ثم  يغلي،  حتى  ويترك  النار  على  قدر  في  املاء  مع  العسل  نضع   -1

الخليط  ويترك  الرغبة(،  )حسب  النكهة  نضيف  بعدها  بامللعقة،  ونحرك  الليمون 

على النار ملدة دقيقة ثم يرفع عن النار ويترك ليبرد.

تتجانس  حتى  الشيرة  من  قليلة  وكمية  الدارسني  مع  الجوز  نخلط  وعاء،  في   -2

املكونات.

3- نقّطع رقائق العجينة بحجم صينية الفرن املستخدمة .

4- ندهن صينية الفرن بمزيج السمنة والزبدة املذابة، ثم نضع رقاقة من 

العجينة، ندهنها ونغطيها بعجينة أخرى تدهن أيضًا، ونكرر العملية حتى 

نحصل على سبع طبقات من الرقائق بعضها فوق بعض.

بوضع  نبدأ  ثم  العجينة،  فوق  والدارسني  الجوز  مزيج  من  طبقة  ننثر   -5

حتى  املذاب،  والسمن  بالزبدة  تدهن  طبقة  كل  العجينة،  من  أخرى  طبقة 

نحصل على خمس طبقات وندهن سطح البقالوة بالزبدة والسمن.

6- نقّطع البقالوة حسب الشكل الذي نرغب فيه، وتخبز في فرن ساخن ملدة 

30 دقيقة، أو حتى يشقر لونها، ثم نخرجها من الفرن ونسكب الشيرة عليها 

عند إخراجها من الفرن وهي ساخنة، وتقدم مع فنجان من القهوة.

مالحظة : من املمكن استخدام نوع آخر من املكسرات غير الجوز، كالفستق الحلبي 

أو الكاجو أو البندق )حسب الرغبة واملتوفر(.

)يخنة الفاصولياء الخضراء 
بلحم الدجاج المفروم( 

)بقالوة الجوز بالعسل 
والدارسين( 

الفاصولياء  نضيف  ثم  بنيًا،  لونه  يصبح 

املقطعة.

الفاصولياء  مع  املفروم  الثوم  يضاف   -3

ب املكونات جميعًا مع رشة ملح أخرى 
ّ
وتقل

وفلفل أسود. 

ملدة  متوسطة  نار  على  الخليط  يترك   -4

الطماطم  عصير  نضيف  ثم  قصيرة، 

والطماطم الكرزية ونقلب، ويترك الخليط 

معجون  نضيف  ثم  مكوناته،  تمتزج  حتى 

ماجي،  ومكعب  الرمان  ودبس  الطماطم 

ونترك  الخشبية،  بامللعقة  املكونات  ب 
ّ
ونقل

الخليط حتى تمتزج املكونات جميعًا.

ونغطى  املغلي  املاء  من  كوبني  نضيف   -5

القدر، بعد خمس دقائق نضيف الدارسني 

ب املكونات. 
ّ
والسكر والبابريكا، ونقل

حتى  متوسطة  نار  على  الخليط  نترك   -6

كثيفة  املرقة  وتصبح  اليخنة   قوام  يثخن 

نوعًا ما.

أو  الرز  مع  ساخنة  تقدم   

ن  تزيَّ أن  بعد  الخبز 

نس  و لبقد با

املفروم.

الكمية تكفي 5 أشخاص 

تغريد العبدلي 

الكمية تكفي 10 أشخاص 

السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )394394( ( 3030 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya91 90

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ــخ ــ ــ ــب ــ ــ ــط ــ ــ ــخم ــ ــ ــب ــ ــ ــط ــ ــ م



االسـد
HOROSCOPE

السرطــان الكلمات االفقية

الكلمات االفقية

الجــوزاء

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلالقـوس

الدلـــوالجــديالحــوت

الكلمات 
المتقاطة

التأثيرات الفلكية )لهذه الفترة(

صاحبة الصورة فنانة عراقية

علم  مؤسسي  من  فرنسي  كيميائي  2-عالم 

االحياء الدقيقة في الطب

3-نفشل, توضع فوقه االشياء 

4-ملع واضاء، من االقوام القديمة 

5-لالكل، لالنفجار، في الرياضيات)م( 

6-ممثلة فرنسية راحلة

الحرف  ناقص  املاني  العب  7-لباس)م(، 

االخير

8-نصف ريكاردوس

9-تراسل فوري )م(

10-غم، خصم)م( 

1-محافظة عراقية 

2-لك باالنكليزية ,من الفواكه، نصف بمبي

وميض،  نصف  فرنسي،  قدم  كرة  3-نادي 

موصولة 

4-دولة اوروبية، مادة قاتلة 

5-شتم، قصير باالنكليزية 

6-قائد عسكري فاتح االندلس

7-ندم، العب كرة قدم برازيلي 

8-مرتفع ارضي)م( 

9-نصف بوكا، ملك الغابة  

10-جهاز مراقبة.

ال شــك إننــا نمــر بأصعــب فتــرة فلكيــة قــد تتــوج قريبــا بمتغيــرات 

ــه  ــي حال ــه ف ــا نفس ــر من ــد الكثي ــد يج ــذا ق ــدا ل ــرة ج ــة كبي عاملي

مــن التعــب والكســل وعــدم الرغبــة بمواصلــه نشــاطاته دون 

ــر.  ــبب ظاه س

 مــا ينعكــس ســلبا علــى حالتــه النفســية علــى الرغــم  مــن حالتــه 

الطبيعيــه.

ــا  ــب مزاجن ــد ينقل ــا فق ــدور حولن ــا ي ــكل م ــر ب ــا نتأث ــك أنن الش

بشــكل مفاجــئ ودون ســابق إنــذار مــا يجعلنــا فــي حيــرة نتيجــة 

ــيولوجيتنا. ــي فس ــل ف ــذا الخل ه

والكســوف  الشمســية  كاالنفجــارات  فلكيــة  أوضــاع  هنــاك 

والخســوف ونحــن نعيــش فــي ظــل ظاهــرة نســق تمثــل عاصفــة 

مغناطيســية كبيــرة تؤثــر بــكل شــيء مــن حولنــا علــى الرغــم مــن 

ــاة  ــر الحي ــض مظاه ــي بع ــر ف ــا توث ــة لكنه ــر طبيعي ــا ظواه أنه

ــة. كاف

وهــذا أيضــًا  ينطبــق فــي ظاهــرة القمــر بــدرا حيــث تــزداد 

ــاد  ــزر وازدي ــد والج ــرة امل ــامنا وظاه ــي أجس ــوائل ف ــة الس حرك

ــرة  ــا مؤث ــي نعده ــر الت ــن الظواه ــات. م ــض الحيوان ــة بع عدواني

هــي نتيجــة صنــع الكواكــب زوايــا فيمــا بينهــا وهــذا اثبــت علميــا 

فــي مجــال االتصــاالت وكثــرة الحــوادث أملســجلة وهــذا يعطينــا 

االنطبــاع الســلبي عنــد التصــرف بنــوع مــن العنــف أو العصبيــة 

أو رد فعــل غيــر منســجم مــع الحــدث وغالبــا نتصــرف وفــق آليــة 

ــي ــر خف ــة ذات تأثي مبهم

األبراج : إعداد الباحث الفلكي علي البكري

الشــريك.عليكم فهــم طبيعــة أنفســكم 

الشــريك  مــع  بمواجهــة  زجهــا  وعــدم 

التوتر.تبــدو  العاطفــي وتجنــب إظهــار 

عليكــم هــذا اليــوم االنهمــاك كثيــرا فــي 

تلبيــة متطلبــات إضافيــة قــد ال يســعفكم 

الوقــت لتنفيذهــا.  

بحاجــة  وتبــدون  انشــغاالتكم  تــزداد 

إلــى الكثيــر مــن الدعــم لتولــي مناصــب 

جديــدة .البعــض لديــه الفرصــة للقيــام 

إيجــاد  يحــاول  مــن  وهنــاك  بســفر 

فرصــة للعمــل فــي قطــاع الســياحة تبــدو 

عواطفكــم فاتــرة ومشــوبة .

.تنفقــون بشــكل كبيــر لهــذا الوقــت علــى 

الرغــم مــن تذمركــم مــن بعــض مطالــب 

العائلــة .شــعوركم النفســي يضعكــم فــي 

ــًا  ــم ضغط ــد لك ــذات  يول ــع ال ــة م مواجه

ــي  ــوع ف ــم الوق ــبب لك ــد يس  ق
ً
ــال متواص

ــرة . ــذه الفت ــة له ــاء مهني أخط

قــد  تتحســن أوضاعكــم وهنــاك تحــول 

عليكــم  املهنيــة  فرصكــم  علــى  يطــرأ 

اإلفــادة مــن ذلــك حــذار مــن اإلفــراط فــي 

ــدروس  ــر م ــكل غي ــرك بش ــد آو التح الجه

أجواؤكــم االجتماعيــة فاعلــة لهــذا الوقــت 

لــذا عليكــم تقديــم مقترحاتكــم.

.فــي هــذا الوقــت تــزداد فــرص التقــارب 

العاطفــي لكــم وتنجحــون فــي االرتبــاط 

مــن خــالل خطبــة او زواج فرصــة إلعادة 

الحيويــة لعالقاتكــم الزوجيــة املتوتــرة 

بمتابعــة  تنشــغلون  املاضيــة.  للفتــرة 

ــل . ــئون العم ش

.يبــدو عليكــم الحمــاس الكبيــر وكثــرة 

الحركــة يقــف الحــظ لدعــم مشــاريعكم 

وخطواتكــم لــذا عليكــم املبــادرة لكســب 

الوقــت وتحقيــق مطلــب واالســتفادة مــن 

الظــروف املحيطــة بكــم .بوســعكم إتمــام 

ســفرة خارجيــة أو داخليــة بنجــاح.

محاوالتكــم للقيــام بســفر تبــدو بحاجــة 

أمامكــم  وتبــدو  الدعــم  مــن  ملزيــد 

األمــور غيــر مريحــة البعــض يحــاول 

لغــة  تعلــم  دورة  أو  اختبــار  اجتيــاز 

عليكــم عــدم االنقيــاد لالســتفزاز لهــذه 

الفتــرة.

أمامكــم فرصــة ماليــة مهمــة تحســن 

مــن  هنــاك  الوظيفــي  أدائكــم  مــن 

ــوا  ــى عمــل جديــد فقــط كون يحصــل عل

ملــا  تنتبهــوا  ان  هدوءا..عليكــم  أكثــر 

ــاية  ــون لوش ــد تتعرض ــم فق ــدور حولك ي

مــن احــد املحيطــني بكــم.

وتيــرة  مــع  فاتــرة  أمزجتكــم  تبــدو 

عمــل متصاعــدة والكثيــر يشــعر بجــو 

نفســي مربــك  ممــا يتســبب فــي تراجــع 

صحتكــم ويبــدو عليكــم التعــب   عليكــم 

مــن  أكثــر  أنفســكم  تحميــل  عــدم 

طاقتهــا.

يعــد وقتــا ايجابيــا ملــن يرغــب القيــام 

بســفر وينجــح البعــض منكــم فــي إيجــاد 

فرصــة للعمــل مــع شــركات خارجيــة او 

العمــل فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال.

عليكــم االهتمــام كثيرا برغبات  الشــريك 

ــرة. ــذه الفت ــالل ه ــي خ العاطف

فــي  ونشــاط  كبيــرة  بطاقــة  تتمتعــون 

القيــام بمبــادرة كمــا يلعــب الحــظ دورا 

كبيــرا فــي حصولكــم علــى مطالــب . 

تحــول كبيــر فــي أوضاعكــم النفســية 

والصحيــة وهنــاك مــن يســتطيع القيــام 

ــح . ــي ناج ــفر خارج بس

ــت  ــذا الوق ــم له ــط أعصابك ــم ضب عليك

نتيجــة شــعور ســلبي يتولــد بســب الزوايــا 

او  بمبــادرة  القيــام  تجنبــوا  التكوينيــة 

التحــرك بــكل طاقتكــم عليكــم تأجيــل 

بعــض املواضيــع الخارجيــة واالهتمــام 

ــة. ــب العائل بمطال

وهللا اعلم
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حاولت جاهدة اإلمساك بأعصابي لئال يفتضح 
أمري، وانتهت الجلسة بتحديد موعد الخطوبة 

والزواج الذي كان سريعًا وسط استغرابي, بل 
حتى أختي الصغيرة علقت على األمر بــ "هذا 

أسرع زواج عرفته."

الميزان

خاصمُت القلب الذي نبض بعشقك األبدي, يوم أطلقُت له 
عنان الحب والراحة معك, كنُت آنذاك مخطئة بحق قلبي..

ثم ما أدراني أن السنوات تحوك لي حباًل من مسد, ألبقى 
أسيرة القلب ما عشت من أيام.. ما عشت من أيام..

سهام العشق والفراق
رجاء خضير

في

بعد  العامة  األماكن   )ف( في أحد 
ُ

التقيت

أن  طلبت  معها  حديث  وبعد  طويل,  فراق 

تقص علّي حكايتها الغريبة, وتم لها ذلك..

قالت )ف(:

الكبرى  أنا  بنات,  ثالث  أننا  تعرفني  أنِت 

بينهن، كانت أجنحة السعادة ترفرف على 

األجنحة  هذه  تساقطت  فجأة  لكن  بيتنا, 

والدي  أُصيب  إذ  األخرى,  تلو  الواحدة 

إلى  انتقل على إثرها  بسكتة قلبية مفاجئة 

فبعد  بذلك,  الحزن  ينتِه  ولم  الله..  رحمة 

لم  مرض   إثر  والدتي  به  التحقت  أشهر 

والظالم  الحزن  خيم  وهنا   ,
ً
طويال يمهلها 

على بيتنا.

دراسية  مراحل  في  الثالث  األخوات  نحن 

وقعت  فقد  بينهن,  الكبرى  وألنني  مختلفة, 

وللبيت,  لهن  شيء،  كل  مسؤولية  علّي 

لم  التي  الحبيبة  خالتي  بذلك  ساعدتني 

تنقطع عنا أبدًا, بل كانت زيارتها تستغرق 

أيامًا عديدة عندنا.

نفرح  كنا  جميعنا  بل  لها،  أرتاح   
ُ

كنت

بزيارتها لنا, فقد شعرنا بحنانها علينا، وال 

ابنها  أحب  صباي  منذ   
ُ

كنت إذ  أنا،  سيما 

األكبر )ع(، لكني لم أبح بهذا الحب الذي 

الله(  )رحمها  أمي  فقط  سنواتي،  مع  كبر 

إنسان  ألنه  باألمر  وفرحت  ذلك،  اكتشفت 

أن  مني  وطلبت  باهر،  مستقبل  وذو  مثقف 

يبقى املوضوع سرًا بيننا )نحن االثنتني(...

أضافت )ف(:

)ع(  لي  وجد  الجامعة  في  تخرجي  بعد 

هناك،  فعملت  لصديقه,  شركة  في   
ً
عمال

وكان بني فترة وأخرى يأتي لزيارة صديقه, 

 أفسر هذه الزيارة ملصلحتي.
ُ

أما أنا فكنت

 مخطئة في ذلك.. 
ُ

آه.. وألف آه.. كم كنت

وفي يوٍم طلبت خالتي منا )نحن األخوات( 

قلبي  طار  خاص,  بموضوع  إلينا  التحدث 

لشدة  قفصِه  من  الخروج   
ُ

يريد فرحًا, 

البنها  خطيبة  ستطلبني  بالتأكيد  فرحِه, 

 
ً
 قليال

ُ
 كثيرًا.. لكني تأنيت

ُ
)ع( الذي أعشقه

لئال أكشف نفسي أمامهم, ألستمع لحديثها 

بدوار   
ُ

شعرت حتى  منه  انتهت  إن  ما  الذي 

خالتي  قالت  فقد  توازني..  أفقدني  شديد 

"أبلغكن يا بنات أختي الغالية أن ابني )ع( 

طلب يد أختكن الوسطى خطيبة له, بل إنه 

سألتها  وأنا  الصغر,  منذ  ويحبها  يعشقها 

هي  وها  تمانع,  فلم  املوضوع  في  رأيها  عن 

أوافق  فأجابت  أخرى،  مرة  نسألها  أمامنا 

عليه زوجًا يا خالتي فأنا أحبه ايضًا !!"

لئال  بأعصابي  اإلمساك  جاهدة  حاولت 

بتحديد  الجلسة  وانتهت  أمري،  يفتضح 

سريعًا  كان  الذي  والزواج  الخطوبة  موعد 

الصغيرة  أختي  حتى  بل  استغرابي,  وسط 

زواج  أسرع  "هذا  بــ  األمر  على  علقت 

عرفته."

 ثم قالت:
ً
صمتت )ف( قليال

تزوجت أختي من )ع( وانتقلت للعيش معه 

أحزاني  مع   
ُ

فبقيت أنا  أما  خالتي,  بيت  في 

ودموعي التي لم تتوقف..

هل هو خطئي أنني لم أعترف له بحبي, أو 

 إلى خالتي و...و....
ُ

لم أبلغ ما أحسه

واحد  طرف  من  حٍب  قصة  وأد  القدر  لكن 

فقط!

وهكذا سارت حياتنا..

وحققت  كثيرًا,  عملي  في  نفسي  شغلت 

مستوى  على  ليس  فيه،  باهرة  نجاحات 

أيضًا،  املحافظات  وفي  بل  العاصمة، 

وألمانتي وخبرتي في عملي تقدم لخطبتي 

نصيبهم,  الرفض  كان  ولكن  الكثيرون, 

فالقلب عشق واحدًا, هو محّرم علّي اآلن!!

الصغرى,  شقيقتي  مع  حياتي  وأمضيت 

دراستها,  فيه  أتابع  وقتًا  لها  وكرست 

والسيما أنها في السادس اإلعدادي وكانت 

يعني  وهذا  الطب,  كلية  دخول  في  ترغب 

بعد  هذا.  حلمها  لتحقيق  كثيرًا  تجتهد  أن 

ُسّر  شهور وضعت أختي طفلها األول الذي 

 كثيرًا، وكنت 
ُ

به الجميع, وأنا أيضًا أحببته

 أنا أمه 
ُ

 لكنت
ً
أفكر لو أنصفني القدر قليال

اآلن، ولكن هو ابن عشقي وابن أختي.

نجحت أختي الصغرى وحصلت على معدل 

يؤهلها دخول كلية الطب التي طاملا حلمت 

 إقامة حفل صغير لصديقاتها 
ُ

بها, وقررت

أسعد  من  الليلة  هذه  وصارت  وأقاربنا, 

يومني  فبعد  أنا!  حكايتي   )!( لوال  الليالي 

خالتي  بي  اتصلت  الحفلة  هذه  إقامة  من 

معي،  الطفل  آلخذ  أزورهم  أن  وأبلغتني 

سألتها بفزع: ملاذا يا خالتي؟

)ع(  أصيب  لقد  شديد:  بحزن  أجابت 

وأختك بفايروس كورونا!

أجد  لم  اليهم,  وأسرعت  الهاتف  أغلقت 

طبيبهما  قرر  فقد  )ع(,  زوجها  وال  أختي 

لخطورة  فورًا  املستشفى  إلى  نقلهما 

خالتي,  رافقتهما  وقد  الصحي،  وضعهما 

الصغيرة,  خالتي  ابنة  عند  الصغير  ليبقى 

البيت  إلى  وعدت  حاجاته  مع  منها  أخذته 

 ابني..
ُ

 به جيدًا، كنت أحسه
ُ

واعتنيت

منعوا  فقد  املستشفى,  في  أختي  أزر  لم 

من  وخشية  وضعها  لخطورة  الزيارة  عنها 

انتقال الفايروس إلى اآلخرين، أما زوجها 

إلى  وعاد  الشفاء  إلى  يتماثل  بدأ  فقد  )ع( 

البيت, أما أختي فقد رقدت في املستشفى 

أيامًا عديدة، وبعدها كانت الصدمة: فجأة 

توقفت رئتاها وقلبها لتسلم روحها إلى الله.

من  تر  لم  شابة  هي  عليها,  حزننا  اشتد 

الحياة شيئًا، ولم ترتِو من حب طفلها بعد, 

وهو لم يرتِو من حليب وحنان أمه؟

ط علينا, لكن األيام بددت 
ُ

يا لقدرنا الذي خ

حزني بحبنا للطفل البريء الذي بقى فترة 

طويلة عندنا, إذ لم تقَو خالتي على رعايته 

ِلكبر سنها وأمراضها.

كاملعتاد،   
ُ

طفله ليرى  )ع(  جاء  يوٍم  وفي 

ال  وأن  حديثه  إلى  االستماع  مني  وطلب 

يأتي  بعدها  ثم  بحديثِه,  أفكر  بل   ,
ُ

أجيبه

قراري.

القضية  لصاحبة  )والحديث  )ع(  لي  قال 

ف(:

صارحني بأنه يريدني زوجة له, ألن الطفل 

وأنا متعلقان ببعضنا, واألفضل للجميع أن 

تأخذي مكان أختك! وهنا اندلعت ثورة في 

 به أن يسكت ويخرج من 
ُ

أعماقي وصرخت

البيت فورًا.

فوجئ عند سماع إهانتي له وبقي صامتًا!!

غير  وهو  فخرج  الباب,  نحو  إليه  وأشرت 

بوقت  خروجه  بعد  خالتي  لتأتي  مصدق، 

 مواقفها 
ُ

قصير, وأثناء حديثها معي نسيت

قاسيًا  كالمًا  وأسمعتها  معنا  النبيلة 

في  أضمرته  عما  لها  وأفصحت  وجارحًا, 

الحب  هذا  ابنها,  تجاه  سنني  منذ  نفسي 

عذبني  الذي  أمي،  سوى  تعرفه  لم  الذي 

.
ً
طويال

وسألتها: هل تريدين مني أن أصبح زوجته 

الثانية، بعد ماذا؟ بعد وفاة شقيقتي؟  

ألكون مربية لولدِه؟! أم ماذا؟ أنا أرفضه.. 

.
ُ

وأكرهه

وأخذت  بيتنا  من  خالتي  خرجت  بعدها 

معها الطفل، فصرخنا أنا وأختي الصغيرة: 

هو ما ذنبه لتأخذيه منا؟!

ردت بقسوة: مساًء ننتظر الرد, إما املوافقة 

وبعد  ابننا.  فالطفل  أبدًا،  ترونه  لن  وإما 

إلى  جميعًا  سافروا  أنهم  عرفنا  يومني 

الخارج.

التي  الغالية  أختنا  ذكرى  أخذوا  معهم 

بحبي  تعرف  أن  قبل  الله(  )رحمها  ماتت 

لزوجها، حتى قبل أن تحبه هي.

ابن  رؤية  إلى  نتوق  الصغيرة  وأختي  أنا 

شقيقتنا ولكن !! 

  هذه هي حكايتي.. مع الزمن..
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والبقباق ياسادة ياكرام هو كثرة الكالم، أو الثرثرة الزائدة عن الحد، بقبق 

املاء، غلى وطفح، وقد طفحت أخبار االرتفاع في معدالت الطالق مؤخرا، فقد 

الساعة،  يوميا، بمعدل 9 حاالت في  لدينا  قرأت إن 210 حالة طالق تحصل 

تاريخ  أعلى معدل طالق في  املاضي  العام  الثاني من  وقد شهد شهر تشرين 

العراق حيث بلغ 8245 حالة..

وبغض النظر عن مسببات الطالق التي التخرج عن نطاق )الوضع املعيشي، 

الفارق  الثقافي،  الفارق  املبكر،  الزواج  االلكتروني،  االبتزاز  السكن،  أزمة 

طبيعية،  اجتماعية  حالة  الطالق  فان  الزائدة(  البقبقة  عن  فضال  العمري، 

الحياة  إفرازات  من  فهي  أكثر،  بمعدالت  وربما  املجتمعات  كل  في  تحصل 

املعاصرة التي تأنف )األحكام املؤبدة(..

إن مجلس  كثيرة، الحظت  نعانيه في ميادين إحصائية  الذي  الفقر  وبخالف 

القضاء األعلى ُيصدر نشرة شهرية موثقة وموثوقة لحاالت الطالق والزواج في 

العراق بحسب املحافظات بإستثناء محافظات كردستان، ملاذا هذا االستثناء 

ال أدري، ولذلك تظل االحصائيات منقوصة ملن يرغب بدراسة املوضوع بشكل 

األحصائيات  عموم  في  الطالق  على  الزواج  يتفوق  أن  الطبيعي  ومن  أعمق، 

املذكورة بمعدل خمسة أضعاف تقريبا.

وقد شاهدت تقريرا تلفزيونيا عن الطالق في أوروبا أشار بشكل ملحوظ الى 

ارتفاع حاالت الطالق ملن هم بعد الخمسني من العمر، وعزا السبب لحاالت 

نفسية ومزاجية يمر بها املرء في هذه املرحلة العمرية، ولم أعثر على دراسة 

الطرفني  بني  البقبقة  فيها  تتعالى  التي  املرحلة  تحدد  املحلي  النطاق  على 

السعيدين.

التي  املواضيع  من  فهو  كثيرا،  املوضوع  هذا  في  بقبقت  إني  ختاما..اعذروني 

تستحق البقبقة !

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

ضابط األمن بالسم 
محمد!

في دار ثقافة األطفال، كان 
هناك موظف عجوز يعمل 

بعقد في قسم التصحيح، وهو 
نموذج أصيل للكثيرين من 
العاملني في هذا القسم، فهو 

ينظم الشعر العمودي، ويحفظ 
الكثير من األحجيات النحوية، 
يحرج بها اآلخرين وباألخص 

من أدباء الحداثة، إال أن 
صاحبنا )ع( زاد على ذلك 
في هوسه بكتابة التقارير 

إلى جميع الجهات، ابتداء من 
السيدة أمل الشرقي وانتهاء 

بأعلى مسؤول، 

-بال  وفرة  فهناك  متطوع،  مخبر  إلى  يحتاج  ال  الزمن  ذلك  في  الحال  أن  والحقيقة 

شك- لدى كل الجهات منهم، لكن )ع( أراد أن يرفد هذا الجانب في ذلك الوقت!.

األغرب أن هذا املخبر املتطوع ال يخفي الكثير مما يفعله، بل كان يحدثنا عنه   في 

أغلب األحيان بفخر وزهو، فمرة عن مشهد رآه في الشارع، ومرة أخرى عن مقال 

 ذلك إنجازًا من إنجازاته. ال أنسى ذات يوم، 
ّ

في صحيفة أو فقرة في اإلذاعة، ويعد

في اجتماع عمل في مكتب املديرة العامة، أن أخرجت السيدة أمل الشرقي رزمة من 

الظروف املفتوحة، وتوجهت بالكالم إلى )ع( بغضب:

تكتبها  الحكومة  هاي  معقولة  التقارير،  هاي  أشوف  ماريد  بعد  )ع(  سيد  -شوف 

بأسبوع؟ هذا مو شغلك، آخر مرة أنبهك وإال أعاقبك!

صمت صاحبنا على مضض، لكنه زاد نشاطه، بل أخذ يرسل تقارير إلى املسؤولني 

اآلخرين في البلد -كما أخبرنا-. ذات يوم جاءنا تنبيه من مركز أمني كان مبناه يواجه 

مبنى دار ثقافة األطفال في الجادرية حينها، فوضع في لوحة اإلعالنات، وكان ينص 

على عدم إيقاف سيارات العاملني في مواجهة ذلك املبنى، وعدم فتح الستائر التي 

 )ع( قلمه وكتب تقريرًا إلى وزير اإلعالم 
َّ

تطل عليه. أثار األمر صاحبنا، وهنا استل

يحتج فيه على أوامر الجهة األمنية، ألنها تتعدى على حقوق جهة حكومية محترمة، 

صديقنا  ومنهم  للكثيرين،  فعله  بما  ث 
ّ

وحد له،  مبرر  ال  ظلم  فيه  التنبيه  ذلك  وأن 

العزيز مالك املطلبي.وهنا جاء وقت مقلب نوعي جديد، ينتظره مالك بفارغ الصبر.

بعد أيام اتفق مع بالسم محمد على تمثيل العملية التالية:

أن  وأبلغه  )ع(  أمامه  يحضر  اللغوي-أن  اإلشراف  قسم  رئيس  وكان   - مالك  طلب 

جهة أمنية قادمة ألخذه بسبب ذلك التقرير. اصاب الرعب صاحبنا، وراح يتوّسل، 

فطمأنه مالك أنه سيساعده قدر استطاعته، ثم قال له: اختبئ في املخزن املقابل، 

وسأقول أنك في عمل خارج الدار.. دخل صاحبنا إلى مخزن صغير لحفظ امللفات 

والحاجات يواجه مكتب مالك، ثم بعد دقائق دخل رجل أمن يشتم )ع( بكالم بذيء، 

ببراعة  دوره  أدى  الذي  محمد،  بالسم  سوى  الرجل  ذلك  يكن  ولم  ويرعد،  ويهدد 

ئه ويرجوه أن يترك األمر له 
ّ

تامة كالعادة. راح مالك، على مسمع من )ع( طبعًا، يهد

ليعرف حقيقة األسباب وراء كتابة التقرير.

بعد قليل، صاح مالك بصاحبنا املختبئ:

"اطلع، عليك األمان"

من  نجاته  حامدًا  مالبسه  ونفض  فأر،  مثل  بالغبار  مالبسه  تلوثت  وقد  )ع(  خرج 

االقتياد إلى مكان مخيف، ثم راح مالك يسأله، عما إذا كان أحد أو جهة ما دفعته 

إلى كتابة تقريره؟

وما إذا كان له نشاط سياسي معاٍد، وهكذا، وصاحبنا يتلّوى خوفًا، ويرجو:

ي شي حسبالي صحيح." "أستاذ مالك معقولة، ما تعرفني؟ أنا بس حبيت أسوِّ

 عن 
ّ

هنا وعده مالك أن يطوي األمر مع تلك الجهة، ولكن طلب منه وعدًا بأن يكف

الدنيا  اشوف  لو  والله  بعد،  "التوبة  يقول:  )ع(  راح  وهنا  جهة،  ألية  التقارير  كتابة 

خربانة قبالي أسد حلقي واسكت."ال ندري بعدها ما الذي حصل، فقد مرت أشهر، 

 عن ذلك؟ ربما فعل.
ّ

لم نعد نسمع بأي جديد مع صاحبنا، فهل كف

بيان الصفدي
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