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الملحن محمد هادي 
 لهذه األسباب لم أكمل 
26مشواري الغنائي



يفند الفيديو الذي نشره تنظيم 
"داعش" اإلرهابي، لجريمة 
قتل جنود الجيش العراقي في 
العظيم، الفرضية التي وضعها 
وزير الدفاع جمعة عناد، خالل 
حديثه املتلفز لقناة العراقية، 
التي رسم فيها سيناريو تحليليًا 
لعملية نفذت من قبل مجموعة 
من أفراد التنظيم اإلرهابي 
استغلوا فيها حارس حماية 
السرية وقتلوه باستخدام 
مسدس كاتم، ثم اقتحموا مقر 
السرية وقتلوا جنودها النائمني، 
أو أن هناك سوء تقدير من آمر 
السرية الذي تقدم إلى األمام 
ملواجهة املجموعة املهاجمة 
فباغتته من الخلف.

مجلة الشبكة 
تصوير /وكاالت         

"الشبكة" تكشف تفاصيل العملية وتداعياتها بال رتوش          

الضلع الناقص في مواجهة 
"داعش"

بقعة الدم 
التي تغطي 

مقدمة بسطال 
الشهيد 
المالزم 

ضرغام الكر 
يطي تعني 
أن الشهداء 

قاوموا عناصر 
التنظيم وجهًا 

لوجه ولم 
يكونوا نائمين

نائمًا، كما قال من "أرادوا ذبح العريس 

مرتني."

إلى  يتعرض  مقرًا  أن  الطبيعي  ومن 

من  أكبر  بعدد  الكثيف،  الهجوم  هذا 

املساعدة  يطلب  أن  من  البد  عناصره، 

واإلمداد، فلماذا لم يصل اإلمداد، ومن 

الضابط  أن  املعقول  من  فهل  املسؤول؟ 

والجنود لم ينادوا على إسناد ولم يطلبوا 

املساعدة؟ 

التساؤل  هذا  على  اإلجابة  تحتاج  ال 

طلبوا  أنهم  الطبيعي  فمن  جهد،  إلى 

املساعدة واإلسناد، وأن املعركة استمرت 

ملدة طويلة، إال أن القيادات لم تستجيب، 

وتركوا الجنود وحدهم يصارعون داخل 

مقرهم.

منطقة  وسط  في  سرية  أن  يعقل  هل  ثم 

إلى  أدت  خروقات  ثالثة  شهدت  حربية 

فيها  تعمل  الجنود،  من  عدد  استشهاد 

أين  فقط؟  عنصرًا   12 من  مكونة  سرية 

عناصر السرية اآلخرين الذين يفترض 

أن ال يقل عددهم عن تسعني عنصرًا؟!

"لدينا  عناد:  جمعة  الدفاع  وزير  يقول 

تسليح جيد، لدينا طائرات فانتوم يصل 

عديدها إلى 32 طائرة، وهناك طائرات 

أن  البديهي  ولهذا من  سمتية ومسّيرة.." 

التساؤل: أين هذه الطائرات  يطرح هذا 

وإذا  التنظيم؟  فيها  ينشط  منطقة  عن 

فما  الهجمات  لهذه  الطائرات  نجهز  لم 

الغاية من وجودها؟

يمتلك  ال  التنظيم  أن  العملية  وتظهر 

يخطط  إنه  بل  فقط،  واملباغتة  املبادءة 

يخترق  أنه  وتكشف  ناجحة،  لعمليات 

عن  معلومات  ولديه  الجيش،  صفوف 

األمر  وأن  يهاجمها،  التي  األهداف 

بالقطعات  تتربص  لعناصر  عملية  ليس 

عملياتي  جهد  هناك  إنما  العسكرية، 

لديهم  لعناصر  منظم  استخباراتي 

معلومات كاملة ومفصلة عن املكان الذي 

يهاجمونه.

املعادل الرمزي        
مقر  يكشف  ما،  بطريقة 

الضلع  ذو  والساتر  الجنود، 

الناقص الذين يحتمون به، وهم يدافعون 

ة، 
ّ
العل دّماة، 

ُ
امل الصورة  في  أنفسهم  عن 

ضلٌع   
ُ

ينقصه بدائي  بناء  مربُع  فهذا 

 
ُّ

وكل ناقص،  بناء  ه 
ّ
أن يعني  هذا  وسقف، 

 عليه. 
ُ

ل بناء ناقص ال ُيعوَّ

هو  )البلوك(  من  املبني  الشكل  هذا 

ملواجهة  األمنية  للخطة  الرمزي  عادل 
ُ
امل

القيادات  عقول  في  "داعش"  تنظيم 

ال  البناء،  فهذا  والعسكرية،  السياسية 

ُيكمله،  رابعًا  ضلع  وال   ،
ُ

له حاميًا  سقف 

ضلعه  من  ريقت 
ُ
أ قد  الدماء  أن  وترى 

بأبراج  مقارنته  يمكن  وال  الناقص 

ربع  تمتلك  ال  لدول  املحصنة  املراقبة 

تواجه  وال  العراقي  الجيش  موازنة 

تنظيمات ارهابية كتلك التي يواجهها. 

جنود أم أرقام           
وزير  بها  يتحدث  التي  الطريقة  بذات 

على  مرغم  وأنه  الجندي،  عن  الدفاع 

إمكانية،  وبكل  ظرف  أي  تحت  القتال 

وهو يشير إلى أن الجيش في وقت صدام 

لكنه  ومعدات،  أسلحة  يمتلك  يكن  لم 

تجعل  حديد  من  بقبضة  محكومًا  كان 

الجندي ملتزمًا، متناسيًا أن هذا الجيش 

املليوني تبخر في لحظات عندما اقتحم 

األميركان أسوار بغداد.

العملية  صور  الذي  الفيديو،  ويكشف 

أظهرها  التي  املقاومة  حجم  بالكامل، 

املقاتلون األبطال من داخل املقر.

الدفاع،  وزير  إليه  ذهب  ما  وبخالف 

بني  طويلة  معركة  حدوث  الفيديو  يؤكد 

جنود السرية األبطال وعناصر التنظيم 

ويظهر  املقر،  اقتحامهم  لحظة  حتى 

متوزعة  الشهداء  جثامني  صور  الفيديو  

على مسافات مختلفة تؤكد أنهم سقطوا 

بعد مواجهة ضارية مع عناصر التنظيم 

يقتلهم  ولم  عددًا،  يفوقونهم  الذين 

التي  الدم  بقعة  أماكنهم،  في  التنظيم 

املالزم  الشهيد  بسطال  مقدمة  تغطي 

ضرغام الكريطي تعني أن الشهيد قاتل 

يكن  ولم  لوجه،  وجهًا  التنظيم  عناصر 
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العراقيون  املسؤولون   
ُ

يفشل أخرى  مرة   

بوصفهم  الضحايا  إلى  النظر  في 

يفشلون  عوائل،  في  مهمني  أعضاء 

كينونات  بوصفهم  إليهم  النظر  في 

وجود  شروط  بني  ومن  اآلدمية،  كاملة 

أو  البنوة،  أو  األبوة،  الكينونات،  هذه 

هؤالء  ينتظر،  حياتي  شريك  وجود 

لها  األرقام  هذه  أرقام،  هم  الجنود 

يساوُم  من  فهناك  إذًا  شهرية،  رواتب 

رصيده،  في  تكون  أن  على  األرقام  هذه 

فيمنُح جنودًا متبرعني برواتبهم، لقادة 

بقائهم  لقاء  عسكرية،  وحدات  وأمراء 

سيكون  لذا  دورية،  إجازات  بيوتهم،  في 

تمامًا  الجنود،  عديد  في  نقص  هناك 

في  الناقص  والسقف  الناقص  كالضلع 

 
ُ

دّماة أدناه، وُيعّوض
ُ
البناء في الصورة امل

النقص من جنود اليتبرعون برواتبهم!

سُيترجم هذا النقص الى أرصدة مالية، 

الفاسدين،  الضباط  بعض  جيوب  في 

إلى معركٍة غير متكافئة لجنود  وُيترجم 

فتكون  راشني،  زمالء  عن  يعوضون  قلة 

املذبحة، وستكون النتيجة: جنودًا جبناء 

مازالوا  فاسدين  ضباط  برشوة  قاموا 

وأولي  شجعانًا  وجنودًا  ُيرزقون،  أحياء 

قاموا  الضباط،  يرشوا  لم  مسؤولية 

فخسروا  اآلخرين،  وواجب  بواجبهم 

الوطن  يربحوا  ولم  ورواتبهم  حيواتهم 

فساٍد  من  بسبٍب  أطفالهم  م 
َّ

يت الذي 

 الجناج "الوطني: الذي يعمل 
ُ

داخلي يمثل

من داخل املؤسسة" لحساب داعش.

جمعة  الدفاع  وزير  تبريرات  تصمد  ال 

الجنود  بتسمية  يتالعب  وهو  عناد، 

الذين يدفعون نصف مرتباتهم لضباطه 

الفاسدين، بني مفردة )فضائيني( التي 

تستفزه فيستبدلها بمصطلح )متفرقة( 

كل  ومادام  واحدة،  النتيجة  مادامت 

املواطنني يعرفون من أبنائهم الجنود أن 

هناك من يدفع نصف راتبه، وهناك من 

الوطن  حمى  عن  ويذود  ويصمد،  يقاتل 

ويستشهد، وليس بإمكان أحد أن يقنعنا 

أصلح  الجيش  وأن  تغيرت  األمور  بأن 

حاله. 

أدلة وجواسيس 
مع  يتعاطفون  زالوا  ما  أدالء  هناك 

زال  ما  اإلسالمية  الدولة  وحلم  داعش، 

في  سكني  هم  هؤالء  مخيالهم،  يداعب 

 األجهزة 
ُ

الخاصرة أيضًا، ينبغي أن تعمل

ما يكفي لكشفهم.   

لقد أسمعَت لو ناديَت حيًا.. 
العراقيني األحرار غير  ُعدة  ت 

َ
د

َ
ف

َ
ن لقد   

من  وفسادها  السلطة  بمال  امللوثني 

ستحكم 
ُ
وامل الكثير  الفساد  عن  الكالم 

صرخة  وثمة  الحصيف،  الرأي  وغياب 

تمزق األحشاء: كفى فسادًا.

تحصني النقاط العسكرية
 لك مقرًا للسرية في منطقة تُعد 

َّ
تخّيل أن

لديك  توجد  وال  العدو،  لعمليات  مسرحًا 

األقل  على  أو  الحماية،  وسائل  من  أٌي 

تحتية  ُبنى  الدعم،  وصول  حتى  الدفاع 

متهالكة، نقاط حراسة مبنية من البلوك 

من  ُيسمن  أو  ُيغني  ال  الذي  والجص 

من  أقل  السرية  مقر  مقاتلي  عدد  جوع، 

ُمنتهية  عجالت  النموذجي!  العدد  ُربع 

وشرب،  عليها  الدهر  أكل  الصالحية 

كل  كامل،  بشكل  مؤمنة  غير  اتصاالت 

ريد حفظ األمن والدفاع عن 
ُ

هذا وأنت ت

وحدتك العسكرية على األقل!

تخّيل أن كل هذا البناء من عمل ضباط 

وجنود املقر وعلى نفقتهم الشخصية!

وجدية،  فورية  حلول  هنالك  ن 
ُ
تك لم  إن 

وليست ترقيعية، سنرى عشرات من هذه 

أن  يفترض  كان  جيش  على  الهجمات 

تقتحم  أن  ال  منهزمة،  عناصر  تتحاشاه 

مقراته، ولنتساءل كيف اقتحمت السرية 

مع  متعاطفون  فيها  هل  أطرافها؟  من 

التنظيم؟  اشتراه  من  فيها  او  التنظيم؟ 

باإلضافة إلى محاسبة الفاسدين الذين 

ال تهمهم حياة املقاتل.

موازنة األجهزة
الجيش الذي يحتمي بمربع ناقص مبني 

بجهد ذاتي للجنود في جيش تبلغ موازنته  

يشير  كبير،  رقم  وهو  دوالر،  مليار   1٩

إلى أن املأساة عظيمة وأن الفساد يهدد 

املوازنة  هذه  من  باملئة   ٩0 وأن  البالد، 

عديدهم  يبلغ  الذين  األفراد  رواتب  هي 

مؤسسة  الجيش  وكأن  عنصر،  املليون 

غايتها الرئيسة امتصاص البطالة وبناء 

أضف  الوالءات(،  )ذات  املوظفني  دولة 

)الذي  الجندي  فيصبح  الفساد،  إليها 

يمتلك  ال  األمامية(  الخطوط  في  هو 

ولهذا  نفسه،  عن  الدفاع  مقومات  أقل 

حادثة  بحجم  النتائج  تكون  أن  عجب  ال 

العظيم.

  العمل األخطر               
منطقة  في  العراقيني  الجنود  قتل 

يكن  لم  العظيم-  -ناحية  )الطالعة( 

العمل اإلرهابي األول ولن يكون األخير ..

توقيت  في  جاء  كونه  األخطر  لكنه 

حساس.

املبادءة  أن  اإلرهابي  العمل  هذا  أثبت 

على  قادرة  فهي  اإلرهابية،  الزمر  بيد 

ما  متى  والتخفي  واالنسحاب  التحرك 

هناك  أن  الجريمة  كشفت  كما  تشاء، 

مازالت  اإلرهابية  للجماعات  حواضن 

املعلومات  في  خلل  هناك  موجودة، 

ال  أن  ينبغي  الذي  للجيش  واختراق 

يكون فيه مكان للمتعاطفني مع التنظيم 

اإلرهابي. 

خطورة هذه الجريمة 
الجماعات  لنشاط  متابع  ألي  ويمكن 

تحرير  لغاية   2003 منذ  اإلرهابية 

املوصل ومدن العراق األخرى، أن يدرك 

بصورة  تشن  ال  اإلرهابية  العمليات  أن 

انتقامية!  حتى  وال  عشوائية،  أو  عبثية 

مخطط  ومناهج  دوافع  بفعل  تشن  إنما 

لها بعناية، وربما تكون مقدمات ملراحل 

وفق  تصنف  الجريمة  فهذه  أخطر.. 

املفهوم الداعشي بعنوان )قتال النكاية( 

واألهم  التمكني(،  )قتال  يسبق  الذي 

الخارجية  والرعاية  الدعم  توفر  هو 

والحواضن الداخلية.

باختراق  املجرمة  العصابات  نجاح  إن 

واختيار  واملعنوية  النفسية  الحواجز 

وتحديد الهدف وقتل الجنود العراقيني، 

البساطة،  بهذه  الواجب،  أثناء  وهم 

عميق  بفهم  معها  التعامل  يجب  رسالة 

كان  فالتنظيم  وتداعياتها،  ملخاطرها 

أكثر  أخرى  أهداف  اختيار  بإمكانه 

إثبات وجوده،  إلى  لو كان يهدف  سهولة 

كما يحاول أن يصور وزير الدفاع وبعض 

من قادة األجهزة األمنية.

ردود الفعل
الحكومية  األفعال  ردود  تقدم  لم 

واملواقف والبيانات حقيقة ما حدث أمام 

تحدد  او  بتقصير،  تعترف  ولم  الناس، 

نقطة خلل.

وبشكل  الشعبي،  املستوى  على  لكن 

مواقع  على  الناشطون  كشف  عفوي، 

البنية  هزالة  االجتماعي  التواصل 

صور  وانتشرت  الدفاعية،  التحتية 

)البلوك(  من  بدائي  لحائط  صادمة 

مع  مقارنته  وجرت  الجنود،  به  يستتر 

الدول  وأضعف  أفقر  في  املراقبة  أبراج 

العربية.

تخصصية  األكثر  التحليالت  بعض 

طعنت في الستراتيجية األمنية العراقية 

العراق  أن  اعتبار  على  ثغراتها،  وبينت 

عصابات  مع  للمواجهة  األول  الخط  هو 

مقطعًا  هناك  أن  املؤسف  ومن  داعش، 

االجتماعي  التواصل  وسائل  في  انتشر 

جثامني  يتسلمون  وهم  األهالي  يظهر 

حجم  من  تضاعف  بطريقة  أبنائهم 

األلم واملأساة.. ويؤشر إلى غياب اإلدارة 

العسكرية وإدارة املخاطر بشكل  كامل.

صادمة  الجريمة  كانت  وإذا 

والرصاصات غادرة، لكن الدرس مفيد 

فقط ملن يعي ويتعلم ويتعظ، وأن الوقت 

ال يسمح بمزيد من التراخي، ومن يظن 

واهم،  فهو  فعل  بردة  يكمن  الحل  أن 

لبناء  والتنفيذ  التخطيط  وقت  حان  لقد 

ينبغي  لكن..  قوية،  عسكرية  مؤسسة 

.
ً
تخليصها من الفاسدين أوال

بقع الدم تظهر مقاومة السر ية لعناصر داعش
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ســـيـــاســـيـــةســـيـــاســـيـــة

لم أتمالك نفسي من الضحك على هذه 

مضغوط  وبهمس  الساذجة،  اإلجابة 

ذلك  ألقّص  املجلس  من  فهربت  جدًا، 

التهكم  بني  الفرق  وأبنّي  أصدقائي  على 

التفكير  وسطحية  سذاجة  وبني  الذكي 

وأنا  هذه  الواقعة  تذكرت  البعض.  عند 

"الشبكة  مجلة  تحرير  رئيس  إلى  أستمع 

يناقش  وهو  الحسيني  سرمد  العراقية" 

معي مسألة التهكم الشعبي وتصريحات 

املسؤولني الخيالية في إنعاش االقتصاد 

وإنجازاتهم وتحقيق أهداف ستراتيجية 

في مهامهم .

نقد للواقع          
للنكتة  األكاديمي  التعريف  عن  بعيدًا 

السياسية، وكحصيلة لبعض الطروحات 

بشأنها، يمكن وصفها بأنها سالح سلمي 

حقوقهم  من  املحرومني  للناس  عنفي  ال 

مضمونها  ويختلف  والتعبير.  النقد  في 

آخر،  إلى  بلد  من  وأسلوبها  وسردها 

في  السياسي  الواقع  نقد  حصيلتها  لكن 

النتيجة. 

"هنري  الفرنسي  الفيلسوف  يقول 

الضحك  سايكولوجية  في  برغسون" 

القهر  قهر  محاولة  هي  النكتة  :"إن 

من  عليها  أضيف  الصامتني."  وهتاف 

تستمد  أين  من  وهو:   
ً
تساؤال عندياتي 

وأفكارها؟  مصادرها  السياسية  النكتة 

 - لحسني  التساؤل  هذا   
ُ

ووّجهت

وسرعة  بظرفه  املعروف  57سنة-، 

سواء  أزمة،  "أية  فأجاب:  بديهته 

حتى  أم  إدارية  أم  سياسية  أكانت 

صاحبها  ُيسمع  أن  يستطيع  ال  فنية، 

يصنع  أو  يختلق  ألن  يضطر  صوته، 

نكتة خفيفة بكلمات ثقيلة بوقعها لكي 

األزمة،  لصاحب  التناقل  عبر  تصل 

إلى  ونحتاج  جلودهم،  تدّبغت  لذلك 

الجرعة  ويقصد  الدوز-  نزيد  أن 

نعطيه  ملعقة  وقت  كل  من   
ً
فبدال  –

ملعقتي حنظل."                   

  مزاج اجتماعي
السياسية  العلوم  أستاذ  يقول  فيما 

د.عبد الغني جاسم، الذي يعتمد التحليل 

ألية  طروحاته  في  واالجتماعي  النفسي 

او  السياسي  تأثر  مدى  عن  ظاهرة، 

املجتمع  يطلقها  التي  بالنكتة  املسؤول 

"النكتة  مسؤولية:  من  يمثله  ما  او  عليه 

السياسية هي مقياس مهم للمزاج العام، 

قرارات  على  كبير-  -بشكل  تؤثر  بحيث 

العراق،  في  لكن  الحكومات،  وخطط 

واسع  بشكل  املتاحة  الحرية  ظل  وفي 

التابوهات  رغم  رأيه،  عن  للتعبير  للفرد 

الخطيرة التي ترعب املواطن، فإنها لن 

عامة  ظاهرة  أصبحت  ألنها  كثيرًا  تؤثر 

استمرأها املسؤول الفاسد، بل أصبح هو 

حني  في  لها،  ويضحك  بها  ر 
ّ

يتند أيضًا 

محاربته،  او  لتنبيهه  ضده  انطلقت  إنها 

ولن  املسالم،  سالح  أنها  يعرف  وهو 

تقلل  وال  السياسي،  شرفه  تثلم  أو  تؤذيه 

تحددها  بحتة  مادية  فقيمته  قيمته،  من 

ورضا  عليها  يحصل  التي  املبالغ  قيمة 

ممثلي  بإرادة  جاء  وألنه  حزبه،  رئيس 

بها  معترف  قانونية  بحصة  الشعب 

رسميًا ".

أن الصورة  التي تؤكد  للمقولة     تطبيقًا 

من  العديد  رصدنا  فقد  كلمة،  بألف 

والذكية،  العميقة  الرسائل  ذات  النكات 

رأي  تلخص  التي  أدناه  الصورة  منها 

أزمة  حل  في  الحكومة  بفلسفة  املواطن 

من  الرضا،  عبد  أحمد  الكهرباء.. 

تهكمية  منشورات  لهم  الذين  الشباب 

عديدة  مرات  الصورة  استخدم  عديدة، 

ذلك  في  رأيه  يعطي  رأيه،  عن  للتعبير 

ويقول: "وسائل التواصل االجتماعي اآلن 

أكثر تأثيرًا وأكثر انتشارًا من الفضائيات 

وما  محتواها  نتابع  أن  لنا  يمكن  ال  التي 

معينة  جهات  عن  تعبر  ألنها  تعرضه، 

برنامج  أي  فإن  لذلك  فقط،  تمولها 

ألنه  للمشاهد،  موثوق  غير  يكون  تهكمي 

الخصم  او  املنافس  تشويه  الى  يهدف 

في العملية السياسية، وقد وعى املواطن 

نفسها  البرامج  هذه  فأصبحت  ذلك 

وستسقط  واالستهزاء  للسخرية  مدعاة 

أصحاب هذه الفضائيات." 

"حني  فيقول:  64سنة-   - سعيد  كريم  أما 

لكسب  أو  كذبًا،  املسؤول  تصريح  يكون 

وليس  سياسي،  لغرض  أو  الزمن، 

في  الفعل  ردة  فإن  الشعب،  ملصلحة 

العراق تكون هجمة مرتدة من الضحك 

تمس  شديدة  برسالة  مغلفة  والسخرية 

من  حالة  املجتمع  في  وتبعث  شخصه 

وهي  املعاناة،  رغم  النفسي  االرتياح 

عهد  في  العنف  ملحاربة  جدًا  ضرورية 

ديمقراطي، لكن يجب أن تكون مسموعة 

من قبل الجهات التي ينتقدها املواطن." 

أحد املتهكمني في الفيسبوك سألناه عّما 

النكتة  وتطوير  نقل  أو  الختالق  يدفعه 

فقال: "الذي يحفزني هو تصريح مسؤول 

بفعل  مقترن  غير  سياسي  او  حكومي 

الوعود  والسيما  األرض،  على  حقيقي 

ميتة  تولد  وهي  هؤالءـ  يقطعها  التي 

، فال قيمة للمسؤول املتحزب ألنه 
ً
أصال

أن  ويعرف  حزبه  رئيس  بقرار  يرتبط 

بقاءه ملدة محسوبة، بعدها يزاح بإشارة 

او بمكاملة هاتف." 

في  تقريبًا  العالم  شعوب  تشترك  تكاد 

إلى  تميل  وكلها  النكتة،  إنتاج  خاصية 

الضحك والسخرية.

النكتة وتفاعل املجتمع 
علماء  عند  النكتة  في  واملضحك 

املفهوم  الذي ال يخرج عن  االجتماع هو 

االنتباه،  ولفت  اإلثارة  في  اإلنساني 

وأحاسيس  مشاعر  يتجاوز  ال  بما  أي 

األشخاص  لدخائل  يتعرض  وال  الناس، 

واألسر، وال يمس كرامتهم وإنسانيتهم، 

مقبولني  وتهكمها  النكتة  تكون  وبذلك 

العرف  تجاوزت  إذا  لكن  ومنتجني،  بل 

نفسها  تقتل  فهي  االجتماعية  والتقاليد 

املجتمع  من  عديدة  شرائح  ألن  بنفسها 

وهذا  إليها،  تلتفت  وال  ستهجرها 

البرامج  من  للعديد   
ً
فعال حدث  ما 

أصبحت  ألنها  واإلذاعية  التلفزيونية 

والفضائح  بالشتائم  وطفحت  تهريجًا 

ة يمكن أن يقدمها البرنامج لكي 
ّ
بال أدل

يحقق فيها القضاء.

في منتصف التسعينيات، وعند اشتداد الضائقة االقتصادية التي خنقت املواطن 
وجّوعت الشعب، وفي مناسبة اجتماعية، أحب أحد الظرفاء من األصدقاء أن يستخدم 
أسلوب التهكم كنوع من تعرية النظام آنذاك فقال ما نصه: "تدرون خطية عدي مضيع 
بطاقته التموينية وحاير شلون يستلم حصة الشهر الجاي!!" فرّد عليه أحدهم: "هاي 
منيلك يمعود؟" أجاب: "هذه أمامي منشورة في جريدة بابل.. صدك حيرة خطية منني 
يحصل حصته بهيج ظرف والسوك نار!!" فما كان من أحد كبار السن البسطاء إال أن 
يدخل في الحوار ليقول: "يابة إنت خايف عليه؟ باجر وداعتك يطلعوله غيرها!" 

   إياد السعيد

النكتة السياسية.. 
السالح السلمي لمواجهة 
السلطات الفاسدة  
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قوانني  سن  إلى  الدول  تلك   وعمدت 

وتحافظ  الخاص  القطاع  وتدعم  تنظم 

تطوره  وتضمن  فيه  العاملني  حقوق  على 

وتوسعه مع تشجيع رؤوس األموال األخرى 

باستثمارها في مشاريع إنتاجية جديدة. 

 وفي العراق لم تنجح الحكومات املتعاقبة 

الخاص  القطاع  تدعم  قوانني  سن  في 

العاملون  يشعر  إذ  اإلنتاج،  على  وتحفزه 

استمرارهم  في  االطمئنان  بعدم  فيه 

فإن  لذا  أجورهم،  على  والحصول  بالعمل 

مستوى  على  كان  القطاع  هذا  في  التقدم 

أفران  التصليح،  ورش  الصغيرة:  املشاريع 

من  وغيرها  الصغيرة..  املعامل  املعجنات، 

املحال الصغيرة التي ال يزيد عدد العاملني 

فيها على عدد أصابع اليدين، أما املنشآت 

والزراعية  الصناعية  الكبيرة،  اإلنتاجية 

تستوعب  التي  تلك  والزراعية،  والتجارية 

مئات العمال، فإنها قليلة قياسًا إلى نفوس 

بلد يتجاوز عدد سكانه الـ 40 مليون نسمة.

منع االستيراد
للقطاعني  الدعم  أشكال  أوائل  من  إن    

منع  هو  الخاص،  والصناعي  الزراعي 

استيراد السلع واملنتجات التي تنتج محليًا، 

وفرض ضرائب على االستيراد، مع توفير 

القروض املالية للقطاع الخاص وتخفيض 

الخاصة،  الشركات  على  الضرائب 

والسيما التي تتمكن من تصدير منتجاتها، 

املنتج  نوعية  تحسني  على  لتشجيعها 

وتحفيز الشركات األخرى لتحقيق األرباح 

وإضافة  اإلنتاج  وسائل  تطوير  خالل  من 

املنتجة  السلع  إلى  متميزة  خصائص 

لزيادة اإلقبال عليها وتحقيق أرباح جيدة.

السلع  بعض  استيراد  إلى  نحتاج  وربما 

بني  املشروع  التنافس  مبدأ  فرض  بقصد 

نفس  وفي  واملستوردة،  املحلية  املنتجات 

الوقت لتشجيع القطاع الخاص على تطوير 

منتجاته لتنافس املستورد منها، كذلك ملنع 

االحتكار والتحكم باألسعار.

مدن صناعية 
إنشاء  إلى  الحكومة  تبادر  أن  ويفضل 

وقرب  املحافظات  في  صناعية  مدن 

املجاورة،  بالدول  الرابطة  والطرق  املوانئ 

مجمعات  قربها  ستنشأ  التي  املدن  هذه 

كبيرة  محطات  وستكون  للعاملني،  سكنية 

السماح  سيجري  إذ  االقتصادي،  للتقدم 

تنتج  التي  املعامل  بإنشاء  للمستثمرين 

مختلف السلع باالعتماد على املواد األولية 

املحلية. وبسبب قربها من املوانئ أو الطرق 

من  قريبة  ستكون  فإنها  الرابطة  البرية 

يجعلها  ما  والخارجية  املحلية  األسواق 

سريعة االستجابة ملتطلبات السوق. 

الصناعية  املدن  هذه  تحتوي  أن  وينبغي 

إلى  املعامل  لتشغيل  الطاقة  مصادر  على 

للمواد  ومخازن  التسويق  مكاتب  جانب 

تتوفر  املنتجة  للسلع  األولية وأخرى واسعة 

كالحريق  الكوارث  من  الحماية  سبل  فيها 

أصحاب  يحفز  ما  والرياح،  والفيضان 

هذا  في  االستثمار  على  األموال  رؤوس 

الحماية  له  الحكومة  توفر  الذي  القطاع 

والدعم.

مدن زراعية 
من  دونم  مليون   15 من  أكثر  ولوجود 

فإن  البالد،  في  الزراعية  األراضي 

الزراعي  القطاع  استثمار  بإمكانه  العراق 

العاملني  تحفيز  خالل  من  كبير  بشكل 

واملزارعني-  الفالحني   – القطاع  هذا  في 

الواسع  واإلنتاج  الحديثة  الزراعة  على 

والبذور  البالستيكية  البيوت  واستخدام 

وغيرها،  بالتنقيط..  والري  املهجنة 

املحاصيل  إنتاج  في  وفرة  لتحقيق 

والخضراوات  كالحبوب  الزراعية 

تدرس  أن  يجب  ذلك  ولتحقيق  والفواكه، 

زراعية  مدن  تأسيس  إمكانية  الحكومة 

حديثة على مساحات واسعة من األراضي 

وخبراء  زراعيون  مهندسون  لها  يخصص 

يديرها  أن  ويمكن  حديثة،  أجهزة  مع 

بني  بالشراكة  تدار  أو  الخاص،  القطاع 

هذه  الخاص،  والقطاع  الزراعة  وزارة 

املحاصيل  مختلف  ستنتج  الزراعية  املدن 

الوطني  الغذائي  األمن  دعم  في  وستسهم 

اإلنتاج  أنماط  في  نوعية  طفرات  وتحقيق 

بالنظر  األجنبية،  املنتجات  ينافس  بما 

لكون أرض العراق خصبة وأجوائه مناسبة 

للزراعة مع وفرة املياه.

مصارف خاصة
منشآت  يؤسس  أن  يمكن  الخاص  القطاع 

وهذا  الخاصة،  كاملصارف  ناجحة  مالية 

العراق  شهد  إذ  علينا،  حديثًا  ليس  األمر 

أو  مالية  دور  قبل  من  األموال  إدارة  قديما 

تمنح  كانت  إذ  نافذة،  شخصيات  بقيادة 

وأصحاب  والتجار  للمزارعني  القروض 

األمالك، ومع تطور الفعاليات االقتصادية 

وتوسع التجارة وتوسع دائرة تدوير األموال 

أصبح من الضروري إنشاء مصارف عاملية 

ضمانات  مقابل  القروض  تمنح  خاصة 

معينة ولها فروع في الدول واملدن الصناعية 

على  الحرص  أن  إذ  الكبيرة،  والتجارية 

آخر  إلى  بلد  من  لألموال  اآلمن  االنتقال 

 
ً
سهال أصبح  والصحارى  املحيطات  عبر 

رؤوس  ألصحاب  يحقق  بما  أقل  وبكلفة 

املصارف  أصحاب  وبضمنهم  األموال، 

الخاصة أرباحًا مجزية.

العراق  في  الخاصة  املصارف  لعبت  لقد 

دورًا كبيرًا في سرعة دوران األموال داخليًا 

وللمساهمني  لزبائنها  وحققت  ودوليًا، 

هذه  عمر  قصر  ورغم  جيدة،  أرباحًا 

التجربة في العراق الحديث إال أنها أثبتت 

نجاحها ونالت ثقة أصحاب رؤوس األموال.

تشغيل العاطلني
تقلل من  أن  العراقية  الحكومة  ينبغي على 

تصدير  من  املتأتية  األموال  على  االعتماد 

النفط  سوق  ألن  موازنتها،  رفد  في  النفط 

ربما تمر بأزمات كبيرة، وقد يتجه العالم 

الصناعي إلى وقود أقل كلفة وأقل أضرارًا 

العقدين  خالل  النفط  من  البيئة  على 

املقبلني، ما يتطلب من الحكومات العراقية 

اإلنتاجية  القطاعات  نحو  التوجه  املقبلة 

والنقل  والصناعة  كالزراعة  النفطية  غير 

إنشاء  تشجيع  عبر  والتجارة  والسياحة 

القطاعات  هذه  في  خاصة  شركات 

ودعمها، ما يسهم في تشغيل أعداد كبيرة 

تحقيق  مع  والعاطلني  الخريجني  من 

األرباح التي تسهم في رفد املوازنة العامة 

للبالد. 

قطاع  تفعيل  بوجوب  نذكر  أن  املفيد  ومن 

تمتلك  البالد  كون  العراق،  في  السياحة 

واألهوار  كاآلثار  كبرى  سياحية  مقومات 

والجبال، ما يتطلب إنشاء شركات سياحية 

وضمان  األجانب  السائحني  أفواج  لجذب 

أجواء  لقضاء  مريحة  فنادق  في  إقامتهم 

وادي  حضارة  آثار  على  والتعرف  ممتعة 

الرافدين.

فيه  تسهم  أن  يمكن  املهم  االمر  وهذا 

باالتفاق  الخاصة  السياحية  الشركات 

أفواج  لتبادل  عاملية  سياحية  شركات  مع 

تشغيل  مع  األرباح  ولتحقيق  السياح 

ومرشدين  كأدالء  املوظفني  من  عشرات 

الفنادق  إلى  الوافدين  أعداد  زيادة  مع 

واملرافق السياحية في البالد.

يعد القطاع الخاص في الدول 
الرأسمالية املتقدمة الركن 
األساسي في االقتصاد، ألنه 
يمتلك شركات اإلنتاج التي تدر 
األرباح وتسهم في تشغيل قطاع 
كبير من العمال بشكل مباشر 
وتمنحهم الرواتب الشهرية أو 
األسبوعية، كما أنه يسهم في 
تشغيل قطاع تجاري كبير للبيع 
والتبادل والتجزئة.

مالذ األمين

القطاع الخاص بحاجة إلى 
المز يد من الدعم الحكومي
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والناقد  الشاعر  الخزعلي،  ريسان  إنه 

ٔاسماء  وجود  على  ئوكد  الذي  والكاتب 

المعة في النقدية من ٔاصحاب املنجزات 

ويتابعون  يالحقون  وممن  املعروفة، 

الشعر  وبٔان  املتمّيز،  دبي 
ٔ
اال النتاج 

الشعبي يختلف عن الشعر العامي، ؤاننا 

يمكن ٔان نطلق على الشعر املكتوب باللغة 

الفصيحة الشعر الشعبي ٔايضًا!

الثالثة  يقارب  ما  ٔاصدر  الخزعلي 

الشعبي  الشعرين  في  كتابًا  وعشرين 

دبية، من بينها:
ٔ
والفصيح والدراسات اال

و)غنج(،  واملاي(،  الحلم  )ٔاشجار   

بعدها(،  وما  و)الليلة  و)تطريز(، 

و)تراكم  الوضوح(،  إلى  و)ٔاقرب 

الشيخ  و)حسب  والندى(،  الجمر 

و)تحّوالت  والنخلة(،  الطائر  جعفر- 

النواب  و)مظفر  الشاغلة(،  ٔادونيس 

 – ميري  و)خضير  الرازقي(،  بستان   –

 – الشبيب  طه  و)روايات  الجنون(،  قّوة 

بجديات(.
ٔ
ضفيرة اال

منجزه  على  الضوء  تسليط  ٔاجل  ومن   

االٕبداعي، ارتٔات مجلة )الشبكة( إجراء 

هذا الحوار معه..

والشعبي  بالفصحى  تكتب  الشعر،  في   *

روح  إلى  قرب 
ٔ
اال ٔايهما  )العامي(، 

الخزعلي؟

ال  وجمالي،  فني  كإبداع  الشعر،   -

ٍ منهما  إذ لكل   - اللهجة  ٔاو  اللغة   ُ تحدده 

وإنما    - فنية  ؤاخرى  عامة  استخدامات 

 ُ تمنحه  متظافرة  عناصر  على  يقوم 

العالية،  التعبيرية  االٕيحائية  الطاقة 

اللهجة،  ٔاو  اللغة  جماليات:  ومنها 

الشعر،  فكرة  الرمز،  البناء،  الصورة، 

ثقافة  التجربة،  عمق  الكتابة،  وعي 

يكون  هنا  من   . ...الخ  املوهبة  الشاعر، 

كال  من  الشعر  عن  الُبعد  ٔاو  القرب 

اللونني.

العامي والشعبي
بني  الفرق  ما  الشعر،  عن  *بالحديث 

الشعرين )الشعبي( و )العامي(؟

مرتبط  فهذا  )عاّمي(،   نقول  عندما  ــ 

ٔاما  مه. 
ّ
املتعل غلبية غير 

ٔ
اال بالعاّمة، وهي 

بالشعب  مرتبط  فالتوصيف  )شعبي( 

نصف  ٔان  ويمكن  املتعددة.  وطبقاته 

بالفصحى  املكتوب  الشعر  من  الكثير 

املكتوب  والشعر  ٔايضًا،  شعبي  بٔانه 

باللهجة، في بدايات نشوئه كتبه ُ شعراء 

اللهجة  العامة كون  العامة واستهوى  من 

اللغة  من  ٔاكثر  الناس  بٔاعصاب  تشتبك 

عليه  طلق  ُأ هنا،  ومن  وقاموسيتها، 

املحكّية،  باللغة  الشعر  ٔاو  العامي  الشعر 

ولكن بعد التحوالت الشعرية التجديدية 

ٔايدي  على  العربي  الشعر  شهدها  التي 

ذوو  مثقفون  شعراء  كتبه  فقد  الرواد، 

وبمفردات  ؤاكاديمي،  دراسي  تحصيل 

قريبة جدًا من مفردات اللغة وبعيدًا عن 

م، ٔاي 
َ

املفردات املستهلكة املوغلة في الِقد

بلغة التداول اليومي بني طبقات الشعب. 

وهكذا اكتسب توصيفه: الشعر الشعبي.

* كيف ترى النقدية العراقية اليوم، وهل 

يمكن القول بقصورها وعدم تمكنها من 

اللحاق بما يتم انتاجه من ٔادب اليوم ؟

المعة  ٔاسماء  فيها  العراقية  النقدية   -

زالت  وما  املعروف،  منجزها  ولها  جدًا، 

دبي املتمّيز، كما 
ٔ
الحق وتتابع النتاج اال

ُ
ت

ٔان  تحاول  التي  املقاالت  يكتب  َمن  فيها 

تتماس مع ماهو في عداد النقد وبطرائق 

ة 
ّ
اد قل

ّ
 النق

َّ
حوال، فإن

ٔ
متباينة. وفي كل اال

الشعراء  من  الكبير  الكم  مع   ً مقارنة 

الفنون  اب 
ّ

وكت والقصصيني  والروائيني 

ما  يحصل  هنا  ومن  خرى، 
ٔ
اال اإلبداعية 

بما  اللحاق  إمكانية  بعدم  وصفه  يمكن 

بشكل  ازدادت  فقد  اليوم،  إنتاجه  يتم 

بعد  واإلصدار  النشر  مساحة  ملحوظ 

عن  يكتبون  اد 
ّ

النق ؤاصبح   2003 عام 

الذي  الوقت  في  نتاج  من  لهم  ُيهدى  ما 

يستوجب املتابعة. وما يمكن قوله ٔايضًا، 

يستهوي  الذي  هو  الجيد  العمل   
َّ

إن

الذائقة ومجسات النقد، وال ٔانفي بعض 

على  تقوم  غريبة  ظواهر  من  يحصل  ما 

ممن  البعض  عند  واملحاباة  العالقات 

يكتبون النقد هذه السنوات.

استسهال النشر
مواقع  انتشار  أسهم  هل  *برٔايك، 

كان  ما  تهشيم  في  االجتماعي  التواصل 

ؤادب  املركز  بٔادب  سابقًا  عليه  ُيطلق 

هامشه؟

رت 
ّ
- نعم، مواقع التواصل االجتماعي وف

وقّصرت  النشر،   من  كبيرة  مساحة 

هنالك  عادت  وما  الجهات،  بني  املسافة 

لكن  والهوامش،  املراكز  بني  فواصل 

كبير،  حد  إلى  االٕبداعي  النوع  غاب 

ال  ظاهرة  النشر  استسهال  ٔاصبح  إذ 

منفلته  ظاهرة  عليها،  السيطرة  يمكن 

وغير  النشر،  بضرورات  محكومة  غير 

محكومة ٔاساسًا بما هو إبداعي. ٔاظهرت 

ومعرفيًا،  وإمالئيًا  ولغويًا  ثقافيًا  فقرًا 

تستجيب  ال  تهكمّية  ظاهرة  كذلك  وهي 

تعنيه  َمن  إال  ٔاقصد  ال  وهنا  للمالحظة. 

ٔاصحاب  بذلك  مستثنيًا  االٕشارة  هذه 

املواهب والتجارب الالمعة.

السالح األقوى
العراقي  املثقف  موقف  قّيم 

ُ
ت كيف   *

بالعدالة  املطالبة  االحتجاجات  من 

ٔام  قّويًا  موقفًا  كان  هل  االجتماعية، 

 ؟
ً
خجوال

التنّوعات  كل  ومن  العراقي،  املثقف   -

دبية، 
ٔ
اال الفكرية،  السياسية،  الثقافية: 

عالقاته  ُيقيم  ال  االجتماعية،  الفنية، 

حينما  واملهادنة  بالتطامن  الواقع  مع 

ممكنات  عن  متراجعًا  الواقع  هذا  يكون 

إن  االجتماعية،  والعدالة  الحرية 

وهو   ،
ً
ٔاوال ابداعه  في  يكمن  احتجاجه 

حصل  ما  وهذا  لديه،  قوى 
ٔ
اال السالح 

لم  ٔانه  كما   ، ة 
ّ

عد مستويات  على   
ً
فعال

م 
ّ

قد وقد  امليدانية،  املواجهة  عن  يغب 

تضحيات كبيرة ومعروفة من ٔاجل وجود 

وضمن  ٔارقى،  وعالم  ٔانقى  وحياة  ٔابقى 

موقفه  وصف  يمكن  ال  التوصيفات  هذه 

املثقف  عن  ث 
ّ

ٔاتحد وهنا  بالخجول. 

الذي هو خارج عباءة السلطة مهما كان 

توجهها.

*  ما جديد ريسان الخزعلي؟

كتاب:  لي   صدر   2021 عام  نهاية  في   -

عمال الشعرية 
ٔ
تراكم الجمر والندى، اال

ول، من منشورات 
ٔ
غير الكاملة الجزء اال

العراقية   - العربية   الصحيفة  داَري: 

والعّراب السورية.

شاعر وناقد، ُيعد من األسماء البارزة 
في الساحة الثقافية العراقية، ولد في 
ناحية الهدام التابعة لقضاء امليمونة 
في ميسان العام 1952، كتب الشعرين: 
الفصيح والشعبي، ونشر العديد من 
الدراسات األدبية في الصحف واملجالت 
املحلية والعربية، حصل على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
من الجامعة التكنلوجية العام 1976، وهو 
عضو في االتحاد العام لألدباء والكّتاب 
العراقيني..

حوار : علي السومري

ر يسان الخزعلي:
مواقع التواصل غيبت اإلبداع األدبي
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والتوراة(،  جلجامش  )ملحمة  كتابه  في 

سابقًا  زودنا  الذي  الباحث،  هذا  يلجأ 

األسطورة  مضامني  لفك  العديدة  بكتبه 

والولوج الى نص التوراة، مشيرًا الى ما 

خلفته الحضارة العراقية من تأثير مميز 

وجودية  مشتركات  على  بظالله  يلقي 

للتوظيف. لكن هذه املرة  وإنسانية قابلة 

من خالل  حمله النص التوراتي..

الى  األول  فصله  في  يذهب  الكتاب  هذا 

التناص،  مفهوم  منها  املحاور:  بعض 

ألنه يشير فيه إلى مشتركات النص بني 

إلى  متطرقًا  التوراتي،  والنص  امللحمة 

ال  وأيضًا  االثنني،  بني  التأثير  تاريخ 

يستبعد -في الفصل األول- الدخول الى 

موضوعة الطوفان السومري والطوفان 

ليضعنا  التوراتي،  والطوفان  األكدي 

في قراءته الفكرية حيال ما تناولته 

السادس  اإلصحاحني  في  التوراة 

بنوح  يذكراننا  اللذين  والسابع 

وقول الله له "ادخل في التابوت 

من  وخذ  أهلك  وجميع  انت 

طيور السماء سبعة ذكور وسبع 

على  التركيز  ليعيد  إناث"،  

إذ  النصوص،  تلك  كل  تأويل 

سبب  أن  منها  متعددة  نتائج  الى  نصل 

ما  وهذا  تدميري،   / انتقامي  الطوفان 

طرحته النصوص األسطورية والتوراتية 

والتاريخية. 

الطوفان
أما النتيجة الثانية التي يصلها املعموري 

باآللهة  البشر  عالقة  أن  في  فتكمن 

ويذهب  واسترضاء،  استمالة  عالقة 

معرفية  توصالت  إلى  املعموري  باحثنا 

كتابه  في  يشير  حينما  ينكرها،  ال  مهمة 

والتوراة(  كلكامش  )ملحمة  املوسوم 

أن  في  يكمن  الذي  املهم،  مغزاها  الى 

السومري-  -بنصها  الطوفان  أسطورة 

هي النص الوحيد الذي بقى الصراع فيه 

متناميًا ومحكومًا بأسبابه التي دفعت به. 

الكتاب،  هذا  من  الثاني  الفصل  أما 

املواضيع  بعض  الى  الطوفان  أشار  فقد 

التوراة  بني  تجمع  التي  املهمة  واألسس 

فصله  بداية  -في  مشيرًا  وامللحمة، 

أوراك  نحو  والجذب  أنكيدو  الى  الثاني- 

يناقش  وأيضًا  الجنة،  من  وطرده  وآدم 

الرمزية  املنظومة  وهو  مهمًا،  محورًا 

بالبحث  يتناول  ثم  )سبعة(،  للعدد 

الدقيق والنّير امللحمة ويوسف التوراتي، 

طروحات  الفصل  هذا  مضامني  تجمع 

معتمدًا  التاريخي  التحليل  تعتمد  فكرية 

املنهج  على  ذلك  في  )املعموري( 

واضحة  مقاربات  إلى  مشيرًا  التأويلي، 

فيما  تكمن  واألسطورة،  امللحمة  بني 

من  )شمخت(  الرغبات  كاهنة   
ُ

لعبته

تأثير مباشر ومؤثر من خالل الترويض 

مدينة  إلى  به  واألخذ  أنكيدو  لشخصية 

فكان  التوراتية،  املقارنة  في  أما  أوروك. 

إغواء  في  والواضح  املهم  الدور  لحواء 

واملقاربة  الفردوس،  من  وإخراجه  آدم 

أساس  على  تعتمد  االثنني  بني  املشتركة 

املعموري  ويذكر  األنثوي،  الجسد 

خالل  من  االثنني  بني  النصي  بالتقارب 

التوراة،  وثقته  وما  امللحمة  مدونات 

النصوص  تلك  من  مقتطفًا  لنا  مقدمًا 

واملقاربات من مثل ما سجلته امللحمة. 

)كن فرحًا مبتهجًا نهار مساء 

وأقم األفراح في كل يوم من أيامك 

وارقص والعب مساء نهار 

واغسل  زاهية  نظيفة  ثيابك  واجعل 

رأسك واستحم باملاء 

ودلل الصغير الذي يمسك بيدك 

وأفرح الزوجة التي بني أحضانك.. وهذا 

نصيب البشرية(

ينبهنا الى ما دونه هذا النص من تعبير 

على  تقوم  بنائية  وصياغات  شعري 

مدى  الى  ليشير  امللحمة،  فكرة  أساسها 

التقارب والتناص، او ما يسميه املعموري 

في أكثر من تصريح له الى سرقة التوراة 

ملحمة  ومنها  املالحم،  نصوص  من 

النصوص،  هذه  خالل  من  كلكامش 

ومنها هذا التقارب بني االثنني الذي جاء 

به سفر الجامعة في التوراة: 

لتكن ثيابك في كل حني بيضاء، وال يعوز 

رأسك الدهن.. التذ عيشًا مع املرأة التي 

أعطاك  التي  حياتك..  أيام  كل  أحببتها 

نصيبك  ألن  الشمس..  تحت  إياها  الله 

ذلك في الحياة ..

العدد  يحمله  ما  الى  توصالته  في  أما 

ذو  أنه  الى  فيشير  عالمات،  من   )7(

هيمنة واسعة في الفكر العراقي القديم، 

والطقوس  الشعائر  في  دورًا  لعب  كونه 

سارية  سحرية  قوة  امتالكه  خالل  من 

هذا  تفاصيل  في  ويذهب  ومتطورة. 

املحور الفكري الى معتقدات واكتشافات 

الشمسية،  املجموعة  لكواكب  البابليني 

النصوص  حملته  وما  العدد  جذور  والى 

لخلق  إشارات  من  املقدسة  الدينية 

هذه  كل  وبعد  واألرض،  السماوات 

يضع  والتشابهية،  املعرفية  املقدمات 

نص  بني  التناص  مقارنة  املعموري 

في  دون  ما  خالل  من  والتوراة  امللحمة 

دونته  بما  القارئ  ليذكر  معًا  االثنني 

امللحمة: 

لبث أنكيدو يتصل بالبغي ستة أيام وسبع 

لياٍل 

شرب من الشراب القوي سبعة أقداح 

ساعات  سبع  شوط  بالعدو  عليه  حكمت 

مضاعفة 

حلت في أرض أوروك سبع سنني عجاف 

ومن أجلك ستهجر الزوجة ولو كانت أم 

سبعة.. 

في  صاحبنا  به  ينوه  الذي  التداخل  أما 

كتابه ما حمله  نص التوراة حول العدد 7 

الذي جذب إلينا أهمية كبيرة في مستوى 

التداخل والعالمات التي يتضمنها:  

عمله  من  السابع  اليوم  في  الله  **وفرغ 

فاستراح في اليوم السابع 

من جميع البهائم الطاهرة.. تأخذ معك 

سبعة سبعة ذكرًا وأنثى فلبث سبعة أيام 

أخر وأرسل الحمامة.. 

الغنم  من  نعاج  سبع  إبراهيم  أقام   **

وحدها.. 

** فدخل يعقوب على راحيل بعد أسبوع 

وغشيها ثم هرب بها.. 

عمق التوراة
من  الكثير  قبل-  -من  قرأنا  كنا  لقد 

الكتب التي تناولها املعموري حيال النص 

مثل  التوراة  عمق  يخص  الذي  الديني 

النص  وتأويل  السياسي  )التوراة  كتابه 

التوراتي لقميص يوسف(، او كتابه القّيم 

الخاص  كتابه  وكذلك  التوراة(،  )أقنعة 

بأسطورة نبات اللفاح، وهو ال يخرج عن 

التطرق إلى تأويل النص التوراتي.

 كلها كتب تضعنا -كقراء ومحبني- أمام 

قراءة  نعي  بأن  املفكر  هذا  طروحات 

من  يقدمه  وما  نتائج،  من  اليه  يصل  ما 

فك  على  ذلك  في  معتمدًا  تصورات، 

شفرات النصوص القديمة مع ما تحمله 

مقاربات  من  وأخبارها  التوراة  أسفار 

التفكير  نعيد  تجعلنا  قد  وتداخالت 

كتاب  على  امللحمة  نصوص  أحقية  في 

ديني يشك في بعض مما تحمله أسفاره 

الكثيرة.  

وفرت الصياغات الذهنية، واملعلومات النيرة، التي يمتلكها الباحث واملفكر ناجح املعموري، حيال 
األسطورة وتأثيرها اإلنساني علينا، نحن القراء، الكثير من املعلومات، وقدمت لنا تصورًا مهمًا، عما 
تذهب إليه طروحاته في شتى امليادين املعرفية واإلنسانية، التي تتعلق باألسطورة وما تخلفه من 
أثر جاد على الحياة والدين والطبيعة والغيبيات. وكلها امتدادات وظفتها األسطورة وحملتها 
ألواح مدونة لتاريخ البشرية، ليس في الشرق األدنى، بل في عموم العالم .

لملحمة كلكامش والتوراة.. 
فهٌم آخر

خضير الز يدي 
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الرواقية  الفلسفة  وتتميز  الرواقي، 

الفيزياء  املعارف:  من  حقول  ثالثة  في 

واملنطق واألخالقيات، مع توفر االتصال 

ومن  جميعها،  العلوم  بني  فيما  والتفاعل 

أبكتيتوس  الرواقي  الفيلسوف  أتباعها 

النفس  هو  السعادة  معني  "إن  قال  الذي 

إلى  باإلضافة  الخارجية،  األشياء  ال 

ولجم  واألخالق  بالفضيلة  التحلي 

من  املستنيرة  الحياة  واختيار  األهواء 

أجل أن يحظى املرء بالسالم الداخلي." 

السيطرة  على  النفس  تعويد  وبالتالي 

على نوبات الغضب والقدرة على التحكم 

أن  منها  واألهم  والتصرفات،  بالسلوك 

يحيل أهدافه إلى أهداف داخلية خاصة 

عدم  مسؤولية  يلقي  لن  وبالتالي  به، 

يتصالح  وبهذا  نفسه،  على  إال  تحققها 

مع ذاته، فتصورات اإلنسان عن املحيط 

الذي يعيش فيه هي التي تسبب له القلق 

والتحكم  السيطرة  تعلم  فإذا  والتوتر، 

يتعبه  بتصوراته الخاصة لم يعد ثمة ما 

إلى  ودعا  الخارج،  في  حدث  مهما 

االنسجام مع الطبيعة، بمعنى السير في 

ركابها، ال أن يعمل ضدها.

األبيقورية
اليوناني،  أبيقور  أوجده  فلسفي  نظام 

وأهم مقوالته "البحث عن املتعة لتحقيق 

من  تأتي  قد  املتعة  وهذه  السعادة،" 

إضافة  والحب،  والصداقة  املعرفة 

هو  شيء  أهم  لكن  األخرى،  للملذات 

يؤدي  إسراف  كل  ألن  فيها،  االعتدال 

إلى فقدان املتعة وبالتالي فقدان الراحة 

-في  فاللذة  عنها،  املتولدتني  والهناء 

أخالقية  األكثر  األمر  هي  اعتبارهم- 

في  النفسية  الحالة  توازن  تضمن  ألنها 

إحساس الفرد.

املرء  رغبات  إشباع  حاالت  في  هناك 

ما  املتحركة  متحركة  وأخرى  ثابتة  متع 

إليها،  الطريق  أي  الرغبة،  إشباع  قبل 

املتحققة من  املتعة  الثابتة فهي  املتع  أما 

إشباع الرغبة. 

عالم  في  السعادة  مفهوم  ابتذال  إن 

استهالكّية  أرقامًا  البشر  فيه  صار 

عالم  في  ع، 
ّ
املصن التوحش  آلة  في 

تعبر  التي  املسوخ  عالم  املقزز،  التسليع 

عن  البحث  جعل  الكبيرة،  السوق  هذه 

واستعادة  الحقيقية  السعادة  استعادة 

عن  الناتجة  الخالقة  اإلنسان  ذات 

ملحة  مهمة  وجوده،  أسباب  مع  تفاعله 

أمام املد الجارف للتفاهة واالستهالك.

 الفلسفة التطبيقية العمالنية

 وهي ذلك الحقل من الفلسفة الذي يعطي 

لإلنسان  الحي  للوجود  كبيرة  أهمية 

والبعد  التجريد،  في  اإلغراق  عن  بعيدًا 

إلى  األكاديمية  الدراسات  تعقيد  عن 

ومنتديات  التبسيطية  التفلسف  حلقات 

العمل  أماكن  في  املحلية  الفلسفة 

واملؤسسات واملكاتب واملرافق العامة، في 

الفرنسي  الفيلسوف  أطلق   2002 العام 

ميشال أونفراي، مبادرته إلنشاء جامعة 

إخراج  في  للمساهمة  الشعبية"  "كاين 

الفلسفة من أسوارها األكاديمية، لتكون 

متاحة للجميع، ما يؤهل اإلنسان العادي 

فكل  وهمومه،  مشاكله  في  التبصر  إلى 

يحتاج  فيلسوف  داخله  في  يوجد  منا 

نجح  لذا  عنه،  اللثام  إلماطة  ما  طريقة 

في خلق فلسفة موازية للفلسفة الرسمية 

ما  وأيضًا  استثناء،  بال  للجميع  متاحة 

أخنباخ  جيرد  الفيلسوف  عنه  تحدث 

الفلسفة،  من  التطبيقي  الجانب  في 

الذي يمكن االعتماد عليه في العالجات 

النفسية، ملا اصطلح على تسميته بخبرة 

يعيشها  التي  الحياة  معاينة  أي  الحياة، 

اإلنسان بجسده وعقله ونفسه ويستنطق 

إلى  ليصل  والتحليل  باملراجعة  حيثياتها 

والرصني،  املتوازن  التفكير  عبر  حلول 

 إلى التمكن من فن الحياة  الذي 
ً
وصوال

املتعة،  وتحقيق  املرء  سعادة  إلى  يهدف 

وفهم  حلول  في  تفيد  الحياة  فخبرة 

اإلنسان،  لحياة  حقيقي  معنى  وإعطاء 

عملية  فهي  الحياة  فن  ممارسة  أما 

والراحة  السعادة  إلى  والتطبيق  السعي 

بعد فهم الذات بشكل حياتي عبر الواقع 

فرع  هي  التطبيقية  فالفلسفة  امللموس، 

الفلسفية  األدوات  يعتمد  الفلسفة  من 

فلسفية  غير  وقضايا  مشاكل  ملعالجة 

باإلنسان  عالقة  ذو  هو  بما  نستنتجه  ملا 

وحياته.

بالتالي نالحظ أن التيارات التي اهتمت 

لذائقته  األقرب  هي  اإلنسان  بقضايا 

وتأثير  تأثر  درجة  تتباين  وقد  ووعيه، 

لكنها  البشرية،  الكائنات  على  منها  كل 

والتفكير  مشاكلها  حل  باتجاه  خطوات 

مفاتيح  تشكل  التي  النفسية  بالسالمة 

التي  املتوازنة  والحياة  والسعادة  للراحة 

ماعنده  أفضل  تقديم  كائن  كل  يستطيع 

ملجتمعه ولنفسه.

قد يكون البحث عن السعادة والسالم النفسي هاجس البشر جميعًا في أية بقعة من البسيطة, 
مع اختالف في طريقة الفهم وتفسير األسباب التي توصل املرء إلى حالة الراحة والتوازن 

واالستقرار، األمر الذي يختلف من شخص إلى آخر, والسيما في حاالت اشتداد األزمات النفسية 
والعزلة والقلق واإلحباط التي تطبق على اإلنسان  ومحاوالته الحثيثة في تلمس طرق النجاة 

وتزايد حاجته إلى مرشد أو هاٍد يقوده إلى بر األمان. 

كيف تساعدنا الفلسفة 
في الحياة؟

من هنا كان لبعض التداعيات من أنماط 

والتعقيد  التجريد  عن  البعيدة  الفلسفة 

الوجود  معنى  حول  الكبرى  واألسئلة 

ومغزى الشر وطبيعة اإلله واألسئلة ذات 

الطبيعة االختصاصية، تلك التي فتحت 

املباشرة  اإلنسان  لقضايا  جديدًا  بابًا 

يبحث  ملن  السيما  اآلنية،  ومتطلباته 

الذاتية،  والراحة  العيش  بساطة  عن 

فاإلنسان يهتم بالفلسفة من أجل إدراك 

والجسدية  النفسية  وحاجاته  ذاته 

والروحية بعيدًا عن األسوار األكاديمية، 

والسيما ما عرف منها بفلسفة الحياة.

العظيم  اليوناني  الفيلسوف  يعتبر   

سقراط أن "سر السعادة، كما ترى، 

املزيد،  إلى  السعي  في  يتم  ال 

في  تنمية ولكن 

فاإلنسان  باألقل!"  التمتع  على  القدرة 

الذي  اإلحساس  في  تناقضان  يحكمه 

وبني  الكون  عشوائية  بني  قناعته  يقود 

بالخوف  إحساسًا  يولد  األول  عدالته، 

يفيدنا  لن  اإلحساس  وهذا  والقلق، 

حدوث  من  فالقلق  مشكلة،  أية  حل  في 

يقول  حقيقة.  حدوثه  من  أسوأ  الشيء 

التي  األشياء  :"عدد  سينيكا  لوكيوس 

التي تستطيع  تخيفنا يفوق عدد األشياء 

أكثر  الخيال  في  نعاني  نحن  تحطيمنا، 

مما نعاني في الواقع، إذ أننا واقعون في 

األزمة  في  املبالغة  وطأة  تحت  الغالب 

والحزن وتوقعهما."

 واألمر الثاني هو األمان 

نتيجة  والطمأنينة 

السماء،  بعدالة  القناعة 

يمكن  ال  أنه  والحقيقة 

الركون -بشكل مطلق- ألي 

املسألتني،  هاتني  من 

والسعادة  فاأللم 

الحياة  يقتسمان 

وال نستطيع تجنب 

ألن  أحدهما، 

عن  اإلحجام 

األلم  مسببات 

كثير  من  الحرمان  إلى  يقودنا  واملعاناة 

من املتع كذلك، ومن لم يعرف األلم لم 

األصلح  من  لذلك  السعادة،  باب  يعرف 

أن نقتنع بعدم وجود كمال شيء، وبالتالي 

نتصالح مع أنفسنا ونتقبل الحل الوسط 

بني ما يتحقق من األماني واألحالم، وما 

هذا  وفي  بلوغه،  في  ونفشل  إليه  نصبو 

املضمار برزت تيارات عدة تحاول إيجاد 

هذا التوافق بني الفرد واملحيط سنختار 

من جوانبها ما يتعلق بحياة اإلنسان دون 

التوغل في قضاياها الفكرية األخرى.

الفلسفة الوجودية
موضوعها  الفرد  اإلنسان  من  اتخذت   

األساسي في إعالء دوره، فهو من يعطي 

الحياة معناها األولي بعيدًا عن املجتمع 

والدين، فكل فرد في الحياة له الحق في 

اختيار حياته وأهدافه من خالل التجربة 

البشرية الحية بحرية تامة، وفي اختيار 

اإلنسان  يسعى  بطريقة  وعقائده  أفكاره 

صنع  من  أي  نفسه،  يكون  أن  إلى  فيها 

الوجودية  ركزت  وقد  يريد،  وما  ذاته 

على األمور الجوهرية مثل مركزية الفرد 

أسبقية  والثاني  الوجودي،  الخطاب  في 

أي  الفرد،  وذاتية  املاهية  على  الوجود 

كان  بالتالي  االختيار،   في  وحقه  حريته 

االبتعاد عن األفكار الالهوتية التي تعيق 

صياغة  إلى  وتسعى  االختيار  في  حقه 

أهم  ومن  مسبق،   بشكل  اإلنسان  وعي 

بول  كيركجارد-جان  سورين  أعالمها: 

سارتر-ألبير كامو-سيمون دي بوفوار. 

الفلسفة الرواقية
زينون  أسسها  التي  املدرسة  وهي 

دمشق/ دعد ديب
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

في البدء كانت األرض، الرحم األول لتشكيل كل شيء، فحني خلق الله اإلنسان، شكله من مزيج مائها 
وترابها، كذلك هي املرأة، منها تبدأ الحياة، وأظن أنها إليها تنتهي.وسهى املحمدي واحدة من النساء اللواتي 

طاملا استوقفنني، سيدة تشبه حياة مختزلة في امرأة، حياة غير منتظمة املزاج، وال تخضع ملعايير 
رتيبة، تتعثر على سلمها، فيسقط منها لون وفرشاة وتنهيدة، فتعيد صياغة األشياء، كمن يستعيد كلمات 

ربه ليتوب عليه، لكن التوبة كانت لـ آدم، فماذا عن حواء؟

المرأة بطل أعمالي
سهى المحمدي: 

بروكسل/ فلسطين الجنابي

املحمدي  سهى  صومعة  ندخل  دعونا 

فنكتشف أسماءها وكلماتها التاّمات .

"املرأة هي بطل أعمالي، والرجل عاشق 

لها فقط، هذا مكانه الصحيح ."

فنانة  يعرفها-   ال  -ملن  املحمدي  وسهى 

حملت معضالت الوجود، كونها من أب 

عراقي وأم فلسطينية، فورثت تغريبات 

الفنون  أكاديمية  خريجة  متسلسلة، هي 

في  الطباعي،  التصميم  قسم  الجميلة 

وهي  املاضي،  القرن  تسعينيات  أواخر 

أيضا امرأة رسامة  لم تخضع لتصنيف،  

لفتني وملسني جدًا كامرأة قولها "املرأة 

يأتي  هي بطل أعمالي دائمًا، ثم أحيانًا 

مكانه  في  وأضعه  لها،  كمساند  الرجل 

الصحيح، كعاشق لها فقط." 

الرجل عاش فحسب  
الرجل  أقصيت  كيف  لسهى:  والسؤال 

يقاتل  الذي  دوره  عن  الحد  هذا  إلى 

جميع  في  كرائد  عليه  الحفاظ  في 

قولها  يصنفها  وهل  الحياتية؟  املفاصل 

أنها  أم  الحديثة  للنسوية  مساندة  هذا 

نرجسية عالية من امرأة تعبث باأللوان 

فتخرج لنا سحرًا؟  

إن أهم أدوار الرجل هو أن يكون عاشقًا 

للمرأة، وعلى املرأة أن تكون عاشقة له، 

واألنوثة،  الذكورة  على  قائمة  فالحياة 

هذا هو الدور األساس في حياة كليهما، 

خلل  أي  الحياة،  توازن  يتوقف  وعليهما 

حقيقية،  كارثة  يحدث  الجانب  هذا  في 

أو  بيئي  اختالل  أي  يفعل  كما  تمامًا 

حراري في األرض نتيجة لعدم التوازن.

مطلب  حرفت  النسوية  "الحركات 

العدالة واستبدلته باملساواة." 

من  الثاني  الشطر  يخص  فيما  أما 

السؤال، حول مساندة النسوية، فدعيني 

وليس  التكامل،  عن  فكرتي  أوضح 

النسوية  تصنيف   أن  برأيي  املساواة: 

تصنيف  إليه  آلت  وما  ومفاصلها، 

العدالة  مطلب  حرف  قد  خاطئ، 

واستبدله بكلمة املساواة.

حقوقًا  ننتزع،  أو  نطالب،  أن  علينا 

وقوانني، أما املساواة فهي كلمه مطاطة،  

إلى شيء غير  املرأة في رأيي ال تحتاج  

معها  للتعامل  الصحيحة  القوانني 

فهي  األولى،  الدرجة  مواطن  معاملة 

التساوي مع  إلى  كائن مكتمل ال يحتاج  

شيء.

أنا مؤمنة بالفن           
اإلحساس باأللم اإلنساني -بكل تجلياته- 

إلى  منحازة  سهى  من  جعل 

ذلك  تعلل  التعبيرية..  املدرسة  

بقولها:

العاطفة  على  أعتمد  أنا    

وأعبر  واإللهام،  والخيال 

والتصرفات  األحاسيس  عن 

أنا  وأيضا  الحرة،  التلقائية 

للشكل  أعمالي  في  منحازة 

الفنية  التجارب  من  الحديث 

التصنيفات  عن  يخرج  الذي 

النمطية والقواعد التقليدية، ال 

ألتزم بنمط  أو تكنيك ومؤمنة 

بطبيعة  وهذا  حرية،  الفن  بأن 

االلتزام    مع  يتناقض   الحال 

بنمط رسم واحد.

ما فوق الواقع              
خالل  -من  العالم  ترى  سهى 

تعبيرها عن لوحاتها- وتؤكد أن هاجسها 

األساسي هو االرتقاء بالشكل واللون إلى 

من  يمكنها  ما  املرئي،  الواقع  فوق  ما 

التعبير عن رؤيتها الشخصية للعالم.

 وبطبيعة الحال فأن تقول سهى: إن على 

الفنان الرسام أن يعدد مصادر إلهامه، 

واملوسيقى  الشعر  ويحفظ  فيستمع 

من  مهمًا  جزءًا  تعتبر  فهي  واألغنيات، 

مصادر إلهامها. 

يجب  لذلك  تجارب،  الرسم  تضيف: 

أو  بشكل  التقيد  وعدم  التجريب  متابعة 

ستايل واحد، فمن امللل أن يبقى الفنان 

مع  التكنيك،  بنفس  عامًا   40 يرسم 

احترامي لكل من اتخذوا  هذا املنهج.
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

أخــــبار فنية

وفاة  خبر  "فيسبوك"  في  صفحتها  على  سوريا  في  الفنانني  نقابة  نشرت 

املخرج السوري بسام املال، وقالت: "ينعى فرع دمشق لنقابة الفنانني إليكم 

وفاة الزميل الفنان القدير بسام املال".

و اشتهر املال بإخراج األعمال التي تناولت البيئة السورية وأبرزها مسلسل 

فنية  عائلة  إلى  وينتمي    )1٩56 )شباط  مواليد  من  وهو  الحارة(،  )باب 

وولداه  املال،  مؤيد  واملمثل  املال  وبشار  مؤمن  املخرجان  فأشقاؤه:  عريقة، 

أدهم وشمس املال، اللذان شاركا كممثلني في مسلسل باب الحارة.

بعد االستعداد لتصوير مسلسل )ألن شمسية(، بطولة منى زكي وإياد نصار، 

انتشار  بسبب  الرمضاني  الدراما  سباق  من  الخروج  املسلسل  منتجو  قرر 

في  للمسلسل،  املنتجة  هاب،  ميديا  شركة  أعلنت  حسبما  كورونا،  فايروس 

بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك. 

الثالث  السنوي  معرضها  العراق-  -فرع  العاملية  املائية  األلوان  جمعية  تقيم 

الثقافة  الذي ترعاه وزارة  املعرض،  ويقام  بعنوان  )سالم. حب. تسامح(. 

والسياحة، على القاعة الكبرى للوزارة، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لتأسيس 

جمعية األلوان املائية العاملية وبمشاركة محلية وعربية وعاملية ألكثر من 50 

فنانًا وفنانة. الدول املشاركة: العراق، سوريا، ُعمان، السودان، األرجنتني، 

املكسيك، البرازيل، إسبانيا، هنكاريا، تركيا، كندا، اليابان، هونك كونك، 

جمهورية الجيك، الهند، الباكستان، إيران.

رحيل بسام المال..

منى زكي

جمعية ألوان 

تعبيرية حاملة        
يجب  الفنان،  أو  الرسام،  أن  ترين  هل 

األدب  جانبي  في  أيضًا  مبدعًا  يكون  أن 

والكتابة؟ 

أديبًا،  الفنان  يكون  أن  بالضرورة  ليس  

مهتمًا  يكون  أن  الضروري  من  لكن 

وأن   ورواية،  شعرًا  أنواعه  بكل  باألدب 

من  به  يحيط  ما  كل  على  مطلعًا  يكون 

األزياء،  وحتى  وموسيقى  مسرح  فنون، 

ألن كل ما ذكرت يوسع مداركه  وأفكاره، 

عن  بعيدا  بالفكرة  يخرج  ويجعله 

إن ما يحيط حياته الشخصية  التكرار، 

اللوحة،  على  ترجمته  في  مهم  دور  له 

فأنا تعبيرية حاملة أرسم ما أتمناه. 

واملوسيقي  الرسام  يكون  الغالب  في 

مكتئبًا، أو ذا مزاج سوداوي.. كيف أنت؟

أتخيله  ما  أرسم  حاملة،  تعبيرية  أنا  ـ 

بمنظوري  مشاكلي  وأعالج  وأتمناه، 

الخاص، الذي يميز لوحاتي أنها تجسد 

 حالة املزاج التي تعتريني لحظتها. 
ً
فعال

ألوان تشبهني               

في  األكريلك  ألوان  تفضل  سهى 

ألوان  بقولها:  ذلك  عللت  لوحاتها، 

أعتقد  وبسيطة،  واضحة  األكريلك 

من  أنني  تنسي  ال  وأيضا  تشبهني،  أنها 

تكون  حيث  الطباعي  التصميم  مدرسة 

هي  الحادة  والخطوط  البراقة  األلوان 

املعتمدة في الغالب .

عندي،  لها  طقوس  ال  حالة  "الرسم   

أرسم بعض لوحاتي في املطبخ ."

هل هناك أجواء أو طقوس خاصة تمكن 

الرسام من إنجاز لوحته؟

أرسم  الرسم،  في  طقوس  لي  ليست  ـ 

وفي  املوسيقى،  بمصاحبة  وقت  أي  في 

إنها  أحيانًا،  املطبخ  في  حتى  مكان،  أي 

حالة تستدعيك، ال طقوس تحكمك، كما 

أنني ال أخضع لتكنيك أو مدرسة معينة، 

لكني  التعبيرية،  إلى  أميل  أني  صحيح 

ألني  مطلقة  وبحرية  به  أشعر  ما  أرسم 

أخشى  ال  لذلك  حرية،  الفن  أن  مؤمنة 

الخروج عن املألوف. 

وهل أفكار لوحاتك تأتي من حالة خاصة 

من واقع تعيشينه وتعانينه؟

أو  للحظة  توثيق  هي  لوحاتي  مواضيع 

حالة إنسانية، ليست بالضرورة تعنيني، 

قد تكون قصصًا تخص آخرين أعرفهم، 

تارة أوثق اللحظة والحالة  واإلحساس، 

وتارة أجسد قصة أو أوثق إحساسًا تجاه 

أغنية.

املعاناة واأللم يصقالن شخصية  ثم أن 

للبحث   إنسانيًا  دافعًا  ويعطيانه  الفنان 

وعن  الحياة،  مضامير  عن  والكشف 

هذا  في  وأنا  أيضا،  نفسه  مضامير 

ومتنفسًا  مخرجُا  الرسم  أجد  الزخم 

العمر  لهذا  قيمة  يعطيني  إنه  وتعبيرًا، 

وليس العكس.

أنظف بالكتابة ما يحيطني                            
سهى سيدة بيت وأم ورسامة، كيف ترين 

نفسك؟ 

كامرأة، أجد أن هذا أيضًا يشكل تحديًا 

عن  تختلف  الفنانة  فاملرأة  عظيمًا، 

وقتًا  يجد  ما  دائمًا  الرجل  كون  الرجل، 

تكبلها   املرأة  بينما  يفعله،  أن  يريد  ملا 

ضروريات اليوميات وحاجات األسرة. 

تسعى  هل  الكتابة،  في  تجارب  لسهى 

ماهو  الكاتبة،  الرسامة  تكون  ألن  أيضًا 

نوع كتاباتك، وما عالقتها بلوحاتك؟ 

باألصل  ومتنفس  هاجس  هي  كتاباتي  ـ 

من  وُصقلت  داخلي،  في  موجودة  لحالة 

خالل كثره القراءة، لتكون لدي محصلة 

في  كما  أعبر  بالكتابة  وخيالية،  لغوية 

تحب  رسامة  نفسي  أصنف  الرسم، 

الكتابة، أكتب عن كل ما يدور في عقلي 

يعتمد  أسلوبي  أحاسيس،  من  وقلبي 

سوداء،  كوميديا  ا، 
ً
أحيان السخرية 

ألنظف بها شوائب السواد املحيط بي، ال 

أطمح أن أحقق في مجال الكتابة شيئًا، 

هي فقط حالة آنية، تعزز شرح اللوحات.

هذه أعمالي             
الى  وأقربها  أعمالك  أهم  عن  وماذا 

نفسك؟

للعيش  انتقلت  بغداد،  مغادرتي  بعد  ـ   

ألغلفة   كمصممه  عملت  حيث  غزة،  في 

وأنجزت  واملجالت  الكتب  من  العديد 

الثقافية،  )رؤيا(  ملجلة  فنيًا  غالفًا   25

الشعرية  الدواوين  أغلفة  من  والعديد 

لشعراء عرب .

البوسترات  من  العديد  نفذت  أيضا 

الفلسطينية  النكبة  عن  املعبرة 

رسم  في  وشاركت  والكتب،  والشعارات 

في  الجماعية  الجداريات  من  العديد 

فلسطني .

الفعاليات  من  عدد  في  شاركت  كما 

واألردن  مصر  في  الفنية  واملعارض 

وكوبنهاجن  

أول  موازية،  وحياة  ومدن،  أغنيات 

معارضي الشخصية 

شاركت أيضا في معارض جماعية في كل 

من الدنمارك ومصر واألردن  والنرويج، 

في حني أقمت معرضي الشخصي األول 

عنوان  تحت  األردن  في   2017 عام   في 

 2021 عام  ومعرض  ومدن(،  )أغنيات 

وحصلت  موازية(،  )حياة  عنوان  تحت 

على تكريمات وجوائز ودروع أفتخر بها.

لم أحظ بدعم حكومي، وال من أية جهة 

شخصي  بمجهود  كان  نجاحي  أخرى، 

فقط. 

أتنفس بالرسم            
وهل من كلمة أخرى؟

وقتي  أجتز  ألني  خاص،  لوقت  أطمح 

كي  ومسؤولياتي،  مشاغلي  من  اجتزازًا 

تتنفس  امرأة  فأنا  أرسم،  أن  أستطيع 

بالرسم !!
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من  فيلمًا   140 مشاركة  املهرجان  شهد 

33 دولة، وافتتح بعرض فيلم "مالي داليا" 

 57 تنافس  فيما  كريم،  دانا  إخراج  من 

فيلمًا كورديًا، 21 فيلمًا أجنبيًا سينمائيًا، 

وفرنسية  ايرانية  أفالم  أيضا  ضمنها  من 

مترجمة الى اللغتني الكوردية واإلنكليزية.

السينمائي  السليمانية  مهرجان  فعاليات 

الدولي انطلقت في "تالرى هونر" بمدينة 

لأليام  بالنسبة  العروض  اما  السليمانية، 

سينما.  سيتي  صاالت  في  فكانت  األخرى 

من  أجزاء  أربعة  على  األفالم  عرضت  

تضمنت  كوردية  أفالم  أربعة  ضمنها 

وكارتونية،  ووثائقية  قصيرة  أفالمًا 

وانيميشن، اثنان منها حول البيئة.

فكرة عقد املهرجان
فكرة  أن  أكد  عمر،  دانر  املهرجان،  مدير 

عندما   2015 عام  منذ  جاءت  املهرجان 

السينمائي  برلني  مهرجان  في  شارك 

هذا  إقامة  بإمكانية  فكر  حينها  الدولي، 

السليمانية،  في  املهرجانات  من  النوع 

املمكن  من  بأنه  تامة  قناعة  الى  وتوصل 

في  لدينا  سينمائي  مهرجان  إقامه 

السنه  نفس  في  عاد  وعندما  كوردستان، 

وقدمه  املهرجان  مشروع  بكتابة  بدأ 

ثم  ومن  اإلقليم،  في  الثقافة  وزارة  إلى 

من  األولى  الدورة  وقدمنا  الفكرة  نجحت 

املهرجان، مشيرًا الى أن وزارة الثقافة في 

اإلقليم هذا العام تعاونت مع املهرجان.

وأشار عمر الى أن هناك تعاونًا مع وزارة 

الدورة  في  والسيما  بغداد،  في  الثقافة 

وزيرًا  رواندزي  فرياد  كان  عندما  الثانية 

للثقافة.

األفالم املشاركة
عدد  أن  عمر  أوضح  املشاركة  الدول  وعن 

وصل  املهرجان  هذا  في  املشاركة  الدول 

فيلمًا،   42 عرض  وجرى  دولة،  الى33 

وكانت تلك األفالم جيده ما عدا فيلمني.

شملت  فيلمًا   140 املنافسة  في  شارك 

مع  واألجنبية  املحلية  القصيرة  األفالم 

واألفالم  فيتشر  وأفالم  أنيميشن  أفالم 

الوثائقية املحلية والعاملية.

البيئة والهجرة
على  الدورة  هذه  "نظمنا  عمر:  يضيف 

الى  تطرق  دولي  محور  محورين:  أساس 

البيئة.. وآخر محلي  ركز على  موضوعات 

شعورهم  عدم  وأسباب  الشباب  هجرة 

عن  سؤال  وفي  الوطن."  لهذا  باالنتماء 

أجاب:  األفالم  ومضمون  ونوعية  مستوى 

السابقة  الدورات  أفالم  مستوى  يكن  "لم 

هذه  في  الجيدة  األفالم  هذه  بحجم 

الدورة، والسيما أن بعض األفالم الطويلة 

كانت مرشحه لألوسكار، وكانت استجابة 

لتلك األفالم جيدة جدًا، وقد  املشاهدين 

األفالم  بني  جدا  شديدة  املنافسة  كانت 

على  فلم  من  أكثر  تنافس  فقد  الطويلة، 

االستعداد  جرى  لقد  الجوائز،  بعض 

فقد  الدورة،  لهذه  الجيد  والتخطيط 

إقامة  في  السابقة  الشركة  عن  ابتعدنا 

املهرجان، التي أحرجتنا سابقا."

أفالم النخبة..
يقول د. دلشاد مصطفى / دکتوراه  سينما 

- جامعة سالفورد – بريطانيا،

جامعة   / السينما  قسم  ورئيس  مؤسس 

السليمانية، وهو أحد املشاركني في اللجان 

لجانًا  هناك  "إن  املهرجان:  لهذا  الفكرية 

املشاركة،  األفالم  باختيار  تقوم  مختصة 

أكاديمية  نخبة  اللجان  هذه  تضم 

السينمائيني  من  مختصة  ومجموعة 

املشاركات  تظهر  لذا  األفالم،  الختيار 

أقرب  تبدو  لكن  عديدة،  مستويات  في 

العادة-  -في  ألن  السينمائية،  النخبة  الى 

هي  املهرجانات  في  تشارك  التي  األفالم 

هذا  ذلك  مع  للنخبة.  خصيصًا  مصنوعة 

ال يمنع من عرض أفالم للعامة، لكن كما 

املهرجانات  افالم  فإن  عامليا  معروف  هو 

تكون عادة افالمًا فنية مصنوعة خصيصا 

للنخبة."

وفيما يتعلق بحجم املشاركة الدولية اوضح  

اخرى،  الى  سنة  من  تختلف  إنها  دلشاد 

من  تأتي  املشاركة  األفالم  أن  الى  مشيرا 

دول عدة، فمثال في الدورة االولى شاركت 

وأوروبا  وآسيا  الجنوبية  أميركا  افالم من 

افالم  مشاركة  جانب  الى  عام،  بشكل 

األفالم  وكذلك  الجوار  دول  من  كوردية 

: "تنقسم األفالم 
ً
العراقية، واستطرد قائال

-حسب سياسة املهرجان- الى فئات عدة، 

في  أوضح  بشكل  تظهر  ان  ممكن  التي 

افالم  فهناك  السابقة.  املهرجانات  دليل 

وثائقية،  وأفالم  روائية  وأفالم  قصيرة 

وتظهر األنيميشن في بعض الدورات ".

هذا  في  املقدمة  الجوائز  عن  سؤال  وفي 

االفالم  على  توزيعها  وكيفية  املهرجان 

الفائزة، قال دلشاد "إن لكل فئة من الفئات 

هناك جوائز: ألفضل فيلم،  افضل مخرج، 

مع  النقاد،  وجائزة  وممثلة،  ممثل  افضل 

حافز  بمثابة  تكون  التي  خاصة،  إشادات 

الشباب  والسيما  للمشاركني،  معنوي 

اعمال  تقديم  اجل  من  العمل  ملواصلة 

هناك  العادة  وفي  إتقانًا.  وأكثر  جيدة 

املهرجان  شعار  مع  أيضًا،  مادية  جوائز 

الذهبي،" مشيرا الى أن األعمال املشاركة 

يفرض  وال  طروحاتها،  في  مستقلة 

املهرجان رؤيته على املشاركني، مع وجود 

ثيمة خاصة للمهرجان في كل سنة يحاول 

من  سياقاتها  في  العمل  عليه  القائمون 

خالل ندوات فكرية واختيار أفالم قريبة، 

وال يكون ذلك حصرًا.

التيمة  كانت  الخامسة  الدورة  فمثال 

)سرطان األرض(، ما وصلت اليه البيئة 

من حال يرثى له، البيئة التي تتعرض كل 

البشر،  قبل  من  جسيمة  النتهاكات  يوم 

والذي سوف يصل بنا الى الهاوية في نهاية 

املهرجان  على  القائمون  واختار  املطاف. 

الهجرة  إلى  اإلشارة  ذلك  جانب  الى 

بدت  كظاهرة  البديل  الوطن  عن  والبحث 

باسرها،  واملنطقة  العراق  وتطوف  للعلن 

الخطيرة  الظاهرة  تلك  معالجة  وحاولوا 

بمشاركة  الفكرية  الندوات  خالل  من 

باحثني مختصني في املجاالت كافة.

مشاركة عربية
األفالم  مشاركة  بحجم  يتعلق  وفيما 

السيد  أجاب  املهرجان  هذا  في  العربية 

في  العربية  األعمال  شاركت  دلشاد: 

الفنانون  شارك  كما  السابقة  الدورات 

العراقيون فيها.

وأشار الى ان هذه الدورة شهدت مشاركة 

التحديد  استطيع  ال  لكن  عربية،  أعمال 

السنة،  لهذه  اللجان  في  اشارك  لم  ألني 

الندوات  في  محصورة  كانت  ومشاركتي 

الفكرية.

أثارت األفالم التي قدمت في مهرجان السليمانية السينمائي العديد من 
املوضوعات التي تناولت قضايا إنسانية مهمة، ومن بينها الهجرة والبيئة، 

في محاولة -على ما يبدو- للفت االنتباه الى ما تمثله هذه امللفات من 
تحديات ومشكالت.

الهجرة تتصدر اهتمامات 
مهرجان السليمانية السينمائي
ضحى مجيد سعيد
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* متى بدأت التلحني؟ 

كان  عندما   1٩٩1 عام  التلحني  بدأت   -

يقدم برنامج اسمه )أصوات شابة( في 

وتقديم  إعداد  من  وكان  الوقت،  ذلك 

أن  اقترح  الذي  هالل(،  )فاروق  امللحن 

)كريم  الشاب  للمطرب  أغنية  ألحن 

عباس( في وقتها، فكانت أول أغنية في 

هذا البرنامج من ألحاني اسمها )بعدك 

وينك وين(، التي بثت من خالل برنامج 

كبيرًا،  صدى  وأحدثت  شابة(  )أصوات 

وأداها الكثير من املطربني أمثال الفنان 

عبد  ومحمد  العيساوي،  محمود  علي 

والقت  وليلة،  ليلة  إلف  وفرقة  الجبار، 

نجاحًا كبيرًا في حينها.

فكيف  مطربًا..  كنت  بداياتك  في   *

اتجهت بوصلتك نحو التلحني؟ 

كنت  بداياتي  في  صحيح،  هذا  نعم،   -

املركزية(  النغمية  )الفرقة  في  عضوًا 

هذه  في  منشدًا   
ُ

وكنت  ،1٩85 عام 

وال  مطربًا،  نفسي  أجد  لم  لكن  الفرقة، 

ملحنًا..  نفسي  وجدت  بل  منشدًا،  حتى 

علمًا  الغناء  من  أكثر  التلحني  أحب  وأنا 

صحيحة،  بطريقة  الغناء  أجيد  بأني 

واحد  مجال  في  أتخصص  أن  وحاولت 

أترك  أن  أيضًا  وحاولت  )اللحن(،  هو 

بصمة في هذا العالم من خالل موهبتي 

في هذا املجال، إضافة إلى دراستي في 

أن  في  شجعتني  التي  املوسيقى(  )قسم 

في  مشواري  أكمل  لم  لذا  ملحنًا،  أكون 

الغناء.

* كيف تنظر اآلن إلى مستوى اللحن في 

األغنية العراقية؟ 

أؤمن  أنا  - حتى ال نبخس حق اآلخرين، 

نقطة   ،
ً
رجاال زمان  لكل  أن  بقضية 

من  الشباب  جعلت  التي  هذه  التحول 

من  جديدة  بمرحلة  يبدأون  املطربني 

ذنبهم،  ليس  وهذا  العراقية،  األغنية 

الظروف  نتيجة  اآلن  العراقية  فاألغنية 

هذا  سباتًا،  واجهت  البلد  بها  مر  التي 

من  األذكياء  عليه  )اشتغل(  السبات 

العراقية  األغنية  فظهرت  امللحنني، 

من  بتأثير  ليست  تحول،  نقطة  وفيها 

عبارة  األغنية  فأصبحت  امللحنني، 

واحدة(،  لحنية  )ثيمة  واحد  إيقاع  عن 

العراقية  األغنية  فإن  صراحة  وبكل 

بمعنى  األلحان،  بتشابه  مصابة  اآلن 

إلى  العراقي  املتذوق  يستمع  عندما  أنه 

األغاني -والسيما الحديثة منها- فإنه ال 

يفرق بني األغنية )س( واألغنية )ص(، 

واإليقاع  اللحن  تشابه  بسبب  وذلك 

الرقابة  غياب  بسبب  وأيضًا  الواحد، 

على ما يبث يوميًا من أغاٍن على شاشات 

أن  امللحنني  على  يجب  وهنا  التلفزيون، 

اللحن  مجال  في  متعددة  ألوانًا  يجدوا 

وتجنب  العراقية،  باألغنية  نرتقي  لكي 

الجمهور  عند  )امللل(  من  حالة  حدوث 

األغاني  هذه  يشاهدون  عندما  العراقي 

بسبب اللحن الواحد أو اإليقاع الواحد.

 من الفنانني تحب أن تتعامل معه من 
َ

من

خالل اللحن؟ 

أصواتًا  يمتلكون  املطربني  من  كثير   -

املطرب  منهم  نذكر  وجذابة،  جميلة 

تيسير  والفنان  نوري،  فهد  الشاب 

املهندس،  ماجد  والفنان  السفير، 

والفنان محمد عبد الجبار، وأيضًا يوجد 

مطرب شاب اسمه )حيدر الحسناوي(، 

بأنني  علما  جدًا،   
ً
جميال صوتًا  يمتلك 

ماجد  الفنان  عدا  لهؤالء،  لحنت 

بيروت  في  به  التقيت  الذي  املهندس، 

وكنا على وشك أن نتفق على لحن معني، 

لكن الوقت لم يكن كافيًا بسبب انشغالي 

وانشغال ماجد ببعض األعمال.

* من صاحب الفضل على محمد هادي 

في دخوله الوسط الفني؟ 

معهد  في  طالبًا  كنت  فعندما  كثيرون،   -

مع  بداياتي  كانت  الجميلة  الفنون 

األستاذ الحاج معتز محمد صالح، الذي 

وعندما  العود،  آلة  على  العزف  علمني 

 
ً
يذكر اسم هذا الفنان فإني أقف أجالال

القره  طالب  األستاذ  امللحنني  وإلى  له 

أموري، في  غولي واألستاذ محمد جواد 

بهاتني  كبيرًا  تأثرًا  متأثرًا  كنت  بداياتي 

األكبر  الفضل  صاحب  لكن  القامتني، 

من بني هؤالء هو امللحن )فاروق هالل( 

الفني  الوسط  في  للدخول  زجني  الذي 

وساندني منذ البداية.

* ما العمل الذي تعتبره االنطالقة األولى 

)ملحمد هادي( في مجال الفن؟

أعتز  التي  األعمال  من  الكثير  هناك   -

بها ومقربة إلى قلبي، مثل أغنية للفنان 

ياس خضر )املن أغني بعد(، من كلمات 

)وين  وأغنية  امليالي،  ضياء  الشاعر 

ألكه اليبيع عيونه إليه( وهي من كلمات 

للفنان عبد  أغنية  وأيضًا  عدنان هادي، 

للفنان  وأغنية  سترك(،  )يارب  فلك 

العطش(،  وكت  )والله  العلي  باسم 

العطش(  )وكت  أغنية  إن  القول  ويمكن 

للفنان رعد الناصري هي مقربة جدًا لي 

ومن األعمال التي اعتز بها.

* هل لحنت ملطربني عرب؟ 

- نعم، لحنت ملطربني عرب أذكر منهم 

الطويل(،  )محمود  السوري  املطرب 

)نغم(  السورية  للمطربة  لحنت  كما 

وملطربة لبنانية اسمها )نورة(، 

للمطربة  أيضًا  عمل  ولدي 

اللبنانية نجوى سلطان.

بدأ مطربًا من خالل الفرقة النغمية العراقية، لكنه سرعان ما دخل عالم 
املوسيقى واللحن من أوسع أبوابه ليترك بصمة مميزة في هذا العالم 
الجميل، لحن للعديد من املطربني العراقيني من جيلي الرواد والشباب، كما 
رشح ليكون عضوًا في إحدى لجان التحكيم املوسيقية في عدد من البرامج 
التلفزيونية كبرنامجي )عراق ستار( و)مثلث النجوم(، امللحن محمد هادي 
كان معنا في هذا الحوار... 

الملحن محمد هادي 
 لهذه األسباب لم أكمل 
مشواري الغنائي

حوار: أحمد سميسم  



الغناء يعّري فشل الدراما 
العراقية

ياسمين عباس العقابي

اللهجة لن تكون عائقًا أمام النجاح

النجاحات الكبيرة التي حققتها األغنية العراقية، 
والسيما خالل السنوات األخيرة، حيث عصر اإلعالم 
الرقمي ومواقع التواصل، فضحت فشل الدراما العراقية 
وعدم وصولها إلى الدول تحت ذريعة صعوبة فهم 
اللهجة العراقية، وعلى اليوتيوب تظهر النتائج علو 
كعب األغاني العراقية، وتظهر التعليقات أن هذه 
األغاني الجميلة يسمعها حتى أبناء املغرب العربي، 
إذ يعجب بها الجزائري واملوريتاني، كما يعجب بها 
الخليجي والعراقي، وأن اللغة لم تكن يومًا عائقًا أمام 
نجاح املطربني.

األغاني  من  الكثير  حققت  لقد 

مليار  الربع  حاجز  تعدت  مشاهدات 

مشاهدة، وتقترب أغنية "تعال"  ملحمود 

تركي وعلي جاسم من املليار مشاهدة، 

عن  يبحثون  ممن  املطربني  إن  البل 

الى  يلجأون  والشهرة  والتفوق  النجاح 

الذي  العراقي  واللحن  العراقية  األغنية 

تفوق على األغنيتني الخليجية واملصرية.

االستثمار الفني
بالفعل  كانت  اللهجة  بأن  آمنا  وإذا 

العراقية،  الدراما  انتشار  أمام  عائقًا 

أسهما  التواصل  ومواقع  األغاني  فإن 

الطريق  وجعال  العائق  هذا  بتحطيم 

ليظهروا  الدراما  صناع  أمام  سالكًا 

أعمال  تقديم  في  الحقيقية  إمكاناتهم 

العراقيني  شهادة  تكفي  رصينة  عراقية 

بجودتها للوصول الى املتلقي العربي.

العراقية  الدراما  عجز  أن  الواقع  لكن 

يتعلق  ال  العربية  الدراما  منافسة  عن 

الدراما  صناعة  ألن  إنما  باللهجات، 

حرفة تحتاج الى خبرة ومراس وأدوات 

أضعف  أن  الواقع  وفي  النجاح،  تحقق 

الحلقات في العراق هو ضعف االستثمار 

عشرات  وجود  من  الرغم  فعلى  الفني، 

الفضائيات العراقية فإن املنتج العراقي 

وفي  ضخمة،  أعمال  إنتاج  من  يتهيب 

حظيت  التي  األعمال  فإن  الغالب 

بميزانيات كبيرة إنما ألن عملية إنتاجها 

كانت موجهة ألغراض سياسية أكثر ما 

تكون منها الى أغراض إبداعية.

النسر وعيون املدينة
وفيما كان املناخ الكبير وفسحة الحرية 

العراقي  الفنان  عليهما  حصل  التي 

بأعمال  يعدان  العراقي  والكاتب 

األعمال  تلك  على  حتى  تتفوق  عظيمة 

أذهان  في  عالقة  مازالت  التي  الرائعة 

املشاهدين لها، في حينها أو حتى بعدها 

الحالق(  موس  )تحت  مثل  بسنوات، 

)رائحة  و  املدينة(  وعيون  و)النسر 

الكثيرة  األعمال  من  وغيرها  القهوة(، 

نجاحها  تعيق  ال  الدراما  أن  أثبتت  التي 

عوامل  امتلكت  إذا  لغة،  حتى  او  لهجة، 

النجاح.

اللذين  والشغف  الثقافة  أن  الشك 

الدرامية  العملية  عناصر  بهما  تتمتع 

ويميزان  النجاح  يحققان  اللذان  هما 

الغث من السمني، لكن من الطبيعي أن 

تسعى  حينما  تسحق  العوامل  هذه  كل 

إمبراطوريات املال السياسي الى إقحام 

رؤيتها على األعمال الفنية، وال يمكن أن 

توقع نتيجة سوى الفشل.

بحاجة  العراقية  الدراما  فإن  وبالطبع 

الى تمارين جادة كي تفيق من سباتها، 

ومن املهم أن تدور عجلة اإلنتاج وتغري 

بسباق  واملخرجني  الكتاب  من  عناصره 

األعمال  هذه  لهم  تحقق  عندما  الجودة 

الى  يدفعهم  ما  ومعنوية،  مادية  حوافز 

مضاعفة العطاء.

شماعة اللهجة
املعنيني، وكثير من  أن  الرغم من  وعلى 

الفنانني، رفضوا شماعة اللهجة، بدليل 

أن الناس يتابعون األعمال األجنبية التي 

تكتمل عناصر نجاحها تشويقًا ودهشة، 

ولعل  ترجمة،  الى  تحتاج  أن  بدون  حتى 

حظيت  التي  واملسلسالت  األفالم 

والعربي  العراقي  املشاهدين  بمتابعة 

التعد وال تحصى، ابتداء من املسلسالت 

والصينية  باألوروبية  ومرورًا  األمريكية 

واملكسيكية والتركية.

ويمتلك  معطاء،  بلدًا  سيظل  العراق 

سواء  باملبدعني،  تزخر  كبيرة  قاعدة 

أن  كما  مخرجني،  أم  ممثلني  أكانوا 

التي  باألحداث  غنية  العراقية  البيئة 

عظيمة  إنسانية  أفكارًا  منها  تستلهم 

تثير اهتمامات املتلقي العربي، بل وحتى 

املتلقي األجنبي. 

 الضياع في حفر الباطن
العراقيني،  املبدعني  أن  الغريب  لكن 

يغريهم  ال  وقصاصني،  روائيني  من 

العمل الدرامي، كما أن كتاب السيناريو 

تلك  يعيدوا  أن  النادر  من  واملخرجني 

القصص والروايات العراقية املبهرة الى 

تتكرر  لم  تجربة  شاهدنا  وقد  الشاشة، 

بتحويل العمل الروائي "الضياع في حفر 

قدمته  تلفزيوني  مسلسل  الى  الباطن" 

تجربة  وهي  العراقي،  اإلعالم  شبكة 

الطموحات،  كل  تحقق  ال  ربما  اولى 

مهم  لتوجه  أساسية  ركيزة  تضع  لكنها 

الرواية  كتاب  ويدفع  الدراما،  ينمي 

التلفزيوني  العمل  بهموم  االشتغال  الى 

ملتطلبات  نضجًا  أكثر  أفكار  وتجهيز 

عمل  ألي  النجاح  فقصة  الناجح،  العمل 

السيناريو،  ثم  والنص  الفكرة  من  تبدأ 

لتتوج برؤية إخراجية تمزج تلك الخلطة 

املتعة  عناصر  على  يحتوي   
ً
عمال لتنتج 

حواجز  ويتخطى  واإلبهار،  والتشويق 

اللغة واملسافات، يمكن للعراقي والعربي 

يستمتع  أن  العربية  يفهم  ال  ملن  وحتى 

واحدة  الناس  فقصص  ويتابعه،  به 

من  مطلوبًا  وليس  واحدة،  ومشاعرهم 

تنتج  -وهي  الدرامي  العمل  عناصر 

هنا  الجمهور  بذائقة  تفكر  أن  أعمالها- 

مبهرًا  العمل  يكون  أن  فاملهم  وهناك، 

ومحبوكة  عظيمة  فكرة  يحمل  ناضجًا 

حارة  في  محلية  تفاصيلها  كانت  مهما 

الشمال  في  قرية  او  عراقي  زقاق  او 

هي  العظيمة  فاألعمال  الجنوب،  او 

مجتمعها،  قضايا  تناقش  التي  األعمال 
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

إنسانية،  قضية  تناقش  فهي  وبالنتيجة 

القدرة على صناعة  دائمًا  واملعيار يظل 

عمل مبهر.    

العراقية  الدراما  حققت  حال  وفي 

الفنانني  سنرى  فإننا  الغناء  حققه  ما 

هذه  تعلم  على  يحرصون  العرب 

اللهجة، التي أبدع بها املطربون العرب، 

إننا  بل  غنائها،  على  يتسابقون  وصاروا 

رغبتهم  عرب  فنانني  من  سمعنا  لطاملا 

مكتوبة  أعمال  في  يشاركوا  أن  وتمنيهم 

باللهجة العراقية.

وحتى إذا ما آمنا بأن اللهجة قد تعرقل 

العربية،  الدول  الى  الدراما  وصول 

فإننا  العربي،  املغرب  في  والسيما 

األغاني  العرب  فهم  ملاذا  نتساءل 

العراقية  الشعبية  بالكلمات  الغارقة 

وملاذا  ورددوها،  وأحبوها  وحفظوها 

كما  لهجتهم،  بتسويق  اللبنانيون  نجح 

نسوق  أن  صعب  فهل  املصريون،  نجح 

العرب  إلى  الغناء  بوابة  من  لهجتنا 

الدرامية؟ أظن  أعمالنا  ليفهموا جميعًا 

أن األمر ال يحتاج أكثر من إنتاج اعمال 

رصينة وناضجة.

املسلسالت الخليجية
أعمال  إنتاج  عملية  أن  ندرك  أن  علينا 

أساسية  ركائز  إلى  تستند  باتت  درامية 

وتعتمد  الحديثة،  التقنيات  دخول  بعد 

وهذا  واإلبهار،  الصورة  تقنية  على 

الخليجية  املسلسالت  عليه  ماركزت 

التي باتت تجذب الجمهور العراقي على 

الرغم من فقر األفكار ودورانها باملجمل 

حول قضايا اجتماعية عالجتها الدراما 

العربية منذ مطلع ستينيات وسبعينيات 

التقنية  استخدام  لكن  املاضي،  القرن 

 عن التفوق في اإلخراج 
ً
واإلبهار، فضال

من  واسعة  قاعدة  لها  جعلت  التي  هي 

الجمهور الذي يتابع هذه املسلسالت.

أفضل  ينتج  أن  للعراق  يمكن  بينما 

املسلسالت التي تستلهم أفكارًا ربما لم 

من  العديد  فعل  كما  الدراما،  تتناولها 

أعمالهم  في  والقصاصني  الروائيني 

واالهتمام  املتابعة  نالت  التي  األدبية 

لعينة أيام الحصار، فقد 
أوهنت العيال، وأفسدت 
الضمائر، وعطل ضعاف 
النفوس حقوق اإلنسان 

باسمها، وإنه النصف 
األول من تسعينيات 

القرن املاضي، وحاجتي 
يومها ملحة إلى دينار 
جديد، ومع ذلك كنت 

محظوظًا.. 

نــــواعــــم

حسن العاني

 دعوة )كريمة( وصلتني من مدير عام تربية ).........(، ومن األعراف 
ّ

ألن

 الصحفي إذا تلقى )دعوة رسمية(، فإنه 
ّ

السائدة في أعوام الحصار،  إن

 
ّ

يعود مترنحًا بجيب منتفخ، وهل أفسد الصحافة غير )التكريمات(؟ ألن

وراء كل دينار تحريفًا لحقيقة، او غض النظر عن حقيقة!!

إحدى  إلى  زيارة  في  ملرافقتي  بالذات  ]اخترتك  التربية:  مدير  لي  قال 

أفضل  من  جعلتها  ملديرها  املخلصة  الجهود  ألن  االعتيادية،  املدارس 

املدارس.. أنا أعرف –بالطبع- أنك صحفي شجاع وقلمك رائع و ... [، وفيما 

في  النائمة  النرجسية  الخاليا  جميع  بأن  شعرت  مدائحه،  يواصل  كان 

أستاذ  تعرف   [  :
ً
قائال كالمه  وأنهى  و..  غريب  بنشاط  تحركت  قد  جسدي 

حسن.. من حق هذا املدير – كما بلغتني تقارير املشرفني التربويني عنه – أن 

نذهب إليه لنشكره ونتعرف على إنجازاته الكبيرة و..[. ولم أكن معنيًا بهذا 

الخطاب اإلنشائي، السيما وأنه قد دّس في جيبي مبلغًا يعادل        )ضعف( 

راتبي، مع عبارة رومانسية: ]أرجو قبول هذه الهدية املتواضعة[!!

الهدية،  قبول  عن  أعتذر  وأنا  مشاعري  على  سيطرت  بالغة  بصعوبة 

واعتذاري مشفوع بأيماٍن غليظة في مقدمتها القسم بشرفي، لكن الرجل 

سبقني الى القسم بشرفه:  هذه الهدية لن ترجع، ومعروف لدى الجميع بأن 

)شرف املسؤول( اليعلو عليه شيء، كونه يمتلك حصانة.. ووضعت املبلغ في 

جيبي على استحياء مفتعل!

فوجئ املدير بوصول رأس كبير )مدير التربية( ومعه كائن مجهول.. غير 

 كل شيء في املدرسة كان أقرب الى الخراب، 
ّ

أن مفاجأتنا كانت أعظم، ألن

يخبر  لم  وملاذا  أمامه،  يرى  عما  املدرسة  مدير  يسأل  التربية  مدير  وكان 

كان  املدرسة  مدير  أن  الحق  املدرسة؟!  باحتياجات  التربويني  املشرفني 

شجاعًا، إذ رد عليه: ]لقد ابلغت السادة املشرفني التربويني أكثر من مرة، 

وبعثت تسعة كتب رسمية الى مديرية التربية، والى جنابكم مباشرة، ولكن 

يربت  وهو  الزيارة  التربية  مدير  أنهى  عجل  وعلى  و..[.   يستجب  لم  أحدًا 

الثاني، مع  اليوم  الله يصير خير[. وفي  ]إن شاء  على كتف مدير املدرسة: 

بداية الدوام الرسمي اتصل بي مدير التربية وطلب مني -بمنتهى اللطف- 

ننتهي  كدنا  وما  بحفاوٍة،  استقبلني   ،
ُ

حضرت وحني  ملقابلته،  الحضور 

راتبي(،  أضعاف  )ثالثة  يعادل  مبلغًا  جيبي  في  دس  حتى  املجامالت  من 

اعتذرت عن قبوله، وأخبرته بأنني لم أشرع بالكتابة عن الزيارة، رد علي، 

في  الزيارة[.  عن  التكتب  لكي  الهدية  ]هذه  وجهه:  تعلو  عريضة  وابتسامة 

املبلغ  ألن  فقط  ليس  فرحًا،  تهتز  كانت  أعماقي  لكن  ابتسم،  لم  الحقيقة 

الذي  النفاق  ممارسة  من  تحررت  ألنني  ذلك  قبل  بل  االهتزاز،  يستحق 

تفرضه تكريمات املسؤولني!!

تكريمات المسؤولين !
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حني  بلقائه  احتفظت  التي  ذاكرتنا   في  حاضرًا  ظل  سعدون 

دعانا -في أحد األيام- الى منزله بحي الدورة في بغداد، وما 

عبق  شممنا  حتى  املنزل  أبواب  لنا  وفتحت  حينها  وصلنا  إن 

ذات  هي  ورقة،  عذوبة  تقطر  بابتسامة  استقبلنا  بهي،  تاريخ 

االبتسامة التي ظلت مرسومة في ذاكرتنا عندما كنا نتابعه من 

، وما 
ً
على خشبة املسرح وشاشة التلفاز وهما تشعان حبًا وأمال

إن يسقط نظرك على جدران منزله حتى تبهرك لوحات فنية 

وتماثيل من حجر ابتدعتها أنامل عشقت الفن بكل أشكاله. 

وبالرغم مما تركته السنون من أثر متعب عليه، إال أن املسرح 

كان يعيش في داخله، واضعًا بصمات من وهج الفكر واإلبداع 

حاضرًا  الفن  برؤى  تصدح  التي  الذاكرة  مرفأ  إلى  تأخذنا 

، رحل العبيدي، لكن عبق إبداعه مازال يعطر تاريخ 
ً
ومستقبال

املسرح العراقي.

الرسام ممثال
منفتحة  عائلة  كنف  في  وعاش   1٩33 عام  ولد  الذي  امليساني 

على األدب والفن، عشق الفن منذ صباه واعتلى صهوة الحلم 

ليحلق عاليًا، حتى تحقق حلمه بأداء أحد األدوار املسرحية في 

مدرسته الثانوية لينال إعجاب أساتذته حينها، اتجه إلى معهد 

الفنون الجميلة في فرعه املسائي ليكمل مشوار الحلم، ورغم 

تعدد مواهبه الفنية، إال أن الراحل حقي الشبلي أقنعه أن يتجه 

إلى املسرح كونه يشمل جميع الفنون، فقدم دور هاملت الذي 

الفنون  ملعاهد  األميركان  الزائرين  من  مجموعة  إعجاب  أثار 

أنه  إال  أميركا،  أن يكمل دراسته في  املنطقة، عرض عليه  في 

واألدب  شكسبير  حيث  البريطانية،  املتحدة  اململكة  فضل 

االنكليزي، إذ بعد أن حاز على العالمة الكاملة في معهد الفنون 

آخر،  إبداعًا  إبداعه  مسيرة  الى  ليضيف  هناك،  إلى  ابتعث 

حني لفت أنظار سيد املخرجني في لندن )بيتر بروك( ليمنحه 

عضوية نقابة املمثلني البريطانيني، فتكون جوازًا لدخوله الى 

هي  مسلسالت  ثالثة  أهم  في  فيشارك  البريطاني  التلفزيون 

)كرين، تو رنز، ترين ميكر(.

العودة إلى الوطن
االستجابة  إال  منه  كان  فما  الوطن،  الى  الحنني  صوت  عال 

ليمارس مهنة  بالكويت،  بغداد، مرورًا  الى  لهذا الصوت، عاد 

الذي  املسرحية  للفنون  العالي  الدراسات  معهد  في  التدريس 

املفاهيم  على  احتج  طليمات،  زكي  املصري  الفنان  أسسه 

القديمة التي تدرس، فكان الصدام مع مؤسس املعهد، ليقدم 

وسائل  في   
ً
قائال التدريس،  طريقة  على  احتجاجًا  استقالته 

ما  يدرس  لم  لكنه  هو،  درس  ما  "درست  الكويتية:  اإلعالم 

بغداد(،  )مسرح  فرقة  ليؤسس  بغداد  الى  عاد  أنا."  درسته 

عددًا  خاللها  من  وقدم  مرجان،  عمارة  في  مقرها  وكان 

العراقي  املسرح  ذاكرة  أرشفتها  التي  الرصينة  األعمال  من 

 بسبب انقالب شباط األسود 
ً
املعاصر. لم تستمر الفرقة طويال

تحتفظ  ذاكرته  وظلت  طبيعية،  غير  ظروف  من  رافقته  وما 

لحظات  اال  العبيدي  فيها  يتذكر  ال  التي  األيام  تلك  برعب 

العبيدي  يكن  لم  دار.  إلى  دار  من  والتنقل  واملراقبة  املالحقة 

قائمة  ضمن  كان  بل  األيام،  تلك  في  لالنقالبيني  هدفا  وحده 

القومي  الحرس  سلطات  طاردتهم  واألكاديميني  املبدعني  من 

مازال  والجامعي..  الثقافي  املشهد  عن  وأقصتهم  الفاشي 

شريف  عزيز  والناشط  الوزير  اختباء  حادثة  باعتزاز  يتذكر 

في بيته بعد أن وظف مهاراته في املكياج لتغيير مالمحه اتقاء 

التي كانت تنتشر في بغداد  القومي  لشرور سيطرات الحرس 

أخرى،  مرة  إنكلترا  الى  املغادرة  قرر  املرعبة.  األيام  تلك  في 

ليعود بعد أن فتك به الحنني مرة أخرى الى بغداد عام 1٩72 

وقدم  الرسالة(،  )مسرح  فرقة  بتأسيس  قام  عودته  وبعد 

عروضًا مسرحية عدة مؤلفًا ومخرجًا، كانت أبرزها مسرحية 

مهرجان  جوائز  أغلب  على  حازت  التي  والساحر((  ))نور 

مدير  منصب  تسنم   2003 عام  في  مصر،  في  الطفل  مسرح 

عام دائرة السينما واملسرح ليدخل في مرحلة صدام جديدة 

مع الطارئني وليحافظ على قدسية خشبة املسرح، ثم لينزوي 

املبدعني  شأن  وهذا  شخصه،  وفي  بفنه  متفردًا  بعيدًا  بعدها 

واضحة  بصمة  ليتركوا  انتزاعًا  اإلبداع  ينتزعون  الذين  دائما 

في تاريخ املنجز الفني.

 مسرح الطفولة

تكتمل  أن  يمكن  ال  بالده  في  الفنية  رسالته  أن  العبيدي  أدرك 

دون إرساء اللبنات األولى ملسرح الطفل في العراق، الذي شهد 

-خالل عقود منصرمة- محاوالت مدرسية بدائية هنا وهناك. 

آزره في هذا املنحى مسرحيون رواد تطابقوا معه في اإليمان 

بقيم اإلنسانية واإليمان بمسرح الطفل، كالراحل قاسم محمد 

وعزي عبد الوهاب وآخرين. قطفت مسرحيته )نور والساحر( 

قد  كانت  دول  من  مسرحيات  على  وتفوقت  واألضواء  الجوائز 

حقيقية  بداية  ليعلن  الطفولة،  مسرح  محاوالت  في  سبقتنا 

حني  الفاشية،  البعثية  الحكومة  أجهضتها  التي  الطفل  ملسرح 

وإقصاء  األطفال..  عسكرة  باتجاه  الوحشية  سياساتها  وجهت 

قيم اإلنسانية من أرواحهم.

عزلة منزلية
الشيخوخة  وهن  فيها  يعاني  منزلية  عزلة  في  العبيدي  قبع  

كان  ما  املعاناة  هذه  من  واألقسى  أمراضها..  مع  والصراع 

يلقاه من إهمال بصفته رائدًا من رواد املسرح العراقي.. إذ لم 

تستذكره أية مؤسسة رسمية أو مدنية لتطرق بابه وتذكره بأن 

موجع  بصمت  رحل  املضيئة،  املبدعة  قناديلها  تنسى  ال  بالده 

مخلفًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

حني نفتش في  ذاكرتنا 
ونهرب الى زاوية كي 
نلوذ بالصمت وعزلة 
الشيخوخة واملرض 
ستصرخ بنا أسماء 
ومواقف وذكريات، أجيال 
كانت توأمًا لإلبداع لجأت 
الى الصمت، كما ذاكرتنا، 
أسماء حلقت في سماء 
الفن العراقي، وشيدت 
ركائز املسرح، رسخت 
التعابير اإلنسانية وأسست 
لفضاء املشهد الفني، هكذا 
كان سعدون العبيدي.

محسن إبراهيم
رحل سعدون العبيدي تصوير: صباح اإلمارة

وبقي وهجه  في ذاكرة المسرح
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ترسم  الحياة  هذه  أن  في  غرابة  ال 

تريد،  أو  تطمح  أو  تتمنى  ما  عكس  لك 

شتى  وفي  تروى  أن  من  أكثر  والقصص 

ميادين الحياة.

فكم حلم كثيرون أن يصبحوا طيارين أو 

فعلت  االقدار  لكن  أطباء،  او  مهندسني 

فعلتها ورمتهم في طريق آخر لم يختاروه 

أو يفكروا به. 

مع سيدة الغناء..
أم  العربي  الغناء  سيدة  مع  هذا  حدث 

الدهقلية  قرية  من  جاءت  حني  كلثوم 

في  صغيرة  طفلة  وهي  مرة  ألول  لتغني 

وقفت  فقد  بالقاهرة،  علي  محمد  شارع 

وهي  املناصرة  بحي  كبير  سرادق  في 

يغص  السرادق  وكان  للغناء،  تستعد 

لهذه  يستمع  أن  ينتظر  الذي  بالجمهور 

ترتدي  كانت  التي  القروية  الطفلة 

تبدأ  تكد  ولم  الريفية،  واملالبس  العقال 

معركة  اشتعلت  حتى  وصلتها  غناء  في 

املنطقة  تلك  فتّوات  بني  الوطيس  حامية 

سقط فيها الكثير من الجرحى، وحاولت 

عن  والبحث  الهرب  وأبوها  الطفلة 

مخرج للنجاة بعدما توافد رجال األحياء 

بني  من  وكان  االشتباك،  لفض  القريبة 

شاب  النزاع  هذا  لفض  جاؤوا  الذين 

الحظ تلك الطفلة وهي تحاول الهروب، 

زاوية  في  عليها  وحافظ  عليها  فأشفق 

آمنة كي ينجلي غبار تلك الواقعة، فطلب 

الليلة،  إليها أال ترحل وأن تغني في هذه 

حتى  بالغناء  وبدأت  الوضع  استقر  ثم 

أعجبهم  الذين  الحاضرين  كل  سحرت 

بصوتها،  الشديد  إعجابهم  بعد  غناءها 

عقدًا  معها  وكتب  الشاب  هذا  قام  ثم 

القدر  ساقها  بعدها  حفالته،  في  للغناء 

فصارت  االنتشار  جادة  على  ليضعها 

وكوكبًا  الفن  عرفه  صوت  وأشهر  أهم 

للشرق.

أحمد شيبة
كثيرين،  مع  لعبتها  الصدفة  وفعلت 

منهم "أحمد شيبة" صاحب أغنية )لعب 

وسعد  بالكامل،  حياته  وغيرت  الزهر( 

وشعبان  حمودة  الباسط  وعبد  الصغير 

الحظ  ساعدهم  الذين  الرحيم،  عبد 

ليصلوا الى نجوميتهم.

نجوم العراق
الصدفة في العراق كان لها نصيب كبير 

في تحويل حياة العديد من الفنانني من 

العدم الى النجومية، وكنت شاهدًا على 

من  هنا  سأسردها  التي  الحوادث  تلك 

باب التوثيق للتاريخ وبكل أمانه. 

باسم العلي

أن  في  قط  يفكر  لم  العلي  باسم  الفنان 

يصبح  أن  يحب  كان  بل  مطربًا،  يكون 

فن  في  واإلتقان  اللعب  يجيد  ألنه  ملحنًا 

متعددة،  لحنية  تجارب  وله  التلحني، 

واألصدقاء  املقربني  بني  يغني  كان  لكنه 

طلب  ما  يوم  وفي  خاصة،  جلسات  في 

ملجموعة  كاسيت  شريط  نسجل  أن  مني 

هو  ولحنها  له  كتبتها  التي  األغاني  من 

منه  طلبت  طاملا  التي  لحبيبته  هدية 

"شارب  نوع  تسجيل  جهاز  جلبنا  ذلك، 

"مايكرفونات"  وبدون  الكاسيتني"  ذي 

املسجل  مايكات  على  اعتمدنا  ألننا 

بيني  حاجزًا  باسم  وضع  وقد  البسيطة، 

سأقرأ  كوني  وسائد  عن  عبارة  وبينه 

مع  بصوتي  تعريفية  مقدمة  مع  شعرًا 

إيقاع  او  طبلة  لدينا  تكن  ولم  اإلهداء، 

الخشبية  مكتبه  جرارات  أحد  فتناولت 

الشريط،  وسجلنا  كطبلة  الستخدمها 

هو يغني وأنا أعزف، وكانت أغنية )ليش 

الكاسيت،  هذا  أغاني  إحدى  يفتونة( 

املهدى  الشريط  هذا  ضياع  من  وخوفًا 

إعادته  املستحيل  من  ألنه  حبيبته  الى 

إلينا،  قررنا إرساله بيد أحد األصدقاء 

أقرب  في  نسخة  من  أكثر  بطبع  ليقوم 

تسجيالت صوتية.

التسجيالت  صاحب  فإن  يبدو  ما  وعلى 

أن  بعد  الشريط  من  بنسخة  احتفظ  قد 

استهواه سماع تلك األغاني، وبعد تواطؤ 

يبدو  ألنه  معه  الله-  -سامحه  صديقنا 

األشرطة  تلك  ثمن  منه  يأخذ  لم  أنه 

املستنسخة.

حميد  املرحوم  بي  اتصل  يومني  بعد 

العبودي، صاحب التسجيالت املعروف، 

 لي 
ً
وعم الدكتور حكمت البيضاني قائال

"عمي كاسيتكم كالب الدنيا، الشارع كله 

يغني )ليش يفتونة(، جهزوا حالكم انت 

وباسم العلي سنقوم بإعادة التسجيل مع 

فرقة موسيقية كبيرة ولنفس األغاني."

أقنعت   أن  بعد  األغنية  سجلنا   
ً
وفعال  

باسم العلي، الذي بات مرغمًا أمام األمر 

في  مطلوبًا  مطربًا  اصبح  أنه  في  الواقع 

بحسابات  أنه  أي  الحفالت،  من  العديد 

اليوم )ترند( الشارع العراقي.

في  والصدفة  والقدر  الحظ  لعب  لقد   

شريط  تسجيله  بعد  العلي  باسم  حياة 

كاسيت وصل إلى أسماع الجمهور بدون 

معينة،  فنية  حسابات  او  تخطيط 

وبني ليله وضحاها صار حديث 

املفردة  لسهولة  الشارع 

اللحنية  والجمل 

استخدمها  التي 

ذلك  أغاني  في 

الشريط "القنبلة." 

حكاية  العيساوي  محمود  علي  وللفنان 

أحد  جاءني  فقد  جيدًا،  أتذكرها 

كاسيت  شريط  معه  وجلب  منه  املقربني 

العيساوي  فيه  يغني 

موسيقى  بدون 

يل  و ا مو

 ، مختلفة

كثيرًا ما تلعب الصدفة دورها في 
حياة اإلنسان، فأحيانًا ينجو من املوت 
او يحقق نجاحًا ويتغير مصير حياته 

بشكل كبير، وكثيرًا ما لعب الحظ 
لعبته ليغير مسار العديد من النجوم. 

وعندما يعاند الحظ فإنه يعبس 
أيضًا بوجه املثابرين واملجتهدين 

فيقف عقبة في طريق نجاحهم، 
رغم مؤهالتهم وقدرتهم وتجربتهم 

العميقة. 

األقدار تصنع نجمًا 
عادل مكيوتنهي آخر   !
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وأدركت  صوته  أعجبني  وبصراحة 

شأن،  له  يكون  قد  شيئًا  فيه  أن  لحظتها 

وبعد يومني جاء صديقة من جديد وقال 

لي "أستاذ تعال انظر الى الجهة املقابلة 

ذو  عدن  شارع  يفصلهما  وكان  أمامك،" 

علي  يقف  هناك  يقف  حيث  املمرين، 

الثانية  الجهة  رصيف  على  العيساوي 

فقال  أراه  كي  يقترب  أن  منه  فطلبت 

يده  ألن  منك  يخجل  علي  "أستاذ،  لي 

شعر  وكان  )مجبسة(  مكسورة  كانت 

رأسه حليقًا فطلب مني أن أقول لك هل 

باستطاعتكم تسجيل كاسيت له؟" فقلت 

له أني معجب بصوته، لكن األمر

)تسجيالت  املحل  بصاحب  يتعلق 

حكمت( -حكمت البيضاني- فهو صاحب 

على  جاهدًا  سأعمل  لكني  القرار، 

ه يوافق، وذهب علي العيساوي 
ّ
إقناعه عل

الرد. طرحت األمر  بانتظار  مع صديقه 

يوافق  فلم  البيضاني،  حكمت  األخ  على 

لحسابات فنية عديدة. 

إصرار  سبب  هو  الرفض  هذا  يكون  قد 

علي العيساوي على إثبات نفسه كمطرب 

وضحاها  ليلة  وفي  كبيرة.  طموحات  له 

محل  صاحب  الى  العيساوي  ذهب 

تسجيالت كان في وقتها أبسط محل في 

تلك املنطقة إذ لم يكن يمتلك سوى جهاز 

وأجهزة  رايزنك(  او  )قيثارة  مسجل 

جهاز  جلبوا  للغاية،  بسيطة  أخرى 

وجرى  بالحفالت  الخاص  )مونتربوا( 

)الرازينك(  ربط  عبر  خالله  التسجيل 

جهاز  مع  )املونتربو(  من   )اوت(  بـ 

علي  العازف  به  عزف  فقط  واحد  أورغ 

)صدك  الزمن  توقف  وهنا  النبي،  عبد 

مخطوبة يفالنة صدك باجر يزفونج(، 

هذا املوال الذي جعل من علي العيساوي 

العروض  عليه  تتهافت  العراق  )ترند( 

التسجيالت،  وأصحاب  والحفالت 

في  صعبًا  رقمًا  العيساوي  علي  وصار 

الحظ  هل  أسأل:  وهنا  الوقت،  ذلك 

أم القدر أم اإلصرار لعب لعبته وقلب كل 

املوازين لصالح الفنان العيساوي.

لعبة األقدار           
أما الفنان الراحل ضياء حسني فقد كان 

للراحل   صغيرًا في فرقة األطفال 
ً
طفال

في  كنا  أننا  وصادف  الجابري،  يحيى 

قاعة بأحد النوادي الشبابية في منطقة 

للفنان  كاسيت  شريط  لتسجيل  الشعلة 

العلي، وجاء مع كورس أطفال هو  باسم 

يصاحبون  كانوا  الذين  األطفال  وباقي 

إن  لنا  قالوا  ثم  الغناء،  في  املطربني 

الطفل ضياء حسني يغني أغاني منفردة. 

اقتنع صاحب التسجيالت باألمر وطلب 

املطرب  ترافق  كانت  التي  الفرقة  من 

ألنه  فقط،  واحدة  ألغنية  له  بالعزف 

 .
ً
سيسافر خارج العراق ليال

له،  كورسًا  جميعًا  فصرنا  االمر،  وجرى 

وكانت األغنية التي جعلته مطربا )هيج 

ذهب  التسجيل  إكمال  بعد  حلوة(.  انِت 

صاحب  إال  سبيله،  حال  إلى  منا  كل 

األغنية  بعرض  قام  فقد  التسجيالت، 

فكانت  الصوت  مكبر  جهاز  على 

تزاحم  أن  املفاجأة 

باب  أمام  الناس 

التسجيالت  تلك 

ثم  ومن  لسماعها، 

شرائها.

أقل  أو  أسبوع  وخالل   

األغنية  اصبحت 

الفنية  بالقياسات 

تلك  ومن  )ترند( 

ضياء  أصبح  اللحظة 

قدم  مطربًا  حسني 

األغاني  من  العشرات 

الجميلة. 

كذلك الحال مع الفنان مهدي العراقي، 

الذي حاول تسجيل أكثر من أغنية، لكن 

لم يكتب له النجاح. التقيت به ذات مرة 

ه ينجح 
ّ
كي أقوم بتسجيل شريط آخر عل

كانت  وقد  اإلحباط،  أصابه  أن  بعد 

عود  الفنية:  اإلمكانيات  ضعيفة  فرقته 

مهدي  يا  "اسمع  له  قلت  وكمان،  وطبلة 

لم  كون،  ال  اجبير  طور  غناء  تجيد  انت 

فوافق  فقط؟"  مواويل  الشريط  نجعل  ال 

وهكذا،  الناس  إلى  الشريط  وخرج 

مهدي  أصبح  الكاسيت  هذا  خالل  ومن 

فقر  رغم  معروفًا  مطربًا  العراقي 

اإلمكانيات الفنية التي توفرت له. 

من خالل ما تقدم.. اتضح لي أن الحياة 

يلعب فيها الحظ والقدر والصدفة كيفما 

تشاء، ربما تخطط ألمر ما لكن القدر قد 

غير  في  لكن  مبتغاك،  يحقق  او  يخذلك 

الحياة  هي  هذه  رسمته،  الذي  التوقيت 

وتلك هي دورتها حينما تدور بالسلب أو 

اإليجاب .

مقدرة  أقدارنا  نعم، 

مليك  عند 

قد  مقتدر، 

او  تخيب 

او  تصيب، 

قالت  كما 

العرب :

تأتي  ربما 

بما  الرياح 

تشتهي  ال 

السفن.

فنجان محبة

وجٌع يتحدث

توقفت كثيرًا أمام صورة موجعة 

نشرتها إحدى الصديقات في 

صفحتها على الفيسبوك.. قطعًا 

هناك الكثير من الصور املوجعة 

في الشارع العراقي، لكن الوجع 

في الصورة كان يصرخ، بل يكاد 

يغادر الصورة.. رجل يبدو في 

منتصف الستينيات من عمره، 

يرتدي قميصًا نظيفًا لونه جوزيًا 

فاتحًا وبنطااًل أسود، نظيفًا 

بدوره، ضعيف البنية برقّي 

رفيع، ترك الزمن آثاره على 

وجهه وجبينه.

بلحية بيضاء، شعر خفيف وصلعة واضحة، يرتدي سماعة طبية في أذنه، 

ومحجرين بال عينني، وكأنة ولد ضريرًا. في الصورة، يجلس الرجل في 

زاوية شارع ما على علبة صفيح متكئًا على سياج أو أنابيب لم أعرف ما هي 

الوسادة عليها )كارتونة( جواريب  مهمتها، ويضع فوق فخذيه ما يشبه 

رواية..  تشكل  لوحدها  الصورة  جيدًا..  بالكارتونة  معلقة  حمام  وليف 

ربما هناك من سوف يسألني كيف عرفت أن الصورة في شارع عراقي؟ 

حاك يدويًا من القش او الصوف وبمثل هكذا 
ُ

وجوابي من )الليفة( التي ت

)موديل(، وموجودة في العراق فقط.. في الصورة أيضًا، الفم مفتوح وال 

أثر لألسنان، ال أدري إن كان يتفوه بكلمات لعرض بضاعته للبيع، أو أنه 

كان يتألم، ومع )اآله أو اآلخ العراقية( التقط عابر سبيل صورته.. ترى، 

أي سياسي، أو نائب، قرأ هذه الرواية الباذخة األلم؟ أو في األقل توقف 

عندها وهو يمر بالشارع نفسه، وأتعب نفسه لثوان و)تكرم( بالنزول من 

مشاهد  إن   
ً
قائال ما  قارئ  سيعترض  ربما  وضعه؟  عن  ليسأله  مركبته 

الفقر موجودة في كل دول العالم.. وسأقول إنه على حق، لكن الدول التي 

تحترم شعوبها لديها برامج واضحة ومعلنة ملكافحة الفقر، والسيما مع 

خطط األمم املتحدة التي تفيد بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله هو 

من أولويات األهداف السبعة عشر لخطة التنمية املستدامة لعام 2030.. 

العام  الجمعية  أن  إلى  أشير  هنا  العراق!  في  خطة  بأية  نسمع  لم  بينما 

 16٩/47 قرارها  خالل  ومن   1٩٩2 الثاني  كانون   22 في  املتحدة  لألمم 

أعلنت 17 تشرين األول من كل عام يومًا دوليًا للقضاء على الفقر، ولم 

أسمع برنامجًا إذاعيًا أو تلفزيونيًا، ولم أشاهد ملصقات في الشارع في 

 فقيرة عديدة 
ً
العراق خاصة بهذا اليوم منذئذ وحتى اآلن.. وللعلم فإن دوال

تمكنت من تقليل نسبة الذين تحت خط الفقر، قبل الجائحة، بينما لم 

نلمس أي تحسن في العراق، الذي ارتفعت فيه النسبة مع الجائحة التي 

بدت وكأنها شماعة إنقاذ لتعليق الفشل في مكافحة الفقر عندنا..

حزب  صاحب  او  نائب  مسؤول،  أي  )يتكرم(  لو  الجمعة..  صباحات  في 

الفقر  صور  بعينيه،  ليشاهد،  بغداد  في  امليدان  بساحة  ويمر  سياسي، 

ينزع  أن  بعد  للبيع،  املعروضة  جدًا  البسيطة  البضائع  خالل  من  املدقع 

-قبيل  جمعة  في  املصفحة..  مركبته  من  ويترجل  الثمن  الغالية  نظارته 

الجائحة- كان يقف رجل ال يختلف عن الرجل الذي في الصورة املوجعة، 

سوى أن عينيه كانتا بالكاد سليمتني، يعرض ثالثة صحون من الفرفوري 

للبيع بألف دينار، حاول أحدهم أن يمنحه املبلغ بدون أن يأخذ الصحون، 

لشراء  وزوجته  يكفيه  املبلغ  وإن   
ً
متسوال ليس  بأنه   

ً
قائال الرجل  انتفض 

رى أين كرامة الفاسدين واملفسدين من كرامة ذلك 
ُ

أربعة أرغفة خبز.. ت

الرجل؟

نرمين المفتي
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العراقيني  التشكيليني  جمعية  معرض 

لم  أيام،  قبل  افتتح  الذي  السنوي، 

هذه  خصص  لكونه  كسابقيه،  يكن 

املعرض  كان  بينما  فقط،  للرسم  املرة 

متنوعة  تشكيلية   
ً
أعماال يضم  السنوي 

وهنا  والنحت،  والخزف  الرسم  بني 

أكبر  للرسامني  الفرصة  أصبحت 

واالستمتاع  أعمالهم  على  التركيز  في 

وكالعادة  مريح.  بشكل  بمشاهدتها 

لهذا  التحضيرية  اللجنة  اختارت 

املهمة  األعمال  من  مجموعة  املعرض 

العراقي  الفن  تمثل  ألن  ترتقي  التي 

بتنوع  األعمال  امتازت  كما  املعاصر، 

في  املستخدمة  واألساليب  الخامات 

لهذا  اآلخر  الالفت  والشيء  التنفيذ.. 

الذين  الحضور  نوعية  هو  املعرض 

جمعية  رئيس  قبل  من  دعوتهم  تمت 

فقد  سبتي،  قاسم  الفنان  التشكيليني 

حضرت االفتتاح شخصيات دبلوماسية 

لدى  البريطاني  السفير  منها  عديدة 

والسفير  السويدي  والسفير  العراق 

األسترالية  والسفيرة  السويسري 

باإلضافة  األميركي،  الثقافي  وامللحق 

مهمة  عراقية  سياسية  شخصيات  الى 

وفنانني ونقاد ومتذوقني.

حضور نوعي
الكبير  الحضور  هذا  أن  في  شك  ال   

الحركة  دعم  في  يسهم  سوف  واملهم 

الحضور  أما  عام،  بشكل  التشكيلية 

نوافذ  فتح  في  يسهم  فقد  الدبلوماسي 

مشرعة على الفن العراقي ومنح فرصة 

تشاهدها،  بأن  ومعروضاتهم  للفنانني 

جنسيات  من  شخصيات  تقتنيها،  او 

اللغة  هو  الفن  أن  منطلق  من  مختلفة، 

املشتركة بني شعوب العالم، وعن طريقه 

التواصل  جسور  مد  الشعوب  تستطيع 

خالله  فمن  بينها،  الحسي  للحوار 

كل  إلى  رسالته  إيصال  الفرد  يستطيع 

البشرية، متجاوزًا حدود اللغات، بمعنى 

أن كل فنان هو سفير لبلده.

ال شك في أن انشطة جمعية التشكيليني 

السنة  مدرار  على  تقام  التي  العراقيني 

املؤسسات  لجميع  بالنسبة  األهم  هي 

العراق،  في  التشكيلية  بالفنون  املعنية 

وخصوصيته،  أهميته  نشاط  ولكل 

والجلسات  املتنوعة  كاملعارض 

االحتفائية واالستنكارية لبعض فنانينا 

الرواد وغيرهم، إال أن املعرض السنوي 

الذي نحن بصدده، الذي يقام في بداية 

تشكيلي  تجمع  وأهم  أكبر  يعد  عام،  كل 

هو  الفن  أن  تؤكد  فارقة  عالمة  بصفته 

تماشيًا  الحرص  هذا  ويأتي  الحياة، 

العراقيني  التشكيليني  جمعية  دور  مع 

حرصها  ومع  أجله،  من  سست 
ُ
تأ الذي 

الدائم على تقديم نماذج ترقى بمستوى 

في  الجديد  وتضيف  البصرية  الذائقة 

قاموس التجارب املحلية إليصال رسائل 

بصرية تهدف إلى تثقيف املجتمع.

أجيال مختلفة
استقطبت املعارض عبر السنوات أبرز 

العراقية،  التشكيلية  الحركة  وجوه 

التجربة  شمولية  بجدارة  لتعكس 

الحراك  من  هامًا  جزءًا  تشكل  التي 

حدث  بمثابة  أنه  كما  الفني،  الثقافي 

من  نخبة  فيه  تشارك  ثقافي  فني 

تحديدًا،  العاملني  الجمعية  أعضاء 

محافظات  جميع  من  مختلفة  كأجيال 

بني  تنافسيًا  معرضًا  باعتباره  العراق، 

الفنانني يطرحون من خالله  تجاربهم 

وتقنياتهم وأفكارهم لتكون مادة للنقاد 

واملتخصصني، تحرك الساكن وتتصدر 

املحلية،  والصحف  الكتب  صفحات 

باعتباره ُيمثل ذروة اللقاء اإلنساني بني 

للتعبير  املثلى  والوسيلة  العراق،  فناني 

استرخاء  ومحطة  األسلوبي  التنوع  عن 

الفن  واملستقبل، ووضع  الحاضر  لتأمل 

في محله الصحيح، وتفاعله مع مدارات 

التشكيل  أهل  أن  على  كتأكيد  متجددة 

حيزهم  فوجدوا  واجتهدوا  عملوا 

الروحي والجمالي الفلسفي.

التشكيليني  جمعية  نشاطات  أن  يذكر 

خدمة  في  متتالية  تأتي  العراقيني 

والتشكيل  خاصة  بصورة  الفنان 

الباب  وفتح  عامة  بصورة  العراقي 

من  العديد  الحتضان  مصراعيه  على 

الفعاليات وإيجاد نقاط وصل بني الفن 

واملجتمع من ناحية، والتأسيس ملفاهيم 

التشكيلية  الفنون  تطور  في  راسخة 

وربطها بأفقها العاملي من ناحية أخرى،  

وهذا ما يرفع من واقع التشكيل املحلي 

وسمعته الجيدة التي يشهد لها العالم.

عاد معرض جمعية التشكيليني العراقيني السنوي بنسخته الجديدة للعام 2022، الذي ينتظره 
الفنانون والنقاد واملتذوقون للفن في األيام األولى من كل عام، أتى هذا املعرض متحدثًا عن 

مسيرة طويلة ملبدعني تشكيليني عراقيني من مختلف املحافظات واألجيال لعرض إبداعاتهم 
الفنية وإثراء الحراك التشكيلي العراقي بلغة الجمال.

رسائل للحياة والجمال 
من بغداد

معرض جمعية التشكيليين العراقيين السنوي 

ز ياد جسام
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

كريم  املوسيقى  قسم  مدير  يقول 

يتألف  وأصبح  تطور  القسم  إن  عاشور 

الجالغي  منها  الفرق  من  عدد  من 

املركزية  املوسيقية  والفرقة  البغدادي 

خماسي  وفرقة  املوشحات  وفرقة 

الكردي  الغناء  وفرقتي  الجميلة  الفنون 

والتركماني. 

القسم  هيكلية  في  التغيير  لهذا  ونتيجة 

تحمل  مديرية  إلى  تحول  فإنه  وتوسعه، 

في  والغناء  املوسيقى  مديرية  اسم 

سبعينيات القرن املاضي.

من  عدد  املديرية  هذه  في  وتشكل 

فرقة  بينها  والغنائية،  املوسيقية  الفرق 

والفرقة  الصباحية  والفرقة  التلفزيون 

موسيقية  فرق  عن   
ً
فضال املركزية، 

للموشحات  وأخرى  وتركمانية  كردية 

األطفال  وفرقة  املطربني  ومجموعة 

والجالغي البغدادي.

أهداف ومنجزات
املوسيقى  قسم  أهداف  عاشور  ويوضح 

قسم  أن  مبينًا  تشكيله،  من  والغاية 

بأن  اإليمان  يعمل على ترسيخ  املوسيقى 

الشعب  روح  من  ينبع  املوسيقي  الفن 

الوعي  تعمق  املوسيقى  وأن  ووجدانة, 

للواقعني  عاكسة  مرآة  هو  الفن  أن  في 

أن  إلى  الفتًا  والحضاري،  الوطني 

بخصوصية  تمتاز  العراقية  املوسيقى 

الفني  بلدنا  تراث  من  استمدتها  فريدة 

املمتد إلى آالف السنني.

العراقي  املوسيقي  الفن  أن  على  وأكد 

وفق  على  ويؤدي  يبتكر  –واليزال-  كان 

النظرة املتفاعلة مع إنجازات الحضارة 

األعمال  إنتاج  الى  بالسعي  اإلنسانية, 

املرتبطة  والغنائية  املوسيقية  واملؤلفات 

االجتماعية  الوظائف  مختلف  مع 

باملستوى االدائي الفني املناسب.

شبكة  وقنوات  إذاعات  رفدت  وقد 

األعمال  من  بكثير  العراقي  اإلعالم 

املوسيقية لعام 2021 أهمها:

على  بينها  ومن  الوثائقية،  األفالم 

و)الصد  كروية(  )مدارس  املثال  سبيل 

السواد(،  أرض  من  و)صفحات  األول( 

فنان(.  )سيرة  الوثائقي  والفيلم 

البرامج  من  عدد  موسيقى  وضع  كذلك 

)ديوان  التلفزيوني  البرنامج  أبرزها 

والبرنامج االذاعي )مواهب(،  الريف( 

والبرنامج اإلذاعي )صباح العراقية(.

أما في الجانب الدرامي فقد ألف القسم 

حانة  )بني  اإلذاعي  املسلسل  موسيقى 

تكسي(،  )آلو  الدرامي  والعمل  ومانة(، 

األماكن(،  )عبق  الدرامي  واملسلسل 

من  املسرحيات  من  عدد  الى  إضافة 

بينها ثالث مسرحيات جرى عرضها في 

مهرجان بابل.

سجل  القسم  أن  الى  الشامي  وأشار 

وعلى  الوطنية،  األغاني  من  العديد 

القسم  وضع  الدينية  البرامج  مستوى 

موسيقى )ابتهاالت رمضانية(، والفيلم 

موسى  اإلمام  بحياة  الخاص  الوثائقي 

واملسلسل  السالم(،  )عليه  الكاظم 

اإلذاعي )اإلمام علي عليه السالم(.

قسم  وضع  كذلك  الشامي:  وتابع 

الفواصل  من  العديد  املوسيقى 

 
ً
فضال املنوعة،  واإلذاعية  التلفزيونية 

فواصل  وتصوير  وتسجيل  إعداد  عن 

األولى  املرحلة  من  حلقات  لخمس 

لبرنامج )القيثارة( بواقع ساعة ونصف 

البرنامج  الساعة، وكنا قد أعددنا لهذا 

الشركة  لكن  كافة،  الفنية  املستلزمات 

التي تم التعاقد معها لم تِف بالتزاماتها 

إكمال  دون  حال  ما  العقد،  في  املثبتة 

القسم  أن  كما  الثانية،  املرحلة 

األجهزة  أحدث  على  يحتوي  املوسيقي 

الصوتي،  بالتسجيل  الخاصة  واملعدات 

وستوديوهات حديثة تم تطويرها مؤخرًا 

التابعة  املختصة  املديريات  مع  بالتعاون 

لشبكة اإلعالم العراقي.

وبنّي أن قسم املوسيقى يمتلك فريقًا من 

مجال  في  والخبرة  االختصاص  ذوي 

املوسيقي  والتوزيع  والغناء  املوسيقى 

يسعى  كما  والتلحني،  الصوتي  واإلخراج 

الى استقطاب املواهب والكفاءات الفنية 

مثل فرقة املوشحات العراقية واإلنشاد.

التوزيع املوسيقي 
امللحن  الكريم،  عبد  منعم  ويقول 

التوزيع  إن  القسم:  في  املوسيقي  واملوزع 

املوسيقي هو عملية تأليف جمل موسيقية 

وصناعة ثيمة تتناسب مع فكرة وموضوع 

 )
ً
)تايتال يكون  قد  إذ  الفني،  العمل 

ملسلسل معني أو عمل درامي أو كوميدي، 

لذلك  السياسية،  األخبار  يخص  قد  او 

املهمة  املميزات  بعض  توفر  الواجب  من 

 
ً
للمؤلف املوسيقي، أولها ان يمتلك خياال

املنهجية  املوسيقى  بعلوم  ومعرفة  واسعًا 

الجمل  إعداد  من  ليتمكن  والشرقية 

اآلالت  تنوع  يكون  بحيث  املوسيقية 

لكي  دقيقًا  علمي  بشكل  الجمل  وتناغم 

وتعبر  املتلقي  لدى  مقبولة  القطعة  تكون 

عن حالة معينة.

األعمال  من  بعدد  يفتخر  أنه  وأوضح 

ومنها  القسم،  أنتجها  التي  املوسيقية 

عالمة  أصبحت  التي  األخبار  موسيقى 

تصويرية  موسيقى  كذلك  مميزة، 

في  قدمت  وطنية  وأناشيد  للمسلسالت 

مناسبات عدة.

التراث العراقي 
مسؤول  غريب،  طه  يؤكد  جانبه،  من 

للتراث  أن  القسم  في  واإلدارة  اإلنتاج 

من  كبيرة  حصة  األصيل  العراقي 

العراقي  كاملقام  القسم،  في  االهتمام 

وفواصل  والبدوي  الريفي  والغناء 

موسيقية وغنائية متنوعة، باعتباره تراثًا 

بصدق  ترجم  وقد  جميعًا،  للعراقيني 

مئات  مدى  على  وأحزانهم  أفراحهم 

املقامات  عددًا من  سجلنا  فقد  السنني، 

العراقية واالبتهاالت الدينية التي تعتمد 

على املقام العراقي، إضافة الى برنامج 

إذاعي يقدم من إذاعة جمهورية العراق 

خطة  وضمن  وأنغام(،  )مقام  باسم 

عدد  تسجيل  جرى   2022 لعام  القسم 

من املقامات العراقية واألغاني التراثية 

املنوعة.

فحص النصوص
لجنة  رئيس  عاصي،  عامر  وأوضح 

إنه،   :
ً
قائال القسم  في  النصوص  فحص 

تشكلت  املوسيقى،  قسم  تأسيس  ومنذ 

وبدأت  النصوص  لفحص  شعبة  فيه 

نوعها  حسب  وتصنفها  النصوص  تتلقى 

بني األوبريت واألنشودة واالبتهال الديني 

وتحتفظ  الشعري،  والكوالج  واألغنية 

الى  طريقها  لتأخذ  منها  صالح  هو  بما 

يتم  تنفذ  ال  والتي  والتنفيذ،  التلحني 

االحتفاظ بها في ملفات باعتبارها بنك 

كما  للتنفيذ،  جاهزة  احتياطية  نصوص 

أن هناك معايير يجري من خاللها تقييم 

الجمال  وأولها  أساسها،  على  النص 

واملحتوى  الشعرية  والصورة  اللفظي 

مقومات  وبقية  اللغوي  والبناء  العاطفي 

أهمية  املعايير  أكثر  أما  الفنية،  الجمال 

الفكري  باملحتويني  تتعلق  التي  تلك  فهي 

التي  النصوص  ترفض  اذ  واالجتماعي، 

النعرات  تثير  والتي  اليأس  على  تبعث 

التي  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  الطائفية 

كما  بكثافة،  األحادية  الرموز  تستخدم 

يجري تفضيل النصوص التي تبث الفرح 

والحق  الخير  قيم  على  وتحث  واألمل 

الوطنية  والوحدة  والتعايش  والجمال 

والروح اإلنسانية.

سرمد رزوقييعمق الوعي ويزرع األمل
تصوير: حسين طالب 

 كان للموسيقى حضور فاعل مع  انطالق أول بث إلذاعة بغداد في 1 تموز 
عام 1936، فقد تشكلت فرقة موسيقية ترافق قراء املقام العراقي ولعزف 
املقطوعات املوسيقية وفواصل العزف املنفرد، وظلت املوسيقى تشكل حجر 

الزاوية في اهتمامات مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون منذ انطالقها وحتى إعادة 
بنائها باسم شبكة اإلعالم العراقي.

قسم الموسيقى في شبكة اإلعالم العراقي..
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علي الياسري 

الستينيات-  -أواخر  األوقات  تلك  عن 

العنيفة  االضطرابات  فيها  بدأت  التي 

بلفاست  مدينة  في  السياسية  واألزمات 

لتنعكس  الشمالية-  آيرلندا  -عاصمة 

السلمي،  التعايش  فيه  تبدد  واقع  على 

بنيران  وارتفعت بدله نبرة حادة تستعر 

عداء طائفي يمثل واجهة سياسات خفية 

يقدم  املجتمع،  وحدة  تمزيق  إلى  سعت 

فيلمه،  براناه(  )كينيث  واملمثل  املخرج 

شبه السيرة الذاتية، عن ايام نشأته في 

ذلك الزمن الصعب، وما تاله من رحيل 

قسري بسبب كل ما جرى. 

عيون الطفولة
فيها  توثق  التي  األولى  املرة  ليست 

الطفولة،  بعيون  الحدث  ذاكرة  السينما 

براناه  لكن  حتمًا،  األخيرة  تكون  ولن 

ُيضفي عليها الكثير من صدق العاطفة، 

فتجنح  الخيال،  بتحليقات  ويمهرها 

صنعت  صغيرة  تفاصيل  إلى  القصة 

البسمة  مرجعيات  وصارت  املرء،  أيام 

األعني  في  الحنني  والتماعة  البلوغ  زمن 

يبثها  التي  األخبار  كوقع  الكبر،  عند 

سفينة  كانت  عندما  او  التلفزيون، 

الكون  تجوب  )إنتربرايز(  الفضاء 

األبصار  فتنشد  ترك(  )ستار  بمسلسل 

إليها حني يحل موعد عرضها، الرحالت 

األلعاب  املسرح،  او  السينما  صالة  الى 

في  بشغف  األطفال  يمارسها  التي 

الشوارع واألزقة. 

مشاعر الشخصيات
مجالت  الفضاء،  وغزو  العلمي  التطور 

وحتى  السائدة،  والروايات  الكوميكس 

سرقة  كمحاولة  الصغيرة،  األخطاء 

حلوى من متجر الحي. يقدم املخرج كل 

وعلوم  وأدب  ثقافة  من  الحقبة  مزاج 

يستعيد  مجتمع،  وتقاليد  حياة  وأسلوب 

روحها بتلك اللقطات للمدينة وعمارتها 

واملنازل وأثاثها واألزياء وموضتها، دون 

ذائقتها،  شكلت  التي  األغاني  ينسى  أن 

للزمن  كممثل  موريسون(  )فان  فيبرز 

الشخصيات  وملشاعر  الدرامي  وللحدث 

الفيلم املختلفة.  وأحاسيسها في مراحل 

على  السينمائي  السرد  مسارات  بنى 
ُ

ت

وتضعنا  الحكاية  أسباب  فّصل 
ُ

ت دقائق 

براناه  يبرع  حيث  املوضوعة،  جوهر  في 

تختفي  فحني  بصريًا،  تجسيدها  في 

فذلك  مضبب،  زجاج  خلف  الشخصية 

بسبب التشتت وعدم وضوح الرؤية، فيما 

والحواجز  الشائكة  األسالك  عكست 

لبدة 
ُ
امل السماء  وكانت  املتوتر،  املزاج 

القادم  ذر 
ُ
ن املوحش  واملطر  بالغيوم 

السينما  صالة  مثلت  بينما  املجهول. 

الصف التعليمي األول لدروس الحياة مع 

إلى  بالواقع  يرتفع  للخيال  فيها  هامش 

واألشخاص  األشياء  فيه  تبدو  مستوى 

امللونة  الدهشة  بوابة  على  معلقني 

بديمومة اإلبداع. 

قلق املجهول
الثرية  الصورة  تعابير  من  وغيرها  هذه 

النوافذ  فتبدو  دائمًا،  املكان  فيها  يتألق 

عالم  نحو  سرية  دروب  مثل  واألبواب 

للحدث  عطي 
ُ

ت فيها  خطوة  كل  الذكرى، 

أكثر  الصانع  بخيال  فيغدو  رونقه 

الكثير  في  أنها  كما  حقيقته،  من   
ً
جماال

للشخصيات  إطار  الفيلم  لقطات  من 

والوقائع  الذكريات  خاللها  من  تندفع 

تتوهج  فوتوغرافية  كصور  الحياة  الى 

استخدام  عائلي.  ألبوم  ضمن  بالعاطفة 

سياق  في  أخرى  غاية  للمخرج  يحقق 

رؤيته السينمائية للشخصيات التي تعيش 

وجودها  مع  بالتوازي  الخاصة  عواملها 

يتشارك  حيث  املجتمع،  ضمن 

الجميع قلق املجهول املقبل 

بسبب  العيش  وصعوبة 

الطائفية  املعضالت  كل 

كاميرا  وتبدو  والسياسية. 

)هاريس  التصوير  مدير 

تعرف  ذكية  زامبرلوكوس( 

لقطة  لكل  املناسبة  زاويتها 

املدينة  سرديات  فيها  لملم 
ُ

ت

الجدران،  وحديث  بيوتها  وأسرار 

أمر ما كان ليظهر بهذه القوة التعبيرية 

ني  )آنا  قدمته  الذي  املونتاج  لوال 

دونغايل( قادت فيه اإليقاع بحس 

رهيف يتسم بالنباهة لنوع الفعل 

كل  فينساق  للمشهد،  الدرامي 

بالسرعة  سواء  خلفه،  بسالسة  مرة 

او البطء، فاسحة املجال لإلثارة التي 

ستنقلنا الحقًا إلى الحنني. ومع األبيض 

اللمسة  بتلك  الصورة  تمتلئ  واألسود 

مثال  أبرز  إن  الذكرى.  برونق  املفعمة 

الفيلم  عناصر  بني  التناغم  هذا  على 

الطائفي،  العنف  انفجار  مشهد  هو 

الصبي  حول  الكاميرا  تتحرك  حينما 

ذلك  درجة،   360 هيل(  )جود  بادي 

بالفرح  املليء  املسالم  الوديع  عامله  ألن 

على  رأسًا  االنقالب  وشك  على  واملرح 

ستسري  والتضامن  الحب  وبدل  عقب، 

موجة عنف وحقد وشكوك وريبة وخوف 

على  الزيت  تصب  األنفس  في  يتنامى 

هيل  يلعب  القذرة.  السياسة  ألعاب  ناره 

)11 سنة( دوره السينمائي األول بعفوية 

تضفي الكثير على شخصية )بادي( من 

املترافقة  وابتسامته  عينيه  نظرة  خالل 

بفضول  املتسائلة  صوته  نبرات  مع 

االستفهامات  تلك  لتعكس  الطفولة، 

الستكشاف  بدهشتها  والجاذبة  البريئة 

خالله  ومن  الحقائق، 

اآليرلندية  وبلهجته 

من  سنقترب  املميزة 

حول  الفكاهات  تلك 

ت  قا و لفر ا

هبية  ملذ ا

بني الكاثوليك والبروتستانت، إذ يتضح 

شكل عالقة براناه برجال األكليروس في 

مشاهد  عن  ذكرياته  فتتجلى  طفولته، 

في  الرعب  تزرع  دينية  لخطب  ساخرة 

النفوس الغضة بدل السالم والطمأنينة. 

ال ينسى املخرج مشاعر الحب األول لفتاة 

بذلك  بقلبها  للفوز  محاوالته  وال  الصف 

ابتسامات  رتسم 
ُ
امل الطفولي  الوهج 

حد  على  الصانع  سار  لقد  واسعة. 

املشاكل واالضطرابات ولم يقترب منها 

اال بقدر ما تلقفه صبي في مقتبل العمر، 

طارحًا تساؤالت عن شكل الهوية وطبيعة 

االختالفات  تولده  ما  هو  هل  االنتماء، 

الطائفية  وإرهاصاتها  الدينية 

من  الروح  في  ينغرس  ما  ام  والسياسية 

تفاصيل  على  تعتاش  حقيقية  أحاسيس 

تنبع  االجتماعية،  والبيئة  وناسه  املكان 

يوفرها  التي  واملحبة  الحكمة  تلك  من 

األجداد كماء يسقي عود الحفيد 

ليغذيه بنسغ التفاصيل التي 

ترسم شكل الوطن. 

   

محلقًا فوق سماء مدينته األم، يستعيد رجع األمكنة ورائحة 
الزمن، ليرسم صورة متأرجحة على زجاج نوافذ األيام حني يدلف 

من شباك الوقت إلى تلك اللحظة الفارقة، عندما تبدل الحال 
وأشرعت بوابات الرحيل ملغادرة موطن الصبا ومرتع الطفولة حيث 

األحالم البسيطة هي أوسع األماني. 

الحرب اآليرلندية في ذاكرة طفل  
Belfast

بلفاست:
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ومن  داهش،  عارفي  من  كان  كذلك   

الراحل  كتبهم،  في  إليه  أشاروا  الذين 

جبرا إبراهيم جبرا، في بعض رواياته، 

وفي كتابه )البئر األولى(، فهو مثله من 

بيت لحم قبل أن يكون عراقيًا.

فجبرا  هنا،  مقلوبة  اإلسكانية  املعادلة   

التلحمي عاش في بيت لحم وبيروت قبل 

وصوله بغداد، وداهش -العراقي األصل- 

لم ير العراق بل ولد في بيت لحم، لكنه 

يعرف جبرا، كما سنفصل.

 التنويم املغناطيسي
العشي  سليم  إن  غانم  جورج  يقول 

الذي  الدهيشة  مخيم  يسكن  كان 

في  القدس-الخليل،  طريق  في  يقع 

الحرجية  املنطقة  في  متواضعة  غرفة 

اشتهر  وقد  الدهيشة،  في  املوحشة 

التنويم  على  والقدرة  بالسحر  بالقيام 

املغناطيسي.

 الكاتب املهم اآلخر التلحمي - العكاوي، 

داهش  مع  وله  شرابي،  هشام  املفكر  هو 

حكاية أخرى.

ار جلسات العشي-  الدكتور 
ّ

 وكان من حض

مة عبد الله العاليلي، الذي 
ّ

داهش، العال

التي  املغناطيسي  التنويم  لعملية  تعرض 

مريدي  من  وكان  داهش,  بها  يقوم  كان 

الخالق  عبد  مطلق  الشاعر  مجلسه 

صاحب ديوان )الرحيل( والوجيه توفيق 

ويوسف  شاهني  وإسكندر  العسراوي 

سالمة وعشرات غيرهم .

  سليم العشي هو ابن )موسى العشي(، 

سريان   من  حنوش(  )شموني  ووالدته 

عام  زواجهما  بعد  هاجرا  وقد  العراق، 

1٩06 إلى فلسطني ليسكنا )بيت لحم( 

طلبا لبركة  السيد املسيح عليه السالم.

عن)  تحريفًا  )العشي(  لقب  ويأتي   

أو  )اليشع(  النبي  تسمية  وهي  أليشي( 

)يوشع(.

الوفاء  العشي  موسى  يستطع  لم   

عام  سليم  والدة  بعد  البيتية  بالتزاماته 

1٩0٩ وثالث من بناته فاضطر للرحيل 

 
ً
الى بيروت عام 1٩11 حيث عمل عامال

الخدمة  الى  سيق  حتى  مكتبة،  في 

األولى  العاملية  الحرب  خالل  العسكرية 

الى جبهة الدردنيل، وخرج منها مريضًا 

بالتدرن الرئوي ليتوفى عام 1٩20 تاركًا 

الزوجة وأطفالهما وهم يشبون بال معيل 

األيتام  دور  من  عليه  يحصلون  ما  سوى 

عادوا  ثم  طرابلس   الى  لفترة  فانتقلوا 

بعد عام الى بيروت مرة أخرى.

قدرات عقلية
تعليم  على  الصبي  سليم  يحصل  لم 

مدرسي منتظم، لكنه كان سريع البديهة 

مدهش،  بيسر  والكتابة  القراءة  تعلم 

وشرع  بالعمل في أعمال يدوية ومكتبية 

بها  يتزود  كان  التي  الكتب  والتهم  عدة, 

بأعمال  يقوم  وهو  العامة  املكتبات  من 

كثيرة غير منتظمة.

عام  العمر  من  العشرين  بلغ  عندما   

األصدقاء  من  الكثير  حوله  وجد   1٩2٩

التي  العقلية،  بقدراته  اهتموا  الذين 

وظفها بيسر لتكشف املستور من أحوال 

-من  يسعون   كانوا  الذين  مجاوريه  

وهواجسهم,  أحالمهم  لتحليل  خالله- 

التي  بالحقيقة  ينطق  سليم  وكان 

يريدونها دون توجيه من السائل.

ربع مليون كتاب!
عن  الكشف  في  ال  داهش،  موهبة  تجلت 

تأسيس  في  بل  به،  يستعني  من  أسرار 

التي  كتبه  إلصدار  مكتبة  او  مكتب 

)مراثي  بـ  بدأت  والتي  املئة  تجاوزت 

ثم   1٩27 عام  جزءين  في  اآللهة( 

وفي  أيضًا  جزءين  في  اآللهة(  )قيثارة 

نفس العام.

وأدونيس(- )عشتروت  كتبه  من 

األنشاد(-  )نشيد  دينار(-  )مذكرات 

وسواها الكثير.

ربع  نحو  تضم  الخاصة  مكتبته  كانت 

يرتدي  املال  وفير  وكان  كتاب،  مليون 

أنفس املالبس، ويستقبل خالنه ومعجبيه 

أهمية  عن   يتحدث  وهو  ترحاب،  بكل 

التواد بني األديان والعقائد, مؤكدًا قدرة 

الروح اإلنسانية على التسامي والوصول 

انفالت  طريق  عن  الحياة  معنى  الى 

باملوانع  املثقل  اليومي  واقعه  من  الفرد 

واملثبطات!

السحر  بأالعيب  يستعني  داهش  كان   

بعض  عن  للكشف  يتقنها  كان  التي 

أشد  من  وكانت  وزواره,  مرافقيه  خوالج 

التي  حداد  ماري  الرسامة  به  املعجبني 

آمنت به وبـ )الداهشية( رسالة فكرية.

حرب مناشير 
كبيرة  مشكلة  ماري  السيدة  له  سببت 

أيامها  اللبنانية  الجمهورية  رئيس  مع 

بشارة الخوري، الذي كان زوج شقيقتها, 

داهش  مقابلة  من  منعها  حاول  وقد 

أمر  –دون  باعتقاله  فأمر  جدوى  دون 

قضائي- في  28 آب 1٩44، لكن داهشًا 

وأنصاره حركوا قوى اإلعالم ضد رئيس 

اطالق  الى  اضطر  الذي  الجمهورية 

غرائب العراقي الدكتور داهش!
كتب عنه هيكل وجبرا وأسس متحفًا..

منذ فترة طويلة وأنا أفكر بالكتابة عن )سليم موسى العشي( الشهير بلقبه )الدكتور  داهش(، وذلك 
لعالقته بكثيرين من أدباء وصحفيي وساسة عصره، ومنهم الدكتور محمد حسني هيكل )مؤلف كتاب 
حياة محمد وزعيم حزب األحرار الدستوريني املصري وكاتب أول رواية مصرية حديثة هي "زينب"(، 
ج أفكار الداهشية التي تؤمن  والرسامة ماري حداد التي انتحرت من أجله،  والشاعر حليم دموس مروِّ

بالروح وسيلة للخالص اإلنساني, وصواًل الى صديق داهش املقيم في فندق فاروق في بلدة املنت، الشاعر 
العراقي املغفور له أحمد الصافي النجفي، الذي شهد بعض أالعيب السيد داهش.

  باسم عبد الحميد حمودي

محمد حسين هيكلمحمد حسين هيكل

جبرا ابراهيم جبراجبرا ابراهيم جبرا
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المنزل الذي كان يعيش فيه الدكتور داهشالمنزل الذي كان يعيش فيه الدكتور داهش

ذاكرة المستقبل 

وهبني الله تعالى 
صداقة جديدة، في 
شخص رجل كاتب 

اسمه سهيل الكتبي، 
فضاًل عن صديقه 

الشهير باسم )مطيع 
املأمور(، فحدثني األول 

أن صاحبه توجه 
إليه بسؤال هذا نصه: 

"أي صاحبي! ماذا 
سيحدث إذا لم أشاهد 

التلفزيون؟"

"البارحة – يا جمعة، جاء لزيارتي صديقي   وأضاف في ذيل حديثه: 

منذ الطفولة )مطيع املأمور( يحدثني كالعادة عن ذكريات الطفولة، 

ويتناول معي بعض البسكويت مع الشاي." 

بعد ذلك يسجل الصديق حوارًا موجزًا مع صاحبه: 

-ماذا بك يا مطيع، هل هناك شيء ما؟

ي هّمي.
ّ
تن

َ
 لشاق

ُ
 ما رأيت

َ
-لو رأيت

-وماذا رأيت؟

-جثث في كل مكان، انفجارات في كل مكان وظلمة في ظلمة.

ابتسمت وقلت:

الطبيب  أن  تخبرني  ألم  مطيع؟  يا  األخبار  مشاهدة  عن  أنهك  -ألم 

النفسي نصحك بهذا؟

-أقسم أن ال أشاهد هذا الدمار الذي يفطر القلب مرة ثانية.

الالمي،  جمعة  يا   – "وهذا   :
ً
قائال القصيرة،  مرافعته  الكتبي  ويختتم 

ما حدث مع صديق العمر )مطيع املأمور(. وباملناسبة، فإن صديقي 

وسماع  كثيرًا،  واألشياء  املاء  في  القراءة  يحب  ومرهف،  حّساس  هذا 

كثيرُا  ومعجب  الحزينة،  العاطفية  واألغاني  الكالسيكية،  املوسيقى 

بمقاالتك وصداقتك مع غريب املتروك. ويتمنى لكما دوام الصداقة 

واملحبة."

ولم ينَس الكتبي، أن يترنم بمقولة لبوذا، مطلعها: "القلب مثل الحديقة 

."...

ت، حدائق غناء، وخير عميم، وإرادة ال تنكسر، 
َ
 َصف

ْ
وقلوب الناس، إن

وعزم لن يلني، وكلمة شريفة صادقة، كما هي مقولة الشاعر الفرنسي 

"هنري ميشو" في الصحراء.

فكيف إذا ارتبطت الصحافة بالصحراء؟

يكتب الفرنسي )سانت بوف( عن رجل اسمه: ميشو، يعمل صحافيًا 

وكانت  املطابع،  حبر  بسبب  سوداء   
ُّ

ِجد أصابعه  وكانت  أطرافه.  حتى 

زوجته تقول: "عندما يدخل ميشو إلى الحمام، يضع يديه في قفازين، 

خشية أن يغسلهما!"

قرطاس  إلى  يشتاق  الذي  والفرح،  األلم  ومداد  الحقيقة،  حبر  إنه 

 يعرف حكمة هدوء الصحراء. وتلك هي النعمة السوداء، 
ٍّ

راسخ، ومتلق

يا صديقي!

جمعة الالمي

"ألن الصحراء لم تقدم منافسًا إلى الرمل، 
غدا هدوء الصحراء وسالمتها أكبر"
)هنري ميشو(

حيث  حلب,  الى  قسرًا  وتسفيره  سراحه 

على  وضع  ثم  أيام،  أربعة  السجن  أودع 

بيروت  الى  عاد  لكنه  التركية،  الحدود 

ومذكرات  مناشير  حرب  وشن  سرًا، 

بعدها  ليسكن  الخوري،  بشارة  ضد 

عديل  بيت  في  القنطاري  منطقة  في 

حداد،  جورج  السيد  الخوري  الرئيس 

صحفية  حملة  ضراوة  ارتفعت  حيث 

هذا  بعد  وليصدر  الرئيس  ضد  واسعة 

حملته  وكانت  متعددة,  ومنشورات  كتبًا 

هذه جزءًا من حملة شاملة ضد الخوري 

أسهمت في  التحريض الجماهيري.

 الرحلة إلى نيويورك
استقر سليم العشي ظاهرًا في نيويورك، 

متعددة  برحالت  بالقيام  باشر  لكنه 

 ،1٩6٩ آب  من  الثاني  منذ  العالم  حول 

نتجت  العالم  حول  رحلة   22 أجرى  إذ 

عنها كتابته 22 كتابًا عن هذه الرحالت 

إضافة الى كتبه األخرى.

العشي  إن  براكس،  غازي  تلميذه،  يقول 

 1٩42 آذار   23 في  الداهشية  أعلن 

استجابة  لقيت  التي  الدعوة،  هذه  وإن 

كانت  الرأي،  وذوي  املثقفني  من  كثير 

)الدين(  والى  مالذًا،  الروح  الى  تدعو 

اإلنساني الواحد, وهي دعوة امتزج فيها 

الخيال بجنون العظمة الداهشي، وتشبه 

أخرى  ورسائل  دعوات  حيثياتها  في 

معتمدة  السماوي،   الدين  عن  خارجة 

على امتزاج مشاعر وأوهام فكرية.

أنصاره  على  العشي  سليم  تأثير  استمر 

إحدى  في  وفاته  رغم  اليوم،  حتى 

مصحات نيويورك  في التاسع من نيسان 

عام 1٩84. 

 – كتابه  في  جبرا  إبراهيم  جبرا  يقول 

يتحدثون   الكبار   سمعت   : األولى-  البئر 

األكبر  أخي  صديق  العشي  سليم  عن 

ومصلحًا  مؤجرًا  يعمل  الذي  مراد 

وقد  الدير,  باب  ساحة  في  للدراجات 

بسبب  الساحر(  )سليم  يسمونه  كانوا 

الحيل  التي كان  يقوم بها 

أسطورة  الى  تحول  وقد  السهرات,  في  

بعد ذلك.

بني السحر والدين
التجربة  إن  القول  من  البد  ختامًا..   

السحر  بني  للتداخل  امللفقة  الداهشية 

 
ً
كال األديان  اعتبار  حيث  من  والدين, 

الخصوصية  تلك  يضيع  أمر   
ً
متصال

الجميلة التي يحظى بها كل دين سماوي 

الذي  املزج  هذا  وأن  تراتبيته,  وفق  على 

يدل  أمر  دين  لكل  الخصوصية  يضيع 

في  الدقة  وعدم  االستخفاف  على 

كما  لإليمان,  الروحية  الصورة  معالجة 

أن سليم العشي، في كل خياله الروحي، 

املتداخل  السحري  البنيان  اعتمد  الذي 

يأت  لم  اإليمان،  بوحدانية  القول  مع 

أخرى  وأديان  أفكار  سبقته  إذ  بجديد, 

العشي  سليم  ظهور  لكن  سماوية,  غير 

من  نوع  رافقها  البيروتية  سنواته  في 

قبل  من  والدعم  الصحفي  التضخيم 

واملؤيدين  الخوري،  لبشارة  املعارضني 

يؤدي  بما  اهتمام  دون  الرأي،  لحرية 

من  الداهشي  السحري  الفكر  هذا  إليه 

املوجه  املفكر  وتخبط  اإليمان  تشظي 

 – –الشامان  الساحر  عمل  بني  –داهش- 

وعمل رجل الفكر الديني.

النعمة السوداء!

سليم موسى العشي

سليم موسى العشي
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آمنة عبد النبي-السويد

يختار  الذي  الودود  الكلب   
ُ

حكاية وما 

من  هربًا  برفقتِه  التنزه  األوروبيون 

وهل  غروبها،  وقسوِة  الثلوج  نهاراِت 

الشمِس  املكثف لضفائِر  الغياب  أن  حقًا 

الذهبية هو أحد مغذيات ثقافة االنتحاِر 

األرواح   
َّ

بأن علمًا  اسكندنافيا،  دول  في 

وتنطفئ  شرق 
ُ

ت العادِة-  -في  الشرقية 

ال  األحّبة..  ضياء  يغادرها  حينما 

الكواكب.

جذور وجنون
أعشق  فإني  الهوى،  جنوبية  "وألننّي 

وظالمه  الثلج  وأمقت  مرتني،  الشمس 

وبدونها  الشمس  ُعشاق  فنحن  أكثر، 

مغتربون ال حياة تنبض فينا.."

جنان  لنا  قصت  الهادر،  النشيج  بهذا 

عشقها  حكاية  أملانيا،  من  الهاشمي 

األبدي مع الشمس العراقية، قائلة:

"طوال حياتي وأنا اكره الغروب وأكداس 

الثلج البيضاء التي كان الجميع يحلمون 

بها  يتغزلون  من  عكس  وعلى  برؤيتها، 

بنهاية  أعتقد  ألنني  نزولها،  ويتمنون 

بالكآبة  تغليفها  يتم  حينما  األشياء 

أهاجر  أن  األقدار  شاءت  البيضاء، 

التي  ٔاملانيا،  وبالتحديد  الغرب،  إلى 

في  أنني  أنكر  وال  باملجنون،  جوها  ُيلقب 

تساقط  برٔوية  كثيرًا   
ُ

سعدت األمر  بداية 

شيء  كل  البياض  يكسو  وكيف  الثلج، 

إلى لوحة تبعث البهجة بالنفس  فيتحول 

ٔاصبح  األيام  بمرور  لكن  وتريحها، 

يصاحبه  ملا  علّي  عبئًا  الثلجي  املنظر 

بالنسبة  والسيما  وحوادث،  تأثيرات  من 

التحضير  منها  يتطلب  عاملة  المرأة 

 
ً
للخروج إلى العمل ساعة إضافية، فضال

الثلج  تراكم  من  السيارة  تنظيف  عن 

الوقت،  مع  لذلك،  املتأنية،  والسياقة 

ماعاد الثلج يبهجني، والسيما بغياٍب تام 

للشمس، بل أصبح منظره، والسيما في 

ويهيج  أنفاسي  يخنق  الغروب،  ساعات 

كيف يمكن لنتف البياض الرقيقة أن تخنق األنفاس املهاجرة وتهّيج في 
داخلها الحنني العتيق، وحينما يحتضن الثلج كل شيء وتتحول البحيرات 

ٕالى لوحاٍت زجاجية مبهجة، ملاذا تتراكم املشاعُر الغائمة في الصدور 
وتهطل بعد ذلك حزنًا وهمًا وكآبة؟

عقدة شرقية أم اضطرابات 
هرمونية؟!

فّي الحنني لبالدي، ذلك املأزق النفسي الكآبـــة الثلجّيـــة

وكآبته عشت معهما كثيرًا ومرارًا، ولوال 

املستمر  العمل  في  وظفتها  التي  إرادتي 

اآلن  لكنت   )D( وفيتامني  والرياضة 

هو  كما  املستشفيات،  أحد  في  أتعالج 

أدمنوا  الذين  األملان  من  الكثير  حال 

معاشرة الكالب والتنزه معهم هروبًا من 

تلك الكآبة املناخية القسرية."

ضيف وبهجة
حتى  صباحًا،  املنزل  باب  فتحت  إن  "ما 

الثلج  كرات  اشاهد  وأنا  فرحًا  ُصدمت 

إلى  فعدت  شوارعنا،  وتغطي  تتساقط 

عاٍل  بصوت  أصرخ  مباشرة،  الداخل 

إليقاظ األطفال"..

لحظات  جميل  محمد  الكاتب  وثق  هكذا 

هطول الثلج في بغداد بعد مضّي عشرات 

 بسعادة:
ً
السنني على افتقاده، قائال

بغداد  على  الثلج  نتف  سقطت  "حينما 

هذا  بكامرتي  وثقت  املاضية،  السنة  في 

فرحة  كانت  بوضوح،  البارز  الحدث 

بهيجًا،  مناخيًا   
ً
كرنفاال تشبه  الناس 

ألن  األبد،  إلى  بقاءه  تمنى  الجميع 

أهم  وأحد  بٔاضدادها،  تعرف  األشياء 

العالم  سكان  لدى  الثلوج  بغض  أسباب 

للشمس،  املكثف  االفتقار  هو  األوروبي، 

بالشمس  ُمتشبع  وألنني  كعراقي  لكني 

لرٔوية  حتمًا  أتوق  الحارة،  واألجواء 

جيدًا  مدرك  بأنني  علمًا  والغيوم،  الثلج 

غائم  جو  من  ومايصاحبه  الثلج،  أن 

بالضد  نه 
ٔ
ال  ،

ً
فعال الكٓابة  على  يبعث 

والحياة  الضوء  تبعث  التي  الشمس  من 

فإن  علميًا،  لذلك،  إضافة  والحيوية، 

تفاصيل  لكل  اإلنسان  يحتاجها  الشمس 

ويخمل،  ويتكاسل  يذوي  ال  لكي  جسده، 

والذين يتقبلون حياتهم في أوروبا بدون 

شمس إنما يتقبلونها على مضض، يعني 

بالد  إلى  االنتقال  فرصة  لهم  ٔاتيحت  لو 

فيها الشمس مع اإلبقاء على امتيازاتهم 

وهوياتهم لذهبوا، بدليل قضائهم أوقات 

والبلدان  ومصر  إفريقيا  في  السياحة 

املشمسة."

فارق ثقافي
مستحيلة،  ليست  شمس  بال  "الحياة 

نحن من نصنع شروق أرواحنا وغروبها 

في  وتنطفئ  تشرق  الشموس  الخانق، 

البهيجة  الثلج  لتلول  دواخلنا، وال عالقة 

بكل هذا التوهان"..

فارق ثقافي كئيب ال عالقة له بالثلج، هو 

قيمة 
ُ
خالصة رأي الباحثة االجتماعية امل

في السويد ايمان عطا الله.. قائلة:

"هنالك ثقافة مناخية يكتسبها اإلنسان 

تعايشوا  األوروبيون  الوقت،  بمرور 

لذلك  تقلباتها،  مع  وتصالحوا  معها 

بفارغ  امليالد  أعياد  ينتظرون  تجدهم 

 
ّ
إال )الكريسماس(  يكتمل  وال  الصبر 

بمظاهر الثلج وبابا نوئيل املتدثر بالفرو 

خاص،  مذاق  فصٍل  لكل  ألن  والعربة، 

والدليل  كثيرًا،  بالثلج  يستمتعون  هم 

نزوله  تأخر  عندما  السنوات  إحدى  في 

صحيًا  مفيدًا  كونه  إلى  إضافة  فحزنوا، 

رغم  الجو،  وتنظيف  البكتريا  طرد  في 

السنوية  عطلته  يختار  منهم  الكثير  أن 

زلنا  فما   
ُ

نحن أما  املثلجة،  الفصول  في 

او  ثقافي  او  مناخي  فارٍق  كل  من  نجعل 

العلم  مع  نفس،  وضيقة  كآبة  اجتماعي، 

تعاني  كانت  غادرناها  التي  بالدنا  أن 

األمرين من الشمس الحارقة واملرضية، 

وكذلك اختالل الكهرباء لدرجة التذمر 

من كل شيء، والتحسر على نتف الثلج، 

حينما  أستغرب  ذلك  ورغم 

كآبة  من  هنا  أحدنا  يشتكي 

الشمس،  غياب  او  الثلج 

هاربًا  فّر  باألمس  وهو 

وجوها  بالده  لهيب  من 

القضية  إذن،  الحارق، 

شرقي  ومنفذ  ثقافية 

الهموم  الستجالب 

والكآبة ال أكثر".

هرمونات وخمول
تسهم  النهار  لضوء  التعرض  "قلة 

امليالتونني  إفراز  هرمون  زيادة  في 

الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول 

والكآبة"..   

حقائق هرمونية خصتنا بها من هولندا، 

املعالجة النفسية بشرى الطائي.. قائلة:

وال  املناخي  بالتطبع  لألمر  عالقة  "ال 

غائمة  مشاعر  هي  الثقافي،  بالتصالح 

له  وتسبب  اإلنسان  ذات  في  تتراكم 

تبديدها  عدم  او  واستمرارها  البالدة، 

حقيقي  باكتئاب  اإلصابة  إلى  يؤديان 

النفسي،  للعالج  يستلزم  الخضوع 

ُينهك  الهولندي  الشعب  فإن  لذلك 

لكي  األسبوع  أيام  طوال  بالعمل  نفسه 

الثلجية،  الكآبة  لنفاذ   
ً
مجاال يترك  ال 

لنفسه  العنان  يطلق  األسبوع  نهاية  وفي 

باإلفراط في املشروبات الروحية واملتعة 

املتواصل  الضغط  من  هربًا  الجسدية 

شبه 
ُ

ت باختصار  العملية  األسبوع،  طوال 

عن  يتوقف  الذي  والجسد  العقل  تغييب 

يفكر  ال  لكي  أعضاءه،  وإنهاك  العمل 

أن  حتى  وفراغ،  كآبة  من  يحيطه  بما 

الحكومة الهولندية تقوم بعروض خاصة 

للمشروبات في أيام العطل إسنادًا لتلك 

ثلجية يتصدر  أنا أعرف مدينة  الفكرة، 

سكانها حاالت االنتحار، ألنهم ال يميزون 

تراكم  بسبب  وغروبها  نهارها  بني  ما 

الثلوج والسماء الغائمة والشمس الغائبة 

في  باختالِل  لهم  تسبب  ما  وهو  تمامًا، 

توازن الهرمونات.  " 
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سافر  خرق  هو  الثالث  الدور  أن  واألهم 

غير  ارتجالي  وعمل  العراقية  للقوانني 

مدروس كانت نتائجه سلبية على التعليم. 

فرصة للنجاح                            
من  الظفيري  نجوى  املدرسة  تقول 

النجف  في  الباقر(  اإلمام  )مدرسة 

"إن  رياضيات:  اختصاص  األشرف، 

املراحل  لطلبة  فرصة  الثالث  الدور 

الضفة  الى  والعبور  للنجاح  املنتهية 

كاملة  سنة  اعادة  من   
ً
بدال األخرى 

بحرها وبردها."

الدور  امتحانات  أن  الظفيري  وتعتقد 

الظروف  أصحاب  تراعي  الثالث 

الذكاء  أصحاب  وتالئم  الصحية، 

بشدة  املطالبني  من  وهي  املحدود، 

بشروط  لكن  الثالث،  الدور  باستحداث 

وهذا  له،  ثابت  موعد  تحديد  أبرزها 

أنظمة  تغيير  الوزارة  من  يتطلب 

تستطيع  هل  وتتساءل:  االمتحانات، 

القرارات  التربية اتخاذ مثل هذه  وزارة 

املصيرية؟

ظاهرة الطالب )املتراخي(
)مدرسة  مدير  ذاته  الرأي  الى  يذهب 

قمر بني هاشم( حيدر كاظم في تربية 

الثالث  الدور  أن  فيعتقد  الثانية،  الكرخ 

أخرى  فرصًا  الطالب  يمنح  أن  يمكن 

للنجاح، لكنه في الوقت ذاته يقودنا الى 

املتراخي(،  )الطالب  اسمها  ظاهرة 

األدوار،  تأجيل  لعبة  يمارس  الذي 

التي  االمتحانات  قيمة  من  سيقلل  وهذا 

التي  العراقية  الشهادة  مقياس  هي 

سابقًا،  العالم  إعجاب  محط  كانت 

املدرسية  اإلدارات  إشغال  جانب  الى 

املدرسة  إفراغ  منها  إضافية  بأعباء 

املدرسني  النشغال  الدوام  سير  وتعطيل 

باملراقبات االمتحانية.

إلغاء الدور الثالث
اليرموك  )ثانوية  مديرة  دعت  فيما 

الكرخ  تربية  من  علي  خديجة  للبنات( 

األنظمة  لتطبيق  العودة  الى  األولى 

التربوي  العمل  تنظم  التي  والتعليمات 

خاص،  بشكل  واالمتحانات  عام،  بشكل 

ألنها تعتمد على رصانة علمية، وشرعت 

كثيرة  وبحوث  ودراسات  مناقشات  بعد 

ومستفيضة، ولم تكن آراء ارتجالية.

العمل  الى  بالعودة  الوزارة  نطالب  عليه 

بإجراء دورين فقط، وإلغاء الدور الثالث 

معًا،  والوقت  الجهد  يستهلك  كونه 

في  العلمية  الرصانة  يحقق  ال  أنه  كما 

من  املزيد  الطلبة  لدى  ويخلق  التعليم، 

الطلبة  من  الكثير  إن  وتابعت:  االتكالية. 

بهم  ألحق   2021-2020 الدراسي  للعام 

ثالث  دور  وجود  عدم  بسبب  الضرر 

الكثير  وكان  اإلعدادية،  املرحلة  لطلبة 

والكثير  الثالث،  الدور  يتأمل  منهم  

الـ٩0  تجاوزت  معدالت  على  حاصل 

وعملوا على تأجيل بعض الدروس )درس 

او درسني( على أمل أداء ذلك في الدور 

مبرر  ال  صدمة  لهم  فحدثت  الثالث، 

التجربة  تكرار  عدم  نفضل  لذلك  لها، 

مخالفة  قطعًا  وهي  املقبلة،  األعوام  في 

للعام   2 رقم  الثانوية  املدارس  لنظام 

1٩77 املعدل .

حديث صريح
مدلول  فيصل  اإلداري  املشرف  يقول 

السبعينيات  طالب  بني  الفرق  إن 

يخجل   كان  األول  أن  هو  والثمانينيات 

الثاني،  الدور  في  االمتحانات  أداء  من 

عليه  وأن   
ً
مكمال نتيجته  تظهر  وعندما 

في  يعد  الثاني  الدور  في  االشتراك 

العائالت  من  مقبول  غير  شيئًا  حينها 

واألصدقاء واألقرباء، ألن ذلك دليل على 

العائلة  وتشعر  الطالب،  مستوى  تدني 

من  أحدًا  أن  لو  واألسف  بالضيق  حينها 

الدور  في  النجاح  عن  تخلف  قد  أبنائها 

األول، وكأن هذا الطالب اقترف ذنبًا ال 

غفران له .

توقيتات خاصة
الناحية  من  املوضوع  ناقشنا  ما  واذا 

نظام  وحسب  التنظيمية،  القانونية 

 )30( الرقم  ذي  االبتدائية  املدارس 

الثانوية  املدارس  ونظام   1٩78 للعام 

والكالم  املعدل )  للعام 1٩77  رقم )2( 

لفيصل(، فإننا سنجد أن املشرع لهذين 

التوقيتات  واضح  بشكل  حدد  القانونني 

وال  والثاني(  )األول  بالدورين  الخاصة 

نهائيًا،  الثالث  الدور  اسمه  شيء  يوجد 

في  الدائمة  اللجنة  تدخل  ال  ولكي 

تسميه  وضعوا   القانون  لذلك  مخالفة 

التكميلي،  الثاني  بالدور  الثالث   للدور 

دور  يوجد  ال  القوانني  سياقات  كل  وفي 

تكميلي، ال في العراق، وال في دول الجوار 

كالمي(،  عن  مسؤول  وأنا  )وأقولها 

تشجيع  هو   معي،  حديثه  يواصل  وهو 

لدى  واالسترخاء  املفرط  التكاسل  على 

الشديد،  فالكثير منهم لألسف  الطلبة، 

أصبح  اإلعدادية  املرحلة  في  والسيما 

ويقسم  دفعات،  على  االمتحانات  يؤدي 

الدروس التي يريد االمتحان او االختبار 

شرعت  التي  الثالثة  األدوار  بني  بها 

التربية مدعوة لحسم هذا الموضوع مبكراً

بني من يعد امتحانات الدور الثالث فرصة للطالب كي يتاح له  تحسني درجته او تحقيق 
النجاح، وبني من يراه عماًل ارتجاليًا يخل بتطبيق األنظمة والتعليمات التي تنظم العمل 

التربوي، التي شرعت بعد مناقشات ودراسات وبحوث كثيرة ومستفيضة، فهو يجعل الطالب 
متراخيًا ينتظر دومًا فرصة أخرى تهبها له الوزارة، ولهذا يطالب أولياء أمور الطلبة 

واملعنيون -على السواء- من الوزارة بحسم كلمتها في موضوع الدور الثالث، حتى ال تعيش 
علي غني العوائل وأبناؤها على هذا االمل، 

نجوى الظفيري

فيصل مدلول

خديجة علي

"الدور الثالث" إجراء ارتجالي
 يخرق القانون
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تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

 )افراداً ومؤسسات( الراغبين ببث 
االعالنات  و الحصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني

ابراهيم اسماعيل 

حيدر كاظم

الطلبة  دفع  ما  رسميًا  شيئًا  وأصبحت 

بعض  تأجيل  الى   2020/2021 للعام 

الدروس الى الدور الثالث بالرغم من أن 

باستثناء  العام  معدله  كان  منهم  قسمًا 

الدروس التي قام بتأجيلها يتجاوز )٩3 

الى  تعرض  الشديد  ولألسف   ،)٩5 الى 

انتكاسة بسبب عدم إقرار الدور الثالث 

)الثاني التكميلي( وضاعت عليه السنة 

بما فيها من تعب وانتظار.

كارثة كبرى
الكيمياء  مدرس  يقول  جهته،  من   

إبراهيم إسماعيل أحمد من  )إعدادية 

كركوك:  في  للبنني(  محمد  القاضي 

خلقت  التربية  وزارة  أن  األسف  مع 

عام  منذ  الثالث  الدور  على  يعتمد   
ً
جيال

والكالم  الحقيقة،  أردت  واذا   ،2014

للقانون،  مخالف  )إلبراهيم(،فإنه 

طالب  لدينا  أصبح  أننا  عن   
ً
فضال

وذهب  باملسؤولية،  يشعر  ال  متقاعس 

مسيرة  حطم  الثالث  الدور  إن  بعيدا: 

املعقول  من  فليس  العراق،  في  التعليم 

الدور  في  الناجحون  الطلبة  يتساوى  أن 

األول مع أقرانهم في الدور الثالث، تلك 

)كارثة( كبرى!

عدم املجاملة
فيصل  اإلداري  لالختصاصي  نعود 

تطبيق  الى  العودة  فضل  الذي  مدلول، 

سابقًا  بها  املعمول  والتعليمات  األنظمة 

وأن  االمتحانات،  تنظيم  يخص  بما 

كافة  في  للطالب،  اإلكمال  دروس  تكون 

املراحل، )درسني فقط(، وليست ثالثة، 

كما هو في املرحلة املتوسطة واإلعادة في 

كل الدروس في املرحلة اإلعدادية، وكما 

معمول به في الوقت الحالي .

في  االشتراك  بآليه  االلتزام  جانب  الى   

ضمن  هي  التي  العامة،  االمتحانات 

القانون ووفقًا لنظام االمتحانات العامة 

  )15( واملادة   1٩87 للعام   )18( رقم 

واملادة )16( منه. 

التعليم  عملية  أن  جميعًا  عنا  يغيب  وال 

ترتقي،  أن  لها  أريد  ما  إذا  والتعلم، 

فيجب عدم املجاملة باألنظمة والقوانني 

ذلك  ألن  التعليم،  جودة  حساب  على 

من  الكثير  تحمل  ال   
ً
أجياال سيخلق 

أن  والسيما  العلمية،  الرصانة  مقومات 

مجال التربية والتعليم، سواء في املراحل 

االبتدائية أم الثانوية او حتى الجامعات، 

ويستلزم  ضخمة  مادية  موارد  يستهلك 

سواء  والعطاء،  الجهد  من  الكثير  توفر 

 
ً
متمثال املجتمع  ام  الدولة  من  أكان 

نجد  فال  الكريمة،  العراقية  بالعائالت 

باالختراع  العمل  تستدعي  ضرورة 

الثالث،  الدور   :)2003( بعد  ما  الجديد 

الذي يقدم بشكل مناورة اسمها )الدور 

الثاني التكميلي(.

ما قرار الوزارة؟
ينتظر الطلبة وأولياء أمورهم في العراق 

او  الثالث،  الدور  إقرار  الصبر-  -بفارغ 

انتظار)املكرمات(  ألن  له،  التام  اإللغاء 

يجعل  الوزارة  او  الوزراء  رئاسة  من 

قلق  حالة  يعيشون  وعائالتهم  الطالب 

لذلك  االمور(،  ألولياء  )والكالم  دائم 

الوزارة  فعلت  مثلما  حاسمًا  قرارًا  نريد 

فألغتهما،  واإلحيائي،  التطبيقي  مع 

وقررت العودة الى العلمي واألدبي.. نحن 

ننتظر.
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الظالم   
ّ

يستل عامًا،  عشر  اثني  وبعد 

يرتدي  املرة  هذه  لكنه  مجددًا،  معوله 

جلباب تنظيم داعش، الذي دّمر ما دّمر 

والنمرود،  املوصل  متحفي  نفائس  من 

ونهب ما نهب منها.

مالحظة  ُيمكن  "كان  أخرى،  ومّرة 

العراقيني  عيون  في  املحبوسة  الدموع 

 
ّ

يمتد الذي  للفيديو  داعش  نشر  بعد 

ة حني يقوم عناصره بتحطيم 
ّ

لدقائق عد

من  آالف  إلى  تعود  التي  العراقية  اآلثار 

وهي  العيون  قراءة  يمكن  كان  السنوات. 

ث عن ماضيها وحاضرها املسلوب، 
ّ

تتحد

الخراب  أطلس  تلّمس  أيضًا  يمكن  وكان 

الذي امتد على الخارطة العراقية"، كما 

ال.
ّ
يقول الكاتب عمر الجف

مشاهد  في  الفرق  فإن  املحّصلة،  في 

األميركية  اللحظات  تلك  بني  الدمار 

تدمير  في  الداعشية  اللحظات  وهذه 

الدعاية  طريقة  هو  ونهبها،  اآلثار 

سرفات  كانت  األولى،  في  فحسب. 

جنود  ابتسامات  تشاطر  الدبابات 

اإلرث  تبديد  يتابعون  وهم  املارينز 

املتحف  ونهب  تدمير  عبر  اإلنساني 

املعاول  كانت  الثانية،  وفي  العراقي، 

 
ّ

بغل تنهال  وهي  القذرة  اللحى  تسابق 

اآلشورية  الحضارة  ملوك  أجساد  على 

وهي  للشمس  املشرعة  عرباتهم  وخيول 

الذي  املعرفة  بصهيل  الكون  تجوب 

أسهم في صناعة حضارات اإلنسان في 

العصور التالية.

عصابات النبش في الصحراء
أثري  موقع  ألف   50 من  أكثر  يتعرض 

منتشر في عموم مناطق البالد، بحسب 

آخر مسح أجرته وزارة الثقافة، للسرقة 

النبش  عمليات  خالل  من  والنهب 

وعصابات  مافيات  قبل  من  العشوائي 

في  وبيعها  باآلثار،  واملتاجرين  التهريب 

من  عدد  في  والخفية  العلنية  املزادات 

دول الجوار والدول األجنبية. 

والعصابات  املافيات  تلك  استغلت 

االنفالت األمني الذي عاشه العراق منذ 

األثرية.  القطع  عام 2003 وهّربت آالف 

ويقدر مختصون أن األرباح التي تحققها 

آثار  بتهريب  وأجنبية  محلية  مافيات 

العراق وبيعها في بلدان عدة، تصل إلى 

مليارات الدوالرات.

تتركز عمليات النبش في املواقع التائهة 

والناصرية  السماوة  في  الصحراء:  في 

تفتقر  تحصى  ال  مواقع  حيث  تحديدًا، 

عديد  قلة  بسبب  كافية،  لحراسة 

الحراس وضعف أجورهم التي ال تغريهم 

بمجابهة خطر مداهمة عصابات النبش 

والتهريب املسلحة.

دولية  شبكات  فإن  املختصني،  وبحسب 

تنتمي إلى بلدان إقليمية تقوم باملتاجرة 

تجار  الى  بيعها  عبر  العراقية  باآلثار 

العالم،  في  مهمة  ومزادات  غربيني  آثار 

العراق  داخل  مباشرة  تعمل  ال  لكنها 

تقوم  محلية  عصابات  على  تعتمد  وإنما 

بتهريب تلك اآلثار الى خارج البلد لتصل 

إليها.

االنفالت  فترة  ساعدت  ومجددًا، 

 ،2014 عام  العراق  بها  مّر  التي  األمني 

اآلثار  تهريب  جعل  على  داعش  تنظيم 

لدعم  النفط  بعد  الثاني  تمويله  شريان 

القوات األمنية،  العسكرية ضد  عملياته 

املتعاقبة  الحكومات  تام من  وسط عجز 

هذه  ملنع  صارم  إجراء  أي  اتخاذ  في 

الرغم  وعلى  منها.   التقليل  أو  الظاهرة 

 55 رقم  العراقي  اآلثار  قانون  أن  من 

العقوبة  املادة 38،  لسنة 2002 حدد في 

بضعفي  والتعويض  سنوات   10 بالسجن 

لديه  من  كل  على  لآلثار  املقدرة  القيمة 

قطعة أثرية ولم يسلمها للدولة خالل 30 

حددت  التي   )40( املادة  وكذلك  يومًا، 

عقوبة السجن ملدة ال تقل عن 5 سنوات 

سرق  من  لكل  سنة   15 على  تزيد  وال 

حددت  التي   3٩ واملادة  تراثًا،  أو  أثرًا 

واملسكوكات  املخطوطات  حيازة  عقوبة 

تخثر الزمن في العيون، وأفردت الصدمة جناحيها على البشرية وهي 
تشاهد تبديد تاريخها الذي وثقه الطني والصلصال والنحاس. ثمة لحظات 

دبقة تواطأ فيها بسطار املارينز مع حقائب اللصوص ومعاول املتربصني 
بشواخص التاريخ. تلك هي لحظات استباحة املتحف الوطني التي أعقبت 

احتالل العراق من قبل القوات األميركية في نيسان عام 2003.

الرواية الكاملة لحلم كلكامشالرواية الكاملة لحلم كلكامش
من نهب اآلثار إلى استردادها..

إيفان الخفاجي
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الرغم  على  العقابية،  املواد  من  وغيرها 

من الصرامة في هذا القانون، إال أن يد 

مع  التعامل  لجهة  متراخية  تبدو  إنفاذه 

تلك العصابات واملافيات نتيجة ارتباطها 

لها  توفر  متنفذة  وأحزاب  بشخصيات 

تصل  عموالت  مقابل  املطلوبة  الحماية 

إذ  الدوالرات،  من  املاليني  عشرات  الى 

أن سرقة اآلثار باتت جزءًا من منظومة 

الفساد في البلد.

كلكامش يستعيد حلمه
نهاية تموز من العام املاضي، عقد وزير 

ناظم  حسن  واآلثار  والسياحة  الثقافة 

مؤتمرًا صحفيًا في مطار بغداد الدولي، 

استرداد  عملية  "أكبر  عن  خالله  أعلن 

كانت  املستردة  اآلثار  العراق".  آلثار 

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  برفقة 

أقلته  التي  الطائرة  منت  على  الكاظمي 

بعد  األميركية  املتحدة  الواليات  من 

واشنطن،  الى  الرسمية  زيارته  انتهاء 

وأعلن الوزير أن عدد القطع املستردة هو 

يعود  قطعة  بينها  أثرية،  قطعة  ألف   17

تاريخها إلى 4 آالف عام، جرى تهريبها 

الفوضى  خضم  في  البالد  خارج  إلى 

الواليات  احتالل  رافقت  التي  األمنية 

املتحدة للعراق عام 2003. 

وافقت  التي  املفقودة  القطع  بني  ومن 

قطعة  إعادتها  على  املتحدة  الواليات 

امللحمة  من  جزء  وهي  كلكامش،  حلم 

األعمال  أقدم  أحد  عد 
ُ

ت التي  السومرية 

األدبية للبشرية، وهي لوح أثري مصنوع 

من الطني مدّون عليه باللغة املسمارية.

العراق فقد أكثر  ويقدر خبراء اآلثار أن 

املتحف  من  أثرية  قطعة  ألف   15 من 

حضارات  إلى  تعود  وحده،  العراقي 

مختلفة، بدءًا من السومرية قبل 4 آالف 

 
ً
عام، ومرورًا بالبابلية واآلشورية وصوال

إلى الحضارة اإلسالمية.

العراقية  اآلثار  نزيف  استمرار  ومع 

األرقام  تغيب  البالد،  خارج  إلى  املهربة 

أو  املفقودة  لآلثار  الراصدة  الرسمية 

األمنية  الفوضى  حالة  ظل  في  املهربة 

واستمرار العصابات في عمليات النبش 

التي  اآلثار،  عن  املشروع  غير  والتنقيب 

األمنية  القوات  تواجد  تكثيف  تتطلب 

عمليات  من  للحد  األثرية  املناطق  قرب 

استعادة  أن  كما  املشروع،  غير  التنقيب 

يستوجب  واملهربة  املنهوبة  اآلثار  كامل 

تنسيقًا على أعلى املستويات بني وزارتي 

ومنظمة  جانب،  من  والخارجية  الثقافة 

اليونسكو والشرطة الدولية )اإلنتربول( 

من جانب آخر. علمًا بأن القانون الدولي 

إلى  املسروقة  اآلثار  بإعادة  الدول  يلزم 

 3 أقصاها  مدة  خالل  األصلية  بلدانها 

قضائية  دعوى  رفع  تاريخ  من  سنوات 

بهذا الشأن.

هبط املنقبون في بابل
األثرية  املواقع  أن  اآلثار  علماء  يقدر 

املطمورة في العراق تفوق 12000 موقع 

تعود لحقب تاريخية مختلفة. ومع األمن 

األخيرة  اآلونة  في  تحقق  الذي  النسبي 

التنقيب  فرق  اهتمام  عاد  العراق،  في 

العاملية التي أوقفت أنشطتها منذ زمن 

طويل بسبب الحروب املتعاقبة في البلد.

فقد باشرت بعثة فريق آثار أميركي من 

في   201٩ عام  العمل  شيكاغو  جامعة 

تاريخها  يعود  التي  نيبور  مدينة  موقع 

الى 2500 سنة قبل امليالد في محافظة 

 
ً
الديوانية، وأجرت البعثة مسحًا شامال

للمدينة األثرية استعدادًا لتنفيذ أعمال 

تنقيب واستكشاف واسعة في املوقع .

وفي موقع تل البقرات، الذي يعود للعهد 

النعمانية  قضاء  في  البابلي 

فريق  بدأ  واسط،  بمحافظة 

تورينو  ملركز  تابع  إيطالي 

التنقيب،  بأعمال  اآلثاري 

من  عدد  خِرج 
ُ

است حيث 

عن   
ً
فضال األثرية  القطع 

بنائية  تراكيب  عن  الكشف 

ودينية.  مدنية  وظائف  لها 

آثاري  فريق  كان  ذلك،  وقبل 

مشترك  -عراقي  إيطالي 

نقوش  عشرة  على  عثر  قد 

دهوك  محافظة  في  صخرية 

اآلشوري.  للعصر  تعود 

اآلثاري  التنقيب  بعثة  أما 

استأنفت  فقد  الفرنسية 

في  االستكشافية  مهامها 

مملكة  عاصمة  الرسا  موقع 

ثالثني  غياب  بعد  الرسا 

الرسا  مملكة  وتعتبر  عامًا، 

أول دولة يتم تأسيسها مع بداية األلفية 

قد  البعثة  وكانت  امليالد.  قبل  ملا  الثانية 

النقاب سابقًا عن شبكة قنوات  كشفت 

سكنية  ووحدات  وجسر  ضخمة  مائية 

مع معبد كبير وكذلك ألواح طينية يعود 

تاريخها إلى العصر البابلي القديم. 

آثار  فريق  اكتشف  املاضي  العام  وفي 

أملاني موقعًا يعود إلى عهد اإلمبراطورية 

امليتانية يبلغ عمره أكثر من 3400 سنة. 

الرسا.. هنا بيت الشمس

تواصل  التي  الرسا،  مدينة  تنطوي 

فيها،  استكشافاتها  الفرنسية  البعثة 

معبد  يقع  ففيها  استثنائية،  أهمية  على 

اإلله  معبد  وهو  الشمس،  بيت  أو  بابار، 

زقورة  الرسا  موقع  يضم  كما  شمش، 

باإلضافة  بعد،  عن  رؤيتها  يمكن  كبيرة 

سنة،   6500 عمره  عظمي  هيكل  الى 

وإحدى  أورنمو،  للملك  برونزي  وتمثال 

وادي  حضارة  في  العجالت  أقدم 

الرافدين، ومجموعة مهمة من األختام 

مللوك  وتماثيل  املسمارية،  األسطوانية 

وشخصيات سومرية، إضافة الى قصور 

بمساحات واسعة وعدد كبير من األلواح 

الطينية املسمارية.

املدينة  في  التنقيب  عمليات  بدأت 

ثم  املنصرم،  القرن  ثالثينيات  مطلع 

حقبة  في  أخرى  تنقيب  عمليات  تبعتها 

السبعينيات، غير أن مطلع التسعينيات 

الحصار  وقرار  حروب  من  رافقها  وما 

عمليات  أوقف  العراق  على  الدولي 

غياب  وبعد  املهمة.  املدينة  في  التنقيب 

الفرنسية  البعثة  عادت  عاما  ثالثني 

املدينة  في  أخرى  الكتشافات 

عالم  برئاسة  التاريخية 

من  فالي(  )ريجز  اآلثار 

الفرنسي  الوطني  املركز 

لألبحاث العلمية.

التاريخ  هدير  يتوقف  ال 

هذه  عند  العراقي 

بصمات  فثمة  االكتشافات، 

التي  املتعاقبة  للحضارات 

في  العراق  أرض  شهدتها 

شواطئ  وعلى  حجر،  كل 

وأعماق الفراتني، ثمة وثيقة 

عرك  الذي  لإلنسان  أولى 

طالسمها  وفك  الطبيعة 

لتبدأ  املغلقة،  أبوابها  وفتح 

أرضه  على  ومن  عنده  من 

و..  االكتشافات  رحلة 

الحضارات.
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

البيئــة غــول يدمــر 
وصحة اإلنسان

لم يطرأ على بال العاِلم اإلنكليزي ليو بيكالند، املولود في بلجيكا 1863، أن نجاحه العراق من بين أكثر الدول فشاًل في مواجهته 
في تصنيع مادة البالستيك الصناعي، كبديل رخيص باملقارنة مع املطاط الطبيعي 

واألخشاب واملعادن سيجلب كل هذه األضرار بعد كم املنافع االقتصادية التي حققها، 
البالستك الذي دخل في الصناعات واألدوات واالستخدامات وأسهم في جعلها بمتناول 

املليارات من البشر تحول اليوم الى مارد مخيف ومهدد كبير وحقيقي لصحة اإلنسان 
والتنوع اإلحيائي وطبيعة الحياة على الكوكب.

يوسف المحسن 

البالستك بجدواه االقتصادّية وأرجحية 

األخرى  وامليزات  والتدوير  التحويل 

التنظيف  وسهولة  التأكسد  مقاومة  مثل 

والنقل واالستدامة كلها ذابت مع األيام، 

مع بروز بحوث ودراسات تصف األضرار 

بها،  يتسبب  التي  والبيئية  الصحّية 

والدايوكسني  الرصاص  على  كاحتوائه 

وكلوريد الفينيل والباي اسيفينول ومواد 

حال  في  تتفاقم  أخرى  ومسرطنة  ساّمة 

تدويره، ما دفع الكثير من املراكز البحثية 

خاص  وبشكل  استخدامه،  من  للتحذير 

أكياس النايلون والعلب البالستيكية، في 

أشارت  إذ  واملشروبات،  األطعمة  حفظ 

يتفاعل  البالستك  إن  إلى  الدراسات 

األمراض  ويسبب  الساخنة  األطعمة  مع 

والتسمم الغذائي.

لعنة البالستك
الدكتور  يقول  البيئية،  أضراره  وعن 

هندسة  قسم  رئيس  العال،  عبد  أحمد 

ى 
ّ

تتعد إنها  املثنى،  جامعة  في  العمارة 

الى ما بعد استخدامه، إذ تمثل النفايات 

والتنوع  البيئة  على  خطرًا  البالستيكية 

تحّول  "البالستك  ويضيف:  اإلحيائي، 

ليحيا  ع 
َّ
ُمصن ه 

ّ
إن البيئة،  على  لعنة  إلى 

 مقاومًا لعوامل الزمن، وغير قابل 
ً
طويال

وقد  املياه،  او  اليابسة  في  سواء  للتحلل، 

من  األطنان  ماليني  أمام  أنفسنا  نجد 

النفايات في قاع البحار او األنهار، وهو 

خطر على الحياة البحرّية"، ويشير عبد 

تحمل  الطيور  من   %٩0 "أن  إلى  العال 

وبقايا  أجزاء  الهضمي  جهازها  في 

أنسجتها  تلوث  تسبب  ضارة  بالستيكية 

الوقت  مع  الهضمي  جهازها  وتدمر 

حظًا،  أوفر  ليست  والحيوانات  فتموت، 

التي تتسبب بأمراض لإلنسان في حال 

تناولها او االختالط بها."

ضرر بيئي:
فات 

َّ
املخل تترك  البعيد،  املدى  وعلى 

التربة  على   
ً
هائال ضررًا  البالستيكية 

جامعة  في  التدريسي  يقول  وخصوبتها، 

املثنى واملتخصص بالتربة الدكتور رحيم 

علوان إن تراكم هذه النفايات غير القابلة 

للتحلل يؤثر على خصوبة التربة كنتيجة 

لتراكم مادة الدايوكسني الخطرة، فيما 

وغيرها  البالستيكية  الزجاجات  تمنع 

وتحجب  النمو  من  والنباتات  األعشاب 

البالستك.. 

د.عصام الياسري

يوسف سوادي

د. احمد عبد العال
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أشار  علوان  التربة،  عن  الشمس  ضوء 

أن  أثبتت  الحديثة  "األبحاث  أن  إلى 

من  بالقرب  يسكنون  الذين  األشخاص 

األمراض  من  يعانون  البالستك  معامل 

الخطر  فيما  املنبعثة،  األبخرة  بسبب 

األكبر هو على العاملني في هذه املعامل 

بسبب املواد الضارة التي يتماّسون معها 

أثناء العمل، التي تسبب االعتالالت على 

املدى الطويل."

تقييد االستخدام: 
وكجزء من رؤيتها ملواكبة أهداف التنمية 

وكلية  املثنى  جامعة  أطلقت  املستدامة 

استخدام  تقييد  مشروع  فيها  الهندسة 

حزمة  شمل  املشروع  البالستك،  مادة 

وأكياس  علب  استعمال  لتقييد  تعليمات 

داخل  األخرى  واألدوات  البالستك 

أبعاد  يوضح  تعريفي  جهد  مع  الجامعة، 

املشروع  ويرافق  تمثله،  الذي  الضرر 

منهاج عمل يعده ويديره فريق متخصص 

من أساتذة الجامعة، بالتعاون مع جهات 

املواد  مع  التعامل  ثقافة  لنشر  ساندة 

األكياس  استخدام  مثل  للبيئة  الصديقة 

البالستيكية  األكياس  بدل  الورقية 

دائرة  لتوسيع  بمتطوعني  واالستعانة 

الصحي  بالتهديد  العام  اإلحساس 

والبيئي الذي تمثله هذه املادة.

    يقول املساعد العلمي لرئيس الجامعة 

الدكتور  األستاذ 

املعالي  جابر  حسني 

البالستك  مادة  "إن 

مماثال  تهديدًا  تمثل 

في  اإلحيائي  للتنّوع 

والبحار،  األنهار 

نالحظه  ما  والدليل 

اليوم في نهري الفرات 

الحديث  لكن  ودجله، 

عن أضرار املادة ليس 

هو  والجديد  جديدًا، 

العام  بداية  منذ  أطلقناها  التي  الخطة 

الحالي، وهي تقييد استخدام البالستك 

من  وشرعنا  الجامعي،  الحرم  داخل 

إدارية  وإجراءات  تعليمات  حزمة  خالل 

هذا  لتنفيذ  وتعريفية  وتثقيفية  وقانونية 

من  جزءًا  يمثل  الذي  الحيوي  املشروع 

الدور الذي تنهض به الجامعات واملراكز 

وطرح   
ً
أوال الخلل  تأشير  في  البحثية 

الحلول ومن ثم املبادرة الى تنفيذها."

تجّمعات بشرّية وعلب املاء:
البشرية  التجمعات  تشهد  ما  وغالبًا 

املياه  لعلب  مفرطًا  استخدامًا  الكبرى 

التدريسي  البالستيكّية واألكياس، يقول 

عبد  زياد  الدكتور  الهندسة  كلية  في 

كبريات  من  واحدة  "إن  خضير  النبي 

الجامعات البريطانية رصدت الفعاليات 

الكبرى واختارت دورة األلعاب  البشرية 

األوملبية وبطولة كأس العالم بكرة القدم 

سة،" 
ّ

املقد كربالء  في  املليونية  والزيارة 

الجامعة -وبحسب الدكتور زياد- أرسلت 

العراق،  الى  والدراسة  للرصد  فريقًا 

حيث أنجزت الدراسة وأكملوا املشروع، 

وأضاف "الزيارة األربعينية يشارك فيها 

ما يقرب من العشرين مليون زائر، وهو 

ما يحتم استهالك مئتي مليون علبة مياه 

أن  عرفنا  ما  وإذا  اليوم  في  بالستيكية 

الزيارة تمتد لخمسة عشر يومًا فعندها 

من  الكبيرة  الكمية  نتخّيل  أن  يمكننا 

أمام  ونحن  تنتج  التي  الفارغة  العلب 

الى  تحتاج  وهي  األطنان،  من  اآلالف 

التخلص  او  التدوير  إلعادة  عمل  خطة 

اآلمن منها." 

الصمون الحار واألكياس: 
 وزارة الصحة والبيئة نفذت في شهر آب 

ملنع  حملة  عشر  وتسعة  ألفني  العام  من 

استخدام األكياس البالستيكية، الحملة 

ال  الورقية،  لألكياس  )نعم  شعار  رفعت 

مع  بالتعاون  وكانت  النايلون(..  ألكياس 

شبكة  من  وبدعم  اليونيسيف  منظمة 

توجيهات  صدرت  إذ  العراقي،  اإلعالم 

مع  تتفاعل  التي  املاّدة  استخدام  بمنع 

لم  الحملة  لكن  الساخنة،  املأكوالت 

يوسف  البيئي  الخبير  يقول  إذ  تستمر، 

بصدد  إنهم  املثنى،  بيئة  مدير  سوادي، 

التصدي  من  جديدة  بجولة  البدء 

والتعريف  للبيئة  الضارة  للسلوكيات 

صحة  يصيب  الذي  الخطر  بهذا 

او  الحرق  نتيجة  مباشر  بشكل  اإلنسان 

انخفاض  او  ارتفاع  خالل  من  التفاعل 

استخدام  من  رًا 
ِّ
محذ الحرارة،  درجات 

او  املياه  عبوات  والسيما  املواد،  هذه 

ى 
ّ
"نتمن وأضاف  غيرها،  او  العصائر 

وقد  الصدد،  هذا  في  إعالمّيًا  جهدًا 

املثنى،  جامعة  من  األولى  الخطوة  بدأنا 

وهذا جيد وسوف نعمل بوسترات ونشرع 

األفران  أصحاب  وحث  للتثقيف  بحملة 

واملخابز على ترك األكياس البالستيكية 

واستخدام الورقية."

االستثمار في التصنيع ال التدوير: 
استثمارية  إجازات  منح  من    

ً
"بدال

منح  األجدى  فإن  البالستك،  ملعامل 

يشدد  التدوير،"  ملعامل  اإلجازات  ذات 

أثناء  النبي على ذلك  زياد عبد  الدكتور 

بمشروع  التعريفية  الورشة  في  مداخلته 

ويوضح  البالستك،  استخدام  تقييد 

اآلن،  الحل  هي  التدوير  "فكرة  أن 

وغيرها  البالستيكّية  النفايات  جمع 

ولعدم   ،
ً
أوال االستيراد  لتقليل  وتدويرها 

يحدث  وكما  الطبيعة،  في  سائبة  تركها 

سة 
ّ

املقد وكربالء  الحلة  محافظات  في 

مجدية  غير  القضية  األشرف،  والنجف 

االستعمال،  منع  في  فقط  الحل  وليس 

وإنما العمل على تدوير املوجود حاليًا كي 

الحديد،  تجربة  في  حدث  ما  يتكرر  ال  

إذ نصدر السكراب بخمسني ألفًا ونعود 

ألف،   600 بـ  التصنيع  بعد  لنستورده 

صناعتنا  قيام  في  هو  الصحيح  الحل 

من  املزيد  ومنع  استخدامه  بإعادة 

إجازات  نعطي  أن  وبدل  االستيراد، 

األجدى  بالستك،  ملعامل  استثمارية 

أما  التدوير،  ملعامل  إجازات  نعطي  أن 

بني  الفصل  املواطنني  من  نطلب  أن 

املخلفات الى بالستيكية وزجاجية، دون 

املخلفات  هذه  وتدوير  لتسلم  آلية  وجود 

فذلك غير مجد."

األذن الحكومية من بالستك: 
جواد  عصام  الدكتور  البيئي  الخبير 

ث عن فضاءات االنطالق 
ّ

الياسري تحد

خطر  ومواجهة  التقييد  بمشروع 

تحصي  الدول  أن  مؤكدًا  البالستك، 

الداخل والخارج لها من املواد، 

وفي العراق أصبحنا ال نمتلك 

وتحولت  بل  األرقام،  هذه 

بيئتنا إلى مكب للنفايات العاملية، 

البالستك،  اسمه  مخيف  مارد  وفيها 

بلدّية  مؤسسة  كل  على  الواجب  ومن 

على  وتصديره  وكبسه  البالستك  جمع 

تصنعه  التي  الدول  الى  باالت  شكل 

وتعيد اإلفادة منه، ومن املمكن أن يكون 

مصدرًا مالّيًا، وبذات الوقت ننتهي من 

وزمالء  "أنا  مضيفًا  البيئية،  أضراره 

مع  التعامل  في  ستراتيجية  أنجزنا  لي 

ليست  البلدية  الجهات  لكن  النفايات، 

وبشكل  التدوير،  أن  الفكرة  جادة، 

هذه  لتسويق  قسم  إنشاء  هو  أولي، 

النفايات وتنفيذ خطة بعيدة األمد وفقًا 

تجارب  ولنأخذ  املتوافرة،  لإلمكانيات 

فهناك  املجال،  هذا  في  الدول  بعض 

الى  البالستيكية  املخلفات  تحول  دول 

أثاث،  قطع  او  اإلسفلت  مثل  نافعة  مواد 

حاليًا،  القدرات  هذه  نمتلك  ال  أننا  وبما 

هذه  إتالف  على  نعمل  أن  األجدى  فمن 

املواد بطريقة آمنة مثل حرقها واإلفادة 

الحرارية في مجاالت عدة،  من طاقتها 

يكون  وأن   
َّ

البد النفايات  مع  والتعامل 

املراحل  يشمل  واٍف  نظام  دائرة  في 

والتحويل  واملعالجة  والعزل  الجمع  كلها: 

والتسويق، واملشروع كبير، لكن علينا أن 

املؤسسات  ألن  اإلمكانيات  حسب  نعمل 

الحكومية غير متعاونة ومهتمة بأولويات 

أخرى." 

يوسف  املهندس  البيئة  مدير  أما     

سوادي فقد قال -بهذا الصدد- إن ذات 

عي أنها تراعي 
ّ

الجهات البلدية التي تد

الشروط البيئية هي ذاتها التي تمتلك 

 لصناعة أكياس النايلون.
ً
معمال

ضريبة خضراء: 
إدارة  نظام  ويبقى 

عاجزًا  البيئة 

تحقيق  عن 

الشعبية  الثقافة  تتوافر  لم  إذا  النتائج 

بأهميتها  وتؤمن  البيئة  تحترم  التي 

لألجيال املقبلة، إذ يقول الدكتور عصام 

الياسري "على اإلنسان -ومن وجهة نظر 

ر 
ّ
أخالقّية- في مثل هذه القضايا أن يتذك

أن  يمكن  بها  يشرب  التي  املاء  عبوة  أن 

أجدادنا  وبيئّيًا،  صحّيًا  ضررًا  تسبب 

شربوا املاء ولم يسببوا ذلك"، ويستدرك 

بال  يكفي  ال  األخالقي  االلتزام   
َّ

"لكن

ولدينا  ومتابعة،  ومراقبة  قانوني  ضبط 

على  لهذا  املوضوعني،  هذين  في  عجز 

وهو  باملتاح  نعمل  الجامعة  داخل  األقل 

واملوظفني  والتدريسيني  الطلبة  تشجيع 

على 

م  ا لتز ال ا

ح  نجا بإ
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معتمدة على أحدث التقنيات في العالم 

يهدف  إذ  اإلنترنت،  خدمات  إليصال 

املشروع أيضًا إلى جعل اإلنترنت متاحًا 

وأسعار  عالية  بسرعات  للعراقيني 

شبكة  ربط  من  العراق  وتمكني  زهيدة، 

بدورها  تؤسس  التي  مؤمنة،  حكومية 

رؤيتنا  أن  إذ  فعالة،  إلكترونية  لحكومة 

املحرك  نكون  أن  هي  إيرثلنك  في 

الرئيس للتكنولوجيا في مستقبل العراق 

والخدمات  الحلول  تقديم  خالل  من 

بركب  اللحاق  من  العراق  تمكن  التي 

العالم  ربط  عن   
ً
فضال التكنولوجيا، 

رقميًا عن طريق العراق من خالل إمرار 

واليوم  )ترانزيت(،  الدولية  السعات 

نحن سعداء باقترابنا من تحقيق رؤيتنا، 

الوطني  املشروع  مراحل  اكتملت  إذ 

األخير  امليل  إال   
َ

يبق ولم  لإلنترنت، 

الضوئّي  الكابل  عبر  الخدمة  إليصال 

للمنازل بالتعاون مع وزارة االتصاالت.

الوطني  املشروع  يهدف  وأضاف: 

لإلنترنت إلى أن يضع العراق في مصاف 

البيئة  توفير  عبر  املتقدمة،  الدول 

للبيانات  منتجًا  البلد  لجعل  املناسبة 

منتجًا  العراق  فيكون  واملعلومات، 

للمعرفة وليس مستهلكًا لها، ما سيشكل 

االقتصادية  للتنمية  األساسية  الركيزة 

بمنظومة  النهوض  وكذلك  واملجتمعية، 

البنية  بتوفير  الوطنية  والدفاع  األمن 

التحتية الالزمة لها.

أضخم  يعد  املشروع  هذا  أن  مؤكدًا: 

في  التكنولوجيا  مجال  في  مشروع 

من  ألكثر  خدماته  سيقدم  إذ  البالد، 

من  عراقية  ومؤسسة  منزل  مليون   4.5

أن  ونأمل  والعام،  الخاص  القطاعني 

نستكمل جميع املوافقات املطلوبة إلنجاز 

أعمالنا املخطط لها لهذا العام وإيصال 

خدماتنا ألكثر من 300 ألف منزل.

 الوايرلس واألجور والتشويش
النت،  خدمة  ضعف  مشاكل  وعن 

تحدث  التقنّية،  الوايرلس  وإشكالية 

الشركة  في  املؤسساتي  التواصل  مدير 

:
ً
عاصف الخزرجي قائال

إن انعدام وجود البنية التحتية الالزمة 

اضطر  العراق  في  اإلنترنت  لخدمات 

االعتماد  إلى  الخاص  القطاع  شركات 

التقنية  وهذه  الوايرليس،  تقنية  على 

خدمة  لتوفير  األفضل  الحل  ليست 

هي  األصح  والوسيلة  الثابت،  اإلنترنت 

تتميز  إذ  الضوئي،  الكابل  خالل  من 

خدمة  على  الضوئي  الكابل  خدمة 

وال  استقرارًا،  أكثر  أنها  الوايرليس 

يعاني فيها املستخدم من مشاكل الربط 

واملسافات  التشويش  مثل  الالسلكي 

حكومة إلكترونية 
ونهضة رقمية..

المشروع الوطني لإلنترنت

 آمنة الموزاني

كثر الحديث عن املشروع الوطني لإلنترنت، باعتباره املنقذ الذي 
تراهن عليه "إيرثلنك" مع الوزارة إلحداث نهضة تكنولوجية على 
صعيِد االتصاالت وتحسني مستوى خدمات اإلنترنت للمواطنني، 
وكذلك تفعيل الحوكمة اإللكترونية واستبدال املعامالت الورقية 
باألنظمة اإللكترونية للحاق بسرِب التحديث العاملي.

عليها  يعتمد  التي  التقنيات  هي  ما  رى 
ُ

ت

تحتية  بنية  توفير  سيتم  وكيف  املشروع 

الحكومة  خاللها  من  فعل 
ُ

ت كاملة 

املؤسسات  جميع  ربط  عبر  اإللكترونية 

التابعة للدولة بشبكة مؤمنة واحدة، وما 

هي العائدات املالية التي سيوفرها هذا 

االستثمار لالقتصاد العراقي..

 عائدات وبنية تحتية

عالء  د.  للمشروع  التنفيذي  املدير 

العراقية،  "الشبكة  لـ  تحدث  جاسم، 

وِسعات  مضامني  عن  دقيقة،  بتفاصيل 

:
ً
ومراحل إنجاز هذا املشروع، قائال

منصة  هو  لإلنترنت  الوطني  املشروع 

إيرثلنك  قدمت  متطورة،  وطنية  رقمية 

تحتية  بنى  شبكة  أكبر  خاللها  من 

هائلة،  سعات  ذات  ضوئية  ألياف  من 
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د. عالء جاسم

عاصف الخزرجي

الروح  االقتصادي،  الوضع  تحسني 

باالنتصارات  رتبطة 
ُ
امل املعنوية 

توحيد  في  مهم  عامل  هي  الرياضية 

فرح  مهرجانات  وإضافة  العراقيني 

الرياضة  قطاع  أن  وطاملا  لهم،  جديدة 

القطاع  من  كبير  دعم  إلى  يحتاج 

من  بدعمه  بدورنا  قمنا  فقد  الخاص، 

العراقي،  الدوري  بث  خدمات  خالل 

غرب  إيرثلنك  بطولة  تنظيم  وكذلك 

كانت  التي  للشباب،  القدم  بكرة  آسيا 

أول بطولة دولية على أرض العراق منذ 

فئات  بطولة  أنها  ورغم  طويل،  زمن 

واقع  تحسني  في  أسهمت  لكنها  عمرية 

الكبيرة  أصداؤها  وكانت  الرياضة، 

املجتمع  على  ضغط  ورقة 

لكي  الدولي 

فع  ير

جهة  من  العراق.  مالعب  عن  الحظر 

البطل  مشروع  على  اآلن  نعمل  أخرى 

إلى  العراق  سجل  يفتقر  إذ  األوملبي، 

األوملبياد،  في  الذهبية  امليداليات 

هذه  على  عام  املئة  قرابة  مرور  رغم 

ميدالية  نملك  ال  أننا  إال  البطوالت، 

نخطط  كما  اآلن،  لحد  واحدة  ذهبية 

فالعراق  الفردية،  األلعاب  لرعاية 

دعمًا  تجد  ال  التي  باملواهب  زاخر 

ونأمل تحصيل ميداليات ذهبية وتكون 

برعاية إيرثلنك.

املستدامة  التنمية  بخصوص  أما 

والرعاية االقتصادية، فأضاف:

املستثمرين  أكبر  من  إيرثلنك  عد 
ُ

ت

على  العراقي  االقتصاد  في  املحليني 

في  الوطنية  االقتصاديات  مستوى 

شركة  وفرت  فقد  االتصاالت،  مجال 

إيرثلنك العديد من الوظائف للشباب، 

عملت  كما  الجدد،  للخريجني  والسيما 

ولم  سنويًا،  املئات  وتدريب  تأهيل  على 

عملت  بل  فقط؛  بهذا  إيرثلنك  تكتف 

الوطني  املشروع  مراحل  تنفيذ  على 

تصل  بإيرادات  سيعود  الذي  لإلنترنت 

كما  العراقية،  الدولة  إلى   %40 إلى 

مجال  في  كبرى  أهمية  املشروع  يوفر 

املؤسسات  ن 
ّ
ويمك والتعليم،  األمن، 

برامجها  تنفيذ  من  الحكومية 

وخططها الستراتيجية التي تعتمد على 

التكنولوجيا واإلنترنت، كما عملنا على 

خالل  من  النظيفة  الطاقة  إلى  التحول 

االعتماد على الطاقة الشمسية في أكثر 

من 120 موقعًا من مواقعنا املوزعة في 

حاجتنا  لتغطية  العراق  أنحاء  جميع 

على  االعتماد  لتقليل  وسعيًا  للطاقة، 

الوقود األحفوري املرتبط بتلوث البيئة، 

كذلك قدمت إيرثلنك الرعاية والدعم 

ضمن  واملبادرات  املشاريع  ملئات 

نذكر  املستدامة،  للتنمية  برنامجها 

مشروع  أول  املثال-  سبيل  -على  منها 

مستشفى  مع  اإللكترونية  للصحة 

األمل الوطني ألمراض السرطان، كما 

الخيرية  اليتيم  مؤسسة  مع  تعاونت 

بغداد،  في  خيري  صحي  مركز  إلنشاء 

منحة  بتقديم  قامت   201٩ مطلع  وفي 

دم 
ُ

إيرثلنك التعليمية للمتفوقني، التي ق

من خاللها الدعم ألول مشروع للتعليم 

برامج  كذلك  العراق،  في  اإللكتروني 

سنويًا،  للطالب  الصيفي  التدريب 

 عن مركز تدريب )الغد املشرق – 
ً
فضال

إيرثلنك(، وبرنامج تطوير بالتعاون مع 

من  العشرات  ورعاية  إيالف،  منظمة 

األخرى  والفعاليات  العلمية  املؤتمرات 

التي  والتكنولوجيا،  الطاقة  مجال  في 

التنمية  أهداف  تحقيق  في  تصب 

املستدامة داخل العراق.

لضبط  املعقدة  واإلعدادات  البينية 

املستخدم  بني  البث  نقاط  بني  الربط 

تقنية  تختصر  كما  والشركة،  والوكيل 

الكابل الضوئي مراحل وصول الخدمة، 

ومن  ثباتًا،  أكثر  خدمة  إلى  يؤدي  ما 

إلى  يحتاج  املستخدم  فإن  أخرى  جهة 

املناسب  الصحيح  االشتراك  اختيار 

إذ  لإلنترنت،  استخدامه  لطبيعة 

لجميع  مناسبة  اشتراكات  هناك  أن 

واستخدامهم  أعدادهم  حسب  الفئات 

أن  نذكر  أن  من  بد  ال  كذلك  لإلنترنت، 

من  يعانون  والوكالء  املستخدمني  بعض 

تحتاج  التي  الربط  طرق  في  مشاكل 

للوصول  والعناية  املتابعة  من  مزيد  إلى 

لخدمة أفضل، إال أن الحل األمثل لهذه 

خدمة  إلى  التحول  هو  يبقى  املشكلة 

كانت  الذي  بالكامل،  الضوئي  الكابل 

خالل  من  فيه  األكبر  املساهم  إيرثلنك 

األكبر،  التحتية  البنية  مشروع  إنجازها 

وهو املشروع الوطني لإلنترنت.

 الحوكمة والحاجة والقرار
والحوكمة  الرقمية  الحياة  وعن 

الفرد  ورفهت  يّسرت  التي  اإللكترونّية 

لنلتحق  العراق، ما الذي ينقصنا  خارج 

بهذا التطور، يقول د.عالء جاسم:

مشروع  هي  اإللكترونية  الحوكمة 

عام،  بشكل  الدولة  خطاب  في  متبنى 

 
ً
فضال نفسها،  تفرض  والتكنولوجيا 

ذاتها  بحِد  هي  الناس  حاجة  أن  عن 

الرقمّي،  التحول  في  للحكومة  دافع 

املشروع  لهذا  داعمون  نحن  جهتنا  من 

خالل  من  مقدماته  وحققنا 

والبنية  الوطني  املشروع 

للبدء  الالزمة  التحتية 

فقد  التحول،  بهذا 

شعيرات  وفرنا 

مخصصة ملشاريع 

الخاصة  الربط 

كمة  لحو با

 ، نية و لكتر إل ا

نحتاجه  ما  وكل 

البدء  أو  املهمة،  إلتمام 

قرار  هو  تدريجيًا،  بتطبيقها 

حكومي وإداري بتبني أنظمة جديدة في 

التعامالت، ونحن مستعدون للمساعدة 

األدوات  بتوفير  التقني  الجانب  في 

التفعيل  أّما  التحول،  هذا  ملثل  املطلوبة 

نعم،  الحكومة،  صالحية  ضمن  فيبقى 

للحوكمة،  الحكومة  لدى  اتجاه  هنالك 

لكن التنفيذ غير محدد بزمن، وقطعًا 

العمل  وأساليب  الكالسيكية  األنظمة 

الورقي  اآلرشيف  تعتمد  التي  القديمة 

بأنظمة  استبدالها  من  بد  ال  جميعها 

أكثر كفاءة وأمنًا، لذلك يجب أن يكون 

التحديث  لفرض  جريء  قرار  هنالك 

الرقمي  النظام  ضمن  اإللكتروني 

الجديد.

  الطاقة والتنمية والبطولة
الرياضي  املجال  إلى  الدخول  وعن 

على  للضغط  الرعايات  وتوظيف 

الخزرجي  يسترسل  الدولي،  املجتمع 

في حديثه:

الوطني  املوحد  هي  الرياضة 

في  واملساهم 
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في  فتحت  االحتراف  أبواب  أن  ومع 

الالعب  أمام  التسعينيات  منتصف 

تتصدر  كانت  منتخباتنا  لكن   العراقي، 

كان  بل  واآلسيوية،  العربية  البطوالت 

الدوري الكروي شعلة من نار بني األندية، 

املواهب  الفترة  تلك  خالل  وظهرت 

السنوات  وفي  السنني.  مر  على  املتعددة 

ماديًا  املترفة  األندية  اعتمدت  األخيرة 

أثر  ما  املحترف،  الجاهز  الالعب  على 

الظهور  في  العراقية  املواهب  فرص  على 

نتائج  التأثير على  وانعكس هذا  بالدوري، 

املنتخبات العراقية التي فقدت بريقها!

العراقي  الكرة  اتحاد  اجتماع  وخالل   

االتحاد  لرئيس  األول  النائب  أكد  مؤخرًا، 

النادي  في  محترفني  ستة  أن  جبار  علي 

ظهور  من  ويحد  فيه  ومبالغ  كبير  عدد 

عدد  بتقليص  مطالبًا  املحلي،  الالعب 

مجلة  العراقية،  األندية  في  املحترفني 

بشأن  وقفة  لها  كانت  العراقية"  "الشبكة 

هذا املوضوع...

ظهور الالعب املحلي
 املدرب ثائر أحمد قال: في زمننا لم يكن 

في  محترفون  مدربون  او  العبون  هنالك 

فريق  أمثل  كنت  فقد  العراقي،  الدوري 

الفريق  في  نجوم  ومعي  الطلبة  نادي 

املستطيل  أديم  على  مايكون  أروع  قدمنا 

الوطنية  منتخباتنا  وكانت  بل  األخضر، 

الدورات  بطولة  وخطفت  عطائها  أوج  في 

عندما  أنديتنا  وحتى  واآلسيوية،   العربية 

يكون  خارجية  بطولة  الى  تذهب  كانت 

املركز األول من نصيبها، لكن عندما فتح 

تراجع مستوى  األندية  باب االحتراف في 

كما  بريقه،  الدوري  وفقد  املحلي  الالعب 

خارجية  دوريات  في  العبينا  احتراف  أن 

ضعف  على  واضحًا  تأثيره  كان  أيضًا 

الذي دفع  اتحاد  الدوري، وهذا األمر هو 

تقليل  في  التفكير  الى  مؤخرًا  الكرة 

الدوري  في  املحترفني  لالعبني  األندية 

مصلحة  في  يصب  أنه  أعتقد  قرار  وهو 

املواهب  على  فاالعتماد  العراقية،  الكرة 

بواقع  للنهوض  السبل  أفضل  العراقية 

الكرة العراقية.

 حماسة الدوري 
مغاير  رأي  حسني  كريم  للمدرب  وكان 

مع  العراقية  األندية  تعاقدات  إن  قال:  إذ 

إذ  للغاية،  مفرح  شيء  محترفني  العبني 

يساعد االحتراف على رفع املستوى العام 

للدوري العراقي  ويلهب حماسة الالعبني 

واألندية،  وقد تبني ذلك من خالل االداء 

الدوري  فرق  عليه  ظهرت  الذي  العالي 

يتصدره  الذي  املوسم  هذا  في  العراقي 

املحترفني،  العبيه  بفضل  الشرطة  نادي 

يتصدر  الذي  املواس  املهاجم  والسيما 

من  لكن  العراقي،  الدوري  هدافي  قائمة 

في  تكمن  املشكلة  فإن  اآلخر  الجانب 

وفي  الخارج  في  العراق  نجوم  احتراف 

دوريات ضعيفة، وهذا ما يضعف الدوري 

ويؤثر أيضًا على نتائج املنتخبات الوطنية 

العراقية، ألن العب املنتخب عندما يبتعد 

املدرب  يعرف  لن  العراقي  الدوري  عن 

يلعب  الذي  الخارجي  النادي  في  مستواه 

تدنى  أم  عطائه  نفس  على  ظل  وهل  له، 

مستواه. 

مستويات ضعيفة 
حسني  السابق  الدولي  الحكم  قال  فيما 

لغاية  العراقي  الدوري  مستوى  إن  تركي: 

اآلن يمر بحالة متذبذبة في غالبية األندية 

الالعبني  من  جيدة  ملجموعة  ضمها  رغم 

صرفت  التي  األندية  والسيما  املحترفني، 

حالة  تعيش  مازالت  التي  املليارات، 

)النشوة املليارية(، إذ لم تقدم الفرق التي 

ماعدا  شيئًا  األجانب  املحترفني  ضمت 

مستوياتها  إن  بل  الشرطة،  فريق  العبي 

ضعيفة جدًا رافقتها اإلخفاقات مع أندية 

تأتي  الذي  الباص  أجرة  حتى  التمتلك 

الدوري  في  يجري  فالذي  بغداد،  الى  به 

مستقرة  غير  حالة  الجديد  العراقي 

امتالكها  رغم  الفرق،  بعض  قبل  من 

يستقر  أن  نتمنى  كافة.  املستلزمات 

الدوري الكروي العراقي وأن تظهر الفرق 

ضمت  أغلبها  أن  والسيما  حقيقتها  على 

عن   
ً
فضال الالعبني،  من  جيدة  مجموعة 

املدربني املميزين أصحاب الخبرة، أملنا 

وهذا  العراقي،  الدوري  تطور  في  كبير 

يساعد على والدة جيل من الالعبني الذين 

من  العراقية  الكرة  ألوان  عن  سيدافعون 

خالل مشاركتهم مع املنتخب الوطني في 

نظام  طبق  وإذا  الخارجية،  البطوالت 

الدوري  تقليل الالعبني املحترفني في 

املحلي  الالعب  أن  أعتقد  العراقي 

سيبرز دون شك.

 املتضرر األول
 :

ً
قائال صابر  علي  املدرب  تحدث  كذلك 

املواهب  من  خزينًا  يمتلك  العراق 

الكرة  إعادة  باستطاعتها  التي  الكروية 

والسيما  األمامية،  الواجهة  الى  العراقية 

األشبال  منتخبات  في  املوجودين  النجوم 

والناشئني والشباب، فمشاركة هذه الفئات 

تعطي  األندية  فرق  ضمن  الدوري  في 

يبقى  لكن  الالعبني،  لبقية  كبيرًا  حافزًا 

غالبية  ألن  األبرز  هو  املحترف  الالعب 

األساس  بالدرجة  تعتمد  حاليًا  األندية 

على الالعب املحترف الذي تعاقدت معه، 

قدموا  املحترفني  الالعبني  من  البعض 

في  فرقهم  مباريات  في  عالية  مستويات 

الدوري، بينما البعض االخر لم يقدم، إال 

أن املتضرر الوحيد في احتراف الالعبني 

الالعب  هو  العراقي  الدوري  في  األجانب 

الدوري،  في  البروز  يتمنى  الذي  املحلي 

لكن تواجد هذا الكم الهائل من املحترفني 

الذي  األخير  فالقرار  ظهوره!  يؤجل 

عدد  بتقليل  العراقي  الكرة  اتحاد  اتخذه 

املحترفني في األندية أعتقد أنه يصب في 

الظهور  أجل  من  املحلي  الالعب  مصلحة 

وبالتالي  الدوري  في 

االستدعاء للمنتخبات 

الوطنية، 

خالل عقود سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي، 
كان الدوري العراقي لكرة القدم يعتمد بالدرجة األساس على 
الالعب املحلي، إذ ال يوجد أي العب محترف في فرق األندية 

العراقية، لكن في مقابل ذلك كان باب االحتراف مقفاًل أمام 
الالعب العراقي.

هل قلص المحترفون فرص 
بغداد/ أميرة محسنظهور المواهب الكروية؟  



البرامج   تلك  مقدمي  بعض  ذهب  فقد   

دور  يشوه  الذي  الفاضح  التهجم  الى 

بالرأي  اإلعالم ومكانته ضد من يختلف 

بل  يعملون فيها،  التي  القناة  مع توجهات 

تليق  ال  ألفاظ  استخدام  الى  لجأوا  إنهم 

ومع  االجتماعية،  ومكانته  باإلعالمي 

رسالتها  تؤدي  زالت  ما  برامج  فثمة  هذا 

اإلعالمية بمهنية وإتقان.

الضوء  سلطت  العراقية"  "الشبكة  مجلة 

على البرامج الرياضية عبر استطالعها 

آراء عدد من الصحفيني الرياضني. 

 طبق األصل 
الطائي  كاظم  الرياضي  الصحفي  يقول 

لألسف  أصبحت  البرامج  "بعض  إن 

نسخة طبق األصل، وتحمل سيفًا مسلطًا 

غابت  لذا  تخاصمه،  من  رقاب  على 

املهني  دورها  عن  وابتعدت  عنها  املهنية 

فقط،  رأي  برامج  كانت  إذ  كثرتها،  مع 

افتقدنا  لقد  املعتاد،  املسار  تخدم  ال 

)الرياضة في أسبوع( ودوره في التثقيف 

الرياضي دون أن نغفل برامج مهنية أدت 

ووجد  املتابع  وعرفها  بإتقان،  رسالتها 

تنوعًا  تواجه  لكنها  املصداقية،  فيها 

مواقع  وسطوة  الرياضي،  للشارع  كبيرًا 

املختلفة  اآلراء  وضغط  عليه،  التواصل 

الى  واالنحياز  العاطفة  عليها  تغلب  التي 

معادلة الغلبة بأعمار املراهقني، وانحسار 

صوت الخبرة إزاء شيوع الرغبات اآلنية، 

والسيما في الوقت الحالي، نتيجة الحرية 

الرقابة  معايير  وغياب  بالتعبير  املنفلتة 

املهنية التي البد منها وفق ضوابط العمل 

والتنابز  العقد  من  الخالي  اإلعالمي 

إلنجاح  مفترض  عدو  وإيجاد  والصراع 

لبرامج  القبعة  نرفع  لذلك  املهمة، 

ونحتاج  ومهنيتها،  تميزها  على  حافظت 

ببرامج  نظر  وإعادة  أكثر  تبصير  الى 

رياضية غابت عن دورها املعتاد."

هفوات كبيرة 
جاسم  الرياضي  الصحفي  يرى  فيما   

يعاني  الرياضي  "القطاع  أن  العزاوي 

وتكمن  املختلفة-  القطاعات  ببقية  -أسوة 

للبعض،  العشوائي  التدخل  في  معاناته 

الذي يرى نفسه القادر على اتخاذ القرار 

تلميع  ومحاوالته  واملنصف،  الصحيح 

معتقدًا  إمكانياته،  تواضع  رغم  صورته، 

األطر  بوضع  الكفيلة  هي  هواجسه  أن 

أن  ويحاول  معافاة،  لرياضة  الصحيحة 

يفرضها وكأنها الداء للعلل العديدة التي 

والسيما  العراقية،  الرياضة  منها  تعاني 

رغم  التي،  الرياضية  البرامج  خالل  من 

أهميتها، إال أن بعضها يعاني من هفوات 

مع  التعامل  كيفية  في  السيما  كبيرة، 

املختلفة،  الرياضية  واألحداث  املشاكل 

مع أن هناك من يتعامل بمهنية عالية مع 

األحداث، في حني تخضع بعض البرامج 

وقوة  الشخصية  والعالقات  للمصالح 

أن  كما  املعنيني،  األشخاص  مع  العالقة 

املؤسسة  لتوجهات  يخضع  اآلخر  البعض 

التي يعمل فيها." 

أفكار سلبية 
الرياضي  الصحفي  يؤكد  جانبه،  من 

إكرام زين العابدين أن "اإلعالم الرياضي  

شهد بعد  2003  انفتاحًا كبيرًا بانطالق 

مختص  بعضها  الفضائيات،  من  العديد 

ظهرت  املقابل  "في  وأضاف  بالرياضة،" 

من تلك الفضائيات برامج رياضية تدار 

من قبل شباب، البعض منهم يعمل بشكل 

إيجابية  صورة  تقديم  عن  ويبحث  مهني 

عن اإلعالم والرياضة العراقية، بإعطاء 

ومتابعي  للمشاهدين  جديدة  معلومات 

التركيز  عدم  مقدموها  حاول  الرياضة، 

الشأن  تابعوا  إنهم  على قضية معينة، بل 

الرياضي املحلي والعربي والعاملي، ونالوا 

من خالل ذلك اإلعجاب والثناء والتقدير 

من قبل املشاهدين، فيما انجرف البعض 

النص  عن  الخروج  أسلوب  الى  اآلخر 

الرياضة  عن  سلبية  أفكار  زرع  ومحاولة 

من خالل تشويه الحقائق وإعطاء معلومة 

اللعب  ومحاولة  للجمهور  صحيحة  غير 

بعواطف املتابعني."

على  يعمل  من  "هناك  أن  الى  وأشار   

الرياضية  املناسبات  بعض  استغالل 

االتحادات  قرارات  على  والتأثير 

املالكات  إقالة  ومحاولة  الرياضية، 

وكذلك  الوطنية،  للمنتخبات  التدريبية 

وظفت   إذ  الالعبني،  استدعاء  عملية 

على  للتغطية  الرياضية  البرامج  بعض 

االتحادات  هذه  وأغلب  الفساد،  ملفات 

لبعض   
ً
وأمواال رواتب  خصصت  واألندية 

في  لها  التطرق  عدم  أجل  من  املقدمني 

البرامج التي تبث في تلك القنوات، علمًا 

فاحشًا  ثراًء  أثروا  املقدمني  هؤالء  أن 

خالل فترة قصيرة من عملهم في مجال 

اإلعالم املرئي."

تشهير وتسقيط 
لطيف  فؤاد  البصري  الصحفي  ويعتقد 

البرامج  من  "العديد  أن  السوداني 

القنوات  عبر  تبث  التي  الرياضية 

الى  املهني  بأسلوبها  ترتق  لم  الفضائية 

برنامج  الى  الذاكرة  يعيد  برنامج  تقديم 

النقد  كان  حني  أسبوع(  في  )الرياضة 

اليوم  اما  البرنامج،  لهذا  عنوانًا  البناء 

بورصة  مثل  البرامج  مقدمو  أصبح  فقد 

التشهير  خالل  من  املالية  لألوراق 

الرياضي  اإلطار  عن  بعيدًا  والتسقيط 

املثقف، على النقيض من البلدان املجاورة 

التي استغلت البرامج الرياضية للتسويق 

اإلعالمي لبلدانها، مرة لنجومها وأخرى 

حيث  من  واملتعة  التشويق  مع   للمنشأة، 

أسلوب الطرح لدى مقدمي البرامج."

سمعة بلد 
الزبيدي  نبيل  الرياضي  الصحفي  يقول 

"آراء الشارع،  إن 

مختلف  في 

اإلعالم  وسائل 

واملقروءة  املرئية 

 ، عة ملسمو ا و

بني  متفاوتة 

واملتابع  الجمهور 

 ، ضي يا لر ا

هذا  ومن 

اتجهت  الجانب 

القنوات  بعض 

م  هتما لال

قع  ا لو با

من  الرياضي 

تخصيص  خالل 

محددة  أوقات 

الضوء  لتسليط 

أهم  على 

النشاطات التي تقام هنا او هناك، وهي 

الوقت  في  لكن  إيجابية،  محطة  تعد 

بشكل  يعمل  اآلخر  البعض  فإن  نفسه، 

الرياضة  إلى  اإلساءة  ويحاول  سلبي، 

األكاذيب  بث  خالل  من  العراقية 

واالفتراءات ملصالح جهات باتت معروفة 

كبير  بشكل  تؤثر  وهي  والداني،  للقاصي 

على سمعة البلد."

أحداث ومشاكل
 نجم كرة الشرطة املدافع كريم نافع 

ّ
وعد

مسيسة  الرياضية  البرامج  غالبية  "أن 

إحداث  في  مهم  سبب  وهي  مهنية  وغير 

التي  التدريبية  للكوادر  ومعاناة  مشاكل 

من  فالعديد  الوطنية,  منتخباتنا  تقود 

مقدمي البرامج يتدخلون في أمور ليست 

من اختصاصهم وهذا أمر سلبي." 

وبني أن "األمر اإليجابي، الذي ينبغي على 

هذه البرامج التركيز عليه، هو  تشخيص 

حاالت سلبية فنية وإدارية، وهذا بالتأكيد 

بال  مهني  شيء  وهو  لها،  يحسب  سوف 

أدنى شك، لكن –لألسف- فإن العديد من 

البرامج تعمل بعيدًا عن الحقيقة ملصالح 

العلم!  في  والراسخون  الله  إال  يعلمها  ال 

والعاقل يفتهم!"

تواجه البرامج الرياضية، التي تقدمها الفضائيات العراقية، انتقادات واسعة من الجمهور 
الرياضي واملعنيني بالشأن الرياضي، لخروجها السافر عن أخالقيات العمل اإلعالمي 
ورسالته العظيمة، بسبب اصطفافها مع جهة ضد أخرى وشخصية ضد أخرى، ألسباب 
مختلفة، لكن الجانب املظلم في انحياز اإلعالم هو لجوؤه الى التسقيط والتشهير بطرف 
ملصلحة آخر.

برامُج رياضية تلجأ إلى التسقيط 
والتشهير 

خروٌج سافر عن أخالقيات المهنة..
بغداد / أحمد الساعدي 

كاظم الطائي

اكرام زين الدينعبد الزهرة نعيم

كريم نافع

نبيل الزبيدي
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تخصصه  وسبب  النادي،  مسيرة  عن 

الشبكة  )مجلة  التقت  السلة..  بكرة 

العراقية( أمني سر النادي أحمد محمد 

العميدي في هذا الحوار: 

* ماسر تخصص نادي الحلة بكرة السلة 

دون غيرها؟

أقدم  من  الحلة  في  السلة  كرة  لعبة  ـ 

في  تمارس  التي  الرياضية  األلعاب 

كرة  أن  يوثق  التاريخ  أن  إذ  النادي،  

نادي  في  مورست  لعبة  أول  هي  السلة 

قبل  اي   ،1٩45 عام  وبالتحديد  الحلة، 

نادي  تأسيس  فعند  القدم،  كرة  لعبة 

الحلة عام 1٩53 تشكل اول فريق منظم 

في  عدة  مباريات  ولعب  السلة،  بكرة 

بغداد والبصرة، واستمر االهتمام بهذه 

فشاركنا  وتوسيعها،  وتطويرها  اللعبة 

العراقي  االتحاد  أقامه  دوري  اول  في 

املركزي لكرة السلة عام 1٩7٩ —1٩80 

من  ناديان  الدوري  في  شارك  حني 

لعب  كما  وبابل،  الحلة  ناديا  هما  الحلة 

مثل  وقتها  أجنبية  فرق  مع  الناديان 

منتخب شباب سويسرا، ومنتخب شباب 

السوفييتي،  سيسكا  ونادي  الصومال، 

أندية  مع  كذلك  موريتانيا،  ومنتخب 

السلة  كرة  عن   
ً
وفضال وكويتية،  أردنية 

فيها  تألقت  أخرى  بألعاب  النادي  تميز 

رياضية  لعبة   15 تمارس  واآلن  فرقه، 

روادها  القوى،  ألعاب  منها  النادي  في 

أبطال العراق للناشئني 17 مرة متتالية، 

األولى  املراكز  على  يحصلون  كانوا  إذ 

على مستوى العراق، كذلك حصل شباب 

تسع  العراق  بطولة  على  القوى  ألعاب 

بوكسنغ  الكك  أبطال  تألق  كما  مرات، 

االتحاد  يقيمها  التي  البطوالت  في 

للمتقدمني  بوكسنغ  بالكك  املركزي 

نجوم  تألق  أيضًا  والناشئني،  والشباب 

ونحن  األثقال،  رفع  رياضة  في  النادي 

باألشبال  املتفوقة  األربعة  األندية  من 

والناشئني على صعيد العراق، كما تألق 

في  العبون  وللنادي  التايكوندو،  أبطال 

بالتايكوندو  للمتقدمني  العراق  منتخب 

بطولة  النادي  حقق  كذلك  والسكواش، 

العراق للناشئني واملركز الثالث للشباب، 

كما أن نادي الحلة تألق في لعبة التنس، 

بالفئات  األولى  الثالثة  األندية  من  فهو 

والتجديف  السباحة  وفي   العمرية، 

كما  القدم،  وكرة  واملالكمة  واملصارعة 

وإنما  فقط  بالسلة  نتخصص  لم  قلت، 

قالت  أخرى  ألعاب  لدينا 

البطوالت  سوح  في  كلمتها 

املحلية والخارجية. 

مدرسة متخصصة 
الحلة  سلة  فقدان  سبب  *ما 

الدوري املواسم املاضية؟ 

فريقنا  السلوي،  الدوري  نفقد  لم  ـ 

نكهة  يعطيها  الدوري،  بطولة  ملح  هو 

الدوري  فقدنا  صحيح  القوي،  التنافس 

قوة  بسبب  املاضية  املواسم  لبعض 

بفرقها  زجت  التي  املنافسة  األندية 

سلة  تبقى  لكن  أجانب،  محترفني 

وتخريج  صناعة  في  األبرز   هي  الحلة 

الالعبني وملختلف األعمار.

للسلة  متخصصة  مدرسة  هناك  *هل 

في النادي؟

متخصصة  مدرسة  هناك  نعم،   -  

العمرية  الفئات  لجميع  النادي  في 

من  أكفاء  مدربني  إشراف  تحت 

باستقطاب  ومستمرون  النادي،  أبناء 

فترة  بني  نقوم  إذ  دائمًا،  الالعبني 

في  االبتدائية  املدارس  بزيارة  وأخرى 

الصغار  الالعبني  الستقطاب  املحافظة 

من أجل صقل مواهبهم.

مستلزمات النجاح
الحلة  ناشئة  عام2021   خطف  نهاية   *

بطولة الدوري.. من وراء هذا اإلنجاز؟ 

ـ قبل نهاية عام 2021 بأيام أحرز فريق 

العراق  أندية  دوري  بطولة  الناشئني 

 
ً
للناشئني، وللمرة التاسعة،  ليتوج  بطال

بجهود  جاء  اإلنجاز  وهذا  اللعبة،  لهذه 

التدريبي  والكادر  األبطال  الالعبني 

إدارة  وحرص  ومواكبة  املتخصص، 

مستلزمات  جميع  وفرت  التي  النادي 

للمرة  الفريق  بأن  علمًا  الفريق،  نجاح 

السادسة على التوالي يكون في التتويج، 

وهذا إنجاز بحد ذاته. 

*من يدعم نادي الحلة؟

ال  النادي،  تدعم  جهة  أية  توجد  ال  ــ 

وفق  نعمل  وزارة،  او  محلية  حكومة  من 

املتوفر.

*أبرز املعوقات التي تواجه النادي؟

- قلة املال وانعدام الدعم من قبل حكومة 

أنه  الحقيقة  معاناتنا،  أبرز  هما  بابل 

كان  السابق  في  النادي،  أحد  يدعم  لم 

هو  عويز  الله  عبد  املهندس  املرحوم 

خاللكم،  من  نحن،  النادي،  يدعم  من 

ووزارة  بابل  محافظة  مسؤولي  نناشد 

الذي  النادي،  بدعم  والرياضة  الشباب 

يضم نخبة جيدة من النجوم وفي جميع 

أنه  صحيح  )أهلي(..  ونادينا  األلعاب، 

إذ  باإلنجازات،  غني  لكنه  ماديًا،  فقير 

للمنتخبات  الالعبني  من  الكثير  قدم 

األعوام..  مدى  على  العراقية  الوطنية 

املاضية والحالية. 

* ماذا حقق فريق ألعاب قوى النادي في 

بطولة العرب األخيرة؟

- شاركنا في بطولة العرب أللعاب القوى، 

من  تمكنا  تسعة،  أصل  من  العبني  بستة 

تحقيق خمسة أوسمة ملونة. 

*ماسبب تهميش فريق كرة النادي؟

الفرق  من  كثير  فيه  النادي  بالعكس،  ـ 

للفئات العمرية الكروية، حيث نعمل على 

تخريج الالعبني املواهب، لكن املشاركة 

تحتاج  للكبار  بالنسبة  العام  الدوري  في 

يمتلك  ال  والنادي  مادية،  إمكانات  الى 

األموال الكافية التي تساعد في 

توفرت  ولو  الفعالة،  املشاركة 

سنكون  شك  فبدون  األموال 

بكرة  الفرق  أفضل  ضمن 

القدم. 

*هل من كلمة تودون إضافتها؟ 

-شكرًا لجمهورنا الرياضي الذي 

لكم  وشكرًا  باستمرار،  يدعمنا 

تتابع  التي  املحترمة  وملجلتكم 

األنشطة الرياضية وتسلط الضوء 

عليها.

يعد نادي الحلة الرياضي من أقدم األندية 
العراقية، فقد خّرج العديد من النجوم الذين وجدوا 

طريقهم الى املنتخبات الوطنية العراقية، وحظي النادي 
بشهرة في لعبة كرة السلة التي تسيد بطوالتها لسنوات 

عديدة، اذ كان أغلب نجوم املنتخب الوطني العراقي لكرة السلة 
ينتمون إلى هذا النادي العريق.. 

أمين سر نادي الحلة الرياضي أحمد محمد ناجي العميدي: 

بغداد/ أميرة الزبيدي

فر يقنا السلوي ملُح 
بطولة الدوري
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أساسيًا  برنامجًا  الرياضي  الغذاء  يشكل 

العبي  والسيما  الرياضية،  الفرق  لكل 

رياضي  خلق  بهدف  الوطنية  املنتخبات 

التدريبات  لخوض  وصحيًا  بدنيًا  مؤهل 

القاسية او املباريات الصعبة.

فارقًا  لالعب  الجسماني  البناء  يشكل  كما 

أساسيًا في حسم النتائج بمختلف األلعاب 

الفردية والجماعية.

 ومع كل هذه األهمية التي يحظى بها هذا 

النظام فإن الرياضي العراقي بعيد تمامًا 

مزاجه  الى  غذاؤه  يخضع  إذ  ذلك،  عن 

وما يتناوله من أطعمة يحب تذوقها بغض 

الصحي  تأثيرها  او  أهميتها  عن  النظر 

سلبًا أو إيجابًا.

 بني الرياضي العراقي واألجنبي
يقول الدكتور علي قاسم -اختصاص الطب 

النظام  تطبيق  أن  في  شك  :ال  الرياضي- 

للرياضيني أمر في غاية  بالنسبة  الغذائي 

األهمية من أجل الصحة الجيدة والحفاظ 

لهذا  الجسدي،  وتكوينهم  لياقتهم  على 

ملاذا  يتساءلون  املتابعني  من  العديد  فإن 

لياقته  على  محافظًا  العاملي  الالعب  يبقى 

من  بالرغم  امللعب  داخل  ومستواه  البدنية 

معظم  أن  هو  الجواب  السن،  في  تقدمه 

غذائيًا  نظامًا  يتبعون  العالم  رياضيي 

صارمًا كانت نتائجه البقاء فترة طويلة في 

يطبقوا  لم  العبينا  غالبية  بينما  املالعب، 

هذا النظام الغذائي املتبع.

مهم  الغذائي  النظام  أن  قاسم  ويؤكد 

تغذية  ألن  الرياضي،  حياة  في  جدا 

أي  تغذية  عن  كثيرا  التختلف  الرياضيني 

فاتباع  وقوة،  بصحة  التمتع  يريد  إنسان 

يكون  متوازنة  بصورة  الغذائي   النظام 

الحفاظ  أجل  من  لالعبني  جدا  ضروريا 

على قوة الجسم والصحة الكاملة بالدرجة 

األساس، ألن الرياضي عندما يتبع النظام 

استشارة  من  أوال  البد  الصحيح  الغذائي 

في  مساعدته  أجل  من  املختص،  الطبيب 

وضع النظام الغذائي الذي يناسبه وحسب 

غالبية  أن  والسيما  يمارسها،  التي  اللعبة 

منتخباتنا الوطنية لأللعاب املختلفة تفتقر 

الى كوادر طبية متخصصة بالتغذية.

برنامج غذائي 
من ناحيته، يشدد املدرب علي صابر على 

أهمية التغذية في حياة الرياضي، والسيما 

يصفه  الذي  الغذائي  النظام  يتبع  عندما 

أنه  الى  الفتًا  االختصاصي،  الطبيب  له 

في زمنه لم يكن هنالك نظام للغذاء، لكن 

من  يأكل  ماذا  يعرف  كان  حينها  الالعب 

اجل املحافظة على لياقة جسمه، بالنسبة 

الجيش  نادي  فريق  العبي  أحد  كنت  لي 

القدم،  لكرة  العسكري  املنتخب  ومثلت 

ولياقتي  صحتي  على  حافظت  حينها 

البدنية من خالل تناول وجبات متنوعة من 

الغذاء، لذا ظل عطائي كبيرًا داخل امللعب، 

ومع تقدم عمري مازلت أتبع نظامًا غذائيًا 

يناسبني من أجل الصحة واملحافظة على 

من  البد  الغذائي  فالنظام  جسمي،  لياقة 

اتباعه لجميع الرياضيني.

متخصص  طبيب  وجود  أهمية  على  وأكد  

بالتغذية في جميع املنتخبات العراقية، من 

فترة  وبقائه  وصحته  الالعب  لياقة  أجل 

أطول في املالعب، هذا اإلجراء أعتقد لم 

لذلك  الرياضية،  األلعاب  بعض  في  يطبق 

في  لرياضتنا  املتتالية  االنتكاسات  نجد 

البطوالت  والسيما  الخارجية،  البطوالت 

األوملبية التي لم نحقق فيها شيئًا منذ فترة 

طويلة، بل لم نحقق وسامًا أوملبيًا آخر بعد 

وسام عبد الواحد عزيز قبل نصف قرن!

رياضيونا  يخطف  أن  تمنياته  عن  وأعرب 

يحصل  لن  هذا  لكن  األوملبية،  األوسمة 

بدون تخطيط صحيح. 

ال جدال في أهمية التغذية 
الرياضية

تطبيق  إن  أحمد:  حسن  املدرب  ويقول 

شيء  لالعبني  بالنسبة  الغذائي  النظام 

الالعبون  املثال  سبيل  فعلى  للغاية،  مهم 

بدنية  بلياقة  يتمتعون  نشاهدهم  األجانب 

ويستطيعون  مميزة  وأجسامهم  عالية 

املباريات،  في  العروض  أفضل  تقديم 

املختلفة  األلعاب  في  الالعبون  وحتى 

املراكز  خطف  على  قدرتهم  مدى  نالحظ 

بفضل  ذلك  يأتي  البطوالت،  في  األولى 

التنظيم الغذائي الذي اتبعوه منذ دخولهم 

عالم الرياضة.

وأشار الى أن األندية العراقية التي تمتلك 

الغذاء  لالعبيها  توفر  أن  يمكنها  املال 

املسؤول  الطبيب  إرشادات  وحسب  الجيد 

األخرى  األندية  في  بينما  النادي،  في 

العوز املالي في  اليوجد هذا الشيء بسبب 

متخصص  طبيب  لديها  يوجد  وال  النادي، 

الالعبني  يجعل  ما  الغذائي،  الجانب  في 

بعيدين عن التنظيم الغذائي، وهذا األمر 

داخل  الالعب  لياقة  على  يؤثر  –طبعًا- 

أهم  من  الغذائي  الجانب  عمومًا  امللعب، 

العناصر في نجاح الرياضي وتألقه.  

اليوجد أي تنظيم غذائي
أي  فقال:  محمد  اسماعيل  املدرب  أما 

تنظيم غذائي هذا!! في رياضتنا العراقية 

نفسه  ويجبر  ينظم  الذي  هو  الالعب 

الوجبات،  حسب  الغذائي  التنظيم  على 

في  االختصاص  األطباء  التمتلك  فاألندية 

الجانب الغذائي، وحتى املنتخبات الوطنية 

إال  أطباء،  فيها  اليوجد  أيضا  العراقية 

ماندر.

رياضتنا  في  الغذائي  الجانب  أن  وأوضح 

لم يطبق بالشكل الصحيح، لذلك نجد أن 

الالعب اذا ما تعرض لإلصابة يبتعد كليًا 

عن املالعب بسبب بنيته الضعيفة ألنه لم 

ذلك  الى  إضافة  الغذائي،  بالنظام  يلتزم 

فإن الالعب العراقي أصبح غير قادر على 

تكملة مباراة بشوطني بسبب ضعف اللياقة 

شاهدنا  لذا  الصحيحة،  غير  والتغذية 

ملنتخباتنا  حصلت  التي  االنتكاسات 

الى  ودعا  املاضية.  الفترة  خالل  الوطنية 

املنتخبات  لالعبي  خاص  برنامج  وضع 

الوطنية، حالهم حال العبي الدول األخرى 

الذين تعودوا على النظام الغذائي واللياقة 

الالعب،  أساس  يشكالن  اللذين  البدنية 

يصبح  منهما  واحدًا  الالعب  فقد  ولو 

عاجزا عن تقديم أي شيء داخل امللعب.

)لفة فالفل(!
فيما قال املتابع الرياضي كريم محمد: إن 

النظام الغذائي املتبع للرياضيني في بلدنا 

هو )لفة فالفل والحك ربعك(! ال ننكر أن 

الغذائي،  النظام  طبقوا  الالعبني  بعض 

التنظيم!  هو  ما  يعرفون  ال  األكثرية  لكن 

الوطنية  منتخباتنا  غالبية  أن  نجد  لذلك 

البطوالت  في  أخفقت  جميعًا-  -ولأللعاب 

من  الجسم  على  املحافظة  عدم  بسبب 

اللياقة  ونقص  الغذائي  التنظيم  خالل 

البدنية التي تأتي من قوة الجسم، فغالبية 

العبي العالم يتبعون النظام الغذائي الذي 

سبيل  فعلى  كاملة،  ديمومة  في  يجعلهم 

نظامًا  يتبع  الذي  رونالدو  الالعب  املثال 

عضالت  حصيلته  كانت  محددًا  غذائيًا 

من  فبالرغم  عالية،  بدنية  ولياقة  قوية 

صدارة  في  مازال  لكنه  السن،  في  تقدمه 

بعمر  الذين  العبونا  بينما  العالم،  هدافي 

أصبح  بل  مبكرًا،  الكرة  اعتزلوا  رونالدو 

والسبب  ومدربني،  إداريني  منهم  البعض 

يعود الى عدم وجود نظام غذائي لالعبينا. 

العبينا  على  يسري  أيضًا  اليوم  والحال 

املنتخبات،  في  يلعبون  الذين  املوجودين 

البدنية  اللياقة  اليمتلكون  غالبيتهم  أن  إذ 

الغذائي،  للجانب  تنظيمهم  عدم  بسبب 

الذي هو أهم شيء في حياة الرياضي. رغم أهميتها..رغم أهميتها..
  الفرق العراقية ال تعتمد الفرق العراقية ال تعتمد 

االنظمة الغذائيةاالنظمة الغذائية

تطبيق النظام الغذائي في حياة الرياضي، عنصر مهم ألجل 
إكمال جاهزيته البدنية وإعداده السليم، فهو يمنح الرياضي 

الديمومة في ممارسة رياضته بصحة جيدة ولياقة عالية 
وتؤهله لتقديم أفضل املستويات.

بغداد/ أحمد رحيم نعمة
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يقولون إنه عالم صغير، 
لكن الكثير منا ال يزال 
غير مطلع على الكثير من 
عادات الشعوب، فعاداتهم 
وتقاليدهم وثقافاتهم 
تختلف من بلد إلى آخر، 
فضاًل عن أن تفاعل البشر 
فيما بينهم يخلق عادات 
غريبة يتميز بها كل 
مجتمع عن غيره.
الناس يختلفون كثيرًا في 
أسلوب حياتهم لدرجة 
أن ما يبدو أنه تقليد 
عرفي بالنسبة للبعض 
يبدو وكأنه فكرة غريبة 
لآلخرين.

أغرب تقاليد وثقافات الشعوب حــــــــــــول العالم

عن  موقع / أوتله
ترجمة: آالء فائق
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بعض  على  نظرة  نلقي  دعونا  لذلك 

ونتذكر  العالم،  حول  الغريبة  التقاليد 

لنا،  بالنسبة  جدًا  غريبًا  يبدو  قد  ما  أن 

قد يبدو طبيعيًا تمامًا بالنسبة للثقافات 

األخرى. والعكس صحيح!

كسر البورسلني "الفخار الصيني" 
لجلب الحظ والفأل الحسن.. أملانيا

بــ األملاني  العرف  هذا  يسمى 

أملانية  زفاف  عادة  وهو   Polterabend

تسبق  التي  الليلة  في  الضيوف  يقوم  إذ 

لجلب  الخزف  صحون  بكسر  الزواج 

التعبيرعن  يتم  الزوجني.  لزواج  الحظ 

العادة  هذه  تتوج  بفعالية  االعتقاد  هذا 

قديمة،  أزمنة  منذ  لديهم  املترسخة 

القديم"  املأثور  القول  الى  استنادًا 

الشظايا الصغيرة تجلب الحظ".

يتجمع  حني  رسمي  غير  احتفال  وهو 

أفراد العائلة واألصدقاء حول العروسني 

كأواني  الخزفية  املواد  بكسر  ويبدأون   

العشاء واملزهريات.

ذلك  بعد  العروسني  على  يتوجب  لكن 

هذا  أن  ُيعتقد  املحطمة.  األشياء  إزالة 

للزواج  السعيد  الحظ  يجلب  التقليد 

أهمية  إلظهار  األقل  على  أو  الجديد، 

العمل الجاد للزوجني.

حمل الزوجة على الفحم املحترق.. 
الصني.

تقليدًا  الصني  في  القبائل  بعض  تتبع 

ويمشي  زوجته  الزوج  يحمل  إذ  غريبًا، 

القبائل  هذه  .تعتقد  امللتهب  الفحم  فوق 

تساعد  أن  شأنها  من  املمارسة  هذه  أن 

بينما  سهلة،  طبيعية  والدة  على  الزوجة 

الجمر  على  املشي  أن  البعض  يعتقد 

املحترق قد يمنع وقوع الكوارث الطبيعية.

يختار البعض القيام بذلك عندما يتخذ 

في  األولى  خطواتهما  والزوجة  الزوج 

بناء عش الزوجية الجديد، بينما يختار 

أن  يعلمون  عندما  بذلك  القيام  البعض 

الزوجة حامل كي تسهل والدتها.

وهو  التقليد  هذا  الزوج  يفعل  ما  عادة 

على  زوجته    
ً
حامال القدمني،  حافي 

ظهره، لكن تقليدًا كهذا يبدو مؤملًا جدًا!

مهرجان القفز على األطفال في إسبانيا

يقام  كوالكو"  إلـ"  يدعى   مهرجان  في 

اإلسبانية  مورسيا  قرية  في  سنويا 
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القرد  اإلله  بطولة  بفضل  التايالنديني 

اإلله  ساعد  الذي  "هانومال"  الهندوسي 

الهندوسي "راما" في إنقاذ زوجته "سيتا" 

من قبضة ملك وحش شرير.

ويقام مهرجان لوبوري على أنقاض معبد 

العائد  الهندوسي  يوت"  سام  برانغ  "فرا 

الى حقبة الخمير قبل ثمانية قرون، وهو 

وتتجول  املدينة،  في  املواقع  أضخم  أحد 

ذلك  عادية،  بصورة  لوبوري  في  القردة 

أنها ال تخشى البشر مطلقا.

حفلة عيد ميالد القرفة.. 
الدنمارك

فمن  الدنمارك،  في  عازبًا  كنت  إذا 

وعائلتك  أصدقاؤك  يحتفل  أن  املعتاد 

بعيد ميالدك من خالل تغطيتك بالقرفة 

عندما تبلغ 25 عامًا.

يعتقد الكثيرون أن هذا التقليد يعود إلى 

الوقت الذي كان يسافر فيه بائعو التوابل 

ويظلون عزابًا. هؤالء الباعة لم يستقروا 

ملقابلة  كافية  لفترة  واحد  مكان  في 

الشريكة املناسبة.

الشعب  احتفظ  ربما  ذلك،  ومع 

لهم  يوفر  ألنه  التقليد  بهذا  الدنماركي 

بعيد  لالحتفال  ومهمة  ممتعة  طريقة 

ميالدهم.

يقومون  والكل  ممتع  شيء  كل  حسنًا، 

الشاب  يصل  حتى  التقليد  بذلك 

يتبادلون  ثم  عامًا،  لـ30  الدنماركي 

يبدو  ال  هذا  لكن  الفلفل،  مع  القرفة 

ممتعًا!

تقليد لدغة النمل املؤملة في 
البرازيل

بــــ ايضًا  املعروفني  املاوي،  لقبيلة  وفقًا 

األصليون  السكان  وهم   ،Sateré-Mawé

أمازوناس  والية  في  يعيشون  للبرازيل، 

 13،350 بنحو  سكانها  عدد  يقدر  التي 

غابات  القبيلة  أفراد  يسكن  نسمة. 

ثمة  البرازيل،  في  املطيرة  األمازون 

 
ً
رجال يصبح  ال  الصبي  أن  لديهم  تقليد 

في اعتقادهم ما لم يتمكن من الصمود 

أمام سرب من النمل الرصاصي.

النمل لديه لدغة هي األكثر إيالما  هذا 

من لدغة أية حشرة أخرى بالعالم، حتى 

أن البعض يقول إن لدغتها مؤملة وكأنها 

طلقة رصاصة.

تبدأ طقوس االحتفال عندما يضع األوالد 

الرصاص  بنمل  مليء  قفاز  في  أيديهم 

أثناء رقصهم.

فيجب  واحدة،  ملرة  يقام  ال  التقليد  هذا 

الروتني مرات عدة  بهذا  أن يمر الصبي 

اليوم  العملية.  هذه  أثناء  يبكي  ال  حتى 

الذي يتحمل فيه هذا التعذيب دون ذرف 

فيه  يصبح  الذي  اليوم  هو  واحدة،  دمعة 

 حقيقيًا.
ً
رجال

مهرجان معركة الطماطم في 
إسبانيا..

مهرجان معركة الطماطم هو أكبر معركة 

طماطم تقام سنويا في العالم، إذ يتمتع 

األصليون  السكان  وهم  فالنسيا،  سكان 

شرقي  الواقعة  بلنسي  مقاطعة  ملجتمع 

تجدها  غريبة،  وتقاليد  بثقافة  إسبانيا، 

حيث  بونول،  مدينة  في  تحديدًا  منتشرة 

يتجمع العديد من األشخاص في امليادين 

العامة والطرق من أجل االستعداد لبداية 

فيها  تستخدم  التي  الطماطم،  حرب 

كميات كبيرة من الطماطم أو البندورة، 

ويقوم الناس بضرب بعضهم بعضا بها، 

املشاركون  يجتمع  الحرب  نهاية  وبعد 

جميعهم معا لتناول الطعام.

الطماطم  املدينة  سكان  يستخدم   

فكانت  الثلج   كرة  معارك  أما  كأسلحة، 

قبل  توقفت  لكنها  عندهم،  مستمرة 

سنوات. 

عادات قبائل" األخا" في الشمال 
التايلندي

الشمال  قبائل  من  األخا  قبيلة   
ّ

عد
ُ

ت

التايلندي، ومن عاداتهم ارتداء السيدات 

واملعادن،  بالشرائط  نة  زيَّ
ُ
امل التنورات 

من  مصنوع  الرأس  على  غطاء  ووضع 

نة بمجموعة من قطع  زيَّ
ُ
امل كرات الفضة 

ومن  األلوان،  متنوع  والخرز  النقود، 

هذه  استخدام  عدم  خرى 
ُ
األ قاليد 

ّ
الت

القبيلة للكتابة؛ حيث ُيفّسرون ذلك بناًء 

خبُر أن نصوصهم 
ُ

على أسطورة قديمة ت

بالثيران،  الخاصة  الجلود  على  تبت 
ُ
ك

أكل  واجهتها  التي  الحروب  إحدى  وفي 

الغزاة هذه الجلود.

الصغيرة، يرتدي الرجال زي الشياطني 

يعود  األطفال.  فوق  ويقفزون  األصفر 

يقام   ،1620 العام  إلى  املهرجان  هذا 

الكاثوليكي  بالعيد  لالحتفال  سنويا 

دي  كاستريللو  في  كريستي"  "كوربوس 

مورسيا، وهي قرية في بلدية ساسامون، 

في  ذلك  ظهر  بورغوس،  مقاطعة 

كواحد  البريطانية  الغارديان  صحيفة 

من أغرب العطالت.

األطفال  يوضع  املهرجان،  هذا  خالل 

الذين ولدوا في العام السابق في صفوف 

مرتبة على وسائد متفرقة في شارع عام، 

بعدها يبدأ الرجال الذين يرتدون أزياء 

بالجري  غريبة  وأقنعة  زاهية  صفراء 

في الشارع والقفز فوق صفوف األطفال 

وكأنهم حواجز أوملبية.

يبعد  التقليد  هذه  أن  القرويون  يعتقد   

بعد  األطفال،  هؤالء  عن  الشيطان 

األطفال  رش  على  الرجال  يعمل  الجري 

بأوراق الورود.

مهرجان وليمة قرود املاكاك.. 
تايالند

وسط  الواقعة  لوبوري  مدينة  تقيم 

أعداد  على شرف  فاخرة  تايالند مأدبة 

في  تعيش  التي  املاكاك  قرود  من  كبيرة 

منذ  بدأت  سنوية،  لعادة  وفقا  املدينة، 

تقليد  إلى  الثمانينيات في خطوة تستند 

قديم وترمي أيضا إلى جذب السياح.

 Monkey يتضمن مهرجان بوفية القرود

كافة  املحببة  املأكوالت  تقديم   Buffet

واملوز،  البطيخ  والسيما  القردة،  إلى 

إلى  املدعوة  الحيوانات  سريعا  تلتهمها 

السياح  من  مرأى  على  الوليمة  هذه 

والفضوليني املزودين بآالت التصوير.

بمشاهدة  الناس  من  كبير  عدد  يستمتع 

هذا املهرجان السنوي، في الواقع تسافر 

املدينة  إلى  السياح  من  كبيرة  أعداد 

لحضور  الثاني  تشرين  شهر  آخر  في 

مهرجان وليمة القرود.

بمشاهدة  السنوي  االحتفال  ويبدأ 

راقصون  بها  يقوم  ممتعة  رقصات 

قرود،  شكل  على  تنكريًا  زيًا  يرتدون 

قرود  الشرف،  ضيوف  يصل  وعندما 

املكاو، يرفع الغطاء من على موائد املأدبة 

ليكشف مجموعة كبيرة من الخضراوات 

والفواكه املتنوعة املوضوعة بشكل مزين 

على املوائد.

مشاهدة القرود وهي تقفز على أهرامات 

الخضراوات والفواكه عبر املوائد لتلتهم 

ما يحلو لها أمر ممتع بكل تأكيد، ولكن ال 

شك أن مأدبة القرود السنوية هي إحدى 

أهم العادات الغريبة في العالم.

من  سكانية  أكثرية  تايالند  وتقطن 

والطقوس  التقاليد  أن  غير  البوذيني، 

في  وقديم  كبير  حضور  لها  الهندوسية 

أوساط املجتمعات املحلية.

لدى  خاصة  أهمية  القردة  وتكتسب 



في العام1٩٩2 رحل  شاب قروّي، وحيد 

مران  له  ليس  ساذج،  طبُعه  وأبيه؛  أمه 

في التعامل مع الثورة اإللكترونية وعالم 

فتى  اليسير؛  النزر  إال  وامليديا  التقنية 

االضطرابات  من  هارٌب  الخبرة  قليل 

ضعيف  األم،  بالده  في  السياسية 

الدربة  اسمه "جان كوم" مع أّمه القروّية 

مهاجرًا  األوكرانية  البيت  رّبة  الساذجة 

الى الواليات املتحدة بعد ضنك عيٍش في 

أوكرانيا،  في  األب  وتركا  األم،  بلدهما 

في  يرغب  ولم  معاندًا  األب  هذا  كان  إذ 

مشروع  كمدير  بالده  في  وبقي  الهجرة 

لهم  شعبية  بيوت  وبناء  الفقراء  إلسكان 

وتشييد املدارس واملستوصفات الصحية 

ملواطنيه وأطفالهم في قريته.

لعائلته  الوحيد  القروّي  هذا  عمر  كان   

حّط  حينما  عامًا  عشر  أربعة  وقتذاك 

في  واستقر  "اليانكي"،  بالد  في  رحاله 

كاليفورنيا  والية  ضمن  نائية  قصبة 

النزعة  من  هربًا  فيو"  "ماوننت  اسمها 

األجانب  وكراهية  للسامية  املعادية 

التي  املتحدة  الواليات  الى  النازحني 

تلك  في  انها 
ّ
سك بعض  بني  قائمة  كانت 

الوالية.

تحوي  صغيرة  شقة  في  أّمه  مع  عاش 

ضمن  عليها  حصال  نوم  ي 
َ

غرفت

تمنح  التي  الحكومية  املساعدات 

تصاب  أن  قبل  للمهاجرين 

العالم  الى  وتنتقل  بالسرطان  والدته 

اآلخر سنة 2000.

 وقبل هذا التاريخ رحل والده أيضًا سنة  

1٩٩7 ودفن في وطنه األوكراني الذي لم 

يغادره. 

حارس ليلي
عملت أّمه في ردح حياتها األميركية أّول 

إحدى  لدى  أطفال  وجليسة  مربية  مرٍة 

أسقامها،  اشتداد  رغم  الغنية  العوائل 

 
ّ

رث عمل  على  كوم"  "جان  حصل  كما 

بنفسه  يقوم  متواضع  بقالة  دكان  في 

البقالة  أرضية  وغسل  البضائع  بترتيب 

وتنظيفها يوميًا، وبعدها انتقل الى عمل 

الشركات  إحدى  في  ليلي  كحارس  آخر 

حينما تم قبوله طالبًا دارسًا في جامعة 

سان خوزيه ستيت حيث كان يدرس نهارًا 

.
ً
في الجامعة ويعمل في الحراسة ليال

العوز والضنك
عاش  الجديد؛  العالم  الى  وصوله  قبيل 

الفتى مع والدته في قرية صغيرة خارج 

العاصمة كييف في أوكرانيا معيشة فيها 

من الضنك الكثير، إذ كان مسكنه يخلو 

وأجهزة  والكهرباء  الساخن  املاء  من 

الهاتف، وبالكاد أكمل دراسته االبتدائية 

في تلك القرية، وُعرف بشغبه وشراسته 

عليه  تظهر  ولم  الطلبة،  زمالئه  مع 

التعليم  أيام  والذكاء  الفطنة  عالمات 

األساسي في بالده ومحتده أوكرانيا.

وطوال إقامته في الواليات املتحدة بدأت 

والسيما  عليه،  تظهر  الذكاء  سمات 

إلكتروني  كمهندس  بعمٍل  فاز  أن  بعد 

أنظمة  د 
ّ

بتفق وتكليفه  "ياهو"  شركة  في 

الدراسة  بني  يجمع  وكان  الدعاية، 

خلو  وبسبب  املضني،  والكدح  والعمل 

من  الكتب  يستعير  كان  فقد  جيبه 

وأصدقائه  زمالئه  ومن  العامة  املكتبة 

الى  ويعيدها  وقت  أقصر  في  ليلتهمها 

عقله  تغذية  على  صمم  إذ  أصحابها،  

وعلوم  الرقمية  التكنولوجيا  بتقنيات 

ميديا،  السوشيال  وعالم  الحاسبات 

 على املثابرة إلغناء عقله باعتباره 
َ

وجهد

وزيادة  جيبه  إثراء  باتجاه  سالكًا  طريقًا 

الفقر  عاش  الذي  وهو  املالية،  أرصدته 

املدقع والحاجة القصوى للمال يوم كانت 

الدواء  الى  الحاجة  بأمّس  املريضة  أّمه 

تكن  لم  أنها  والسيما  املكلف،  والعالج 

لها  يتيح  صحيًا  تأمينًا  تمتلك  وقتذاك 

العناية بصحتها ومواصلة العالج.

ثروة لم تكن في األحالم
وألن الحاجة أم االبتكار واالختراع  -كما 

قام   ،200٩ عام  ففي  أمثالنا-   في  يقال 

بتأسيس  أكتون"  "بريان  شريكِه   مع 

كلما أنوي االتصال بأوالدي وبناتي املوزعني في أقاصي األرض وشتاتها، 
ألجأ إلى مالذي الذي اعتدت عليه في الهاتف الذكّي وأنتخب نظام االتصال 
"واتساب" ليوصلني إلى من أحّب فيهدأ بالي وتطيب سريرتي.

طردته فيسبوك ثم عادت لتشتري 
برنامجه بـ 19 مليار دوالر!

جواد غلوم  

"واتس  الجوال  للهاتف  التراسل  برنامج 

في   
ً
تساؤال ويترجم  يعني  الذي  أب" 

اشترته  الذي  ؟؟   الجديد  ما   : العربية 

فيسبوك،  شركة   2014 فبراير/  في 

عندما   2007 عام  ه 
ْ

طردت أن  سبق  التي 

على  وصديقه  عينه 
ُ

ت وظيفة  على  م 
ّ

قد

مشروعه  وتدعم  الحياة  أعباء  تحّمل 

مثلما  االتصاالت،  عالم  في  املجاني 

أيضًا،  )تويتر(  شركة  تعيينه  رفضت 

لكنه بإصراره وقوة عزيمته حقق ثروة ال 

وأوسع  األحالم  خياالت  في  حتى  تخطر 

دوالر(  مليار   1٩( األماني  حدود  من 

تسلم دفعتها األولى البالغة أكثر من ستة 

مليارات ونصف املليار دوالر، وهو الذي 

ببضع  جيبه  يمأل  بأن  نفسه  ي 
ّ
ُيمن كان 

ويقيم  رمقه   
ّ

ليسد الدوالرات  من  مئات 

أَوده.

بينه  جرت  التي  الصفقة  أن  واملدهش 

الفيسبوك  مؤسس  وبني 

في  حصلت  قد 

البناية  نفس 

التي  البيضاء 

مركزًا  كانت 

ل  ستقبا ال

من  أمثاله 

ين  ز ملعو ا

 ، جئني لال ا

وكثيرًا ما كان يتسلم 

منها املعونات البخسة بني 

الدوالرات  من  مئات  )بضع  وآخر  حني 

وقليل من املساعدات العينية( وكوبونات 

املغتربني  ألقرانه  الداعمة  الحكومة 

وقت  وأّمه  هو  الجئًا  باعتباره  الفقراء 

 رمق أمه 
ّ

شبابه وفتوته  ليقيم أوَده ويسد

املعوزة املريضة.

خدمة املعوزين 
الدفعة  تسلمه  بعد  كوم  جان  ث 

ّ
تحد

مليارات  ستة  من  أكثر  البالغة  األولى 

مكاتب  أدخل  صباي  في  "كنت  دوالر: 

أوكرانيا  في  بوالدي  ألتصل  البريد 

مكتب  في  دوري  أنتظر  ساعات  وأبقى 

البريد، وحاملا أنتهي علّي أن أدفع أجرة 

جيبي،  يرهق  ما  الهاتفية،  الخدمات 

ودفع  املدقع  الحال  هذا  فإن  أخفي  وال 

ريحني كانت 
ُ

الدوالرات من أجل مكاملة ت

املجانية  الهاتفية  الخدمة  البتكار  سببًا 

في الواتساب؛ لهذا عزمت على مساعدة 

مجانية  بصورة  الواتساب  مستخدمي 

ابتكرت  ما  تحميل  في  ونجاحي  وسعِيي 

عام  امتلكته  الذي  )اآليفون(  جهاز  في 

ضمن  وهذه  األنفس،   
ّ

بشق  200٩  /

على  الفيسبوك  إدارة  على  شروطي 

إعالنية  دعايات  وبدون  مجانيًا  إبقائه 

مفرطة بعد عقد الصفقة، عسى أن أوفق 

وها  عنهم؛  وأخفف  املعوزين  خدمة  في 

أنا حققت ما أريد، وكم أسعد حينما أرى 

خدماتي  من  يستفيدون  املاليني  مئات 

الهاتفية بال مقابل مادي، فأنا اآلن رغم 

الحياة  أعشق  زلت  ما  ثرائي 

البسيطة التي كنتها في 

رحيلي  قبل  بالدي 

الواليات  الى 

وهل  املتحدة؛ 

أّمي  أنسى 

مألت  التي 

من  ودفاتر  وقرطاسية  أقالمًا  حقيبتي 

الى  أضطر  ال  حتى  أوكرانيا،  مكتبات 

بالعالم  مهجري  في  غاٍل  بسعر  شرائها 

الجديد.

أن  فكرة  رأسي  في  تختلج  ما  كثيرًا 

املبدع – فنانًا كان أم أديبًا ، مخترعًا أم 

العلم  حقول  من  حقل  أّي  في  مكتشفًا، 

 
ّ
إال واالبتكار  اإلبداع  قمة  الى  يصل  ال   –

الفاقة،  مرارة  وتذّوق  الفقر  عاش  إذا 

اإلبداعي  الفردوس  ذلك  الى  يصل  وقد 

الفقر  ألن  إليه؛  يصبو  الذي  واالكتشاف 

واألديب  واملخترع  العاِلم  يعطيان  والعوز 

والفنان دفعًا وزخمًا أعلى بكثير ممن ال 

يعيشون معاناة الفاقة."

 هذا هو حال السيد األوكراني "جان كوم"  

الشكر  وافر  له  م 
ّ

أقد الذي  حديثنا  مثار 

نسلي  صوت  سمعت  كلما  واالمتنان 

وأحفادي وأروني شكلهم وجهًا لوجه عبر 

في  ذخيرتي   
ّ

كل وهم  اإللكتروني  اللوح 

الحياة ولو استقروا في أقاصي األرض.

مؤسس برنامج التراسل "واتس مؤسس برنامج التراسل "واتس 
أب".. من الفقر المدقع إلى الثراءأب".. من الفقر المدقع إلى الثراء
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في  التدخل  إلى  تدفعها  نجاة  غيرة 

سواء  اليومية،  زوجها  حياة  تفاصيل 

أكانت في البيت أم العمل، وحتى أحاديثه 

ومحل  مرصودة  وزوجاتهم  أقاربه  مع 

شك من قبلها إلى الحد الذي  دفع زوجها 

كل  على  الشديدين  والحرص  التقيد  إلى 

كلمة أو تصرف قد يثير الريبة والشك من 

زوجته، وهو الذي يخشى على مشاعرها 

جراء  من  تخدش  أن  من  وأحاسيسها 

منه،  تبدر  مقصودة  غير  كلمة  أو  سلوك 

دون  الشديد  حرصه  يحل  لم  ذلك  مع 

التي  الغيرة  تلك  الزوجة،  غيرة  استمرار 

فقد  بسببها،  زوجها  تخسر  أن  كادت 

ضاق ذرعًا بتصرفاتها وغيرتها املجنونة 

التي قلبت حياته إلى جحيم. 

إنما  فقط،  باملرأة  الغيرة  ترتبط  ال 

تصيب الرجال أيضًا، وهناك أنماط من 

أو  زوجته  على  الزوج  غيرة  منها  الغيرة، 

تفتقد  التي  الوظيفية  الغيرة  أو  العكس، 

الغيرة  أو  املشروع،  اإليجابي  التنافس 

بني  والحظوة  الوجاهة  من  املجتمعية 

يعني  باإلنسان،  املحيط  املجتمع  أوساط 

تكون محبوبًا وذا حظوة، فهذه رحمة  أن 

اجتماعية  تربية  وحسن  العاملني  رب  من 

ترسخ القيم اإلنسانية بني أفراد املجتمع 

العراقي. 

 أنواع الغيرة
صحية-:  موظفة   – قاسم  ندى  تقول 

"مررت بمواقف متعددة من الغيرة، فقد 

من  كثيرًا  علي  تغار  صديقة  لي  كانت 

خشية  بي،  األخريات  صديقاتي  اهتمام 

ما  وكثيرًا  عنها،  وأبتعد  لهن  أتقرب  أن 

لي  تسبب  املفضوحة  الغيرة  هذه  كانت 

حرجًا مع الزميالت في العمل، أتذكر في 

مجموعة  مع  أتحدث  كنت  املرات  إحدى 

مفاجئ  بتصرف  فقامت  الزميالت،  من 

املجموعة  بني  من  سحبتني  إذ  أحرجني، 

غير  بطريقة  معهن  الحديث  وقطعت 

لكنه  واضح،  انزعاج  على  تدل  حضارية 

غير مبرر ".

إفهامها  إلى  "سعيت  قاسم:  توضح 

بقية  مع  وحديثي  عزيزة  صديقة  بأنها 

الصديقات ال يعني انفصالي عنها أو أني 

سأتخلى عن صداقتها".

الغيرة املدمرة
 – محسن  محمد  ابتهال  تؤكد  فيما 

موظفة-  أن "الغيرة موجودة في كل مكان 

أشخاص  عند  تكون  وقد  زمان،  وكل 

أو  مستلزمات  من  شيء  ينقصهم  ال 

كماليات الحياة، مثلما هي موجودة عند 

تلك األشياء،  الذين يفتقدون  األشخاص 

فالشخص املصاب بالغيرة يستشعر تلك 

ممن  واألصدقاء  األقرباء  من  الغيرة 

وهو  سواء،  حد  على  يحبون  أو  يكرهون 

ال  أنانيًا  شخصًا  منه  يخلق  الذي  األمر 

يحب سوى نفسه ".

أن   جامعية-  طالبة   – نعمان  سالي  وترى 

ارتبطت  إذا  والسيما  مدمرة،  "الغيرة 

تكون  ما  كثيرًا  إذ  العاطفي،  بالجانب 

املشاعر  مستنفرة  العاشقة  املرأة  فيه 

قد  اآلخر  من  سلوك  ألي  ومترصدة 

يثير  العاطفية  للعالقة  خدشًا  فيه  ترى 

ما  إذا  الظنون  هاجس  ويشعل  الشكوك 

لتصل  الظنون،  تلك  تنمي  بأدلة  اقترن 

وتكون  الطرفني،  بني  التصادم  حد  إلى 

للجانب  مدمرة  الحالة  هذه  في  الغيرة 

العاطفي ".

الغيرة الوظيفية 
ويعتقد محمد جمال العاني – موظف- أن  

"الغيرة ال تتحدد فقط بني الرجل واملرأة 

بوصفهما زوجًا وزوجة، وإنما تتعدى هذه 

األخرى،  الحياة  مجاالت  إلى  العالقة 

-على  فهناك 

سبيل 

بعض  نرى  إذ  الوظيفية،  الغيرة  املثال- 

في  لهم  زمالء  من  يغارون  األشخاص 

أو  االقتصادي،  وضعهم  من  الوظيفة 

موقعهم الوظيفي، أو حتى من كتاب شكر 

من  زميل  بحق  املسؤول  من  ثناء  كلمة  أو 

الزمالء ".

الغيرة بني األبناء 
لخمس  أم   – عبد  رضا  كريمة  وأشارت 

من  عالية  درجة  على  موضوع  إلى  بنات- 

األبناء،  بني  الغيرة  وهو  أال  الحساسية، 

ابنتي  عند  األمر  هذا  "ملست  قالت:  إذ 

األكبر  أخواتها  من  غيرتها  في  الوسطى 

من  الرغم  على  عمرًا،  منها  واألصغر 

كبارًا  التعامل  في  بينهن  أفرق  ال  أني 

حسابًا  شيء  لكل  وأحسب  صغارًا،  أو 

الحساسية  أثير  ال  حتى  ماديًا  أو  عاطفيًا 

أحب  أني  تدعي  ما  دائمًا  لكنها  بينهن، 

أفضلهن  وأني  منها،  أكثر  األخريات 

واهمة،  بأنها  لها  أوكد  ما  ودائمًا  عليها، 

وأنها  صحيحة  غير  افتراضات  هذه  وأن 

ستعرف الحقًا أني أحبهم جمعيًا."

ال منطق في الغيرة 
أن  حرة-  أعمال   – عزيز  غيث  ويعتقد 

"الغيرة حالة ال منطقية ألنها تستند إلى 

حقائق،  إلى  تستند  وال  وظنون  شكوك 

لشخص  ذهنية  تصورات  مجرد  فهي 

وتفسيرها  مشاهداته  فهم  في 

الذي  الوهمي  تصوره  وفق 

قد يدفعه إلى رد فعل متهور 

يعود بنتائج عكسية ويتسبب له بمشاكل ال 

قبل له بها، كان باستطاعته أن يتجنبها لو 

فكر بهدوء وبعقل متزن."

تهديد لكيان األسرة

عبير  االجتماعية  الباحثة  تؤكد  فيما 

محمود أن الغيرة إحساس ال يقتصر على 

جنس دون آخر، فهي موجودة لدى الرجل 

لدى  الغيرة  ترتفع  بالطبع  لكن  املرأة،  أو 

النساء ألنهن بطبعهن عاطفيات، ومع أن 

حبها  نتيجة  الزوجة  لدى  تحصل  الغيرة 

مرض  إلى  تتحول  قد  لكنها  لزوجها، 

يؤذي طرفي العالقة الزوجية.

وأمومتها-  -بأنوثتها  املرأة  أن  املؤكد  ومن 

يمكن  وال  جدًا،  وحساس  رقيق  مخلوق 

تعبر  فإنها  لهذا  غيرتها،  تخفي  أن  لها 

الغيرة في بعض األحيان بشكل  عن هذه 

سلبي، فتفتعل املشاكل واألزمات وتختلق 

أمورًا تؤدي في النهاية إلى تهديد العالقة 

ال  األزواج  بعض  أن  والسيما  الزوجية، 

يتفهمون طبيعة النساء وغيرتهن الزائدة.

نجاة عبد الحسني، موظفة في مركز 

مرموق وتعيش حياة زوجية سعيدة 

ومرفهة، تحب زوجها جدًا، لكنها تغار 

عليه بشكل ال يصدق.

قـــد تدمـــر الســـعادة 
الزوجية! 

فكرة الطائي                 
الغيرة



ومن  آخر  إلى  فرد  من  مفهومها  يختلف 

كنت  إذا  ذلك،  مع  أخرى.  إلى  ثقافة 

الشيخوخة،  نحو  وتتجه  جيدة  بصحة 

فسيراودك هذا التفكير في وقت متأخر 

من حياتك.

عندما يحني ذلك الوقت، ستشعر وكأنك 

اصطدمت بصخرة الواقع، او انك عالق 

تطرأ  التي  التغييرات  على  معتاد  وغير 

على جسمك وعقلك وحياتك، اما اذا لم 

حددتها  التي  األهداف  أنجزت  قد  تكن 

لنفسك من قبل، فقد تشعر حينها بخيبة 

أمل وفشل اليطاقان.

يشعرون  الذين  وحدهم  ليسوا  البشر 

باإلحباط في منتصف عمرهم؛ فالقرود 

فقد  كذلك.  باإلحباط  تصاب  ايضًا 

البشرانيات )القردة  أظهرت دراسة أن 

سلبية  مشاعر  من  أيضًا  تعاني  العليا( 

في منتصف العمر. 

ملاذا  هو:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 

العمر؟  منتصف  في  سعادتنا  تتناقص 

أكبر  ملخاطر  تعرضنا  هو  ذلك  وجواب 

بعد ذلك. فغالبًا ما تكون هذه هي السن 

وعائليًا،  وظيفيًا،  فيه  نستقر  الذي 

محظوظني(.  كنا  )إذا   
ً
منزال نشتري 

لكنها أيضًا السن التي يمكن أن نتعرض 

فيها لجملة انتكاسات مهنية أو قد يكون 

يلقي  الذي  األمر  عمل،  بال  البعض 

بظالل سلبية على الفرد في تلك املرحلة 

العمرية.

عن  ننفصل  قد  ايضًا  العمر  هذا  في 

من  نعاني  وقد  أبوينا  نفقد  وقد  شريكنا 

مشاكل صحية أكثر. مع ذلك، فإن تعاسة 

عزى بالكامل 
ُ

منتصف العمر ال يمكن أن ت

ملواقفنا، فالظروف املحيطة بنا لها دور 

كذلك.

منتصف العمر وتحقيق األهداف
تبدأ   ،18 سن  بعد  أنه  األبحاث  تظهر 

سعادتنا في االنخفاض وال تتعافى حتى 

منتصف الستينيات.

التفكير في الحياة  يقال إن من األفضل 

كسلسلة من االحتماالت بدل التفكير بها 

انجازها  علينا  يفترض  مهام  كسلسلة 

رغمًا عنا.

الناس  بعض  هناك  أن  هي  الحقيقة 

يحققوا  لم  وهم  العمر  منتصف  يصلون 

ثم  الحياة.  من  يريدونه  ما  كل  بعد 

يسألون أنفسهم، ما الذي سيحل بنا بعد 

منتصف العمر؟ 

لحسن الحظ، ثمة أشياء يمكنك القيام 

 
ً
بها لتحسني حياتنا وجعلها أكثر اكتماال

بعد إضرابات منتصف العمر:-

افعل األشياء التي تحبها
اللحظة، ربما تكون قد أعقت  حتى هذه 

املهام  من  بالعديد  ومررت  كثيرًا  نفسك 

منها محاولتك توفير بعض املال للعائلة، 

اوالدك  تربية  على  الدائم  حرصك 

واشتغالك  الكليات  أحسن  وادخالهم 

والديون  القروض  لسداد  بوظيفتني 

املترتبة عليك.

اآلن بعد أن وصلت إلى منتصف العمر، 

لنفسك  وقتك  لتكرس  الوقت  حان 

اكثر.  الشخصية  بأمورك  وتهتم 

ثم  أردتها،  طاملا  التي  األشياء  افعل 

سوف  وتصفحها،  قائمة  بعمل  قم 

بالتنفيذ  شعورًا  ذلك  يمنحك 

واإلنجاز.

الرجال  بعض  يميل  ملاذا  عجب  ال 

إلى شراء سيارات فخمة، لقد وصلوا 

أخيرًا ملرحلة من حياتهم، تمكنوا من 

خاللها من تحمل التكاليف والسماح 

ألنفسهم بشراء شيء طاملا حلموا به. 

أنا ال أقول إنك بحاجة لشراء سيارة، 

ولكن بالتأكيد اختر األشياء التي طاملا 

حلمت القيام بها.

امض بعض الوقت مع عائلتك وأحبائك

افراد عائلتك هم األشخاص الذين 

جوهر  هو  هذا  أجلهم.  من  تعيش 

الحياة. إذا كانت حياتك مشغولة 

على  العثور  من  تتمكن  قد  جدًا، 

منتصف  في  الوقت  من  مزيد 

افراد  مع  الوقت  بعض  اقض  العمر. 

في  الخارج  إلى  اصطحبهم  اسرتك. 

عالقاتك  عزز  مستحقة،  واجازة  نزهة 

وجودك  اجتماعية،  كائنات  الناس  بهم. 

يجعلك  تحبهم  الذين  األشخاص  مع 

اكثر سعادة.

ساعد اآلخرين
األمر  يتعلق  عندما  بعد  األوان  يفت  لم 

عن  النظر  بغض  اآلخرين.  بمساعدة 

في  الناس  من  للكثير  إحسانك  مدى 

ليس  العمر  منتصف  فإن  حياتك،  بداية 

سببًا للتوقف. كلما ساعدت الناس، كلما 

شعرت بالتجدد والسعادة.

ابتسم قدر املستطاع 
لالبتسامة تأثيرات مدهشة عليك وعلى 

لصحتك  مفيدة  فاالبتسامة   اآلخرين. 

الشعور  على  وتساعدك  مزاجك  وتعزز 

فرصة  كل  في  ابتسم  لذا،  بالسعادة. 

تتوفر امامك.

ممارسة التمارين الرياضية
جدولك  في  للتمرين  حيزًا  وجدت  إذا 

تمارس  لم  إذا  لك.  مفيد  فهذا  اليومي، 

الرياضة سابقًا النشغالك بأمور الحياة، 

التمرين  للبدء.  بعد  األوان  يفت  فلم 

التي  األشياء  أهم  أحد  هو  الرياضي 

على  للحفاظ  بها  القيام  عليك  يجب 

الرياضة  أن  املعروف  من  سليمة.  صحة 

اإلندورفني  هرمون  يطلقان  والحركة 

ويقلالن من التوتر، وكل ذلك سيساعدك 

.
ً
على أن ترفل بحياة أكثر اكتماال

تمتع بنظام غذائي صحي
الطعام  أهمية  مدى  جميعًا  نعلم 

فإن  ذلك،  مع  وعقولنا.  ألجسامنا 

الكافي  الوقت  يمتلك  ال  معظمنا 

ما  وغالبًا  الغذائي  لنظامه  للتخطيط 

  junk foodالـ بوجبات  أجسامنا  نمأل 

السريعة أوال ننظم فترات اكلنا، أو نادرًا 

ما نستهلك الفيتامينات واملعادن وما إلى 

ذلك.

املناسب  الوقت  هو  العمر  منتصف 

إلجراء تغيير في حياتنا، كان يجب علينا 

ناشدنا  إذا  طويل.  وقت  منذ  إجراؤه 

الصحة والشباب املتجدد، فغّير نظامك 

الغذائي لنظام صحي.

ابحث عن طرق خاصة بك إلدارة التوتر

حياتنا.  في  ضغوطات  جميعًا  لدينا 

يعدها  وبعضنا  طبيعية  يعدها  بعضنا 

متعبة. تعلم طريقة إدارة كل ضغوطاتك. 

التوتر.  من  تخلص  السعادة،  اردت  فلو 

وقد يساعدك الركض والهرولة صباحًا 

أو  كتاب  قراءة  اليوجا،  ممارسة  أو 

على  لديك  املفضلة  للموسيقى  االستماع 

تخفيف توترك.

في منتصف العمر ..
هل ثمة متسٌع للسعادة؟

ترجمة: آالء المصلح

عن موقع/سيكولوجي تودي، هينبيكيد 
د. أندريا برانت وإليزابيث سكينر

كثير من الناس ال يدركون مدى صعوبة مرحلة  منتصف العمر، فهي مرحلة انتقالية 
تبدأ من سن الـ40 إلى 65، بحيث يختلف منظور الشخص لألشياء والوقائع ويختلف 

تعامله معها، وكأنه يقوم بتكوين شخصيته من جديد.
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رجاء الشجيري 

املصممان  قدم  السبعينيات،  في  التشكيلي  الفن  إلى  باإلشارة 

مليئة  مجموعة  ريموندي  وروبرتو  أكويالنو  توماسو  اإليطاليان 

عالم  انجراف  في  والسيما   "Art as Fashion" التشكيلية  بالتكوينات 

على  استحوذ  قد  اتجاه  وهو  الحداثة،  بعد  ما  عوالم  في  التشكيل 

عامي  في  الصادرة   مجموعتهما  أظهرته  ما  هذا  معا.  أفكارهما 

2011 و  2013. لم يتخذا تفاصيل معينة من حيث ثنيات القماش او 

قصاته، بل كانا تحت تأثير ألوان وأشكال فن كليمت،  إذ كان  اللون 

كليمت،  جوستاف  من  وريموندي  أكويالنو  أخذهما  اللذين  والنمط  

كاستلهامهما للنقوش املرسومة على خامة القماش، الذي حبذاه أن 

بوضوح  ترى  أن  يمكنك  املجموعة  هذه  في  العارضات.  جسد  يغلف 

"املرحلة  املشهورة   كليمت  مرحلة  من  مستوحاة  جميعًا  الفساتني  أن 

كان  الغالب  في  التي  املدهشة،  النقوش  تلك  تعكس  التي  الذهبية"، 

استخدمها  -التي  النقوش  تلك  وبعض  مذهبة،  بأصباغ   يرسمها 

التي  والزهور  الطبيعية  املناظر  من  مستوحاة  كانت   املصممان- 

وظفها  كليمت كأجزاء من ضمن جدارياته ولوحاته الكبيرة، لكنها 

جميعا كانت تتوحد لتتمتع بهذا النسيج املميز.

مجموعات  أكثر  من  بعض  هي  أعاله  املذكورة  الثالث  الفساتني 

لوحات  مع  مباشر  بشكل  جميعًا  الثالث  وتتوافق  ثراًء،  ريموندي 

 Holofernes جوديث   لوحة  تمثل  فهي  )الوسط  لكليمت  متعددة 

ا بعمل كليمت 
ً
1٩01 أو Danae1٩07(.  كان املصمم  ريموندي مفتون

الصورة  من  تخرج  كليمت  فتيات  يرى  أن  "أراد  أنه   حتى  ونقوشاته 

لتتحدث."

التشكيل.. وجه آخر لألز ياء..

أكويالنو 
ور يموندي مع  
كليمت

ART &
 FASH

IO
N
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الــــــــواحــــــــةالــــــــواحــــــــة

املشهور  التركي  الطبق  هذا  يمتاز 

في  ويقدم  الشهي،  والطعم  بالتنوع 

ملا  التركية املشهورة  املطاعم  الكثير من 

الغذائية  والعناصر  الفوائد  من  يحتويه 

التغيير  املمكن  من  كذلك  املتنوعة، 

الدجاج  استبدال  او  املعكرونة،  نوع  في 

وكذلك  الناعمة،  او  الكبيرة  بالقطع 

الكثير  على  يحتوي  الذي  السلطة  طبق 

إضافة  نستطيع  التي  املكونات  من 

املعكرونة  واملرغوب.  واملتنوع  الجديد 

وتعتبر  بالنشويات،  الغنية  األغذية  من 

التي  للكربوهيدرات  ممتازًا  مصدرًا 

على  تحتوي  كما  بالطاقة،  الجسم  تزود 

يعطيك  ما  السوائل،  من  عالية  نسبة 

بتأمني  وتقوم  بالشبع ملدة أطول،  شعورًا 

لضمان  الدماغ  إلى  "السيروتونني"  مادة 

الشعور بالشبع والراحة.

املكونات :

مع  مفروم  دجاج  صدر  كيلو  نصف   -1

شرائح  او  مكعبات  )مقطعة  خروف  لية 

حسب الرغبة(.

2- فصا ثوم مبروشان. 

3- بصلة مفرومة ناعمًا. 

اسود  وفلفل  )ملح  الدجاج  تتبيلة    -4

دجاج  وبهارات  وكاري  جافة  وكزبرة 

وكمون وسماق وعصير ليمونة(. 

5 - كيس معكرونة )النوع حسب الرغبة(. 

وكاري  وملح  )كركم  املعكرونة  تتبيلة   -6

من  وقليل  ثوم  وبودرة  بصل  وبودرة 

البقدونس املفروم(. 

حسب  )املكونات  خضار  سلطة   -7

الرغبة(. 

طريقة اإلعداد : 

1- توضع كمية من املاء في قدر على النار 

يغلي، ثم  امللح ويترك حتى  مع كمية من 

وتترك  كركم  رشة  مع  املعكرونة  تضاف 

وتصفى  النار  من  وترفع  تنضج  حتى 

ال  حتى  البارد  باملاء  وتغسل  مباشرة 

تعجن وتوضع جانبًا . 

زيت  من  قليل  يسخن  مقالة،  في   -2

الزيتون ويحمس البصل ويقلب ويضاف 

ثم  ملح،  رشة  مع  املكونات  وتقلب  الثوم 

كاألعياد  السعيدة  العائلية  والجلسات  السعيدة  واملناسبات  باألفراح  البسكويت  طبق  يرتبط 

ليصبح  إليه  واللذيذة  الجديدة  املكونات  وإدخال  إعداده  على  العوائل  وتحرص  واالحتفاالت، 

مذاقه اطيب وأكثر استحسانًا ألفراد األسرة. اليوم سيكون لـ )دبس  التمر( دور البطولة في 

هذا الطبق، فكما هو معروف فإنه من أهم املنتجات الغذائية املفيدة للجسم بوجه عام، ويعمل 

على إمداد الجسم باملزيد من الطاقة، كما يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية 

الغذائية  العناصر  على  احتواؤه  وأيضا  أساسية  بصورة  الجسم  إليها  يحتاج  التي 

املهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم ومعالجته لفقر الدم )األنيميا(، كما 

أنه يقي من بعض أمراض السرطان ويخفض نسبة الكولسترول 

السيئ في الدم، اضافة الى تقوية ودعم مناعة الجسم. 

املكونات : 

1- نصف قالب من الزبدة. 

2- نصف كوب من دبس التمر. 

3-  بيضتان. 

4- كوبان ونصف الكوب من الطحني املنخول، 

5- رشة ملح. 

6- ملعقة كبيرة من البيكنك باودر. 

7- ملعقة صغيرة من الدارسني )القرفة(.

8- ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة )حسب الرغبة(.

٩- ثالث مالعق كبيرة من السكر. 

10- لوح شكوالتة وعلبة قشطة صغيرة. 

طريقة اإلعداد : 

1- في وعاء زجاجي عميق نضيف الزبدة مع السكر والدبس ونخفق املزيج بالخفاقة الكهربائية 

او اليدوية )الويكس( ونستمر بالخلط كي يتضاعف حجم الخليط ويصبح فاتح اللون.

2- نضيف البيض ونخفق مع رشة امللح ونضيف الزنجبيل ونستمر بالخلط.

3- نضيف الطحني مع البيكنك باودر والدارسني الى املكونات السابقة ونخلط املزيج بامللعقة 

حتى يتجانس ويكون العجني طريًا تمامًا. 

او أكثر حتى يتماسك ويسهل تشكيله. نخرجه  4- نضع العجني في الثالجة ملدة نصف ساعة 

من الثالجة ونقسم العجينة  إلى أربعة أجزاء ونمد كل جزء بالشوبك ويفتح بسمك متوسط ثم 

يقطع بالسكني بالشكل الذي نرغبه. 

متوسط  فرن  في  ونخبزها  البسكويت  حبات  ونصف  فرن  صينية  في  زبدة  ورقة  نفرش   -5

الحرارة ملدة ربع ساعة وتخرج من الفرن وتترك لتبرد تمامًا.

6- في قدر على النار نضيف الشكوالتة املقطعة مع القشطة وتخلط على نار هادئة حتى تتكون 

صلصة شكوالتة ذائبة.

وتبرد  تجف،   حتى  جانبًا  وتترك  الشكوالتة  صلصة  في  البسكويت  حبات  من  جزءًا  نغمر   -7

الصلصة وتصبح مالصقة لحبات البسكويت.

بسكويت البندق

نضيف صدر الدجاج ونقلبه حتى ينشف 

ماؤه.

3- نضيف بهار تتبيلة الدجاج كلها وتقلب 

املفروم  البقدونس  ونضيف  بامللعقة 

ونقلب ونرفع من النار.

املكونات  حسب  السلطة  نحضر   -4

املتوفرة لدينا. 

5- في مقالة كبيرة نسخن كمية من زيت 

البهارات  ثم  املعكرونة  ونضيف  الزيتون 

معًا  املكونات  تمتزج  حتى  جيدًا  ونقلب 

وترفع من النار. 

من  كمية  نضع  التقديم:  صحن  في   -6

والترتيب  والسلطة  والدجاج  املعكرونة 

وتقدم حسب الرغبة.

 الكمية تكفي 5 أشخاص  

إعداد وتصوير : تغريد العبدلي 

 الكمية تكفي 10 أشخاص  

توڤاك دونياسي

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

 قل 
 وال تقل

مقهى سبع..

هــو أشــهر مقهــى فــي تاريــخ بغــداد ، وأول مســرح تأســس فيهــا 

، موقعــه فــي امليــدان عنــد تقاطــع بدايــة شــارع الرشــيد مــع 

ــي.... ــراي العثمان ــى الس ــؤدي إل ــارع امل الش

كان اســمه مقهــى الشــروق وعــرف باســم ســبع نســبة لوالــد 

صاحبــه عبــد الجبــار ســبع، الــذي أســس ملهــى ليالــي الصفا في 

ــة  ــة الصالحي منطق

ومقهــى  بالكــرخ. 

مقهــى  أول  ســبع 

مســرح  فيــه  شــيد 

الهــالل،  وملهــى 

ظهــرت  حيــث 

املالهــي ألول مــرة 

ســنة  بغــداد  فــي 

بعــد  أي   ،1٩0٩

الدســتور  إعــالن 

عــام  العثمانــي 

وفــر  الــذي   1٩08

الحريــات.  بعــض 

صاحــب  قــام 

بجلــب  املقهــى 

مــن  املطربــات 

الشــام،  و  مصــر 

وقــام ســبع أول األمــر بصــف ألــواح خشــبية وســط حديقــة 

ــد  ــف، وق ــي الصي ــطح ف ــوق الس ــرح ف ــبه مس ــه ش ــى وجعل املقه

غنــت فيــه أم كلثــوم عــام 1٩32، وكان مــن رواد املقهــى الشــاعر 

ــي  ــي ف ــود الكرخ ــال عب ــره امل ــا ذك ــاوي كم ــي الزه ــل صدق جمي

قصائــده... إحــدى 

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطة

العراقي  الرسم  فن  1-مؤسس 

راحل

نباتات  من  جزم،  حرف   -2

االهوار 

3-للنداء، )م(، حرف عطف 

4-علم مذكر 

5-صاحب الصورة مطرب عراقي 

اثرية  دولة  االشجار)م(،  6-من 

قديمة

7-فنان عربي قدير

8-من االلوان، تلسكوب فضائي

٩-علم مؤنث، حرف نصب

10- شاعر عباسي

1-خل 

2-فنانة عربية 

3-رائحة طيبة 

4-العب كرة قدم عراقي سابق، جوهر 

5-جاهل ,من الجسيمات 

6-من املذنبات)م( حرف جر 

7-تلبسه النساء، رتبة عسكرية 

8-طليق، من االمراض 

٩-كراديس)مبعثرة(، سيئ باالنكليزية  

10-عنصر كيميائي, عاصمة ايرلندا.

قل: ورد علينا كتاٌب، ووردت علينا بضاعة؛ 
وال تقل: وردنا كتاٌب، ووردتنا بضاعة.

علــى الرغــم مــن مغــادرة العــرب األندلــس، فــإن 

طبقــًا عربيــًا تســلل إلــى قلــوب اإلســبان مــن 

تلــك الحقبــة التاريخيــة فلــم يغــادر موائدهــم 

إلــى اليــوم.

أيــام  مــن  الباييــال  طبــق  قصــة  تــدور 

القصــور،  وموائــد  األندلســية  الخالفــة 

فبعــد أن يــأكل امللــوك واألمــراء األندلســيون 

الســمك  مثــل  األنفــس  مــا تشــتهي  مــن كل 

ــة  ــع بقي ــم وض ــاج واألرز، كان يت ــم والدج واللح

األكل ليأكلــه الفقــراء، بعــد أن يكــون قــد اختلــط األرز بالســمك 

والدجــاج واللحــم، فأصبحــت الباييــال، أو البقيــة، التــي اشــتق 

.)La Paella( لفــظ بعــد-  منهــا -فيمــا 

ــد  ــخ فوج ــى املطب ــل إل ــيني دخ ــكام األندلس ــد الح ــال إن أح ويق

ــألهم  ــذا، وس ــده لذي ــه ووج ــم، فتذوق ــون طعامه ــدم يتناول الخ

عــن اســم األكلــة، فقالــوا لــه إنهــا "مجــرد بقيــة"، أي بقايــا 

الطعــام تــم مزجــه فــي صحــن واحــد، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبح 

ــق  ــه الطب ــدوا ل ــني أن يع ــن الطباخ ــب م ــي يطل ــم األندلس الحاك

ــها األرز. ــا، أساس ــة بذاته ــة قائم ــت أكل ــى أصبح ــه، حت نفس

وبغــض النظــر عــن التفاصيــل الدقيقــة لقصــة صناعــة الطبــق، 

فــإن الباييــال دليــل قــوي علــى عظــم تأثيــر العــرب املســتمر فــي 

األندلــس ثقافيــًا واجتماعيــًا، حتــى غــدا أشــهر وأفضــل أطبــاق 

إســبانيا اليــوم مــن بقايــا موائــد األندلســيني ســابقا.

طبق الباييال اإلسباني"
طبخة وحكاية..

هــي عبــارة عــن رقيــم دائــري عثــر عليــه هنــري اليــارد فــي تــل قوينجــق عــام 1845 ضمــن مكتبــة 

ــة 4/3  ــي ليل ــؤرخ ف ــا، م ــطرالبًا قديم ــد اس ــة ويع ــة معروف ــدم أداة فلكي ــل أق ــوربانيبال ، يمث آش

كانــون ثانــي عــام 650 ق.م وهــو منقــول عــن روايــة أقــدم لشــاهد عيــان عــاش عــام 3300 ق.م 

عــن كويكــب يبلــغ طولــه ميــال واحــدا مــر عبــر ســماء الشــرق األوســط واصطــدم بــاألرض 

ودمــر مليــون كيلومتــر مربــع، وحــدد موقــع االصطــدام فــي زمننــا الحالــي فــي بلــدة كوفيلس 

فــي جبــال األلــب النمســاوية وهــو معــروض األن فــي املتحــف البريطانــي.

خريطة النجوم السومرية



فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 

وهللا اعلم

الجــدي HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالقوسالحــوت

من يرغب في تحسني عمله أو االنتقال  

إلى عمل جديد أو البدء بمشروع عمل، 

األجواء تسمح وتساعد على ذلك، على 

الضاغط.  النفسي  الشعور  من  الرغم 

الكثير منكم يحصل على مكافأة مالية 

أو ترقية وظيفية.

ويبدو  املالي  الجانب  بتحسني  كثيرا  نهتم 

ميزانيتنا  تعرض  نتيجة  القلق  علينا 

نسعى  لنا.  امللزمة  النفقات  من  للكثير 

هذا  في  حضورنا  وتأكيد  وجودنا  لتعزيز 

الجانب بقوة. نقترب بشكل كبير من فرص 

االرتباط بهذه الفترة املهمة جدًا.

في  االجتماعية  الناحية  تتعزز 

اهتمامكم وتبدون أكثر تحررًا مع رغبة 

الشخصية.  أموركم  بمتابعة  كبيرة 

التعامل  عند  املرح  من  الكثير  تجدون 

إلى  البعض  يضيف  كما  اآلخرين،  مع 

رصيده عالقات صداقة جديدة..

وتتجه  حولنا،  بمن  انشغاالتنا  تزداد 

في  املعالجات  من  مزيد  إلى  أوضاعنا 

في  التوسع  وعدم  الشخصي  الجانب 

نعمل  الذي  باملوجود  واالكتفاء  تحركاتنا 

عليه. كما أننا نجد أوضاعنا داخل العائلة 

تعود مرة أخرى عرضة للتوتر.

مجال  في  التغيير  على  قدرة  أكثر  نبدو 

عقد  على  التوقيع  في  ننجح  كما  العمل، 

أو  إرث  قضية  بإنهاء  يرغب  من  تجاري. 

متعلقات مالية يستطيع كسب هذه الجولة، 

في  أو  بعيد  سفر  إلجراء  األهم  الوقت 

الحصول على تأشيرة سفر.

وفرصة  جيدًا،  لصحتنا  االنتباه  علينا 

للتوقيع على أوراق رسمية. لدينا فرصة 

مرتبط  مالي  مكسب  على  للحصول 

الستعادة  الفرصة  لدينا  بشراكة، 

ديون سابقة، ومن يتابع قضية قانونية 

يحصل على نتيجة مرضية. 

أحوالنا تسير نحو التغيير اإليجابي في 

الجانب الشخصي، حيث نشعر بتحسن. 

أن  نستطيع  الشخصي  الصعيد  على 

تعرضت  سابقة  اجتماعية  عالقة  نعيد 

على  بمبادرة  القيام  بوسعنا  للتوتر, 

نهتم  كما  والوظيفي،  العملي  الصعيد 

بمظهرنا الخارجي ونجد فرصة للعمل. 

النفسي  الصعيد  على  لتغيير  بحاجة  أنتم 

والسعي   أجوائكم،   الستعادة  والعاطفي 

للقيام باملبادرة للحصول على مكسب مالي. 

والهجرة  السفر  فرص  حولكم  من  تزداد 

الزوايا  حيث  السفر  خالل  من  الدراسة  او 

التكوينية تضع الكثير من هذه الفرص.

تغيير  فرص  في  بارزًا  دورًا  السفر  يلعب 

للتعبير  وفرصة  الحالي  واقعنا  من  الكثير 

للزمالء  محتاجني  نبدو  إذ  رغباتنا،  عن 

نواجه  وقد  الوقت،  هذا  خالل  واألصدقاء 

طابع  ويغلب  واملحبني،  واإلخوة  األصدقاء 

العنف والتسرع علينا.

العمل  وتيرة  تزداد  قد  الوقت  هذا  في 

هذا  في  جسدي.  نفسي  بتعب  وتشعرون 

واالهتمام  املبادرة  ترك  عليكم  الوقت 

أننا   نجد  قد  العائلية,  األمور  ببعض 

نتعرض إلى ضغوط كثيرة من قبل العائلة 

يلزمنا التزام جانب الهدوء.

أكثر  تبدو  اليوم  لهذا  العائلة  مطالب  تلبية 

بحالة  شعوركم  مع  تكوينكم،  في  إلحاحًا 

اآلخرين.  مع  تعاملكم  أثناء  العصبية  من 

فرص  من  االستفادة  عليكم  عاطفيًا: 

بسرعة  والتحرك  الوقت  لهذا  االرتباط 

لكسب الوقت والفرصة دون تأجيلها .

إيجاد  يحاول  ملن  العمل  فرص  تزداد 

هذه  غالبية  عمله،  لتحسني  اكبر  مساحة 

الفرص قد تأتي عن طريق زميل أو صديق، 

بحاجة  صحتنا  أن  نجد  ذاته  الوقت  وفي 

إلى الكثير من العناية. تزداد صعوبة إيجاد 

منافذ لزيادة مواردنا املالية لهذه الفترة.

وهللا اعلم

ولد في )7-26-18٩٩( 

الخريطة الرقمية التكوينية )6-1-8( 

1-حياته من زاوية فلكية:

ال  املولود  هذا  أن  النسق  ظاهرة  مولود  يعد   

كانت  مهما  الحياد  على  يقف  أن  يستطيع 

هي  النسق  ظاهرة  حياته،  في  املحذورات 

برج  في  زحل  وكوكب  املشتري  كوكب  وجود 

مع  حصل  كما  متجاورين،  برجني  أو  واحد 

تواجد  حيث  الجواهري  الكبير  شاعرنا 

كوكب املشتري في برج العقرب وهي املنزلة 

وشخصية  مهابًا  قويًا  جعلته  التي  الرابعة 

االستقرار  تمنحه  لم  لكن  بالنفس،  ثقة  لها 

القوس، وهذا  يتواجد زحل في  العائلي. كما 

أن  يعني  خريطته،  في  الخامس  البيت  يعد 

كبير،  حظ  على  تحصل  لم  الشخصية  هذه 

هذا  لواقع  األقرب  هما  والصبر  الكفاح  بل 

الجواهري  مع  فعال  حصل  ما  وهذا  املولود، 

في مسيرته.  

2-التكوين الكوني لهذه الشخصية الخاصة:

مع  التكوين،  قوة  نتيجة  مفوهًا  شاعرًا  كان 

نتيجة  األحداث  قراءة  على  هائلة  قدرة 

كاريزما  مع  السياسي  والحس  الحدس  قوة 

شخصيات  مع  التواجد  في  كثيرًا  ساعدته 

سياسية مهمة. 

الرقمية  والخارطة  الفلكية  3-الخارطة 

ونسبة التجانس بينهما: 

الخريطة  تجانس  من  الرغم  على 

والخريطة  التكوينية  الرقمية)6-1-8( 

الكواكب  بتواجد  املتمثلة  التكوينية  الفلكية 

القمر  كوكب  تواجد  حيث  مولده،  يوم  في 

الفني  الطابع  يعطي  وهذا  الحوت،  برج  في 

التعامل،  في  واإلنسانية  العالي  واإلحساس 

حيث  العذراء  برج  في  املريخ  كوكب  وتواجد 

وقوة  األداء  وسرعة  التعبير  وقوة  الذكاء 

على  وقدرة  األخطاء  تشخيص  في  التركيز 

كوكب  تواجد  مؤثرة.  كاريزما  مع  االنتقاد 

برج  في  وزحل  العقرب  برج  في  املشتري 

خلق  ما  تكوينيًا،  تجانس  عدم  ولد  القوس 

ولد  لكنه  اإلحداث  في  تأثير  لها  شخصية 

عدم استقرار في حياته الشخصية.

4-الدور السياسي والرقم )8( املرتبط بيوم 

امليالد: 

مع  مبكرًا  املسؤولية  الشخصية  هذه  تتحمل 

جعل رد فعلها سريعًا، وأحيانًا إلى ثورة من 

املغامرة  طابع  إن  املحسوبة.  غير  األفعال 

وجد فيها، وإذا أردنا أن نصف هذا  املولود 

املضحني  خانة  في  نضعه  أن  بنا  فحري 

الذين يعملون للصالح العام وهم من يتبنون 

مواقف كبيرة، وربما غير تقليدية، وغالبًا ما 

يثار حولهم جدل كبير في أي مكان يشغلوه 

مرحة  وروح  قرار  وقوة  بسلطة  يتمتعون  إذ 

جدًا، وقد ال يقفون عند هذا الحد، بل إنهم 

لكن  والفريد،  األول  الطراز  من  مبدعون 

الواضحة،  دكتاتوريتهم  تتقبل  آن  عليك 

يتراجعوا  أو  كالمهم  في  يخدعوك  لن 

هذه  حجم  كان  مهما  تبنوها  مواقف  عن 

املواقف. في ظل ذلك ستلحظ 

إنسانيتهم عن قرب 

ومدى بساطتهم، هذه البساطة املحيرة التي 

تجعل من اآلخرين ال يقدرون ما وراء ذلك.

تجعل  جدًا  القوية  الشخصية  هذه  تكوين   

حياتي  تصرف  أي  في  منغمسني  أصحابها 

قد يوضع في الجانب السياسي أو يعبر عن 

أينما  سياسي  بحدث  مرتبطة  نظر  وجهة 

وجدوا، كما أن حياتهم صعبة يتخللها الكفاح 

والبذل وهم عصبيو املزاج وكثيرو التحرك، 

وهذه  بأعصابهم،  التحكم  يستطيعون  وال 

تعد املشكلة األكثر تأثيرًا في حياتهم، كما أن 

عنادهم ال يقف عند حد، بل يتخطاه كثيرًا، 

ستالحظ  تأخرهم،  ذلك  ثمن  يدفعون  وقد 

بمجرد التعامل معهم مدى جديتهم وأهمية 

صنع  على  املقدرة  لديهم  به،  يقومون  ما 

قد  بشكل  يحمون  وهم  تناسبهم  ظروف 

تجدهم أحيانًا متطرفني تجاه املواضيع التي 

بالعقائد واملوروث والبيئة وطريقة  لها صلة 

في  يبدأون  هنا  لآلخرين.  واملواالة  التدين 

بأي  شعروا  إذا  ومعاكس  مواٍز  تأثير  خلق 

تهديد يقترب منهم، إنهم قادة من الطراز 

منهم  املطلوبة،  النوعية  من  وبناة  الجيد، 

الفنانون والسياسيون ورجال الدين واألدب 

والدوران  اللف  يحبون  ال  املهمني، 

بل يتجهون نحو أهدافهم بشكل 

منهم  يجعل  ما  مباشر 

أناسًا واقعيني جدًا.

محمد مهدي الجواهري محمد مهدي الجواهري 

باحث فلكي

علي البكري

شخصية وتاريخ ميالد 
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الحل

المشكلة

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

علم  أستاذة  املشكلة  صاحبة  تجيب 

النفس د. شيماء العباسي:

ابنتي الغالية..

األمانة  وصاحب  أمانة،  هي  أعمارنا  إن 

في أي وقت له حق استرجاع األمانة، فال 

تحتاج  والحياة  الله،  أمر  على  اعتراض 

وأن  لتستمر  أشداء  أقوياء  نكون  أن  منا 

أنت  تواجهنا.  أول مشكلة  أمام  ننهزم  ال 

اآلن أم لطفلة مسؤولة عنها إلى أن تصلي 

تصبري  أن  عليك  األمان،  بر  إلى  بها 

وتتحدي وتواجهي كل الظروف من أجل 

 ومن أجلك أنت أيضًا.
ً
ابنتك أوال

ابنتي  

زوجك  أهل  بيت  في  البقاء  اآلن  عليك 

ابنتك  ألن  اآلن  بالزواج  التفكري  وأن 

تحتاج إلى حبك وحنانك ورعايتك.

كذلك فإن بقاءك في بيت زوجك يضمن 

ابنتك، لكن عليك أن  سالمتك وسالمة 

العمل  كان  وإن  حتى  بعمل  اآلن  تفكري 

أو  خياطة  يكون  كأن  البيت  داخل  من 

تجهيزات غذائية، أو أي عمل آخر يعود 

وتقضني  جهة،  من  مالي  بمردود  عليك 

جهة  من  مفيد  بعمل  فراغك  وقت  على 

أخرى.

لطفلتك،  وقتك  تكرسي  أن  حاولي 

لها  لتكوني  لك،  الحاجة  بأمس  ألنها 

والتستهيني  الوقت  نفس  في  واألب  األم 

قوية  وكوني  وقابلياتك،  بقدراتك  أبدًا 

بنفسك،  عالية  وثقتك  الشخصية 

يستهني  أن  كان  شخص  ألي  والتسمحي 

وقادرة  قوية  أنك  لآلخرين  واثبتي  بك، 

تربية  على  وقادرة  والعطاء  العمل  على 

ابنتك.

للزمن  فاتركيها  الزواج،  مسألة  أما 

لتتخلصي  بالزواج  فكرك  تشغلي  وال 

فقد  أبيك،  زوجة  أو  زوجك،  أهل  من 

بك  يضر  قد  برجل  اآلن  االرتباط  يكون 

الجديد  الزوج  أن  تتوقعي  فال  وبابنتك، 

املرحوم،  كزوجك  الطباع  حسن  يكون 

ذلك  بعد  وتندمني  العكس  يكون  فقد 

فتخسري ابنتك وتخسري حياتك.

اآلن  لك  نصيحتي  العزيزة  ابنتي  فيا 

األحن  فهم  زوجك،  أهل  بيت  في  البقاء 

فال  الجميع،  من  وبابنتك  بك  واألرحم 

بسبب  ابنتك  وتخسري  حياتك  تخسري 

اتخاذ قرار االرتباط املتسرع من قبلك.

وحدك،  لك  ملكًا  ليست  حياتك  اآلن 

الصغيرة  لطفلتك  ملك  اآلن  أنت  وإنما 

الضعيفة، التي تحتاج لك في كل لحظة 

رحومًا  ابنتي  يا  فكوني  حياتها،  من 

لن  هذا  وكل  البنتك،  مضحية  عطوفًا 

يضيع عند الله، فتكون لك في املستقبل 

السند واالبنة البارة بك.

من  نابع  قرار  أي  اتخاذ  في  التتسرعي 

مدروس  غير  قرارًا  فيكون  عاطفتك 

يحطم كل شيء جميل في حياتك..¬

ي.س، فتاة شابة توفيت والدتها ولديها أخ واحد، لذا ظلت تعاني من قهر 

تزوجت  أن  إلى  واملريض..  الضعيف  أبيها  أمام  متسلطة  أب  زوجة  وظلم 

لديهما  لتصبح  املرير،  حالها  من  وأنقذها  كثيرًا  أحبها  الذي  خالتها  ابن 

ابنة.. لكن الحياة شاءت أن يتوفى زوجها في حادثة لتنقلب األمور وحياتها.. 

مشكلتها اآلن -وهي لديها طفلة- أنها ال تستطيع أن تعيش مع زوجة أبيها 

العيش مع عائلة  لذلك أجبرت على  ابنتها معها،  أن تستقبل  التي ترفض 

زوجها "خالتها" التي تبنتها هي وابنتها، على شرط أال تتزوج وأال يأخذوا 

ابنتها منها.. املرسلة الشابة راسلتنا وهي تبكي بحرقة وفي حالة الحيرة ما 

بني أن تبني حياة جديدة بعيدًا عن زوجة أبيها وأهل زوجها املرحوم وبني 

أن يكون الثمن هو ابنتها التي ستؤخذ منها.. فما الحل الذي تساعدوني به؟
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ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال

لكن ثمة أمراً غريبًا طرأ على عالقتنا, فقد بدأ يطلُب 
مني مساعدات مادية ريثما تأتي مساعدة أهله التي 

ينتظرها, وبدون علم أختي ساعدتُه كثيراً، وليست مرة 
واحدة، بل تكررت مرات عدة, وتحدثت مع نفسي أنه 
يعرف جيداً مستوى عائلتي المادية لذا بدأ يطلب, لم 

يكن خطؤه فقط، بل خطئي ايضًا,

الميزان
هل رأيت إنسانًا يجمع بين الحب والحكمة؟ شتات 

مصدرهما، تائه أنت بينهما, ال تستدُل الطريق وكلما 
اعتقدت أنك وصلت نهاية الطريق, تجد أنك في أوله!!

قصت )د( حكايتها التي أوصلتها الى هذا المطاف فقالت: 
تعرفُت عليه في أحد معاهد التقوية للطلبة, وألني كنت 

متفوقة في دروسي، كان أكثر الطالب يحتاجون إلى 
مساعدتي في الدروس.

 للحب أساليب قذرة..!
رجاء خضير

في

تفكيري  على  وسيطر  بل  انتباهي,  لفت  الجميع  بني  من  هو 

بمرور األيام التي تسارعت من أجل كتابة قصة حب من طرف 

 لي بعد ذلك.. وهكذا 
ُ

واحد )أنا( في بداية األمر, ثم أعلن حبه

نسجت خيوط املحبة حولنا بيتًا ليضم أحالمنا وأمانينا.

يؤهلني  عال  معدل  على   
ُ

وحصلت اإلعدادية  في  تخرجنا 

ضعيف  وبمعدل  نجح  فبالكاد  هو  أما  الكليات،  أرقى  لدخول 

جدًا, لذا ذهب الى إحدى الكليات األهلية، وقد حاول معي أن 

بلت فيها أللتحق بالكلية التي هو فيها.
ُ

أترك الكلية التي ق

في  تعيينًا   
ُ

أجد أن  بحجة  األمر  ذلك  أهلي  على   
ُ

واقترحت

كيف  اذ  بالجنون،  واتهموني  وثاروا  رفضوا  الدوائر،  إحدى 

وأذهب  الشباب  كل  حلم  هي  التي  الجامعات  بأرقى  أضحي 

الى مستوى أدنى..

الدراسة  من  فسيحرمني  األمر   
ُ

نفذت إن  والدي  أقسم  وهنا 

بكل أنواعها..

 لحبيبي ما حدث لي مع أهلي! صمت ولم يقل شيئًا..
ُ

قصصت

وأضافت )د(:

أن   
ُ

والحظت فيها،   
ُ

قبلت التي  الجامعة  في  الدراسة  بدأت 

حبيبي -وبمرور األيام- قلل االتصال بي والسؤال عني, الى أن 

 عذرًا 
ُ

 أنا فقط التي أتصل وأسأل, وفي كل مرة يختلق
ُ

اصبحت

الكبيرة  شقيقتي   
ُ

الحظته الذي  األمر  معي،  التواصل  لعدم 

التي تعرف قصتنا منذ بدايتها، وسألتني عن عدم ارتياحي 

من ناحيته وما سبب حيرتي!!

أجبتها بأنني ال أعرف حقيقة ما أمرُّ به، هل هو يحبني، أم 

ضاع حبه لي في الطرقات املتباعدة بيننا!! لذا صممت أختي 

أن تزوره في الكلية لتتحدث معه بصراحة..

الفتيات  إحدى  مع  جالسًا   
ُ

فرأته هناك  الى  أختي  ذهبت 

أجوبة  على  أختي  حصلت  الجلسة  كيفية  ومن  الجميالت, 

ووقف  أختي  رؤية  عند  حبيبي  ارتبك  كثيرًا،  شغلتنا  كثيرة 

وقد  عمي  ابنة  )هذه  بالقول:  بقربه  كانت   
ْ

من على  ليعرفها 

بلت في هذه الكلية(، لم تدعه أختي يكمل حديثة، عادت الى 
ُ

ق

البيت وتحدثت معي بصراحة, أن أتركه وألتفت إلى دراستي 

ومستقبلي، ووصفت حبيبي بالجحود ونكران حبي له.

تكون  قد  األول،  حبي  فهو  نسيانه،  أستطيع  ال  إني  لها   
ُ

قلت

ابنة عمه فقط، وألنه من املحافظات الجنوبية قد يجد  هذه 

نفسه ملزمًا برعايتها واالهتمام بها, وهذا ما أكده لي في أحد 

اتصاالتي به..

مني  يطلُب  بدأ  فقد  عالقتنا,  على  طرأ  غريبًا  أمرًا  ثمة  لكن 

ينتظرها,  التي  أهله  مساعدة  تأتي  ريثما  مادية  مساعدات 

بل  واحدة،  مرة  وليست  كثيرًا،   
ُ

ساعدته أختي  علم  وبدون 

جيدًا  يعرف  أنه  نفسي  مع  وتحدثت  عدة،  مرات  تكررت 

مستوى عائلتي املادية لذا بدأ يطلب, لم يكن خطؤه فقط، بل 

خشية  املبالغ  بهذه  يذهب  اين  يومًا  أسأله  فلم  ايضًا,  خطئي 

أن يتركني، ولم أعرف وقتها مصير هذه املساعدات، الى أن 

 في 
ُ

اكتشفت يومًا –وبالصدفة- سر هذه الطلبات، إذ سمعت

 بأن يطلب 
ُ

إحدى املحادثات الهاتفية صوتًا نسائيًا بقربه يحثه

طلب  الهاتف  إغالق  وقبل  لكن  األمر,   
ُ

تجاهلت املزيد،  مني 

 مباشرة أنني ال أستطيع توفير مثل 
ُ

مني مبلغًا خياليًا, أجبته

هذا املبلغ، لكنه أكد لي بأنه في حاجة للمبلغ إلجراء عملية له.

 في 
ُ

!! وترددت
ُ

 إبالغه بما سمعته
ُ

صمتت )د( ثم قالت: وقررت

قول األمر.

الى  يحتاج  أو  مريضًا  يكون  لئال  عليه،  وخوفي  حيائي  ومن 

عملية سريعة، وعدته أن أعطيه ما أستطيع تدبيرُه من مال.

هذه  في  صدٍق  دون  املبلغ  بإعادة  وعدني  وكالعادة  شكرني, 

الوعود, وخلسة عن أهلي، ذهبت الى املستشفى الذي سيجري 

االستعالمات  في  سألت  وخائفة،  عليه  قلقه  وأنا  العملية  فيه 

املمرضات:  إحدى  قالت  بل  واضح،  رٍد  على  أحصل  لم  عنه, 

االسم  يطابق  الثالثي  واسمها  )أ(  تدعى  مريضة  )دخلت 

الذي تسألني عنه(!!

 وذهبت الى الغرفة التي ترقد فيها 
ُ

تجرأت

الصغيرة,  الباب  فتحة  ومن  املريضة  هذه 

شاهدته واقفًا بقرب املريضة يقبل رأسها 

وبصوته العالي سمعته يقول: ال تقلقي فالتي 

تحبني ثرية وتعطيني كل ما أريد!! 

غلت الدماء في عروقي وحاولت كبح جماح 

 
ُ

ودخلت الباب   
ُ

دفعت وقتها،  نفد  صبري  أن  إال  الثورة،  هذه 

ليفاجأ، حاول شرح موقفه و.. وحاول.

إنها  ببرود  قالت  ستجرينها  التي  العملية  نوع  ما  هي:  سألتها 

عملية تجميل ألنفي. 

 اليه والشرر يتطاير من عيني: أهذه العملية الخطيرة 
ُّ

التفت

التي تحتاجها أنت؟

الكذب  بطريق  مني  أخذتها  التي  املبالغ  مصير  وأين 

واالحتيال؟

كما  عمك  ابنة  هذه  هدفك,  الى  للوصول  وسيلة  جعلتني  لقد 

 أن يدًا تطوقني من الخلف وتشد شعري 
ُ

تدعي. وهنا أحسست

لترميني أرضًا وهو يتفرج بال حراك, دفعتها عني ووقفت وال 

أدري كيف امتدت يدي الى أجهزة طبية قريبة من سريرها 

 في صدرها لتقع أرضًا.. 
ُ

ألمسك بمشرط كان بينها, وغرسته

 
ُ

هربت الضجة  هذه  وبني  املمرضات،  وتجمعت  بي  صرخ 

وعدت الى البيت, ألعترف ألختي بكل شيء!

وم على عدم أخذ رأيها 
ّ
صرخت أختي بوجهي ووجهت لي الل

الباب  الشرطة  طرقت  نتحدث  ونحن  لي،  جرى  ما  كل  في 

لتطلبني وتقتادني وسط ذهول ودهشة أهلي جميعهم!!

منا  يطلبون  وأهلها  حبيبي  أهل  أن  عرفنا  وقد  تمت،  لم  هي 

املال من أجل سحب القضية من الشرطة!! هل تصدقون أن 

أحالمي وخيوط حبي كانت أوهن من خيوط العنكبوت..؟

وما زالت املحادثات بني أهله وأهلي حول املبلغ الذي سندفعه 

لهم,

أتمنى على  الشابات أن يقرأن قصتي ويتعظن مما مر بي..
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

املشهد األول: قبل أكثر من خمسني عاما، كان األهل يصطحبوني معهم بصفة 

)قارئ قطع( حني يأتون من الريف الى بغداد ملراجعة الطبيب، كانت مهمتي 

يصطحبوني  العمارات،  واجهة  على  املرصوفة  األطباء  قطع  بقراءة  تتلخص 

من  لإلحراج  ودفعا  الخط(  )يفك  ابنا  لديهم  بأن  التباهي  باب  من  معهم 

يجب،  كما  بمهمتي  أقوم  كنت  ضالتهم،  عن  للمستطرقني  املتكرر  السؤال 

شعالن،  املحامي  تصادفني،  قطعة  أي  ألقرأ  صالحياتي  عن  أخرج  وأحيانا 

ربيع،  أبو  النداف  طالل،  مال  املضمد  ستار،  أبو  الخياط  أموري،  الخطاط 

القابلة املأذونة أم إحسان، وغالبا ماكنت أكافأ عن شطارتي في نهاية الرحلة 

..ببعض الحلقوم أو امللبس.

األطباء،  أحد  ملراجعة  العليل  جسدي  أحمل  كنت  أشهر  قبل  لثاني:  املشهد 

فأوقفني شاب في العشرينات من العمر ليسألني، أين الطبيب الفالني، وقد 

كانت أمامه أكثر من قطعة تشير لعيادة الطبيب املذكور، أشرت له الى نهاية 

الى  يشير  وهو  بعيد،  من  ليسألني  وعاد  املمر،  نهاية  عند  ووقف  راح  املمر، 

غرفتني متجاورتني مثقلتني بقطع الداللة: هذا أم هذا،  فعرفت بأن صاحبي.. 

يعيدني ألكثرمن ستني سنة مضت!

املشهد الثالث: إستبدلت دهن السيارة في أحد املحال املختصة بهذه الخدمة، 

الدهن بكارت صغير يحمل  العادة يزودك املحل بعد االنتهاء من تبديل  وفي 

أسم املحل، يدون فيه نوع الدهن وكميته وتاريخ التبديل ، وما كان من العامل 

املعلومات  أدون  أن  الحرج  من  بشيء  مني  وطلب  فارغا  الكارت  جلب  سوى 

املطلوبة من باب اخدم نفسك بنفسك..فأعادني املشهد ألكثر من سبعني سنة 

خلت!

بأن نسبة  آذار 2020  بتاريخ  املركزي لالحصاء يشير  الجهاز  الرابع:  املشهد 

األمية في العراق ملن هم فوق العاشرة من العمر تبلغ 13%،أي أكثر قليال من 

خمسة ماليني أمي.

 نقابة املعلمني تذكر بتاريخ )20 كانون الثاني 2022( إن األمم املتحدة أبلغتها 

بوجود 12 مليون أمي في العراق.. وهذا األمر يعيدني الى أكثر من قرن مضى!  

خضير الحميري
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وسط العركة!

لم أستطع التخلص تمامًا من 

فضوليتي في اللحظات الخطرة، 

وكثيرًا ما جرَّ عليَّ ذلك بعض 

املتاعب، أذكر ذات مرة كنا في مقهى 

)البرملان(، أظن في عام 1981، لم 

أكن قد شاهدت عمليات مسلحة 

في بغداد، وبينما كنا نشرب شاينا 

ونتحدث ظهيرة أحد أيام الجمعة، 

وإذا بإطالق نار كثيف قرب جامع 

الحيدرخانة، حتى صارت بعض 

الرصاصات تصيب جدران املقهى، 

وفي لحظات، كان أكثرية رواد املقهى 

قد انبطحوا أرضًا، ما عدا قلة قليلة، 

وأنا منهم، إذ قفزت إلى الخارج 

ألستطلع ما يجري في هذا الحدث 

االستثنائي،

 وقفت محتميًا بأحد أعمدة الشارع الضخمة. كان 

شارع الرشيد خاليًا تقريبًا عندها، وألول مرة أتابع 

بشكل حي تبادل إطالق نار بني رجال أمن وبعض 

املسلحني، والرصاص يتراشق من حولي، وشعرت 

لالنسحاب  مجال  لي   
َ

يبق لم  لكن  وقوفي،  ببخورة 

إلى داخل املقهى.

مقبوضًا  مصابًا   
ً
رجال ورأيت  املواجهة،  تطل  لم 

جانب  وإلى  يستغيث،  بدمه  مضرجًا  وآخر  عليه 

األديب  الصديق  رأيت  –بموازاتي-  آخر  عمود 

موسى كريدي )رحمه الله( مستطلعًا مثلي وبهدوء 

من خلف عمود آخر، ثم انطلقت سيارات عدة بمن 

كأخ  يلومني  الحادث  انتهاء  بعد  موسى  عاد  فيها. 

أني  لو  واألفضل  خاطئًا،  كان  تصرفي  وأن  كبير، 

فعلت كاآلخرين، وأنك لم تأِت إلى العراق لتعرض 

لم يخِف  لكنه  الغربة،  إلى  للخطر، إضافة  نفسك 

إعجابه برباطة جأشي خالل الحادث، وراح يروي 

األمر كطرفة.

أما الحدث البالغ الطرافة الذي حصل معي، فقد 

تنسى  أن  يمكن  وال  أيضًا،  الحرب  فترة  في  جرى 

مساء  خارجًا  كنت  فقد  الكاريكاتيرية،  تفاصيله 

بصحبة صديقي علي املندالوي من دار الجماهير 

عند جسر الصرافية، وإذا بعركة كبيرة بني أناس 

تدور  واملعركة  للدار،  املالصق  الشعبي  الحي  من 

نحو  فاندفعت  الرصيف،  على  ورجال  نساء  بني 

لنتابع  فضولي  أترك  أن  يرجوني  وعلي  املشهد 

يجري  الذي  ما  سأرى  بأنني  له  فقلت  مشوارنا، 

، وما إن اقتربت من ساحة العركة 
ً
فقط وأعود حاال

تتوقف  عدة  كبيرة  شيفروليه  نجدة  بسيارات  وإذا 

بسرعة هائلة، وينزل منها رجال شرطة، وبسرعة 

البرق حشوا سياراتهم باملتعاركني، فوجدت نفسي 

كانت  السيارات،  تلك  إحدى  في  مذهول-  -وأنا 

بكرش  وشرطي  سائق  فيها  حملتني  التي  السيارة 

يتصايحون،  عدة  ونساء  ورجال  جانبي  إلى  كبيرة 

عالقة  ال  أن  للشرطي  أقول  أن  حاولت  كلما  وكنت 

وتكرر  "انشب"،  وجهي:  في  يصرخ  بالحادث  لي 

 مكرهًا بعد أن صارت كلمة "انشب" 
ُّ

األمر فصمت

 
ً
مذهوال علي  وكان  كوعه!  من  بلكزة  مترافقة 

ومرتبكًا من مشهدي داخل السيارة، كما ملحته.

انطلقت السيارات بنا كالبرق، وبعد دقائق وصلنا 

أعدت  نزلنا،  عندما  وحتى  الشرطة،  مركز  إلى 

بال  الكرش  ذي  الشرطي  مع  اليائسة  محاوالتي 

جدوى، لكنه ظل يصيح بي: "انشب!"

ممرٍّ  في  يقفون  الشرطة  وبعض  نقيبًا  أن  الحظت 

في  نسير  ونحن  وصولنا،  ينتظرون  كانوا  كأنهم 

شك  وال  بعبايات-  ونساء   
ً
-رجاال العشرين  حدود 

أن مالمحي كانت مخالفة لذلك الحشد، فبادرت 

على الفور وقلت لنقيب الشرطة: يا سيادة النقيب 

أنا صحفي وأعمل في مجلتي واملزمار وال عالقة لي 

بالحادث، لقد جاؤوا بي بالغلط!

كالمي،  غرابة  يستوعب  لم  أنه  النقيب  على  بدا 

ذو  الشرطي  جانبي  وإلى  متعاركني  مع  ألنني 

الكرش، فاستعاد مني الكالم، ثم سأل الشرطي:

كان  "سيدي  فأجابه:  وياهم؟"  جايبا  ليش  "هذا 

وياهم" فسأل الضابط حشد املعركة مشيرًا إلي:

"هذا وياكم بالعركة؟" فانتبهوا جميعًا ونظروا إلي 

باستغراب قائلني: "ال سيدي ما نعرفا مو ويانا"

أقول  أن  حاولت  مرارًا  النقيب  سيادة  "يا  قلت: 

للشرطي أنني ال عالقة لي بالحادث وهو ال يتركني 

أكمل، ويصيح بي انشب!"

 ، بودٍّ كتفي  على  وربت  اللطيف،  النقيب  ضحك 

السيما بعد أن عرفني جيدًا، واعتذر، وإذا بي في 

رستم  وأحمد  املندالوي  علي  أرى  اللحظات  تلك 

الجماهير  دار  مسؤولي  أحد  ومعهما  الخطاط 

قد  تعقيدات  أو  إهانة  أية  ليتداركوا  ملهوفني، 

النقيب  جانب  إلى  أبتسم  كنت  لكنني  لي،  تحصل 

تصرف  وسوء  فهم  سوء  هناك  بأن  طمأنهم  الذي 

وعلي  املركز  من  فخرجت  االعتذار،  وأعاد  فقط، 

يقول لي ساخرًا:

نخليهم  الزم  كان  والله  سوالفك؟!  من  "ماتجوز 

يذبوك فد يومني تالثة حتى تبطل فضولك." 

بيان الصفدي


