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أكثر عز يمة 
على مواجهة

 التحديات 

الجيش

سماح أنور: 
ما زلت أحلم 



طه حسين
تصوير/ واثق خزاعي

وهو يدخل عامه الثاني بعد املئة لتأسيسه، مازال الجيش العراقي يحقق الكثير من التقدم على مستوى بناء 
قدراته العسكرية، والسيما القوات البرية التي يمتلك العراق فيها أفضل قوات النخبة عامليًا، املتمثلة بالفرقة 

الذهبية التي كان لها الدور األساسي في حسم املعارك الكبرى ضد تنظيم "داعش" اإلرهابي.

أكثر عز يمة 
على مواجهة التحديات  الجيش

وهو يحتفل بالذكرى الواحدة بعد المئة لتأسيسه..
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على  الجيش  تواجه  كبيرة  تحديات  ثمة 

في  والسيما  والتجهيز،  اإلعداد  مستوى 

السيطرة  في  وقدرته  الحرب،  تكنلوجيا 

ملساعدة  حاجة  دون  من  السماء  على 

خارجية، كما أن األوضاع السياسية تلقي 

َعته.
َ
بتأثيرها على الجيش واستقراره وَمن

يتحلى  جيشًا  اليوم  يمتلكون  العراقيون   

بكل معاني البطولة، لكن هناك الكثير من 

الثغرات يمكن إغالقها، والسيما في ملف 

الجيوش  دخل  إن  فالفساد  الفضائيني، 

يدمرها من دون أن يكلف األعداء إطالقة 

واحدة.

إلى  يستند  مازال  العراقي  الجيش 

فقد  بالوطن،  تؤمن  راسخة  عقيدة 

كشفت  حروبًا  األشاوس  رجاله  خاض 

مسيرة  ولهم  وإقدامهم،  شجاعتهم  عن 

حافلة باالنتصارات وصوالت وجوالت في 

بوجه  والتصدي  الوطن  أرض  عن  الدفاع 

الطامعني والحاقدين.

فهو الجيش الذي قارع أعتى قوة ظالمية 

املتمثلة   الحديث،  التاريخ  عرفها  إرهابية 

في  بسحقها  ونجح  "داعش"،  بعصابات 

وقت قياسي.

تاريخ وحاضر مشرفان
األمنية  للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار 

عالوي،  حسني  الدكتور  والسياسية، 

تاريخًا  يمتلك  العراقي  الجيش  أن  أكد 

في  تأسيسه  فمنذ  مشرفني،  وحاضرًا 

عام  الثاني  كانون  شهر  من  السادس 

مواقف  له  كانت  اآلن،  وحتى   ،1921

وحقوق  قضايا  عن  الدفاع  في  مشرفة 

التي  القوى  كل  ضد  العراقي  الشعب 

 
ً
فضال وعزته،  كرامته  من  النيل  حاولت 

في  الفعالة  ومشاركته  مساندته  عن 

شهدتها  التي  الثورية  الحركات  غالبية 

والحياتي  السياسي  الواقع  لتغيير  البالد 

للشعب العراقي، فيما كانت لهذا الجيش 

العظيم مواقف بطولية كبيرة في مساندة 

عن  الدفاع  وفي  العربية،  األمة  قضايا 

العزيزة  فلسطني  في  العربية  األراضي 

الفعالة  ومساهمته  تشرين،  حرب  وفي 

الحبيبة،  سوريا  أرض  عن  الدفاع  في 

ومساندة الشعب والجيش املصريني إبان 

زالت  ما  إذ  مصر،  على  الثالثي  العدوان 

قصص  تروي  شهدائنا  وقبور  شواهد 

الجيش وتضحياته من أجل  بطوالت هذا 

الشر  قوى  ضد  املظلومة  الشعوب  نصرة 

واإلرهاب العاملي.

خطط لتطوير قدراته
وبني عالوي أن الحكومة العراقية تخطط 

الجيش  وقدرات  إمكانيات  لتطوير 

على  وتحرص  أولوياتها،  ضمن  العراقي 

املتطورة  باألسلحة   التزود  مصادر  تنويع 

والحديثة من مناشئ عاملية معروفة عدة، 

لضمان تفوق قدرات القوات املسلحة على 

اإلجرامية  العصابات  وإمكانيات  قدرات 

واإلرهابية.

تدعم  الحكومة  أن  عالوي  وأضاف 

محليًا  واألعتدة  األسلحة  تصنيع  مشروع 

التصنيع  هيئة  عمل  إعادة  خالل  من 

بصناعة   
ً
فعال باشرت  التي  الحربي، 

العسكرية،  واملعدات  واألعتدة  األسلحة 

الخفيفة واملتوسطة، -كخطوة أولية- لسد 

األسلحة  تلك  من  العراقي  الجيش  حاجة 

متطورة  حربية  لصناعة  بداية  ولتكون 

في البالد من خالل الخطة التي رسمتها 

الحكومة للوصول بالصناعة الحربية في 

يؤمن  الذي  الطموح  مستوى  إلى  البالد 

حاجة البالد من جميع األسلحة واملعدات 

الضرورية. 

قدرات متطورة
أبو  فاضل  الدكتور  األمني،  الخبير 

رغيف، أوضح أن الجيش العراقي يمتلك 

قدرات قتالية عالية املستوى، والسيما في 

التي  الخبرة  خالل  من  البرية  الحروب 

محاربته  في  السنني  مدار  على  اكتسبها 

للقوى اإلرهابية املتمثلة بعصابات داعش، 

التي تعد من أخطر العصابات اإلجرامية 

وأعتاها، إال أن قواتنا األمنية تمكنت من 

لم  قياسية،  مدة  في  وهزيمتها  سحقها 

تتجاوز سنوات قليلة، في حني أن اكثر 

الحرب  تستمر  أن  توقع  املتفائلني 

فإن  لذا  أكثر،  أو  سنة  لعشرين 

العراقية  القوات  صنوف  من  عددًا 

كانت في املقدمة من حيث التصنيفات 

قتالية  قدرات  من  تمتلكه  ملا  العاملية 

اإلرهاب  مكافحة  كقوات  عالية، 

من  واحدة  هي  التي  املثال-  سبيل  -على 

صنوف قواتنا األمنية املسلحة. مشيرًا إلى 

أن سبب تراجع تصنيف الجيش العراقي 

عام-  -بشكل  العاملية  التصنيفات  ضمن 

هو بسبب أن التصنيفات تعتمد على عديد 

 عن عديد األسلحة الثقيلة 
ً
القوات، فضال

والدبابات  كالطائرات  يمتلكها  التي 

واملدرعات والقطع البحرية وغيرها، التي 

تحصى ضمن بيانات التصنيفات العاملية.

الحاجة إلى معدات نوعية متطورة

اإلمكانيات  هذه  أن  إلى  رغيف  أبو  ولفت 

العراقية  القوات  ن 
ِّ
تمك إليها  أشرنا  التي 

املعارك  غالبية  في  االنتصار  تحقيق  من 

الحروب  أن  غير  تخوضها،  التي  البرية 

الحديثة باتت تعتمد بشكل كبير وأساسي 

املعارك  غالبية  أن  إذ  التكنلوجيا،  على 

باتت تحسم من خالل استخدام املعدات 

كالطائرات  تكنلوجيًا  املتطورة  واآلليات 

والطائرات  واملسيرات،  طيار،  بدون 

راداريًا،  كشفها  اليمكن  التي  الحديثة 

تصيب  التي  املدى  بعيدة  والصواريخ 

حروب  عن   
ً
فضال عالية،  بدقة  أهدافها 

خالل  من  عادة  كسب 
ُ

ت التي  املعلومات 

ذات  اتصال  معدات  الجيوش  امتالك 

من  تخوض  ومتطورة  عالية  تكنلوجيا 

لها  معلومات خال حرب 

من  كسب تمكنها 

من  املعركة 

زعزعة  خالل 

العدو  صفوف 

بني  الرعب  وبث 

بإيصال  أفراده 

سير  عن  والدقيقة  الحقيقية  املعلومات 

املعركة  كسب  من  لتتمكن  املعركة، 

إعالميًا.

 وهذا هو أكثر ما تحتاجه قواتنا املسلحة 

معركة  أية  إدارة  على  قادرة  لتكون  حاليًا 

الحاجة  دون  منتصرة  منها  والخروج 

ملساعدة أي طرف دولي آخر، كما يحصل 

التحالف  قوات  مساعدة  خالل  من  اآلن 

الدولي للقوات العراقية من خالل تقديم 

لقواتنا  واملعلوماتي  الجوي  الدعمني 

داعش  عصابات  ضد  حربها  في  املسلحة 

اإلرهابية.
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 تريد نواة املعارضة، التي تجمع قوة من 

التقليدية  قياداته  بنزعة  عرف  إقليم 

بغداد،  عن  االبتعاد  ثقافة  تكريس  إلى 

 
ً
استقالال أكثر  قرار  لصيانة  وسعيها 

حلم  تحت  تجتمع  أن  كوردستان،  في 

عدم  من   
ً
حافال تاريخًا  يواجه  سريالي 

تحت  ويلتئم  واملركز،  اإلقليم  بني  الثقة 

شعار تمثيل تطلعات املواطن.

التجمع  هذا  يكون  أن  من  مخاوف  ثمة 

إسماع  تريد  مستقلة  قوة  عن  إعالنًا 

البرملان  في  نافذة  قوى  إلى  صوتها 

االنشغال  في  تستغرق  وهي  تتجاهلها، 

شكل  إلى  للوصول  شاقة  بمفاوضات 

العراقيون،  ينتظر  التي  الحكومة 

رؤيتها،  والعربي،  اإلقليمي  ومحيطهم 

وربما اإلسهام في رسم مالمحها، لكن 

غائبة  كانت  وإن  التغيير،  حركة  تجربة 

عن "امتداد" فإنها لن تغيب عن "الجيل 

الحركة  تلك  انتهت  فقد  الجديد"، 

املعارضة للحزبني الكورديني التقليديني 

إلى  الجماهير  حولها  تلتف  قوة  من 

لعبة  في  دخلت  عندما  بائسة  نهاية 

جمهورها  فخسرت  الحصص،  تقاسم 

مرة واحدة.

تفاهمات ومكاسب
على  العراقيون  وال  الساسة  يعتد  لم 

وجود معارضة فاعلة تحت قبة البرملان 

دون  من  البالد،  ملصلحة  دورها  تلعب 

ابتزاز، لتحقيق مكاسب في لعبة تقاسم 

الشعارات  تكفي  هل  لكن  املناصب، 

والوعود والتصريحات إلقناع العراقيني 

في  حاضرة  ستكون  أصواتهم  بأن 

البرملان، وأن ثمة اصواتًا تهتف بها؟

تحت  القوانني  من  العديد  شرعت  لقد 

تضمن  وعرقية  طائفية  تفاهمات 

مقابل  سياسي،  ن  مكوِّ جمهور  مصالح 

آخر،  ن  مكوِّ من  جمهور  لنوع  مصالح 

وقصص تلك القوانني أكثر من أن تروى، 

الغضب  من  حالة  بخلق  أسهمت  وقد 

والتذمر الجماهيري ونقمة على برملان 

من  يكسبونه  بما  إال  أعضاؤه  يفكر  ال 

حساب  على  أتباعهم  ملصلحة  مغانم 

أولئك  والسيما  العراقيني،  املواطنني 

الذين يرزحون تحت خط الفقر.

توزيعها  جرى  الصغيرة  الوظائف  حتى 

بمقص املحاصصة بني جمهور خاص، 

لذا غدت مؤسسات الدولة تصطبغ بلون 

أحد املكّونات على حساب املكون اآلخر، 

حزبي  لجمهور  محسوب  بعضها  إن  بل 

بعض  رؤية  من  غرابة  فال  لهذا  بعينه، 

اقطاعيات  إلى  تحولت  وقد  الدوائر 

عشائرية وعائلية.

الثورية والثروة
شخصية  -وهو  الركابي  عالء  يعدنا 

بأن  التظاهرات-  أفرزتها  سياسية 

ثوريته ستظل متوقدة ولن تختفي تحت 

الجالسون تحت  مغريات كبيرة يجنيها 

العديد  يكرس  أن  قبل  البرملان،  قبة 

املؤسسات  إلى  بزيارات  جهوده  منهم 

ووظائف  امتيازات  لكسب  العراقية 

للمقربني واألتباع.

املدينة  من  -القادم  الركابي  ويؤكد 

أن  التظاهرات-  أعنف  شهدت  التي 

التحالف بني حركتي "امتداد" و"الجيل 

الجديد" سيكون له تأثير كبير في تغيير 

العمل النيابي، مؤمنًا بأن أوان التغيير 

السياسي قد حان في  العمل  في منهج 

البالد.

الثورية  -بحماسته  الركابي  ويجدد 

تظاهرات  يقود  وهو  عنها  عرف  التي 

الناصرية- ثقته بالدور الذي يلعبه هذا 

الختبار  ستخضع  ثقة  وهي  التحالف، 

محك  على  البرملان  قبة  تحت  حقيقي 

ل  تحوِّ التي  واملغريات  املنافع  تقاسم 

مغمور  مواطن  من  الجديد  البرملاني 

والحراسات  باملال  ٍج  متوَّ ملٍك  إلى 

والنفوذ. لكن الركابي يؤكد أن دور هذا 

املرحلة  مع  يتناسب  دور  هو  التحالف 

السياسية التي تعيشها البالد -بحسب 

وصفه-.

تعهدات
خالل املؤتمر الذي أعلن فيه عن والدة 

تعهدًا  الركابي  قدم  التحالف،  هذا 

بالعمل على فتح جميع امللفات، وستكون 

وإعادة  املتظاهرين،  قتلة   
ِّ

مللف األولوية 

والقرارات  القوانني  بجميع  النظر 

العراقي،  للمجتمع  ضررًا  بت  سبَّ التي 

بالبلد  املضرة  القرارات  تلك  أكثر  وما 

وباملواطن على حد سواء، ألنها قرارات 

ولدت من رحم الرؤية املحاصصاتية.

هذا  وحجم  قوة  عن  النظر  وبغض 

"امتداد" و "الجيل الجديد"
تحالف سر يالّي أم واقعي؟

 

إياد عطية 

حتى قبل أن تتشكل الحكومة العراقية 
املرتقبة، اتخذت حركتا "امتداد"، التي تصف 
نفسها بأنها املمثل لحركة االحتجاجات 
الواسعة في العراق عام 2019، و"الجيل 
الجديد" الصاعدة في كوردستان، موقعهما 
في البرملان كنواة ملعارضة يتوقع أن تتشكل 
على تداعيات الضربات املتالحقة التي 
يتلقاها نظام املحاصصة.
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مجرد  فإن  تأثيره،  ومدى  التحالف 

عدم  وإعالنه  املوقع  هذا  اتخاذه 

محاصصة  حكومة  أية   في  املشاركة 

سياسية  ثقافة  لترجمة  جيدًا  أمرًا   
ّ

يعد

 الجمهور من 
َّ

لألنظمة الديمقراطية مل

سماعها على ألسنة سياسيني عراقيني، 

العراقي  الواقع  في  أثرًا  لها  يروا  لم 

السياسية  القوى  ونهج  يوميات  في  أو 

املتصارعة.

التحالفات  في  مهمة  األرقام  قصة 

"امتداد  لدى  وهي  البرملان،  قبة  تحت 

والجيل الجديد" ال تشي بتأثير مهم على 

السلطة،  فالتحالف يضم حتى اآلن 18 

إضافة  الناشئتني،  الحركتني  من  نائبًا 

عدد  ليكون  مستقلني،  نواب   10 إلى 

التحالف 28 نائبًا، كما أعلن في مؤتمر 

قدم 
ُ

ت قوى  رؤية  لكن  بغداد،  في  عقده 

نفسها كمعارضة أمر الفت في املمارسة 

ولقد   ،2003 بعد  العراقية  السياسية 

رأينا بعض املحاوالت التي جرى سحبها 

وسلب  الحكومية(  )الكعكة  منطقة  الى 

تقاليد  على  املتقدة  الثورية  جذوتها 

العمل السياسي العراقي.

نمط كوردي جديد
عالمات  من  كثيرًا  فإن  وبالطبع 

هذا  متانة  عن  تطرح  االستفهام 

في  االستمرار  على  وقدرته  التحالف 

البرملان  في  فاعلة  ضغط  قوة  تشكيل 

الجديد"  "الجيل  تحالف  عضو  يدركها 

"أن  يقول-  -كما  حركته  ترفض  الذي 

اختبار  جرى  آيديولوجي  بنهج  تتقيد 

للعراقيني وللكورد وفشل في أن  فائدته 

 ملشكالتهم اليومية."
ً
يقدم حلوال

نمطًا  الجديد"  "الجيل  لنا  يقدم  ولهذا 

من  نعتدها  لم  كوردية  لرؤية  مختلفًا 

الدفاع  في  الغارقني  اإلقليم  سياسيي 

عن حق الكورد وحصتهم.

بمدنية  "نؤمن  الجديد":  "الجيل  يقول 

أكان  سواء  املواطن  ومحورها  الدولة 

أو  الوسط  أو  الشمال  من  مواطنًا 

عملنا  خارطة  وسنرسم  الجنوب، 

هذا  تحت  البرملان  قبة  تحت  السياسي 

اإلطار."

في  الرئيسان  الحزبان  يخوض  وبينما 

اإلقليم: االتحاد والوطني والديمقراطي 

حركة  رئيس  فإن  هناك،  حواراتهما 

الواحد  عبد  ساشوار  الجديد   الجيل 

خاض حواره هنا في بغداد، لكن صداه 

سيصل إلى اإلقليم الذي يواجه بالفعل 

مرفوض  واقع  تغيير  تجاه  تنمو  إرادة 

الجديد"  "الجيل  حركة  والدة  في  أسهم 

واتساع املساحة التي حصلت عليها.

كما  الركابي،  وال  الواحد،  عبد  يريد  ال 

قاال في مؤتمرهما الصحفي، حصة من 

فتحالفهما  املباعة،  واملناصب  الكعكة 

وطن  "تحالف  عبدالواحد-  -بحسب 

يطمح  شعب  ومشروع  بجراح،  مثخن 

إلى الحياة."

الحركتني  حق  من  فإن  حال،  أية  وعلى 

فشل  حساب  على  الصاعدتني، 

املوقع  تتخذا  أن  التقليدية،  القوى 

هذا  أكان  وسواء  إليه،  تطمحان  الذي 

على  منتفضًا  أم  معارضًا  التحالف 

مع  يتناغم  فهو  له،  اآلخرين  تجاهل 

التي  الصامتة،  الجماهيرية  القوة 

اكتفت بدور سلبي في تغيير واقعها، ولم 

تشارك بقوة في االنتخابات.

حالة غريبة )قد( أنفرد 
بها، فبعد مرور ما يقرب من 

)56( سنة على دخولي بالط 
صاحبة الجاللة، ما زلت 

الصحفي الوحيد الذي يمقت 
املؤتمرات الصحفية ويتهرب 

منها، لقناعتي الشخصية 
بأن أي مسؤول يتحدث في 
املؤتمر لديه قناعة راسخة 

بأن من واجبه تكريم 
الصحفيني بوجبة طعام 

إمبريالية! وأن من واجبهم 
كتابة تقارير وردية عنه 
وعن دائرته ومشاريعه!!

نــــواعــــم

حسن العاني

مدير إعالم وزارة الكهرباء – وأنا اتحدث عن عام يعود إلى تسعينيات القرن املاضي – 

واحد من أنبل أصدقائي، طلب مني الحضور إلى مبنى الوزارة، فهناك مؤتمر صحفي 

يتناول مشكالت الكهرباء، وألنه يعرف خصومتي مع الكهرباء، فقد حاول إغرائي بأن 

املؤتمر سيكون أقرب إلى جلسة سمر بعد اإلفطار بساعتني – كنا في الشهر الكريم 

بالذات  وأنت  تسوه،  مالية  تكريمات  ]هناك  شيء،  وأهم   .. و  لرؤيتي  مشتاق  وأنه   –

محتاجها[، على حد تعبيره..

املؤتمرات، وإرادتي صلبة في عدم حضورها، وجدت  مهما كان موقفي متشددًا من 

منها  تفوح  عبارة  له  قلت  ولهذا  الدسم،  التكريم  خبر  سمعت  حني  أضعف  نفسي 

رائحة النفاق:     ] تعرف حبيبي.. آني راح أحضر إكرامًا لك.. وألنني مشتاق أشوفك!![ 

وأشهد أن املؤتمر كان ممتعًا وبعيدًا عن الرسميات املزعجة، تناول فيه الحضور أرقى 

أنواع الحلويات التي لم أقترب منها، فأنا لست من عشاقها، وال يغريني في املساءات 

شاي  قدح  لي  قدموا  ولو  تمامًا،  ذلك  أغفلوا  املشرفني  لكن  الشاي،  غير  الرمضانية 

واحدًا لكتبت بحقهم وحق الكهرباء أفضل تقرير!! 

وجهودهم  وامليكاواط  الطاقة  عن  يتحدثون  الكهرباء(  )مدراء  السادة  كان  وفيما 

يلتزمون  باملسؤولية ألنهم ال  املواطنني  الغاشم وعدم  تحلي  .. وعن الحصار  املمتازة 

العاطفي  الهوس  له، وقد جعلني ذلك  القلب  بالترشيد.. كنت أفكر بحب جديد تفتح 

أشرع بكتابة قصيدة نثر، ومع أول سطرين أنجزتهما على وجه السرعة، باغتني الرجل 

حسن  الكبير  األستاذ  يكرمنا  ]لم  استحقاقي:  فوق  رائعة  بعبارة  الجلسة  يدير  الذي 

العاني بسؤال أو رأي [... امللعون أنساني هوسي العاطفي وقصيدة النثر، وعّرضني إلى 

مصاب جلل، لكوني أنزعج جدًا من مفردة )أستاذ(، وألنني لم أتابع مجريات املؤتمر 

ووقائعه.. وما زلت أجهل، حتى هذه اللحظة، كيف تبادر إلى ذهني سؤال يستحق نوط 

فاجأته  وبدوري  و..  واألنواط..  الشجاعة  من  خاٍل  الشخصي  تاريخي  أن  مع  شجاعة، 

 عن الكيفية التي تتعافى فيها الكهرباء الوطنية، فال تنطفئ أبدًا على مدى 
ً
متسائال

ثالثة أيام بلياليها كلما حل عيد )ميالد الرئيس(، حتى أن الناس التي ال تطيق سماع 

 في 
ُ

اسمه، باتت تتمنى لو أصبحت أيام السنة كلها أعيادًا مليالد الرئيس.. وقد أفضت

شرح السؤال، مع أن أحد الزمالء ضايقني، وهو يغمز لي بعينه، ويقوم بحركات غريبة 

أقرب ما تكون إلى املعاكسة الال أخالقية!!

حني انتهيت، وقد تملكني شعور بأنني من أحفاد عنترة بن شداد، كانت أجواء املؤتمر 

زاد  ومما  الوجوه،  باصفرار  اللعثمة  اختلطِت  بحيث  كهربائية،  صعقة  أصابتها  قد 

ة، أنني نشرت مقالة عن املؤتمر، قلت فيها إن املنطقة التي تقع فيها وزارة 
ّ
بل الطني 

الذي  الوحيد  املكان  وإن  املؤتمر،  انعقاد  ليلة  دامس  ظالم  في  غارقة  كانت  الكهرباء 

يعّج باألضواء هو مبنى وزارة الكهرباء.. هنا أود التنويه إلى ثالث مالحظات، أولها: 

أن املؤتمرات بعد )2003( تحلت بأعلى مواصفات الديمقراطية، بحيث بات املسؤول 

، والتنكر له نهارًا.. وثانيهما أن الوزارة في ذلك 
ً
قادرًا على اإلدالء بأي تصريح، ليال

املؤتمر التسعيني لم تكرم الصحفيني )ألول مرة(، ومن واجبي االعتذار لزمالئي -ولو 

بعد فوات األوان- لكوني أنا السبب، كما يقتضي االعتذار – وهي ثالث املالحظات – من 

الزميل الذي أزعجني بمعاكساته، حيث ظهر أن غمزاته كانت سياسية لكي يحذرني 

في  التأديبي  املعسكر  إلى  إرسالي  وراء  سببًا  تكون  قد  أسئلة  طرح  في  التمادي  من 

الرضوانية.. وهي أدنى عقوبة!!

"غمزة" سياسية 
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الوصول إلى بديل للنفط.

وفي الواقع فإن الجهد اإلعالمي الغربي 

هو الذي  تكفل بإقناع العرب بأن العالم 

نفطهم،  عن  االستغناء  من  سيقترب 

عن  البحث  إلى  أوروبا  جهود  وتحولت 

الطاقة املتجددة ملعالجة أزمة املناخ، ولم 

تعد تضع أية ستراتيجيات لالستغناء عن 

النفط.

فشل في قطاع السيارات والطاقة
الطاقة  عن  البحث  أن  من  الرغم  وعلى 

في  إيجابية  نتائج  حقق  الكهربائية 

لم  لكنها  النظيفة،  الطاقة  إلى  الوصول 

النفط، وتحولت   عن 
ً
للعالم بديال تقدم 

عملية إنتاج سيارات تستغني عن الوقود 

وتعمل بالكهرباء إلى عملية استعراضية 

أثرياء  بامتالكها  يتباهى  الكلفة  باهظة 

دخلت   
ً
مثال تويوتا  فشركة  العالم. 

االنبعاثات  عديمة  السيارات  سوق 

مع  الهوة  لتضييق  محاولة  في  الغازية 

بإنتاج  ونجحت  املنافسة،  الشركات 

تعمل  التي  الفارهة  السيارات  من  عدد 

مع  أيضًا  تشارك  بينما  الوقود،  بخاليا 

تكنولوجيا  إلبراز  أخرى  يابانية  شركات 

الهيدروجني.

لكن على صعيد إنتاج سياراتها التقليدية 

فقد زاد إلى 800 ألف سيارة على مستوى 

رقم  وهو  الثاني،  كانون  شهر  في  العالم 

قياسي بالنسبة لهذا الشهر.

كورونا

أزمة  خالل  النفط  أسعار  انخفاض  بعد 

كورونا عادت قصة االستغناء عن النفط 

تتكرر على املستوى اإلعالمي، واستغرق 

لعالم  سيناريوهات  رسم  في  الكثيرون 

إلى  الحياة  عادت  إن  ما  لكن  نفط،  بال 

هذا  أن  الناس  اكتشف  حتى  طبيعتها 

العالم لن يستغني عن النفط، بل يزداد 

إنتاج  معدالت  وترتفع  سنويًا  احتياجه 

النفط مع تزايد الطلب العاملي.

دعوات قديمة
فريد  بيان  االقتصادي  الخبير  يقول 

املؤسسات  الصناعية "أن 

أثارت تصريحات وزير املالية علي عالوي الكثير من الجدل بشأن تحذيراته 
من أن العالم قد يستغني عن النفط، وقد تباين الفهم لدى املراقبني بشأن هذه 

التحذيرات التي قد يهدف الوزير  منها إلى تحفيز العراقيني على فتح أبواب 
جديدة للعمل وعدم االعتماد على النفط الذي يشكل %90 من إيرادات املوازنة 

العامة للدولة، او ربما أن هناك مؤشرات اعتمدها الوزير،  لكن قصة تحذيرات  
استغناء العالم عن النفط ليست جديدة.

العالم لن يستغني 
عن النفط

بدأ حديث البحث عن بديل للنفط عندما 

في  وفعال  مؤثر  كسالح  النفط   ظهر 

العربية  الدول  بعد  قرار  تغيير األحداث 

إنجلترا  إلى  النفطية  الصادرات  حظر 

إسرائيل  مع  الحرب  خالل  وفرنسا 

في  الصناعات  توقفت  فقد   ،1973 عام 

أوروبا على الرغم من محاوالت الواليات 

عن  أوروبا  تعويض  األميركية  املتحدة 

يكافح  بدأ  الغرب  أن  إال  العربي،  النفط 

األمني  سياجيه  في  الثغرة  هذه  ملعالجة 

منع  تسبب  فقد  واالقتصادي، 

عجلة  وقف  في  النفط  إمدادات 

على  وأرغمه  دوله  في  الحياة 

اإلذعان للعرب.

واليابان  األوروبية  الدول  وانخرطت 

وأميركا بالفعل في البحث عن بدائل 

مليارات  ورصدت  العربي،  للنفط 

تلك  لكن  الغرض،  لهذا  الدوالرات 

املساعي، وإن حققت نتائج إيجابية على 

عن  تمامًا  عجزت  لكنها  مختلفة،  صعد 

يحيى الشرع
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أسماء في األخبار

أهبة  على  وأنه  طارئ،  لكل  استعداده  املقدسة  العتبات  حشد  أعلن 

االستعداد ألي واجب عسكري بعد محاولة تمرد فاشلة. وبحسب بيان 

لحشد العتبات فإن الحشد عقد اجتماعًا لقادة تشكيالته ملناقشة آخر 

املستجدات واألحداث األخيرة التي طرأت خالل الفترة املاضية.

واستعرض قادة تشكيالت حشد العتبات كل مقدمات الحدث ومجرياته 

فيما يخص محاولة التمرد الفاشلة، وجرى االطالع على قسم كبير من 

قيادات  وأكدت  القتالية.  العباس  فرقة  قيادة  بحوزة  كانت  التي  األدلة 

تشكيالت فرقة اإلمام علي )عليه السالم( القتالية ولوائي علي األكبر 

العباس  فرقة  جانب  إلى  وقوفها  املرجعية،  وأنصار  السالم(  )عليه 

العتبات املقدسة وكل  القتالية ضد كل من يتآمر على تشكيالت حشد 

من يمس هذا العنوان.

كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أربعة مواطنني بريطانيني من 

أصل عراقي لتميزهم في خدمة املجتمع ومساهمتهم املهمة في حقول 

العلم املختلفة.

رمت الدكتورة نسرين عالء الدين العلوان، اختصاصية الصحة 
ُ
فقد ك

املتميزة في مجال  الطبية  العامة في جامعة ساوثهامبتون، لخدماتها 

صحة األم وصحة الحوامل. 

كما حظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر، أستاذ طب الجملة العصبية في 

لندن، املعروف على الصعيد العاملي باختصاصه املهم.. وكان الدكتور 

األمراض  بعنوان:   1996 عام  باإلنكليزية  متميزًا  كتابًا  ف 
ّ
أل قد  شاكر 

العصبية في املناطق االستوائية.

والد  من  وهي  أيضًا،  بالتكريم  حظيت  فقد  العاني  نورا  السيدة  أما   

اإلنكليزية  كامبريج  مدينة  في  درست  وقد  آيرلندية..   ووالدة  عراقي 

في  أهميتها  لها  اجتماعية  منظمات  على  مشرفة  وهي  فيها..  وتعمل 

املدينة.

كذلك كّرمت امللكة الدكتور املهندس ضياء الجميلي، وهو أستاذ الذكاء 

ليفربول  جامعة  في  والرياضيات  الحاسوب  مدرسة  في  االصطناعي 

اإلنكليزية.

حشد العتبات يحبط محاولة 
تمرد فاشلة

بر يطانيا تكرم أربعة علماء عراقيين

على  كليًا  اعتمادًا  اعتمدت  واإلدارية 

النفط، من دون إيجاد بدائل أخرى تكون 

صراحة،  وبكل  أقولها  نعم،  مساعدة، 

واألخير  األول  املصدر  يبقى  النفط 

تخطط  أن  الحكومة  على  لكن  للطاقة، 

متحركة  بديلة  حلول  لوضع  ستراتيجيًا 

ملواجهة املتغيرات واملستحدثات صناعيًا 

وعلميًا باالعتماد على الخبرات املحلية، 

العلمية  باملواهب  زاخرة  فجامعاتنا 

العراقي  واألكاديمي  والخبير  الرصينة، 

بات يعمل في دول متطورة تنمي ركائزها 

وتقدمها."

فرضية مستبعدة
االقتصادي،  والخبير  الباحث  واستبعد 

عن  االستغناء  فرضية  زوين،  فراس 

النظيفة  الطاقة  على  باالعتماد  النفط  

عن  الحديث  "إن  بقوله  البديلة،  أو 

االستغناء عن النفط سابق ألوانه وبعيد 

املستوى  وعلى  الحالي  الوقت  في  املنال 

عشرات  إلى  يصل  قد  الذي  املنظور، 

السنني املقبلة، وذلك العتبارات عديدة 

أن  إذ  املتعددة،  استخداماته  أهمها  من 

دور النفط الخام ال يتحدد  ضمن مجال 

العديد  في  يدخل  إنه  بل  فقط،  الطاقة 

والحيوية،  الرئيسة  الصناعات  من 

مثل  عنها،  االستغناء  يمكن  ال  التي 

صناعات البالستك واللدائن واألسمدة 

إلى  باإلضافة  الكهربائية،  واملوصالت 

أنه يدخل كمادة أساسية في املواد الخام 

السيارات  مثل  الصناعات،  من  للعديد 

الطاقة  توليد  ومحطات  والطائرات 

الصناعات  بعض  وحتى  الكهربائية، 

من  وغيرها  الدقيقة  اإللكترونية 

تكاد  ال  وباختصار  املتعددة،  الصناعات 

يحتاجها  التي  املواد  معظم  منها  تخلو 

باإلضافة  وُمِلح،  يومي  بشكل  اإلنسان 

الى سهولة نقله وتخزينه، وهما عامالن 

مصادر  باقي  مع  باملقارنة  حاسمان 

الطاقة." 

وأضاف: "لعل من املناسب اإلشارة الى أن 

العالم لم يتمكن لغاية اآلن من االستغناء 

مطلع  اكتشافه  تم  الذي  الفحم  عن 

الخشب  محل  وحل  عشر،  الثامن  القرن 

الطاقة،  مصادر  من  رئيس  كمصدر 

من   %20 الـ  قرابة  اآلن  نسبته  تصل  إذ 

يمكن  فكيف  العاملية،  الطاقة  إمدادات 

التفكير باالستغناء عن النفط وهو يعتبر 

قيس  ما  إذا  الحديثة  االكتشافات  من 

بالفحم ويحتل أعلى نسبة من إمدادات 

 !!  %٤7 حدود  إلى  تصل  العاملية  الطاقة 

وحتى إذا تمكنت بعض الدول الصناعية 

الكبرى من الحديث عن الطاقة البديلة، 

او الطاقة املتجددة، او الطاقة النظيفة، 

او أي شكل آخر من أشكال الطاقة، فإن 

التي ال  الدول  العديد من  هناك باملقابل 

الرفاهية  وال  التكنلوجي  التطور  تمتلك 

هذا  اتباع  من  تمكنها  التي  االقتصادية 

حد  إلى  تعتمد  وستبقى  البديل  الخيار 

كبير على النفط والغاز وحتى الفحم.."

بضرورة  األصوات  تصاعد  زوين   وعلل 

عديدة،  أسباب  الى  البدائل  إيجاد 

عدم  وضمان  بالبيئة  على  الحفاظ  مثل 

ضغط  ورقة  إال  ماهي  النفط،  استخدم 

مبينًا  الكبرى،  الدول  تمارسها  سياسي 

يدفعنا  قد  االنفاق  وهذا  التوجه  هذا  ان 

عن  وإنما  االستغناء  عن  ال  السؤال  نحو 

للنفط؟  املستقبلية  االقتصادية  القيمة 

إمدادات  في  مساهمته  نسبة  وما 

الطاقة؟ وهل سيبقى متربعًا على عرش 

الطاقة العاملي؟ 

سيبقى  النفط  "أن  فأعتقد  ولإلجابة 

محافظًا على مكانته وقيمته االقتصادية 

تقدير،  أقل  في  املقبلة  سنة  للعشرين 

قرن،  ربع  بعد  نشهد،  أن  املمكن  ومن 

بداية تراجع وانحسار )وليس استغناء( 

الطاقة  مصادر  أمام  النفط  أهمية  في 

تلك  وعند  تكلفة،  وأقل  نظافة  األكثر 

واألزمة  املحنة  ستبدأ  تحديدًا  النقطة 

اعتمادًا  املعتمدة  للدول  الحقيقيتني 

العراق،  ومنها  النفط،  بيع  على  مطلقا 

فهذا  النفط،  عن  االستغناء  بسبب  ليس 

وإنما  افتراضه  جدًا  الصعب  من  شيء 

مع  بالتزامن  النفط  دور  تراجع  من 

الزيادة السكانية الحاصلة."

أكد  الصحفية،  تصريحاته  أحدث  وفي 

هيوز  بيكر  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

الهيدروكربونات  "أن  سيمونيلي  لورينزو 

العاملي  الطاقة  نظام  من  جزءًا  ستبقى 

وأن التركيز ينبغي أن ينصب على كيفية 

العالم  ألن  وانبعاثاتها،  تأثيرها  خفض 

ليس بوسعه االستغناء عن النفط."
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زهير كريم:

فاز كتابه في ٔادب الرحالت )ٔاغاني الرمل واملانجو( بجائزة 

سردية  بأنطلوجيات  شارك  بغداد،  في  الساعاتي  ناجي 

اإلنكليزية  اللغات  إلى  نصوصه  وترجمت  مختلفة،  وبلغات 

الكاتب  كريم..  زهير  إنه  واإلسبانية.  والهولندية  والفرنسية 

والروائي، وهذا الحوار...

* في قصصك، وثقت جحيم السنوات التي عاشها العراقيون 

ذلك  رشفة 
ٔ
ال منك  محاولة  هي  هل  البائد،  النظام  زمن 

الرعب؟

صورة  التقاط  ٔاو  الرعب،  بتوثيق  يتعلق  مر 
ٔ
اال ٔان  ٔاعتقد  -ال 

مر بالتذكير، وال بتقديم مرافعة 
ٔ
قاسية لعرضها، ال يتعلق اال

الشخصية،  بتجربتي  داخلي،  في  عمق 
ٔ
اال باملنطقة  بل  إدانة، 

رافقتني   والتي  ذاكرتي،  في  تتحرك  التي  الثقيلة  بالغيمة 

طوال سنوات إقامتي خارج البالد. الكتابة عن مرحلة ما هي 

طريقة   بالضبط،  جرى  ما  أفهم  ولكي  أرى،  لكي  محاولة  إال 

لتحليل الوقائع، ؤايضًا محاولة  لتفتيت غيمة الرعب والكشف 

دعني  بوضوح،  نرى  ال  الحلبة  في  فنحن   ،
ً
فعال تخبئه  عما 

ٔاقول إن الجمهور يستطيع ٔان يفحص املشهد بشكل  ٔاوضح، 

الجمهور الذي يقف على مسافة، ومن خالل منظوره يستطيع 

واالنفعاالت،  اإلشارات  يفحص  واملصارعني،  الحلبة  فحص 

نرى  لكي  الحدث  عن   
ً
قليال االبتعاد  علينا  أن  أعتقد  حسنًا، 

الحكم  بفترة  تتعلق  التي  نصوصي  جاءت  لهذا  أفضل، 

لكنها  دقيقة،  بالضرورة  ليست  أخرى،  قراءة  مثل  الشمولي 

الفهم  أجل  من  املاضي،  على  نظرة 

االٕدانة  ن 
ٔ
ال االٕدانة،  أجل  من  وليس 

ٔاما  مهمة،  نقدية  تصورات  تحمل  ال 

لكي  الصحيحة  الطريقة  فهو  الفهم 

ولكي  خطاء، 
ٔ
اال  

ً
مستقبال نتجنب 

نتخلص من تجربة الرعب.

مغامرة
كيف  وروائي،  وقاص  شاعر  *ٔانت 

ساعدك الشعر في كتابتك للسرد؟

أي  من  قريبًا  نفسي  أتخيل  ٔاكن  -لم 

بل  الشعر،  غير  الكتابة  في  شكل 

أفكر  عندما  بالرعب  أشعر  كنت 

-وما  عامًا  ثالثني  فخالل   بالسرد، 

زلت- أكتب الشعر، إنه تميمتي أينما 

السرد  حقل  دخولي  لكن  ذهبت.  

الضرورة  وضرورة،  مغامرة  كان 

تجربة  لدي،  كبيرة  بمادة  تتعلق 

أكن قادرًا على كتابتها  لم  شخصية 

ال  قرارًا  فكانت  املغامرة  أما  شعرًا، 

األولى  روايتي  كتبت  لهذا  له،   بديل 

عن  صدرت  التي  اللقلق(  )قلب 

ولم   ،2010 ردنية 
ٔ
اال فضاءات  دار 

بل  ٔانجزتها،  عندما  حتى  ٔاتخيل، 

في  تظهر  أن  بالي  في  يخطر  ولم 

األصدقاء،  بعض  شجعني  كتاب، 

هذا  ٔان  في  التصديق  عدم  أو  بالسخرية،  شعور  داخلي  وفي 

الشيء الذي كتبته سوف يظهر في كتاب. ما أردت قوله هنا، 

إن تجربة الكتابة السردية، حالة الرعب التي كانت تواجهني، 

تحولت  -فيما بعد- إلى ينبوع تسّربت مادته إلى كتابتي للشعر، 

اختلطت به وتغيرت رؤيتي، أصبح النص الشعري الذي أكتبه 

في  غرابة  أجد  ولم  بالسردي،  الشعري  امتزج  فقد  مختلفًا، 

هذا املزيج، لقد أحببت نصي الشعري بعد ذلك، بدٔات أفهم 

أكثر، السرد ساعدني في  خلق صورة جديدة للشعر، ساعدني 

بدٔا  الذي  النص  أكتبه،  الذي  النص  ٔاحب  أن  على  كذلك 

نفسي  أجد  ٔاني   حتى  يصغر،  حجمه 

أحيانًا أكتب جملتني، ال أدري إن كان 

مزيج  من  القادم  الجديد،  التصور 

إلى  أميل  جعلني  قد  بالسرد،  الشعر 

التكثيف، أم أن رٔويتي للشعر تغيرت، 

لكني في النهاية أجد أن دخولي عالم 

السرد قد أضاف لي شعريًا.

إنك  معناه-  -ما  فيه  تقول  رٔاي   
َ

*لك

لسواها،  ال  للقصة،  مخلصًا  ستكون 

ملاذا؟

هنا  االٕخالص  مفهوم  يتعلق   -ال 

كتبت  أخالقي،   مثالي،  بتصور 

القصة  اكتب  أن  قبل  روايات  ثالث 

عنوانه   
ً
طويال نصًا  كانت  القصيرة، 

ظهرت  املحاربني(،  ٓاخر  )جنازة 

القصصية  مجموعتي  في  بعد  فيما 

ولى )ماكنة كبيرة تدهس املارة(، 
ٔ
اال

التي صدرت عن دار املتوسط 2017، 

في  لصديق،  جملة   أثارتني  حينها 

شعرت  تهكمًا،  اعتبرتها  البداية 

االشتغال  حقل  "إن  قال:  بالضيق، 

أقلقتني  القصة."   هو  يناسبك  الذي 

هذه الجملة، واكتشفت -فيما بعد- أن 

عن شخصيتي  تعبر  التي  القصة هي 

وعن  النفسية،  تركيبتي  عن  أكثر، 

هذا  اساس  على  للقصة  مخلصًا  سٔاكون  نعم،  تصوراتي، 

التصور، إنها تعبر بالفعل عني، أجد فيها ذاتي، لكني مازلت 

ٔاخرى،   
ً
ٔاشكاال وأكتب  طفال، 

ٔ
اال ٔادب  ؤاكتب  الرواية،  أكتب 

مساحة  داخل  بحركتها  تتعلق  حرية  فيها  القصة  أن  غير 

واسعة من التجريب، التقنيات واألفكار، القصة هي التعبير 

خاطفة  القصة   تجاربنا،  داخل  الزمن  حركة  عن  الواضح 

أنها  وغامضة وشعرية ومٔوثرة، وهكذا هي حياتنا، ال أعتقد 

خط واحد متصل، بل مجموعة حوادث، مترابطة او منفصلة، 

لكننا نجمعها في النهاية في سيرة واحدة.

شاعٌر وقاص وروائي، ولد في بغداد العام 1965، غادر العراق في تسعينيات القرن 
املاضي واستقر في بلجيكا منذ العام 2002، ويعمل هناك في مٔوسسة ثقافية 

اجتماعية. أصدر أربع روايات: )قلب اللقلق(، و)صائد الجثث( بطبعتني، و)غيوم 
شمالية شرقية(، و)خيوط الزعفران(، وثالث مجموعات قصصية: )ماكنة كبيرة 

تدهس املارة(، و)فرقة العازفني الحزانى(، و)رومانتيكا(.
حوار: علي السومري
تصوير: صباح االمارة

كتبُت في السرد ما عجزُت كتبُت في السرد ما عجزُت 
عنه في الشعرعنه في الشعر
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ي
اف

ثق
 ال

رع
شا

ال

ـــة  ـــت كلي ـــبلي أقام ـــي الش ـــة حق ـــى قاع عل

ــة  ــداد، جلسـ ــي بغـ ــة، فـ ــون الجميلـ الفنـ

العالمـــة  باألســـتاذ  كبيـــرة  احتفائيـــة 

ــع  ــل توقيـ ــر صاحـــب وحفـ ــور زهيـ الدكتـ

عنـــوان  حمـــل  الـــذي  الجديـــد  كتابـــه 

يعـــد  الـــذي  اإلبـــداع(  )إمبراطوريـــة 

أرشـــفة لتاريـــخ حضـــارة العـــراق.

 وحضـــر الجلســـة جمـــع غفيـــر مـــن 

ـــة  ـــة كلي ـــاتذة وطلب ـــني وأس ـــاد والفنان النق

الفنـــون الجميلـــة. أدار الجلســـة الفنـــان 

د. محمـــد الكنانـــي، تحـــدث فيهـــا عـــن 

ـــت  ـــي بات ـــب الت ـــور صاح ـــزات الدكت منج

مـــن املصـــادر املهمـــة التـــي يلجـــأ إليهـــا 

العلـــم واالســـتفادة منهـــا فـــي  طلبـــة 

األطروحـــات الجامعيـــة، كمـــا وصـــف 

ـــالم  ـــن أع ـــم م ـــه عل ـــب بأن ـــور صاح الدكت

الفنـــون  كليـــة  واجـــب  ومـــن  العـــراق 

ــزة. ــه وبمنجـ ــاء بـ ــة االحتفـ الجميلـ

 

نظمت 

املركز  في  املاضي  االسبوع  العراقيني،  التشكيليني  جمعية 

التشكيلي  الفنان  كتاب  توقيع  حفل  قاعتها  على  العام 

 .. الطائي  سعد  تخطيطات   ( الطائي  سعد  األستاذ  الرائد 

.. ذاكرة  البياض ( وسط حضور نخبة من  سنوات الرسم 

الشخصيات الثقافية والفنية واالكاديمية. تخلل الحفل ندوة 

حوارية قدم فيها الدكتور عاصم عبد االمير دراسة نقدية 

حول تجربة الفنان سعد الطائي ومسيرته الطويلة الحافلة 

باملنجزات، وادار الجلسة الدكتور جواد الزيدي.

 وتحدث في الجلسة كل من الدكتور جمال العتابي والناقد 

اهمية  على  مؤكدين  شابث  كاظم  واالستاذ  عباس  صالح 

وما  العراقي  الفن  برواد  تحتفي  التي  الندوات  هذه  مثل 

قصائد  ايضا  وقرأت  مسيرتهم  خالل  ابداع  من  قدموه 

شعرية بحق املحتفى به من قبل الدكتور هادي الشمري مع 

عزف للفنان الشاب علي عاصم على الة العود.

توقيع كتاب " تخطيطات 
سعد الطائي"

التي  الرسالة  ما  عبثًا،  الرحالت  ٔادب  في  الكتابة  تختر  *لم 

ٔاردت إيصالها إلى القارئ؟

شخصية،  حكاية  توثيق  بنّية  الرحالت  ٔادب  في  ٔاكتب  -لم 

بودي  كان  وال  مختلفة،  جغرافيا  عن  غرائبي  نص  تقديم   ٔاو 

بل  ٓاخرين،  لبشر  عادات  عن  أنثروبولوجيا  نصًا  أقدم  أن 

حاولت ٔان ٔاكتب نصًا ٔادبيًا، ٔاحقق فيه بعض الجماليات التي 

عن  خاللها  من  بحثت  الحكاية  وهذه  حكاية،  بتقديم  تتعلق 

ومفردة  عاطفية،  نزهة  باعتبارها   التجربة  يشاركني  قارئ 

نزهة هنا لم أحدد فيها  الجانب السعيد، الذي يشتمل على 

كل  إن  ٔاقول  ٔان  ٔاردت  شيء،  كل  فيها  رحلة  هي  بل  مسرات، 

العالم،  عن  املعرفة  من  املزيد  تمنحنا  إضافة  هي  لنا  رحلة 

لنا ما يجعلنا  كل رحلة تعضد تصوراتنا عن املحيط، وتقدم 

ٔاكثر فهمًا لوجودنا، ٔادب الرحلة بالنسبة لي هو رحلة للمعرفة 

خرين فيها، القراء، إنها تجربة عاطفية  
ٓ
أحاول أن أشارك اال

ملا تحمله من الهم الشخصي.

فرصة عظيمة
اختلف  وهل  جمهورك،  مع  التواصل  مشكلة  من  عانيت  *هل 

مر بعد انتشار مواقع التواصل االجتماعي اليوم؟
ٔ
اال

ٔاتحفظ على مفردة  جمهور، هناك ٔاصدقاء وقراء  ٔانا   
ً
ٔاوال  -

هم شركاء في إنتاج النص، وطبيعي أن االنفتاح على العالم 

للوصول  عظيمة  فرصة  النص  ومنح  التواصل،  سهولة  حقق 

إلى الشركاء بسرعة وسهولة، وبالطريقة التي تجعل التفاعل 

مباشرًا، لقد منحتني وسائل التواصل_ ٔانا شخصيًا_ فرصة 

مساوئ  هناك  نعم  صدقاء،  
ٔ
اال ٓاالف  مع  والتفاعل  للتعرف 

في  تحمل  فكار 
ٔ
اال طبيعي،  وهذا  االفتراضية،  املنصات  في 

نفسه،  بالفرد  عالقة  له  مر 
ٔ
اال وهذا  الضد،  مفهوم  داخلها 

حرية  دبي 
ٔ
اال املنجز  منحت  النهاية،  في  املنصات  هذه  لكن  

كبيرة في الحركة، حققت الشراكة املباشرة، والتفاعل، نعم 

ٔاكتبه  ما  يصل  ٔان  في  االجتماعي  التواصل  ملنصات  ٔادين  ٔانا 

صدقاء القراء الشركاء.
ٔ
إلى اال

* هل تسهم معارض الكتب وحفالت التوقيع بترويج منجزكم 

اإلبداعي، ٔام ٔانها تحولت إلى كرنفاالت ثقافية فقط؟

الترويج،  هذا:  كل  على  تشتمل  الكتب  معارض  -فكرة 

واالحتفال، واالحتفاء، أذكر في مقابلة تلفزيونية ٔايام معرض 

من  ٓاالفًا  املدارس،  ٔاطفال  شاهدت  سنتني،  قبل  الشارقة، 

كان  يوم،  كل  الشارقة  معرض  يزورون  والصبيات  الصبيان 

املشهد مفرحًا، القرب من الكتاب حتى لو كان بنية االحتفال، 

ٔانا  عراقي  )ٔانا  فعالية  في  رائع،   شيء  هو   
ً
كرنفاال كونه  ٔاو 

يتزاحمون  الذين  هٔوالء  عن  صديق  لي  قال  خيرة، 
ٔ
اال اقرٔا( 

نها مجانية، 
ٔ
ون، بل ئاخذون الكتب ال

ٔ
على الكتب، إنهم ال يقرأ

قلت ال بٔاس، حتى لو افترضنا ذلك، فإن اقتناء الكتاب بحد 

ذاته شيء جيد، البد وأن تحصل الفرصة لهذا الذي ال يقرٔا، 

ٔان يفتح كتابًا.

* ما جديد زهير كريم؟

سوف تصدر لي كتب عدة خالل السنة املقبلة: قصة، رواية، 

ٔادب فتيان، وعندي مشاريع أخرى، كتاب أدب رحالت مازلت 

اشتغل عليه، وكتاب كوميكس.

د. زهير صاحب يوثق 
حضارة العراق



ٕاعداد : القسم الثقافي

بعد عام شهد شلاًل كبيرًا في 
القطاع الثقافي في العراق 
بسبب اإلجراءات التي اتخذت 
ملنع تفشي فيروس كورونا، 
وأيضًا بسبب أزمات أمنية 
واقتصادية، استعاد املشهد 
الثقافي نشاطه، إذ شهدت بغداد 
واملدن العراقية مهرجانات 
وأنشطة متنوعة.. الزميل علي 
السومري أحصى أبرز الفعاليات 
الثقافية التي شهدها العراق 
خالل عام 2021 .

ــتعيد  ــي يس ــهد الثقاف المش
عافيته في عام 2021 

وجوائـــز ومهرجانـــات  آثاريـــة  اكتشـــافات 
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ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة

لوح گلگامش
بعد اختفائه ملا يزيد عن الثالثني عامًا، حني  

ولى عام 1991، 
ٔ
سرق خالل حرب الخليج اال

يعد  الذي  جلجامش(  )لوح  العراق  استعاد 

ٔاقدم ؤاندر لوح موجود في التاريخ االٕنساني، 

اللوح الذي يعود تاريخه إلى عام 3500 سنة 

عمال 
ٔ
اال ٔاقدم  كٔاحد  ُصنف  امليالد،  قبل 

تب 
ُ
دبية في التٔاريخ، املصنوع من الطني، وك

ٔ
اال

جلجامش  ملحمة  من  جزٌء  باملسمارية  عليه 

دبية للبشرية.
ٔ
عمال اال

ٔ
التي تعد ٔاحد ٔاقدم اال

زقورة أور
ٔاور  زقورة  إلى  الفاتيكان  بابا  زيارة  أسهمت 

فواج 
ٔ
ال عاملي  سياحي  كمعلٍم  بقوة  بعودتها 

بالتوافد  منهم  عدد  بدٔا  الذين  السّياح،  من 

عمق  في  جذورها  تضرب  التي  املدينة،  على 

تٔاهيل  لحملة  تستعد  إذ  السومري،  التٔاريخ 

عداد 
ٔ
من ٔاجل ٔان تكون مستعدة الستقبال اال

الكبيرة من ضيوف العراق وحضارته.

أنا أقرأ
نجح  سنتني،  ملدة  انقطاعه  من  الرغم  على 

في  اقرٔا(  ٔانا  عراقي..  )ٔانا  مهرجان  منظمو 

بدورته  الثقافي  الكرنفال  هذا  افتتاح  إعادة 

الثامنة، التي شهدت حضور جمهور غفير من 

مختلف املحافظات العراقية، جرى فيه توزيع 

ما يقارب من الثالثني ٔالف كتاب مجانًا.

الكتاب وطن
اتحاد  أقام  وطن(،  )الكتاب  شعار  تحت 

الدولي  بغداد  معرض  العراقيني  الناشرين 

للكتاب في دورته الثانية والعشرين بمشاركة 

ومئات  جنبية 
ٔ
واال العربية  الدول  عشرات 

التي  الجديدة  الدورة  واملكتبات،  النشر  دور 

شهدت  كورونا،  فايروس  تفشي  بعد  أقيمت 

حضورًا جماهيريًا من العراقيني الذين كانوا 

الثقافية  املهرجانات  هذه  ملثل  متعطشني 

فرضت  التي  التجوال  حظر  حالة  انتهاء  بعد 

بسبب تفشي الجائحة..

سعداوي وميخائيل
اختارت مجلة استرالية رواية أحمد سعدواي 

قائمة  ضمن  بغداد(  في  )فرانكشتاين 

ٔاحسن عشرين كتابًا مترجمًا إلى اإلنكليزية، 

وضمت القائمة أيضًا رواية )سوق السبايا( 

رها 
ّ

تصد التي  القائمة  في  ميخائيل  لدنيا 

محفوظ  نجيب  وكتب  وليلة  ليلة  ٔالف  كتاب 

ومحمود درويش وغيرهم، وهو ما يعد إنجازًا 

للثقافة العراقية ؤادبها.

جائزة الساعدي
الساعدي  عارف  الدكتور  الشاعر  فوز   

ّ
ُيعد

العربي،  للشعر  الفيصل  الله  عبد  بجائزة 

وقد  العام،  هذا  املهمة  حداث 
ٔ
اال من  واحدًا 

موسمها  في  الجائزة  هذه  الساعدي  تسلم 

عمال الشعرية(، في 
ٔ
الثالث، فرع )مجمل اال

مهرجان ٔاقيم في الرياض.

مهرجان بابل الدولي
ٔاقيم  عامًا،  عشرين  لنحو  استمر  غياب  بعد 

ثرية، 
ٔ
مهرجان بابل الدولي في مدينة بابل اال

العريقة  مسارحها  مدرجات  ت 
ٔ
امتال حيث 

الليل  منتصف  حتى  بقي  الذي  بالجمهور 

املهرجان،  إنجاحه.  أجل  من  فاعل  كمشارك 

والفعاليات  الشعر  تقديم  على  اشتمل  الذي 

املطربني  بعض  ٔايضًا  استضاف  الثقافية، 

التي  حفالتهم  إلحياء  والعراقيني  العرب 

ٔانارت ليل املدينة القديمة باملوسيقى والفرح 

مل.
ٔ
واال

علي الوردي
انطالق فعاليات مٔوتمر  العام  كما شهد هذا 

مة 
ّ

العلوم االجتماعية واالٕنسانية – دورة العال

بنسخته  الوردي-  علي  الدكتور  الراحل 

عدد  بمشاركة  ليومني،  استمر  الذي  ولى، 
ٔ
اال

في  املختصني  كاديميني 
ٔ
واال الباحثني  من 

وزارة  إلشراك  محاولة  وهو  االجتماع،  علم 

كاديميني 
ٔ
اال مع  ثار 

ٓ
واال والسياحة  الثقافة 

واملتخصصني في بناء الدولة العراقية.

العراق في الرياض
املقام  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  في 

في السعودية، كان العراق ضيف شرف تلك 

الدورة، التي حضرها العشرات من املثقفني 

بمشاركاتهم  الدورة  أغنوا  حيث  العراقيني، 

وجلساته  ومٔوتمراته  ندواته  في  الفاعلة 

العراقية  الرافدين  دار  فازت  كما  الشعرية، 

بجائزة ٔاهم دار نشر في هذا املعرض.

الجواهري بطبعة جديدة
دار  ٔاصدرت  الثقافية،  ٔانشطتها  ضمن 

الثقافة  لوزارة  التابعة  الثقافية  الشٔوون 

للشاعر  الكاملة  املجموعة  ثار 
ٓ
واال والسياحة 

الجواهري، بعد مرور ٔاكثر من ثمانية وثالثني 

الديوان  وتضمن  إصداراته،  ٓاخر  على  عامًا 

الشاعر  قصائد  من  جديدًا  عددًا  الجديد 

غير املنشورة سابقًا، التي كان يرفض نشرها 

في حياته.

نخلة املدى وجيرانها
والثقافة  لالٕعالم  "املدى"  مٔوسسة  أطلقت 

الناشرين  جمعية  مع  بالتعاون  والفنون، 

)النخلة  شعار  وتحت  العراق،  في  والكتبيني 
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الثاني  الدولي  العراق  معرض  والجيران( 

طعمة  غائب  الراحل  الروائي  دورة  للكتاب، 

وشهد  ٔايام،  لعشرة  استمر  الذي  فرمان، 

تقديم عشرات الجلسات الثقافية والندوات 

والقراءات الشعرية.

قاعة الجلبي
بغداد،  في  والوثائق  الكتب  دار  في  افتتحت 

الراحل  قاعة  عليها  ٔاطلق  جديدة  قاعة 

الراحل  مكتبة  القاعة  ضمت  الجلبي،  ٔاحمد 

الخاصة، التي ٔاهدتها عائلة الراحل -متمثلة 

بابنته تمارا الجلبي- واحتوت املكتبة املهداة 

والوثائق  واملقتنيات  الكتب  من  نفائَس  للدار 

واللوحات التشكيلية.

إعمار املتنبي
الثقافة  قلب  وهو  املتنبي،  شارع  إعمار   

ّ
ُيعد

ٔابرز  ٔاحد  بغداد،  العاصمة  في  النابض 

يضم  الذي  فالشارع  العام،  هذا  ٔاحداث 

فترة  منذ  يشهد  العراقية،  املكتبات  مئات 

حملة إعمار كبيرة ملبانيه ومكتباته في إطار 

البنك  فيها  يشارك  التي  )تمكني(  مبادرة 

املركزي العراقي كمساهم ومشرف، ورابطة 

ٔامانة  وتنفذها  العراقية  الخاصة  املصارف 

بغداد.

مربد الخياط
كما شهد هذا العام انطالق مهرجان املربد 

البصرة،  في  والثالثني  الرابع  الشعري 

فيها  شارك  التي  خيرة، 
ٔ
اال دورته  وحملت 

جانب إضافة 
ٔ
دباء العرب واال

ٔ
العشرات من اال

الراحل  الشاعر  اسم  العراق،  مثقفي  إلى 

إبراهيم الخياط.

سوق الشعر
)القلم ال يرتدي كمامة(، تحت هذا الشعار 

عن  ثار 
ٓ
واال والسياحة  الثقافة  وزارة  أعلنت 

والفن،  دب 
ٔ
واال الشعر  في  مسابقِة  إطالِق 

الشعِر  سوِق  مهرجاِن  فعالياِت  ضمن  وذلك 

سنويًا  يقام  الذي  الثانيِة،  بدورِتِه  الدولي 

الفرنسي ومعهد  الثقافي  املعهد  بالتعاون مع 

ملاني.
ٔ
غوته اال

دافنشي في القائمة الطويلة
)ليوناردو  كتاب  وصول  العام  هذا  شهد  كما 

)نابو(،  منشورات  عن  الصادر  دافنشي(، 

للكاتب والتر يزاكسون، الذي ترجمه املترجم 

إلى  سعيد،  بني  محسن  األسترالي  العراقي 

زايد  الشيخ  جائزة  في  الطويلة  القائمة 

وثمانية  مئة  بني  من  الترجمة  فرع  للكتاب، 

ؤاربعني كتابًا.

مليعة عباس عمارة
فعاليات  ٔايضًا  العام  هذا  في  وانطلقت 

مهرجان الجواهري، دورة الشاعرة الراحلة 

مليعة عباس عمارة، تثمينًا لدورها البارز في 

العراقي،  للشعر  وريادتها   العراقية  الثقافة 

دباء 
ٔ
ال العام  االتحاد  أقامه  الذي  املهرجان 

ٔادباء  من  العشرات  حضره  العراق،  اب 
ّ

وكت

 عن ٔادباء الوطن.
ً
الدول العربية فضال

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



ظلت  املعمارية  وصورتها  بغداد  إن 

يريد  ملن  بالنسبة  واضحة،  غير  مشتتة 

عدم  فهناك  املكان،  هذا  تاريخ  معرفة 

وضوح بني بغداد التاريخية واالجتماعية 

والحضرية واملعمارية.

ذاكرة الصور
)ضباب  الجزائري  زهير  كتاب  في 

العام  املدى  دار  عن  الصادر  مكنة(  
ٔ
اال

الضباب  الٕزاحة  الكاتب  يجتهد   ،2020

نواجه  إذ  البغدادية  مكنة 
ٔ
اال يلف  الذي 

صورة  تكوين  على  القدرة  عدم  معه 

يتعامل  لذلك  مكنة، 
ٔ
اال لهذه  محددة 

بتحويله  ٔادبيًا  املكان  مع  )الجزائري( 

وما  تحوالته  فيه  يصف  روائي  نص  إلى 

دار فيه من ٔاحداث. 

نلمس  الكتاب،  محتويات  نراجع  حني 

الرصافة  جانب  في  التي  مكنة 
ٔ
اال ٔان 

جانب  في  التي  على  حضورها  غلب  قد 

حول  تصوره  الجزائري  يضع  الكرخ، 

يقول:  إذ  مكنة 
ٔ
اال هذه  دخول  كيفية 

"ٔاردت في هذا الكتاب ٔان ٔاثبت بالكلمات 

واقعًا هاربًا، ومن خالل الكلمات ٔاعطي 

هذا الواقع معنًى ما. املكان كان هاجسي 

ٔاغيب  حني  مني  يهرب  لكنه  ووسيلتي، 

الصور  ذاكرة  بني  إليه،  ٔاعود  ٔاو  عنه 

مكنة 
ٔ
اال هذه  تٔاتني  لم  الكلمات  وذاكرة 

وحكاياتها ؤانا مستلق على قفاي، وال هي 

ساهيًا  منفاي  في  ٔاسير  ؤانا  اخترقتني 

جوهرها  ؤادرك  ٔاتذكرها  فلكي  عنها، 

الخفي ذهبت ٔانا إليها." يكشف لنا زهير 

عالقته  عن  النص  هذا  في  الجزائري 

معه  يحملها  ذاكرة  فهي  مكنة، 
ٔ
اال بهذه 

منتصف  في  إليه  غادر  الذي  منفاه  في 

ثمانينيات القرن املاضي.

مكنة 
ٔ
اال كتابه-  -في  )الجزائري(  حدد 

فبدٔا  عنها،  الضباب  إزاحة  ٔاراد  التي 

البتاويني،  ثم  وشوارعها  بالكرادة 

امليدان،  نّواس،  ٔابي  الجمهورية،  وجسر 

الرشيد،  شارع  القشلة،  املتنبي،  شارع 

الخضراء،  الجادرية،  التحرير،  ساحة 

مقهى  الفردوس،  ساحة  السالم،  قصر 

ثم  فلسطني.  شارع  زيونة،  املعقدين، 

مكنة لنا 
ٔ
بعد ذلك يعمد إلى نقل صور اال

يحاول  تجوال  فيها،  تجواله  خالل  من 

لتاريخ  املتلقي  ذاكرة  استفزاز  فيه 

مكنة 
ٔ
اال يميز  ما  فٔاكثر  مكنة، 

ٔ
اال هذه 

وفقدانها  املستمر  تغيرها  هو  البغدادية 

لطابعها الذي ٔاسست عليه ٔاول مرة.

االختالط والتناقض
يكشف  الكرادة  شوارع  في  السير 

لهذه  والخصائص  املميزات  من  الكثير 

بالكثير  نابضة  منطقة  فهي  املنطقة، 

الناس  زحمة  بني  ما  النشاطات،  من 

فيها وتنوع محالتها، واختالف مشارب 

ساكنيها، يلتقط زهير الجزائري الطابع 

"حني  الكرادة:  في  الحياة  على  الغالب 

تسير وسط الزحام، ٔاو ضده، عليك ٔان 

العصفور:  كما  بسرعة  انطباعك  تلتقط 

ليشتري  خرج  الذي  الكهل  املحلة  ابن 

البيت،  )روب(  بـ يزال  ال  وهو  الخضار 

تتظاهر  التي  القبيحة  البدينة  البنت 

التي  ٔاو  املتحرشني،  كثرة  من  بالقرف 

من  كثيرًا  البنطلون،  ضيق  من  تتلوى 

حالم 
ٔ
اال من  كثيرًا  املكبوتة،  الرغبات 

التي تفلت حني توشك ٔان تتحقق، كثيرًا 

القريبة  شياء 
ٔ
اال جمال  من  الضيق  من 

والصعبة املنال."

والجديد،  القديم  بني  الكرادة  تجمع   

فهناك الباعة القدماء من الذين توارثوا 

يقابلهم  جداد، 
ٔ
واال باء 

ٓ
اال من  مهنتهم 

البسطيات(،  )ٔاصحاب  جدد  باعة 

الذي  التغير  )الجزائري(  يالحظ 

إذ   ،2016 انفجار  بعد  الكرادة  ٔاصاب 

غيرهم،  وجاء  الباعة  ٔاماكن  تغيرت 

االنفجار:  مكان  الى  وصوله  يصف 

توقفت  املذبحة  موقع  الى  وصلت  "حني 

على  رٔاسًا  ي، 
ّ
بعين شالء 

ٔ
اال جمع 

ٔ
ال

إلى  تدحرج  وٓاخر  الرصيف 

علقت  ويدًا  الشارع،  عرض 

كانت  الذي  القميص  بٔاكمام 

ترتديه، ما من دم لهذه الدمى 

ٔاحالتنا  لكنها  البالستيكية، 

منحتها  وقد  قتيلة،  جساد 
ٔ
ال

حقيقيات  نساء  سمة  املجزرة 

على  لم 
ٔ
اال تعابير  املوت  جّمد 

البائع  إلى  نظرت  وجوههن. 

مصفرًا  دكانه  بباب  الواقف 

قد تجمد الخوف في وجهه، لم 

يصُح بعد من صدمة املذبحة، 

ٔامام  وتوقفوا  القتلة  مّر  لقد 

الواجهة".

االستغراق في وصف مجريات 

توثيق  في  بارزة  سمة  الحياة 

الجزائري،  زهير  عند  املكان 

من  املكان  إلى  تتعرف  لهذا 

يختتم  بعدما  فيه،  التي  الحياة  خالل 

النسيان  ٔان  الكرادة يالحظ  تجواله في 

يجعلهم  ما  هو  الكرادة  ٔاهل  عند 

انفجارات  من  فيه  مروا  الذي  يتخطون 

بني  هنا  الحياة  يعرقل  "التذكر  ؤازمات: 

على  ٔانفسهم  مّرنوا  فقد  الكرادة،  ناس 

يكنسون  عجل  على  النسيان..  سرعة 

يغسلون  املتدفق،  وباملاء  الزجاج  شظايا 

شياء، وخالل 
ٔ
الدماء ويعيدون ترتيب اال

مختلفة،  بٔالوان  الواجهات  يعيدون  ٔايام 

في  يستمروا  لكي  حرفتهم  النسيان 

الزمان واملكان، حتى ولو بقيت في الروح 

شظية موجعة ".

مدينة الرحيل
البتاويني  منطقة  إلى  الجزائري  يصل 

لفها  الذي  الضباب  عنها  يرفع  لكي 

صورة  في  وحشرها  ومالمحها  وغيب 

واملنسيني  للهامش  منطقة  واحدة، 

مدينة  بأنها  لها  إشارته  ربما  والغرباء، 

هذه  تثبت  االٕقامة،  وليس  للرحيل، 

الصورة، تقع البتاويني على جانبي شارع 

الشرقي  الباب  ساحة  من  السعدون 

شارع  يحدها  الفردوس،  ساحة  ولغاية 

وعلى  غربًا،  دجلة  ونهر  نّواس  ٔابي 

جنوبها  وعلى  التحرير،  ساحة  شمالها 

في  برز 
ٔ
اال الشاخص  الكرادة،  منطقة 

البتاويني هو قدم البيوت وكثرة الفنادق 

التجارية، فهي منطقة اشتباك  واملحال 

غلب املارين ببغداد، وهناك في وسط 
ٔ
ال

تمثال  ينتصب  النصر  بساحة  البتاويني 

عبد املحسن السعدون. ينسج تاريخ هذه 

كثيرة  ٔاحداث  ضمن  خيوطه  املنطقة 

هذه  كانت  ذلك،  عن   
ً
فضال ومميزة، 

املنطقة سكنًا ليهود العراق ٔايام امللكية، 

يشعرك  )الجزائري(  يصفها  وحني 

"بيوت  ؤاحداثه:  التاريخ  الى  تعود  بٔانك 

اليهود،  بناها  التي  الحصينة  البتاويني 

الضوء  تتلقى  البغدادي،  الطراز  على 

تاهت  الغرف.  على  وتوزعه  السماء  من 

وفقدت  اليهود  ترحيل  بعد  البيوت  هذه 

سائبة.  ٔابوابها  فبقيت  مفاتيحها، 

املهاجرون  املسيحيون  سكنها 

على  وهم  املوصل  سهل  من 

عجل. فقراء يعملون في البارات، 

عن  عاطلون  صغار،  موظفون 

العمل، كانوا مادة القاص ٔادمون 

)ٔايام  مجموعته  في  صبري 

العطالة(."

الجزائري  زهير  مع  التنقل 

يدفعنا  مكنة( 
ٔ
اال )ضباب  في 

تاريخ  من  املفقود  عن  للبحث 

نواجه  وكٔاننا  ومحالتها،  بغداد 

نسيانًا ال إراديًا ملا فيها من غنى 

القصص  ثنايا  بني  يسكن  وثراء 

تلك  بها  مرت  التي  والوقائع 

مكنة، لقد تٔاكد لنا ٔاننا حينما 
ٔ
اال

معها  سنفقد  بغداد  ذاكرة  نفقد 

مالمح العراق وما فيه.

وضبــاب أمكنــة 
بغــداد

عالء حميد إدريس

ظل املكان - مدنًا، ومحالت، ومواقع أثرية، ونصبًا تذكارية - في العراق 
غائبًا عن الكتابة والتوثيق، على الرغم من النشاط الذين ظهر منذ 
تأسيس قسم العمارة عام 1959 في كلية الهندسة جامعة بغداد، من 
خالل املشاركة في بناء بعض من معالم بغداد املعمارية والحضرية.

الجزائري 
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جوائز سينمائية
من  فترة  وبعد  العراقية،  السينما 

الساحتني  إلى  بقوة  عادت  االنقطاع، 

العربية والعاملية من خالل مجموعة من 

الشباب الذين تمكنوا، خالل أفالم عدة، 

مهرجانات  جوائز  على  املنافسة  من 

األولى.  املراكز  على  والحصول  عاملية 

لفيلم  ا

)أوروبا(  العراقي  الروائي 

للمنافسة  رشح  رشيد  حيدر  للمخرج 

على أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة 

األشهر  للجائزة  والتسعني  الرابعة 

ثالثة  الفيلم  .يروي  العالم  في  سينمائيًا 

العراقي  الشاب  حياة  من  مأساوية  أيام 

 ، ل كما

ي  لذ ل ا و يحا

األقدام  على  سيرًا  أوروبا  إلى  الوصول 

ويقع  البلغارية،   – التركية  الحدود  عبر 

والجماعات  الحدود  لشرطة  فريسة 

إنتاج  الفيلم  للمهاجرين.  املناهضة 

عراقي – إيطالي – كويتي مشترك، وهو 

أحد األفالم الروائية الخمسة املدعومة 

السينما  لدعم  بغداد  “منحة  قبل  من 

العراقية” لعام 2021 املقدمة من وزارة 

العراقية،  واآلثار  والسياحة  الثقافة 

في  وممثل  مخرج  أفضل  جائزتي  نال 

في  األحمر  البحر  مهرجان 

السعودية.

معلقة(  )جنائن  فيلم  حصل  فيما 

في  املشارك  ياسني،  أحمد  للمخرج 

لدعم  البندقية  مهرجان  فعاليات 

اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  األفالم 

هذه  باملهرجان.  الخاصة  الجائزة  على 

العراقية  للسينما  الجائزة ليست األولى 

ضمن هذا املهرجان، إذ سبق أن حصل 

مخرجون على جوائز أخرى في نطاقات 

مختلفة ضمن مهرجان البندقية. حصل 

كبيرة  بعد منافسة  الجائزة  على  الفيلم 

أسفر  أن  بعد  –تقريبًا-  فيلم   100 مع 

الفرز النهائي عن بقاء ٤7 فيلمًا. 

مهرجان  افي  آخر  عراقي  فيلم  وفاز 

لجنة  بجائزة  السينمائي  )كوباني( 

)أماني(  الوثائقي  الفيلم  هو  التحكيم، 

 
ً
فضال ماهود،  فاضل  العراقي  للمخرج 

الحياة  صناع  ملتقى  في  مشاركته  عن 

وحصد  البصرة،  في   2021 السينمائي 

الخاصة.  التحكيم  لجنة  جائزة  أيضًا 

صاحبة  فتاة  عن  يتحدث  الفيلم 

فيما  العوق.  تحدت  قوية  إرادة 

عار(  )وصمة  فيلم  حصل 

العراقي جعفر مراد على  للمخرج 

في   rima مهرجان  في  جائزتني 

وسيناريو  قصة  كأفضل  البرازيل 

وكأفضل فيلم وثائقي.

مهرجانات  فنية
مهرجان  عاد  طويلة،  ملدة  انقطاع  بعد 

عشرة،  الخامسة  بدورته  الدولي،  بابل 

بابل  مدينة  في  البابلي  املسرح  على 

الحضارة  بابل  )من  شعار  تحت  األثرية 

متنوعة  فنية  بعروض  الحياة(،  نصنع 

والرقص  والغناء  املوسيقى  شملت 

حضور  ووسط  الشعبية،  والفنون 

فعاليات  وتضمنت  واسع.  جماهيري 

املهرجان، التي شارك فيها فنانون عرب 

وعراقيون وفرق شعبية عربية وأجنبية، 

حفالت موسيقية وفنية وعرضًا لألزياء 

البابلية والعزف والرسم.

أقيم  فقد  املسرح،  مجال  في  أما 

مهرجان العراق الوطني للمسرح )دورة 

نظمته  الذي  الحميد(  عبد  سامي 

مع  بالشراكة  العراقيني  الفنانني  نقابة 

فرق  بمشاركة  للمسرح،  العربية  الهيئة 

محافظات  جميع  من  عراقية  مسرحية 

العراق. كما شاركت مسرحية )ذا هوم( 

للمخرج غانم حميد في مهرجان األردن 

العراقية  املسرحية  وهي  املسرحي، 

الوحيدة املشاركة في هذا املهرجان، وقد 

نال العرض استحسان النقاد والجمهور.

في  واملسرح  السينما  دائرة  وأقامت 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار مهرجان 

شعار  تحت  الدولي  املسرحي  بغداد 

بمشاركة  الحياة(  يضيء  املسرح  )ألن 

مع  وأجنبيًا  وعربيًا  عراقيًا  عرضًا   15

خشبة  على  متنوعة  مصاحبة  فعاليات 

مسارح: الرشيد والوطني والرافدين في 

النصيب  للعراق  وكان  بغداد،  العاصمة 

األكبر في حصد جوائز املهرجان.

لإلذاعة  العربي  املهرجان  وفي 

والتلفزيون، الذي أقيم في تونس، رفعت 

العراق  اسم  العراقي   اإلعالم  شبكة 

عبر  جوائز  ست  حصدت  حني  عاليًا, 

برامج إذاعية وتلفزيونية وفيلم وثائقي، 

لنجوم  فنية  حفالت  بغداد  أحيت  كما 

بينهم  من  والعراقيني،  العرب  الغناء 

قمر  ومصطفى  أليسا  اللبنانية  الفنانة 

وغيرهم  الكويتية،  وشمس  شاكر  وهاني 

من نجوم الغناء العربي. 

فوز  الالفتة  الفنية  اإلنجازات  ومن 

الفنان املسرحي رائد محسن بجائزتني 

مهمتني في املسرح، إذ حصل على جائزة 

مهرجان  في  مسرحي  ممثل  أفضل 

في  أقيم  الذي  الدولي  املسرحي  قرطاج 

تونس عن مسرحية )أمكنة اسماعيل(، 

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل 

بغداد  مهرجان  في  مسرحي  ممثل 

عن  الثانية  دورته  في  الدولي  املسرحي 

املسرحية ذاتها.

مجلة "الشبكة العراقية"

عاٌم زاخٌر بالجوائِز 
والمهرجاناِت الفنية 

استعادت الحركة الفنية حيويتها في عام 2021، فبخالف العام 

الذي سبقه الذي تأثر بجائحة كورونا، كان عامًا زاخرًا بالجوائز 

واألنشطة والفعاليات املسرحية واملهرجانات السينمائية، فضاًل 

عن إحياء بغداد لعشرات الحفالت املوسيقية، كما نجح  املخرجون 

السينمائيون العراقيون فيه بحصد الجوائز الذهبية في أكثر من 

مهرجان، كذلك نجح املسرحيون باعتالء منصة التتويج في أكثر 

من محفل.. 

2021



ما زلت أحلم 

األبد إلى  وموجود  صامـد  العـراق  شعـب  بـــأن  تؤمـن 

بعد غياب طويل، بسبب تعرضها لحادث سير كادت أن تفقد فيه حياتها، تعود الفنانة القديرة 
سماح أنور إلى خشبة املسرح بعمل كبير للمخرج سمير العصفوري: "في انتظار بابا"، بعد أن قدمت 
العديد من املسلسالت واألفالم السينمائية واملسرحيات في فترة التسعينيات، حققت فيها نجاحات 

مشهودة مع الجماهير، فأعمال مثل "رحلة املليون", و"رأفت الهجان" "وذئاب الجبل" و مسرحية 
"راقصة قطاع عام" مازالت عالقة في اذهان الجمهور العربي.

سماح

 القاهرة ـ إيمان حواش

أنور: 

حياتية,  فكرة  هي  العمل  هذا  فكرة  لكن 

التي  واملشكالت  امليراث  تدور حول  فهي 

يتحولون  البشر  أن  وكيف  فيها،  يتسبب 

كانت  مهما  الوقت،  هذا  فى  وحوش  إلى 

سبيل  في  بعيدة-  -أو  قريبة  عالقاتهم 

شيء  كل  فيكون  املال  على  االستحواذ 

مباحًا.

الكبير  املخرج  نظر  وجهة  خالل  ومن 

هل  مشكلة:  نطرح  العصفوري،  سمير 

أو  املال  على  لالستحواذ  القتال  يكون 

واآلخرين  الذات  كره  في  سببًا  الثروة 

البيوت؟  داخل  حتى  والتسّيد  والسيطرة 

هذا  عن  العمل  هذا  في  نتحدث  كما 

أم  األمام  إلى  منا 
ّ

قد أنه  هل  الصراع: 

أعادنا إلى الخلف؟ وهل إعادتنا للخلف 

تتماشى مع ُسنة الحياة؟ إذ أن ُسنة ربنا 

والتوسع,  والتمدد  التقدم  هي  الكون  في 

مؤامرة  إال  ماهو  الخلف  إلى  الرجوع  إن 

من العقل على صاحبه.. وهذا ما تناقشه 

الرواية.

الفن مؤثر وخطير
* من وجهة نظر سماح أنور.. هل املسرح 

-أو بآخر- في تنمية  املصري يؤثر بشكل 

بعد  والسيما  العربية،  الشعوب  وجدان 

العوملة التي جعلت الشعوب العربية كلها 

شعبًا واحدًا؟

جدًا،  كبير  املسرح  دور  فإن  بالطبع،   -

التسطيح  بعد  والسيما  جدًا،  وخطير 

الفني الذي أصاب العالم كله ومحاصرة 

على  تحصل  ال  وجعلها  العربية  الشعوب 

أي نوع من الثقافة  مثل مقولة "علم ال ينفع 

 قد تقابل شخصًا 
ً
وجهل ال يضر", فمثال

يقول لك نكتة مضحكة فتضحك عليها، 

أخرى  مرة  تتذكرها  أن  تحاول  وعندما 

لم  الحقيقة  في  أنها  إذ  تستطيع,  فال 

تؤثر في وجدانك, فالشيء الذي يؤثر في 

  ولدت سماح أنور  في 22 نيسان 1965 

منذ  فنية  أسرة  في  وتربت  بالقاهرة،  

أنور  األديب  ابنة  فهي  أظفارها،  نعومة 

سعاد  الفنانة  هي  ووالدتها  الله،  عبد 

في  الفرنسية  اللغة  درست  حسني، 

للتمثيل  اتجهت  لكنها  القاهرة،  جامعة 

في بداية حياتها وعرفت بأدوار  "الفتاة 

املسترجلة" وأدوار الحركة.

 "الشبكة" التقت الفنانة سماح أنور ودار 

معها هذا الحوار ...

*بعد غياب دام أكثر من 20 سنة.. عودة 

مع  –وبقوة-  املسرح  إلى  أخرى  مرة 

املخرج الكبير سمير العصفورى.. هل من 

ملحة عن هذا الدور الذى أعاد سماح أنور 

إلى املسرح اآلن؟ 

أدواري  عن  أتكلم  ال  أنا  العادة  في   -

ال  حتى  صحفية  لقاءات  أية  في  أبدًا 

للجمهور،  مفاجأة  أتركها  بل  أحرقها، 
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الوجدان 

الذي  هو 

 , يعيش

لهذا فإن 

لفن  ا

خطير 

 ، ًا جد

ليس  و

لفن  ا

فقط، بل 

يا  مليد ا

بشكل 

في  والثقافة،  والفن  الصحافة  عالم 

أن  املمكن  من  أنها  إذ  الخطورة،  منتهى 

تبني ومن املمكن أن تهدم, وأنا أعتقد أنه 

-مع األسف- املسرح انحسر دوره في كل 

البالد العربية، ألن البعض ربما يرى أن 

هناك خطرًا على الشعوب من أن تتثقف 

كما كانت في املاضي.

* هل تقلص دور السينما في تنمية الوعي 

األعوام  في  بالسينما  مقارنة  الوطني 

السابقة؟

- الوعي الوطني موجود لدى كل شخص 

أن  املمكن  من  والسينما  منه,  ونابع 

تشارك في هذا، وهو موجود بالفعل في 

أعمال كثيرة ظهرت مؤخرًا منها "املمر"، 

األعوام  ففي  وغيرها,  كرموز"،  و"حرب 

األعمال  من  مجموعة  ظهرت  األخيرة 

العظيمة على مستوى الوعي الوطني, لكن 

السنيما بمفردها غير كافية, ألن اإلنتاج 

السنيمائي -بشكل عام- أصبح غير وافر 

أيضًا  هناك  تكون  فأن  املاضي,  في  كما 

تنشر  التي  الوطنية  لألعمال  مساحة 

لتذكرة  الشرائية  الفئة  لدى  الوعي  هذا 

السنيما، وهم الشباب، فهذا شيء رائع، 

النوعية  هذه  يفتقد  كان  الجيل  هذا  ألن 

محاوالت  هناك  كانت  إذ  األفالم،  من 

لنشر هذا الوعي، لكنها محاوالت فردية 

ولم  منظمة,  أو  ضخمة  حمالت  وليست 

خالل  وذلك  جيد،  بشكل  إنتاجها  يكن 

عميقة  فجوة  شكلت  كبيرة  زمنية  فترة 

عام  وحتى   1973 أكتوبر  أفالم  منذ 

2016, تلك الفترة هي التي حاولت فصل 

اآلن  أما  الوطني,  االنتماء  عن  اإلنسان 

فقد عادت تلك األعمال إلى الظهور مرة 

أخرى.

أتحرك بقلبي
* الشدائد تصنع النجوم.. هل مامرت به 

سماح أنور جعلها تعيد ترتيب أوراقها؟

ألرتبها,  أوراق  لدي  ليست  بصراحة   -

ألنه  خيالي،  وأتبع  بقلبي  أتحرك  فأنا 

متصل بربنا الذي خلقني, ويأتي لي فى 

أفكار  عن  عبارة  كثيرة  رسائل  صورة 

وهذه  وغيرها  وأحالم  ومشروعات 

هواية  ليس  أنا،  هو  فالفن  حياتي,  هي 

ال  آخر  مسمى  وأي  موهبة,  أو  مهنة  أو 

أمارس  أكنت  فسواء  كينونتي,   يمثل 

الفنية  الفن أم ال, موجودة على الساحة 

حياتي  هي  فهذه  موجودة،  غير  أو 

أنني  لله  والحمد  معيشتي,  وأسلوب 

كنت محظوظة، فقد تربيت على يد من 

أن  ينفع  ال  كينونة،  للفنان  أن  علمونى 

يخلقه,  بل  العمل  ينتظر  ال  يكون موظفًا, 

-في  لكني  ممثلة،  للجمهور  بالنسبة  فأنا 

الحقيقة- أقوم بعمل العديد من األشياء 

وكلها  عديدة،  مهنًا  وأمتهن  األخرى، 

أعمال فيها ابتكارات، مثل مدربة تنمية 

وفي  حياتية,  مهارات  مدربة  أو  بشرية، 

وجرافيك  كمخرجة  أعمل  الفن  مجال 

الكثير  ذلك  وغير  وتصوير،  وميكب 

أحلم  الوقت،  طوال  أتعلم  فأنا  والكثير، 

فراغ  وقت  عندي  ألن  أحالمي  وأنفذ 

أحلى  أعيش  يجعلنى  ما  وهذا   ،  
ً
طويال

وعندما  بكثير,  أكثر  وأتقدم  بكثير 

يطلبوني أكون جاهزة.

بابل حبيبتي
العراق  لشعب  توجهينها  كلمة  من  هل   *

الذى يتابع هذا الحوار في مجلة "الشبكة 

العراقية"؟ 

وأخ  صامد  شعب  العراقي  الشعب   -

جدًا,  العراق  محبي  من  وأنا  شقيق، 

أن  جيدًا  وأعلم  واحد،   شعب  فنحن 

العراق سينهض ويقف شامخًا مرة ثانية 

أؤمن  أنا  بشعبه.  بكثير،  أقوى  ويصبح 

أنه أيًا كانت مقدرات البشر ومشيئتهم، 

واألجمل  األجدى  هى  الله  مشيئة  فإن 

واألصلح واألنسب.

في  أنني  أذكر 

ت  لتسعينيا ا

الفنان  مع  شاركت 

الفخراني  يحيى 

الجميلة  والفنانة 

والفنان  كامل   هند 

العزيز  عبد  أحمد 

اسمه   فيلم  في 

حبيبتي"،  "بابل 

األستاذ  إخراج  من 

الياسري,  فيصل 

في األعوام األخيرة 
ظهرت مجموعة 
من األعمال 
العظيمة على 
مستوى الوعي 
الوطني, لكن 
السنيما بمفردها غير 
كافية, ألن اإلنتاج 
السنيمائي -بشكل 
عام- أصبح غير وافر 
كما في الماضي

قضينا  جدًا  جميلة  تجربة  كانت  وقد 

أيام  بغداد  في  بالتصوير  يومًا   ٤5 فيها 

دائرة  الحرب  وكانت  بابل،  مهرجان 

سقط  وقد  املدينة،  على  تقع  والصواريخ 

النساء  وكانت  الفندق,  خلف  أحدها 

يبكني  الفندق  في  العامالت  العراقيات 

بسبب سقوط الصاروخ، لكن على الرغم 

الصالبة  القوة  لديهن  كانت  ذلك  من 

أعمالهن  زاولن  إذ  والصمود،  الرائعة 

واشتغلن وهن باكيات.

هذه دروس عظيمة في اإلصرار والعزيمة 

الدنيا  ألن  االنكسار،  وعدم  والصمود 

اإلصرار,  بهذا  إال  األمام  إلى  تتقدم  ال 

فاالنكسار في الدنيا ال يغيرها، بل يغيرنا 

لهذا  منها,  أقوى  خلقنا  ربنا  لكن  نحن, 

صامد  العراقي  الشعب  أن  في  أؤمن  انا 

وموجود الى األبد إن شاء الله.

أخــــبار فنية

يشارك الفيلم الروائي »كلشي ماكو« للمخرجة العراقية ميسون الباجه جي 

ضمن فعاليات النسخة ٤3 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث 

ينافس في مسابقة »آفاق السينما العربية«.

يذكر أن الفيلم  شهد عرضه العاملي األول في مهرجان سراييفو السينمائي، 

ونال إشادة واسعة من قبل النقاد واملتابعني. تدور أحداث الفيلم على خلفية 

أعمال العنف الطائفي في األسبوع األخير من عام 2006، بني الكريسماس 

أن  يحاولون  الذين  بغداد  العاصمة  سكان  قصص  ويروي  األضحى.  وعيد 

يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من الصراع الشديد وغير املتوقع الذي 

يعرضهم للمخاطر.

لجنة  بجائزة  الغضبان  محمد  للمخرج  معلن"  "غير  العراقي  الفيلم  فاز 

رولة  إنتاج  من  الفيلم  الدولي.  السينمائي  مومباي  مهرجان  في  التحكيم 

برودكشن واكاديمية أنكي للفيلم. مثل األدوار الرئيسة للفيلم املمثلون: أسعد 

عبد املجيد، نيان الطالباني، نور الهدى.

"كلشي ماكو" 
في مهرجان القاهرة السينمائي 

"غير معلن" يفوز بجائزة 
مهرجان مومباي
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 ال حدود واضحة تفصلهن عن فضاء مفتوح، أطلقن حمامات االكتشاف الدائم ألرض 
جديدة، فوجدن مساحات من خضرة اللون املبتكرة، ووسط جزيرة من العادات 
والتقاليد التي سورت النشأة املجتمعية، جاءت اشتغاالتهن بمثابة عبور حر صوب 
عوالم مغايرة من التأمل والتحليل واإلنتاج اإلبداعي، حولن املتاح واملهمل إلى أعمال 
مضيئة دافقة بالحياة، من خالل األنامل الناعمة الحاملة بعالم أجمل.

يوسف المحسن

يحّولن المتاح والمهَمل 
إلى أعمـال دافقــة بالحيـــاة

بأنامـل مغايــرة
مبدعات

وزهراء  هاشم،  ونرجس  أحمد،  فاطمة 

جيل  هوية  يضعن  سماوّيات  حيدر، 

من  املعتاد  مع  مواجهة  في  إبداعي 

ي... 
ّ

مجّسات التلق

خدع سينمائية وميك أب:
الوجه  في  وخدوش  ورضوض  كدمات    

مبتورة  أصابع  الرأس،  وأعلى  والجبني 

من   
ْ

ُرِفَعت وأظافر  ممزقة  وسيقان 

ضرب،  وآثار  جاحظة  عيون  مكانها، 

هي  اإلدهاش،  تثير  أخرى  وتفاصيل 

فاطمة  الشابة  الفنانة  تجربة  تميز  ما 

عشر،  الخمسة  األعوام  ذات  أحمد، 

وتبدو  الحقيقة  إلى  أقرب  هي  مشاهد 

تجد  إنها  تقول  فاطمة  للرائي.  خادعة 

إلظهار  فرصة  البصري  الخداع  فن  في 

االبداعية،  وإمكانياتها  مهاراتها 

الجانب  وفضح  لكشف  مماثلة  وفرصة 

العنيف من حياة اإلنسان اليوم، تضيف:

وسينمائي،  درامي  مكياج  صانعة  أنا  ـ 

أخرى  مالمح  وتكوين  تجسيد  أحاول 

نوع  إتمام  واألصابع،  ولأليدي  للوجه 

الرضا  يمنحني  االشتغاالت  من  كهذا 

الذي  التوق  ويقنع  عنه،  أبحث  الذي 

من  واملغاير  الجديد  إلنتاج  يتملكني 

األشكال واألقنعة.

*كيف كانت البداية؟

ـ بدايتي كانت من لحظة متابعتي للخدع 

بمؤثراته  السينمائي  واملكياج  البَصرية 

..األفالم  الفنية  األعمال  عبر  الخاصة 

تطورًا  وجدت  ولقد  واملسلسالت، 

متسارعًا لهذا النوع من االشتغال الفني 

في العراق، ومن خالل مئات املحاوالت 

إلى  أصل  أن  استطعت  واإلخفاقات 

مرحلة البأس بها من اإلتقان في تشكيل 

هذا النوع من الخدع.

*ما املواد التي تستخدمينها؟

األلوان  املتاحة،  املواد  من  املتوفر  ـ 

سهلة  تكون  أن  املهم  املكياج،  وأدوات 

أن  واألهم  والجلد،  الوجه  عن  اإلزالة 

منها،  االنتهاء  بعد  أضرارًا  خلف 
ُ

ت ال 

ميدان  في  ثورة  اليوم  هنالك  وبالتأكيد 

وهذا  السينمائية،  البَصرية  الخدع 

مقرون بالقدرات واإلمكانات اإلنتاجية.

*تحدثِت عن الرضا.. هل من تفاصيل؟

ـ فن املكياج يعمد إلى تجميل، أو تشويه، 

أو تكبير، أو تصغير الوجوه واألعمار، هو 

أداة إقناع لإلشارة إلى تشوهات تحدث 

للشخصية الدرامية، أو تعديالت تجري 

عليها، وهو جزء من العمل الفني وحامل 

مصداقية  يكرس  االقناع،  لرسالة 

أكون  وعندما  التمثيلي،  الجو  أو  املشهد 

على  أحصل  فأنا  هذا  كل  من  جزءًا 

الرضا في داخلي.

الوجوه  تجسيد  إلى  تميلني  أنك  *أجد 

املرعبة؟

من  النوع  بهذا  اهتمامًا  أجد  ما  نادرًا  ـ 
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

األعمال الفنية، والقليل من األشخاص 

أسعى  لهذا  امليدان،  هذا  يلجون  الذين 

ملِهمة  ألكون  خالله،  من  الدخول  إلى 

ولألمانة،  آخرين،  ملبدعني  ومشِجعة 

هذا  مثل  إلى  يدعو  ما  يومياتنا  في  فإن 

االشتغال.

*من هم جمهورك؟

في  لي  األول  الفني  املعرض  أقمت  ـ 

أعمالي  لله  الحمد  الثقافي،  البيت 

الوصف،  فاقا  وإعجابًا  ترحابًا  وجدت 

لي  واملتابعني  جمهوري  مع  وأتواصل 

ومن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 

السينمائية  األعمال  ندرة  أن  املؤكد 

طموحاتي،  أمام  عائقًا  تقف  والدرامية 

أستمر  وسوف  الطريق،  أول  في  لكنني 

والخدع  األقنعة  وصناعة  التدريب  في 

اللونية البصرية.

الكتب املهملة:
  في مقابل انحسار االعتماد على الكتاب 

نقل  في  الحديثة  التقنيات  أمام  الورقي 

أطنانًا  تترك  التي  وحفظها،  املعلومات 

عن  الحديث  يجري  املهَملة،  الكتب  من 

الكتاب  فيها  يكون  معبرة  فنية  وسائل 

ركنًا مهمًا.

ابتكرت  حيدر  زهراء  الشابة  الفنانة   

الكتب  استخدام  إلعادة  طريقة 

التي يجري  أو املنهجية  ستغنى عنها، 
ُ
امل

ف 
ّ

تعديلها، واملجلدات القديمة، إذ توظ

بالغة  نحتية   
ً
أعماال لتصنع  موهبتها 

الورق،  على  الحفر  خالل  من  الجمال 

عليها  بالنحت  تقوم  الكتب  من  صفوف 

ووجوه  ومناظر  رؤية  مساقط  لخلق 

ومعالم أثرية، إضافة إلى رموز وكتابات 

الخامات  على  باالعتماد  ولوحات، 

والنتيجة  املحيطة،  البيئة  في   املتروكة 

أنها، وعبر اشتغال مغاير، تحافظ على 

املشاهد الكالسيكية وحضور الكتب في 

ن جمالي ومعرفي. زوايا املنازل كمكوِّ

أوقات  كسر  على  عملت  حيدر  زهراء     

الِحرف  بوابة  من  والفراغ  الروتني 

واملشغوالت اليدوية، لتبدأ بعدها الرحلة  

وقد  الكتب،  على  النحت  فضاء  في 

من  موهبتها  وتنمية  لتطوير  اجتهدت 

واملتابعة وسجلت حضورًا  البحث  خالل 

عن  الثقافية.  وامللتقيات  املعارض  في 

ذلك تقول:

على  اعتمدت  الرسم،  أجيد  ال  كنت  ـ 

الطباعة وترسيم األبعاد، أضع األشكال 

لذلك  املقاسات،  وبحسب  أتخيلها  التي 

قوبلت تجربتي برفض وصل إلى التنمر 

أتلف  بأني  رّددوا  كثيرون  البداية،  في 

النوع  لهذا  وحبي  إصراري  لكن  الكتب، 

ملواجهة  عتادي  كان  الفني  العمل  من 

إلتقان  الرسم  بتعلم  شرعت  ذلك،  كل 

الضوء،  ومساقط  واألبعاد  األلوان 

وحني تكاملت أدواتي إلى درجة ُمرضية 

الكتب  على  النحت  إلى  عدت  ومقبولة، 

بما  الفنية  واللوحات  األشكال  وتكوين 

أشعرني بالراحة والسعادة كوني نجحت 

جديدة،  أشياء  تكوين  في  ما-  حد  -إلى 

واملغايرة  الفرادة  من  فيها  وبتجربة 

الشيء الكثير.

الجلود إلى لوحات :
 أمام فضاء التجديد 

ً
  ال حد يقف حائال

اشتغال  الفنان،  لخياالت  اإلبداعي 

القديمة  الحرفة  ل  يحوِّ آخر  إبداعي 

في  ويبدع  التراث  إنتاج  ُيعيد   
ٍّ

فن إلى 

تقديمه بأبهى صورة، تحويل الجلود إلى 

والجمال  األلفة  في  غاية  فنية  لوحات 

نرجس  التشكيلية  الفنانة  قدمته  ما  هو 

هاشم في تجربة مغايرة أخرى، نرجس 

اليدوية والرسم منذ  استهوتها األعمال 

املوهبة  هذه  فدّعمت  أظفارها،  نعومة 

بالدراسة األكاديمية من خالل  التحاقها 

بمعهد الفنون الجميلة / قسم التصميم، 

إلى  الجلد  قطع  إحالة   على  وعملت 

من  زاهية  يدوية  وأعمال  فنية  لوحات 

خالل مراعاة التفاصيل التي ال تلتقطها 

من  العديد  قدمت  الفنان،  عني  غير 

مختلفة،  ملواضيع  املتميزة  األعمال 

اللوحات  ورسم  الزهور  تصميم  مثل 

خامة  من  الطبيعية  واملناظر  البغدادية 

األكسسوارات  إضافة  مع  الجلود، 

ملسة  إلضفاء  املتاحة  الخامات  وبعض 

لـ  جمالية مبتكرة. عن تجربتها تحدثت 

)الشبكة(:

الصناعية،  الجلود  خامة  طّوعت  ـ 

األخيرة  سعر  لغالء  الطبيعية،  وليست 

أعمال  كانت  السابق  في  لوحات،  إلنتاج 

الجلود مقتصرة على األحزمة واألحذية 

مع  وتماشيًا  أخرى،  وأشياء  والحقائب 

والواجبات  الحديث  الفن  متطلبات 

أفق  دخول  في  مني  ورغبة  البيئية، 

االشتغال  أدخلت  جديد،  تعبيري 

املؤكد  ومن  املادة،  هذه  على  التشكيلي 

تستحق  لوحات  صناعة  إلى  أسعى  أني 

الجلود  أن  والسيما  واالقتناء،  املشاهدة 

نواحي  مختلف  في  تدخل  –كمادة- 

وبما  مكتبي،  أو  منزلي،  كأثاث  الحياة: 

املصنوعة  اللوحات  دمج  عملية  يجعل 

ممكنة وبالغة التنسيق.

تشكيلية  لوحة  بعمل  تشرعني  *وكيف 

من الجلد؟

يمرُّ  النوع  هذا  من  فني  عمل  أي  إن  ـ 

الفكرة،  بناء  أوالها  ة، 
ّ

عد بمراحل 

على  تصميمها  وبعدها  العمل،  فكرة 

القوالب  مع  التعامل  ثمَّ  ومن  الورق، 

وهي  اللوحة،  وصناعة  إلنتاج  الجلدية 

رحلة  لكن  وطويلة،  مجهدة  عملية 

يعكسه  ملا  باإلمتاع،  مليئة  فيها  العمل 

وطراز  حداثة  من  االشتغال  هذا 

فاللوحة  الوقت،  ذات  في  كالسيكي 

تجمع بني متضادات من حيث التكوين 

فضاًء  تمتلك  هي  وبالتالي  والتناول 

املغايرة  من   
َّ

انسل قد  مفتوحًا  تعبيريًا 

والتجديد.

فاطمة  للمبدعات  الثالث  التجارب 

هاشم،  ونرجس  حيدر  وزهراء  أحمد 

الحضور  في  مهمة  انعطافة  لت 
ّ
شك

بما  خاص،  بشكل  والشبابي  النسوي 

يحمله من فضاء تعبيري وتوق للتجديد 

سارت  تجارب  واملعاصرة،  والتجريب 

وإشباعها  الذائقة  ترميم  طريق  على 

االستعانة  على  مبنية  ساحرة  بعوالم 

األدوات  من  واملتروك  واملهَمل  باملتاح 

الحيوية  هي  تميزهن  وما  واملواد، 

مسارهن  بشق  والرغبة  التفاؤل  وروح 

بتحريك  يفلحن  بذلك  وهن  الخاص، 

مياه راكدة داخل مشهد ثقافي يحاول 

أن يتعافى.
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رابطة "تضاد للثقافة والفنون"، وضمن 

بالتعاون  نظمت،  اإلبداعي،  خطابها 

قصر  رواق  في  ميسان  فناني  نقابة  مع 

معرضًا  الرئيسة،  وقاعته  املؤتمرات 

لوحة  خمسني  من  أكثر  ضم  تشكيليًا 

الفنية  القطع  من  وعددًا  تشكيلية، 

للنحات امليساني محمد جاسم الرسام، 

لوحاته  رسم  أساليب  تنوعت  الذي 

وكان  اشتغالها،  ومديات  املعروضة 

األسلوب الواقعي هو املهيمن على معظم 

الجانب  في  واضح  ضعف  مع  األعمال، 

التقني في تنفيذ اللوحة، وعدم الدراية 

السطح  على  الكتل  توزيع  في  الكافية 

البصري للوحة.

في  وإقامته  املعرض  هذا  فكرة  عن 

الدوري،  أسماء  تقول  العمارة،  مدينة 

والفنون":  للثقافة  "تضاد  رابطة  رئيسة 

"هذه الرابطة بدأت نشاطها ومعارضها 

سنوات،  سبع  قبل  املتنبي  شارع  في 

من  أكثر  في  املعارض  تقام  أن  وارتأينا 

والجنوب  الشمال  في  عراقية  مدينة 

باللون  التعبير  رسالتها  والوسط، 

ترسم  )ألواني  وشعارها  والفرشاة 

إلى  وسالم  محبة  رسالة  لتكون  الفرح( 

العالم، وأن الفن العراقي تاريخ وجذور 

أصيلة ومشروع دائم لإلبداع."

الفنان  رأى  كهذه،  لقاءات  أهمية  وعن 

"إقامة  أن  ميسان-  -من  العجرش  نبيل 

املعرض،  هذا  للفنون  تضاد  رابطة 

بالتعاون مع فناني ميسان، في تظاهرة 

للوحات  واسعًا  عرضًا  شكلت  جميلة، 

لكن  أساليبها،  في  تنوعت  الرسم، 

هناك مالحظة، أال وهي أن قاعة عرض 

نطالب،  لذا  مناسبة،  غير  اللوحات 

الجهات  الصحفي،  منبركم  خالل  من 

املعنية بإنشاء قاعة عرض فنية متميزة 

في مدينة العمارة."

رؤى وافكار
ما  هو  جمالية  فنية  رسالة  إيصال  إن 

يسكنه  ملا  العراقي،  الفنان  إليه  يسعى 

لون  فيه  يتحول  إبداعي  هاجس  من 

تشير  حقيقية  وردة  إلى  الزيت  عصارة 

إلى الجمال.

أبدى  القريشي  على  البصري  الرسام 

 : قائال  الفني  التجمع  هذا  عن  رأيه 

"رائع هذا التجمع الفني بصحبة اللوحة 

واللون، كانت لي مشاركة بثالث لوحات 

وهي:  البْصرية،  الهوية  حملت  زيتية 

والعربة  السياب  والشاعر  الشناشيل 

والحصان/ الربل."

تمثلتا  للطبيعة  والتقاطاته  الفنان  رؤى 

من  العرداوي،  ثائر  الفنان   عمل  في 

عمله  عن  وحديث  األشرف،  النجف 

مع  "مشاركتي  املعرض:  هذا  في  املتميز 

قاعة  وعلى  )تضاد(  فناني  مجموعة 

العمارة،  مدينة  في  املؤتمرات  قصر 

بلوحة كبيرة الحجم موضوعها محاكاة 

بتوظيف  لونيًا  جسدتها  األهوار،  لعوالم 

لوحة  إلنتاج  ورموز  وأشكال  خامات 

مميزة، حيث املشحوف والسمك وشبكة 

تعبيري  بأسلوب  املاء،  حركة  مع  الصيد 

بيئة  ألن  ذلك  تنفيذها،  في  تجريدي 

األهوار مدهشة بعواملها."

كان  امليسانيني  التشكيليني  حضور 

املرسومة  اللوحة  عبر  واضح،  أثر  له 

عنه  حدثتنا  ما  هذا  املشاركة،  وجدة 

من  "بأكثر  قائلة:  العكيلي  صبا  الفنانة  

قطع  مع  مشاركة،  زيتية  لوحة  خمسني 

يمثل  وهو  املعرض،  هذا  أقيم  نحتية، 

املشاركني،  الفنانني  لرسومات  حاضنة 

وحضارية  إيجابية  صورة  يمثل  أنه  كما 

فنان  لكل  أن  تالحظ  إذ  الرسم،  لفن 

املدارس  ومعظم  الخاصة،  بصمته 

الفنان  قدرة  وحسب  موجودة،  الفنية 

التعبيرية، وهذا يشكل لقاًء فنيًا منتجًا، 

الجمالية  بالذائقة  االرتقاء  صوره  من 

للحضورمن الجمهور."

روح الشباب
ويؤكد حيدر الرسام، وهو فنان ميساني 

اللقاءات  هذه  أهمية  على  شاب، 

شأنها  من  التي  الفنية  والتجمعات 

والرسم،  الفن  عالم  في  الجديد  طرح 

فني  تجمع  املعرض  "هذا  قوله:  عبر 

بث  منه  الغرض  العراقية،  املدن  من 

وتحفيز  الرسامني  لدى  الشباب  روح 

رائع  أمر  العطاء،  على  الفنية  قدراتهم 

دام  توقف  بعد  املعرض  هذا  يقام  أن 

عامني بسبب وباء كورونا، مشاركتي هنا 

االنطباعية  املدرسة  من  بلوحتني  كانت 

لطابعها الجمالي وقدرة اللون على منح 

النفس راحة أكبر."

نصير الشيخ

في المعرض التشكيلي لرابطة "تضاد"..

ألوان ترسم فرح ميسان

يظل فن الرسم فضاًء 
جماليًا، عناصره الفكرة 
واللون والخامات، ويسعى 
الرسامون لخلق عوالم 
جديدة مبهرة تعيد ألق 
الحياة للروح في فسحة 
مزهرة بالضد من عالم 
الخراب وعبث الحروب 
وقتل اإلنسان. 
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

ز ياد جسام
تصوير: حسين طالب

عام 2021 كان حافال باألنشطة الفنية العراقية املهمة، ليعوض عامًا سبقه ُشلت 
فيه الحركة التشكيلية، واختفت امللتقيات والفعاليات. لكن عودة النبض إلى روح 

الحركة التشكيلية يعد لوحده نجاحًا كبيرًا كسر كل القيود التي فرضت عليها، 
سواء أكانت بسبب الجائحة أو بسبب الوضعني األمني أو السياسي،
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السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )395395( ( 1515 كانون االول  كانون االول 20212021

ال نبالغ إذا قلنا إن املبدع العراقي حقق 

تجعل  أن  شأنها  من  فنية  نجاح  قصص 

البلد ينافس العالم بمبدعيه ونتاجاتهم 

الكبيرة.

كان   2021 في  العراقي  التشكيلي  الفن 

العربي  والعالم  للعراق  بالنسبة  األول 

فقد  والنوع.  بالعدد  األنشطة  ناحية  من 

تشكيلية  ومهرجانات  معارض  أقيمت 

الثقافة  وزارة  تبنتها  ما  منها  مهمة، 

طريق  عن  العراقية،  واآلثار  والسياحة 

تعد  التي  التشكيلية،  الفنون  دائرة 

أقيمت  إذ  الوزارة،  تشكيالت  إحدى 

عديدة  معارض  الكبيرة  قاعاتها  على 

والصور  العربي،  للخط  وأخرى  للرسم، 

الفنون  من  وغيرها  الفوتوغرافية، 

وبشكل  العام  مدار  على  البصرية، 

النشاطات  هذه  اختتمت  مستمر. 

لتأسيس  املئوية  بالذكرى  باالحتفاء 

هذه  ضمت  فقد  العراقية،  الدولة 

املناسبة –تحديدًا- فعاليات فنية عديدة 

كما  مهم،  تشكيلي  معرض  بينها  من 

كانت هناك أنشطة فنية تشكيلية أخرى 

على  العراقيني  الفنانني  نقابة  أقامتها 

قاعتها.

تنوع بصري
لها  فكانت  التشكيليني،  جمعية  أما   

األنشطة  من  واألبرز  األكبر  الحصة 

والخزف  والنحت  الرسم  بني  املتنوعة 

السنوي  املعرض  منها  والبوستر، 

عام  كل  الجمعية  تنظمه  الذي 

جميع  ومن  حصرًا،  العاملني  لألعضاء 

أعمال  املعرض  ويضم  املحافظات، 

واحد،  آن  في  والخزف  والنحت  الرسم 

معرضًا  أيضًا  الجمعية  أقامت  كما 

مخصصًا للنحت، إذ كانت لهذا املعرض 

من  أكثر  فيه  عرض  حيث  خصوصية 

 فنيًا، ألكثر من خمسني فنانة 
ً
ستني عمال

العراقية.  املحافظات  جميع  من  وفنانًا 

وقد امتازت األعمال باختالف األساليب 

وطرائق العمل والتنفيذ، كما أقيم -على 

نفس القاعة- معرض آخر للخزف حمل 

ستة  ضم  الطني(  )حكايات  عنوان 

 ،
ً
عمال تسعني  بواقع  خزافًا،  وأربعني 

مواصفات  ضمن  املعرض  في  شاركوا 

كان  وأيضًا  والحداثة،  والجمال  الجودة 

الفنانون من مختلف املحافظات.

نافذة جديدة
على  أقيم  الذي  البوستر،  معرض  أما 

العراقيني،  التشكيليني  جمعية  قاعة 

بمناسبة  الجمعية  من  بدعم  فكان 

حمل  العراقية  للدولة  املئوية  الذكرى 

عنوان ) العراق 100( وشاركت فيه سبع 

بلوحات  وأجنبية  عربية  دولة  وعشرون 

العراقية  الدولة  بمئوية  احتفاًء  إبداعية 

آن  في  السنوي  بغداد  ويوم  الحديثة 

أصداء  املعرض  هذا  أحدث  وقد  واحد، 

واسعة باعتباره مرتبطًا بمناسبة مهمة، 

وهذا  للبوستر،  مخصصًا  بكونه  وأيضا 

يأخذ  لم  التشكيلية  الفنون  من  النوع 

العراق،  في  بالعرض  الكافي  نصيبه 

نافذة  بمثابة  املعرض  هذا  يكون  ربما 

بعده  ليستمروا  للمصممني  تحت 
ُ
ف

باألنشطة املماثلة.

جلسات احتفائية
على  أخرى  أنشطة  الجمعية  وأقامت   

جلسات  مثل  التشكيلي،  الفني  املستوى 

ما  أو  الرواد  جيل  من  بفنانني  احتفائية 

الطائي،  سعد  الفنان  ومنهم  بعدهم، 

عن  كتاب  توقيع  حفل  له  أقيم  الذي 

عاصم  د.  تأليف  من  الفنية  تجربته 

للجمعية  أن  يفوتنا  وال  األمير،  عبد 

فروع  افتتاح  منها  مهمة،  أخرى  أنشطة 

عدد  في  العراقيني  التشكيليني  لجمعية 

نينوى  مثل  العراقية،  املحافظات  من 

وبابل،  والعمارة  وكربالء  والبصرة 

من  العديد  الفروع  هذه  احتضنت  وقد 

األنشطة واملعارض التشكيلية الجماعية 

أهم  من  تعد  الخطوة  وهذه  والفردية، 

الخطوات التي من شأنها دعم الفنانني 

محافظات  مختلف  في  التشكيليني 

العراق.

كذلك األنشطة التي أقامتها املؤسسات 

املصورين  اتحاد  مثل  األخرى، 

هو  مهم  بنشاط  قام  الذي  العراقيني، 

الدولي  الفوتوغرافي  )املعرض  إقامة 

األول للبورتريت (، إذ أقيم على إحدى 

قاعات وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 

عدد  فيه  شارك  املعرض  هذا  أن  يذكر 

مختلف  من  العامليني  املصورين  من 

إقليم  إلى  الحقًا  نقل  أنه  كما  الدول، 

كردستان، وفي أربيل تحديدًا.

قاعات جديدة
جميع  نحصي  أن  نستطيع  ال  ربما 

عام  أقيمت  التي  التشكيلية  األنشطة 

كان  فقد  القليلة،  السطور  بهذه   2021

مهمة  تشكيلية  بمنجزات   
ً
حافال عامًا 

وقد  والعربي،  املحلي  املستويني  على 

وغيرها،  املؤسسات  هذه  في  أقيمت 

الفنية األهلية، ومنظمات  القاعات  مثل 

بشكل  تقام  التي  وتلك  املدني،  املجتمع 

أو  القشلة،  ساعة  أرض  على  أسبوعي 

املوجودتني  البغدادي،  الثقافي  املركز 

بالناس  يكتظ  الذي  املتنبي  شارع  في 

القاعات  عن  ناهيك  جمعة..  يوم  كل 

بغداد  في  حديثًا  افتتحت  التي  الفنية 

جديدة  أبوابًا  وفتحت  واملحافظات، 

الستقبال واحتضان الفنانني ونقاد الفن 

التشكيلي واملتذوقني.

عودة الروح إلى الحركة 
التشكيلية



أو   
ْ

ترّسخ لم  الكوميدية  الظاهرة  هذه 

ومحددًا،  واضحًا  فنيًا  اتجاهًا  تبلوْر 

اتجاهاٍت  أو  أسماًء   
ْ

تفرز لم  أنها  كما 

لها  كوميدية  مدارس  أو  تجارب  أو 

 -على 
ُ

مميزاتها وأساليبها، مثلما أفرزته

في  الكوميدية  األعمال  املثال-  سبيل 

املصرية  التلفزيونية  واألعمال  السينما 

وعبد  ياسني  إسماعيل  مثل  بأسماء 

النابلسي  السالم  وعبد  مدبولي  املنعم 

ومحمد عوض وعادل إمام وهاني رمزي 

 
َ

عمل حيث  وغيرهم..  هنيدي  ومحمد 

نظام النجوم -الذي يعملون داخل آلياتِه 

وضمان  لهم  الترويج  على  واشتراطاتِه- 

النجاح الجماهيري والتجاري ألعمالهم 

عملهم  من  طوال  سنوات  مدى  على 

الفني.  

استثمار النجوم
املعروف  الثنائي  لدينا   

َ
برز عراقيًا، 

 كل من الفنان الراحل سليم 
ُ

الذي شكله

في  الحارثي  حمودي  والفنان  البصري 

املسلسل الكوميدي ذائع الصيت  )تحت 

بداية  في  أنتج  الذي  الحالق(  موس 

الثنائي  ونجح  املاضي،  القرن  ستينيات 

حاضرًا  زال  ما  الذي  املسلسل،  هذا  في 

في ذاكرة املشاهدين، لكن استثمار هذا 

 
ْ

يوفق ولم  النجاح،   
ُ

له ُيكتْب  لم  الثنائي 

من  الثاني  الجزء  إنتاج  تم  عندما  فنيًا 

القرن  ثمانينيات  في  املذكور  املسلسل 

 هذه املحاوالت الضعيفة 
ْ

املاضي؛ وبقيت

املعروف  بالثنائي  جَّ 
ُ

ز عندما  حتى 

وعبوسي(  راضي  )حجي  بـ  جماهيريًا 

في الفيلم السينمائي الكوميدي )العربة 

والحصان(  الذي أنتج في ذات املرحلة 

في  الثنائي  شارك  حني  الزمنية، 

بطولتِه0 

تكريس شخصية النجم
أيضًا،  املاضي  القرن  ثمانينيات  وفي 

ك من خالل 
ّ
برز اسم الفنان قاسم املال

)الذئب  مسلسل  في  )رجب(  شخصية 

الثاني  جزئِه  وفي  املدينة(،  وعيون 

 
ْ

أن  
َ
واستطاع املدينة(،  وعيون  )النسر 

كوميديًا   
ً
ممثال بوصفِه   

ُ
اسَمه خ  يرسَّ

النجاح  بعد  استثمر هذا  وفيما  ناجحًا، 

أفالم  في  ك( 
ّ
)املال للفنان  الكوميدي 

ببطولتها،  قام  عدة  كوميدية  سينمائية 

السينما  فيه   
ْ

نشطت قد   
ْ

كانت وقٍت  في 

العراقية بإنتاج هذا النمط من االفالم، 

 الفنان قاسم املالك على 
َ

ل وفيما بعد َعوَّ

خالل  من  الجماهيري  الرصيد  هذا 

العديد  في  كوميديًا  فنانًا  نفسه  تكريس 

انفرد  التي  الكوميدية  املسلسالت  من 

ببطولتِه فيها.

 اإلشارة إلى الفنان 
ُ

في ذات اإلطار يمكن

الراحل راسم الجميلي وتجربته الفنية، 

حسني  محمد  الفنان  مع  الحال  كذلك 

في   
ً
متواصال زال  ما  الذي  الرحيم  عبد 

عطائه الفني.

مؤخرًا  راضي  إياد  الفنان  اسم  وبرز 

 حضوَرُه 
َ

 يثبت
ْ

كممثل كوميدي استطاع أن

من  العديد  في  الجماهيري   
ُ

ونجاَحه

نمطًا   
ْ

خذت
َّ

ات التي  الكوميدية  األعمال 

ثابتًا، أصبح فيما بعد شائعًا في  دراميًا 

بعض القنوات الفضائية.

لكن مقابل ذلك: - هل استطعنا أن نؤسس 

الدراما  في  جديدٍة  كوميديٍة  ملدرسٍة 

ومواصفات  مالمح  ذات  العراقية، 

د، 
ّ

حد
ُ
ن  

ْ
أن نستطيُع  وهل  ناجحة؟  فنية 

وأبرز  الكوميديا  تلك  خطوط  نرسم،  أو 

تمكنا  وهل  الشاشة؟  على  يجّسدها  من 

 
ُ

يمكن جديٍد  كوميدي  نمٍط  تأسيس  من 

د؟
ّ

اإلشارة إليِه على نحٍو واضٍح وُمحد

الغالب  في  الكوميدي،  العمل  يعتمد  إذ 

األعم، حتى أثناء عملية كتابة النص من 

قبل املؤلف، على املمثل بالدرجة األساس 

وجهد  شخصي  اجتهاد  من   
ُ

ُيقدمه وما 

والسيما  عندياتِه،  من   
ُ

ه
ُ
يضيف وما  فني 

والتالعب  إلقائِه  وطريقة  الحوار  في 

وابتكار)  التعبير  وأساليب  بالكلمات 

الالزمة( الفكاهية املتكررة، فهل يمكن 

اإلشارة الى اسم ممثل مميز ُيجسد هذه 

وذكر  الكوميديا  في  العراقية  املدرسة 

هذا   
ُ

جسد
ُ

وت ل 
ّ
تمث مَحددة  فنية  أعمال 

هم؟
ُ
النمط الفني امل

طابع التهكم
العمل  على  هنا،  التأكيد،  من   

َّ
ُبد ال 

فكاهٍة  من  عليِه   
ُ

يشتمل بما  الكوميدي 

وسخريٍة وحواراٍت هزليٍة خفيفٍة، وشيوع 

العامة،  االنتقادات  َبة 
َ
ل

َ
وغ التهكم  طابع 

العمل  على  وأشكالها،  نواحيها  كافة  في 

 يعبُر فيها 
ً

 فكرية
ً

الفني أن يتضمن قيمة

املؤلف عن وجهة نظر موضوعية عامة، 

الغائص  الحياة  خبير  بمثابة  يكون  حني 

من  للكثير  والفاضح  أعماقها،  في 

دانة0
ُ
سلبياتها وظواهرها امل

املجتمع  ظواهر  من  الكثير   
َّ

أن  
ُ

أعتقد

أساسية   
ً

مادة صبَح 
ُ

ت  
ْ

أن  
ُ

يمكن العراقي 

إيصال  بشرط  لكن  كوميدية،  ألعماٍل 

وقيم  واألخالقية  االجتماعية  الرسالة 

التنوير والتثقيف والتوعية واإلرشاد.

وفي رأيي املتواضع، فإن العمل الدرامي 

الكوميدي، بفكاهتِه وسخريتِه وهزليتِه، 

يمكن أن يكون الطريق السهل والقصير 

للوصول إلى عقل وقلب املتلقي العراقي. 

عن  االبتعاد  هذه،  والحال  ُب،  ويتوجَّ

املوضوعات،  اختيار  في  العشوائية 

شاهد 
َ
امل حشو  عن  الفني  بالعمل  والنأي 

التمثيلية واملواقف والحوار الكالم الفارغ 

الشارع(  )كالم  من  املنقول  والبذيء 

الدارجة،  وتعبيراتِه  وألفاظِه  الشائع 

 عامة الناس 
ُ

وصيغ املخاطبة وما يتداوله

 ،
ً
في قاع الحياة اليومية، فعلى املؤلف أوال

وصاحب  الدرامي  ونصها  الفكرة  كاتب 

الكلمة العليا في العمل الفني الكوميدي، 

الكبيرة  ومسؤوليته  املخرج  بعدِه  ومن 

وأخيرًا  يديه،  بني  الذي  النص  إزاء 

هذا  على  الفنية..  وخبرتِه  بوعيِه  املمثل 

الثالثي الفني أن يقوموا بعملية التهذيب 

من  النص  في   
ُ

ق
َ
َيعل قد  ملا  والتشذيب 

شوائب.

وتصحيح  الهدف  وتحديد  االنتقاء  ثم 

الجوانب  وتعرية  الشائعة  األخطاء 

آليات  عن  والكشف  وإدانتها  السلبية 

هنا  ومن  املجتمع،  بنية  داخل  نها  تكوِّ

للفن  االجتماعية  الرسالة  أهمية  ى 
ّ

تتأت

الكامنة  األخالقية  والقيمة  الكوميدي 

تثقيفية  مضامني  من   
ُ

ه
ُ
تحمل وما  فيها، 

وتنويرية ُعليا في إطار عام من الفكاهة 

والهزل والسخرية بما تنطوي عليه هذه 

املواصفات من تسلية وترفيه.

شهدت السنوات األخيرة توجهًا فنيًا كاسحًا في إنتاج ما توصف لدينا عادة  بأنها )أعمال 
كوميدية(، واستطاعت هذه األعمال، من خالل شيوعها وتكريس وجودها وحضورها الدائم في 

أغلب شاشات القنوات الفضائية الرئيسة، عندنا في العراق، أن تشكل في مجملها ملمحًا فنّيًا 
بارزًا في املشهد الدرامي العراقي بكل أزماتِه وعقباتِه اإلنتاجية ومشكالته املزمنة.

تهيمن على شاشة تهيمن على شاشة 
التلفزيونالتلفزيون

المسلسالت 
الكوميدية  

 رضا المحمداوي 
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تعد مديرية محطات اإلذاعة 
والتلفزيون واحدة من املديريات 
الفاعلة في شبكة اإلعالم العراقي، 
إذ تنتشر مكاتبها على امتداد خارطة 
الوطن.
وترفد املديرية جميع مفاصل 
الشبكة بالتقارير والريبورتاجات 
املختلفة وكل ما يخص اإلعالم 
املرئي واملسموع واملقروء، فضاًل عن 
إنتاج  األعمال اإلعالمية الخاصة 
باملحافظات، وما ينشر من األخبار 
اآلنية واملواد اإلعالمية األخرى 
في وكالة االنباء العراقية، وجريدة 
الصباح، ومجلة الشبكة العراقية،

ــة لتغطية  ــة لتغطية جهــوٌد متواصل جهــوٌد متواصل
مختلف األحداثمختلف األحداث

محطاُت اإلذاعة والتلفزيون في الشبكة.. 

سرمد ارزوقي
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أكان  الشأنني املحلي والدولي سواء   في 

مجلة  رياضيًا..  أم  سياسيًا  أم  ثقافيًا 

أروقة  في  تجولت  العراقية"  "الشبكة 

من  الحصيلة  بهذه  وخرجت  املديرية 

املعلومات واآلراء:

رأس الهرم
عدنان  الداخلية  املحطات  مدير  يقول 

واحدة  هي  دائرتنا  "إن  الكعبي:  هاشم 

العراقي  اإلعالم  شبكة  مديريات  من 

في   املنتشرة  ومكاتبها  بمحطاتها 

محافظات العراق كافة،  كونها من أهم 

املقدم  العمل  لحجم  الشبكة  مفاصل 

العمل  وتوزيع  تقسيم  يتم  إذ  فيها، 

مديرها  خالل  من  املديرية  مقر  في 

ومعاونيه:

التي تعنى بالشأن  1- الشعبة اإلعالمية 

العمل  نتاجات  كافة  ومتابعة  اإلعالمي 

تسمى  التي  تفاصيله،  بكل  اإلعالمي 

)شعبة املتابعة اإلعالمية(.

بالشأن  تهتم  التي  الهندسية  الشعبة   -2

النقل  وعجالت  كاملرسالت  الهندسي 

واملعدات  واألجهزة   )SNG( املباشر 

إلى  إضافة  الهندسي،  بالعمل  الخاصة 

كصيانة  األخرى،  الهندسية  األعمال 

التابعة  املحطات  مرافق  بعض  وتأهيل 

لها.

3- الشعبة اإلدارية التي تعمل على تنفيذ 

األمور اإلدارية كافة للمديرية. 

٤- األبراج واملرسالت، يكمن عملها في 

الفضائيني  للبثني  واملرسالت  األبراج 

والتلفزيون،  لإلذاعة  واإلقليمي  املحلي 

املنتشرة في املحافظات كافة.

بأرشفة  تعنى  التي  األرشيف  شعبة   -5

األمور اإلدارية والفنية كافة.

املضي  هو  للمديرية  الرئيس  الهدف  إن 

هادف  إلعالم  الصحيح  الطريق  في 

من  فيها  العاملني  إمكانيات  يعزز  بما 

لكل  الحر  اإلعالم  رسالة  إيصال  أجل 

رسالة  أفضل  وتقديم  بحيادية،  العالم 

للجمهور ووضع ستراتيجية هادفة لرفع 

جهة،  من  املؤسسة  في  الضعف  مواطن 

جهة  من  للمواطنني  املقدمة  والخدمات 

حرص  خالل  من  يأتي  وهذا  أخرى، 

رفد  على  بكوادرها-  -متمثلة  املديرية 

عمليَا  وتطبيقها  جديدة  بأفكار  الشبكة 

بمشاركة جميع العاملني."

 وأكد "حرص املديرية على زج مالكاتها 

والتلفزيونية  اإلذاعية  املحطات  في 

أقرانهم  ومعايشة  تطويرية  دورات  في 

على  والحرص  للشبكة،  العام  املقر  في 

خالل  من  املطلوب  بالشكل  تدريبهم 

التحديات  رغم  التحديثات،  آخر 

الكبيرة التي يواجهها البلد في الجانبني 

االقتصادي والصحي."

وشدد الكعبي على "حرص املديرية  على 

 بأول من خالل 
ً
نقل مختلف األحداث أوال

األخبار العاجلة اليومية التي ترسل إلى 

اإلخبارية  منها  املستهدفة،  القنوات 

ووكالة  والرياضية  العامة  والعراقية 

املديرية  العراقية، وتكمن أهمية  األنباء 

أنحاء  أنها تنقل األحداث من جميع  في 

الوطن من خالل محطاتها املنتشرة مع 

واملحافظات  املدن  وحداتها في أطراف 

إخبارية  بأشكال  وتؤطرها  واملركز، 

وفنية -وجمالية أيضًا- بتعابير مختلفة، 

الوقت  توفير  خالل  من  يأتي  وهذا 

أصبحت  فقد  والجهد،  األحداث  لنقل 

وبمتناول  جدًا  قريبة  املحافظات  أخبار 

سكرتارية  وأهمها  منها،  املستفيدين 

خالل  من  الشبكة  مقر  في  األخبار 

منها،  ساعة  كل  في  اليومي  التواصل 

 عن وجود التطبيقات التكنولوجية 
ً
فضال

تستخدم،  ما  كثيرًا  التي  الحديثة 

اإلنتاج،  أسلوب  تكنولوجيا  ونسميها 

على  تعتمد  التي  املعلومات  صناعة  في 

جمع ومعالجة وبث املعلومات من خالل 

ما  وكل  العراقي،  اإلعالم  شبكة  شاشة 

يطلب من الجهة املنتجة، وهي محطاتنا 

تقل  ال  مختلفة  إعالمية  بمواد  املختلفة 

أهميتها عن غيرها."

الشأن اإلعالمي 
القسم  مسؤول  يقول  جهته،  من 

"ال  الصياد:  رعد  املديرية  في  اإلعالمي 

في  اإلدارة  أهمية  على  اثنان  يختلف 

أو هيئة،  منظمة  أو  مؤسسة  أية  نجاح 

لكن نشاط هذه املنظمات قد ينعكس 

ومن  جوهرها،  ال  اإلدارة،  شكل  على 

ثم كأي نشاط يحتاج إلى إدارة ناجحة 

تتالءم مع طبيعة هذا النشاط، وهذا 

مجال  في  العاملني  لدى  موجود  ما 

سواء  تصنيفاته،  بجميع  اإلعالم 

من  أم  تلفزيونية  أم  اذاعية  أكانت 

اعتبار  على  األنباء،  وكالة  في  يعمل 

في  محطاتنا  في  يعمل  من  طبيعة  أن 

عالقة  وجود  يفترض  املحافظات 

مقر  في  العاملني  وبني  بينهم  خاصة 

شبكة اإلعالم العراقي."

املهمة  لطبيعة  "بالنظر  أنه  وأوضح 

أية  أو  القناة،  سياسة  فإن  اإلعالمية 

بمرونة  تتحرك  أن  ممكن  مؤسسة، 

اتخاذها  وسرعة  القرارات  إصدار  في 

السريعة  املشكالت  حل  على  والقدرة 

األقسام  بني  واملتداخلة  واملتالحقة 

ثم  ومن  والتحريرية،  والفنية  اإلدارية 

ال  املؤسسة  في  اإلدارية  العملية  فإن 

بل  فحسب،  العلم  بقواعد  فقط  تتسلح 

مهارة  إلى  تحتاج  ذلك  على  عالوة  إنها 

الرسالة  طبيعة  إدراك  في  خاصة 

اإلعالمية."

معوقات العمل
سعيد  غسان  املهندس  يقول  فيما 

النعيمي، معاون مدير املديرية ومسؤول 

القسم الهندسي فيها:

اإلذاعة  مديرية  ممتلكات  حجم  "إن 

الهندسي يشكل  الجانب  والتلفزيون في 

تضم  إذ  عملها،  من   %70 من  أكثر 

املديرية ،التي شكلت أغلب أقسامها في 

القرن  ستينيات  نهاية  منذ  املحافظات 

املاضي، أبراجًا بارتفاعات مختلفة تبلغ 

70م،   ، 100م   ، 130م   ، 220م   ، 330م 

تعمل للبثني اإلذاعي والتلفزيوني، كذلك 

أجهزة إرسال للبث في أعالها وكاميرات 

وعجالت  مونتاج  وحاسبات  تصويرية 

نقل  وسيارات   )sng( الفضائي  البث 

ومولدات، إن جميع األجهزة العاملة في 

قديمة  )املحافظات(  املديرية  أقسام 

أغلب  في  العاملة  مثيالتها  تواكب  وال 

القنوات، علمًا بأن العمل جاٍر  لحد اآلن، 

النظام  أو    )SD( الـ بنظام  نعمل  إذ 

التماثلي  anloge(( إال لبعض التغييرات 

املديرية،  في  العاملون  بها  قام  التي 

البث  عجالت  منظومات  في  والسيما 

نظام  من  بتحويلها   )SNG( الفضائي 

بعض  في   ))HD نظام  إلى   )SD( الـ

يخص  ما  أما  املحافظات.  في  أقسامنا 

التحتية  البنى  ضعف  فمنها  املشكالت، 

بغداد  في  والتلفزيون  اإلذاعة  ملديرية 

والسيما  املحافظات،  في  وأقسامها 

هي:  واألمثلة  املادية،  النواحي  في 

أجهزه  ملحقاتها،  بكافه  ستوديوهات 

اإلنارة  مونتاج،  أجهزة  التصوير، 

واحتياج  لها  الالزمة  األجهزة  وبنية 

وبنظام  صيانة   )  SNG( الـ عجالت 

وملحقاتها،  إرسال  أجهزة   ،)HD( الـ

هيئة  موافقة  بعد  عالية  وبقدرات 

اإلعالم واالتصاالت، والحاجه ضرورية 

املحافظات  في  لألقسام  سيارات  إلى 

تلك  في  األبنية  وترميم  بناء  وإعادة 

جميع  إطفاء  عن   
ً
فضال املحافظات، 

والسيما  الشبكة،  على  املترتبة  الديون 

هيئة اإلعالم واالتصاالت والصعوبة في 

لتخصيص  األصولية  املوافقات  إكمال 

التي  املحافظات،  في  األراضي  قطع 

كانت تعود إلى وزارة اإلعالم، علمًا بأن 

نهاية  أنشئت  قد  كانت  البنايات  هذه 

ستينيات القرن املاضي، كذلك الحاجة 

تدريبية  دورات  في  العاملني  دخول  إلى 

على األجهزة الحديثة بعد توفرها."
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تعاملت  البعثية  السلطات  أن  حني  في 

اآليدلوجية،  مسطرة  على  املبدعني  مع 

تعرض  لهذا  اإلبداع،  بوصلة  على  ال 

املبدعون في العراق إلى القتل والتنكيل 

والتهجير.

ويمكننا أن نتحدث عن قامتني كبيرتني 

تلك  على  إبداعهما  إخضاع  جرى 

املسطرة التعسفية، هما الشاعر املحدث 

سيف الدين والئي، مجدد النص الغنائي 

الظاهرة  وامللحن  املتعددة،  بأشكاله 

إبعادهما  تم  اللذين  الكويتي،  صالح 

موهبتيهما  لهما  تشفع  ولم  قسرًا، 

املتفردتني كما شفعت ألم كلثوم .

العراق واملوسيقى..

الطويل-  تاريخة  -عبر  العراق  عرف 

حركات موسيقية رائدة، عربية وعاملية،  

والخلق،  االبتكارات  أرض  كان  فقد 

سومر  في  املوسيقى  أن  املؤرخون  ويؤكد 

العالم،  في  املوسيقى  ركائز  أولى  هي 

ألنها كانت وليدة املعابد الدينية وجزءًا 

لكنها  املوتى  ودفن  الزراعة  طقوس  من 

حمورابي،  عصر  في  أكثر  ازدهرت 

من  عدد  فبرز  التطور،  ذروة  بلغت  حني 

عن  اليقلون  عال  بمستوى  املوسيقيني 

في  العلم  ورجاالت  واملفكرين  األطباء 

الفلك والكيمياء.. 

مراحل  العراق  في  الغناء  شهد  لقد 

الحقب  عبر   التطور  من  متعددة 

من  الكثير  شهد  أنه  إذ  التاريخية، 

فكان  والغزوات،  واملعارك  الحروب 

هموم  عن  املعّبر  الصوت  هو  الغناء 

األغنية  فاتسمت  العراقي،  املواطن 

أصبح  الذي  الدفني  والحزن  بالشجن 

سمة ميزتها عن باقي البلدان املجاورة.

املحدث األول

في الواقع ان األغنية البغدادية لم تعمر 

انحدرت  ألنها  األزمان،  عبر   
ً
طويال

قراء  كان  التي  والردات،  البستات  من 

األمر  مقاماتهم،  بها  يختمون  املقام 

الذي أسهم في صناعتها، فكان الشاعر 

للنص  األول  ث 
ّ

املحد والئي  الدين  سيف 

الغنائي. ولد والئي في منطقة الكاظمية 

 ،1915 سنة  عراقيني  ألبوين  املقدسة 

بوالئي  ولقب  إسكافيًا،  يعمل  والده  كان 

كان  وألنه  للشعر،  ووالئه  لحبه  نظرًا 

التأتأه  تلك  وبسبب  حديثة،  في  يتأتئ 

بـ  يونس  نزهة  اللبنانية  املطربة  لقبته 

)الشاعر االخرس(.

يكتب  صادقًا  شاعرًا  الدين  سيف  كان 

أسس  فوضع  وجدانه،  عليه  مايمليه 

وثالث  مذهب  من  الغنائي  النص 

كوبليهات بوحدة موضوع سلسلة الفكرة 

إذ  والنطق،  الحفظ  سهلة  واملضمون، 

كانت األغنية البغدادية فقيرة املضمون 

وشاعريته  بفراسته  لكنه  واملعنى، 

نصًا  الغنائي  النص  من  جعل  الفذتني، 

به، مكتوبًا بطريقة مموسقة سهلة  يعتد 

األغاني  صاحب  فهو  واألداء،  التلحني 

والحبايب  )عروسة  مثل:   الذهبية 

عينج  بعد  من  )غريبة  زافيها(، 

يهل  )جيرانكم  سمر(،  )سمر  ييمه(، 

)ادير  العني(،  دمع  )ميكفي  الدار(، 

والعشرات  حبايب(..  ماعندي  العني 

الذائقة  بها  تحتفظ  التي  األغاني  من 

العراقية.

إلى موجة  الدين والئي  لم ينضم سيف 

في  الطاغية  يمجدون  الذين  الشعراء 

النظام البائد، وكان هذا سببًا كافيًا لكي 

تحاك ضده قصة أصوله غير العراقية، 

فجرى تسفيره وعائلته يوم 1980/5/11 

إلى مندلي، ومن ثم إلى طهران بعد أن 

وضع في خيمة على الحدود، ثم قيل له 

في وزارة الخارجية اإليرانية إنك عربي 

األصل وعراقي أبًا عن جد، بعد أن ثبت 

إيران  إيرانييًا، لذا رحلته  أنه ليس  لهم 

إلى سورية، حيث سكن في حي السيدة 

عاش  أن  بعد  الله  توفاة  أن  الى  زينب 

مرارة الغربة والحنني إلى العراق ومات 

بحسرة وألم في عام 198٤ودفن هناك. 

 

األغاني الذهبية

شهد عقد السبعينيات من القرن املاضي 

العراقية  األغنية  في  ملحوظًا  تطورًا 

واملقام  الريفية  أطوارها  من  ونقلها 

من  الكثير  أن  غير  الحديث.  الغناء  الى 

األغنية  أن  يرون  املتزمتني  )البغاّدة( 

األغنية  على  مؤامرة  كانت  السبعينية 

زحف  على  بالدليل  برهنت  البغدادية، 

تحتل  كانت  بعدما  إليها  الريفي  اللون 

الصدارة عند املطربني العرب أمثال أم 

كلثوم ومحمد عبد الوهاب، اللذين زارا 

بغداد واطلعا علئ أساليبها وألوانها عن 

الغزالي،  ناظم  بأصوات  متمثلة  كثب، 

ورضا علي، وعباس جميل، بعد أن وضع 

صالح  امللحن  لها  الحقيقية  األسس 

املوسيقي  )أبي  بـ  سمي  الذي  الكويتي، 

كان  البغدادي  املجتمع  وألن  العراقية(، 

لليهود  الريادة  كانت  الثقافات،  متنوع 

في أداء املقام العراقي باحترافية عالية 

وبأصول حقيقية، فقد نقلوه إلى مناطق 

األعظمية وباب الشيخ، حني قام صالح 

الكويتي هو وأخوه داود الكويتي -اللذين 

قدما من الكويت- بإنجاز مئات األلحان 

واألغاني. 

بالعزف  ماهرًا  الكويتي  صالح  كان 

على  بالعزف  داود  وأخوه  الكمان،  على 

آلة العود، وعند زيارة عبد الوهاب الى 

وباأللحان  وأخيه  بصالح  أعجب  بغداد، 

ونقل  بتدوين  قام  إذ  العراقية،  واألنغام 

أما  املوسيقية،  النوته  على  الالمي  نغم 

)كلبك  لحن  أعجبها  فقد  كلثوم،  أم 

لحنه  الذي  عليه(  ماحن  جلمود  صخر 

في  بغنائه  قامت  وقد  الكويتي،  صالح 

أكثر من مناسبة.

اإلذاعة العراقية.. 

عام  العراقية  الحكومة  أسست  حني 

فرقة  تشكيل  مهمة  أناطت   1936

الكويتي،  صالح  إلى  لإلذاعة  موسيقية 

تميزت  ألحانًا عراقية كثيرة  الذي قدم 

واالنسيابية  والجمال  واإلتقان  بالروعة 

العالية، فقد غنت معظم ألحانه: سليمة 

الهوزوز  ومنيرة  جورج  وزكية  مراد 

اسكندر  وعفيفة  يوسف  وسلطانة 

ونرجس شوقي وزهور حسني، كما وضع 

حسن  داخل  ألغاني  املوسيقية  الجمل 

وحضيري أبو عزيز.

التي  األحداث  1951-وبحكم  عام  وفي 

وصدور  وإسرائيل،  العرب  بني  نشأت 

صالح  ُهجر  الجنسية-  إسقاط  قانون 

العراق  من  قسرًا  داود  وأخوه  الكويتي 

يشتعالن  قلباهما  فيما  إسرائيل  إلى 

وصفها  اليمكن  دامية  وحرقة  لوعة 

أحباها  التي  البقعة  تلك  تاركني  أبدًا 

وأخلصا لها.. إلى بالد ليست لهما فيها 

الغربة  مرارة  عاشا  لقد  معرفة،  أية 

تلك  إلى  الحنني  يشدهما  وكانا  القاتلة 

األحبة  بني  هنا  عاشاها  التي  السنوات 

ومن أحبوهما.

كمدًا   1986 سنة  الكويتي  صالح  توفي   

وشوقًا وحنينًا، وعيناه ترنوان إلى وطنه، 

وظلت أغنياته وألحانه خالدة تردد حتى 

يومنا هذا: "هكذا يموت املبدعون بعيدًا 

فيها  أعمارهم  أفنوا  التي  أوطانهم  عن 

أن  املحزن  ملن  إنه  واإلبداع"،  بالعمل 

أمه  فنحن  مبدعينا،  السلطات  تطارد 

طاردة ملبدعي الوطن، وال تقدر رموزه.

الكويتي  صالح  سيظل  حال..  أية  وعلى   

وأخوه داود عالمتني فارقتني في خارطة 

األغنية العراقية.. بال منازع. 

هّجرتهم السلطات وشّككت بوطنيتهم 

مبدعون ماتوا كمداً على العراق

عادل مكي 

عند قيام ثورة جمال 

عبد الناصر عام 1952 

التي أطاحت بامللك فاروق 

وأسقطت امللكية املصرية، 

أوقفت أغاني أم كلثوم 

وُمنعت من البث،فقد كانت 

مطربة محسوبة على 

السلطة ومقربة من امللك 

الذي أهداها -يومًا ما- وسامًا 

خاصًا يمنح لألميرات فقط. 

وحني علم جمال عبد 

الناصر بذلك األمر أصدر 

قراره بإعادة بث أغانيها 

قائاًل :)دي مطربة مصر( 

التي غنت للجنود املحاصرين 

قبل الثورة. وحتى بعد 

موت عبد الناصر والسادات 

ورحيل مبارك لم تقتلع 

جذور أي مبدع، بل إن 

املصريني يعدون املبدع ملكًا 

للشعب وليس ملكًا للحاكم أو 

السلطان.

سيف الدين والئي

االخوان صالح وداود الكويتي في جلسة فنية
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مسرحيات  إلى  تحولت  أنها  غرابة  ال 

سينمائية،  صورة  إلى  وبالطبع  وأوبرا، 

من  العديد  السنني-  مر  -على  أنتج  إذ 

ديكنز  قصة  عالجت  التي  األفالم 

تمثل  التي  األشباح  تلك  حول  الشهيرة 

فرصة نجاة أخيرة من عذابات اآلخرة 

سعت  حني  وحسن،  طيب  دنيوي  بفعل 

الساعة  دقات  مثل  إنذار-  -كجرس 

خالص  على  مرة  كل  لظهورها  املرافقة 

من  املتعجرف،  البخيل  سكروج،  السيد 

نشر  تحاول  برؤية  الدنيوية  روحه  قيود 

مجددة  والسالم،  والتكاتف  املحبة 

في  األهمية  بالغة  اجتماعية  روابط 

 
ً
أمال وتمثل  اليومي،  العيش  صراع 

مستقبليًا يمكن أن يحافظ على مفاهيم 

األخالقيات اإلنسانية كمحور وجود في 

السلوك والتعامل. 

والحاضر  املاضي  إلى  التطلع  إن 

من  سيكون  املستقبل  الستشراف 

املثابات التي تتحرك في ضوئها فصول 

اإلنسان  قدرة  أن  على  مؤكدة  الرواية، 

على  كان  -طاملا  اإليجابي  الفعل  على 

لبناء االطمئنان  املنفذ  الحياة- هي  قيد 

خالل  من  الطيبة  والذكرى  الروحي 

النهج والتصرف. 

نسخ متباينة                               
التي  العديدة،  األفالم  نسخ  تباينت 

امليالد،  لعيد  ديكنز  ترنيمة  من  اقتربت 

في كيفية سرد الحكاية، فمنها من اختار 

التوازن بني شخصياتها وفصولها مانحًا 

متفائلة،  نظرة  السينمائية  الصورة 

املظلمة  الجوانب  من  الكثير  ُمهذبًا 

للمناسبة،  االحتفالي  الجو  لصالح 

على  التركيز  إلى  ذهب  اآلخر  وبعضها 

والبناء  املتعجرفة  سكروج  شخصية 

على السوداوية والجانب الكئيب الداكن 

تجري  أن  قبل  ذاته  في  املترسبني 

املواجهة التي تسحبه إليها أشباح أعياد 

واإلطاللة  ماضيه  مراجعة  نحو  امليالد 

على نهايته الحتمية لينقلب إلى شخصية 

أخرى تحب الحياة وتسعى لفعل الخير. 

معالجة فنتازية                          
السينمائية  املعالجات  أبرز  لعل 

نص  من  مكثف-  -بشكل  املتواشجة 

لهم، هي نسخة املخرج برايان 
ُ
ديكنز امل

ديزموند هيرست، الصادرة عام 1951 

املصنوعة  دونر  كليف  املخرج  ونسخة 

باألساس للتلفزيون العام 198٤، دون أن 

ننسى نسخة العام 1938 للمخرج إدوين 

إل. مارين، وكذلك الرؤية املميزة لفيلم 

املخرج رونالد نيوم الصادر العام 1970 

باإلضافة  موسيقية،  فنتازية  كمعالجة 

إلى أبرز أفالم األنميشن الصادرة عام 

انتاجات  ضمن  تلفزيوني  كفيلم   199٤

الياباني  املتحركة  الرسوم  استوديو 

شركة  نسخة  او  جيتالغ،  األمريكي 

ديزني املنتجة العام 2009. 

سكروج                              
تحظى نسخة املخرج هيرست بالتقدير 

القترابها السردي بشكل مثير لإلعجاب 

في  ديكنز  وضعها  التي  الروح  من  حقًا 

العاكسة  الحدث  وتفاصيل  القصة، 

بناء  إلى  الحياة وقتها، باإلضافة  لنمط 

شخصية  على  ووقعه  الدرامي  املوقف 

الهائل  البصري  اإللهام  مع  سكروج، 

لقد  الظل.  وخياالت  واألسود  لألبيض 

جاذبة  قوة  نقطة  االلتزام  هذا  مثل 

لّمس أرواح الشخصيات 
َ

للجمهور الذي ت

في  كونهم  أن  بعد  الكبيرة  الشاشة  على 

خياله عند قراءة كتاب ديكنز. 

لصنع  دونر  كليف  املخرج  سعى  وحني 

نموذجه الخاص من سكروج، وهو الذي 

 ،1951 العام  نسخة  في  مونتيرًا  عمل 

من  للخروج  شيء  أضمن  أن  عرف 

عباءة هيرست هو االرتكان إلى مالءمة 

الكاستنغ للشخصيات بما يضمن جودة 

لنجاح  األساس  العصب  ستكون  تمثيل 

أن  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  الفيلم، 

القصة -بحد ذاتها- مكثفة لكونها رواية 

قصيرة، ما يسمح بخروج سيناريو غير 

األقل-  -على  األدنى  الحد  يمتلك  مهلهل 

األسلوب  طبيعة  أن  كما  التماسك،  من 

من  كبير  بشكل  يقترب  لديكنز  الروائي 

لغة السينما. 

العمق الدرامي                          
سي  وجورج   )1951( سيم  أليستر  بني 

األداءات  لنا  قِدم 
ُ

ت  )198٤( سكوت 

للعمق  انعكاسًا  املميزة  التمثيلية 

به  كتب  الذي  الروائي  والغنى  الدرامي 

ديكنز القصة، وهو أمر ليس من السهل 

يستحضر  تجسيد  دون  به  اإلمساك 

رابي 
ُ
مالمح شخصية أبنيزر سكروج، امل

الذي يكره البشر وعيد امليالد، ويجتاح 

قلبه صقيع املشاعر، وينطفئ في عينيه 

وحب  األنا  بقيود  بلة 
َ
ك

ُ
امل الروح  ضياء 

الذات.

تعبيرات  رتسمة 
ُ
امل موهبتهما،  ظِهر 

ُ
ت  

في  رائعة  إمكانات  الوجه،  على  ُملهمة 

مع  باملقارنة  لنا  يسمح  بما  التقمص، 

املفتقر   )1938( أوين  ريجنالد  تمثيل 

لجوهر الشخصية -نوعًا ما- حني طاف 

التي  الظلمة  قعر  إلى  ينزل  ولم  حولها 

بينما  النجاة،  قبل  روحها  على  هيمنت 

كان ألبرت فيني متوهجًا في رؤية املخرج 

نيوم املوسيقية للرواية )1970(  بتمثيله 

وقدراته الخالقة في طرح سكروج وفق 

تكن  لم  وجهه  مالمح  أن  غير  أسلوبه، 

بكلمات  تشكل 
ُ
امل الوصف  مع  منسجمة 

ديكنز في القصة، فحد ذلك من تألقه.

امليالد  عيد  ترنيمة  حكاية  تفتأ  ال    

وكذلك  عام،  كل  طقوسها  تجديد  تعيد 

خالص  رحلة  بفضل  بالسينما  عالقتها 

تأثيرها  امتد  أن  بعد  سكروج،  السيد 

أنماط  من  الكثير  أن  حد  إلى  املجتمعي 

السلوك واالحتفال باملناسبة بات تقليدًا 

سنويًا تعيش فيه األسر لحظات السعادة 

واالبتهاج والسالم الروحي.

ال شيء يضاهي استعادة روح عيد امليالد على وهج كلمات الكاتب 
اإلنكليزي تشارلز ديكنز، التي اجتمعت في روايته القصيرة )قصة شبح 
عيد امليالد(، كلما اقترب يوم الخامس والعشرين من كانون األول من 
كل عام. حكاية فيكتورية أيقونية وثقت تقاليد الكريسماس الحديثة 
كاحتفالية بكل املعاني اإلنسانية التي تجلبها املناسبة، من ألفة وتواصل 
وإشاعة الفرح والبهجة بالتعاطف واملشاركة. 

علي الياسري 
ترنيمة عيد الميالد
رائعة ديكنز التي وثقت تقاليد الكريسماس
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ال تلعن الظالمال تلعن الظالم

في  نصبت  وأفكارًا  مجسمات  قدم 

وتوعية  جمالية  تحمل  وهي  الشوارع 

للناس فكانت مع "الشبكة" تجربته:

تشكيل وطفولة
برزت مالمح موهبته مبكرًا في طفولته، 

امليكانيك  ألعاب  تشكيل  يحب  كان  إذ 

الهوائية،  الطائرات  ألعاب  وصناعة 

إلى  يدفعه  امليكانيكي  الفضول  وكان 

التساؤل: ماذا يوجد داخل هذه األلعاب 

وكان  دمجها،  وإعادة  )تفصيخها(  بعد 

بأشكال  حديقتهم  طني  من  نحتًا  يعمل 

بالرسم  موهبته  كانت  كما  مختلفة، 

املرحلة  خالل  مدرسته  في  حاضرة 

والجدران   السبورة  إذ  االبتدائية، 

تضجان برسوماته.

انطالق
من  ألكثر  محمد  إياد  طرق  من  بالرغم 

الرسم  مزج  موهبة  أن  إال  رزق،  وسيلة 

والنحت وامليكانيك لم تفارقه، حتى قرر 

أن تكون هي املهنة املنشودة التي ستعزز 

موهبته وأهدافه في الحياة، فبدأ يتعلم 

الفايبر  عالم  عن  والنت  اليوتيوب  من 

وما  عمله،  كيفية  يتابع  وبقي  كالس، 

االبتكارات الحديثة حوله.

عملت  فيقول:  أعماله  أول  عن  يحدثنا   

دولفني  عن  عبارة  وهو  لي،  مجسم  أول 

من  خزانًا  ثم  أمتار،  ثالثة  بارتفاع 

عملت  وكذلك  وماكنة،  كالس  الفايبر 

أنبوبًا بقطر ثالثة أمتار. مضيفًا:  وكانت 

االستثنائي،  األنبوب  لهذا  قصة  هناك 

فقد شاهدت مهندسًا كوريًا -في صورة 

بصناعته  يتباهى  وهو  التقطها-  له 

ألنبوب بقطر 3 أمتار من الفايبر كالس، 

فريد  وإنجاز  جدًا  صعبة  صناعة  وهي 

التنفيذ.. وبقيت صورته والتحدي  معقد 

في مخيلتي. استطعت بعد ذلك أن أصنع  

األنبوب ذاته، وبنفس قطر االرتفاع، وأن 

الكوري  -كما  األنبوب  مع  صورة  ألتقط 

كثيرًا  يشغلني  ظل  التحدي  ألن  تمامًا- 

إلى إن حققته.

بدأت  ساعده:  الفيسبوك  أن  يذكر  كما 

بنشر أعمالي عبر صفحتي والكروبات، 

وأصبح الطلب عليها في تزايد.. الحمد 

لله بدأت أعمل بمساحة أكبر مما كنت، 

من مكان صغير إلى مرآب أكبر، ليصبح 

سبعة،  إلى  ثالثة  من  أيضًا  عمال  معي 

وطلبات  أفضل  تصبح  السيولة  وبدأت 

املجسمات تتطور وتزدهر...

خدمة مجتمعية
بعد سير عمل إياد بنجاح وازدياد الطلب 

مختلفة،  مجسمات  من  يصنعه  ما  على 

من  جزءًا  يخصص  أن  عاتقه  على  أخذ 

بشكل  واملجتمع  الناس  لخدمة  ربحه 

مجتمعية  مبادرات  له  فكانت  مجاني، 

 
ً
كثيرة، منها تقديمه مجسمًا يمثل طفال

يرتدي زي شرطي املرور.

 يقول إياد: لطاملا راودتني عبارة أرددها 

"أن  هي  املزدحمة  شوارعنا  في  كثيرًا 

تصل"،  ال  أن  من  خير  متأخرًا  تصل 

ففكرت أن أصنع مجسمًا لخدمة شرطة 

العبارة،  هذه  يحمل   
ً
طفال يمثل  املرور، 

يقودون  حني  الناس  أنظار  تلفت  لكي 

املجسم  هذا  وأهديت  مفرطة..  بسرعة 

فيها،  نصب  وقد  الفلوجة،  مدينتي  إلى 

واملجسم الثاني لدي مسعى أن يكون في 

بغداد لينصب فيها أيضًا.

كما كانت إلياد مبادرات مجتمعية أيضًا 

توضع  األوساخ  لرمي  حاويات  صنع  في 

لكي  ثعالب،  شكل  على  املدارس  أمام 

اللعب  روح  التلميذ  أو  الطفل  لدى  تعزز 

األوساخ  يرمي  بسلوكه  أنه  في  أيضًا 

مجسم  فكرة  كذلك  الثعلب..   ليلتهمها 

مادة  فيه  صندوقًا  يحمل  الذي  الطبيب 

العام  وبدء  كورونا  ملكافحة  التعفير 

بتعفير  التالميذ  يقوم  إذ  الدراسي، 

أيديهم قبل الدخول إلى املدرسة ..

بيوت بتكاليف منخفضة
وتطورها  كالس  الفايبر  صناعة 

املستمران شمال الكثير من الصناعات، 

جعله  ما  وزنه،  وخفة  تشكيله  لسهولة 

السيارات.  لصناعة  جذب  عنصر 

أول   )G2( جالسبار  كانت   
ً
فمثال

بالكامل  هيكلها  صنع  رياضية  سيارة 

إياد  حلم  لكن  كالس..  الفايبر  من 

خدمة  في  املجتمعي  الكريم  عبد 

بتكلفة  بيوتًا  يصنع  أن  كان  الناس 

للعوائل  عالية،  وبسرعة  منخفضة، 

إذ  املحدود،  الدخل  وذات  الفقيرة 

ومادة  كالس  والفايبر  امليكانيك  يقول: 

لعمل  جمعها  يمكن  الحديثة،  اإلسمنت 

عالية،  ليست  تكلفة  ضمن  صغير  بيت 

املواصفات  كل  فيه  مقاوم  بيت  وهو 

ضمن  القالب  صناعة  فيمكن  العالية، 

آرتي مع  والجي  واملكائن  الفايبر كالس 

فتخلط  الزجاجية،  واأللياف  اإلسمنت 

أيضًا  والبناء  خفيفة  سماكتها  لتصبح 

بيت  بمواصفات  لكن  خفيفًا، 

عازل  بأنه  يتميز  متكامل 

والحرارة،  للصوت، 

للزالزل،  ومقاوم  واملياه، 

وإذا  مضيفًا:  للحريق.  كذلك  ومقاوم 

متوفرًا،  املكان  وأصبح  األرض  توفرت 

في  جاهزًا  البيت  قالب  يكون  أن  يمكن 

ثالثة أيام فقط...

طموح ورسالة
حلمه  تحقيق  في  هذه  محمد  إياد  رحلة 

تخلو  ال  كانت  واملجتمع   الناس  وخدمة 

من طموح ورسالة يتمثالن بتشغيل أكبر 

الحماس  وبث  العاملة،  األيدي  من  عدد 

وحذف  الناس،  ومساعدة  الخير  وحب 

انسان  أي  قاموس  من  مستحيل  كلمة 

أال  على  مؤكدًا  وموهبته.  بقدرته  يؤمن 

وأفكار  لديه من مال  بما  اإلنسان  يبخل 

ربحه  جانب  إلى  اآلخرين،  خدمة  في 

ومشاريعه ،ألن مساعدة الناس هي سر 

التجارة الرابحة في الحياة والعمل..

لنا  ذكره  فيما  األول  فكان  طموحه  أما 

البيوت املصنوعة من  إنجاز  من تحقيق 

أرض  على  وتطبيقها  كالس  الفايبر 

الواقع النتشال العوائل الفقيرة والسكن 

والطموح  الحلم  أما  تكلفة،  بأقل  فيها 

على  مسابقة  أعمل  أن   فهما:  اآلخران 

اختراع  ألجمل  لكن  آيدول،  أرب  غرار 

بأن  ثقة  وكلي  وابتكار،  صناعة  وأجمل 

مذهلة  شبابية  مواهب  هناك  ستكون 

وبطاقات وإمكانيات عالية .

لن يخذل الطموح 
صاحبه إن تعامل معه 

بروح االندفاع والصبر 
وكسر حواجز الخوف 
والتردد . ومع الخطى 

األولى تتسع دائرة 
األحالم ليصيرها 

صاحبها واقعًا ملموسًا . 
الفايبر كالس كان أداة 

إياد محمد عبد الكريم  
في تحقيق طموحاته 

وأحالمه في خدمة 
املجتمع، 

رجاء الشجيري

عندما يرتدي الفايبر كالس.. 
قبعة المرور!
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اية منصور
تصوير: يوسف مهدي

وحضارته،  العراق  بمسيحيي  كبير 

وبمسقط رأس األنبياء، وأولهم إبراهيم 

الخليل."

رسالة إلى العالم 
وترى مريم حربي، وهي مربية أطفال، 

"أن زيارة البابا كانت رسالة مفادها أن 

أبناء  ثني  تستطيع  لن  إرهابية  قوة  أية 

إرهابهم،  أو  العراقي،  املسيحي  املكون 

إلى  منهم  كبير  عدد  اضطر  لو  حتى 

الهروب، إال أنها تبقى أرضهم، وموطن 

الحضارة."  صناع  ألنهم  أجدادهم، 

"اتجهت  البابا:  زيارة  مريم  وتستذكر 

البابا فرانسيس قرب  إلى مكان انتظار 

لم  غامرة  سعادة  أعيش  كنت  املطار، 

بالسكينة  شعور  قبل،  من  بها  أشعر 

واألمان، وحينما مّر من أمامنا، وملحته 

-بصورة بعيدة- شعرت بمساندته ودعمه 

الهائلني. "

تحلم مريم بأن يعّم األمان في بالدها، 

حتى يأتي أكبر عدد ممكن من املؤثرين 

العراقيني  رسائل  ليوصلوا  العالم،  في 

وحبهم للحياة. 

ما  غالبًا  كان  اإلعالم   "أن  إلى  وتشير 

زيارة  لكن  ميت،  بلد  العراق  أن  يظهر 

البابا أثبتت العكس، حتى حني مروره بني 

بفضل  الناس  عودة  لكن  املهدمة،  املدن 

نظرة  أوصلت  األمنية،  القوات  جهود 

عنا،  اآلخرون  يراه  كان  عما  حقيقية 

والدليل مجيء عدد كبير من السائحني 

بعد مجيء البابا، نحن نستحق الحياة، 

وهذه أكبر أمنياتي للعام الجديد." 

ردع املتطرفني                      
بولس،  ثابت  املطران  يتمنى  فيما   

ألقوش،  أبرشية  في  األسقفي  املعاون 

الوباء،  ونهاية  للعراقيني  سعيدًا  عامًا 

متمنيًا أن يسترد العراق العافية في كل 

املجاالت السياسية واالقتصادية.

ويوضح: "ما نتمناه ونريده من الحكومة 

املسيحي  املكون  مشاكل  تأخذ  أن 

خطوات  وتحقق  بجدية،  ومطالبهم 

هنا،  وجودهم  تأمني  في   
ً
فعال ملموسة 

تقع  وعليها  أصيلني،  مواطنني  كونهم 

مسؤولية حفظ خصوصيتهم وحقوقهم."

من  تكون  املسيحيني  حماية  "أن  ويرى 

تطبيق  وضمان  املتطرفني  ردع  خالل 

ببالونات من الحب وأشجار مزينة بروح األمل، يعلق مسيحيو العراق أمنياتهم 
على أغصان الوطن، الذي أحبوه، فهم ملح األرض، وتربته الباّرة، ومن 

حقهم أن يعيشوا في وطنهم آمنني مستقرين يسهمون في بنائه مع جميع 
العراقيني. 

السنة  رأس  بأعياد  االحتفال  يأتي 

في  التقدم  من  الكثير  حقق  والعالم 

تحجيم تأثير جائحة كورونا، التي ألقت 

العام  في  االحتفاالت  على  بتداعياتها 

هذا  االحتفاالت  تتميز  لهذا  املاضي، 

العام بالحيوية مع االلتزام باالحترازات 

الوقائية الصحية.

وقد شكل هذا العام حدثًا مهما للعراقيني 

فقد  خاص-  بشكل  منهم  -واملسيحيني 

)الَحبر  فرانسيس  البابا  زيارة  جذبت 

للعراق،  كله  العالم  أنظار  األعظم( 

يحمله  ما  جمعاء،  لألرضني  وأظهرت 

أبناؤه من خصال عظيمة.

احتفل في وطني                   
 
ً
"كل سنة، احتفل هنا، وسأبقى محتفال

أعرفهم،  من  كل  هاجر  ولو  بالدي،  في 

فسأكتفي باالحتفاء مع إخوتي املسلمني 

أمنياتنا  عام  كل  يشاركوننا  الذين 

يوسف  يبدأ  الكلمات  بهذه  وصلواتنا." 

ي كلماته، مؤكدًا أنه، وعلى الرغم من 
ّ

مت

والسيما  لها،  تعرض  التي  التهديدات 

عام 2006 وأسهمت بهجرته إلى سوريا، 

بلده   إلى  أعاداه  والحنني  الحب  أن  إال 

بعد أن شعر أن مكانه الوحيد هو العراق.

ي: "كنت أحتفل في سوريا بأعياد 
ّ

يقول مت

املجيدة،  واألعياد  امليالدية  السنة  رأس 

أفتقد  أني  إال  أقاربي،  وجود  ورغم 

منطقتي في العامرية، ووجود األصدقاء 

االحتفال،  أجل  من  بيتنا  في  املسلمني 

أتحمل  لم  تقتلني،  أن  الذكريات  كادت 

بعدها، فكانت العودة."

بائعًا  يعمل  الذي  يوسف،  ويوضح 

أمنياته  "إحدى  أن  النسائية،  لأللبسة 

هي عودة أقاربه إلى العراق، على الرغم 

من استقرارهم وعيشهم في املهجر، إال 

ة العراق( لها طعمها الخاص." 
ّ
أن )مل

ولكني  مثاليًا،  أكون  أن  أريد  "ال  يتابع: 

أتمنى أن يكونوا معي في احتفاالت هذه 

وأحلم  أطمح،  لكني  املقبلة،  أو  السنة، 

في  معًا  لالحتفال  قريبًا،  بعودتهم 

وطننا." 

 حضن البيت               
في  الهندسة  طالب  نبيل،  كّجو  أما 

جامعة أربيل، فيحلم بعودته إلى منزله 

يقول  املوصل،  في  لتركه  اضطر  الذي 

قره  بلدته،  في  ورائع  مستقر  الوضع  إن 

الترميمات  اكتمال  ينتظر  أنه  إال  قوش، 

حب  -بمشاعر  ويتابع  للمنزل.  األخيرة، 

بالعيش  "أحلم  محياه-  على  ارتسمت 

بسالم، وأن ال تعود هناك حروب أخرى 

النزوح،  أو  الهجرة  إلى  فيها،  نضطر 

السالم  سوى  يستحق  ما  هناك  ليس 

والحب."

ويوضح "أنه كان قد شاهد بابا الفاتيكان 

حينما وصل إلى أربيل، فقد كان وعائلته 

الزيارة  هذه  ينتظرون  املنطقة   وأهالي 

اعتراف  بمثابة  فهي  طويل،  وقت  منذ 

يعلِّقون أمنياتهم 
على شجرة عيد الميالد

العراقيون 



ذاكرة المستقبل 

وهل أتاك خبر مرحاض 

الدقنان؟!

ال أحسب أن "أبا يعقوب 
الدقنان" كان قد حفل 

بـ "قمة املراحيض" 
العاملية التي أنهت 

أعمالها في بكني قبل 
سبع عشرة سنة، إذا ما 
عاش في أيامنا هذه أو 
أعيد إلى الحياة مرة 
أخرى، ألنه لم يعبأ 
بتشييد مرحاض في 

داره

"هناك متهورون يفضلون ـ بداًل من أن يخشوا تهورهم-  أن يستمدوا منه بعض 

الكبرياء."

)تريستان برنار / روائي فرنسي(

هذا إذا ما كان كالم الجاحظ عنه في "البخالء" صحيحًا. أما "جاك سيم" كبير منظمي 

تلك القمة، فأمره مختلف، فهو كان وراء الدعوة لتلك القمة، واستطاع أن يحشد )160( 

ممي 
ُ
لوا أكثر من )15( دولة، إلعطاء ذلك اللقاء األ

ّ
أكاديميًا وفنيًا ومهندسًا ومختصًا، مث

املراحيضي أهميته التاريخية.

ولقد فشل صاحبي غريب املتروك في العثور على اسم دولة عربية تهتم بثقافة املراحيض، 

وسنغافورة،  تايلند،  أملانيا،  فنلندا،  اليابان،  روسيا،  أميركا،  مثل  أخرى  دول  جانب  إلى 

أو تتبارز مع الصني في االهتمام باملراحيض، حيث وضعت هذه الدولة التي تتراجع عن 

الحكم الشمولي، "ستراتيجية مراحيضية" على أمل تحسني سمعتها الدولية.

وشيدت الصني – على طريق تنفيذ تلك الستراتيجية – )700( مرحاض، بتكلفة تجاوزت 

)30( مليون دوالر، وعمل املختصون الصينيون على تشييد )400( مرحاض جديد، في 

إطار االستعدادات التي جرت على قدم وساق الستضافة دورة أوملبياد سنة 2008.

الصني في هذه الستراتيجية تقف إلى جانب "جاك سيم" الذي يقول: "إن تشييد مراحيض 

 واحدًا من أكثر املوضوعات إثارة لالهتمام 
ُّ

جيدة، وصحية، ونظيفة، وصديقة للبيئة، ُيعد

السياحة  مقدمتها  وفي  الحياة،  قطاعات  بكل  ترتبط  باعتبارها  الجديدة،  األلفية  في 

واالقتصاد والبيئة والصحة." ومن الالفت في هذا الصدد، أن الصني، البلد الذي يتخلص 

والعلوم  والبيئة،  الصحة،  لشؤون  وزاراتها  وضعت  الشمولي،  الحكم  قيود  من  تدريجيًا 

والتكنولوجيا، والشؤون املدنية،  في حال استنفار قصوى، إلنجاح تلك القمة.

وال توجد إحصائية عن نقصان املراحيض في البلدان العربية، بينما تقول األمم املتحدة، 

ثمة  وأن  مالئمة،  مراحيض  وجود  عدم  من  يعانون  كوكبنا   سكان  من  فلكية  أرقامًا  إن 

ستراتيجية لتقليص هذا العدد إلى النصف سنة 2015.

نبهني غريب املتروك: 

ـــ "وماذا من أمر الدقنان؟ اال يأكل؟"

 يوم 
ّ

 قلت: "كان أبو يعقوب الدقنان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت املال، وكنت إذا ما حل

 بدانق، وباذنجان بدانق، وقرعة بدانق 
ً
الجمعة أشتري لحم بقر بدرهم، وأشتري بصال

ثم الجزر وبقية الخضراوات، وتوضع هذه كلها في قدر، ثم تطبخ على نار هادئة، وفي 

يوم السبت يثرد الخبز باملرق. واألحد للبصل. واإلثنني للجزر، والثالثاء للقرع. واألربعاء 

للباذنجان. أما الخميس فهو للحم!"

وهكذا ترى - يا صديقي غريب- أن أبا يعقوب الدقنان  يفكر في بطنه وكيسه وينسى، أو 

يتناسى، وجود مرحاض صحي وصديق للبيئة في منزله!

جمعة الالمي
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القانون من دون محاباة أو محسوبيات، 

املناطق  إلى  التنقل  حركة  وتسهيل 

نتيجة  وتهدمت  تأثرت  التي  املسيحية 

لجرائم داعش، وتقديم الدعم إلى هذه 

واملساهمة  منكوبة  تعتبر  التي  املناطق 

الفعالة في إعمارها."  

البابا  زيارة  "إن  قال  البابا  زيارة  \وعن 

كله  العالم  رأينا  فقد  الكثير،  تعني 

على  لتشجيعهم  العراقيني  مع  حاضرًا 

املضي قدمًا في العيش املشترك والنظر 

إلى الوجه املشرق واإليجابي من الحياة، 

نعم،  الكراهية.  قوقعة  من  والخروج 

فعالة  وستكون  مشجعة،  الزيارة  كانت 

إذا ما استغلتها الحكومة العراقية لتفي 

بما تصرح به تجاه املكون املسيحي." 

احتفاالت في أجواء حقيقية 
شامل،  ميدين  القس  يوضح  جهته،  من 

أن  العذراء،  مريم  انتقال  كنيسة  راعي 

طياته  في  يحمل  لهم-  -بالنسبة  العيد 

القيمة  واملعاني  الرموز  من  الكثير 

ولد  التي  واملغارة  والزينة  )كالشجرة 

وكل  للتواضع(،  رمزًا  املسيح  فيها 

تبث  التي  أيضًا،  املفرحة  الطقوس 

وسط  والرجاء  والفرح  التجدد  روح 

يشهدها  التي  واألزمات  التداعيات 

العالم." يكمل بقوله: 

"هذه السنة نحتفل بالعيد بصورة أفضل 

جاء  التي  املاضية،  السنة  احتفال  من 

كورونا  وباء  أزمة  بسبب   
ً
خجوال فيها 

من  علينا  فرضته  وما  وتداعياته، 

االجتماعي،  والتباعد  الصحي  الحجر 

إنما مع اكتشاف اللقاحات -كما وصفها 

مضيئة  جديدة  )أنوار  فرنسيس-  البابا 

لنا  سمحت  العالم(،  إلى  الرجاء  تحمل 

بنشاط  لالحتفال  نستعد  أن  العام  هذا 

مع  وبالتأكيد  أكبر،  وشوق  وحيوية 

التزامنا باالحترازات الوقائية."

أن  ينبغي  اإلنسانية  القيم  "أن  وأكد 

تقتصر  وال  بلدنا،  في  فعليًا  تتجسد 

أي  والشعائر،  الخطابات  على  فقط 

محفوظة  وحقوقنا  كرامتنا  تبقى  أن 

دون  من  بسالم  نعيش  أن  لنستطيع 

اختبرنا  ولقد  اقصاء،  أو  تهميش  أي 

للبابا  التاريخية  الزيارة  في  األمر  هذا 

فرنسيس إلى العراق، التي كانت بمثابة 

زمن  منذ  تحقيقه  تمنينا  وحلم  كرنفال 

الحقيقة  في  كانت  الزيارة  فهذه  بعيد، 

ليس  وتضامن،  وسالم  محبة  رسالة 

العراقيني،  لكل  بل  للمسيحيني،  فقط 

كانوا  فالكل  صفوفهم،  وحدت  إذ 

خالل  شاهدناه  ما  وهذا  معًا،  يعملون 

بها،  مرت  التي  واملحطات  الزيارة 

العنصرية  نبذ  إلى  كلها  دعت  إذ 

مهما  اآلخر  من  والتقرب   والتطرف 

كان مختلفًا عنا."

خصوصيتها  "أما  ميدين:  القس  وتابع 

دعمًا  –كمسيحيني-  لنا  أعطت  فقد 

معنويًا للتمسك بأرضنا، وأبرزت قيمتنا 

أيضًا كأبناء أصالء للعراق، وفي الوقت 

يوعي  تنبيه  جرس  الزيارة  كانت  نفسه 

واملساوة  العدالة  تفعيل  على  الضمائر 

في البلد."
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

 نجح العراق في قيادة جهد عربي لضم اللغة العربية الى الئحة التراث 
العاملي غير املادي، خالل اجتماع عقد مؤخرا في منظمة اليونسكو. ويعد هذا 
اإلنجاز إقرارًا عامليًا بأهمية اللغة العربية وحمايتها والحفاظ عليها كواحدة 

من أهم اللغات الحية في العالم.

علي غني           

 تمثل اللغة العربية رمزًا العتزاز العرب، 

وحضارتهم،  بدينهم  املسلمني،  وحتى 

بحمياتها  القرآن  تكفل  التي  اللغة  فهي 

قبل كل منظمة.

العرب  مقومات  عناصر  أحد  وهي 

واملؤرشف،  الشفهي  تاريخهم  وحافظة 

في  الحضارية  اللغات  أقدم  من  وتعد 

 ٤00 من  أكثر  بها  يتحدث  اذ  العالم، 

مليون إنسان في مختلف انحاء املعمورة.

تتميز اللغة العربية بقدرتها على التعبير 

عن املشاعر الحسية التي تختلج في قلب 

والكتاب  الشعراء  أداة  فكانت  اإلنسان، 

أفكارهم  عن  للتعبير  والروائيني 

وخلجاتهم..

للغة،  الحضارية  األهمية  هذه  كل  ومع 

لكنها تعاني من املتربصني بها، فعناوين 

الشوارع والفتات املتاجر تسمى بأسماء 

املدارس  من  العديد  إن  البل  اجنبية، 

تحمل أسماء أجنبية، وتضع تعليمها في 

محاولة  شك  بال  وهي  اهتمامها،  أدنى 

وتقليل  ومحاصرتها  لغتنا  من  للنيل 

شأنها.

سالمة اللغة
اللغة  بيوم  احتفلت  بغداد  محافظة 

العربية بحضور خبراء اللغة وأساتذة 

محافظ  مستشار  وبمساعدة  النحو، 

حضرت  وقد  الزوبعي،  فؤاد  بغداد 

الخاصة  الندوة  العراقية"  "الشبكة 

بيوم  الضاد.

شرح الزوبعي ما تقوم به محافظة بغداد 

اللغة  سالمة  على  للحفاظ  خطوات  من 

املشجعني،  مقدمة  في  فهي  العربية، 

ومحافظها املهندس محمد جابر العطا 

باللغة  االهتمام  عملية  كثب  عن  يتابع 

الكتب  تخلو  أن  على  حرصه  ويؤكد 

الرسمية من األخطاء.

لغة متطورة
حسني  كريم  الدكتور  األستاذ  يقول 

اللسانيني  جمعية  رئيس  ناصح، 

اللغة  يميز  ما  أجمل  إن   العراقيني، 

أنها  هو  العالم،  لغات  عن  العربية 

متطورة،  لغة  وهي  منطوقة،  لغة  أقدم 

استطاعت نقل حضارة األمة اإلسالمية 

مصطلحاتها  بكل  املعمورة،  أرجاء  الى 

 
ً
فضال ومعارفها،  وعلومها  وألفاظها 

التي  الكريم  القران  لغة  فإنها  عن ذلك 

شرفها الله بنزوله بها، يكفينا فخرا 

-نحن العرب- أن لغتنا اصبحت لغة 

األمم اإلسالمية األخرى في العالم.

وعندما كنت أصغي له: أسمع مني هذه 

اللسانيني  لشيخ  )والكالم  الحقيقة، 

كريم  الدكتور  األستاذ  العراقيني 

أرقى  من  العربية  اللغة  أن  حسني( 

وقدرتها  نظمها  في  العالم  في  اللغات 

ونقلها  واملعارف  املعاني  استيعاب  على 

ولغة  اشتقاقية،  لغة  لكونها  بجدارة، 

عن  التعبير  في  عالية  قدرات  ذات 

املعاني، وقد أثرت هذه اللغة في اللغات 

من  الكثير  نقلت  بأن  جميعا،  العاملية 

اإلسبانية  اللغات:  الى  العربية  األلفاظ 

والفارسية  واإليطالية  والفرنسية 

واإلنجليزية والهندية والتركية، وغيرها 

 عن ذلك فإنها تحتل 
ً
من اللغات، فضال

مرتبة متقدمة بني اللغات العاملية.

جماليات خاصة
الخط  اليونسكو  اختيار  أسباب  وعن  

العاملي،  التراث  موروث  ضمن  العربي 

أجيبك بوضوح، أن الخط العربي يعد من 

الخطوط املعبرة ذات الصور اإلبداعية 

للتأمل  الناس  تجذب  التي  الجميلة 

فيها، وملعرفة أشكال هذه الخطوط التي 

في  نجد  أننا  حني  في  وكثرت  تعددت 

اللغة  العالم خطًا واحدًا، لكن  كل لغات 

ومتنوعة  عديدة  خطوط  لها  العربية 

يندر  خاصة  بجماليات  خط  كل  ويمتاز 

العاملية،  الخطوط  كل  في  وجودها 

بالخطوط  يحتفى  أن  اإلنصاف  ومن 

معروفة  غير  كونها  في العربية 

ت  للغا ا

األخرى.

بالغة  حقيقة  لك  أقول  أن  "تريدني 

إن  كريم(،  للدكتور  )الكالم  األهمية" 

الخطوط  تعدد  في  األساسي  السبب 

الكريم  بالقرآن  املسلمني  اعتزاز  هو 

القدسية  األلفاظ  خدمة  في  ورغبتهم 

هذه  عن  املعبرة  الخطوط  بإيجاد 

القدسية، لذلك تفنن مسلمو العالم في 

العراق وتركيا وايران، وفي اكثر دول 

العالم، في إقامة املعارض الفنية 

خط  لكل  ألن  العربي  للخط 

لوحة جمالية تشكيلية.

يهجرون لغتهم..
من  الرغم  وعلى 

نة  ملكا ا

التي تتمتع بها اللغة العربية، إال أننا نجد 

ويتفاخرون  لغتهم  يهجرون  األمة  أبناء 

بنطق األلفاظ واملصطلحات األعجمية، 

باللغة  النطق  بآخر-  او  -بقدر  ويحاولون 

متجاهلني  الفرنسية،  أو  اإلنجليزية 

وكرمها  الله  كرمها  التي  االم  لغتهم 

العلوم  أن  ذلك  من  واألدهى  املسلمون، 

الصرفة  والعلوم  والهندسية  الطبية 

تدرس في جامعاتنا بلغات اجنبية، على 

تدرس  العالم  أمم  كل  أن  من  الرغم 

بلدان  كل  في  )األم(  الوطنية  باللغة 

املثقفني  أن  على  يدل  وهذا  العالم، 

يحاولون أن ينسلخوا من هويتهم العربية 

الدعايات  الى  وينقادوا  واإلسالمية، 

بني  التواصل  قطع  تريد  التي  املغرضة 

العرب وتراثهم املجيد.

اللغة املعجزة..
عبد  محمد  الدكتور  وعزا 

القـرآن والبالغـة والشـعر           لغـة 

"العربية" تحلق بأجنحة 
اليونسكو في سماء الحضارة

د. كريم حسين

د. محمد عبد الرضا
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كلية  في  التدريسي  العتابي،  الرضا 

اإلمام الكاظم )ع(، تميز اللغة العربية 

واجتماعية  دينية  أسباب  الى  وخطها 

الدينية،  الناحية  من  فأما  واقتصادية، 

الكريم،  للقرآن  وعاء  أصبحت  فلكونها 

والجميل في ذلك )والكالم للعتابي( أن 

كل املعجزات التي ذكرت في القرآن هي 

معجزات ظاهرية وشكلية: كفلق البحر، 

تنتهي  املعجزات  هذه  املوتى،  إحياء  أو 

بانتهاء نبيها التي تعد له معجزة، اما أن 

حديث،  محل  فهذا  معجزة  اللغة  تكون 

الكلمة  تكون  أن  تتصور  أن  يمكن  فهل 

إعجازًا لنبي، هل كون القرآن قص علينا 

اللغة  كانت  ملاذا  السابقة،  األمم  أخبار 

األمم  في  ما  رواية  في  إعجاز  مصدر 

في  اإليجاز  هو  األول  لسببني:  السابقة، 

نقلها  في  الصدق  هو  والثاني  املعلومة، 

بما يبعدها عن التحريف االجتماعي.

 وتمثل اللغة -بألفاظها وتراكيبها السهلة 

ابناء  بني  الحديث  حركية  والجزلة- 

املجتمع، فيستطيع الواحد فيهم أن يعّبر 

يريد بطرائق مختلفة، وهذا يجعل  عما 

يقوله  أن  يريد  ملا  تفاهما  اكثر  املجتمع 

املتكلم، وما يريد أن يحصل عليه.

أكثر من الف سنة..
ففي  للغة،  اكثر  لفهم  معي  تعال   

ملقتول  دمًا  أن  تجد  القبلية  العالقات 

يسقط بكلمة، وعندما نأتي الى الجانب 

حبه  عن  املرء  به  يعّبر  الذي  العاطفي 

ففي  حبيبته،  او  زوجته  او  أمه  او  ألبيه 

 ( األلفاظ  تتعد  ان  يمكن  العربية  اللغة 

حطم  الذي  لكن  حب(،  شوق،  هيام، 

فالناس  االقتصادي،  الجانب  هو  اللغة 

اللغة  بغير  املعيشة  وسوق  املعيشة،  تريد 

الينا  تأتي  التي  البضائع  ألن  العربية، 

غير  اسماء  وعليها  الخارج،  من  أغلبها 

العربية  باللغة  املتكلم  فيضطر  عربية، 

أن يحفظ املفردات ويسوقها في لسانه، 

كمثال  سابقا،  العربية  كانت  بينما 

كان  فقد  العباسي،  العصر  ذلك  على 

اللغة  بتعلم  يطمحون  وغيره  األعجمي 

العربية ليقصدوا بغداد للمعيشة فيها.

وعن اختيار الخط العربي ضمن موروث 

العربية  اللغة  ألن  ذلك  العاملي،  التراث 

الرسم  وهذا  الحرف،  برسم  تمتاز 

مضى عليه اكثر من )1300( سنة ولم 

يتغير)ألنه أصبح إرثا تاريخيا، والسبب 

الرئيس هو اإلرث القرآني ألنه كتب فيه 

الخطوط فهي فن  أما اشكال  القرآن(، 

الخط  بني  فرق  وهناك  الحرف،  رسم 

وفن رسم الخط .

لغة حية..

زاهر   الدكتور  املساعد  األستاذ  وبنّي 

في  العربية  اللغة  استاذ  العاشقي، 

اللغة  أن  )ع(،  الكاظم  اإلمام  جامعة 

وجود  قبل  وجودها  فرضت  العربية 

تستوعب  حية  لغة  فهي  األخرى،  اللغات 

تقصر  لم  العصر،  مستحدثات  كل 

األخرى  الثقافات  رفد  في  اللغة  هذه 

فتداخلت  ومعلومات،  اسماء  بمنظومة 

والفارسية  التركية  اللغات  ورفدت 

واإلسبانية واإلنجليزية، حتى أنهم نقلوا 

اذ  العربية،  اللغة  مفردات  واستخدموا 

من  هذا  املفردات،  لهذه  بديل  يوجد  ال 

ناحية، ومن ناحية اخرى نراها انموذجًا 

 باإلسالم 
ً
طيبًا كريمًا ملنهج ديني متمثال

املسلمني،  بازدياد  أهمية  زادها  الذي 

وتكاد  شأن  صاحبة  العربية  اللغة  وتعد 

تأخذ املكانة الثانية او الثالثة في العالم 

ناحية  ومن  بها،  الناطقني  ناحية  من 

اللغات  الى  وترجمت  نقلتها  التي  العلوم 

األخرى.

وأعترف، بكل ثقة، بأن اللغة العربية من 

اللغات الشفافة التي تنقل لنا العواطف 

أدق  هي  لربما  دقيقة،  بصورة  واملحبة 

حركية  من  تحمله  ملا  األخرى  اللغات 

وبعد في املعنى، وليس من باب املجاملة، 

املتحدث،  لغة  هي  العربية  اللغة  الن 

العربية  اللغة  سعة  قياس  عند  أننا  إال 

اكثر  انها  سنجد  التعبيرية  ومساحتها 

من اللغات األخرى التي تقف عند حدود 

نسمها  ان  نستطيع  اذ  املقصود،  املعنى 

بسمة اإلعجاب.

خطوط جميلة..
ضمن  العربي  الخط  اختيار  عن  ماذا 

املوروث العاملي.. 

الشك في أن اللغة تتمثل بالخط، وأن أية 

لغة تترجم عن طريق الخطوط، والشك 

في أن الخط والرسم بهذه اللغة هو ميزة 

اللغات،  من  غيرها  عن  العربية  اللغة 

لغة  الخط  رسم  في  يكون  أن  يمكن  اذ 

من  اللفظة  تقصده  ما  غير  تعبيرية 

املعنى،  ناحية  ومن  الجمالية،  الناحية 

العربي  بالخط  اليونسكو  اهتمت  لذلك 

يطلقه  الذي  املعنى  عن  معّبرًا  كونه 

خطوطًا  تحتوي  العربية  فاللغة  املتكلم، 

العصور،  عبر  بالغًا  أثرًا  شكلت  جميلة 

حتى أن أغلب الخطاطني يعبرون بشكل 

معينًا   
ً
شكال يرسم  كأن  رسمًا،  الخط 

عربي  بخط  ملموس  لشيء  او  لشجرة 

ليعبر عما يريده قبل القراءة.

قبل  من  العربي   الخط  اختيار  إن   "

منظمة اليونسكو ضمن املوروث العاملي، 

ودورها  العربية  اللغة  ملكانة  إال  هو  ما 

قالته  ما  هذا  العالم،"  لغات  بني  الكبير 

أدعو  لكنني  كاظم،  زينة  الدكتورة 

قواعد  لوضع  وسالمتها  باللغة  املعنيني 

التي  الثغرات  ملعالجة  مستقبلية  وأسس 

أنقل  ان  من  لي  والبد  االن،  نالحظها 

اقتراح االستاذ سيد مصطفى الحسني، 

في  العربية  اللغة  سالمة  وحدة  مسؤول 

محافظة بغداد، الذي يتمنى استحداث 

جميع  في  العربية  اللغة  سالمة  وحدة 

دوائر ومؤسسات الدولة اسوة بمحافظة 

بغداد، وعدها تجربة ناجحة للمحافظة 

لغة  الجميلة،  العربية  لغتنا  قواعد  على 

القرآن الكريم.

إنصاف لفن الحرف..
في  املدرس  املبدع،  الخطاط  رأى  فيما 

بتربية  هاشم(  بني  قمر  )إعدادية 

الذي  البياتي،  باقر  الثانية،  الكرخ 

يعمل على أضخم مشروع مستقبلي، هو 

إنجاز)خط القرآن باليد(، على الرغم 

إدراج  أن  )بالسرطان(،  إصابته  من 

الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث 

غير املادي هو أول إنصاف لفن الحرف 

جماله  إظهار  في  يتفنن  الذي  العربي، 

العربية،  غير  الدول  فناني  من  العديد 

مثل تركيا وايران والهند وغيرها، لكونه 

الذي  الدنيا  خطوط  من  الوحيد  الخط 

الفنون  مجال  في  متميزة  مكانة  يحتل 

التشكيلية، وذلك لكثرة أنواعه وقابليته 

على التشكيل، فمرة يكون بمفرده لوحة 

تشكيلية كاملة، ومرة يكون مفردة تدخل 

في أغلب الفنون التشكيلية.

لغة نابضة بالحياة..
 وربما يكون ختام املسك ما قاله رئيس 

اليوم  في  صالح   برهم  د.  الجمهورية 

 " على  تغريدة  في  العربية  للغة  العاملي 

ـغاِت َمحـاِسنًا.. 
ّ
 الل

َ َ
ـذي َمأل

َّ
 ال

َّ
تويتر","ِإن

اِد."
ّ

ُه في الض  َوسرَّ
َ

 الَجمال
َ

َجَعل

وأضاف: "في اليوم العاملي للغة العربية، 

وسماعًا  طقًا 
ُ
ن بالحياة،  النابضة  اللغة 

وكتابة، حيث تتجلى البالغة والفصاحة 

لغة  السليم،  واملنطق  البديعة  والصور 

ُمساهم  أساسي  وجزء  الكريم،  القرآن 

في الحضارة اإلنسانية."

د. زينة كاظم

مصطفى الحسنيالخطاط باقر البياتي

فؤاد الزوبعي

د. زاهر العاشقي
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تراثي  طابع  على  املحلة  هذه  حافظت 

في  املالءمة  حيث  من  بها  التصق 

أشكال البيوت وحجم مساحتها وطبيعة 

يومها  يسمى  )ملا  الداخلي  البناء 

بالحوش(، وكل ذلك جعلها تمتاز بنمط 

بمحددات  ملتزمة  معينة  هوية  من 

الخشبية  األبواب  واستعراض  التراث 

عن  تفصلها  ال  التي  العالية  والشناشيل 

بيوتات أخرى إال طريقة تكوين كل بيت 

بما يناسبه من التصميم الخارجي.

مدينة  إلى  الهيتاويني  محلة  سكان  وفد 

الحلة قبل 175 عامًا تقريبًا، وقد كانت 

وتصدير  بإنتاج  تشتهر  هيت  مدينة 

والنورة  الجص  مثل  البناء  مواد 

هناك  وكانت  وغيرها،   والقار)القير( 

الحلة وهيت،  رائجة بني مدينتي  تجارة 

نهر  عبر  املواد  هذه  تصدير  يتم  إذ 

من  –آنذاك-  السفن  بواسطة  الفرات 

الذي  التجاري  النهري  الخط  خالل 

يبدأ  الذي  العثمانية،  الحكومة  أنشأته 

من أعالي الفرات نحو مدينة الحلة، ثم 

إلى جنوب العراق.

الحلة  بمدينة  هيت  تجار  أعجب  لقد   

حسن  وكذلك  مناخها  وطيب  وجمالها 

كثير  قرر  لذا  وصدقهم،  أهلها  تعامل 

أن  بعد  فيها  والسكن  االستيطان  منهم  

مكانًا  واتخاذها  عائالتهم  بجلب  قاموا 

الجانب  في  األكراد  ملحلة  مالصقًا  لهم 

فيه  أقاموا  حيث  املدينة  من  الكبير 

وأسسوا محله سميت باسمهم فيما بعد 

)محلة الهيتاويني(.

ثقافة التسامح
للتعايش  رمزًا  تمثل  املحلة  هذه  ظلت 

فرضت  فقد  الحلة،  أبناء  بني  السلمي 

العيش  نواياهم،  وحسن  أهلها  براءة 

ذلك  ومرد  وطمأنينة،  بسالم   والبقاء 

والتمسك  الجوار  حسن  إلى  عائد 

أهل  أحياها  التي  العربية  بالتقاليد 

األنبار القادمون من هيت وعانة وحديثة 

وراوة يوم استوطنوا مدينة الحلة، حيث 

كانوا يمارسون تجارة القير. 

املحلة  هذه  درس  من  على  تخفى  وال 

إذ  محالت،  من  يجاورها  ما  معرفة 

محلة:  من  أكثر  بالهيتاويني  تحيط 

املحلتان  وهاتان  واألكراد،  كاملهدية 

اكتسبتا تاريخًا وتراثًا حيني جراء األلفة 

ونشر ثقافة املحبة والتسامح.

األواصر االجتماعية
 يشير األستاذ حسام الشاله، والدكتور 

الحلة  أعالم  من  وهما  الحداد،  سعد 

إلى  الحلي،  التراث  لثقافة  الدارسني 

تلك  ألهالي  اليومية  الحياة  طبيعة  أن 

والتسامح،  بالبساطة  اتسمت  املحالت 

في  منسجم  مجتمع  في  فعاشوا 

االجتماعية،  واملمارسات  السلوك  

وهذا ما جعلهم يتصفون بالتآزر واملودة 

أناس  منهم  وبرز  األسرية،  واألواصر 

وقد  واألدب،  والطب  السياسة  مارسوا 

هو  منهم  واحدًا  العراقي  اإلبداع  عرف 

حامد الهيتي كواحد من أولئك املبدعني 

الذين أسهموا في كتابة القصة واملسرح 

ونشر الثقافة الرصينة.     

مدينة مبهجة
والواقع أنه ال تخلو بقعة من مدن العراق 

إن  فما  فيها،  قابعة  التاريخ  وآثار  إال 

تولي وجهك نحو مدنه حتى تندهش من 

مراقد األولياء واملتصوفة ورجال العلم، 

يحتضن  أن  عليه  كتب  البلد   هذا  وكأن 

التاريخ  يخلدهم  أعالمًا  أرضه  في 

وتذكرهم كتب السيرة، وكما كتب علينا 

كتب  العراق،  أعالم  على  نتعرف  أن 

التاريخية  التراثية  محالته  على  كذلك 

السائحني،  أمام  شاخصة  تبقى  أن 

يراها  من  في  بعثت  الحلة  مثل  فمدينة 

بناء  شهدت  إذ  والدهشة،  البهجة 

في  غورًا  األكثر  كانت  وأزقة  محالت 

٤95هـ  سنة  تأسست  أن  منذ  التاريخ 

بن  صدقة  األمير  يد  على  1101م    /

الدولة،  بسيف  امللقب  األزدي،  منصور 

الحلة  ومدينة  التاريخ  ذلك  منذ  نعم، 

تحمل عبق التاريخ والتراث املحلي، فما 

تتناهى  حتى  القديمة  أزقتها  تدخل  إن 

بشناشيلها  التراثية  بيوتاتها  إليك 

إن  وما  الخشبية،  وشبابيكها  الجميلة 

عن  يحدثك  حتى  أحدهم  باب  تطرق 

تاريخ محلته وطيبة أهلها، فهذه الحلة، 

القادم  شطها  على  الغافية  املدينة 

االنبار،  بأهالي  املار  الفرات،  نهر  من 

أبهى  يحمل  طيبتهم،  لسمات  الحامل 

بهجة من الناس القادمني إلى الحلة، أال 

طبيعة  أخذتهم  الذين  الهيتاويون  وهم 

الوسط  أهالي  بني  لتجرفهم  تجارتهم 

بهم  تبتهج  التراث  بجذور  عالقني 

تعرف  محلة  ذلك  بعد  ليشكلوا  األمكنة 

بالهيتاويني.

تاريخ املحلة 
بالتراث  املختص  الباحث  يتطرق 

محمد  األستاذ  الحلة  مدينة  وبمحالت 

التسمية  إلى أصل  عبد الجليل شعابث، 

قبل  كان  الوقت  هذا  بأن  النشأة  وتاريخ 

الحكومة  قامت  بعدها  سنة،   )175(

العثمانية ببناء جامع لهم سمي باسمهم 

من  أنشئ  الذي  الهيتاويني(،  )جامع 

قبل الحاكم العثماني محمد باشا بابان، 

ويعود تاريخ بناء الجامع إلى عام 1813 

بعد-  -فيما  ووسعه  جدده  وقد  للميالد، 

املرحوم الحاج علي كاظم البياع. 

ومن الطرائف التي يحتفظ بها األهالي 

ازدادت  عندما  أنه  املحلة  هذه  عن 

جاء  الحلة  إلى  هيت  مدينة  من  الهجرة 

ترك  سبب  ليعرفوا  هيت  مدينة  أعيان 

هؤالء مدينتهم والسكن في الحلة، وبعد 

الهيتاوية  وبلهجتهم  أجابوهم  لقائهم 

بالقيمر(،  القير  بدلنا  )لقد  الجميلة 

أهل  وطيبة  وصفاء  نقاء  على  يدل  وهذا 

بني  السلمي  التعايش  مدينة  الحلة، 

انطبق  إذا  واألمر  واألديان،  املذاهب 

يكون  فقد  التراثية  املحلة  هذه  على 

والحميمية  اإلنساني  الجانب  بسبب 

مثلما  لها،  املجاورة  املحالت  أبناء  بني 

عكد  في  أخرى  إنسانية  جوانب  نشهد 

لي  نقل  والتعيس.  والوردية،  األكراد، 

أحد املعمرين -من أبناء هذه املحلة- أنه 

سمع من أجداده أن أهالي مدينة الحلة 

تعاملوا معهم وكأنهم أصل هذه املدينة، 

تلقوا  وأنهم  أنفسهم،  على  فضلوهم  بل 

به  يشعروا  لم  واحترامًا  ترحيبًا  منهم 

حتى في مدينتهم األصلية. 

اندمج الهيتاويون وانصهروا مع مجتمع 

بينهم  تربط  زالت-  -وما  وكانت  الحلة، 

والجيرة  واملصاهرة  الصداقة  عالقات 

وها  الحلة،  مدينة  هي  هذه  الحسنة. 

هم أهلها بكل مكوناتهم رموزًا للوطنية 

جميع  بني  بهم  ويحتذى  يضرب  واإلثار 

محافظات عراقنا الحبيب. 

مثل كل املحالت الحالية املتبقية، تتميز 
الهيتاويني بجانبها التراثي من حيث الطراز 
البنائي القديم، فالبيوت العالقة بالقدم 
تعلوها الشناشيل القديمة، ما إن تمر بني 
بيوتها حتى تشم روائح التاريخ من طبيعة 
بناء البيت واألزقة الضيقة واملحالت املتالصق  
بعضها مع بعض. 

خضير الزيدي 

محلة 
الهيتاويين.. 
رمز المحبة 
والتعايش السلمي

استهوتهم الحياة في الحلة فجلبوا إليها عائالتهم  



السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )396396( ( 3030 كانون االول  كانون االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya61 60

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

وإدارية،  قضائية  أعراف  وآخر  قانوني 

مثل  للمواطن،  التعريفية  فالوثائق 

الجنسية  وشهادة  املدنية  االحوال  هوية 

التموينية  والبطاقة  املوحدة  والبطاقة 

وإجازة  الدائرة  وهوية  السكن  وبطاقة 

السوق، وغيرها من الوثائق )الباجات( 

القانون  في  نص  يوجد  ال  التعريفية 

استقر  وإنما  فقدانها،  على  يعاقب 

العرف على تسجيل إخبار لدى محكمة 

املخبر  أقوال  تدون  حيث  التحقيق 

الوثيقة ويتم غلق التحقيق بعد  صاحب 

ذلك وإخبار جهة إصدار الوثيقة فقط، 

مبرر  غير  جهد  فيها  العملية  وهذه 

املحكمة،  إلى  يذهب  ألنه  املواطن  على 

إلى  يحال  أن  إما  الطلب  تقديم  وبعد 

التحقيق  مكتب  إلى  أو  الشرطة،  مركز 

مخبر،  بصفة  أقواله  لتدوين  القضائي 

ثم تعرض الحقًا على القاضي املختص، 

ووقتًا  جهدًا  يكلف  وهذا  يقرر،  وبعدها 

ونفقات مالية على املواطن.

وثيقة مفقودة
 32 رقم  الجوازات  قانون  في  وجد  كما 

لسنة 2015 نص خاص يعاقب على من 

فقد جوازه، إذ يحال إلى املحكمة، التي 

العقوبة  وتكون  باإلدانة  حكمها  تصدر 

ألف  وخمسني  مئتني  عن  التقل  غرامة 

بعد  دينار،  مليون  على  تزيد  وال  دينار 

ذلك يستوفى رسم اإلصدار…

معاملة  تنجز  فهل  سبق،  ملا  استنادا 

اإلصدار بتلك السهولة، أم أن تعقيدات 

الحاصل  والزخم  والضوابط  الروتني 

على  الحصول  تؤخر  معرقالت  كلها 

الحل أبسط مما تتصور.. 
عام 1981 في ساحة التحرير، وعند تحسسي لجيبي اكتشفت أن هويتي فقدان وثيقة رسمية يعني تعقيداً جديداً للحياة                   

الشخصية الصادرة من الكلية قد فقدت .. فتجهمت واختصرت طريقي 
مسرعًا إلى البيت تحاشيًا للمفارز التي يجب أن تثبت لها أنك طالب ولست 

متخلفًا أو هاربًا من الخدمة العسكرية. 

إياد السعيد

ال  أسبوعني  ملدة  الحال  هذا  على  بقيت 

وسيلة  غير  أستخدم  وال  املنزل  أغادر 

النقل الخاصة بطلبة الكلية ألنها بعيدة 

بطلب  وتقدمت  يئست   .. الشبهات  عن 

هوية جديدة رغم إجراءاتها التحقيقية، 

أحد  فاجأني  انشغالي  غمرة  وفي  لكن، 

الزمالء بإعطائي الهوية املفقودة!! كيف 

 
ْ

)وصلت قال:  ؟  عليها  حصلت  أين  ومن 

نعم،  البريد(،  طريق  عن  الكلية  إلى 

كان  فقد  القارئ،  عزيزي  تستغرب  ال 

في  تجدها  وثيقة  أية  أن  املتبع  العرف 

بريد  صندوق  أقرب  في  تضعها  الشارع 

وستصل إلى صاحبها عن طريقه.

حاالت فقدان
وعصر  االنشغاالت  خضم  وفي  اليوم 

وتعقيد  املستمسكات  وفوضى  السرعة 

فقدان  حاالت  من  اآلالف  ثمة  الروتني، 

لدى  والسيما  الرسمية،  املستمسكات 

اليومية  حياتهم  د 
ّ

يعق ما  السن،  كبار 

معاناتهم  ويزيد  مراجعاتهم  ويؤخر 

هو  فما  ضائع(.  )بدل  الستصدار 

دعونا  لكن  ؟  املعاناة  لتخفيف  الحل 

في  القانوني  الجانب  على  نتعرف  بدءًا 

القضية.

القاضي املتقاعد سالم روضان املوسوي 

القوانني  الئحة  تفصيل  في  أفاض 

البدل  املواطن  التي  بموجبها يستصدر 

الضائع، انتقينا منها  ما يهم تحقيقنا:

إصدار وثيقة
فقدان  عن  ضائع  بدل  إصدار  إن 

بعضها  آليات  بموجب  يكون  الوثائق 



فنجان محبة

حلٌم أم كابوس..؟

في عام 2٠٠5 وجدت بالصدفة 
-على اإلنترنت- لعبة أونالين 

 Second -اسمها )عالم ثاٍن
Life(. وألنني احاول تجربة 

اللعب اإللكترونية واألونالين 
كافة، دخلت إليها بعد 

التسجيل، وكان علّي اختيار  
أفاتار - avatar، )هذا املصطلح 

ليس له مقابل باللغة العربية،  
هناك من حاول ترجمته إلى 

"شخصية رمزية"، لكنني –
كمترجمة- أعتقد أنه لم يوفق 

كثيرًا(،

إذن، كان عليان أختار " أفاتارًا" يمثلني وأن أطلق عليه اسمًا غير اسمي، 

 أحبه، أو أن استمر في عملي نفسه، وأبدأ الحياة في عالم 
ً
وأختار عمال

ومشاكل،  حروب  بال  محيط  في  بها  أحلم  حياة  أو  به  أحلم  عالم  آخر. 

وبيئة بال تلوث من كافة األنواع، ومن بينها التطفل.. وأن أصادق من أريد 

من الشخصيات التي ال أعرف حقيقتها، كلها أفاتارات.. وإن كنت أحلم 

، فهناك في )عالم ثاٍن( طرق وأساليب للثراء 
ً
أن اصبح مليونيرة، مثال

-طبعًا افتراضيًا-..  لم أتحمل اللعبة التي كانت تحاول سحبي من الحياة 

الحقيقية، رغم متاعبها، إلى حياة خيالية، قطعًا كانت ستقود إلى الكسل 

من جهة، وإلى اإلصابة بعقدة الهروب من املواجهة من جهة أخرى.. وال 

أستبعد أن هناك من انتحر من بني الذين أدمنوا عليها.. 

مارك  حلم  عن  الكثيرة  الصحفية  التقارير  أقرأ  وأنا  املثل  هذا  أسوق 

زوكربيرج، مبتكر الفيسبوك، الذي غير اسم شركته من الفيسبوك إلى 

ميتا. واسم حلمه )ميتافيرس( ويعني )ما وراء الكون(، الذي يعمل على 

تحقيقه مهندسو ومبرمجو ومطورو شركة ميتا، ومن املفترض أن ينتهوا 

مثل  االفتراضي  الكون  هذا  وسيكون  املقبلة،  سنوات  الثالث  خالل  منه 

)عالم ثاٍن( لكن بتفاصيل أكثر تعقيدًا وخيارات )حلوة( عديدة.. سيكون 

هذا الكون االفتراضي حياة بأكملها، بأشكالها وشخصياتها املجسمة من 

التي  النظارات  ما  درجة  إلى  )تشبه  دي  الثري  نظارات  استعمال  خالل 

يرتديها رواد أفالم السينما الثري دي- األبعاد الثالثية(.. 

الشخص،  يستطيع  البتوب،  أو  لوحي،  وجهاز  النظارات  خالل  من  إذن، 

 
ً
،  أن يسافر إلى أي مكان يرغب فيه وهو في منزله، وأن يحضر حفال

ً
مثال

قام  للبيع،  افتراضية  أراض  قطع  وهناك  يريد،  ما  يشتري  أو  موسيقيًا، 

من  الشخص  سيسحب  -الحلم-  العالم  هذا  اآلن!  منذ  بشرائها  البعض 

 في غرفته مع نظارته وجهازه، 
ً
عائلته وبيته وأصدقائه إلى العيش منعزال

الشركة  فإن  أخرى،  جهة  ومن  اإلنسانية..  عالقاته  تقريبًا،  وستنتهي، 

وعنوانه  الشخصية  معلوماته  كل  ستعرف  الذي  الشخص  على  ستسيطر 

املافيا بجرائم  تقوم عصابات  أن  وليس مستبعدًا  وهواياته وماذا يجب، 

حمالت  تتكاثر  وأن  االفتراضي..  الكون  هذا  استغالل  خالل  من  كبيرة 

الكراهية والتنمر.. 

إن هذا الحلم يبدو -منذ اآلن- كابوسًا، إن لم تقم الشركة بوضع قوانني 

ألي  السماح  وعدم  األسرار،  على  املحافظة  في  بدءًا،  بها،  هي  تلتزم 

شخص بالدخول إليها إال لفترات محددة.. 

وهنا ال أنسى التهنئة بالسنة الجديدة، تهنئة من العالم الحقيقي.. وليس 

االفتراضي.

نرمين المفتي
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الوثيقة كبدل عن الضائع؟ 

معاناته  يصف  هاشم  أحمد  املواطن 

عند  ومرارة  عذاب  من  شهده  وما 

"قبل  فيقول:  املفقودة  وثيقته  عن  بحثه 

سبعة أشهر فقدت البطاقة املوحدة في 

األغلب،  على  )الكيا(  سيارات  إحدى 

بأني  علمًا  عليها،  أعثر  لم  اليوم  ولحد 

وسألت  النقل،  وهيئة  الكراج  راجعت 

مع  إعالنًا  وكتبت  الخط  سائقي  كل 

مكان  في  عمود  على  ه 
ّ

وثبت هاتفي  رقم 

انطالق سيارات الخط، لكن لألسف لم 

في  اإلعالن  ونشرت  نتيجة  على  أحصل 

علّي  واآلن  نتيجة،  ال  وأيضًا  الفيسبوك، 

بطاقة  على  الحصول  حرب  أخوض  أن 

كم  يستر  والله  املفقودة،  عن  بديلة 

تكلفني وكيف سيستغلوني."

إجراءات
الذي  صادق(  )أبو  يرويها  أخرى  قصة 

أنقرة:  في  العراقية  بالقنصلية  التقيته 

علمًا  عدة،  أشهر  قبل  جوازي  "فقدت 

بأني مقيم في تركيا، ومازلت لحد اآلن 

بديل  على  أحصل  ولم  عليه  أعثر  لم 

مرهقة  إجراءات  مني  يتطلب  ألنه  له، 

في  محكمة  وهناك  أيضًا،  ومكلفة  جدًا 

لذلك  أكثر،  األمور  د 
ّ

تعق قد  العراق 

سأضحي بإقامتي هنا وأعود إلى العراق 

تراجيديا  وستكون  فقط  عبور  بجواز 

وهمًا جديدًا  ".

حمزة   
ّ

املسن يرويها  أخرى  قصة 

فقدت  التقاعد  دائرة  "في   : الغراوي 

كل  في  عنها  بحثت  مستمسكاتي،  كل 

رغم  عليها،  أعثر  ولم  الدائرة  مفاصل 

أن من بينها بطاقة السكن وعنواني، ولو 

لكنت  عنواني  على  أوصلها  أحدهم  أن 

هذه  لألسف،  لكن  يطلب،  ما  أعطيته 

سنة كاملة قد مرت وأنا أنتظر  "!!

فكرة
فقدان  معاناة  من  بسيطة  قصص  هذه 

ر 
ّ
فك هل  ترى  يا  لكن  الرسمية،  الوثيقة 

فقد؟  ما  استعادة  تؤمن  بوسيلة  أحدنا 

التحقيق  هذا  كاتب  نشر  فقد  نعم، 

فكرة تتلخص بوضع ملصق صغير على 

السفر  كجواز  رسمي  مستمسك  كل 

…الخ،  الهوية  أو  املوحدة  البطاقة  أو 

مثبت  املرافقة،  الصور  في  موضح  كما 

بعد  الشأن..  صاحب  هاتف  رقم  عليه 

الصفحة  أصدقاء  أحد  اتصل  أسبوعني 

مستبشرًا بأنه  نجح في تدشني التجربة 

حيث دّون رقم هاتفه على ملصق صغير 

هوية  على  وثّبته  مربع  سم   3 بمساحة 

محل  باب  أمام  الهوية  ووضع  دائرته 

أحدهم  لعل  املارة  يراقب  وبدأ  صديقه 

ذلك،  إزاء  تصرفه  ليرى  عليها  يعثر 

وحملها  املارة  أحد  انحنى  أن  فحدث 

جالسًا  كان  الذي  املحل  إلى  بها  متجهًا 

فيه ألنه من أبناء املنطقة ويعرف أهلها، 

عن  الهوية  يبعد  أن  صاحبنا  قرر  لذلك 

وسط  في  أخرى  مترًا  بخمسني  املحل 

الشارع، وليس هناك محل قريب منها، 

وبدأ يراقب ملدة نصف ساعة فصادفها 

بها فعثر على الرقم املثبت 
ّ
أحد املارة وقل

ولم يتوان لحظة عن االتصال بصاحبها 

مباشرة ليخبره أنه عثر عليها .. 

الخير  بفعل  مسرورًا  لصاحبها  مها 
ّ
سل

الذي عّبر عنه بأنه رزق من الله واختبار 

ألمانته.. من هذه التجربة يبدو أن فقدان 

بل  الدنيا،  آخر  ليس  رسمية  وثيقة  أية 

ثمة أمل في العثور عليها وتالفي معاناة 

والخسائر  القانونية  واملساءلة  املراجعة 

الطريقة  هذه  باستخدام  املكلفة  املادية 

صغير  الصق   .. واملجانية  البسيطة 

برقم هاتفك ليتصل بك من يعثر عليها 

وبذلك نسهل من يومياتنا وتعقيداتها.



مع إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة 

واستخدام  بالتنقيط  الري  نواحي  في 

البيوت  استخدام  مع  املهجنة  البذور 

إنتاج  زاد  والبالستيكية،  الزجاجية 

جعلها  ما  أنواعها،  وتعددت  املحاصيل 

تحتل املرتبة األولى في استيرادات دول 

الخليج العربي.

تخبط..                       
الخطط  تخبط  ومع  السابق،  العقد  إن 

الحدود  فتح  مع  بالتزامن  الزراعية 

أمام االستيراد، أدى إلى تدهور القطاع 

املحاصيل  توفرت  ان  بعد  الزراعي، 

من  أرخص  بأسعار  املستوردة  الزراعية 

املحلية ما وضع املنتج العراقي في مكان 

املنافسة الضعيفة، وتسبب ذلك بإلحاق 

والفالحني،  للمزارعني  كبيرة  خسائر 

عن  الفالحني  غالبية  عزوف  عنها  نتج 

الزراعة .

وزارة  تتخذها  التي  اإلجراءات  ورغم 

املحلي،  االنتاج  لدعم  الحالية  الزراعة 

املنتجات  استيراد  منع  خالل  من 

خجولة  تبقى  أنها  إال  محليًا،  املتوفرة 

األراضي  من  الشاسعة  املساحات  أمام 

التي  العراق،  يمتلكها  التي  الزراعية 

تزيد عن 15 مليون دونم، ما يتطلب من 

الوزارة تقديم دعم حقيقي للزراعة عن 

طريق منح القروض وتوفير املستلزمات 

واألسمدة  والبذور  كاآلليات  الزراعية، 

جانب  إلى  مدعومة،  بأسعار  واملبيدات 

الزجاجية  البيوت  إنشاء  تشجيع 

الري  واستخدام  والبالستيكية، 

ونوعية  بكمية  االرتقاء  بهدف  بالتنقيط 

املحاصيل الزراعية.

النفط والزراعة
إيرادات  فإن  للجميع،  معلوم  هو  وكما 

عن  تزيد  نسبة  تشكل  النفط  تصدير 

هذه  أن  إال  العراق،  ميزانية  من   %90

اإليرادات قد تختفي نهائيًا خالل العقد 

في  الجارية  للتطورات  نتيجة  املقبل، 

نحو  والتوجه  النظيفة  الطاقة  مجال 

والرياح  كالشمس  املكلفة،  غير  الطاقة 

يستدعي  ما  األرض،  وباطن  واألمواج 

نوعية  خططًا  الزراعة  وزارة  تضع  أن 

جريئة لتطوير وتوسيع القطاع الزراعي 

حال  في  النفط  عن  كبديل  وإعداده 

انتهاء االستفادة منه.

خطوة  الزراعة  وزارة  خطت  وقد 

توجيهًا  بإصدارها  أيام-  -قبل  ممتازة 

الخضراوات  أنواع  جميع  استيراد  بمنع 

باستيراد  وسمحت  محليًا  لتوفرها 

يشكل  ذاته  بحد  وهذا  فقط،  الفواكه 

دعمًا وتشجيعًا للقطاع الزراعي املحلي، 

لكننا نطمح في أن تقدم الوزارة دعمها 

مواسمها،  في  الفواكه  إنتاج  وتشجيعها 

في  بإنتاجها  التقنيات  استخدام  مع 

أيام  طيلة  متوفرة  لتكون  أخرى  مواسم 

الزراعي  بالقطاع  العناية  إن  السنة. 

باألمن  االهتمام  تعني  الدولة  قبل  من 

تأمني  مع  الوطني  واالقتصاد  الغذائي 

مستقبل األجيال املقبلة .

مالذ األمين

إدخال التقنيات الحديثة إدخال التقنيات الحديثة 
يرتقي بالزراعة يرتقي بالزراعة 

يعد العراق -منذ األزل- بلدًا زراعيًا من الدرجة األولى، وذلك 
لخصوبة أرضه ووفرة مياهه وتنوع أجوائه، ما يتيح له إنتاج 

املحاصيل املتعددة وبأنواع كثيرة في جميع املواسم.
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هذا  في  الضوء  تسلط  الشبكة"  "مجلة 

هذا  في  ماتحقق  أفضل  على  التقرير 

العام الذي اقترب من طّي أيامه.

املعاقون يتألقون 
العراقية  الباراملبية  اللجنة  عمل  أثمر 

رياضة  لتطوير  وضعتها  التي  والخطط 

باراملبياد  نتائج متميزة في  املعاقني عن 

األصحاء  املعاقون  تحدى  حيث  طوكيو، 

رياضية  مناسبات  في  عليهم  وتفوقوا 

من  الباراملبية  أبطال  تمكن  إذ  عديدة، 

خطف ثالثة أوسمة في باراملبياد طوكيو 

الذي  نصار  جراح  الالعبني:  طريق  عن 

فعالية  في  الفضية  امليدالية  خطف 

نزار  ولدان  البطل  نال  فيما  الثقل،  رمي 

امليدالية البرونزية في فعالية رمي الرمح 

امليدالية  سعدون  فارس  الرباع  وحقق   ،

البرونزية في منافسات رفع األثقال. 

الرياضية  االتحادات  نتائج  كانت  فيما 

األوملبية  اللجنة  لواء  تحت  تنضوي  التي 

الشيء  بعض  جيدة  العراقية  الوطنية 

خالل عام 2021 نستعرض أهمها ..

العراق يستعيد سيادة آسيا في بناء 
األجسام

بناء  في  العراق  منتخب  استطاع  فقد 

األجسام إحراز املركز األول بجدارة في 

العاصمة  في  أقيمت  التي  آسيا  بطولة 

وسامًا   69 برصيد  بيروت  اللبنانية 

وسامًا   19 و  ذهبيًا  وسامًا   33 متنوعًا: 

تمكن  إذ  نحاسيًا،  وسامًا  و17  فضيًا 

العبو العراق من السيطرة على مجريات 

املنافسات عندما قدموا أجمل العروض 

الرياضي  املحفل  هذا  في  الجسمانية 

القارة  نجوم  فيه  شارك  الذي  الكبير 

اآلسيوية، ليتمكن العراق من التربع على 

اللعبة  هذه  في  اآلسيوية  القارة  عرش 

التي تسيدها في العقود املاضية.

ذهبية العالم باملواي تاي
لعبة  في  العراق  نجوم  نجح  كذلك 

في  ميداليتني  خطف  من  تاي  املواي 

تايلند،  في  أقيمت  التي  العالم  بطولة 

عامر  يحيى  العراقي  البطل  فاز  حيث 

بامليدالية الذهبية بعد الفوز على العبي 

والبلجيكي  والهندي  املاليزي  املنتخبات: 

يوسف  الالعب  حصل  فيما  والفيتنامي، 

أن  بعد  البرونزية  امليدالية  على  محمود 

جاء ثالثًا بعد الالعبني الروسي والتركي. 

وهذه النتائج التي تحققت التحاد املواي 

الذي  الكبير  الجهد  نتيجة  جاءت  تاي 

تبذله إدارة االتحاد بالرغم من امليزانية 

ال  التي  للعبة  املخصصة  الفقيرة  املالية 

تكفي ملشاركة خارجية واحدة!

 39 وسامًا للقوة البدنية
أما منتخبات العراق للناشئني والشباب 

في  شاركت  التي  البدنية،  القوة  بلعبة 

رومانيا،  في  أقيمت  التي  العالم  بطولة 

فقد كانت ألبطال العراق الحصة االكبر 

إذ  فيها،  املتنوعة  األوسمة  حصد  في 

الحصول  البدنية  القوة  نجوم  استطاع 

بالترتيب  العراق  وجاء  وسامًا،   39 على 

عامليًا،  منتخبًا   32 بمشاركة  الثاني 

يالقيه  الذي  التهميش  من  فبالرغم 

وزارة  قبل  من  البدنية  القوة  اتحاد 

هذا  أن  إال  العراقية،  واألوملبية  الشباب 

إنجازات  يحقق  أن  استطاع  االتحاد 

البطوالت  في  العراقية  للرياضة  كبيرة 

الدولية املهمة. 

أوسمة التفوق أللعاب القوى في 
الجائزة اآلسيوية الكبرى

القوى  بألعاب  العراق  منتخب  حقق  كما 

الكبرى  الجائزة  بطولة  في  األول  املركز 

مشهد  مدينة  في  أقيمت  التي  اآلسيوية، 

في  اللعبة  أبطال  نجح  حيث  اإليرانية، 

الرغم  على  متنوعًا،  وسامًا   1٤ خطف 

فقيرًا  كان  للبطولة  التحضير  أن  من 

الالعبني  لكن  بسيطة،  وبإمكانيات 

فكانت  االنتصار  تحقيق  على  أصروا 

جدول  العراق  ر 
ّ

تصد إلى  تشير  النتائج 

و٤  وفضيتني  ذهبيات   8 بـ  امليداليات 

برونزيات.

شطرنج العراق أوال
بينما نال الشطرنج العراقي املركز األول 

في بطولة آسيا التي اقيمت في سوريا، إذ 

حقق البطل اآلسيوي حسني علي حسني 

منفردًا  نقاط   7 وبرصيد  األول  املركز 

البطولة،   لقب   
ً
وحامال النتيجة  بهذه 

فيما نال البطل حيدر عبد الغني الوسام 

واستحقاق-  جدارة  -وعن  الفضي 

املركز  تاركًا  ونصف  نقاط   6 برصيد 

تاالبيك  إيمانلييف  للقرغيستاني  الثالث 

عليه  تفوق  حيدرًا  لكن  الرصيد،  بذات 

التعادل  كسر  وحسب  الخصوم  بنقاط 

املعلن. إنجازات كبيرة حققها الشطرنج 

العراقي خالل السنوات القليلة املاضية. 

الكيكوشنكاي.. تألق واضح

لها  كانت  فقد  الكيكوشنكاي  لعبة  أما 

نجوم  تمكن  فقد  األوسمة،  في  حصة 

املنتخب العراقي للشباب واملتقدمني من 

أوسمة متنوعة في بطولة  الحصول على 

عندما  بولندا،  في  أقيمت  التي  العالم 

في  يكون  ما  أجمل  العراق  أبطال  قدم 

تلك البطولة.

تنس الكرة ثالثًا
تنس  بلعبة  العراق  شباب  منتخب  وحقق 

بطولة  في  الثالث  املركز  القدم  كرة 

حيث  رومانيا،  في  أقيمت  التي  العالم 

رومانيا  على  الشبابي  منتخبنا  تغلب 

باملركز  ليتوج  شيء  ال  مقابل  بشوطني 

بهذه  عاملية  منافسة  أكبر  في  الثالث 

اللعبة.

ذهبية الجوجستو
العراقي  املنتخب  شارك  كذلك 

التي  العالم  بطولة  في  بالجوجستو 

من  أبطالنا  حقق  اإلمارات،  في  أقيمت 

خاللها أروع النتائج، فقد تألقت الالعبة 

النزال  في  بفوزها  رضا  تريفا  العراقية 

ديمترا  اليونانية  الالعبة  على  النهائي 

بطولة  ذهبية  على  لتحصل  ثيودورو 

العالم بالجوجيتسو لوزن 63 كغم، ويعد 

إنجاز  أول  الذهبي  بالوسام  الفوز  هذا 

مستوى  على  العراق  يحققه  تاريخي 

النساء.

املبارزة تتوج بلقب بطولة غرب 
آسيا

باملبارزة  الوطني  منتخبنا  العبو  وتمكن 

من الحصول على املركز األول في بطولة 

السليمانية،  في  أقيمت  التي  آسيا  غرب 

ذهبي  وسام  على  املنتخب  حصل  حيث 

النسوي  املنتخب  حقق  كما  )فرقي(، 

السيف  سالح  في  الذهبية  امليدالية 

باملركز  العراقي  املنتخب  ليتوج  العربي، 

األول.

ِكك بوكسنغ العراق أوال
وتألق منتخب العراق بلعبة الِكك بوكسنغ 

البطولة  في  األول  املركز  خطف  عندما 

دهوك،  مدينة  في  أقيمت  التي  العربية 

وسامًا   26 العراقي  املنتخب  حصد  إذ 

املركز  ليحتل  ذهبية  منها  عشرة  ملونًا، 

بــ17  ثانيًا  األردني  املنتخب  وجاء  األول 

املركز  في  مصر  منتخب  ثم  ميدالية 

الثالث.

ناقوس الخطر يدق الر ياضة تتراجع
النتائج اإليجابية اقتصرت على بعض األلعابالنتائج اإليجابية اقتصرت على بعض األلعاب

بغداد/ أميرة محسن 

يمكن القول إن عام 2021 مرَّ قاسيًا على الرياضية العراقية، فلم تحقق مكاسب 
كبيرة كتلك التي حققتها دول املنطقة، أو باملقارنة مع اإلنجازات الكبيرة للرياضة 

العراقية التي تحققت من قبل في مختلف امليادين، وباستثناءات محدودة، كان 
التراجع هو السمة املالزمة للرياضة العراقية.



ليست النتائج املخيبة وحدها 
هي السبب الذي دفع النقاد 
واملراقبني إلى عّد العام 2021 
أسوأ عام في تاريخ الكرة 
العراقية، بل إنها تلك املستويات 
الهزيلة التي قدمها العبو 
املنتخب الوطني. فهي املرة 
األولى التي يفشل فيها الفريق 
في تحقيق الفوز بعد عشر 
مباريات متتابعة في تصفيات 
كأس العالم وبطولة العرب 
في الدوحة، مع منتخبات كان 
الفوز عليها تحصيل حاصل لدى 
املنتخبات العراقية.

تلك النتائج دفعت املنتخب 
العراقي بعيدًا عن ترتبيه بني 
أفضل ستة منتخبات آسيوية 
إلى مراكز متأخرة لم ينحدر 
إليها من قبل.

أسوأ عام في تأريخ  2021 
الكرة العراقية
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فلسطني  مثل  حديثة  منتخبات  أن  حتى 

وإندونيسيا  واليمن  وتايلند  وماليزيا 

في  العراقي  املنتخب  على  تفوقت 

التصنيف الدولي.

وغياب  اإلداري  التخبط  أن  في  الشك 

العوامل  كانت  والفساد  التخطيط 

تسببت  التي  النتائج،  لهذه  الرئيسة 

الكرة  لجمهور  كبيرة  أمل  بخيبة 

هذه  من  العديد  أن  حتى  العراقية، 

مباريات  متابعة  عن  عزفت  الجماهير 

املنتخب الوطني.

تخبطات إدارية
وليدة  ليست  الكروية  االنتكاسات 

فشل  تراكمات  هي  وإنما  الصدفة، 

بشكل  أسهمت  التي  السابقة،  اإلدارات 

مباشر في تردي أوضاع الكرة العراقية. 

نعم، لقد بنينا وأعددنا منتخبات جيدة 

أن  واستطعنا  املاضية،  األعوام  خالل 

اإلنجازات  وحققنا  لكرتنا،  شيئا  نقدم 

العريضة حينها، لكن التآمر واملشكالت 

غايتنا  تحقيق  دون  حالت  والتدخالت 

التي تكمن في إفراح أبناء شعبنا الغالي. 

الحقيقة أننا جميعًا نحزن كثيرًا للوضع 

من  حاليًا  كرتنا  تعيشه  الذي  املأساوي 

حيث اإلخفاقات املتكررة والتراجع أمام 

اآلسيوية،  القارة  في  املنتخبات  أضعف 

تتمنى  كانت  منتخبات  هناك  إن  بل 

بأقل  عراقي  منتخب  أي  مع  تخرج  أن 

هذه  أصبحت  اليوم  األهداف!  من  عدد 

املنتخبات تفوز علينا، وبسهولة، والخلل 

يعود إلى التخبط اإلداري.

نهج غير واضح
 : حاجم  نعيم  الرياضي  الصحفي  يقول 

إن الزمن ال يعود إلى الوراء، تلك قاعدة 

شد  يمكن  ال  كما  الناس,  لكل  معروفة 

الستعادة  نريد،  ما  حيث  إلى  عجلته 

نجتهد  أن  حالة  في  إال  إليه،  نطمح  ما 

وبما  أمام،  إلى  التقدم  أجل  من  ونعمل 

أمل  بخيبة  أصيب  الرياضي  الشارع  أن 

نتيجة تحكم الوزير درجال، الذي تسيد 

في  املسؤولية  منصة  عامني  مدار  على 

الفعلي  القائد  كان  إذ  الكرة،  اتحاد 

لرسم خارطة الطريق، يعطي التعليمات 

بغداد/ أحمد رحيم نعمة 
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من  التطبيعية-  اللجنة  كانت  -عندما 

لم  درجال  الوزير  الكواليس.  خلف 

االنكسارات  إال  العراقية  للكرة  يقدم 

واإلهمال والتراجع الذي ضرب أطنابه 

في مناحي رياضة كرة القدم. إن اصرار 

املعالم  واضح  غير  نهج  على  درجال 

في  منتخباتنا  أوقع  قد  كبير-  -بعناد 

آمالنا  مجمل  على  قضت  سحيقة  هوة 

وازدهار  سعادات  تقابلها  كرتنا،  في 

تمتلك  قلما  التي  األخرى  البلدان 

رصيدًا كرصيد املواهب الفذة املنتشرة 

تحتاج  ال  التي  العراقية،  املالعب  في 

تطوير  على  القادرة  العقلية  إلى  إال 

فاعل.  بفعل  غابت  التي  املواهب  تلك 

غّيب  علني-  -وبشكل  درجال  الوزير 

استنهاض  شأنها  من  التي  العمل  خطة 

في  القدم  كرة  تطوير  باتجاه  الهمم 

مقدمتها  وفي  املحافظات  أندية  جميع 

من  واالستفادة  بغداد،  العاصمة  أندية 

ضمن  واألكاديميني  املدربني  خبرات 

لم  هذا  لكن  املواهب،  صناعة  إطار 

ببناء عالقات واسعة  انشغل  إذ  يحدث، 

مع الهيئة، لذلك ظل الحال كما هو عليه 

إذ لم ولن نستطيع أن نتفوق على أضعف 

املنتخبات. 

حقل تجارب املدربني!
فيما قال املدرب جابر محمد : بعد العبث 

نتمنى   ، العراقية  الكرة  بسمعة  املفرط 

أن نعثر، ولو على شخص واحد في هذا 

أنا  ويقول  صدره  على  كفه  يضع  البلد 

 الشارع 
ّ

مسؤول وأعلن استقالتي! لقد مل

االنتكاسات  من  العراقي  الرياضي 

منتخباتنا  أصبحت  بحيث  الكروية، 

العمرية-  الفئات  -ولجميع  الوطنية 

املنتخبات،  أضعف  لعبور  محطة 

املذل من بطولة غرب  والدليل خروجنا 

كان  فهل  العالم،  كأس  وتصفيات  آسيا 

مستوى منتخبنا الوطني لكرة القدم في 

مبارياته أمام عمان والبحرين وقطر في 

بطولة كأس العرب ملبيًا للحد األدنى من 

الطموح؟ وهل تتفق تصريحات رجاالت 

البطولة  معترك  قبل  الكرة  اتحاد 

)منتحبنا أصبح حقل تجارب درجال(. 

مخيبًا  الوطني  منتخبنا  أداء  كان  لقد 

أمام  تعادالته  تأت  ولم  حقًا،  لآلمال 

املتقدم  مستواه  نتيجة  والبحرين  عمان 

لضعف  حاصل  تحصيل  كانت  ما  بقدر 

الضعفاء  أقوى  تكون  وأن  خصومه! 

كبير  فرق  ذلك  وفي  ضعيف,  أنك  يعني 

في  ألنك  األقوياء،  أضعف  تكون  أن  من 

األقوياء،  على  محسوب  الثانية  الحال 

في  العراقي  ملنتخبنا  نأمله  ما  وهذا 

أضعف اإليمان. إن املتابع ألداء املنتخب 

التي  الثالث  مبارياته  في  الوطني 

وقبلها  العرب،  كأس  بطولة  في  خاضها 

أية خطة  العالم، ال يرى  تصفيات كأس 

بدا  بل  مفهومة،  طريقة  وال  مرسومة 

كأنه مجموعة من األشخاص توزعوا في 

مساحات معينة من ساحة اللعب، ينتظر 

ليتخلص  إليه  الكرة  وصول  منهم  كل 

املنتخب  ممكن.  وقت  أسرع  في  منها 

الوطني بحاجة إلى إعادة تقييم من 

املعني  هو  الذي  الكروي  االتحاد  قبل 

األول واألخير بإعادة النظر في رسم 

سياسة جديدة ملنتخبنا. 

رسم سياسة جديدة ملنتخباتنا
محافظة  نادي  رئيس  تحدث  كما 

وصلت  ما   :
ً
قائال حسن  وديع  بغداد 

انتكاسات  من  العراقية  كرتنا  إليه 

من  تأت  لم  انقطاع  دون  مستمرة 

التخبط  نتيجة  جاءت  وإنما  فراغ، 

أوصلت  التي  القرارات،  اتخاذ  في 

من  املزري،  الحال  هذا  إلى  كرتنا 

لجنة  وال  جيدًا  كرويًا  دورّي  ال  حيث 

خارطة  رسم  على  تعمل  منتخبات 

الطريق الصحيح للكرة العراقية، إذ أن 

املهم لدى الجميع في املنظومة الكروية 

وبالتالي  والسياحة،  السفر  العراقية 

والجمهور  الثمن،  العراقية  الكرة  تدفع 

املنتخبات  جميع  يرى  عندما  يتحسر 

الوراء  إلى  منتخبنا  يتقهقر  فيما  تتطور 

إداري  -طبعًا-  فالخلل  فائقة!  وبسرعة 

فلو  شك،  أي  بدون  فنيًا  يكون  أن  قبل 

قبل  جيد  تدريبي  بمالك  جاءوا  أنهم 

البطولة بفترة جيدة الختلف حال  وقت 

جيدًا،  كرويًا  دوريًا  أقاموا  ولو  الفريق، 

أيضًا الختلف الحال! هذا هو واقع الكرة 

العراقية ومن يقودها، يعشقون التطبيل 

كالسابقني.. وال يسمعون أنني الكرة! 

الخسارة بالثالثة!
محمد  الرياضي  املتابع  قال  حني  في 

الكرة  مسيرة  عن  الحديث   : كريم 

العراقية خالل عام 2021 محزن للغاية 

لجميع  الكثيرة  االنتكاسات  حيث  من 

في  يكمن  والسبب  الكروية،  املنتخبات 

ال  التي  التدريبية  الكوادر  اختيار  سوء 

إن  بل  املنتخبات،  من  أي  قيادة  تستحق 

 
ً
حقال أصبح  العراقي  الوطني  املنتخب 

على  توالوا  الذين  املدربني  لتجارب 

تدريبه.

يحتاج  العراقية  الكرة  حال  أن  واضح 

باستقالة  تبدأ  كاملة  غربلة  إلى 

معروفني،  ألكاديميني  وإعطائه  االتحاد 

أجمل  للكرة  قدموا  بمدربني  واالستعانة 

ومن  جدد  العبني  واستدعاء  يكون،  ما 

املغتربني  الالعبني  مع  العراقي  الدوري 

املعروفني، يومها تصبح لدينا منتخبات 

قادرة على تحقيق االنتصارات.



السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )396396( ( 3030 كانون االول  كانون االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya73 72

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة

عالء عبد هللا

دروس ال نعرفها 
في الثقافة الكروية!      

مع  الالعب  هذا  أرقام  تراجع  عندما 

النادي القطري، فإنك تصاب بالدهشة، 

إلى أحد األندية  ولن تستغرب انضمامه 

ألنها  الشتوي،   امليركاتو  خالل  العاملية 

آخر،  إلى  موسم  من  تتصاعد  أرقام 

والتزامه  احترافيته  مدى  إلى  وتشير 

ورغبته في التطور.

القطري  الدوري  هداف  هو  فبغداد   

برصيد 21 هدفًا، رغم أن الدوري هناك 

يعج بأسماء من مستوى عاٍل على صعيد  

الشهرة واالحترافية.

األرقام تتحدث               
االنتباه  إليه  لفتت  التي  بونجاح،  أرقام   

سجل  أنه  الى   تشير  خطير،  كهداف 

في  أهداف  عشرة  املوسم  هذا  خالل 

705 دقائق، وقام بصنع ثالث تمريرات 

حاسمة.

الجزائري  الالعب  هذا  تمكن  كما 

تسجيل  من  البارسا-  في  -املطلوب 

62هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 75 

مباراة خاضها تحت قيادة تشافي الذي 

كان مدربًا للسد. 

أهداف برشلونية
هذه  من  برشلونة  هدف  كان  لو  وحتى 

جيد  هداف  على  الحصول  هو  الصفقة 

تعاني  التي  النادي  خزانة  يالئم  بسعر 

من نقص حاد في السيولة، فإن بغداد هو 

املستفيد ألنه سيجد نفسه في واحد من 

أهم أندية العالم، وسيتعلم ثقافة كروية 

جديدة ويتعايش مع أسلوب جديد وزمالء 

جدد في غرف املالبس، ومنافسة تمتاز 

أهداف  لديه  وستكون  املستوى،  بارتفاع 

رياضية  مختلفة، إذ سيفتح له اللعب مع 

في  للمشاركة  اآلفاق  الكتلوني  العمالق 

اآلوربية،  الكؤوس  أعرق  األبطال،  دوري 

وهو  األندية،  مونديال  في  اللعب  وربما 

طموح كل العب. 

الدوريات تصنع النجوم             
هذا املقدمة للمقارنة بني ما تقدمه بعض 

العراقي  الدوري  وبني  العربية  الدوريات 

ل إلى بضاعة كاسدة، ال يقدم  الذي تحوَّ

يدفعه  وال  الالعب  يطور  وال  الجديد 

هو  مما  أعلى  مستوى  إلى  يتطلع  ألن 

يتمتع  وال  كسول  العراقي  فالالعب  فيه. 

احترافي  عقد  أول  ومع  باالحترافية، 

فإنه  املالية،  أهدافه  بعض  يحقق 

السهلة  األجواء  هذه  في  يبقى  أن  يحاول 

الضغوطات  تعرف  ال  التي  واملريحة، 

غير  يجعله  ما  وهذا  والنفسية،  البدنية 

قادر على ركوب ماهو أصعب، من ناحية  

خارجية  بأحالم  التفكير  أو  التحديات 

من  وتطور  املادية  قيمته  من  ترفع 

احترافيته وتعزز مستواه الفني.

 هناك عدد قليل من الالعبني العراقيني 

أوروبا،  إلى  الوصول  في  نجحوا  الذين 

الفشل،  يلفهم  عادوا  ما  سرعان  لكنهم 

ضوابط  هناك  وجدوا  النهم  العربية!" 

ومعايير احترافية. 

احترف  )ن،أ(  آخر  كبير  نجم  وهناك 

في هولندا ملوسم واحد، لكنه لم يشارك 

إال في 120 دقيقة طوال املوسم، واختير 

وقتها كاسوأ محترف عربي في هولندا، 

أنه لم يتحمل  رغم موهبته، لكني أجزم 

ومعاييرها،  االحترافية  الحياة  أسلوب 

ليعود  ومتوقع،  مطلوب  هو  ما  يقدم  فلم 

مسرعًا  من حيث جاء. 

تقاليد والتزام                        
النهوض  تتعلم،  أن  يجب  أوروبا   ففي   

إلى  والوصول  معينة  ساعة  في  صباحًا 

ملعب التدريب في الوقت املحدد الذي ال 

يمكن تخطيه اال بإذن، وكذلك التدريبات 

املسائية والحضور في قاعات الحديد 

االستشفاء  وأوقات  واملسابح 

النوم  ووقت  الطعام،  ونوعية 

عند املساء. وعليك أن تقدم 

ما  وأقصى  لديك  ما  كل 

تستطيع في الوحدات 

لتحافظ  التدريبية، 

في  مكانك  على 

التشكيل األساسي.

قصة  عليكم  نقص  أن  اآلن  وعلينا   

شفايتشتايغر  باستيان  األملاني  الالعب 

الذي أبعده املدرب مورينيو من تدريبات 

قناعة  لعدم  يونايتد  مانشستر  نادي 

فقرر  التدريبات،  في  بجديته  املدرب 

الخاص  عامًا   23 تحت  فريق  إلى  إبعاده 

بالنادي، ورغم كونه قائدًا ملنتخب أملانيا، 

ذلك  تقبل  الالعب  أن  إال  العالم،  بطل 

مجهوداته  تطوير  على  وعمل  واجتهد 

األول.  الفريق  إلى  إعادته  املدرب  ليقرر 

مجرد  وليس  عمل  املحترفة  القدم  فكرة 

هذا  بأن  مقتنع  هناك  والكل  رياضة. 

سبيل النجاح واإلنجاز.

منتخب  -العب  جاتوزوا  جنارو  يقول 

إيطاليا خالل كأس العالم التي أحرزها 

اكن  لم  "إنني  تزورا-  السكوادرا  منتخب 

ألعب، بل كنت أعمل، وكل زمالئي كانوا 

لنا  سمح  ما  ممتازة،  بصورة  يعملون 

بالتفوق على الجميع." 

أما  زين الدين زيدان -الالعب الفرنسي- 

فصرح  بعد نهاية نفس  البطولة وإعالن 

17عامًا،  ومنذ  فقط،  "اليوم  اعتزاله: 

أحد."  من  إلذن  الحاجة  دون  سأسافر 

حياة  اختالف  مدى  يوضح  وهذا 

حياة  عن  املحترف  الالعب 

الالعب الهاوي.

الثقافة  هذه  ومثل 

طريق  هي  التي 

ز  نجا لإل

غير 

العراقية،  الكرة  في  لألسف  موجودة 

سواء في املنتخبات أو األندية، فالالعب 

الصباح،  حتى  السهر  يحب  العراقي 

ويحب تعاطي األرجيلة، وهو مدمن على 

صيحات  آلخر  شره  ومتابع  الفيسبوك، 

الشعر،  أو  املالبس  في  سواء  املوضة، 

هدف  دون  من  –بصراحة-  يعيش  ألنه 

العراقي  املدرب  لي  ذكر  وقد  احترافي، 

الالعب  "إن  مرة-  -ذات  داود   حمزة 

العراقي يعيش أجواء كرة القدم 90 دقيقة 

فقط في األسبوع! وهو ال يقتنع بضرورة 

وال  نفسه  على  باالعتماد  نفسه،  تطوير 

يخصص فترات تدريب انفرادية لزيادة 

التغلب  ومحاولة  مهاراته  بعض  وتطوير 

على نقاط ضعفه الفنية والبدنية، ودائمًا 

هو بحاحة الى توجيهات  املدرب."

الالعب  حياة  تكون  أن  يجب  نعم، 

نفس  في  ليبقى  الصورة  بهذه  املحترف 

عمره  من  العقد  ونصف  لعقد  املستوى 

الرياضي على األقل.

إليه  يفتقر  ما  أهم  أن  هنا  والخالصة 

العبًا  يصنع  -لكي  العراقي  الدوري 

بمستوى عاملي- هو تغيير الثقافة السائدة 

الثواب  تعتمد  جديدة  أنظمة  واتباع 

املدربني،  وحتى  لالعبني،  والعقاب 

الالعب  يكون  مستوى  إلى  نصل  وأن 

نفسه  على  ورقيبًا  حريصًا  فيه 

يستحق  حتى  ومستواه، 

أموال  من  يأخذه  ما 

يستحقها  ال  قد 

بمردوده  قياسًا 

الرياضي الحالي..

*معلق وكاتب 
عراقي 

طالعتنا  وكاالت األنباء العربية والعاملية،  
خالل األسبوع املنصرم، بخبر اهتمام 

تشافي هرناندز -مدرب برشلونة  الجديد- 
بالعب نادي السد الجزائري بغداد بو 

نجاح، فما سر هذا االهتمام، وما الذي يدفع 
برشلونة للتفكير بالعب عربي مثل بو 

نجاح؟

برشـلونة يسـعى لضـم الجزائـري بغداد بـو نجاح 
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 2٤ ليلة  منذ  املسيح  ميالد  تذكار  يبدأ 

التقويمني  ونهار 25 من كانون األول في 

وبنتيجة  أنه  غير  واليولياني،  الغريغوري 

العيد  يقع  يومًا   13 التقويمني  اختالف 

لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني 

عشية 6 ونهار 7 من كانون الثاني.

الكل يحب االحتفال بأعياد امليالد
غير  من  حتى  كبيرة،  أعداد  تحتفل   

ويعد  أيضًا،  بالعيد  ثقافيًا  املسيحيني، 

العالم.  دول  أغلب  في  رسمية  عطلة 

وفي الوطن العربي هو عطلة في كل من 

واألردن  ومصر  ولبنان  وسوريا  العراق 

أكثر  من  امليالد  عيد  يعد  وفلسطني. 

عليها  الناس  ينفق  التي  املناسبات 

أغاٍن  املناسبة  لهذه  توجد  كما  األموال، 

عديدة  ومسرحيات  وأفالم  وموسيقى 

يجري تناولها بأبعاد مختلفة.

عشية  العالم  شعوب  احتفاالت  تتباين 

عيد امليالد، فلكل شعب طقوسه وعادته 

الخاصة:-

تحول األشواك إلى رماد إشارة 
للحظ السعيد في العراق

العائالت  تتجمع  امليالد،  عيد  عشية 

األطفال  أحد  ويقرأ  العراقية  املسيحية 

يحمل  بينما  املسيح،  والدة  عن  نبذة 

املضاءة.  الشموع  اآلخرون  العائلة  أفراد 

في  النار  الدار  أهل  يوقد  القراءة،  بعد 

مجموعة من الشجيرات الشوكية ويغني 

الجميع، فإذا احترقت األشواك وتحولت 

للحظ  إشارة  ذلك  فسيكون  رماد،  إلى 

السعيد في العام املقبل، وعندما تنطفئ 

النار، يقفز املحتفلون فوق رمادها ثالث 

مرات ويتمنون.

 ملسة السالم

وفي عشية عيد امليالد، تضرم نار أخرى 

الذي  األسقف  ويقوم  الكنيسة،  فناء  في 

بمراسم  يسوع  الطفل  صورة  يحمل 

األسقف  يبارك  ذلك  بعد  االحتفال، 

الكنيسة  داخل  األشخاص  أحد  بلمس 

الشخص  هذا  يقوم  ثم  واحدة،  ملسة 

ومعها  له  املجاور  الشخص  بلمس 

جميع  يشعر  حتى  اللمسة  تمرير  يتم 

الحاضرين بـ "ملسة السالم".

إيقاد النار في باحات املنازل 
يتم  شعبي  مهرجان  هو  امليالد  عيد 

الشرق  دول  في  أيضًا  به  االحتفال 

األوسط، ومنها العراق، على الرغم من 

تختلف  العراق  مسيحيي  احتفاالت  أن 

ــالد  ــاد المي أعي
حول العالم

ترجمة: آالء فائق

عيد ميالد السيد املسيح هو ثاني أهم األعياد املسيحية على اإلطالق 
بعد عيد القيامة. يرافق قدومه إحياء أغلب املسيحيني العديد 

من االحتفاالت الدينية والصلوات، مع لقاءات عائلية واحتفاالت 
اجتماعية أبرزها وضع شجرة عيد امليالد، وتبادل الهدايا، واستقبال 
ة، وتناول عشاء امليالد، تعود هذه  بابا نويل، وإنشاد الترانيم امليالديَّ

العادات االحتفالية إلى عصور ما قبل املسيحية.

 

احتفاالت 



عن موقع / نورث بول
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األوروبيني.  نظرائهم  احتفاالت  عن 

العراق  سكان  من  صغير  جزء  يتألف 

من املسيحيني العراقيني أو "اآلشوريني" 

الذين يحيون ذكرى ميالد املسيح سنويًا، 

بني  ومن  سلمية،  هادئة  احتفاالت  وهي 

النار  إيقاد  الشعبية  اآلشورية  العادات 

في باحات املنازل عشية العيد.

هدية أعياد امليالد 
هو  نويل  بابا  يعتبر  للعراقيني،  وفقًا 

الشخص التقليدي لتقديم الهدايا. وعلى 

العراق  في  ثلوج  وجود  عدم  من  الرغم 

بأن  ُيعتقد  العام،  من  الوقت  هذا  خالل 

بابا نويل يأتي على مزلقة يجرها حيوان 

واألبيض  األحمر  الزي  مرتديًا  الرنة 

يضعها  بالهدايا  مليئًا  بنيًا  كيسًا  ويحمل 

تحت شجرة  امليالد، بينما ينام الجميع 

في الليل.

الجمعة السوداء إشارة لبدء 
االحتفاالت في أميركا 

ليست  الناس  من  الكثير  أن  املعروف 

أعياد  هيبة  مدى  عن  فكرة  أدنى  لديهم 

ويعود  املتحدة،  الواليات  في  امليالد 

والتلفاز  السينمائية  لألفالم  الفضل 

احتفاالت  من  الكثير  ينقالن  اللذين 

تتميز  العالم،  إلى  أميركا  في  امليالد 

أميركا بالعديد من التقاليد، كونها بلدًا 

يضم العديد من الثقافات املتنوعة. يبدأ 

 في يوم "الجمعة 
ً

موسم االحتفاالت عادة

السوداء"، وهو يوم مهم جدًا للمتسوقني 

وألصحاب الشركات في هذه الفترة من 

التجاري  الطابع  ورغم  بالذات.  السنة 

أفضل  تعد  فترته  أن  غير  لالحتفال، 

وقت للعمل التطوعي، وغالبًا ما يتضمن 

بني  مشتركة  هدايا  تبادل  االحتفال 

وجبات  وإقامة  واألصدقاء،  العائالت 

عشاء عائلية يتسيدها الديك الرومي أو 

العديد  إحياء  عن   
ً
فضال الخنزير،  لحم 

عنوان  تحت  الترفيهية  العروض  من 

االحتفال.

عطلة صيفية في البرازيل
على الرغم من أن معظم أنحاء البرازيل 

جزءًا  أن  إال  االستواء،  خط  قرب  تقع 

الجنوب،  أقصى  إلى  يمتد  البالد  من 

فإن  البرازيليني،  من  للعديد  وبالنسبة 

عيد امليالد هو عطلة صيفية )تمامًا كما 

ال  ذلك،  ومع  أستراليا(.  في  الحال  هو 

يزال وجود الثلج مهمًا، وغالبًا ما تتكون 

التقليدية  البرازيلية  االحتفال  وجبة 

املشوي  الرومي  الديك  من  امليالد  بعيد 

والفاصوليا  باألرز  مصحوبًا  الدجاج  أو 

الوجبة  تقام  والفاكهة.  والخضراوات 

عشية  املساء  من  متأخر  وقت  في  عادة 

بيكابو  قداس  يتبعها  ثم  امليالد،  عيد 

زينة  تشتمل  ما  وغالبًا  الليل،  منتصف 

احتفاالت عيد امليالد على أزهار طبيعية 

منتقاة من حديقة املنزل.

عطلة رومانسية في اليابان
كان  امليالد  عيد  أن  من  الرغم  على 

في  ومرموقًا  ساحرًا  عديدة  لسنوات 

قليل  عدد  إحيائه  على  ويعمل  اليابان، 

حولهم  الذين  املسيحيني  من  نسبيًا 

في  لكن  املسيحية،  إلى  الغرب  مبشرو 

العقود األخيرة، تسببت وسائل اإلعالم 

بزيادة فرحة  التجاري  واملذهب  الغربية 

عيد امليالد. كعيد الحب يعد عيد امليالد 

اليابانيني،  من  للعديد  رومانسية  عطلة 

وفي عشية العيد غالبًا ما يحجز األزواج 

في  للمشاركة  املطاعم  في  طاوالت 

كثيرًا  اليوم،  هذا  وفي  رومانسي.  عشاء 

من  وجبة  بتناول  العائالت  تستمتع  ما 

الدجاج املقلي مع حلوى كعكة عيد امليالد 

التقليدية.

احتفال ديني في إيران
يركز مسيحيو إيران في احتفاالتهم على 

على  تركيزهم  من  أكثر  الديني  الجانب 

الجانب التجاري. يوم عيد امليالد "العيد 

الصغير"، يبدأ بصوم يوم األول من شهر 

وخالل  منه.   25 في  وينتهي  األول  كانون 

إيران  مسيحيو  يمتنع  إذ  الصيام،  هذا 

والحليب  والبيض  اللحوم  تناول  عن 

تبدأ  صيامهم،  فترة  ختام  في  والجنب. 

امليالد،  بعيد   
ً
احتفاال العشاء،  وجبة 

يتم  ال  العالم،  دول  من  للكثير  وخالفًا 

األطفال  معظم  لكن  الهدايا،  تبادل 

يتلقون ثوبًا جديدًا الرتدائه في العيد.

عيد امليالد في فرنسا يعود إلى 
القرن الـرابع عشر 

الفرنسية،  املناطق  من  العديد  في 

امليالد  بعيد  الفرنسيني  احتفاالت  تبدأ 

في  نيكوالس  القديس  بيوم  باالحتفال 

يتزين  إذ  األول،  كانون  من  السادس 

الفرنسية في األسابيع  العديد من املدن 

األطفال  ويفرح  امليالد  عيد  تسبق  التي 

هذه  ففي  الكريسمس،  بأجواء  كثيرًا 

من  بالكثير  األهل  عليهم  سيغدق  األيام 

األطفال  يضع  كما  الصغيرة،  الهدايا 

الجديدة  أحذيتهم  امليالد  عيد  عشية 

"بير  يمألها  أن  أمل  على  املدخنة،  أمام 

نويل" بالحلويات. 

ثقافية  )منطقة  األلزاس  منطقة  في 

عاصمتها  فرنسا،  شرقي  وتاريخية 

ستراسبورغ( يهتم األهالي كثيرًا بوضع 

أشجار امليالد  املزخرفة، وهو تقليد يعود 

إلى القرن الرابع عشر، كما تضاء املدن 

والبلدات بأضواء أعياد امليالد.

اليوم الكبير في الهند
كما هو الحال في العديد من املستعمرات 

تتبع  )كأستراليا(،  السابقة  البريطانية 

الهند الكثير من معالم وتقاليد احتفالية 

املتحدة. مع ذلك،  امليالد، كاململكة  عيد 

-إلى  هي  امليالد  عيد  احتفاالت  فإن 

في  املستوى  منخفض  مهرجان  ما-  حد 

الهند، نظرًا إلى أن 2 باملئة من السكان 

الذين  وأولئك  املسيحيني،  من  هم 

يظهرون  ال   
ً
فعال امليالد  بأعياد  يفرحون 

فرحهم من خالل تزيني املنزل ومشاركة 

في  الجيران.  مع  الخاصة  هداياهم 

باسم  امليالد  عيد  ُيعرف  الهند،  شمال 

"اليوم الكبير".

االهتمام بشجرة امليالد في أملانيا
أقيمت أول شجرة عيد ميالد مزينة في 

منزل املصلح البروتستانتي مارتن لوثر، 

الذي استخدم الشموع في تزيني شجرة 

امليالد، وعدت طريقة رائعة بتأمل والدة 

املسيح. أما شجرة عيد امليالد فال تزال 

تحظى باحترام عميق في أملانيا، وغالبًا 

ما يتم وضعها وتزيينها في املنزل صباح 

ليلة عيد امليالد. يضع األطفال أحذيتهم 

يستيقظون  وعندما  املنزل،  موقد  قرب 

بالهدايا  مليئًا  الحذاء  يكون  صباحًا، 

سانتا  تصوير  يتم  ما  غالبًا  الصغيرة. 

صاحب  كنيشت،  مساعده  برفقة  كلوز 

معاقبة  يتولى  الذي  الشيطاني،  املظهر 

األملاني،  الفولكلور  في  السيئني  األطفال 

على  ينص  املانيًا  تقليدًا  ثمة  أن  كما 

تناول  في  يفرطون  ال  الذين  األوالد  أن 

تعذبهم  سوف  امليالد  عيد  ليلة  الطعام 

الشياطني طوال الليلة التالية!

حفلة شواء في جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا ، قبل أسابيع من عيد 

في  امليالد  بعيد  الناس  يحتفل   ، امليالد 

امليالد،  عيد  يوم  في  األول.  كانون   25

يطلق  "شواء"،  حفلة  في  العائلة  تجتمع 

الجنوب  النسخة  وهي   ‘braai‘ عليها 

في  )باربكيو(.  شواء  حفل  من  أفريقية 

كانون  شهر  يصادف  أفريقيا   جنوب 

األول في فصل الصيف. كثير من الناس 

عيد  يوم  في  امليالد  عيد  قداس  يزورون 

أشجار  من  القليل  يوجد  أيضًا.  امليالد 

بعض  لكن   ، الطبيعية  الكريسماس 

مزينة  صناعية  أشجارًا  نصبوا  الناس 

في منازلهم.

الصني
معترفًا  عطلة  ليس  امليالد  عيد  أن  رغم 

أن  إال  الصيني،  البر  في  رسميًا  بها 

كانت  التي  الخاصة  القانونية  املناطق 

كهونغ   - غربية  مستعمرات  السابق  في 

كونغ وماكاو - تعترف بعيد امليالد كعطلة 

عامة في 25 من كانون األول، مع اهتمام 

بطاقات  وتبادل  امليالد  بزينة  األهالي 

عيد امليالد والهدايا.
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اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي

رأسمال  "التمني  املأثور  القول  يعد  لم 

وقتنا  في  للتداول  صالحًا  املفلس" 

تعد األمنيات مجرد  لم  الحاضر، مثلما 

وتغيب  للحظات  بالنا  في  تخطر  أمنيات 

املحفز  هي  صارت  وإنما  العام،  طوال 

املستقبلية،  العائلة  خطط  في  الرئيس 

التي تتظافر الجهود لتحقيقها في مقبل 

البال  وراحة  سعادة  أجل  من  األيام 

وتحقيق الرفاهية.

الطفولية،  ذاكرتنا  نبش  إلى  نعود  وحني 

ما  تتجاوز  ال  بسيطة  أمانينا  أن  نجد 

السنة،  رأس  ليلة  في  هدايا  من  نجنيه 

إذ يقول  مناف عبد الخالق: "كنا نبحث 

في زوايا البيت، وتحت وسادة نومنا، عن 

والدنا،  لنا  سيجلبها  التي  الهدايا  تلك 

وما  نريد،  ماذا  مسبقًا  يعرف  الذي 

 
ُ

الفرحة في قلوبنا، كبرت نحب، ويدخل 

أب  اآلن  أنا  معي،  الطفولة  صور  وكبرت 

معهم  طفولتي  وأمارس  أوالد  لخمسة 

سعادات  ولخلق  الحياة،  لرتابة  كسرًا 

منغصات  عن  بعيدًا  بالعائلة،  خاصة 

الواقع، وأحفزهم وأشجعهم على تحقيق 

خطوات متقدمة في الدراسة والتخطيط 

نحو مستقبل متميز."

يوٌم مميز 
كباقي  يمر  عاديًا  اليوم  هذا  يكون  "قد 

األيام في حياة الكثيرين، إال أني ال أنظر 

يومًا  ه 
ّ

أعد وإنما  الطريقة،  بهذه  إليه 

مميزًا في حياة األسرة، ومنطلقًا لأليام 

العبارة  بهذه  إيجابية."  األكثر  املقبلة 

موظفة   وهي   سمير،  إخالص   وصفت  

يوم  أول  الدولة  مؤسسات  إحدى  في 

ترسم  األيام  هذه  "أن  مبينة  العام،  في 

الفرح والبسمة على وجوه أفراد األسرة 

في تحقيق ولو جزء بسيط من رغباتهم 

الذي يشيع  اآلنية، وهو األمر  وأمنياتهم 

أفتح  األيام  هذه  في  البيت،  في  البهجة 

مع أوالدي صفحة جديدة للعام الجديد، 

أدون فيها كل ما يريد أن يحققه األوالد 

أمنية  كل  أمام  وأضع  طموحات،  من 

التحفيز،  لغرض  تكريم  من  يوازيها  ما 

األوالد،  مع  انتهجته  الذي  األمر  وهو 

طموحاتهم  لتحقيق  سعيًا  فيه،  وفلحت 

وأحالمهم."

ننتفض من أجل خلق الفرح
قال لي السيد علي ماجد جواد إنه "بسبب 

الظروف الصعبة التي عشناها في عقود 

زرعت  وحصار،  حروب  من  سابقة، 

أخذت  نفوسنا،  في  والخيبة  الحزن 

أقتنص لحظات الفرح في حياة أسرتي، 

الفرح  أجواء  لخلق  الحزن  على  منتفضًا 

مصدر  هو  الفرح  هذا  عائلتي،  داخل 

ونسعى  األيام  ملقبل  نخطط  لكي  محفز 

هذه  املشروعة،  أحالمنا  تحقيق  إلى 

أن  لها  يمكن  ال  األمنيات،  أو  املشاريع،  

صحي،  ومناخ  أرضية  ظل  في  إال  تعيش 

وأنا في ذلك أسعى الى تحقيق هذا املناخ 

اليومية  الرتابة  من  الخروج  طريق  عن 

التي  البيت،  النزهة خارج  إلى فضاءات 

تزرع البهجة في نفوس األوالد."

يوم بال مشاحنات 
وتقول رغد حسني – ربة بيت-: "في نهاية 

املشاكل  إثارة  تجنب  إلى  أسعى  عام  كل 

يخلقها  التي  األسرة،  داخل  واملناكدات 

تماسك  على  ألحافظ  اآلخر  الطرف 

جو  تكدير  وعدم  وهدوئها،  أسرتي 

أجواء  في  السعادة  رياح  وبث  األسرة، 

اإليجابية  الروح  إلشاعة  وذلك  البيت، 

للخطوات  والتخطيط  األوالد  لدى 

بجهود  لتحقيقها  والسعي  املستقبلية 

ذاتية، أو بتظافر جهود العائلة مجتمعة."

تجمعات أسرية 
لجمع  سعيدة  مناسبة  هي  العام  "نهاية 

في  املستقلة  األسر  مع  األسرة  أفراد 

بني  التواصل  فيتحقق  الكبير،  البيت 

ترصني  إلعادة  الجميع 

بني  والود  املحبة 

أفراد  جميع 

تلك  العائلة،" 

خالصة  كانت 

نصير  فكرة 

التي  كاظم،  جودة 

البيت  إلى  العودة  خاللها  من  يريد 

في  كلها  العائالت  يجمع  الذي  الكبير 

بيت العائلة الكبير، يضيف: "لن تمر هذه 

األيام من دون أن أجمع عائالت أوالدي 

من  يوم  في  كان  الذي  بيتي،  في  وبناتي 

األيام يسع للجميع، واليوم يسعهم جميعًا 

مع أوالدهم، إذ أن اجتماعهم سر فرحي 

وسعادتي، وفي هذه األيام أتواصل معهم 

الحالي،  عامهم  مسيرة  في  حققوا  فيما 

وما يخططون له للعام املقبل، فأنا دائمًا 

شريك معهم فيما يخططون له ملستقبل 

بالسعادة  يغمرني  ما  وهو  عائالتهم، 

حني أراهم يسعون إلى تحقيق أحالمهم 

على أرض الواقع."

السعادة أساس النجاح:
يسعى  إنه  موظف-   – قاسم  عالء  يقول 

جو  داخل  والفرح  السعادة  لخلق  جاهدًا 

السلوك  "هذا  يومي،  سلوك  وهو  األسرة 

أن  وأدركت  أهلي  عن  ورثته  اليومي 

والدي  يخلقها  كان  التي  األجواء  هذه 

حياتنا  في  نجاحنا  أساس  هي  ووالدتي 

داخل  أبثه  الذي  األمر  وهو  املستقبلية، 

الخاص،  عاملي  هي  فاألسرة  بيتي، 

أساعدهم  أن  وفرحي  سعادتي  ومصدر 

في تخطيط مستقبلهم ورسم خطواتهم 

وسنة  بشهر  وشهرًا  بيوم  يومًا  الغضة 

وهم  خطوة،  كل  في  معهم  أنا  بسنة، 

يخطون خطواتهم بثبات نحو املستقبل."

فرصة القتناص الفرح       
العام الجديد.. العام الجديد.. 

فكرة الطائي

تحلق األفكار نحو 
املستقبل كلما اقتربت 
نهاية عام وبداية 
خطوات لعام جديد، 
نسعى فيه إلى إعادة 
رسم خطط تحقق 
طموحات أفراد األسرة 
املستقبلية، التي تصب 
في ارتقائها على 
املستويات كافة.



التوحد 
من  الرابع  العقد  في  سيدة  وهي  الواحد،  عبد  منى  جاءتني 

عمرها، ٤1 سنة، كوني مدربة طاقة وحياة وهي مرتبكة جدًا، 

التي  العالمات  عن  طبيًا  موضوعًا  اإلنترنت  على  قرأت  فقد 

وبدأت  التوحد!  حاالت  من  حالة  يعاني  ابنها  أن  إلى  تشير 

تراقب تصرفات ابنها الذي يبلغ العاشرة من عمره وأصبحت 

 من التوحد.. 
ً
يومًا بعد آخر تقنع نفسها بأنه يعاني فعال

الطبيب الطيب 
ألخفف عنها خشيتها، قلت مازحة إن املمثل العبقري أنطوني 

وهناك  طفولته،  منذ  التوحد  حاالت  إحدى  يعاني  هوبكنز 

شخصيات مشهورة مثله تعاني التوحد.. وفاجأتني بأنها تتابع 

املسلسل األميركي )الطبيب الطيب(، الذي يتحدث عن طبيب 

لتتعلم منه كيفية  بالتوحد  لكنه مصاب  شاب متميز في عمله 

التعامل مع ابنها الذي قررت أنه مصاب بالتوحد.. 

خلوق ومتفوق 
، سألتها عما الحظته من تصرفات ابنها، 

ً
بعد أن هدأت قليال

عنده  ليس  لكن  االبتدائي،  الرابع  الصف  في  اآلن  "إنه  قالت 

أنه غير  صديق، وفي مجلس األمهات نبهتني مديرة مدرسته 

إلى  ينزل  وال  الصف  في  الفرصة  فترات  ويقضي  اجتماعي، 

الساحة إال في االصطفاف الصباحي.." واكتشفت منى أن ابنها 

صديقة..  او  صديق  عن  يحدثها  لم  الروضة  في  كان  أن  منذ 

والده،  مع  أو  معها  يجلس  قلما  البيت  في  حتى  أنه  والحظت 

لكنه قريب جدًا من شقيقه الذي يكبره بسنتني، وأنه منشغل 

إلى  الذهاب  أو  األقرباء  زيارة  ويرفض  دائمًا  )اآليباد(  مع 

السوق، لكنهم يرغمونه على الخروج معهم فيوافق وهو يبكي.. 

أو إلى والده فإن حديثه يختلف عن أحاديث  إليها  وإن تحدث 

ما تخطر على بال 
ّ
األطفال الذين هم في عمره، ويسأل اسئلة قل

طفل مثل: من خلقنا وملاذا نموت وماذا بعد املوت! 

سألتها عن سلوكه في املدرسة ودرجاته في الدروس؟ قالت إن 

ابتعاده  -رغم  فهو  سلوكه،  يمتدحون  ومعلماته  مدرسته  إدارة 

 ،
ً
عن اآلخرين- إال أنه يبادر إلى مساعدة زميل في صفه، مثال

ومبتسم  عدوانيًا،  ليس  وأنه  البيت،  في  كتابه  أو  قلمه  نسي 

ودرجاته  أحيانًا  الدرس  أثناء  )يصفن(  لكنه  دائمًا،  الوجه 

دائمًا عشرة من عشرة، ودائمًا هو األول على صفه ومعروف 

في املدرسة بذكائه وأسئلته التي تظهره أكبر من عمره. 

ليس مريضًا 
لها..  قلت  بالتوحد"،  مصابًا  ليس  لكنه  انطوائي  ابنك  "اذن 

بالنفي،  وأجبت  نفسي..  طبيب  إلى  بحاجة  كان  إن  سألتني 

وشرحت  مرضية،  حالة  وليس  االجتماعي  نقيض  فاالنطوائي 

لكن  طبيعي  طفل  أنه  تصرفاته-  إلى  إشاراتها  خالل  -من  لها 

له عامله الخاص الذي يعيش فيه بخياله، وغالبًا فإن الشخص 

أشخاص  سوى  يتحمل  ال   -
ً
طفال كان  لو  -حتى  االنطوائي 

معدودين يقترب منهم، وهو مكتٍف بعالقته مع شقيقه األكبر، 

ولو ملدة قصيرة معها ومع والده.. 

اعتقاد خاطئ 
ثقته  لعدم  انطوائيًا  إنما أصبح  أن االنطوائي  الكثيرون  يعتقد 

اعتقاد  وهذا  اآلخرين،  من  بالخجل  الدائم  ولشعوره  بنفسه 

خاطئ تمامًا، والتعامل مع الطفل االنطوائي على أساس ذلك 

وربما  دراسته،  في  الفشل  إلى  بالطفل-  -أي  به  الدفع  يعني 

 إلى الشك 
ً
حياته املقبلة كرجل، ألن هذا االعتقاد يدفعه فعال

بنفسه وبقدراته فيبدأ يفقد الثقة بنفسه يومًا بعد آخر.. 

مزايا 
وفي  أسلفنا-  -كما  الخاص  بعامله  االنطوائي  الطفل  يتميز 

في  بالصف  البقاء  ويفضل  أقرانه  مع  اللعب  يتجنب  مدرسته 

ال  نشاطات  إلى  وينصرف  الفرصة،  أوقات  أو  الفراغ  دروس 

في  إليهما  وأضيفت  القراءة،  أو  الرسم   
ً
مثال صديقًا،  تتطلب 

الوقت الحاضر األجهزة الذكية واأللعاب اإللكترونية. والطفل 

من  اكثر  فيقرأ  أعمق  بصورة  الحياة  إلى  ينظر  االنطوائي 

إدارة  ويفاجئ  اإلنترنت،  مواقع  في  مثيرًا  و)يبحر(  أقرانه 

ويفاجئ  لها..  املعلمة جوابًا  بأسئلة قد ال تجد   ،
ً
مدرسته، مثال

يعرف  بأنه  القدم،  لكرة  كبير  ناد  فريق  يشجع  الذي  والده، 

الدوري  في  الفريق  مشاركات  وعدد  واملدرب  الالعبني  أسماء 

وانتصاراته وخساراته. وأهم صفة يتميز بها الطفل االنطوائي 

في  ستفيده  الصفة  هذه  أن  يقرر  كيف  يعرف  فهو  بفنه،  تبدو 

شبابه وانخراطه في العمل، إذ سيكون قياديًا وناجحًا.. 

كيفية التعامل؟ 
يجب أن يكون التعامل مع الطفل االنطوائي بحذر، ولنسترجع 

إرغامه  حني  بالبكاء  يبدأ  الذي  ابنها  حالة  عن  منى  قالته  ما 

على الخروج معهم.. إن الضغط على الطفل االنطوائي -ليكون 

اجتماعيًا- سيدفعه إلى العزلة تمامًا، التي قد تصيبه بالكآبة 

ليكتشف  االنطوائي  طفلك  دعي  معدودة.  سنوات  خالل 

صديقًا  بينهم  من  يختار  وقد  بنفسه،  اآلخرين  مع  العالقات 

اثنني.. ويحب على األبوين االبتعاد تمامًا عن إجبار الطفل  أو 

سلوكياته  ولتحسني  فيه.  يرغب  ال  شيء  فعل  على  االنطوائي 

ليحدثهم  باألمان  الوالدان  يشعره  أن  يستحسن  االجتماعية، 

بكل ما يدور في ذهنه.. 

أنسام الشالجي

يعتقد غالبية اآلباء واألمهات أن الطفل 
االنطوائي يعاني من مرض نفسي ما، والبد من 

معالجته.. بينما هو طفل سوي يحتاج فقط إلى 
من يعرف كيفية التعامل معه.. 

هل هي حالة مرضية ؟هل هي حالة مرضية ؟
االنطوائية..االنطوائية..
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ط عقلك 
ِّ

نش
ُ

، وتشرح صدرك وت
ً
وتأخذ قليال

عقيدتك،  كانت  كيفما  بالصالة،  ه 
ُ
وتصل

غم(،   1700  ( الوزن  ثقيل  للدماغ  ترويضًا 

فيقل  الشوكي  النخاع  سائل  في  يسبح  الذي 

او  ركوعًا  تنحني  عندما  غرام   /50 إلى  وزنه 

للنظرية  وفقًا  بثقله  نشعر  أن  دون  سجودًا، 

السائل  وزن  بقدر  وزنه  فيفقد  الفيزيائية، 

تعمل  فأنت   
َ

ركعت او  سجدت  وكلما  املزاح، 

التحريك  خالل  من  للدماغ  مريحًا  مساجًا 

بعدها  لتشعر  والسجود،  الركوع  حالتي  في 

بالراحة والسعادة النفسية والذهنية. 

حاجاتك الروحية
وليعلم الغافل والطامع وذو النزوات املريضة 

الجسدية  ات 
ّ
امللذ بإشباع  ليست  السعادة  أن 

الثروة  نحو  والسعي  املفرطة  والتخمة 

واالكتناز وملء األرصدة في البنوك وامتالك 

ط على املأل املتعب 
ّ
العقارات والضياع والتسل

على  واالستحواذ  الشهوات  وإشباع  والغرور 

حقوق الغير وارتداء طيلسان الغرور والتبختر 

فاألهم  والسيف،  والسوط  بالعصا  والتهديد 

أول  والنفسية  الروحية  حاجاتك  تشبع  أن 

 
ً
ونبال سامية  قيمًا  إنسانيتك  ي 

ّ
وتغذ األمر، 

ب ما علق في نفسك من صدأ األخالق 
ّ
وتشذ

غير السوّية، وتزيح غبار الالمباالة مع الغير، 

واملنهكني  واملتعبني  املكدودين  من  وتقترب 

بصفاء املوّدة والتراحم والعطف والحنّو تجاه 

من يحقق السعادة لك.

السعادة  إلى  للوصول  األسهل  بالطريق  ابدأ 

وتغذيته  ماء   
َ

قطرة صغير  عصفوٍر  بإرواء 

تريد  بشجرة  واعنِت  صغيرة،  قمٍح  بَحّبة 

عطاءها  وتهبك  معك  وتحيا  وتثمر  تنمو  أن 

الحياة،  يشاركانك  ألنهما  السنوي، 

فالحيوانات والنباتات كائنات حية تشاركك 

 بصرك الرحيم 
ّ

العيش على هذه األرض، ومد

ليسع وطنك وأبناءه، ووّسع أفق رؤيتك للعالم 

ه في هذه املعمورة وساكنيها، وأعدك بانك 
ّ
كل

عن  تبحث  "ال  لك  يقول  ملن   
ً
مّياال لست 

وراءها،"  سعيت  إذا  تجدها  فلن  السعادة 

أو  مرهقة  غير  جدًا،  بسيطة  وسائل  فهناك 

منك  تجعل  الشخصي،  الصعيد  على  مكلفة 

أطفالك  تالعب  كأن  بالبهجة،  مليئًا  مرحًا 

الغرباء،  الصغار  من  تحب  ومن  وأحفادك 

األسرة،  وحنّو  اليتم  أصابهم  ممن  والسيما 

فما  صدرك،  من  قريبًا  باحتضانهم  وتقوم 

يزيد  وبلسمًا  شافيًا  دواًء  العناق  أرخص 

من  ردحًا  معهم  وتقضي  والسعادة،  الهدأة 

في  معهم  لعُبك  يكون  أن  والبأس  الوقت، 

العريضة  والساحات  بالخضرة  مليء  متنزه 

وعائلتك  أنت  تفترشها  بالعشب،  املفروشة 

وتتحلقون  الطعام  ُسفرة  وتمدون  وصغاركم 

شمٍل  بالتئام  مستبشرين  ضاحكني  حولها 

الحنان  "بتر  من   
ّ

أشد فليس  طاغية،  ومحبة 

جالبًا  النفس،  علماء  يسميه  كما  واملحبة"، 

للتعاسة، وطاردًا للسعادة املنشودة. 

منغصات الحياة
شاطئ  إلى  النظر  إطالة  من  –أيضًا-  البأس 

البحر، أو النهر، إن كانت مدينتك شاطئية، 

وترافق مع تحب من أفراد العائلة األصدقاء 

 البصر بعيدًا في هذا 
ّ

واملقربني خاّصة، ومد

في  ساعات  لتقضي  الكبير،  املائي  الخضم 

هذا الرحب املديد، فتنسى منغصات الحياة 

بهدوء  وتنعم  بالهموم،  املزدحمة  الضاجة 

املائي  الصخب  فهذا  معًا؛  وصخبه  البحر 

ضجيج  من  نعانيه  عّما  كثيرًا  يختلف  املؤنس 

حياتنا اليومية املعتادة وهرجها ومرجها.

-بني  تسافر  أن  عليك  أكثر،  سعادة  ولتزداد 

محيطك  عن  بعيدًا  سائحًا  وآخر-  حني 

لترى  املعتاد،  تغييرًا لروتني حياتك  املألوف، 

وتندمج  وتتعرف  الشعوب،  بقاع  من  الجديد 

صحونهم،  من  وتأكل  سلوكهم،  بعض  مع 

جاري سلوكهم، وقد ترطن بلغتهم وتتعامل 
ُ

وت

مع فئات قد سمعت عنهم، لكن لم يسبق أن 

واقتربت  كثب  عن  وعرفتهم  قبل  من  رأيتهم 

منهم تماّسًا.

القراءة السليمة
السليمة  القراءة  في  تكمن  –أيضًا-  سعادتك 

الفكر  أفق  وتوسعة  وتأٍن،  بعناية  املنتخبة 

واألدب،  العلم  بمصابيح  العقل  وتنوير 

والرقص  الراقي  بالغناء  النفس  وتطهير 

 الرفيع، والنظر إلى 
ّ

ب وولوج دروب الفن
ّ
املهذ

بالورود  الزاهية  الخضراء  الحياة   جوانب 

وأمٍل  بتفاؤل  إليها  والرؤية  اليانعة  واألوراق 

تتطلع إليه، وتأمل نزوله في ربوعنا ومقاسمة 

 
ً
اآلخرين أفراحهم وأتراحهم، وتعطي جزيال

من منا ال يريد أن يكون سعيدًا في حياته ليقضي بقية عمره هانئًا وديعًا، ويرى أسرته 
وُمحبيه وأصدقاءه، وحتى بالده وأهلها، بأفضل حال ومآل !؟ 

كيف تجعل هرمون الفرح والنشوة النفسية والتواّد، الذي يسميه النطاسيون "األندروفني"، 
يتغلغل في أعماق نفسك ويخلق من كيانك إنسانًا راقيًا مبتهجًا رفيع الخلق، خاليًا من 

جواد غلوم 

إلرواء النفـس بجرعــات 
من السعادة

وصفة زهيدة 
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ترجمة / الشبكة

في  مختلف  فستان  لشراء  النساء   من  العديد  تتطلع 

الذي  الحدث  حيث  عام،  كل  الجديدة  السنة  رأس  ليلة 

من  املناسب  الوقت  وهو  األول،  كانون   31 يوم  يقاوم،   ال 

والضغوط  القيود  من  التخلص  يمكنك  حيث  العام، 

اليومية، فال تترددي سيدتي في ارتداء كل شيء، بدءًا من 

وربما حتى  واللوريكس،  والجلد  واملعدن  والساتان  الترتر 

تجمعينهم معًا. 

الحقبة  عن  شيء  كل  هي  العام  هذا  السهرة  مالبس 

الثمانينيات،  مطلع  حتى  الستينيات  بداية  من  املمتدة 

وليس هناك وقت أفضل من دعم عودة تلك الحقبة أكثر 

من ليلة رأس السنة. 

التصاميم لبعض  ولقد قمنا بتضمني عدد البأس به من 

الدور العاملية لدعم البيئة وكوكب األرض من التصاميم 

 Jenny  املعدة مسبقًا من املواد املستدامة من قبل املصمم

نفس  إصدارات  تدوير  بإعادة  قام  الذي   ،  Packham

ارتداء قطعها بشكل  األشكال كل موسم لضمان إمكانية 

دوقة  فستان  ارتداء  )فباإلمكان  مرة  من  وألكثر  متكرر 

كامبريدج Duchess of Cambridge امللصق املتداول عبر 

جوجل تستطيعني االطالع عليه(.

من  اإللهام  على  احصلي  خططك،  عن  النظر  وبغض 

التي  السنة  رأس  فساتني  ألفضل  تدويرنا  إعادة  خالل 

يمكنك ارتداءها وأنت تحلقني في عام 2022.

فقد    .LBD التدوير  سيدة  هي  لوران  سان  أزياء  دار  إن 

بالكامل  املغطى  فساتينها  من  واحدا  الدار  أصدرت 

العام،  الترتر هو املوضة الرائعة في هذا  بالترتر، إذ أن 

الثمانينيات،  حتى  الستينيات  حقبة  من  مستمد  وهو 

ويتميز بفتحة عنق كبيرة جدا،  يتم تثبيته في فتحة اخرى 

كنت  -إن  ترغبني  قد  الخلف.  الى  تمتد  الحجم  كبيرة 

محتشمة- بتدعيمك لهذا الفستان ببلوزة من األورجانزا 

ملوازنة الحاشية الصغيرة له.

أزياء  دار  أيضا  الترتر  ملوضة  الداعمة  األزياء  دور  ومن 

الترتر  موضة  أيضا  هي  اعتمدت  فقد   Ri xo ريكسو 

السنة،  رأس  ليلة  أضواء  تحاكي  التي  املتعددة  بألوانه 

الستينيات  من  مستوحاة  لوحات  انها  معها،  وتتراقص 

 Rixo تسرق األضواء لتخلق حركة جميلة مع الضوء. تعزز

إضفاء  في  الصغير  التحور  شكل  مع  بالعودة  اإلحساس 

خط العنق القمعي.

كذلك قد اعتمدت دار أزياء Miu Miu فساتينها املصممة 

لدرجة  املوسم،  هذا  جدًا  مشهورة  دار  وهي  للحفالت، 

محال  في  واحدة  قطعة  على  العثور  الصعب  من  أنه 

لدعم  استعداد  على  جميعًا  نحن  لها،  الداعمة  األزياء 

أناقة إصدارات هذه العالمة التجارية دون تردد، كونها 

سلطت الضوء على سحر أزياء الستينيات. فقد اعتمدت 

في تصميمها لفستان ليلة رأس السنة )املريلة الفيكتورية 

الرقيقة،  الكشكشة  ذات  الياقة  إضفاء  مع  املعاصرة(، 

ودمجها مع تنورة كثيفة من الترتر الفضي الالمع.

ملصغر  اللون  أحادي  من  املكون  الزي  الدار  أصدرت  كما 

أزياء   دار  تمكنت  كذلك  للغاية.  املذهل   Self-Portrait

الشارع  وأزياء  الراقية  جوانبها  بني  الجمع  من   Prada

ختم  مع  الجديد  اإلصدار  في  القدر،  بنفس  )السائدة 

العالمة التجارية( في هذا الفستان امليدي الرائع، الذي 

يوازن بني القماش املصنوع من مادة النايلون املستدام مع 

إظهار العالمة التجارية على الصدر وبني التنورة الكاملة 

والجزء العلوي من الشكل املتكامل بشكل مثالي.

فستان Valle & Vik's Revenge مستوحى من كريستينا 

في  العشاء  لتناول  ديانا  األميرة  ارتدته  ستامبوليان، 

معرض Serpentine في حدائق Kensington عام 199٤، 

مصنوع من الساتان األخضر الزمردي، وهذا اللون يعتبر 

وخط  الخزامى  من  تنورة  مع  العام،  هذا  رائجة  موضة 

رقبة على شكل قلب باردو مع أحزمة مغطاة بفيونكة.

أما دار عرض إيف سان لوران، فقد استوحت لك سيدتي 

الرومانية،  اليونانية  األزياء  من  مستوحًى  مميزًا  زيًا 

التي غالبا ما تظهر في تماثيل تلك الحضارات، وليست 

مثل  الرتداء  السنة  رأس  ليلة  من  أفضل  مناسبة  هناك 

هذه القطعة املدهشة،  قطعة فريدة من نوعها، بدلة شبه 

من  الهجني  الفستان  هذا  مع  مميزة  وإطاللة  رسمية، 

Saint Laurent ذات اللفة السفلية   عند التنورة والطيات 

املنسابة عند الصدر..

آخر صيحات دور األز ياء 
في ليلة رأس السنة
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بسبب  مقبلة  عاملية  اقتصادية  أزمة 

الصني،  مع  األوروبي  األميركي  الصراع 

حيث ستعاني تلك الدول من أزمة طاقة 

يفاقم  قد  ما  النفط،  أسعار  وارتفاع 

من  املصدرة  واملواد  الشحن  أسعار 

الصني إلى العالم، وهذا ما ينبئ بارتفاع 

حتى  حرب  إنها  العالم.  حول  األسعار 

ذلك  ويبدو  الصيني،  التنني  مع  االنهيار 

السنة،  من  الثاني  النصف  بعد  واضحًا 

حيث تبدو لغة الصراع واضحة مع نوايا 

يصدم  قد  صيني  روسي  الحق  اتفاق 

بعملة  التلويح  وبداية  الغربي،  الحلف 

جديدة قد تكون القوة املنافسة للدوالر.

سنة التقلبات والرحيل لزعامات 
في عاملي السياسة والدين 

وتقلباتها  الطبيعة  فوضى  أخيرًا 

والبراكني  الفيضانات  حيث  الشديدة 

واألعاصير، ال وقت محددًا  لها.

محليًا:
العراق: ال اتفاق سياسيًا قريب في األفق، 

سيطرة  األكثر  هو  الرؤية  وضوح  عدم 

على الجانب السياسي، إذ يستمر تدوير 

وتشكيل  السياسيني  الفرقاء  بني  الحل 

الحكومة سيختلف عما مضى، رغم عدم 

الوقت  بمرور  الكتل،  رؤساء  بني  االتفاق 

تؤثر  سياسي  نفوذ  لها  شخصيات  تبرز 

في  ربما  إيجابيًا،  السياسي  املشهد  في  

الثلث األول من السنة.

يستمر  إذ  أفضل  وضع  اقتصاديًا: 

والسيما  تدريجيًا  االقتصادي  التحسن 

مع النصف األول من السنة.

على  نشاطًا  أكثر  العراق  يبدو  خارجيًا: 

دور  لعب  مع  الخارجية  العالقات  صعيد 

الوسيط بني دول متخاصمة. 

وسقوط  األكبر،  ستكون  الفساد  محاربة 

داخليًا  بالفساد  املتورطني  من  كثير 

األموال  من  بعض  وعودة  وخارجيًا 

املنهوبة.

دخول  العراق  يشهد  األخير  الربع  مع 

شركات كبرى لالستثمار واإلعمار.

إقليميًا:
حرب خاطفة وسريعة واستعراض 

عضالت سيبراني في منطقة 
الشرق األوسط.

تركيا تبدو في حالة تراجع بعد النصف 

الثاني اقتصاديًا.

ومزيد  مالية  وفرة  على  الحصول  إيران: 

من العالقات الصريحة مع دول املنطقة، 

دور الرئيس اإليراني األكثر انفتاحًا، قد 

بالنفع  ذلك  ويعود  جديدة  مكانة  يتبوأ 

إيران  تسعى  اقتصاديًا.  إيران  على 

لتخفيف حدة الصراع في املنطقة.     

اجتماعية  تحديات  أمام  السعودية: 

وسياسية، مقابل ذلك تحالفات جديدة 

مع  دبلوماسي  وتبادل  املنطقة  دول  مع 

إحدى دول املنطقة. 

والعب  اقتصاديًا،  األفضل  اإلمارات: 

رئيس في منطقة الشرق األوسط ومزيد 

دورها  يبدو  الخارجية،  العالقات  من 

تالٍق  مركز  تكون  وقد  سياسيًا،  مؤثرًا 

االتفاقيات  إبرام  في  الدول  من  للعديد 

مع  التجارية  والصفقات  االقتصادية 

مستخدمة  الخارجية  سياستها  في  تغير 

في  حساباتها  وإعادة  السالم  لغة  بذلك 

موضوع الحروب التي خاضتها.

من  ومزيد  لدورها  عربيًا  العودة  سوريا: 

والحرب،  العقوبات  بعد  عامليًا  االنفتاح 

في  املؤثرة  الدول  بعض  تدخل  من  البد 

للرئيس  والدولية  اإلقليمية  الثقة  منح 

على  املتصارعة  القوى  مع  والعمل  بشار 

األرض السورية. 

رغم  األفق  في  تذكر  حلول  ال  فلسطني: 

الوعود الدولية خالل النصف األول.

لبنان: لديه فرصة لعودة عالقاته خالل 

النصف األول من السنة، باملقابل تستمر 

شعبها  مع  الثقة  فقدها  في  الحكومة 

نتيجة تمسك رؤساء األحزاب السياسية 

وتمسكهم  زعماء  نفسهم  طرح  في 

بالسلطة.  

التحول  عملية  في  تستمر  مصر: 

مقبلة  وهي  مالية،  وفرة  مع  االقتصادي 

منذ  تشهدها  لم  اقتصادية  تنمية  على 

تعتمد  التي  املحطة  وتكون  قرن،  نصف 

دول  وبعض  املتحدة  الواليات  عليها 

أوروبا كشريك تجاري ال بديل عنه.

االستقرار  باتجاه  جديدة  مرحلة  تونس: 

التونسي  الرئيس  يقوم  واالستثمار، 

بعض  تغيير  في  مهمة  بإجراءات 

اختارها  التي  الحكومة  في  الشخصيات 

تضمن  لكي  تؤهله  كفوءة  بشخصيات 

تكون  وقد  السلطة،  في  استمراره 

شراكات غير متوقعة مع الجزائر. 

إعالمية  واجهة  جديد  من  يعود  املغرب: 

نموًا  يشهد  وسياحية،  وسياسية 

يشهده  لم  وتجاريًا  وصناعيًا  اقتصاديًا 

 
ً
منذ نصف قرن، ويكون دور امللك فاعال

وليست  تنمية  سنة  هذه  تمثل  وحيويًا، 

سنة صراع.

الجيل  توصل  سياسية  تغييرات  الكويت: 

لنهضة  وبداية  الحكم  إلى  الشاب 

الكويت.

قطر: إلى مزيد من العالقات والحوارات 

رئيس  دور  لعب  إلى  والعودة  الجميع  مع 

خالل  ألميرها  حيوي  ودور  املنطقة  في 

هذه السنة املهمة جدًا.

توقعات سنة 2022 

"سنة املواجهة بني الكبار".. هو العنوان األكثر قربًا –ربما- لهذه السنة.
مع نهاية ظاهرة النسق التي اتسمت بظهور وباء كورونا، سيكون عاملنا املقبل عالم الفيروسات املصنعة، حيث 

تبقى كورونا وريثة ظاهرة، النسق يلقي بظل ثقيل عامليًا خالل األشهر األولى من السنة إذ سيتم إغالق 
العديد من الدول والبداية قد تكون من أوروبا، ما يشكل أمر البحث عن لقاح جديد حلقة مفرغة لعدم 

اكتشاف خفايا هذا الفيروس حتى هذه اللحظة.
الباحث الفلكي علي البكري

حرب خاطفة في المنطقة 
وتغيير سياسي في الكويت 



يعتبر تشريب اللحم األحمر من األطباق 

الرئيسة املشهورة في العراق، حيث يتم 

العائلية  العزائم  تقديمه بشكٍل كبير في 

الطبق  هذا  إعداد  يجري  واألعياد. 

بمختلف الطرق، إذ أن كل محافظة لها 

طريقتها الخاصة في إعداده، وباإلمكان 

إدخال العديد من املكّونات املختلفة التي 

الحّمص  مثل  ولذة،  مذاقًا  الطبق  تغني 

املكونات،  من  وغيرها  املختلفة  والتوابل 

الشهي  بطعمها  الوجبة  هذه  وتتمّيز 

العناصر  من  العديد  على  واحتوائها 

الغذائّية املفيدة للجسم. 

نات :  املكوِّ
1- كيلو لحم غنم مع العظم. 

)حبة  الباذنجان  من  كيلو  نصف   -2

صغيرة(.

3- حبتا بصل مفرومتان. 

٤- نصف كيلو عصير طماطم، 

5- خمس مالعق معجون طماطم. 

6- كوب حمص مسلوق

7- حبات من الطماطم الكرزية.

8- حبات من النومي بصرة. 

9- ورق غار. 

10 - مكعب ماجي.

11- ملح وفلفل أسود. 

12- دبس الرمان. 

13- كّمون وحبتا هيل. 

1٤- ملعقة كبيرة كاري. 

15- ملعقة كبيرة كركم. 

طريقة اإلعداد : 
في  الزيت  من  مناسبة  كمية  نضيف   -1

حتى  عالية  ناٍر  على  يوضع  عميق  قدٍر 

املفروم   البصل  نضيف  جيدًا،  يسخن 

ونقلب مع رشة ملح ويترك حتى يذبل.

2- نضيف قطع اللحم إلى البصل ونقلب 

الخليط  ويغطى  الغار،  ورق  مع  جيدًا 

ويترك ملدة ال تقل عن نصف ساعة على 

نار هادئة مع تحريكه بني فترة وأخرى. 

3- في مقالة على النار نسخن كمية من 

وتترك  الباذنجان  حبات  ونقلي  الزيت 

جانبًا. 

اللحم  إلى  الطماطم  عصير  نضيف   -٤

الطماطم  حبات  وكذلك  الكاري،  مع 

تعد اللهانة )امللفوف( من الخضراوات الورقية التي تحتوي على العديد من 

عمل  املمكن  ومن  الجسم،  يحتاجها  التي  والفيتامينات  الغذائية  العناصر 

طات.
َ
ل الكثير من األطباق الشهية منها: كاملحشي واملرق والسَّ

طات التي تقدم مع أطباق اللحوم في تركيا هي سلطة 
َ
ل  ومن أشهر هذه السَّ

اللهانة الحمراء، التي تشتهر تركيا في إعدادها وتقديمها كطبق مقبالت مع 

التنتوني واإلسكندر واملشاوي. 

نات :  املكوِّ

1- حبة لهانة حمراء متوسطة الحجم. 

2- ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون )ليمون دوزي(.

3- كوبان من عصير الليمون. 

٤- ملح -حسب الرغبة-. 

5- ملعقة وسط من السكر. 

6- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

7- ملعقة سماق. 

طريقة اإلعداد :

1- تغسل حبة اللهانة جيدًا ثم تفرم إلى 

كاسة  في  وتوضع  رفيعة  طولية  شرائح 

عميقة.

ب 
ّ
ونقل وامللح  الليمون  عصير  نضيف   -2

تمتزج شرائح  بأيدينا جيدًا حتى  ونعصر 

اللهانة مع الليمون.

3- نضيف ملح الليمون والسكر ودبس الرمان 

تمتزج  حتى  جيدًا  بأيدينا  ب 
ّ
ونقل والسماق 

املكونات جميعًا. 

وتوضع  الغلق  محكمة  زجاجية  علب  في  املكونات  وزع 
ُ

ت  -٤

العلب باملقلوب. 

5- في اليوم التالي توضع في الثالجة وتقدم إما كطبق مقبالت أو بإضافتها 

طات األخرى.
َ
ل إلى السَّ

سلطة الملفوف 
التركية 

والهيل،  والكّمون  بصرة  النومي  وحبات 

جيدًا  بعض  مع  بعضها  املكّونات  ب 
ّ
وتقل

ويترك الخليط على النار.

من  وكمية  الطماطم  معجون  نضيف   -5

حتى  وتترك  املكونات  إلى  املغلي  املاء 

الباذنجان  حبات  نضيف  ثم  تتجانس، 

ماجي  ومكعب  املسلوق  والحمص  املقلي 

ودبس الرمان ورشة ملح والفلفل األسود.

على  وتترك  جميعًا  املكونات  ب 
ّ
تقل  -6

القوام  على  نحصل  حتى  متوسطة  نار 

املتجانس السميك نوعًا ما.

7- يقدم التشريب  بتقطيع رغيف الخبز 

عليه  التشريب  وإضافة  كبير  صحن  في 

مع قطع اللحم وحبات الباذنجان الشهية 

أو مع الرز الساخن.

 الكمية تكفي 10 أشخاص  

إعداد وتصوير : تغريد العبدلي 

 الكمية تكفي 10 أشخاص  

تشريب اللحم األحمر 
مع الباذنجان  
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القوس
HOROSCOPE

الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالجــديالحــوت

األبراج : إعداد الباحث الفلكي علي البكري

مهمة  أشياء  وإضافة  تغيرات  سنة 

لحياتكم. تبدون أكثر استقرار عاطفيا 

زوايا  أمامكم  ان  إذ  وماليا  ومهنيا 

املكاسب  تحقيق  من  بالكثير  تسمح 

بالتحسن  آخذة  ظروفكم  واإلنجازات. 

وما عليكم إال التحرك واملبادرة.

يستمر الوضع املالي في تذبذبه وعدم 

أوضاعكم  تحسن  رغم  استقراره 

ببعض  للقيام  واستعدادكم  النفسية 

إلى  والسفر  التنقل  في  التعديالت 

بتحسني  كثيرا  اهتموا  قريبة.  أماكن 

اوضاعكم املالية .

أوقاتها  من  كثير  في  واعدة  سنة 

فرص  مع  وماليا  ومهنيا  شخصيا 

االنتقال إلى مسؤولية جديدة او رئاسة 

عمل جديد كما تزداد فرص ارتباطكم 

على  يحصل  والبعض   . السنة  لهذه 

فرصة عمل جبدة.

الحصول  منافذ  وزيادة  مالي  تحسن 

على تمويل تبدو جيدة مع فرص السفر 

هي  وداخليا  خارجيا  واالستقرار 

عن  جهودكم  تسفر  قد  لكم.   األقرب 

أخرت  التي  الصعوبات  بعض  تخطي 

ظهور أعمالكم في وقتها املناسب.

مهمة  محطة  السنة  هذه  تكون  قد 

جهود  بعد  الوقت  لبعض  واستراحة 

إحداث  يمكنكم  بذلتموها.  كبيرة 

الكثير  واقعكم.  في  جوهرية  تغيرات 

العمل  في  أسلوبه  سيفرض  منكم 

ويسعى لتعزيز سمعته وموقعه.

لهذه  الفرص  أنواع  جميع  اصطياد 

السنة ماليا ومهنيا. 

حاول أن تبذل جهدا واضحا في ترتيب 

أوضاعك في العمل وقد تتأخر فرصة 

على  أو  جديد  منصب  على  حصولك 

مكافأة.

أنماط  من  الكثير  تغير  مهمة  تحوالت 

الربع  تتخلل  إذ  السنة  هذه  خالل  عيشكم 

بتغيرات  تتعلق  أوضاع  السنة  من  األول 

يعيش  الثاني  النصف  اقتراب  ومع  عائلية 

تحركات  مع  أوقاته  أجمل  املولود  هذا 

مثمرة ايجابيا.

في  العاطفية  الفرص  من  الكثير  تلوح 

حياتكم خالل النصف األول من السنة 

مع تحسن الوضع املالي خالل النصف 

سكن  إلى  االنتقال  وفرص  الثاني 

ومحاورين  دبلوماسيني  كونوا  أفضل. 

بارعني في التعاطف مع األحداث.

حياتكم  في  يطرأ  ملحوظ  تحسن 

في  الحظ  فرص  تزداد  إذ  العامة 

حياتكم عاطفيا وماليا ومهنيا مع تكلل 

بنهاية  العاطفية  عالقاتكم  من  كثير 

. فالحظ بات أكثر حضورا في  سعيدة 

أفقكم العاطفي. 

عليكم توخي الكثير من الحذر في ترك 

املغامرة واالبتعاد عن املبادرات املالية 

مالي  وتحسن  اآلخرين  مع  املشتركة 

خالل النصف األول.

االنتقال إلى سكن جديد او السفر إلى 

أماكن قريبة.

هما  العاطفي  واالرتباط  العمل 

أفقكم  في  السائدة  الظروف  أحسن 

قوتكم  من  االستفادة  عليكم  التكويني. 

االجتماعية خالل النصف الثاني . وقد 

من  الكثير  إذابة  في  مساعيكم  تنجح 

الجفاء مع من تحبون .

بلد  إلى  واالنتقال  والدراسة  السفر 

مهام  تسلم  مع  جديد  سكن  او  جديد 

فرصكم.  أهم  هي  عمل  إدارة  او  عمل 

الحب  في  الفرص  أجمل  انها  كما 

الصعيد  على  واالرتباط  والصداقة 

العاطفي .

وهللا اعلم

حكاية من التراث  قل وال تقل

*ممــا قالــه مؤســس علــم االجتمــاع  العالمــة 

مقدمتــه  فــي  خلــدون(  ابــن  الرحمــن  عبــد   (

الشــهيرة: الشــعوب املقهــورة تســوء اخالقهــا، 

وكلمــا طــال تهميــش انســانها يصبــح كالبهيمــة،  

ال تهمــه ســوى اللقمــة والغريــزة .

املنجمــون  يكثــر  االوطــان  تنهــار  عندمــا 

ــون  ــون  واملتصعلك ــون واملدع ــولون واملنافق واملتس

واملداحــون  واملتسيســون  الكــف  وقارئــو 

واالنتهازيــون فيختلــط مــا ال يختلــط  ويختلــط 

الصــدق بالكــذب والجهــاد بالقتــل ويســود الرعب 

ــل  ــوت الباط ــو ص ــف ويعل ــاس بالطوائ ــوذ الن ويل

ــوت  ــالم ويم ــح االح ــق وتش ــوت الح ــت  ص ويخف

االمــل وتــزداد غربــة العاقــل ويصبــح االنتمــاء 

الــى القبيلــة اشــد التصاقــًا والــى االوطــان ضربــا 

مــن ضــروب الهذيــان .

الباحث الفلكي علي البكري

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطة

1-من الجامعات العراقية.

2-رئيس اللجنة األوملبية العراقية.

3-مفرح، ثواب.

٤-مطرب خليجي.

5-علقم )م(، فلوس.

6-حرف جزم، آلة موسيقية )م(.

7-ماركة سيارة )م(.

8-دولة عربية.

9-عظمة )م(، متشابهة.

10-صاحبة الصورة فنانة عراقية.

1-نادي كرة قدم انكليزي.

2-في الفم.

3-عاصمة اسبانيا.

٤-نصف سحاب، فجور )م(.

5-اكتمل، عكس خير، نضرب بالسوط )م(.

6-من البرامج العربية، يعم.

7-منع، مدينة مصر العتيقة.

8-نادي كرة قدم اسباني.

9-علم مؤنث.

10-قناة فضائية عراقية )م( والد. 

*قل الطبيب الخافر، 

وطبيب الخفر، 

والجندي الخافر، 

وجندي الخفر؛ وال 

تقل الطبيب الخفر، 

وال الجندي الخفر.

*قل إنسان شيق، أو 

شيق القلب، وكتاب 

شائق املوضوع، 

وموضوع شائق؛ 

وال تقل كتاب شيق 

املوضوع، وال موضوع 

شيق.
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الحل

وفي إجابة على هذه املشكلة جاء رد أ.م.د. إيمان حسن الجنابي 

/تخصص إرشاد نفسي وتوجيه تربوي/ للمرسلة باآلتي:

عزيزتي صاحبة املشكلة: اعلمي أن الله ألقى في قلبك لحظه 

الواقع  تقبلي  بالتوبة..  إليه  تعودي  أن  أرادك  تعالى  ألنه  ندم، 

يا عزيزتي، فاملاضي انتهى بحلوه ومره ولن يعود، واملستقبل 

قرار  أي  اتخاذ  قبل  تتريثي  أن  تعلمي   ، اآلن  عليه  أنت  ما  هو 

فاإلنسان بطبيعته خّطاء، وخير الخطائني التوابون. نصيحتي 

لك القيام بأعمال خيرية تجعلني ثوابها لجدتك، كأن تقومي 

وأخرى  فترة  بني  لهم  والتبرع  املسنني،  دور  إلى  بزيارات 

عمرها  في  ملن  الخاص-  مالك  -من  حج  أو  بعمرة  والقيام 

ويحتاج أو تقومني أنت بها نيابة عن جدتك. وأكثري من طلب 

املغفرة من الله عز وجل أثناء الزيارة لبيت الله وقومي بزيارة 

قبر الجدة دائمًا مع قراءة القرآن لها.

نهاية  هو  املوت  وأن  الحياة،  عن  راحلون  جميعًا  أننا  واعلمي 

كل منا، الله عز وجل خلقنا لنعمل فنخطئ أحيانًا ثم نصحح 

واملغفرة  الرحمة  رب  لنواجه  نرحل  بعدها  نعيده،  وال  الخطأ 

أن  بشرط  كانت،  مهما  ذنوبنا  يغفر  الذي  الغفور  الكريم 

بكثرة  ونتوب  الخطأ  نعرف 

أو  االستغفار، وال نعود لفعله 

خطوات  وهي  عليه،  الدوام 

روحك  بتهدئة  كفيلة 

واملضي  الخالصة   ونيتك 

الخير  عمل  في  بالحياة 

أوالدك  في  تغرسينه  الذي 

في  األكبر  حصنهم  ألنه 

عليهم  تخافي  فال  الحياة، 

وتوكلي  نفسك  على  وال 

أمورك  وسلميه  الله  على 

وحالك..

 فعلت ذلك وسلمته له دون أن يعرف أحد أو يشعر أو يشك بي.. الذي 
ً
الزواج األخرى، وفعال

في  فماتت  والحزن،  الصدمة  تتحمل  لم  التي  باألمر،  جدتي  معرفة  بعد  ذلك  إثر  حصل 

لحظتها، أما الشاب فقد اختفى تمامًا من حياتي وهرب بذهب جدتي.. بقيت بعذاب مميت 

ال أستطيع أن أقول أي شيء ألهلي أو ألي أحد، وبقي عذاب ضميري يحيطني بشعور مدمر، 

بما أشعر به نحو قتلي لجدتي.. تزوجت وأنجبت طفلني، بنتًا وولدًا.. ومع أن األمر حصل قبل 

10 سنوات إال أنني حتى اليوم لست بخير إذ ال يفارقني عذاب الضمير، بل صرت مرعوبة 

وخوفي  عذابي  مع  أعيش  كيف  ساعدوني،  بجدتي..  فعلتي  ثمن  سيدفعون  أوالدي  أن  بهوس 

هذا؟

سذاجتي قتلت سذاجتي قتلت 
جدتي!جدتي!

الشابة )س.ع( أرسلت مشكلتها التي تؤرقها وتعذبها منذ سنني إلى مجلة الشبكة عبر هواتفها، 

 لعذاب ضميرها ومخاوفها، فبدأت تسرد مشكلتها:
ً
عسى أن تجد حال

كنت البنت املدللة في عائلتي املكونة من أمي وأبي وإخوتي وجدتي التي أحبها كثيرًا.. كنا بحالة 

به  تعلقت  والثقافي..  املادي  اختالف كبير في مستوانا  فقيرًا مع  شابًا  أحببت  مادية جيدة جدًا، 

وبكل ما أحمل من سذاجة وأحالم وردية نسجت القصص لسعادة زواجنا معا، تقدم لي لكن أهلي 

رفضوه بشدة، تعذبت ولم أتقبل الرفض وبقيت على عالقة معه على أمل الزواج.. كان يعرف كل 

في  القديم  صندوقها  في  املوجود  جدتي  ذهب  أسرق  بأن  فأقنعني  خاللي،  من  عائلتي  تفاصيل 

ومتطلبات  مهرًا  لي  سيقدمه  وأنه  لزواجنا،  الوحيد  الحل  أنه  ووعدني  باملاليني،  وكان  خزانتها، 

ــاًل ــ ــاًلأريـــــــــــد حـ ــ أريـــــــــــد حـ

صفحة تُعنى بالمشكالت 
األسرية التي تصل المجلة 
عن طريق البريد اإللكتروني 
وأرقام المجلة نضعها  
أمام مجموعة من 
المتخصصين بقضايا األسرة 
والمجتمع إليجاد حلول 
لها.
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ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال

لم يتغير زوجي بمرور السنوات، بل زادت تصرفاته 
معي سوءاً حتى ظننت أن هناك امرأة ما في 

حياته، وفي يوم صارحته بما أخافه وأخشاه من 
جراء تصرفاته هذه, وما إن سمعني حتى انهال 
علّي ضربًا وأوقعني أرضًا، ليمسك بعصا سميكة 

ويكمل ضربه وأنا أتلوى ألمًا،

الميزان
أتعرف أيها القلب أن السعادة التي تتوُق إليها ال تشترى، 
بل تنبعث من دواخلنا وتكبر مع سنواتنا، نخشى فقدانها 

في أية لحظة، ألنها ال تدوم طوياًل مع عواصف تهب 
علينا دون إرادتنا، فنضيعها، هكذا هي السعادة التي نبحث 

عنها..

الت ساعة مندم
رجاء خضير

في

قالت )م( -ذات األربعني عامًا- بعد محاوالتي معها لنتحدث 

عن مأساة حياتها التي أوصلتها إلى طريق مسدود:

بعد معرفة بسيطة معه تقدم لخطبتي من أهلي, الذين وافقوا 

دائرته.  في  مرموقة  مكانة  وذو  لنا  جيران  ابن  فهو  مباشرة, 

عشنا في بيت مستقل بعد زواجنا، وكان هذا شرط أهله, ألنه 

اشقائه-  بقية  -مع  عدواني  سلوك  ذو  املزاج،  عصبي  إنسان 

حاول  آنذاك،  والدي  استوقف  املوضوع  هذا  قالوا،  هكذا 

 جيدًا, لكن محاوالته باءت 
ُ

تأجيل الزواج ريثما يتفهم وضعه

بالفشل.. وهكذا تزوجنا.

فتارة  موزونة,  غير  معي  تصرفاته  أن  شعرت  البداية  ومنذ 

لكن  نقيضها،  أخرى  وتارة  واملشاعر،  الحب  لي  يظهر 

تصرفات  ازدادت  ومعها  البيت،  في  ازدادت   مسؤولياتي 

زوجي العنيفة معي، إذ بدأ يضربني ألقل هفوة مني تجاهه، 

عن  شيء  كل  وإخوتي  ألمي   وشرحت  أهلي  الى   
ُ

التجأت لذا 

معاناتي معه, وفي كل مرة كانوا يتحدثون معي ويعيدونني إلى 

البيت.

محاوالت

الكبير  ابني  من   
ُ

طلبت لذا  والضرب,  منه  اإلهانة  اعتدت 

 -
ً
قليال -ولو  يؤثر عليه  والده يحبه كثيرًا، فقد  أن يحدثه, ألن 

جانب  الى  يقف  كان  ابني  أن  فوجئت  معي,  معاملته  فُيحسن 

 
ُ

كدت به,  حدثني  كيف  استغربت  كالمًا  أسمعني  إذ  والده 

 
ُ

 وسيطرت على نفسي ودخلت
ُ

أفقد اعصابي وأضربه, توقفت

غرفتي متأثرة جدًا من موقف ابني الكبير..

ت كثيرًا لكنها 
َ
حدثت والدتي بما حدث بيني وبني ابني, حزن

نصحتني بأن ال أوبخه أو أوجه له إهانة ألنه في طور املراهقة 

بسوء  يحس  أجعله  بأن  ونصحتني  تصرفاته,  ماهيه  يعي  وال 

تصرفاته معي.. هذا أفضل.

أردفت )م( بحديثها:

لم يتغير زوجي بمرور السنوات، بل زادت تصرفاته معي سوءًا 

حتى ظننت أن هناك امرأة ما في حياته، وفي يوم صارحته 

سمعني  إن  وما  هذه,  تصرفاته  جراء  من  وأخشاه  أخافه  بما 

حتى انهال علّي ضربًا وأوقعني أرضًا، ليمسك بعصا سميكة 

ليخلصوني  بأوالدي   
ُ

استنجدت أملًا،  أتلوى  وأنا  ضربه  ويكمل 

منه, لكنهم لم يتقدموا نحوي: أخوفًا منه أم هم أخذوا قسوة 

والدهم وجفافِه؟! ال أعرف كيف أفسر موقفهم مني. 

بكت )م( وواصلت حديثها: 

ما  ململت  أذني،  من  يسيل  الدم  رأى  حينما  الضرب  عن   
َّ

كف

مالبسي,   
ُ

وغيرت غرفتي  إلى   
ُ

وزحفت عندي  قوة  من  بقي 

 على الذهاب إلى بيت أهلي ألطلعهم على ما أمرُّ به, 
ُ

وعزمت

النوم.  إلى  جميعهم  أخلدوا  أن  بعد  البيت  من   
ُ

خرجت  
ً
وفعال

 ألهلي كل التفاصيل, فوجئوا بما أنا عليه, حاولت أمي 
ُ

شرحت

على  اتفقوا  )إخوتي(  لكنهم  زوجي,  من  لالنتقام  إثارتهم 

بعد  ذلك  وجرى  عائلته،  وكبار  أهله  بحضور   
ً
أوال يحدثوه  أن 

لكنني  البيت،  إلى  بإعادتي  مطالبًا  االقتراح  هذا  رفض  أن 

, وجرت املواجهة بني أهله وأهلي وأنا وهو, طلب إخوتي 
ُ

رفضت

منه تفسير تصرفاته معي وقالوا له "قد تكون أختنا مقصرة 

بواجباتها تجاهك والبيت واألوالد.." لم يدعهم يكملوا حينما 

وغير  الحياة  أمور  تدرك  ال  لكنها  مثالية  زوجة  هي  "ال...  قال 

متحضرة."

صرخ به أحد إخوتي: اذن طلقها وكل يذهب إلى حال سبيله، 

باأليدي,  إلى عراك  بعدها  لتتحول  بينهم  وحصلت مشاجرة 

أخرجونا -نحن النساء- من البيت, وأنا أدفع إخوتي للخروج 

أيضًا، لكنهم امتنعوا عن الخروج، بعد دقائق من ذلك سمعنا 

صوت اطالقات نارية فصرخنا جميعًا -نحن النساء- واندفعنا 

نحو الداخل لنرى الذهول على وجوه جميع املوجودين وزوجي 

يسبح في دمه أرضًا وأحد إخوتي ممسكًا بمسدسِه!

واندلعت معركة بني الجانبني، فيما كان زوجي ما يزال ممددًا 

أن  قبل  املستشفى  الى  انقلوه  بهم:  فصرخت  األرض،  على 

يموت..

وبدأت  فقط,  يومني  بعد  توفي  لكنه  املستشفى،  إلى  نقلوه 

التهديدات من قبل أهله وأوالدي الذين طردوني من البيت، 

موقنني بأني السبب بوفاة والدهم، ناسني 

انظارهم.  وأمام  اليومي  وضربه  إهاناته 

إخوتي  على  وقبضت  الشرطة  جاءت 

الكبار,  أبنائهم  على  وحتى  بل  جميعهم، 

أطلق  الذي  شقيقي  أن  من  الرغم  على 

سالح  الشرطة  م 
ّ
وسل بل  اعترف  قد  النار 

الجريمة.

أكملت )م(:

لم تنتِه قصتي بعد، فبعد أيام الحداد جاء أوالدي ليعيدوني 

 أنهم اشتاقوا الي، أو عرفوا حجم العذاب 
ُ

إلى البيت، حسبت

 معهم ألرى وجههم الحقيقي... 
ُ

الذي تحملته من والدهم, عدت

فإذا بهم نسخة من والدهم.

وصلنا البيت ليقيدوني في غرفتي ويغلقوا الباب علي، حاولت 

كانوا  لكنهم  الجحود,  هذا  كل  وملاذا  معي!  يفعلونه  ما  فهم 

إهانات  من  أقسى  واهانات  جدًا،  سيئًا  كالمًا  يسمعونني 

والدهم, ال يسمعونني, ال يتطلعون في وجهي, يرمون لي فتات 

املوت   
ُ

تمنيت وكم  منبوذة,  كلبة  وكأنني  طعامهم  وفضالت 

تتأثر  لئال  معهم  والبقاء  أجلهم  من   
ُ

تحملت ما  نسوا  آنذاك, 

دراستهم حينما أترك البيت.

 
ُ

 حينما أضربت
ُ

فبماذا قابلوني: بالجحود وعقوق األم.. مرضت

من  لي  إنقاذهم  بسبب  إلخوتي  وقع  ما  لسماعي  الطعام  عن 

 
ُ

أعصابه فقد  قد  أشقائي  من  واحدًا  أن  اعترف  الظالم،  يد 

ما  وأنا  وأبنائهم,  اآلخرين  ذنب  ما  لكن  النار..  عليه  وأطلق 

الذين  أوالدي  أوالدي..  يد  على  زوجي  عذابات  لتتجدد  ذنبي 

أنجبتهم وسهرت عليهم الليالي ليكبروا، وبدل احترامهم لي 

أذاقوني شر العذاب وأقساه.

وهنا  بعد..  تنتِه  لم  التي  قصتي  عائلتي..  مع  قصتي  هي  هذه 

مستقل  بيت  في  يتزوج  أن  على  أهله  إصرار  وقتها   
ُ

تذكرت

ألنهم يعرفون أنه مريض. 

لنَر ماذا ستحكم املحكمة على إخوتي! أما أنا فقد صدر علّي 

الحكم منذ تزوجته والى اآلن.. 



نسمع بمشروع الرقم الوظيفي منذ مايقارب الخمس سنوات، وهو مشروع 

املوثوقة،  شهاداته  الوظيفية،  سيرته  يتضمن  برقم  موظف  كل  يربط  مهم 

بالدوام،  انضباطه  عمله،  مكان  تنقالته،  عالواته،  ترقياته،  مباشرته، 

التي  السلف  قبضها،  التي  املخصصات  تبوأها،  التي  املناصب  إجازاته، 

تقاضاها، التشكرات التي نالها، العقوبات التي وجهت اليه، وأخيرا موعد 

إحالته الى التقاعد..

 وبهذا لن نكون بحاجة الى كتابنا وال كتابكم، ال صحة صدور، وال استنساخ 

الدوائر،  أبواب  على  عرضحالجية  وال  أضابير،  وال  املرات،  ملئات  الوثائق 

املعلومات ستكون جاهزة  مالية، كل  براءة ذمة  وال  حسن سيرة وسلوك،  ال 

وتندلق أمامك بضغطة زر واحدة !

قلت نسمع، ولم أقل نرى، ومؤخرا تدولت األخبار أن وزارة التخطيط أنجزت 

شوطا مهما من املشروع على أمل إكماله نهاية هذا العام، ثم جرى تعديل 

آخر  تعديل  من  وأخشى  املقبل،  العام  نهاية  في  إكماله  ليصبح  الخبرالحقا 

يرجئ إكماله الى نهاية العقد الحالي..

إرجوحة  من  وإراحتة  املوظف  إنصاف  عن  فضال  املشروع،  هذا  أهمية 

الروح وتعال، فإنه يكشف فورا ماتنطوي عليه مؤسسات الدولة من موظفني 

موظفو   ينكب  الذي  الوقت  ذات  في  ولكن..  رواتب،  ومزدوجي  فضائيني، 

وزارة التخطيط على إدراج املزيد من املوظفني في مشروعهم الستراتيجي، 

فإن املوظفني الفضائيني أو الجهة التي أوجدتهم وطيرتهم في فضاء دوائر 

أنها  من  البد  الفضيحة،  بإنتظار  األيدي  مكتوفة  تقعد  لن  العراقية  الدولة 

تبحث حاليا عن حل يرضي الطرفني.. الحاسبة املركزية والفضاء الوظيفي..

ويا بخت من جمع رقمني.. في اإلحتيال!

خضير الحميري
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري



ذكريات عراقية

مرَّت بسالم!

لم أدخل مقر اتحاد األدباء سوى 

مرتني، واحدة كنوع من الفضول 

لكثرة ما سمعت عن ناديه، لكن 

لم يعجبني، ملا فيه من محاذير 

ومهاترات من كل لون، أما املرة 

الثانية فلها ذكرى ال تنسى.

ففي مهرجان املربد عام 1978 

حضر من سورية الشاعران سليمان 

العيسى، الذي عرفته في سورية، 

وعلي الجندي الذي رأيته مرة 

واحدة في مكتب ممدوح عدوان في 

جريدة الثورة، فرحب بي وشجعني 

بكلمات لطيفة، وكانت مجموعتي 

األولى قد صدرت عام 1976.

سورية،  رائحة  معهما  الشاعران  حمل   

فهو  بيته  في  أنه  يشعر  سليمان  يقال،  كما 

البعثي  فهو  الجندي  أما  املؤسس،  البعثي 

العاق! فقد طلق ماضيه وصار يتقرب من 

طوال  الحانات  في  ويعيش  الشيوعيني، 

أية  له  تدرج  لم  أنه  الغريب  أن  إال  الوقت، 

إليه، فشعر  مشاركة في املربد وهو مدعو 

بإهانة كبيرة، وأمامي سمعته يعاتب شفيق 

الكمالي بقسوة على ذلك، وراح الكمالي –

بلطفه- يهدئ ثورته ويقول:

ال  بوحدك،  أمسية  أسويلك  علي  -وداعة 

تدير بال!

جرى  قد  أنه  وقتها  امللموسة  والحقيقة 

املعارضني  العراقيني  الشعراء  استبعاد 

-والسيما الشيوعيني- وردًا على ذلك أقام 

الحزب الشيوعي العراقي ما يشبه مربدًا 

صغيرًا في مقر جريد "طريق الشعب" في 

الجندي،  علي  إليه  ودعا  السعدون،  شارع 

وذهبت  تجرأت  كيف  وقتها  أدري  وال 

االغتياالت  وكانت  حساس،  وقت  في  معه 

وبالفعل  وهناك،  هنا  تجري  واالعتقاالت 

 وحميمًا.
ً
كان مربدًا جميال

الدرج  على  استقبلنا  كيف  أنسى  وال 

الشاعر رشدي العامل الذي صاح واضعًا 

يديه على رأسه من الفرح:

=يا يابه ...علي الجندي هنا؟

أذكر-  -كما  الصافي  الرزاق  عبد  افتتحه   

منهم:  أذكر  الذين  الشعراء  من  وحضره 

يوسف الصائغ وفوزي كريم وهاشم شفيق 

وصادق  ناصر  وعواد  األسدي  وخليل 

قلقًا  وظللت  خليل،  ومخلص  الصائغ 

بعدها ألسابيع من أن يحصل شيء بسبب 

حضوري.

حميم  صديق  الجندي  علي  أن  عرفت 

لحميد سعيد، ووقتها كان املدير العام لدار 

مساء  الجندي  زرت  فعندما  الجماهير، 

مرافقته  مني  طلب  جلجامش  فندق  في 

بدعوة  األدباء  اتحاد  في  العشاء  إلى 

فقد  حصل،  ما  وهذا  سعيد،  حميد  من 

العاملون  وكان  مكان،  أفضل  في  جلسنا 

يتفننون في إكرامنا، إكرامًا لحميد طبعًا، 

الذكريات  يتبادالن  وراحا  ضيوفه،  فنحن 

على  وكان  خاصة،  بيروت  في  الشبابية 

املطلبي  مالك  الدكتور  أخرى  طاولة 

صديق  وهو  الدائمة،  املقالب  صاحب 

ذلك  في  يمازحنا  أن  فأراد  أيضًا،  لحميد 

أشهر  دمو"  "جان  يسأل  به  فإذا  الجو، 

يجلس  وكان  العراقية،  الثقافة  صعاليك 

:
ً
إلى طاولة بعيدة قليال

-جان شنو رأيك بفالن؟

فيجيب جان:

-مطي!

وهكذا حتى قال له:

-وميشيل عفلق؟

فرد جان:

-ومن يكون هذا املطي؟

هنا وقف صحفي إلى طاولة بجانبنا، وراح 

:
ً
يشتم جان، فتدخل حميد بحصافة قائال

-عوفه.. عوفه هذا مخبل.

علي  إلى  كالمه  موجهًا  الصحفي  فقال 

الجندي:

هذا  أسمع  أقبل  ما  أنا  بس  أستاذ  -العفو 

الكالم، وال تنسى إحنا في العراق دانبني 

التجربة النموذج!

 الطريف أن علي الجندي قال على الفور، 

وبصوت مسموع:

-حذائي على هالتجربة!!

 حميد سعيد وأسكت الصحفي، وأشار 
َّ

فز

ملالك، وقال:

من  خطار  عدنا  ترى  معودين  يا  -رجاء 

خارج البلد، ال تبهدلونا.

وال أدري كيف مرت تلك األمسية بسالم!

بيان الصفدي
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