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في عيدهّن
"الشبكة" تختار نساء ملهمات 

في تار يخ العراق الحديث

امــرأٌة ال تكسر!
بان

القبطان

أول مديـر عـام فـي وزارة الدفـاع.. 

بغداد تبحث عن بغداد تبحث عن 
ما يناسبها ما يناسبها 

فــي معــرض األمــن والدفــاع 



فاملرأة   

بوجهها  العراقية، 

وابتسامتها  البشوش 

قلبها  تمنحك  الساحرة، 

عن  تتخلى  أن  دون  من  وروحها، 

الشجاعة  تطاول  وعزيمتها،  صالبتها 

في إقدامها، أما الصبر فكأنه قد خلق 

لها.

للمرأة  هائلة  وإنجازات  فذة  بطوالٍت 

شاركت،  التي  املقاتلة  العراقية 

 ، ك ر تشا و

الدفاع  في 

عن وطنها وبنائه، وهناك 

أروع  سطرن  ممن  النساء  عشرات 

األمثلة في البسالة والتضحية، وواجهن 

الصور  أروع  وقدمن  التحديات  أصعب 

في العطاء والصبر والتضحية.

نخوة  أهزوجة  العراق،  نسوة  إنهن 

والتضحية،  الفداء  ورمز  األبطال، 

بلدنا  في  للمضحني  إلهام  ومصدر 

العظيم. 

بنت الهدى 
بنت الهدى الصدر، أو الشهيدة الصدر، 

1980م(،   -  1937( الصدر  آمنة  هي 

الشهيد  الديني  واملرجع  املفكر  شقيقة 

أنها  كما  الصدر،  باقر  محمد  السيد 

كاتبة وناشطة عراقية في مجاالت 

الدينية،  والثقافة  السياسة 

املقاالت  من  العديد  لها 

مجلة  في  تنشر  كانت  التي 

كما  النجفية،  )األضواء( 

قصصية،  مجموعة  لها  أن 

وأشعار.

قوة  السلطة  أدركت 

منذ  الهدى  بنت  شخصية 

للشهيد  األول  االعتقال 

م   1971 الصدر 

صبرها  وظهر  هـ   1391  –

الثاني  االعتقال  أثناء  وجلدها 

للشهيد الصدر 1977 م-1397 هـ، أما 

1979م-1399هـ   الثالث  االعتقال  في 

رجب   17 اعتقاله  يوم  في  خرجت  فقد 

تخطب:-

تسكتون  هل  املؤمنون  الشرفاء  "ايها 

تسكتون  هل    .. مرجعكم  أعتقل  وقد 

ماذا  ويعذب,  يسجن  وإمامكم 

املؤمنني  أمير  لجدي  غدًا  ستقولون 

وتخاذلكم؟  سكوتكم  عن  سألكم  إن 

اخرجوا وتظاهروا واحتجوا." فخرجت 

ما  املحافظات،  عموم  في  الجماهير 

اضطر النظام الى إطالق سراحه بعد 

ثالثة أيام .

اعتقال  على  البعث  حكومة  أقدمت 

بنت  العلوية  وأخته  الصدر  الشهيد 

جمادى   19 السبت  يوم  في  الهدى 

 /4  /5 املوافق  هـ،   1400 سنة  األولى 

1980 م، وبعد ثالثة أو أربعة أيام جرى 

الصدر  بالسيد  اإلعدام  حكم  تنفيذ 

وأخته العلوية آمنة الصدر.

نزيهة الدليمي  
ودخلت  1923م  عام  بغداد  في  ولدت 

كلية الطب عام 1941م. شغلت منصب 

وزيرة البلديات في حكومة عبد الكريم 

الشيوعي  الحزب  إلى  انضمت  قاسم. 

منصب  شغلت  1948م.  عام  العراقي 

الخمسينيات  فترة  نهاية  في  الوزارة 

عبد  الوزراء  رئيس  دعوة  قبلت  حني 

الكريم قاسم.

أصدرت   ،1963 شباط   8 انقالب  بعد 

محكمة الثورة في 4 نيسان 1964 ُحكمًا 

املؤبد  إلى  الحكم  خفف  ثم  بإعدامها، 

عنها  عفي 
ُ
أ ثم  الشاقة،  األشغال  مع 

الحقًا وسمح لها بالعودة إلى العراق.

السبعينيات  عقد  في  العراق  غادرت 

من القرن العشرين، وتوفيت في أملانيا 

صراع  بعد 

2007م  عام  املرض  مع 

عامًا.  الـ84  ناهز  عمر  عن 

دفنت بمقبرة الشيخ معروف 

الكرخي في بغداد .

وفي عام 2009 أصدر مجلس الوزراء 

العاصمة  ألمانة  توجيها  العراقي 

لنزيهة  تمثال  بإقامة  بغداد  العراقية 

نسوية  شخصية  أول  لتعتبر  الدليمي، 

ُيقام لها تمثال في العراق.

زها حديد 
ها 

ُ
ز الكامل  واسمها  حديد..  ها 

ُ
ز

معمارية  اللهيبي،  حديد  حسني  محمد 

بغداد  في  ُولدت  بريطانية،  عراقية 

تشرين   31 يوم  األصل  موصلية  ألسرة 

يوم  ميامي  في  وفيت 
ُ

وت  1950 األول 

حديد،  محمد  والدها   .2016 آذار   31

بني  العراقية  للمالية  األسبق  الوزير 

عامي 1958-1960م. ظلت زها تدرس 

من  انتهائها  حتى  بغداد  مدارس  في 

على  حصلت  ثم  الثانوية،  دراستها 

من  الرياضيات  في  الليسانس  شهادة 

معة  لجا ا

األميركية في بيروت 1971.

األوساط  في  واسعة  بشهرة  حظيت 

وسام  على  وحاصلة  الغربية،  املعمارية 

التقدير من امللكة البريطانية

تسمية  عن   مؤخرًا  بغداد  أمانة  أعلنت 

أحد شوارع العاصمة باسمها، بمناسبة 

اليوم العاملي للمرأة.

 مليعة عباس عمارة
من  ورائدة  محدثة،  عراقية  شاعرة    

أحد  تعد  الحديث،  العربي  الشعر  رواد 

أعمدة الشعر املعاصر في العراق. ولدت 

غربتها  أيام  أغلب  وعاشت  بغداد،  في 

من  هجرتها  إثر  املتحدة  الواليات  في 

العراق في زمن صدام حسني، وتوفيت 

العربي  الشعر  لوني  في  أجادت  هناك. 

حاصلة  العراقي.  والشعبي  الفصيح 

الدولة  من  تكريمًا  األرز  وسام  على 

اللبنانية ملكانتها األدبية.

الطبيبة سانحة أمني زكي 
بغداد  مدينة  في   1920 سنة  ولدت 

واسمها الكامل سانحة بلقيس-تخرجت 

بمناسبة يوم املرأة العاملي، تستعرض مجلة "الشبكة العراقية" أسماء نساء 
نحتت أسماؤهن بحروف من نور في تاريخ العراق الحديث، وكن ملهمات 

حقيقيات في الشجاعة والتضحية والعلم والعمل الدؤوب ألجيال من 
أقرانهن. ونحن إذ نستذكر هذه املجموعة من النسوة فإننا ننحني احترامًا 

وتقديرًا لكل امرأة مكافحة ومضحية وصابرة ومجتهدة ومربية فاضلة 
ومزارعة معطاء في العراق.

في عيدهّن
"الشبكة" تختار نساء ملهمات "الشبكة" تختار نساء ملهمات 

مجلة الشبكةفي تارفي تار  يخ العراق الحديثيخ العراق الحديث

نزيهة الدليمينزيهة الدليمي

المعمارية زها حديد

الشهيدة بنت الهدى

الطبيبة سانحة أمين زكي الطبيبة سانحة أمين زكي 

لميعة عباس عمارةلميعة عباس عمارة
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الشهيدة أميرة

أم قصي

زكية حقي

ريام ناجيريام ناجي
منال الزبيديمنال الزبيدي

طب  في 

بغداد 1943.

أستاذة  زكي،  أمني  سانحة  األستاذة 

في  األدوية  وعلم  الفارماكولوجي  مادة 

شهادة  على  حاصلة  بغداد،  طب  كلية 

املاجستير من جامعة لندن 1965.

في  طالبة  وأول  الطب  في  الرائدة  هي 

ضمت  عائلة  في  نشأت  الطبية,  الكلية 

األصول العربية والكردية والتركمانية، 

لكنها بقيت عراقية في الصميم.

 فكتوريا نعمان
مدينة  في   1921 عام  فكتوريا  ولدت 

أكملت  العراق،  جنوبي  البصرة 

التحقت  بغداد.  في  الثانوية  دراستها 

وكانت   ،1941 عام  الحقوق  بكلية 

وحيدات  طالبات  ثالث  بني  من  واحدة 

في الدفعة من بني مئتي طالب.

أسست في عامها الخامس عشر فرعًا 

شعاره  كان  األمة  بيوت  لجمعية  نسائيًا 

فحة  مكا "

والجهل،  الفقر، 

تحرير  ترأست  كما  واملرض". 

في  النسوي  األسبوعي  الناس  ملحق 

جريدة )الناس( البصرية.

راديو عراقية في  أول مذيعة   أصبحت 

مدير  إليها  استمع  أن  بعد   1943 عام 

إذاعة بغداد آنذاك حسني الرحال وهي 

فأعجب  الكلية  في  حفل  في  كلمة  تلقي 

قسم  في  العمل  إلى  ودعاها  بأدائها 

األخبار في الراديو.

زكية حقي 
في  عينت  قاضية  أول  زكية  تعتبر 

ولدت في  العربي، وقد  والوطن  العراق 

عائلة كردية فيلية معروفة في العاصمة 

بغداد نهاية عقد الثالثينيات. 

العلم،  لطلب  بحبها  زكية  عرفت 

في  الجامعية  دراستها  أكملت  لذا 

امتياز  بدرجة  بغداد  بجامعة  الحقوق 

شهادة  على  حصلت  كما   ،1957 عام 

بكالوريوس في إدارة األعمال من إحدى 

الجامعات 

حصلت  ثم   ،1966 عام  السويسرية 

القانون  في  ماجستير  شهادة  على 

أيضًا  امتياز  بدرجة  بغداد  جامعة  من 

على  حصلت  بعدها   .1972 عام  في 

الدكتوراه في القانون الدولي من إحدى 

الجامعات األمريكية.

حتى  تخرجها  منذ  كمحامية  عملت 

في  العراق  في  قاضية  كأول  تعيينها 

فترة  خالل   1959 فبراير   / شباط   9

املحكمة  في  قاسم،  الكريم  عبد  حكم 

الشرعية ببغداد.

ومقاالت  كثيرة  ودراسات  بحوث  لها   

اإلنسان  حقوق  خروقات  عن  منشورة 

في  العراقية  املرأة  ودور  العراق  في 

في  االقتصادي  التطور  نسبة  تسريع 

املجتمع.

أمية ناجي 
جبارة

ناجي  أمية  الشيخة  البطلة  الشهيدة 

عائلة  من  تنحدر  املستشارة،  جبارة، 

اإلرهابية،  للمجاميع  بتصديها  ُعرفت 

والجماعات  القاعدة  تنظيم  وتحديدًا 

التابعة له.

 قدمت عائلة أمية العديد من الضحايا 

كان في مقدمتهم والدها الشيخ ناجي 

الجبارة شيخ عشيرة الجبور، وآخرون، 

أثناء محاولة اإلرهاب احتالل مدينتها 

داعش  تنظيم  ببسالة  الشهيدة  قاومت 

اإلرهابي حتى نالت الشهادة.

ريام ناجي
الدكتورة ريام ناجي، األستاذة في كلية 

العلوم، الحائزة على جوائز عاملية عدة 

نساء  إحدى  البايولوجية،  بحوثها  عن 

بلدهن  يفخر  الالئي  امللهمات  العراق 

بهن وبمنجزهن العلمي.

أم قصي.. أشجع نساء العالم                   
من  عددًا  بإنقاذها  تفخر  التي  املرأة 

نجوا  الذين  العسكرية  الكلية  طلبة 

درعًا  صارت  إذ  سبايكر،  مجزرة  من 

يطلب  مجرم  تنظيم  من  لحمايتهم 

نالت  يحميهم،  من  ورأس  رؤوسهم 

العالم(،  في  امرأة  )أشجع  جائزة 

حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  استقبلها 

من  الوطن  بوسام  وكّرمها  العبادي 

الدرجة الخامسة تثمينًا لعملها الوطني 

واعتبر  الوطنية.  الوحدة  على  وتأكيدًا 

أم  به  قامت  الذي  "العمل  أن  العبادي 

الطيبة  العراقية  لألم   
ً
مثاال يعد  قصي 

األصالة  عن  نابع  وهو  والشجاعة، 

واألخالق واإلنسانية واالعتزاز ببلدنا." 

أن  إلى  يتطلعون  كانوا  أوالدها  لكن 

راتبًا  السابق  الوزراء  رئيس  يخصص 

مالئمًا لها أو حتى يساعد بتعيينهم في 

وظائف حكومية.

زهراء فاضل.. أميرة الطب 
فاضل  زهراء  الدكتورة  تخرجت   

بمرتبة  اآليرلندية  امللكية  الكلية  في 

الشرف األولى، إذ حصلت على املركز 

في  ومنها  املراحل،  أغلب  في  األول 

األمريكية،  الشهادة  معادلة  امتحان 

وهي  عامليًا  قياسية  درجة  نالت  حني 

حصلت  الدرجة  هذه  وبفضل   ،)256(

الكلية  من  طبية  مكافأة   أعلى  على 

جراحة  على  للتدريب  بإرسالها  امللكية 

مركزين  أعلى  في  واألعصاب  الدماغ 

 John’s Hopkins طبيني في أمريكا هما

 .Mayo Clinic و

مشترك  كتاب  تأليف  في  شاركت  كما 

إمكانية  يدرس  فرنسي،  بروفيسور  مع 

املقاومة،  للبكتيريا  فعالة  بدائل  وجود 

إضافة إلى إنجازها ونشرها اثني عشر 

العالم،  أرجاء  جميع  في  علميًا  بحثًا 

من  أكثر  نالت  اإلنجاز  لهذا  ونتيجة 

مرموقة  وجائزة  ترشيحًا  عشر  ستة 

العلمي.  والبحث  الطب  مجالي  في 

أثبتت،  عراقية  لسيدة  مدهشة  سيرة 

وبجدارة، قدرتها على صنع العلم.  

أم الشهيد ترعى الجميع.. 
في  املارة  بوجه  تبتسم  التي  حسن،  أم 

الطازجة  الخضراوات  تبيع  السوق، 

عديدة،  سنني  ومنذ  طوال،  لساعات 

أبناءها بعد استشهاد زوجها في  لتعيل 

يحل  كان  حيث  األولى،  الخليج  حرب 

ابنها  استشهاد  ثم  السوق،  في  مكانها 

ضد  العراق  معركة  في   2015 عام 

داعش اإلرهابي.
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يتفق الخبراء االقتصاديون ومحللو أسواق الطاقة والغذاء بشأن تداعيات الحرب الروسية 
األوكرانية على العالم، بوصفها أزمة إنسانية وأمنية، نظرًا ألن طرفي النزاع مصدران محوريان 

للطاقة والغذاء على مستوى العالم، ويحذرون من أزمات في أسعار الوقود والغذاء في العالم.

إيفان الخفاجي
في تهديد لألمن الغذائي العالمي 

هل يأمن العراق من تبعات 
الصراع الروسي- األوكراني؟

الباحث في  يقول كولني إس هندريكس، 

في  الدولي،  لالقتصاد  بيترسون  معهد 

تحليل نشرته صحيفة الواشنطن بوست 

األمريكية، إنه "في حني يمكن رفع إنتاج 

العاملي؛  النقص  ملواجهة  بسرعة  النفط 

الطاقة  منتجي  كبار  إليه  يسعى  ما  وهو 

والحفاظ  األرباح  جني  أجل  من   
ً

عادة

النقص في  أن  إال  السوق،  على استقرار 

املواد الغذائية يصعب تعويضه ويمكن أن 

يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في العالم." 

رجح أن ترتفع 
ُ
يضيف هندريكس: "من امل

أسعار النفط والغاز أو تنخفض كثيرًا في 

تغيير  مع  لكن  املقبلة،  واألسابيع  األيام 

الطويل.  املدى  على  األسعار  في  طفيف 

إمدادات  تتقلص  قد  أخرى،  ناحية  من 

 %8 أوكرانيا  توفر  إذ  العالم،  في  الغذاء 

من  و%13  العاملية،  القمح  صادرات  من 

الحصاد.  هذا  يتعطل  وسوف  الذرة، 

صدر، 
ُ
امل القمح  من   %18 روسيا  وتقدم 

إذا قيدت  لكن  السلجم،  و39% من زيت 

الدول  رفضت  أو  الصادرات  روسيا 

استيراد  أو  نقل  العالم  أنحاء  جميع  في 

إلى  أيضًا  ذلك  يؤدي  فقد  منتجاتها، 

تفاقم الجوع في جميع أنحاء العالم."

صادرات  بالفعل  أوكرانيا  وأوقفت 

تنتهي  حتى  موانئها  وأغلقت  الحبوب 

اإلمدادات  ضمان  هو  والهدف  الحرب. 

املدفوع  الشراء  لوقف  الكافية  الغذائية 

أرفف  أخلى  الذي  املتفشي،  بالذعر 

السلع،  من  األسواق  معظم  في  البقالة 

ويعتمد احتمال توقف الشحنات في املدى 

الحرب  استمرارية  مدى  على  الطويل 

عندما  الصيفي،  الحصاد  موسم  حتى 

أوكرانيا:  في  الشتوية  املحاصيل  حصد 
ُ

ت

القمح الشتوي والشعير والغاودار وبذور 

السلجم، املزروعة في أواخر الخريف.

الجيش  لجوء  من  املراقبون  ويخشى 

عمدًا  املحاصيل  تدمير  الى  الروسي 

ستراتيجية  من  جزءًا  ذلك  باعتبار 

على  وإرغامه  األوكراني  الشعب  تجويع 

عنف  يؤدي  أن  يمكن  كما  االستسالم، 

الحرب إلى تدمير املوارد مثل الجرارات 

وآالت الحصاد ومنشآت املعالجة والبنية 

الى  ويشيرون  األغذية.  لنقل  التحتية 

الهجوم الروسي في البحر األسود الذي 

مستأجرة  شحن  سفينة  تدمير  إلى  أدى 

الجيش  وتدمير  كارغيل،  شركة  من 

العالم،  في  شحن  طائرة  أكبر  الروسي 

التي  إيه إن-225 ميريا"،  "أنتونوف  وهي 

نقل  بعمليات  عقود-  مدى  -على  قامت 

كما  الطبية.  واإلمدادات  للطوارئ  جوي 

يحذرون من أن يترك املزارعون والعمال 

إلى  لالنضمام  حقولهم  الزراعيون 

القوات املسلحة، أو البحث عن مأوى، أو 

الفرار من القتال.

الروسية  الزراعة  أن  من  الرغم  وعلى 

حظرت  فقد  القتال،  بسبب  تتعطل  لن 

روسيا عمدًا صادراتها؛ بهدف الحفاظ 

الغذائية في  املواد  انخفاض أسعار  على 

رجح 
ُ
الداخل. لكن هذه املرة، من غير امل

الحبوب  من  صادراتها  روسيا  توقف  أن 

املنتجات  أحد  الحبوب  عد 
ُ

وت السائبة. 

املستثناة  الطاقة،  جانب  إلى  القليلة، 

في  ذلك  ويرجع  الغربية،  العقوبات  من 

التي  الكارثية  اآلثار  إلى  منه  كبير  جزء 

حدثها مثل هذه العقوبات على قضية 
ُ

ست

معهد  في  الباحث  لكن  العاملي،  الجوع 

"إن  يقول:  الدولي  لالقتصاد  بيترسون 

كبيرة من منتج  أيضًا نسبة  نتج 
ُ

ت روسيا 

وقد  األسمدة،  هو  آخر  رئيس  زراعي 

نترات  تصدير  لحظر  بالفعل  تحركت 

األمونيوم، أحد أكثر األسمدة استخدامًا 

في العالم، وسيضر ذلك بنمو املحاصيل 

أخرى  ودول  والبرازيل  األرجنتني  في 

"أنه  من  ويحذر  لألغذية."  رة 
ِّ

مصد

يمكن  الذي  النفط،  إنتاج  عكس  على 

أن  للمزارع  يمكن  ال  بسرعة،  زيادته 

يعود بالزمن إلى الوراء ليزرع محاصيل 

إضافية لتعويض إنتاج أوكرانيا املفقود. 

العاملي  الجوع  ارتفاع  يكون  أن  ويمكن 

سياسية  عواقب  له  تكون  وقد  كارثة، 

على  االحتجاجات  ت  وعمَّ أيضًا.  وخيمة 

أسعار الغذاء البلدان النامية واملتوسطة 

الدخل في املاضي، والسيما أثناء ارتفاع 

 2007 في  الكساد  فترات  في  األسعار 

و2008 و2010 و 2011. ويمكن أن يضر 

الديمقراطيات  في  باالستقرار  ذلك 

الديمقراطيات، والسيما في وقت  وشبه 

أجزاء  في  الديمقراطية  فيه  تتراجع 

كثيرة من العالم."

األرض والخبز والناس
يشكلون  ال  العرب  أن  من  الرغم  على 

العالم،  سكان  إجمالي  من   %5 سوى 

من   %25 قرابة  يستهلكون  أنهم  إال 

القمح،  من  العاملي  االستهالك  نسبة 

العربية  الدول  قائمة  مصر  تتصدر  وإذ 

مليون   13 يعادل  بما  للقمح  املستوردة 

ذيل  في  يقبع  العراق  فإن  سنويًا،  طن 

للقمح،  املستوردة  العربية  الدول  قائمة 

على  األساس  بالدرجة  يعتمد  كونه 

في  يقارب  الذي  املحلي  املحصول  وفرة 

ظروف الزراعة الطبيعية 4 ماليني طن، 

سنويًا  طن  مليون  من  أكثر  يستورد  لكنه 

مع  خلطه  خالل  من  الجودة  لتحسني 

العراق  أن  الخبراء  ويرى  املحلي.  القمح 

معدل  على  الحفاظ  من  تمكن  ما  إذا 
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بمأمن  سيكون  فإنه  القمح،  من  إنتاجه 

من األزمة الغذائية التي ستجتاح العالم 

وتزداد حدتها كلما طال أمد الحرب بني 

تناقص  مع  بالتزامن  وأوكرانيا،  روسيا 

من  إذ  املستوردة،  الدول  مخزونات 

القمح عامليًا  أن تتضاعف أسعار  املتوقع 

مع تصاعد األزمة العاملية. 

أعلنت  الجاري،  آذار  من  الخامس  في 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

القياسي  املعيار  ارتفاع  عن  )الفاو( 

شباط  في  العاملية  األغذية  ألسعار 

املاضي، ليصل إلى أعلى مستوى له على 

النباتية  الزيوت  رت 
ّ

تصد وقد  اإلطالق، 

ومنتجات األلبان هذا االرتفاع.

النباتي  الزيت  سعر  ارتفع  العراق  وفي 

حيث  املحلية،  السوق  في  كبيرة  بنسبة 

قفز سعر اللتر الواحد من 2750 دينارًا 

الى أكثر من 4 آالف دينار.

جبار،  نبيل  االقتصادي  الخبير  ويوضح 

"الزيوت  أن  "الشبكة"،  تابعته  حديث  في 

السوق  من  أسعارها  ترتفع  عام  بشكل 

الروسية  بالحرب  تأثرت  وهذه  العاملية، 

الغذاء  بورصات  فجميع  األوكرانية، 

جميع  يشمل  التأثر  وهذا  معًا،  مرتبطة 

من  الزيت  تستورد  التي  سواء  البلدان، 

"قضية  أن  إلى  ويشير  ال."  أو  أوكرانيا 

تستمر  أن  ممكن  الزيت  أسعار  ارتفاع 

الى  بحاجة  واألمر  طويلة،  لفترة 

إذ  القمح،  قضية  عكس  على  مراجعة، 

بعجز  العراق  يمر  أن   
ً
احتماال هناك  أن 

بلد،  أي  من  باالستيراد  يسده  بسيط 

من  الذاتي  االكتفاء  حقق  أنه  والسيما 

املاضية."  األربع  السنوات  خالل  القمح 

العراقية،  الزيوت  "معامل  أن  ويؤكد 

من  تستورد  األساسية  موادها  أغلب 

العراقية  الزيت  معامل  أن  إذ  أوكرانيا، 

ال تنتج، بل إن عملها هو التعبئة فقط، إذ 

تجلب الزيوت بواسطة سيارات حوضية 

عليها  وتكتب  بالتعبئة  املعامل  وتقوم 

"بصورة  أنه  مبينا  العراق."  في  صنع 

عامة هناك شح في املحاصيل الغذائية 

وأن  األحداث،  تطور  من  خوفًا  حاليًا، 

اهتمام  محط  صبح 
ً
أ الغذائي  األمن 

الدول جميعها".

من  حاجته  معظم  العراق  ويستورد 

هي  تركيا  أن  غير  تركيا،  من  الزيوت 

من  األولية  موادها  تستورد  األخرى 

صناعات  وتأثرت  ملعاملها.  أوكرانيا 

روسيا  بقرار  تركيا  في  الزيوت  وتعبئة 

محمل  تركية  سفينه   16 مرور  منع 

يربط  الذي  األسود،  البحر  من  بالزيت 

تزال هذه  وما  وأوكرانيا،  وروسيا  تركيا 

لها  تسمح  ولم  البحر  في  عالقة  السفن 

روسيا باملرور، ما أدى الى حدوث أزمة 

سريعة وارتفاع كبير في االسعار، انعكس 

بشكل سلبي على السوق املحلية العراقية.

محنة الزيت ومنحة الحكومة
خالد  االقتصادي،  الخبير  ويربط 

الزيت  أسعار  ارتفاع  بني  العضاض، 

إذ  األوكرانية،  الروسية  والحرب  عامليًا 

العالم  أن 60 باملئة من زيت الطعام في 

مصدره هاتان الدولتان اللتان تصدران 

وباقي  وتركيا  العراق  الى  األولية  املواد 

وتسويقه،  تعليبه  يجري  أن  قبل  الدول، 

من  االوكرانية  اإلمدادات  توقف  ومع 

من  بات  األسواق  الى  الطعام  زيت 

الصعوبة على الشركات الحصول عليها 

أو  أمريكا  سواء  أخرى،  مناشئ  من 

لديها  توجد  ال  البلدان  فتلك  أستراليا، 

العاملي  النقص  لتغطية  الكافية  الكميات 

الحاصل".

وبهدف  كبح جماح األسعار التي عصفت 

باألسواق العراقية، بادرت وزارة التجارة 

بتشكيل خلية أزمة ملواجهة ارتفاع أسعار 

حراك  وجود  مؤكدة  الغذائية،  املواد 

الغذائي.  األمن  ق 
ّ

تحق إجراءات  التخاذ 

محمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

اإلخبارية،  للعراقية  حديث  في  حنون، 

تابعته "الشبكة": إن "الوزارة شكلت خلية 

الجبوري  عالء  الوزير  برئاسة  أزمة 

واملديرين  واملستشارين  والوكالء 

األزمة  ملواجهة  آلية  لوضع  العامني 

حرب  بسبب  حصلت  التي  االقتصادية 

بارتفاع  تسببت  التي  وأوكرانيا،  روسيا 

األسعار عامليًا".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ستناقش 

وضع ستراتيجية األمن الغذائي، واتخاذ 

إجراءات عاجلة ملعرفة مفردات البطاقة 

التموينية".

السلة  حصة  إطالق  "جرى   :
ً
قائال وتابع 

اليوم  أطلقنا  فقد  كاملة،  الغذائية 

الحنطة  من  طن  ألف   460 بلغت  حصة 

للمطاحن األهلية والحكومية، وهي خطة 

ملواجهة األسعار." مؤكدًا وجود إجراءات 

كبيرة لتحقيق األمن الغذائي.

مجموعة  تناقش  "الوزارة  أن  وأوضح 

من اآلليات ملواجهة ارتفاع األسعار، من 

خالل توفير مخزون ستراتيجي وتجهيز 

مواد تموينية على مدى 6 أشهر، ووضع 

في  ارتفاع  أي  ملواجهة  طارئة  خطط 

األسعار عامليًا."

الوزراء  مجلس  ر 
ّ

أق ذاته،  السياق  في 

الخاصة  القرارات  من  إضافية  حزمة 

ودعم  العاملية  األسعار  ارتفاع  بمواجهة 

األمن الغذائي، فقد قرر مجلس الوزراء 

ألف   100 بقيمة  حكومية  منحة  تقديم 

غالء  "منحة  باسم  واحدة  ملرة  دينار 

ممن  املتقاعدين  الى  تقدم  معيشة" 

دينار  مليون  من  أقل  راتبًا  يتقاضون 

شهريًا، واملوظفني الذين يتقاضون راتبًا 

شهريًا،  دينار  ألف  خمسمئة  من  أقل 

بالرعاية  املشمولني  الى  باإلضافة 

االجتماعية ومعدومي الدخل.

الرسم  تصفير  أيضًا  املجلس  قرر  كما 

األساسية  البضائع  على  الكمركي 

ومواد  بناء  ومواد  غذائية  مواد  من 

استهالكية ضرورية ملدة شهرين وإعادة 

النظر بالقرار بعد معاينة األزمة.

أيضًا،  املجلس  قرارات  ومن 

حصتني  إطالق 

الغذائية  للمواد 

البطاقة  في 

توفير  بإجراءات  والبدء  فورًا  التموينية 

النظر  وإعادة  رمضان،  شهر  حصة 

وتأجيل  التموينية،  البطاقة  بموازنة 

من  التجار  على  الضرائب  استيفاء 

مستوردي املواد الغذائية.

أوكرانيا  في  الروسي  الزلزال  ارتدادات 

حني  ففي  العاملية،  األسواق  في  تتواصل 

إجراءات  حزمة  املستقرة  الدول  تتخذ 

العراق  يبدو  الغذائي،  بأمنها  متعلقة 

االرتدادات  هذه  تداعيات  من  قلقًا 

تعيق  التي  السياسية  األزمة  بسبب 

على  قادرة  جديدة  حكومة  تشكيل 

صالحياتها  وفق  معها  الجدي  التعامل 

التي  الحالية  الحكومة  تفتقدها  التي 

في  يومية،  أعمال  تصريف  حكومة  هي 

التي  الجاري،  العام  موازنة  غياب  ظل 

تنتظر والدة الحكومة الجديدة والتحرر 

موازنة  من   12/1 نظام  وفق  العمل  من 

إجراءات  أية  تعيق  التي  املاضي،  العام 

املالية  الوفرة  على خلفية االستفادة من 

بأسعار  الكبيرة  الطفرة  من  املتحققة 

النفط العاملية.
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يواجه العراق تحديات كبرى 
ناجمة عن نقص تدفق املياه من 
دولتي املنبع: إيران، التي تغذي 
عددًا من األنهار املشتركة بنسبة 
18 باملئة تعتمد عليها محافظة 
ديالى بشكل كامل.. وتركيا، التي 
تشكل اإلطالقات الواردة منها نحو 
82 باملئة من مياه دجلة و90 باملئة 
من مياه الفرات، بعد أن شرعت 
تركيا بإنشاء العديد من السدود 
واملشاريع التي ابتلعت حصة العراق 
من املياه.

 طارق األعرجي                    

بعد التسويف المماطلة..

العراق يرفع الكارت األحمر 
بوجه تركيا وإيران
على مدار سنوات عدة، يحاول العراق الوصول الى اتفاق لضمان 

الحصول على حقوقه املائية عبر املفاوضات مع هاتني الدولتني 

الجارتني، لكن تلك املساعي قوبلت بتحويل املفاوضات الى عملية 

تسويف ال يبدو أنها ستصل الى نتيجة من دون اتخاذ إجراءات 

مفاوضات  في  الدخول  الى  البلدين  كال  تدفع  حاسمة  وقرارات 

جادة تكفل تدفق املياه الى حوضي دجلة والفرات.

لم  والحالية  املتعاقبة  الحكومات  أن  املالية  املوارد  وزارة  تؤكد 

تشكيل  من  بالرغم  أهميته،  يوازي  اهتمامًا  امللف  هذا  تمنح 

مجلس أعلى للمياه، ما دفع الوزارة الى دعوة الحكومة ملنح ملف 

املياه األولوية في تعامالتها مع كل من تركيا وإيران واستخدام 

العالقات التجارية  كورقة ضغط لضمان حقوق العراق املائية، 

والوصول الى تدويل هذا امللف في حال عدم االستجابة للمطالب 

العراقية العادلة.

أزمة حقيقية                        
الله،  عبد  ذياب  عون  املائية،  املوارد  وزارة  في  املستشار  يؤكد 

بلد  ألنه  للعراق  بالنسبة  املعقدة  امللفات  من  يعد  املياه  "ملف  أن 

تركيا  من  كل  على  يعتمد  فإنه  وعليه  منبع،  بلد  وليس  مصب 

وإيران بكميات املياه الواصلة إليه، اذ ينبع نهر الفرات من شمال 

شرق تركيا ثم يمر باألراضي السورية، وبعدها يدخل األراضي 

الحدود  ويدخل  بكر  ديار  من  فينبع  دجلة،  نهر  أما  العراقية. 

األراضي  الى  يدخل  ثم  املشتركة  التركية  السورية  العراقية 

العراقية أيضًا. ومن الجانب الشرقي تسهم الجارة إيران برفد 

نهر دجلة بمجموعة كبيرة من الروافد والوديان يبلغ عددها أكثر 

من أربعني واديًا ونهرًا." 

الرئيس  املصدر  تعد  التي  تركيا،  الجارة  أن  الله  عبد  وأوضح   

في تغذية نهر الفرات بنسبة 90 باملئة ويعتمد بتغذيته بنسبة 8 

باملئة في األراضي  السورية، و2 باملائة فقط في العراق، وعليه 

وجود  كاشفًا  تركيا.  الجارة  من  تؤمن  الفرات  نهر  مياه  كل  فإن 

مشكلة كبيرة في هذا النهر حاليًا، فكميات املياه فيه محدودة، 

وإذا انقطع تدفق املياه الى نهر الفرات ستحدث أزمة حادة جدًا 

في جميع املحافظات التي تعتمد على هذا النهر، والسيما منطقة 

الفرات األوسط التي ترتبط حياة سكانها به، وكانت بيئة جيدة 

بالزراعة  تزخر  كانت  ألنها  السواد  ببلد  وتعرف  الرز،  لزراعة 

عندما كانت كل مياه الفرات تصل إلى العراق.

تحرك فاعل
وأشار املستشار إلى أن "هناك خطة مدروسة لتحرك فاعل في 

هذا الجانب، إذ وصلنا الى توقيع مذكرة تتضمن نصًا صريحًا 

بتأمني حصة منصفة ومعقولة من مياه نهري دجلة  تركيا  يلزم 

والفرات للعراق، وهذا النص يتطلب إنجاز مراحل أخرى لغرض 

السير قدمًا لتحديد هذه النسب، والسيما مع وجود اتفاق قديم 

يخص إطالقات نهر الفرات، كان في البداية مع الجانب السوري 

يقضي بإطالق 500 متر مكعب في الثانية على الحدود السورية 

التركية، منها 58 باملئة للعراق أي ما يعادل 290 مترًا مكعبًا في 

الثانية على الحدود العراقية السورية في حصيبة، وهذا معمول 

به، لكن هناك إخفاقات تعود الى الجانب التركي الذي ال يطلق 

الكمية املتفق عليها، وهناك متابعة مستمرة بهذا الصدد. 

مع  الوصول  في  ترغب  الوزارة  فإن  دجلة،  نهر  بخصوص  أما   

الجانب التركي الى اتفاق حول كيفية تقاسم املياه، وقد صلنا الى 

عني  التركي  والرئيس  والعالقات،  املباحثات  من  جيدة  مراحل 

 شخصيًا له إلدارة هذا 
ً
فريقًا يترأسه وزير سابق واعتبره ممثال

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  كلف  الذي  الوقت  في  امللف، 

امللف  هذا  في  له  شخصيًا   
ً
ممثال واعتبره  املائية  املوارد  وزير 

هناك  وبالفعل  الجانب،  هذا  في  كامل  حل  الى  الوصول  بهدف 

من  الكثير  بشأن  الجانبني  بني  مستمر  واتصال  عملية  خطوات 

الى  سيذهب  وفدًا  ايضًا  هناك  أن  كما  عليها،  املختلف  النقاط 

تركيا قريبًا لهذا الغرض."

تسويف وممطالة                      
تلعب  تركيا  "الجارة  ألن  أسفه  عن  الله   عبد  املستشار  وأعرب 

بهدف  املوضوع  هذا  في  تسوف  أن  وتحاول  الوقت  عامل  على 

كبيرة  مشاريع  لديها  أن  إذ  وخططها،  مشاريعها  جميع  إنجاز 

غازي  من  تمتد  التي  األناضول  شرق  جنوب  الكاب  منطقة  في 

عنتاب الى منطقة ديار بكر، وهي مهتمة بإنشاء مشاريع إروائية 

كبيرة في هذا املكان لغرض تثبيت السكان وتهيئة فرص عمل، 

وتسعى الى تطوير املنطقة، لكن هذا التطوير يجب أن ال يكون 

على حساب العراق، ولهذا السبب نحن نثير هذا املوضوع بشكل 

جدي معهم."

على  التركي  للجانب  أكدنا  "لطاملا  الله:  عبد  املستشار  وتابع 

لكنهم  مشاريعهم،  إنجاز  قبل  اتفاق  الى  الوصول  ضرورة 



من يدلني على 
كلمة أكثر تداواًل 
في جوانب حياتنا 
املنوعة من كلمة 
)روتني(؟ فأينما 

نجيل الطرف نجدها 
حاضرة، وحضورها 
دالة إزعاج غالبًا 
مايصل إلى حد 

اإليذاء!

نــــواعــــم

حسن العاني

يذهب علماء االجتماع  إلى أن معظم بلدان العالم الثالث تعاني من 

مشكلة اجتماعية في طبيعة الحياة الزوجية، تتمثل بمظاهر عدة، 

كاالنفصال، أو الطالق، أو الهجر، أو الزعل، أو العراك، أو النكد، 

أو.. الخ، زيادة على القرف من )عالقات الفراش(.. 

ومع أن مثل هذه األعراض يمكن أن يقف وراءها العامل االقتصادي 

- أو الثقافي، أو البيئي، أو التباين الحاد في طبيعة الزوجني، 
ً
-مثال

لكن روتني العالقة الزوجية، وسكون الحياة اليومية ورتابتها، يقفان 

-بصورة  البلدان  هذه  في  األسرة  نمط  ألن  األسباب،  مقدمة  في 

عامة- قائم على صيغ محددة وسلوك ثابت، إذ ال يوجد على الئحتها 

بني  متبادلة  زيارات  أو  سياحية،  سفرات  اسمه  شيء  ندر-  ما  إال   –

األقارب واألصدقاء. كما تفتقر الالئحة إلى شيء اسمه سينما، أو 

مسرح، أو مطعم، أو متحف، أو حديقة، أو متنزه، أو ناٍد، أو مدينة 

ألعاب.

الليالي مستنسخ بعضها من بعض، كذلك   كل شيء كما هو، حتى 

امللل حدوده القصوى ويتعداها، وملاذا ال  يبلغ  النهارات،  فلماذا ال 

قابلة  ملاذا  ومئة  الزواج،  قبل  الحقيقية  الحب  قصص  أعظم  تنهار 

للتساؤل...

وما  الطالق،  نسِب  وتفاقم  الزوجية،  الحياة  )انهيار(  يكون  ال  قد 

يتبعهما من مشكالت ال أول لها وال آخر، هما الوجهني األبرز ظهورًا 

املستويني  على  شاعتا  املفردتني  تلك  مثل  ألن  الروتني،  مشهد  في 

اإلداري والوظيفي، إلى الحد الذي ال تكاد تذكر فيه كلمة )روتني(، 

حتى تتبادر الى الذهن )دوائر الدولة( وروتينها في عرقلة العمل، 

والسيما في إنجاز معامالت املواطنني.. ومتاعب الروتني اإلداري ال 

أذًى  أشد  خطوة  تخطو  وإنما  وماديًا،  نفسيًا  املواطن  بإيذاء  تكتفي 

االستثمارية  املشاريع  من  فالكثير   ، وتطوره،  البالد  اقتصاد  على 

ومشاريع الدولة تعاني من العرقلة إلى حد التوقف بسبب )معوقات( 

الروتني.

تبدو  أال  السياسة،  إلى  حتى  الروتني  زحف  أن  إلى  إذن،  هكذا 

تدور  وكأنها  الحكومة،  تشكيل  وباألخص  العراق،  في  االنتخابات 

في فلك الروتني، فهي تتكرر كل 4 سنوات بالصيغ واألساليب ذاتها 

 
ً
بحيث أصابنا امللل. لهذا اقترح أن تجري االنتخابات كل 4 أشهر بدال

من 4 سنوات، وهذا يعني توفير اآلالف من فرص العمل للعاطلني، 

أو االستغناء عن االنتخابات والبرملان والحكومة بحيث ينام املواطن 

مرتاح البال قرير العني!!

المفردة األشهر
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استنفدنا  كوزارة  ونحن  امللف،  هذا  في  يماطلون  األسف  مع 

هذا  عن  كامل  تصور  ولدينا  الفنية  الناحية  من  لدينا  ما  كل 

امللف، ويبقى األمر في ساحة الحكومة العراقية، ألن عليها أن 

هذا  في  تحرك  وهناك  الجد،  محمل  على  املوضوع  هذا  تأخذ 

الجانب، وهناك عمل، إذ توجد لجنة عليا للمياه حاليًا برئاسة 

وزراء  منهم  الوزراء،  من  عدد  وعضوية  الوزراء  مجلس  رئيس 

الخارجية والزراعة والوزارات ذات العالقة. وبالرغم من ذلك 

ندعو الحكومة أن تمنح األسبقية مللف املياه في كل تعاملها مع 

تركيا وإيران، ويجب أن يكون جهدها مستمرًا، وال ينتهي بعام او 

عامني، وأن يعتبر ساسة العراق ملف املياه هو األول، واستخدام 

وربما  الدولة،  مهمة  وهذه  ضغط،  كورقة  التجارية  العالقات 

إذا وصلنا الى طريق مسدود سنعمل على تدويل ملف املياه ألن 

مصلحة العراق هي األساس."

ديالى اكبر املتضررين                  
ال  اإليراني  الجانب  من  تتدفق  التي  "املياه  أن  الله  عبد  أضاف 

بما  دجلة  نهر  برفد  فقط  تسهم  لكنها  الفرات  نهر  على  تؤثر 

نسبته 18 باملئة من املياه، لكنها تؤثر بشكل كبير على محافظة 

بدرة  يروي  الذي  بدرة  كالل  نهر  مثل  املناطق،  وبعض  ديالى 

الجانب  من  دجلة  نهر  ترفد  كما  الحويزة،  وهور  وجصان 

رافدًا،  بأربعني  تقدر  الروافد  من  كبيرة  مجموعة  اإليراني 

األمطار  موسم  أثناء  املياه  تنقل  موسمية  وديان  الى  إضافة 

التي  الفروع  منها  دائمية  أنهار  وهناك  السيول،  فيها  وتتدفق 

تصب في نهر الزاب األسفل، التي تصب في سد دوكان، والنهر 

اآلخر املهم جدًا هو نهر سيروان الذي يصب في سد دربندخان 

العراق وإيران، إضافة  ويشكل جزءًا من الحدود املشتركة بني 

نهر  كذلك  دربندخان،  جنوب  تصب  أخرى  أنهر  مجموعة  الى 

الوند في خانقني، ثم مجموعة أنهر تصب في نهر ديالى، الذي 

وزكمان  والوند  سيروان  أنهر  قطع  نتيجة  األول  املتضرر  يعد 

قطعت  إذ  ديالى،  نهر  ترفد  أخرى  أنهر  ومجموعة  وعباسيان 

بالكامل وتم تحويل مياهها، وهذه مشكلة كبيرة سببت للوزارة 

إال  باملياه  تغذيتها  يمكن  ال  ديالى  محافظة  ألن  كبيرًا  إحراجًا 

من خالل هذه األنهر والجداول والوديان، إذ أن مناسيب أرض 

ديالى أعلى من مناسيب نهر دجلة، وهذه الطبيعة ال تمكننا من 

الضخ،  طرق  عن  إال  طبيعي  بشكل  املحافظة  الى  املياه  إيصال 

وهذا أمر مجهد، وحاولنا أن نعالج املشكلة عن هذا الطريق إال 

أنه غير ناجح." 

تقاسم الضرر
وبني املستشار أن "الجانب اإليراني يعاني بالفعل من الجفاف، 

النية  حسن  باب  من  الضرر  هذا  تقاسم  يكون  أن  يجب  لكن 

واملفاهيم الدولية، ال أن يجري قطع او تحويل األنهر والجداول، 

مشتركة  واجتماعات  حوارات  هناك  تكون  أن  يجب  وعليه 

للتفاهم على هذه املواضيع، وهناك تحرك كبير، لكن لألسف 

الى  اللقاء، الذي نأمل أن يتحقق قريبًا، فقد وصلنا  لم يتحقق 

أبواب مغلقة في هذا الجانب، لذا قد نذهب باتجاه تدويل هذا 

الجانب  مع  والجلوس  التفاوض  الى  نسعى  حاليًا  لكننا  امللف، 

اإليراني كي نرى وجهة نظرهم ومحاولة حلحلة هذا امللف بما 

يخدم مصلحة الشعبني الجارين."
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أمـــــــــــــــــــــنأمـــــــــــــــــــــن

التي  السياسية  التغيرات  ظل  في 

واإلقليمية  الدولية  الساحتان  تشهدها 

في  وسعيها  املتطرفة،  الحركات  وظهور 

واألمنية  السياسية  الفوضى  إحداث 

الجامحة  ورغبتها  املجتمعات،  داخل 

األماكن  في  والجريمة  العنف  نشر  في 

وتجعل  عليها،  تسيطر  او  تدخلها  التي 

منها منطلقًا لتنفيذ أغراضها املريضة، 

التي كان العراق واحدًا من البلدان التي 

إرهابها  من  عانى  إذ  بنارها،  اكتوت 

من  بات  لذا  املاضيني،  العقدين  خالل 

العراقية  الحكومة  تعمل  أن  الضروري 

وتجهيزها  األمنية  قواتنا  تسليح  على 

العسكرية،   واملعدات  األسلحة  بأحدث 

الستراتيجية  األسلحة  والسيما 

الفصل  الكلمة  لها  تكون  التي  والنوعية، 

في حسم أغلب املعارك، والحرص على 

تنويع مصادرها لتأمينها والحفاظ على 

ديمومتها. 

فرصة لالطالع على أحدث 
املنتجات العسكرية

وزير الدفاع، جمعة عناد الجبوري، عبر 

األمن  معرض  افتتاح  في  كلمته  خالل 

يسهم  أن  في  أمله  عن  العاشر،  والدفاع 

نوعية  انتقالة  إحداث  في  املعرض  هذا 

لقواتنا  والتجهيز  التسليح  مجال  في 

لتأسيس  الوزارة  سعي  مؤكدًا  املسلحة، 

القوات  قدرات  بناء  في  جديدة  مرحلة 

لنا  يتيح  املعرض  أن  والسيما  املسلحة، 

إنتاجات  وأحدث  آخر  على  االطالع 

التصنيع  مجال  في  املشاركة  الدول 

لهيئة  جيدة  فرصة  ويشكل  الحربي، 

االتفاقيات  لعقد  الحربي  التصنيع 

والتكنلوجيا  الخبرة  لنقل  والشراكات 

والشركات  البلدان  تلك  من  الحديثة 

العراق،  الى  لألسلحة  املصنعة  العاملية 

تطوير  مجال  في  إضافية  خطوة  لتكون 

قدراتها لتتمكن من الوصول بصناعاتنا 

الذاتي،  االكتفاء  حد  الى  الحربية 

األسلحة  صناعة  مجال  في  وباألخص 

الخفيفة واملتوسطة. 

     األسواق العراقية         
الكم  هذا  مشاركة  أن  الجبوري  وبني 

في  واألجنبية  العربية  الشركات  من 

تعكس  وقوية  واضحة  رسالة  املعرض، 

مع  التعاون  في  الشركات  تلك  رغبة 

العراق، وإيجاد سوق فيه لبيع منتجاتها، 

قامت  الشركات  تلك  أن  الى  مشيرًا 

الحديثة  األسلحة  من  الكثير  بعرض 

المتالكها  العراق  يسعى  التي  واملتطورة 

لتطوير قدراته العسكرية.

 وأعرب الوزير عن رغبة الوزارة في عقد  

والدول  الشركات  مع  جيدة  شراكات 

القيادة  عليه  تعمل  ما  وهذا  العاملية، 

السياسية في البالد من أجل  بناء قوات 

طه حسين                          
تصوير: يوسف محدي 

بغداد تبحث عن ما يناسبها بغداد تبحث عن ما يناسبها 
فــي معــرض األمــن والدفــاع 

اختتم في بغداد 
مؤخرًا معرض األمن 
والدفاع بنسخته 
العاشرة بمشاركة 
نحو ستني شركة، 
والهدف هو التعرف 
على أحدث األسلحة 
التي تبحث عنها 
بغداد لتسليح قواتها 
التي مازالت في 
مواجهة مستمرة مع 
خطر التنظيمات 
اإلرهابية.
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عسكرية احترافية متطورة تمتلك أحدث 

على  قادرة  لتكون  واملعدات  األسلحة 

فرض األمن الداخلي والدفاع عن أرض 

الوطن وصيانة حدوده من أية محاوالت 

للنيل من أمن شعبه واستقراره.

خطة تحديث                     
مدير التسليح والتجهيز الجوي والبحري 

أحمد  املهندس  اللواء  الدفاع،  وزارة  في 

لـ "مجلة  غني الخزاعي، أكد في حديث 

طفرة  يمثل  املعرض  هذا  أن  الشبكة" 

والدول  الشركات  عدد  حيث  من  نوعية 

فرنسية  شركات  بضمنها  املشاركة، 

وإيرانية،  وباكستانية  وصينية  وتشيكية 

الحديثة  األسلحة  نوعية  الى  إضافة 

واملتطورة التي يقدمها هذا املعرض.

أن هذا املعرض يمثل فرصة  الى  وأشار 

جيدة لقواتنا األمنية في عقد االتفاقيات 

هذه  وبني  بينها  التفاهمات  وإليجاد 

األسلحة  من  حاجتها  لشراء  الشركات 

الدفاعية  منظوماتها  لتعزيز  الضرورية 

أن  وبني  العسكرية،  قدراتها  وتطوير 

الوزارة أعدت خطة كبيرة ورائدة لتطوير 

قدرات البالد، والسيما في مجال الدفاع 

قيادة  وتزويد  تحديث  خالل  من  الجوي 

الدفاع الجوي بأحدث منظومات الدفاع 

الجوي بما يؤمن السالمة ألجوائنا.

تصنيع وتطوير                       
إلى  املنسوب  مجيد،  فايق  معن  العميد 

الكهربائية  اآللية  الهندسة  مديرية 

لـ  حديث  في  ذكر  الداخلية،  وزارة  في 

املديرية  هذه  أبناء  أن  الشبكة"  "مجلة 

وجهود  وقدرات  وبخبرات  تمكنوا، 

وتصنيع  تطوير  على  العمل  من  ذاتية، 

االحتياطية  واملواد  األجزاء  من  عدد 

الستراتيجية  االسلحة  من  لعدد  املهمة 

املستخدمة من قبل قواتنا املسلحة بشكل 

بات  التي  واملدافع،  كاملدرعات  عام، 

دول  من  عليها  الحصول  الصعوبة  من 

املديرية تمكنت من  أن  الى  املنشأ. الفتًا 

ومتطورة  حديثة  أجهزة  على  الحصول 

بالتورنة  املتمثلة  التصنيع،  مجال  في 

الذكية والسي أن سي، اللذين تمكنا من 

والسيما  األجزاء،  تلك  تصنيع  خاللهما 

عن  مباشر  بشكل  مسؤولة  املديرية  أن 

باملواد  األمنية  القوات  وتجهيز  تزويد 

واملعدات  لألسلحة  الالزمة  االحتياطية 

مشيرًا  الخدمة،  في  الداخلة  العسكرية 

تلك  تزويد  من  تمكنت  املديرية  أن  الى 

أعلى  بجودة  احتياطية  بمواد  األسلحة 

من جودة املواد األصلية.

أسلحة متطورة
الفرنسية  )نكستير(  شركة  ممثل 

العراق  في  الحربية  األسلحة  لصناعة 

لـ  حديث  في  أوضح  نوفلي،  فيليب 

على  بالده  حرص  الشبكة"  "مجلة 

البلدين  بني  التجارية  العالقات  تطوير 

اإلنتاج  مجال  في  والسيما  الصديقني، 

للشركات  أن  الى  مشيرًا  الحربي. 

بالذات،  نكستير  وشركة  الفرنسية، 

عالقات قوية ومتجذرة في مجال تزويد 

أهم  بني  من  أن  مبينًا  للعراق.  األسلحة 

بتزويد  الشركة  تقوم  التي  األسلحة  تلك 

القوات املسلحة العراقية بها هي منظومة 

باسم  املعروفة  املتحركة   املدفعية 

التي  القيصر،  منظومة  او  )السيزار(، 

تعتبر من األسلحة املدفعية املتطورة، التي 

متتالية  قذائف  ست  تطلق  أن  تستطيع 

تستطيع  كما  دقائق،  ثالث  من  أقل  في 

العدو  يتمكن  أن  قبل  مكانها  مغادرة 

الحكومة  أن  الى  الفتًا  استهدافها.  من 

العراقي  الجيش  بتزويد  قامت  الفرنسية 

بعدد من قطع هذه املنظومة، وتمكن من 

استخدامها أثناء حربه في تحرير مدينة 

التي  اإلرهابية  العصابات  من  املوصل 

األسلحة  تلك  أثبتت  وقد  تحتلها،  كانت 

قدرتها وقابليتها على التأثير في صفوف 

العدو وتكبيده خسائر فادحة.

 عالقات ثنائية 
متينة

التجاري  املدير 

شبل  لشركة 

)أياز(  الباكستانية 

في  املتخصصة 

انظمة  صناعة 

)النواظير(  الرؤيا 

عبر  والليلية،  النهارية  أنواعها  بجميع 

عن سعادته باملشاركة الواسعة لبلده في 

هذا املعرض، ما يدل على عمق العالقة 

الصديقني.  البلدين  بني  الستراتيجية 

ورغبة  توجهًا  هنالك  أن  الى  الفتًا 

العراقية  الحكومتني  قبل  من  كبيرة 

العالقات  تمتني  في  والباكستانية 

التسليح  مجال  في  والسيما  الثنائية، 

الخبرات  وتبادل  الحربية  والصناعة 

الحيوي،  القطاع  هذا  لتطوير  العسكرية 

الباكستانية  الشركات  أن  الى  مشيرًا 

وتقديم  مشاركتها   تنويع  على  حرصت 

ترغب  التي  واألسلحة  األنظمة  أحدث 

املسلحة  القوات  بتجهيز  الشركات  هذه 

العراقية بها.



 
ُ

الحديدية املرأة  القبطان"،  "بان 

العالم  وتهز  بيمينها  املهد  تهز  التي 

تتولى منصب  أول امرأة  بيسارها، هي 

لألفراد  العامة  املديرية  عام  مدير 

حكرًا  كان  أن  بعد  الدفاع،  وزارِة  في 

عبر  ذلك  جاء  الرجاليِة،  الرتِب  على 

مجلِس  من  عاليني  وترحيٍب  تصويٍت 

عملها  جانب  إلى  والبرملانيني،  الوزراء 

اإلعالمي الدائم كعضوة مجلس فعالة 

في نقابِة الصحفيني العراقيني، وأيضًا 

 لشبكة الصحفيات العراقيات.
ُ

رئيسة

الذي  "التحويل"  قانون  نفذ  يديها  على 

وجّمد  عدِة  أعوام  قبل  رع 
ُ

ش قد  كان 

آالف  حلم  بذلك  لتحقق  لسنوات، 

العليا  الشهادات  حملة  من  الشباب 

الصفة  من  بتحويلهم  الدفاع  وزارة  في 

وبإنجاٍز مكوكي  املدنيِة،  الى  العسكرية 

شهور  آخِر  من  أيام  الخمسِة  يتعد  لم 

في  الدؤوب  سعيها  إلى  إضافة  السنة، 

ترقياتهم  ومتابعة  املوظفني  مساعدة 

والعمل على زيادة عدد املالكات ..

"القبطان"، بودها الوفير املعتاد، فتحت 

ذكرياٍت  من  يضمه  وما  قلبها  أبواب 

"الشبكة  ملجلة  وضحكات،  ودمعاٍت 

العراقية" بضيافٍة بغدادّيٍة مهيلة ..

رئيسة الوزراء.. امرأة
وزارة  هرِم  على  قيادية  تكوني  "أن 

غير  عتباتها  تدخل  ال  بحتة  ذكورية 

غير  وقفزة  محير،  لغز  هو  الرتب، 

حتى  وال  باالختصاص  ال  متشابهة، 

بالطبيعة األنثوية".. هذا التساؤل املحير 

سبقته بـ )ابتسامٍة( وجواٍب جريء:

بحت،  عسكري  مجاٍل  في  "دخولي 

يكن  لم  الرجال،  على  حكرًا  ظل 

سنده  اكتسب  وإنما  بالتأكيد،   
ً
سهال

الجاللة  صاحبة  موروث  من  املعنوي 

باألساس،  إعالمية  فكوني  الصحافية، 

مصاعب  واجهت  ميدانية،  ومراسلة 

الشارع العراقي وتحدياتِه بعد السقوط 

هيأتني  من  هي  حديد،  من  بإرادٍة 

القتحاِم منصٍب عسكري يعتبره الرجال 

كوني  عن   
ً
فضال صرفًا،  )طابوًا( 

ثقة  ولدي  جدًا،  عملية  بطبيعة  اتسم 

وهذا  الصعبة،  املهمات  بإنجاح  عالية 

-كامرأٍة  بقدرتي  إيماني  من  نابع  طبعًا 

في  والتحمل  العطاء  على  عراقية- 

واإلحباطات  املحيطة  الظروف  أصعب 

ما  أتذكر  ومازلت  لطموحاتها،  املفشلة 

بتربية  )اهتمي  كـ  البعض  من  سمعته 

مآٍس  كمية  مع  أفضل(،  أطفالك، 

ما  وتهديم  بي  اإليقاع  حاولت  كثيرة 

ارتطم  ذلك  كل  لكن  به،  أتقدم  كنت 

وجوه  على  أملحها  كنت  التي  بالبسمة 

مكسبي  باعتبارها  املنتسبني،  آالف 

الحقيقي، والالفت أن هذا اإلحباط، أو 

اإلفشال املتكرر، كان يزيدني إصرارًا، 

بصناعة  تكفل  إنه  قلت  إذا  أبالغ  ال  بل 

شخصية قادرة ومؤهلة القتحام مجال 

طوال،  لعهوٍد  الرجل  على  حكرًا  ظل 

أمام  بحذٍر  يقف  مجتمعًا  باعتبارنا 

شخصيتها.  وسطوع  املرأة  قيادة  إبراز 

إذن، )التحدي( هو املشترك، والبد لنا 

–كنساء- من إظهاِر قدرتنا على القتال 

أنف  رغم  واإلرادة،  القلم  بفوهتي 

وأنا  واالنكسارات،  والظروف  الزمن 

العراقية  املرأة  تملكه  ما  أن  من  واثقة 

أحيانًا،  ومغيبة  مخزونة،  قدرات  من 

امــرأٌة ال تكسر!

اختارها القدر قائدًا له، فاختطفت بِحرفيتها منصبًا رفيعًا احتكره 
الرجال لعهوٍد طوال، لتتبوأ موقعًا قياديًا في وزارِة الدفاِع كغريٍم نسوٍي 

لطيف ال يعول على مكاٍن ال يؤنث فيه.

آمنة عبد النبي
تصوير/ واثق خزاعي

بان
القبطان

أول مديـر عـام فـي وزارة الدفـاع.. 
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يستحق أن يؤهلها لتصبح رئيسة وزراء 

ال وزيرة او مديرة فحسب."

جرأة وِعناد وتحديات
يلتقيان،  ال  خطان  واإلعالم  العسكر 

الثياب  وشبهة  املجتمع  نظرة  بني  فما 

ما  رى 
ُ

ت النساء،  تالحق  التي  رقطة 
ُ
امل

وتحكي  بعناٍد  لتقف  تملكه  كانت  الذي 

أسرار تقاسمها االختصاصني :

مرعبة  وإعالمية  اجتماعية  "نظرة 

النظام،  سقوط  بدايات  منذ  رافقتني 

بإمكاني  يكن  لم  أني  درجة  إلى 

والسيما  كصحافية،  بعملي  التصريح 

العراقية  الصحافتني  دخلت  أنني 

القتل  فترات  في  والعربية 

وتابعت  والتفخيخ،  والتسليب 

ملفات الفساد في الوزارات 

ورصدت الحاالت السلبية 

خضت  بجرأة،  ووثقتها 

السياسي  معتركيها: 

في  واالجتماعي 

القاهرة  الظروف 

فيها  كان  التي 

لقمة  الصحفي 

سائغة وهدفًا دسمًا 

أني  إال  لإلرهاب، 

أبالي  وال  املهنة  أعشق 

أهلي،  أن  لدرجة  بخطورتها، 

ولشدة  املوت،  سنوات  في 

خوفهم علي وصلوا إلى درجة 

التفضيل ما بني ترك املجال 

عندما  ومحبتهم،  اإلعالمي 

أحد  في  ضخم  انفجار  حدث 

فيه  استشهد  الصحافية،  التغطيات 

ساملة  وخرجت  الواجب،  في  زمالئي 

خياري  جاء  وهنا  وكدمات،  برضوض 

املواجهة،  من  بالتخفيف  األصعب 

العمل الصحافي  فاتجهت إلى كواليس 

ي  لذ لت ا و حا

من 

والسيما  تركته،  ما  أعوض  أن  خالله 

ونشاطات  الصحفيني  نقابة  في  دوري 

الوقت  وبمرور  واهتماماتها.  املرأة 

املكتب  في  للعمل  الصدفة  قادتني 

أيضًا  وهنا  الدفاع،  لوزارة  اإلعالمي 

املجتمعية  النظرة  ظالل  واجهت 

تدخل  التي  املرأة  إلى  ذاتها  القاصرة 

النظرة  أكانت  سواء  عسكريًا،   
ً
مجاال

خارجه،  من  أم  عملها  مكان  داخل  من 

لكن بصيٍغ أخرى، حاولت احتواءها من 

جريدة  بتفعيل  الصحافي  العمل  خالل 

بالتحقيقات  أنعشتها  التي  )الدفاع( 

لدي  فالعمل  والحوارات،  امليدانية 

يمكن  ال  طبعًا  النجاح،  أساس 

الذي  الخام  اإلعالم  مقارنة 

أجبرت  بما  سابقًا  عايشته 

عليه مرحليًا، لكني حاولت 

املرحلة  هذه  خالل  من 

جديدة  نكهة  إعطاء 

وتطوير  مجالي،  إلى 

بأنشطة  املرحلة 

وخبرات جديدة، إلى 

املنصب  تبوأت  أن 

اإلداري العام، وعدت 

ذات  إلى  خالله  من 

الدؤوب،  امليداني  النشاط 

بقاء  على  الشديد  حرصي  مع 

الصحافة  مع  الوثيقة  الصلة 

عشقي  باعتبارهما  واإلعالم 

األزلي."

الضمير الحي معضلة!
وزيرة  معالي  القبطان..  "بان 

أم  طموح،  أم  ُمخيفة  عبارة  الدفاع".. 

للرجال  العسكر  ومكاتب  السواتر  أن 

جيب )بحماسة(:
ُ

فقط..؟ هنا ت

التي  الناضجة  القيادية  "الشخصية 

باملرأة  يليق  ما  لكل  تؤهلني  اكتسبتها 

رئيسة،  أم  كوزيرة  سواء  العراقية، 

مكاسبي جميعها مرت بمراحل عديدة 

يكون  أن  كيفية  في  يكمن  أخطرها 

معاملة  أمام  حيًا  ضميرًا  املسؤول 

عسكريًا  أم  كان  مدنيًا  جندي،  أبسط 

كل  وإخالصه،  بساعديه  البالد  حفظ 

مراحل التدرج الوظيفي التي مررت بها 

قبل تسلم املنصب كانت تجزم بقدرتي 

الفائقة على تخطي مراحل أعمق وأهم، 

سابقًا أو الحقًا، فقد تدرجت وظيفيًا في 

مرورًا  وإعالمية،  موظفة  من  األقسام 

الدفاع،  وزير  السيد  ملكتب  بإدارتي 

رشحت  وبعدها  قسم،  رئيسة  ثم  ومن 

كوني  عن   
ً
فضال املنصب،  هذا  إلى 

نقابة  في  مهمًا  منصبًا  قبلهما  شغلت 

لشبكة  ترؤسي  جانب  الى  الصحفيني، 

العراق  داخل  العراقيات  الصحفيات 

جاء  املنصب  فإن  لذلك  وخارجه، 

جعلني  عاٍل،  إداري  نضِج  فترِة  خالل 

مؤهلة وأمتلك القوة والجرأة في تبوئه 

خلف  من  ال  يدويًا،  األعمال  وإنجاز 

إنجاز  قضية  في  اعتدت  لذلك  املكتب، 

املكلفة  املهمة  أنهي  أن  اإلدارية  امللفات 

وتعطيالته  بالبريد  ال  )باليد(،  بها 

وبيروقراطيته وسالسله اإلدارية، علمًا 

أن خطواتي بأكملها كانت تحظى بدعٍم 

كامٍل وإسناٍد منقطع النظير من معالي 

السيد الوزير الدفاع ومن األمني العام 

األستاذ جبار ثچيل، ومن السيد رئيس 

أركان الجيش."

املطبخ سر سعادتي.. 
ة البيت الدافئة، املسؤولة الصارمة،  ربَّ

في  ومتآلفتان  متضادتان  شخصيتان 

ذات الوقت، كيف ذلك؟!

رد )ضاحكة(:
ُ

ت

"طبعًا، األمر ال يخلو من تهديٍد طريف 

مصروفات  وتوجيه  األوامر  إصدار  في 

في   
ُ

أعيش الذي  البيت  وميزانية 

محترم،  لطبيب  سعيدة  زوجة  داخله 

ألبوين  بارة  وابنة  شابة،  لطبيبة  وأم 

قناعة  على  قائمة  حياتي  بسيطني، 

بقدرتها  تؤمن  التي  املرأة  بأن  كاملة 

املهني  والنجاح  املجتمعية  القيادة  على 

تدرك  أن  يجب  املجتمعي،  واإلبهار 

تمامًا أن القوة التي اكتسبتها قد بدأت 

من تحت سقف البيت، وبفضل أسرتها 

ال غير، لذلك يجب على كل سيدة أن ال 

تهمل بيتها وأن تجعل زوجها داعمًا لها 

باستمرار".

قادرة وال تكل
"القبطان"  شخصية  في  لهم 

ُ
امل الجزء 

هل يمكن أن يكون ملهمًا لباقي النساء 

أم مستفزًا لغيرتهن..؟

بصراحة ال نعلم إال بعد أن كاشفتنا بوٍد:

اثق  أنا  جدًا،  ملهمة  التجربة  "أبدًا، 

أن  فبإمكانها  العراقية،  املرأة  بقدرة 

كلف 
ُ

ت الذي  املجال  في  بجدارة  تبدع 

به، لكنها بحاجة إلى شجاعة مجتمعية 

أواجه  كنت  وصبر،  وجرأة  وأسرية 

وأقول  بالتجرد،  السياسية  الضغوطات 

لست  فأنا  تريدون  ما  خذوا  بصراحة: 

من ُطالب املناصب، أنا جزء من الناس 

أكون واستمر،  وبهم سوف  أنتمي  ولهم 

لقد تعرضت إلى أزمات كثيرة، لألسف 

لم أحظ فيها على دعم من نظرائي في 

تمكني  قسم  مثل  والبرملان،  الحكومة 

املرأة في رئاسة الحكومة، أو النائبات، 

كنت محاطة فقط بالزمالء اإلعالميني 

الذين كانوا معي على طول الخط."
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السادس من شهر آذار الحالي كان يومًا استثنائيًا بامتياز، فقد شهدنا فيه 
افتتاح املتحف الوطني العراقي ومعرض اآلثار املهربة خارج البالد، التي 

تم استرداد العديد منها من قبل الحكومة العراقية. وجاء االفتتاح متزامنًا 
مع يوم السالم العاملي وذكرى زيارة بابا الفاتيكان للعراق في العام املاضي، 

ولقائه باملرجع األعلى آية الله السيد علي السيستاني.

افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد سنوات من اإلغالق                                     

هنا.. حيث ترك العراقيون أعظم 
الهدايا للبشرية            

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 

العديد  بحضور  رسميًا  املتحف  افتتح  الذي 

والبعثات  الرسمية  الشخصيات  من 

زوار  من  والفنانني  واملثقفني  الدبلوماسية 

من  املبذولة  الجهود  على  أثنى  املعرض، 

وباقي  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  قبل 

الحفاظ  في  األخرى،  الرسمية  املؤسسات 

مؤكدًا  الحضاري،  وتراثه  العراق  آثار  على 

عن  آثارنا  استرداد  جهود  مواصلة  على 

الدول،  باقي  مع  الدبلوماسي  العمل  طريق 

مشددًا على حق العراق في استعادة كل اآلثار 

قبل  سرقتها،  أو  تهريبها،  تم  التي  العراقية 

وبعد سقوط الطاغية عام 2003، واستمرار 

دعم الحكومة الالمحدود لهذه املهمة..

سّياح أجانب

ونحن على أبواب املتحف، شهدنا حركة غير 

طلبة  أجانب،  سّياح  عدة،  لوفود  مسبوقة 

جميعهم  عراقية،  عوائل  العراقية،  الكليات 

حضروا ملشاهدة آثار العراق، وكانت لحظة 

احتفاء ساحرة بهذا اإلرث العظيم.

أروقة  في  تجوالنا  أثناء  هناك  رأيناه  ما 

الدهشة  مالمح  جدًا،  مبهرًا  كان  املتحف 

عاملني  بني  اتصال  لحظة  زواره،  وجوه  على 

لدى  الحضارة  انبثاق  لحظة  مختلفني، 

أسالفنا، بدءًا من سومر، مرورًا بأكد وبابل 

اإلسالمية  الحضارة  إلى   
ً
وصوال وآشور، 

املتحف  زوار  فيها  كان  املعاشة،  ولحظتنا 

يشاهدون األعمال املعروضة بفرح غامر.

آثاٌر مستعادة
املتحف،  في  املعروضات  جديد  وملعرفة 

لآلثار  العامة  الهيأة  رئيس  "الشبكة"  التقت 

الذي  حسني،  مجيد  ليث  الدكتور  والتراث، 

املتحف،  افتتاح  بإعادة  سعادته  عن  أعرب 

عدة،  ألسباب  إغالقه  من  سنوات  بعد 

انطلقت  التي  تشرين  تظاهرات  زخم  منها 

بعض  وترميم  كورونا،  وجائحة   2019 عام 

املستعادة  القطع  عدد  أن  مبيـنًا  قاعاته، 

بعد أن كانت مهربة خارج العراق، بلغ سبعة 

املتحدة  الواليات  أثرية من  ألف قطعة  عشر 

األمريكية، وقطعًا أخرى من اليابان وهولندا 

وإيطاليا، إضافة إلى ثالثمئة وسبع وثالثني 

قطعة أعيدت من متحف )نابو( في لبنان.

كانت  ما  اإلنجازات  هذه  أن  إلى  واشار 

الوزراء،  مجلس  رئيس  جهود  لوال  لتتحقق 

وكادر  واآلثار  والسياحة  الثقافة  ووزير 

وزارتي  مع  بالتنسيق  وزارته، 

واملخابرات  والعدل  الخارجية 

التابعة  واملؤسسات  العراقية 

لكل منها.

أن  حسني  الدكتور  وأكد 

عمليات االسترداد مستمرة. 

موضحًا أن أغلب هذه القطع 

سرقتها  جرت  املستعادة 

املواقع  من  نهبها  بعد 

النبش  طريق  عن  األثرية 

إلى  وتهريبها  العشوائي 

أن  مضيفًا  العراق.  خارج 

تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  لديها  الهيأة 

إلعادة اإلرث الحضاري العراقي. موضحًا 

إلقرار  اليونسكو،  مع  بالتعاون  يسعى،  أنه 

العراقية  باآلثار  االتجار  تجريم  قانون 

القانون  وهو  األوروبي،  االتحاد  مع  املهربة 

سابقًا  األمريكية  الحكومة  أقرته  الذي 

األثرية  القطع  آالف  باستعادة  وأسهم 

املهربة.

تواصل مع التأريخ
سيدة  أثارتنا  املتحف،  في  جولتنا  أثناء 

مع  تتحدث  وهي  فيه  تتجول  كانت  عراقية 

سيدة  الشباب،  املتحف  زوار  من  مجموعة 

تؤكد  وهي  وافتخار،  اعتزاز  بنبرة  تتحدث 

للزوار على أهمية أن يتواصلوا مع تراثهم 

لهذا  أصيل  امتداد  ألنهم  وحضارتهم 

اإلرث املهم.

هذه السيدة كانت وفاء عبد الجبار، مديرة 

التي  املتحف،  في  واملرشدين  األدالء  قسم 

سرورها  عن  معنا،  حديثها  في  أعربت، 

هذا  أن   
ً

مبيـنة املتحف،  افتتاح  بإعادة 

البلد  هذا  تأريخ  على  شاهد  هو  املتحف 

هذا  وجذور  عمق  ويختصر  وحضارته، 

البلد العريق الضاربة في أعماق التأريخ.

الكم  هذا  أن  إلى  الجبار  عبد  وأشارت 

تعطش  يؤكد  املتحف  زوار  من  الهائل 

العراقيني لرؤية ما يتم عرضه فيه.

افتتاحه  من  الغاية  عن  استفهامنا  وعند 

من  يوميًا 

الساعة  حتى  صباحًا  التاسعة  الساعة 

الجمعة  يومي  عدا  الظهر،  بعد  الواحدة 

يغلق فيهما  اللذان  اليومان  والسبت، وهما 

التوقيتات  هذه  أن  لها  مبينني  املتحف، 

الكافي  الوقت  العراقية  للعائلة  تتيح  ال 

عبد  قالت  بمعروضاته،  والتمتع  لزيارته 

يستمر  أن  نتمنى  لنا  "بالنسبة  الجبار: 

تعاد  وأن  املسؤولني  قبل  من  املتحف  دعم 

التوقيتات السابقة، حني كان املعرض يفتح 

الساعة  حتى  صباحًا  التاسعة  الساعة  من 

السادسة مساًء".

خطوة مهمة
معنا  تجولت  أن  بعد  وفاء  السيدة  تركنا 

إلى  وتوجهنا  املتحف،  قاعات  بعض  في 

األب  أحدهم  وكان  زواره،  من  مجموعة 

في  مستشار  وهو  الدومينيكي،  ججي  أمير 

املجلس البابوي لحوار األديان.

يمثل  الحدث  هذا  إن  قال  )ججي(  األب 

ذلك  العراق،  تأريخ  في  مهمة  خطوة  لنا 

العراقي  اإلنسان  وحياة  حضارة  يمثل  ألنه 

في عصور مختلفة، وتأريخ أديانه القديمة 

بهذه  فخورون  "نحن  مضيفًا:  والجديدة، 

على  قادرين  نكون  أن  ونتمنى  الحضارة، 

حضارة  بنى  الذي  التأريخ  هذا  إرث  حمل 

اإلنسان  هذا  أبناء  ونحن  اإلنسان، 

وتاريخه".

في  تتجول  وأنت  يمكنك،  ال 

بالرهبة  تشعر  أن  إال  املتحف،  أجنحة 

حياتهم  وثقوا  أسالف  األسالف،  وبعظمة 

تفاصيل  طينية،  ُرقيمات  عبر  وعلومهم 

وعلوم  نمارسها،  اليوم  حتى  مازلنا  حياة 

وعمقها  بقوتها  اللحظة  حتى  صامدة 

العقلي والفكري.

معرض فني 
يضم املتحف قرابة 150.000 قطعة فنية، 

التي  اآلثار  وهذه  الرافدين  وادي  لحضارة 

يعرضها املتحف هي ملك لإلنسانية جمعاء 

وليس للعراق فقط، إنها معرض فني مقام 

منذ آالف السنوات: جدران معابد، تماثيل 

مجسمات  ورجال،  نساء  آللهة،  حجرية 

أواٍن  مجنحة،  ثيران  كثيرة،  لحيوانات 

ُحلٌي  وملكات،  مللوك  جداريات  ذرية، 
ُ
ن

ذهبية، التجول فيه نزهة التضاهيها نزهة 

قديمة،  بأزمنة  فيها  تمر  ورحلة  أخرى، 

هذا  في  وآثارهم  امللوك  بني  تسير  وأنت 

املتحف الساحر.

علي الشيخ داغر                 
تصوير – حسين طالب
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يبقى الجهد القرائي للمتلقي مسارًا مضيئًا لبعث روح النص وتجديد 
أسئلته وفك رموزه، ومن ثم تقديم معنى معنيٍّ بفهم اآلخر, من هنا يكون 
التوقف عند حقول الشعر مهمة ليست سهلة بمقدار ما تحمله من جمالية 
إلعادة صياغة القول الشعري وتفكيك شفراته.

األسطورة والطبيعة 
حاضرتان في مرجعيات شعر 
السماوي

اآليروتيك  شعرية  )تمثالت  كتاب 

السماوي  يحيى  غزليات  في  الحسي 

ماجد  جبار  د.  ملؤلفه  الجمالية(، 

الذي هو دراسة نقدية بإطار  البهادلي، 

العراقي  الشاعر  قصائد  تناول  بحثي، 

في  املقيم  السماوي  يحيى  املغترب  

خالله  من  املؤلف  قصد  أستراليا، 

في  للمرأة  الثقافية  املكانة  عن  الكشف 

بنية  استكناه  ثم  ومن  السماوي،  شعر 

الشاعر  أسلوب  به  تميز  الذي  الخطاب 

املرأة  إلى  النظر  في  والتخليقي  الفني 

هي  وتتشكل  ومقدس،  معشوق  ككيان 

وأخذت  بل  ثرًا،  شعريًا  معجمًا  لديه 

من  الفتة  كبيرة  شعرية  وآفاقًا  مساحة 

عمق تجربته.

رمزية املرأة
تناول  فصلني،  الى  كتابه  املؤلف  قسم 

عنوان  تحت  مبحثًا  األول  الفصل 

الحسي(،  اآليروتيك  شعرية  )تمثالت 

املؤلف  رؤيا  عمقت  أبواب  في  جاء 

السماوي  شعر  في  الحسية  للظواهر 

ورصدها وتفكيك بنيتها، ومن ثم تحليل 

الصيغ الفنية للقصائد املختارة، مقدرًا 

واألسطوري  بالرمزي  ذلك  كل  ارتباط 

والطبيعة والوطن.

أما القسم الثاني، فقد جاء تحت عنوان 

)املستويات الجمالية لشعرية التناص(، 

شعرية  أيضًا  أبوابه  خالل  درس 

السماوي وحضور التناص بكل مدلوالته 

شكلت  التي  الجمالية  وبناه  ومستوياته 

مرجعيات ثرة في تجربة الشاعر.

مفارقة  املؤلف  بنّي  تمهيدي  مدخل  في 

من  ألقرانه  السماوي  يحيى  الشاعر 

التالي:  الترتيب  وفق  على  الشعراء 

"فهناك شاعر نصي تقليدي ذو خطاب 

قولي نسقي، وهناك شاعر فكري مثقف 

شعريًا  مشروعًا  نصوصه  من  يجعل 

مستخلصًا   جماليًا".  فنيًا  ثقافيًا  فكريًا 

النقدية  كشوفاته  عبر   - املؤلف  أي   -

الجادة  وقراءته  النصية  وتحليالته 

واملعمقة في قصائد الشاعر، أن "يحيى 

السماوي بفكره الواعي الثاقب وخطوته 

الواثبة، سعى الى بناء وتأثيث مشروعه 

الجمالي  الفكري  الثقافي  الشعري 

تشكالته  في  املرأة  برمزية  الناهض 

والروحية."  الحسية  وعشقياته  الغزلية 

ص10.

تحرٌر فلسفي
تتبع مؤلف الكتاب د.جبار ماجد املثابات 

قراءته  عبر  السماوي  لدى  الشعرية 

مختارًا  والحاذقة،  والجادة  املتأنية 

)تيممي  ديواني  السماوي  شعرية  من 

برمادي(، الصادر عن دار تموزـ دمشق 

حجر/  من  بأجنحة  و)التحليق   ،2019 ـ 

الناقد  كاشفًا،  الطبع(،  قيد  مخطوطة 

املساحة  في  داللية   
ً
حقوال ومنها،  فيها 

خاللها  من  التي  للسماوي،  الشعرية 

غير  واضحًا  فنيًا  خرقًا  الشاعر  حقق 

مألوٍف في الولوج الى مناطق عديدة من 

مظاهر حسيات الجسد املمنوع واملحرم 

دينيًا وثقافيًا.

عابرة  دائمًا،  مراوغة  القصيدة  وألن 

االستعاري  وقاموسها  بقوانينها  اللغة 

فضاًء  الشعر  من  تجعل  أبعد،  آفاٍق  الى 

ومغاير،  مدهش  ماهو  بكل  مكتنزًا 

الجمالية  الصياغات  على  باالعتماد 

له  تشكل  التي  الشاعر،  يبدعها  التي 

كينونة  هي  املرأة  وألن  جوهريًا،  امتيازًا 

ديوانيِه  في  الشاعر  لدى  االشتغال  هذا 

"منحت  من  أنها  الناقد  وجد  هذين، 

الشاعر كل هذه القدرة التعبيرية، وظلت 

الشعري  )السماوي(  خطاب  في  املرأة 

الخفية  أو  املعلنة  الثقافية  ومرجعياته 

مرجعًا نسقيًا مهمًا، منفتحًا روحيًا على 

آفاق التحرر الفلسفي العابر من الدنس 

املقدس  ظاهرة  الى  الفاحش  السياقي 

الروحي." ص44.

دالالت فكرية
لنا  يقدم  الكتاب  من  الثاني  الفصل  في 

القراء  -نحن  يفيدنا  ما  الناقد  املؤلف 

الشعري  املنجز  صاحب  عن  املتلقني- 

كتابِه  ومادة  لدراستِه  واملختار  الكبير 

الحسناوي  عباس  )يحيى  أي  هذا 

السماوي،  يحيى  بالشاعر  املعروف 

شاعر  وهو  املثنى،  محافظة  في  املولود 

وأديب معاصر يكتب الشعر ذا السطرين 

الشعرية  النثر  وقصيدة  الحِر  والشعر 

العراقية  املكتبة  أثرى  الذي  الجديدة(. 

في منجزه الذي قارب نحو ثالثني ديوانًا 

من  بالعديد  تجربته  وحفلت  شعريًا، 

األكاديمية  والبحوث  النقدية  الدراسات 

لطلبة الدراسات.

اآليروتيِك  شعرية  )تمثالت  كتاب 

السماوي  يحيى  غزليات  في  الحسي 

ماجد  د.جبار  ملؤلفه  الجماليِة( 

استثنائي،  قرائي  جهد  البهادلي، 

التجربة  سبر  خالله  من  استطاع 

أستراليا  في  املقيم  للشاعر  الشعرية 

الفكري  خطابه  وتتبع  السماوي،  يحيى 

هذا   
ً
محمال املرأة،  تجاه  واآليديولوجي 

في  والثقافية  الفكرية  بدالالته  الخطاب 

النظر إلى كيان املرأة املعشوقة املقدسة. 

السماوي  شعر  في  املرأة  أن  ذلك 

حقول  من  يانعًا  رئيسًا   
ً
حقال  مثلت 

معجمِه الشعري الثر.

من  صفحات   )208( بـ  جاء  الكتاب 

أشرف  دار  عن  وصدر  املتوسط،  القطع 

وخلدون/ طبعة أولى 2022.

نصير الشيخ



التشكيلية  األعمال  من  الكاتبة  واتخذت 

موضوعني  األسماء،   أهم  عند  والوقوف 

فيها  سلطت  عديدة  مباحث  لتتناول  لها 

الضوء على اهتمامهم الفني والجمالي.

 معالم بنائية

تعّرفنا  الكتاب،  ملنت  األولي  التمهيد  في 

بوصفه  االستشراق  على  حسني  إيناس 

حضورًا  األكثر  التيارات  من  واحدًا 

فيه  والحديث  عشر،  التاسع  القرن  في 

صاحبه  وما  السفر،  بموضوعة  مرتبط 

حينذاك من مخاطر، وتحدثنا عن انبهار 

فضول  من  يثيره  وما  بالشرق،  الغرب 

ومعالم  حياتية  جوانب  معرفة  في  لديهم 

التمهيد  في  اجتماعية  وتراكيب  بنائية 

لهذا الكتاب، كما نجد أنها في موضوعة 

جاال  أنطوان  ترجمة  إلى  تشير  األصول 

والى  وليلة،  ليلة  ألف  لكتاب   1704 عام 

وهي  الفارسية،  والرسائل  مونتسكيو 

مراسالت وهمية بني اثنني من املسافرين 

رواج  عن  وتحدثنا  وريكا(،  )يزبك  هما 

املقتنيات التركية من السجاجيد وأقمشة 

وصف  موضوعة  على  تعرج  ثم  الحرير، 

مصر من قبل املستشرقني، لتؤكد للقارئ 

وجهة  البداية  منذ  شكلت  مصر  أن 

تلفت الباحثة املصرية إيناس حسني االنتباه الى فن 
االستشراق من خالل كتابها املوسوم بـ )االستشراق وسحر 

حضارة الشرق(، املتضمن مجموعة من األفكار التحليلية التي 
ترى فيها املؤلفة قراءة نقدية تعالج موضوع االستشراق وما 
أثاره الشرق من هواجس ورؤى ألولئك الذين شغلهم الشرق 

ومناطقه وطبيعته من الغربيني.

هواجس ورؤى 
في فهم أبعاد االستشراق

خضير الزيدي 

نابليون،  حملة  مجيء  في  تمثلت  أساسية 

باإلضافة إلى قدوم الفنان والدبلوماسي 

دومينيك فيفان دينون، الذي خط بأنامله 

وبقلم الرصاص املواقع األثرية واملشاهد 

إلى  الكتاب  بداية  في  وتطرقت  اليومية، 

والفنان  وبروسبير،  جابرييك،  الكسندر 

ورسوماته  ديالكروا  أوجني  املعروف 

ذات الصلة بالشأن الشرقي، مشيرة إلى 

من  االستشراقي  والفن  لالستشراق  ما 

أهمية تذكر في محافل األدب والدراسات 

بالشأن  املختصة  وحتى  االجتماعية، 

االهتمام  اختفاء  إلى  منوهة  السياسي، 

القرن  أوائل  منذ  االستشراقي  بالفن 

املنجز  بهذا  االهتمام  وأسلوب  العشرين 

الفني واإلنساني.

سحر الشرق

مسألة  فتثير  كتابها  مقدمة  في  أما 

إلى  وانتقالها  الشرقية  الفنية  املؤثرات 

وامتداد  املسيحية  إلى  متطرقة  أوروبا، 

وكذلك  وفكرًا،  توظيفًا  الفني،  تأثيرها 

العمارة،  وآثار  اإلسالمية  الحضارة 

املرحلة  تلك  في  الفن  قيم  لنا  لتربط 

والجانب  جهة،  من  الثقافية  بالوجهة 

تعد  أنها  حتى  ثانية،  جهة  من  السياسي 

لنا مشاغل فنية وشهود تأسيسات ملراسم 

العربية  الدول  وبعض  مصر  في  فنية 

الرحالة  فيها  وقف  التي  واإلسالمية، 

الشرقي  التراث  مستوحني  والرسامون 

هاجسًا فنيًا ألعمالهم.

إنها  بل  الوصف،  هذا  عند  تكتف  ولم   

الفن  لتأثيرات  كبيرًا  اهتمامًا  تولي 

وبعض  والياباني،  والصيني  الهندي 

مؤثراتها  لنا  وتتابع  إفريقيا،  فنون  من 

الغربيني.  واتصال  تجارب  على  الفنية 

لنا  توضح  الكتاب  من  آخر  جانب  في 

محورين:  على  تقوم  دراستها  أن  الباحثة 

الشكل  في  التطور  يتابع  فني  أحدهما 

يبحث  واآلخر  التصوير،  عالم  في  الفني 

إلى  وتعيد  الفني،  اإلنتاج  مؤثرات  في 

مهما  االستشراق،  بأن  التذكير  أذهاننا 

حمل من نوايا دينية وسياسية، إال أنه لن 

يخلو من فوائد علمية، فلقد توزع الكتاب 

)مفهوم  منها  املواضيع  من  العديد  على 

االستشراق(، وأهميته في الفن، وعالقة 

الفني،  باالستشراق  االستشراق  دوافع 

اللغة  العربي من حيث  املفهوم  باحثة في 

إلى  األجنبية،  اللغات  وفي  مفرداته،  إلى 

تضمينه ومحتواه.

ثانية-  -مرة  تثير  الصدد،  هذا  وفي   

االستشراق  مفهوم  في  معاصرة  آراء 

األملاني  املستشرق  وأفكار  قراءة  لتأخذ 

في  أكد  الذي  بوتسني(،  )هارتموت 

رأي  وتأخذ  شامل،  مفهوم  أنه  بحوثه 

لتؤكد  ماري(  )آنا  املستشرقة  وبحث 

وقواعد  أصول  له  علم  إنه  هنا  مقولتها 

قسم  ما  املؤلفة  مباحث  ومن  ومناهج... 

وفني،  وفلسفي  جغرافي  مفهوم  إلى  منه 

تناوله  ما  الجغرافي  املفهوم  في  نجد 

بعض الباحثني حول تحديد هذا املفهوم، 

والشرق  األقصى  الشرق  إلى  منوهني 

املفهوم  في  أما  العربي،  واملغرب  األدنى 

ظاهرة  إيناس  الناقدة  فتتناول  الفلسفي 

والشمس  بالطبيعة  الغرب   / الشرق 

ارتبط  ما  والسيما  األساطير،  وتشكيل 

منها بطروحات املصريني القدماء ووجود 

واآلشوريني،  البابليني  عند  الشمس  آلهة 

التي  املعرفية  املنظومة  إلى  تدخل  ثم 

توارثت في استخدام التصويرين القبطي 

املسيحي  التصوير  ومعالجة  واإلسالمي، 

يتطرق  النقدي  وحديثها  روحي،  بإيحاء 

الذي  الفني،  املفهوم  هو  آخر  جانب  إلى 

تقسم فيه الفنون الشرقية التي هي نتاج 

فناني الشرق أنفسهم والفن االستشراقي 

الذي يختص به املستشرقون.

ونجد في الفصل الثاني مواضيع متنوعة 

النقدي  التحليلني  في  الباحثة  تناولتها 

الشرقية  املؤثرات  منها  والتاريخي، 

مشيرة   األوروبي،  التصوير  في  املبكرة 

اإلسالمي،  والفن  البيزنطي  الفن  إلى 

حينذاك،  املتبعة  األساليب  لنا  شارحة 

املسيح  والسيما  الشخوص،  منها 

)الهالة(  واستخدام  املجنحة  واألشكال 

املذهبة  واألرضيات  القدسية  على  لتدل 

وتصوير السقوف وغيرها.

نتاج مؤثر

عديدة  فنية  شخصيات  تناول  الكتاب 

على  والتعبير  بالتحليل  املؤلفة  وقفت 

ونتاجهم  والجمالية  الفكرية  دوافعهم 

الالحقة،  األجيال  في  املؤثر  الفني 

ودافيد  فريدريك،  جون  املصور  منهم 

وغيرهم.  كوست،  وباسكال  روبرتس، 

وأفردت للمدرسة اإلنكليزية بابًا خاصًا، 

متخذة من األعمال الفنية للمصور دافيد 

على  معرجة  لها،  تحليلية  مادة  روبرتس 

التعبيرية  ونزعته  وتأثيراته  بداياته 

املتخذة من االهتمام بالعمارة اإلسالمية 

الفنان  هذا  أن  مبينة  لها،  مضيئًا  جانبًا 

من  املنظر  داخل  االتزان  على  حافظ 

خالل استخدام الضوء والظل. 

ثالثمئة  من  أكثر  في  الكتاب  هذا  يقع 

صفحة من القطع الكبير متضمنًا لوحات 

للكثيرين  االستشراقي  الفن  من  ملونة 

ممن رأوا في معالم الشرق وحياته مادة 

السيدة  التصويرية.  ألعمالهم  فنية 

إيناس حسني لها الكثير من اإلصدارات 

على  حاصلة  وهي  بالفنون،  الخاصة 

التشكيلي  النقد  في  الدكتوراه  شهادة 

مركز  مديرة  منصب  تشغل  مصر،  في 

التشكيلية  الفنون  قطاع  للفنون  الجزيرة 

في وزارة الثقافة في مصر.
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قصائدهم  ينظمون  األدباء  يعد  لم 

ويسردون الروايات عن شوق الحبيب إلى 

اللقاء والتحدث والتعبير عما يختلج في 

الجديدة  التطبيقات  أتاحت  صدورهم، 

لألحبة اللقاء وتبادل األحاديث، وما عاد 

أي منهم يشكو من الشوق الذي نظم فيه 

 
َ

شعراء ما قبل عصر التكنولوجيا قصائد

مألت الكتب.

إيقاع الحياة
فرضت  مثلما  التكنلوجيا،  أن  في  الشك 

أيضًا  فإنها  الحياة،  إيقاع  على  نفسها 

فرضت نفسها على األفكار والسلوكيات، 

وأن  بديلة،  أخرى  وصنعت  قيمًا  فمحت 

على  طرأت  الثقافية  التغيرات  هذه 

املتلقون  بها  وتأثر  واملجتمعات،  األفراد 

واألدباء. كما خلق التقارب، الذي أحدثته 

التكنولوجيا، مفاهيم جديدة طرأت على 

تفكير األفراد واملجتمعات وأعاد تشكيل 

وفق  على  واإلنسانية  الثقافية  القيم 

األنماط الحياتية الجديدة.

تقلص دور الهويات
ربما تكون الهويات واالنتماءات من أكبر 

ضحايا النمط الجديد للحياة في عصر 

الشعوب  بني  فالتواصل  التكنولوجيا، 

بقعة  من  البشر  بني  االنتقال  وسهولة 

شحوب  الى  أدى  أخرى   إلى  جغرافية 

ما  جارف  تكنولوجي  سيل  أمام  الهوية 

عاد يعير للهويات أدنى حسابات، فالقيم 

على  املنغلقة  املجتمعات  في  السائدة 

تتحطم  ما  سرعان  معني  سلوكي  نمط 

التكنلوجيا،  تخلقها  التي  املناخات  أمام 

تكييف  على  الناس  قدرة  عدم  أن  كما 

بنتاج  املؤطرة  الثقافة  مع  ثقافتهم 

البعض  لدى  خلق  الحديثة،  التكنولوجيا 

قبل  ما  تقاليد  بني  االزدواجية  من  نوعًا 

عصر االتصاالت وما بعده.

واقع جديد
لم يعد بإمكان األدباء خلق عوالم بعيدة 

 في كل مفاصل حياتهم، 
َ

عن عالم تغلغل

كانت  وإذا  مسبوقة.  غير  وبطريقة 

على  نفسها  فرضت  قد  التكنولوجيا 

يمكنها  ال  الثقافة  فإن  اإلعالم،  وسائل 

بدرع،  نفسها  وتحمي  مأمن  في  تظل  أن 

وتعيش في عزلة عن بيئة جديدة خلقتها 

نتاجات  نرى  بدأنا  لقد  التكنولوجيا، 

نمطي  بني  ما  الصراعات  تعالج  أدبية 

بعدها،  وما  التكنولوجيا  قبل  ما  ثقافة 

اإلرث  ضياع  من  املخاوف  تعد  ولم 

للحذر  تكفي  الثقافية  والهوية  الثقافي 

فاألطفال  جديد،  واقع  مع  التعاطي  من 

الرقمية  الحياة  يعيشون  والصبيان 

أزمة  من  يعانون  وال  عاملها  إلى  وينتمون 

حياة  نمط  إلى  حياة  نمط  من  التحول 

أخرى، وهؤالء بالتالي هم الذين يقررون 

وثقافتهم،  وسلوكياتهم  حياتهم  نمط 

التي ال يمكن أن يتجاهلها املنتج األدبي، 

من  واللوعة  االشتياق  قصائد  وستغدو 

ابتعاد الحبيب مثار سخريتهم، وبالتالي 

فإن علينا أن نتوقع أدبًا جديدًا محكومًا 

التقدم  فرضها  حضارية  بسياقات 

الفصل  باإلمكان  عاد  ما  لهذا  العلمي. 

العلوم والثقافة وما يثمر عنهما من  بني 

كالقصة  مجاالتها  مختلف  في  نتاجات 

الفنون  حتى  بل  ال  والشعر،  والرواية 

اللذين  والسينما،  كالتشكيل  األخرى، 

النتاج  من  وأكبر  أعمق  بشكل  تأثرا 

األدبي.

رفض وتمرد                              
ثمة رفض يتمظهر -بشكل وآخر- للقبول 

فرضتها  التي  الجديدة  بالقواعد 

التكنولوجيا على الحياة، وتقييد تأثيرها 

تلك  لكن  الثقافي،  التفكير  نمط  على 

ألنها  النجاح  لها  يكتب  لن  املحاوالت 

التعبير  فبحسب  التيار،  عكس  تسير 

الذي يستخدمه الرافضون لثقافة عالم 

التكنولوجيا وعدم قدرتهم على استيعابه 

املعارضة  تلك  فإن  معه،  والتعامل 

إلى  ينتمون  وباتوا  عزلة،  في  جعلتهم 

مجتمع الوجود له إال في خيالهم.

بتلك  والتمسك  للواقع  الرفض  هذا  إن 

القيم، التي طحنتها عجلة التكنولوجيا، 

أنتج نوعًا من األدب ال يقدم سوى ذاكرة 

تحن إلى ذلك العالم، وهذا بالتالي يخلق 

وعامله  األديب  بني  االنفصال  من  نوعًا 

تستمر  لن  ازدواجية  وينشئ  الجديد، 

مع الجيل الجديد، الذي ال ينتمي لذلك 

ويرثون  األدباء  إليه  يحن  الذي  العالم 

جيل،  بعد   
ً
جيال توارثوها  التي  ثقافته 

وهم يشاهدون كيف تمكنت التكنولوجيا 

من تغيير طبيعة تفكير الناس وذائقتهم. 

ما  أن  األدباء  من  العديد  يعتقد  ربما 

يحصل أمامهم هو هزيمة حقيقة لتاريخ 

تغنت  التي  املنجزات  من  وعظيم  طويل 

بها األجيال.

جيل املاضي الجميل
ويتفحصون  بذكرياتهم  األدباء  يتمسك 

جيل  أفكار  أمام  نتاجهم  تأثير 

الكم  هذا  يعير  ال   
ٌ

جيل التكنولوجيا، 

االهتمام.  األدبية  النتاجات  من  الهائل 

من جهتم ال يستوعب األدباء التخلي عن 

تراثهم الذي يختفي تدريجيًا من ذاكرة 

التي  الالحقة،  واألجيال  الجديد  الجيل 

تعيرها  وال  الثقافة  هذه  إلى  تنتمي  ال 

التكنولوجيا،  عصر  تعيش  وهي  أهمية 

تعيشها  التي  القيم  بمنظومة  وتؤمن 

مع  ويتفاعلون  فيهم،  وتؤثر  مجتمعاتهم 

قيمها وسلوكياتها ومع ما تنتجه من أدب 

جديد.

عالم جديد وثقافة جديدة                          
إلى  العالم  حولت  التي  التكنولوجيا  إن 

ثقافة  شك-  -بال  ستنتج  صغيرة،  قرية 

للناس،  الجديدة  الحياة  طبيعة  تالئم 

يخرج  لن  الفكري  الحراك  فإن  لذا 

التكنولوجيا،  فرضته  الذي  الواقع  عن 

نمط  لخدمة  تأت  لم  الرقمية  فالثقافة 

ثقافي ال ينتمي إلى عصرها، بل جاءت 

تحمل معها قيمها وثقافتها، 

التقدم  مع  املتوائم  نتاجها  وبالتالي 

هذه  مع  التصادم  من  نوع  وأي  العلمي، 

يفلح، فاإلنسان، مثقفًا كان  لن  الثقافة 

بيئته  مع  التعامل  على  مرغٌم  ال،  أم 

التكنولوجيا  فيها  تلعب  التي  الجديدة 

اإللكترونية والرقمية الدور األساس في 

وتحكم  تفكيرهم،  وطبيعة  الناس  حياة 

حتى مسارات خالفاتهم وطريقة حلها، 

بالتالي فإن أية ثقافة ال تنتمي إلى هذه 

ثقافة منفصلة، ال تؤدي  الحياة ستكون 

هدفها.

 وفي كل األحوال، فإن العلم إذا استطاع 

جديدة،  وثقافة  جديدًا  عاملًا  يصنع  أن 

قادرة  دومًا  تظل  الوليدة  الثقافة  فإن 

وسلوكياتها  بقيمها  التمسك  على 

شريطة  روحيتها،  وحتى  بل  اإلنسانية، 

عدم خروجها عن مسار العصر الرقمي.

الشك في أن التطور التكنلوجي الهائل -في مختلف مجاالت العلوم- فرض 
نمطًا جديدًا للحياة، استحدث وظائَف وألغى أخرى، وجعل العالم بحق 
قرية صغيرة، إذ صار بإمكانك أن تتحدث إلى أناس من ثقافات مختلفة 
متى شئت، فقد أتاحت مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات الجديدة 
التواصل بني الناس، وبات من السهل التعرف على ثقافات وتقاليد وحياة 
اآلخرين، كل هذا انعكس –بالتالي- على الكثير من عادات وثقافات 
وتقاليد الشعوب، ومن بينها شعوبنا.

التكنولوجيا غّيرت أفكاراً التكنولوجيا غّيرت أفكاراً 
وخلقت ثقافات!وخلقت ثقافات!

ياسمين عباس



فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

أثار مشروعها لصنع األطعمة وبيعها في مدينة دهب السياحية جداًل واسعًا بني رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، وقبله بني األوساط الفنية املصرية، كونها ممثلة متألقة تنتمي إلى أسرة فنية كبيرة، 

فوالدها هو الفنان الراحل سامي العدل، ووالدتها الفنانة الكبيرة نادية شكري، وكان والدها ممثاًل 
ومنتجًا معروفًا، فلماذا تلجأ فنانة الى مثل هذا العمل؟ وهل بات بعض الفنانني ال يجدون في الفن 

وسيلة لكسب العيش الكريم؟ ...

بعد أن أثار مشروعها لبيع األطعمة جداًل واسعًا..

الفنانة رشا سامي العدل:
لست مفلسة، لكني ال أرى 

في العمل عيبًا

حوار: محسن حسن 
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رشا  الفنانة  التقت  العراقية"  "الشبكة 

الجدل  عن  لتتحدث  العدل  سامي 

لبيع  مشروعها  عن  اإلعالن  رافق  الذي 

األطعمة، وعن مسيرتها الفنية الناجحة 

املصري  الفن  نجوم  كبار  أمام  وتألقها 

والتليفزيون،  والسينما  املسرح  في 

مع  التعامل  في  الصارمة  والقواعد 

أن  بعد  التمثيل،  مهنة  ومعايير  أصول 

على  للقائمني  شديدًا  انتقادًا  وجهت 

لها  املتكرر  تجاهلهم  بسبب  املهنة 

ولجيلها من املمثلني النقابيني. 

 
ً
*مشروعك األحدث في دهب أثار جدال

واسعًا.. ملاذا في رأيك؟ وهل أنت بالفعل 

املخرجني  اختيارات  من  مستبعدة 

واملنتجني؟

أن  يعني  فهذا  مستبعدة  إنني  قلت  -لو 

ال  الحقيقة  وفي  مقصود،  استبعادي 

-بكل  لكني  ذلك،  من  التأكد  يمكنني 

منتمني  كثيرين  نقابيني  بني  من  تأكيد- 

للمهنة لكن ال يتم اختيارهم وترشيحهم 

مشروعي  بخصوص  أما  فنية،  ألعمال 

به  تقوم  عادي  مشروع  فهو  دهب  في 

وأبيعه،  طعام  أصنع  فأنا  بيت،  ست  كل 

أن  يبدو  لكن  جدًا،  طبيعي  أمر  وهذا 

كوني من أسرة فنية ميسورة الحال ومن 

اإلخراج  في  باالستقالل  تتمتع  عائلة 

إثارة  في  تسبب  ما  هو  الفني،  واإلنتاج 

األمر،  هذا  حول  الواسع  الجدل  هذا 

فتساءل البعض متعجبًا: ملاذا أقوم بعمل 

في  أرى  ال  أنني  هو  والرد  هذا!؟  مثل 

العمل عيبًا، كما أن البعض فسر كالمي 

بشكل مغلوط؛ فعندما قلت "مش هستنى 

لحد ملا أشحت أو معرفش آكل"، لم يكن 

قصدي أنني مفلسة أو في حاجة للمال، 

وإنما كان القصد أن اإلنسان ال يجب أن 

ينتظر إفالسه أو حاجته إلى املال حتى 

ناحيتي،  من  العمل،  في  بالتفكير  يبدأ 

فقد انتظرت كثيرًا حتى أحقق حلمي في 

أداءها،  تمنيت  فنية  وأعمال  أدوار  أداء 

كان  لذا  جدوى،  دون  االنتظار  كان  لكن 

وإضافة  االنتظار  ترك  على  يتوجب 

مهارات عملية ومهنية أخرى إلى تكويني 

وحياتي. 

بمثابة  املشروع  هذا  اعتبر  *البعض 

ع للتمثيل.. ما رأيك؟
ّ
اعتزال مقن

عمري  عشق  هو  التمثيل  إن  -أقول 

التمثيل،  أعتزل  أن  يمكن  وال  وحياتي، 

وإذا عرضت على بعض األعمال الفنية 

اآلن، فلن أعتذر عنها بسبب أنني أقوم 

فبالتأكيد   ،
ً
مثال بسبوسة  صينية  بعمل 

سأقبل هذه األعمال بكل حب وترحاب، 

أولوياتي.  مقدمة  في  دائمًا  التمثيل  ألن 

أنني  أنسى  أن  يجب  ال  أخرى  جهة  من 

خريجة إدارة أعمال وفي إمكاني الجمع 

بني أكثر من مهنة وعمل، وعمي مدحت 

بشري،  طبيب  األصل  في  هو  العدل 

والدكتور محمد العدل هو طبيب بيطري 

مجال  في  يعمالن  لكنهما  األساس،  في 

يحيى  الفنان  وهناك  مختلف،  آخر 

وهكذا  أيضًا،  طبيب  فهو  الفخراني، 

فليس عيبًا أن تكون لديك أكثر من مهنة 

تجيدها وتعمل فيها.

مهنة  عليك  تسيطر  أن  باإلمكان  *هل 

واحدة لتتركي األخرى؟ 

أجيده،  ما  أعشق  ألنني  ذلك،  أظن  -ال 

األعمال،  إدارة  مجال  أو  التمثيل  سواء 



أخــــبار فنية

الفنانة  تعود  مشاهدة،  مليون   100 الـ  عتبة  )الكوكب(  أغنيتها  تجاوز  بعد 

العراقية رحمة رياض لتصوير أغنية جديدة، من كلمات علي مولى، وألحان 

محمود عيد، وإخراج رامي نبهان. وفي مفاجأة جديدة لجمهورها، أعلنت 

رحمة أن األغنية ستكون باللهجة اللبنانية وستصور بأسلوب درامي.

بعد مشاركته في مسلسل "دفعة بيروت"، يستعد الفنان العراقي ذو الفقار 

خضر للمشاركة  في عمل عربي جديد سيكشف عنه قريبًا.

)ليلة  مسلسل  شخصيات  إحدى  تجسيد  من  -مؤخرًا-  انتهى  الفقار  ذو 

تحرير  عن  يتحدث  مشترك،  مصري  سوري  عراقي  إنتاج  وهو  السقوط(، 

مدينة املوصل ودور أبناء الحشد الشعبي والقوات األمنية في تحرير املدينة.

انضمت الفنانة العراقية آسيا كمال إلى أسرة مسلسل )بالغ نهائي(، التي 

وباسمة  املال،  صالح  بينهم:  من  والعراق،  الخليج  نجوم  من  نخبة  تضم 

وعلي  العنزي،  وسارة  الحداد،  وحسني  الحداد،  العزيز  وعبد  حمادة، 

السبع، وإبراهيم الشيخلي. ومن العراق يشارك كل من: أمير إحسان، وبراء 

الكويتي سلطان خسروه، الذي  الزبيدي، وآسيا كمال. املسلسل من إخراج 

الكاتب عبد املحسن  تأليف  املقبلة، وهو من  األيام  ستدور كاميراته خالل 

مال  وأحمد  محسن  لألخوين  لنس”  “ماجيك  شركة  إنتاج  ومن  الروضان، 

حسني. ومن املؤمل عرض العمل في رمضان املقبل.

رحمة ر ياض

ذو الفقار خضر

آسيا كمال

تحقيق  بإمكانية  كبيرة  قناعة  ولدى 

عمل  من  أكثر  بني  الجمع  في  النجاح 

وأقتنع  أعمل  ما  أحب  أنني  طاملا  ومهنة 

بجدواه في حياتي.

املبكرة  الفنية  البداية  أفادتك  *بماذا 

في املسرح؟

سن  منذ  املسرح  على  فنيًا  -بدأت 

في  كثيرًا  أفادني  وهوما  الثامنة، 

الجمهور  أمام  مبكرة  خبرات  اكتساب 

والكاميرات، وكانت البداية مع مسرحية 

)األمير الصغير( للمخرج الكبير السيد 

الفنان  أستاذي  مع  باملشاركة  راضي، 

والفنانة  غانم(  )سمير  الراحل  الكبير 

وأمير  نبيل  أحمد  والفنان  صدقي  هالة 

شاهني،  إلهام  الفنانة  شقيق  شاهني 

العمل  أصول  منها  تعلمت  تجربة  وهي 

إما  املسرح  أن  وكيف  ومفرداته  الفني 

 
ً
ممثال أو  جدًا  شاطرًا   

ً
ممثال يخرج  أن 

 جدًا. 
ً
فاشال

على  الفنية  بأسرتك  تأثرك  كان  *كيف 

املستويني اإلنساني والفني؟

خالل  لوالدي  دائمة  مرافقة  كنت  -أنا 

والدتي  أرافق  اآلن  وحتى  فني،  عمل  أي 

في أي عمل فني؛ فقد تعودنا جميعًا على 

األعمال  تقييم  بخصوص  اآلراء  تبادل 

علي  يبخال  لم  وهما  املختلفة،  الفنية 

واملسرح  اإلذاعة  في  باملساعدة  أبدًا 

تعلم  يخص  فيما  والسيما  والتليفزيون، 

اللهجات املصرية املختلفة، ودائمًا لهما 

الفضل في كل شيء يخصني، سواء على 

املستوى الفني أو اإلنساني.

الذي  العمل  ما  الفني..  مشوارك  *في 

أصبحت  أنك  خالله  من  أحسست 

ناضجة فنيًا؟

جدًا،  كبير  مصطلح  الفني  -النضج 

وعفوية  تلقائية  بداياتي  كانت  بالتأكيد 

عندما كنت صغيرة، لكن عندما كبرت 

بتوالي  الخبرات  اكتساب  في  بدأت 

اآلن  حتى  ومازلت  الفنية،  املشاركات 

الفني؛  النضوج  سلم  فوق  نفسي  أعد 

نضجه  باكتمال  أحس  إذا  الفنان  ألن 

الفني فهذا يعني أنه سيبدأ في الهبوط 

أتعرض  أن  أحب  ال  ما  وهو  والتراجع، 

تندرج  الفنية  مشاركاتي  فكل  لذلك  له؛ 

النضوج،  الكبير..  املصطلح  هذا  تحت 

لكنه نضوج مستمر ومتواصل.  

*ما تقييمك لتجربتك التمثيلية مع كبار 

؟
ً
النجوم.. أمثال نور الشريف مثال

وعن  الشريف  نور  عن  نتكلم  -عندما 

فإننا  معهم،  تعاملت  جدًا  كبار  نجوم 

تعلمت  هؤالء  الفن،  عمالقة  عن  نتكلم 

في  واالنضباط  الكامل  االلتزام  منهم 

أخرى  خبرات  إلى  باإلضافة  املواعيد 

كثيرة يصعب حصرها، لكنها خبرات لو 

تنال  فإنها  فنان،  أي  عند  ناقصة  كانت 

بكل تأكيد من سمعته الفنية. 

ودافعت  حجاج  ريهام  مع  *اختلفت 

قيامك  في  السر  ما  عامر..  آينت  عن 

بالخوض في مثل هكذا سجاالت؟

-أنا لم أختلف مع ريهام حجاج كشخص 

أدافع  لم  أنني  كما  أعرفها،  ال  ألنني 

دافعت  وإنما  وحدها  عامر  آينت  عن 

)كريم  العمل  مخرج  عمي  ابن  عن 

أحب  وال  الظلم،  أحب  ال  فأنا  العدل(؛ 

أنني  كما  الناس،  بني  السيئة  العالقات 

العدل-  -كعائلة  ونحن  التعالي،  أحب  ال 

معروف عنا التواضع والعالقات الطيبة 

األساليب  تبادل  أما  الناس،  كل  ومحبة 

فهذا  التعامل  في  واملتدنية  الرخيصة 

وفي  اإلطالق،  على  طباعنا  من  ليس 

املناسب  الرد  من  البد  كان  املوقف  هذا 

وعمومًا  والتعالي.  التجاوز  لحجم  وفقًا 

حجاج،  ريهام  حق  في  أتجاوز  لم  أنا 

وأسلوبها  تعاملها  طريقة  انتقدت  وإنما 

في نطاق عبارتها )بفلوسي(، فأبي كان 

مع  يومًا  يتعامل  لم  لكنه  كبيرًا  منتجًا 

أحد بمنطق أنه ينتج بفلوسه أو يتصدر 

ويكون نجم الشباك بفلوسه، حتى أنه لم 

أو مسلسل من  يفكر يوما في عمل فيلم 

وهذا  املنتج،  باعتباره  منفردًا  بطولته 

فالفنان  بالفلوس،  ليست  املسألة  ألن 

حب  وينال  وجوده  يفرض  الحقيقي 

والدليل  بالفلوس،  وليس  بفنه  جمهوره 

استغالل  أحاول  لم  أنني  ذلك  على 

حتى  أو اسم عائلتي كمنتجني  أبي  اسم 

منفردة،  وأدوار  بطوالت  على  أحصل 

فنحن عائلة عصامية، إذا لم تنجح في 

مجال  في  النجاح  تحاول  فإنها  مجال 

آخر. 

هل  فنيًا..  عريقة  أسرة  من  *باعتبارك 

الفنية  االختيارات  عن  راضية  أنت 

للمخرجني واملنتجني في مصر؟ 

على  الرد  حقي  من  ليس  الحقيقة  -في 

مثل هذا السؤال ألن تقييم ما يقدم من 

من  هو  واملنتجني  املخرجني  اختيارات 

وبشكل  والجمهور،  النقاد  اختصاص 

عام كل املجاالت فيها الجيد والرديء. 

*برأيك إلى أي حد يعاني الوسط الفني 

من الدخالء ؟

الدخالء  نعاني كثيرًا من  بالفعل  - نحن 

مشكلة  وعندنا  الفني،  الوسط  على 

كبيرة في مصر وهي أن أعضاء النقابة 

حني  في  يعملون،  ال  أغلبهم  املمثلني  من 

يعملون  للنقابة  ينتمون  ال  من  بعض  أن 

بتصاريح وبدون تصاريح، وهذه املشكلة 

وكلما  لألسف،  سنوات  منذ  منها  نعاني 

ة( 
ّ
)شل بأن  نفاجأ  العالج  في  أمل  ظهر 

كما  الفنية،  لألعمال  املتصدرين 

على  ويسيطرون  الصدارة،  في  هي، 

املخرجني  لدى  املقدمة  األعمال  أغلب 

كثير  الجديدة  الوجوه  وحتى  واملنتجني، 

منها يأخذ مكانه بالواسطة واملحسوبية 

وصالت القرابة.

*ما طبيعة الظلم الذي تعرضت له بعد 

رحيل والدك الفنان سامي العدل؟

-هي ليست قصة ظلم بقدر ما هي نتيجة 

الساحة  والدي وغيابه عن  طبيعية ملوت 

في  حسابًا  له  يعمل  كان  فمن  الفنية، 

شيء لم يعد يفعل نفس الشيء اآلن بعد 

رحيله، وأنا ال أنتظر من أحد رد جمايل 

أبي عليه، فهذا ليس من طبعي، والحمد 

لله نعمه كثيرة، ولعل أكبر ظلم تعرضت 

الذي  والظهر  السند  فقدت  أنني  هو  له 

وجوده  فعدم  أبي،  وهو  إليه  أرتكز  كنت 

دون  ولكن  بعينه  الظلم  هو  لي  بالنسبة 

وحكمه  تعالى  الله  قضاء  على  اعتراض 

وهذه هي سنة الحياة. 

وما  العراق؟  زرت  هل  الختام..  *في 

انطباعك عن فنون هذا البلد؟

قبل،  من  العراق  أزر  لم  الحقيقة  -في 

لكن عندما نتحدث عن فنون هذا البلد 

وعريق،  كبير  تاريخ  عن  نتحدث  فنحن 

الرافدين  بالد  حضارة  عن  نتحدث 

كنوز  من  ثناياها  في  تحمله  ما  بكل 

وإبداعي  فني  وثراء  ومعنوية  حسية 

األدب  في  والخيال  الوصف  يفوق 

أتكلم  حتى  أنا  ومن  والثقافة،  والشعر 

تحتاج  ال  حضارة  فالعراق  العراق،  عن 

بأن  جديرة  ألنها  عنها  يتحدث  من  إلى 

تتحدث عن نفسها. 
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البنيــة الشــعبية فــي أغنياتــه

هذا  عاد  املاضية  القليلة  السنوات  في 

التلفزيون،   شاشة  إلى  اإلنتاج  من  النمط 

 
ْ

عرضت أن  )العراقية(  لقناة  سبق   فقد 

إنتاج  من  وهو  سفر(،  )زواج  مسلسل 

اإلعالمي(،  لإلنتاج  بغداد  )أفق  شركة 

من تأليف السوري فادي الحسني، وإخراج 

األكبر  الجزء  أخرج  الذي  محسن،  شفيق 

من املسلسل الذي تدور أحداثه في سوريا، 

ومثل فيه كل من سامي قفطان وسمر محمد 

وتيسير الياسري، ومعهم من سوريا أندريه 

سكاف وعبير شمس الدين وغيرهم كثير...

بغداد  في   
ْ

دارت التي  األحداث  محور  أما 

ل فيها كل من حيدر منعثر وزهرة بدن 
ّ
ومث

فقد أخرجها صباح رحيمة.

قصور تسويقي

 
ً

مساحة يأخذ  أن  املسلسل  لهذا  يمكن  كان 

حيث  من  أخذها  التي  تلك  من  أكبر 

تم  لو  فيما  الفني،  والحضور  املشاهدة 

زيادة  مع  مبكر،  وقت  في  عنه  اإلعالن 

وكثافة في كمية اإلعالن ونوعيته، وكذلك لو 

حظي بوقت عرض أفضل من الوقت املتأخر 

الذي عرض فيه.

عنده  سأتوقف  الذي  الثاني،  املسلسل  أما 

الذي  لولي(  )صفني  مسلسل  فهو  نقديًا، 

إنتاج  من  وهو  بغداد(،  )هنا  قناة  عرضته 

وقد  اإلعالمي(،  لإلنتاج  الناظر  شركة   (

تعاون ثالثة من املؤلفني على كتابة حلقاته، 

وهم )أحمد راشد, وهاني النابولسي، وعلي 

صفاء  للمخرج  كان  واإلخراج  املشادي(، 

عيدي، أما التمثيل فقد اشتركت فيه نخبة 

كاظم  من  كل  وهم  العراقيني،  املمثلني  من 

مع  وسوالف،  خضر  الفقار  وذو  القريشي 

املعروفني،  املصريني  املمثلني  من  مجموعة 

وراندا  عوف  أبو  عزت  الراحل  منهم 

البحيري وعال رامي، وغيرهم..

يندرج مسلسل ) صفني لولي( ضمن نمط 

يمتاز  الذي  الدرامي،  كوم(  )سيت  الـ 

الداخلية  التصوير  مواقع  في  بالتصوير 

حصرًا، لتدور األحداث والشخصيات معها 

وهو  املغلقة،  املحدودة  األماكن  هذه  داخل 

عمل فكاهي خفيف تدور أحداثه في مركز 

سكنية،  عمارة  في  يقع  مصري  تجميل 

املصريني  العاملني  من  مجموعة  فيه  تعمل 

والعراقيني.

أنه  املسلسل  هذا  على  الطاغية  السمة 

اإلخراجي  املستويني:  على  ضعيفًا  جاء 

على  والتأليف  عامة،  بصفة  واإلنتاجي، 

أن  رغم  ركيكًا،  جاء  الذي  الخصوص  وجه 

تأليفه،  في  اشتركوا  قد  املؤلفني  من  ثالثة 

عن  عامة  أو  رئيسة  فكرة  أية  انعدمت  فقد 

املسلسل.

 وعلى الرغم من أن املسلسل اعتمد اسلوب 

كل  تقوم  إذ  املتصلة،   – املنفصلة  الحلقات 

حلقة على حكاية أو موقف، إال أن املسلسل، 

من  كان  والتي  وامليزة  املرونة  هذه  ورغم 

املمكن استثمارهما لبناء كل حلقة كنموذج 

فني ناجح وُمحكم، وجدناه ضعيفًا في بناء 

حلقاته املستقلة لوحدها، واملرتبطة بغيرها 

من الحلقات؛ األمر الذي ترك أثره واضحًا 

على املسلسل بهيكله العام.

املمثل الجيد ال يكفي

هناك ممثلون مصريون وعراقيون جيدون، 

أو  املسلسل،  ليغني  يكن  لم  وجودهم  لكن 

يدعم فكرته بشكل عام، أو يسهم في تعزيز 

كوحدٍة  حدة،  على  حلقة  كل  حلقاته،  وبناء 

يجتهد  لم  كما  متصاعدة،  بنائيٍة  دراميٍة 

فنية  طريقة  ابتكار  في  املسلسل  صانعو 

تستثمر هذه الطاقات واإلمكانيات التمثيلية 

شخصيات  أداء  في  املشتركني  للفنانني 

املسلسل بحلقاته املتنوعة. 

وسبق للمخرج الشاب صفاء عيدي أن قدم 

التأليف  حيث  من  رديئًا  دراميًا  نموذجًا 

تفاحة(،  )قلب  مسلسل  في  واإلخراج 

عام  في  )العراقية(  قناة  عرضته  الذي 

القالب  نفس  في  األحداث  تدور  إذ   ،2015

تعمل  الذي  التجميل  مركز  حيث  الدرامي، 

فيه مجموعة من الفتيات.

العملني  لهذين  واملشجع  املهم  الجانب  إن 

املنتج  بإنتاجهما  قام  اللذين  الدراميني 

الفني  اإلنتاج  شركات  عبر  العراقي، 

العراقيني  املمثلني  بوجود  ل 
ّ
يتمث الخاصة، 

والسوريني،  املصريني  املمثلني  جانب  الى 

جدارة  إلثبات  مناسبة  فرصة  يوفر  ما 

املمثل  مجاراة  على  وقدرِتِه  العراقي  املمثل 

شاشة  على  املشترك  الحضور  في  العربي 

التلفزيون، السيما إذا توفرت فرصة تسويق 

الدرامية  األعمال  هذه  وعرض  وتوزيع 

القنوات  في  وأمثالها  املشتركة  العراقية 

بما  األخرى،  والعربية  والسورية  املصرية 

واملحاوالت  التجارب  هذه  استمرار  يحقق 

والزيادة في إنتاجها.

الدرامي  اإلنتاج  جهات  على  نقترح 

والقنوات الفضائية أن تدرس هذه التجارب 

واألهمية  الجدوى  حيث  من  الدرامية 

وأن  االعتبار،  بعني  إليها  تنظر  وأن  الفنية، 

والتأكيد  توجهاتها،  تبني  على  تحرص 

الواجب  والدرامية  الفنية  املواصفات  على 

ضمان  أجل  من  النتاجات  تلك  في  توفرها 

نجاحها واستمرارها، بما يساعد على فتح 

العراقي،  الدرامي  لإلنتاج  جديدة  نافذة 

مستفحلة  إنتاجية  بأزمة  يمر  أنه  والسيما  

منذ سنوات عدة.     

عرف الفن السينمائي لدينا صيغة 
العمل الفني املشترك منذ بواكير 
إنتاجاته األولى، فشهدنا إنتاج أفالم 
عراقية - تركية مشتركة، وكذلك 
أفالم سينمائية عراقية - مصرية 
ولبنانية.

ومن السينما انتقل هذا النمط من 
اإلنتاج الى الدراما، َفشهد عقد 
الثمانينيات من القرن املاضي إنتاج 
بعض األعمال الدرامية العراقية 
املشتركة، والسيما مع الكويت 
ومصر، لكن سرعان ما انحسرت مثل 
تلك األعمال في السنوات الالحقة 
تحت ضغط ظروف وأسباب 
مختلفة.

رضا المحمداوي 

تجارب لم تحقق النجاح 
الدراما العراقية العربية المشتركة



كلماٌت تخدُش الحياء تقتحم مسامعنا 

بسـبب  املشـوار  يكملـوا  لـم  أنهـم  إال 

كانـوا  أنهـم  علمـًا  سـبب،  بـدون  أو 

اإلذاعـة  دائـرة  فـي  املقربـني  مـن 

مـن  حشـد  يطـرح  وهنـا  والتلفزيـون، 

توقـف  سـبب  عـن  االسـتفهام  عالمـات 

مشـوارهم، وهـل كان الحظ هو السـبب 

فـي عـدم االسـتمرار بالنجـاح وتقديـم 

أسـبابًا  هنـاك  أن  أم  أخـرى،  أغـاٍن 

؟ ى خـر أ

وشـركات  باملـال  األمـر  يتعلـق  قـد 

اإلنتـاج، وقـد يعـود إليهـم، فلربمـا أنهم 

أو  االنـزواء،  وفضلـوا  الواقـع،  تقبلـوا 

تقديـم محـاوالت خجولـة لـم يكتـب لهـا 

تلفزيـون  اسـتحدث  وعندمـا  النجـاح. 

جارفـًا   
ً
سـيال قـدم  الشـباب،  وإذاعـة 

مـن األصـوات الشـبابية التـي اقتحمـت 

الـى  بريقهـا  مـازال  الشـبابية  الشاشـة 

محسـن،  مهنـد  أمثـال  هـذا،  يومنـا 

العراقـي،  وحاتـم  يوسـف،  وهيثـم 

خورشـيد،  وجـالل  السـلطان،  وقاسـم 

حسـن  وصـالح  الجبـار،  عبـد  ومحمـد 

وآخريـن.

 مقومات املعرفة

ظهـرت  فقـد   2003 عـام  بعـد  أمـا 

علـى  نفسـها  طرحـت  عديـدة  أصـوات 

الكبيـر،  االنفتـاح  بعـد  الغنـاء  سـاحة 

وظهـور أكثـر من قنـاة فضائية اختصت 

– خرجـت  املنوعـة،  األغانـي  بتقديـم 

لـم  وأخـرى  مميـزة،  أصـوات  أيضـًا- 

-تحديـدًا-  واليـوم  النجـاح.  لهـا  يكتـب 

ظاهـرة  مـن  أكثـر  نجـد 

أدنـى  اليمتلكـون  مطربـني  ببـروز 

واحتـالل  املوسـيقية  املعرفـة  مقومـات 

ترنـدات مواقـع التواصـل بأغـاٍن التمـت 

حيـث  مـن  بصلـة  العراقيـة  لألغنيـة 

والـكالم،  واللحـن  التسـجيل  جـودة 

حديـث  أصبحـت  منهـا  كبيـر   وعـدد  

البيوتـات  أغلـب  واقتحمـت  الشـارع، 

العراقيـة، فهـل كان األمـر مصادفـة أم 

حـظ؟ ضربـة 

مـن  العاريـة  املفـردة  دخلـت  لقـد 

االحتشـام الذوقـي عنوة إلى مسـامعنا، 

عنهـا  تغيـب  سـوقية  بذيئـة  بكلمـات 

السـمعية.  للذائقـة  الجمعيـة  الرقابـة 

كلمـات مـا أنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان، 

بألـف"،  عشـرة  "للصمـون  يغنـي  فهـذ 

ملطـرب كان رادودًا مغمـورًا، فقفـز بـني 

ليلـة وضحاهـا ليركـب املوجـة ويصبـح 

أغنيتـة  فتقتحـم  الشـارع،  حديـث 

)العتيـدة( مواقـع التواصـل، فتسـمعها 

تـوك،  التـك  سـائق  عنـد  عنـك  رغمـًا 

وعنـد البقـال، وفي التقاطعـات، أو ذاك 

عبـارات  بأبشـع  حبيبتـه  يناجـي  الـذي 

السـب والقـذف فيقول في مطلـع أغنيتة 

شـخص  مـع  الهنـا  فـراش  عـل  "نمتـي 

ثانـي". 

أو مطـرب آخر يقـول "لحكتني للبسـتان 

هـذا؟  إسـفاف  فـأي  يعالـم"،  بتكـم 

وبقـدرة قـادر تـراه يحصل علـى اإلقامة 

الذهبيـة فـي دول الخليـج العربـي وكأنه 

قـدم إنجـازًا يضاهـي علمـاء الـذرة، أو 

ربمـا ينافـس زهـا حديـد فـي منجزهـا 

يبـدل  ثـم  التاريـخ،  سـيخلده  الـذي 

متناسـيًا  بأخـرى،  العراقيـة  جنسـيته 

عكـس  النهريـن،  أبـا  الخيـر  عـراق 

املطـرب العربـي أو املصري الـذي يعتبر 

جنسـيته خطـًا أحمـر اليمكـن املسـاس 

 . به

كلمات تخـدش الحيـاء، خالية من ذلك 

الوجـد والعشـق اللذيـن كنـا نسـمعهما 

جـرح  ميـة  الـك  )بالـروح  ونحفظهمـا 

)ياحريمـة  أو  حنيـة(  الـي  واحسـبها 

انباكـت الجلمـات مـن فوك الشـفايف( 

أو )عـاش مـن شـافك يبو حلـو العيون(. 

علـى  العراقيـة  األذن  تعـودت  لقـد 

سـماع ذلـك الحـب العـذري مـن خـالل 

األغانـي، فكـم مـن أغنيـة كانـت سـببًا 

أو  حبيبتـه،  الـى  عاشـق  رجـوع  فـي 

)يـا  أغنيـة  فـي  أمـه  الـى  ابـن  اشـتياق 

الوفـه(. يـا أم  أمـي 

روائع التنسى

عمـره  غولـي  القـره  طالـب  أفنـى  لقـد 

فـي  تذكـر  لـم  كلمـة  عـن  البحـث  فـي 

مـن  بهـا  يناجـي  كـي  الشـعر،  قامـوس 

يحـب، واحتـرق -ألف مـرة- محمد جواد 

ترتقـي  أغانـي  لنـا  يقـدم  كـي  أمـوري 

واأللـق،  البهـاء  مصافـي  الـى  بالـروح 

وكم سـهر محسـن فرحان، ذلك امللحن 

الفـذ فـي صناعـة أغنيـة عراقيـة تعمـر 

مـدى االزمـان، أو جعفر الخفـاف الذي 

قـدم روائـع التنسـى مثل )مـرة ومرة( و 

أحمـد،  لريـاض  كالم(  )مجـرد 

عـن  يبحـث  كـي  احتـرق  شـاعرًا  كـم 

كلمـة عشـق جديـدة تكـون كاملاسـة التي 

النـص  كان  حـني  الزمـن،  اليخربهـا 

كونـه  كبـرى  مسـؤولية  يحمـل  الغنائـي 

سـيدخل الى صميم البيوتـات العراقية. 

كالقنبلـة  األغنيـة  أن  أعتقـد  أنـا 

املوقوتـة، فإمـا أنـى تصيبـك، أو تصيـب 

غيـرك، فـي محتواهـا الذوقـي والفكري 

 . يبـي لتطر ا و

أعتقـد أن الحـب العـذري الـذي أنشـدة 

الشـعراء بعذوبـة أشـعارهم قـد تالشـى 

أقحـم  الـذي  الضجيـج  هـذا  أمـام 

ليب سـا أ

جديدة حولت مسـار البوصلـة الذوقية، 

فصـار صعبـًا أن تسـمع أغنيـة تالمـس 

مـن  الهائـل  الكـم  هـذا  مـع  القلـب 

فـي  واللحنـي،  اللفظـي  التخريبـني: 

الهابطـة.  األغانـي  عشـرات 

نافذة واحدة

أتاحـت  التـي  التواصـل،  مواقـع  قبـل 

كانـت  مالديـه،  يقـدم  أن  شـخص  لـكل 

واحـدة  نافـذة  الشـابة  األصـوات  أمـام 

ووسـيلة واحـدة للنجـاح والشـهرة، هـي 

قنـاة الدولـة العراقيـة الوحيـدة، فـكان 

هنالـك حـرص كبيـر علـى تقديـم أغان 

باإلحسـاس  ومليئـة  ومعبـرة  محترمـة 

والتوهـج اللفظـي واللحنـي ألنهـا كانـت 

مـن  صارمـة  ورقابـة  بعنايـة  مدروسـة 

دائـرة  فـي  األغانـي  فحـص  لجنـة  قبـل 

اإلذاعـة والتلفزيـون، ومـن خـالل نفـس 

كاظـم  الفنـان  ظهـر  البرنامـج  هـذا 

والنجـاح  بالعطـاء  واسـتمر  السـاهر 

كبيـرًا. عربيـًا  ورقمـًا  نجمـًا  فصـار 

متاحـة  الفرصـة  مازالـت  فهـل 

للمجتهديـن، وكمـا يقـال "لـكل مجتهـد 

صـارت  التـي  العبـارة  تلـك  نصيـب"؟ 

شـماعة اإلجابـة الجاهـزة لـكل مطـرب 

لـم يتقـدم خطـوة إلـى اإلمـام )مدعيـًا 

الفـرص  أن  أعتقـد  أنـا  كسـول(.  بأنـه 

تأتـي كمـرور السـحاب، وعلـى املتمكـن 

أن  مهنتـه،  بفـن  العـارف  أدواتـه،  مـن 

يقتنصهـا كـي يحقـق مايصبـو إليـه مـن 

نجـاح، واليدعهـا تفلـت مـن بـني يديـه.

في منتصف الثمانينيات، 
قدم برنامج )أصوات شابة(، 
الذي كان يشرف عليه الفنان 
فاروق هالل ثلة كبيرة من 
املطربني األكفاء، الذين 
درسوا املوسيقى في أغلب 
املعاهد املوسيقية، فقدموا 
أغاني مازالت عالقة في 
الذاكرة، أمثال أحمد نعمه، 
وقاسم اسماعيل، وعلي جودة، 
وكريم محمد، ورياض كريم، 
وسعد عبد الحسني، وعبد 
فلك، وغيرهم،

األغنية.. من روائع 
الكالم إلى اإلسفاف 

عادل مكي 
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أحمد شرجي:

إنـه الدكتـور أحمـد شـرجي، املولـود في 

بغـداد العـام 1968، درس التمثيـل فـي 

الفنـون  وكليـة  الجميلـة  الفنـون  معهـد 

الجميلـة فـي بغـداد، وغـادر العـراق في 

تسـعينيات القـرن املاضـي ليسـتقر فـي 

هولنـدا، التـي قـدم فيهـا العديـد مـن 

والسـينمائية  املسـرحية  األعمـال 

بعدهـا  نـال  ومخرجـًا،   
ً
ممثـال

الدراسـات  فـي  املاجسـتير  شـهادة 

املسـرحية عـن أطروحتـه )العالمـة 

أنموذجـًا(،  املمثـل  املسـرح،  فـي 

وفنـون  املسـرح  فـي  الدكتـوراه  ثـم 

أطروحتـه  عـن  العـرض 

ل  شـتغا ا (

مـة  لعال ا

فيـًا  ثقا

فـي 

مقارنـة(،  دراسـة   - املسـرحي  العـرض 

اململكـة  فـي  طفيـل  ابـن  جامعـة  مـن 

. بيـة ملغر ا

ولتسـليط الضـوء علـى مشـروع الدكتور 

أحمـد شـرجي اإلبداعـي، كان لنـا معـه 

الحـوار: هذا 

أعيش للمسرح
باملسـرح  انشـغالك  مـن  *بالرغـم 

 متميـزًا، املسـرح الذي 
ً
مخرجـًا وممثـال

اتجهـت  لكنـك  لـه،  ابنـًا  نفسـك  تعتبـر 

أغـراك  الـذي  مـا  فيـه،  للتنظيـر  بقـوة 

العالـم؟ هـذا  لدخـول 

املسـرح  ابـن  أنـا  تفضلـت،  -مثلمـا 

وانتمـي إليـه بقـوة، ولهـذا أعيـش مع كل 

مهـم  جـزء  الكتابـة  املختلفـة،  أجناسـه 

لتطويـر العمليـة االشـتغالية مـن خـالل 

البحـث والقـراءات املجـاورة، لـم أطرح 

نفسـي يومـًا ناقـدًا أو كاتبـًا، رغـم تعـدد 

اإلصـدارات، لكنـي أطـرح نفسـي فنانـًا 

علـي  تحتـم  الصفـة  وهـذه  مسـرحيًا، 

والحفـر  شـائكة  مناطـق  إلـى  الولـوج 

عقليـة  تطبيقيـة،  بحثيـة  بعقليـة  فيهـا 

املمثـل واملخـرج، وهـذه ميـزة أن تكـون 

 أو 
ً
فـي داخـل العـرض املسـرحي ممثـال

أربـع إصـدارات فـي  مخرجـًا، وعنـدي 

مشـروع  وهـي  املسـرح،  سـيميولوجيا 

العالمـة   تحـوالت  لدراسـة  متكامـل 

داخـل العرض املسـرحي، بـدءًا  باملمثل 

للعالمـة  الثقافـي  باالنتمـاء  وانتهـاًء 

متفـردًا  أكـون  وقـد  العـرض،  داخـل 

والسـيميولوجيا  مشـروع،  ألنـه  بذلـك 

متطـور،  منهـج  العالمـات(،  )علـم 

عمـا  مختلـف  كمشـروع  أردتـه  لذلـك 

كتبـه اآلخرون، وسـعادة كبيـرة أن ألفت 

انتبـاه العرب إلى هذا املشـروع املختلف 

علـى مسـتوى الكتابة وكتب عنـه الكثير، 

ولعـل مـا قالـه الناقـد املهـم، وصاحـب 

مشـروع الهرمنيوطيقا )علـم التأويل(، 

"أحمـد  إن  طالـب:  أبـو  أسـامة  الدكتـور 

شـرجي مفكر مسرحي" يشـكل بالنسبة 

لـي حافـزًا واعترافـًا باملشـروع، كذلـك 

أمـني  خالـد  د.  املغربـي  الناقـد  مقالـة 

املسـرح(،  فـي  حيـاة  شـرجي..  )أحمـد 

مـا  لـكل  ذهبـت  وجميعهـا  وغيرهـا، 

املسـرح  فـي  أعيـش  بأنـي  هنـا،  ذكرتـه 

أعمـل  لهـذا  وإخراجـًا،   
ً
وتمثيـال كتابـة 

وأنـا أضع مقولـة ابن عربـي أمامي: "كل 

وأنـا  عليهـا"،  يعـول  ال  تتنـوع  ال  معرفـة 

أقـول: كل كتابـة ال تتنـوع ال يعـول عليهـا.

* مـن يعرفـك، يـدرك اهتمامـك بعلـم 

الـذي  )السـيميائية(،  العالمـات 

أصـدرت فيـه أربعة كتب، ملـاذا اخترت 

بالتحديـد؟ العلـم  هـذا 

علـم  أو  للسـيميولوجيا،  -اختيـاري 

العالمـات، اختيـار قصـدي لـي كأحمـد 

التـام  بالجهـل  شـعرت  ألنـي  شـرجي، 

مدرسـة  رواد  عليـه  أطلـق  مـا  إزاء 

واألربعينيـات  الثالثينيـات  فـي  بـراغ  

وعندمـا  املسـرح(،  )سـيميولوجيا  بـ

بـدأت بدراسـة املاجسـتير فـي املغـرب، 

كان  وقـد  ذلـك،  فـي  البحـث  أردت 

أرض  فـي  أخوضـه  كبيـرًا  تحديـًا  هـذا 

السـيميولوجيا العربيـة، كمـا أنـي أؤمن 

مشـروع  العليـا  الدراسـات  بـأن  تمامـًا 

مـن  االسـتفادة  مـن  والبـد  شـخصي، 

هـذا الجانـب لتطويـر الـذات واملغامـرة 

كانـت  الخطـوات  وأولـى  البحثيـة، 

د.  أسـتاذي  مـع  املمثـل  سـيميولوجيا 

أننـا  أدركنـا  عندهـا  الناجـي،  سـعيد 

باملطبـات،  مليئـة  منطقـة  دخلنـا 

املمثـل  عـن  الكتابـة  كيفيـة  أعنـي 

للعالمـات   
ً
وحامـال عالمـة  بوصفـه 

بأنـي  أقـول  ال  املسـرحي.  العـرض  فـي 

إلـى  أرتكـن  لـم  لكنـي  بالجديـد،  جئـت 

شاكسـتها  بـل  الغربيـة،  الطروحـات 

جـاء  بعدهـا  واملخـرج،  املمثـل  بعقليـة 

العالمـة  )اشـتغال  الدكتـوراه   مشـروع 

دراسـة  املسـرحي:  العـرض  فـي  ثقافيـًا 

مقارنـة(، وأيضـًا مع أسـتاذي د. سـعيد 

واالسـتفادة  املشـروع،  إلكمـال  الناجـي 

ثقافتـني  فـي  العملـي  اشـتغالي  مـن 

والهولنديـة،  العراقيـة  مختلفتـني: 

 ومخرجـًا، ذهبـت فيـه إلـى عمق 
ً
ممثـال

أن  يمكـن  هـل  االشـتغالية،  العمليـة 

يؤثـر لـون بشـرة املمثـل علـى أدائـه عند 

ثقافـة  إلـى  املسـرحي  العـرض  انتقـال 

أخـرى؟ وهـل تعمـل العالمـة بمعزل عن 

واالجتماعيـة؟  الثقافيـة  مرجعياتهـا 

العـرض املسـرحي الحديـث اآلن يؤثـث 

ولهـذا  وبيئيـًا،  واجتماعيـًا  ثقافيـًا 

جـاءت الطروحـات األنثروبولوجيـة فـي 

املسـرح، وكممثـل، ملسـت ذلـك عندمـا 

)فاقـد  مسـرحية  املغـرب  فـي  قدمـت 

الصالحيـة(، وكانـت باللغـة الهولندية، 

مـع  الجمهـور  تفاعـل  عرضهـا  وأثنـاء 

مـن  بالرغـم  اللـه(  )اسـتغفر  جملـة 

الهولنديـة،  العـرض  للغـة  فهمـه  عـدم 

إذًا، العالمـة اللفظية شـديدة االرتباط  

بمرجعيتهـا الثقافيـة، كذلـك العالمات 

البصريـة، وهـذا جوهـر اشـتغال املمثـل 

الـذي بداخلـي، ومـن هنـا بـدأ مشـروع 

فيـه. والذوبـان  السـيميولوجيا 

الدرس األكاديمي
 * مـا الذي منحتـه الدراسـة األكاديمية 

خاللهـا  مـن  منحتـه  الـذي  ومـا  لـك، 

؟ لطلبتـك

ال  ومعرفـة  دراسـة  بـال  موهبـة  -كل 

وحدهـا  املوهبـة  أيضـًا،  عليهـا  يعـول 

وإن   - الدراسـة  ومنحتنـي  كافيـة،  غيـر 

كانـت بحثيـة - مسـاحة واسـعة إلعـادة 

برمتـه،  املسـرحي  باملشـروع  التفكيـر 

فقـد ذهبت من الخشـبة باتجـاه الدرس 

مـع  أتعاطـى  وأخـذت  األكاديمـي، 

 كائن شغوف باملسرح والبحث 
في عوامله، وممثل يختار أدواره 
بعناية فائقة، وأكاديمي يحاول 

تقديم كل ما تعلمه خالل 
سنواته الطوال على خشبة 
املسرح لطلبته في الجامعة 
من خالل مشروعه )املمثل 

الباحث(.
أعيش للمسرح

حوار/ علي السومري
تصوير/ صباح اإلمارة

الفنان واألكاديمي 
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أصـدر عـددًا مـن املؤلفـات مـن بينهـا )املسـرح العربـي 
مـن  مجموعـة  مـع  مشـترك  كتـاب  تتجـدد(،  مسـيرة 
الباحثـني عـن مجلـة العربـي الكويتيـة، و )املسـرح في 
العالـم العربـي(، وهـو كتـاب مشـترك، تحريـر األملانـي 
رولفميكـة، صـدر باألملانيـة واإلنكليزيـة والفرنسـية، 
التقليـد(،  الـى  االسـتعارة  مـن  العربـي  و)املسـرح 
و)سـيميولوجيا املمثل(، و)سـيميولوجيا املسـرح: اللغة، 
فـي  نشـر ومكتبـة عدنـان  دار  الثقافـة( عـن  املرجـع، 
بغـداد، و)ضفـاف فـي بيـروت(، و)األمـان فـي املغـرب(، 
و)االختـالف في الجزائر(، و)ثقافة العرض املسـرحي: 
دراسـة سـيميولوجية(، و)متاهـة العالمـات في العرض 
الدولـي  املركـز  عـن  بيثقافيـة(  دراسـة  املسـرحي: 
لدراسـات الفرجـة في املغـرب، وله تحـت الطبع: كتاب 

الباحـث: وسـيط الطقـوس املسـرحية(.  )املمثـل 
املسـرحية  األعمـال  مـن  العديـد  فـي  شـارك 
العـراق وخارجـه،  والتلفزيونيـة والسـينمائية داخـل 
وحصـل علـى العديـد مـن الجوائـز، كمـا ُكـرم فـي أكثر 

وعربـي. محلـي  مهرجـان  مـن 
عضـو نقابتـي الفنانـني العراقيـني والهولنديـني، قـدم 
العديـد مـن الـورش التدريبيـة داخـل وخـارج العـراق، 
املاضـي  القـرن  الصحافـة منـذ تسـعينيات  فـي  يكتـب 

حتـى اليـوم.
ويعمل حاليًا أسـتاذًا ملادتي التمثيـل، والصوت واإللقاء، 

في كلية التربية األساسـية / الجامعة املسـتنصرية.

الشـخصية والنـص وجوانيـات النـص، 

عالـم  )األركيولوجـي(،  بعقليـة 

األداء  فـي  االقتصـاد  وكيفيـة  اآلثـار، 

العـرض  زمـن  علـى  الطاقـة  وتوزيـع 

فجـر  األكاديمـي  الـدرس  املسـرحي، 

والتنظيـر  والبحـث  املمثـل  مكنونـات 

إلعـداد  جديـدة  طريقـة  بوصفـه  لـه 

املمثـل اقترحتهـا علـى املمثلـني، وبـدأت 

الذهـاب باتجاهات ومناطـق بعيدة عن 

املسـرح وتوظيفهـا فـي اشـتغاالت املمثل 

مثـل مصطلـح التنـاص، وهـو مصطلـح 

وكذلـك  األول  املقـام  فـي  ولغـوي  أدبـي 

)الدراماتـورج(، كمـا كتبـت عـن كيفية 

)دراماتـورج(  بوصفـه  املمثـل  اشـتغال 

والجانـب  املسـرحي،  العـرض  داخـل 

األداء  فـي  البحـث  هـو  أهميـة  األكثـر 

الثقافـي وفـق مرجعيـة الشـخصية، كل 

الـذي  األكاديمـي،  الـدرس  سـببه  هـذا 

واالكتشـاف،  للمعرفـة  بوابـة  أجـده 

محاضراتـي  فـي  بقـوة  يحضـر  وهـذا 

مـع الطلبـة، رغـم أنهـم ليسـوا طـالب 

نصنـع  نـا 
ّ
عل لكـن  متخصـص،  مسـرح 

منهـم متذوقـني للفـن واملسـرح، وجـرى 

توظيف كل ذلك بعملني مسـرحيني هما 

ملـك  يـا  و)الفيـل  ونواصـل(  )فاصـل 

انعـدام  علـى  فيهمـا  عملنـا  الزمـان(، 

االنتمـاء  اسـتثمار  وكيفيـة  املوهبـة 

التدريـب  عبـر  للبروفـة 

املتواصـل، وطبقـت حرفيـًا مـا طرحتـه 

البروفـة،  فـي  الباحـث  املمثـل  بطريقـة 

عبـر  اجتماعيـة  كارتـات  خلـق  وكيفيـة 

عـن  نبتعـد  لهـم،  اليوميـة  املشـاهدات 

التمثيـل، ونقتـرب مـن الحيـاة لصناعـة 

رائعـة  تجـارب  وكانـت  الدهشـة، 

مـن  بالرغـم  دائمـًا  أبطالهـا  يتذكرهـا 

تخرجهـم منـذ سـنوات مـن الكليـة، في 

رأيـي أن الهـدف من الـدرس األكاديمي 

هـو تحفيـز املخيلـة واملعرفـة مـن أجـل 

االكتشـاف.

          املواقف                             
الذيـن  والفنانـني  املثقفـني  مـن  *أنـت 

عقـود،  منـذ  الوطـن  بقضايـا  التزمـوا 

ومـا موقفـك مـن الديكتاتوريـة، أو حتى 

مشـاركتك الدائمة فـي التظاهرات، إال 

خيـر دليـل، سـؤالي، كيـف تقيـم موقـف 

املثقـف وتفاعلـه مـع مـا حـدث ويحـدث 

علـى السـاحة العراقيـة؟

وفـي  مناسـبة،  مـن  أكثـر  فـي  لـت 
ُ

-ق

تصاريـح مختلفـة، مـا أهميـة أن تكـون 

بـال  وأنـت  مهمـًا،  ومثقفـًا  كبيـرًا  فنانـًا 

موقـف، وهنـا استشـهد بمقولـة أللبيـر 

يدفعنـا  الـذي  النضـال  "ليـس  كامـو: 

الـذي  هـو  الفـن  بـل  فنانـني،  نكـون  أن 

يفـرض علينـا أن نكـون مناضلـني"، أنـا 

فنـان حـر ال انتمـي إال لنفسـي ومبادئـي 

والقيـم التـي أؤمـن بهـا، حتـى لـو كلفني 

ال  ثابـت  عنـدي  املوقـف  حياتـي،  ذلـك 

 ، أ يتجـز

بمعنـى أنـا )أحمـد(  بوجه واحـد وليس 

)أحمـدات( بوجـوه متعـددة، تتغير وفق 

املصالح الشـخصية، وهـذا كلفني كثيرًا 

على املسـتويني الفني والشـخصي، لهذا 

أشـعر بخجل كبير مـن دور املثقف اآلن، 

الكثيـر  لكـن  الجميـع،  ليـس  بالتأكيـد 

أن كتبـت مقالـة مطولـة  منهـم، وسـبق 

عـن املثقـف التابـع واملثقـف السـلطوي، 

يبـررون  –سـابقًا-  كانـوا  أنهـم  الكارثـة 

مواقفهـم بخوفهـم مـن املقاصـل، لكـن 

اآلن ليـس هنـاك مبـرر ملواقفهـم سـوى 

االنتهازيـة والتابعيـة التـي أدمـن عليهـا 

الكثيـر منهـم، لكنـي مؤمن بـأن التاريخ 

هـي  الكبيـرة  واملواقـف  أبـدًا،  يرحـم  ال 

أجـل  مـن  األول  املقـام  فـي  شـخصية 

واملثقـف  الفنـان  والشـعب،  املجتمـع 

همـا أداتـان للتنويـر، لكـن ما يؤسـف له 

أدوات  اآلن  أصبحـوا  منهـم  الكثيـر  أن 

حبـال  علـى  ولعبـوا  وانتهازيـة  خـراب 

املتسـلطني، لألسـف لـم يسـتفيدوا مـن 

تجـارب املثقـف املؤدلج، إن كان يسـاريًا 

أو يمينيـًا، كل الكتابـات واألعمال الفنية 

سـلة  أقـرب  إلـى  سـتذهب  والثقافيـة 

مهمـالت عندمـا يذهـب رأس السـلطة، 

وسـيتبرأ منهـا أصحابهـا تمامـًا مثلمـا 

حـدث بعد سـقوط الديكتاتورية والبعث.

املنتج الثقافي                          
جـدار  علـى  االعتمـاد  يمكننـا  *هـل 

جـدار  باعتبـاره  والفـن  الثقافـة 

املتطرفـة  األفـكار  ضـد  األخيـر  الصـد 

فـي  بهـا  ابتلينـا  التـي  والظالميـة 

؟ ق ا لعـر ا

-مـن املفترض أن تنهـض الثقافة والفن 

باملجتمـع، ليـس مـن خـالل الشـعارات، 

بل عبـر النتاجـات الفنية وتوفيـر البنى 

يحضـر  أن  املجتمـع،  داخـل  التحتيـة 

مناطـق  فـي  والثقافـي  الفنـي  املنتـوج 

بعيـدة جدًا، حتى تسـتفز العقل الفردي 

الثقافـة  تكـون  عندمـا  والجماعـي، 

يكـون  وعندمـا  حـرًا،  والفـن  مسـتقلة 

املثقـف والفنـان مسـتقلني غيـر تابعـني 

مـا  سـيكون  حتمـًا  والتطـرف،  للسـلطة 

قيـم  ضـد  أزلـي  صـد  جـدار  ذكـرت، 

االجتماعـي. والتخلـف  التطـرف 

*مـا جديد الباحـث والفنان واألكاديمي 

د. أحمد شرجي؟

-علـى مسـتوى البحـث صـدر لـي مؤخرًا 

الكتـاب الرابـع )متاهـة العالمـات فـي 

بيثقافيـة(  دراسـة  املسـرحي:  العـرض 

ضمن مشـروعي سـيميولوجيا املسـرح، 

كمـا كتبـت دراسـة نقديـة بتكليـف مـن 

املجلـس األعلـى للثقافة عن نـص )اليد 

املسـرح  إصـدارات  ضمـن  الخفيـة( 

العاملـي، وهـذه خطـوة أسـعدتني جـدا، 

ألن فيهـا اعتـراف باملشـروع التنظيـري 

مـن  السلسـلة  هـذه  تمثلـه  ملـا  وتميـزه، 

أهميـة كبيـرة فـي الوطـن العربـي. أمـا 

قدمـت  فقـد  املسـرح،  مسـتوى  علـى 

)حـرب  مسـرحية  مؤخـرًا  –كممثـل- 

العشـر دقائـق(. وعلـى مسـتوى الدراما 

التلفزيونيـة انتظر بدء تصوير مسلسـل 

)كيخـوان( إخـراج حسـن علـي، وأؤدي 

فيـه شـخصية مهمـة، وهـو عمـل درامي 

ضخـم يغطـي حقبـة مهمـة مـن تاريـخ 

العـراق.
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التي  السمات  كل  في  يشتركان  لكنهما 

تعتمدها صناعة السينما في نهاية األمر.

السهرة والفيلم 
أكثر  آخر   

ً
تساؤال يستدعي  السؤال  هذا  إن 

مشاهدة  بعد  فيه  التفكير  من  البد  أهمية 

الفارق بني السهرة  فيلم )سيفان(، وهو: ما 

التليفزيونية، والفيلم السينمائي؟

تجري  قصة  هي  التليفزيونية  السهرة  إن 

عن  كثيرًا  تختلف  وال  تلفزيونيًا،  معالجتها 

وطريقة  العرض  تقنية  في  سوى  املسرح 

التلفزيون  طبيعة  الختالف  تبعًا  املعالجة، 

من  البد  وغيرها  األسئلة  هذه  املسرح،  عن 

الروائي  للفيلم  املشاهد  ذهن  في  تدور  أن 

سيف  املصري  للمخرج  )سيفان(  القصير 

خالله  من  يحاول  الذي  الفيلم  وهو  يوسف، 

مصر  إلى  املهاجرين  األرمن  قضية  تناول 

بشكل إنساني، وإن بدا لنا الفيلم في مجمله 

التلقائية ويقترب  مصنوعًا، يبتعد كثيرًا عن 

بشدة من املباشرة والخطابية في تناول هذه 

القضية اإلنسانية.

األحداث التاريخية
التاريخية  لألحداث  السينما  تناول  إن 

يحمل   
ً
تناوال يكون  أن  من  البد  الكبرى 

إلى  واالنتباه  الحذر  من  الكثير  داخله  في 

ألن  جيدًا؛  املخرج  يخطوها  التي  الخطوات 

التناول السينمائي للتاريخ كثيرًا ما يؤدي إلى 

فسد 
ُ

ت التي  والخطابية  باشرة 
ُ
امل االنزالق في 

املأزق  أن هذا  ويبدو  األمر،  نهاية  الفيلم في 

الخطير لم ينتبه إليه املخرج؛ فتحول الفيلم 

حد  إلى  تميل  سهرة  مجرد  إلى  صنعه  الذي 

كبير إلى هذه الخطابية املباشرة.

يتحدث الفيلم عن )شاهني(- املمثل عاطف 

ثالثني  بعد  مصر  إلى  العائد  اللطيف-  عبد 

من  الكثير  معه   
ً
حامال الهجرة  من  عامًا 

الهجرة،  هذه  قبل  عاشها  التي  الذكريات 

يسأله:  الذي  التاكسي  بسائق  ُيفاجأ  لكنه 

أعرفه  اللي  أنا  تاني؟  رجعك  اللي  إيه  "إنت 

إن اللي عايش برا دا عايش باشا، يا باشا أنا 

ويديني  دي  العربية  مني  ياخد  حد  أالقي  لو 

ويا  طيارة  أول  في  هنط  بلد؛  ألي  تأشيرة 

فكيك"! هنا يبدأ شاهني بالتفكير من خالل 

راضي  محدش  "لألسف  الداخلي:  املونولوج 

وشايفني  يسافروا  عايزين  هنا  اللي  بحاله، 

نجحوا  مهما  برا  واللي  باشاوات،  برا  اللي 

عندهم إحساس بالغربة وحنني لكل تفصيلة 

موجودة هنا."

إن بداية الفيلم بهذا الشكل فيها، بالتأكيد، 

الكثير من الخطابية واالعتماد على املباشرة 

أن  املخرج  يريد  التي  املعلومة  إيصال  في 

بشكل  القول  هذا  إلى  يلجأ  لم  لكنه  يقولها، 

تقديمها  في  األسهل  الشكل  اعتمد  بل  فني، 

اعتمده  الذي  املونولوج  أو  القول،  خالل  من 

البقاء في هذا  "إن  القول:  يريد  شاهني، فهو 

البلد أفضل، وإن اإلنسان غير راٍض بظروفه 

اعتمد  هل  لكن  سيئة."  أو  جيدة  كانت  مهما 

أي جانب فني في تقديم هذا األمر؟ ال، ألنه 

املواقف  من   
ً
بدال املونولوج  الحوار/  اعتمد 

واألداء في تقديم ما يرغبه.

مذابح األرمن
ما  امرأة  للفيلم  األولى  املشاهد  في  نشاهد 

تنام على فراشها، بينما ترى حلمًا فيه الكثير 

املشهد  هذا  وينتهي  والقتل،  املذابح  من 

ثم  مصر،  إلى  شاهني  عودة  على  بالقطع 

السيدة هي سيدة  أن هذه  بعد-  -فيما  نعرف 

في  وعاشت  ولدت  )سيفان(  تدعى  أرمينية 

مصر بعد هجرة أهلها من مذابح األرمن في 

مصر؛  إلى  كبيرًا  انتماء  تنتمي  وهي  تركيا، 

هاجرت  بعدما  مغادرتها  ترفض  أنها  حتى 

كانت  السيدة  هذه  وحيدة.  وصارت  ابنتها 

من  هي  تكون  أن  وتكاد  شاهني،  ألم  صديقة 

شاهني  يعود  حينما  تربيته.  في  أمه  شاركت 

إلى شقته القديمة يقابلها، لكننا نالحظ أن 

تقديم  في  الطويل  املونولوج  يعتمد  املخرج 

بالقصة  املشاهد  لتعريف  الفيلمي  العالم 

من  كثيرًا  اقترب  الذي  املونولوج  وهو  كاملة، 

أو  النشرات  إحدى  في  اإلخباري  التقرير 

األفالم التعليمية أو الوثائقية؛ ما أبعد الفيلم 

كثيرا عن الروائية، وأفقد املشاهد رغبته في 

التي  املمثل  صوت  لرتابة  نظرًا  االستمرار؛ 

أبعدته عن التذكر والحنني.

ثمة أسئلة جوهرية وكثيرة تثيرها 
مشاهدة الفيلم الروائي القصير 
)سيفان( في نفس من يشاهده؛ ألن 
طريقة تنفيذ الفيلم- ملن يعي 
مفهوم السينما- تؤدي بالضرورة 
إلى طرح تساؤالت، من بينها: هل 
هناك اختالف كبير بني الفيلم 
الروائي الطويل، والفيلم القصير 
من حيث البناء الفني، أو سماته 
الجمالية؟بالتأكيد ال يوجد فارق 
بني الفيلمني الروائيني الطويل 
والقصير من حيث السمات 
الجمالية السينمائية وطريقة 
التنفيذ إال في مدة العرض، أي أن 
الفيلم السينمائي سواء أكان طوياًل 
أم قصيرًا ال يختلف إال في مدة 
العرض فقط، 

محمود الغيطاني

 Film
السينما 
ه  عندما تشوِّ
التار  يخ!

CEVAN

السنة السابعة عشر العدد )السنة السابعة عشر العدد )401401( ( 1515 آذار  آذار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya47 46

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ســــيــــنــــمــــاســــيــــنــــمــــا



ملل ورتابة
أن  على  الفيلم  مشاهد  من  العديد  تؤكد 

الذي  السيناريو  إدارة  يستطع  لم  املخرج 

أو حتى محاولة تطويره  كتبه جوزيف فوزي، 

أي  لديه  يكن  لم  املمثل  أن  كما  جيد،  بشكل 

وبدا  يؤديها،  التي  بالشخصية  إحساس 

الكاميرا،  أمام  يفعله  مما  بامللل  يشعر  وكأنه 

أو كأنه مرغم على أداء الشخصية؛ فطريقة 

مع  أو  املونولوج،  في  أكانت  سواء  الحديث- 

الشخصيات األخرى- فيها الكثير من الرتابة 

مشاعر  أية  عن  يبعدانه  اللذين  والجمود 

مصاحبة- أي أنها أظهرته كشخصية ثلجية. 

أية ردود أفعال من املمكن  له  أننا لم نر  كما 

شخصية  وكأنه  لنا  فبدا  بأدائه؛  تقنعنا  أن 

بها،  تنفعل  وال  الخارج  من  األحداث  تشاهد 

الذي  إلى املخرج  املقام األول  يعود في  وهذا 

األفعال  ردود  ليعطيه  ممثله  إدارة  في  فشل 

بدا  املمثل  وجه  أن  كما  للشخصية،  املالئمة 

لنا خاليًا من أية انفعاالت، ولم تتغير قسماته 

مرة واحدة، حتى حينما عرف أن ابنة سيفان 

لم  إذ  الغربة،  في  ماتت  قد  يحبها  كان  التي 

يبد عليه أي شيء وكأن األمر ال يخصه.

فيلم دعائي
إن محاولة املخرج سيف يوسف صناعة فيلم 

روائي عن األرمن الذين يعيشون في مصر لم 

عنهم،  شيء  أي  لتقديم  جادة  محاولة  تكن 

فيلم  تقديم  في  راغب  املخرج  أن  لنا  بدا  بل 

وال  الجميع،  تحتضن  التي  مصر  عن  دعائي 

األمور  أول  هي  املباشرة  هذه  أحدًا.  تلفظ 

عمل  أي  على  تقضي  أن  لها  املمكن  من  التي 

لم  سيفان:  يسألها  حينما  نراه  ما  وهو  فني، 

فتخبره:  أحفادها،  مع  تهاجر  لم 

لو  أنا  "عارف،  مستحيل  ذلك  إن 

رحت أي حتة غير هنا، هحس إني 

في  املباشرة  نالحظ  ألم  غريبة." 

املشهد  هذا  جعل  ومحاولة  الرد، 

مشهد  مع  ومقارنة  موازاة  في 

الفيلم،  بداية  في  التاكسي  سائق 

في  الراغب  املصري  السائق  وهو 

بينما  شيء،  أي  مقابل  الهجرة 

وعدم  بالبقاء  تتمسك  األرمينية  سيفان 

رغبتها في الهجرة مهما كانت الظروف؟ 

فجاجة  أكثر  بشكل  لنا  تتبني  املباشرة  هذه 

شاهني،  يقول  حينما  وخطابية  وسطحية 

الفتاة  سلمى،   
ً
متأمال داخلي،  مونولوج  في 

أفضل  "حظك  مصر:  إلى  الهاربة  السورية، 

مصر،  جابك  اللي  حظك  كتير،  ناس  من 

البلد اللي بتعامل الغريب كأنه منها!" إن هذه 

األقوال الخطابية ذات النبرة العالية ال يمكن 

ألنها،  وفنياتها؛  السينما  مع  االستقامة  لها 

وتخرج  واملشاهدة  الفيلم  فسد 
ُ

ت بالتأكيد، 

مع  أكثر  يتناسب  آخر  مجال  إلى  بالفيلم 

املسرح منه عن السينما.

اسمها  سورية  فتاة  ثمة  أن  شاهني  يعرف 

إلى مصر،  أثناء هربها،  أهلها  سلمى فقدت 

مع  تقابلت  وأنها  الدائرة هناك،  املذابح  من 

سيفان التي تبنتها وجعلتها تشاركها املعيشة 

بني  املقارنة  املخرج  يحاول  وهنا  شقتها،  في 

حدث  وما  تركيا،  في  لألرمن  حدث  ما 

فعله  وما  جهة،  من  للسوريني، 

وشاتيال،  صبرا  في  اإلسرائيليون 

في  مستخدمًا  أخرى،  جهة  من 

الوثائقية،  املشاهد  بعض  ذلك 

شاهدتها  التي  املشاهد  هذه 

ما  التلفزيون،  على  سيفان 

ملفًا  شاهني  تعطي  يجعلها 

من  الكثير  فيه  وثقت  قد  كانت 

من  األتراك  مذابح  على  الدالئل 

ومحاكمتهم،  مقاضاتهم  أجل 

وطلبت منه االحتفاظ به، وإذا ما ماتت 

يحرص على أن يصل هذا امللف إلى 

أحفادها، لكننا نلحظ في حديثها معه املزيد 

من املسرحية الخطابية حينما تقول: "قضية 

لها  اتعرض  اللي  البشعة  املذبحة  بتدين 

افتتحوا  عرقية  إبادة  عيلتي،  ومنهم  شعبنا 

بها القرن العشرين، وصمة عار في تاريخ كل 

من سكت عليها!"

بها  يمتلئ  التي  الخطابية  الجمل  هذه  إن 

جعلت  دقيقة-   18 مدته-  قصر  رغم  الفيلم 

اإلحساس به وكأنه من األفالم الطويلة اململة 

يفتقد  فالفيلم  تنتهي؛  أن  لها  يمكن  ال  التي 

بالعديد  ومليء  فني،  أو  جمالي  جانب  ألي 

عن   
ً
فضال املوجهة،  املباشرة  الرسائل  من 

والحكم  التاريخية  الوقائع  بحقيقة  تالعبه 

عليها من وجهة نظر واحدة.

التركي  السلطان  بلقاء  شاهني  حلم  ومشهد 

كان  محاكمته  ومحاولة  الثاني  الحميد  عبد 

الحس  وافتقاد  السذاجة  من  الكثير  فيه 

شاهني  جعل  ما  السينمائي؛  والفهم  الفني، 

يقول له بشكل مسرحي مبالغ فيه: "أنا واحد 

وسمعوا  املظلم،  تاريخك  قرأوا  اللي  من 

عشان  ليك  بيتوسل  كان  بريء  كل  صراخ 

نرى  بينما  رفضت،"  وأنت  املوت  من  ترحمه 

مرتعشًا  أمامه  يقف  الحميد  عبد  السلطان 

خائفًا وكأنه مجرد جرذ!

املفهوم  هذا  بمثل  السينما  مع  التعامل  إن 

يؤدي  ألنه  قبوله؛  يمكن  ال  البدائي  الساذج 

إلى تقديم شيء شائه ال عالقة له 

ويفقد  بالسينما، 

الكثير  الفيلم 

من فنيته؛ 

فضال 

عن 

يهه  تشو

للتاريخ. 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

ببــث  الراغبيــن  ومؤسســات(  )افــراداً 
ــات ــى الرعاي ــول عل ــات  و الحص االعالن

 للبرامج التلفز يونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني

الممثل عاطف عبد اللطيفالممثل عاطف عبد اللطيف

الفنانة ليلي عز العرب

المخرج المصري سيف يوسفالمخرج المصري سيف يوسف



 عطري الفرنسي                      
أغرمت  التي  بالفرنسية،  ولعي  حتى 

أور  مدرسة  في  صغيرة  كنت  مذ  بها 

توأمان،  فتاتان  دخلت  حني  االبتدائية، 

كانتا بهيتا الطلعة، كأنهما مالكان هبطا 

كانتا  لهما،  مهمة  أول  في  األرض  إلى 

مدرستنا  إلى  جاءتا  جديدتني   طالبتني 

بعد عودة والدهما من فرنسا.

حتى  جدًا،  بعيدًا  فرنسا  اسم  لي  بدا   

برودته،  في  مسرف  شتاء  ذات  وصلتها 

في  أبالغ  أن  علي  يكن  لم  أنه  فشعرت 

ملامًا،  إال  الشمس  تعرف  ال  مدن  عشق 

اسما  هما  وهذان  ونغم،  وسن  كانتا 

تغنيان  كانتا  حني  اللتني  الشقراوين 

بالفرنسية، تسرقان روحي، فتسافر -مع 

الكلمات- إلى بالد العطر الذي اجتهدت 

فاكتشفت  بالفرنسية،  اسمه  حفظ  في 

فرنسا  في  أحد  ال  أن  طويل-  عمر  -بعد 

وكل أوروبا قد سمع به من قبل.

كانت  كردية  فتاة  وهي  )گاللة(، 

إن  قالت  اغترابها،  في  زمنًا  مني  أقدم 

تذوب،  أحالمنا  أن  الحقيقة  "املشكلة 

بحيث ال نعرف بماذا حلمنا من قبل، إذ 

تسرقنا الغربة حتى من أحالمنا." ورغم 

يومها،  قلبي  ملس  الذي  صوتها   حزن 

في  عارمة  رغبة  يقاوم  كمن  بدت  حني 

البكاء، إال أني لم أكن قادرة على تقييم 

ما عنته، لكن يبدو أنه حقيقي جدًا، لذا، 

كاملني،  حولني  اغترابي  أكمل  أن  وبعد 

وبلغ الفطام، صرت أعرف تمامًا لَم كان 

صوتها حزينًا بهذا الشكل، فبعد أن يبلغ 

بك برد املنفى حد العظم، تصيب روحك 

هشاشة، فيجتاحك حزن كحزن كاللة.

 جدل وسمك ورئيس يسقط!                        
املساء،  هذا  اجتمعن  الالتي  صديقاتي، 

شاشة  عبر  الشعبي  الترقب  يتابعن 

التلفزيون، تقطع عليهم الشاشة عواجل 

إخبارية تقول إن الرئيس سيخرج  ليقرأ 

صديقتنا  كانت  قليل،  بعد  اعتزاله  بيان 

الحوت،  لهمام  مسرحية  تتابع  الحلبية 

أحداث  يراقبون  مغتربني  خمسة  عن 

مثلنا،  مغتربني  خمسة  بغداد،  سقوط 

نحن الخمس صديقات، يكثرون الجدل، 

أيضًا،  مثلنا  البالد  أخبار  ويتابعون 

بتحضير  فيه  انشغلت  الذي  الوقت  في 

بالضيافة،  التمييز  من  كنوع  السمك، 

فتثني علي صديقتي املغربية، وهي تقول 

نه 
ّ
ن

ّ
ف راكي  الحوت؟  "كتطيبي  بلهجتها: 

في هذا الشيء"، فأرد ساخرة: "حوت يا 

علمك  اللي  وياكل  ياكلك  حوت  حبيبة، 

العربية يا أمازيغية." وتحديدًا هنا، أكون 

كمن رفع صمام األمان عن قنبلة، فيشتد 

ويحتد الجدل بني الصديقات حول اللغة، 

أن  غير  غيرها،  دون  مفردة  وصالحية 

السمك ال يحتمل أن أتركه ألكثر من رد 

جواب، وال حتى من أجل رئيس سيصير 

ينتظرها  أخيرة،  وصية  بعد  سابقًا 

أنتظر سمكتي كي تنضج  بينما  الشارع، 

بالطريقة التي أحب. 

أحالم باللغة العربية                  
تفتح  وهي  تسألني  الزقازيق،  بنت  نور، 

فأرد  اللنب"   أجد  "أين   : الثالجة  باب 

مندهشة  فتسأل  العلوي"،  الرف  "في 

الزبادي لنب؟  أنتو تسمو  "الله،  وساخرة 

العرب."  جوهرة  يا  العربي  تتعلموا  إمتى 

وهنا يتحول الجدل من بحث عن جذور 

املفردات ومعاجم اللغة، إلى الدفاع عن 

يعددن  نّسابة  إلى  ويتحولن  العرقية، 

حتى  والحاضرين،  الغابرين  أسالفهن 

تقطع فتاة أم درمان الجدل بقولها: "أنا ال 

شيء في يشبهكم، ال سحنتي وال قسمات 

أن  أستطيع  ال  لكني  ذائقتي،  وال  وجهي، 

أتحدث غير العربية، ال أستطيع أن أحلم 

الداخلي  حديثي  في  حتى  غيرها،  بلغة 

أتحدث بلغة هي دخيلة علي، وأناجي ربي 

بها، وأكتب بها أيضًا رسائلي الغرامية ".

الصمت  جعل  السودانية  درة  كالم 

يخيم على الجميع، فالحديث عن كيفية 

الحديث عن  يعني  إليهم  العربية  وصول 

عربية،  إسالمية  غزوات(  أو  )فتوحات 

التاريخ بشكل محايد، هل كان  لم يذكر 

العربية،  بتعلم  حقًا  سعيدين  الناس 

لذا كان الصمت  عربية قريش تحديدًا، 

املعتصمة  للجماهير  حتى  جيدًا،  خيارًا 

خطابًا  ينتظرون  الذين  الشوارع،  في 

باللغة العربية ينهي وجود رجل، ال زمنه. 

اإلعالم  حديث  العربية  العواصم  كانت 

مذ  تنهار  بدأت  التي  العواصم  الغربي، 

ابتلع الحوت وجه بغداد.

   ثمانية وعشرون حرفًا تتبعها 
همزة             

الفرنسية  تتحدث  التي  املغربية، 

بطالقة، وتعيش في أوروبا منذ طفولتها، 

لها  يكون  أن  في  تفلح  لم  ذلك  رغم 

املصرية،  ساعدت  وال  فرنسي،  مجتمع 

يصير  أن  إيطالي،  أب  من  لطفلتني  األم 

اللغة  في  صغير.  إيطالي  مجتمع  لديها 

تتبعهن  حرفًا  وعشرين  ثمانية  من  أكثر 

يمر  سري،  حبل  إنها  ملزة،  غير  همزة، 

بمشيمة الحزن، فيؤكد أننا نزلنا جميعًا 

من ذات الرحم.

املقدس  الشاي  صينية  حبيبة  وضعت   

صوت  وكان  باإلجماع،  عليه  املتفق 

انسكاب السائل األخضر في الفناجني، 

بصوت  يعلن  وهو  الرئيس  صوت  يرافق 

محتقن يكتم غضبه، وبلغة عربية سليمة 

قال: أيها الشعب العربي.. إني أعتزل ..

قرأت قديمًا أن اللغة 
هي اإلنسان، في 

الحقيقة، إنما قرأتها 
أن األسلوب هو الرجل، 

لكني عدلت عن ذكر 
ذلك كي ال أكون في 

مرمى نيران النسوية، 
وال أصنف ضمن 

العنصرية الجندرية، 
غير أني منحازة جدًا 

إلى العربية.

فلسطين الجنابي                     

الناس  شر  التقاء  تواقة  كنت  أن  فبعد 

الذين قضيت أكثر من خمس سنوات في 

عشر  ثمانية  بينهم  وعشت  لغتهم،  تعلم 

التمكن  في  خاللها  أتوصل  لم  عامًا، 

طالب  قدرة  من  أكثر  إلى  اللغة  من 

جيدًا  مكنتني  لكنها  الثانوية،  بمستوى 

من االشراف على شؤوني بشكل  مستقل 

تمامًا.

أنواع  تحسني  في  ساعدتني  وأيضًا 

من  تأمني  لم  لكنها  العمل،  عروض 

ال  فالحزن  واالغتراب،  الحزن  شر 

 
ً
مواال يريد  إنه  بل  إفرنجيًا،  لسانًا  يريد 

عراقيًا بامتياز، كي ينفجر دفعة واحدة، 

فيسكب في كأس الروح كل هذي الدموع 

والسنوات التي ال أخال لها معنى.

الحزن يرالحزن ير  يد موااًل يد موااًل 
عراقيًا..! عراقيًا..! 

في المدن التي ال تعرف الشمس..                       
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الجلبي بنت  الجلبيشبابيك  بنت  شبابيك 
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تــــــــــــــــــــراثتــــــــــــــــــــراث

البنيــة الشــعبية فــي أغنياتــه

باسم عبد الحميد حمودي

هل ينبغي أن نهتم 
بدراسة الفلكلور؟

االهتمام بالتراث 

الكثير  سبق  العراق  إن  القول  من  البد 

والشرق  العربي  العالم  مجتمعات  من 

وكتب  الفولكلور،  بموضوعات  األوسط  

بحوث  من  الكثير  العراقيون  الدارسون 

من  تفاصيلها,  ودرسوا  الشعبية،  البيئة 

دورة حياة وأعياد ومناسبات اجتماعية 

متعددة، إضافة الى دراسة الصناعات  

الشعبية.

نحن هنا ال نتحدث عن بداية الدراسات 

من  الثاني  النصف  في  الفولكلورية 

ودراسات،  بحوث  من  العشرين  القرن 

الشعبي(  )التراث  مجلة  صدرت  حتى 

من  مجموعة  وبجهد   1963 أيلول  في 

الرواد, لكننا نتحدث عن البدء امليداني 

العرب(،  )لغة  مجلة  عبر  العمل  في 

التي كان يصدرها األب أنستاس ماري 

وجهد  العشرين،  القرن  مطلع  الكرملي 

تفاصيل  يوثقون  كانوا  الذين  زمالئه 

بالوصول  العراقي  الفولكلوري  الجسم 

دراسات  مثل  ودراستها,  أماكنه  الى 

الصيد  أنواع  عن  الدجيلي  كاظم 

سواه  ودراسات  السفن,  وأنواع  العراقي 

عن املدن العراقية وأصولها التأسيسية.

الكرملي  جهود  الى  أيضا  ونشير 

اللهجات  مضامني  عن  بالكشف  ذاته 

محمد  الشيخ  العالمة  وجهد  العراقية، 

اللهجة  دراسة  في  الشبيبي  رضا 

الصحفي  وبحوث  العراقية,  العامية 

تأصيل  في  امليدانية  الدخيل  سليمان 

العراقية،  والقصبات  املدن  تسميات 

بحوث  وهي  واملندرسة,  منها  الحاضرة 

وأسباب  التسميات  درست  تأصيلية 

نشوء هذه القصبة وتلك املدينة وتاريخ 

والضعف  االنحسار  أو  والتطور  الظهور 

الرماحية   تالشي  مثل  والتالشي، 

بدأ الدرس الفولكلوري العراقي مطلع القرن 
العشرين بكتابة )الرواية اإليقاظية( لسليمان 
فيضي، الباحثة في البطولة والعادات 
والتقاليد, ثم تعزز -بعد عقدين- بصدور 
رواية)جالل خالد( ملحمود أحمد السيد رائد 
أدب السرد العراقي.

 كان هذان العمالن الروائيان  توصيفني لبعض 
العادات والتقاليد ونقدها وعرضها دراميًا، 
كجزء من االهتمام الكبير بدراسة ومعرفة 
التراث.

والعرجاء وأم عني وسواها.

تاريخ النقود

جهد  الى  اإلشارة  من  أيضًا  لنا  والبد 

في  الدجيلي   كاظم  الباحث  األستاذ 

للسفن  العراقية  الصناعات  دراسة 

والقوارب وبحوث األستاذ  يوسف غنيمة 

في اآلثار وعلم النميات )تاريخ النقود( 

بعد  جواد  مصطفى  الدكتور  وجهد  

الجديدة  الشعبي  التراث  هذا في علوم 

وارتباطها بالتراث التقليدي العام, وقد 

األدب  يدرس  شابًا  باحثًا  آنذاك  كان 

واللغة قبيل ذهابه دارسًا  الى باريس.

ال  املهمة  املجلة   هذه  اب 
ّ

كت جهد  كان 

برحيل  غيابها  حتى  آخر  جهد  يعادله 

منشئها في أربعينيات القرن العشرين, 

الرصافي  معروف  األستاذ  جهود  لكن 

جهد  يعد  واألداة(  )اآللة   كتابه  في 

الباحثون  معه  يتعامل  لم  استثنائيًا  

بجدية.

إلى ذلك، فقد كان جهد جعفر  إضافة 

الخليلي  في مجلة الهاتف النجفية جهدًا 

والتقاليد  العادات  في  مهمًا  معرفيًا 

هو  الشعبي,  والحكي  العامية  واللهجة 

والكتابة،  الدرس  في  معه  ساهم  ومن 

رجيب  ويوسف  عباس  فؤاد  أمثال 

وناجي جواد الساعاتي ومصطفى جواد 

وعشرات سواهم.

الخاقاني،  علي  الشيخ  جهد  وكان 

وموسوعة  )البيان(  مجلة  صاحب 

وسواهما،  الشعبي(،  األدب  )فنون 

جهدًا استثنائيًا في التجميع واإلضافة.

موسوعته  في  الخاقاني  قدم  لقد   

شعرية  نصوصًا  الشعبي  األدب  في 

مهمني  لشعراء  تضيع  أن  كادت  مهمة 

وعبود  الدويج،  زاير  الحاج  أبرزهم: 

شبع،  أبو  وابراهيم  الشمرتي،  غفلة 

السالمي،  وكاظم  الروازق،  الله  وعبد 

القصيدة  منه  وأخذت   غيرهم,  ومئات 

بل في  الشعبية، ال في نصوصها فقط، 

والدرامية،  االجتماعية  أساسياتها 

هذه  يجعل  ما  كبيرًا,  دراسيًا  مأخذًا 

من  لعدد  مهمًا  مصدرًا  املوسوعة 

والفولكلورية,  االجتماعية  الدراسات 

إضافة إلى الخزين السردي.

مضامني فلكلورية

الى  الشباب  الباحثني  ننبه  أن  وينبغي 

كوثيقة  )الهاتف(  دراسة  ضرورة 

مجلة  دراسة  الى  إضافة  فولكلورية، 

البالغي,  علي  ملحمد  )االعتدال( 

وغيرها من إصدارات مهمة أخرى.

اللطيف  عبد  تآليف  متابعة  ذلك  تتبع 

البصرة  أطفال  ألعاب  في  الدليشي 

واملثل الشعبي فيها، وجهود عبد الحميد 

العلوجي  متعددة الجوانب، ومن أبرزها 

املربوط,  والرجل  الربط  في  دراسته 

عن  العبطة  محمود  دراسة  الى  إضافة 

الفولكلور في بغداد ولطفي الخوري  في 

امليداني  البحثي  للعمل  الطويلة  قيادته 

حتى  وإشرافه  والتقاليد  العادات  في 

تقاعده على مجلة التراث الشعبي.

أكرم  الدكتور  جهد  ذكر  أيضًا  ويهمنا 

عن  الترجمة  في  الحيوي  فاضل 

العاملي،  الفولكلور  ملضامني  الفرنسية 

واكتشافه  الرائع ملوهبة الفنان الفطري 

من  ألجزاء  وترجماته   فرات(  )منعم 

كتاب )دوزي( عن املالبس اإلسالمية, 

إضافة الى جهد شقيقه األكبر الدكتور 

اللغة،  تأصيل  في  فاضل   عبدالحق 

تسمية  عن  االستثنائي  البحث  وفي 

هو:  هل   .... )فولكلور(  ملصطلح  عراقية 

)الخلقيات( كما اقترح، أم هو )التراث 

سّبب  ما  موجود,  هو  كما  الشعبي(، 

نقاشات واسعة حول معنى هذا املصطلح 

وإثباته, وكذلك جهد عبد الباري النجم  

حسني  واملحامي  الرحالت،  أدب  في 

علي الحاج حسني في التمائم والرسائل 

الدين  سعد  وكاظم  الشعبية،  والعقود 

في العادات والتقاليد والقص الشعبي، 

اللغات   عالقة  في  املراني   وناجية 

األدب  على  ليلة  ألف  حكايات  وتأثيرات 

اهتمامها،  الى  إضافة  اإلنكليزي، 

بالتقاليد  والشاعرة مليعة عباس عمارة 

والعادات املندائية, وال سبيل لنا إال ذكر 

كتابه  في  رشيد  خليل  األستاذ  تأثير  

رواد  من  وسواهم  املهني(،  )األدب 

الكتابة في الفولكلور العراقي, على وفق 

النسق التاريخي لإلنتاج.

ملراجعة  الشباب  للباحثني  دعوة  هي 

الدراسات  إلى  إضافة  هؤالء،  بحوث 

وبحوث  الشعبية  الثقافة  في  الحديثة 

الذين  الباحثني  من  العراقي  الفولكلور 

في  بعطائهم  وتميزوا  العمل،  تابعوا 

النصير،  ياسني  األساتذة  مثل  املجلة، 

وجميل الجبوري، وخضير عبد األمير، 

وأدمون صبري، وليث الخفاف، ومثري 

وناجح  الحمادي،  وحمود  العاني، 

الصالحي،  حاجم  وشكر  املعموري، 

واملرحوم الدكتور شفيق مهدي الحداد، 

وسواهم.

الباحثني  من  جديد  جيل  ظهور  إن 

سلوم  داود  الدكتور  أمثال  األكاديميني، 

مسلم  صبري  والدكتور  الله(  )رحمه 

عباس  خضير  قاسم  واألستاذ  حمادي 

لؤي  والدكتور  حداد  علي  والدكتور 

زامل  صالح  والدكتور  عباس  حمزة 

الجنابي، قد فتح  والدكتور قيس كاظم 

الدرب عريضًا على التوجهات الحديثة 

والثقافة  العراقي  الفولكلور  دراسة  في 

عميقًا  التفكير  من  هنا  والبد  الشعبية, 

في تأسيس فروع وأقسام في الجامعات 

والتقاليد  العادات  لدراسة  العراقية 

واألزياء واللهجات العراقية، إضافة الى 

الدليل  يقيم  ما  وسواها,  الحياة  دورة 

وفرادته  العراقي  اإلنسان  حيوية  على 

الفولكلور  في  البحثية  مصادره  وتنوع 

الحقول  بوفرة  يتميز  الذي  العراقي 

واتساعها وتنوعها.
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

وفي ظل تخفيف قيود كورونا في أغلب بلدان 

العراق،  في  اإلصابات  عدد  وانحسار  العالم 

النوروز  أعياد  احتفاالت  تعود  أن  املتوقع  من 

سابق  إلى  العراق  كردستان  في  العام  هذا 

هذه  أبعاد  عن  اآلراء  وباختالف  عهدها. 

املناسبة والدول التي تحتفل بها، فإن طقوس 

العراق  أكراد  بني  تتشابه  تكاد  االحتفال 

بهذه  تحتفل  التي  األخرى  الدول  وبعض 

املناسبة. 

على  تستمر  االحتفاالت  فإن  الغالب،  في 

ما  أبرز  العراق،  شمال  في  أسبوعني  مدار 

فيها زيارات األقارب والتنزه والسفر وتناول 

–بالضبط-  ُيعرف  وال  التقليدية،  األطعمة 

لكن  بالنوروز،  االحتفال  يعود  زمن  أي  إلى 

شير إلى أن عمره ال يقل 
ُ

التقديرات الحالية ت

تذكر  لم  ذلك،  ومع  سنة،  آالف  ثالثة  عن 

نشأته  عن  الكثير  دقيق  بشكل  التاريخ  كتب 

وتفاصيله. 

طقوس تتطور                   
الطقوس  هذه  تطورت  القرون،  مر  على 

البدائية القديمة بمناسبة النوروز وتوسعت، 

ذات  وتصبح  تدريجيًا  االحتفاالت  لتتنوع 

إقليم  في  أكبر.  وثقافية  اجتماعية  تأثيرات 

االحتفال  يقتصر  ربما  العراق،  كردستان 

إذ  الغالب،  في  األكراد  على  املناسبة  بهذه 

كانت -وال تزال- إحدى املناسبات املهمة لدى 

تنطلق  النوروز  عيد  يوم  فمع  العراق،  أكراد 

أغلب األسر إلى سفوح الجبال والحدائق في 

رحالت جماعية.

من  البالغ  الخيالني،  إبراهيم   أحمد  يقول 

العائالت  تستعد  ما   
ً

"عادة عامًا:   54 العمر 

عام،  كل  من  آذار  شهر  بداية  مع  الكردية 

جائحة  بسبب  املاضيني،  العامني  باستثناء 

وأوضح  النوروز."   بأعياد  لالحتفال  كورونا، 

تمثل  النوروز  عيد  "مناسبة  أن  الخيالني 

وال  الربيع،  بقدوم  لالحتفال  كبيرة  فرحة 

يقتصر األمر على الربيع فقط، بل إن تجمع 

على  املناسبة  هذه  في  واألقارب  العائالت 

تعزيز  في  يسهم  كان  النهار  ساعات  مدار 

األواصر بني األسر، ناهيك عن تأثيراته في 

أيضًا  الخيالني  يشير  النفس."   عن  الترويح 

الى وجود مناسبات أخرى خالل هذا الشهر، 

منها عيد املرأة وعيد األم، باإلضافة إلى 21 

من آذار. 

يتابع أحمد الخيالني أن "إحياء  هذه املناسبة 

طقوس  تتخللها  فعاليات  يتضمن  السنوية 

وعادات وتقاليد، والسيما أن هذا الشهر من 

الجديدة  السنة  رأس  األكراد  يعتبره  العام 

بالنسبة إليهم."

مهرجانات  "هناك  أن  الخيالني  ويضيف    

هنا  ومجتمعية  رسمية  جهات  تنظمها 

بهذه  احتفاًء  الكردية  للعائالت  أربيل  في 

هو  الطقوس  أبرز  أن  إلى  الفتًا  املناسبة." 

في  الذهاب  عن   
ً
فضال النوروز،  شعلة  إيقاد 

رحالت إلى سفوح  الجبال، و"عادة ما نذهب 

إلحياء  آذار  من   21 ليلة  عشية  العائلة  مع 

بالزيت  املغمورة  املشاعل  حمل  مع  املناسبة 

االشتعال  حيث  هناك،  النيران  نوقد  لكي 

باكرًا  نذهب  التالي  اليوم  صباح  في  األكبر. 

رحالت  في  الجبال  سفوح  إلى  املدن  خارج 

واألصدقاء  واألقرباء  األهل  مع  جماعية 

ونحن  الربيع،  وموسم  بالطبيعة  لالحتفاء 

كردستان  جبال  في  الطاغي  بجماله  نتمتع 

التهاني  "نتبادل  وأضاف  الخالبة."  ومناظره 

والتبريكات واألمنيات بقدوم العام الجديد." 

االحتفال  طقوس  "من  إن   
ً
قائال واستدرك 

بعيد النوروز، ارتداء األزياء التقليدية للشعب 

الكردي، إذ يرتدي الرجال والنساء واألطفال 

املالبس الكردية."

 

يختارونه،  الذي  الزي  لون  عن  سؤال  وفي 

يقول إنه اللون األخضر التقليدي، ومن ضمن 

املتنوعة،  والثمار  الزهور  تبادل  الطقوس 

العام. وفي سؤال  ونعدها نقطة تفاؤل ببركة 

االحتفال،  فيها  يكون  التي  املناطق  أبرز  عن 

يقول الخيالني إن "هناك مناطق عدة، لكن 

)واحد  عقرة  مدينة  إلى  يذهبون  الغالبية 

من أقضية محافظة دهوك شمالي البالد(، 

ألن لها خصوصية بسبب موقعها الجغرافي، 

ًا 
ً

اكتظاظ األكثر  املكان  تكون  ما  وعادة 

القادمون من قضاء  يلتقي  باملحتفلني، حيث 

 مع القادمني من محافظة 
ً
ميركه سور شماال

أربيل،  محافظة  من  القادمني  مع  نينوى، 

الشيخان.  قضاء  من  القادمني  عن   
ً
فضال

التاريخية  املدن  من  عقرة  قضاء  فإن  كذلك 

واٍد  الواقعة على منحدر جبلي، إذ تطل على 

مليء بأشجار الفواكه املختلفة واملتنوعة لهذا 

يشكل موقعها منظرًا فريدًا من نوعه."

تحضيرات مبكرة                     
 48( محمد   لطيف  كجال  تقول  فيما   

عامًا(: "بدأنا بالتحضيرات منذ بداية هذا 

الكردية  املالبس  بشراء  قمنا  إذ  الشهر، 

األساسية  املواد  وهيأنا  واألكسسوارات 

األقارب،  مع  الرحلة  واحتياجات  للمائدة 

قبل  االستعدادات  بهذه  نقوم  ما  وعادة 

مدة، ألن األسواق خالل العيد تكون مغلقة." 

تضيف كجال: "ربما نطيل الرحلة الى ثالثة 

والوقود  الخيمة  نحتاجه  ما  وأبرز  أيام، 

ذلك  إلى  باإلضافة  والفحم،  واملنقلة 

املعروفة  العراقية  األكالت  بتحضير  نقوم 

محشي  والشيخ  والبرياني  الدوملة  مثل 

من  وغيرها  والكليجة،  واملشاوي  والسمك 

الحلويات  إلى  باإلضافة  الكردية،  األكالت 

واملكسرات والفواكه لتزيني املائدة."

ينتظرون  الكرد  أن  على  كجال  تؤكد  كما 

أنه  والسيما  عام،  إلى  عام  من  الشهر  هذا 

يجمع أعيادًا عدة. أردفت قائلة إن "أبرز ما 

واألطفال  النساء  نحن  النوروز  أعياد  يميز 

طابعًا  نضفي  إذ  الخصوص،  وجه  على 

الثياب  بارتدائنا  النوروز  عيد  على   
ً
جميال

زهور  ألوان  املستمدة من  واملزركشة  امللونة 

األكسسوارات  إلى  باإلضافة  الطبيعة، 

وتستغرق  التراث،  من  املستوحاة 

املناسبة  بهذه  لالحتفال  االستعدادات 

عادة من خمسة عشر يومًا إلى شهر، بدءًا 

تجهيزها  إلى  املالبس  ألوان  اختيار  من 

وخياطتها." 

 عيد النوروز ال يقتصر على الشعب الكردي 

عديدة،  وبلدانًا  قوميات  يشمل  بل  فقط، 

وطاجيكستان  وتركمانستان  إيران  مثل 

وكازاخستان  وقرغيزستان  وأوزبكستان 

ومنطقة  والقرم  القوقاز  وجنوب  ومقدونيا 

غرب  وشمال  وكوجارات  وكشمير  البلقان 

الصني، وغيرها من األقوام في غربي آسيا.

ومع االستعدادات لالحتفال بهذه املناسبة، 

يعم  أن  على  العراق  أكراد  أمنيات  تركز 

األمن والسالم ربوع العراق من شماله إلى 

جنوبه.

نوروز.. 
األساطير والحكايات                     

ضحى مجيد سعيد                

لطاملا كان عيد النوروز مغمورًا كردســتان تســتعد لــه وترفــع قيــود االحتفــال..                 
باألساطير والحكايات الخيالية 

القديمة. وبغض النظر عن 
اختالفها وتشابهها، فإن الثابت فيها 

هو أن عيد النوروز يمثل فترة 
قدوم الربيع، أو بدايته على وجه 

التحديد.           



في المقابر..!

مجموعة مدافن تعود إلى العصرين السلوقي والفرثي، بنيت في طبقات لتشكل واحدة من 
أثمن وأكبر املقابر التاريخية املكتشفة، الالفت فيها أنها تعود إلى أسر حاكمة كانت تضع 
مع جثامني موتاها الحلي واألدوات الثمينة، إنها آثار تل األجز التي تحمل رؤية العراقيني 
القدماء إلى عالم ما بعد املوت.

يوسف المحسن/   تصوير: باقر الباقري 

آثار تل األجز تتعرض إلى 
نهب الحلي والمجوهرات

كنوٌز
من مدينة الرميثة بمسافة 19كم، ضمن 

إذ  الوركاء،  لقضاء  اإلدارية  الحدود 

يرتبط بمدينة أوروك التاريخية، كما أنه 

الذي يعتقد  القديم،  النيل  يقع على نهر 

املتشعب  )األوترنكال(  نهر  من  فرع  أنه 

الدكتور  يضيف  الفرات."  نهر  من 

املثنى  جامعة  في  تدريسي  وهو  عودة، 

"وردت  واسعة:  علمية  بمساهمات  عِرف 

النصوص  في  املدفن  كلمة  الى  اإلشارة 

KI- ( او )KI- MAH( السومرية بصيغة

KI-MAH( على أنها األرض املرتفعة في 

املوتى،  لدفن  اتخذت مكانًا  التي  املدينة 

كما ورد املصطلح )KI –MAH ( للداللة 

امللك  اصالحات  الئحة  في  املدفن  على 

فيها  ذكر  إذ  2355ق.م  انمكينا  أورو- 

من  وتعني   )ADDKI - MAH¯E Tvm(

جاءت  كما  املقبرة،  في  جثة  دفن  أجل 

كلمة )Kimahhu( األكدية في النصوص 

عن   
ً
فضال الضريح،  او  القبر  بمعنى 

 )hurru- ®uttu(األكديني املصطلحني 

استخدمتا  وقد  حفرة،  يعني  وكالهما 

للداللة على معنى القبر واملدفن أيضًا."

عمليات نهب وهدم 
    تعرضت اآلثار العراقية، طوال عقود، 

أنها  يعتقد  واسعة  سرقة  حمالت   إلى 

القطع  من  اآلالف  تهريب  عن   أسفرت 

اإلنسانية  قصة  تحكي  التي  التاريخية 

وسبق  الرافدين.  وادي  من  وانطالقتها 

قبل  املوقع  زار  أن  )الشبكة(  لفريق 

أعوام، واستمع إلى شهادات من السكان 

عشوائية،  نبش  عمليات  عن  املحليني 

الليل  ساعات  في  تجرى  غالبيتها  كانت 

عن  والباحثني  اآلثار  سراق  قبل  من 

خمس  املدفونة،   والحلي  املقتنيات 

في  األثرية  اللقى  من  باملئة  وتسعون 

التل األثري ربما تكون تعرضت ألضرار 

متاجرون  بها  قام  مة 
ّ

منظ وعمليات 

فادحة،  خسائر  في  تسبب  ما  باآلثار، 

املوقع  ألن  أكبر  تكون  قد  النسبة  وهذه 

الذي نهب لم تتوفر عنه بيانات سابقة، 

لكن الواضح أن األضرار تفوق الوصف.

قاسم  إيثار  املثنى،  آثار  مفتشة  تقول 

ألف  من  واحد  األثري  األجز  تل  موقع 

يعود  املثنى.  محافظة  في  آثاري  موقٍع 

تاريخه الى أكثر من حقبة زمنية، وسمي 

الزجاجية  القطع  لكثرة  )األجز(  بـ 

على  املتروكة  املصهورة  والفخارية 

سطحه، التي تعرف شعبيًا بـ )الجزيز(، 

واحدة  كل  طبقات،  شكل  على  مدافن 

استخدمت  عدة،  حجرات  من  تتكون 

من  املنحدرين  للموتى  متراصة  كقبوٍر 

لم  الذين  النفوذ،  ذات  الغنية  الشرائح 

من  العامة  مقابر  في  ليدفنوا  يكونوا 

الناس.

 عن موقعه، يقول األستاذ الدكتور نعيم 

مدينة  شمالي  يقع  األجز  "تل  إن  عودة 

الشرق  والى  كم،   35 بمسافة  السماوة 
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توقفت  النهب  "عمليات  إن  مشكور، 

الجهات  اتخذتها  إجراءات  سلسلة  بعد 

هو  املوقع  أن  الى  أشارت  قاسم  املعنية." 

"ذلك  األهمية،  غاية  في  نفيس  صرح 

تنحدر  عام-  -بشكل  األثرية  التلول  ألن 

ومهمة،  متباينة  تاريخية  حقب  من 

واإلسالمية  والفرثية  السومرية  مثل 

العام  "في  وأضافت:  والساسانية." 

إلى  تابعة  تنقيبية  فرق  شرعت   2008

اآلثاري  الخبير  بقيادة  الثقافة،  وزارة 

في  التنقيب  بأعمال  شلغم  عبيد  علي 

وصلت  التي  واللقى  والنتائج  األجز،  تل 

إليها كانت على درجة كبيرة من  الفرق 

املواقع  بني  من  اليوم  والتل  األهمية، 

تعكس  التي  العراق  في  البارزة  اآلثارية 

حضارة بالد ما بني النهرين."

فإن  عودة،  نعيم  الدكتور  وبحسب 

مواسم،  لثالثة  استمر  التنقيبي  العمل 

أعمال  هي  للتنقيب  املوجبة  واألسباب 

اآلثار  سراق  قبل  من  والتخريب  النبش 

 2003 العام  في  النظام  سقوط  قبل 

شهد  قد   1935 العام  وكان  وبعده، 

اإلعالن عن أثرية هذا املوقع في جريدة 

الوقائع العراقية بتسلسل 1465، مشيرًا 

دونمًا   28 تبلغ  املوقع  مساحة  أن  إلى 

مقبرة  عن  كشفت  واسعة  بامتدادات 

كبيرة عدت أول وأكبر مقبرة في العراق 

السلوقي  العصرين  إلى  بتاريخها  ترجع 

والفرثي. 

مدافن ألقوام ذوي شأن 
"هذه املدافن هي ألقوام أصحاب شأن،" 

بهذه العبارة يلخص الدكتور نعيم عودة 

)القبور(،  املدافن  هذه  عن  تصوراته 

فمن خالل البناء والهدايا املدفنية التي 

عثر عليها مع األموات، يمكن تلمس مدى 

املتمثلة  الدينية  باملعتقدات  االهتمام 

اختالف  وثمة  املوت،  بعد  ما  بالحياة 

بحسب  الجنائزية،  الهدايا  في  واضح 

أهمية الشخص ومنزلته االجتماعية بني 

طبقات املجتمع الرافديني، وتحيط بهذه 

لعامة  فردية  مدافن  الجماعية  املدافن 

داخلها  عليه  عثر  ما  أهم  ولعل  الناس، 

هي الهدايا الجنائزية، التي كانت عبارة 

مختلفة،  وأحجام  بأنواع  فخاريات  عن 

من  وغيرها  فخارية،  وتماثيل  ودمى 

اللقى املهمة.

العراق  في  املدافن  تخطيط  ارتبط 

أساسيني  بعاملني  البدء،  منذ  القديم، 

تصميم  في  األثر  أعظم  لهما  كان 

املعتقدات  أولهما  املدافن:  مخططات 

البيئية،  اإلمكانات  وثانيهما  الدينية، 

عبارة  فهو  كثيرًا،  يختلف  ال  األجز  وتل 

في  والجص  باآلجر  مشيدة  مقابر  عن 

النزول  يكون  األرض  داخل  سراديب 

إليها عن طريق ساللم حجرية.

مع  قاسم  إيثار  الفخار  رسامة  وتلتقي 

األهمية  عن  نعيم  الدكتور  يقوله  ما 

عثر  ما  خالل  من  للموقع  التاريخية 

عصرين  تمثل  التي  املدافن،  داخل  عليه 

بالد  تاريخ  في  مهمني  تاريخيني 

الرافدين.

نفائس ال مثيل لها 
اللقى التاريخية التي عثرت عليها الفرق 

أدوات  شملت  األجز  تل  في  التنقيبية 

ومجوهرات  وحلي  فخارية  ومستلزمات 

الحرفي،  واإلتقان  الفرادة  بني  تجمع 

الرفيعة  االجتماعية  املكانة  وتعكس 

املدافن.  في  معهم  حشرت  إذ  للموتى، 

يقول معاون مفتش آثار املثنى كرار علي 

الى  أرِسلت  اللقى  "غالبية  إن  الخفاجي 

هناك  أجريت  حيث  العراقي،  املتحف 

وإضافتها  وفهرستها  ترقيمها  عمليات 

الى اإلرث التاريخي الوطني." الخفاجي 

ومجسمات  صغيرة  "تماثيل  أن  أضاف 

وحليًا وخواتم وأختامًا وصحونًا فخارية 

بكتابات مسمارية ونقوش كانت من بني 

ما عثر عليه."

الى  تعود  اللقى  أن  من  الرغم  وعلى 

عن  متأخرة  لكنها  قديمة،  زمنية  حقب 

من  أخرى  أماكن  في  مشابهة  مدافن 

سبقتها  النيل،  ووادي  الرافدين  بالد 

وفقًا لالمتداد الزمني، لكن دقة الصنع 

املعادن  طرق  عمليات  في  واملهارة 

يسبق  زمني  عمق  الى  تشير  والتعدين 

الحرفية  واألعمال  املدافن،  بناء  تاريخ 

وضحاها.  ليلة  بني  تتكامل  ال  والتلوين 

عن ذلك يعلق الخبير نعيم عودة: "كانت 

وتصورات  دينية  معتقدات  لإلنسان 

وهذا  املوت،  بعد  وما  املوت  عن  وأفكار 

وجد  وما  الدفن،  أساليب  في  واضح 

مدفونًا مع املوتى من أواٍن وآالت وأدوات، 

وليس غريبًا أن نجد تباينًا في اآلراء حول 

بعد  ما  عالم  ملعتقدات  األولى  البدايات 

املوت، هذا التباين ناجم عن التفسيرات 

إطار  في  الباحثني  من  املقدمة  املختلفة 

االستنتاج والتخمني."

نص مسماري وفلسفة دفن الحلي
   من الواضح أن مدافن تل األجز كانت 

تعود إلى أسر او شرائح مجتمعية معينة، 

القدماء  العراقيني  إن  القول  ويمكن 

أقوام  جانب  الى  يشتركون،  والفراعنة 

بعد  ما  بحياة  بعدهم،  جاءت  أخرى 

من   
ً
شكال القبور  يعدون  وإنهم  املوت 

ذلك  ألجل  وهم  األبدية،  املنازل  أشكال 

حياة  في  امليت  يحتاجه  بما  يزودونها 

يضعون  ما  وغالبًا  إليها،  انتقل  أخرى 

يفضلها،  او  يحبها،  كان  التي  األشياء 

تعود  كانت  القديم  اإلنسان  عند  فالروح 

يشير  جديدة.  رحلة  لتبدأ  جسدها  الى 

حرص  مؤكدًا  ذلك،  إلى  عودة  الدكتور 

العراقيني القدماء على دفن ملوكهم في 

ذلك  في  شأنهم  بمكانتهم،  تليق  مقابر 

شأن قدماء املصريني، وإن كانت املدافن 

اإلتقان  في  ترقى  ال  العراقية  امللكية 

أنها  إال  الفراعنة،  مدافن  الى  املعماري 

مجهزة بكل ما يحتاجه امللك في العالم 

اآلخر. ويضيف: "نقرأ في نص مسماري، 

اآلشوري  العصر  الى  تأريخه  يعود 

الحديث، وصفًا دقيقًا لعملية الدفن التي 

جرت ألحد امللوك اآلشوريني: "في القبر، 

املكان املظلم، على األرض امللكية، جعلته 

التابوت الحجري، الحفرة  يرتاح جيدًا، 

)باب  فتحته  ختمت  تغطيته،  أجل  من 

تعويذته،  ووضعت  قوي،  ببرونز  القبر( 

والفضة  الذهب  من  تجهيزات  ووضعت 

التي  السلطة  وشارة  للقبر،  مناسبة 

أحبها ـ والدي ـ عرضتها لضوء الشمس 

ووضعت كل ذلك في القبر مع أبي الذي 

أنجبني."

نستقرئ  املسماري  النص  خالل  من 

عليها  كان  التي  االجتماعية  املكانة 

التجهيزات  معه  وضعت  لذا  امللك، 

او  السفلي،  العالم  في  إليها  يحتاج  التي 

هذه  بني  ومن  املوت،  بعد  ما  عالم  حياة 

والفضة  الذهب  من  الحلي  التجهيزات 

التي كانوا يؤمنون، وفقًا للمعتقد الديني 

وعليه  يحتاجها،  امليت  بأن  الرافديني، 

كل  إن  القول  نستطيع  ـ  لعودة  والكالم  ـ 

املرفقة  الدفن  أدوات  تكون  شخص 

ومركزه  الشخصية  مكانته  بحسب  معه 

االجتماعي.

مواقع التراث موارد اقتصادية وثقافية

محافظة  في  أثري  موقع  ألف  بني  من 

املثنى، رصدتها وزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار، واعلنت عنها مديرة اآلثار إيثار 

قاسم مشكور، تمتد إدارة مفتشية اآلثار 

مازالت  البقية  فيما  منها،  ثالثمئة  إلى 

إلعالنها  اإلجراءات  إكمال  بانتظار 

تعود  مواقع  وثقافية،  تاريخية  محميات 

وحضارات  مختلفة،  زمنية  حقب  الى 

شهدت  التي  األرض  هذه  على  تعاقبت 

االختراعات واالكتشافات األولى للكتابة 

ونظم الري والعجلة والتشريعات.

دورًا  السياحي  االستثمار  يلعب   

لتنمية  مصدرًا  ويشكل  ستراتيجيًا 

منافع  من  يحققه  ملا  السياحي  القطاع 

للدولة  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية 

نعيم  الدكتور  ينحاز  لذلك  السياحية، 

السياحي  االستثمار  إدراج  الى  عودة 

واملجاالت  الجوهرية  املستجدات  كأحد 

السعي  وأساليب  أطر  ضمن  الخصبة 

السياحي،  بقطاعها  واالرتقاء  للنهوض 

املوارد  في  االستثمار  "يمكن  يقول:  إذ 

والتاريخ(،  التراث  )مواقع  الثقافية 

املهرجانات  وتنظيم  تشجيع  خالل  من 

وفتح  اآلثار  على  واملحافظة  الثقافية 

العام  القطاعني  أمام  األثرية  املناطق 

األجز  وتل  فيها.  لالستثمار  والخاص 

الذي يضم أكبر مقبرة، يصلح ملثل هذه 

الفعاليات."

الدكتور نعيم عودةالدكتور نعيم عودة

 إيثار قاسم مشكور إيثار قاسم مشكور

علي عبيد شلغمعلي عبيد شلغم
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الدفاع  املتمثلة بوزارتي  األجهزة األمنية، 

والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، اتخذت 

وصارمة  حقيقية  وخطوات  حازمًا  موقفًا 

العناصر  تسلل  عمليات  على  للقضاء 

اإلجرامية من الحدود، والسيما العناصر 

تؤثر  باتت  التي  باملخدرات،  تتاجر  التي 

مجريات  على  وجلي-  واضح  -بشكل 

مستقبل  وعلى  البالد  في  العامة  الحياة 

شهد  أن  بعد  والسيما  القادمة،  األجيال 

عدد من املحافظات جرائم مروعة بسبب 

املخدرات  وتفشي  األمني  االنفالت  هذا 

الرئيس  الدافع  كانت  التي  الشباب،  بني 

الرتكاب وانتشار مثل هذه الجرائم. 

خطط ستراتيجية 
يقول قائد قوات الحدود التابعة الى وزارة 

الداخلية، الفريق الركن حامد الحسيني: 

ست  مع  واسعة  بحدود  ترتبط  البالد  إن 

هذه  شكلت  ولطاملا  وإقليمية،  عربية  دول 

اإلرهابية  العناصر  لدخول  ممرًا  الحدود 

داخل  الى  الدول  تلك  من  واإلجرامية 

األمريكي  االحتالل  بعد  والسيما  البالد، 

للعراق في عام 2003.

العراقية  الحدود  فإن  الواقع،  وفي 

يمكن  طبيعية  معابر  تعد  جيرانه  مع 

من  تطلب  الذي  األمر  منها،  التسلل 

الدفاع  بوزارتي  املتمثلة  املعنية،  الجهات 

املسؤولتني  الجهتني  كونهما  والداخلية، 

خطوات  اتخاذ  األمنية،  القوات  عن 

ستراتيجية  خطط  ووضع  ومهمة  عديدة 

والسيما  السلبية،  الحاالت  هذه  كل  ملنع 

القوات  وخروج  األمني  امللف  تسلم  بعد 

مسؤولية  ووقوع  العراق  من  األمريكية 

الحفاظ على أمن البلد على عاتق القوات 

األمنية العراقية.

اتفاقيات مشتركة 
كما بني الحسيني أن من ضمن اإلجراءات 

أمن  لحفظ  األمنية  القوات  نفذتها  التي 

الحدود ومنع تسلل اإلرهابيني ومنع دخول 

واألغذية  كاملخدرات  املمنوعة  املواد 

أنها عملت على نصب  الفاسدة،  واألدوية 

األمنية  الدوريات  ونشر  املراقبة  أبراج 

العراق  بني  الفاصلة  الحدود  طول  على 

وجميع دول الجوار، الفتًا الى أن القيادات 

األمنية عقدت اتفاقيات أمنية بني العراق 

تبادل  منها  الغاية  الجوار،  دول  وغالبية 

الطرفني،  بني  االستخبارية  املعلومات 

حركة  برصد  املتعلقة  املعلومات  والسيما 

ومنع  واإلرهابية  اإلجرامية  العناصر 

دخول املتسللني واملهربني واملواد املمنوعة 

أن  الى  فتا 
ً
ال العراق،  خارج  والى  من 

وكبير  واضح  بشكل  أثمر  التعاون  هذا 

عمليات  من  والحد  الحدود  ضبط  عن 

اختراقها.

 

 رصد حركة املتسللني
وأشار الى أن قيادة قوات الحدود، وبدعم 

مباشر من القيادة العامة للقوات املسلحة 

متواصل  بشكل  عملت  الداخلية،  ووزارة 

على إيجاد الحلول املناسبة ووضع الخطط 

وتطبيق اإلجراءات الكفيلة بضبط حدود 

إدخال  على  العمل  خالل  من  البالد 

واملتطورة،  الحديثة  املراقبة  منظومات 

ونصب  الحرارية  املراقبة  كاميرات  مثل 

الكونكريتية  والصبات  الشائكة  األسالك 

العالية لغلق املساحات واملمرات التي تمثل 

اإلجرامية  العناصر  لتسلل  آمنة  ممرات 

واإلرهابية على حد سواء الى داخل البالد.

أسهم،  املعدات  هذه  نصب  أن  وبنّي   

وبشكل كبير، في الحد من هذه الخروقات 

األمنية، عادًا استخدام مثل هذه التقنيات 

بسبب  الحدود  لضبط  ضروريًا  أمرًا 

املساحات الواسعة املمتدة بني العراق من 

جهة، وباقي دول الجوار من جهة أخرى، 

باستخدام  عليها  السيطرة  وصعوبة 

بالدوريات  املتمثلة  القديمة  الطرق 

الراجلة والسيارة.

 خندق بني العراق وإيران
وشدد الحسيني على أن القيادة، بالتعاون 

األخرى  األمنية  األجهزة  مع  والتنسيق 

باتخاذ  شرعت  الشعبي،  والحشد 

الحدود  لتأمني  أخرى  جديدة  إجراءات 

والخروج  الدخول  حركة  على  والسيطرة 

باملنافذ  وحصرها  البالد،  والى  من 

بحفر  شرعت  كما  الرسمية،  واملعابر 

بني  املمتدة  الحدود  طول  على  يقع  خندق 

جهة،  من  وميسان  البصرة  محافظتي 

أخرى،  جهة  من  اإليرانية  والحدود 

املمنوعة،  املواد  ودخول  املتسللني  ملنع 

أنواعها،  بجميع  املخدرة  املواد  وباألخص 

الى  يصل  الخندق  هذا  طول  أن  مبينًا 

الى   تمتد  عمل  وبمدة  متر،  كيلو  مئة 

ما  املمتدة  الفترة  الى  أي  أشهر،  ثمانية 

وشهر  الحالي  آذار  شهر  من  األول  بني 

زيادة  أن  مؤكدًا  املقبل،  الثاني  تشرين 

املمنوعة  املواد  ودخول  املتسللني  عدد 

الى  األمنية  القوات  دفع  املنطقة  هذه  من 

شأنها  من  التي  اإلجراءات  هذه  اتخاذ 

باتت  التي  الخروقات  هذه  من  الحد 

وأمست  املحافظة  على  كبيرًا  عبئًا  تشكل 

آثارها وانعكاساتها السلبية واضحة على 

والسيما  املحافظات،  لتلك  األمني  الواقع 

ودخول  الجريمة  معدالت  ازدياد  بعد 

املمنوعات وهروب املجرمني وتمكنهم من 

النفاذ من العقاب من خالل الهروب الى 

خارج البالد باستخدام تلك املمرات.

 العراق يحارب مافيا المخدرات      
خندق بطول مئة كم ومنظومة رصد متطورة..

شرعت القوات األمنية 
باتخاذ جملة من 
اإلجراءات لضبط الحدود 
بني العراق ودول الجوار، 
تهدف الى منع تسلل 
العناصر اإلجرامية الى 
البالد، والسيما بعد ازدياد 
حاالت العنف وانتشار 
الجريمة واملتاجرة 
باملخدرات في عدد من 
املحافظات.

طه الحسني  

السنة السابعة عشر العدد )السنة السابعة عشر العدد )401401( ( 1515 آذار  آذار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya61 60

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



صرخة أبوية ناقمة تلتها حمالت على مواقع 

حاشدة  ومظاهرات  االجتماعي  التواصل 

)السوسيال(:  ضد  السويد  شوارِع  في 

بخطِف  املتهم  االجتماعية  الدائرة  مكتب 

أطفاِل املهاجرين وتخريِب حياتهم ألسباٍب 

عن  قانونيًا  املسؤول  باعتباره  عنصريٍة، 

إذ  “آمنة”،  بيئٍة  في  الطفل  تنشئِة  ضماِن 

فيحق  عليه  خطٍر  بوجوِد  الشك  حال  في 

عائلة  عند  ووضعه  القانون  بقوِة  سحبِه  له 

األطفال  سحب  حقيقة  فما  بديلة،  سويدية 

وملاذا  منفلتة؟  بديلة  أسٍر  إلى  وتسليمهم 

املشرع  أحكام  أن  العائالت  اعتبرت 

يالقيه  ما  أن  حقًا  وهل  عوراء؟  القانوني 

أم  عنصري  رعب  هو  املسحوبون  األطفال 

أنه حماية من عنف حقيقي؟

كذب وعنصرية وتلفيق

عن  بحثًا  الحرب  من  بأطفالنا  "هربنا 

األمان، لكننا وقعنا بما هو ألعن، ليت املوت 

اليوم  لهذا  نعش  ولم  أوطاننا  في  غيبنا 

املشؤوم"..

األبوان  قص  والدموع،  األبوية  الغصة  بتلك 

سحب  حكاية  وعمار(  )سعاد  املنكوبان 

)السوسيال(  دائرة  قبل  من  أطفالهما 

السويدية..

البوليس  من  هاتفي  "باتصاٍل  األم:  قالت 

بلغت بمراجعة دائرة السوسيال بخصوص 
ُ
أ

بوالدهن  الفور  على  اتصلت  وأختها،  ابنتي 

الذي كان في املدرسة، ذهبنا ونحن مليئني 

فأبلغتنا  حدث،  ماذا  نعرف  وال  بالهلع 

املسؤولة بأننا نخطط لتزويج ابنتنا القاصر 

واألخيرة  األمر،  بهذا  رفيقتها  أبلغت  التي 

قامت بإخبار املعلمة، لم تصدقنا ورفضت 

أطفالنا  مع  التفاهم  فرصة  إعطائنا  حتى 

املحكمة،  الى  وإحالتنا  التهمة  قررت  وإنما 

على  يصرخ  وظل  أعصابه  زوجي  فقد  هنا 

طفت 
ُ

املسؤولة من هول الصدمة، كأِي أٍب خ

منه بناته، فاستغلت األمر وثبتت ردة الفعل 

بسرعة  األمر  تطور  البوليس.  محضر  في 

رغم  منا  طفلتينا  انتزاع  بقرار  وانتهى 

حرصنا على اطالعهم بكل التفاصيل، لكن 

ال جدوى، ألن الفصل كان عنصريًا."

حشيشة وانفالت ومجهول

)السوسيال(  فصل  متهستر  أٍب  بعصبيِة 

مجهول،  عنواٍن  في  وأخفاهم  أوالده  عنه 

ُمنذ سنتني، تحدث )م.البدري( بغصة:

بها  جئت  التي  والدتهم  مع  بدأت  "مشكلتي 

إلى السويد عبر لم الشمل، هي من ساندت 

وكأنها  ضدي  وألبتهم  االنتقامية  أفكارهم 

تثأر من طريقة تربيتي، صرت أواجه منهم 

اعتراضات صلفة تطورت فيما بعد إلى قلة 

أدب، انفعالي كان يزيد مع كل أمر أفرضه 

وأشعر في نهايته أن هناك انفجارًا قادمًا ال 

تحمد عقباه، لكني في املحصلة أب يصعب 

عليه ترك الحرية لولده املراهق بالسهر مع 

الصباح،  حتى  والتحشيش  السوء  أصدقاء 

 
ً
ليال متأخرة  املراهقة  ابنته  تعود  أن  أو 

إحدى  في  أتذكر  سيگارة،  بيديها  حاملة 

بعدما  أعصابي،  فيها  فقدت  التي  املرات 

املوعد  في  تأِت  ولم  تأخرِت  ملاذا  سألتها 

الذي حددته لِك، فأجابتني بوقاحة: أنا من 

يقرر ال أنت!

قسرًا  وأجلستها  فضربتها  جنوني   
َّ

ُجن ُهنا 

بال حراك مصدومة، وما هي إال دقائق حتى 

فوجئت بالبوليس يطرق بابنا بعد أن اتصل 

بهم الجيران، اقتادوني بكل هدوء كشخص 

في  يومني  بقيت  عصبيًا،   
ً
خلال يعاني 

السوسيال  دائرة  بعدها  وأحالتني  الحجز 

وأكدت  شيء،  كل  وثقت  التي  املحكمة  الى 

أقوالها بشهادة والدتها لتثبت التهمة بكوني 

خطرًا على حياتهم، ويجب أن يعيشوا بعيدًا 

من  الخالي  البيت  إلى  بعدها  عدت  عني! 

أصواتهم منذ سنتني أصبحت فيهما مدمنًا 

على الهالوس السمعية والبصرية"!

املشرع السويدي أعور!

العائلة  من  البنت  أو  االبن  يعود  "عندما 

أصبحوا  وقد  األصليني  ألهلهم  البديلة 

ولصوصًا،  وتدخني  مخدرات  مدمني 

الجنسي،  بالشذوذ  مهووسًا  وبعضهم 

السؤال هنا سيكون: عن أي إصالح وحقوق 

طفل يتحدث هؤالء!؟"

هربا  وأٍم  أٍب  ألِي  رعب 
ُ
امل التصريح  بهذا 

ونيرانها  الحروب  جحيم  من  بأطفالهما 

واملنظم  املدني  الناشط  بدأ  السويد،  الى 

ضد  ستوكهولم  في  األهالي  لتظاهرات 

 
ً
قائال العلواني(  )خالد  السوسيال 

بامتعاض:

يقرر  الذي  السويدي،  املسؤول  يرضى  "هل 

يأخذوا  أن  أبويه  عن  الطفل  فصل  مصير 

املنفلتة  األخالق  بتلك  يعيدوهم  ثم  أبناءه 

حماية  مبدأ  مع  جميعنا  واملمسوخة؟ 

أو  يعنفه  من  بوجه  ونقف  وحقوقه  الطفل 

يؤذيه، لكن قضية سحب الطفل من عائلته 

املتدرجة،  الحلول  آخر  تكون  أن  يفترض 

الطفل  انتزاع  يتعمد  اليوم  السوسيال  لكن 

الحلول  كأول  واألجنبية  املسلمة  عائلته  من 

الغاية  ألن  القانون  خالف  وهذا  وأقربها، 

لصالح  تكون  أن  يفترض  السحب  من 

الطفل وتأمني حياته ومستقبله، لكن اتضح 

تم  الذين  األطفال  معظم  أن  إذ  العكس، 

سحبهم من عوائلهم الى العوائل السويدية 

البديلة فشلوا دراسيًا واجتماعيًا وأخالقيًا، 

وبإمكان أية منظمة معينة أن تعمل استبيانًا 

"هل جرب أحدكم أن يسحب طفله من حضنِه وال ُيعاد له إال وهو 
مراهق مدمن، أو لص محترف؟ ألربِع سنواٍت وأنا أهرول بنَي ثلوج 
الغابات وأصرخ كاملجانني، بعد أن خطفه مني )السوسيال(، بحجِة 

التعنيف وخطورته على حياتِه، غيبوا عنوانه كي ال أرى وجه ولدي 
املغيب إال في الصور اإللكترونية، تخّيلوا..!" 

حضانٌة آمنة أم رعٌب حضانٌة آمنة أم رعٌب 
عنصري؟                عنصري؟                

السوسيال السويدي وسحب األطفال من 
عائالت المهاجرين:

السويد/ آمنة الموزاني
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بعض  في  العنصرية  وصلت  بل  ذلك،  حول 

 )17( بعمِر   
ً

فتاة أن  السوسيال  قرارات 

سحبتها السوسيال بعد ورود بالغ كاذب من 

مجهول بتعنيفها من قبِل والديها املسلمني، 

والفتاة تقول في التحقيق وتؤكد أن ال شيء 

يشكل  ال  عربًا  أهلي  وكون  حدث،  هذا  من 

مطالبة  ومع  حياتي،  على  وال  علّي  خطرًا 

االدعاء العام بتبرئة أهلها، يصّر السوسيال 

والبوليس على احتجازها بحجة أنها تتستر 

السبب  أصبح  وعليه  أهلها،  إجراِم  على 

الرئيس لسحب األطفال هو اإليذاء النفسي 

للطفل يستطيع موظف السوسيال أن يطبقه 

بالعادة،  مسلمة  أو  أجنبية  أسرة  أية  على 

يريد سحب أطفالها ومسخ هويتهم".

ارحلوا إلى بالدكم

الرشون(  )نتالي  السويدية  حامية 
ُ
امل

بعض  يسوقها  كبيرة  أكاذيب  ملجلتنا  وثقت 

ضد  السكان  وايضًا  السويديني،  املحققني 

هذا  في  املهاجرين  من  األجانب  املواطنني 

ثير للجدل، إذ تقول:
ُ
املوضوع امل

لقرارات  الرافضني  املتظاهرين  "يتهمون 

تحت  أطفالهم  بخطِف  تهم 
ُ
امل السوسيال 

أم  عربًا  أكانوا  سواء  التعنيف،  ذريعة 

أن  ويريدون  كذابون  بأنهم  عراقيني، 

يستمروا في عملية التعنيف من خالِل تشويه 

وقوانينها إللغائها،  السوسيال  دائرة  سمعة 

وإجبارهم  األطفال  ضرب  اعتبار  وكذلك 

وغيرها  الشرقية  واألفكار  املعتقدات  على 

هذا  جرم،  أو  تعنيف  ال  طبيعي  أمر  بأنه 

وعنصرية  ظلم  وفيه  صحيح  غير  الكالم 

او معتقد  بيئة  او   ال يوجد دين 
ُ

واضحة ألنه

أمر  هو  وضربهم  األطفال  تعنيف  إن  يقول 

صحيح، علمًا بأن ضرب األطفال في غالبية 

دول أوروبا مسموح به، واذا ُمنع في بعضها 

عقوبة  أية  وبدون  األخيرة  السنوات  ففي 

في  املشكلة  يشخصوا  أن  وبدل  حكم،  او 

الجهات  العالج لحلها مع  السويد ويحددوا 

املختصة، فإنهم يختارون إغماض عيونهم 

وإلقاء التهم جزافًا على األبوين املهاجرين، 

وغير  ومرعوبون  خائفون  اليوم  الناس 

آمنني على أطفالهم مما يجري في دهاليز 

اذا  الرد:  يأتيهم  اعتراض  واي  السوسيال، 

هنا،  السوسيال  وقوانني  األمر  ُيعجبك  لم 

فارحل الى بلدك"..

القانون عادل وال يهمنا

السوسيال، أو مكتب الخدمات االجتماعية، 

يتهمه  من  لكل  ورفضًا  اعتراضًا  سجل 

األجانب  أطفال  سحب  وتعمد  بالعنصرية 

)آنا  لسان  على  مدافعًا  واملسلمني، 

في  السوسيال  موظفة  غارديستروم(، 

القضايا االجتماعية في ستوكهولم، قائلة:

ومساعدة  الطفل  لحماية  وجد  "السوسيال 

أهله في الوقت نفسه، أما عن مسألة التبليغ 

أمر  لديها  واملستشفيات  املدارس  فجميع 

باإلبالغ في حالة وجود عنف ضد أي طفل، 

الوافدين  األطفال  سحب  على  التركيز  أما 

فهذا كالم غير صحيح، فالقانون يستهدف 

من يريد أن يفرض طريقة تربية معينة على 

يقال  ملا  صحة  وال  والقسر،  بالتعنيف  طفله 

أو  الديانة  أو  الحريات  على  اعتراضنا  عن 

التمييز العنصري".

من جانبها، )غونيال بريها(، املسؤولة عن 

شؤون األطفال والعوائل في بلدية نورشبوري 

من  السوسيال  موقف  عززت  السويدية، 

جانبها، قائلة:

يواجهها  وتربوية  ثقافية  مشكلة  "هنالك 

األهالي ذوو األصول األجنبية تتعلق بتربية 

القوانني  مع  تتماشى  بطريقة  األطفال 

عن  يشاع  وما  السويدية،  واألعراف 

عنصرية الفصل ال حقيقة له، إذ أن مكتب 

نية  أية  لديه  ليست  االجتماعية  الخدمات 

حدود  وضع  وإنما  األطفال،  بفصل  مسبقة 

الفصل  يكون  وال  األطفال،  وحماية  لهم 

الطفل  فيها  يتعرض  التي  الحاالت  في  إال 

للعنف داخل العائلة."

مكتب  مدير  كلينغبوري(  )يوهان  أما 

إحدى  فالكنبري،  بلدية  في  السوسيال 

في  "نتحرك  أضاف:  فقد  السويدية،  املدن 

م شكوى ضد العائلة من 
َّ

د
َ

حالتني: إما أن تق

قبل طرف ثالث، كالجار أو املدرسة، أو في 

أو  كالطفل  العائلة،  أفراد  أحد  تقديم  حال 

 
ً
وصوال تحقيق  بفتح  طلبًا  الوالدين،  أحد 

لديه  السويدي  املجتمع  املحكمة.  قرار  إلى 

واملتعلقة  بعة 
َّ

املت بالقوانني  دقيق  التزام 

الوافدين  نساعد  ونحن  األطفال،  بحقوق 

وآليات  البالد  ثقافة  فهم  على  السويد  الى 

خالل  من  واملمنوع  املسموح  بشان  التربية 

السويد،  في  التربوي  النظام  عمل  شرح 

تربية  أسس  ألن  لهم،  كبير  تحٍد  وهذا 

جذري  بشكل  تختلف  السويد  في  األطفال 

الشرقية  والسيما  أخرى،  ثقافات  في  عنها 

من  كثيرًا  فإن  لذلك  أوسطية،  والشرق 

األصول  تلك  من  املنحدرين  الالجئني 

التكيف  في  حقيقية  صعوبات  يواجهون 

يبقون  أذ  معها،  والتماشي  األسس  تلك  مع 

يتقاطع  التي  املوروثة  بأعرافهم  متمسكني 

الصعب  من  إذ  الطفل،  حقوق  مع  بعضها 

 في مجتمع كاملجتمع السويدي 
ً
أن تجد قبوال

منه،  حيويًا  جزءًا  األطفال  يكون  الذي 

اإلجراءات  استكمال  بعد  هنا،  فنضطر 

إلى  فني 
َّ
املعن إلى سحب األطفال  القانونية، 

حاضنة أسرية آمنة."

ذاكرة المستقبل 

لم نقرأ - نحن الذين 
عشنا وعايشنا عقد 
الستينيات من القرن 

املاضي، الذي كان 
رأس عقود القرن- 

أن أحدًا نشر إعالنًا 
مدفوع األجر مسبقًا، 
يكيل املديح لتشارلي 

تشابلن، أو لورنس 
أوليفيه، أو سارة 

برنار، بعدما فرغوا 
من إداء أحد أعمالهم 

الفنية.

به  ُيراد  صحيفة،  في   
ً
مقاال رِنس، 

َ
ف

َ
ُمت أو  فرنسي،  كتب  أن   -

ً
-مثال يحدث  ولم 

إعالن، عندما ارتبطت مدارس تشكيلية، ومراحل فنية، بالرسام بابلو بيكاسو.

علنت وفاة بيكاسو، اإلسباني األصل، لم تكن ثمة صفحات سود 
ُ
وحتى عندما أ

في صحف فرنسا. قالت زوجته جاكلني ألندريه مالرو:

ي فرنسا برحيله."
ّ

ـــ "أعز

ثم كتب أندريه مالرو بحثه الرائع: "أنا وبيكاسو."

 كانت أزهار كثيرة في شوارع باريس.
ْ

ولكن

أوليفيه  قام  ولقد  الفني.  عمله  إال  اللهم  إعالني،  شاهد  إلى  تشابلن  يحتاج  ال 

بإخراج مسرحية شكسبير "تيخون األثيني"، في )كراج( صغير ومهجور، يتسع 

ارة، أو لفرقة هواة من كندا، ونجحت تلك املسرحية، 
ّ

لبضع عشرات من النظ

وليفيه أعاد إحياء شكسبير: لقد 
ُ
ولم يقل أحد، بطريقة مسرحية، إن لورانس أ

أهدوا إليه زهورًا ووردًا. وهذا يكفي.

حول  مؤثرًا   
ً
مقاال عوض،  لويس  هو  املرموقني،  املصريني  املثقفني  أحد  كتب 

عندما  وغدًا،  الفنية:  واألخالق  والعلوم  املعرفة  من  بساط  على  املسألة،  هذه 

يرحل أحد الفنانني املرضى، أو حني يودعنا كاتب ما، أو عندما يتقلد أحد منا 

منصبًا فنيًا ما، ستجد مساحات محجوزة في عدد من الصحف العربية، تبكي 

ذلك الفقيد بدموع باردة، او تهنئ ذلك السعيد بكلمات حارة تفتقد الحرارة 

األخالقية، وهي إعالنات مدفوعة األجر، مسبقًا أو الحقًا.

انتشرت  فقط،  للربح  يخضع  شيء  كل  حيث  االستهالكية،  الثقافة  الفتات  إن 

تعوزهم  الذين  عند  والسيما  العربية،  الثقافية  الحياة  في  سرطاني  بشكل 

التأسيسية الصحيحة، ويفتقرون الى جسور محكمة تربط حاضرهم  املنابت 

بماضي أمتهم.

مدفوع  إعالن  الحقيقة  في  وهي  زائر،  لطبيب  تهنئة  أحدهم  ينشر  أن  نتفهم 

األجر، مثله مثل مشهد تمثيلي ضد العنف في إحدى الفضائيات العربية: هذه 

االهتمامات  وتحويل  االستهالك،  ثقافة  الفتات  من  أخرى  والفتة  بائرة  تجارة 

الفنية والثقافية إلى سلع في مشهد غير ثقافي  وغير فني للعرض والطلب.

القضية الفكاهية، أن البعض من هؤالء يصدق نفسه في اإلعالن املدفوع األجر!

جمعة الالمي

"لتمثيل الكوميديا، أحتاج إلى حديقة، 
ورجل شرطة، وفتاة جميلة."
)تشارلي تشابلن(

إشهارات عربية نافلة!
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أثار فتح ملف وفاة طالبة، طردتها معلمة ابتدائية في منطقة 
املوصل لعدم ارتدائها الحجاب، غضبًا واسعًا في البالد، فقد نعت 
وزارة التربية الطفلة وأعلنت، في بيان، أن تحقيقًا فتح بشأن وفاة 
الطفلة سما املوصلية البالغة من العمر 12 عامًا، بعد أنباء جرى 
تداولها بخصوص منعها من الدخول ألداء االمتحان بسبب عدم 
ارتدائها الحجاب قبل أن تفارق الحياة.

مستقبٌل مجهول وصحٌة مستقبٌل مجهول وصحٌة 
نفسية  مرهقةنفسية  مرهقة

العنف المدرسي..
علي غني                    

علي  التربية،  وزير  أن  البيان  كشف  كما 

الفقيدة،  الفتاة  بعائلة  اتصل  الدليمي، 

)أغادير  مدرسة  تلميذات  إحدى  وهي 

للبنات( التابعة إلى تربية نينوى، معزيًا، 

ووجه باملتابعة العاجلة للحادثة والوقوف 

على حيثيات املوضوع.

الطلبة  تعنيف  املديرين على  يصر بعض 

تفاصيل  في  ويتدخلون  وبدونه،  لسبب 

)العصا(  ويرفعون  الشخصية،  حياتهم 

القرن  في  أننا  ويتناسون  للتربية،  شعارًا 

الحادي والعشرين.

أغادير لم تكن إال واحدة من 
القصص العديدة عن العنف 

املدرسي.

أحد  أن  الطالب  أمور  أولياء  أحد  يروي   

املعلمني كسر أنف ابنه، وأنه مازال يتنقل 

أكد  وبعضهم  آخر،  إلى  مشفى  من  به 

فيها  املعلمون  مازال  اإلدارات  بعض  أن 

يعاقبون طلبتهم بصفعهم على وجوههم، 

ما يتسبب بأذى نفسي وجسدي لهم.

  أعداد كبيرة من الطلبة والتالميذ كرهوا 

بسبب  الشوارع  الى  وهربوا  املدرسة  

املدارس،  بعض  تمارسه  الذي  العنف 

ولكن ملاذا تستمر ظاهرة العنف املدرسي 

رغم منعها، وما هي أسبابها وجذورها؟

أستاذة  العباسي،  شيماء  الدكتورة  تقول 

العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية 

أحد  إن  بغداد:  جامعة  في   / رشد  ابن   /

هذا  تبنى  الى  املعلم  تدفع  التي  األسباب 

األسلوب العدواني في التعامل مع الطلبة 

هو فشل اإلعداد التربوي الصحيح للمعلم 

على  املبني  الصحيح،  التعامل  كيفية  في 

العمرية  واملرحلة  الطفل  نفسية  معرفة 

أعداد  كثرة  جانب  الى  بها،  يمر  التي 

من  يجعل  ما  الواحد،  الصف  في  الطلبة 

باستخدام  إال  عليهم  السيطرة  الصعب 

املعلم  ليضمن  التخويف  وسياسة  العنف 

ظروف  ننسى  ال  كما  عليهم،  السيطرة 

املجتمع وعدم تفعيل القوانني، ما انعكس 

ومنها  الحياة،  مجاالت  كل  على  سلبًا 

وأسلوب  باملعلم  تتمثل  التي  املدرسة 

تعامله مع الطلبة.
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إجراءات مشددة
مدير  سالم،  حسني  الدكتور  يقول  فيما 

وزارة  في  والدراسات  البحوث  مركز 

التربية، إن الوزارة ال تتسامح في مسألة 

الضحية  أكان  سواء  العنف،  استخدام 

كان  فإذا  والتلميذ،  الطالب  أم  املعلم 

أن  فيجب  املعتدي  هو  املعلم  أو  املدرس 

إلى مجلس تحقيقي، وتتخذ بحقه  يحال 

وجود  حال  في  انضباطية،  عقوبات 

تقصير، وهذا الحال ينطبق على الطلبة. 

اتباع  أهمية  على  سالم  الدكتور  ويؤكد 

في  والديمقراطية  التربوية  األساليب 

وقوع  حال  في  أما  املشكالت،  معالجة 

الطالب،  او  التلميذ  على  كبير  ضرر 

أذًى  تلحق  التي  األمور  في  والسيما 

إلى  تحال  قد  األمور  هذه  فمثل  جسديًا، 

مراكز الشرطة.

حاالت  يتابع  التربية  وزير  أن  ويضيف 

العنف، ودائمًا يوجه بتفعيل دور اإلرشاد 

تشخيص  في  اإلدارات  ودور  التربوي، 

)الضحايا(،  للتنمر  املتعرضني 

واملتنمرين )املعتدين(، ومحاولة اصالح 

األسرية  األسباب  عن  والبحث  شأنهم، 

والنفسية التي تؤدي الى العنف، وإدخال 

اتباع  على  لتدريبهم  دورات  في  املعلمني 

آليات تشخيص التنمر ومعالجته.

التنمر  عن  مؤتمرًا  الوزارة  عقدت  كما 

التنمر  فيها  بما  وأنواعه،  املدرسي 

اللفظي والجسدي واإللكتروني واملعنوي، 

التسامح  قيم  نشر  أهمية  على  أكد 

واحترام اآلخر وبث روح التعاون.

آثار سلبية
من جانبها، عدت الدكتورة إيمان حسن 

جامعة  في  املساعد  األستاذ  جعدان، 

للعلوم  رشد/  /ابن  التربية  كلية  بغداد 

اإلرشاد  في  املتخصصة  اإلنسانية، 

اللجوء  أن  التربوي،  والتوجيه  النفسي 

تمنعه  مرفوض  أسلوب  الضرب  الى 

تعليمات وقوانني وزارة التربية العراقية، 

الواقع،  أرض  على  يختلف  األمر  أن  إال 

والسيما بعد انتهاء فترة الحجر الصحي 

التالميذ  وعودة  كورونا  جائحة  ظل  في 

الى املدارس، إذ من املتوقع ظهور العديد 

التالميذ،  عند  السلوكية  املشكالت   من 

التالميذ،  بني  التنمر  سلوك  ومنها 

تدفعهم  ورطة،  في  املعلمون  يقع  وهنا 

كوسيلة،  الضرب  أسلوب  استعمال  الى 

يردع  التالميذ  ضرب  أن  معتقدين 

التلميذ عن فعل السلوكيات الخاطئة غير 

واملدرسة،  الصف  داخل  فيها  املرغوب 

متجاهلني بذلك اآلثار السلبية للضرب، 

بضرب  املعلم  يقوم  عندما  والسيما 

التلميذ على الرأس، )وقد هرب العديد 

من التالميذ الصغار من املدارس بسبب 

الوجه  وكذلك  الخطرة(،  العقوبة  هذه 

تسبب  قد  جسده  في  أخرى  أماكن  او 

بأن  منه  اعتقادا  مستديمة،  عاهات  له 

يجعل  ما  التلميذ  سلوك  يقّوم  الضرب 

والتعليمات  بالضوابط  يلتزم  التلميذ 

الضرب  أن  إال  واجباته،  وأداء  املدرسية 

عند  الخوف  شعور  يعزز  الحقيقة  في 

جانب  الى  واملدرسة،  املعلم  من  التلميذ 

قد  الذي  والجسدي،  النفسي  األذى 

يعكسه في املستقبل على أقرانه، مشيرًا 

الى أن الضرب يؤثر على قدرات التلميذ 

الى  يؤدي  ما  للتعلم،  وقابلياته  املعرفية 

تسربه من املدرسة. 

تضيف الدكتورة إيمان أن املعلم يتحمل 

العنف،  استخدام  أسباب  من  جزءًا 

داخل  التالميذ  ضبط  على  قدرته  لعدم 

الصف الدراسي، وقد يكون ذلك نتيجة 

ضغوط الحياة، أو كثرة أعداد التالميذ 

في الصف الدراسي، ما ينعكس بصورة 

كذلك  الصف،  داخل  أدائه  على  سلبية 

الذين  املدارس  مدراء  بعض  تقصير 

الدور  التربوي  املرشد  يعطون  ال  مازالوا 

اإلرشادية  العملية  إنجاح  في  الحقيقي 

لعالج كثير من املشكالت السلوكية التي 

يعاني منها التالميذ .

النفور من العمل
الرغم  على  أنه  إيمان،  الدكتورة  وبينت 

مدارسنا،  في  اإلرشاد  تجربة  قدم  من 

إال أن دور املرشد التربوي مازال غامضًا 

إذ يزجونه  املدارس،  لدى بعض مديري 

تخصصه،  خارج  إدارية  أعمال  في 

مهامه  من  ليست  بأمور  يكلفونه  وقد 

الى  يدفعه  ما  والتوجيهية،  اإلرشادية 

عن   
ً
فضال العمل،  من  بالنفور  الشعور 

واملتوسطة  االبتدائية  املدارس  بعض  أن 

.
ً
مازالت تخلو من املرشد التربوي أصال

االهتمام  التربية  وزارة  على  نتمنى    

دوره  وإبراز  وبمكانته،  التربوي  باملرشد 

املهني من خالل وسائل اإلعالم التربوي 

وتبصير  للتربية،  العامة  املديريات  في 

إدارة املدرسة بمهام ومسؤوليات املرشد 

التربوي. 

ظاهرة مرفوضة
حسني،  ناصر  صباح  التربوي  املشرف 

العنف  أن  أكد  الثانية،  الكرخ  تربية  من 

تجاه  التربويني  بعض  يمارسه  الذي 

يرافق  فقد  مرفوض،  تالميذهم 

أن  علمًا  كالمي،  اعتداء  العنف  هذا 

الوزارة  أن  هي  واضحة،  حقيقة  هناك 

مع  مطلقًا  تتسامحان  ال  ومديرياتها 

على  أذًى  يوقع  الذي  املدرس  او  املعلم 

بسبب  املدرسة  يترك  قد  إنه  بل  طالبه، 

هذا األسلوب  غير التربوي وتفرض عليه 

عقوبات شديدة.

وتابع حسني أن ضغوط الحياة قد تدفع 

باملعلم الى ممارسة العنف، لكنها ليست 

صاحب  التربوي  ألن  الواقعي،  باملبرر 

رسالة وعليه أن يتحمل الظروف املعقدة 

مهما كان ثقلها.

)االبتهال  مدرسة  مديرة  لفتت  فيما 

االبتدائية( ندى مالك عبد الحسني، إلى 

أن ظاهرة العنف تحدث على نحو واضح 

مدارس  من  أكثر  البنني  مدارس  في 

يملن  البنات  أن  هو  ذلك  ومرد  البنات، 

وأن  بالتعليمات،  وااللتزام  الهدوء  إلى 

تؤدي  واملعنوي  الجسدي  العنف  ظاهرة 

– ونحن  التربوية،  املشكالت  تفاقم  الى 

كإدارات- نوجه املالكات التعليمية باتباع 

التربوية  والحلول  التوجيهات الصحيحة 

يحل  ال  العنف  أن  وأضافت  الناجعة. 

مشكلة، وإنما األساليب التربوية، وحسن 

وجذبهم  الصغار  تشجيع  وأن  التعامل، 

التعامل  الواجب  إلى املدرسة من األمور 

بها، التي هي من اختصاص املعلم.
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بعد عقود من الحرمان، تعود املالعب العراقية الحتضان املسابقات واملباريات الدولية الرسمية، 
بعد أن قرر االتحاد الدولي رفع الحظر عن املالعب العراقية. جملة عوامل ساعدت على تحقيق 
هذا اإلنجاز الرياضي، من بينها األمن الذي ينعم به العراقيون بفضل قواتنا األمنية البطلة، 
وامتالك العراق ملجموعة من املالعب الكبيرة.

المالعب العراقية تعود الحتضان المالعب العراقية تعود الحتضان 
المبارالمبار  يات الدولية يات الدولية 

بغداد/ أحمد رحيم نعمة / أميرة الزبيدي بعد حظر دام ثمانية وثالثين عامًا.. 

أن  إلى  درجال  وأشار  الشهر."  هذا  من 

"النجاح الكبير الذي تحقق بكسب قرار 

ومازال  كان  مالعبنا،  عن  الحظر  رفِع 

الوزراء  مجلس  رئيس  من  مباشر  بدعم 

مصطفى الكاظمي، أيضًا بدعم وإسناد 

العربية  واالتحاداِت  اآلسيوي  االتحاِد 

التعاون  مجلس  اتحاد  ورئيس  الشقيقة، 

لكن  الرياضي،  واإلعالم  الخليجي 

الرياضية  للجماهير  يبقى  البارز  الدور 

العراقية التي أعطت صورة حضارية في 

املباريات الدولية الودية التي أقيمت على 

مالعب البصرة وكربالء وأربيل." 

جهود كبيرة
لرئيس  الثاني  النائب  أكد  جهته،  من 

القدم  لكرة  املركزي  العراقي  االتحاد 

عن  الحظر  رفع  أن  على  محمود  يونس 

الجهود  نتيجة  جاء  العراقية  املالعب 

رئيس  قبل  من  بذلت  التي  الكبيرة 

سيكون الجمهور العراقي على موعد مع 

شقيقه  أمام  الوطني  منتخبنا  مباراة 

اإلماراتي التي ستقام في بغداد كفاتحة 

رفع  قرار  العراقية.  الكرة  على  خير 

الحظر عن املالعب العراقية، وما يفتحه 

ألحاديث  محورًا  كان  جديدة،  آفاق  من 

الشخصيات  من  عدد  مع  "الشبكة" 

الرياضية العراقية ...

نجاح كبير
يقول رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 

عدنان درجال: "لقد اقتنع االتحاد الدولي 

استضافة  على  العراق  بقدرة  –أخيرًا- 

والسيما  الرسمية،  الكروية  املباريات 

جمهورنا  أنصف  القرار  صدور  أن 

جرى  إذ  الرائع،  الكبير  الرياضي 

تحديد ملعب املدينة في العاصمِة بغداد 

الوطني  منتخبنا  مباراة  الستضافة 

والعشرين  الرابع  في  اإلماراتي  وشقيقه 
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رفع  عمل  أولويات  وضع  الذي  االتحاد 

الحظر عن مالعبنا.

كبيرة  "جهودًا  أن  محمود  واوضح 

الحظر،  رفع  في  أسهمت  اجتمعت 

ومساندة  دعم  الى  كبار  مسؤولني  من 

اإلعالم الرياضي العراقي، فالنجاحات 

أقيمت  التي  الدولية  للمباريات  السابقة 

بشكٍل  ساعدت  مالعبنا  مختلِف  في 

كبير في الحصول على قرار رفع الحظِر 

جميع  أشكر  أن  إال  اليسعني  الدولي، 

الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا 

القرار، أيضًا أهنئ الجماهير الرياضية 

العراقية التي حرمت من متابعة األسود 

على أديم املالعب الرياضية العراقية." 

مالعبنا بخير
رئيس  حالته،  عبد  طه  اللواء  وأعرب 

عن  الكرة  اتحاد  في  االنضباط  لجنة 

ألمر  إنه  مبينًا  اإلنجاز،  بهذا  فرحته 

كرة  العراقي  الجمهور  يتنفس  أن  رائع 

اإلنجاز  "هذا  أن  الى  مشيرًا  القدم، 

الكبير لم يتحقق من فراغ، بل عن جهد 

وتعب كبيرين جدًا من قبل وزير الشباب 

كانت  أيضًا  درجال،  عدنان  والرياضة 

االتجاه  بهذا  سابقة  مفاوضات  هناك 

أكمل   من  لكن  السابقني،  الوزراء  من 

هو  الباهر  النجاح  الى   
ً
وصوال الحالة 

وحده،  ليس  إنه  أكيد  درجال،  الكابنت 

اإلعالم  قبل  من  جبارة  بجهود  وإنما 

السياسي  القرار  ومساندته،  الرياضي 

إعادة  في  وقويًا  معنويًا  دافعًا  كان  أيضًا 

بناء  خالل  من  وذلك  التحتية،  البنى 

املالعب، كل هذه العوامل كانت مقومات 

لرفع الحظر عن املالعب العراقية."

 أضاف اللواء طه: "هناك بعض النقاط 

يعلم  الجميع  أن  أولها  إليها:  التطرق  أود 

في  املتوفرة  واملالعب  التحتية  البنى  أن 

بعض  وهناك  ومتطورة،  كثيرة  العراق 

توازي  مالعب  فيها  التتوفر  الدول  من 

حظر،  عليها  اليوجد  لكن  مالعبنا، 

اآلن  العراقية  واملالعب  التحتية  فالبنى 

املتقدمة،  الدول  مصاف  في  اصبحت 

ينتبه  أن  يجب  نقطة  هذه  فإن  لذلك 

الحضور  كذلك  والداني،  القاصي  إليها 

الرياضي  للجمهور  الغفير  الجماهيري 

إن  حتى  املباريات،  جميع  في  العراقي 

أو  األول  املستوى  على  املباريات  كانت 

يمأل  جمهورنا  تجد  إذ  والثالث،  الثاني 

مبارك  أقول  ان  إال  اليسعني  املدرجات، 

للجميع رفع الحظر عن مالعبنا."  

جمهورنا مثقف ورائع
عميد  الربيعي،  عدي  الدكتور  قال  فيما 

"رفع  إن  السابق  الرياضية  التربية  كلية 

خطوة  العراقية  املالعب  عن  الحظر 

الشارع  ينتظرها  كان  وفرحة  رائعة 

أقول  أبالغ عندما  العراقي، ال  الرياضي 

هذه  ينتظر  كان  العراقي  الشعب  كل  إن 

مجلتكم  خالل  من  املباركة،  الخطوة 

رفع  في  أسهم  من  كل  أشكر  أن  أحب 

سواء  العراقية،  املالعب  عن  الحظر 

وزراء  أم  جماهير  أم  إعالميني  أكانو 

الشباب  وزارة  قيادة  على  تعاقبوا 

والرياضة، واإلخوة في االتحاد العراقي 

والحاليني،  السابقني  القدم،  لكرة 

التي  الكبيرة  الجهود  بالذكر  وأخص 

بذلها الكابنت عدنان درجال، أتمنى من 

هذه  نستثمر  أن  وتعالى-  -سبحانه  الله 

الخطوة في مباراتنا املقبلة أمام املنتخب 

كي  الثالث  بالنقاط  والظفر  اإلماراتي 

نكون مواكبني في املنافسة على البطاقة 

كما  العالم،  كأس  لتصفيات  الثالثة 

أتمنى على جماهيرنا العراقية الواعية، 

سمعة  على  املحافظة  الرائعة،  املثقفة، 

الحدث  هذا  واستثمار  العراقية  الكرة 

بأن  أجمع  للعالم  رسالة  إليصال  املهم 

الرياضة العراقية كانت مظلومة." 

الجميع أسهم في رفع الحظر عن 
مالعبنا

راضي،  فراس  الدكتور  أشار  كذلك 

رئيس اتحاد كرة السرعة العراقية، الى 

أن "رفع الحظر عن املالعب العراقية هو 

وزارة  الى  البداية-  -في  يحسب  إنجاز 

عدنان  والكابنت  والرياضة  الشباب 

الذين  أيضًا،  السابقني  والوزراء  درجال 

املخاطبات  في  الجهود  وبذلوا  حاولوا 

النهاية  وفي  الحظر،  رفع  أجل  من 

أن  وأضاف  بالنجاح."  الجهود  تكللت 

معني،  لشخص  يحسب  ال  تحقق  "الذي 

اإلنجاز  هذا  في  أسهموا  الكل  إن  بل 

عن  الحظر  رفع  في  تحقق  الذي  الرائع 

العراقية  فالجماهير  العراقية،  املالعب 

املنتخب  متابعة  من  حرمت  التي  الوفية 

شاء  إن  ستعود  األندية،  وحتى  العراقي، 

من  األسود  لتؤازر  املالعب  الى  الله 

املدرجات العراقية هذه املرة، ال يسعني 

رفع  في  أسهم  من  جميع  أشكر  أن  إال 

الحظر عن املالعب العراقية."   

اللعب على أراضينا حق مشروع
بينما كان ملدرب فريق نادي النفط باسم 

قاسم رأي قال فيه: إن "رفع الحظر عن 

الكرة العراقية مؤشر إيجابي على العراق 

بشكل عام، وليس فقط على كرة القدم، 

قبل  الحظر  يرفع  أن  املمكن  من  كان  إذ 

يكن  ولم  كثيرًا،  تأخر  فقد  الوقت،  هذا 

لغاية  يستمر  أن  والواقع  اإلنصاف  من 

اآلن، والسيما مع االستقرار الكبير الذي 

يشهده العراق أمنيًا ورياضيًا، مع افتتاح 

املباريات،  الحتضان  املؤهلة  املالعب 

شهدتها  التي  العديدة  التجارب  كذلك 

من  مجموعة  باستضافة  املالعب  هذة 

الحضور  ومستوى  التجريبية  املباريات 

قبل  من  العالي  والتنظيم  الجماهيري، 

رسائل  هناك  وكانت  املسؤولة،  الجهات 

واضحة تدل على عودة وإمكانية العراق 

الحق  وإعطائه  الدولية  األسرة  الى 

الرسمية  املباريات  بإقامة  الشرعي 

الكبيرة  جماهيره  وحق  مالعبه،  على 

هذه  تطلعات  وتحقيق  ودعمه  بمساندته 

الجماهير املشروعة."

أمر متوقع
بدوره، أوضح مسؤول الشعبة الرياضية 

في جريدة الصباح، الزميل بالل زكي، 

أمر  الحظر عن مالعبنا  "قرار رفع  أن 

توقعنا حدوثه منذ أمد بعيد، لكنه تأخر 

ألسباب مبهمة، والسيما أن مدن أربيل 

عالمات  نالت  قد  وبغداد  والبصرة 

االتحاد  قبل  من  واالستحسان  الثناء 

اآلسيوي لكرة القدم بعد النجاح الكبير 

في تنظيم بطولة غرب القارة األخيرة." 

التي  الكاميرون،  "أن  إلى  وأشار 

-قبل  إفريقيا  أمم  نهائيات  استضافت 

من  حال  بأفضل  ليست  قريبة-  فترة 

العراق، ال على الصعيد األمني وال على 

وفود  كانت  إذ  التحتية،  البنى  صعيد 

أماكن  حبيسة  اإلفريقية  املنتخبات 

للضرورات  إال  منها  تخرج  ال  إقامتها، 

أرضية  حال  كانت  بينما  القصوى، 

وهو  الحدود،  أبعد  إلى  بائسة  املالعب 

بلدنا  في  موجود  هو  ما  خالف 

رياضية  منشآت  يمتلك  الذي 

متطورة جدًا، ويتمتع باستقرار 

مراقبو  أشره  كبير  أمني 

زياراتهم  أثناء  )الفيفا( 

املالعب  على  لالطالع 

العراقية." 

وحذر زكي من الركون إلى خانة 

االطمئنان بعد صدور قرار رفع الحظر 

عن مالعبنا، مشددًا على أن "املسؤولية 

اتحاد  على  سواء  أكبر،  ستكون  املقبلة 

وحتى  الرياضية،  جماهيرنا  أو  الكرة 

وسائل اإلعالم، إذ تتركز مهام االتحاد 

الوطني  املنتخب  مباراة  تنظيم  على 

صورة  بأفضل  اإلماراتي  نظيره  أمام 

ممكنة عبر االستعانة بالطاقات املبدعة 

املتخصصة  االحترافية  والشركات 

الرسمية،  والبطوالت  املباريات  بإدارة 

أما الجماهير فينبغي أن ال يقل دورها 

عن دور اتحاد اللعبة إطالقًا من خالل 

البعيد  امللتزم  الحضاري  التشجيع 

نتيجة  عن  النظر  بغض  التشنج،  عن 

اللقاء، والسيما أن نجاح هذا الكرنفال 

استضافة  إلمكانية  أوسع  آفاقًا  سيفتح 

قارية  وبطوالت  أخرى  منتخبات 

وإقليمية في املستقبل القريب." وتابع أن 

مسمياتها،  بمختلف  اإلعالم،  "وسائل 

الهامشية  الخالفات  بركن  مطالبة 

الهدف  جوهر  على  والتركيز  حاليًا 

لهذا  ملا  اإلمارات،  لقاء  بإنجاح  املتمثل 

كبيرة  إيجابية  مردودات  من  الهدف 

على الصعيدين الوطني والرياضي."

إنجاز كبير
ووصف املدرب كريم حسني رفع الحظر 

مهم  إنجاز  بأنه  العراقية  املالعب  عن 

مع  تزامن  فقد  العراقية،  للرياضة 

وأشاد  السابع.  البند  من  العراق  خروج 

الكابنت  والرياضة  الشباب  وزير  بدور 

عالقته  واستغالل  درجال  عدنان 

والسعودية،  قطر  دولتي  مع  الطيبة 

أيضًا  الحظر،  رفع  في  أسهم  هذا  وكل 

كان  العراق  في  الحديثة  املالعب  بناء 

من  جملة  وهناك  إيجابي،  تأثير  له 

فرحة  في  أسهمت  الناجحة  األمور 

الدور  ننسى  ال  كما  الحظر،  رفع 

الكروية،  العراقية  للجماهير  الكبير 

والبصرة،  وكربالء  أربيل  في  والسيما 

أعطى  الذي  الرائع  املثالي  وتشجيعهم 

وبالتالي  الجمهور،  عن  حسنة  فكرة 

على  يلعبوا  أن  العبينا  بمقدور  أصبح 

سيعطي  ما  جماهيرهم  وبني  أرضهم 

الالعبني واملدربني دافعًا معنويًا كبيرًا، 

والسيما أن العراق حرم من اللعب على 

أرضه منذ ثمانية وثالثني عامًا." 

عدنان درجال وزير الشباب والرياضة

المدرب قمبل المدرب فراس راضي

المدرب باسم قاسم اللواء طه

مهدي العكيليفالح منفيكريم حسين

بالل زكي عدي الربيعي
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اعتادت االتحادات الرياضية 
في العراق على املطالبة بزيادة 
التمويل الحكومي. وقد يكون 
لهذه االتحادات، والسيما 
األوملبية منها، الحق باعتبار 
أنها تعاني شظف املوارد وقلة 
الخيارات وضعف البنى التحتية 
واملشاريع الخاصة بها.

مهزلة اسمها التمويل 
الحكومي لألندية الكروية!

عالء عبد هللا                

الفردية   لكننا عندما نقيس اإلنجازات 

لبعض الالعبني في ألعاب رياضية مثل 

القوى،  وألعاب  واملصارعة  األثقال  رفع 

كبيرًا،   
ً
سؤاال ستكون  النتيجة  فإن 

وعالمة استفهام جديرة بالبحث وإيجاد 

باقي  تحظى  ال  ملاذا  للسؤال:  أجوبة 

كرة  به  تحظى  ما  بعشر  الرياضة  ألوان 

القدم، اللعبة املدللة بالعبيها ومدربيها 

وأجهزتها اإلدارية وسماسرتها ؟

كرة  عن  سنتحدث  املساحة  هذه  في 

بدون  أموال  من  تستنزفه  وما  القدم 

حتى  وال  اقتصادية،  جدوى  وجود 

رياضية!

الكرة أصبحت صناعة وتجارة..               
أصبحت  القدم  كرة  أن  يعلم  الكل 

للربح  تخضع  رائجة،  وتجارة  صناعة 

تمويل  على  قادرة  وهي  والخسارة، 

املليارات  بعشرات  بنفسها  نفسها 

مخططون  وهناك  الدوالرات،  من 

ستراتيجيون يتولون متابعة دوران عجلة 

يبقونها  كيف  ويعرفون  الصناعة،  هذه 

في املقدمة، ويمتلكون األدوات لتسويقها 

وزيادة األرباح فيها بطرق عدة.

بأنها  قناعة  الى  وصلت  أندية  فهناك 

الغنية  األندية  منافسة  على  قادرة  غير 

مثل تشيلسي وريال مدريد وباريس سان 

ستي  ومانشيستر  وبرشلونة  جيرمان 

يونايتد  ومانشيستر  وبايرن  ويوفنتوس 

فإن  لذلك  مدريد،  وأتلتيكو  وليفربول 

أكاديميات  الى  تحولت  الفقيرة  األندية 

وأميركا  إفريقيا  في  املواهب  الكتشاف 

ثم  وصقلها  وتطويرها  الجنوبية، 

توفر  وهي  الغنية،  األندية  إلى  تسويقها 

بيع  خالل  من  لنشاطاتها  السيولة 

الالعبني وإعارتهم الى أندية أكبر، حتى 

بالترتيب  الرياضي  لقد أصبح  اإلنجاز 

الثاني في سلم أولويات هذه األندية.

قصة التمويل التي ال تنتهي                    
القدم  لكرة  املتابعة  من  قرن  ربع  طوال 

حول العالم، لم نسمع أن نادي ليفربول 

يطالب وزارة الدفاع اإلنكليزية بتمويله! 

وزارة  من  يريد  برشلونة  أن  سمعنا  وال 

رواتب  له  تدفع  أن  إسبانيا  في  التربية 

يوفينتوس  نادي  أن  نقرأ  ولم  العبيه، 

يريد أن يرتبط بوزارة النفط اإليطالية 

نادي  إن  بل  صفقاته،  تمول  حتى 

يملك  مهمة،  معلومة  وهذه  يوفنتوس، 

لصناعة  فيات  شركة  في  كبيرة  أسهمًا 

آرستون  شركة  في  وكذلك  السيارات، 

أن  كما  الكهربائية،  األجهزة  لصناعة 

فرع  تملك  النادي  لهذا  املالكة  العائلة 

في  السيارات  لصناعة  جيب  شركة 

الشركة  هذه  منتوح  كل  ويخرج  إيطاليا 

من مصانعها. 

الدوري  أندية  أن  نجد  املقابل،  في 

من  بعضها  عمر  يقترب  التي  العراقي، 

هذه  دعم  على  تتعكز  مازالت  عام،  مئة 

الوزارة أو تمويل تلك املؤسسة، ومن دون 

تتوقف،  فإنها  الحكومي  التمويل  هذا 

وربما تصاب بالشلل التام، بل قد تصبح 

في عداد املوتى.

إنفاق بال مردود              
املشكلة أن هذه األندية تنفق الكثير من 

األموال وال تقدم أي مردود. فعقود أغلب 

في  دوالر  ألف   100 تتخطى  العبيها 

العقود  من  والبعض  أشهر(   8( املوسم 

يصل الى 500 ألف و700 ألف دوالر، مع 

العلم أن جائزة الفريق الذي يفوز بلقب 

دينار  مليون   100 هي  املحلي  الدوري 

عراقي )65( ألف دوالر فقط! 

– تنفق  األندية  هذه  أن  األكبر  املشكلة 

أيضًا- على العبني أفارقة ال يعرف لهم 

واألمر  بسيطًا،  كان  ولو  رياضي،  تاريخ 

فنزويال  من  العبني  الى  ذلك  تعدى 

واألرجنتني والبرازيل وسويسرا.

مرتبات  وهناك 

ثالثة  الى  تصل  لالعبني  تدفع  شهرية 

وطبعًا  عراقي،  دينار  ماليني  أربعة  او 

الالعبني  أفسدت  املبالغ  هذه  مثل  فإن 

وغيرت حياتهم وجعلتهم يهتمون بإنفاق 

بكرة  اهتمامهم  من  أكثر  األموال  هذه 

شريحة  املناخ  هذا  أوجد  كما  القدم، 

كبيرة من السماسرة ووكالء الالعبني، 

قطاع  في  يعملون  ممن  والسيما 

املتاعب  مهنة  تركوا  الذين  الصحافة، 

وتحولوا الى هذه املهنة التي تدر أرباحًا 

أن  والحقيقة  قصير،  وقت  في  طائلة 

ما  بني   
ً
هائال وتباينًا  كبيرًا  ظلمًا  هناك 

الحكومية،  واملؤسسات  الوزارات  تدفعه 

وما  والعبيها،  األندية  هذه  تتبنى  التي 

نفس  في  يعمل  الذي  املوظف  يتقاضاه 

من  فكثير  واملؤسسات،  الوزارات  هذه 

العراقية  الدولة  في  املوظفني 

أربعمئة  مقداره  ما  يتقاضون 

طبعا  وهذا  شهريًا،  دوالر 

املوظف  يتخطى  أن  بعد 

عشر سنني من الخدمة، 

يستغربون  يجعلهم  ما 

هذه القسمة الضيزى..

لحقيقة  ا و

سلوكًا  أوجدت  التي  األموال  هذه  أن 

واملدربني،  الالعبني  من  لكثير  عدوانيًا 

النقد،  تقبل  ال  مخملية  طبقة  صنعت 

أثر  بحيث  املشاكل،  تختلق  أصبحت  

ذلك سلبًا على مردود هؤالء حني يمثلون 

على  تراجعت  التي  الوطنية  املنتخبات 

صعيد تحقيق اإلنجازات.

قطع التمويل                  
التمويل  قطع  في  يكمن  الحل  إن 

األندية   سواء  القدم،  لكرة  الحكومي 

في  موجود  الحال  وهذا  املنتخبات،  أو 

واملغرب  الجزائر  في  وكذلك  مصر، 

بمراحل  سبقتنا  الدول  وهذه  وتونس، 

املالي  لالستثمارين  تحولت  وأنديتها 

الرصينة  فأكاديمياتهم  والرياضي، 

وصقلها  املواهب  عن  بالبحث  تقوم 

موسمني،  او  ملوسم  منها  واالستفادة 

ماليني  لتربح  أوروبا  إلى  تسويقها  قبل 

خاللها  من  تستطيع  التي  الدوالرات 

في  واالستمرار  فرقها  على  اإلنفاق 

املنافسة محليًا وقاريًا.

بضرورة  هنا  مطالبة  الشباب  وزارة  إن 

اتباع سياسات مالية تأخذ بعني االعتبار 

على  الفردية  األلعاب  من  العديد  قدرة 

تحقيق اإلنجاز. وهي تحتاج إلى مدربني 

جيدين وبنى تحتية خاصة للمنافسة في 

امليادين العربية واإلقليمية والقارية.

عدا ذلك، فإن إنفاق ماليني الدوالرات 

خالل  أثبت،  العراقية  الكرة  على 

لكرة  إفساد  أنه عملية  عشرين موسمًا، 

أحبها  التي  الجميلة  اللعبة  القدم، 

الشعب العراقي.

صحفي ومعلق رياضي
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مع احتفال النساء بعيدهن العاملي، طالبت الرياضيات العراقيات املسؤولني بمزيد من 
االهتمام بالرياضة النسوية، التي مرت خالل السنوات األخيرة بمراحل صعبة، نتيجة 

إهمال القائمني عليها، برغم وجود املواهب في جميع األلعاب.

الرياضيات العراقيات يتطلعن إلى دعم 
يوازي عطاءهن

وهن يحتفلن بعيدهن.. 

أحمد الساعدي

هذا اإلهمال دفع بعض االتحادات الرياضية 

وبطوالتها،  النسوية  الرياضة  إلغاء  الى 

تحتضن  التي  االتحادات  بعض  إال  يتبق  ولم 

املواهب الواعدة.

إنجازات 
ازدهرت   2000 ولغاية   1975 عام  منذ 

مثير  بشكل  العراقية  النسوية  الرياضة 

بسواعد  رائعة  إنجازات  وحققت  للغاية، 

فقد  األلعاب،  مختلف  في  العراق  بطالت 

ذاتها  تحقيق  من  العراقية  املرأة  تمكنت 

خالل الحضور املستمر في البطوالت العربية 

واآلسيوية وحتى العاملية, مع حصاد وفير من 

كبير  باهتمام  وحظيت  واأللقاب،  البطوالت 

 
ً
فضال املجال،  هذا  على  القائمني  قبل  من 

ظهر  وبالتالي  وتحفيزهن،  تشجيعهن  عن 

البطالت  من  العديد  النسوية  الساحة  على 

الالتي حققن إنجازات رائعة خالل تمثيلهن 

جميع  في  العراقية  للمنتخبات  املشرف 

امليداليات  وإحرازهن  القارية،  البطوالت 

مختلف  في  والبرونزية  والفضية  الذهبية 

اعتزلن  الالتي  البطالت  ومن  األلعاب. 

اللعب: الدكتورة إيمان صبيح، وإيمان نوري، 

وأخريات  حسني،  ودانة  حسني،  وميساء 

كانت لهن بصمة في عالم الرياضة النسوية 

العراقية.

إنجازات بدون دعم
من  العديد  ظهر  املاضيتني  السنتني  خالل 

الساحة  على  العراقية  النسوية  املواهب 

الكبيرة  اإلنجازات  حققن  الرياضية، 

الرياضية،  الفعاليات  مختلف  في  للعراق 

كألعاب الساحة وامليدان، وكرة القدم، ورفع 

األثقال، وتنس الكرة، والشطرنج، واملبارزة، 

والكراتيه،  والجوجستو،  والسهم،  والقوس 

املواهب  هذه  تدعم  لم  لكن  والفروسية، 

بالشكل الذي يحفزهن على تقديم األفضل.

دعم وإسناد 
بالساحة  السابقة  العراقية  البطلة  تقول 

"العراق  صبيح:  إيمان  الدكتورة  وامليدان 

األلعاب  في  كثيرة  نسوية  مواهب  يمتلك 

نيل  بطالتنا  وباستطاعة  كافة،  الرياضية 

تخطيط  هناك  كان  إذا  املتنوعة  األوسمة 

جدًا  متقدمة  دول  مع  نتنافس  نحن  مسبق، 

املنافسة تحتاج  تشارك في األوملبياد، وهذه 

الى جهد ودعم كبيرين، مع ضرورة احتكاك 

الالعبات مع نظيراتهن من الدول األخرى، 

ومن خالل دخولهن دورات تدريبية خارجية 

البطولة،  قبل  قوية  منافسات  في  والدخول 

ما  إذا  التفوق  تستطيع  العراقية  فاملوهبة 

توفر لها الدعم واإلسناد."

قدمت  العراقية  "املرأة  أن  إلى  وأشارت 

الجانب  في  والسيما  لبلدها،  الكثير  وتقدم 

اآلونة  في  بطالتنا  نجحت  إذ  الرياضي، 

الصعيد  على  انتصارات  بتحقيق  األخيرة 

القوس  تألق نجمة  املثال  العاملي، على سبيل 

املركز  على  بحصولها  سعد  فاطمة  والسهم 

رضا  تريفا  الجوجستو  والعبة  عامليًا،  األول 

العالم،  بطولة  في  األول  باملركز  فازت  التي 

في  الشطرنج  لالعبات  واضح  تألق  كذلك 

الرماية  العبات  تألقت  كما  آسيا،  بطوالت 

املواهب  هذه  واملبارزة.  والجودو  والدراجات 

الرياضة  عودة  أجل  من  دعم  الى  تحتاج 

في  للمنافسة  بقوة  العراقية  النسوية 

من  فترة  في  نتسيدها  كنا  التي  البطوالت 

الفترات."

العباتنا بدون دعم
العراقي  الوطني  املنتخب  كابنت  قالت  فيما 

لكرة القدم ونادي القوة الجوية نادية فاضل: 

"في اآلونة األخيرة ظهر العديد من املواهب 

الرياضية  األلعاب  في  العراقية  النسوية 

املالي  الدعمني  الى  تحتاج  أنها  إال  كافة، 

النجاحات،  مواصلة  أجل  من  واملعنوي، 

شيء  أي  وال  الدعم  إذ  ذلك،  نجد  ال  أننا  إال 

في  يتراجع  الالعبة  مستوى  جعل  ما  يذكر، 

مواصلة املشوار، فالرياضة النسوية -حقيقة 

 
ً
إهماال زمن  منذ  تعاني  مجاملة-  وبدون 

املسؤولني  األلعاب كافة من قبل  واضحًا في 

على الرياضة العراقية، سواء وزارة الشباب 

الدعم  أن  إذ  األوملبية،  اللجنة  أو  والرياضة 

دون  فقط،  للرجال  مخصصان  واملتابعة 

ركنت  التي  النسوية  الكوادر  إلى  االلتفات 

الحالية،  وحتى  السابقة  السنوات  في  جانبًا 

مشاكل كثيرة تواجه العنصر النسوي، منها 

التي  لالعبات،  تدريب  قاعات  توفر  عدم 

بينما  الرياضية،  حياة  في  األساس  هي 

نشاهد في إقليم كردستان الرعاية والدعم 

واالهتمام الكامل بالرياضة النسوية، نتمنى 

أن توفر القاعات وتدعم الفرق النسوية من 

على  النسوية  الرياضة  أمجاد  إعادة  أجل 

الصعيدين العربي واآلسيوي."

 مالعب نسوية
حسني:  ميساء  السابقة  العراق  بطلة  وقالت 

"لقد عانت رياضتنا النسوية األمّرين خالل 

وجود  عدم  حيث  من  السابقة،  السنوات 

إذ  النسوي،  بالعنصر  الخاصة  املالعب 

مالعب  على  الالعبات  تدريبات  اقتصرت 

كلية التربية الرياضية فقط إلقامة التمارين 

قلة  هو   آخر  معوق  هناك  أيضًا  عليها، 

لصاحبات  تقدم  التي  املالية  التخصيصات 

تفتقرها  كثيرة  أمورًا  أن  الحقيقة  اإلنجاز، 

فاملواهب  العراقية،  النسوية  الرياضة 

األلعاب  وفي  موجودة  العراقية  النسوية 

جميعًا، لكن ينقصها الدعم واملتابعة وتوفير 

املستلزمات من قبل القائمني على الرياضة 

ستكون  األمور  هذه  توفرت  فلو  العراقية، 

رياضتنا النسوية بخير."

مواهب واعدة
أما نجمة املنتخب العراقي بالقوس 

قالت:  فقد  سعد  فاطمة  والسهم 

املاضية  القليلة  السنوات  "في 

النسوية  الرياضة  استطاعت 

انتصارات  تحقق  أن  العراقية 

ملحوظة على الصعد كافة، فقد 

املواهب  من  العديد  ظهر 

كثيرة،  ألعاب  في  الشابة 

املحدود  الدعم  برغم 

لكنهن  للبطالت،  املقدم 

في  املستويات  أروع  قدمن 

وحتى  العربية  البطوالت 

اآلسيوية، فالرياضة النسوية 

والدة  وهي  بخير،  العراقية 

يزداد  أن  نتمنى  للمواهب، 

توفير  مع  لها،  املقدم  الدعم 

تخص  التي  الرياضية  القاعات 

أجراء  أجل  من  النسوي  الجانب 

الوحدات التدريبية عليها."

الرياضة النسوية بخير
آخر املتحدثني كان الصحفي الرياضي 

"الرياضة  أن  أكد  الذي  حاجم،  نعيم 

رائعة  إنجازات  قدمت  العراقية  النسوية 

العديد  تألق  فقد  السنة،  هذه  خالل 

في  البطالت  قدن  الالتي  املدربات  من 

املثال  سبيل  فعلى  الخارجية،  املسابقات 

التي  سعد،  رند  والسهم  بالقوس  آسيا  بطلة 

فازت  كما  آسيويًا،  األول  املركز  حققت 

العبة الجوجستو تريفا رضا ببطولة العالم، 

بطولة  سعد  رويدة  الالعبة  حققت  كذلك 

محمد  آية  الرماية  والعبة  بالشطرنج،  آسيا 

نور  تألقت  كما  العرب،  بطولة  خطفت  التي 

وهناك  باملبارزة،  العرب  بطوالت  في  أكرم 

مواهب نسوية كثيرة تألقت في سوح املالعب 

واهتمامًا  دعمًا  تنتظر  انها  إال  الخارجية، 

عمومًا،  حاليًا،  يقدم  الذي  القليل  من  أكثر 

رياضتنا النسوية حاليًا تسير بخطى جيدة، 

ضرورية  أمور  الى  بحاجة  لكنها 

يوفر  أن  نتمنى  تفتقدها، 

على  القائمون  لها 

العراقية  الرياضة 

جميع املستلزمات 

في  تسهم  التي 

تألقها.



تعد أوكرانيا من أكبر الدول في أوروبا، إذ تمتد من روسيا في الشرق، إلى 
بولندا في الغرب، ويمتد البحر األسود على طول حدودها الجنوبية. تبلغ 

مساحتها نحو ثالثة أضعاف مساحة اململكة املتحدة البريطانية وتتفوق على 
ثاني أكبر دولة، فرنسا، بمساحة 50 ألف كم². 

أرض العجائب 
الشتوية 

أوكرانيا..

ترجمة: آالء فائق
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فسيح فسيحعــالــم  عــالــم 
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فسيح فسيحعــالــم  عــالــم 

أوكرانيا  فإن  الكبيرة،  املساحة  هذه  مع 

جبال  من  لتقدمه،  الكثير  لديها 

تبهرك  التي  الجميلة  )الكاربات( 

مرورًا  الخالبة،  الطبيعية  بمناظرها 

وجبالها،  ووديانها  وأنهارها  بغاباتها 

في  جبلية  سلسلة  أطول  هي  التي 

بالقرب  املوجودة  الشواطئ  إلى  أوروبا، 

املدن  من  تعد  التي  أوديسا  مدينة  من 

الكبرى في جمهورية أوكرانيا وتقع على 

 عن مدنها 
ً
ساحل البحر األسود، فضال

كييف  مثل  بالحياة  النابضة  الثقافية 

للغاية  كبيرة  دولة  ليست  إنها  ولفيف. 

من  فريدة  دولة  أيضًا  إنها  بل  فحسب، 

نوعها ومثيرة للغاية.

سبعة مواقع للتراث العاملي 
 أوكرانيا هي موطن لسبعة مواقع محمية 

لليونسكو،  العاملي  التراث  قائمة  ضمن 

منها كاتدرائية سانت صوفيا في كييف، 

وجامعة  لفيف،  في  التاريخي  واملركز 

الكنائس  عن   
ً
فضال تشيرنيفتسي، 

الكاربات  منطقة  في  الفريدة  الخشبية 

وغابات الزان التي تحيط بها.

نظام متطور
للنقل  متطور  نظام  لديها  أوكرانيا 

كبيرة  مدينة  كل  ترتبط  إذ  العام، 

ومركز إقليمي بشبكة السكك الحديدية 

من  يوميًا  الركاب  قطارات  وتستقبل 

العديد  تحتوي  األخرى.  الكبرى  املدن 

حافالت  خدمات  على  أيضًا  املدن  من 

الوصول  يمكن  وفعالة.  رخيصة  وترام 

عن  أوكرانيا  في  املطارات  إلى  بسهولة 

وحافالت  العام  النقل  وسائل  طريق 

فللوصول  األجرة،  سيارات  أو  الخدمة، 

يمكنك  بوريسبيل،  كييف  مطار  إلى 

أيضًا ركوب قطار إكسبريس السريع من 

محطة السكة الحديدية.

أعمق محطة مترو في العالم
مترو  محطات  إحدى  هي  )أرسنالنا( 

الخط  محطات  ضمن  تقع  التي  كييف، 

األحمر،  )سفياتوشينسكوبروفارسكا( 

توجد فيها أعمق محطة مترو في العالم 

األرض.  تحت  متر   105.5 ارتفاع  على 

السلم  أعلى  من  تحديقك  يكون  قد 

ظالم  إلى  االنحدار  شديد  الكهربائي 

للغاية،  مخيفًا  باألسفل  املوجود  املترو 

الباردة؛  الحرب  حقبة  خالل  شيدت 

ويعود السبب في العمق الكبير ملحطات 

الستخدامها  ُصممت  ألنها  كييف  مترو 

أو  هجوم  وقوع  حالة  في  آمن  كمالذ 

درجة  أن  إلى  باإلضافة  نووية،  كارثة 

الحرارة داخلها تظل ثابتة طوال العام. 

تاريخ معقد
ومعقد  لالهتمام  مثير  أوكرانيا  تاريخ 

البائسة  جغرافيتها  يصدق.  ال  بشكل 

تغيرت مرات عديدة على  أنها قد  تعني 

طرقها  إن  القول  يمكن  القرون.  مر 

عصر  إلى  إرجاعها  يمكن  الحديثة 

إلى  تعود  قوية  دولة  وهي   ،Kyivan Rus

حقبة العصور الوسطى، إذ كانت حينها 

تكافح  كانت  لكنها  ازدهارها،  أوج  في 

بحلول القرن الثاني عشر.

التالية  القرون  في  أوكرانيا  شهدت 

والعثمانيني  املغول  أيدي  على  تغييرًا 

فقد  الليتواني،  البولندي  والكومنولث 

)مجموعة  القوزاق  مجتمعات  حاولت 

يقطنون  الشرقيني  للسالفيني  إثنية 

أوروبا  شرق  في  الجنوبية  السهوب 

في  مستقل  بشكل  العيش  وروسيا( 

القرنني  خالل  أوكرانيا.  مناطق  بعض 

بني  أوكرانيا  تقسيم  جرى   ،19 و  الـ18 

واإلمبراطورية  هابسبورغ  إمبراطورية 

الروسية.

عجائب 
في  معتدل  قاري  بمناخ  أوكرانيا  تتمتع 

الغالب، لكن هطول األمطار موزع بشكل 

الغرب  في  األعلى  وهي  متناسب؛  غير 

والجنوب  الشرق  في  واألدنى  والشمال 

من  الشتاء  يختلف  الشرقي. 

طول  على  بارد 

الداخل.  في  بارد  إلى  األسود  البحر 

الحرارة  درجات  متوسط  يتراوح 

مئوية  درجات   7 إلى   5.5 من  السنوية 

مئوية  درجة   13  -11 إلى  الشمال  في 

جدًا  حارًا  ليس  الصيف  الجنوب.  في 

 30-17 من  الحرارة  درجات  وتتراوح 

يكون  أن  يمكن  ذلك،  مع  مئوية.  درجة 

تتساقط  حني  البرودة،  شديد  الشتاء 

أرض  يخلق  ما  الثلوج،  من  الكثير 

مثالية  ويجعلها  جميلة،  شتوية  عجائب 

لالستمتاع بعطلة عيد امليالد.

تشيرنوبل
أكبر  من  لواحدة  أوكرانيا  تعرضت    

عندما  العشرين،  القرن  في  الكوارث 

للطاقة  تشيرنوبل  محطة  انفجرت 

مجتمعًا  تاركة   ،1986 العام  في  النووية 

آثار  األوكرانيني.  من  بالكامل  مدمرًا 

االنفجار ألقت بظاللها على نطاق واسع 

على كل الشعب األوكراني.

املمكن  من  كان   ، األخيرة  اآلونة  في   

إلى تشيرنوبل، يمكنك مشاهدة  العودة 

الكارثة، وفهم  الدمار الذي سببته هذه 

عقبة أخرى تمكنت أوكرانيا من التغلب 

عليها كدولة.

بلد الشباب
أوكرانيا  لتاريخ  سريعة  متابعة  في 

ستكتشف  املعقد، 

أيضًا  انها 

واحدة من اكثر البلدان شبابًا في العالم. 

البالد  حصلت  فقط   1991 العام  في 

أخيرًا على استقاللها. أعطى هذا العمل 

الفذ األمل للكثير من الشباب األوكراني 

املستقبل  في  بلدهم  يزدهر  أن  في 

أعقبت  التي  السنوات  تزال  ال  القريب. 

استمرار  مع  صعبة،  االستقالل  هذا 

أمام  عضالتها  استعراض  في  روسيا 

فخورون  األوكرانيني  لكن  أوكرانيا، 

لتاريخهم،  نتيجة  شك،  وبال  ووطنيون، 

الزراعية  الصناعات  تسارع  مع  أقوياء، 

وتكنولوجيا املعلومات، هناك الكثير من 

يكون  يكاد  الذي  للبلد  والفرص  األمل 

أقدم من معظم جيل األلفية.

مهرجانات حافلة
  هناك العديد من املهرجانات واملعارض 

املختلفة في أوكرانيا. يتميز املوسيقيون 

والبوب  الروك  بموسيقى  األوكرانيون 

واملثيرة  الفولكلورية  واملوسيقى  والجاز 

وموسيقى غيتار البيس والطبل، بالتالي  

الجاز  مهرجان  مثل  املهرجانات  فإن 

لفيف  في  والجاز   Dubno ومهرجان 

غرب أوكرانيا، هي من أكثر املهرجانات 

الشعبية، إذ تستقطب أكثر من 500 ألف 

سائح، أغلب ما تتناوله هذه املهرجانات 

والحديثة  الشعبية  املوسيقى  هي 

املعاصرة. 

عن موقعي/ فدفدي 
ومرسي كروبز
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تباينت اآلراء بشأن موضوع تنظيم 
اقتصاديات األسرة بني أيهما أقدر على 

إدارة تلك امليزانية بشكل يلبي متطلبات 
األسرة، إذ أن النجاح في اإلدارة املالية 
أمر أساسي في نشر أجواء السعادة في 

رحاب األسرة، ما ينعكس باإليجاب 
على تقدم األسرة وسعيها املتواصل 

في النجاح على املستويات الحياتية 
املختلفة، 

ميزانية األسرة 
بين التدبير والتبذير   

فكرة الطائي 

يجنب  املتوازن  الجيد  التخطيط  إن 

املتغيرات  أو  املفاجئة،  األزمات  األسرة 

غير املحسوبة، التي قد تكون خارج فضاء 

األسرة .

على  نحصل  لكي  محددًا  السؤال  كان 

فكان  املوضوع  تغني  واضحة  إجابات 

تنظيم  على  أقدر  "أيهما  السؤال: 

؟"  الزوجة  أم  الزوج  األسرة،  اقتصاديات 

الزوجات  بني  متباينة  اإلجابات  وكانت 

تنوع  في  هو  التباين  وهذا  واألزواج، 

تحمل  في  األدوار  وتبادل  املسؤوليات 

عبر  والزوجة  الزوج  بني  املسؤولية 

وتفاعل  واملشاركة  واإلسناد  التعاضد 

اآلراء .

املال املخصص في املكان املناسب 
أننا  "أعتقد  )موظفة(:  قاسم  رسل  تقول 

إدارة  على  قدرة  أكثر  النساء-  -معشر 

ميزانية األسرة بدقة كبيرة، فألننا نعرف 

جيدًا احتياجات أسرتنا، فإننا نستطيع أن 

دينار  كل  ونضع  ماليًا،  البيت  أمور  نتدبر 

في مكانه املناسب."

قطاع  )موظفة  فيصل  يمنى  واتفقت 

من  اهتمامًا  أكثر  "املرأة  أن  في  خاص( 

الرجل في األمور البيتية، وما تحتاجه من 

بيتها  تفاصيل  في  تتعمق  ألنها  نواقص، 

توظف  لذلك  يومي،  بشكل  معها  وتعيش 

اإلنفاق األسري في مكانه الصحيح ".

العاطفة واإلسراف
حرة(  )أعمال  جميل  محمد  الشاب  يرى 

"أكاد  يقول:  إذ  سبق،  عما  مختلفًا  رأيًا 

مسؤولية  الزوجة  تحميل  بعدم  أجزم 

ألنها  لألسرة،  االقتصادية  الشؤون  تدبير 

لرغبات  تخضع  ما  دائمًا  فهي  عاطفية، 

من  هامش  الى  يؤدي  ما  الثانوية،  األوالد 

في  يكون  قد  الذي  املبرر،  غير  اإلسراف 

مصاريف  في  عامًا  سلوكًا  األيام  مقبل 

األسرة، ما يثقل ميزانية االسرة، إذ يكون 

على  القضاء  في  رئيسًا  سببًا  اإلسراف 

امليزانية الشهرية قبل موعدها، ما يشكل 

عجزًا ماليًا لألسرة.

تدبير مشترك
إن  )متقاعد(:  كاظم  رحمان  السيد  يقول 

مسؤولية  األسرة  اقتصاد  وتدبير  "إدارة 

الحوار  خالل  من  الزوجني،  بني  مشتركة 

مدى  على  البيتية  املتطلبات  ومناقشة 

ضوء  في  الشهر،  أو  األسبوع  أو  اليوم 

لذلك  الشهري،  لدخلنا  العامة  امليزانية 

حسب  دقيقًا  رسمًا  ميزانيتنا  نرسم  فإننا 

زائد عن  إنفاق  الشهري، وال يوجد  دخلنا 

اإلنفاق  في  تقنني  هناك  وإنما  الحاجة، 

يسهم في ادخار جزء بسيط للطوارئ ".

التهرب من املسؤولية 
قالت:  بيت(  )ربة  كريم  نغم  السيدة 

تحمل  من  أهرب  وأنا  زواجي  بداية  "منذ 

غير  نفسي  أرى  ألني  املالية،  املسؤولية 

واالستجابة  الصرف  تنظيم  على  قادرة 

به من   عما مررت 
ً
العائلة، فضال لطلبات 

تجارب في بيت أهلي ومعايشتي لخالفات 

ال  وأنا  العائلة،  مصاريف  في  وأمي  أبي 

أريد أن أكرر تلك التجربة ".

تدبير  على  أقدر  الرجل  أن  ترين  هل   *

ميزانية العائلة في هذه الحالة؟ 

-على  لكني  ذلك،  من  متيقنة  لست  "ال،   _

أتحمل  أن  أريد  ال  الشخصي-  املستوى 

املشاكل  دوامة  في  وأدخل  املسؤولية  هذه 

اليومية 

ميزانية محدودة وطلبات ال تنتهي
في  فكرت  قد  نغم  السيدة  كانت  وإذا 

فإن  االقتصادية،  املسؤولية  من  التهرب 

السيد ماجد جواد  )موظف(، ألقى بتلك 

أجل  "من  قال:  إذ  زوجته،  على  املسؤولية 

املصاريف  يخص  شيء  بأي  التفكير  عدم 

اليومية لألسرة فإني اعتمدت على زوجتي 

في تنظيم وترتيب وإدارة ميزانية األسرة، 

طلبات  من  الرأس  وجع  أريد  ال  أني  أذ 

األسرة التي ال تنتهي ".

* وهل كانت الزوجة على قدر املسؤولية؟

عال  قدر  على  زالت  وما  كانت  "نعم،   _

ميزانية  وتنظيم  ترتيب  في  املسؤولية  من 

في  املتغيرات  ظروف  في  حتى  األسرة، 

كانت  فقد  الغذائية،  واملواد  السلع  أسعار 

املخططة  املدبرة  الزوجة  نعم  –بحق- 

لسعادة األسرة ونجاحها، وهذا ما جعلني 

ال أخشى املتغيرات في املستقبل ".

لكل أسرة طريقة حياة 
قول الفصل هنا ألهل االختصاص، لذلك 

سحر  الدكتورة  مع  األخيرة  املحطة  كانت 

كاظم  -جامعة بغداد – كلية اآلداب – قسم 

طريقة  أسرة  "لكل  قالت:  التي  االجتماع  

حياة تبنى على تفاهمات وظروف يختلف 

أساليب  تختلف  لذلك  بعض،  عن  بعضها 

حسب  أفرادها  حياة  وتنظيم  تخطيط 

ومخرجاتها،  االقتصادية  املدخالت 

أفراد  أغلب  يكون  أن  بالضرورة  وليس 

األسرة يعملون ولهم مصادر رزق خاصة، 

والعكس  مرفهة،  أسرة  أنها  على  يدل  ما 

االجتماعية  الظروف  فإن  لذلك  صحيح. 

األحيان  أغلب  في  تتحكم  واالقتصادية 

 ،
ً
أوال النقود  صرف  تنظيم  بطريقة 

فكلما  ثانيًا،  االقتصادية  الشؤون  وإدارة 

بني  التخطيط  في  املشاركة  مساحة  كانت 

وتتمتع  كبيرة  الواحدة  األسرة  أعضاء 

االستقرار  الى  العائلة  اتجهت  باملرونة، 

قد  التي  أزماتها  إدارة  على  والسيطرة 

األم  دور  يظهر  وهنا   .
ً
مستقبال تواجهها 

سيطرة  وأكثر  حكمة  أكثر  وأيهما  واألب 

فكلما  اقتصاديًا،  األسرة  شؤون  إدارة  في 

في  حازمة  شخصية  ذات  املرأة  كانت 

تمييز األمور، األهم من املهم، كلما كانت 

وعلى  املسؤولية.  تحمل  على  قدرة  أكثر 

في  قدرة  أكثر  املرأة  تكون  العام  الصعيد 

والثانوية،  الرئيسة  الحاجات  تحديد 

ميزانية  ضبط  في  عليها  يعتمد  وبذلك 

املجتمعات  أن  ذلك  على  والدليل  األسرة، 

بشكل عام، والعراق بشكل خاص، وفي كل 

عاشتها  التي  والصعبة  القاسية  الظروف 

وفاعل  مميز  حضور  للمرأة  كان  األسرة، 

في تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة.

الدكتورة سحر كاظم

اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي



كل حضور للمرأة في الفن له معنى يخترق عوالم غارقة في 

السردية  واملجازات  واألفكار  والعالمات  واأللوان  الجمال 

والجسد  والحلم  والواقع  والطبيعة  الخيال  تحكي  التي 

إلى  الصورة  فمن  والفكرة، 

األفكار  تتدفق  اإلنجاز 

محايدة،  أو  ملونة  ناضجة 

متمردة  وساطعة  غامضة 

عن  التعبير  فبني  وهادئة، 

تحت  اإللغاء  في  املبالغة 

اجتماعية  مسميات  عدة 

تحت  الكشف  في  واملبالغة 

تصارع  الحداثة  غطاء 

املرأة الصورة واملرأة الفعل 

حضورها ودورها.

كحدث  بصمتها  تترك  وكي 

باهر في الطبيعة جمع الفن 

من  عدة  محاور  وبني  بينها 

الطبيعة االم .

نورمان  االنجليزي    املصور 

باركنسون  1913–1990

أن  "يمكن  مرة:  ذات  قال    

من  أشد   الكاميرا  تكون 

رصاصة قاتل ، أو يمكن أن 

تكون نبضة قلب". 

الحدائق  كانت  وقديما  

في  بارزة  سمة  والطبيعة 

في  األزياء  صورة  تشكيل 

املصور  العشرين.   القرن 

مع  تدربه  بعد  و  باركنسون 

، قضى   .Speaight and Sons Ltd امللكي البالط  مصوري 

بقية حياته في العمل في مجالت املوضة الرائدة ، بما في 

بتصوير  قام  حيث   ،  Harper's Bazaar and Vogue ذلك 

الغنائية مع  الحلوى امللونة  موضوعات تتراوح بني الفرق 

بالنمط الجريء  من  و  New Dior's New Look مرورا   

عارضات األزياء 1970s امثال جيري هول. دعا باركنسون 

بجلسة  جيفنشي  أزياء   دار  حساب  وعلى  هيبورن  اودري 

تصوير عام 1955 و كما يعرف عنه تعاونه وبشكل دائم  مع 

غريس كوددينغتون والفستان في الصورة 

جيفنشي   دار  من  فستانا  ترتدي  وهي  هيبورن  الودري   

.1955

األزياء  عارضة  صور  فقد  أفيدون  ريتشارد  املصور   اما 

دوفيما بني الفيلة  عام 1955 في سيرك الشتاء في باريس 

عارضة  ،هي  عمله  مجال  في  بارز   نجم  كالهما  وكان   ،

أزياء في دار ديور،  وهو مصور ملجلة فوغ لألزياء واملجتمع 

.

العالم  في  شهرة  األكثر  النماذج  من  واحدة  دوفيما 

العريضتني  الفكني  وعظمتي  وجهها  شكل  ومايميزها 

القرن  خمسينيات  في   . ما  نوعا  حادة  جذابة  نظرة  مع 

الفتاة  مظهر  نحو  تنجذب  النماذج  بدأت  العشرين، 

اكثر من الفستان، وكونها تتمتع بجمال عريق معتق نادر 

متوافقة  اللقطة  أتت  حيث  املالمح،   بهذه  فتاة  تجد  ان 

تحويل  على  ساعد  مما  والفستان  للفيل  العام  املنظر  مع 

إلى  والرقي   الصرامة  نحو  تتجه  التي  الراقية  األزياء 

مجال الترفيه . دوفيما مع األفيال حولت مفهوم التصوير 

الفوتغرافي حيث جمعت اللقطة  بني مشهد قوة وفخامة  

أول  كان  والذي  ثوبها،  وذوق  دوفيما،  جمال  مع  الفيلة 

فستان لديور صممه إيف سان لوران

بيعت هذه الصورة ) دوفيما في فستان سهرة من تصميم 

ألف  و140  مليون  نحو  يورو  الف   841 بـ  الفيلة  بني  ديور  

دوالر( ، في مزاد علني أقيم في دار"كريستيز"في باريس

كانت الصورة  فريدة من حيث حجمها الكبير التي تظهر 

بني  سعر  لها  مقدرا  كان  وقد  فيلني،  بني  العارضة  فيها 

400 الف و600 الف يورو.

كثيرًا  يحبها  الفنان  كان  التي  الرمزية  الصورة  تلك  لكن 

واحتفظ بها في محترفه الخاص في مدينة  نيويورك  حتى 

نهاية حياته بيعت بسعر أعلى بكثير من قيمتها املقدرة.

قد تكون رصاصة أو نبضة قلب!
صورة المرأة  

رجاء حسين
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إعداد / ميساء فاضل

املكونات
لتحضير الكفتة:

 كيلوغرام لحم بقر مقطع مكعبات 

ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

بصلة واحدة مفرومة  

نصف كوب بقدونس.. مفروم فرمًا ناعمًا

كوب زيت نباتي .

لتحضير الصلصة:

كوب ونصف طحينة 

4 مالعق ليمون حامض 

ملعقة كبيرة ملح 

ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 أكواب ماء

طريقة التحضير…. 
امللح  مع  املفروم  اللحم  ضعي  وعاء،  في 

إدعكي  والبقدونس.  والبصل  والقرفة 

خليط  كّوري  تتجانس.  حتى  جيدًا  املكونات 

الحجم،  متوسطة  كرات  شكل  على  اللحم 

لـ30  الثالجة  في  الكرات  أدخلي  متساوية. 

دقيقة.

الكفتة  كرات  وقلّي  الزيت  حّمي  قدر،  في 

أخرجي  كافة.  الجهات  من  تنضج  حتى 

محارم  على  وضعيها  القدر  من  الكرات 

ورقّية حتى تمتص الزيت. 

لتحضير صلصة الطحينة: في قدر، ضعي 

الطبقة األولى.. 
بسكويت  غرام   300

اي نوع 

زبدة  غرام   100

مالعق   6( مذابة 

ونصف( 

الطبقة الثانية 
200 غرام جنب طري 

)مثل  كريمي  جنب  غرام   200

جبنة فيالدلفيا( 

)كريمة  طرية  سائلة  قشطة  مل   300

خفق( )كوب ونصف( 

80 غرام سكر )كوب ونصف( 

8 غرام فانيال )كيس فانيال( 

للتزيني.. بسكويت لوتس مطحون 

طريقة العمل 
نطحن البسكويت جيدا ونضيف اليه الزبدة املذابة وتخلط املكونات جيدا 

ونضعه في قالب دائري ونضع في القالب ورق الزبدة ونضغط عليه جيدا 

حتى يتساوى بالقالب 

في الخالط 
ونضيف  القشطة  نضيف  ذلك  وبعد  جيدا  وخلطه  بالتدريج  الجنب  نضع 

نضع  ذلك  وبعد  املكونات  تتماسك  حتى  الفانيال  وسكر  تدريجيا  السكر 

املكونات فوق خليط البسكويت املطحون في القالب ويوضع بالثالجة ملدة 

6 ساعات ع االقل وتزين ببسكويت اللوتس املطحون.

 

شيز كيك 

وعصير  األسود  والفلفل  امللح  مع  الطحينة 

الليمون الحامض. أسكبي املاء تدريجيًا مع 

صلصة  على  للحصول  البارد  على  الخفق 

جيدًا  وحّركي  النار  على  القدر  ضعي  لّينة. 

حتى تبدأ الصلصة بالغليان.

واسكبي  صينية  في  الكفتة  كرات  عي 
ّ

وز

فرن  إلى  الصينية  أدخلي  الصلصة.  فوقها 

محّمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية 

لـ10 دقائق.

كرات الكفتة 
بصلصة الطحينة

باللوتس… 
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سؤال 
وجائزة

علـى  حديـد"  "زهـا  العراقيـة  املعماريـة  اسـم  إطـالق 
شـارع مبنـى البنـك املركـزي الجديـد، الـذي هـو مـن 
جامعـة  إلـى  املـؤدي  التقاطـع  فـي  الواقـع  تصميمهـا، 
بغـداد فـي منطقـة الكـرادة ببغـداد، وذلـك بمناسـبة 

للمـرأة. العاملـي  اليـوم 

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطة

 1- مدينة عراقية جنوب محافظة النجف.

2- يسبح)م(، هجم)م(.

3- اكرام)مبعثرة(.

4- بسيط، سقي)م(.

5- سمني، علم مؤنث.

6- صحن بالعامية، للتمني)م(.

7- من االشهر امليالدية.

مؤنــث)م(،  علــم  االقــارب،  مــن   -8

. ) م ( يكتــم ما

9- انــت باالنكليزيــة، فــي الرياضيــات)م( 

ــيل. ــف اس نص

10- روائــي مصــري حــاز علــى جائــزة نوبــل 

ــي االدب. ف

1- من االقضية العراقية في السليمانية.

2- االسم االول لتشكيلي عراقي راحل)م(.

3- بحر.

4- صاحبــة الصــورة فنانــة عراقيــة بطلــة 

مسلســل )ناديــة(. 

5- للتمني، مدينة ايرانية.

6- مؤلف عراقي قدير.

كــرة  العــب  عربيــة)م(،  شــعبية  أكلــة   -7

مدريــد)م(. ريــال  نــادي  فــي  قــدم 

8- نصف سوسو.

9- شخصية من امليثولوجيا السومرية.

10- الرئيس السوري.

من هي الشاعرة العراقية التي لقبت بخنساء الفرات؟
والجائزة اشتراك ملدة شهر في "مجلة الشبكة". 

ترسل االجابات على أرقام هواتف املجلة

كل  حكم  وفترة  سومر  بالد  حكام  أسماء  يوثق  طيني  موشور   

واحد منهم بأسلوب يمزج بني الواقع و األساطير.

كملكة  القائمة  تلك  في  واحدة  امرأة  اسم  ذكر  فيه  وجد   

سومرية، هي كوبابا  ”املرأة الحارسة“، التي من املفترض أنها 

اعتلت عرش مدينة ”كيش“ عام 2500 قبل امليالد ، وقد ذكر 

لـ 100 عام.  أنها وضعت أسس كيش وأنتجت ساللة استمرت 

اشتهرت كوبابا بانتصارها على ملك مدينة "ماري شارومتر"، 

وبذلك تكون أولى النساء التي قادت حربًا في التاريخ وتمكنت 

"أكشاك"  ملك  هزيمة  من  تمكنت  كما  فيها،  االنتصار  من 

معبد  بناء  امللكة  هذه  إلى  وينسب  مملكتها،  إلى  وضمتها 

"إيساكيال". خلفها في الحكم ابنها "بوزور سوين"، ثم حفيدها 

"أور زبابا".

أول ملكة 
سومر ية

زها حديد

الجرغد 
أو الكيش

جائزة نسوية
ــجاعة". وهــي جائــزة نســوية 

ُ
الســيدة "طيــف ســامي" وكيلــة وزيــر املاليــة العراقّيــة تفــوز بالجائــزة الدوليــة للمــرأة "الش

تقــدم ســنويًا مــن قبــل وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة ولجميــع أنحــاء العالــم للمــرأة املؤثــرة فــي مجتمعهــا، التــي لهــا 

دورهــا القيــادي واملؤثــر فــي ذلــك املجتمــع.

عــن  عبــارة  هــو  بالنســاء،  الخاصــة  الــرأس  أغطيــة  مــن 

ــون  ــود الل ــة"، أس ــيلة "الفوط ــوق الش ــف ف ــع وتل ــة" توض "عّصاب

يعصــب بــه الــرأس، فيــه خيــوط جميلــة مــن البريســم تسترســل 

اتنــا فــي الجنــوب والوســط..
ّ

علــى الجبــني، ترتديــه نســاؤنا وجد

 وقــد يزيــن الچرغــد بذهــب ســبحة يشــبه حــب الرمــان يكــون 

ــواد:  ــل ع ــى فاض ــه غن ــه." وفي ــّموه گذيل ــه يس ــوك الگص "ف

ــودي.. ــى زن ــد عل ــديت الجرغ ش

ها..
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وهللا اعلم

الجــدي HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالقوسالحــوت

في  التعجيل  على  تعمل  الحظ  عوامل 
امتيازات  أو  عمل،  فرصة  على  حصولكم 
على الصعيد املالي، كما تنجحون في خلق 
مرونة  وإبــداء  حولكم  من  املــرح  من  جو 

جيدة في التعامل مع اآلخرين. 
جدًا  ومهمة  جوهرية  تحوالت  أمام  أنتم 
جديدة  أماكن  إلى  واالنتقال  العمل  في 

أكثر نفعًا.

والــردود  االتصاالت  من  الكثير  تتلقون 
يسعى  من  وهناك  اإليجابي،  الطابع  ذات 
للعمل  او  دراســي  لسفر  بخطوات  للقيام 
في نواحي السياحة. أنتم اآلن في جانب 
اإلعداد ملواضيع لها صلة بحصولكم على 
ذي  عمل  الــى  االنتقال  او  مالي،  قــرض 

صبغة مغايرة ملا تعملون. 

تتعزز الناحية االجتماعية في اهتمامكم 
كبيرة  رغبة  مع  تحررًا  أكثر  وتــبــدون 
تجدون  الشخصية.  أمــوركــم  بمتابعة 
الكثير من املرح عند التعامل مع اآلخرين، 
عالقات  رصيده  إلى  البعض  يضيف  كما 
يمكنكم   الوقت  هذا  في  جديدة.  صداقة 
الوقت  اختيار  نحتاج  لكن  أمنية  تحقيق 
على  املحافظة  علينا  كما  العمل.  وآلية 

عالقتنا العاطفية من أن تنكشف.

وتبدو  الشخصية  أحــوالــكــم  تتحسن 
بعض  على  حصولكم  في  جيدة  الفرصة 
في  يبدأ  من  منكم  الضرورية،  املتطلبات 
مشروع بيع أو شراء عقار أو عمل جديد. 
العاطفي،  االرتباط  أجواء  في  اآلن  أنتم 
زواج،  إتمام  أو  لخطبة  التقدم  بوسعكم 
فــاألجــواء  التأخير،  عــدم  عليكم  لكن 
من  كافية  مساحة  تعطي  ال  التكوينية 

املرونة.

تلبية  في  متقطعة،  لفترات  تنشغلون، 
في  أنه  يجد  البعض  العائلة،  متطلبات 
التخلص  عدم  نتيجة  عصبي  شد  حالة 
عدم  بسبب  عليهم  املسلط  الضغط  من 
قدرتهم على التخلص من بعض املتطلبات 
يدعو  النقيض  على  والفواتير.  العائلية 
في  لألمل  بكم  يحيط  الــذي  العام  الجو 

مواضيع أفضلها السفر والدراسة.

إلى  والكئيب  املتعب  الجو  من  تخرجون 
قريبًا  تحررًا.  األكثر  األجواء  من  فسحة 
مهمًا  جزءًا  تغير  قد  مهمة  ردود  تصلكم 
االستفادة  عليكم  حياتكم.  من  وكبيرًا 
من الوقت املقبل، فهو بمثابة انتقاله إلى 
أنتم بحاجة  الذي  التغير بمعادلة الحظ 
قد  رسائل،  تصلكم  الوقت،  هذا  في  إليه 
يكون السفر أحد الخيارات ألصحاب هذا 

البرج.  

شكل  على  تجدونها  قــد  مالية   نفقات 
او  سابقة،  فواتير  او  إضافية،  مشتريات 
أن عليكم االعتناء بأحد  شراء هدايا، كما 
الوقت  صحيًا.  ورعايته  عائلتكم  ــراد  أف
الحالي فيه فرصة لتعديل بعض الظروف 
التحوالت  تواجهونها.  قد  التي  الصعبة 
وقتها  تأخذ  أن  تحتاج  بكم  تحيط  التي 
فهي بمثابة تحوالت عميقة في حياتكم، 
لذا عليكم التأقلم مع هذه املستجدات كي 

ال تعيشوا في جو من الضغوط. 

اليوم،  هــذا  التعب  ببعض  تشعرون  قد 
لكن  املميزة،  ــات  األوق من  يكون  ال  فقد 
التي تحيط بمواليد هذه  العامة  األجواء 
املجموعة إيجابية وهناك أكثر من فرصة 
يتوجب  املقبل.  الــوقــت  ــالل  خ مميزة 
قد  البعض  الوقت،  تضييع  عدم  عليكم 
عمل  فرصة  على  الحصول  في  ينجح 

مفاجئة ومهمة.

الوقت قد يضعكم في مواجهة خياراتكم، 
العمل  في  املتطلبات  كثيري  تبدون  وقد 
من  وهــنــاك  ســريــع،  بشكل  وتتحركون 
السياسي  الجانب  يحصل على منصب في 
بعد طول انتظار. تشهد أجواؤكم الفلكية 
ذلك  يبدو  ال  قــد  لكن  التغيير،  رحــى 
واضحًا بسبب بطء هذا التغيير، لكن قوة 
البعض  يبدأ  وربما  ذلــك،  تلمح  ذكائكم 

أجواء التأقلم معها.   

مواجهة  في  أنفسكم  وضع  تجنب  عليكم 
مع الشريك العاطفي، فقد تنقلب األوضاع 
عليه،  السيطرة  تصعب  سلبي  بشكل 
املزدحمة  األماكن  من  الخروج  حاولوا 
وعدم إشغال أنفسكم في مواضيع تحتاج 
هذا  وقتكم  يكون  قد  ــول،  أط وقــت  إلــى 
لفترة  لكن  املعاكسات  من  بالكثير  مليء 

محدودة.

في  ايجابيًا  وقتًا  منكم  الكثير  يقضي 
الجانب االجتماعي، وقد توجه لهم دعوة 
على  يحصل  من  وهناك  احتفال،  لحضور 
عليكم  لكن  السفر،  موضوع  في  مطلب 
العاطفة  ميادين  فــي  للفرص  االنتباه 
املقبلة،  لأليام  والسيما  والعمل،  والسفر 
النفسية  الحواجز  فقد تنجحون في كسر 
واالعتماد على قدراتكم ومعونة األصدقاء 

في تحريك تلك املواضيع املعطلة.

صحيحة،  بطريقة  الــتــصــرف  عليكم 
فالجانب املالي قد يهيمن على مبادراتكم، 
لتحقيق  يسعى  منكم  الكثير  أن  ويبدو 
وصعوبة  الــوقــت  ضيق  ــم  رغ رغــبــاتــه 
العاطفي  الصعيد  على  لكن  الــظــروف.  
الــزوجــة  او  بــالــزوج  االهــتــمــام  عليكم 
او  زوبعة  تثير  قد  التي  املواقف  وتجنب 
مشكلة. انتم تتقدمون نحو أفق واعد، لكن 

يحتاج وقتًا.

التكوين هو جسد وروح وظروف محيطة 

بالظروف  التكوين  هذا  اتصال  بهما, 

املحيطة يمر عبر

مواقع  وهي   ،) الفلكية  )الخريطة   -1

الحدث. لحظة  األبراج  في   الكواكب 

يوم  وهي  الرقمية(،  2-)الخريطة 

امليالد + رقم البرج املنتمي إليه + الرقم 

الرئيس وهو )حاصل جمع تاريخ امليالد 

أرقام، لكل رقم  لنا ثالثة  الكلي( فتنتج 

إيجابية  منها  ومميزات،  مختلفة  داللة 

الخريطة  هذه  تكون  وقد  سلبية.  وأخرى 

تكون  قد  أو  متجانسة،  غير  أو  متجانسة 

مع  متجانسة  غير  الرقمية  الخريطة 

أن  ممكن  والعكس  الفلكية،  الخريطة 

يحدث.

تعني  ماذا  االنهيار،  لحظة  إلى  نعود 

تكوينك  خروج  )لحظة  هي  تحديدًا؟ 

قد  الزماني؟(  املكاني  التوازن  من 

إرباكًا  مسببة  قصير  لوقت  آنية  تكون 

تكون  وقد  عليها،  مسيطر  غير  وفوضى 

أو  املولود،  وحياة  لواقع  مغيرة  طويلة 

نتعرف  كيف  وأمم.  شعوب  حياة  حتى 

إشاراتها  أهم  من  االنهيار؟  لحظة  على 

-على الصعيد الشخصي- أنك تفقد قوة 

التأثير على من حولك، وستجد انك في 

حالة عدم وجود إن بقيت أو تركت املكان 

يهتم لذلك، وال  أو  ينتبه  فال أحد سوف 

حولك،  بمن  تأثير  سلطة  لديك  تعود 

وهذا  أحد،  يسمعه  يعد  لم  كالمك  وأن 

حجم  من  أكبر  حدث  نتيجة  يكون  قد 

عبر  وقتيًا  يكون  –عادة-  وهذا  وجودك، 

أو مع  أو في عملك،  جلسة مع أصدقاء، 

أخذ  على  قادر  غير  تصبح  إذ  عائلتك، 

فرصة للحديث، أو أن تقيم هذا الحديث 

بمنعزل  أشبه  تبدو  فقد  اآلخرين،  بني 

عن محيطك.

ينتبه  ال  قد  للحظات  يبدو  ذلك  كل   

نظر  في  تبدو  وقد  حولك،  من  أحد  لها 

غيرك شيئًا طبيعيًا، لكنك ستجد نفسك 

في حالة احتقار لذاتك، وهذه قد تنتهي 

في ثوان أو دقائق، أو قد تتكرر كثيرًا في 

أنها  ستجد  كثيرًا،  نافعة  وهي  حياتك، 

واقعك،  حقيقة  لتعيش  بصدمة  أشبه 

حرجًا  لك  يسبب  قد  االنهيار  وهذا 

نفسيًا وشعورًا بحالة من الضعف الذاتي 

في  تأثير  إحداث  على  قدرتك  لعدم 

وغالبا  عمل،  زميل  أو  صديق  أو  محب 

معهم  شعرت  بمن  عالقتك  تعود  ما 

واهتمام،  اعتبار  محط  تكن  لم  بأنك 

لها  ينتبه  ال  قد  تخصك  حالة  ألنها 

يقصدون  ال  كانوا  إن  حتى  اآلخرون، 

ذلك  وستعرف  لشخصك،   اإلساءة 

عبر سلوكهم الحقا.

التي  فهي  الكبرى  االنهيار  لحظة  أما 

تحدث تغيرًا في مجرى وقوانني حياتك، 

في  بل  مفاجئ،  بشكل  تأتي  ال  وهي 

أو  سنة  يكون  قد  طويل  زمني  تسلسل 

أكثر، وتشعر أنك لم تعد كما كنت, ترى 

الزوجية  وللعالقة  للعمل  منظمًا  انهيارًا 

مالي،  توازن  إيجاد  على  القدرة  وعدم 

من  كبير  بخوف  محاطًا  نفسك  ستجد 

شيء  عمل  عن  عاجزًا  وتبدو  املستقبل 

مبهر يميزك، أو حتى يمكنك أن تكسب 

وتعود  املالي،  شريكك  أو  زوجك  ثقة 

لتعيش كسابق عهدك هنا، وعندما تحني 

لحظة االنهيار ستجد أن الجميع يرونك 

تصل  بما  يهتمون  ال  وقد  وينتقدونك 

إليه، إال من يخلص لك، إذ ستجده أول 

املهتمني بك، وعندها عليك أن تستوعب 

وإن  الجديدة،  حياتك  وتتقبل  ذلك 

اآلخرين  تعطي  أن  عليك  تعود  أن  أردت 

أن  يمكنك  كي  ومختلفًا  جديدًا  انطباعًا 

بشخصية  اآلخرين  مع  العمل  إلى  تعود 

اللحظة  بهذه  يمر  من  وغالبًا  مختلفة، 

قد يختفي عن األنظار باحثًا عن أماكن 

أن  يستطيع  كي  األفضل  وهو  جديدة، 

يستوعب التداعيات الكبيرة وأن يخفف 

من وطأة النتائج عليه.

للحظة  بالنسبة  الحلول  أفضل  أما 

إما  فهي  اللحظي،  أو  الوقتي،  االنهيار 

أن  دون  وزمانًا  مكانًا  الحدث  بترك 

رد  ترك  أي  الضجة،  من  نوعًا  يحدث 

فهي  لآلخرين،  مبررات  وإيجاد  الفعل 

إليها  ينتبه  انهيار شخصية قد ال  لحظة 

اآلخرون. أو باستيعاب االنهيار، وأن يرى 

أن الوقت ليس في صالحه، وهنا يحاول 

أن يتجنب االحتكاك والحديث، بل عليه 

كأن  التغطية،  من  بنوع  نفسه  يشغل  أن 

مكاملة،  على  الرد  آو  االتصال  يدعي 

يتوجب  لظرف  املغادرة  بعدها  ويطلب 

حضوره.

تكويني  النهيار  تعرضت  شخصيات   

سعيد  نوري  هتلر,  بونابرت,  )نابليون 

للحظة  تعرضت  أمم  هناك  وأيضا   )

أملانيا,  العباسية,  )الدولة  االنهيار 

تسلسليًا  االنهيار  نجد  وهنا  اليابان(، 

ما  وغالبا  آنيًا،  وليس  لعقود  يستمر 

سنوات  في  االنهيارات  هذه  تحدث 

بداية  الى  وصلنا  وهنا  النسق.  ظاهرة 

عبر  ينتهي  قد  الذي  التكويني  االنهيار 

في  جديد  شكل  مع  مقبلة  سنوات  ثالث 

النظام السياسي العاملي، ولألسف تدور 

رحى التغيير في قلب العالم، وهو الشرق 

األوسط وأطراف آسيا وبعض الدول في 

أماكن مختلفة. 

وقت االنهيار التكويني 

باحث فلكي

علي البكري
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أريــــــــــــد حـــاأريــــــــــــد حـــا

الحل

المشكلة

زوجي في عالم آخر !

العباسي  شيماء  د.  النفس  علم  أستاذة 

تجيب صاحبة املشكلة:

مشكلتك   : طيبة  تحية  الفاضلة  سيدتي 

منها  تعانني  من  وحدك  لست   هذه 

وسائل  هوس  ،اذ  أمثالك  كثيرون  بل 

من  كثيرا  أصاب  نفسي  مرض  التواصل 

الفاضلة  سيدتي  وإليك  مجتمعنا  أبناء 

تحاولي  أن  عليك  :اوال  بخطوات  الحل 

نشر  مساوئ  حول  حوار  بفتح  زوجك  مع 

بمواقع  الكل  أمام  األسرة  خصوصيات 

غرباء  أشخاص  فهناك  التواصل،  

العمل  في  الزوج  رؤوساء  أمثال  عنكم 

عليهم  تعرف  أشخاص  او  أصدقائه  أو 

تقوم  فكيف  الوسائل..  هذه  خالل  من 

العموميات  وحتى  الخصوصيات  بنشر 

ستصبح  انها  وبيني  عليه  اكدي  للكل! 

أن  وممكن  عليك  ضعف  نقطة  ذلك  بعد 

األسرة  أفراد  ولباقي  لك  األذى  تجلب 

للسرقة الن  البيت  ان تعرض  .بل وممكن 

هناك عصابات تتربص من خالل النشر 

في هذه املواقع ليقوموا بعد ذلك بسرقة 

الدار.

مع  تكلمي  معه  الكالم  ينفع  لم  واذا    

والده  مثل  عليه  املؤثرين  األشخاص 

معه  ليتكلم  العائلة  كبير  أو  والدته  أو 

أن  ممكن  التي  املخاطر  كل  له  ويوضح 

قيامه  جراء  من  باكملها  األسرة  تطال 

لم  اذا  وبيته.و  باسرته  مايتعلق  كل  بنشر 

أفراد  احد  مع  تتفقي  ان  ممكن  يتعض 

الكالم  خالل  ومن  له  يأتي  بأن  أسرته 

يقول له ان صديقه تعرض ملشكلة كبيرة 

من خالل نشره لخصوصيات أسرته على 

كبير  البتزاز  وتعرضه  ميديا  السوشيل 

من قبل عصابة تقوم بابتزاز من ينشرون 

بهذه املواقع وطلب منه مبالغ كبيرة.. لكي 

النشر  بهوس  مصاب  زوجك  الن  يخاف 

سيدتي  وأنت  ميديا،،  السوشيل  على 

حكمة  أكثر  تكوني  أن  عليك  الفاضلة 

وصبر وان توضحي له ان مايقوم به خطأ 

يقومون  ربما  بينكم  أوالد  بوجود  خاصة 

وقد  لهم  قدوة  وكونك  تصرفاته..  بنفس 

استمر  اذا  للخطف  او  للخطر  يتعرضوا 

أال  عليك  سيدتي  وأخيرًا  هكذا..  الوضع 

تتسرعي وتطلبي االنفصال  بل عليك أن 

الن  والتيأسي  والحكمة  بالصبر  تتحلي 

بالخطأ  زوجك  يشعر  وقت  يأتي  أن  البد 

عزيزتي  لك  أتمنى  عنه....  ويتراجع 

وألسرتك الحياة اآلمنة.

م.س أرسلت مشكلتها وهي تقول: أحب جدًا خصوصية حياتي وبيتي 

يعلن  فهو  تمامًا،  عكسي  زوجي  الخاصة..لكن  مملكتي  وأسرتي..فهي 

كل تفاصيل حياتنا ومشاكلنا بجعلها متاحة للجميع ..

واستعراض  ميديا  السوشيل  بعالم  املهووس  هو  انه  واألغرب  بل 

تفاصيل بيتنا و يومياتنا ولست أنا ! 

وتفصيلة  ركن  كل  جعل  ومن  بيننا  التناقض  هذا  من  كثيرًا  عانيت 

بحياتنا معلنة ومشاهدة بالعالم االفتراضي..

انفصلنا مرتني بسبب هذا السلوك وعدم تفهمه رفضي له برغم وجود 

معه  الوصول  من  سنوات..تعبت  و5  سنوات   3 بعمر  وهم  بيننا  ولدين 

لحل وتفهم بعدم اعالن حياتنا وتفاصيلنا أمام الجميع ..فما الحل؟

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

قد تكون الحقيقة خيوطًا واضحة في حياتنا، وحين 
ال نريدها نوهم أنفسنا بأنها خيوط متشابكة وضرب من 

المستحيل، هكذا نحن البشر، كل يوم في شأن، نتوه في 
مسالكها ونعتقدها الصواب.. وال نعرف أين نحن منها!

 أمامها ينحني الزمن
رجاء خضير

في

 )هـ( التي..
ُ

قابلت

زالت  وما  عامًا،  ستون  عليه  مضت  الذي  بجمالها  تحتفظ 

منذ  بها  الله  حباها  التي  ورقتها  بجمالها  األزهار  تضاهي 

كانت طفلة.

قالت لي )هـ(:

الصغيرة  البنت  وكنت  جدًا،  محافظة  عائلة  وسط   
ُ

نشأت

وكنا نسمع  وأنا(،  الكبيرة  وأختني..)أختي  بني ثالثة أشقاء 

األيام  ومع  تربيتنا.  وُحسن  لجمالنا  واملديح  اإلطراء  كلمات 

اكتشفت أن الجمال قد يكون نقمة على صاحبه. 

أكملت )هـ( حديثها:

كنت في املرحلة املتوسطة حينما كان بابنا يطرق باستمرار 

ويكون  لخطبتي،  يأتون  كانوا  الذين  الخطاب  قبل  من 

مصيرهم كسابقيهم: الطرد، ألن أمي كانت شديدة املراس، 

دراستها..."  تكمل  أن  في  وترغب  صغيرة  "أنها  وبحجة 

أحد  أن  غرفتي-  في  اقرأ  -وأنا  سمعي  الى  تناهى  يوم  وفي 

في  جيد  ومنصب  مرموقة  مكانة  ذو  لخطبتي  املتقدمني 

كان  الذي  الوحيد،  وخالي  أمي  بني  كان  الحديث  دائرتِه، 

يحاول أن يقنعها باملوافقة، لكن دون جدوى.

اإلعدادية،  في  وأصبحت  هو،  كما  والحال  السنون  مرت 

كنت  عدة،  آالم  من  تشكو  وأصبحت  أمي  مرضت  وخاللها 

أرى في عينيها حزنًا دفينًا، وكلما سألتها عن السبب تبتسم 

وتغير مجرى الحديث.

وسيمًا  شابًا  أالحظ  كنت  وعودتي  املدرسة  الى  ذهابي  في 

ينتظر بالقرب من املدرسة، وحني ننصرف أنا وزميالتي كان 

 منا هي املقصودة؟؟
ْ

يالحقنا، كنا نضحك ببراءة ونقول من

من  مجموعة  يومًا  زارتنا  أن  الى  يعود..  ثم  فترات  يغيب 

الحديث  وأصبح  بل  أمي،  مع  وتحدثن  الوقورات  النساء 

 إليها، وأمام ذلك طلبت أمي منهن مهلة للتباحث مع 
ً
توسال

شقيقي الكبير وخالي.

وتمت املوافقة ألنه شاب ذو أخالق وعائلة محترمة، ال يوجد 

أنا  أتزوج  أو نقص ليرفض، أما حجة أمي: فكيف  فيه عيب 

الصغرى والكبيرة لم تتزوج بعد؟

لصعوبة  املدرسة  أترك  بأن  أمي  واقنعت  تدخلت  هنا 

فهمت  يالحقنا،  كان  من  هو  بأنه  عرفت  أن  بعد  الدروس، 

أمي معنى كالمي هذا. 

وجرى الزواج منه رغم معارضة األقرباء الذين فوجئوا من 

بي  يرغبون  كانوا  فأغلبهم  السرعة،  وبهذه  كان  كيف  األمر 

زوجة... كانت إجابة أمي حاسمة لجميعهم: إنه النصيب!

عشت مع أهل زوجي، رغم كثرة أفراد اسرته، كيف ال وهو 

الولد الوحيد ألمه بني ثماني شقيقات، وظيفته 

 واهتمامه بي طوال الوقت، بل إن دالله لي 
ُ

 االحظ حبه
ُ

كنت

أثار بعضًا من أخواته، فكانت أمه )رحمها الله( تدافع عنه 

وعني!

على  الوجوم   
ُ

رأيت أنجبتها  وحينما  األولى،  بطفلتي   
ُ

حملت

وجوه أهله، إذ كانوا يتمنون ولدًا يحمل اسمه، هذا ما سمعته 

منهم، وكان هو يدافع بشكل الفت للنظر. زادت املشاكل بيني 

وبني أهله، أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في جميع البيوت. ثم 

الثانية ألنجب بنتًا أخرى، كان يسكتهن بقولِه   للمرة 
ُ

حملت

)الحمد لله بنات يشبهن أمهن بالجماِل(! 

:
ً
أردفت )هـ ( بعد أن ارتاحت قليال

أن  الى  كانت امه راضية عني وتحب حفيدتيها بشكل كبير 

يجب!  لم  لكنه  باألمر،  ألخبره  رسالة  له  بعثت  الله..  توفاها 

اتصل به أقاربه والنتيجة واحدة: ليس هناك رد!

في  أنه  ليخبرونا  عمله  موقع  الى  ذهبوا  عنه،  السؤال  وبدأ 

إال  هي  وما  حامل،  بأنني  شقيقاته  أخبرت  وسيعود،  مهمة 

كثيرًا.   
ُ

شقيقاته فرحت  ولد،  الجنني  أن  وعرفنا  أيام  بضعة 

أمه،  وفاة  محزن،  األول  خبران:  ينتظرُه  كان  عاد  وحينما 

تمنينا  الجميع،  أفرح  الذي  الولد  مجيء  هو  مفرح  واآلخر 

جميعًا أن تكون أمه حاضرة لتشاركنا هذه الفرحة.

مضت سنتان على ذلك, ألحمل بطفٍل آخر.. وذهب الى عمله 

مرة أخرى، ومنها لم نرُه، إذ فقد هذه املرة بجد، انتظرناه 

دائرته  أخبرتنا  بغيابِه،  طفلي   
ُ

ولدت يأِت،  لم  لكنه   
ً
طويال

بفقدانِه.

األربعة  أطفالي  مسؤولية  وأتحمل  أزري  أشد  أن  علي  إذن 

بل  استحقاقاتِه،  على  للحصول   
ُ

سعيت وولدين(،  )بنتني 

 أفكر ببناء أرضِه، وهنا فكرت بالوظيفة ألساعد في 
ُ

وبدأت

ميزانية البيت التي أنهكها البناء.

ألتخلص  شبابيك  وال  أبواب  بال  الجديد  البيت  في   
ُ

وسكنت

من اإليجار،.

وليس  مختلفة  دراسية  مراحل  في  وأصبحوا  أوالدي  كبروا 

هناك خبر من والدهم، كان في عداد املفقودين.

كان أوالده الثالثة –األولون- يتذكرونه كصورة ضبابية، أما 

 به حينها، فيعرفه فقط من 
ً
الرابع الصغير الذي كنت حامال

خالل الصور.

وتالحقت األحداث تترى، كل حدث يأخذ جزءًا من صحتي 

ومشاعري التي أخمدت سنوات شبابي وأنوثتي التي ضاعت 

بفقدان زوجي.

في يوٍم ربيعي، وأنا أذاكر ألوالدي، طرق بابنا ألجد شقيقة 

على  استدلت  بأنها  لتخبرنا  قانونية،  تعمل  التي  زوجي، 

شقيقها، طرنا فرحًا و: متى يأتي، كانت هي صرختنا جميعًا!

أجابت: عن قريب....

عامًا،  عشر  سبعة  غيابه  على  مضت  فقد  بأفكاري،   
ُ

شردت

سيجد اطفاله قد كبروا وقد ضحك الشيُب برأسي...و...و....

 قد خط الزمن على 
ً
 كهال

ً
وجاء هذا اليوم، استقبلناه رجال

وعن  الوطن  عن  الغربة  وأنهكته  واضحة،  خطوطًا  وجهه 

من  يعرفون  ال  مكانهم  في  تسمروا  فقد  اوالده  أما  األهل، 

هذا، هل هو والدهم الذي يتذكرونه في الصور أم هو رجل 

مشرد وجد ضالته أخيرًا؟!

أو سجينًا  أين كان محتجزًا  يقل  لم  مضت األشهر سريعة، 

أو أسيرًا، لم يقل شيئًا وكأنه يخاف من أمر مرعب محدق 

به، كان يحب الجلوس صباحًا أمام الباب، وفي يوم سمعت 

صوت إطالقات نارية كثيفة، خرجت مسرعة ألتبني األمر.. 

أرقام  بال  سوداء  سيارة  فرت  بينما  بدمائِه  يسبح  وجدته 

بسرعة جنونية..

تمِض  ولم  وملاذا؟  ؟ 
ْ

من أعرف  ال  وأنا  واملارة  الناس  تجمع 

على عودتِه سوى بضعة أشهر....

  

قارئي العزيز قل لي ماذا أفعل، 
وهل تريد سماع المزيد؟ ربما في 

حلقة أخرى سوف أكمل لكم 
مأساة حياتي!!
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باملبالغة  الكالم  )تمليح(  أنواع  من  نوعًا  أو  نكتة،  إنها  ظننت  األمر  بداية 

أسّر  كوكل  من  إستفسرت  حني  ولكن  التضخيم،  و  املزاح  ألغراض  املحببة، 

لي بأن ما سمعته صحيح مئة باملئة، وقد ورد على لسان أكثر من مصدر ومن 

منع  الى  دعا  املحافظات  إحدى  في  املسؤولني  أحد  ان  بل  محافظة،  من  أكثر 

الدولة دعا  الدرونات في األسواق، وعلى غرار حصر السالح بيد  بيع وشراء 

لحصر الدرون بيد الدولة وأجهزتها املختصة، وآخر األخبار تشير بأن إحدى 

املحافظات تدرس خيار التشويش لتعطيل عمل املسيرات املارقة.

مهمة  وإناطة  العشائرية  النزاعات  في  املسيرات  زج  بسبب  هذا  كل  حصل 

)الدكة(  تكون  أن  أجل  من  الدرون،  لكاميرا  الخصم  تحصينات  استكشاف 

الدرونات مهام  يتعد استخدام  فاعلة ومؤذية، ولغاية إعداد هذه الرسوم لم 

التصوير واالستطالع واالستفزاز، وهذا أمر جيد لكنه ال يبشر بخير، جيد ألن 

مهمة املسيرات اقتصرت على الدعم اللوجستي ولم تسهم بالرمي والتدمير 

تراوده  أن  يمكن  اليوم  الكاميرا  يضع  من  ألن  بخير،  واليبشر  مباشر،  بشكل 

فكرة وضع شيء آخر أشد فتكا من الكاميرا في يوم الحق..ويا خبر بفلوس..!

هل تنتهي النكتة عند هذا الحد الكوميدي، املضحك املبكي، أم إنها ستتدحرج 

بالدرونات،  خاص  )مشجب(  عشيرة  كل  لدى  ويصبح  الثلج  كرة  مثل 

ومختصون بصيانتها وتوجيهها، وتطوير قابلياتها التصويرية ) أو التدميرية( 

السمح الله.

هل تنتهي النكتة عند هذا الحد أم إن التنافس وسباق )التسلح( باملسيرات 

بني العشائر املتخاصمة سوف يشتد في االقبال على استيراد أفضل الدرونات 

من حيث التقنية واختراق )رادارات( الخصوم!

أتمنى أن تنتهي، وال نسمع بها ثانية، ألنها ببساطة.. نكتة مبكية!

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

قتل شاعر أطفال..!
   كان أمرًا غريبًا بالنسبة لي، فلم يكن من العسير في بغداد، وقتها، اقتناء ما هو أكثر قيافة من 

مظهر صاحبي الطيب، فما السر وراء هذا اإلهمال وهذه الصعلكة في املظهر؟!

   ذكر لي أنه قرأ لي ما نشرته، وراح يثني على مجلة األطفال السورية )أسامة(، وأنه تعلم الكثير من 

ابها، ووجه لي مالحظة بأنه الحظ تأثري أدبيًا بزكريا تامر، وراح يحدثني عن محبته لكتابات 
َّ

كت

هذا املعلم السوري، وأنه سعيد بأن نقل إليه أحدهم أن ِشعره للكبار والصغار قد أعجبني على ندرة 

املنشور منه    لم تمر دقائق حتى كنت مفتونًا بتلك الطيبة التي تنضح من ذلك الشاب، بل بدا بهيئته 

ة ملكية في نظري، فطالت جلستنا، واسترسلنا في أحاديث شتى. 
َّ
البائسة كأنه يلبس حل

   حدثني أنه معلم يحب األطفال، ومسحور بعاملهم، وأنه يعيش أجمل ساعات يومه معهم، وتدهشه 

رسم  التالميذ  أحد  ان  لي  فذكر  األشياء،  عن  وتعبيراتهم  إحساسهم  وطريقة  األطفال  خياالت 

قمرًا أخضر في دفتره، وملا سأله: هل لون القمر أخضر؟ أجابه الطفل: نعم.. هذا لون القمر عندنا 

في )العمارة(.    أذكر أن مالمح صاحبي قريبة إلى أن تكون قريبة من صورة املسيح كما هو في 

الرسوم، لكن بعينني لعلهما قريبتان من الرمادي الفاتح، يبرق منهما إباء، بل تبدو شجاعة تتالمح 

في نظراته العذبة، ووجه تغلب عليه صفرة شاحبة، فيها ظالل جنوبية حزينة.

أظنها الزيارة الوحيدة التي لم تتكرر.   كان هذا الشاب اللغز بالنسبة إلي هو صاحب كلمات األغنية 

املشهورة التي يسمعها كل العراقيني يوميًا لشاعر مغمور في برنامج األطفال في إذاعة بغداد بألحان 

 .
ْ

/ حمامتان
ْ

.. طارت
ْ

نا طارت
ِّ
/ ومن أكف

ْ
/ فراشتان

ْ
ت ..حطَّ

ْ
ت الخالد حسني قدوري: على شفاهنا حطَّ

.
ْ

أماُه يا بالدنا/ نهراك في صدورنا/ قالدتان

في  له  ثانية  قصيدة  مع  اخترتها  والتي  الجميل(  )الوطن  املميزة  القصيدة  صاحب  أيضًا  وهو     

موسوعتي )ديوان الطفل العربي( وتقول بعض كلماتها:

 
ٌ

ت سحابات / مرَّ
ْ

ي على العراق  عن أدفأ األشجاْر/ قال لها: حطِّ
ْ

/ تساءلت
ْ

ت حمامات على األوراق مرَّ

 عن أعذب األنهاْر/ قال لها: املاء في بغداْد
ْ

على األوراْد/ تساءلت

النظر هذه الشفافية والرقة في  للكبار أيضًا، وتلفت  رًا جدًا 
ِّ

   لكن ذلك الشاب كان شاعرًا مبش

التكثيف، ومشحونة باألمل والخيال والطفولة  التي نشرها تبدو شديدة  طريقة تعبيره، فقصائده 

والحياة واملوسيقى، كما نالحظ في قصيدة )األغنية(: 

؟/ األسراْر/ تقضم دقات 
ْ

تزدهر األسراْر/ عند حواف القلِب/ -هل امتأل الصدر بأنفاس األغصان

القلْب/ -هل نادت فيروز طيور الورواْر؟/ من بني شقوق املذياِع/ تسيل األسراْر.

 /
ْ

القطرات الصخِر/  إلى  ويسوقون  األشجاْر/  قلوَب  يشوون  هاهم/  طى(:    
ُ
)الخ قصيدة  في  كذلك 

.
ْ

 الكلمات
ُ

هاهم/ يلقون ِقباع البرِد/ على الزهِر/ فتذبل أجفان

   في بلد تكون أرواح الناس رهائن في أيدي سلطة غاشمة ومطلقة، لن يكون صعبًا إزهاق حياة 

مواطن، حتى لو كان مبدعًا كبيرًا، أو بشارة بمبدع كبير.

   اختفى صاحبي تمامًا، ولم أعد أسمع عنه وال أقرأ له، ماعدا تلك املقدمة العذبة لبرنامج األطفال، 

فيما بعد عرفت، مصعوقًا، أن صاحبي قد أعدم عام 1982، ولم يجرؤ حتى أخوه أن يبلغنا بذلك، 

مع أنه كان ممن ينشرون قصائد لألطفال أيضًا، وقسم وافر منها في مديح السلطة التي قتلت أخاه.

   من أقسى الجراحات التي ظلت تعيش في قلبي صورة ذلك الشاعر الذي التقيته، وحمل كل تلك 

الطيبة واملوهبة، فهرسته الوحشية وسحقه الطغيان!

الشهيد غازي  الشاعَر  بليدة،  وبعبثية  فيه بخاصة،  كله، وشعر األطفال  العراق  لقد خسر  نعم..     

اي الفهد.  دوَّ

بيان الصفدي

   لم تكن قد مضت علي سوى 

سنة تقريبًا بعملي في "مجلتي 

واملزمار"، وقد نشرت خاللها 

قصائد وقصصًا عدة، وإذا بشاب 

يسأل عني، كان يماثلني في 

العمر، صافحني بهدوء وتهذيب، 

فني بنفسه بشيء من  وعرَّ

الحياء، فقدمت له كرسيًا في 

مواجهتي.

   كان وجه الشاب يشع بالطيبة 

واألنس واملحبة، مع مسحة من 

خجل جميل، لكن بؤسًا واضحًا 

قفز في وجهي من خالل هيئة 

ذلك الشاب: قميص بسيط غير 

مكوي، وبنطال عتيق مثقوب 

في أكثر من مكان، وحذاء غير 

مصبوغ شبه باٍل!
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