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جيش  بناء  على  يرتكز  الجديد  التحول 

ذكي قادر على االستجابة لكل التحديات 

من  وفضاًء،  وبحرًا  وجوًا  برًا  املعاصرة، 

املسلحة  القوات  تحديث  مهمة  بدأت  هنا 

وبرامج  الذاتية  املهارات  خالل  من 

في  واالستثمار  القدرات  وبناء  التدريب 

العالقات الخارجية.

ركيزة أساسية                
تاريخية  ركيزة  يمثل  العراقي  الجيش 

الحديثة،  العراقية  الدولة  عهد  في  مهمة 

عمر  تأسيسه  ذكرى  في  تجاوز  أن  بعد 

ينمو بصورة صحيحة،  الـ ١٠١ سنة وهو 

فقد بدأت مالمح برنامج إصالح القطاع 

الوزراء  رئيس  حكومة  ضمن  األمني 

مصطفى الكاظمي تمضي باتجاه تطوير 

العراقية  العسكرية  املؤسسة  وتحديث 

للحفاظ  والتحديات  املحن  واجهت  التي 

على النظام الديمقراطي في العراق بعد 

في  األساسي  دورها  عن   
ً
فضال  ،٢٠٠٣

حماية الشعب العراقي والسيادة الوطنية 

ومواجهة اإلرهاب، بأجياله الثالثة، التي 

انتصرنا عليها، ومازالت قطعات الجيش 

القوات  مع  بالتعاون  مستمرة  العراقي 

واألجهزة  الوزارات  مختلف  في  األمنية 

مرحلة  لتصليب  تعمل  والتشكيالت 

مرحلة  ملتطلبات  وفقًا  العسكري  النصر 

بناء السالم .

العقيدة  مسودة  نمو  في  الكبير  التحول 

قيمها  تستلهم  التي  الدفاعية  العسكرية 

الديمقراطي  النظام  من  األساسية 

 ٢٠٠٥ لعام  الدائم  العراقي  والدستور 

والبرنامج الحكومي لحكومة السيد رئيس 

الوزراء األستاذ مصطفى الكاظمي، الذي 

-بصورة  تركز  فيه  الثانية  الفقرة  كانت 

وإصالح  وتحديث  تطوير  على  مباشرة- 

وكذلك  العراقية،  املسلحة  القوات 

ستراتيجية األمن الوطني، ووثيقة مسودة 

سيكون  وبذلك  العسكرية،  الستراتيجية 

عسكرية  عقيدة  أول  عن  اإلعالن  قريبًا 

الجاهزية،  حيث  من  مكتملة  عراقية 

لتتكامل بها القوات املسلحة العراقية من 

املشتركة  للعمليات  العامة  القيادة  خالل 

األمنية  واألجهزة  بالوزارات  املمثلة 

األسلحة  صنوف  مع  واالستخبارية 

البالد  حماية  بهدف  الدفاع   وزارة  في 

واستدامة االستقرار والتنمية في كل ربوع 

العراق. 

جيش ذكي                      
يستند  الذي  الجديد،  التحول  مرتكز 

املسلحة  للقوات  العام  القائد  عليه 

هو  الوزراء،  رئيس  الكاظمي،  مصطفى 

بناء الجيش الذكي القادر على االستجابة 

وجوًا  برًا  املعاصرة  التحديات  لكل 

وبحرًا وفضاًء، وهنا بدأت مهمة تحديث 

القدرات  خالل  من  املسلحة  القوات 

القدرات  وبناء  التدريب  وبرامج  الذاتية 

الخارجية  العالقات  في  واالستثمار 

عهد  في  العراقية  الحكومة  نجحت  التي 

مساراتها  تطوير  على  بالعمل  الكاظمي 

الحكومة  مؤسسات  خدمة  بهدف 

املؤسسة  تحديث  أولوية  ومنها  والدولة، 

العسكرية التي تعمل على إدارة العالقات 

ضمن  الخارجي  املجال  في  الدفاعية 

االتفاقيات واملعاهدات ومذكرات التعاون 

اتفاقية  ومنها  العالم،  ودول  العراق  بني 

اإلطار الستراتيجي بني العراق والواليات 

املتحدة األمريكية لعام ٢٠٠٨ التي صادق 

عليها البرملان، باإلضافة الى االتفاق مع 

الذي  القتالية،  غير  للبعثة  الناتو  حلف 

بدأ العمل به مؤخرًا لتطوير وبناء قدرات 

واألجهزة  العراقية  املسلحة  القوات 

األمنية.

 تحديث املؤسسات األمنية              
نجح  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 

االتحاد  دول  مع  العالقات  تطوير  في 

لدول  األمنية  البعثة  خالل  من  األوروبي 

االتحاد األوروبي غير القتالية، التي تركز 

العراقية  األمنية  املؤسسات  تحديث  على 

الى  باإلضافة  االستخبارية،  واألجهزة 

الدول  في  الدراسية  املقاعد  استثمار 

املعاهد  خالل  من  واألجنبية  العربية 

لتوفير  العسكرية  والكليات  واألكاديميات 

واألركان  الصف  ضباط  تطوير  فرص 

الجيش  في  والعليا  الوسطى  والقيادة 

األكاديمي  االبتعاث  خالل  من  العراقي 

الجيش  ث 
ّ

يحد ما  وهذا  العسكري، 

في  املشاركة  الى  باإلضافة  العراقي، 

التمارين العسكرية من قبل وزارة الدفاع 

وقيادة  العراقي  للجيش  األركان  ورئاسة 

منظومة  لتحديث  املشتركة  العمليات 

القيادة والسيطرة، وبذلك تتطور قدرات 

وتحديث  العراقية  املسلحة  القوات 

والبحرية  والجوية  البرية  األسلحة 

واألمن  الجوي  والدفاع  الجيش  وطيران 

منظومة  على  التركيز  مع  السيبراني، 

وتطوير  قدراته  وبناء  العراقي  الجندي 

وتعزيز منظومة الضابط العراقي وتطوير 

قبل  من  التركيز  الى  باإلضافة  مالكاته، 

وزارة الدفاع على تطوير املالكات املدنية 

العسكري  واإلعالم  الطبابة  وصنوف 

والتوجيه املعنوي وجامعة الدفاع الوطني 

وكلياتها العسكرية األكاديمية وتعزيز دور 

املرأة في القوات املسلحة العراقية.

التعاون مع اإلقليم                   
تعزيز  على  أيضًا  الحكومة  عملت   

وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني  التعاون 

تعزيز  خالل  من  العراق  كردستان  إقليم 

التعاون بني الجيش العراقي والبيشمركة 

العراقي،  الوطني  الدفاع  منظومة  ضمن 

والسياسات  البرامج  هذه  كل  وبالتالي 

حكومة  عليها  تعمل  والستراتيجيات 

الدفاع  وزارة  مع  وتدعمها  الوزراء  رئيس 

واألجهزة  املشتركة  العمليات  وقيادة 

الجيش  لتحديث  واالستخبارية  األمنية 

في  وإمكانياته  قدراته  وتطوير  العراقي 

العسكري  اإلنفاق  خالل  من   ٢٠٢٢ عام 

وعبر  الجديدة  االتحادية  واملوازنة 

بما  تحديثه  الى  تهدف  عدة  مسارات 

للبالد  الستراتجي  والتوازن  الردع  يحقق 

األوسط  الشرق  في  املنطقة  جيوش  مع 

وحماية سيادة البالد وحدودنا الوطنية .

*أكاديمي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون 

إصالح القطاع األمني

ثمة تحول كبير في العقيدة العسكرية الدفاعية العراقية التي تستلهم قيمها 
األساسية من النظام الديمقراطي والدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ والبرنامج 

الحكومي لحكومة رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي، وقريبًا سيعلن عن أول عقيدة 
عسكرية عراقية تتكامل بها القوات املسلحة العراقية من خالل القيادة العامة 

للعمليات املشتركة املمثلة بالوزارات واألجهزة األمنية واالستخبارية، مع صنوف 
األسلحة األخرى في وزارة الدفاع  بهدف حماية البالد واستدامة االستقرار 

والتنمية في كل ربوع العراق. .

عقيدة عسكرعقيدة عسكر  ية جديدة ية جديدة 
لجيش ذكي                          لجيش ذكي                          

حسين عالوي
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وكنتيجة  السابق  النظام  إزاحة  بعد 

طفت  االنتخابية(  )االستحقاقات  لـ 

القوى  بني  وأزمات  مشاكل  السطح  على 

)الحزب  وبخاصة  الكردية،  السياسية 

واالتحاد  الكوردستاني  الديمقراطي 

وبني  جهة،  من  الكوردستاني(  الوطني 

الشيعية،  السياسية  القوى  من  نظيراتها 

فغدا حلفاء مرحلة املعارضة الى مختلفني 

إدارة  )مرحلة  في  االختالف  أشد 

الكردية  القومية  املطالب  كانت  الدولة(. 

ومن   انتخابية  دورة  كل  في  حاضرة 

املناطق  )معضلة  هي  املطالب  تلك  أبرز 

في  )الشراكة  ومسألة  عليها(،  املختلف 

ادارة الدولة( و )املستحقات املالية إلقليم 

كوردستان(، وبسبب التعقيدات الشديدة 

)النظام  تركه  الذي  املتصدئ  واإلرث 

الديكتاتوري السابق( فيما يخص املوقف 

طفت  حينذاك(  الكوردية  )القضية  من 

مع  ذاتها  واألزمات  املشاكل  السطح  على 

فارق تغيير نمطية الصراع، فبعد أن كان 

الكردية  السياسية  الحركة  بني  الصراع 

وعنيفًا  مسلحًا  السابق  النظام  وبني 

سياسيًا   املرة  هذه  الصراع  غدا  ودمويًا، 

يتغلف بطابع املدنية والبحث عن الحلول 

الحلول  عن  البحث  لكن  الديمقراطية، 

على  والقضاء  األوضاع  تطبيع  ومحاولة 

املشاكل لم تنُج من التدخالت واإلرادات 

لم  كما  واقليمية(،  )دولية  الخارجية 

السياسي  التفكير  نمطية  من  تتحرر 

الحلول  الى  تؤدي  كانت  التي  التقليدي 

ذاتها  هي  املشاكل  فبقيت  الترقيعية، 

القوى  بني  الثقة(  )انعدام  عامل  وبقي 

السابقة  وحليفاتها  الكوردية  السياسية 

غدت  التي  القديمة،  املشاكل  ذات  هي 

)جديدة(، فمنذ سنة ١96١، وهو التاريخ 

العنيف  املسلح  الصراع  فيه  نشب  الذي 

كجزء من الحالة العراقية، كان )الكورد( ضمن هذه اإلشكالية 
البنيوية إلدارة الدولة في العراق، فحال القوى السياسية الكردية 
غدت حال نظيراتها من القوى السياسية العراقية، التي كانت أغلبها 
متضامنة ومتكاتفة قبل سقوط النظام السابق ، لكن حقيقة )مرحلة 
املعارضة شيء ومرحلة ادارة الدولة شيء آخر(..! 

هل يعمل الكورد
للتخلص مـن آرث المحاصصة؟

هفال زاخويي

اعالمي وأكاديمي

وبني  املتعاقبة  العراقية  الحكومات  بني 

الحركة الكوردية واستمر الى سنة ١99١، 

االنفصال  )شبه  مرحلة  الكورد  ودخول 

الثانية  الخليج  حرب  عقب  الدولة(  عن 

التي كانت من تداعيات غزو الكويت سنة 

في اغسطس/ آب ١99٠

االندماج الكوردي
بعد أن إزيح النظام الديكتاتوري السابق 

من  االندماج  ورد( 
ُ
)الك ل 

َّ
فض  ٢٠٠٣ في 

جديد بسبب انتفاء اسباب شبه االنفصال 

ملدة  النظام  بها  تسبب  التي  والقطيعة 

فهرعت   )١-٢٠٠٣99١( سنة   ٢٢

بغداد  الى  الكوردية  السياسية  القيادات 

كشركاء إلدارة الدولة مع باقي تنظيمات 

الدعوة  )حزب  السيما  املعارضة، 

دور  ورد 
ُ
للك وكان  األعلى(،  واملجلس 

واضح وجلي في إدارة حكم العراق، لكن، 

الخالفات   
َّ

فإن سابقًا،  اإلشارة  تمت  كما 

العراقية  السياسية  القوى  بني  الشديدة 

بمجملها وأنماط التفكير السياسي وعدم 

وكذلك  املريرة،  التجارب  من  االستفادة 

الوضع على  بقي  الخارجي،  العامل  بفعل 

ما هو عليه، بل تصدعت وشائج الثقة بني 

القوى السياسية وكان للمحاصصة الدور 

بدأت  املحاصصة  أن  والسيما  األكبر، 

االقتصادية  املصالح  تحقيق  الى  تصبو 

لبناء  السعي  من  أكثر  السياسية  للقوى 

على  وإدارتها  الحديثة  املدنية  الدولة 

أسس صحيحة.

ومع  الزمن،  من  عقدين  وبعد  اآلن، 

في  فاعلة  أخرى  سياسية  قوى  ظهور 

الحاصل  التغيير  وبعد  القرار،  صنع 

أن  ينبغي  العام،  والرأي  املواطن  لدى 

ورد( الى الحضور الفاعل في 
ُ
يسعى )الك

التي ينبغي  بغداد تبعًا ملتطلبات املرحلة، 

وطنية  واستحقاقات  متطلبات  تكون  أن 

الحقيقية  الشراكة  أساس  على  قائمة 

وليس  املواطنة(  )دولة  الدولة  إدارة  في 

والقومية(،  الطائفية  املحاصصة  )دولة 

وليست  حقيقية(،  )شراكة  يتطلب  وهذا 

مجرد مشاركة، وينبغي على جميع القوى 

تكون  أن  توجهاتها-  -وبكافة  السياسية 

ضمن  تتحرك  الرؤى  وطنية  عراقية 

الثوابت واالستحقاقات )الوطنية( وذلك 

سبق  مما  وطأة  أشد  يكون  قد  ملا  تفاديًا 

العراقيون  لها  تعرض  ومآٍس  أحداث  من 

أن  األفق  في  ويبدو  استثناء،  دون  جميعًا 

أخرى  مرحلة  دخلت  الكوردية  الرؤية 

على  وإدارتها  الدولة  شكل  يخص  فيما 

بحسب  الرؤية  وهذه  املواطنة،  أسس 

الدستور  مواد  على  مبنية  االستقراء 

الجذرية  الحلول  لوضع  منها  واالنطالق 

زالت  ما  التي  كافة،  اإلشكالية  للمسائل 

جدوى  عدم  من  نابع  وذلك  عالقة، 

املفرغة  الحلقة  في  واملراوحة  البقاء 

وأقصد  السابقة،  السنوات  شهدتها  التي 

بالطبع  السابقة،  االنتخابية  الدورات 

السياسية  القوى  رؤية  تكون  أن   ينبغي 

هي  لتتجاوز  تغيرت  قد  األخرى  العراقية 

تقاليد  نحو  املحاصصة(  )إرث  ايضًا 

)دولة املواطنة(.

مرحلة جديدة
كانت  التي  السابقة،  السياسية  التجارب 

على  السلبية  تأثيراتها  انسحبت  مريرة، 

أن  يفترض  األولى  بالدرجة  املواطن 

مرحلة  في  للشروع  ومنطلقًا   
ً
عامال تكون 

كفريق  العمل  أساس  على  قائمة  جديدة 

عمل واحد إلدارة الدولة بعيدًا عن تقاليد 

)اإلقطاعيات  بعقلية  اإلدارة  وثقافة 

السياسية(.

 من اإلشارة الى دور )اإلنتلجنسيا 
َّ

هنا ال ُبد

الفكرية  اتجاهاتها  وبمختلف  العراقية( 

على  القدرة  تمتلك  أن  واآليديولوجية 

تأثير  من  فكريًا  والتحرر  املاضي  تجاوز 

اإلرادات السياسية، وأن تكون منطلقاتها 

بيد  األخذ  على  القدرة  تمتلك  )وطنية( 

الساسة الى حيث سبل البحث عن تحقيق 

املواطنة  دولة  وبناء  واألمان  االستقرار 

صراع  في  منهمكة  تكون  أن  من   
ً
بدال

أنتج  الذي  الصراع  ذلك  املحاصصة، 

التي  األمراض  من  الكثير  اآلن-  -لحد 

 هذا البلد. 
َ

أنهكت جسد
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ســـيـــاســـيـــةســـيـــاســـيـــة

النواب  مجلس  رئيس  دعا  فوزه،  وبعد 

محمد الحلبوسي الى فتح باب الترشيح 

خمسة  خالل  الجمهورية  رئيس  الختيار 

عشر يومًا بحسب التوقيتات الدستورية.

اإلقرار  التنسيقي"  رفض"اإلطار  وقد 

الى  طعنا  وقدم  الجلسة  بمخرجات 

رئيس  بأن  يفيد  الدستورية  املحكمة 

وقتًا  طلب  املشهداني  محمود  السن 

للمداولة ولم يكلف غيره بإدارتها، قبيل 

نقله الى املستشفى.

نقل  سبب  حول  األنباء  وتضاربت 

املشهداني الى املستشفى وفيما اذا كان 

للضرب،  أو  صحية  لوعكة  تعرض  قد 

قدم  التنسيقي  اإلطار  أن  أعلن  أن  بعد 

التدقيق،  الى  وأحالها  الكبرى،  الكتلة 

وهو أمر رفضه الصدريون الذين حققوا 

منافسيهم  أقرب  عن  كبير  بفارق  الفوز 

الدستور  ومنح  النيابية.  االنتخابات  في 

تشكيل  أحقية   ٢٠٠٥ لسنة  العراقي 

عددًا،  األكثر  النيابية  للكتلة  الحكومة 

"ُيكلف  اآلتي:  على  منه   76 للمادة  وفقًا 

النيابية  الكتلة  الجمهورية مرشح  رئيس 

الوزراء  مجلس  بتشكيل  عددًا  األكثر 

انتخاب رئيس  خالل ١٥ يومًا من تاريخ 

الجمهورية"، لكن الجدل ظل قائمًا بشأن 

مفهوم "الكتلة النيابية األكثر عددا"، هل 

االنتخابات  في  الفائزة  منها  املقصود 

من  البرملان  قبل  داخل  تتشكل  التي  أم 

تحالفني أو أكثر بعد إعالن النتائج؟

قدمته  الذي  التفسير  أن  ويعتقد 

الكتلة  ملفهوم  العليا  االتحادية  املحكمة 

/٢٥( بالعدد  الصادر  بقرارها  الكبرى 

 ٢٠١٠ آذار   ٢٥ يوم  اتحادية/٢٠١٠( 

الكتلة  تعبير   
ّ

"إن يلي  كما  جاء  الذي 

الكتلة  إّما  يعني:  عددًا  األكثر  النيابية 

خالل  من  االنتخابات  بعد  تكونت  التي 

تشكلت  التي  او  واحدة،  انتخابية  قائمة 

ورقم  باسم  االنتخابات  دخلت  بعدما  

من  األكثر  العدد  على  وحازت  معينني 

بحسب  التفسير  هذا  عد  وقد  املقاعد." 

فقهاء وسياسيني شاركوا بكتابة الدستور 

تفسيرًا سياسيًا وليس قانونيًا.

والتقاليد  األعراف  فإن  هذا  ومع 

السياسية هي التي تضبط إيقاع العملية 

جميع  بموجبها  تشكلت  التي  السياسية، 

الحكومات العراقية ما بعد العام ٢٠٠٣.

تنسيق ثالثي
"اإلطار  خاض  الجلسة،  انعقاد  وقبل 

األخيرة  اللحظة  حوارات  التنسيقي" 

الكتلة  مع  النظر  وجهات  لتقريب 

نتيجة،  عن  تسفر  أن  دون  من  الصدرية 

بني  تنسيقًا  هناك  أن  واضحا  بدا  اذ 

تمرير   على  للسيطرة  الثالث  الكتل 

القرارات داخل مجلس النواب.

الجلسة،  انعقاد  من  ساعات  قبل  وحتى 

سعى اإلطار جاهدًا الى تأجيل انعقادها 

بتكثيف  يسمح  الوقت  من  مزيد  لكسب 

لكن  الصدرية،  الكتلة  مع  املشاورات 

أعادت  التي  الجلسة  معطيات  وفق  على 

الحلبوسي الى رئاسة البرملان بدعم من 

تشي  الجلسة  فإن  والصدريني،  الكورد 

بتبلور قناعات كوردية سنية للذهاب مع 

الصدريني لتشكيل الحكومة املرتقبة.

ملستشار  واضحة  تصريحات  وعززت 

الرؤية  هذه  مسعود  حيدر  االقليم  رئيس 

عندما أكد في تصريح متلفز تعليقًا على 

انتخاب رئيس البرملان ونائبيه: "تم اليوم 

وضع حد فاصل بني طرف يريد السيادة 

للعراق وطرف ال يريد أن تكون السيادة 

الخالف  طرفي  الى  إشارة  في  عراقية" 

الشيعي.

  كما كشف النائب املثير للجدل مشعان 

بني  مسبق  اتفاق  وجود  عن  الجبوري، 

بتشكيل  للمضي  الثالثة  األطراف 

يتحالفوا  لن  الُسنة  أن  مؤكدًا  الحكومة، 

مع "اإلطار التنسيقي" وإذا شكل األخير 

الحكومة فلن يكونوا جزءًا منها.

تعزيز اإلرادة الصدرية
"اإلطار  إعالن  كان  إذا  ما  وسيتضح 

التنسيقي" عن كونه الكتلة الكبرى سيؤثر 

على التحالف الُسني الكوردي الصدري، 

بتشكيل  قدمًا  سيمضي  أنه  أعلن  الذي 

من"اإلطار  اتهامات  وسط  الحكومة، 

التنسيقي" بأن الكورد والُسنة قد أسهما 

على  صدر  اتهام  وهو  الشيعة،  بانشقاق 

القانون  دولة  عن  البرملان  عضوة  لسان 

عالية نصيف.

  وعلى أية حال، فإن نتائج الجلسة األولى 

ستدعم اإلرادة الصدرية وتعزز موقفها 

في أي حوار محتمل حول الكتلة الكبرى، 

يريدون  ال  الصدريني  أن  الواضح  ومن 

التنسيقي"  "اإلطار  مكونات  إقصاء 

والحصول  الحكومة  في  املشاركة  من 

لكنهم  الوزارات،  من  استحقاقهم  على 

تشكيل  عملية  في  شريكًا  يريدون  ال 

ما  وهذا  رئيسها،  وتسمية  الحكومة 

خسر  الذي  التنسيقي"  "اإلطار  يرفضه 

الجولة األولى من املواجهة مع الصدريني 

املحكمة  تقرر  مالم  البرملان،  قبة  تحت 

مشروعية  بشأن  آخر،  أمرًا  الدستورية 

قدمها  التي  االسماء  واعتماد  الجلسة 

الكتلة  أنها  على  املشهداني  إلى  اإلطار 

الكبرى.

"اإلطار  أن  إقرار  حال  في  وحتى 

فإن  الكبرى،  الكتلة  هو  التنسيقي" 

نفسه  قدم  الذي  الثالثي  التحالف  بقاء 

رسم البرملان  سيناريو 
مثيرًا ملسار الجلسة األولى 
بخالف كل التوقعات، 
بعد أن صوت في جلسة 
عاصفة لتجديد والية 
رئيس البرملان السابق، 
محمد الحلبوسي، واختيار 
حاكم الزاملي من الكتلة 
الصدرية ملنصب النائب 
األول للرئيس فيما 
حصل شاخوان عبد الله، 
من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، على منصب 
النائب الثاني لرئيس 
البرملان، في صفقة واحدة 
أبرمها الحلفاء الثالثة.

إياد عطية                                   

المخاض العسير                             
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ليل الشتاء مظلم وطويل، 
غير أن ما يثير مواجعك، 

أيها العجوز اآليل 
للسقوط، هو األرق الذي 
تأمل أن يغمض له جفن، 
وبني جفنيك املغمضني 
قصيدة لشيخ القصيدة 

الشعبية وأميرها )مظفر 
النواب(، وهو عام دراسي 
يعود إلى أواخر العقد 

الستيني من القرن 
املاضي. 

نــــواعــــم

حسن العاني

كنا على أبواب االمتحانات الجامعية النهائية، وأستاذ النقد، الكبير الرائع 

)الدكتور محسن غياض(، الذي ال يسمح ألحد من طلبته أن يتحدث بغير 

أنجزنا  ألننا  ذلك  مايعجبنا،  بقراءة  االنشغال  منا  يطلب  )الفصحى(، 

حني  غياض  الدكتور  أنه  العجوز،  أيها  فاتك،  فكيف  املقررة،  النقد  مادة 

القاعة:  في  لزميلتك  بها  وتترنم  بالعامية  قصيدة  حفظ  درسه  في  تحاول 

] والشته كله اتعده / والكيظ هم اتعده/ شجاب العشك وشوده / ال باملحطة 

رف ضوه/ الخط اجانه من البعد / الريل مر عالسدة [. ويفطن غياض إلى 

أن القاعة تفوح منها رائحة العامية، ويلقي القبض عليك متلبسًا بجريمة 

شتمك  وعن  بالفصحى  النواب  لعن  عن  يتردد  ال  به  فإذا  بها،  التحدث 

الجامعة،  أيام  الى  بي  ويعود  رأسي،  في  يختبئ  زال  ما  واألرق  بالعامية، 

أثنائه  وفي  األرق  قبل  النواب،  زال  وما  ومسراتها..  وممراتها  الكلية  نادي 

وبعده يسحرني، وقد مر من السنني العجاف حمل بعير، ملاذا؟ ألن قصيدة 

عنده  السياسية  القصيدة  وألن  السياسة،  بمصائب  ملغمة  عنده  العشق 

مطرزة بأريج العشق. أقرأ النواب فيتملكني شعور بأن ما كتبه باألمس يريد 

به العصور العراقية جميعها، يرسم بكلمات الغزل حزن العراق: )والكيظ 

اجانه وانكضه، ورد انكضه، ورد كيظ اجه، والزلف هجرك فضضه، ورد 

فضضه، وما مش رجه.. وما مش..( فإلى متى: وما مش؟؟ 

الكرخ،  إعدادية  طالب  وأنا  البحر  كقاع  مظلم  الحبيبة،  كانتظار  طويل 

اشتري )صالة ألرض الثورة(، ديوان العيسى سليمان، الذي ينزف وجعًا 

على مأساة اللغة العربية في الجزائر تحت االحتالل الفرنسي، ولم تحتفظ 

 له- بما استشهد به، غير أن العيسى )رحمه 
ُ

حافظتي -على كثرة ما قرأت

الله( حفر في ذاكرتي بضع كلمات.. العيسى يعشق زعيمًا عربيًا.. يقول له: 

ولى بدت جبارة[، سليمان العيسى يكافئ تلك الخطوة بقوله: 
ُ
] الخطوة األ

.]
ْ

] صفقت لك

األم  تحمل  كما  ذراعي  بني  حملته  بصديق  يذكرني  بواباته،  يفتح  األرق 

سيرته،  عن  راٍض  وأنا  واملنزلة  العمر  في  وكبر  ترعرع  ويوم  وليدها،  

و..  له  وصفقت  خطوته  كافأت  ثم  جبارة(،  بدت  األولى  )الخطوة  له:  قلت 

وتسترجع  أنفاسها  بآخر  تتشبث  ذاكرتي  رأسي..  دوخة  من  األرق  ويسخر 

حكاية العيسى الذي اكتشف خيبته بصاحب الخطوة األولى الذي باهى به 

يومًا، الخطوة لم تكن )جبارة(، وال تستحق التصفيق.. هما كلمتان فقط 

 له.. 
ُ

(، وصديقي الذي حملته وصفقت
ْ

 لك
ُ

توجزان مأساة العيسى )ورثيت

 
ُ

 لك(، نعم.. رثيت
ُ

عجزت عن وصف خيبتي فيه.. العيسى أنقذني )ورثيت

له.. والفجر ينهك جسدي واألرق والنواب )والزلف هجرك فضضه، ورد 

فضضه، وما مش رجه.. وما مش..( فألى متى: وما مش؟! 

النّواب والعيسى
اإلطار  يمكن  لن  موحدًا،  بوضوح 

لكن  حكومة،  تشكيل  من  التنسيقي 

سيعقد  الكبرى  الكتلة  على  حصوله 

املشهد ويعيق والدة حكومة على مقاسات 

إقناع  على  يساعده  ربما  او  صدرية، 

الصدريني بتمرير حكومة توافقية يلعب 

فيها الصدريون دورًا محوريًا.

مسالك االنسداد
الجلسة  نتائج  كانت  إن  يعرف  وال 

حكومة  تشكيل  على  الصدري  واإلصرار 

من  بالفعل  الصدريني  سيمكن  أغلبية، 

منها  عدد  وسحب  اإلطار  قوى  تفكيك 

إليهم إلشراكهم في الحكومة، وهو األمر 

بإبقاء  الصدريون  عليه  يراهن  الذي 

العامري  هادي  بدر  زعيم  مع  تحالفهم 

إمكانية  أن  يعتقدون  أنهم  كما  قائمًا، 

الى  عسيرة  تكون  لن  الحكمة  تيار  ضم 

حكومتهم املرتقبة.

وعلى أية حال، فإن الحكومات العراقية 

لن تولد بطبخات سريعة، وما حدث في 

افتتاح جلسة البرملان العراقي إنما يمثل 

خطوة يعتقد الصدريون وحلفاؤهم أنها 

االنسداد  مسالك  لفتح  وضرورية  مهمة 

ستدفع  شك  دون  من  لكن  السياسي، 

أن  بعد  بثقلهم  للرمي  الالعبني  جميع 

االفتتاحية  الجلسة  مخرجات  وضعتهم 

على محك االختبار.

وفي حال ما إذا فشل الصدريون بتفكيك 

خياران  فثمة  التنسيقي"،  "اإلطار 

مع  املضي  فإما  أمامهم،  سواهما  ال 

تشكيل  في  والكورد  الُسنة  حلفائهم 

حكومة األغلبية، او االنخراط مع "اإلطار 

التنسيقي" بحوار يضمن حضورًا صدريًا 

مشاركة  مقابل  الحكومة  في  واسعًا 

وهو  الحكومة،  رئيس  باختيار  "اإلطار" 

أمر تصر عليه دولة القانون وحلفاؤها. 

الديمقراطي واالتحاد الوطني
جلسة  إفرازات  ستلقي  األحوال  كل  في 

مفاوضات  أية  على  بتأثيرها  البرملان 

الثنائي  بني  حصولها  يتوقع  جديدة 

بأن  لالقتناع  تكفي  لن  لكنها  الشيعي، 

لن  الصدريني  وأن  حسمت  قد  األمور 

يلتفتوا الى الوراء ويتركون "قوى شيعية" 

أسئلة  فثمة  خلفها،  لهم  حليفة  كانت 

كثيرة ستطرح عن أسباب حضور الُسنة 

ملفاوضتهم  الكورد  واستئناف  موحدين 

تعيد  قد  مشتركة،  قناعات  الى  للوصول 

برهم  واليته  املنهية  للرئيس  التجديد 

صالح أسوة بالحلبوسي، وتنهي ما يتردد 

منصب  بشأن  املتجدد  الخالف  بشأن 

رئيس الجمهورية.

يحسموا  لم  الكورد  فإن  الواقع  وفي 

ذات  يعيشون  أنهم  ويبدو  أمرهم، 

برؤيته،  اآلخر  بعضهم  إقناع  في  األزمة 

باألعراف  متمسك  الوطني  فاالتحاد 

أول  منذ  السائدة  التقليدية  السياسية 

مرشحه  تؤهل  التي  تشريعية  انتخابات 

هذا  اتضح  وقد  الجمهورية،  لرئاسة 

البرملان  أعضاء  خرج  عندما  الخالف 

اثناء  الجلسة  من  الوطني  االتحاد  عن 

لتولي  الديمقراطي  ملرشح  التصويت 

منصب النائب الثاني لرئاسة البرملان. 

فيهم  بمن  أحد،  ال  فإن  وبالطبع 

انتقال  عدم  يضمن  الصدريون، 

الصدريني  بني  السياسي  االشتباك 

الى  النواب  مجلس  من  وخصومهم 

مستبعدًا  ليس  أمر  وهو  أخرى،  ساحات 

كالوضع  هش  وأمني  سياسي  وضع  في 

العراقي.

متوقعة،  األمور  كل  فإن  حال،  أية  وعلى 

برؤيته  الصدري  التيار  يمضي  وقد 

يريد  التي  الحكومة  معالم  رسم  في 

تحمل  على  بقدرته  مؤمنًا  تشكيلها، 

في  إيجابي  تغيير  إحداث  في  املسؤولية 

الشركاء  بدعم  والبالد،  الناس  حياة 

املحليني والدوليني.

وفي حال مضى الصدريون بمشروعهم، 

مرت  قد  تكون  السياسية  العملية  فإن 

التاريخية  املنعطفات  أهم  من  بواحدة 

الذي  الجمود  كسر  من  تمكنها  التي 

يدرك  أن  أحد  بوسع  ليس  لكن  طبعها، 

تواجه حكومة من  التي  التحديات  حجم 

النوع ظل الجميع ينادي بها، وحني  هذا 

الى  إلظهارها  فرصة  األفق  في  الحت 

الصعوبات  حجم  اتضح  وقد  الواقع، 

بل  والرسمية،  الشعبية  واملخاوف 

وانتقال  تداعيتها،  من  والدولية، 

الخالف من البرملان الى الشارع املتأزم.

الحديث  املبكر  من  فإنه  حال  اية  وعلى 

ظل  في  العراق  في  حكومة  والدة  عن 

وأن  تجاهلها،  يمكن  ال  سياسية  أزمة 

التحالف  لكن  تنته،  لم  السياسية  اللعبة 

الثالثي الذي تشكل وأنتج رئيس البرملان 

ونائبيه قد وضع حدودًا ال يمكن تجاوزها 

لتشكيل  مفاوضات  أية  في  بسهولة، 

النقاش  كان  وإذا  املرتقبة،  الحكومة 

بسيناريو  املعنية  األطراف  بني  يدور 

تتحدث  والتوقعات  فالحوارات  واحد، 

الحكومة،  لوالدة  سيناريو  من  أكثر  عن 

بل  يسيرة،  تكون  لن  الوالدة  هذه  لكن 

ربما أكثر عسرًا من سابقاتها. 
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بطبيعة  يدخل،  ال  الكبير  العدد  وهذا 

الحال، ضمن القائمة الطويلة للصناعات 

من  مرحلة  في  أوشكت  التي  العسكرية 

الذاتي  االكتفاء  على  تطورها  مراحل 

دول  الى  إنتاجها  من  الفائض  وتصدير 

مختلفة عربية وأجنبية.

أمس الصناعة.. مزدهر
منذ مطلع أربعينيات القرن املاضي وحتى 

القرن  مطلع  الى   
ً
وصوال املتأخرة،  عقوده 

الصناعي  اإلنتاج  حجم  كان  الجاري، 

ويتم  املحلية،  السوق  حاجة  يلبي  العراقي 

اإلقليم  دول  الى  منتجاته  بعض  تصدير 

للبيانات  وفقًا  األوروبية،  الدول  وبعض 

الحكومية.

الصناعي  القطاع  كان   ،٢٠٠٣ عام  وقبيل 

للبالد،  املحلي  الناتج  من   %٢٣ نحو  يشكل 

زهاء  العام  القطاع  شركات  بلغت  إذ 

الصناعات  بمختلف  مختصة  شركة   ٢٨٢

املتوسطة والخفيفة، فيما تجاوزت مصانع 

ألف  وستني  واثنني  املئة  الخاص  القطاع 

معمل ومصنع. 

ر العراق منتجات 
ّ

، صد
ً
وفي عام ١9٨9 مثال

الكهربائية  للصناعات  القادسية  منشأة 

في ديالى الى االتحاد السوفييتي السابق، 

املحوالت  آالف  عن  عبارة  هي  واملنتجات 

عقد  وفق  القياسات  مختلفة  الكهربائية 

دوالر،  ماليني  العشرة  قيمته  تجاوزت 

مولدات  من  املنشأة  منتجات  أن  علمًا 

واملدافئ  اللحام  ومكائن  املاء  ومقاييس 

واألفران الكهربائية قد تم تصديرها الى 

دول الخليج العربي ودول أخرى في العالم 

أن  وبعد  املحلية،  السوق  بعد تغطية حاجة 

حقيقيًا  منافسًا  املنتجات  هذه  أصبحت 

ملثيالتها من إنتاج الشركات العاملية.

على  الحال،  بطبيعة  األمر،  يقتصر  ولم 

يصدر،  العراق  كان  فقد  املنتجات،  هذه 

والفوسفات  الكبريت  النفط،   الى  إضافة 

آسيا  شرق  وشمال  شرق  دول  إلى  والجلود 

ودول أوروبية عدة. 

فوضى وخراب
عام  بعد  الجديد  السياسي  النظام  أعلن 

-شبه  االقتصادي  النظام  إنهاء   ٢٠٠٣

والشروع  سائدًا،  كان  الذي  االشتراكي- 

والسوق  الحر  االقتصاد  نظام  وفق  بالعمل 

املفتوح، ما يعني تشجيع النمو االقتصادي 

تنشيط  مع  الخاص  القطاع  على  املعتمد 

معامل ومصانع القطاع العام، وكذلك بناء 

الدول  تجارب  على  يعتمد  مختلط  قطاع 

التي نجحت في هذا املجال.

الحكومات  ووهن  الدولة  غياب  لكن 

أية  غياب  سجل  عامًا   ١٨ خالل  املتعاقبة 

افتقار  سجل  كما  صناعية،  ستراتيجية 

التسويق  سياسات  الى  الحكومات  تلك 

وتشجيع  بحماية  الكفيلة  القوانني  وتشريع 

أبواب  فتح  الذي  األمر  الوطني،  املنتج 

اعتبار  أي  دون  مصاريعها  على  االستيراد 

األخذ  أو  املستوردة  املنتجات  نوعية  الى 

املواد  من  املستهلك  حماية  االعتبار  بنظر 

رديئة الصنع التي أصبحت السمة املميزة 

من  تدخل  دون  املستوردة  املنتجات  ملجمل 

الجهات الحكومية ذات العالقة.

الشأن  في  اإلقليمية  الدول  تدخل  ولعب 

املوت  في  كبيرًا  دورًا  العراقي  السياسي 

أجل  من  العراقية  للصناعات  السريري 

غزت  التي  بضائعها  أمام  الحدود  فتح 

حيث  الصعبة،  عملته  واستنزفت  العراق 

مثال  إيران  من  االستيرادات  حجم  ناهز 

مبلغ  تجاوز  فيما  دوالر،  مليار   ١4 مبلغ 

تركيا مبلغ ١٨ مليار دوالر،  االستيراد من 

الهند  وكان االستيراد من دول أخرى مثل 

كبيرة  بمبالغ  واألردن  ومصر  والصني 

 الى مبالغ االستيراد من 
َ

أخرى وإن لم ترق

تركيا أو ايران.

محمد  األسبق  الصناعة  وزير  ويؤشر 

الى  تلفزيوني  حوار  في  الدراجي  صاحب 

العراقية  الصناعة  لتحطيم  "مخطط 

بتنسيق وضغط من أطراف خارجية، وأن 

نافذة  سياسية  قوى  تفرضها  التي  املهمة 

في العراق على أي وزير يكلف بإدارة وزارة 

واملعامل  املصانع  إيقاف  هي  الصناعة، 

املحلية واالعتماد على االستيراد."

تتحول  أن  هذه،  والحال  غريبًا،  وليس 

وأن  خربة،  الى  العراقية  واملعامل  املصانع 

تباع املكائن التي استوردتها الدولة بمبالغ 

الى  بالوزن  يباع  "سكراب"  الى  باهظة 

بعض دول الجوار.

عمال.. وحمال
مرحلة  الى  الصناعي  التطور  وصول  يلزم 

الجوار  دول  مع  اتفاقيات  عقد  متقدمة 

صناعية  مدن  إنشاء  بموجبها  يجري 

الصناعة  لتطوير  مشتركة  واقتصادية 

األساس  هذا  وعلى  البلدان.  بني  والتجارة 

تلقى العراق من السعودية وايران والكويت 

رسمية  طلبات  واألردن  وسوريا  وتركيا 

جرى  وقد  املدن،  هذه  مثل  ببناء  للشروع 

األولية  الدراسات  من  االنتهاء  بالفعل 

العراقي  الجانب  من  األرض  وتخصيص 

لبناء مدينة صناعية اقتصادية مع األردن، 

وسيلحقها في وقت الحق بناء مدن مشابهة 

مع بقية دول الجوار.

ومعروف أن منتجات مثل هذه املدن تكون 

وهنا  والضرائب،  الكمارك  من  معفاة 

سيصنعه  الذي  ما  األخطر:  السؤال  يطرح 

العراق ويصدره في ظل الخراب الذي تمر 

به الصناعات العراقية.

في أحسن حاالتها، ستكون هذه املدن، وفقا 

االقتصاديني،  واملحللني  الخبراء  ملعظم 

دول  لبضائع  مجانية  ومخازن  ساحات 

الجوار العراقي، وسيصبح السوق العراقي 

لتلك  الرديئة  للصناعات  مكبًا  "رسميا" 

لعمالت  كبير  استنزاف  بمقابل  الدول 

النفط.  بيع  التي يجنيها من  البلد الصعبة 

العراقيني  العمال  أن  ذلك،  من  واألخطر 

وترتيب  لنقل  "حمالني"  الى  سيتحولون 

على  سلبًا  سيؤثر  ما  الدول،  تلك  بضائع 

سيـــــرة ذاتيـــة للخـــراب

مشهد غامض وملتبس، أبنية كبيرة معززة بشبكة بنية تحتية متكاملة، تضم بني جدرانها 
مكائن حديثة عمالقة، لكنها بال صوت بالرغم من وجود آالف العمال ومئات املهندسني 

والفنيني. تلك هي الصورة املوحشة للمصانع العراقية الحكومية التي تزيد على 288 
مصنعًا كبيرًا وحيويًا مختصًا بالصناعات الحديدية والنسيجية واإلسمنت والفوسفات 

والبتروكيماويات والورق والسكر والزيوت واأللبان والصناعات الدوائية والزجاجية، ناهيك 
إيفان الخفاجي عن الصناعات النفطية وصناعات األجهزة الدقيقة،

الصناعة العراقية.. 
السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )397397( ( 1515 كانون الثاني  كانون الثاني 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya15 14

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد



تطور مهارات األيدي العاملة العراقية.   

ليس بالنفط وحده.. يحيا العراق
آلفاق  الوزاري  امللتقى  خالل  له  كلمة  في 

علي  املالية  وزير  حذر  املستقبل،  طاقة 

النفط  إيرادات  في  انهيار  من  عالوي، 

أو  الخمس  السنوات  في  العراق  سيواجهه 

العشر املقبلة.

لالقتصاد  مظلمًا   
ً
مستقبال عالوي  ورسم 

عصر  بأفول  التوقعات  ظل  في  العراقي 

لتمويل  البالد  عليه  تعتمد  الذي  النفط 

العشر  السنوات  خالل  املالية  موازناتها 

العراق  موارد  بتنويع  مطالبًا  املاضية، 

غير  املوارد  الى  واللجوء  االقتصادية 

القطاع  وإنعاش  السياحة  مثل  النفطية 

يحيا  وحده  بالنفط  هل  ولكن:  الخاص. 

العراق؟

النفط  غير  كبيرة  ثروات  العراق  يمتلك 

الدول  مصاف  في  تضعه  أن  لها  يمكن 

التطور  ناحية  من  أدنى،  كحد  اإلقليمية، 

القومي  الدخل  ومستويات  االقتصادي 

ودخل الفرد العراقي السنوي، شريطة أن 

تتوفر له قيادة قادرة على ترميم وتشغيل 

آالف املصانع العراقية املعطلة واعتبارها 

ستراتيجيات  ووضع  املهمات  مهمة 

توظيف  على  وقادرة  ناجعة  اقتصادية 

الدينية  ومكانته  الجغرافي  العراق  موقع 

تكتنزه  ما  استغالل  وكذلك  والسياحية 

أرضه من خيرات طبيعية غير النفط.

مثل  مهمة  طبيعية  ثروات  العراق  يمتلك 

فحقول  والكبريت.  والفوسفات  الغاز 

عنها  االستغناء  يمكن  ال  مادة  وهو  الغاز، 

مختلف  في  تنتشر  املنظور،  الزمن  خالل 

املدن العراقية، والسيما في مناطق األنبار 

الغاز  من  كبير  احتياطّي  على  تحتوي  التي 

الدول  مصاف  في  العراق  يضع  أن  يمكنه 

املصدرة لهذا العنصر الحيوي في التدفئة 

ومختلف الصناعات.

من  املتكون  الكيمياوي  املجمع  ويشكل 

للفوسفات  عكاشات  ومصانع  منجم 

وطنية  ثروة  الغربية  الصحراء  في  الواقع 

يقدر  إذ  مهملة،  ولكنها  كبيرة  عراقية 

الفوسفات  واردات  االقتصاديون  الخبراء 

النفط  واردات تصدير  ربع  يقل عن  بما ال 

تمويل  في  العراقية  الحكومة  تعتمده  الذي 

كل  في  كبير  مبلغ  وهو  الدولة،  ميزانية 

الفوسفات  أسعار  أن  والسيما  الحاالت، 

تكاد تكون شبه مستقرة عامليًا، على عكس 

كبيرة  لهزات  تتعرض  التي  النفط  أسعار 

تدخل البالد أحيانًا في دوامة، لجهة توفير 

التشغيلي  بشقها  سواء  السنوية  امليزانية 

الهشاشة  وتجاوز  االستثماري،  بشقها  أو 

وتضعه  بالعراق  تعصف  التي  االقتصادية 

تحت مطرقة الديون الخارجية والداخلية. 

أنشئت معامل املجمع الكيميائي عام ١97٨ 

على مساحة ٣ ماليني متر مربع بعقد أولي 

إلنتاج  معامل  يضم  دوالر-  مليار  قيمته 

ومنها  نهائي،  كمنتج  الفوسفاتية  األسمدة 

املنجم،  من  الخامات  استخالص  معامل 

الكبريتيك،  وحمض  الخامات،  وتركيز 

الخدمات  ووحدات  الفسفوريك،  وحمض 

واألمونيا  األسمدة  ومعامل  الصناعية، 

وأمالح الفلورين، ووحدة التداول.

فاقت  مذهلة  نتائج  املشروع  وحقق 

سنويا،  طن  مليون  إنتاجه  وفاق  التوقعات 

وأصبح الهدف هو أن يحتل العراق املركز 

األول عامليا في إنتاج الفوسفات واملشتقات 

ثانيًا  ُيصنف  العراق  كان  إذ  منه،  األخرى 

املغرب  بعد  عكاشات  انتاج  توقف  قبل 

الفوسفات  احتياطيات  أكبر  يملك  الذي 

يقدر  إذ  جيدة،  نوعية  ومن  العالم  في 

الغربية  العراق  صحراء  في  االحتياطي 

يعني  وهذا  طن؛  مليارات   ١٠ من  بأكثر 

إجمالي  من   %9 نسبته  بما  يحتفظ  أنه 

االحتياطي العاملي من هذه املادة. 

وقد جرت محاوالت خجولة لترميم وإعادة 

تأهيل مشروع عكاشات ومنجمه ومصانعه 

ملف  إعداد  وجرى  اإلنتاج  إلى  وإعادتها 

اال  ومعاملها،  الشركة  لتأهيل  استثماري 

العراقية،  واملعادن  الصناعة  وزارة  إن 

رفضت املوافقة على عروض عدة الستثمار 

املناجم من قبل شركات بريطانية وتركية 

الشركات  محاوالت  ورغم  وتشيكية، 

طوال  الوزارة،  موافقة  الستحصال 

سنوات، إال أنها باءت بالفشل..!

أمر  عن  الفوسفات  أمر  يختلف  وال 

احتياطي  أكبر  العراق  يضم  إذ  الكبريت، 

حقول  في  الرسوبي  الكبريت  من  عاملي 

والذي  املوصل،  مدينة  جنوب  املشراق 

بحوالي  احتياطاته  الصناعة  وزارة  تقدر 

ثلثي الكبريت املوجود على الكرة األرضية.

وتعتبر حقول املشراق أكبر حقول الكبريت 

العاملي  االحتياطي  يقدر  حيث  الرسوبي، 

بـ6٠٠ مليون طن، وتعد األكبر في العالم، 

وتقدر احتياطاتها بقرابة ٣6٠ مليون طن.

الثروات  فيض  من  غيض  مجرد  هذا 

األرض  في  النفطية،  غير  الطبيعية، 

العراقية وهي كافية ان تضع العراق بمأمن 

وزير  رسمه  التي  املظلم"  "املستقبل  عن 

عصر  أفول  حال  في  عالوي  على  املالية 

الى  يحتاج  األمر  هذا  ان  غير  النفط، 

الصناعة  لواقع  وحقيقية  شاملة  مراجعة 

الستنهاض  علمية  خطط  ورسم  العراقية 

ملموس  واقع  الى  تحويلها  على  القدرات 

البطالة  ظاهرة  من  الحد  في  يسهم 

نسبة  من  الحد،  أو  والقضاء،  املتفاقمة 

الفقر املتزايدة في البلد.
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وكتب  الهندسي،  الرسم  مجال  في  عمل 

العديد  ؤاصدر  والنقد،  الثقافة  في 

زوال(  ابن  )ليالي  بينها  الروايات  من 

و)حصار  جمهوريات(  وثالث  و)حمار 

العنكبوت( و)قرابني الظهيرة( و)عودة 

نشره  عن   
ً
فضال الخيول(،  وادي  إلى 

الصحف  في  القصص  من  العديد 

العربية واملحلية داخل وخارج الوطن.

فيلم  في  السيناريو  كتابة   غمار  خاض 

تجربة  يتناول  فيلم  وهو  )نصيرات(، 

ضد  وكفاحهن  املقاتالت،  النساء 

العام  املدوي  سقوطه  حتى  الطاغية 

.٢٠٠٣

يؤمن كطافة -الذي يقيم في هولندا منذ 

تسعينيات القرن املاضي- إيمانًا راسخًا  

بٔان الثقافة وما تنتجه من قيٍم قادرة على 

من  وهو  فضل، 
ٔ
اال نحو  املجتمعات  تغيير 

الكتابة  فعل  يمارسون  ال  الذين  اب 
ّ

الكت

واضحة  مواقف  له  وكانت  فحسب، 

الذين  للعراقيني  انحازت  وٓاراء صريحة 

وهم  االحتجاج  ساحات  في  معهم  وقف 

يطالبون بٔابسط حقوقهم .

تجربة  على  الضوء  تسليط  أجل  ومن 

)الشبكة(  ارتأت  االٕبداعية،  كطافة 

إجراء هذا الحوار معه.... 

•من يقرٔا سيرة حياتك يشعر بٔانه يقرٔا 

هل  الخالص،  عن  يبحث  الٕنسان  رواية 

وجدت خالصك الشخصي؟

عن  ٔابحث  كنت  إن  الجزم  أستطيع  -ال 

من  خالص  عن  ٔام  الشخصي  خالصي 

املقصود،  هو  خالص  ٔاي  ثم  ٓاخر.  نوع 

خالقي 
ٔ
اال ٔام  الوجودي  الخالص  ٔاهو 

مليئة  الحياة  ٔان  فاملٔوكد  الديني..؟  ٔام 

إن  ما  االٕنسان  بوجه  املنصوبة  بالفخاخ 

املقيدة  والتقاليد  العادات  وجوده؛  يعي 

واملجتمع،  بالعائلة  يتعلق  ما  لحريته، 

الفقر بوجوهه املتناسخة، وما إن يتدرج 

يصطدم  حتى  املجتمع  ويدخل   
ً
قليال

بالنظام  تتعلق  مغاير  نوع  من  بفخاخ 

بالفرد  املتحكم  السائد  السياسي 

واملجتمع. شخصيًا -وبوقت مبكر نسبيًا- 

تمردت على هذه الفخاخ واخترت طريقًا 

هل  لكن،  وخالصي  حريتي  عليه  رهنت 

حققت خالصي..؟ ال ٔادري.

 السرد سرقني من السياسة
*نعرف جيدًا ٔانك كنت مهمومًا بالوطن 

ومازلت  الدكتاتورية،  زمن  في  وحريته 

مر الذي أدخلك املعترك 
ٔ
كذلك طبعًا، اال

السياسي، ما الذي سرقته السياسة من 

السارد فيك؟

الذي  السرد )الكتابة( هو  ٔان  -الحقيقة 

العكس،  وليس  السياسة  من  سرقني 

مبكر،  وقت  في  السياسة  عالم  دخلت 

كما ذكرت قبل قليل، وجربت كل ٔاشكال 

شبه  العمل  من  تقريبًا،  السياسي  العمل 

العلني في سبعينيات القرن املاضي، إلى 

 إلى العمل املسلح، 
ً
العمل السري، وصوال

املراحل،  تلك  كل  في  شيوعيًا  كنت 

من  املنقذ  ٔانها  لو  كما  الكتابة  فجاءت 

كثيرة،  وتفاصيل  مالبسات  خضم 

لي  بالنسبة  الكتابة  شكلت  البداية  منذ 

وسيلة للتفكير وتقليب حياتي وحياة من 

السياسية،  التجربة  فيها  بما  عايشتهم، 

وجدت فيها مالذًا ٓامنًا، اكتشفت نفسي، 

جديدة  ٔاشياء  اكتشف  يوم  كل  زلت  وما 

أنجزت  كلما  حولي  من  وفي  نفسي  في 

السياسية  التجربة  ن 
ٔ
ال جديدًا،  نصًا 

سف- لم تصل إلى مبتغاها بالنسبة 
ٔ
-ولال

املادية  الخسائر  في  الخوض  دون  لي، 

ولعائلتي،  لي  بها  تسببت  التي  واملعنوية 

شيء  ٔاي  على  نادمًا  لست  ٔانا  هذا  رغم 

مما حدث، ما حدث كان يجب ٔان يحدث 

بعد أن توافرت له كل عوامل حدوثه.

اليوم،  العراقية  السردية  تقّيم  كيف   •

الروايات  عشرات  تنتج  التي  وهي 

وخارج  داخل  من  القصصية  واملجاميع 

العراق؟

- ال ٔاجرٔو على هذه العملية، لست ٔانا من 

قاٌص وروائي وصحفي، ولد في بغداد العام 1961، دخل املجال السياسي منذ شبابه 
معارضًا للنظام البائد منذ هيمنة البعث على الحكم في العراق.

 غادر وطنه في العام 1982، ليعود ٕاليه عبر جبال كردستان العراق كمقاتل ضد 
الطاغية ونظامه في العام 1983.

الكتابة مالذي اآلمن!
حوار : علي السومري
تصوير: صباح االمارة

ــة: ــم كطاف ــر ي ــي ك الروائ
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بما  ٔانا سعيد  خرين، فقط 
ٓ
اال يقّيم عمل 

تحقق، قديمًا كان الذين يكتبون الرواية 

ٔاما  ٔان تعدهم،  والقصة القصيرة يمكن 

ن فال ٔادري إلى ٔاين وصل الرقم، بعد 
ٓ
اال

في  العارم  السيل  يشبه  ما  حدث   ٢٠٠٣

أنه  فاملٔوكد  سيل  نه 
ٔ
وال العراقي،  السرد 

يحمل في خضمه الغث والسمني.

عاملية الرواية
دبية 

ٔ
عمال اال

ٔ
• بعد ترجمة العديد من اال

وحصول  ٔاجنبية،  لغات  إلى  العراقية 

بعضها على جوائز مرموقة، هل يمكننا 

اليوم القول بعاملية السرد العراقي؟

هذا  يكتنف   
ً
إشكاال هناك  ٔان  -أعتقد 

القول  يكفي  ال  إذ  )العاملية(،  التوصيف 

ٔانها  ملجرد  تلك  ٔاو  الرواية  هذه  بعاملية 

رجمت إلى لغة ٔاخرى دون التعرف على 
ُ

ت

التي  اللغة  في  وانتشارها  صداها  مدى 

مر ليس بهذه السهولة، 
ٔ
ترجمت إليها، اال

بٔاشكالها  دبية 
ٔ
اال الكتابة  ٔان  صحيح 

خير- 
ٔ
املختلفة، كذلك الفنون، هي -في اال

تظل  لكنها  جامعة،  إنسانية  ٔانشطة 

لصيقة ببيئتها، الكاتب والفنان هما من 

أبناء ٔازمنتهما ؤامكنتهما، ٔابناء الفضاء 

التقنيات  يستمدان  شكلهما،  الذي 

نفسها،  البيئة  من  والخيال  والثيمات 

الصدق  ثيمة  على  تجاوزا  إن  وبالتالي 

في عكس ما ٔافرزته بيئتهما لن يحصال 

على شيء، ماركيز -على سبيل املثال- هو 

كاتب كولومبي قبل ٔان يوصف بالعاملية.

ملا  إسقاطات  من  رواياتك  تخلو  ال   *

تشعر  هل  العراق،  في  ويحدث  حدث 

ٔانها  ٔام  دبية 
ٔ
اال الثيمة  هذه  حبيس  بٔانك 

ملا  واستشراف  حصل  ما  لتوثيق  محاولة 

سيكون؟

السابق؛  الجواب  إلى  يعيدني  هذا   -

الكاتب ابن بيئته، يستمد ثيماته ويتشكل 

خياله وينضج ويطور تقنياته من البيئة، 

طاردة  البيئة  كانت  إن  النظر  بغض 

للمواهب ٔام جاذبة، هناك بيئات متخلفة 

ٔانتجت  االٕنسانية  الحضارة  بمقاييس 

كتابًا وفنانني كبار، علم الطب يخبرنا ٔان 

9٥% من املعلومات التي تدخل ٔاجسامنا 

الالوعي  منطقة  إلى  مباشرة  تذهب 

سوى  والفنون  داب 
ٓ
اال وما  الدماغ..  في 

اشتغال على هذه املنطقة.

اقتالع نبتة
الذي  وما  لك  املنفى  منحه  الذي  *ما 

التواصل  مواقع  ٔاثرت  وهل  منك،  سلبه 

االجتماعي على تواصلك مع جمهورك؟

رزق  مجرد  على  الباحثني  لغير  املنفى   -

ولعوائلهم،  لهم  املادية  الحالة  وتطوير 

هو موت مخفف لالٕنسان، العملية تشبه 

في  وزرعها  ٔارضها  من  نبتة  اقتالع 

تتوفر  أن  بالضرورة  ليس  ٔاخرى،  ٔارض 

إلى  وتحولها  نضوجها  مقومات  كل  لها 

علمني  حالتي  في  املنفى  لكن  مثمرة، 

التنوع  يعني  ماذا  علمني  كثيرة،  ٔاشياء 

كيف  علمني  غنى،  إلى  يتحول  وكيف 

من  تخرج  ٔان  ٔاخرى  شعوب  استطاعت 

ٔازمات وكوارث وتشق طريقها في مجرى 

لتكون مشاركة  والحداثة،  التطور  عملية 

مجرد  وليس  االٕنسانية  الحضارة  في 

مستهلكة ملنجزاتها، كما جعلني ٔاشعر –

ول الذي 
ٔ
وبامللموس- ماذا يعني الوطن اال

ؤاشعر بفداحة  بد- 
ٔ
اال إلى  -وربما  فقدته 

خسارتي. يكفي ٔان ٔاكون في وسط ال يفهم 

لغتي ؤاكتب لناس ال تصلهم كتابتي، هذا 

قبل وصول تقنيات التواصل االجتماعي 

بني  الهوة  هذه  ما  حد  إلى  جسرت  التي 

الكاتب وقرائه. ٔاتحدث عن تفاصيل قبل 

بٔاطواق  محكومًا  البلد  كان  حني   ٢٠٠٣

الداخل.  ومن  الخارج  من  الحصار  من 

البلد  ٔانه  لو  كما  العراق  فٔاجد  ن 
ٓ
اال ٔاما 

رقابة  فيه  توجد  ال  الذي  الوحيد  العربي 

وانتشار  التعبير  حرية  على  مٔوسساتية 

والكاتب  الفنان  تبقى قرب  الكتاب. لكن 

فيه  نشٔا  الذي  الطبيعي  محيطه  من 

حاجة إنسانية ملحة.

* وما جديدك؟

بعنوان  الطبع  تحت  جديدة  رواية   -

)ذاكرة يد( سترى النور عما قريب عبر 

ال  البغدادية،  )سطور(  دار  منشورات 

ن.
ٓ
ٔاريد الخوض في تفاصيلها اال

وصحفي، قاٌص وروائي 
1961، ولد في بغداد العام 
منذ دخل املجال السياسي 
البائد شبابه معارضًا للنظام 
على منذ هيمنة البعث 
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الهيئة  جائزة  ضمن  تحقق  مهم  إنجاز 

املسرحيات  فرع  في  للمسرح،  العربية 

بوصول  وذلك  لألطفال،  املوجهة 

مسرحية "انتهت اللعبة" للزميل الشاعر 

راضي  عبد  حسن  الدكتور  والصحفي 

أن  بعد  للجائزة،  القصيرة  القائمة  إلى 

نافست عشرات املسرحيات من مختلف 

الدول العربية.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، أسماء الفائزين بجائزة اإلبداع للعام 

٢٠٢١ بنسختها السادسة، خالل حفل كبير حضره عشرات املثقفني والفنانني 

وفاز في حقل الترجمة كل من خالدة حامد ومحاسن عبد القادر، وحصل على 

جائزة  الرواية خضير فليح الزيدي، وفي أدب الطفل فاز طالل حسن، اما 

في الرسم فقد ذهبت الجائزة الى وضاح مهدي، وفي السينما إلى حسنني 

الهاني، وفي التأليف املوسيقي إلى عالء مجيد.

من الموصل
انتهت اللعبة

جوائز اإلبداع

وقــــع الشــاعر والـــــــروائي حمــــــــــــــــيد قاســــم 

روايتــه الجديــدة "ظهــر الســـــمكة"، فــي جلســـــــة 

"گهــوة  بمقهـــــى  ثقافيــة 

وكتــاب".

وحضــر الجلســة نخبــة مــن 

ــي  ــني ومحب ــني والفنان املثقف

القــاص  لهــا  األدب، وقــدم 

املختــار،  حميــد  والروائــي 

أهميــة  عــن  تحــدث  الــذي 

ــة  ــت مرحل ــي دون ــة الت الرواي

حيــاة  مراحــل  مــن  مهمــة 

مرحلــة  وهــي  العراقيــني، 

فــي  أثــرت  التــي  الحــرب 

املجتمــع وأســهمت بتدميــره.

 the  ( قاعة  على  افتتح  

gallery( في بغداد معرض 

الفوتوغرافية  للصور 

يكن  ولم  املوصل(.  )من 

املوصل(  )من  معرض 

مجرد معرض فوتوغرافي 

في  تحمل  رسالة  بل 

طياتها الكثير من املشاعر 

املوصل  تجاه  واألحاسيس 

إذ  العزيزة،  الحدباء 

 6٠ من  اكثر  املعرض  ضم 

صورة وثقت مدينة املوصل 

اإلنسانية  جوانبها  بكل 

والجمالية.

ظهر السمكة



دون  املحاضرات  )كونديرا(  وكتب 

الكتابة  في  الحكائي  أسلوبه  عن  التخلي 

الروائية، فكانت جذابة بأسلوبها الرشيق. 

للحديث  املحاضرات  تلك  خصص  وقد 

ثم  خاصة،  ورواياته  عامة،  الرواية  عن 

مقرًا  الرواية(  )فن  عنوان:  تحت  جمعها 

بأن كتابة الرواية هي الفن األكثر أوروبية 

اختار  وقد  تعبيره-  بحسب  العالم-  في 

أيضا،  عنها  وليكتب  مجالها،  في  الكتابة 

وإنه فخور بهذا العمل الذي منحه القدرة 

على رؤية العالم بشكل أفضل.

مصطلح رئيس
إلى  كونديرا-  رأي  في  الفضل-  يعود 

اإلسباني  الروائي  )سيرفانتس( 

في  رئيس  بشكل  أسهم  الذي  الشهير 

من  اإلنسان  إلنقاذ  الرواية  فن  ابتكار 

املصطلح  وهذا  املنسي(،  )الوجود 

)مارتن  األملاني  الفيلسوف  من  استعاره 

)إدموند  تلميذ   ١976-١٨٨9 هيدغر( 

في  املولود   ١9١٨٥-٣٨9 هوسرل( 

)تشيكوسلوفاكيا( بلد )كونديرا(.

نفسه  حشر  اإلنسان  أن  )هيدغر(  وجد 

فغاب  املتخصصة،  املعرفة  أنفاق  في 

تقدم  لم  وبذلك  كليته،  في  العالم  عنه 

التي  الشمولية  النظرة  املعرفة  تلك  له 

يجري  ما  لفهم  امتالكها  عليه  ينبغي 

وتحديدا  األدب-  دور  يأتي  وهنا  حوله. 

املساحات  على  الضوء  إللقاء  الرواية- 

املعتمة حيث ينتظر اإلنسان من يمد له يد 

العون، كيال يغرق في املزيد من الوحشة. 

الرواية  بها  قامت  الجليلة  املهمة  وهذه 

قرون،  ألربعة  امتد  الذي  تاريخها  خالل 

بدليل أنها اكتشفت، )بطريقتها الخاصة 

الوجود  مظاهر  الخاص(،  ومنطقها 

املختلفة: مع ُمعاصري سرفانتس تتساءل 

الرواية عن ماهية املغامرة؛ مع صامويل 

يحدث  ما  سبر  في  تشرع  ريتشاردسون 

عن  الكشف  وفي  اإلنسان  دواخل  في 

بلزاك،  مع  لألحاسيس؛  السرية  الحياة 

مع  التاريخ؛  في  اإلنسان  تجذر  تكتشف 

بقيت  التي  اليومي  أرض  تكتشف  فلوبير 

تولستوي،  مع  مجهولة؛  الحني  ذلك  حتى 

تعكف على تدخل الالمعقول في قرارات 

أيضا  الرواية  وتتوجه  وسلوكه.  اإلنسان 

إلى سبر الزمن: اللحظة املاضية املنفلتة 

مع مارسيل بروست؛ واللحظة الحاضرة 

املنفلتة مع جيمس جويس. 

أحكام أخالقية
وتتساءل الرواية مع توماس مان عن دور 

أعماق  من  قادمة  )وهي  التي،  األساطير 

وجه خطواتنا(. ونحن نكتشف 
ُ

ت األزمنة، 

)كونديرا(  أن  القليلة  السطور  هذه  في 

أوجز تاريخ الرواية- من زاويته الخاصة- 

عن طريق الحديث عن روائييه املفضلني 

ألنهم  بأعمالهم  بتأثره  اعترف  الذين 

كتبوا بمهارة عن اإلنسان الذي تجري في 

الكارثية،  أخطائه  وعن  الدماء،  عروقه 

إلى  الحاجة  دون  السامية،  وفضائله 

ليس  وهذا  أخالقية.  أحكام  إطالق 

برأي  حال-  أي  على  الرواية-  مهمة  من 

بدور  القيام  يرفض  الذي  )كونديرا( 

احتماالت  ترك  ويؤيد  واملرشد،  الواعظ 

التأويل مفتوحة أمام القراء، دون املطالبة 

املطروحة  للموضوعات  حاسمة  بحلول 

بالضرورة. 

حقيقة األمر
بأن  يتقول  من  على  )كونديرا(  ويرد 

أو  الحياة،  على  زائدة  أصبحت  الرواية 

نهاية،  ال  ما  إلى  تستمر  أن  لها  يمكن  ال 

وجود  ة 
ّ
عل كانت  )إذا  يصرح:  عندما 

الحياة  عالم  على  الحفاظ  هي  الرواية 

نسيان  من  حمايتنا  وهي  دوما،  ُمضاء 

اليوم  الرواية  وجود  يكون  أفال  الوجود، 

ضروريا أكثر من أي وقت مضى(؟ 

للجميع،  مقنع  غير  الدفاع  هذا   
ّ

أن ومع 

فإنه يعيد التأكيد بقوله عن الرواية إنها: 

وال  يتوقف..  تاريخها   
ّ

إن بل  تختفي،  )ال 

التكرار،  زمن  إال  التاريخ  هذا  بعد  يبقى 

من  ُمفرغا  شكلها  إنتاج  الرواية  عيد 
ُ

ت إذ 

ال  مكتوم  بموت  إذًا  األمر  يتعلق  روحه, 

يثير انتباه أحد وال يصدم أحدا(. حينها 

في  وجودها-  مبرر  الرواية  تفقد  فقط 

رأي كونديرا- ويغدو ما سيكتب تحت بند 

تحت  األمر  حقيقة  في  ينطوي  ال  الرواية 

تعبيره-  بحسب  أو  األصيل-  الرواية  فن 

تصبح تلك الكتب: )روايات ما بعد نهاية 

الرواية  أن  يعني  الرواية(. وهذا ال  تاريخ 

استنفدت ذاتها تماما، أو أنها لن تقتحم 

فـ:  أخرى،  بطريقة  جديد  من  الحياة 

)من هنا تتولد الرغبة في تجاوز الحدود 

الزمنية لحياة فردية، الحدود التي ظلت 

الرواية إلى اآلن حبيستها، وتتولد الرغبة 

في  عديدة  تاريخية  حقب  إدخال   في 

فضاء هذه الحياة(.

)كونديرا(، عندما  ويبدو أنه لم يخطر لـ

الذي  الصحي  غير  العالم  عن  حدثنا 

فيه  سيكون  أنه  الرواية،  فيه  ستختفي 

ألن  يصلحون  ولكن  جدا،  بائسون  أناس 

وربما  بامتياز!  روائية  شخصيات  يكونوا 

كيشوت(  )الدون  بـ شبيهة  شخصيات 

وهي الشخصية التي نالت إعجابه لدرجة 

بإعجاب  عنها  يتحدث  ما  كثيرا  أنه 

منقطع النظير!.

تتيح لك الراوية كل ما تريد قوله
الكثير  –بطبيعتها-  الرواية  تمتلك 

بثقة:  )كونديرا(  يؤكد  لهذا  لتقوله، 

فرويد،  قبل  الالوعي  الرواية  )عرفت 

ماركس،  قبل  الطبقي  الصراع  وعرفت 

البحث  الفينومينولوجيا-  وطبقت 

قبل  اإلنسانية-  الحاالت  جوهر  عن 

الحذر  علينا  وهنا  الفينومينولوجيني(. 

مقارنتها  ثم  الفقرة،  هذه  قراءة  لدى 

يقول  فهو  نفسه،  للمؤلف  أخرى  بأقوال 

وضعًا  املؤلف  اعتبر  )إذا  آخر:  مكان  في 

اإلنساني  للعالم  جديدًا  إمكانًا  تاريخيًا 

وصف  في  يرغب  سوف  فإنه  له،  وكاشفًا 

للواقع  الوفاء  لكن  هو.  كما  اإلمكان  هذا 

قيمة  إلى  قياسًا  ثانوي،  أمر  التاريخي 

نبيًا،  وال  مؤرخًا  ليس  فالروائي  الرواية. 

إنه مستكشف للوجود وحسب(.

بطريقة  أفكاره  )كونديرا(  وليوضح 

أفضل يفصح عن التركيبة التي يعتمدها 

رواياتي  أبني  )إنني  رواياته:  بناء  أثناء 

األول،  املستوى  في  مستويني:  على  دومًا 

وفوق  الروائية،  الحكاية  بتأليف  أقوم 

في  موضوعات  أطّور  املستوى  هذا 

املوضوعات  تناول  يتم  الثاني،  املستوى 

بال  وبواسطتها  الروائية  الحكاية  داخل 

عن  الرواية  تتخلى  فعندما  انفصال. 

موضوعاتها وتكتفي بسرد الحكاية، فإنها 

تطوير  ُيمكن  وباملقابل،  سطحية.  تصبح 

هذه  الحكاية.  خارج  لوحدها،  موضوعة 

الطريقة في تناول موضوعة ما، أسميها 

إهمال  يعني:  واالستطراد  االستطراد. 

الحكاية الروائية لفترة من الزمن(.

األديب املعروف )ميالن 
كونديرا(، ككل املشاهير في 
عالم األدب، كتب الرواية، 
والى جانبها القصة القصيرة، 
وفي بدايته اصدر مجموعة 
شعرية. وأغلب أحداث رواياته 
تجري في )تشيكوسلوفاكيا( 
حيث ولد عام 1929 ثم اختار 
الهجرة عام 1975 بعد صدامه 
مع الحزب الشيوعي الحاكم 
في بلده آنذاك، ليستقر في 
فرنسا ناشدًا حرية التفكير 
واإلبداع، ثم اختار الفرنسية 
للكتابة بها منذ عام 1995 مع 
روايته )البطء(.

في الرواية يمكنك أن تقول 
كل ما تخشاه!

ميالن كونديرا:

سامر أنور الشمالي 
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)كورونا( لم توقف عجلة 
االبداع العراقي

ثمار الكتب
معرض  وفي  الزبيدي،  ٔاحمد  الدكتور 

ال  الواحد  العام  ٔان  إلى  ٔاشار  حديثه، 

ثقافي  مشروع  الٕنجاز    _ ا 
ً
ٔاحيان  _ يكفي 

املثقف  خلد  في  يدور  فما  معرفي؛  ٔاو 

في  ثماره  يحصد  وقد  عقله،  في  ويعتمل 

الذي  الوحيد  العام  ليكون  ٓاخر،  عام 

ُيذكر على غالف املطبوع، وما سبقه من 

زمني  جندي  هي  أعوام،  بضعة  ٔاو  أعوام 

ما  كتاب  عليها  يشفق  وقد  )مجهول(؛ 

"سيشهد  مضيفًا:  عليه.  فضلها  بذكر 

ٔاعددته  كتاب  طباعة  الجديد  عامنا 

خمس  عليها  مضت  ثقافية  لتجربة 

والروائي  الكاتب  وسيقدمه  سنوات، 

كتاب  وهو  عباس،  حمزة  لٔوي  الدكتور 

حسب  العراقية  الثقافة  في  استثنائي 

الوصف التقديمي.

دعم الثقافة                             
للثقافة  الحكومة  دعم  عن  الحديث  وفي 

ومنتجيها، أوضح الدكتور ٔاحمد الزبيدي: 

همًا  لتشكل  يومًا  كانت  ما  الثقافة  "أن 

وطنيًا ٔاو معرفيًا لكل الحكومات العراقية 

الثقافة(،  )وزارة  فكرة  نشٔات  ٔان  منذ 

)الحكومة(،  وزارة  تعني  كانت  التي 

املعضد  اآليديولوجي  الفكر  لتساند 

موضحًا  ٔافكارها"،  وهيمنة  لوجودها 

ٔانهم –كمثقفني- كانوا ئاملون في النظام 

تمنح  ٔان  الجديد  العراقي  الديمقراطي 

فكرية  وحماية  مباشرًا  دعمًا  الثقافة 

والحديث   – يبدو  لكن  وطنيًا،  وتشجيعًا 

للزبيدي - ٔان الفكر اآليديولوجي ال يفارق 

حكوماتنا، ؤاصبحت وزارة الثقافة رٔاس 

حاجة سياسية لترضي )القّسام الشرعي 

السياسي(.

تقارٌب ثقافي
السنة  في  إنجازه  تم  ما  ٔابرز  بشٔان  ٔاما 

الزبيدي:  ٔاحمد  الدكتور  قال  املاضية، 

ٔاصنافها  -بمختلف  املعرفة  كانت  "كلما 

كلما  املعرفة،  لوجه  خالصة  ومشتقاتها- 

والعثرات،  املعوقات  على  متعالية  كانت 

والكمامات  التجوال  منع  سياسة  فمع 

ثقافيًا  تقاربًا  نجد  االجتماعي،  والتباعد 

املعرفية  الكتب  من  عدد  بصدور  تمثل 

 ،٢٠٢١ العام  خصوصية  جسدت  التي 

للكاتبني  تتجدد(  )حياة  كتاب  ومنها 

حمزة  لٔوي  والدكتور  زكي،  الزهرة  عبد 

)حوارات  ينقل  كتاب  وهو  عباس، 

العراق  ٔان  إلى  ٔايضًا  مشيرًا  كورونا(." 

ضيف  يكون  ٔان  ولى- 
ٔ
اال -وللمرة  شهد 

الدولي  الرياض  معرض  على  شرف 

العراقي  الشاعر  قطف  وكذلك  للكتاب، 

عربية  جائزة  ٔاهم  الساعدي  عارف 

للشعر، ؤانجزت وزارة الثقافة العديد من 

دولية  صفقة  ٔاكبر  منها  املهمة،  املشاريع 

ومنها  مهمة،  عراقية  ٔاثرية  قطع  الٕعادة 

إقامة  وكذلك  كلكامش،  ملحمة  من  لوح 

الثقافة  وزارة  تقيمه  معرفي   مٔوتمر  ٔاول 

الوردي،  علي  مة 
ّ

العال اسم  يحمل  وكان 

الرشيد،  مسرح  افتتاح  إعادة  عن   
ً
فضال

فقد  )البخت(،  تشبه  "الثقافة  مضيفًا: 

تضعف، لكنها ال تموت".

إنجازات فردية
إبراهيم  حيدر  السينمائي  أشار  فيما 

إلى "ٔان الجائحة لم تستطع ثني املثقفني 

املشاريع  ٔاصحاب  من  والفنانني، 

ٔاحالمهم،  تحقيق  عن  الحقيقية، 

التي  الصعبة  الظروف  من  وبالرغم 

ٔامنية  ٔاكانت  سواء  البالد،  على  مرت 

نتاجهم  واصلوا  ٔانهم  إال  اقتصادية،  ٔام 

من  الكثير  فرٔاينا  والفني،  الثقافي 

الكتب  بإصدار  سواء  الفردية  اإلنجازات 

عمال 
ٔ
اال ٔاو  السينمائية،  فالم 

ٔ
اال إنتاج  ٔام 

رٔايي-  -في  "وهي  مضيفًا:  املسرحية،" 

نها أنجزت دون االعتماد 
ٔ
نتاجات مهمة ال

على الحكومة ٔاو مٔوسساتها، وهو ما ئوكد 

ٔان الثقافة في بلدان مثل بلداننا املوبوءة 

بالخراب ما هي إال مشاريع فردية."

استعادة اآلثار                           
للشأن  املتابع  أن  إلى  إبراهيم  ولفت  

من  الكثير  إغفال  يمكنه  ال  الثقافي 

السنة  في  تحققت  التي  اإلنجازات 

ٔاو  الرشيد،  مسرح  إعمار  مثل  املاضية، 

بعض  إعادة  حتى  ٔاو  املتنبي  شارع  تٔاهيل 

إنجازات  تبقى  لكنها  املنهوبة،  ٓاثارنا 

قبل  تنجز  ٔان  يفترض  كان  متٔاخرة، 

ٔاكثر من عقد، ولكن كما قيل سابقًا )ٔان 

ئاتى  ال  أن  من  خير  متٔاخرًا  الخير  ئاتى 

ٔابدًا(، ٔاعتقد ٔانها إنجازات، وبالرغم من 

تقاس  وال  خجولة،  تبقى  ٔانها  إال  ٔاهميتها 

حققها  التي  الفردية  اإلنجازات  بحجم 

مثقفو وفنانو العراق.

 بيروقراطية املٔوسسات
حيدر  السينمائي  يعتقد  جانبه،  من 

الحكومية  املٔوسسات  "ٔان  إبراهيم: 

ال  هذا  لكن  بدورها،  القيام  عن  عجزت 

ونصفق  يدي 
ٔ
اال مكتوفي  نقف  ٔان  يعني 

واحدة  ٔان  ٔاعتقد  بل  الفشل،  لهذا 

الوسطني  في  -كناشطني  مهامنا  من 

هذه  حث  واالجتماعي-  والثقافي  الفني 

للثقافة،  فضل 
ٔ
اال تقديم  على  املٔوسسات 

املستمرة  إخفاقاتها  لتبرير  تركن  ال  ؤان 

ٔاو  املوازنة،  قلة  بينها  من  عدة  بحجج 

استمرار الجائحة." مشيرًا إلى ٔان الثقافة 

في العراق اعتمدت -ومنذ عقود- على ٔان 

يجري إنتاجها بوساطة الدعم الحكومي، 

وهذا ٔاحد ٔاسباب تراجعها، مضيفًا: "كان 

ال بد على الحكومات السابقة والحالية ٔان 

بدعم  املركزية،  ومنتجيها  الثقافة  تمنح 

ببيروقراطية  املرور  دون  مشاريعهم 

ٔاعتقد  لي  بالنسبة  واللجان،  املٔوسسات 

الحقيقي،  والفنان  باملثقف  إيماني  ٔان 

ال  البلد  هذا  ثقافة  سينتجون  هٔوالء  أن 

سواهم".

ٔاغلى املمتلكات
على  فٔاكد  شغيدل  إيهاب  الشاعر  ٔاما 

الثقافية  املراكز  تٔاهيل  إعادة  "أهمية 

ثقافية،  بيئة  أجل  من  الشباب  ومراكز 

ذلك يقع على عاتق املٔوسسات الرسمية، 

انقطاعًا،"  وليست  تواصل  الثقافة  ألن 

ملف  هامشية  من  "وبالرغم  مستدركًا: 

منذ   السياسية  وضاع 
ٔ
اال بسبب  الثقافة 

ن، لكن هذا القطاع 
ٓ
العام ٢٠٠٣ وحتى اال

لربما  فردية  ٔاصوات  قبل  من  يدار  بات 

وأقصد  قريب،  وقت  في  ظاهرة  تشكل 

الخاصة  واملراكز  النشر  دور  ٔاصحاب 

اب ٔاوروبا وقعوا 
ّ

وغيرها." مبّينًا ٔان كبار كت

بيانًا رفضوا فيه تقليل نفقات  قبل ٔاشهر 

كانت  البيان  وفي  كورونا،  بسبب  الثقافة 

ممتلكات  ٔاغلى  هي  )الثقافة  عبارة  ثمة 

ٔاننا  "ٔاظن  )شغيدل(:  يضيف  ٔاوروبا(. 

نحتاج إلى هذا النوع من الخطاب بالرغم 

ٔاجل  من  وذلك  السياسي،  التشوش  من 

صيلة، لتقوم 
ٔ
وضع الثقافة في مكانتها اال

في صنع املفاهيم والرٔوى."

على الرغم من استمرار 
جائحة كورونا التي ضربت 

العالم ٔاجمع، وغيرت 
مسارات الحياة في جميع 

بلدان العالم، وما خلفته من 
تٔاثير اقتصادي واجتماعي 

وثقافي، ٕاال ٔانها لم تقف 
عائقًا ٔامام استمرار إنجازات 

املبدعني العراقيني .
"الشبكة" استطلعت ٓاراء 

عدد من املثقفني والفنانني 
عما تم إنجازه في تلك 

السنة التي مرت بكل 
مصاعبها، وعما يتمنون 

رٔويته ٔاو إنجازه في السنة 
الجديدة 2022..

استطالع: علي عبد الزهرة

الدكتور احمد الزبيدي

حيدر ابراهيم

ايهاب شغيدل
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ذاكــرة الســينما أقــوى
من ذاكرة الفيديو

تاجر  املصري(  عابد  الحاج   ( لـــ

حول  األحداث  وتدور  السيراميك، 

األسرة واملشاكل املعتادة حول السيطرة 

صراع  في  جميلة  تدخل  و  وامليراث، 

وللحفاظ  أخواتها  بني  مكانتها  إلثبات 

كما  أبيها،  ثروة  في  حقها  على 

يعرض اآلن لي مسلسل )ستات 

بيت املعادي( على osn وهو 

مكون من ١٢ حلقة عن عمل 

أجنبي مترجم، كما أشارك 

في مسرحية )في انتظار بابا( 

إخراج سمير العصفوري على 

يشاركني  و  القومي،  املسرح 

و أحمد  أنور  البطولة سماح 

عاشور   مفيد  و  سالمة 

وآخرون. 

*ما العمل السينمائي الذي 

بالوصول  معه  أحسست 

النضج  من  درجة  إلى 

الفني واملهني؟

من  صفر(  )واحد  -فيلم 

قمت  التي  األفالم  أحلى 

له  تجمعت  إذ  بتمثيلها؛ 

عوامل عدة جعلته من أفضل 

الصداقة  عالقة   
ً
أوال أدواري، 

الفيلم  مخرجة  وبني  بيني 

طبيعة  ذكري(،ثم  أبو  )كاملة 

كأم،  هدى(  )البالنة  شخصية 

واألسود،  األبيض  فنون  على  تربت 

طول  من  الخبرة  اكتساب  وتعلمت 

وحديثًا،  قديمًا  الفن،  أهل  مع  العشرة 

وفق  إال  فنية،  حمر  بخطوط  تعترف  ال 

معايير النقد املدروس، وأسس الخضوع 

للرقابة واملصنفات.

وهل  الفني..  مشوارِك  بدأِت  *كيف 

البداية كانت سينمائية أم تليفزيونية؟ 

من  سينمائية  كانت  الحقيقيه  -بدايتي 

عبد  هشام  مع   ) )املقامر  فيلم  خالل 

الحميد و أشرف عبد الباقي ورانيا فريد 

كثير  الحب  من  )قليل  فيلم  ثم  شوقي، 

امليهي،  رأفت  إخراج  من  العنف(،  من 

ثم كانت البداية التليفزيونية من خالل 

من  حوش(  ق 
َّ
)حل ثم  مسلسل)تفاحة( 

مسلسل  ثم  العزيز،  عبد  محمد  إخراج 

)راجل وست ستات ( من إخراج رأفت 

امليهي. 

عن  مختلفة  السينما  مع  البداية  *هل 

البداية مع التليفزيون؟

ألي  األقوى  هي  السينمائية  -البداية 

فنان على جميع املستويات، سواء الفنان 

أو الكاتب أو املخرج؛ وذلك ألن السينما 

تبقى  حني  في  مستمرة،  ذاكرة  لها 

ذاكرة الفيديو ضعيفة ال يمكن مقارنتها 

البداية  أن  كما  السينما.  بذاكرة 

وتمثل  أصعب  تكون  دومًا  السينمائية 

فالنجاح  لذلك  ممثل؛  ألي  كبيرًا  تحديًا 

السينمائي هو األعلى بالطبع. 

تنشغلني  التي  الفنية  األعمال  *ما 

بتصويرها حاليًا؟ 

من  عابد(  )أوالد  مسلسل  اآلن  -أصور 

إخراج  و  الحريري(  تأليف)سماح 

في  عرضه  وسيتم  فريد(  )أكرم 

 ،mbc الــــــــ رمضان املقبل على شاشة 

الكبرى  االبنة  بدور)جميلة(  أقوم  وفيه 

القاهرة ــ محسن حسن 

فنانة شاملة، وضعت بصمتها الفنية األولى عبر السينما، وخاضت تحديات الدراما 
عبر أدوارها املركبة والصعبة في أعمال تليفزيونية متميزة، لم يمنعها خوف التحدي 

والجمهور من إثبات جدارتها وموهبتها التمثيلية فوق خشبة املسرح، كما دفعها حنينها 
إلى امليكروفون الكتشاف قدراتها الصوتية وخبراتها الحوارية كمذيعة ومقدمة برامج، 

ترى في شمولية الفنان كنزًا ثمينًا، وفي عزوبيته خطرًا داهمًا على توازنه النفسي 
ومستقبله اإلنساني.

ر  الفنانةانتصـــا
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وعالقتها بابنها علي)أحمد الفيشاوي( 

الشخصية  لهذه  الدور  أداء  يمثله  وما 

العمل  طاقم  جانب  إلى  كبير،  تحد  من 

النجا  أبو  وخالد  شاهني  إلهام  املتميز 

وحسني  مصطفى  وعفاف  كريم  ونيللي 

مركبًا  الدور  كان  وغيرهم،  اإلمام، 

والحمد  كبير  بنجاح  أديته  لكن  وصعبًا 

لله.

وست  )راجل  في  تجربتك  خالل  *من 

ستات(، هل نجحت مسلسالت )الست 

كوم( في مصر ؟ 

مسلسالت  أنجح  من  املسلسل  هذا   -

الست كوم، لدرجة أننا عملنا منه عشرة 

أي  في  قبل  من  يحدث  لم  و  أجزاء، 

دراما ست كوم، أو أية دراما عربية، أن 

استمرت سلسلتها ناجحة كما هو الحال 

عملنا  ذلك  وقبل  العمل،  لهذا  بالنسبة 

فقط،  أجزاء  خمسة  الحلمية(  )ليالي 

وإلى اآلن املسلسل ناجح جدًا، ويشاهد 

بنسبة عالية جدًا.  

الدراما  مع  تجاربك  لك  أضافت  *-هل 

قدرات فنية مختلفة؟ 

في  فتجاربي  الصحيح؛  هو  -العكس 

الحياة هي التي أضافت النضج والثراء 

الفنان في  الدراما؛ ألن  أدواري في  إلي 

األصل عبارة عن تجربة ذاتية، وخبرته 

وطبعًا  الفني،  أدائه  في  توثر  التي  هي 

املوهبة هي األساس، و هي هبة من الله 

يعطيها ملن يشاء، الى جانب القبول من 

الناس بكل تأكيد.  

عالم  إلى  الدخول  اخترت  ملاذا   *

البرامج التليفزيونية؟ 

مجال  إلى  الدخول  أختر  لم  -أنا 

املجال  ولكن  التليفزيونية،  البرامج 

بداياتي  فمنذ  اختارني،  الذي  هو 

ميول  لدى  وأنا  املبكرة  الفنية 

للميكروفون  محبة  وأنا  إذاعية، 

خاصة،  عشق  عالقة  وبينه  وبيني 

رغم  اإلذاعة  في  للعمل  سجلت  لذلك 

وهذا  والدراما،  بالسينما  انشغالي 

التليفزيوني،  التقديم  باب  لي  فتح  كله 

ثم  ببرنامج)كاريزما(  فبدأت 

من  حصلت  الذي  برنامج)فابريكانو( 

خالله على جائزة أحسن مذيعة في كل 

األعمال الرمضانية خالل موسم عرض 

البرنامج، وهو برنامج تستمر مشاهدته 

حتى اآلن، ثم قدمت برنامج)نفسنة(، 

وبرنامج )بيت ريا وسكينة(.

-* ما رأيك في توظيف عنصر 

هل  السينما..  في  اإلغراء 

هناك مبالغات في هذا 

التوظيف؟

اإلغراء  -مصطلح 

ومثله  محدد،  غير 

السينما  مصطلح 

وأفالم  النظيفة 

ت  نا جا ملهر ا

م  فال أل ا و

التجارية وما 

شابه، وهي 

من  الفائدة  استهالكية  مصطلحات 

ولم  التمثيل،  مهنة  إطار  داخل  ورائها 

وال  السينما،  نقاد  بني  تناولها  يسبق 

حتى بني الصحفيني قديمًا عندما كانت 

القبالت  من  تخلو  ال  الفنية  األعمال 

واملايوهات، ما أفهمه هو أن كل األعمال 

من  للرقابة  تخضع  ونصوصها  الفنية 

معايير  وفق  الفنية  املصنفات  قبل 

التخصص،  أهل  بني  عليها  متعارف 

أن  علينا  لذا 

نحكم على أي عمل فني فقط من خالل 

وحجم  املالبس،  اإلضاءة،  املمثلني، 

موضوعه  وفائدة  املشاهد،  في  تأثيره 

بالنسبة للمجتمع.  

* من هي الشخصيات األكثر تأثيرًا في 

مشوارك الفني؟ 

-الشخصيات األكثر تأثيرًا في مشواري 

فأنا  واألسود،  األبيض  ممثلو  هم 

وسعاد  مرسي  محمود  لتمثيل  عاشقة 

حسني وصالح ذو الفقار وشادية وعمر 

الشريف، فهؤالء جميعًا تأثرت بتمثيلهم 

وأدائهم كثيرًا، وهناك ممثلون وممثالت 

مثل  الشاملة  بتجرتهم  تأثرت  آخرون 

تجارب الفنانني: مديحة يسري وصالح 

وفريد  الصباحي  وماجدة  الفقار  ذو 

قيامهم  الشريف، من حيث  ونور  شوقي 

باإلنتاج ألنفسهم.

-* ما تقييمك للجيل الجديد من املمثلني 

الشباب؟ وهل هناك تواصل بني أجيال 

الفن في مصر؟

املصريني  الفنانني  أجيال  -تواصل 

حاضر على الدوام، فالجيل القديم سلم 

ونادية  عبيد  نبيلة  مثل  بعده  ملن  املجال 

وحسني  الفيشاوي  وفاروق  الجندي 

فهمي وعزت العاليلي ونور الشريف، ثم 

العزيز  عبد  كريم  بعدهم  الجيل  تسلم 

ترك،  وحنان  زكي  ومنى  عز   وأحمد 

مي  الصاعد  الجديد  الجيل  إلى  مرورًا 

موجود،  فالتواصل  وآخرين،  الدين  عز 

وتقييمي  جماعية،  لعبة  عمومًا  والفن 

في  جدًا  أقوياء  أنهم  الجديد  للجيل 

املهنة،  فنحن نحصد مهارات أكثر من 

وقبلها  السينما،  سنوات  من  عام  مئة 

سنوات املسرح؛ لذا فاملهنة عريقة جدًا 

في مصر وترتكز إلى أسس مهنية متينة. 

والفنانة  الفنان  عزوبية  هل  برأيك   *

تؤثر سلبًا في املشوار الفني؟ 

مؤنث(  أو  )مذكر  الفنان  أن  رأيي  في   -

من  فليس  وعائلة،  أسرة  يكّون  أن  يجب 

حياته  فترات  أغلب  يعيش  أن  الجيد 

من  األسرة  ألن  األسري،  نطاقه  خارج 

النفسية  الصحة  ووسائل  معايير  أهم 

واالستقرار، ولكي يحقق الفنان التوازن 

يعيش  كما  يعيش  أن  يجب  النفسي 

منعزلة  جزيرة  في  يحيا  أن  ال  الناس، 

مجهود  كل  أن  والسيما  املجتمع،  عن 

الفنان يرتكز على جهازه العصبي، فهو 

لتجسيد  شخصية  تجسيد  من  يخرج 

ملجهود  يحتاج  ما  وهو  أخرى،  شخصية 

السلبية  طاقاته  إفراغ  يمكن  ال  خرافي 

إال داخل أسرة.

الذي  من  كمهنة،  الفن  مستوى  على   *

يعاني أكثر املمثل أم املمثلة؟ وملاذا؟

املمثل؛  أكثر من  تعاني  التي  -املمثلة هي 

ضعيفة  واملرأة  امرأة،  النهاية  في  ألنها 

الفني  إلى جانب عملها  بطبيعتها، وهي 

الطبيعي  دورها  بأداء  مطالبة  دائمًا 

عن  بعيدًا  والعملية  الواقعية  الحياة  في 

أطفال  وإنجاب  أسرة  تكوين  من  الفن، 

مطالبة  تكون  النهاية  وفي  ورعايتهم، 

ناجحة  وفنية  مهنية  سيرة  بامتالك 

تناديها  وعندما  ناجح،  بيت  وكذلك 

عن  التخلي  إلى  تضطر  فإنها   أمومتها 

مسيرتها املهنية، ولو مؤقتًا.

* في الختام، هل زرت العراق من قبل؟ 

الفني  الوسط  مع  عالقاتك  طبيعة  وما 

العراقي؟

كما  عدة  مرات  العراق  زرت  -نعم، 

يحتفل  وقتها  العراق  وكان  أربيل،  زرت 

عاصمة  بغداد  بكون  كبيرًا   
ً
احتفاال

للثقافة العربية، وهي كذلك في كل وقت 

حقيقة، وهذا البلد جميل جدًا وإن شاء 

بانتظام  سابقًا  كان  مما  أقوى  يعود  الله 

أهله واجتماعهم على قلب رجل واحد.
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الفنانني  كبار  خشبته  على  وقف  فقد 

وفريد  الشريف،  نور  ومنهم  العرب، 

والطيب  فهمي،  وحسني  شوقي، 

املخرج  املسرح  كرم  كما  الصديقي، 

املعروف الراحل يوسف شاهني وعرض 

فيه أهم أعماله: فيلم )إسكندرية ليه(. 

املسرح الذي يشبه الحضن
أعرب املمثل مالك عبد علي عن فرحته 

بإعادة افتتاح مسرح الرشيد بعد إهماله 

ألكثر من ١٨ عامًا.. مبينًا أن هذا الصرح 

منذ  املسرحية  العروض  أجمل  احتضن 

القرن  ثمانينيات  بداية  في  تأسيسه 

باملكان  مرتبطة  ذاكرته  وأن  املاضي، 

للراحل  )الباب(  أبرزها  وبعروض 

أبوابها  تفتح  و)الجنة  محمد،  قاسم 

آخرها  وكذلك  العلي،  ملحسن  متأخرة( 

)تفاحة القلب( لرياض شهيد.

هو  الرشيد  مسرح  كان  مالك:  يضيف   

األوسط،  الشرق  في  معماريًا  األبرز 

وعروضًا  مهرجانات  احتضن  وقد 

العراقية  الثقافة  أغنت  وأجنبية  عربية 

هذه  حتى   
ً
مهمال بقي  لكنه  ومتلقيها، 

السنة حني افتتح املسرح ضمن مهرجان 

بغداد الدولي للمسرح في دورته الثانية، 

قدمتها  التي  الجهود  مالك  وشكر 

العام  ومديرها  واملسرح  السينما  دائرة 

إعادة  في  موسى  حسن  أحمد  الدكتور 

بناء هذا الصرح الحضاري.

غلقت أبواب مسرح 
ُ
ألكثر من ١٨ عامًا، أ

الرشيد  بعد عام ٢٠٠٣، إذ تضّرر املبنى 

متفّحم،  هيكل  إلى  منه  جزء  وتحّول 

يد في 
ُ

لتنتهي حكاية هذا املسرح الذي ش

ثمانينيات القرن الـماضي ليصبح جزءًا 

كما  األخرى،  بغداد  مسارح  من  مهمًا 

أصبح -فيما بعد- مقرًا لدائرة السينما 

واملسرح ملا يملكه من إمكانيات وقدرات 

ات حديثة ومتطورة.
ّ

وأجهزة ومعد

مسرح الكبار..  الجيل الذهبي

فيما قال املمثل املسرحي يحيى إبراهيم 

إن مسرح الرشيد يعد من أقدم الصروح 

أساتذته  عليه  وقف  فقد  الحضارية، 

معهد  في  طالبًا  كان  عندما  الكبار 

الفنون الجميلة، حينها شاهدنا عروض 

الرشيد  يشكل  لهذا  الذهبي،  الجيل 

واملمثل  العراقي  للمسرح  مهمة  ذاكرة 

العراقي، فعودته تمثل عودة الحياة. 

تمثل  املسرح  عودة  أن  إبراهيم  ويبني 

أن  تؤكد  بأجمعه  العالم  الى  رسالة 

الحياة،  صناعة  على  قادر  البلد  هذا 

الثاني  الجزء  إنجاز  يكتمل  أن  متمنيًا 

املسارح  ترميم  يعاد  وأن  اإلعمار،  من 

األخرى.

وأضاف أن الفرق العربية أعجبت كثيرًا 

بهذا املسرح ألنه مشيد بشكل احترافي 

وراق للغاية، الفتًا الى أنه تشرف بالعمل 

في ثالث مسرحيات على خشبة مسرح 

بعودته  وسعيد   ٢٠٠٣ عام  قبل  الرشيد 

له  ستكون  قريبًا  أنه  ذاكرًا  العمل،  الى 

مسرحية جديدة على خشبته. 

رسالة الثقافة والحب للعالم 
إنه  فقال  الطيب  باسم  املمثل  أما 

املسرح  هذا  في  الكثير  تعلموا  وزمالءه 

اليوم  يعود  هو  وها  الفترة،  تلك  في 

أنه،  مضيفا  رصينة،  عروضًا  محتضنًا 

شهده  الذي  االنقطاع  من  الرغم  وعلى 

املسرح العراقي بسبب الظروف التي مر 

البلد، فإن الجمهور اليزال حريصًا  بها 

رسالة  وهذه  واملشاهدة،  املشاركة  على 

على  املعتاشني  وجه  في  وصرخة  مهمه 

السالم  يعشق  شعب  فنحن  الحروب، 

والفن والثقافة. 

 
ً
عمال تقديمه  قرب  عن  الطيب  وكشف 

الوطني،  املسرح  خشبة  على  مسرحيًا 

مع  وتمثيله  خالد،  كحيل  إخراج  من 

وصفا  إياد،  ومحمد  إسماعيل،  غسان 

نجم، وكاثرين هاشم وآخرين.

مؤسس األعمال املسرحية 
جميع  أن  خضير  ياس  املمثل  ويرى 

الفنانني اليوم يسترجعون تلك اللحظات 

عند وقوفهم على الخشبة وهم يقدمون 

ذاكرة  في  مازالت  التي  األعمال  أفضل 

أعالي  )في  ومنها  العراقي،  املتلقي 

الحب( و)الجنة تفتح أبوابها متأخرة( 

و)الهذيان(. ،  

وأضاف أن مسرح الرشيد له وقع خاص 

على  الشاهد  ألنه  املسرحيني  نفوس  في 

عصر ذهبي للمسرح العراقي، مبينًا أن 

وإضاءة  صوت  بتقنيات  يتمتع  املسرح 

هذه  كل  الفنية،  العملية  سير  لتسهيل 

الجوانب تعكس فرحتنا كفنانني بإعادة 

افتتاحه.

آية البهادلي 

تصوير: حسين طالب 

عادت الحياة من جديد إلى 
مسرح الرشيد بعد انقطاع 
دام ألكثر من ١٨ سنة، بسبب 
تدمير بنيته التحتية، 
ليشهد عددًا من الفعاليات 
لعل أبرزها مهرجان بغداد 
الدولي للمسرح. 
يعد مسرح الرشيد واحدًا 
من أهم الصروح الثقافية 
املهمة في بغداد، حيث قدمت 
عشرات العروض املسرحية 
على خشبته، كالتي قدمتها 
الفرقة القومية للتمثيل، 
فضاًل عن العروض املسرحية 
العربية التي قدمت في 
الثمانينيات والتسعينيات، 
املتمثلة بمهرجانات املسرح 
مسرح الرشيد مسرح الرشيد العربي.

يفتح أبوابه متأخراً.. يفتح أبوابه متأخراً.. 
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الحبكة الدرامية
السؤال الذي يطرح نفسه هو:  ملاذا لم ترتِق األعمال  الدرامية 

من  األقل-  -على  العربية  نظيرتها  مستوى  الى  العراقية 

يهربون  العراقيون  بات  وملاذا  واملعالجات؟  الحبكة  ناحية 

الدرامية  األعمال  متابعة  من   
ً
بدال العربية  املسلسالت  الى 

العراقية؟

لهذه  الضخم  التمويل  توفر  رغم  الدرامية،  األعمال  فشل  إن 

مقداد  بطولة  )الهروب(،  مسلسل  في  رأينا  وكما  األعمال، 

مدركني  غير  العمل  صانعي  أن  الى  يعود   -
ً
–مثال الرضا  عبد 

ألبعاد اإلرهاب وأسبابه، وهم يتخيلون أن املسألة هي أن هناك 

مجموعة أشرار متعصبني لفكرتهم يريدون قتل اآلخرين.

مسلسل )الهروب(
لقد ذكرنا مسلسل )الهروب(، دون املرور باألعمال األخرى، 

األعمال،  بقية  ألن  بل  سيئ،  نموذج  املسلسل  هذا  ألن  ليس 

ووفقا ألبسط املعايير املتعارف عليها، ال تمت بصلة إلى الفن، 

وليس بمقدور منتجي هذه األعمال خوض غمار أعمال درامية 

تعالج موضوعة خطيرة مثل اإلرهاب.

الالفت أن الدراما العراقية، وهي تتعامل مع موضوع اإلرهاب، 

كأنها تقدم دعاية ملعجون األسنان، وتقدم لنا اإلرهاب بوصفة 

أقل ما يقال عنها إنها ساذجة ال تحرك انفعاالت شعب اكتوى 

الحلول  عن  ويبحث  الدماء  يدفع  ومازال  اإلرهاب  بلهيب 

للخالص من ويالته.

إن صناع الدراما العراقية يريدون دائمًا )سلق( أعمالهم، 

وسائل  تقدمه  الذي  الخبر  ذلك  هو  اإلرهاب  أن  ويعتقدون 

سوق،  أو  ميدان  في  نفسه  أحدهم  يفجر  عندما  اإلعالم 

هاتفه  رقم  يتوفر  شخص  أقرب  الى  الشاشات  تلك  فتلتفت 

ليفسر ما حدث.

فلسفة اإلرهاب
تتحرك  التي  الدراما 

التضليل  تأثير  تحت 

–قطعًا-  تقدم  لن 

إليه   مهمًا يشد 
ً
عمال

تلك  لكن  الناس، 

نبحث  التي  األفكار 

نتوقعها  لن  عنها 

ال  دراما  صانعي  من 

يفهمون ماهي فلسفة 

اإلرهاب.

وبالطبع فنحن هنا ال 

التي  الجهود  نجحد 

صناعة  في  بذلت 

واستخدام  املؤثرات 

التكنلوجيا، وتلك القدرات التي تضعنا في 

في  رأيناه  ما  وهذا  اإلرهاب،  بيئة  أجواء 

عدد من األعمال العراقية، وبينها بالتأكيد 

مسلسل الهروب، لكن تلك الجهود تحتاج 

الى كاتب عميق ومخرج ذكي، الكاتب هو 

يفعل  ماذا  إذ  األول،  العمل  صانع  بحق 

املخرج أمام نص ساذج وفكرة بسيطة.

إن الشعاراتية والخطاب املباشر ال يثيران 

املشاهد، فهو يمتلك القدرة على التجوال 

وإن  األعمال،  من  متاحة  خيارات  بني 

ما  كل  له  تفسر  فكرة  هو  عنه  يبحث  ما 

أمامه بشكل عميق يخاطب عقله،  يحدث 

قول  هنا  يحضرني  فحسب.  مشاعره  ال 

نعتقد  الغرب  في  "نحن  بودريار  جان  الفرنسي  الفيلسوف 

عليها  القضاء  يمكننا  متعصبة،  جماعات  تنفذه  اإلرهاب  أن 

وإزالتها من الوجود، لكن االمر ليس كذلك طبعًا، فاإلرهاب 

يتعدى مسألة الحقد على مجموعة بشرية والرغبة بتدميرها." 

يمكنها  التي  املتداخلة  األمور  من  جملة  الواقع  في  اإلرهاب 

صناعة تحويل أية مجموعة إلى قوة إرهابية تقتل بال رحمة، 

صحيح أن اإلرهاب في املجتمعات اإلسالمية قائم على فكرة 

اآلخر  قتل  لكن  الديني،  االختالف 

تعالج  ولم  قائمة  املختلف، ظلت فكرة 

بالحرب والسالح فقط.

ومع هذا، فإن ضخامة وتعدد األعمال 

الدرامية العراقية، وإن بدا أنها أعدت 

للعافية،  استردادًا  تؤشر  عجل،  على 

مهمة  محاوالت  هناك  أن  رأينا  إذ 

وجوه  عن  كشفت  عليها،  البناء  يمكن 

وثمة  البطولة،  أدوار  نالت  جديدة 

على  اإلبداعية  اللمسات  من  الكثير 

املؤثرات  واستخدام  التصوير  مستوى 

التكنلوجية. 

املعقودة  اآلمال  فإن  الواقع،  وفي 

الفكرية  معالجاتها  في  وعميقة  رصينة  عراقية  دراما  على 

فاملبدعون  يبررها،  ما  لها  اإلرهاب،  ملوضوعة  والدرامية 

تناولت  رائعة  قصص  تقديم  في  مدهشني  كانوا  العراقيون 

ينخرط  أن  فإما  أمرين:  يستدعي  وهذا  اإلرهاب،  موضوعة 

يعمل  أن  أو  تلفزيوني،  سيناريو  صناعة  في  العراقي  السارد 

التي  الكبيرة  األفكار  من  االستفادة  على  السيناريو  كتاب 

يطرحها الروائيون العراقيون. 

ياسمين العقابي

على الرغم من أن العراق يعد أكبر مسرح عاملي شهد كل قصص اإلرهاب وجرائمه، وأنه 
من أكثر البلدان التي دفعت ثمنًا كبيرًا، ومازالت، في مواجهته، لكن املتابع يرى أن الدراما 

العراقية ظلت بعيدة وقاصرة عن معالجة موضوعة اإلرهاب. وعلى الرغم من املبالغ 
الهائلة التي أنفقت مؤخرًا على عدد من األعمال التلفزيونية، إال أن تلك االعمال لم 

تالمس الوجع العراقي الذي خلفه اإلرهاب في نفوسنا.

هل عالجت الدراما العراقية 
موضوعة اإلرهاب؟
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التقنيات  على  ترتكز  املميزة  أعماله 

صورة  الى  الخيال  تحول  التي  الحديثة 

جعفر  العراقي  املخرج  إنه  متحركة. 

مراد، الذي كان ملجلة "الشبكة العراقية" 

معه هذا الحوار:

ربما  السينما..  إلى  الهندسة  من 

تغيرت  كيف  اليلتقيان،  طريقان  هما 

بوصلتك؟

السينما،  الى  الهندسة  من  فعال   -  

فني،  شغف  لدي  وأنا  طفولتي  منذ 

كنت  إذ  السينما،  مجال  في  والسيما 

املناسبات  وفي  املدرسة،  في  نشطًا 

 
ً
الرسمية كان البد لي من أن أقدم عمال

أو  أغاني  وللطالب،  للمدرسني  فنيًا 

رغم  الهندسة  درست  لكني  مسرحيات. 

هولندا،  في  وأكملتها  حلمي  ليست  أنها 

وبما  البكالوريوس،  على  حصلت  حيث 

على  حصلت  فقد  األوائل  من  كنت  أنني 

اإللكترونية،  الهندسة  مجال  في  عمل 

أحقق  لم  ألني  سعيدًا  أكن  لم  لكنني 

حلمي السينمائي. ذهبت الى هوليود في 

بكيفية  انبهرت  وهناك  سياحية،  جولة 

ذلك  في  انغمست  لذا  األفالم،  صناعة 

في  الحالم  الخيالي  الجميل  العالم 

)يونيفيرسال ستوديو(. من تلك اللحظة 

السينما  فأدرس  مجالي  أغير  أن  قررت 

ظروفًا  واجهت  طبعًا  سينمائيًا،  وأكون 

أن  الى  واجتماعية،  مادية  جدًا:  صعبة 

لم  املوضوع  إليه،  أطمح  الذي  حققت 

 أبدًا.
ً
يكن سهال

االعتماد الذاتي 
هل يمكن الحديث عن سينما عراقية في 

ظل هذه الظروف؟ 

- السينما العراقية تمر بظروف صعبة، 

األسباب،  شرح  في  أدخل  أن  أريد  وال 

من  املوجود  اإلهمال  لكنه  كثيرة،  ألنها 

في  سواء  للسينمائيني،  الثقافة  وزارة  

الخارج،  في  للمقيمني  أو  البلد،  داخل 

ال  لهذا  األفالم.  إنتاج  يحدد  ما  هذا 

ننتج  أن  سوى  أمامنا  طريق  أي  يوجد 

من  واحد  وأنا  ذاتي،  بجهد  أفالمنا 

أعمالهم  ينتجون  الذين  السينمائيني 

بأنفسهم، وطبعًا هذا يصعب األمور ألن 

كبير.  مادي  دعم  الى  تحتاج  السينما 

مهرجانات  في  أشارك  فأنا  ذلك  ورغم 

أفالم  مع  تتنافس  وأفالمي  عاملية 

شركات  ومن  ضخم  بإنتاج  معمولة 

رغم  عليهم،  أتفوق  فخر  وبكل  كبيرة، 

إمكانياتي املادية البسيطة.

املهجر يضم الكثير من املبدعني, برأيك 

لَم يبدع الفنان خارج حدود الوطن؟

خارج  يبدع  أن  ممكن  الفنان   
ً
فعال  -  

كل  يكبر  الوطن  تجاه  حنينه  ألن  الوطن 

مشاعره  على  ينعكس  طبعًا  وهذا  يوم، 

عندما يترجم أحداث العمل على شاشة 

كبيرة، عالوة على الثقافة التي يكسبها 

ونظرتهم  حياتهم  وطريقة  الغرب  من 

تجاه معالجة املواضيع، وأيضًا احتكاكه 

أفالم  ومشاهدة  أوروبيني،  بسينمائيني 

لديه  تولد  التي  الجديدة  املهرجانات 

سواء  مشاعره،  ترجمة  في  أكثر  عمقًا 

أكان كاتبًا أم مخرجًا، لكن هذا ال يمنع 

من وجود سينمائيني في الداخل أبدعوا 

أيضًا في أعمالهم ولهم نظرة جميلة في 

التعبير.

آراء النقاد
ما تأثير املهرجانات السينمائية، املحلية 

وماذا  كمخرج؟  عليك  والدولية،  منها 

يمكن أن تستفيد من املشاركة فيها؟ 

لي  مهمة  األوروبية  املهرجانات   -

تطورًا  أوروبا  في  هناك  ألن  كسينمائي، 

ومواكبة  السينما،  صناعة  في  كبيرًا 

بعيدًا عن حلمه في دراسة الهندسة، وهو الشغوف بالسينما منذ صباه, 
لكن زيارته الى هوليود أوقدت الحلم مجددًا، فعاوده الحنني الى شغفه 
األول، األمر الذي دفعه الى دراسة السينما بحرفية عالية وأتاح أمامه 

االحتكاك بالسينمائيني العامليني، حتى أمسى من املخرجني املهمني، 
وأينما وجد اسمه وجدت الجوائز. 

الشغف الذي أوقدته هوليود

جعفر مراد:

محسن إبراهيم
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أخــــبار فنية

حصد الفيلم العراقي )األنميشن( "النداء األخير وكر الشيطان" للمخرج 

العراقي محمد سليم على املرتبة األولى عامليًا من أصل ٢٠٠ فيلم مشارك 

الفيلم تنامي الظلم في مختلف  يتناول  في مهرجان )ثينك شورت فيلم(. 

الحديث،  العصر  في  دمجا  مختلفني  زمنني  بني  املزج  جرى  إذ  الحقب، 

وسباق البشر في الصراع على الحياة من خالل تنافسهم منذ فترة النشوء 

األولى الى ساعة املمات.

بمناسبة الذكرى الواحدة بعد املئة لتأسيس الجيش العراقي، أطلق الفنان 

محمود الغياث أنشودة وطنية بعنوان "العلم عالي"، من كلمات قصي حسني، 

وتوزيع مهند غازي. تتغني االنشودة، التي أخرجها نصير دزاين، ببطوالت 

الجيش العراقي التي سطرها منذ تأسيسه وحتى اآلن.

سعيدة،  "أحالم  مسلسل  في  دورها  تصوير  يسرا  املصرية  املمثلة  بدأت 

املقرر عرضه في شهر رمضان املقبل. تدور أحداث املسلسل، وهو من تأليف 

الدراما  من  إطار  في  عمرو،  وإخراج  األوقات(  أحلى   - ارة  )نوَّ خليل  هالة 

االجتماعية والتشويق. ويشارك يسرا البطولة كل من غادة عادل ومي كساب 

ونور محمود ونبيل نور الدين، باإلضافة إلى مجموعة من النجوم .

وكر الشيطان        

محمود الغياث

يسرا

أفكاري  أنمي  لكي  التطور ضرورية  هذا 

التي  الحديثة  السينما  معايير  حسب 

تتيح لي فرصًا أكثر كي أشاهدها عندما 

وأيضا  أوروبية،  مهرجانات  في  أشارك 

سماع آراء النقاد والجمهور األوروبي في 

يمنحني  وهذا  إليها،  ونظرتهم  أعمالي 

ثقة أكبر في أن الطريق الذي أسير عليه 

هو طريق صحيح. لهذا فإن املهرجانات 

عالوة  واألفكار،  اآلراء  لتبادل  ضرورية 

على الوقت الجميل الذي أقضيه هناك، 

والتعرف على فنانني وممثلني ممكن أن 

يعملوا معي في أعمالي عندما أحتاجهم.

قواعد السينما
ربما أنك املخرج العراقي الوحيد الذي 

حصد الذهب في غالبية املهرجانات؟

في  كثيرة  مشاركاتي  بأن  أعترف   -  

والسيما  والعاملية،  العربية  املهرجانات 

التي  الجوائز  فإن  لله  والحمد  العاملية، 

املهرجانات  هذه  من  عليها  حصلت 

نجاحي  على  دليل  أقدمه  عمل  كل  عن 

لكن  واملعالجة،  اإلخراج  وفي  بالكتابة 

سينمائيون  يوجد  أنه  ننسى  ال  أن  يجب 

أو  العراق،  داخل  في  سواء  زمالئي 

مشاركات  لديهم  أيضا،  خارجه  في 

في  والسيما  أوروبا،  في  لكن  عديدة، 

اسمي  إن  فخر  بكل  أقولها  بريطانيا، 

املهرجانات  وبعض  هناك،  يتداول  بدأ 

وهذا  لهم،  أقدمها  لكي  أعمالي  تنتظر 

طبعا يسعدني ويجعل ثقتي كبيرة عندما 

تراودني فكرة عمل جديد، مؤخرًا حصل 

في  جائزتني  على  عار(  )وصمة  فيلمي 

قصة  كأفضل  بالبرازيل   rima مهرجان 

وأفضل فيلم وثائقي.

هل  نوعيًا..  تؤثر  ربما  املختلفة  البيئة 

تأثر بهذه   أسلوبك في اإلخراج 
ّ

أن  
ُ

تجد

البيئة؟ 

أنني  - ممكن أن أعتبر نفسي محظوظًا 

درست السينما في بريطانيا عن طريق 

أساتذة كبار بدأت معهم وتعلمت منهم 

ودخلت  الصحيحة،  السينما  قواعد 

وحصلت  بريطانية،  تصوير  أماكن 

عمليًا  املاجستير  وكان  املاجستير،  على 

في  ساعدني  ما  وهذا  نظريًا،  وليس 

العمل  خالل  من  جيدة  خبرة  تكوين 

أحضر  كنت  فقد  عامليني,  مخرجني  مع 

أفالمهم  بعض  تصوير  أماكن  في 

القنوات  في  بعد-  -فيما  عرضت  التي 

البريطانية، نعم البيئة مهمة ولها تأثير 

لكن  املوهبة،  صقل  في  كبير 

 
ً
عمال أخرج  أن  هو  حلمي 

في  العراق،  داخل  في 

بحتة،  عراقية  أماكن 

لدينا  توجد  حيث 

رائعة  تصوير  أماكن 

العراق  يمتلكه  بما 

وأثرية،  ثرية  بيئة  من 

من  يزيد  سوف  هذا 

جمال الصورة في الشاشة 

تتحقق  الله  شاء  إن  الكبيرة، 

هذه األمنية.

حرب الخليج
هل المست تجربتك ما يعانيه الوطن؟ 

- كل أفالمي التي كتبتها وأخرجتها بعد 

مشكالتنا،  عن  تتحدث  كانت  التخرج 

خاصة،  بصورة  وكعراقيني،  كشرقيني 

على  حصل  الذي  التخرج،  فيلم  حتى 

املركز األول، ناقشت فيه الخوف املزروع 

فينا -نحن كعراقيني- من جراء أنظمة لم 

ترحم الشعب، ولم توفر له أقل حقوقه، 

الغرب  نظرة  عن  فيلمًا  أيضًا  عملت 

وللمسلمني،  الشرقيني،  إلى  الخاطئة 

عن  اجتماعيًا  فيلمًا  عملت  وأيضًا 

عذرية املرأة الشرقية، وفيلمي الوثائقي 

األخير، الذي نجح نجاحًا كبيرًا، هنا في 

الشباب  موضوع  ناقشت  حيث  أوروبا، 

الذين رفضوا املشاركة في حرب الخليج 

لذلك تم القبض عليهم وعوقبوا عقوبة 

إلى  ثمنها  يدفعون  مازالوا  شديدة 

-والحمد  األفالم  هذه  كل  اليوم،  حد 

وحصلت  كبيرًا  نجاحًا  نجحت  لله- 

كبير  كم  من على 

 ، ئز ا لجو ا

سم  با و

العراق.

نظر  وزاوية  املعالجة،  وطريقة  التقنية، 

الكالسيكية، هي  واالبتعاد عن  خرج، 
ُ
امل

هذه  تعتمد  هل  أفالمك..  مالمح  أبرز 

الرؤية في جميع أعمالك؟ 

اآلخر،  عن  يختلف  أن  يجب  عمل  كل   -

فكل عمل له نظرة تميزه عن اآلخر، وله 

أبعاد تجعله يكون مميزًا، ويجب أن تكون 

له بصمة، من بداية الفكرة الى الكتابة، 

تجعل  املراحل  هذه  كل  التنفيذ،  الى  ثم 

يومًا  ويكبر  داخلي  في  يختمر  الفيلم 

بعد يوم، الى أن تصبح الفكرة متكاملة 

بالنسبة لي، السيما وأنا أكتب أعمالي، 

عندي،   
ً
مكتمال الخيال  يكون  لهذا 

وأجمل شيء عندما أشاهده على شاشة 

في  وهم  الجمهور  الى  وأنظر  كبيرة، 

في  كان  الذي  الخيال  على  كبير  تركيز 

داخلي وبدأ بفكرة بسيطة, هذا يجعلك 

تشعر بسعادة كبيرة تعطيك طاقة كبيرة 

وقوة لكي تستمر في طريقك.

تعتبرها  التي  السينمائية  أعمالك  أهم 

مفتاح نجاح ألعمالك األخرى؟ 

بصمة،  له  عملته  عمل  كل  بصراحة   -

عمل  كل  أن  إذ  النجاح،  في  خطوة  وله 

تنفيذه،  تم  أن  الى  فترة  معي  عاش 

وسفري  املهرجانات،  في  أيضًا  وعاش 

يشارك  كان  التي  الدول  في  معه  الكثير 

فيها ابتداء من فيلم التخرج "لي فوياج 

ثم  فكتوريا"  الى  "العودة  ثم  الرحلة"  أو 

الطويل  الروائي  وفيلمي  املرآه"،  "خلف 

عار"..  "وصمة  واآلن  إنجليزي"  "فطور 

معك،  صريحًا  أكون  أن  يجب  ولكن 

سايكولوجي،  قصير  فيلم  عندي  يوجد 

"هارمونيكا"،  عنوانه  أفالمي  أول  وهو 

يحمل  فيلم  إنه  لك  أقول  أن  استطيع 

رغم  كبيرًا،  دراميًا  سايكولوجيًا  عمقًا 

أعملها  أمسية  كل  في  لكنه  قصره، 

يكون هو أول فيلم أعرضه قبل األفالم 

األخرى، والغريب أنه أكثر فيلم يحصل 

أينما  الحضور  واهتمام  مناقشة  على 

أذهب.
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

سنان باسم

هوليوود،  هي  لحديثنا  املتصدر  ولعل 

نمطية  صناعة  في  تهدأ  لم  ماكنة 

بقمم  التكسير  أو  التعبئة  مضمونها 

األوهام  بتحويل  وارد  والعكس  فكرية، 

رأسها  وعلى  منها،  المناص  ثوابت  إلى 

التي  الغريبة  والكائنات  النجوم  حرب 

سكانها،  ودحر  األرض  غزو  تبتغي 

استهداف  هو  كله  ذلك  من  واألدهى 

والياتها،  بكل  املتحدة،  الواليات 

األميركي  الفرد  هو  كاملعتاد  واملتصدي 

حد  على  واألرض  بالده  عن  املدافع 

سواء!

وألن األمر، في ما ذكر، قد يحمل جانبًا 

فهذا  والتحليل،  الطرح  قساوة  من 

من  الهوليوودية  الصناعة  خلو  اليعني 

الالفت  أن  إال  الناظر،  تبهج  أيقونات 

إلى  الهادفة  السينمائية  الصناعة  في 

تأسيس الفكرة وجني ثمارها بعد عقود، 

ألفالمها  ومتابع  تابع  جيل  صناعة  هو 

وأفكارها، واملدخوالت املالية من شباك 

املليارات،  عد  من  التتوقف  التذاكر 

  MGMشركة مديري  أحد  لخص  وقد 

في  العمل  قانون  لألفالم  األميركية 

هوليود بقوله: ال تعنيني أكثر من الالزم 

مسألة أي نوع من األفالم ننتج، فالفيلم 

يستهوي  الشركة  هذه  يستهوي  الذي 

جميعًا  هنا  إننا  مكان،  كل  في  الناس 

نحب نوع األفالم الذي ينجح في شباك 

التذاكر."

عن  الحديث  إلى  يجرنا  الحال  هذا 

سخونة  أو  الجاسوسية،  أفالم  في  وفرة 

قطبي  جمعت  التي  الباردة  الحرب 

السوفييتي  االتحاد  وهما  الصراع، 

 Charlie ومنها  املتحدة،  والواليات 

Wilson's War للممثل )توم هانغز(، إذ 

الفيلم إلى معاناة األفغان جراء  يتطرق 

التدخل السوفييتي ليبرز دور السيناتور 

تشارلي ويلسون، واملعروف عنه بأنه زير 

منصب  يشغل  أنه  إلى  باإلضافة  نساء، 

الخارجية،  السياسة  لجنتي  في  عضو 

إذ  السرية،  العمليات  إلى  باإلضافة 

إلى  تؤدي  بأسلحة  األفغان  بتمويل  يقوم 

إسقاط طائرات روسية تشن غارات شبه 

األفغانية،  املناطق  مختلف  على  يومية 

  Red Sparrow فيلم  إلى  باإلضافة 

للممثلة  الحمراء(  )العصفورة  أو 

الذي  لورنس(،  )جنيفر  األميركية 

للمخابرات  أميركي  اختراق  عن  يتكلم 

الروسية، باإلضافة إلى مجموعة أفالم 

يأتي  األوحد  العدو  بأن  لنفسها  تروج 

مايضاف  رغم  والغيره،  الشرق  من 

الجنوبية  أميركا  من  أمثلة  إلى  أحيانًا 

وشقيقتها الوسطى، ومنها كوبا وكوملبيا 

وفنزويال، كل تلك الدول تندرج في إطار 

الهمجية  ومضامينها  املستمر،  العداء 

يحملونه  ما  في  األفراد  مستوى  على 

املتحدة  الواليات  تجاه  دفني  حقد  من 

واضح  هو  وكما  األميركيني،  واألفراد 

في فيلم ARGO من بطولة )بن أفلك( 

الذي يوضح معالم وخفايا ماجرى أثناء 

اقتحام السفارة األميركية في العاصمة 

وكيفية   ،١979 عام  طهران  اإليرانية 

في  األميركية  االستخبارات  دور  إبراز 

اإليرانيني  الستغفال  سيناريو  تكوين 

إجالء  من  والتمكن  ثورتهم،  بداية  في 

أفراد  وإظهار  الرهائن،  وتخليص 

عاٍل  قدر  على  األميركية  االستخبارات 

من الفطنة والذكاء. 

في  آخر  جانب  تحليل  أردنا  ما  وإذا 

وفق  الطبيعية،  األميركية  الرواية 

نرى  فإننا  األفالم،  في  املعتاد  الطرح 

واملال  الفتيات  ملؤها  الوردية  الحياة 

والحرية والضحك والعالقات الجميلة، 

باإلضافة إلى جو من األلفة بني األفراد، 

ما يعني خلق صورة نمطية ليست واقعية 

بالد  في  واملال  الحرية  من  متسع  عن 

مجانًا  وزعت  الصورة  هذه  سام،  العم 

أسست  التي  هوليود،  نتاج  ثنايا  بني 

في  مقبولية  وذات  لها،  مؤيدة  لذهنية 

صفوف الشباب األجنبي، وحتى العربي.

استقدام  بعد  تمامًا  مختلف  األمر  لكن   

العربي  الشباب  من  الهائلة  األعداد 

املخالف  الواقع  أثر  تحدث  والصدمة 

تمامًا ملا ُيسمع .

هي  فتلك  االنتباه،  يجلب  الصياح  وألن 

تصدر  في  قدرتها  حيث  من  هوليود 

ركيكة  أفالم  عبر  السينمائي  املشهد 

في  تقابلها،  الهدف،  وتائهة  املعنى 

اإلسبانية  السينما  األخرى،  الضفة 

باإليطالية  مرورًا  واإليرانية،  واألملانية 

قدمت  والتي  والالتينية،  والفرنسية 

نتاجات من األفالم السينمائية شاركت 

وتحتوي  املهرجانات،  من  العديد  في 

وصبغة  هادفة،  إنسانية  رسائل  على 

ملتابعتها  املشاهد  يتشوق  جميلة  درامية 

والشغف عنوانها.

يبدو،  ما  وعلى  فإننا،  ذكر،  ملا  بتحليلنا 

أمام حكاية ضبابية بقلم جميل ومسعى 

ربحي وفكر يمرر ما يحلو له، والقاع هو 

أبناؤنا ال غير، حينما يعتقدون بما يعطى 

واملثلية  باإللحاد  متمثلة  أفكار  من  لهم 

ذلك  وغير  الجسدي  والتحرر  والفجور 

أفالمهم  في  تقبل  التي  القضايا  من 

وترفض في تكويننا.

هل علينا أن نندهش بعد عقود من 
املتابعة ألفالم هوليود؟ الجواب هنا 
قد ينقسم على نفسه، بني مؤيد 
على األقل، ورافض على األغلب، 
والسبب يعود إلى فهم العمل 
السينمائي من حوار مصاغ بشكل ما، 
الى صورة معبرة وترمز إلى حالة، 
أو بعد إنساني معني، أو ما يحدث مع 
الكثيرين في اللهاث خلف ماكنة 
أفالم تجارية، أو منزوعة النوعية، 
وقضاء ساعتني بمصاحبة الفشار 
في قاعة العرض السينمائي. إذن 
نحن أمام انشطار ثنائي بني متذوق 
ومجترٍّ للعمل السينمائي.

هوليود
رسائل خفية في صورة ناصعة.. 
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مدن  عن  اإلذاعة  حياة  اختالف  *ما 

وعوالم التلفزيون، بني اليوم واألمس؟ 

ذاته،  بحد  وجميل  واسع  اإلذاعة  -عالم 

بفن  متمثلة  خصائص  من  يحمله  ملا 

اإللقاء وسالمة اللغة والنطق، باإلضافة 

التعبيرية،  والحركات  اإليماءات  الى 

دفعة  وتصل  تجتمع  التفاصيل  هذه  كل 

مقبول،  بشكل  املستمع  أذن  الى  واحدة 

يتطلب  بل  السهل،  بالعمل  ليس  وهو 

عن  باختالفه  املذيع،  قبل  من  جهدًا 

خاص  عالم  له  الذي  التلفزيون،  حياة 

به، وجمالية متفردة تتركز في الصورة، 

وهنا يأتي إقناع املشاهد، كما أن األناقة 

والحضور مطلوبان أكثر من اإلذاعة. 

على  مبنيًا  شيء  كل  كان  املاضي،  في 

كان  شيء  كل  سليمة،  وقواعد  أسس 

شخص  أي  يستطيع  وال  "مدروسًا"، 

اجتياز  بعد  إال  املجال  هذا  يخترق  أن 

تغير  الذي  التدريب، واألمر  مراحل من 

هنالك  أن  منصفني،  ولنكن  اليوم، 

هذه،  أيامنا  في  ساطعة  شبابية  وجوهًا 

وهم مثابرون ومجتهدون، لكن يجب أن 

الرقابة  دور  عن  ونتساءل   
ً
قليال نتوقف 

املذيعني  اختيار  في  املختصة  واللجان 

واملقدمني، ذلك أن بعض القنوات ال تأبه 

بتدريب مقدميها وال بتأهيل الشباب بما 

يخص الدورات اإلعالمية.

ذائقة امللتقي
نستمع  عندما  الزحامات،  في  حاليًا،   *

حوارات  لغة  تعجبك  هل  االذاعة،  الى 

هي  ما  على  بقيت  هل  وبرأيك  اليوم؟ 

عليه؟ 

من  تواجهنا  التي  املعضلة  هو  الزحام  ــ 

اإلذاعة  تكون  لربما  لكن  العمل،  والى 

اليه  يلجأ  الذي  الوحيد  الشيء  هي 

السائق ومن معه ليكملوا طريقهم، ومع 

املحلية  اإلذاعات  من  الهائل  الكم  هذا 

واألفكار،  التوجهات  تتنوع  والدولية، 

أنا شخصيا  املتلقي،  وتعتمد على ذائقة 

عالم  تخص  التي  الحوارات  إلى  أميل 

املرأة واملجتمع، وكل ما يتعلق بالنهوض 

كثيرة،  أزرار  هنالك  وبالتالي  بواقعها، 

يمكنك قلب اإلذاعة والتنقل الى أخرى 

إن لم يعجبك الحوار او نوعية البرامج، 

فللجميع حرية التردد واملوجة.

في  الزبيدي  سوسن  اختبر  *من 

اإلذاعة.. وكيف كان يوم االختبار؟ 

 ١9 قبل  الصحافة  في  عاملي  -بدأت 

عام  التلفزيون  الى  انتقلت  ثم  عاما، 

)آدم  برنامج  ومقدمة  كمعدة   ٢٠٠9

الفضائية،  آشور  قناة  في  وحواء(، 

برنامجًا  كان  ألنه  سنوات  خمس  وملدة 

شموليًا، وفي إحدى الدورات اإلعالمية، 

جرى اختياري في عالم اإلذاعة، وكانت 

في  كارلو  مونت  الجميلة:  املحطة  إلى 

في  كصوت  اكتشافي  ثم   ،٢٠١٣ عام 

في  عملي  وبحكم  الفرنسية،  األكاديمية 

)سطور  وبرنامج  الحكومي،  اإلعالم 

النزاهة،  هيئة  عن  الصادر  وقضية(، 

الحواري  البرنامج  اقدم هذا  حني كنت 

ألكثر من ٨ سنوات، وهو برنامج توعوي 

تثقيفي يصب في مكافحة الفساد. 

*احتفلت الدول العربية -قبل أيام- بيوم 

البلد  العراق، هذا  العربية، ومنها  اللغة 

والكلمة  األول  الحرف  منه  انطلق  الذي 

عند  العربية  اللغة  ترين  كيف  األولى، 

مقدمي البرامج واملذيعني؟

-نعم، الشك في أن االحتفال باللغة أمر 

مهم، الهدف منه إيصال رسائل توعوية 

من  الى  ورسائل  اإلذاعة،  خالل  من 

من  يتطلب  ال  برأيي  لكن  األمر،  يهمه 

الفصحى  العربية  اللغة  إجادة  املقدم 

ضرورية  اللغة  سالمة  اإلقناع،  بقدر 

نجد  وبالطبع  اإلخبارية،  النشرات  في 

العديد  يرتكبون  مذيعني  هنالك  أن 

بل  ذنبهم،  ليس  وهذا  األخطاء،  من 

وعدم  املؤسسات  الى  يعود  السبب  إن 

وتأهيلهم  اإلعالمية  بالكوادر  اهتمامها 

بصورة صحيحة.

ابنتي وحبيبتي
أسوار  من  عزت  أساور  هربت  *كيف 

اإلذاعة واجتاحت عالم التلفزيون؟

في  ترافقني  كانت  وحبيبتي،  -ابنتي   

السابعة،  بعمر  وهي  الصحافي  عملي 

مع  اللقاءات  أجري  وانا  وتشاهدني 

وبعدها  الوطني،  املسرح  في  الفنانني 

معي،  تحضر  كانت  التلفزيون  في  حتى 

املجال  هذا  إلى  دخولها  أصبح  لذا 

تصبح  أن  رغبة  لها  فكانت   ،
ً
سهال

وكنت  الفن،  عالم  في  نجمة  ما  يوما 

لكنها  اإلعالم،  عالم  تدخل  أن  أتوقع 

الفنون  معهد  في  تكمل  أن  على  أصرت 

"األولى في قسم  الجميلة وتخرجت فيه 

كلية  في  طالبة  هي  واآلن  اإلخراج"، 

الفنون الجميلة/ مرحلة أخيرة.

عندما  وعناقًا  حارة  دموعًا  *الحظنا 

جائزة  بأول  عزت  أساور  فوز  عن  أعلن 

في حياتها، ما سبب هذه الدموع؟ 

-إنها دموع الفرح ودموع الخوف عليها، 

ال أخفي عليكم أني كنت من املعارضني 

عليها  خوفًا  الفن  مجال  أساور  لدخول 

يشوبه  مجال  ألنه  املشوار،  هذا  من 

التعب والجهد، وأيضا مجال ال يخلو من 

تكون  التي  املنافسة  وأقصد  املنافسة، 

في  فهو  واإلبداع،  التقدم  أمام  عقبة 

أصعب،  واملجتمع  صعب،  مجال  الواقع 

وإنسانية،  نبيلة  رسالة  يقدم  الفنان 

ومشاكل  املجتمع  هموم  عن  ويعبر 

لتسلم  املسرح  أساور  اعتلت  الشباب، 

فعال  وهي  الواعدة،  املمثلة  جائزة 

تستحق، ألنها مثابرة في عملها.

مهمة صعبة
العراقي،  املواطن  أن  تعتقدين  *هل 

في  كما  لإلذاعة  محبًا  زال  ما  اليوم، 

السابق؟ 

يشمله  ملا  خاصة،  جمالية  -للمذياع 

وفقرات  بالطرب  متمثلة  منوعات  من 

املواطن  ومنح  واإلهداءات  الغناء 

الجوائز  هناك  أيضا  الحديث،  حرية 

جمهورًا  املذياع  تمنح  التي  واملسابقات 

الثقافات  مختلفة  شرائح  ومن  متنوعًا 

لكل  أن  باعتقادي  وأنا  والتوجهات، 

وجمهورًا  ومستمعني  جمالية  اذاعة 

جيل  لكن  أذواق،  مسألة  وهي  محبًا، 

األكثر  كانوا  والسبعينيات  الستينيات 

استماعا للمذياع. 

حل  أين  واألحباب..  األمس  *أصدقاء 

حياتك  في  يحضرون  وهل  الدهر..  بهم 

اآلن؟ 

املهام  أصعب  من  األصدقاء  -اختيار 

التي تواجهنا في هذا الزمن، لذا فنحن 

أصدقاء  الى  بالحنني  نشعر  دائمًا 

رحلوا،  أغلبهم  أن  مع  القديم،  الزمن 

لتميزهم  إليهم  أحن  نعم..  هاجروا،  أو 

بالوفاء والحنية، وهو ما قل وندر اليوم، 

الصعبة،  املواقف  تختبرهم  األصدقاء 

لعالقات  فقط  الحياة  أصبحت  واليوم 

صداقات  بوجود  أؤمن  لكني  املصالح، 

حقيقية تشبه الورد الذي ال شوك فيه..

آية منصور 

سحرها عالم اإلذاعة، فاتجهت إليه 

بخطى ثابتة، مثل نخلة عراقية 

باسقة، تقدم البرامج بصوت ساحر، 

يمنح املتلقي الطمأنينة، بعدما بدأت 

مشوارها األول من التلفزيون.

نجحت في تقديم عدد من البرامج 

املهمة التي وجدت صداها بني 

مستمعي اإلذاعة واملتابعني، وخاضت 

تجربة مهمة في إذاعة مونت كارلو.. 

إنها املذيعة ومقدمة البرامج  سوسن 

الزبيدي، وهذا الحوار مع مجلة 

"الشبكة العراقية"..

سعيدة بتجربتي في إذاعة 
مونت كارلو 

سوسن الزبيدي: 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )397397( ( 1515 كانون الثاني  كانون الثاني 20222022 فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya41 40
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أقف  كنت  إليه،  دخولهم  قبل 

املحل  وسط  ساعتها 

فبادرني أحدهم بالسؤال:

  هل أنت صاحب املحل؟! 

أجبت بخوف وتردد وتلعثم: 

ال أنكره، 

نعم انا صا.. ح.. ب.. ال.. م.. ح.. ل. 

 قال  :-  نحن من األمن العامة. 

)كما كنت أتوقع تمامًا(

قلت لهم :- تفضلوا 

قال :- جئنا نبحث على تسجيالت وكاسيتات 

بقواي  أشعر  وأنا  لهم،  لديك.قلت  ممنوعة 

تحمالني،  ماعادتا  قدمّي  أن  أو  تخور، 

تتالعب  عيطاء  نخلة  في  كسعفة  وأرتجف 

تمالكت  حال..  أية  على  الخريف،  رياح  بها 

لهم  وطلبت  استريحوا  لهم:  وقلت  نفسي.. 

باشروا  فقد  معهم..  األمر  ُيجد  الشاي.لم 

مكان  كل  وفي  مباشرة،  والتفتيش  بالبحث 

وزاوية من  زوايا املحل. قال كبيرهم -

تطبع  هل  بصدق،  أجبنا  صارمة-:  بلهجة   

واملحاضرات  الحسينية  األشرطة  وتبيع 

سالم،  كفؤاد  املمنوعني  واملطربني  الدينية 

قحطان العطار، وغيرهم من )الخونة(؟ 

ارتجف  وأنا  له  قلت 

تعليماتكم  نطبق  نحن  ال..  طبعًا  خوفًا:- 

بسقف  معلقان  وقلبي  )وعيني  حرفيًا.. 

تحتها  تضم  التي  اإلنارة  وقاعدة  املحل 

يعلم  ال  التي  عنه(،  يبحثون  مما  عشرات 

سرها سوى الله وأنا وزبائني الثقات، الذين 

أطبع لهم تلك األشرطة تحت جنح الظالم.  

على  املفرزة  كبير  عني  وقعت  لحظات  بعد 

اسم  غالفة  على  مكتوب  كاسيت  شريط 

)سيد فيصل وسيد محمد..)!!

وكأنه  الغضب،  ملؤهما  بعينني  لي  ليلتف 

السيد  كاسيت  وهذا   :
ً
قائال ضالته  وجد 

شيسوي عندك؟! وبال تردد قلت له: أستاذ 

يغنيان  مطربان  هذان 

األطوار الريفية.

ضحكة  اجتر  حينها 

الساده  قائآل:  طويلة 

بالغنة  حتى  شي،  ماخلوا 

حطوا روحهم...

:
ً
ثم سألني اآلخر قائال

تطلع  اللي  الشاعر  مو  انت  يول..   -

لصالح  وتكتب  العلي  باسم  بأغاني 

البحر وياسر البصري وعلي العيساوي؟ 

تنفست  فقط  حينها  نعم..  نعم..   -: له  فقلت 

الصعداء. 

فقال :- لعد انت من ربعنا ..

أجد  أن  املهم  نصكم..  من  ربعكم..  من 

وينتهي  الكبير،  املأزق  هذا  من  مخرجًا 

وخرجت  حدث،  ما  وهذا  بسالم،  االمر 

بزيارة  وعدوني  أن  بعد  األمنية  مفرزتهم 

بهم  لالتصال   هاتف  رقم  تاركني  أخرى 

أصدقائي  بها  يقوم  حفلة  ألقرب  ودعوتهم 

املطربني.

هذه القصة كانت واحدة من آالف القصص 

الكاسيتات  عالم  في  بها  مررنا  التي 

وتسجيالتها. 

واجهة إعالمية                       
–حقًا-  كان  )الكاسيت(  التسجيالت  عالم 

املتعة  من  الكثير  فيه  غريبًا،  عجيبًا  عاملًا 

وتتطلب  والرقي،  والبساطة  والجمال 

يتمتع  أن  صاحبها  من  الكبيرة(  )املحال 

كونه  ممتازة،  وعالقات  وكاريزما  بشعبية 

والشعراء  الفنانني  بني  مهمة  اتصال  نقطة 

على  يواظبون  الذين  اب 
ّ

والكت واألدباء 

منها  تبدأ  التي  األماكن،  تلك  في  الحضور 

تسجيل  او  حفالت  من  الفنية  املشاريع 

جديد(،  )كاسيت  ألبوم  طرح  او  أغاٍن 

لذلك يتودد العديد من املطربني )لصاحب 

يشركها  او  أغانيهم  يبث  كي  التسجيالت( 

ونشرها  بعملها  يقوم  التي  الكوكتيالت  في 

أي  أو  صورته  عرض  مع  مرة،  من  ألكثر 

بوستر له على واجهة املحل، ألنها تسهم في 

التعريف بهم، فقد كانت محال التسجيالت 

تمثل واجهة إعالمية لالنتشار والتسويق. 

مرحلة قاسية
في  لكن  العالم،  هذا  في  سر  صنعة  لكل 

نحتفظ  التي   األسرار  مئات  تلك  صنعتنا 

كبيرة  ملكتبة  امتالكنا  بعضها  من  بها، 

مختلفة  لفترات  الكاسيت(  )أشرطة  من 

ومتنوعة من تاريخ العراق مسجلة بأصوات 

دينية  وخطب  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم 

ملختلف رجاالت املنابر املرموقني  وعشرات 

وعريان  النواب  ملظفر  الشعرية  الجلسات 

الكاطع  اسماعيل  وكاظم  خلف  السيد 

املحال،  من  الحال  دوام  أن  وبما  وآخرين. 

فقد مر العراق، ونحن معه، بمرحلة سوداء 

التي  الحصار  فترة  ومنها  الذكر،  معروفة 

الذي  األمر  البسيط،  املواطن  حياة  أنهكت 

شراء  على  يقوون  ال  الناس  معظم  جعل 

بالك  فما  الرئيسة  الحياتية  متطلباتهم 

بشراء كاسيت؟

العراقي  بذوق  املسألة  تلك  ولتجاوز 

أشرطة  بتسجيل  يقوم  كان  فقد  )السّميع( 

من  مسحها  بعد  مرة،  من  أكثر  الكاسيت 

األشرطة  تأهيل  وإعادة  املسجلة،  مادتها 

املقطوعة ثم يقوم بلصقها بـ )تيب شفاف( 

مرة  للعمل  لتعود  األظافر(  )بصبغ  او 

أخرى!

أجهزة التسجيل
الخاصة  التسجيل،  أجهزة  دخول  قبل 

يكن  لم  الغنائية،  الجلسات  بتسجيل 

عدا  للتسجيل،  ستديو  أي  العراق  في 

بغداد،  إذاعة  ستديوهات 

بدائية  بطرق  نسجل  وكنا 

جدًا عن طريق املسجالت 

)األكاي(. مثل  البسيطة 

التسعينيات  منتصف  وفي 

)ِمكسرات(  دخلت 

العراق،  الى  الصوت 

تأسيس  في  فساعدت 

خاص  ستديو  من  اكثر 

أهمها  من  بغداد،  في 

ستديو الرواد في املنصور، 

في  حكمت  وستديو 

الراحل  وستديو  الشعب، 

وستديو  العبودي،  حميد 

الراحل علي صالح في شارع 

فلسطني، وستديو طالل نعيم قرب القصر 

في  جابر  سعدون  الفنان  وستديو  األبيض، 

منطقة القاهرة . هذا التحول أسهم -بشكل 

كبير- في عمل محال التسجيالت الصوتية 

لكثرة اإلنتاج وغزارته.

نهاية األشرطة الصوتية
وبعد االنفتاح على العالم الخارجي ودخول 

اإلنترنيت )وآه مما فعله بنا هذا اإلنترنيت 

ودخول  التسجيالت  عمل  انحسر  املباح(، 

تبث  كثيرة  ومواقع  الليزرية  األقراص 

زر  ضغطة  فبمجرد  املجانية،  األغاني 

تحصل على ما تحب من األغاني او املواويل، 

التسجيالت  ستديوهات  عمل  تلكأ  وبذلك 

محاوالت  ورغم  وترنح.   والكاسيتات 

والتسجيالت  الستديوهات  أصحاب 

الصوتية الصمود أمام هذا التطور السريع، 

وأصبح  بالفشل،  باءت  محاوالتهم  أن  غير 

الحديث عن شريط الكاسيت من املاضي، 

التسجيالت  محال  من  الكثير  وليتحول 

ويصبح  اإلغالق،  الى  أو  أخرى  مهن  الى 

في  تستعمل  كانت  التي  األجهزة  أغلى  ثمن 

التسجيل، او استنساخ الكاسيت، التي كانت 

تشترى بأرقام )فلكية(، ثمنًا بخسًا.

املهنة  تلك  محبي  بعض  يحاول  ذلك  ورغم 

األشرطة  او  األجهزة  بتلك  االحتفاظ 

الصوتية في بيوتاتهم، حبًا بها وبالذكريات 

السنني،  تلك  طوال  رافقتها  التي  الجميلة 

الذي  الصوتية،  التسجيالت  عالم  يبقى  إذ 

عاملًا  العراقية،  الفنية  بالذاكرة  ارتبط 

خاصًا فيه الكثير من الحكايات.

كاسيت سيد محمد 
كاسيت سيد محمد 

ومفرزة األمن !               
ومفرزة األمن !               

 أربعة رجال، مفتولي 
العضالت، طوال القامة، 
يرتدون مالبس مدنية، 
ترجــــــــــلوا من سيارة 
الندكروز بيضاء، 
وقفوا يتفحصون واجهة 
محل )تسجيالتنا 
الصوتية( في مدينة 
الشعب. 

املحرر مع باسم العلي في التسعينات

املحرر مع جمعة العربي في التسعينات

60

عادل مكي                     
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ســــيــــنــــمــــاســــيــــنــــمــــا

خرج الدانماركي توماس فينتربرج.
ُ
امل

الذكاء الفني

الذي  البلجيكي،  الفيلم  يكتسب  أين  من 

قيمته  الغواصة،  هذه  أزمة  عن  يتحدث 

فيه  نرى  تجعلنا  التي  واإلنسانية  الفنية 

ُمشاهدته  إعادة  بنا  حري  جيدًا  فيلمًا 

مرة  فيه  حدث  ما  وتأمل  عدة،  مرات 

أخرى؟

همة من نهايته 
ُ
إنه يكتسب هذه القيمة امل

فالذكاء  فيلمه؛  خرج 
ُ
امل بها  ختم  التي 

توماس  الدانماركي  للمخرج  الفني 

فينتربرج جعله يربط بمهارة بني املشهد 

وبني  األخير،  ومشهده  الفيلم  في  األول 

على  بالتركيز  عمل  املشهدين  هذين 

االنفجار  هذا  وأثر  اإلنسانية  العالقات 

والروابط،  األسر  من  الكثير  تدمير  في 

البحارة  بني  العاطفية  والعالقات 

زوجاتهم  وبني  املياه،  أسفل  العالقني 

بخوف..  السطح  على  لهم  نتظرات 
ُ
امل

وبيأس وأمل بالغني.

مشهد مثير
الطفل  بمشهد  فيلمه  خرج 

ُ
امل يبدأ 

أرتيمي  الروسي  مثل 
ُ
امل بدوره  ميشا-قام 

املاء  تحت  يغوص  الذي  سبيريدونوف- 

 تحقيق رقم قياسي جديد يخصه 
ً
محاوال

ميخائيل- أبيه  يد  بينما  الغوص،  في 

ماتياس  البلجيكي  املمثل  بدوره  قام 

املاء  داخل  أمامه  ُممتدة  شوينيرتس- 

ليرى الطفل -من خالل ساعة أبيه- املدة 

تحت  يبقى  أن  فيها  له  مكن 
ُ
امل من  التي 

املاء.

رغبته  في  هنا  املخرج  براعة  تتمثل 

بالربط بني هذا املشهد، كأول مشهد في 

يرفض  حينما  النهاية  ومشهد  الفيلم، 

االبن ميشا- داخل الكنيسة- أخذ العزاء 

األدميرال  البحرية  قائد  وُمصافحة 

السويدي  مثل 
ُ
امل بدوره  فالديمير-قام 

كثيرا  تقاعس  الذي  سيدو-  فون  ماكس 

في إنقاذ البحارة، ومنهم أبوه، وبالتالي 

يحمله  أنه  أي  موته،  في  سببًا  كان 

الحظنا  ولعلنا  األب،  موت  في  املسؤولية 

أن املخرج هنا قد نجح -إلى حد بعيد- في 

كانت  التي  الوثيقة  العالقة  عن  التعبير 

تربط الطفل بأبيه، ومدى تعلقه به طوال 

أحداث الفيلم، وانتظاره الطويل له حتى 

يصعد من تحت املاء.

عرض املأساة
بعدما يعرفنا املخرج، من خالل مشهده 

في  البحار  وأبيه  االبن  على  األول، 

تانيا،  وأمه  الروسي،  البحري  األسطول 

بدورها  جديد-قامت  بطفل  الحامل 

ليه   Léa Seydoux الفرنسية  املمثلة 

أفراد  بباقي  تعريفنا  إلى  ينتقل  سيدو- 

في  بدايته  قبل  البحارة  من  الفيلم 

عرض املأساة التي ستأخذ توقيت الفيلم 

الذين  البحارة  إلى  بنا  فينتقل  بالكامل؛ 

لكن  ُمرتباتهم،  تسلم  إلى  يتوجهون 

شيء  أي  نتلق  لم  يخبرونهم:  املوظفني 

من موسكو؛ األمر الذي يجعلهم يسلمون 

ليقول  النقود؛  من  جدًا  القليل  البحارة 

يفترض  الذي  ما  إذن  ساخرًا:  ميخائل 

بنا أن نقتات منه؟

يحرص املخرج، بمجرد هبوط الغواصة 

العديد  توضيح  على  املاء،  سطح  تحت 

محمود الغيطاني

رفض املساعدة الدولية
البحارة  إنقاذ  في  الكامل  التراخي 

-البات  روسيا  رفض  في  اتضح  الناجني 

من  ُمساعدة  أية  تقبل  في  والحاسم- 

حينما  األخرى،  للدول  البحرية  القوات 

وفرنسا،  بريطانيا،  من  كل  عرضت 

على  تحدة، 
ُ
امل والواليات  والنرويج، 

بقيادة  آنذاك،  الروسية  الحكومة 

بوتني،  فالديمير  الروسي  الرئيس 

لكن  البحارة،  إنقاذ  أجل  من  التدخل 

قاطع  بشكل  رفضت  الروسية  الحكومة 

ساعدة خوفًا 
ُ
تلقي أي شكل من أشكال امل

في  ُمضحية  العسكرية،  أسرارها  على 

ذلك ببحارتها.

  بوتني في وجه العاصفة
حينها  الروسي،  الرئيس  بوتني،  واجه 

لم  ألنه  نتيجة  االنتقادات؛  من  الكثير 

يقم بقطع إجازته الصيفية على شاطئ 

تابعة 
ُ
مل موسكو  إلى  يعد  ولم  البحر، 

من  الكثير  تعالى  بعدما  إال  املأساة، 

األصوات التي نددت بخموله؛ األمر الذي 

جعله في نهاية األمر يعود إلى الكرملني، 

ساعدة لإلنقاذ من 
ُ
ويوافق على قبول امل

األسطول البحري البريطاني 

مرور  بعد  ولكن  الكبير،  الضغط  تحت 

األمر  الحادث؛  على  كاملة  أيام  سبعة 

الذي أدى إلى موت البحارة جميعهم في 

نهاية األمر.

حولها  سج 
ُ
ن التي  السياسية،  املأساة  إن 

العديد من األقاويل عن السبب الحقيقي 

مجرد  زالت  ما  الغواصة،  انفجار  في 

السبب  أحد  يعرف  ال  عسكرية  أسرار 

يؤكد  من  فهناك  حدوثها،  في  الحقيقي 

أحد  انفجار  هو  األساسي  السبب  أن 

وهناك  الغواصة،  داخل  الطوربيدات 

الغواصات  إحدى  أن  يؤكد  آخر  قول 

بالغواصة  اصطدمت  قد  األمريكية 

الروسية ما سبب هذا االنفجار، وهناك 

هو  االنفجار  سبب  أن  يؤكد  ثالث  قول 

تم  داخليًا-  وليس  خارجي-  طوربيد 

أن  كما  الخارج،  من  عليها  إطالقه 

في  الغواصة  داخل  للبحارة  حدث  ما 

ومحاولة  االنفجارين،  تلت  التي  الفترة 

داخلها،  ماتوا  أن  إلى  استنجادهم، 

األمر  شيئًا؛  عنه  شخص  أي  يعرف  ال 

خيلة الروائية والسينمائية 
ُ
الذي أثار امل

أحياء  البحارة  فيها  ظل  التي  األيام  عن 

دفع  ما  وهو  إنقاذهم،  في  آملني  داخلها 

ما  تخيل  إلى  السينما  وُصناع  اب 
ّ

الكت

وبالتالي  الفترة؛  للبحارة في هذه  حدث 

رأينا كتاب املؤلف األمريكي روبرت مور 

وهو  للموت"،  "وقت  بعنوان  كان  الذي 

السيناريست  عليه  اعتمد  الذي  الكتاب 

فيلم  صاحب  رودات  روبرت  األمريكي 

فكتب  ١99٨م؛  ريان"  الجندي  "إنقاذ 

أخرجه  الذي  البلجيكي  الفيلم  سيناريو 

مازال البعض يتذكر مأساة غرق الغواصة النووية الروسية "كورسك" عام 2000م في بحر بارنتس 
شمال روسيا، وموت طاقمها بالكامل، البالغ عديدهم 118 بحارًا، بعدما تخاذلت القوات البحرية 
الروسية في إنقاذهم، رغم معرفة القوات البحرية الروسية باالنفجار الذي حدث في الغواصة 

التي تحتوي على مفاعل نووي- بسبب انفجار أحد الطوربيدات على األرجح- لم تتحرك من 
أجل إنقاذ الناجني من طاقمها إال بعد مرور 12 ساعة كاملة، كما أنهم لم تكن لديهم أية غواصات 

لإلنقاذ؛ إذ كانت الغواصتان الرئيستان للبحرية خارج روسيا في ذلك التوقيت.

التي أبعدت بوتين عن المشهد 
السياسي!

كورسك.. 
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ذاكرة المستقبل 

 ورقة في الُنعاس!

كان آلهة سومر في 
بالدنا يمضون أوقاتهم 

في الحروب والنوم. 
 قصة “عشتار” 

َّ
ولعل

مع ذلك الصبي الذي 
ينتمي إلى الشعب، ذي 
“الشعر األسود”، عندما 
كانت نائمة عند منبت 
نخلة سومرية عيطاء، 
تقدم مادة “ما ورائية” 

لفلسفة النوم عند 
األقوام التي شهدت 

فجر البشرية.

"عندما في األعالي، 
لم يكن من اآللهة سوى آبسو أبيهم، 
وممو، وتعامة، التي حملت بهم جميعًا."
)اإلينوما إيليش ــ اللوح االول(

ملاذا ينام اإلنسان؟

ه تعالى الذي ال تأخذُه ِسنة وال نوم.
ّ
 الل

َّ
وَجل

والنوم. لكن   اإلنسان 
ّ

ُمخ العالقة ما بني  الياباني “ميتسوتاكا يوشيكوشي”،  املواطن  ربما ال يعرف 

إلى “ثقافة ما  النوم  يتألف من ثالثة أعراق، تحيل  الذي  اليابان،  الشرقية، ومنها شعب  الشعوب 

ورائية”. ويحضر النوم في كل الكتب الدينية املقدسة. وكل مشتغل على قضايا املوت، تجد في مكتبته 

 
ُ

رفًا أو أكثر، مخصصًا للكتب والبحوث التي تناقش هذه الظاهرة، التي ما تزال مجال بحث ال يريد

والنوم  العظام.  واملصلحني  يقني 
ِّ

والصد لألنبياء  مالزمًا  النوم  وِذكُر  اإلنسان.  عالم  في  ينتهي  أن 

مدخل الفنانني واملخترعني إلى الكثير مما تنعم به البشرية اآلن من تقدم علمي ونهوض حضاري. 

يكفي أن نذكر هنا أن “الحلم” في أثناء نوم اإلنسان، نوع من الوحي، أو ضرب من االتصال بعالم 

املطلق، كما هو مفصل في مستويات الوحي، في كتب الدين.

إبراهيم  النوم واألحالم، ورؤيا األنبياء صادقة، وصادقة أيضًا رؤيا  الكريم يزخر بذكر  والقرآن 

)عليه السالم(، من أنه يذبح ابنه إسماعيل )عليه السالم(. وعندما عزم الرسول األكرم )عليه 

الله وجهه( في فراشه،  ًا )كّرم  عليَّ أبقى  يثرب،  إلى  الهجرة  على  والتسليم(،  الصلوات  آله  وعلى 

وأرسل الله النوم لينيم فرسان الكفار.

في ثقافتنا اإلسالمية يبدو النعاس أحد الجنود العشرة اإللهيني الذين ال قدرة ألحد على مقاومتهم، 

مثل الريح واملاء والنار. ومن آيات الله تعالى الِفتية الذين أووا إلى الكهف مع كلبهم.

أبرز مثقفينا في هذا املستوى: شيخ  نومنا، ومن  يرينا حالنا في  أنه )تعالى(  الربانية  َعم 
ِّ
الن ومن 

سي الَبْصرّي، مولى أنس بن مالك، اإلمام محمد بن سيرين، رحمه 
ْ
اإلسالم أبوبكر األنصاري، األن

الله تعالى، الذي جعل له حاشية دائرية بقلم اإلمام جعفر بن محمد الصادق، فكانا كتابني في كتاب 

واحد.

 مرجعي عند من يحترم العلم والعلماء. ومنذ ظهرت 
ٌ

كتاب محمد بن سيرين: “تفسير األحالم”، ثبت

النزعة العلمية ربط العلماء ما بني املخ والنوم عند اإلنسان، بعدما أجروا تجارب مشهودة على عدد 

النوم عندهم هو  من الحيوانات، دون أن ينسوا الحياة العجيبة لسكان أستراليا األصليني، حيث 

عالم اليقظة.

ألفه  الذي  النوم”  “أسرار  كتاب  في  ذكره  يرد  الذي  “والترهس"  يدعى  أملاني  عالم  هؤالء،  ومن 

“الكسندر بوربلي” وصدر في الكويت تحت رقم “163” في سلسلة “عالم املعرفة”.

ت قدمه عند 
َّ
، بعدما زل

ً
نائمًا ملدة 24 يومًا متواصال الياباني “يوشيكوشي”، فقد بقي  أما املواطن 

 بدفء الشمس، ثم 
ُ

 في منطقة خضراء، وشعرت
ُ

سفح جبل، ليروح في سبات عميق، حيث "سقطت

، وهذا هو كل ما أتذكره."
ُ

نمت

 مجتهد نصيب.
ّ

ولكل

جمعة الالمي

األسطول  منها  يعاني  التي  الظروف  من 

التي  الظروف  وهي  الروسي،  البحري 

بحري،  أسطول  أي  بها  يمر  أن  يمكن  ال 

البداية  مشاهد  مع  تأكيده  عن   
ً
ففضال

أزمات  من  الروسية  الدولة  معاناة  على 

الرواتب  دفع  في  تتأخر  تجعلها  مالية 

لبحارتها، نرى األدميرال جرودزنيسكي- 

 Peter النمساوي  املمثل  بدوره  قام 

يقول  سيمونيشيك-  بيتر   Simonischek

 البحر بعد هبوط 
ً
ألحد الضباط ُمتأمال

تفكيكها  يتم  غواصاتنا  ثلثا  الغواصة: 

تتذكر  هل  الخردة،  قطع  أجل  من 

أقودها؟  كنت  سفينة  أول  "كوتوسوف" 

لقد تخلت عن صواريخها، واآلن توصل 

قاعدتنا  إلى  والخضراوات  اللحم 

هاجمنا  ما  إذا  اآلن  بوليارني،  في 

ترش  أن  للكوتوسوف  يمكن  األمريكيون 

البحرية  القوات  أن  أي  عليهم!  امللفوف 

الفقر  من  لها  يرثى  حالة  في  الروسية 

يجعل  الذي  األمر  الشديدة؛  والحاجة 

وهو  خطيرة،  حالة  في  األسطول  وضع 

تنفجر  حينما  بعد-  -فيما  سنالحظه  ما 

بسبب  نجدتها  يستطيعون  وال  الغواصة 

عدم وجود غواصات صغيرة قادرة على 

ُمتهالكة  واحدة  غواصة  سوى  اإلنقاذ 

في  مرة  غير  تعجز  وبالتالي  تمامًا؛ 

من  وإنقاذ  الغارقة  بالغواصة  االتصال 

بداخلها من الجنود.

االنتظار املميت
في  كانوا  الذين  البحارة  جميع  يموت 

اآلخرون  ويحاول  الغواصة،  ُمقدمة 

جميع  إغالق  ُمؤخرتها  في  الذين 

األخيرة  بالقمرة  واالحتماء  القمرات 

الذين  زمالئهم  إنقاذ  ُمنتظرين  فيها 

على السطح لهم. لعل هذا املشهد، الذي 

بالكثير  يتميز  املخرج،  عليه  حرص 

ألحد  ميخائيل  يقول  حينما  الذكاء  من 

زمالئه الخائفني من أجل طمأنته: "ليو، 

على  أنك  تخيل  إلّي،  انصت  ستنجو، 

محاصرون  أصدقاءك  وأن  السطح، 

كل  إلنقاذهم،  ستحيل 
ُ
امل ستفعل  هنا، 

من  هم  به  سيقومون  لهم  لنفعله  كنا  ما 

كان  املشهد  هذا  إن  نقول  اآلن."  أجلنا 

همة في الفيلم؛ ألنه يؤكد 
ُ
من املشاهد امل

مدى  ميخائيل،  حديث  خالل  من  لنا، 

البحرية  أفراد  قبل  من  واليقني  اإليمان 

ومدى  تقودهم،  التي  بالقيادة  الروسية 

جنودها،  وحياة  سالمة  على  حرصها 

في حني أن األحداث التالية تؤكد لنا أن 

القيادة الروسية ال تعنيها حياة جنودها 

التي  العسكرية  األسرار  تعنيها  ما  بقدر 

ال يجب لها أن تتسرب، أو تعلم عنها أية 

جهة أخرى شيئًا؛ ومن ثم ضحوا بحياة 

أسرارهم  تظل  أن  ُمقابل  في  جنودهم 

العسكرية طي الكتمان!

األسفل،  في  الناجون  الرجال  يحاول 

الحياة  قيد  على  البقاء  الطرق،  بكافة 

إنقاذهم  لحني  ُممكنة  ُمدة  أقصى  إلى 

من قبل قادتهم في األعلى، ولعل املصور 

كان  مانتل"  دود  "أنتوني  اإلنجليزي 

ما  واالنتباه  الفني  والذكاء  املهارة  من 

جميع  وجوه  تبدو  أن  على  حريصًا  جعله 

األزرق  باللون  الغواصة  داخل  مثلني 
ُ
امل

الحاد  النقص  على  وتأكيدًا  منه  داللة 

عرضهم  الذي  األمر  األوكسجني؛  في 

املوت  ببرودة  لإليحاء  كذلك  لالختناق، 

املحيط بهم.

توماس  الدانماركي  املخرج  ينهي  هنا 

على  يكتب  حينما  فيلمه  فينتربرج 

على  آباءهم  فقدوا   
ً
طفال  7١ الشاشة: 

شكل  لنا  ليبني  كورسك؛  الغواصة  منت 

إهمال  بسبب  حدثت  التي  املأساة 

والسيما  وقادتها،  الروسية  الدولة 

بوتني،  فالديمير  الروسي  الرئيس 

كما  بحارتهم.  بشأن  اهتمامهم  وعدم 

البديعة  التصويرية  املوسيقى  تفوتنا  ال 

التي تميزت طوال أحداث الفيلم باللحن 

حدوث  على  الدال  الحزين  الجنائزي 

كذلك  نهايته،  حتى  البداية  منذ  املأساة 

مثلني.
ُ
األداء الجيد لطاقم الفيلم من امل
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يغني لفاضل عّواد مستبشرًا: 

ال خبر ال جفية ال حامض حلو ال شربت، 

الخبر كالو صوانيكم شموع انترست

من الحلوات من كل بيت التمن.. 
َ

والت

ظل  الثانية،  الحرب  أخذته  الذي  خالي 

كل  وفي  القصبية،  النايات  في  حاضرًا 

وعمي،  هو  صورته،  كانت  املهر،  )جفافي( 

أعرف  ال  البيت،  زوار  جميع  تستقبالن 

نضالها  تاريخ  عن  األسرة  تنازلت  كيف 

تحفل  تعد  لم  متى  وال  شهدائها،  ووجوه 

بهذا التاريخ، فبعد خمسة عشر عامًا، وفي 

في  صورتيهما  على  عثرت  خاطفة،  زيارة 

هذين  وجدت  فقد  اتوقعه،  أكن  لم  مكان 

الحروب،  طوتهما  الذين  األعزبني  الشابني 

قد تنازلت األسرة عن صورهما التي لم تعد 

فوجدتهما  الجديد!  البيت  ألثاث  مناسبة 

على  القديمة  األشياء  مخزن  في  متعانقني 

وقدور  والبصل  الثوم  حيث  الدار،  سطح 

الطبخ وبعض الكتب واألثاث القديم والكثير 

ديوانًا  ترك  الذي  عمي  الجرذان!  من 

اسم  له  اختار  قد  كان  يده  بخط  مكتوبًا 

فيه  يقرأ  كان  املنتحر(،  النبي  )مذكرات 

قارئه نهاية ضبابية تشبه تلك التي أحملها 

تمامًا  خالي  غاب  حني  في  ذاكرتي،  في  له 

عن حديث بيتنا الذي قضى فيه الكثير من 

الى  خاطرًا  تمررهم  األغاني  وظلت  األيام، 

مثل  وتستحضرهم  ذاكرتي  وتشق  روحي 

تعويذة تهز الحنني، تنشر األسماء والوجوه 

واألماكن، فيطل كل شيء بخضرته األولى، 

نديًا وهشًا ورطبًا. 

ينطوي الوقت كما األرض، وتتعطر األماكن 

نحو  لحظة-  -في  يقلك  الذي  العطر  بذلك 

فتسمع  مضت،  التي  السنوات  من  املاليني 

صوت الله مغنيًا، 

وهو يبذرنا في أرضه 

ويصب علينا املاء والضوء لنكبر، 

فكبرنا الى حد النسيان، 

وتدق  كلها  الناس  أبواب  يونس  هيام  فتدق 

طفولتي  صديقة  فتطل  ليفتح،  قلبي،  باب 

وهي  الصبا  دروب  من  الراحلة  عمي  وابنة 

ويظل  العنابي،  الشال  أم  يا  معها  تغني 

حراگة  عيون  كل  في  حاضرًا  صوتها 

تصادفني، تلك األغنية التي فاجأتني بأنها 

من  عودتنا  طريق  في  غنتها  حني  تحفظها 

مرقد عمران بن علي بسيارة عمي البيضاء 

گولي  حراگة  عيون  أم  يا  تغني  وهي 

بحزن  أذكرها  أني  غير  نتالگى.  شوگت 

أعمق ونحن جالستني في الباص وهي تغني 

آخر أغنية سمعتها منها: 

حايرة والشوك بني عيونج، 

خايفة تحبني ويلومونج.. 

األغنيات حقا تعاويذ، تصب في دمك الفرح 

والحزن، األغنيات هي الصلوات، فأمي التي 

واظبت على صلواتها في عمر متأخر، كانت 

أذكر  ال  تغني.  كانت  حني  ورأفة  قربًا  أكثر 

أبي يغني، لكني ال أستطيع أن أذكر أمي بال 

أغنياتها، تلك التي تحكي قصصًا عن عشاق 

حفظوا  وال  عهودهم  يصونوا  م 
َ
ول ضاعوا، 

أحالمهم، لكني أجد وجه أمي حاضرًا بكل 

لحسني  الهيل(  انثر  )كوم  أغنية  في  ثقله 

نعمة.  

شهالوات  التمر  طواشات  تشاطر  التي  أمي 

تشاطرهن  املحيا،  سمراوات  العيون، 

مواسم  )آخر  الگصاص  أيام  العمل 

تلقي  في  الصغار-  -نحن  نعمل  فيما  التمر( 

من  )قطع  بجوادر  التمر)عذوق(  عثوك 

أو البالستيك( خصصت  القماش السميك 

التمر  بسل  مهنة  تظل  فيما  الغرض،  لهذا 

النساء  )وهن  الطواشات  مهنة  )تنقيته( 

اللواتي يقمن بجمع ما يتناثر من التمر على 

االرض( واللواتي كن يأتني للعمل باألجرة. 

ومرح،  حلو  حديث  ذوات  الطواشات  كانت 

لكنهن قليالت العمل وبطيئات جدًا، حتى أن 

أمي نهرت أخي األكبر، الذي لم يكمل عمله، 

ويظل متجاذبًا معهن أطراف الحديث، حتى 

حل املساء دون أن ينهي عدد النخالت املقرر 

كان  أخي  النهار.  ذلك  في  گصاصهن 

معذورًا، فحديثهن شهي مثل عيونهن الشهل 

يصفهن  -كما  تمامًا  بالكحل  )الغرقانة( 

في  تنشتل  سوالفهن  وكانت  نعمه-  حسني 

الروح والقلب.  

ورغم أني كنت أفضل سهرة الفلم األجنبي 

بشقيقاتي  نكاية  كلثوم،  أم  أغنيات  على 

تلك  اللواتي كن يحرمنني متعة األفالم في 

السن الصغيرة، فكنت أجلس في حضن أبي 

وأطلب منه أن نتابع نشرة األخبار، في حني 

كن يهمسن لي أن أطلب منه أن يغير القناة 

القناة  على  تغني  الدم-  -ثقيلة  كلثوم  ام  ألن 

كلثوم  أم  أغنيات  حفظت  أني  غير  الثانية، 

الصف  في  معلمتي  أفزع  ما  جدًا،  باكرًا 

أحبك  )حفضل  أغني  سمعتني  حني  الرابع 

تكرار  عن  فنهرتني  أقولك(،  ما  غير  من 

ذلك، بينما تغني ماجدة الرومي أيام سكننا 

في دور املعهد، وأول من ساق صوت ماجدة 

نبراس  الجيران  ابنة  كانت  مسامعي  الى 

أحببت  خاالتها.  من  سماعها  تعلمت  التي 

ماجدة جدا، بنفس القدر الذي أحببت فيه 

طريقة غناء أختي فداء ألغنية )مرة ومرة( 

لرياض أحمد، وكنا على الطريق بني الكوفة 

كان  نرجس،  شتلة  معنا  تمشي  والنجف، 

وكانت  والحب،  بالخيبة  عامرًا  شتاًء  الوقت 

فكان  األرواح،  على  بساطها  تفرش  الحرب 

آخر  يودع  واملدن  القرى  تلك  في  اإلنسان 

الكبير.  التحول  لهذا  ليستعد  ونقائه  براءته 

غنت فداء كما غنت هند منصور في ممرات 

املعهد الفني )زعلي طول أنا وياك(، فكانت 

تبهت لصوتها القلوب وتصفق أحالم، لكني 

أكثر  منير  محمد  بصوت  عالقة  على  كنت 

عرفته  الذي  منير  محمد  العمر،  ذلك  في 

أولى  في  األكبر  أخي  غرفة  في  مسجلة  من 

سنواتي الست، وكان يغني )شبابيك الدنيا 

كلها شبابيك(، منير أول من صور لي جمال 

شكل النوافذ وأنها أوسع من أن تكون مجرد 

حدود  بي  تعبر  شبابيك  كانت  شبابيك، 

في  يهمس  صوت  ليدهسني  مرة  أول  البيت 

تجيء  يمكن  العصفورة  أن  الفيروزية  أذني 

العاشقة  البنت  وأن  لعب(،  كلها  )علبة  بـ 

ترقيه  بعيد  وحبيب  أخضر  تل  من  لها  البد 

بالخرزات الزرق.. 

فاخترعتك أنت.

األغاني التي كنت أكتب كلماتها 
وأخبئها بني دفاتري املدرسية ، حتى 

عرفت بريدك فصرت أدسها في 
ورق مغلف وأدس معها الورد املجفف 

والعطر وخصالت الشعر والكثير 
من القبل التي ال أذكر من أي قلم 

شفاه طبعتها إليك، على األكثر أنه 
كان مسروقًا من زينة أختي، أو ربما 

أعارتني إياه صديقة في املدرسة، 
فمثل هذه األعمال الخيرية كانت 
توجد بني الزميالت، والسيما حني 

يتعلق األمر بحبيب بعيد ال تصله منا 
غير الكلمات وهذي القبل التي تقطر 

بالحرمان وباألغاني الحزينة.

بلجيكا / فلسطين الجنابي                     

شوق على شوق على حبة حب 
م تنتبه 

َ
كانت أزهار تغني في باب الصف، ول

بنظرات  تقصفها  وهي  رزيقة  الست  إلى 

رسالة  أكتب  كنت  الذي  الوقت  في  شريرة، 

ذاكرة  لكن  فيروزية،  أغنيات  أحملها  إليك 

أبعد  حتى  الثانوية،  أيام  من  أبعد  األغاني 

التي  السيارة  في  أصفق  وأنا  خجلي  من 

املدينة،  إلى  األول  الطيني  بيتنا  من  أقلتنا 

املدينة التي أذكر من أغنياتها ذلك الشاب 

الذي كان يتمايل على باب املدخل بني غرفة 

الذي  املمر  اسم  )وهو  والكليدور  الجلوس 

فكان  ببعض،  بعضها  البيت  أجزاء  يربط 

العائلة  جلوس  غرفة  وهو  والهول،  الكليدور 

باالستقبال(،  الضيوف  غرفة  تسمى  فيما 

وبنطلونه  )الخنافس(  بشعره  يتمايل  كان 

الشباب  حب  ترك  العود  نحيل  الجارلس، 

بالضبط  وجهه  أذكر  ال  آثارًا،  وجهه  على 

في  وجدتها  التي  الصورة  خالل  من  إال 

صرة جدتي بعد سنوات طويلة، حني جاءت 

دبابة  سائق  خوذة  يضع  كان  معنا،  لتعيش 

يحيطون  رفاقه  من  ومجموعة  -هو  يربض 

ال  جدًا  ومطمئنني  مبتسمني  كانوا  بفوهتها- 

يكدرهم خاطر الحرب وال املوت وال الفقد، 

جبهة  في  له  صورة  أول  أنها  األرجح  وعلى 

دراسة  إنهائه  بعد  بها  التحق  التي  القتال 

في  إال  عمي  أعرف  لم  والفندقة.   السياحة 

هذه الصورة الضبابية ،وأذكر مالمحه التي 

في  علقت  صورة  من  بعد-  -فيما  حفظتها 

صالة بيتنا، عمي الشاب الذي فقد في أول 

الحرب العراقية اإليرانية، قيل عنه إنه كان 

قيل  وأيضا  األطرش،  فريد  بأغاني  مولعًا 

ذاكرتي  تستحضره  جدًا،  حسن  صوته  إن 

أنغام  لكن  واضح،  غير  وحيد  مشهد  في 

يامزيكا  وحياتك  مزيكا  يا  )مزيكا  أغنية: 

مزيكا(،  يا  نرقص  وعم  حبيبي  مع  خليني 

تنقل إلّي هيأته وهو يدندنها حني كان واقفًا 

الكلمات،  مع  يتمايل  الغرفة  مدخل  باب  في 

العم األصغر،  ثم ال أعرف كيف غاب ذاك 

 ، حتى أنه تعقب كل 
ً
الذي انتظره أبي طويال

أسماء األسرى واملفقودين والشهداء، وحتى 

شيئًا،  مصيره  عن  يعرف  م 
َ
ول األغنيات، 

أرجاء  طاف  قد  عودته  عن  خبرًا  أن  أذكر 

عامًا،  وعشرين  خمسة  من  أكثر  بعد  بيتنا 

خبرًا فزعت له أمي، وطرب له أبي، وبكيت 

له سرًا. كانت مثل تلك األخبار التي يسربها 

عودة  في  ما   
ً
أمال يحيون  لعلهم  اليائسون 

غريب، لكن الغريب ظل غريبًا، حتى نفرته 

أغنية،  تؤرخه  وتظل  والذاكرة،  النفوس 

فاألغنيات هي األخرى تاريخ. 

غرفة  حائط  على  املصلوبة  عمي  صورة 

عشر  أحد  بعد  جاورتها،  التي  االستقبال، 

الذي  خالي  الطيار،  لخالي  صورة  عامًا، 

لسماعه  يضحك  وهو  املطبخ  باب  من  دخل 

صوت أغاني لعرس يقام في القرية، أذكره 

في  تعب  نايًا   
ً
حامال البيضاء  بدشداشته 

حفره وتنظيفه ليصير مناسبًا ألنفاسه، كان 

من ذاكـرة األغاني 
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الهدف والبداية
 MOM" التنموي  الخيري  املشروع  جاء    

مام" بهذا االسم ألكثر من داللة ، إذ أن 

عمومًا،  املرأة  وتمثل  األم،  تعني  )مام( 

وحتى إن كانت غير متزوجة، فهي خطوة 

كله،  املجتمع  تمثل  التي  املرأة  لتمكني 

سواء أكانت أرملة أم مطلقة أم متزوجة 

فرص  وتوفير  متزوجة،  غير  او  فة، 
ّ
معن

عمل لألمهات.. أي النساء عمومًا اللواتي 

الفاصل  الحد  هي  والخياطة  عمل،  دون 

في توفير عمل لهن..

يبدأ املشروع بدورة تدريبية للمرأة "األم" 

سواء  الخياطة،  لتعليم  شهرين  تستمر 

أنها  أم  بالخياطة  ما  خبرة  لألم  أكانت 

جديدة  أنها  أم  بسيط،  بشكل  تعرفها 

هذه  خالل  يتعلمن  إذ  تمامًا،  عليها 

القياسات  وأخذ  التفصيل  كيفية  الدورة 

ضمن  املاكنة  على  والخياطة  والتطريز 

الثامنة  من  األسبوع،  في  أيام  خمسة 

مع  ظهرًا،  عشرة  الثانية  وحتى  صباحًا 

توفير نقل مجاني ووجبة طعام مجانية.

أم  السيدة  املشروع،  مديرة  تتحدث 

اختيار  كيفية  عن  "الشبكة"  لـ  سيف، 

وأهدافه  املشروع  ومميزات  األمهات 

هذا  يدير  متكامل  فريق  "نحن  بقولها: 

فرد  ضمن  وليس  االستثنائي،  املشروع 

واحد مسؤول، إذ أن كل واحد منا يكمل 

يتكون  للمشروع  كربالء  وفريق  اآلخر، 

من مسؤولة مالية ومسؤولة ورشة وباحثة 

املوجودات   األمهات  ومن  اجتماعية 

هناك  كذلك  املشروع،  في  العامالت 

الجودة  عن  مسؤولون  أشخاص  سبعة 

في اإلنتاج، وهو فريق نسوي بحت..  أما 

حسب  فتكون  األمهات  اختيار  طريقة 

املعلومات  دقة  خالل  من  لهن  األولويات 

الفريق،  قبل  من  منهن  تؤخذ  التي 

وكذلك الباحثة االجتماعية، فكل واحدة 

تعاني  التي  املادية  حالتها  حسب  منهن 

أم  مطلقة  أم  أرملة  أكانت  سواء  منها، 

عمل..  او  معيل  بال  خريجة  أم  متزوجة 

االلتحاق  فرصة  منحهن  يتم  ال  لذلك 

اعتباطي،  بشكل  بعدها  والعمل  بالدورة 

لتمكينهن  الفعلية  حاجتهن  حسب  إنما 

في املجتمع باالعتماد على أنفسهن دون 

"بعد  سيف:  أم  تضيف  ألحد."  الحاجة 

من  األم  تقييم  يتم  الدورة  من  التخرج 

والتقييم  بالخياطة،  مختصة  لجنة  قبل 

ال يشمل عمل الخياطة وخطواتها فقط، 

بل السلوك العام لألم من حيث االلتزام 

أثناء الدورة التدريبية، وطريقة تعاملها 

مع  تعاونها  ومدى  األمهات،  باقي  مع 

الجميع وحبها للعمل، لتتحول بعدها األم 

براتب  العمل  في  واملباشرة  اإلنتاج  الى 

شهري ثابت."

بناية وتأهيل
بالتأهيل  يقوم  الذي  املشروع  مكان 

شهداء  حي   - كربالء  في  يقع  واإلنتاج 

املوظفني، ضمن عمارة تتكون من ثالثة 

يتضمن  األول  الطابق  وتشمل:  طوابق 

التي  األلبسة  من  الوطنية  املنتجات  بيع 

أطفال  مالبس  وهي  األمهات،  أنتجتها 

ونساء، ومالبس طبية أيضا، إما الطابق 

هو  الثالث  والطابق  لإلنتاج،  فهو  الثاني 

قسم التدريب لألمهات.

ما يوفره املشروع
التدريبة  الدروة  بعد تخرج األمهات من 

شهري  راتب  أوال  اآلتي:  لهن  سيتوفر 

 ،
ً
قليال والبيع  اإلنتاج  كان  سواء  ثابت، 

براتبها  لذلك  عالقة  فال  تزايد،  في  أم 

حوافز  على  تحصل  إنها  بل  الشهري، 

تشجيعية  فيما لو أنجزت عملها بصورة 

جيدة وبوقت قياسي. ثانيًا ضمان صحي 

الحجة(  )اإلمام  مستشفى  خالل  من 

الصحية  الرعاية  توفير  يتم  حيث 

حساب  على  وعائلتها  لألم  املجانية 

مجانية  يومية  طعام  وجبة  مع  املؤسسة، 

وخطوط نقل مجانية. ثالثًا بناء شخصية 

الباحثة  بمساعدة  مشاكلها  وحل  األم 

مستمرة  محاضرات  مع  االجتماعية، 

األطفال  تربية  عن  مختلفة  ومواضيع 

عليها  واالعتماد  بالنفس  واالعتناء 

والتعبير عن الضغوط التي يتعرضن لها 

والتخلص منها ومن طاقتها السلبية، أي 

أنها تنمية بشرية لهن يوميًا خالل نصف 

الساعة األولى صباحًا قبل العمل.

مشاريع مقبلة
"هدفنا ليس ربحيًا ماديًا فقط، بل كلنا 

املنتج  ودعم  األمهات،  تمكني  في  طموح 

املجتمع."  في  دورهن  وتعزيز  الوطني، 

وهي  سيف  أم  السيدة  انطلقت  هكذا 

في  "نسعى  بقولها:  املقبلة  املشاريع  تؤكد 

اإلنتاج  خط  تثبيت  الى  الجديد  العام 

للمشروع،  فرع  من  أكثر  وفتح  للورشة 

النجف  في  فرع  فتح  على  مقبلون  ونحن 

يقتصر  ال  أن  كذلك  قريبًا،  األشرف 

بل  فقط،  الخياطة  على  )مام(  مشروع 

نسعى أن تكون للطبخ واألكالت الجاهزة 

حصة  البيوت  في  األمهات  تعملها  التي 

الى جانب الخياطة." 

تضيف أم سيف: "كذلك نسعى الى تفعيل 

إذ  الخياطة،  مع  ميد(  )الهاند  مشروع 

بيوتهن  في  األمهات  تصنعه  ما  كل  أن 

كالحياكة  بهن،  خاصة  أعمال  من 

والكوشات  والسالت  اليدوية  واألعمال 

األول  الطابق  في  يعرض  والسيراميك، 

لألمهات  الربح  ويكون  البناية  من 

أم  تختم  ودعمهن."  لتشجيعهن  فقط، 

سيف رحلتها مع "الشبكة" برسالة فريق 

مشروع )مام( بأنه "املشروع الذي يأخذ 

اآلخرون  يعتقد  حيث  من  املرأة  بيد 

بدايتها  لتنطلق  انتهت..  أنها  واملجتمع 

وفرصة  ذاتي  واكتفاء  جديدة  بحياة 

صناعة حياة."

 مشروع خيري نسوي هو األول في العراق، ميزته أنه مخصص لألم، وتقوده األمهات أيضًا.. بدأت 
فكرته منذ عام ٢٠١٨ بتحويل املرأة األم، في مؤسسة السيدة فاطمة، من مستهلكة الى منتجة، لكنه 

أصبح حيز التنفيذ عام ٢٠١٩ عبر فريق كربالء النسوي الذي قاد هذا املشروع  املهم..

 )MOM(
رجاء حسينمشروع بحجم األمومة
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ال تلعن الظالمال تلعن الظالم
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

تسبب  والتنظيم  الرقابة  غياب 

سير  على  قيود  ال  إذ  عارمة،  بفوضى 

الدراجات، وال حساب، فكانت النتائج 

إزهاق أرواح بسبب حوادث الدراجات 

حوادث  املناطق  بعض  في  فاقت  التي 

السيارات.

تهور                 
والستوتات  الدراجات  سائقي  غالبية 

هذا  وبسبب  املتهورين،  الشباب  من  هم 

التهور تحصل العديد من الحوادث، إنه 

بسبب  اإلنسان   يموت  أن  محزن  ألمر 

صبي متهور.

وفاة سائق
ثالثة أبرياء توفوا في الحال ملجرد أنهم 

في  يسيرون  الخطأ  اللحظة  في  كانوا 

الطريق الذي سلكه سائق دراجة متهور.

الباب  في  يعمل  الذي  محمود،  يروي 

سائق  )بطلها(  أخرى  حادثة  الشرقي، 

مراهق لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره 

في  طاعنًا  شيخًا  دهس  )ستوتة(،  يقود 

وحاول  الحال،  في   
ً
قتيال وأرداه  السن 

الشباب  من  مجموعة  لكن  الهروب، 

وسلموه  عليه  القبض  وألقوا  الحقوه، 

الدراجة  سائق  يراجع  الشرطة..   إلى 

محمد تقي عبد، الذي يعمل في خدمات 

دوائر  إحدى  )الدليفري(  التوصيل 

املرور لرفع الحجز عن دراجته  ملخالفته 

السير )عكس االتجاه(.

يريدون  الزبائن  بأن  مخالفته  تقي  يبرر 

وقال  بسرعة،  طلباتهم  إليهم  تصل  أن 

لكسب  الدراجة  يستخدم  من  هناك  إن 

يستخدمونها  آخرين  لكن  الرزق، 

املخيفة  األصوات  وإصدار  للمغامرات 

وهؤالء  األحياء،  سكان  وحتى  للسابلة، 

هم الذين تنبغي محاسبتهم.

أن  حامد  سجاد  الستوتة  صاحب  يروي 

من  املزيد  على  الحصول  في  "طمعه  

يسير  كان  التي  العالية  والسرعة  املال، 

املواطنات،  إلحدى  بصدمة  تسببا  بها، 

وأنا  عدة،  بكسور  إصابتها  عنها  نتج  ما 

مضطر اآلن لدفع تكاليف العالج."

أين إجازة السوق..؟

عامر،  حسام  املرور  عقيد  اصطحبني 

تقاطع  منطقة  عن  مسؤول  ضابط  وهو 

املنطقة  داخل  جولة  في  املنصور، 

الدراجات،  ملشاهدة مخالفات أصحاب 

فأشار  املنصور،  تقاطع  في  وقفنا  حيث 

إلى صحاب  أنظر  الى )العقيد حازم(، 

العقيد،  فاستوقفه  نحونا،  قادم  دراجة 

وتوليت انا األسئلة: ما اسمك؟

-اسمي سجاد أكرم. 

-وملاذا تسير باتجاه معاكس للسير؟ 

يجيب: الزبون ينتظرني ويهددني برفض 

مضطر  فأنا  تأخرت،  اذا  البضاعة 

لذلك. 

حسام(،  العقيد  )نبهه  مخالفة  -لكنها 

فيرد عليه صاحب الدراجة: لكن الزبون 

يضغط علي إليصال البضاعة.

الزبون؟  أم  أهم  الناس  وحياة  -حياتك 

وأين إجازة السوق؟ 

يجيب سائق الدراجة : ال أعرف أن هناك 

إجازات للدراجات.

االلتزام  ضرورة  إلى  العقيد  ينبهه   

بالتعليمات املرورية. 

حمالت تفتيش
عامر،  حسام  العقيد  الى  وبالعودة 

املنصور،  منطقة  عن  املسؤول  الضابط 

يكاد يخلو  أن قاطع مسؤوليته  أكد  الذي 

الى  ذلك  عازيًا  الدراجات،  حوادث  من 

أفراد  بها  يقوم  التي  التفتيش  حمالت 

القاطع واملحاسبة املستمرة للمخالفني.

ال يكاد يمر يوم من دون حادث سير 
تتسبب فيه دراجة نارية أو عربات 
"الستوتة أو التوك تك"، إذ يرتفع 
سنويًا عدد مستخدمي الدراجات 
والستوتات بعد أن استخدمت األولى في 
خدمات توصيل الطلبات من أصحاب 
املطاعم واملحال الى املواطنني، كما ازداد 
استخدام الستوتة في عمليات نقل 
األحمال املحدودة، ويدفع الزحام الذي 
تشهده شوارع بغداد الناس لالعتماد 
على الدراجات والستوتات أكثر من 
السيارات لقدرتها على السير في 
األزقة الضيقة والتخلص من الزحام 
املروري، حيث تغص شوارع بغداد 
بالسيارات. 

الدراجات و"الستوتات".. الدراجات و"الستوتات".. 
تنشــر المــوت فــي الشــوارع       تنشــر المــوت فــي الشــوارع       

 بغداد/ علي غني                    

غالبيتها بأيدي مراهقين..

العميد حيدر كريم حسن

العميد محمد محمود الراوي

العقيد حسام عامر



فنجان محبة

السبق وشرف المهنة

في تصريحات صحفية، قال 
والد العقيد الشهيد ياسر 

الجوراني إن اإلعالم أسهم في 
استشهاد ابنه! وأضاف أنه حني 

خطف في حوض حمرين 
كان يحمل معه هوية )صياد( 
صادرة عن جمعية الصيادين 
العراقية، لكن بعض وسائل 

اإلعالم نشر صورته ومنصبه، 
لذا لم يكن بمقدوره ان ينفي 

حقيقته أمام الظالميني. 

األول  كانون   ١٣ في  نشرت  الخبرية  واملواقع  الصحف  فإن  وبدءًا 

 4 مع  االتصال  "فقدان  عن  أمني(  )مصدر  عن   
ً
ونقال  ٢٠٢١

أشخاص بينهم عقيد في الداخلية خالل رحلة صيد في حمرين، 

املعلومات-  -حسب  "العقيد  أن  ا 
ً
مبين للخطف،"  بتعرضهم  واشتباه 

ضابط في جوازات األعظمية."

 وتناقلت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي، ومن بينها ما 

أنها )وكالة أخبار( الخبر مع صورة الشهيد ومنصبه..  إلى  تشير 

إذن، الخلل في املصدر األمني، الذي لم تشر وسائل اإلعالم الى 

الشهيد  رتبة  وكشف  بالتصريح  )تطوع(  الذي  ومنصبه،  اسمه 

ياسر ومنصبه.. وطاملا نبهنا الى ضرورة أن تكون املصادر األمنية 

يبدو أن هناك من ال يسمع وال يقرأ..  حذرة في تصريحاتها، لكن 

وطبعا هناك )مصادر( تصرح، تحت إلحاح مراسل صحفي يبحث 

عن سبق، وال يهمه ماذا ستكون النتيجة.. 

مما الشك فيه أن السبق الصحفي إنجاز للصحفي، ونقطة لصالح 

كل  ليست  لكن  فيها،  يعمل  التي  الفضائية  أو  الوكالة  أو  الصحيفة 

األخبار األمنية سبقًا، إنما قد يتسبب بعضها بكوارث ومآس.. 

الصحفي  السبق  ألجل  اإلعالم  ووسائل  الصحفيني  بني  التنافس 

يجب أن ال يخرق شرف املهنة، أذكر أني -قبل سنوات- أدنت، من 

 صحفيًا كان أول من وصل الى منزل عائلة في 
ً
خالل مقال، مراسال

الجثث ونشرها على  تل أفرادها بوحشية، وقام بتصوير 
ُ

ق كركوك 

صفحته في الفيسبوك فورًا، غير مباٍل بحرمة املوت وبكمية األلم 

التي سيتسبب بها ألقرباء الضحايا ومحبيهم.. والبد من اإلشارة، 

النجمة،  تلك  او  النجم  هذا  يزورون  الذين  الصحفيني  الى  أيضًا، 

سرير  على  وهما  صورها  بنشر  ويسارعون  املستشفى،  في  وهما 

داخل  تصور  التي  الفضائيات  كاميرات  او  تعبة،  بوجوه  املرض 

املرضى  صور  نشر  بأن  علمًا  املرضى،  صور  وتعرض  املستشفيات 

يحتاج الى موافقة شخصية ألنها من األمور الخاصة جدًا.. 

اإلعالم  وسائل  على  سلطة  واالتصاالت  اإلعالم  لهيئة  كانت  وإذا 

التواصل  مواقع  في  صفحات  على  سلطة  فال  لديها،  املسجلة 

وبعضها،  أخبار،  ووكاالت  صحفية  عناوين  تحت  االجتماعي 

نفسها  األخبار  تنشر  أنها  إال  الصفحات،  عناوين  اختالف  ورغم 

إلكترونية،  جيوش  أنها  يؤكد  ما  بعينها،  سياسية  شخصيات  ضد 

مهنة  شرف  عن  شيئًا  تعرف  ال  )إعالمية(  مواقع  هذه  باختصار 

الصحافة..

نرمين المفتي
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الدراجات  إن  عامر  العقيد  يقول 

مخالفة  لقانون  خاضعة  والستوتات 

لكن  العامة،  الشوارع  في  املركبات 

ليست  األزقة  داخل  الدرجات  حوادث 

تتولى  إنما  املرور،  من صالحيات دائرة 

محاسبتها دوريات الشرطة.

مناشدة إلى هيأة الجمارك
محمد  املرور  عميد  القاطع،  آمر  ودعا  

واملنافذ  الكمارك  هيأة  الراوي،  محمود 

دخول  من  الحد  إلى  الحدودية، 

الحوادث،  لتقليل  والستوتات  الدراجات 

مؤكدًا على أصحابها بضرورة تسجيلها 

العامة،  باملرور  املختصة  الدوائر  لدى 

حال  حالها  النقل  وسائل  من  ألنها 

هناك  أن  الى  الراوي  وأشار  املركبات. 

االبتدائية  املدارس  في  تثقيفية  ندوات 

ضمن  والكليات،  واإلعدادية  واملتوسطة 

لتوعية  لنا،  التابعة  الجغرافية  الرقعة 

االستخدام  مخاطر  عن  الطلبة  أوالدنا 

غالبا  أننا  كما  الوسائل،  لهذه  الخاطئ 

بااللتزام  الدراجات  أصحاب  ننصح  ما 

بنظام املرور والسير باالتجاه الصحيح، 

تسجيل  دوائر  في  دراجاتهم  وتسجيل 

الخوذة  بلبس  إلزامهم  كذلك  املرور، 

حال  في  الدماغ  إصابات  من  لحمايتهم 

انقالب دراجاتهم. ولفت الى أن منطقة 

الكرخ قليلة الحوادث بالنسبة للدراجات 

اإلجراءات  الى  يعود  وهذا  والستوتات، 

غرامة  بفرض  املخالفني،  بحق  املشددة 

تصل  الصحيح  االتجاه  عكس  السير 

دفعت  ما  فإذا  دينار،  ألف   )٢٠٠( الى 

ألف   )١٠٠( الى  تخفف  خالل)7٢(، 

دينار، مضيفًا أن حمالتنا مستمرة ملدة  

)٢4( ساعة يوميًا.

شعبة الحوادث
حيدر  العامة  املرور  عميد  أوضح  فيما   

واإلعالم  العالقات  مدير  حسن،   كريم 

عدد  أن  العامة،  املرور  مديرية  في 

إحصائية   آخر  -بحسب  سنويًا  الحوادث 

خالل عام )٢٠٢٠(- هي)٨٣٣6( حادثة 

اآلونة  في  ولكن  والدراجات،  للمركبات 

األخيرة  جرى إنشاء )شعبة الحوادث(  

السيد  بتوجيه  العامة  املرور  مديرية  في 

الربيعي  طارق  اللواء  العام  املرور  مدير 

 
ً
أوال السنوية  الحوادث  رصد  لغرض 

او  مركبات  كانت  إذا  وفرزها  بأول 

دراجات ورصد أعداد الضحايا وأسباب 

الحوادث. .

ضعف متانة الدراجة
ولفت العميد حسن الى أن مديرية املرور 

لسنة   )٢( رقم  البيان  أصدرت  العامة 

الدرجات  سير  يخص  الذي   )٢٠٢١(

ملا  السريعة  الطرقات  على  والستوتات 

حوادث  كثرة  من  املديرية  هذه  رأته 

الدراجات، أما أسبابها فهي كثيرة، منها 

الى  باإلضافة  الدراجة،   متانة  ضعف 

الدراجات  سائقي  غالبية  سيطرة  عدم 

بصورة  قيادتهم  عند  دراجاتهم  على 

سريعة وتعرضهم ألي عارض مفاجئ.

العامة   املرور  مديرية  أن  على   وشدد   

أصحاب  جميع  بمحاسبة  ملتزمة 

أوراقًا  يمتلكون  ال  الذين  الدراجات 

الشبكة(  )مجلة  خالل   ومن  رسمية، 

الدراجات  أصحاب  إخواننا  نناشد 

باإلسراع في تسجيل دراجاتهم لالبتعاد 

لدينا  توجد  إذ  القانونية،  املحاسبة  عن 

التسجيل  مجمعات  في  خاصة  شعب 

بترقيم  مختصة  الوطني(  )املشروع 

الدراجات وحسب األصول وآليتها  تشبه 

اآللية الخاصة بترقيم املركبات.
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

يوسف المحسن 

أوروك اليوم 
الشمال  إلى  يقع  األثري  أوروك  موقع 

ضمن  السماوة،  مدينة  من  الشرقي 

الخضر،  لقضاء  اإلدارية  الحدود 

األولى،  التاريخ  عصور  إنسان  سكنه  

معابد  يضم 

معبد  مثل:  والشعائر  الطقوس  ألداء 

ريش  وبيت  حيكال،  أوتا  ومعبد  نركال، 

ومعبد  والعبادية،  الدينية  للمناسبات 

الشهيرة  الزقورة  أن  كما  أونيل،  اإلله 

فيه هي واحدة من أهم تلك املواقع حيث 

ترتفع بـثمانية وعشرين مترًا عن سطع 

البحر.

 أحيطت املدينة األثرية بسور بناه امللك 

اندثر.  وقد  عام،   4٠٠٠ قبل  جلجامش 

مرة  ألول  الكتابة  اخترعت  الوركاء  في 

في التاريخ، وُعرفت العجلة التي شكلت 

امليكانيكي  املنظور  في  ثورة 

ابتكرت  كما  والحضاري، 

فيما  األولى.  بصورها  الزراعة  أساليب 

تشير الدراسات إلى أن الوركاء القديمة 

يعينه  شيوخ  مجلس  على  تحتوي  كانت 

قصر  أما   الحكم،  في  للمساعدة  امللك 

امللك كلكامش فيتكون من جدران مربعة 

القصر  منخفض  إلى  تؤدي  وممرات 

 إلى غرفة امللك، وكلكامش الذي 
ً
وصوال

ارتفعت  األرض،  هذه  على  مملكته  شيد 

الكتابة  وتطورت  القصور  أيامه  في 

املسمارية واألختام األسطوانية وتطورت 

مدارس  وبنيت  املواشي  وتربية  الزراعة 

تختص بالعلم في املعابد وشيدت القالع 

العمالقة للحماية وُطورت طرق  البناء. 

 ذوو الرؤوس السود  
للُرقم  املتفرقة  الترجمات  تشير    

أن  إلى  القديمة  الطينية  واأللواح 

السومريني أطلقوا على أنفسهم تسمية 

التسمية  وهي  السود،  الرؤوس  ذوي 

األكديون  عنهم  وتداولها  نقلها  التي 

العراق  وجنوب  وسط  سكان  وصف  في 

استخدموا  أيضا  األكديون  القديم، 

لسهولتها  األكدية  دون  السومرية  اللغة 

على  والكتابة  التدوين  في  ووضوحها 

البردي، وهو ما سجله املؤرخ الشيشاني 

على  يضعون  أنهم  ذكر  الذي  سيمكوغ، 

جلد  من  مصنوعة  طاقية  رؤوسهم 

الجدي. ويشترك مع سيمكوغ عدد كبير 

صاموئيل  مثل  السومريات  علماء   من 

وطه  مورتكارت،  وأنطون  كريمر،  نوح 

وهند  رو،  وجورج  وموسكاتي،  باقر، 

كوك.

 ويورد صاحب كتاب )قصة الحضارة( 

 ٢١٢ ص  األول  جزئه  في  ديورانت  وول 

فيه  يذكر  السومري،  لإلنسان  وصفًا 

أنهم كانوا قصار القامة بأجساد ممتلئة 

 للوراء وعيون مائلة 
ً
وجباٍه منحدرة قليال

وأن  حة، 
ّ
مصف شم  وأنوف  األسفل  إلى 

البعض  لكن  ملتحني،  كانوا  معظمهم 

فيما  الذقن،  حليق  كان  منهم 

ون 
ّ
يحف كانوا  الغالبية 

مالبس  ويرتدون  شواربهم 

ومن  األغنام  جلود  من 

ومآزر  املغزول،  الصوف 

أوساطهم  على  يشدونها 

العلوي  الجزء  ويتركون 

مكشوفًا،  أجسامهم  من 

األيام  ومع 

فيما  الرقبة،  لتغطي  املالبس  امتدت 

حول  مآزر  يضعن  كن  السومرّيات 

خصورهن، واملوسرات منهن كن يضعن 

في  الرقيق  اللنّي  الجلد  من  أخفافًا 

رؤوسهن،  على  وقلنسوات  أقدامهن، 

والقالئد  والخالخيل  األساور  وكانت 

التي  الزينة  هي  والخواتم  واألقراط 

يعكسن بها مكانتهن االجتماعية.  

 عودة لوح كلكامش..
الى  كلكامش  لوح  إعادة  عملية  تشكل   

من  اآلالف  رفقة  العراقي،  املتحف 

القطع االثارية املهربة من العراق خالل 

أن  يمكن  دعم  أكبر  املاضية،  العقود 

بعد  األثري  أوروك  موقع  عليه  يحصل 

قبل  من  إدراجه  على  سنوات  خمس 

ملنظمة  التابعة  العاملي  التراث  لجنة 

والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 

العاملي.  التراث  الئحة  على  )اليونسكو( 

املدّونة،  النصوص  أقدم  يمثل  اللوح 

قبل  الثاني  األلف  الى  تاريخه  ويعود 

ملك  سعي  من  جانبًا  يحكي  امليالد، 

اسمه كلكامش، وهو ابن اإللهة ننسون، 

عن  يبحث  ملك  أسطوري،  بطل  وأبوه 

املكتوبة  امللحمة  أبيات  وتصف  الخلود، 

إلى  تترجم  أن  قبل  السومرية  باللغة 

بأن  أوروك  ملك  العربية،  ثم  األكدية، 

ثلثه إنسان وثلثيه إله، وتتناول النصوص 

أعماله وصفاته ويوميات رعيته.

حيث اخترعت الكتابة ونُُظم الري وخلطات اللون

أوروك .. حضارة لم تكتشف 
كنوزها  

معبد كاريوس بأقواسه وأعمدته املدورة، وزقورة أيننا، واملعبد الحجري، ومعبد كرندش.. 
شواخص مازالت ثابتة في مدينة أوروك اآلثارية منذ ما يزيد على خمسة آالف عام، لكن 
أعمال التنقيب لم تكشف سوى خمسة باملئة مما يعتقد وجوده تحت الكثبان، هي أوروك.. 

مدينة الحضارة األولى.
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جديد  من  األضواء  سلطت  اللوح  إعادة 

على مدينة أوروك األثرية وأعادتها الى 

دائرة االهتمام، وتأمل مديرة اآلثار في 

أن  مشكور  قاسم  إيثار  املثنى  محافظة 

إلتمام  خير  فاتحة  الخطوة  هذه  تكون 

االثرية.  املواقع  داخل  التنقيب  عمليات 

فقط  باملئة  خمسة  إن  قالت  قاسم 

لكن  اكتملت،  قد  التنقيب  أعمال  من 

السائحني  أمام  مفتوحة  االثرية  املدينة 

الوركاء  "مدينة  وتضيف:  والدارسني، 

من  يأتون  الذين  للسياح  حاليًا  مفتوحة 

مهتمون  وهناك  العالم،  دول  مختلف 

سياحية،  ومجاميع  ودارسون  عراقيون 

املرشدين  من  اثنني  خصصنا  وقد 

السياحيني ملرافقة الوفود والزائرين."

اكتمال  "عدم  أن  أضافت  اآلثار  مديرة   

عائقًا،  يعد  امللحقة  الخدمية  املنشآت 

للتطوير  طموحة  خططًا  نمتلك  لكننا 

"أن  على  مشددة  التمويل،"  وبانتظار 

أخطاء املاضي التي أسهمت في سرقة 

إذ  تتكرر،  لن  العراقية  اآلثار  وتهريب 

مواصلة  خالل  من  تالفيها  على  نعمل 

األثرية  للمواقع  الحماية  عمليات 

دوريات  وتسيير  والتراثية  والتاريخية 

وبني  اآلثار  حماية  شرطة  بني  مشتركة 

الحراس املدنيني." 

وأشارت قاسم إلى أن "أغلب التجاوزات 

األثرية  املواقع  على  تحصل  التي 

جهات  من  أو  زراعية،  هي  والتاريخية 

مقصود  غير  منها  والبعض  حكومية، 

فترات  خالل  له،  مخطط  وغير 

هذه  من  البعض  عرضنا  ولقد  سابقة، 

التجاوزات على املحاكم املتخصصة."

    سر االهتمام األملاني..

مئة  أكملت  األملانية  التنقيبية  الفرق    

األثري،  املوقع  في  التنقيب  من  عام 

عدة،  توقفات  شهدت  التنقيب  عمليات 

لكنها نجحت في إظهار هذا الكم الغني 

التي  واملقتنيات  اللقى  ومن   املواقع  من 

تحفل بها املتاحف العراقية. 

تقول مديرة اآلثار، التي سبق لها العمل 

فريق  ضمن  وتسعة  ألفني  العام  في 

األثرية:  أوروك  مدينة  داخل  التنقيب 

"إن األعمال كانت مشتركة بني الخبراء 

وهي  العراقي،  البحثي  والفريق  األملان 

تأهيل  على  نعمل  ونحن  متوقفة،  اآلن 

املوقع،"  في  الخدمية  واملرافق  البنى 

اتفاق  وجود  ذاته-  الوقت  -في  نافية 

املتشابهة بني  واآلثار  اللقى  على تقاسم 

إذ  العراقية،  والحكومة  األملاني  الفريق 

قالت: "كل اللقى األثرية التي ُيعثر عليها 

تسلم إلى املتحف الوطني العراقي كونها 

ملكًا للعراق ولشعبه، وال صحة ملا يجري 

تداوله عن وجود اتفاق مع األملان يضمن 

لهم أي شكل من أشكال استغالل اآلثار 

الهيأة  "ضوابط  أن  مضيفة:  العراقية." 

بالكامل  جددت  والتراث  لآلثار  العامة 

وبما يتناسب مع حماية وحفظ اآلثار."  

موناليزا الوركاء.. 
التي  الصغيرة  األجنحة  من  جناح  في 

الحضاري  املثنى  متحف  يضمها 

مجسمات،  ثمة  السماوة-  مدينة  -وسط 

واآلخر  مقلد  جبسي  منها  البعض 

جمعت  التي  والتماثيل  للقى  أصلي 

ومجسم  صورة  التنقيب،  عمليات  من 

موناليزا الوركاء تعد األكثر جذبًا ألعني 

فتاة  وجه  يمثل  الذي  فالتمثال  الزوار، 

يعد  الرخام،  من  املنحوت  أوروكية، 

هائلة  تاريخية  قيمة  ذات  فنية  تحفة 

إنسان  حضارة  رقي  من  جانبًا  تعكس 

يعود  البشري  الوجه  الرافدين،  وادي 

يبلغ  امليالد،  قبل  الثاني  القرن  الى 

الخبيرة  سنتيمترًا.  عشرين  ارتفاعه 

املواقع  أعداد  "أمام  قالت:  قاسم  إيثار 

بحاجة  نحن  املثنى،  في  األثرية 

كاملة،  بمواصفات  كبير  متحف  الى 

اآلثار  علم  في  التطور  يواكب  نموذجي 

واإلضاءة  الرطوبة  عوامل  ويراعي 

الحالي  الوقت  وفي  األخرى،  واملؤثرات 

التي  التقنيات  هذه  مثل  نمتلك  ال  نحن 

تكفل الحماية الكاملة للقى األثرية."

مخارط  على  املتحف  يحتوي  كذلك 

املباني  أبواب  عند  تدفن  كانت  فخارية 

اسم  فيها  يذكر  امللوك،  يشيدها  التي 

بناه،  الذي  القصر  أو  واملعبد  امللك 

وأواٍن  وجراٍر  اسطوانية  وأختام 

ودمى  الفخار  من  وقبور  وكؤوس 

حياتية  مشاهد  تمثل  أيضًا  فخارية 

وصحونًا  وزمزميات  ومباخر 

ألسد  تمثال  ينتصب  فيما  وقالئد، 

حجر  من  مسلة  قرب  مجّوف 

قشت عليها 
ُ
البازلت األسود النقي ن

صورة امللك نبونائيد ودونت أعماله 

التعبدية على وجهها الثاني.

حضارة  كعب  علو  تؤكد  مقتنيات    

بناء  في  األولى  كانت  إنسانية 

األلوان  وخلط  واملعامل  الورش 

وتطويع  الزخرفي  والتشكيل 

الى  تضاف  والنحت،  املعادن 

ونظم  الكتابة  في  ريادتها 

اإلناء  يقدم  إذ  الري، 

 ١٠٥ طوله  البالغ  النذري 

حجر  من  املصنوع  سم 

الذي  األبيض،  الكلس 

ويعود  أوروك  في  وجد 

امليالد،  قبل  الثالث  لأللف 

شرحًا في أربعة حقول أفقية 

قسمت الى: حقل سنابل القمح 

وآخر  الفرات،  ضفاف  على 

يظهر قطيعًا من املاعز واألغنام، 

عراة  رجال  موكب  يمثل  والثالث 

الحقل  وفي  الفاكهة،  سالل  يحملون 

والنذور  الهدايا  تقديم  يجري  الرابع 

مقتنيات  عشتار..  اإللهة  معبد  أمام 

مازالت  هائلة  كنوز  الى  تشير  ونفائس 

أكبر  إنها  قيل  مدينة  في  مكتشفة  غير 

تجمع بشري في تلك الحقبة.  



ني إلى املوضوع هو الحاج أبو حسن 
ّ

ما شد

ماشيًا  :"كنت  التالي  وحديثه  عامًا(   64(

 من ساحة امليدان مارًا بالشورجة، 
ً
راجال

وصلت  حتى  املسافة  تلك  كل  وقاطعًا 

أنني  ورطتي  وكانت  التحرير،  ساحة 

لي  سببت  لتر  بنصف  ماء  قنينة  شربت 

طول  فعلى  أتوقعه،  أكن  لم  كبيرًا  حرجًا 

صحية،  مرافق  أي  أجد  لم  الطريق  هذا 

املطاعم  حتى  أهلية،  وال  حكومية  ال 

وصولي  حني  فاضطررت،  تفتقدها، 

عمومي  تواليت  الرتياد  التحرير،  ساحة 

مقرف وقذر.."

وأسلك  أعود  ألن  الرجل  حديث  دفعني 

ألستكشف  حسن  أبو  سلكه  الذي  االتجاه 

شاهدته،  مما  صعقت   
ً
وفعال الحقيقة، 

ضمن  تتوافر  لم  البسيطة  الخدمة  فهذه 

باملارة  املزدحمة  الكبيرة  املساحة  هذه 

باب  ومن  والعمال،  والتجار  املتبضعني 

الفضول سألت أكثر من مرة عن تواليت 

عمومي فوصف لي البعض طريقه، حتى 

يغرق  عفن  مظلم  دهليز  به  وإذا  وصلت 

وخارجه  داخله  ينتظم  اآلسنة،  باملياه 

دورهم  ينتظرون  الرجال  من  طابور 

ماسة  وبحاجة  حرج  حال  في  وأغلبهم 

للتفريغ، ويا لألسف على هذه الحال، فال 

وال  خاص،  وال  حكومي،  جهد  أي  يوجد 

اإلنسانية  الخدمة  هذه  ر 
ّ
وف متبرع،  حتى 

صحة  أساس  وهي  البسيطة،  املتحضرة 

على  صحي  مرفق  ألي  أثر  فال  املواطن، 

جانبي الشريان الرئيس في بغداد.

 طابور وسط املاخور
الطابور  في  ووقفت  املحَرج  دور  تقمصت 

 دوره 
ً
ألسأل أحدهم وهو يتلّوى مستعجال

ننتظر  أننا  يعقل  "هل  املاخور:  هذا  في 

وسط هذه الرائحة وبقع املاء العفن وهذه 

وهل  حيلة  باليد  "ما  فقال:  ؟"  النجاسة 

املحاسب  رمقني  بينما  ؟"  بديل  هناك 

عدوانية  بنظرة  البوابة  عند  الجالس 

وهو يعنفني: "إن لم يعجبك املكان اذهب 

لكن  ضحكت،  مجاني!!"  فهو  جامع  إلى 

في  البحث  نفسي  في  وحفز  قوله  ني 
ّ

شد

هذه الظاهرة، الخطرة صحيًا، واملخجلة 

التي  الدول  كل  في  وجدناه  بما  مقارنة 

زرناها، فهذه حاجة إنسانية يجب تلبيتها 

نظيفة  حديثة  صحية  تواليتات  وتوفير 

تخضع إلشراف الجهات الصحية وأمانة 

بغداد.

 املالذ الوحيد
عباس حامد، صاحب محل في الشورجة، 

ألم-:  ابتسامة  -مع  قال  للحال  وتأكيدًا 

"حني أشعر بالحاجة إلى اإلفراغ أنتظر –

مجبرًا- قبل أذان الظهر بقليل ألتوجه إلى 

ذلك الجامع، فهو املالذ الوحيد، وتقريبًا 

هو أنظف ما موجود، أما املطاعم القريبة 

بل  التواليتات،  إلى  تفتقر  فغالبيتها  مني 

التواليت  توفر  وإن  فقط،  اليدين  لغسل 

فيمنع على غير الزبون استخدامه."

مواطن آخر سمع حديثنا فانتفض: "والله 

مواطن  يبحث  أن  مخزية  وقضية  عيب 

في بلد نفطي غني عن تواليت وفي وسط 

العاصمة." أردت الحصول على آراء أكثر 

 ٣4 بدري-  )سامر  املواطن  فأشركت 

سنة(، ودار بيننا هذا الحديث: 

-هل يعقل أن نتناول هذا املوضوع؟ 

وهل  معيب  أم  محظور  هو  هل  ال؟  لَم   -

يرضيك هذا الحال؟  

- ال، ولكن هذه الخدمة يجب أن يكون من 

عنها  نسأل  أن  بدون  توافرها  البديهيات 

وال حتى أن نناقشها!! 

، لذلك يجب أن نظهرها ليطلع 
َ

- صدقت

عليها  نتحفظ  ال  وأن  املسؤولون  عليها 

ومدنيته  صحته  في  املواطن  تمس  ألنها 

عن  رديئًا  انطباعًا  وتعطي  وتحضره 

أصدقائي-  -أحد  غسان  رافقني  بغداد.  

عند منتصف جولتي ليريني مناظر غاية 

في القذارة والعفن يرتادها املستطرقون، 

بجوارها  يفرغ  قديمة  أبنية  جدران  وهي 

العام  الوعي  في  "املشكلة  وقال:  هؤالء 

لإلدارات املسؤولة عن الخدمات العامة، 

الذي  الضيق  االجتماعي  العرف  وأيضًا 

الصحة  زوايا  ألهم  اهتماما  يعير  ال 

الفردية  والنظافة  والذوق  املجتمعية 

يسميه  كان  ما  توفير  في  تتلخص  التي 

آباؤنا )بيت الراحة(، وهو ال يكلف مبالغ 

ومكان  وجدران  مجاٍر  مجرد  بل  كبيرة، 

أن  يمكن  مشروع  وهذا  دائمًا،  نظيف 

تنهض به الجهات الحكومية."

الفجيعة في املطار..!
حسن،  هاشم  الدكتور  يصف  جانبه  من 

لهذه  مشاهداته  اإلعالم،  أستاذ 

لتكون في  الشوارع  ت 
ّ

تعد التي  الظاهرة، 

مطار  مدخل  عند  العراق  ضيوف  وجه 

مشاهداته:  فوصف  للعائدين،  بغداد 

مطار  تغادر  وأنت  بالفجيعة  "تشعر 

الحاجة  تقودك  حني  إليه  تصل  أو  بغداد 

أقذر  أنها  أجزم  وأكاد  الحمامات،  إلى 

كذلك  العالم!  مطارات  في  حمامات 

مسرح  حمامات  قذارة  ونشرت  رصدت 

دوليًا  مهرجانًا  استقبل  الذي  الرشيد 

التجريبي،  املسرح  وكذلك  للمسرح! 

وزارة  قلب  في  -وأنا  مرة  ذات  وحدث 

أجنبي  دبلوماسي  حاول  حني  الخارجية- 

بالصدمة،  فشعر  الحمام  يستخدم  أن 

وهرب إلى سفارته لقضاء الحاجة!    وفي 

شارع املتنبي كان األدباء يشعرون باملهانة 

باختصار  قذر،  حمام  استخدام  عند 

وانحطاط  فسادنا  حجم  عليه  مؤشر 

ثقافتنا وذوقنا!!"

لكنها  مؤثرًا،  كالمًا  هذا  يكون  ربما 

صورة  التحقيق  مع  وأرفقت  الحقيقة. 

بكاميرته  حسن  هاشم  د.  التقطها 

رمز  األمة  حديقة  في  الصحية  للمرافق 

املشكلة  هو  به  تحدثنا  ما  كل  بغداد.. 

والظاهرة تحت البحث، لكن هل يمكن أن 

نحقق شيئًا ما؟ وهل يمكن للشاب العاطل 

هذه  مثل  إدارة  املجال:  هذا  في  يعمل  أن 

شاكر  يقول  املستمر؟  وتنظيفها  املرافق 

من  وآالف  أنا  مستعد  "نعم  )٢٨سنة(: 

هذه  ضمن  العمل  عن  العاطلني  الشباب 

فنأخذ  توفرت،  لو  الخدمية  املشاريع 

عمال  هذا  أليس  املهام،  كل  عاتقنا  على 

أيدينا  نمد  أن  من  أشرف  أليس  شريفًا؟ 

لنستجدي الصدقة واملساعدة؟" 

أن  الشاب،  هذا  كالم  من  استنتجت   

إنشاء مئة مرفق صحي في بغداد لتشغيل 

ما معدله عشرة شباب في كل واحد منها 

وتنظيفها  وتنظيمها  إدارتها  لهم  وتكفل 

الصحة  ودوائر  بغداد  أمانة  بإشراف 

سيحل  العمل  ووزارة  الرقابي  والتفتيش 

النظيفة،  بغداد  رونق  ويعيد  املشكلة 

بنسبة  املجتمع  صحة  ضمان  في  ويسهم 

شاب  ألف  عن  يقل  ال  ما  ويشغل  كبيرة 

مثل  تشاركية،  بصيغة  أو  ذاتي  بتمويل 

السابقة  يوغسالفيا  كومونات  تجربة 

هي  كبيرة  فائدة  وهناك  محدود،  بشكل 

تغني  صغيرة  خاصة  مشاريع  تجربة 

الشباب عن املطالبة بالتعيني وتخفف عن 

كاهل الحكومة الثقيل واملترهل.. 

توجهنا إلى النائب الفائز لدورة برملانية 

العامة،  الخدمات  بلجنة  املختص  ثانية، 

توفير  ذلك  يرافق  أن  "ضرورة  فأكد: 

خدمات أخرى مثل إنشاء مخابز مدعومة 

وغيرها  واألدب،  بالفن  خاصة  ومقاٍه 

واقع  ستغير  التي  الخدمية  املشاريع  من 

بغداد  في  ليس  املقدمة،  الخدمات 

كافة  العراق  محافظات  في  وإنما  فقط، 

العام،  الذوق  على  مشرف  بمسؤولية 

عند  مهامنا  من  الله-  شاء  -إن  وستكون 

شك  وال  املقبل،  البرملان  جلسات  انعقاد 

عدد  أكبر  ويشغل  شعبنا  يخدم  ما  كل  أن 

ونعمل  سنطرحه  العاطل،  الشباب  من 

على رصد أموال لتنفيذه وسنستمع مّمن 

بكل  مشروع  أو  بفكرة  يسهم  أن  يريد 

ممنونية." 

املسن  الرجل  حلم  يتحقق  هل  أخيرًا: 

ارتياد  في  والشاب  والطفل  واملرأة 

حمامات نظيفة وصحية في بغداد؟ 

قد يكون هذا التحقيق 
من املحظورات، حسب ما 
يزعم بعضهم، بسبب 
املوروث االجتماعي 
الذي يستحي فيه الفرد 
من املطالبة بخدمة 
املرافق الصحية، وكأنها 
عار أو معيبة، بينما هي 
في الواقع أساس تحضر 
اإلنسان ومدنيته. 

العاصمة بال مرافق صحية
أمانة بغداد..

إياد السعيد
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الحكومات  كانت  املاضية،  القرون  خالل 

مواطنيها  من  األموال  لجني   
ً
سبال تبتدع 

الضرائب،  ومنها  شتى،  ذرائع  تحت 

التجار  من  الضرائب  تجبي  فكانت 

وأصحاب املحال والقوافل التجارية املارة 

في أراضيها، حتى أن بعض الدول وضعت 

الجسر  على  املواطن  لعبور  مالية  تعرفة 

املقام على نهر معني، وحددت مبلغًا أعلى 

إذا كان يحمل متاعًا، او يقود دابة تحمل 

بضاعة ما.

 هذه الضرائب، التي فرضت من غير حق، 

وامللوك  الحكومات  خزائن  بملء  تسببت 

فكان  املضطهد،  الشعب  حساب  على 

السريع  السقوط  الحكومات  هذه  مصير 

لتأتي  الجياع-  ثورة   – بثورة شعبية عارمة 

الضرائب  تخفيض  تحاول  أخرى  حكومة 

او إلغاءها.

ضريبة الدخل                        
الحكومات  انتبهت  العشرين  القرن  في 

إدامة  ألجل  الحالة،  هذه  الى  واألمم 

بقائها أطول فترة، ألنه مع كل انقالب -او 

او إسقاط  نظام معني- تمر بالبالد  ثورة 

فترة  احيانًا، وهي  بفترة زمنية قد تطول 

وغياب  االضطراب  يسودها  التي  التغيير 

على  السالح  أصحاب  وتسلط  القانون 

الدول  عمدت  فقد  لذا  األمور،  جميع 

مع  تتناسب  ضرائب  إقرار  إلى  املتقدمة 

ضريبة  فكانت  واملواطن،  املجتمع  وضع 

جميع  على  تفرض  ضريبة  وهي  الدخل، 

من يتقاضى أجرًا، سواء أكان يعمل لدى 

 
ً
عامال او  تاجرًا  او  –موظفًا  الحكومة 

بمقدار  حددت  الضريبة  وهذه  وقتيًا- 

مع  –الدخل-  األجر  صاحب  مع  يتناسب 

األسرة  أفراد  عدد  االعتبار  نظر  األخذ 

التي يعيلونها .

الكمارك                       
البضائع  على  الكمرك  ضريبة  ووضعت 

تفرض  بسيطة  نسبة  وهي  املستوردة، 

املستهلك  على  تؤثر  ال  بحيث 

األموال  وهذه  النهائي، 

الحدودية  املنافذ  تطوير  في  تستخدم 

وتطوير عمل الكمارك في الحدود، كذلك 

من  البسيطة  األموال  الحكومة  تجبي 

املواطنني املستفيدين من خدماتها، سواء 

أم  تعليمية  أم  صحية  الخدمات  أكانت 

بلدية .

فيما تعمد دوائر املرور -في أغلب الدول- 

إلى جباية األموال من أصحاب املركبات 

تسجيل  عند 

املركبات، او إصدار لوحة الرقم، وتوضع 

هذه األموال في صندوق مخصص إلدامة 

طرق  وافتتاح  واإلشارات  املرور  طرق 

جديدة .

وفي العراق تجبى هذه األموال والضرائب 

تحت باب- األموال املستحصلة للحكومة- 

وتذوب  العامة،  املوازنة  الى  وتذهب   ،

أقيامها مع املشاريع الكثيرة التي تخطط 

بالهدف  عالقة   لها  وليست  املوازنة،  لها 

 
ً
خلال يشكل  ما  ألجله..  جمعت  الذي 

للقطاعات  الخدمات  تقديم  في  كبيرًا 

أجلها  من  تجبى  التي  املتخصصة 

الضرائب.

حساب خاص

او  الضرائب،  هذه  توضع  أن  وينبغي 

األموال املستحصلة، لصالح دائرة معينة – 

كوزارة 

الصحة، دوائر املرور، التسجيل العقاري.. 

وغيرها – في حساب خاص بها، ويجري 

خطط  لوضع  سنة  كل  نهاية  تدقيقها 

لصرفها على مشاريع تخص تطوير عمل 

هذه الدائرة، فأموال وزارة الصحة تذهب 

الفتتاح مراكز صحية ومستشفيات وشراء 

التسجيل  وأموال  والعالجات،  األدوية 

العقاري يخطط لها من قبل وزارة املالية 

بالتعاون والتنسيق مع البلديات في توفير 

وكذلك  السكنية،  لألحياء  الخدمات 

الحال مع دوائر املرور نحو تعبيد 

وافتتاح  وإدامتها  الشوارع 

شوارع جديدة...

تجتهد دول العالم، لتغذية موازنتها املالية، في البحث عن أبواب 
جديدة لزيادة إيراداتها املالية، شرط أن تكون هذه اإليرادات قانونية، 

مقابل خدمات ملموسة، بحيث ال تؤثر على املواطن او تثقل كاهله.

ــوال  ــب أم ــن تذه أي
الضرائب؟

مالذ األمين



-على  الظاهرة  لهذه  الوخيمة  النتائج 

من  مجموعة  دفعت  واملجتمع-  األفراد 

فردية،  بجهود  لها  للتصدي  الناشطني 

ضحايا  من  العديد  بإنقاذ  أسهمت 

االبتزاز اإللكتروني.

هذه  يحارب  مضى  شاب  البعاج،  علي 

مواقع  على  صفحة  خالل  من  الظاهرة 

 ،٢٠١٥ عام   منذ  االجتماعي  التواصل 

فكرته،  واجهت  التي  املصاعب  ورغم 

ومخاوفهم،  األهالي  تعاون  عدم  ومنها 

الناس  احترام  وكسب  أخيرًا  نجح  لكنه 

األعمال  من  سلسلة  بعد  وثقتهم، 

الناجحة التي تصدى فيها للمبتزين.

ال أمان على مواقع التواصل

يقول البعاج: "ليس هناك موقع آمن على 

الرتباطها  االجتماعي  التواصل  مواقع 

بها،  يتحكمون  من  هم  والناس  بالناس، 

وربما  التوجيهات،  انعدام  الى  إضافة 

التحذيرات، لقطاع الشباب من التعامل 

بإيجابية مع هذه املواقع، ألن هذا األمر 

يحتاج الى إشراك شرائح واسعة، وذلك 

)األمن  بـ  والتعريف  تطويرية،  بدورات 

الرقمي(."

الذين  أكثر  أن  الى  البعاج  ويشير 

في  الطالبات  هن  لالبتزاز  يتعرضون 

يقعن  الالتي  الدراسة،  مراحل  مختلف 

مع  التعامل  كيفية  يعرفن  وال  إرباك  في 

رحمة  تحت  يضعهن  ما  الوضع  هذا 

املبتز.

– دورنا  كان  هنا  من  البعاج:  يوضح 

جهة،  أية  من  دعٍم  وبدون  كناشطني- 

العمل باستقاللية تامة، فقد عملنا على 

مصادرها  وتتبع  االبتزاز  حاالت  رصد 

ومن ثم مخاطبة  )املبتز(..!! عن طريق 

معه  والتحاور  بياناته،  الى  الوصول 

بضرورة مسح بيانات )اآلخر/ الضحية( 

املدونة في  )السليفون(.

ولفت البعاج الى أن "هناك من املبتزين 

تكرار  عن  فيرتد  بخطئِه  يعترف  من 

.. ذلك ألن الجميع هم 
ً
املحاولة مستقبال

على  سلبًا  يرجع  والخطأ  عائالت،  أبناء 

كل  على  نتمنى  العراقية.  العائلة  سمعة 

بدقة،  املواقع  معاينة  –تحديدًا-  الفتيات 

ملتابعة  واآلباء  لألهالي  دعوة  هي  كذلك 

هواتف  أجهزة  في  ورصدها  املواقع 

أبنائهم وبناتهم عن طريق االطالع على 

أقول  –وبصراحة-  ألني  مراسالتهم، 

االجتماعي  التواصل  منصات  خلف  إن 

تقع  أن  يكفي  )الوحوش(،  من  الكثير 

األمر  تعدى  فقد  يفترسها.  كي  الضحية 

ليس لالبتزاز األخالقي فقط، بل كذلك 

طريق  عن  )املالي(،  املادي  االبتزاز 

وبياناته  الشخص  صفحة  إلى  الدخول 

بحسابات وهمية، ما يجلب له األذى في 

كيفية التعامل مع عملية االبتزاز ومن ثم 

خسارة أمواله."

عدد  عن  البعاج  علي  الناشط  سألنا 

"عندي  فأجاب:  لديه  األخيرة   الحاالت 

اآلن ١4 حالة على قناة التلغرام، وهناك 

وهم  حسابات،  يديرون  أشخاص 

من  تمكنوا  وبصراحة  العراق،  خارج 

ميسان،  من  فتيات  صور  على  الحصول 

هذه  إقفال  من   
ُ

تمكنت مثمر  وبجهد 

حاالت  ثالث  هناك  أن  كما  القنوات. 

حالة  ضمنها  من  إنستغرام،  قناة  على 

املحادثات  نشر  ويشكل  وشعوذة.  سحر 

بالصور،  مرفقة  والشابة،  الشاب  بني 

حاالت  وهناك  شيوعًا،  املظاهر  أكثر 

الى  الدخول  طريق  عن  )قرصنة( 

ابتزازه  ثم  ومن  الشخص،  بيانات 

أطلقنا  الذي  البيج  هذا  وفي  الكترونيا. 

الكثير  غلق  استطعنا   )c١( اسم  عليه 

الشخصي  وعملي  القنوات،  هذه  من 

إيجابية  ومحاولة  العامة،  للمصلحة  هو 

لحماية األسرة العراقية."

األمن الرقمي
الفريق،  أعضاء  أحد  حسن،  املهندس 

البيج،  إنشاء  في  التقني  الجانب  مهمته 

املهمة  هذه  عن  الحديث  في  استفاض 

)األمن  بيج  من  الهدف  "كان   :
ً
قائال

أنفسنا  حماية  هو  ميسان  في  الرقمي( 

ولكفاية  اإللكترونية،  الهجمات  من 

بحقوق  املتعلق  املوضوع  بهذا  إملامي 

هذا  في  عدة  دورات  ودخولي  اإلنسان، 

جاءت  وخارجه،  العراق  داخل  املجال، 

الناس  أي  العامة(،  )مساعدة  فكرة 

إلكتروني،  ابتزاز  الى  يتعرضون  الذين 

وجرى إنشاء فريق )c١(، وبدأنا مهمتنا 

املناشدات  بعد  القنوات  من  عدد  بغلق 

التي كانت تأتي إلينا، وأكثرها على قناة 

الشاب  وعي  زيادة  وبهدف  التلغرام. 

تجاه مخاطر هذه املواقع أقمنا ورشًا في 

عدد من الكليات هنا في العمارة."

مواقع  مع  بدقة  التعامل  عدم  أن  وأكد 

رئيسًا  سببًا  كان  االجتماعي  التواصل 

اإللكتروني،  االبتزاز  عملية  في  للوقوع 

مثال  )س( من الناس يضغط على رابط 

ينتشر  ما  وسرعان  محتواه،  يعرف  ال 

يتمكن  الرابط  هذا  داخل  معد  فايروس 

"أسعى  يضيف:  معلوماته.  تهكير  من 

)األمن  بيج  تفعيل  الى  جهد-  -وبكل 

الحصول  ثم  ومن  ميسان،  في  الرقمي( 

على دعم من شبكات عاملية أو منظمات 

األمن  لضبط  برنامج  كتابة  لنا  لتتسنى 

اإللكتروني في املحافظة."

نوايا حسنة
صبا  الفريق  عضوة  تؤكد  جانبها،  من 

منشد "أن االبتزاز اإللكتروني تحول الى 

الهوة  لردم  معالجتها  من  البد  ظاهرة 

حسنة  بنوايا  املواقع  مستخدمي  بني 

لضحاياه،  املترصد  )اآلخر(  وبني 

التكنلوجيا  استخدام  سوء  أن  مبينة 

البنية  من  عدة  مفاصل  ضرب  الحديثة 

على  الزميل   شاركت  لذا  املجتمعية، 

للتصدي   )c١( فريق  في  العمل  البعاج 

تتعرض  التي  والسيما  االبتزاز  ملحاوالت 

إلى  الوصول  واستطعت  الفتيات،  لها 

أكثر من حالة." 

غلق  على  الفريق  مع  عملت  أنها  وبينت 

املبتز  يحاول  خاللها  من  التي  القنوات 

الفتيات،  والسيما  اآلخر،  بيانات  نشر 

كبير،  إحراج  الى  عوائلهن  تعرض  التي 

التصوير  استغالل  الى  األمر  وصل  بل 

صور  نشر  ثم  ومن  العامة  الحفالت  في 

بيج  يكون  وبهذا  املواقع،  على  الفتيات 

للتصدي  فعالة  أداة  الرقمي(  )األمن 

لهذه الظاهرة.

تتزايد حاالت االستغالل السلبي لوسائل التواصل االجتماعي، التي تحولت الى 
مسرح يستثمره "املبتزون" للوصول الى ضحاياهم وإسقاطهم في شباك االبتزاز، 

كما تتضاعف مخاطر ظاهرة االبتزاز في املدن املحافظة بما يترتب على 
ضحاياها من تبعات أخالقية وعائلية وعشائرية.

في ميسان..في ميسان..
متطوعون ينقذون ضحايا متطوعون ينقذون ضحايا 

االبتزاز اإللكترونياالبتزاز اإللكتروني
نصير الشيخ

صبا منشد

المحرر مع علي البعاج
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أكثر  ومازالت  باآلجر،  الخان  بني 

زواياه،  وبعض  وأقواسه،  جدرانه 

صامدة تقاوم طبيعة الصحراء، وللخان 

وخان  العطشان،  قصر  هما:  تسميتان 

العطشان.

خان  فيها  يقع  التي  كربالء،  تزخر 

العطشان، التي يعود تاريخها إلى سنني 

أهم  من  واحدة  وتعد  القدم،  في  موغلة 

وأكثرها  اإلسالمية  الحضارية  املدن 

شهرة في العراق والعالم، تزخر بموروث 

صحرائها  من  بدءًا  وديني،  حضاري 

تضم  التي 

أقدم كنيسة في الشرق األوسط: كنيسة 

الصحارى،  عمق  في  املشيدة  الكصير، 

بماضيها  انتهاء  وليس 

ومكانتها  التليد 

إذ  املرموقة، 

يسعى 

إلى زيارتها اآلالف من الزائرين. 

معالم القصر
كربالء  آثار  مفتشية  في  اآلثاري  يقول 

هذا  إن  نعمان:  فائز  مصطفى  املقدسة 

مربع  العطشان،  قصر  األثري،  املعلم 

إلى  الشمال  من  أبعاده  تقريبًا،  الشكل 

من  وعرضه  مترًا(   ٢٥.٥( الجنوب 

مترًا(،   ٢4.9٠( الغرب  إلى  الشرق 

بثمانية  مدعم  سميك  بسور  محاط  وهو 

املبنى  لهذا  ركائز  لتكون  بنيت  أبراج 

والجص  اآلجر  مادتي  من  الضخم 

نعمان  ويوضح  النورة.   بمادة  املخلوط 

شبه  ساحة  من  يتكون  القصر  بناء  أن 

قسمها  في  توجد  الشكل،  مستطيلة 

الجنوبي أواوين مستطيلة الشكل، وتطل 

على الساحة املكشوفة ُعقد 

بقبو  مسقوفة  مدببة 

أسطواني،  نصف 

من  اإليوان  وينفتح 

باب  على  الخلف 

مربعة  حجرة 

ومسقوفة  الشكل 

نصف  بقبو  أيضًا 

أسطواني، ثم تنفتح 

الحجرة  هذه 

ويسارًا،  يمينًا  صغيرتني  حجرتني  على 

الجدار  أما  أيضًا،  مسقوفتان  وهما 

ثالث  فيه  فتوجد  القصر  من  الغربي 

على  تطل  واحد  بعرض  جميعها  قاعات 

الصحن بباب مستقل.

أهمية املوقع
القصر،  ملوقع  التاريخية  األهمية  عن 

يؤكد اآلثاري فائز نعمان: ُبني القصر في 

اتصال  نقطة  ليكون  تحديدًا  املكان  هذا 

الساعي  بدرب  التجارية  القوافل  تربط 

كما  حلب،  إلى  الواصل  الفرات  وطريق 

بطريق  األخرى  القوافل  أيضًا  يربط 

الحج.

تسميتان
السيد  عنها  فيقول  القصر  تسمية  أما 

نعمان: إن تسمية القصر بالعطشان هي 

اندثار  حادثة  الى  تعود  محلية  تسمية 

القصر،  داخل  في  املوجودة  املاء  بئر 

الوحيد  املائي  املصدر  تعد  كانت  التي 

املناطق  إرواء  عن   
ً
فضال القصر،  في 

املحيطة به.

األخيضر والعطشان 
القصر  تاريخ  عن  حديثه  نعمان  يختتم 

-تاريخيًا  القصر  تشييد  ارتبط  فيقول: 

دلت  فقد  باإلخيضر،  وعمرانيًا- 

أن  على  امليدانية  والبحوث  الدراسات 

القصر بني في نفس الفترة الزمنية التي 

بعض  وأن  اإلخيضر،  قصر  فيها  شيد 

يحدد  )كريزويل(  أمثال  املستشرقني 

اإلخيضر  قصري  من  كل  بناء  تاريخ 

والعطشان بسنة )١6١ هـ - 77٨م(، أي 

تاريخه  ويبقى  العباسية،  الفترة  ضمن 

التنقيبات  جميع  إنجاز  لحني  معلقًا 

وعن  تاريخه,  لحسم  املوقع  في  األثرية 

السيد  يقول  بالخان،  الثانية  تسميته 

التسمية  هذه  أن  الظن  أغلب  إن  نعمان: 

لنزول  متأخرة  فترة  في  عليه  أطلقت 

فيه  التجارية  والقوافل  املسافرين 

يستبشرون  كانوا  الذين  املشاة  والزوار 

برؤية قبة الروضة الحسينية املقدسة. 

في الطريق الصحراوي بني كربالء والنجف، على بعد 16 كم باتجاه الغرب من 
خان النخيلة،  إلى الجنوب الغربي من مدينة كربالء بنحو 30 كم، ثمة بناء قديم 

على شكل خان ترى أطالله ورسومه في البادية، بناء قديم يعود تاريخه إلى 
الفترة التي بني فيها قصر اإلخيضر الشهير مطلع العصر العباسي. 

صرٌح أثري في صحراء كربالء

اشــتق اســمه من جفــاف مائه..
عامر جليل إبراهيم

االثاري مصطفى فائز نعمانقصُر العطشان.. 
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تألق شرطاوي
املوسم  هذا  الشرطة  نادي  فريق  حافظ 

تقديمه  خالل  من  املعهود  مستواه  على 

املباريات  غالبية  في  املميزة  العروض 

عدا  ما  بالفوز،  تكللت  التي  لعبها،  التي 

الشرطة  فريق  فيهما.  تعادل  مباراتني 

قدم درسًا كرويًا للفرق األخرى، أال وهو 

–ومازال-  كان  الذي  الكبير  االنسجام 

عن   
ً
فضال الفريق،  العبي  بني  متحققًا 

بها  يتمتع  التي  العالية  البدنية  اللياقة 

الرئيس  العنصر  كانت  التي  الالعبون، 

في الفوز الذي تحقق. 

مجزرة ملدربي األندية
الكروي  الدوري  عمر  من  جولة   ١٥

حدثت  انقضت،  املمتاز  العراقي 

إقاالت  حيث  من  كبيرة  تغييرات  فيها 

عدد  وصل  حتى  املدربني،  واستقاالت 

املدربني، مابني استقالة وإبعاد، الى أكثر 

من ١٢ مدربًا والدوري مازال في بدايته، 

الدوري  يصل  عندما  الحال  فكيف 

اإلبعاد  طال  كما  الثانية!  مرحلته  إلى 

مجموعة من الالعبني، وحتى اإلداريني. 

٢٠ فريقًا من األندية شاركت في الدوري 

في  املطلوب  املستوى  تقدم  لم  املمتاز، 

مهاجمًا  تقدم  لم  بل  املباريات،  غالبية 

املنتخب  صفوف  في  عليه  يعتمد  واعدًا 

الوطني الذي يعاني عقمًا هجوميًا.

بداية موفقة
املوسم..  لهذا  الشرطة  فريق  تألق  عن 

يقول النجم الدولي السابق عماد هاشم: 

حافظت  التي  الفرق  من  الشرطة  "فريق 

تألق  فقد  الالعبني،  من  عناصرها  على 

الفريق هذا املوسم بشكل مثير من خالل 

التدريبي  الطاقم  بني  الكبير  االنسجام 

وفرت  النادي  إدارة  إن  بل  والالعبني، 

خير  كانت  إذ  الفريق،  احتياجات  كافة 

املوسم،  هذا  الفريق  مسيرة  في  عون 

أن  أعتقد  مميزة،  النتائج  كانت  لذلك 

لغاية  ابتعد  الذي  الشرطة  نادي  فريق 

عديدة،  بنقاط  منافسيه  أقرب  عن  اآلن 

نهاية  حتى  املنوال  هذا  على  استمر  لو 

سوى  منها   
َ

تتبق لم  التي  األولى،  املرحلة 

سيخطف  بالتأكيد  فإنه  مباريات،  بضع 

الدوري بدون أي شك." 

نتائج جيدة
فقال:  رضا  هاشم  الدولي  النجم  أما 

"حقيقة نحن مسرورون بالنتائج الجيدة 

الجميع  إذ  شارك  للفريق،  التي تحققت 

الشرطة،  لكرة  الكبير  االنتصار  في هذا 

للفريق  الكثير  قدمت  مميزة  إدارة  من 

إلى طاقم تدريبي رائع والعبني متمرسني 

املالعب،  أديم  على  رائعة  فواصل  قدمو 

عليهما  حصل  اللذين  التعادلني  وبرغم 

فيهما،  الفوز  نستحق  كنا  فقد  الفريق، 

في  شيء  مباراة   ١٣ في  االنتصار  لكن 

عن  اآلن  الفريق  يبتعد  إذ  الروعة،  غاية 

أقرب منافسيه بنقاط عديدة، نتمنى أن 

يستمر الفريق في حصد النقاط للمرحلة 

األولى من أجل االستعداد بقوة للمرحلة 

الثانية، لقد وضعنا نصب أعيننا خطف 

وسيتحقق  املوسم،  لهذا  الدوري  لقب 

تقدمه  الذي  الكبير  بالدعم  ذلك 

التدريبي  الفريق  وجهود  النادي  إدارة 

 عن املؤازة الرائعة من 
ً
والالعبني، فضال

قبل جماهير القيثارة الوفية التي رافقت 

الفريق طيلة مباريات املرحلة األولى."  

االنتصارات لم تأِت من فراغ
العراقي  الوطني  املنتخب  نجم  وتحدث 

الى  انضم  الذي  الواحد،  عبد  حسني 

 :
ً
قائال الشرطة  لفريق  التدريبي  الطاقم 

الشرطة  فريق  قدمه  ما  أن  شك  "بدون 

غاية  في  شيء  الدوري  من  املرحلة  لهذه 

خالل  من  الروعة 

الجيدة  النتائج 

تحققت  التي 

للدوري  وتصدره 

الحقيقة  بشجاعة، 

لم  االنتصارات  أن 

تأِت من فراغ، وإنما 

بجهود  تحققت 

وفرت  التي  اإلدارة 

كافة  املستلزمات 

نجاح  في  تسهم  التي 

مهمة الفريق في الدوري، بل كان للطاقم 

اختيار  خالل  من  رائع  موقف  التدريبي 

والسيما  الفريق،  في  املؤثرة  العناصر 

أن غالبية العبي الفريق هم نجوم بدون 

في  واضحة  بصمات  لهم  كانت  شك 

أن  أتمنى  تحققت،  التي  االنتصارات 

نسير على هذا املنوال لنكسب نقاط بقية 

مباريات،  ثالث  وهي  املقبلة،  املباريات 

الدوري  على  السيطرة  من  نتمكن  لكي 

وبفارق كبير عن أقرب املنافسني.. نتمنى 

ذلك."  

الدوري.. شرطاوي
القيثارة  مشجع  املتحدثني  آخر  وكان 

قال:  الذي  حسني  هاشم  الخضراء 

"بصراحة لو كان املنتخب العراقي يمتلك 

مواس،  الالعب  مثل  واحدًا  مهاجمًا 

اآلن،  لغاية  والدوري  الشرطة  هداف 

لكان منتخبنا في أحسن حال! فقد قدم 

فريق  مع  يكون  ما  أروع  الالعب  هذا 

الــ١٥، هذا  املرحلة  لغاية  الشرطة  نادي 

العروض  أروع  أن يقدم  الالعب استطاع 

 شباك 
ّ

واملستويات هذا املوسم، بل إنه دك

فالفريق  رشاقة،  بكل  الخصوم  مرمى 

جدًا  جيد  املرحلة  هذه  لغاية  الشرطاوي 

األدوار  منذ  الصدارة  عرش  على  يتربع 

جميع  في  الفريق  واكبنا  وقد  األولى، 

املباريات  في  حتى  لعبها،  التي  املباريات 

خارج  كانت  التي 

وقفنا  بغداد 

من  الفريق  مع 

التشجيع،  خالل 

حقيقة جماهير القيثارة في هذا املوسم 

حققها  التي  باالنتصارات  جدًا  فرحة 

الفريق في جميع املباريات ، إن شاء الله 

خطف  وبالتالي  النقاط،  حصد  يستمر 

الفريق  أن  إذ  املمتاز،  العراقي  الدوري 

بما  املوسم  هذا  دوري  خطف  على  قادر 

يضمه من مجموعة رائعة من الالعبني، 

الفرق،  جميع  تخطي  على  قادرون  وهم 

وسنقف مع الفريق حتى النهاية، بل الى 

يوم التتويج بالدرع." 

حافظ فريق نادي الشرطة لكرة القدم على تصدره الدوري الكروي املمتاز لهذا املوسم، بعد أن 
حقق الفوز في  13  مباراة وتعادلني، ما جعله يتربع على املركز األول تاركًا فريق القوة الجوية 

في املركز الثاني، بينما جاء فريقا الزوراء ونفط الوسط في املركز الثالث بعد أن جمعا نفس 
النقاط.

بعد انتهاء الجولة الـ 15 
الشرطة يتصدر الدوري الكروي الشرطة يتصدر الدوري الكروي 

الممتازالممتاز

بغداد/ أميرة محسن 
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الجميع،  إعجاب  مشاركتها  خالل  نالت 

عراقية  العبة  كأصغر  اختيرت  فقد 

الباراملبياد،  في  مرة  ألول  تشارك 

الــ١٠٠ متر  شاركت فاطمة في مسابقة 

البرونزية  امليدالية  تخطف  أن  وكادت 

للعراق وبفارق أعشار الثانية بينها وبني 

اإلنكليزية التي حلت باملركز الثالث.

وتطلعاتها  الرياضية  مسيرتها  عن 

البطلة فاطمة فاضل  املستقبلية حدثتنا 

مجلة  معها  أجرته  الذي  اللقاء  هذا  في 

"الشبكة العراقية":

الرياضة  عالم  دخولك  كان  *كيف 

وألعاب القوى بالذات؟ 

وامليدان  الساحة  ألعاب  أمارس  كنت  ـ 

الرياضة  أحببت  فقد  صغري،  منذ 

ألعاب  اتحاد  إلى  عمي  اصطحبني  منذ 

التدريب  في  فترة  أمضيت  حيث  القوى، 

  ٢٠٠ و  الـــ١٠٠   ركض  مسابقة  على 

املنتخب  مع  معسكر  في  وانتظمت  متر، 

مواصلة  على  شجعني  وقد  بتركيا، 

املشوار الرياضي عمي ووالدي ووالدتي، 

وأن  املوهبة،  أمتلك  أني  ملسوا  ألنهم 

أية  في  اإلنجاز  تحقيق  باستطاعتي 

ذلك  تحقق  وقد  فيها،  أشارك  بطولة 

من خالل مشاركاتي في أكثر من بطولة 

محلية وخارجية.

بطوالت
* أين كانت أول مشاركة لك؟

-أول مشاركة خارجية 

تونس  في  كانت  لي 

عام  ٢٠٢٠ حيث حققت 

مسابقة  في  جيدة  نتيجة 

في  جئت  إذ  الــ١٠٠ 

بعدها  الخامس،  املركز 

شاركت في بطولة دولية في 

حققت  أيضًا  الجيك،  دولة 

بحصولي  رائعة  نتيجة 

الرابع،  املركز  على 

كانت  األخيرة  واملشاركة 

في باراملبياد طوكيو حني حصلت 

على املركز الخامس.

باراملبياد  في  مشاركتك  كانت  *هل 

طوكيو ناجحة؟

مضافة  خبرة  اكتسبت  ألني  نعم،  ـ 

بطالت  مع  تنافست  كوني  خبرتي  إلى 

في  علّي  يتفوقن  الالتي  العالم، 

وشك  على  كنت  فقد  والخبرة،  العمر 

امليدالية  وخطف  الثالث  املركز  نيل 

البرونزية لوال الحظ الذي لم يحالفني، 

الالعبة  وبني  بيني  الفارق  كان  اذ 

اإلنكليزية أقل من الثانية، كان ذلك في 

وقتها،  كثيرًا  حزنت  متر،  الــ١٠٠  سباق 

ألني كنت أتمنى أن أحصل على وسام في 

الغالي،  شعبي  أبناء  ألفرح  الباراملبياد 

شاء  إن  الفيصل،  كان  الثانية  ربع  لكن 

ألحقق  أفضل  القادم  سيكون  الله 

النتائج الكبيرة بعون الله.

*في أية مرحلة من الدراسة؟

_أنا طالبة في الصف الثاني املتوسط، 

كيف  أعرف  ألني  دراستي  في  متفوقة 

وممارسة  التمرين  بني  أموري  أنسق 

ذلك،  على  تعودت  فقد  الرياضة، 

إكمال  في  ووالدتي  والدي  بمساعدة 

أموري، وهم دائمًا خير عون لي.

*من اكتشف فيك املوهبة؟

الذي  هو  غالي  زهير  املدرب   _

ال  ما  وعلمني  أرشدني 

الرياضة،  عن  أعرفه 

التقدير  كل  له   
ّ

أكن

واالحترام.

تجرين  كنت  وأين    *

التمارين؟

في  أتدرب  أكن  _لم 

رياضي،   ناد  أي 

-وما  كنت  لكن 

في  أتدرب  زلت- 

وزارة  ملعب  ساحة 

الشباب.

هناك  *هل 

خارجية  مشاركات 

مقبلة؟

من  العديد  هنالك  نعم،   _

املقبلة،  الخارجية  املشاركات 

املركز  سيكون  الله  شاء  إن 

بعد  فيها،  نصيبي  من  األول 

من  كبيرة  خبرة  اكتسبت  أن 

مشاركاتي السابقة.

تعاون 
*ما الصعوبات التي واجهتك في اللعبة؟

لغاية  واجهتني  صعوبات  أية  توجد  ال   _

ألن  يرام،  ما  على  تسير  األمور  اآلن، 

عائلة  وكأننا  معي  متعاونون  الجميع 

واحدة في االتحاد.

*ماذا وفرت لكم اللجنة الباراملبية؟

الثاني  بيتي  الباراملبية  اللجنة  _أعتبر 

ألن تواجدنا فيها يعطينا األمل املتجدد، 

بكل  يعملون  عليها  القائمني  أن  إذ 

إفراح  أجل  من  جاءوا  وإخالص،  صدق 

لنا  يقدمونه  ما  أن  حقيقة  املعاقني، 

يوفرون  فهم  إطالقًا،  عادي  غير  شيء 

في  سواء  الالعب،  يحتاجه  ما  كل 

مشاركاتنا  خالل  أو  التدريبي  املعسكر 

رئيس  فالسيد  الخارجية،  البطوالت  في 

اللجنة الباراملبية العراقية الدكتور عقيل 

حميد إنسان رائع يحبه جميع الالعبني، 

وهو يحبهم أيضًا، وهذا هو أساس نجاح 

العاب  اتحاد  رئيس  أن  كما  الالعب، 

القوى مهدي باقر -الذي كان العبًا دوليًا 

لرياضة  اإلنجازات  من  الكثير  حقق 

املعاقني- علمنا أشياء كثيرة كنا نجهلها 

فبإرشاداته  وامليدان،  الساحة  لعبة  عن 

الكبيرة  اإلنجازات  نحقق  أن  استطعنا 

في ألعاب القوى، أنا -بالنسبة لي- اعتبره 

الرئيس الناجح للعبة واملعلم الذي يصنع 

عشرة  الرابعة  في  مازلت  فأنا  النجوم، 

كثيرة  الخارجية  والبطوالت  عمري،  من 

رئيس  بتوجيهات  الله  شاء  إن  أمامي، 

سنحقق  وخبرته  القوى  ألعاب  اتحاد 

ونرفع  املعاقني  لرياضة  االنتصارات 

العلم العراقي في املسابقات الخارجية، 

ومن الله التوفيق.

*ماذا تتمنى فاطمة؟

_أن أخطف امليدالية الذهبية للعراق في 

باراملبياد باريس املقبلة إن شاء الله.

أطمـح بذهبيـة البارالمبيـاد 
المقبلة 

لـ"الشبكة": فاطمة فاضل

حاورتها / أميرة الزبيدي 
تصوير / صباح  اإلمارة 

العداءة فاطمة فاضل، 
من الالعبات الالئي 
عشقن الرياضة منذ 
الصغر، قدمت أجمل 
عروضها خالل مشاركاتها 
في البطوالت املحلية 
والخارجية كافة، والسيما 
مشاركتها األخيرة في 
باراملبياد طوكيو، حيث 
اعتبرت أصغر العبة 
تشارك في أكبر محفل 
رياضي عاملي.
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للمدرب، مهما  فكيف 

إنجازاته  او  مستواه  كان 

على  يتعرف  أن  خبرته،  او 

بني  والتباين  ومهاراتهم  العبيه 

لياقتهم البدنية  وأسلوبهم الذي انتهجوه 

الوظائف  وماهي  املاضية،  الفترة  طوال 

فرقهم  في  بها  يقومون  التي  والواجبات 

املنافسة  مستوى  يعرف  وكيف  املحلية، 

مدربًا  كان  اذا  )والسيما  الدوري  في 

يناسب  ما  يجد  أن  له  وكيف  أجنبيًا(، 

وخطط  أفكار  من  العبيه  إمكانيات 

من  قدراتهم  كامل  بإظهار  لهم  تسمح 

دون أن تتاح له املدة الكافية.

املدرب  اسم  أن  القدم  كرة  علمتنا  وقد 

األولويات.  م 
ّ
سل في  األهم  هو  ليس 

أجنبيًا،  أم  محليًا  املدرب  أكان  فسواء 

باألمان  الشعور  احتياجاته  أهم  فإن من 

وتوفير األجواء  واالطمئنان على وظيفته 

الذي  الذهني،  االستقرار  تمنحه  التي 

يترتب عليه بالضرورة االستقرار الفني، 

الفريق  بناء  ركائز  من  ركيزة  أهم  وهو 

وتحقيق اإلنجازات.

 ولنا في تاريخ الدول واملنتخبات العاملية 

التي تسبقنا في هذا املجال أمثلة ناصعة 

وناجعة.

ملف املدرب           
كرة  اتحاد  تاريخ  في  نغوص  فعندما 

تعامله  كيفية  عن  ونبحث  األملاني  القدم 

أنه  نجد  املانشافت،  مدرب  ملف  مع 

امتاز بإعطاء كامل الثقة والدعم والوقت 

بعض  وجود  مع  حتى  املنتخب  ملدرب 

االخفاقات، فخالل ١١٢ عامًا مرت من 

عمر كرة القدم في هذه الدولة العريقة 

١١مدربًا  على  أملانيا  اعتمدت  كرويًا، 

الذي  لوف(  )يواخيم  آخرهم  فقط 

عام  ٢٠٠6   من  واليته   فترة  استمرت 

  .حتى العام ٢٠٢١ 

إلى  تأهلت  أملانيا  أن  تعرف  أن  ويكفي   

وفازت  مرات،  ثماني  العالم  كاس 

وأحرزت  مناسبات،  أربع  في  بالبطولة 

بطولة أمم أوروبا ثالث مرات، وكان آخر 

 .٢٠١7 عام  القارات  كاس  في   لها  لقب 

استقرار  أهمية  مدى  لنا  يبني  وهذا 

الفني ألي فريق في رياضة كرة  الجهاز 

القدم 

األورغوياني  املدرب  نأخذ  أن  يمكن  كما 

تباريز(  واشنطن  )أوسكار  الشهير 

الفرص  إعطاء  ضرورة  على  حي  كمثال 

يكون  عندما  والسيما  للمدرب،  الكافية  

الذي  الرجل  فهذا  وطنية،  مهمة  في 

يقود األورغواي منذ عام ٢٠٠6 استمر    

رغم  املنصرم،  العام  حتى  املنتخب  مع 

عدة،  صحية  مشاكل  من  يعاني  أنه 

إال  السير  على  قدرته  عدم  أقلها  ليس 

حتى  عليهما  يعتمد  عكازين  بمساعدة 

أثناء املباريات الرسمية، وقد بلغ الرابعة 

  .والسبعني من العمر 

مشابهة  تجارب  عن  نفتش  وعندما 

أملانيا واألورغواي في محيطنا  لتجربتي 

اإليراني  الكرة  اتحاد  فإن  اإلقليمي، 

كارلوس  البرتغالي  املدرب  على  أبقى 

للمنتخب  الفني  املدير  بمنصب  كيروش 

به    متمسكًا  وبقي  أعوام،  ثمانية  لقرابة 

ليتسلم  يرحل  أن  بنفسه  هو  طلب  حتى 

كولومبيا  منتخب  تدريب  مهمة  مباشرة 

 .وبعدها إيران ثم الى قيادة الفراعنة 

وعلى هذا األساس، فإن النجاح في كرة 

وقبل كل  ذلك  يتطلب استقرارًا،  القدم 

مجموعة  إشراف  تحت  يكون  تخطيطًا 

وخبرتها  بحنكتها  معروفة  متمرسة 

وإخالصها في هذا املجال. 

التجارب  نستنسخ  أن  عيبا  وليس 

قصب  لهم  وكان  سبقونا،  ملن  الناجحة 

السبق في عالم كرة القدم.

عالم االحتراف                   
إلى  بحاجة  العراقية  القدم  كرة 

عنوانًا  االستقرار  يضع  سليم  تخطيط 

للمرحلة املقبلة، فليس هناك نجاح يأتي 

بالصدفة، والسيما في عالم االحتراف، 

للكرة  دخل  أنه  املفروض  من  الذي 

الزمن،  أكثر من عقد من  العراقية منذ 

كما أن اتحاد الكرة بحاجة الى أن يعرف 

سقف طموحاته ومناقشة ذلك وتجديده 

الخطط  نضع  فدعونا  سنوات،  أربع  كل 

الكفيلة بوصولنا الى كاس العالم ٢٠٢6 

محترفني  دوري  يتطلب  وهذا  اآلن،  من 

من ١6 او ١4 فريقًا ودوري فئات عمرية 

مدربني  واستقطاب  باالنضباط  يتسم 

كما  الناشئني،  مجال  في  الخبرة  لهم 

يفرض  أن  القدم  كرة  اتحاد  على  أن 

املحترفني  الالعبني  مع  للتعاقد  قواعد 

يسمح  ال  بحيث  املحلي  الدوري  في 

ترتيب  يقل  العبني  بانتداب  لألندية 

الوطني  منتخبنا  ترتيب  عن  منتخباتهم 

لضمان  وذلك  العاملي،  التصنيف  في 

الى  الدوري  في  املنافسة  ودفع  الجودة 

مستوى أعلى، وهو ما يصب في مصلحة 

املنتخبات الوطنية العراقية. 

في  تساعد  أن  يمكن  األفكار  هذه  مثل 

وضع ستراتيجية معقولة لعمل االتحاد في 

األرضية  وتجهيز  املقبلة  األربعة  األعوام 

القوية لتأهل منتخب أسود الرافدين إلى 

الجماهير  حلم  وتحقيق  العالم..  كاس 

التي ترنو اليه منذ عام ١9٨6.

إذا صحت األخبار التي تتحدث عن نية اتحاد كرة القدم التعاقد مع 
مدرب جديد للمنتخب الوطني مع نهاية التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
ملونديال قطر 2022، بغض النظر عن النتيجة النهائية للمشاركة 
العراقية، فهذا يعني أن أربعة مدربني تعاقبوا على  تدريب املنتخب في 
غضون أقل من عام، وبمعدل مدرب في كل فصل من فصول السنة!!، 
وهذا أمر غير معقول!!

عالء سرحان

ــب  ــدرب للمنتخ مــــ
في كل فصل!

عندما يبحثون عن شّماعةللفشل..
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يقول عبد عون: لقد أشرفت على تدريب 

املركز  مجموعة كبيرة من الالعبني في 

التابع إلى وزارة  الوطني لرعاية املوهبة 

وتخرجت  سنوات،  سبع  خالل  الشباب 

كبيرة  مجموعة  –كمدرب-  يدي  على 

جرى  الذين  املوهوبني  الالعبني  من 

الوطنية  املنتخبات  إلى  استدعاؤهم 

الفترة  تلك  خالل  عملت  وقد  العراقية، 

من  الرغم  على  وإخالص  جد  بكل 

املردود املالي الضعيف من الوزارة.

أرادوا إبعادي..

طيلة  العمل  في  مواظبًا  كنت  وأضاف:  

أخًا  كنت  بل  فيها،  عملت  التي  السنوات 

ولألسف  لكني،  الالعبني،  لجميع  وأبًا 

أنني   سوى  لشيء  ال  حوربت،  الشديد 

كنت أعمل بغيرة وإخالص، وهذا الشيء 

السلطة  للبعض ممن كانت لهم  ال يروق 

في املركز التخصصي.

وتابع: لألسف، استخدموا شتى الوسائل 

نقلي  جرى  حتى  التدريب،  عن  إلبعادي 

إسماعيل  املدرب  من  خاصة-  -بتوصية 

تربطه  بمدربني  جاء  الذي  محمد، 

الى  نقلوني  فقد  شخصية!  عالقة  بهم 

إمكانيتي  من  بالرغم  البدني  التدريب 

التدريبية في تخريج الالعبني. 

سجنت سابقا وحوربت حاليًا!
وأضاف عبد عون أن مركز رعاية املوهبة 

التخصصية لكرة القدم خّرج العديد من 

الالعبني أصحاب املواهب ممن انضموا 

عندما  الوطنية  واملنتخبات  األندية  الى  

على  يشرف  رؤوف  بسام  املدرب  كان 

الفرق  تالقت  فقد  التخصصي،  املركز 

بفضل  حينها  العمرية  بالفئات  الخاصة 

التخطيط الجيد واملدربني الشباب، لكن 

املركز  تدمير  جرى  رؤوف  خرج  عندما 

تسلمت  التي  اإلدارة  تصرف  سوء  نتيجة 

زمام األمور.

عن  إبعادي  كان  هل  عون:  عبد  وتساءل 

التي  لجهودي  الوزارة  مكافاة  هو  املركز 

جرى  وملاذا  العمل؟  سني  خالل  بذلتها 

لشهادات  امتالكي  من  بالرغم  إبعادي  

كنت  لقد   ،C والــ   D الــ  و   Aالــ تدريبية 

السابق،  النظام  من  محاَربًا  سابقًا 

واألمن  األوملبية  سجون  في   
ً
ومعتقال

يواصلون  هنا  اإلخوة  أن  ويبدو  العامة، 

النظام  أيام  بها  عوقبت  التي  العقوبة 

البائد.

الكرخ  نادي  لرئيس  بالشكر  هنا  وأتقدم 

بي  وأناط   أنصفني  الذي  حيدر  شرار 

وال  الكرخ،  ناشئة  فريق  تدريب  مهمة 

يونس  القدير  الكابنت  فضل  أيضا  أنسى 

عبد علي.

املركز األول من نصيب الكرخ هذا 
املوسم

استعدادات  عن  عون  عبد  وتحدث 

فريقه: بعد أن حدد موعد انطالق دوري 

الناشئني لكرة القدم، عملت على اختيار 

الفريق  صفوف  ضمن  وزجها  املواهب 

وقد  الكرخ،  بكرة  الئق  بمستوى  للظهور 

السابقة  الفترة  في  االختبارات  أجرينا 

على  النهاية  في  لنقف  منهم  ملجموعة 

العبني جيدين وبأعمار صحيحة.

ولفت الى أن  نادي الكرخ عرف منذ زمن 

أنه مخّرج األجيال في كرة القدم، إذ أن 

غالبية العبي املنتخبات الوطنية العراقية 

اليوم  ونحن  الكرخ،  نادي  من  انطلقوا 

وإعداد العبني مميزين  تهيئة  نعمل على 

من أجل ضمهم إلى فريق النادي األول، 

وبالتالي يجري استدعاؤهم إلى صفوف 

العمرية،  للفئات  الوطنية  املنتخبات 

الكابنت  يقودها  التي  الحالية،  فاإلدارة 

كافة  املستلزمات  وفرت  حيدر،  شرار 

فهو  الفريق،  مهمة  نجاح  في  تسهم  التي 

شهرة  أن  جيدًا  ويدرك  معروف  رياضي 

املواهب،  احتضان  من  تأتي  النادي 

راعي  الكرخ،  نادي  عن  عرف  ما  وهذا 

املواهب، بل إن السيد شرار حيدر مواكب 

النادي  يضمها  التي  الفرق  جميع  لعمل 

ولأللعاب الرياضية جميعًا، إن شاء الله 

سيكون ناشئة الكرخ هذا املوسم الفريق 

األفضل في الدوري ويخطف املركز األول 

من  على  ردي  ذلك  الله-وسيكون  -بعون 

املركز  في  املواهب  تدريب  عن  أبعدني 

الوطني.  

تجاهل املدربني الشباب
دور  تجاهل  عون  عبد   

ّ
وعد

بأنه  الشباب  املدربني 

والسيما   مؤسف،  أمر 

غالبيتهم  أن 

الشهادات  يمتلكون 

 Aالــ التدريبية 

لكن   Cوالــ  Bوالـ

متمسكة  األندية 

من  بمجموعة 

 ، بني ر ملد ا

فشلوا  بعضهم 

تدريب  في 

العمرية  الفئات 

في أندية معروفة، 

املنتخبات،  وحتى 

عليهم  مضت  وقد 

عشر  من  أكثر 

سنوات.

العراقي  الكرة  اتحاد  ودعا 

استقطاب  الى   واألندية 

دورات  دخلوا  الذين  الشباب  املدربني 

أفكارًا  يمتلكون  فهم  مختلفة،  تدريبية 

مهام  بهم  أنيطت  لو  فيما  جديدة 

فإنهم  واملنتخبات،  األندية  تدريب 

والسيما  واعدًا،  كرويًا   
ً
جيال سيخلقون 

مظلمًا  نفقًا  العراقية  الكرة  دخول  بعد 

مر  التي  االنتكاسات  نتيجة 

خالل  املنتخب  بها 

السنوات السابقة.

أعرب هادي عبد عون، مدرب ناشئة فريق نادي الكرخ 
لكرة القدم، عن سروره بتسلمه مهام تدريب فريق ناشئة 

نادي الكرخ، بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات في تدريب 
املواهب الكروية في املركز الوطني لرعاية املوهبة التابع 

إلى وزارة الشباب والرياضة.

مدرب نادي الكرخ هادي عبد عون: 
سأفوز بدوري الناشئين

بغداد/ أحمد رحيم نعمة
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طبيعية  كبوابة  –عمومًا-  الطعام  يعمل 

لفهم أعمق للثقافة والتاريخ واألشخاص 

بشكل  الشارع  طعام  ويجذبنا  واملكان، 

أبعد  إلى  والتقدم  لالستكشاف  طبيعي 

باكتشافات  لنا  يسمح  ما  ذلك،  من 

نكهة  عن  فقط  ليس  أكبر،  شخصية 

جوهر  عن  أيضًا  لكن  املحلية،  األطعمة 

الثقافات التي يمثلونها.

الوجبات التايلندية 
من  رحلتهم  بدأوا  أرامكو  موقع  مراسلو 

حبهم  رحلة  بمثابة  كانت  التي  تايالند، 

األكالت  وملحبي  الشوارع،  ألطعمة 

وغيرهم ممن ال يولون اهتمامًا للطعام، 

فإن اغلب أصحاب مطاعم الشوارع في 

تايالند يعتمدون على عملهم لكسب لقمة 

عيشهم، فهي مصدر دخلهم الرئيس.  

أشهر  من  هي  التايلندية  الوجبات 

طريقها  وجدت  التي  العاملية  الوجبات 

وانتشرت  تايلند،  حدود  خارج  إلى  حتى 

فقد  األوروبية،  الدول  من  العديد  في 

املذاق  مع  طويلة   سنوات  منذ  تناسبت 

األوروبي.

ال  منزلي  تايالندي  طبق  يوجد  قلما 

إذ  تايالند،  في  متجول  بائع  يبيعه 

تخصص بعض الباعة في طبق واحد أو 

قائمة  الباعة  بعض  يقدم  بينما  طبقني، 

كاملة تنافس تلك املوجودة في املطاعم 

الراقية.

مطبوخة  أطعمة  الباعة  بعض  يبيع   

الطعام  يصنع  اآلخر  والبعض  مسبقًا، 

من  انظاره،  وأمام  الزبون  طلب  حسب 

املقلية  البطاطس  طبق  األطباق:  هذه 

وأطباق  األرز،  مع  التحريك  سريعة 

السلور  سمك  وطبق  السريعة،  الكاري 

املقلي بعجينة الكاري األحمر.

قهوة إثيوبيا الشهيرة
تفوح  تراثي  مشروب  اإلثيوبية  القهوة 

مقاهي  كل  من  الصباح  في  رائحته 

ومن  أبابا،  أديس  العاصمة  وطرقات 

تقديم  مراسم  تستغرق  أن  املحتمل 

القهوة اإلثيوبية التقليدية على األقل ٢٠ 

الصباحي،  القهوة  فنجان  لتناول  دقيقة 

لكن األمر يستحق االنتظار، فسواء كنت 

في أكواخ القرى النائية أو في العاصمة 

تستطيع  ال  فإنك  أبابا،  أديس  اإلثيوبية 

تفوح  التي  القهوة  رائحة  عبق  تجاهل 

مقاهي  كل  من  الصباح  في  رائحتها 

تحميص  يتم  حيث  العاصمة،  وطرقات  

بالشوارع  الصغيرة  املقاهي  في  النب 

إعداد  أجل  من  الصباح  في  الجانبية 

يصطفون  الذين  للزبائن  القهوة  كوب 

سعيًا للنشاط واليقظة.

اللبلبي والباقالء في العراق
أكالت  يتصدران  والباقالء  اللبلبي 

تنتشرعربات  حيث  بغداد،  في  الشوارع 

تحديدًا  الشوارع،  أرصفة  على  اللبلبي 

في فصل الشتاء، يتناولها الزبائن وقوفًا 

على رصيف الشارع إلضفاء أجواء دافئة 

لهم وسط أيام الشتاء الباردة.

الذي  املسلوق  الحمص  هو  واللبلبي 

املطيبات،  وبعض  الليمون  إليه  يضاف 

باقي  في  مثيله  عن  كثيرًا  يختلف  ال  وهو 

الدول العربية، أما "الباكلة" او الباقالء، 

إضافة  مع  الطريقة  بنفس  فتطبخ 

"البطنج" الذي يضفي عليها طعمًا حارًا 

لدى تناولها.

زجاجية  بقنان  اللبلبي  بيع  عربة  تتزين 

زيت  الزيتون،  زيت  تضم  مختلفة 

بتعبئتها  البائع  يقوم  والحامض،  الثوم، 

كما  رغبته،  حسب  الزبون  ليستعملها 

التوابل،  أنواع  مختلف  العربة  تضم 

والزنجبيل،  والبطنج  الحار،  كالفلفل 

والكمون، وكل زبون يضيف حسب رغبته.

الكنافة وحلوى "الشعر بنات" 
 ليس شرطًا دائمًا أن يكون طعام الشارع 

، فالكنافة هي حلوى شرق 
ً
مالحًا أو متبال

الجبنة  من  مصنوعة  لذيذة   أوسطية 

وتغلف  القشطة،  أو  اللزجة،  البيضاء 

بطبقة من الشعرية املخبوزة من األعلى 

وتغطى  السميد  من  طبقة  على  وتستند 

الطعام والسفر، من التقاطعات 
الرائعة في الحياة، فعلى الرغم 
من أننا نتمتع بنصيبنا من 
املأكوالت املميزة والوجبات 
املتطورة في املطاعم الراقية، 
لكننا غالبًا ما تستهوينا كذلك 
األكالت التي يقدمها الباعة 
املتجولون وأصحاب األكشاك 
في الشوارع حول العالم. أكالت 
الشوارع تعكس أصالة تلك 
البلدان وتحيط السائح -وابن 
البلد- بجو أكثر مرحًا ومتعة. 
إليك دليلنا ألفضل أطعمة شارع 
حول العالم مع  أطباق طعام 
مفضلة لدول عدة.

تعكس ثقافات الشعوب وأسلوب حياتها 

ترجمة: آالء فائق

أطعمة الشوارع.. أطعمة الشوارع.. 
العراقـــي  العراقـــي   اللبلـــياللبلـــي  مـــن مـــن 
إلى ساندويج دونر األلماني   إلى ساندويج دونر األلماني   
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ننتهز  أننا  من  الرغم  على  حلو.  بشراب 

لم  أننا  إال  الكنافة،  لتناول  فرصة  كل 

نجد حتى اآلن أطيب من كنافة صاحب 

عمان،  مدينة  وسط  )حبيبة(  حلويات 

وزار  إليه  تحدثنا  شخص  فكل  األردن، 

محله يذكر كنافته بتنهيدة شوق.

شوارع  يزين  الحلوى  من  آخر  نوع 

عليها  ُيطلق  عمان،  األردنية  العاصمة 

من  واحدة  وهي  بنات"،  "الشعر  محليًا 

يجري  التي  الخفيفة  الوجبات  أكثر 

كان  إذا  والسيما  التنقل،  أثناء  تناولها 

في  ينغمسون  فالجميع  أطفال،  لديك 

واآلخر  الحني  بني  رغباتهم  إشباع 

الباعة  يبيعها  التي  الحلوى  هذه  بتناول 

مصطفة  نايلون  أكياس  في  املتجولون 

ويتم  طويلة،  خشبية  عصي  على 

والسكر  املاء  من  خليط  من  تحضيرها 

بتركيز عاٍل وباستخدام الطرد املركزي.

السميت التركي 
باألسماك  تركيا  شهرة  عن   

ً
فضال

تقدمه  بما  معروفة  أنها  إال  والشاورما، 

األكالت  أنواع  مختلف  من  لسياحها 

الذي  )السميت(  ومنها  واملعجنات، 

باع أرغفته اللذيذة في عربات الشوارع 
ُ

ت

املنتشرة في جميع أنحاء البالد، وتكدس 

رؤوس  تعلو  )صواني(  في  عاليًا  أرغفته 

بائعيها.

إسطنبول  أطعمة  أحد  هو  السميت 

البعض  يتناوله  ما  وغالبًا  األساسية، 

شوارع  في  التنقل  أثناء  سريع  كفطور 

السميت على شكل  تركيا صباحًا. يخبز 

حلقة كبيرة ويغطى بالسمسم املحمص، 

تناولته  لو  وحبذا  الكعك،  من  أخف  فهو 

مع )استكان( شاي. 

أصحاب  بها  يشتهر  أخرى  معجنات 

)البورك(،  منها  تركيا،  في  األكشاك 

"استمتعنا  أرامكو  موقع  مراسل  يقول 

البورك املقرمش املحشو بالجنب  بتناول 

خالل مدة زيارتنا إلسطنبول، وانتظمنا 

بالذهاب يوميًا إلى صاحب الكشك طيلة 

كان  كشكه  أن  والسيما  إقامتنا،  فترة 

 على الشارع وقريب من شقتنا". 
ً
مطال

 Aloo -طبق الشارع الهندي الشهير
Tikki

عائلة  إلى  تيكي(  )ألو  الـ  طبق  ينتمي 

األكشاك  في  تباع  التي  املقلية  املقبالت 

من  ويعتبر  املتجولني،  البائعة  وعربات 

الهندي،  املطبخ  في  املقبالت  أشهر 

منه.  مطعم  أو  بيت  أي  يخلو  ال  حيث 

البطاطس أما كلمة تيكي  ألو  تعني كلمة 

كرات  وتصنع  املقلية(  )الكرات  فتعني 

املهروسة  البطاطس  من  تيكي  األلو 

كالتمر  التوابل  بعض  إليها  يضاف  التي 

والنعناع  والكزبرة  والزنجبيل  الهندي 

وتقلى في زيت ساخن، وغالبًا ما تؤكل 

ساخنة أو دافئة، وتشتهر معظم 

املدن الهندية بطبخها، ومنها 

املقدسة،  فاراناسي  مدينة 

واحدة من أقدم املدن بالعالم.

بائع  جاذبية  أرامكو شدتهم  فريق موقع 

البطاطس،  يقلي  وهو  تيكي  الو  طبق 

بضرورة  السائحني  يحذرون  لكنهم 

االلتزام بتناول األطعمة املطبوخة فقط، 

الطازجة  األعشاب  من  الحذر  كذلك 

والخضراوات التي ربما تغسل بماء غير 

نظيف.

عصير قصب السكر في مصر
املشروب  السكر  قصب  عصير  يعد    

فصل  خالل  مصر  في  شعبية  األكثر 

الصعيد،  إقليم  في  والسيما  الصيف، 

شارع  يخلو  فال  ملحصوله،  زراعة  األكثر 

بيعه  محال  فيه  وتنتشر  إال  شوارعه  من 

يعد  فهو  املواطنني،  بإقبال  تحظى  التي 

طازجًا لكونه سريع األكسدة، كما يمتاز 

بفوائد صحية عديدة.

ساندويج دونر   
املانيا  )دونر كباب( كما يطلق عليه في 

من  املصنوعة  الشاورما  من  نوع  هو 

عمودّية،  مشواة  على  املطبوخ  اللحم 

الشاورما  من  النوع  هذا  الجميع  يعرف 

في برلني، لكن مطعم مصطفى في شارع 

ميرينغدام في كروزبرج ليس هو طبقك 

البقري  اللحم  رقائق  من   
ً
فبدال املعتاد، 

الدجاج  نشارة  تسقط  العجل،  لحم  أو 

مع الخضار املشوية من سيخ  مصطفى، 

ويتم تقديمها مع مزيج رائع من البطاطا 

بالفيتا  الشبيه  والجنب  والسلطة  الحلوة 

والليمون الطازج والصلصة الغامضة.
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وأفرح  مناسبة،  كل  في  أنتظرهم  لذلك 

بمجيئهم، إال أن فرحتي كانت أكبر، حني 

اجتمعوا في نهاية العام وجاءوا يحملون 

الفرحة  أدخلت  باملناسبة،  هدية  لي 

والبهجة في نفسي، ليس لقيمتها املادية 

العاطفية،  قيمتها  في  وإنما  الكبيرة، 

فاألوالد لم ينسوا والدتهم في هذه األيام 

الخير  من  جديد  لعام  فاتحة  تعد  التي 

والفرح واملحبة.

على  شاهدة  كنت  التي  الحكاية،  هذه 

مسراتنا  الى  أعادتني  تفاصيلها، 

من  الهدايا  ننتظر  كنا  حني  الصغيرة 

فهي  واألعياد،  املناسبات  في  والدينا 

مصدر فرحنا وسعادتنا.

السر وراء الفرح 
سؤال  بالهدية؟  الفرح  وراء  السر  ماهو 

السيد  مع  أتحدث  وأنا  بالي  في  خطر 

لي:  قال  الذي  موظف-   – زهير  محمود  

معاني  لكل  خاصًا  تعبيرًا  الهدية  "تعد 

لغات  من  لغة  وهي  اإلنساني،  التواصل 

أن  لإلنسان  يمكن  التي  العديدة  الحب 

يحب،  من  تجاه  مشاعره  عن  بها  يعبر 

جمالي  بسلوك  الهدية  تقرن  أن  البد  إذ 

األفراد،  أو  العائلة  مستوى  على  إنساني 

في  يكمن  الذي  الفرح  سر  ذلك  وفي 

معاني الهدية ودالالتها اإلنسانية."

الشغف بالهدايا 
مريم  السيدة  مع  حديثي  في  سررت 

محمد -موظفة-  ملا امتاز به من صراحة 

شغوفة  بأنها  أخبرتني  فقد  دم،  وخفة 

فرح،  أيما  بها  وتفرح  بالهدايا،  جدًا 

أنقل  وإنما  بالنيابة  أتحدث  أن  أريد  ال 

ومن  شخصية،  بصفة  "أنا  لي:  قالته  ما 

بالهدايا،  شغوفة  جميعا،  أخواتي  دون 

هدية  دون  من  مناسبة  مرت  إذا  وأزعل 

بالهدية  أفرط  تتصوريني  وال  مناسبة، 

عن  عبارة  فهي  بسيطة،  كانت  مهما 

أنساني،  وتواصل  واحترام  محبة  ميثاق 

فأنا  العائلية  حياتي  مستوى  على  لذلك 

دائما ما أخلق، وليس أختلق، املناسبات 

حتى أحفز زوجي على التفكير في هدية 

تليق باملناسبة، لذلك تجديني أحفظ كل 

تلك الهدايا منذ سنوات مع تفاصيل عن 

الهدية،  قدم  الذي  والشخص  املناسبة 

حتى أن زوجي في كثير من األوقات يقول 

لي متى يمتلئ متحف هداياك؟ وأنا أرد 

يبقى  موجودًا  الحب  مازال  بثق:  عليه 

متحفي مفتوحا لنسائم الحب العذبة."

أحب تقديم الهدايا 
حرة-  -أعمال  علي  سيف  السيد  لي  أكد 

أن "الهدية تعني لي الكثير حتى إن كانت 

وأحاسيس  بمشاعر  تفيض  فهي  رمزية، 

أقصد  وال  الصادقة،  واملودة  الحب 

بني  وإنما  فقط،  املحبني  بني  الهدية 

جميع الناس أفرادًا وعوائل، وأنا أتحدث 

عن الهدايا، أحب تقديم الهدايا في كل 

منها،  والكبيرة  الصغيرة  املناسبات، 

أوزان،  والهدايا  واألصدقاء،  لألقارب 

حسب درجات املحبة، لكني ال أضع هذه 

فالجميع  األصدقاء،  اعتبار  في  األوزان 

فرحًا  وأفرح  محترم،  بوزن  عندي 

أقدمها  التي  الهدية  تدخل  عندما  كبيرًا 

للصديق الفرحة واملسرة في قلبه."

الهدية أحساس 
تعبير  هي  وإنما  الهدايا  في  مبالغات  "ال 

عن إحساس باآلخر،" هذا ما بادرني به 

 :
ً
السيد سمير عبد الرضا -مدرس- قائال

للتعبير  الرسائل  أجمل  من  الهدية  "تعد 

من  تجاه  اإلنسان  داخل  في  يجول  عما 

املحيطني  من  أو  عائلته  أفراد  من  يحب 

به من مشاعر الحب والحنان واملودة."

النساء والهدايا 
من  للهدايا  حبًا  أكثر  النساء  إن  يقال 

قبل  الرجال  يقره  ما  وهذا  الرجال، 

عباس  حسن  السيد  يقول  إذ  النساء، 

خالل  "من  نصه:  ما  حرة-  -أعمال 

أدركت  العائلية،  الشخصية  تجربتي 

كانت  فقد  للهدايا،  حبًا  أكثر  النساء  أن 

وتنتظر  الهدايا  تحب  ما  كثيرًا  زوجتي 

مني في كل مناسبة هدية ثمينة، وتتمنى 

يوم،  كل  في  هدية  أهلها  من  أو  مني 

هدية  يوم  كل  في  تتمنى  صدقيني  نعم، 

خاصة، والبد من أن تكون ثمينة فهي ال 

تقبل بهدايا بسيطة."

أحب الهدية حتى لو كنت غنية 
فاطمة  السيدة  بدأت  العبارة  بهذه 

معي  حديثها  بيت-  -ربة  الرضا  عبد 

واألروع  رائع،  شيء  "الهدية  واسترسلت: 

عندها  عزيز،  إنسان  من  تكون  أن  فيها 

والفرح  والسعادة  املحبة  مشاعر  تتأجج 

في قلوب الناس املحبة للخير وللحياة."

هذا  موضوعي  خاتمة  الى  أصل  وأنا 

يطرق  من  اللحظات  هذه  في  تمنيت 

الفرحة  ليدخل  هديته   
ً
حامال بيتي  باب 

واملسرة الى قلبي في هذه األيام السعيدة.

خال البيت من األوالد بعد أن تزوجوا واستقلوا في بيوت خاصة بهم، بقيت األم السيدة أحالم 
حسني - متقاعدة- ، تعيش مع زوجها في البيت الكبير مع ذكرياتها وذكريات أوالدها الذين كانوا 

في البداية يزورونها في أوقات متقاربة ويمألون البيت ضجيجًا ومرحًا، لكن مع مرور األيام ، 
صارت الزيارات متباعدة، والشوق يشتد، والحنني يأخذني إليهم، لكن صحتي مع األيام لم تعد 

فكرة الطائيتساعدني على الخروج من البيت، 

الهدية.. رسالة محبة الهدية.. رسالة محبة 
وتواصل وتواصل 
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الى  تتنبه  أن  املرأة  على  يستلزم  هذا ما 

املالحظات التالية لكي تعمل على تعزيز 

بشكل  تبرز  جعلها  وعلى  الصفات،  هذه 

بزوجها  عالقتها  جعل  أجل  من  أفضل 

وهدوءًا  واستقرارًا  وصالبة  متانة  أكثر 

. 
ً

وبهجة

التي  الزوجة  أبرز صفات شخصية  هذه 

كلها  فاملرأة  الزوج،  يحبها  أن  يمكن 

جمال، سواء في طلعتها الخارجية أو في 

مكامن دواخلها:

الصدق 
بالوضوح  تتسم  التي  املرأة   

ُ
الرجل يحب 

وصدق الكالم للتعبير عما في أعماقها، 

املواربة  اساليب  الى  تلجأ  ال  التي 

أفكارها  إيضاح  أجل   من  واالحتيال 

ومشاعرها، كما أنه يفضل تلك العفوية 

أسلوبًا  تعتمد األالعيب  التي ال  الصادقة 

للوصول الى قلبه.

التي  عمره  برفيقة  االرتباط  يحبذ  وهو 

من  وأفكارها  نواياها  معرفة  يمكنه 

فهذا  تكشفها،  او  عنها  تتحدث  أن  دون 

مستقرة  حياة  يعيش  أن  على  يساعده 

واملشاجرات  الخالفات  عن  بعيدة 

واألقاويل التي قد تحصل الحقًا.

 البساطة   
املعقدة  األمور  –عمومًا-  الرجل  يحب  ال 

البساطة  الى  يميل  إنه  بل  الحياة،  في 

والى بناء عالقات ذات خطوط واضحة 

خوض  عدم  يفضل  أنه  كما  املعالم، 

النتائج  محسوبة  غير  املغامرات 

والنقاشات العقيمة مع رفيقة حياته بال 

طائل.

تعتمد  بامرأة  لالرتباط  الرجل  ويسعى 

املرور  دون  حياتها  طريقة  في  السهولة 

كما  السوّية،  غير  واملطّبات  بالعثرات 

بالتخطيط  تقوم  التي  تلك  يحب  أنه 

حسن  تأمني  أجل  من  البرامج  وبناء 

سير الحياة الزوجية واألسرية والتعامل 

بحكمة مع املفاجآت أيًا كان نوعها.

الغنج والنعومة والدالل 
بحركات  الزوجة  قيام  الرجل   يحب 

به  االهتمام  على  تحرص  وأن  الدالل 

ومن  كبير،  كطفٍل  به  والعناية  عاطفيًا، 

بالنعومة  تتمتع  أن  إليه  بالنسبة  املهم 

وطريقة  والصوت  الشكل  مستوى  على 

يرفض  فهو  وبأسرتهما،  به  العناية 

الطباع  ذات  أنوثتها  حدود  تتخطى  من 

أدت  كلما  أحيانًا  والشرسة  الخشنة 

 مهمًا، أو حققت إنجازًا ما، كما أن 
ً
عمال

املرأة  تتولى  أن  يحب  ال  -عمومًا-  الرجل 

الى  عادة  توكل  التي  باملهمات  القيام 

الرجال، وال أن تغير عاداتها التي اعتاد 

ع 
ّ
التصن ويمقت  زوجته،  طباع  في  عليها 

والظهور بغير ما هي عليه.

 املرح وخفة الدم  
حياته  شريكة  تتمتع  أن  الزوج  يسعد  كم 

بطريقة  املزاح  على  والقدرة  املرح  بروح 

والقيم  املثل  على  خارجة  غير  مهذبة 

أن  في  يرغب  وهو  املتداولة،  واألعراف 

موازاة  في  الضحك  جلساتهما  يتخلل 

اإليجابي  والتفاعل  التام  االنسجام 

شريك  الى  بالنسبة  املهم  ومن  املتبادل. 

ينسى  الجلسات  بهذه  تجعله  أن  حياتها 

كل ما يمكن أن يزعجه في الحياة العامة 

ويدفعه  يؤرقه  ان  يمكن  ما  وكل  واملهنية 

الى عدم الشعور باالرتياح.

التعّلق بالحياة والتآزر في مواجهة 
الصعوبات 

والوقوف  بالتعاضد  الصفة  هذه  ترتبط 

تحصل،  قد  منغصات  أية   
ّ

حل في  معًا 

اختيار  عند  يركز  أن  يمكن  فالرجل 

شريكة حياته على أن تكون محبة للحياة 

وحازمة وقادرة على تخطي األزمات، او 

حتى على مواجهتها بهدوء وروّية، بال أّي 

او غضب وارتباك، فهذا  انفعال  او  توتر 

في  الجاذبية  من  بالكثير  تتمتع  يجعلها 

الرجل  يساعد  الدعم   هذا  مثل  نظره، 

قد  التي  العقبات  تجاوز  على  أيضًا 

األسرية،  او  املهنية  حياته  في  يواجهها 

ما يخفف عنه مصاعب عمله الخارجية 

ويسعده في حياته العائلية.

 الوفاء  
يعتبر الوفاء من أبرز الصفات التي يفضل 

الرجل أن تتمتع بها زوجته، فهذا يجعله 

القريب  املستقبل:  تجاه  باالرتياح  يحس 

باالستقرار  يشعره  أنه  كما  والبعيد، 

والعطاء  البذل  على  القدرة  لديه  ويحفز 

من  ويمكنه  حياته،  صعد  مختلف  على 

إيجاد  أجل  من  وهدوء  بوضوح  التفكير 

الحلول للكثير من املشاكل التي يمكن أن 

تعترض طريقه وطريق أسرته. وال نغالي 

والتضحية  اإلخالص  صفات  إن  قلنا  لو 

حياة  لبناء  املتينة  األسس  تشكل  والوفاء 

والعام،  الخاص  املستويني  على  سعيدة 

وتعد املرأة املخلصة كنزًا نفيسًا لترتقي 

الصفة  وهذه  العفاف،  درجات  أعلى 

الزوجة  لدى  الصفات  أبرز  من  تعد 

بكثير  أكثر  بها  ويتعلق  الرجل  ليحبها 

الصفات  وبقية  الخارجي  مظهرها  من 

املحببة إليه أيضًا.

أحكمت  لو  ونفسًا   
ً
عقال املرأة  أرقى  فما 

هذه املزايا في طباعها وتّوجتها بالعفاف 

طهرًا ونقاًء.

ستُّ صفاٍت ستُّ صفاٍت 
ــل  ــا الرجـ ــث عنهـ ــل يبحـ ــا الرجـ ــث عنهـ يبحـ

في رفيقة عمِرِه في رفيقة عمِرِه 

جواد غّلوم 

قد يحب الزوج صفاٍت لدى الزوجة أكثر بكثير من مظهرها 
الخارجي، إذ ترتبط هذه الصفات بسماٍت وطبائع في شخصيتها 

وحضورها قد ال تتوقعها الكثيرات من النسوة.
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ال  عدد  يعيشها  قصة  خديجة  تروي 

يتعرضن  الالتي  النساء  من  به  يستهان 

غالبية  ألن  اإلرث،  حق  من  للحرمان 

حصرًا  إرثهم  ترك  على  اعتادوا  اآلباء 

بالذكور...

)رحمه  والدها  "إن  خديجة  تقول 

أخي  باسم  البيت  من  جزءًا  كتب  الله(  

الصغير، بيع وشراء، وأخي متزوج ولديه 

واليقرأ  دائميًا،   
ً
عمال يعمل  وال  أطفال، 

نفسه،  يطور  أن  واليريد  واليكتب، 

ويعتمد  تنفعه،  مهنة  يتعلم  أن  واليريد 

-مع عائلته- على راتبي، حتى البيت الذي 

أعطاه إياه والدي كان خربة، هدمه وبناه 

مرارًا  أخي  ورفض  ببنائه،  تكفلت  وأنا 

ضمانا  باسمي،  البيت  من  جزء  تسجيل 

لكبر سني" 

بتنهيدة حاولت أخفاءها، تشعر خديجة 

البتزاز  عرضة  باتت  أن  بعد  بالخيبة 

إليه  راتبها  تسليم  منها  يريد  الذي  األخ 

على  مجبرة  ألنها  تستجيب  وهي  شهريًا 

ذلك، فأخوها وعائلته يعتبرون أنفسهم 

بالسكن  معروفًا  إليها  أسدوا  قد  أنهم 

معهم.

ينكرون  أنهم  خديجة  تضيف  بمرارة 

اهتمامي  "وحتى  لهم  فعلته  ما  حتى 

تؤكد  دروسهم،"  ومتابعة  بأوالدهم 

خديجة أن ليس االبتزاز ما يؤملها وحده، 

بل هذا الجحود والنكران.

ال يسألون عني
تختلف هموم  أفراح عن هموم خديجة، 

تقول  مختلفة.  بوجوه  تتكرر  فالقصة 

الكبيرة،  أختي  مع  أعيش  "أنا  أفراح: 

بيت  من  أرضي  طابق  في  املريضة، 

أهلي، وبقية أخواتي وإخوتي متزوجون.. 

منعزلة  شقة  في  يسكن  الكبير  وأخي 

في الطابق األول، لكنه يأخذ مني أجور 

اإلنترنيت  أجور  أدفع  وأنا  الكهرباء، 

مني  يطلبه  لشيء  احتاج  وكلما  أيضًا، 

وزوجته  عنا،  اليسأل  أنه  من  بالرغم 

يحتاجون  عندما  اال  اليعرفوننا،  وأوالده 

نسديها  أن  يريدون  خدمة  او  منا،  شيئًا 

لهم."

املتزوجني  إخواني  بقية  "حتى  وتضيف: 

في  عنا  بالسؤال  أنفسهم  اليكلفون 

في  حاضرة  دائما  لكني  مرضنا،  حالة 

مناسباتهم."

إخوانها،  إهمال  من  أملها  أفراح  التخفي 

وتؤكد أنها تعبت كثيرًا ومرضت ولم تعد 

والعمل  الحركة  على  تعينها  مفاصلها 

الذي تعتاش منه.

ال عطف والحنان
تقاعدت  فهي   ،

ً
قليال تختلف  قد  قصة 

بمرض  مصابة  وكانت  سنتني،  قبل 

كلفها  وقد  معالجته،  في  نجحت  عضال 

وال  متزوجة،  غير  وهي  تملك،  ما  كل 

يقبل  أخوها أن تستقل مع ابن اختها في 

إلى أختها رغم عدم كفاية  منزل قريب 

عالجها  ملصروفات  التقاعدي  الراتب 

معه  السكن  عليها  فعرض  ومعيشتها، 

أخواتها  بيوت  بني  تنتقل  كانت  بعدما 

مصاريف  في  وتشارك  وتدفع  وأخيها، 

تجمع  أن  تستطع  لم  أنها  حتى  بيوتهم، 

آمال:"أخبرني  تضيف  يعينها.  مبلغا 

أنه يمكنني العيش معه في الطابق  أخي 

مبلغًا  مني  طلب  ذهبت  وعندما  العلوي، 

الى طلبات أخرى." ثم  لإليجار، إضافة 

- بحنانهم 
ً
أني أحس –ولو قليال تقول:"لو 

أنهم  إال  انزعجت،  ملا  علي،  وعطفهم 

يعتبرونني مصدر تمويل فقط."

يرفضون زواجي
وهناك من يرفض أهلها تزويجها، ألنها 

فتصبح  السن  بها  يتقدم  حتى  معيلتهم 

أكدته  ما  هذا  قليلة..  زواجها  حظوظ 

أعيل  "أنا  قالت:  إذ  حديثها،  في  سناء، 

لديهم  ليس  الذين  وإخوتي،  وأمي  أبي 

يتقدم  من  يرفض  ووالدي  ثابت،  عمل 

ملاذا  يقول:  إذ  واهية،  بحجج  لخطبتي 

نحن  الغريب؟  على  وتصرفني  تتزوجني 

أولى بذلك، وأحيانا يطلب من الخاطب 

أن يسمح لي بالعمل، وأن يتعهد بأن يقبل 

ما  وهذا  راتبي،  كامل  أهلي  أعطي  أن 

يرفضه الخاطبون واهلهم طبعا."

ضد  الوقوف  أستطيع  بالقول:"ال  تردف   

إرادة أبي، فهو رجل كبير ومريض، وكل 

إنسان يأخذ نصيبه من هذه الدنيا، وأنا 

رضيت بنصيبي. "

كيان مستقل
علي  الشيخ  أمام  الحاالت  هذه  عرضنا 

العلمية  الحوزة  في  أستاذ  الربيعي، 

"إن  قال:  الذي  االشرف،  النجف  في 

نفسها،  ولية  هي  الرشيدة  البالغ  البنت 

محرمة  مالية،  وذمة  مستقل  كيان  ولها 

التصرف من قبل اآلخرين إال إذا وافقت 

عن  مسؤولة  غير  فهي  وبإرادتها.  هي 

إال  العيش  لكسب  العمل  او  العائلة  إعالة 

أيضًا.  وبإرادتها  لذلك  اضطرت  إذا 

البالغة  البنت  على  لشخص  والية  وال 

الرشيدة إال لوالدها وجدها، وفي مسألة 

الزواج فقط.. هذا حكم شرعي."

ويوضح الشيخ الربيعي:"إن املساعدة في 

مصروف البيت او األعمال البيتية تبقى 

مسالة أخالقية وعرفًا اجتماعيًا لتمشية 

واملؤمنون  تعاون،  فالحياة  الحياة،  أمور 

يسند بعضهم بعضًا، ال أن يتسلط ويظلم 

الله  )صلى  والرسول  بعضًا.  بعضهم 

عليه وآله( قد أوصى بالنساء خيرًا وبأية 

صفة قربى كانت.

مشكلة  أية  "إن  الربيعي:  الشيخ  وتابع 

فال  وأخالقيًا،  اجتماعيًا  تحل  أن  يمكن 

الله،  أمر  بما  إال  مسلم  على  ملسلم  حكم 

"وإن  ويضيف:  الناس."  يأمر  بما  وليس 

 -
ً
–مثال أخته  على  لألخ  والية  ال  كانت 

فهذا ال يعني أنه يقبل أن يراها تتصرف 

املؤدبة  املسلمة  باملرأة  تليق  ال  بطريقة 

النصح  عليه  فإن  هذا  ومع  املهذبة، 

واإلرشاد والتعامل بالتي هي أحسن، فإن 

يراه  بما  األمر  فيبقى  حل  الى  يصل  لم 

مناسبًا لحل املعضلة، أما الضرب ألتفه 

للظلم،  أسباب  اختالق  او  األسباب، 

فهذا ال يرضي الله وال يمت إلى اإلسالم 

بصلة".

العطية،  غالب  العميد  يؤكد  فيما 

الشرطة  أن  املجتمعية،  الشرطة  مدير 

املجتمعية تواجه مثل هذه الحاالت كثيرًا 

وتصنفها ضمن العنف األسري املتعمد.

مهنية  بكل  تعاملت  مالكتنا  "إن  أضاف: 

التدخل  يتم  إذ  الحاالت،  هذه  مثل  مع 

التواصل  وسائل  خالل  من  او  املباشر، 

حل  ومحاولة  األسرة  مع  االجتماعي، 

األهل  تزمت  خطورة  وبيان  اإلشكاالت 

يؤدي  أن  يمكن  الذي  املوضوع  هذا  في 

الى عواقب وخيمة ال تحمد عقباها."

في  املجتمعية  الشرطة  دور  الى  وأشار 

"إال  منها،  للعديد   حلول  الى  الوصول 

تزمت  أمام  تقف  التي  الحاالت  بعض 

ما  موقفهم،  على  وإصرارهم  األهل 

يدفع البنت للرضوخ، إن حكمت عقلها، 

الى  إما  لها،  األهل  ظلم  من  الهرب  او 

يعثر أحد  الى مكان ال  او  أقربائها،  بيت 

عليها."

جميع  العطية  غالب  العميد  وناشد 

بالحسنى  التعامل  ضرورة  الى  األهالي 

مع بناتهم واحتضانهن بكل مودة ورحمة 

كي تعيش األسرة بسالم وال تدفع ببناتها 

للهروب، ما يعود سلبا على سمعة األسرة 

وحياة أفرادها جميعا.

هند الصفار

قبل وفاته بأعوام عدة، قسم والدي البيت ووزعه بني األوالد، 
واستثنى البنات اللواتي تزوجن جميعهن، وحتى أنا استثناني من 

القسمة على الرغم من أني لم أتزوج وأعمل ألعيل األسرة منذ اكثر 
من 25 عاما."

عوائل تسطو على حقوق بناتها
هند الصفار
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حصد العديد من الجوائز املحلية والعربية 

والعاملية، منها جائزة أفضل مصمم أزياء 

عربي في العالم لعام ٢٠١4 في بريطانيا 

العالم  كأس  جائزة  مسابقة  في  لندن، 

في  مقيم  العالم،  حول  العرب  للمبدعني 

األزياء  تصميم  ومدرس  حاليًا،  النمسا 

برنامج  ومقدم  والفن،  املوضة  عالم  في 

املوضة  بعالم  املختص  )جماليون( 

في  أوروبا  في  للمشاهير  والفن  والجمال 

كانت  "الشبكة"  النمساوية..   OKTO قناة 

معه في الحوار اآلتي:

إليزابيث..  وامللكة  نخيل..  غابتا  *عيناِك 

صممتها  التي  التوليفة  هذه  عن  حدثنا 

وقصة هذه العباءة.. 

- عندما وضعت الخطوط األولى في ورقة 

اللون  فرشاتي  سحَبت  البياض  ناصعة 

الشارع،  قرب  انفجارًا   سمعت  األسود، 

فيروزيًا!  لونًا  لتخط  فرشاتي  ففزعت 

وكأنها ترفع يديها للسماء تناغي وتصرخ 

بوجه سومري..

من  تحمله  -بما  القطعة  هذه  فأبت 

عذابات- إال أن ترتديها ملكة من امللكات 

إليزابيث(،  )امللكة  وهي  املخضرمات 

القطعة  هذه  ثمن  يعرف  ال  والجميع 

من  أشهر  سبعة  فيها  العمل  استمر  التي 

اليدوي،  والتطريز  والتنفيذ  التصميم 

الفني  واإلخراج  الذهبي  القصب  بخيوط 

حني كنت مديرًا لقسم تصميم األزياء في 

الدار العراقية، وبعد سفري خارج العراق 

قبل  من  إليزابيث  امللكة  الى  أهديت 

قصتها،  معرفة  بدون  الجمهورية،  رئيس 

هو  وما  نفذت،  وكيف  صممها،  ومن 

األصلية  التصميم  صور  هي  وأين  ثمنها، 

الفنان  حقوق  متجاهلني  واآلرشيف، 

الفكرية، واملفارقة أن من قام بتصميمها 

كأس  جائزة  حصد  عراقي  مصمم  هو 

-بلد  بريطانيا  من  املوضة  في  العالم 

امللكة- التي أهديت إليها هذه القطعة التي 

توثيق  بدون  لألجيال،  متحف  في  ستبقى 

خطت  الذي  املصمم  واسم  وفكرة  هوية 

الخالصة  العراقية  القطعة  هذه  أنامله 

فكرًا ونسيجًا وأنفاسًا.

املوضة  عروض  في  وجودكم  عن  *حدثنا 

لهذه  هناك  املوضة  هي  وكيف  فيينا،  في 

السنة؟

 Vienna  ، فيينا  في  املوضة  -أسبوع 

Fashion Week

في  عشر  الثالث  املوضة  أسبوع  هو 

العاصمة النمساوية فيينا، مدينه السحر 

العالم،  في  املوسيقى  وعاصمة  والجمال 

املوضة  أسبوع  ضمن  دعوتي  فكانت 

كمصمم، وفي الجانبني الفني واإلعالمي 

بصفة  ودعوتي  وحضوري  املوضة  ألسبوع 

وإعداد  ملتابعة  سنوات  ألربع  رسمية 

تقرير كامل عن حركة املوضة وطروحات 

املصممني من كل بقاع العالم.

فلكلور وموضة
للعام  الجديدة  الخاصة  مجموعتك  *ما 

الجديد؟

-في كل سنة أقدم مجموعتني في عروض 

األزياء، سواء في العراق او الوطن العربي 

عاصمة  في  بوجودي  السيما  أوروبا،  او 

مجموعتي   في  فهناك  فيينا،  النمسا 

وتبغددي،  سومريتي  مابني  الخلط 

نهر  على  الناعسة  فيينا  وكالسيكية 

الدانوب، وهذه التوليفة قدمت من خاللها 

وهناك  عروض،   ٨ تتجاوز  مجموعات 

مجموعات وعروض سبقتها مثل )ضفائر 

بغداد(. هذه العروض كانت بدعم ورعاية 

داعمة  أوروبية  ومؤسسات  شركات  من 

في  أقدمه  وما  بإنجازاتي  ترحب  للفن، 

مجال الفلكلور وعروض املوضة.

كوكو شانيل
تلفتك  العامليني  املصممني  من  *َمن 

تصاميمه؟

-عرابتي األولى مدام كوكو شانيل، ودائمًا 

مجال  في  طلبتي  مع  حديثي  أستهل  ما 

املوضة او اللقاءات الصحفية عن خطوط 

تأتي  )املوضة  الشهيرة  مقولتها  املوضة 

وهناك  األبد(،  الى  تبقى  واألناقة  وتغيب 

أرماني،  جورجو  مثل  آخرون  مصممون 

وفرساتچي وغيرهم.

قصة فستان
*كيف استوحيت فستان )كلمت(؟

أصرح  مرة  ألول  قصة  له  الفستان  -هذا 

بها لإلعالم، عندما كنت في كلية الفنون 

الجميلة كان أحد أساتذتي عندما يشاهد 

"ميالد  لي  يقول  وتصاميمي،  أعمالي 

كلمت"،  غوستاف  أعمال  تشبه  أعمالك 

علما بأني لم أسمع عنه اطالقًا، فقد كنت 

وفي  الفنون  كلية  في  مشواري  بداية  في 

املرحلة األولى، ما أثار عندي الفضول في 

هذا  كلمت،  غوستاف  أعمال  عن  البحث 

الفنان النمساوي العظيم املجدد. 

نفسي  وجدت  أنني  كله  هذا  من  األغرب 

أعيش في بلد كلمت، وأرى ملساته في 

ثيمة،  أعماله  وأصبحت  مكان،  كل 

كهدايا يشتريها السياح من كل بقاع 

وبعد  للنمسا،  زيارتهم  عند  العالم 

نحو ١٥ عامًا من هذه القصة، قمت 

استوحيتها  خاصة  تصاميم  بإعداد 

كلمت  للفنان  )القبلة(  لوحة  من 

لتكون في أحد عروض االزياء، وقبل 

)ڤيال(  الى  ذهبت  أشهر   ٥ نحو 

ومازلت  كلمت،  بأعمال  خاصة 

هو  خاص  مشروع  إعداد  في  أعمل 

الفنان  أعمال  بكل  أزياء   عرض  اقامة 

غوستاف، وهو سيرى النور قريبًا، والعمل 

الخاص  املتحف  في  عرض  لتقديم  جاٍر 

بالفنان كلمت في فيينا.

* مسابقة زها حديد.. كيف هي؟

تكريم  وهي  املوضة،  في  مسابقة  -هي   

في  املواهب  ولدعم  جهة،   من  للمرأة 

مجال  في  العربي  والوطن  العراق 

وألن  أخرى،  جهة  من  األزياء  تصميم 

زها حديد لديها أغرب تصاميم األحذية 

واألكسسوارات في مجال املوضة..

منهما  أي  واإلبداع،،  األصعب  *التحدي 

أم  النسائية  األزياء  في  وملاذا..  األكثر، 

الرجالية؟

األزياء،  في مجال تصميم  يوجد تحد  -ال 

هناك  إن  بل  الرجل،  او  للمرأة  سواء 

للمرأة،  املوضة  مجال  في  أكثر  حرية 

أفقًا  هناك  لكن  اللطيف،  الجنس  كونها 

أني  من  بالرغم  املرأة،  أزياء  في  أوسع 

مارست تصاميم األزياء بدءًا من مرحلة 

عديدة،  لسنني  لألطفال  األزياء  صناعة 

للرجال  األزياء  صناعة  إلى  االنتقال  ثم 

وتصاميم  صناعة  والى  أطول،  لفترة  

األزياء للمرأة بعد ذلك، وهنا كان اإلبداع 

والتحليق ببساط الريح في فسحة عظيمة 

تصميم  في  والجمال  االبتكار  بعالم 

وجمال املوضة.

أكاديمية موضة
*ما طموحك ومشاريعك؟

مهمة  أكاديمية  تأسيس  هو  فيه  أفكر  -ما 

فكرية  ملكية  وهذه  للموضة،  العراق  في 

وهي  لها،  للتأسيس  حقيقي  بشكل  بدأت 

ليست جديدة كوني أسست معهدًا لتدريب 

وخّرجت  األزياء  دار  في  بإشرافي  األزياء 

ستكون  لكن  تقريبًا،  دورات   ٨ من  اكثر 

عاملية،  كوادر  حتى  فيها  أكاديمية  هناك 

عالقاتي  خالل  من  املشروع  لهذا  أسست 

تربطني  عامليني  ومصممني  بأكاديميات 

بهم عالقات وعمل مشترك، سيرى النور 

وحب  حلم  هناك  دام  ما  الله-  شاء  -إن 

الدعم  كل  ألقدم  بقيت  ما  يعيش  للعراق 

للوطن والوقوف معه من أجل ثقافة واعية 

تزيل غبار البارود والعنف والدمار.…

أول مصمم عراقي ترتدي 
عباءته ملكة بريطانيا 
حوار/ رجاء الشجيري 

مصمم عراقي عاملي، انطلق نحو 
العاملية بمزج فلكلوري بغدادي 

سومري أوروبي ما بني القدم 
والحداثة، وهو خريج فنون جميلة 

جامعة بغداد 2005. عمل مدير 
قسم تصميم األزياء في الدار 

العراقية لألزياء، ومؤسس معهد 
األزياء العراقية )مركز تدريب 
األزياء(، ومدير املركز في وزارة 

الثقافة العراقية سابقًا.. 

ميالد حامد..
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نستخدم  التي  الطعام،  أطباق  تعتبر 

األطباق  من  الخروف،  لحم  فيها 

املواسم  في  تقدم  التي  والشهية  اللذيذة 

ونستطيع  العطل،  وأيام  واملناسبات 

التغيير بالطرق التي تقدم فيها األطباق 

وطعمًا،  نكهة  أكثر  لتكون  التقليدية 

)موزات  لحم  الى  الخضار  إضافة 

الخروف( وبعض التوابل الخفيفة تجعله 

كل  في  واملطلوبة  املتميزة  األطباق  من 

مناسبة. 

املكونات 

١- كيلو ونصف لحم موزات خروف. 

٢- ثالث حبات بطاطا. 

٣- ثالث حبات طماطم.

4- ثالث حبات جزر. 

٥- ثالث حبات بصل 

6- ورق غار. 

7- ملح وفلفل أسود. 

٨- دبس رمان. 

9- كاري وزنجبيل مطحون. 

١٠- ملعقة كبيرة من الكاتشاب. 

١١ - معجون طماطم. 

١٢- كوب من عصير الطماطم. 

١٣- رز مطبوخ. 

طريقة اإلعداد : 

١- نضع موزات اللحم في قدر على النار 

الهيل  من  وحبات  الغار  ورق  إضافة  مع 

ثم  يغلي،  حتى  املزيج  ويترك  والقرنفل، 

ويترك  بامللعقة  املتكونة  )الرغوة(  نرفع 

رفعه  وقبل  ينضج،  حتى  هادئة  نار  على 

من النار يضاف امللح والفلفل األسود.

أي  أو  مكعبات  الى  الخضار  نقّطع   -٢

في  زيت  يسخن  الرغبة(،  )حسب  شكل 

او  جانبًا،  وتوضع  الخضار  قلى 
ُ

وت مقالة 

 
ً
بدال والجزر  البطاطا  سلق  املمكن  من 

من القلي.

من  ويصفى  القدر  من  اللحم  يرفع   -٣

في  املقلية  الخضار   
ّ

نصف جيدًا،  املاء 

موزات  الوسط  في  وتوضع  فرن  صينية 

اللحم الناضجة.

والكاتشاب  الرمان  دبس  نمزج   -4

والكاري  والزنجبيل  الطماطم  وعصير 

ومن  العالم،  أنحاء  كل  في  املعروفة  والحلويات  املعجنات  من  البسكويت  يعد 

تزداد  حتى  الطبق  هذا  الى  املختلفة  املكونات  وإدخال  استخدام  املمكن 

النكهة، من هذه املكونات البندق، إذ يعتبر البندق من أشهر املكسرات التي 

تضاف الى الحلويات ألنه ذو نكهة لذيذة جدًا، إضافة الى الفوائد العديدة 

على  احتواؤه  كذلك  الجلطات،  من  القلب  حماية  ضمنها  من  يحتويها،  التي 

مواد تحافظ على صحة البشرة والتقليل من السمنة وزيادة املناعة. 

املكونات
١- كوبان من الطحني. 

٢- ملعقة كبيرة من البيكنك باودر. 

٣- رشة ملح. 

4- رشة دارسني )قرفة( مطحونة. 

٥- كوب زبدة. 

6- ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو. 

7- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

٨- نصف كوب من السكر. 

9 - بندق مفروم. 

طريقة اإلعداد : 
١- ننخل الطحني جيدًا مع امللح والبيكنك باودر 

وتوضع املكونات في وعاء زجاجي عميق. 

البندق  من  وقليل  الدارسني  نضيف   -٢

املفروم والكاكاو والنسكافيه الى الطحني 

وتخلط بامللعقة.

حتى  جيدًا  السكر  مع  الزبدة  نخفق   -٣

يصبح املزيج كريمي القوام، ثم نضيف 

خليط  الى  تدريجيًا  الطحني  خليط 

حتى  إضافة  كل  بعد  الخفق  مع  الزبدة 

تتجانس املكونات ونحصل على عجينة لينة 

ومتماسكة.

4- نقسم العجينة الى كرات صغيرة ونضعها في 

صينية فرن مع ورق الزبدة ونضغط براحة اليد على 

الكرة حتى تكون مسطحة وبسمك متوسط. 

ملدة  الحرارة  متوسط  فرن  في  وتخبز  املفروم  بالبندق  ترش   -٥

القهوة  او  لتبرد تماما وتقدم مع الشاي  الفرن وتترك  ١٥ دقيقة وتخرج من 

او العصائر.

بسكويت البندق

الطماطم في وعاء زجاجي مع  ومعجون 

رشة ملح وقليل من زيت الزيتون ويخلط 

املزيج بامللعقة.

جميعًا  املكونات  على  الصلصة  نصب   -٥

حتى  بالصلصة  اللحم  موزات  وتمسح 

الفرن  صينية  تغطى  جيدًا،  تمتزج 

وندخلها الفرن على حرارة متوسطة. 

6- نطهو الرز بماء اللحم الباقي مع رشة 

ملح ومكعب ماجي وقليل من الزيت. 

 
ً
7- نزيل الغطاء عن الصينية ونرش قليال

اللحم  موزات  على  الزيتون  زيت  من 

وترجع إلى الفرن ملدة خمس دقائق حتى 

تكتسب اللون الذهبي الجميل وتقدم مع 

الرز.

 الكمية تكفي 5 أشخاص  

إعداد وتصوير : تغريد العبدلي 

 الكمية تكفي 7 أشخاص  

موزات اللحم مع 
الخضار 
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 قل 
 وال تقل

بيت روجينا
ــا  ــت روجين ــو بي ــي، ه ــارع املتنب ــرب ش ــه ق ــرك بجمال ــت يأس بي

پاشــا، شــقيقة املطربــة ســليمة مــراد ريجينــة، أو روجينــا مــراد 

ــن  ــت م ــداد، كان ــى بغ ــر إل ــودي هاج ــر يه ــة تاج ــي ابن ــا. ه باش

ــد ازدادت  ــي، وق ــارع املتنب ــن ش ــة م ــكن دارًا قريب ــاء وتس األثري

ــالت  ــر مودي ــتخدم آخ ــت تس ــي إذ كان ــد امللك ــي العه ــهرتها ف ش

الســيارات، وترفــع علمــًا صغيــرًا علــى ســيارتها داللــة علــى 

ــع  ــل م ــق األص ــت طب ــيارة كان ــا س ــا، وله ثرائه

ــدى  ــرت إح ــث إذا م ــازي، بحي ــك غ ــيارة املل س

ــاس  ــرق الن ــيد ال يف ــارع الرش ــي ش ــيارتني ف الس

فيمــا إذا كانــت تلــك ســيارة امللــك غــازي أم 

ســيارة روجينــا. كانــت روجينــا تقــرض اآلخريــن 

مبالــغ طائلــة، وفــي بيتهــا يعقــد الكثيــر مــن 

شــكلت  عــدة  وزارات  إن  ويقــال  االجتماعــات. 

فــي بيتهــا، كمــا يقــال إن نــوري الســعيد اســتدان 

منهــا عنــد بنــاء بيتــه. أختهــا الصغــرى هــي 

ســليمة مــراد، التــي برعــت فــي الغنــاء وتزوجــت 

مــن الفنــان ناظــم الغزالــي، وحملــت لقــب باشــا 

بعــد مقتــل روجينــا، فقــد أقــدم زوجهــا املهنــدس 

عبــد الكريــم علــى إطــالق النــار عليهــا ثــم علــى 

نفســه، ورغــم أنهــا قتلــت رميــًا بالرصــاص، إال 

أن األهزوجــة التــي ذكرهــا املــال عبــود الكرخي، 

التــي تشــير إلــى أنهــا قتلــت بـ )طبــر(، هــي التي 

ــال: ــاعت، إذ ق ش

ر
َ
آه بالدينار من جيبي ُطف

َصَبحت روجينا مضروبة بطبر

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطة

١-صاحبة الصورة فنانة عراقية

٢- من اغاني الراحلة اسمهان 

علم  طبيعية،  ظاهرة  صدري،  ٣-مرض 

مذكر)م( 

شخصيات  من  باالنكليزية,  4-رجل 

شكسبير)م(

السومريني،  لدى  والسماء  االرض  ٥-اله 

حرف نصب)م( 

6-متشابهة، امارة خليجية 

7-عكس موت)م(، حرف جر 

٨-نصف سوري، الحاد

9-روائي وكاتب مسرحي فرنسي

١٠-ركن)مبعثرة(, تقدم في السن

١-محافظة عراقية, ما يكتم 

٢-ماركة شاي, وكالة الفضاء االمريكية)م( 

٣-للنداء, والية امريكية 

4-سأم)م(، صفيحة من الخشب 

٥-نفرح به,يعلو البطن)م(

6-متشابهة، قضاء في املوصل  

7-غنج، قرية جنوب البصرة 

٨-علم مؤنث )م(

9-منعنا عن

١٠-مطربة عربية راحلة

قــل: هــذه مســابقة حســنة، وظاهــرة حســنة، وعالمــة حســنة، وإمــارة حســنة، وطالعــة حســنة؛ وال تقــل: بــادرة 

حســنة؛ وذلــك ألن البــادرة عنــد العــرب، تــدل علــى غيــر الحســن؛ إذا كانــت بــادرة إنســان وكانــت معنويــة 

ال ماديــة.

الليليــث هــي شــيطانة العواصــف فــي بــالد الرافديــن، عرفــت فــي الحضــارة الســومرية 

ــح،  ــق الري ــي تراف ــم، فه ــص واملالح ــب القص ــالد، وحس ــل املي ــام ٣٠٠٠ قب ــدود الع بح

ــرأة  ــل امل ــل وتقت ــرأة الحام ــاض امل ــي إجه ــبب ف ــاس، وتتس ــوت للن ــرض وامل ــل امل وتحم

وطفلهــا أثنــاء الــوالدة. إال أن مــن الخصــال الحســنة لــدى إلهــة الخــراب، الليليــث، أنهــا 

اإللهــة العطــوف الحاميــة لأليتــام واألرامــل، فهــي تعاقــب كل مــن يؤذيهــم.. 

اإللهة
 ميثولوجيا بـالد الرافدين

ليليث
ــال، فقــد ابنــه  أصيبــت عينــه اليســرى أثنــاء القت

تــل الحقــًا بعــد معــارك 
ُ

الوحيــد فــي الحــرب الكونيــة -التــي ال طائــل منهــا- ضــد كوكــب األرض، ثــم ق

ضاريــة مــن أجــل قضيتــه. رحــل ولــم يمتلــك فندقــًا أو حســابًا مصرفيــًا، حتــى عائلتــه لــم تحصــل علــى 

ــد  ــه القائ ــام .. إن ــال الع ــى امل ــده إل ــد ي ــم تمت ــرق ول ــم يس ــده، ل ــن بع ــدي م ــب تقاع ــل(، رات )زوري

وزيــر العلــوم التكنولوجيــة فــي كوكــب الفيــگا، وهــو مســاعد القائــد )گانــدال(، أول 

وزيــر تنكنوقــراط فــي الكــون.. حتــى الشــر عندمــا يكــون نزيهــًا فإنــه محــط احتــرام ..

فيگازور يل وكوكب 
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وهللا اعلم

الجــدي HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالقوسالحــوت

ويبدو  بالعائلة  اهتمامكم  يشتد 

كما  االرتياح،  وعدم  التعب  عليكم 

عليكم  مرتفعة،  مصروفاتكم  تبدو 

الحصول  في  أنفسكم  إرهاق  عدم 

في  املبادرة  أو  شخصية  مطالب  على 

الجانب املالي.

الصعيد  على  مشجع  غير  جو  في  أنتم 

املالي، فقد تعرضت ميزانيتكم إلى الكثير 

بعض  تحملكم  في  متسببة  النفقات،  من 

الديون، والبعض يسعى جاهدًا للتعويض، 

املناسب لذلك, منكم  الوقت  لكن ليس هو 

دار  بناء  مشروع  في  الدخول  يحاول  من 

في   مزعج  مشهد  تغيير  تستطيعون 

على  سريعة  بمبادرة  بالقيام  حياتكم 

عليكم  عاطفيًا:  الشخصي.  الصعيد 

نسيان  وعدم  الجانب  بهذا  االهتمام 

وفرصة  الوقت،  هذا  خالل  محبيكم 

لبدء برنامج عالجي.

جهدًا  وتبذلون  التعب  منكم  ينال 

يحتاج  بأنه  يشعر  والبعض  واضحًا، 

عاطفيًا:  الراحة.  من  قسط  ألخذ 

للظروف  مواتية  غير  خطواتكم  تبدو 

التكوينية لهذا الوقت، وقد تختلفون مع 

الشريك العاطفي.

من  أكثر  في  انشغالكم  واضحًا  يبدو 

موضوع، الوقت يسمح بالتحرك نحو السفر 

على  الحصول  أو  دراسة  ملوضوع  والتقديم 

على  تحركاتكم  تزداد  كما  قيادة،  رخصة 

بسفر  القيام  يرغب  من  صعيد،  من  أكثر 

قريب وعاجل عليه التحرك بشكل سري.

الحصول  في  واضحًا  جهدًا  تبذلون 

على مطالب مالية، والكثير يجد نفسه 

أنتم  العصبي،  الشد  من  حالة  في 

بحاجة إلى الكثير من الراحة واالبتعاد 

تناسب  ال  التي  الحساسة  األجواء  عن 

تطلعاتكم.

تسبب  قد  وضغوط  توترات  أمام  أنتم 

السلبي  االنعكاس  من  الكثير  لكم 

املالية  ظروفكم  غالبية  ملزاجكم، 

التراجع،  من  حالة  في  والعاطفية 

املرونة  من  الكثير  إلى  تحتاجون  لذا 

والصبر. حذار عند التوقيع على أوراق 

رسمية خالل هذا الوقت.

من  الكثير  إلى  يحتاج  وقت  في  أنتم 

تودون  ما  لتغطية  واألسرار  الذكاء 

القيام به, حاولوا تمضية أوقاتكم لهذه 

أنتم  ثقتهم.  تحرزون  من  مع  الفترة 

تتقدمون ببطء، لكن بخطوات أمينة.

القيام   نحو  تشير  التكوينية  الزوايا 

لها  مواضيع  متابعة  او  خارجي  بسفر 

على  الحصول  او  سفر  بتأشيرة  صلة 

عليكم  يبدو  عاطفيًا:  قضائي.  قرار 

العاطفي  الجانب  في  ملحوظ  تحسن 

يفضي إلى نتائج مريحة.

فــي  بمبــادرة  القيــام  تحاولــون 

العمــل بالرغــم مــن التحديــات التــي 

تواجهكــم، التــي تحــول دون إتمــام 

ــم  ــر منك ــد الكثي ــد يج ــل. ق ــاء عم لق

عليــه  ويبــدو  تتراجــع،  صحتــه  أن 

التعــب.

عليكم  ويبدو  أعمالكم،  وتيرة  تزداد 

من  األعمال  تراكم  بسبب  االنشغال 

الخروج  على  القدرة  وعدم  حولكم 

االنتباه  عليكم  املتاعب,  دوامة  من 

خالل الوقت املقبل، فهناك الكثير من 

الظروف قد تأتي بعكس ما ترغبون.

بعد الضغط النفسي واملتاعب لليومني 

املاضيني تستعيدون طاقتكم التكوينية 

بشكل تدريجي، وهناك فرصة إلجراء 

الشخصي  الجانب  في  محاوالت 

أكثر  في  املطالب  بعض  على  للحصول 

من جانب، أنتم اآلن في وضع أفضل.

وهللا اعلم

املولود  هذا  نشاط  فرط  من  نخشى  )ملاذا 

امليالد  تاريخ  عالقة  وما  املبكر؟  ونبوغه 

علينا  الكواكب  تأثير  مقياس  إن  بذلك؟( 

يأتي عبر مواقعها بالنسبة لتاريخ ميالدنا، 

يعطينا  وهذا  الرقمية،  خريطتنا  مع 

السلوك والطابع الذي يرانا فيه اآلخرون.

سنة ٢٠١٣ كانت مشابهة لسنة ١٥١4!

 ٢٠١٣ سنة  في  )املشتري(  كوكب  تواجد 

هذا  موقع  أنتج  وهنا  )الجوزاء(،  برج  في 

)النشاط  جانبني  في  كبيرة  طاقة  الكوكب 

التأثير  وهذا  واملرح(،  والبدني  الذهني 

يكون كل حسب موقعه في خريطة املولود. 

في   ٢٠١٣ سنة  في  )زحل(  كوكب  تواجد 

هذا  موقع  أنتج  وهنا  )العقرب(،  برج 

الشرس  )السلوك  كبيرة  طاقة  الكوكب 

التعامل  خشونة  التمرد  ولد  العدواني(، 

إذن  اآلخرين.  احترام  وعدم  والقسوة 

عال  ذكاء  خطرة:  ازدواجية  أمام  نحن 

إعادة  نحسن  لم  وإذا  عدائي.  سلوك  مع 

يتحول  نجده  فقد  املولود  هذا  تنظيم 

وبعد  الخفية،  ميوله  باتجاه  سريع  بشكل 

أن يصل مرحلة املراهقة سنجده شخصية 

سلبية،  بيئة  له  تتهيأ  وقد  متسلطة،  صعبة 

في  ينخرط  وربما  متطرفًا،  سيبدو  وهنا 

قيادته  فتصعب  للمجتمع  مؤذية  تشكيالت 

والسيطرة على سلوكه الحقًا، فهو ال يخشى 

العواقب أبدا. وهذه هي أهم األساليب التي 

قد تجعله طاقة نافعة لنفسه وملجتمعه. هنا 

مهما  تتحمله،  أن  التعليمية  بالكوادر  نهيب 

يملك  فهو  متزن،  غير  سلوك  من  منه  بدر 

طاقة ال يعرف كيف يصرفها فتظهر عفويًا 

عبر أساليب تنمر.   

١-يجب أن يجد قدوة يتأثر بها ويفضل أن 

تكون أنت هذه القدوة )األب او األم(.

وتخلف،  تعده  او  عليه،  تكذب  أن  ٢-احذر 

بذلك ستخسر ثقته مطلقًا.

في  والترهيب  العنف  واستخدام  ٣-إياك 

شرسًا  عدوًا  منه  فستخلق  معه،  التعامل 

وتحفز سلوكه العدواني املتخفي في طيات 

سني عمره األولى. 

والبحث  السؤال  كثير  لحوحًا  4-ستجده 

عن األمور الغريبة واالستثنائية، وهنا عند 

تعطيه  أن  من  الحذر  عليك  األسئلة  طرح 

هذا  يقلد  ستجده  وإال  معرفة،  دون  معلومة 

السلوك.

يكون  أن  ويفضل  طعامه،  بنوعية  ٥-اهتم 

فرط  لتقليل  تغذية  طبيب  إشراف  تحت 

الحركة والنشاط الزائد. 

األلعاب  باتجاه  ميوله  بتوجيه  6-اهتم 

-قدر  وابعده  الفيزيائية،  الفكرية 

والقصص  العنف  ألعاب  عن  استطاعتك- 

في  العنيف  الجزء  ستنمي  فهي  البوليسية، 

شخصيته املستترة.

وركز  مريحًا  واجعله  نومه  بفراش  7-اهتم 

على األلوان ذات اإلحساس الفني الهادئ، 

وجنبه  استطعت،  إن  مبكرًا  نومه  واجعل 

السهر.

صديقني  اجعلهما  واملوسيقى  ٨-الرياضة 

حرية  له  تترك  ان  ويفضل  منه،  قريبني 

اختيار مزاولة هذه الهواية برغبته، ويفضل 

دائمًا أن تكون حاضرًا معه، فهذا سيجعله 

يحب املشاركة ويبتعد عن نمط الفردية.

لحظات  في  حتى  بوجهه،  دائمًا  ابتسم   -9

بشخصيتك  تأثر  إن  فهو  والتعب،  الغضب 

ستجده مطيعًا مريحًا سلس البناء.

معه،  واللعب  والجري  املشي  من  ١٠-أكثر 

فهو  نظرك،  في  متعبًا  ذلك  كان  مهما 

شخصك  تقليد  في  له  حافزًا  سيكون 

 .
ً
مستقبال

١١-نمِّ فيه رغبة مساعدة اآلخرين، وليكن 

تقوم  يراك  عندما  فهو  بحضورك،  ذلك 

بمساعدة اآلخرين سيحاول تقليد ذلك. 

بالجهد  البدنية  طاقته  تفرغ  أن  ١٢-عليك 

املفيد والتعب.

والشتم  بالسب  تقوم  أو  تحقر  ١٣-ال 

لآلخرين أمامه أبدًا، بل ابِد أعلى مستوى 

في احترام مشاعر اآلخرين.

واأللوان  املالبس  واختيار  ١4-األناقة 

فهي  أولوياته،  من  جعلها  يجب  والعطور 

تعامله  طريقة  في  مشرقة  صورة  ستعكس 

 .
ً
مستقبال

القيم  هذه  غرس  استطعتم  ١٥-إذا 

الحياتية سنجد بعد عشر سنوات شخصية 

تبني وقيادية ومحبة للسالم.

أساليب التعامل أساليب التعامل 
مع مواليد سنة مع مواليد سنة 20132013

باحث فلكي

علي البكري
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الحل

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

العباسي  شيماء  د.  النفس  علم  استاذة 

تجيب صاحبة املشكلة باآلتي:

ابنتي الغالية.. تحية طيبة:

عليك  وخوفها  حبها  من  والدتك   
ً
أوال

مستقبل  لها  ليس  بكلية  تلتحقي  أن  من 

من  التخرج  وبعد  التعيني،  في  مضمون 

الكلية يكون مصيرك البيت، وليس لديك 

دخل مضمون في املستقبل، فال تتوهمي 

عن والدتك فكرة أنها ال تحب لك الخير 

وأنها متسلطة بأفكارها.

موروثة،  موهبة  هو  بأنواعه  الفن  ثانيًا: 

وممكن أن تنمى بشتى الطرق والوسائل، 

الفنون  أكاديمية  بدخولك  فقط  ليس 

مستحيل،  غير  ذلك  كان  وإن  الجميلة، 

الفنون  بكلية  تلتحقي  أن  املمكن  فمن 

الصيدلة،  من  تتخرجي  أن  بعد  الجميلة 

ويصبح لديك عمل ومهنة ال تعتمد فقط 

على التعيني الحكومي، ولكن مهنة تستمر 

 -
ً
–مستقبال لك  وسيكون  العمر،  طوال 

مهنة  ممارستك  أثناء  طويل  فراغ  وقت 

تمارسي  أن  املمكن  من  إذ  الصيدلة، 

بإشباع  فراغك  وقت  وتستثمري  مهنتك 

رغباتك وميولك الفنية، واإلنسان املبدع 

-يا ابنتي- ممكن أن يكون موهوبًا ومبدعًا 

تستعجلي  فال  مجال،  من  أكثر  في 

والدتك ألنها هي  بإصدار األحكام على 

الوحيدة في هذا العالم من تحبك وتريد 

أن تراك أحسن من الجميع، فال تتوقعي 

من  عليك  وحرصًا  وخوفًا  حبًا  تنالي  أن 

آخرين أكثر والدتك ووالدك.

الجميلة  الصيدالنية  ابنتي  أخيرًا 

أسمع  أن  أتمنى  املواهب،  املتعددة 

وإبداعك  مستقبلك  عن  مفرحة  أخبارًا 

–يومًا-  لك  أحضر  أن  وأتمنى  وتميزك، 

معرضك األول في الفنون التشكيلية من 

التي  األخرى  الفنون  وكل  وكتابة  رسم 

تبدعني فيها، فالحياة طويلة وشاقة إذا 

لم تضمني لك مهنة محترمة ومضمونة، 

تمتلكينها  التي  املواهب  حتى  صدقيني، 

امتالكك  عدم  بسبب  سدى  تذهب  قد 

صاحبة  محترمة  إنسانة  تجعلك  مهنة 

وتذكري،  الحياة،  في  قوية  شخصية 

ابنتي الغالية، أن الحياة التي ال نخضعها 

نعيشها،  أن  تستحق  ال  والدراسة  للبحث 

وعندما تحبني عملك فإنك ستمارسينه 

بإحساس الفنان..

أتمنى لك ابنتي كل التوفيق والسداد في 

كل حياتك.

س،ن.. فتاة في املرحلة األولى من كلية الصيدلة جامعة الفارابي، أرسلت 

مشكلتها.. تقول:

ميولي وموهبتي كانتا لألدب والرسم، فاتجاهي أدبي، أحب فنون الكتابة 

بكل أنواعها: روايات، قصص، مقاالت، وسرد. كذلك عندي محاوالت في 

الرسم والتطريز، وأعشق التشكيل وأتابع كل مجاالته. لكن والدتي، وهي 

فاختارت  هذا،  توجهي  جدًا  تعارض  كانت  فيزياء،  اختصاص  مدرسة 

 في أنها 
ً
لي الفرع العلمي في مرحلة الدراسة اإلعدادية، واستجبت أمال

ستقنع يوما بما أريد.. إال أن إصرارها كان يزداد يومًا بعد يوم، بل وكانت 

ومحاولة  األدبية  للكتب  واقتنائي  أفكاري  لتنمية  مني  مبادرة  أية  تحبط 

أدوات حاملني  أن هذه  للرسم، كذلك كانت تخبرني  وأية وسيلة  الكتابة، 

خياليني، وأن الواقع ليس لهم، ولن أسمح لك بأن تكوني مثلهم، مستقبلك 

الفنون  كلية  دخول  في  حلمي  عن   
ً
-بدال أجبرتني  وهكذا  فقط.  العلم  في 

الجميلة- أن أدرس في كلية الصيدلة، العذاب اآلن في كل يوم أقضيه في 

وجودي  يوم  كل  أصارع  وأنا  فيها  أستمر  كيف  جدًا،  عني  البعيدة  كليتي 

ضمنها على حساب أحالمي األدبية والفنية؟
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السنة  يدي  بني  األماني  من  ملفا  )أدس(  أن  لي  يطيب  عام  كل  مثل 

إن  مع  محتوياته،  على  نظرة  بإلقاء  يسمح  الثمني  وقتها  عل  الجديدة، 

فيه،  ماورد  مع  والتعالي  العنجهية  من  بكثير  تعاملن  السابقات  أخواتها 

ت 
ّ

فقد طوحت به إحداهن في سلة املهمالت من دون مناقشة، بينما همش

عاما  عشر  تسعة  منذ  ومازلت  ميسرة،  حني  به  ينظر  غالفه:  على  أخرى 

أنتظر تلك امليسرة!

 أعتقد بأني أغالي في بعض األمنيات مما دفع السنني 
ُ

ونتيجة لذلك بدأت

يتوافق  بما  وتعديلها  تشذيبها  على  عكفت  وعليه  تجاهلها،  على  املتعاقبة 

وميزانية األماني املخصصة ألي سنة جديدة، فبدال من القول بأني أتمنى 

تبليط شوارع املدينة، حشرت كلمة )بعض( بعد كلمة )تبليط(، وتركت 

الرؤوس  تسكنها  التي  الشوارع  من  شارعني  أو  شارعًا  تختار  أن  للسنني 

كلمة  أضفت  الفاسدين،  بمحاربة  القول  من  وبدال  لتبليطها،  الكبيرة 

املقدور  الفاسدين  تختار  أن  للسنني  وتركت  )الفاسدين(،  قبل  )بعض( 

عليهم لتحاربهم وتترك الحرية للحيتان املدعومة، وبدال من القول: أتمنى 

توفير السكن املالئم لكافة املواطنني، إستبدلت كلمة )كافة( املستنكرة 

بكلمة )بعض( املحببة، وتركت للسنني حرية التبعيض في توزيع الدور و 

األراضي.

املهمالت  سلة  من  وأنقذتها  التحقيق  ممكنة  أمنياتي  وهكذا..أصبحت   

التي كانت تستضيفها طوال السنني السابقة، فلم أعد أقول مثال: أتمنى 

القضاء على الرشوة في دوائرنا الرسمية، وإنما أضفت عبارة )الشائعات 

التي تتحدث عن( بعد حرف )على( من أجل أن يستقيم املعنى ونقضي 

ونعيش  والوزارات..  الدوائر  هيبة  من  تنال  التي  املغرضة  الشائعات  على 

عيشة سعيدة!

خضير الحميري
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري



ذكريات عراقية

العائد من الموت!

لسنوات كنت مسؤول صفحة الشعر 

في "مجلتي"، فقد كان رئيس 

تحريرها -كما أذكر- املرحوم عبد 

اإلله رؤوف، ومن الطبيعي أن 

يشرف على تلك الصفحة شاعر 

لخصوصية هذا الفن اللغوية 

واإليقاعية. إضافة إلى ذلك، كنت 

طوال عملي عضوًا في لجنة مكتبة 

رها، لهذا كان يأتيني  الطفل ومقرِّ

شاب مهذب وخجول ودائمًا برفقة 

شاعر أطفال آخر هو جمال جمعة، 

فيسلماني قصيدة لكل منهما مع 

مجامالت عابرة ويمضيان.

 وكان ذلك الشاب –وهو كريم العراقي أبو ضفاف 

تمجد  التي  لألغاني  متصدرًا  اسمًا  معلمًا-  ويعمل 

صدام حسني وقتها، لذا كنت أعجب من بساطته 

وطيبته، ما يناقض تلك الكثافة في أغاني املديح، 

منتهى  في  لألطفال  يكتبها  التي  قصائده  وكانت 

العذوبة، لكن تنقصها دومًا سالمة اللغة أو الوزن 

تدخلي  من  يتذمرون  وزمالئي  هناك،  أو  هنا 

كريم  أن  لي  ويؤكدون  الخلل،  إلصالح  الدائم 

العراقي شاعر عامية ال أكثر، وكنت أعترض على 

على  والقدرة  الشاعرية  هو  األصل  وأن  كالمهم، 

تناول املوضوع الطفلي، أما اللغة والوزن فباإلمكان 

تداركهما، وعندما يزورني كريم أنبهه إلى العناية 

باللغة والوزن، فيتقبل رأيي بخجل واضح.

يا  )سالم  للنشر  األولى  مجموعته  قدم  وعندما 

عراق( رفضها الزمالء بسبب ما فيها من أخطاء، 

الشرقي  أمل  السيدة  ورجوت  بحماسة،  وقبلتها 

حوار  وبعد  شاب.  شاعر  دعم  فرصة  تضيع   
َّ

أال

املجموعة  ى تخليص 
َّ
أتول أن  وافقت بشرط  قصير 

من شوائبها، فقبلت املهمة، وعرف كريم باألمر، 

املحبة  عبارات  لي  يكيل  وراح  مودتنا،  فازدادت 

الفائضة.

كريم  إن  بالقول  الزمالء  أحد  فاجأني  يوم  ذات 

من  وجبة  ضمن  م 
َ

ُيعد أن  يفترض  كان  العراقي 

لكنه  اإللزامية،  الخدمة  يؤدون  كانوا  عسكريني 

قصته  "اسأله،  زميلي:  أضاف  ثم  بأعجوبة،  نجا 

عجيبة، هو يحكيلك!"

انتهزت فرصة قدومه وحيدًا، فهمست له باألمر، 

، ومع إصراري وثقته بي راح يحكي 
ً
فارتبك قليال

لي قصته التي تتلخص بالتالي:

مهرجانات  في  العامية  بشعر  المعًا  شاعرًا  كان 

صغر  من  الرغم  على  العراقي  الشيوعي  الحزب 

العسكرية  الخدمة  لتأدية  ذهب  وعندما  سنه، 

ثالثني  من  يقرب  ما  ضمن  معتقل  بأنه  فوجئ 

فحكم  الجيش،  داخل  العسكري  التنظيم  بتهمة 

أمني  سجن  إلى  وسيقوا  باإلعدام،  الجميع  على 

أساس  ال  تهمة  على  شنيعًا  تعذيبًا  وعذبوا  رهيب، 

برقيات  تأتي  صارت  وخاللها  الصحة،  من  لها 

املعتقلني  عن  باإلفراج  تطالب  وعاملية  عربية 

وخاصة الشاعر الشاب كريم العراقي.

ثم  أكثر،  أو  معتقل  على  ينادون  السجانون  كان 

كريم  على  نادوا  يوم  وذات  أحد،  منهم  يعود  ال 

من  فُسِحب  جاء،  قد  يومه  أن  فأحس  العراقي، 

من  عليها  الدم  س  تيبَّ التي  بثيابه  زمالئه،  بني 

التعذيب، بعد أن وضعت كمامات على عينيه، ثم 

بكلمة  ينبسون  ال  أشخاص  مع  سيارة  به  انطلقت 

السيارة،  من  أنزلوه  فقد  استغرب،  لكنه  تقريبًا، 

"موكيت"  على  سار  ثم  رخام،  على  يسير  وصار 

ويلبس  جسده،  على  يابس  بدم  مضرج  وهو  فخم 

 ممزقًا، ثم أجلس على أريكة فاخرة، وعندما 
ً
نعاال

نزعوا العصابة عن عينيه كان في مواجهة صدام 

حسني مباشرة!

وقال   ،
ً
قليال ومازحه  املعروفة،  ضحكته  ضحك 

شاعر  إلى  لفتته  تصل  كانت  التي  الرسائل  إن  له 

صغير السن بني الذين سيعدمون، وقال له:

)مجلتي(  في  حال  لبنتي  قرأت  أنني  "تذكرت 

تضيع  حرامات  كثيرًا،  وأحبتها  لك،  قصيدة 

البعث،  لحزب  أدعوك  حسني  صدام  أنا  نفسك، 

نحوه  دفع  ثم  لبيتكم!"  وروح  انتساب  طلب  أكتب 

بورقة بيضاء وقلم.

قلت لكريم: ماذا كان شعورك وقتها؟ قال: 

تابوت،  من  خارج  وأنني  حلم،  في  أنني  "شعرت 

ومألت  حماسيًا،  كالمًا  وأقول  أهتف  فصرت 

طلب االنتساب للحزب، ثم أخرجوني من القصر 

البائس،  الثورة  حي  إلى  بي  ومضوا  الجمهوري، 

أن  املريب  فمن  أوله،  في  يتركوني  أن  فرجوتهم 

تدخل سيارة مرسيدس ٢٨٠ زرقاء لتضعني أمام 

غير  أهلي  فاستقبلني  وافقوا،  البائس،  أهلي  بيت 

مصدقني، كأنني قادم من القبر."  

كان كريم قد تغيرت مالمحه وقد انتهى من روايته 

الذكرى  فهذه  ألحد،  ذلك  أحكي  أال  ورجاني  لي، 

بهاي  مقتنع  أنت  "كريم  له:  قلت  يالحقه،  كابوس 

األغاني اللي تكتب كلماتها؟" قال: "ال والله.. وأشعر 

والحياة  البشري  الضعف  شتسوي..  بس  بالعار.. 

غالية!"

بيان الصفدي
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