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يوسف المحسن ــ "الشبكة"

بغداد ـ الشبكة

بحيرة  مياه  جفاف  أسباب  خبراء  أرجع 

نتيجة  وليست  بشرية"،  "أعمال  الى  ساوة 

الجفاف  أن  الى  مشيرين  طبيعية،  ظروف 

وصل الى عني املياه املوجودة في البحيرة.

وقالت الدكتورة صوفيا جبار لـ "الشبكة" إن 

جفاف  تؤكد  التقطت  التي  الجوية  "الصور 

البحيرة، وإن االنحسار وصل الى عني املياه 

 أن "األسباب 
ً

املوجودة في وسطها." مؤكدة

بشرية  هي  يحصل  ما  وراء  تقف  التي 

االستنزاف  تمثل  وزراعية(،  )صناعية 

أن  الى  مشيرة  الجوفّية."  للمياه  الجائر 

والصناعي  الزراعي  النشاط  في  التوسع 

هو  مسبقة،  خّطة  وبال  الضوابط،  خارج 

ما أثر على مخزون املياه الجوفية وبالتالي 

جفت البحيرة.

رزاق  وسام  الدكتور  رؤية  معها  تتطابق 

البحيرة  انحسار  أسباب  عن  مطشر 

"إن  قال  إذ  أسماه-  -كما  الدراماتيكي 

أسباب  الى  بصراحة  أشار  عد 
ُ
امل التقرير 

ارتبطت  طبيعية،  وليست  بشرية، 

باالستنزاف الهائل للمياه الجوفية."

أن  حنوش  علي  الدكتور  ذكر  جهته،  من   

البحيرة  من  القريبة  السماوة  "مملحة 

تنتج 200 ألف طن من امللح الخام سنويًا، 

وهي بذلك تستهلك مياهًا كثيرة والبد من 

مراجعة الجدوى االقتصادية وتقنني عملية 

سحب املياه."

قادر  "العراق  إن  اقتصادي  خبير  قال 

للمنتجات  مصدرة  دولة  الى  التحول  على 

الزراعية، وهو أمر يخيف الدول املجاورة." 

ما  الوسيط،  املصرفي  النظام  أن  مبينًا 

بني البنك املركزي واملستثمر، يشكل عقبة 

أساسية في وجه تطور االستثمار.

 فقد أكد الخبير االقتصادي محمد العبيدي 

لـ " الشبكة" أن "بيروقراطيات االستثمار في 

العراق مملة، وأن املستثمر املحلي يصطدم 

وعدم  واملصاعب،  بالبيروقراطيات  عادة 

وجود التسهيالت التي تذلل عمله, والسيما 

القصور الواضح في النظام املصرفي."

من  الحقيقي  الدعم  "غياب  الى  وأشار 

الستراتيجي،  للمزارع  الزراعة  وزارة  قبل 

الصناعات  او  الحيوانية،  الثروة  مربي  او 

ربما  نفسه  يجد  باملزارع  وإذا  الغذائية، 

يبدل رأس املال مقابل املنتج، أي أنه ال توجد 

الكبرى  "االقتصاديات  أن  مبينًا  أرباح." 

 عالقة ظل سياسية، لكن 
ً

تقف خلفها عادة

 هو أن املستثمر املحلي غير مرغوٍب 
ُ

ما ملسته

فيه."

االنتقال  على  قادر  "العراق  أن  على  وشدد 

للمنتجات  املصدرة  الدولة  مرحلة  الى 

للمنتجات  سوقًا  كونه  من   
ً
بدال الزراعية 

يخيف  امر  وهو  مجاورة،  لدول  الزراعية 

تلك الدول."

حديد  لسكك  العامة  الشركة  عام  مدير  أكد 

العراق طالب الحسني، على أن الشركة جادة 

العراق  بني  السككي  الربط  مشروع  تنفيذ  في 

وتركيا.

وأوضح الحسني لـ " للشبكة" أن الشركة وقعت 

التصاميم  لوضع  إيطالية  شركة  مع  عقدًا 

وكذلك  الحديد،  السكك  بخطوط  الخاصة 

تبدأ  التي  الحديثة  للقطارات  السككي  الربط 

الى   
ً
وصوال وبغداد،  بالبصرة  مرورًا  الفاو  من 

الحدود التركية بطول 1200 كم.

كافة  إنجازها  التخطيط  وزارة  أعلنت 

بإجراء  الخاصة  اللوجستية  اإلجراءات 

الذي  للسكان،  العام  التعداد  عمليات 

الحالي،  العام  نهاية  إلكترونيا  سيجري 

يشير  الذي  الحقل  رفعت  أنها  مؤكدة 

إقليم  حكومة  من  بطلب  القومية  الى 

كردستان. 

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حمادي 

"الوزارة  إن  الشبكة"،  "مجلة  لـ  جوهان 

الخاصة  اللوجستية  التفاصيل  أنجزت 

بالتعداد العام للسكان كافة مع توفير كل 

عمليات  إلنجاح  الخاصة  املالية  النفقات 

إقليم  سيشمل  أنه  والسيما  إجرائه، 

كردستان، وألول مرة منذ العام 1987".

 وأضاف أنه "من املتوقع أن يبدأ انطالق 

عمليات التعداد العام نهاية العام الحالي، 

وبإحداثيات  إلكترونيًا،  سيكون  الذي 

املعلومات."  تقاطع  ضمان  مع  سريعة 

مبينًا أن "سبب تأخر إجراء التعداد خالل  

إقليم  إلصرار  يعود  السابقة  السنوات 

كردستان على عدم ذكر القومية   )عربي 

، كردي(، الذي يرون فيه صبغة سياسية .

كبيرة.  أضرار  الى  والحّمار  الحويزة  هوري  تعرض  عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 

مشيرة الى أن  انخفاض مناسيب املياه املغذية لهما ربما يتسبب بالجفاف .

نهر  مجرى  قطع   " إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  ذياب  عون  املائية  املوارد  وزارة  مستشار  وقال 

الى  أديا  الحويزة  لهور  الداخلية  املياه  تغذية  اإليراني، ومحدودية  الجانب  الكرخة من 

تعرضه ألضرار كبيرة ".

وأضاف أن "هور الحّمار هو اآلخر يعاني 

املياه  محدودية  بسبب  املشكلة  نفس  من 

إطالقات  شح  عن  الناتجة  اليه،  الواردة 

أن  مبينًا  التركي."  الجانب  من  املياه 

تحويل  على  مؤخرًا  أقدمت  "الوزارة 

في  العام  املصب  مياه  من  بجزء  تغذيته 

من  الحد  لضمان  الخميسية  منطقة 

االضرار".

أسباب بشرية أدت إلى جفاف 
بحيرة ساوة

العراق قادر على التحول إلى 
دولة مصدرة للمنتجات الزراعية
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مجلة الشبكة العراقية

يستعيد العراقيون في التاسع من نيسان حدثني مهمني ال يمكن 
الفصل بينهما في ضمائر املاليني، هما سقوط نظام صدام الدكتاتوري، 

واستشهاد املرجع الديني آية الله محمد باقر الصدر قدس سره.

المرجع محمد باقر الصدر  المرجع محمد باقر الصدر  
لم يستوعبه محبوه.. لم يستوعبه محبوه.. 

لم يتركه مبغضوهلم يتركه مبغضوه

أحد  أثار  الذكرى  هذه  مع  وبالتزامن 

الصحفيني محبي السيد الشهيد الصدر، 

للبلد  الديمقراطي  املناخ  استغل  عندما 

ومفكر  ديني  لرمز  بالغة  إساءة  لتوجيه 

وطني، قوبلت باستنكار كبير.  

لنهج  واملقارع  املضاد  النهج  الصدر  ل 
ّ
مث

على  القائمني  القمعي  ونظامه  صدام 

يقدم  حيث  فمن  والهمجية،  االستبداد 

الصدر رؤية إسالمية غير تقليدية  في حل 

واالجتماعية،  االقتصادية  األمة:  أزمات 

ومحنته  الشعب  ظروف  تستوعب 

التي فرضت عليه، فإن نظام  واملتغيرات 

وافدة  شوفينية  أفكار  إلى  يستند  صدام 

لبناء جمهورية الرعب الدموي.

طروحات واقعية

مفكرون  قدمها  التي  األفكار  وبخالف 

بالترف  طروحاتهم  وصفت  وفالسفة، 

اتسم  الصدر  الشهيد  فكر  فإن  الفكري، 

شاملة   
ً
حلوال وقدم  والحيوية،    بالواقعية 

واألنظمة  الناس  ملشكالت  وناجعة 

األفكار  هذه  وجدت  وبينما  الحاكمة. 

فإنها غدت  املثقفني،  أوساط   بني 
ً
تفاعال

مصدر تهديد لنظام صدام اإلجرامي.

بعد  الناس،  يتطلع  أن  الطبيعي  من  وكان 

للعودة  ونهجه،  وفكره  صدام  سقوط 

نبراسًا  ليكون  الشهيد،  اإلمام  فكر  الى 

للمتصدين إلدارة الدولة، ونهجًا في بناء 

منظومتها الجديدة التي تنهل من بحر ال 

اإلنسانية  والقيم  الطروحات  من  ينضب 

واملعالجات التي تركها الشهيد لحل أعقد 

دولة  لبناء  املتطلعني  تواجه  التي  املسائل 

حديثة حرة.

الصدر  الشهيد  وفلسفة  فكر  ظل  فقد 

الرغم  على  الناس،  ضمير  في  راسخني 

التي  املستمرة  التشويه  محاوالت  من 

تحاول النيل من هذه الشخصية العبقرية. 

األعداء  من  لتأتي  كانت  ما  اإلساءة  لكن 

تشخيص  يسهل  ممن  والحاقدين، 

فكر  وأتباع  محبو  كان  لو  نواياهم، 

أحسنوا  قد  الشهيد،   الصدر  وعبقرية 

للخط  وتمثيلهم  التزامهم  عن  التعبير 

محمد  الشهيد  إليه  دعا  الذي  الفكري 

وفي  عليه،  الله  رضوان  الصدر  باقر 

فلسفته التي رسمت مالمح بناء منظومة 

تأمني  وضعت  التي  األمة،  وقيادة  الحكم 

واالجتماعّية  الفردّية  الحياة  متطلبات 

لإلنسان بشكل متوازن مع االهتمام ببناء 

الدولة.

عقول االجيال

 ،
ً
مثال والتعليم،  التربية  ميدان  ففي 

بشكل  التدريس  مراحل  جميع  عن  تغيب 

ورؤيته  الشهيد  لفكر  إشارة  أية  محير 

على  كان  فكر  وهو  الحياة،  في  ومنهجه 

يعملوا  أن  الخط  لهذا  واملنتمني  املحبني 

ليضيء  األجيال  عقول  في  غرسه  على 

لهم طريق الحياة، وليستلهموا من تاريخ 

إيمانهم  العطرة مايعزز  الشهيد وسيرته 

السيد  طرحها  التي  والرؤى  باألفكار 

فيها  كانت  عامًا  عشر  الشهيد.تسعة 

السيد  بفكر  املؤمنة  اإلسالمية،  القوى 

لألمة  الكثير  تفعل  أن  بإمكانها  الشهيد، 

والشعب، ولبناء الدولة واإلنسان وترسيخ 

تستلهم  وأن  واإلنصاف،  العدالة  قيم 

الصعوبات  لكل  الحلول  الشهيد  فكر  من 

البالد  مسيرة  تواجهها  التي  والتعقيدات 

الى  ونظامها الديمقراطي الذي يتعرض 

هزات عنيفة داخلية وخارجية.

بوضع  كفيلة  الشهيد  السيد  أفكار  كانت 

منظومة  في  خطير  انحدار  لوقف  حلول 

الشعارات  كل  تكفي  ال  املجتمعية،  القيم 

التي ترتفع هنا وهناك ملعالجتها، من دون 

عمل حقيقي يستلهم فكر الشهيد الصدر 

وقيمه التي أرادها أن تعالج الواقع، ال أن 

تظل علمًا من دون مشروع عمل. 

نتساءل:  أن  البديهي  من  فإن  -ولهذا، 

الشهيد  وطروحات  أفكار  وجدت  هل 

التي  العميقة  ورؤيته  التغييرية،  الصدر 

استهدفت إعادة النظر في عموم املعارف 

اإلنسانية والدينية، على وجه الخصوص، 

طريقها الى واقع الحياة؟ هل وصلت الى 

السيد  محبو  ساهم  هل  العراق؟  شباب 

في  تدريسي  منهج  الى  بتحويلها  الشهيد 

العمل  ميادين  وفي  العراقية  الجامعات 

في املؤسسات املختلفة؟ 

 
ً
أوال تنبع  أن  ينبغي  الصدر  رمزية  إن 

التي  العظيمة  القيم  بتلك  التمسك  من 

حملها وأراد من خاللها أن يغير املجتمع، 

زمن  مشروع  يكن  لم  الفكري  فمشروعه 

ووقت معني، بل هو مشروع حياة ومشروع 

قيم  يستنهض  وإنساني  اجتماعي  نظام 

اإلنسان ويدعم إيمانه ويحفز فيه أدوات 

مؤمنًا  إنسانًا  منها  تجعل  التي  التغيير، 

ومخلصًا  وبلده،  مجتمعه  بناء  في   
ً
فاعال

لقيمه األخالقية.

الثانية  شهادته  ذكرى  وفي  لهذا،    

هل  حاضرًا:  السؤال  يظل  واألربعني 

نجحنا في نشر فكر الشهيد؟ وهل صنعنا 

استشهد  التي  القيم  بوعي   
ً
حامال  

ً
جيال

من أجلها الصدر؟

محمد  الشهيد  املجرمون  يقتل  لم   

لوال  عليه(،  الله  )رضوان  الصدر  باقر 

فلسفته  ومن  العظيم  فكره  من  خشيتهم 

لهذا  البناءة،  طروحاته  ومن  العميقة 

غيرهم  من  أولى  هم  الشهيد  محبي  فإن 

في نشر هذه األفكار، علومًا وسلوكًا، وأن 

وقت،  أي  من  اليوم  إليها  أحوج  شبابنا 

الوافدة  األفكار  من   
ً
سيال تواجه  واألمة 

والشاذة عن مجتمعنا وقيمنا.

الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

في الذكرى الـ42 الستشهاده
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

- في أية ممارسة، وفي أي عمل، يمكننا أن 

نتلمس طريقًا الى مبادئ الصدر الخالدة 

االجتماعية  العدالة  تحقيق  في  ورؤيته 

الطواغيت  ومواجهة  الشامل  واإلنصاف 

نصرة للفقراء واملحرومني.

سيرة ومسيرة

تولد  الشهيد  املرجع  الى  اإلساءة  إن   -  

لكن  نكرانهما،  يمكن  ال  وأملًا  غضبًا 

سيرة  من  النيل  في  دومًا  فشلوا  األعداء 

من  بكثير  أدنى  فهم  الصدر،  ومسيرة 

مبدئيته وطهارته ووطنيته وإنسانيته، بل 

الصدر،  للسيد  إساءة  من  يحدث  ما  إن 

من  النيل  لفصول  مكملة  حلقة  هي  إنما 

املرجع العظيم ومن فكره الخالد.

فكر  ننقل  أن  املهم  من  فإن  ولهذا   -

أبنائنا  الى  الشهيد  وفلسفة  وعبقرية 

وكمعيار  وممارسة،  سلوك  الى  لتتحول 

تختلط  عندما  الخنادق  بني  ما  للفصل 

الشهيد  محبي  وعلى  األلوان،  عليهم 

نشر  على  يعملوا  أن  ملسيرته  واملنتمني 

فكر السيد الشهيد في كل ميدان، سلوكًا 

.
ً
وعمال

األجيال،  ذاكرة  في  نرسخ  أن  املهم  من 

الذين لم يعيشوا مرارة الظلم  والهمجية 

لنظام  واالنتهازي  الشوفيني  والسلوك 

التي  للرموز  االنتماء  معنى  صدام، 

عظيم  فكر  وأي  النظام  ذلك  قارعت 

حري  الدموية،  سلطته  جبروت  أرهب 

الصدري  املنتج  درر  من  نستلهم  أن   بنا 

بطريقة  والعملي  النظري 

الى  الفكر  مرحلة  من  تنقلها 

سمة  تصبح  بحيث  الثقافة، 

الذين  حياة  مفردات  تلون 

وينتصرون  بها  )يتعقلنون( 

لها.

خليل  صائب  الكاتب  يقول 

باقر  محمد  السيد  كتاب  إن 

مليء  "اقتصادنا"  الصدر 

إدهاشًا  األكثر  لكن  مدهش،  هو  بما 

املفكر  إلدراك  بحثه،  )منهجية(  هو 

ولألمانة  تواجهه،  التي  الصعوبات  نوع 

الصدر  باقر  السيد  اتبعها  التي  الشديدة 

في بحثه، حتى إنك لتشعر أنه يخشى أن 

رأي  كل  في  حرف  كل  على  الله  يحاسبه 

يقوله، وليس ذلك غريبًا.

الشعور باملسؤولية

قواعد  فاستنباط   ،
ً
سهال األمر  وليس 

ميسرًا  ليس  اإلسالمي  االقتصاد 

قاله  أو  الله  أنزله  كتاب  في  ومجموعًا 

من  طويلة  جمع  عملية  هي  بل  النبي، 

الغالب،  في  موثوقة  غير  كثيرة  مصادر 

في  متناقضة  األحيان  من  كثير  وفي 

الباحث  يحدد  فكيف  استدالالتها، 

اإلسالمي موقفه منها؟

 
ّ

"إن الصدر:  باقر  محمد  السيد  يقول 

دراستنا  في  نمارسها  التي  العملية 

تختلف  اإلسالمي  االقتصادي  للمذهب 

الرواد  مارسه  الذي  العمل  طبيعة  عن 

اإلسالمي  ر 
ّ
فاملفك اآلخرون.  املذهبّيون 

وهو  وضعه،  تّم  )ُمنجز(  اقتصاد  أمام 

الحقيقي،  بوجهه  تمييزه  إلى  مدعو 

عن  والكشف  العام،  بهيكله  وتحديده 

بمالمحه  وإبرازه  الفكرية،  قواعده 

عنها،  التأريخ  غبار  ونفض  األصيلة، 

الزمن  كثافة  على  اإلمكان  بقدر  والتغلب 

الطويلة،  التاريخية  واملسافات  املتراكم 

التي  األمينة  غير  التجارب  وإيحاءات 

تطبيق  عملية  ـ  اسميًا  ولو  ـ  مارست 

طر الثقافات غير 
ُ
اإلسالم، والتحرر من أ

م في فهم األشياء، 
ّ
التي تتحك اإلسالمية 

وفقًا لطبيعتها واتجاهها في التفكير."

ملا  باملسؤولية،  الشديد  اإلحساس  إن 

دقة  ألهمية  وإدراكه  له،  بالتصدي  تطوع 

يبتسم  القارئ  تجعل  يقولها،  كلمة  كل 

هذا  شخصية  لجمال  وتقديرًا  امتنانًا 

الرجل، ويأسف الى ما آل إليه حال العلم 

في العراق، ويأسف في نفس الوقت على 

العملي،  تطبيقه  بإهمال  جهده  إضاعة 

والسيما في بلده العراق، كما كان الشهيد 

يأمل بال شك.

لهذا فإن من الطبيعي أن نتساءل لَم يغيب 

نعتمد  ال  ولَم  اليوم،  جيل  عن  الفكر  هذا 

ورؤيته  ومنهجه  الشهيد،  السيد  فكر 

كان  التي  الكبيرة  واملعارف  االقتصادية، 

متني  اقتصاد  لبناء  استلهامها  يمكن 

ومكني، ومجتمع قوي مؤمن.

الصدر  الشهيد  فكر  من  شبابنا  أين   

وفلسفته في بناء اإلنسان وتنظيم عالقته 

بالسلطة، وفي نظريته االقتصادية؟ 

وخالل الـ19 عامًا التي تلت سقوط نظام 

صدام حسني، مر العراق بمراحل عديدة، 

العمليات  إلى  الطائفية  الحرب  من  بدءًا 

القاعدة  تنظيمي  وظهور  اإلرهابية 

ثالث  وسقوط  اإلرهابيني،  وداعش 

اإلرهابية،  الجماعات  بيد  محافظات 

 إلى اندالع االحتجاجات في 2019. 
ً
وصوال

ومازال الناس يتساءلون لَم ال نلجأ 

الدولة  بناء  تواجه  معضلة  كل  في 

الصدر  وفلسفة  فكر  من  لنغرف 

عبور  على  يعنينا  ما  الشهيد 

األزمات.. مهما كانت خطورتها.

فثمة فكر عظيم ال ينبغي أن يظل 

حبيس الكتب أو تتداوله نخبة من 

منهج  يكون  أن  يجب  بل  الناس، 

بناء  فلسفة  مستوى  على  عمل 

اإلنسان واالقتصاد معًا.

ما بني اثنتني من أكثر 
محالت بغداد الشعبية، 
كانت رحلتي املدرسية 
األولى، وأعني بذلك 
محلتي )الرحمانية 

والجعيفر(، في النصف 
األول من خمسينيات 

القرن املاضي، ومدرستي 
هي الكرخ االبتدائية 
للبنني. وفي كل عام 

من أعوام ذلك النصف 
– كما في األعوام 

جميعها– يطل هالل 
رمضان ضيفًا تستقبله 
الناس بالفرح والدموع 

واألدعية.

نــــواعــــم

حسن العاني

هو  الفطر،  عيد  حلول  قبل  )الكليچة(،  إعداد  أن  تظن  طفولتي  كانت 

تحتفظ  متاعبها،  برغم  ذاكرتي،  أن  من  والبد  به،  االحتفاء  باب  من 

ومفهوم  املعجنات.  من  النوع  هذا  إعداد  في  الجماعي  العمل  بمشاهد 

نسوان  تلتقي  حني  )العونة(،  أي  )الفزعة(،  به  يراد  الجماعي  العمل 

إعداد  ينوي  الذي  املنزل  في  علنيًا  اجتماعًا  يعقدن  وكأنهن  الطرف 

)الكليچة(، وسبب الفزعة أن الكمية التي تجري صناعتها كبيرة جدًا 

والديني،  واإلنساني  األخالقي  العرف  كان  فقد  األحيان،  بعض  في 

على  املعجنات  صحون  توزيع  أي  الجيران،  بإطعام  يقضي  يومها، 

كثيرًا  العرف  وهذا  املشهد   هذا  تراجع  االسف  مع   – املجاورة  املنازل 

، عندما تجاوزت مرحلة االبتدائية، 
ُ

في العقود الالحقة –. وقد تنبهت

إلى أن أهم ما في ذلك التجمع النسوي – الذي يبدو بريئًا- هو الفرصة 

سن  بلغن  اللواتي  البنات  تمثله  األول  النساء:  من  لطرفني  الذهبية 

املشاركة  أبواب  على  وكأنها  نفسها  تهيئ  منهن  واحدة  فكل   – الزواج 

في  وهي  التجمع  الى  تحضر  حيث  املحلة(،  جمال  )ملكة  مسابقة  في 

ظهُر الكثير من األدب والرقة وحالوة اللسان، 
ُ

أبهى صورة، كما أنها ت

زيادة على إظهار أعلى درجات الشطارة والعافية واملهارة. أما الطرف 

الثاني فتقوده أمهات الشباب، من الذين بلغوا سن الزواج، لكي يخترن 

العروس األنسب لفلذات أكبادهن!!

كرهت  مثلما  الطفولية  املرحلة  تلك  في  شيئًا  كرهت  ما  بأنني  أعترف 

ابتكرت  بأنها  تفاخر  أسرة  من  انحدر  أنني  ذلك  وعلة  )الكليچة(، 

مصطلح )تحت خط الفقر(، وهو مصطلح مخجل لألنظمة، ويكشف 

عن مواجع املواطنني معها. وألننا تحت ذلك الخط، كانت والدتي قبل 

حلول العيد تصنع لنا )كليچة( من النوع املعروف باسم الـ )خفيفي(، 

)فطورنا(  هو  الخفيفي  وكان  الخ،  مبروش..  أو  تمر  حشوة  بدون  أي 

لبيضة  اشتهاًء  تتحرق  ونفسي  عديدة،  أشهر  مدى  على  الصباحي 

كانت  السماء  نجوم  وألن  أو..  عرب،  جبنة  أو  قيمر،  لقمة  أو  بالسمن، 

أقرب لي من هذا الفطور، فقد كنت كثير الزعل و)الطاليب(، وطاملا 

أخمدوا غضبي بالشتائم والصفعات العنيفة!!

تستفيق ذاكرتي اآلن على درس من دروس )الحياتية(، واملعلم يسألنا 

علينا،   
ً

راضية نجعلها  وكيف  )ماما(،  مع  تصرفنا  عن  تلميذًا  تلميذًا 

 ما معناه "إذا عملت ماما كليچة وقدمتها لنا فطورًا 
ُ

فلما جاء دوري قلت

صباحيًا فيجب ان نأكلها ونشكرها." وال أدري ملاذا )فطس( املعلم من 

- أن هذه هي عقدتي مع الخفيفي؟! مع إنني، 
ً
الضحك.. هل أدرك –مثال

والله العظيم، لم أخبره!! 

عقدة )الخفيفي(!
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من الدجاجة إلى العدس والملح!

سيسهم  أيضًا  وهذا  فقط،  الغذائية 

برفد املواطن باملواد الغذائية عن طريق 

وزارة التجارة"، مبينًا أنه "جرى تحريك 

نقص  بسبب  التجارة  وزارة  ضد  شكوى 

والفساد  نوعيتها  ورداءة  الغذائية  املواد 

وهذا  الوزارة،  مفاصل  في  املستشري 

يأتي ضمن الدور الرقابي للبرملان بشأن 

األمن الغذائي". 

وبشأن رفع أسعار املواد الغذائية مع قرب 

السالمي،  يوضح  رمضان،  شهر  حلول 

أن "هناك خطوات استباقية صدرت من 

شهر  خالل  االستغالل  لردع  الحكومة 

رمضان، وهي خطوات إيجابية نوعًا ما، 

الغذائية  املواد  استيراد  بدعم  وستسهم 

تسهيالت  الى  إضافة  تنافسية،  بأسعار 

املالية  للتحويالت  املركزي  البنك 

للتجار، فهي أيضًا ستخلق منافسة قوية 

األسعار  من  وستجعل  السلع  توفير  في 

معقولة خالل شهر رمضان".

وكان النائب األول لرئيس مجلس النواب 

حاكم الزاملي قد وعد، من خالل مؤتمر 

للمتالعبني  رادعة  بآليات  صحفي، 

املواطن،  وبقوت  الغذائية  املواد  بأسعار 

معتبرا أن ذلك "يعتبر استهدافًا للبالد."

القضاء  مجلس  وجه  اإلطار،  هذا  في 

القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  األعلى 

الغذائية  السلع  بأسعار  املتالعبني  بحق 

البضائع  احتكار  ظاهرة  ومعالجة 

املواطنني.  بقوت  املتالعبني  ومحاسبة 

القضاء،  ملجلس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

"الشبكة"،  تابعته  صحفي  بيان  في 

التحقيق  محاكم  وجه  "املجلس  أن 

األمنية  الجهات  مع  التعاون  بضرورة 

القانونية  اإلجراءات  التخاذ  املختصة 

الغذائية  السلع  بأسعار  املتالعبني  بحق 

البضائع  احتكار  ظاهرة  ومعالجة 

املواطنني  بقوت  املتالعبني  ومحاسبة 

رمضان  شهر  حلول  مع  بالتزامن 

املبارك."

ربيع الخبز.. يتجدد

وزارتي  تطمينات  من  الرغم  على 

املحصول  كميات  عن  والتجارة  الزراعة 

الستراتيجي،  خزينه  ومن  القمح  من 

باألمن  ومتخصصني  مراقبني  أن  إال 

الغذائي يرون أن العراق مشمول بدائرة 

تأثرت  التي  اإلقليم  دول  ضمن  الخطر 

في  الجنوني  الصعود  مع  ذلك  يتزامن 

متأثرة  الغذائية  املواد  بعض  أسعار 

بالحرب الروسية – األوكرانية، والسيما 

يعتبران  وأوكرانيا"،  "روسيا  البلدين  أن 

من  العديد  لتوريد  مهمني  مصدرين 

مفردات املواد الغذائية مثل القمح وزيت 

في  الوزراء  مجلس  قرر  فيما  الطعام، 

للمواد  حصتني  إطالق  الفائت،  آذار   8

فورًا  التموينية  البطاقة  في  الغذائية 

شهر  حصة  توفير  بإجراءات  والبدء 

رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة 

التموينية.

السوق ورمضان والبرملان

التخفيف  في  النواب  مجلس  دور  وحول 

من وطأة ارتفاع األسعار على املواطنني، 

السالمي  هادي  املستقل  النائب  يقول 

إن  "الشبكة"،  تابعته  صحفي  حديث  في 

على  مورس  كبيرًا  رقابيًا  ضغطًا  "هناك 

توزيع  عن  أسفر  مؤخرًا،  التجارة  وزارة 

املفترض  ومن  لوجبتني،  الطحني  مادة 

من  األخرى  الغذائية  املواد  توزع  أن 

تباعًا".  التموينية  البطاقة  مفردات 

مشروع  "هناك  أن  السالمي،  ويضيف 

للمواد  الطوارئ  مبالغ  لصرف  قانون 

مع دخول شهر رمضان املبارك، تشهد األسواق العراقية ارتفاعا في أسعار 
املواد الغذائية األساسية التي تدخل في مائدة الشهر الفضيل، مثل 

العدس والحبوب األخرى، إضافة الى الفواكه والخضار، على الرغم من 
محاولة التطمينات التي تسوقها الحكومة بوعود تجهيز املواطنني بسلتني 

إيفان الخفاجيغذائيتني قبيل وأثناء أيام رمضان املباركة.

المكرمات الحكومية الرمضانية ..      
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بني  الدائرة  بالحرب  مباشر  بشكل 

السوق  خبراء  ويلمح  وأوكرانيا.  روسيا 

الى االحتجاجات التي تفجرت في وسط 

ارتفاع  على  اعتراضًا  الناصرية  مدينة 

الطهو وسلع أخرى،  الخبز وزيت  أسعار 

املستوردة  املنتجات  أسعار  ارتفعت  إذ 

منذ   %50 إلى  تصل  بنسبة  أوكرانيا  من 

هؤالء  ويربط  هناك.  الحرب  بدأت 

الناصرية  في  األخيرة  االحتجاجات 

والسودان  مصر  من  كل  في  ومثيالتها 

ولبنان، محذرين من "ربيع خبز جديد" 

على غرار ماحصل في مصر عام 1977 

حزمة  آنذاك  الحكومة  أقرت  حني 

تخفيض  شهدت  اقتصادية  إصالحات 

املواد  أسعار  وارتفاع  الحكومي  الدعم 

الغذائية، فاشتعلت مظاهرات عنيفة في 

جميع أنحاء البالد أسفرت عن 70 حالة 

السيناريو  ذات  وتكرار  األقل.  على  وفاة 

عام 2011، إذ كان شعار )عيش ، حرية، 

الشعارات  أبرز  أحد  اجتماعية(  عدالة 

أزاحت  التي  املظاهرات  في  الشعبية 

حسني  األسبق  املصري  الرئيس  نظام 

مبارك خالل الربيع العربي.

األوسط  الشرق  ملعهد  تقرير  ويؤكد 

"أن  املاضي،  شباط  في  نشر  األمريكي 

بسبب  والغذاء  الطاقة  أسعار  ارتفاع 

أن  يمكن  وأوكرانيا  روسيا  بني  الحرب 

وانعدام  االحتجاجات  تجدد  إلى  يؤدي 

الشرق  في  عدة  بلدان  في  االستقرار 

أن  غير  إفريقيا".،  وشمال  األوسط 

االستشاري في املعهد الدولي للدراسات 

يرى  راين  جون  لندن  في  الستراتيجية 

اقتصادية  لضغوط  الناس  تعرض  أن 

ال  األوسط  الشرق  مناطق  في  شديدة 

كما  هائلة  صدمة  إلى  بالضرورة  يؤدي 

العربي  الربيع  انتفاضات  خالل  حدث 

في عام 2011.

ملح وعدس وكليجة

لرمضان طقوس متعددة تستوجب توفير 

وأخرى  معنوية  منها  خاصة،  أجواء 

بل  األفراد،  مستوى  على  ليس  مادية، 

إذ  أيضًا،  الحكومات  مستوى  وعلى 

وتراقب  الخيرية  املشاريع  بدعم  تقوم 

من  كثير  على  الضرائب  وتمنع  األسواق 

السلع، وغيرها من األنشطة التي تخدم 

الجوار،  دول  بعض  تلجأ  فيما  املواطن. 

أو  الخيرية،  األسواق  الى  مثال،  كسوريا 

تعد  التي  الشعبية  التسوق  مهرجانات 

مثل  تنظم  إذ  سوريا،  في  سنويًا  تقليدًا 

هذه املهرجانات بشكل سنوي في الفترة 

التي  رمضان،  شهر  قدوم  تسبق  التي 

مستلزماتهم  معظم  فيها  الناس  يجد 

واحتياجاتهم ولكن بأسعار مخفضة عن 

األسعار السائدة في السوق.

الحصار  مرحلة  أعقبت  التي  الفترة  في 

الدولية  املنظمة  فرضته  الذي  الدولي 

آب  في  الكويت  غزو  إثر  العراق  على 

العراقيون على "مكرمات"  1990، إعتاد 

الرئيس، التي غالبًا ما تكون مادة دسمة 

للسخرية املّرة بني الناس، وامتدت هذه 

تشكلت  التي  الحكومات  الى  "املكرمات" 

بعد التغيير الذي أحدثه الغزو األمريكي 

للعراق في نيسان 2003.

دجاجة صدام

وفي  املنصرم،  القرن  تسعينيات  في 

العراقيون  إعتاد  الحصار،  "رمضانات" 

اإلخبارية  النشرات  ضمن  يستمعوا  أن 

خطابية  وبلغة  الرسمي،  للتلفزيون 

غالبًا  التي  الرئيس،  مكرمة  عن  "ثورية" 

ما تكون كيلو عدس أو دجاجة لكل عائلة 

الطحني  من  كيلوغرامات  بضعة  أو 

في  الرئيسة  املادة  يشكل  الذي  األبيض 

"الكليجة"،  املسمى  العيد  كعك  صناعة 

عليه  العراقية  العائلة  تحرص  والذي 

ظروفها  كانت  مهما  رمضاني  كطقس 

املعيشية صعبة. 

دجاجة  الضرورة"  "القائد  وزع  وحني 

بال  الدجاجة  كانت  عراقية،  أسرة  لكل 

رقبة و بال أجنحة، وصار العقل الجمعي 

رسالة  بأنها  بالخفاء  يتندر  العراقي 

يطير  طير  ال  بأن  "القائد"  من  مبطنة 

القدرة  لك  ليست  بمعنى  العراق،  في 

والرقبة  العراقي  أيها  الطيران  على 

رأسه  يرفع  من  أن  تعني  املقصوصة 

"املكرمة  دجاجة  رقبة  نقص  كما  نقّصه 

العظيمة".

السابق  الوزراء  مجلس  رئيس  عهد  وفي 

مادة  وزعت  املهدي،  عبد  عادل  السيد 

مائدة  على  أساسية  مادة  وهي  العدس، 

العراقيني الرمضانية، بكمية نصف كيلو 

التموينية،  البطاقة  مفردات  مع  غرام 

وكمفردات  ككمية  العطب  أصابها  التي 

غذائية، حينها تداول العراقيون سلسلة 

قراصنة  ان  أبرزها،  لعل  النكات،  من 

على  استولوا  الشقيق  الصومال  من 

العدس  بمادة  محملة  البحر  في  باخرة 

يفي  أن  أجل  من  العراق،  الى  ووجهوها 

رئيس الحكومة عبد املهدي بالوعد الذي 

وهي  رمضان  بمكرمة  للعراقيني  قطعه 

املستورد  العدس  من  غرام  كيلو  نصف 

لكل عائلة عراقية.

املّرة،  العراقيني  سخرية  من  زاد  ومما 

التي  فيها  املبالغ  االحتفالية  الطريقة 

املهدي  عبد  السيد  حكومة  بها  سوقت 

تلك "املكرمة". فقد أعلنت وزارة التجارة 

الوزراء  مجلس  موافقة  عن  حينها 

غرام  كيلو  نصف  إضافة  على  العراقي 

من مادة العدس ضمن مفردات البطاقة 

العامة ملجلس  التموينية، وأكدت األمانة 

تأتي  اإلضافة  هذه  أن  بيان،  في  الوزراء 

التموينية  البطاقة  تخصيصات  من 

توزيعها  لغرض   2019 بموازنة  املثبتة 

مفردات  ضمن  وذلك  املواطنني  على 

البطاقة التموينية لشهر رمضان. 

أما في العهد الحالي، عهد رئيس مجلس 

فإن  الكاظمي،  مصطفى  السيد  الوزراء 

باشرت  الذي  العراقية  السلة  مشروع 

الحصة  عن  كبديل  بتفعيله  الحكومة 

الى  مفرداته  وصلت  الذي  التموينية، 

ما-  حد  -الى  ف 
ّ
خف فإنه  مفردات،  سبع 

الغذائية  املواد  تدبير  تكاليف  وطأة  من 

الضرورية للعائلة العراقية، والسيما إذا 

وعدها،  بتحقيق  الحكومة  التزمت  ما 

كانت  أن  بعد  شهريًا  السلة  تلك  ووزعت 

كل  بمعدل  توزع  التموينية  الحصة 

مادة  توزيع  خبر  تسريب  أن  إال  شهرين. 

وضع  الغذائية  السلة  مفردات  مع  امللح 

الشعبي  التهكم  دائرة  في  الحكومة 

وزارة  أن  من  الرغم  على  مجددًا، 

التجارة نفت خبر توزيع امللح.

وبعيدًا عن األجواء الرمضانية والحصة 

تسمياتها،  اختلفت  مهما  التموينية، 

واملواطنني  االقتصاديني  الخبراء  فإن 

توزيع  استمرار  أن  يرون  سواء،  حد  على 

فشل  عن  تعبير  هو  التموينية  الحصة 

أبسط  توفير  في  املتعاقبة  الحكومات 

للعراقيني،  الكريم  العيش  مقومات 

التموينية  البطاقة  فكرة  تزامنت  إذ 

فرض  الذي  االقتصادي  الحصار  مع 

القرن  تسعينيات  مطلع  العراق  على 

من  العراق  تخلص  أن  وبعد  املاضي، 

أن  لزامًا  أصبح  املرحلة،  تلك  تبعات 

مقدراته العراقي  الشعب   يستعيد 

والعيــــش  باألمان  لينعم  وثرواته   

الرغيد. 
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 طبيعيًا عّما تدرُه آبار 
ً
نحن ال نملك بديال

النفِط الخام ووارداتِه التي تمّول قاصة 

بيئتنا  أن  علمًا  مواطنيها،  ورزِق  البالد 

استثماِر  على  قادرة  بمواردها  الدسمة 

تبعاتها  وتحويل  العاملية  األزماِت  تلك 

بمساحاٍت  العالِم  مداِر  على  السلبية 

توفرت  لو  فيما  حيوانية  وثرواٍت  زراعيٍة 

ستراتيجية  وخطط  وطنية  إرادات 

صادقة.

كيفيِة  عن  مدروس  اقتصادٌي   
ٌ
مشروع

الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  األمن  تحقيق 

في ظِل تحديات مستقبل النمو الصناعي 

العزيز،  بلدنا  في  والحيواني  والغذائي 

املهندس  االقتصادي  الخبير  قدمه 

العبيدي، الحاصل على شهادِة  د.محمد 

البكالوريوس في هندسِة مشاريِع الثروة 

التهوية  نظم  في  واملاجستير  الحيوانية 

ودورها في التربيِة الحيوانيِة والدكتوراه 

املستدامة  والتنمية  الذاتي  االكتفاِء  في 

أوروبيٍة وعربيٍة  دولٍة  أكثِر من  وعمل في 

والزراعي  الغذائي  األمن  مجال  في 

 تجارب نجاح في االكتفاِء 
ُ

والحيواني، وله

الحيوانيِة  الثروِة  مجاِل  في  الذاتي 

والزراعية والغذائية لدولِة أذربيجان.

كورونا ثروة ال تعوض!
الى  الرافدين  بالد  عيد 

ُ
ت املشروع  فكرة 

األصلية  والحيوانية  الزراعية  هويتها 

 أزمة كورونا! وعائداتها 
ُ

ونجاحها تضمنه

مستوى  على  اكتفاًء  تؤمن  االستثمارية 

ناحية  من  سواء  املواطن،  او  األرض 

الصادرات.   خفض  او  املحلي  اإلنتاج 

حديثه  في  استرسل  العبيدي،  د.محمد 

االكتفاء  لتحقيق  الوطني  مشروعه  عن 

الذاتي واألمن الغذائي مؤكدًا:

بخطط  مؤمنة  زراعية  تجربة  ا 
ّ
"قدمن

أن  سبق  ناجحة  وطنية  ستراتيجية 

طبقناها في محافظة املثنى، التي دخلنا 

على  ستراتيجية  مشاريع  بخمسِة  اليها 

أرض الواقع وخرجنا منها بنسِب انجاٍز 

متقدمة. وفيما يخص تأكيدنا على تقديم 

الوقت  هذا  في  الذاتي  االكتفاء  مشروع 

ملا  السبب  فيعود  الجائحة،  من  تحديدًا 

كورونا  وتداعياتها لجائحِة 

ناحية  تصفير من 

ر  سعا لنفط أ ا

مة  ز أل ا و

 ، ملية لعا ا

لك  يت لذ أ ر

من  جبي أن  ا و

يكون  ان  اجل  ومن  ومواطن  كمختص 

او  رديف  حيوي  اقتصادي  رافد  للبلد 

لذلك  األزمات،  وقت  في  للنفط  بديل 

الدقيقة،  الدراسة  هذه  بإعداد  قمت 

 للعراق عن طريق وزارة 
ً

وقدمناها هدية

اإلعالن  وجرى  العراقية،  التخطيط 

وزراء  خمسة  بحضور  الدراسة  هذه  عن 

من  وأعضاء  عراقيني  وزارات  ووكالء 

الزراعة،  العراقي-لجنة  النواب  مجلس 

ومصارف  املركزي  البنك  لجنة  وكذلك 

عراقية عدة، وايضًا بوجود ممثلي األمم 

قدمت  العاملية.  الفاو  ومنظمة  املتحدة 

هذه الدراسة من أجل أن تأخذ مسارها 

الى  البلد  ليعود  الصحيح،  االقتصادي 

هويتِه األصلية، هوية بالد الرافدين في 

كان  وهذا  والزراعة،  الحيوانية  الثروة 

الدراسة.  تلك  لتقديمي  الوحيد  الوازع 

املثنى  محافظة  اختيار  أسباب  أهم  اما 

منظرون،  أشخاص  بأننا  تهم 
ُ
ن ال  فلكي 

آثرنا على أنفسنا أن نكون أول الداخلني 

في تنفيذ هذه الدراسة، ألن نسبة الفقر 

فيها تقريبًا 5٤%، واملحافظة من الناحية 

مثل  كنا  لذلك  جدًا،  صعبة  البيئية 

امتصاص  وحاولنا  األمل،  يبعث  عنصٍر 

ورفع  الكبيرة  البطالة  أعداد  من  شيء 

املنتج  توفير  وبالتالي  الدخل،  مستوى 

وفيما  العزيزة.  املحافظة  لتلك  املحلي 

يخص عدد املشاريع التي دخلنا بها فهي 

خمسة مشاريع ستراتيجية حيوية، اذكر 

منها مشروع دواجن متكامل إلنتاج لحم 

على  املشروع  وهذا  والتفقيس،  الدجاج 

دونمًا.  وخمسني  ومئتني  ألف  مساحة 

بيض  إلنتاج  دواجن  الثاني  املشروع 

املائدة."

هموم املستثمر املحلي 
يقال  التي  املصرفية  الصعوبات  وعن 

االستثمارية  الفكرة  تنفيذ  تعترض  إنها 

 عن 
ً
قدمة من املستثمر املحلي، فضال

ُ
امل

العالقة،  ذات  الجهاِت  وقصور  عراقيل 

يؤكد العبيدي هنا:

العراق  في  االستثمار  "بيروقراطيات 

مملة أمام املستثمر املحلي ألنه يصطدم 

عادة بالبيروقراطيات واملصاعب وعدم 

عمله،  تذلل  التي  التسهيالت  وجود 

تجاوزناه  منها  قسم  واجهناه.  ما  وهو 

اآلخر  القسم  اما  تذليله،  واستطعنا 

من  اإليجابي  التجاوب  عدم  فالقى 

املركزي.  بالبنك  املرتبطة  املصارف 

وعليه فإن مسيرة الحصول على مبادرة 

صعبة،  مسيرة  العراقي  املركزي  البنك 

اننا  بدليل  بالبسيطة،  ليست  وعقباتها 

بدعم   
َ

نحظ ولم  نتمتع  لم  اليوم  لغاية 

فإن  وبصراحة  العراقية،  املصارف 

القصور عادة ال يقع على البنك املركزي، 

وانما على النظام املصرفي الوسيط بني 

قضية  وفي  واملستثمر،  املركزي  البنك 

أملس  لم  حقيقة  الحزبية  التدخالت 

تدخالت حزبية او جهات سياسية عائقة 

العراقي  الشارع  في  املتداول  أن  باعتبار 

خلفها  تقف  الكبرى  االقتصاديات  أن 

لم  حقيقة  سياسية،  ظل  عالقة   
ً

عادة

 هو أن املستثمر 
ُ

املس ذلك، وانما ما ملسته

املحلي غير مرغوٍب فيه."

محنة الفالح العراقي
أّمنت  والغربية  العربية  التجارب 

االستثمارات  خالل  من  لشعوبها، 

عن  ناجعة  بدائل  والحيوانية،  الزراعية 

النفط الخام، فما الذي ُيعيقنا عن تفعيل 

الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  األمن  فكرة 

دائمًا،  نفطًا  االستثمار  من  يجعل  الذي 

االقتصادي  الخبير  جواب  هنا  يأتي 

بصيغِة سؤاٍل:

وكيف  سنفعل؟  ماذا  املنتوج  شح  "اذا 

الحيوانية  الثروة  منتجات  تأمني  يتم 

وحتى  التحويلية  الغذائية  والصناعات 

فيه  وجود  ال  وضٍع  ظِل  في  الوقود 

املستقبلية  الستراتيجية  للدراسات 

طويلة األمد، التي تؤمن لهذا البلد حلوال 

بديلة واحتياطات ممكن أن تحافظ على 

ذلك  الى  اضافة  البلد،  هذا  مستقبل 

االختصاص  أصحاب  استبعاد   
ّ

فإن

الحقيقيني وذوي التكنوقراط عن املشهد 

هذا  في  كبير  بشكٍل  أسهم  االقتصادي 

وتحول  نعيشه،  الذي  واإلهمال  التخبط 

فاصبحنا  للعراق،  إفقاٍر  مصدر  الى 

الستراتيجي  التخطيط  الى  نفتقر 

الشعب  تخدم  التي  الخمسية  والخطط 

وألرقام  القادمة،  وأجياله  العراقي 

العلمية  الناحيتني  من  مدروسة  واقعية 

الحظ 
ُ
وامل تطبيقها،  وامكانية  والنظرية 

اصبحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  ان 

وتصوراتهم  وخططهم  الناس  بآراء  تعج 

العراقي  الفالح  يعانيه  ما  جانب  الى 

في  دعم  يوجد  ال   
ُ

انه علمًا  تهميش،  من 

السنوات املاضية للفالح العراقي بدليل 

تقليصها  يجري  الزراعية  املساحات  أن 

العراق  اصبح  لذلك  اخرى،  بعد  سنة 

اليوم أمام أزمة اقتصادية حقيقية."

كومشنات وصراع إقليمي 
الزراعة  قطاع  يعانيه  عما  تساءلنا  لو 

هو  هل  ركود،  من  الحيوانية  والثروة 

إهمال متعمد تقف خلفه أجندة إقليمية، 

الفساد  بغول  متعلقة  القضية  أن  ام 

القطاعات،  غالبية  يلف  الذي  الداخلي 

يجيب الخبير االقتصادي بغصٍة:

"الشق األول تحكمه الفائدة الكبيرة التي 

املصدرة  املجاورة  الدول  عليها  تحصل 

لنا، ايران او سوريا او تركيا او السعودية، 

االقتصادي د.محمد العبيدي:

آمنة الموزاني

تخيلوا أن حربًا عسكرية تفصلنا عنها قارات، أو أزمة بيولوجية ضاربة 
في عمق  املحيط األوروبي، كفيلتان بوضع املواطن العراقي في مقدمة 

املتضررين باقتصاده الزراعي والحيواني والغذائي املهمل واكتفائه 
الذاتي،

ال سيادة من دون أمن غذائي
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سواء في الثروة الحيوانية او الصناعات 

ليس  قطعًا  لذلك  التحويلية،  الغذائية 

من مصلحتها ان يعود العراق الى هويتِه 

اما  عنها.  باالستغناء  واكتفائه  األصلية 

من  هائل  كم  لدينا  فمحليًا  الثاني  الشق 

الدعم  غياب   
ُ

يرافقه املستشري  الفساد 

الحقيقي من قبل وزارة الزراعة للمزارع 

الستراتيجي او مربي الثروة الحيوانية او 

يجد  باملزارع  واذا  الغذائية،  الصناعات 

نفسه ربما يبدل رأس املال مقابل املنتج 

املوجود  الدعم  أرباح،  توجد  ال  انه  اي 

املوقع  في  املزارع  او  الفالح  يجعل  ال 

الحقيقي املسيطر على االنتاج والجدوى 

االقتصادية املتحققة من العمل."

الحرب الروسية األوكرانية           
بتداعياتها  ألقت  األوكرانية  األزمة 

املواطنني  على  السلبية  االقتصادية 

األوروبي والعربي، علمًا أن أبسط حادثة 

في  العراق  تضع  اإلقليمي  املحيط  في 

ختص 
ُ
امل يجزم  هنا  املتضررين،  مقدمة 

والثروة  الزراعية  املشاريع  بهندسِة 

الحيوانية:

اإلخوة  تسر  ال  قد  بطريقة  "سأجيبك 

وانا  الباحثني،  او  االقتصاديني  املحللني 

واكتفاء  أمن  دراسات  وصاحب  مختص 

الروسية  الحرب  أن  أعتقد  انا  ذاتي، 

بالنسبة  جدًا  إيجابية  األوكرانية 

ثرواتِه  النعاش  ذهبية  وفرصة  للعراق 

الزراعية والحيوانية والسيما املحاصيل 

ينهض  ان  بإمكانِه  إذ  الستراتيجية، 

بشكل سريع جدًا، وخالل عامني بإمكانه 

للحبوب  مستورد  بلد  من  االنتقال 

لها، كل ما  بلد مصدر  الى  الستراتيجية 

 هو وضع خطط مدروسة بشكل 
ُ

نحتاجه

علينا  اذن  صحيحة،  وبأرقاٍم  صحيح 

ألنها  الثمينة  الفرصة  تلك  ننتهز  أن 

خاللها  من  موظفني  األهمية،  غاية  في 

اإلرباك الحاصل في السوق العاملية ألن 

تجربة  إلنجاح  تؤدي  التي  الظروف  كل 

العراق  وبإمكان  ومتوفرة  مهيأة  العراق 

الحنطة  من  طن  مليون   12 يحصد  أن 

يحتاجه  ما  كل  ألن  بساطة،  بكل  سنويًا 

بمستوى  تليق  وطنية  وخططًا  دراسات 

الجانب  من  األزمة  هذه  إلحالل  العراق 

اليوم  اإليجابي،  الجانب  الى  السلبي 

خطط  أية  يملك  ال  العراقي  املواطن 

بني  اختالف  يحدث  عندما  بديلة 

فيصبح  والغربي،  الشرقي  املعسكرين 

بل  املتضررين،  وأكبر  اول  هنا  املواطن 

إن أبسط حادثة في املحيط االقليمي قد 

تضع العراق في مقدمة املتضررين، هنا 

اؤكد -من خالل مشروعنا للوطني- بأننا 

يمكننا، وقادرون جدًا، على استثمار تلك 

األزمات العاملية وتحويل تبعاتها السلبية 

بمساحاٍت  العالم  مدار  على  فوائد  الى 

زراعية وثروات حيوانية."

الزراعة.. سيادة مطلقة
نفطية  ثروة  واستثماراتها  الزراعة 

خططًا  إال  إلدامتها  تحتاج  ال  دائمية 

هي  ما  رى 
ُ

ت صادقة،  وطنية  وإرادات 

اللتني  االقتصادية  والنصيحة  الرسالة 

عراقي  كمواطن  د.محمد،  يقدمهما 

بهذا الشأن، وما الكلمة التي يوجهها الى 

املعنية  والوزارة  الحكومة  في  املسؤولني 

بصفتِه يحمل مشروعًا زراعيًا واستثمارًا 

واكتفاءه  املواطن  حاجة  يؤمن  حيوانيًا 

الذاتي:

الى  موجهان   
ً
أوال ورسالتي  "كالمي 

ناقش  الذي  العراقي  النواب  مجلس 

األمن  إن  أقول  الغذائي،  األمن  قانون 

العملية  تضخيم  يعني  ال  الغذائي 

يعني  ال  الذاتي  واالكتفاء  االستيرادية، 

بمنتجات  املحلي  املنتج  عن  االستعاضة 

وخزنها،  واستيرادها  االخرى  البلدان 

لربما تكون عملية الخزن ملنتجات تالفة، 

البلد  اليها  يفتقر  التي  الفقرات  اهم 

وغربه  شرقه  الى  جنوبه  الى  شماله  من 

على  تحافظ  التي  الخزنية  العملية  هي 

وزارة  مع  ناقشناه  ما  وهو  املنتجات، 

الى  بافتقارنا  الخلل  وشخصنا  الزراعة 

املبردة  واملخازن  الخزنية  املجمعات 

اذا  الثانية،  الفقرة  اما  واملكيفة، 

افترضنا ان الحكومة التنفيذية تفترض 

ليصل  الخزين  وتضخيم  املواد  استيراد 

الى االكتفاء الذاتي، فهذا الحل خاطئ، 

يعتمد  ان  النواب  مجلس  على  وايضًا 

لتوفير  الستراتيجية  املشاريع  دعم  على 

والسيما  يمكن،  ما  بأسرع  املحلي  املنتج 

في املحاصيل الزراعية. املناشدة الثانية 

رئيس  دولة  بها  ناشدت  لطاملا  التي 

الكاظمي  مصطفى  املحترم  الوزراء 

لبرنامج  الراعي  األب  يكون  أن  هي 

ويدعم  الغذائي  واألمن  الذاتي  االكتفاء 

تحقيق  سبيل  في  املحليني  املستثمرين 

الذاتي  االكتفاء  في  املستهدفة  األرقام 

وأدعو  والزراعية،  الحيوانية  بالثروتني 

دعم  في  للتكاتف  كافة  الشعب  ابناء 

خارطة طريق تؤدي بنا الى املنتج املحلي 

الذي  الغذائي  الى األمن  بنا  الذي يصل 

من  البلد  بخروج  الكاملة  السيادة  يعني 

هو  ذاته  بحد  الذي  املنتجة،  الدول  أسر 

مطلق السيادة."

اعالن

تعلن رشكة )فورترس سرتاتيجيز( 

عن تجديد اتفاقيتها مع قناة العراقية وجاء هذا 

التجديد بهدف تعزيز وتسهيل تجربة املعلنني 

يف املنطقة والعامل، ومبوجب العقد املجدد 

ستمثل )فورترس سرتاتيجيز( قناة العراقية 

بشكل حرصي يف ما يتعلق بالخدمات اإلعالنية 

والدعائية يف املنطقة

وتعد رشكة )فورترس سرتاتيجيز( املحدودة 

إحدى رشكات مجموعة )جيه جروب( القابضة 

التي متتلك محفظة واسعة من الرشكات التابعة 

لها يف جميع أنحاء الرشق األوسط وأوروبا وآسيا 

والواليات املتحدة
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 بدأت مشاريع الربط السككي في العراق 

منذ مطلع القرن املاضي، بالتحديد بعد 

بالتعاون  العثمانية،  الدولة  قررت  أن 

األملانية  اإلمبراطورية  مع  والتنسيق 

يربط   حديد  سكة  خط  مد  حينها،  في 

مرورًا  برلني  األملانية  بالعاصمة  بغداد 

وقته  في  شكل  الذي  التركية،  باألراضي 

عمليات  في  كبيرًا  وتطورًا  نوعية  نقلة 

النقل بني قارتي آسيا وأوربا.

مشاريع ستراتيجية 
عقود جديدة               

حديد  لسكك  العامة  الشركة  عام  مدير 

أن  أوضح  الحسني،  طالب  العراق 

الشركة جادة في تنفيذ عدد من مشاريع 

الربط السككي بني العراق ودول الجوار. 

من  هي  املشاريع  هذه  أن  الى  مشيرًا 

تعمل  التي  الستراتيجية  املشاريع  بني 

االقتصاد  لدعم  تنفيذها  على  الشركة 

تلك  بني  من  أن  الى  الفتًا  للبالد.  املحلي 

بني  السككي  الربط  مشروع  املشاريع، 

عقدًا  الشركة  وقعت  إذ  وتركيا،  العراق 

مع شركة "بي إي جي )PEG( اإليطالية"، 

التصاميم  إعداد  مهمتها  ستكون  التي 

الحديد،  السكك  بخطوط  الخاصة 

للقطارات  السككي  الربط  وكذلك 

مرورًا  الفاو  من  تبدأ  التي  الحديثة 

الحدود  إلى   
ً
وصوال بغداد  ثم  بالبصرة 

كيلومترًا.   )1220( بطول  التركية 

املخصصة  القطارات  سرعة  أن  مبينًا 

في  كيلومترًا   )260( تبلغ  الركاب  لنقل 

القطارات  سرعة  تبلغ  فيما  الساعة، 

البضائع)160(  لنقل  املخصصة 

كيلومترًا في الساعة.

مرحلة التنفيذ
قامت  الشركة  أن  الحسيني  أضــاف 

للنهوض  ودراسـات  خطط  بإعداد 

والربط  الداخلي  السكك  قطاع  بواقع 

من  كل  مع  والسيما  الجوار،  دول  مع 

املباحثات  مازالت  إذ  وسوريا،  تركيا 

واملناقشات مستمرة بني تلك األطــراف 

فـي  جيدة  وفاعلية  تأثير  من  لذلك  ملا 

االقتصادية  التحتية  البنية  تعزيز 

والـنـهـوض  التجارية  والتبادالت 

وتلك  العراق  بني  والسياحة  بالصناعة 

الربط  تفعيل  آليات  أن  الى  الفتًا  الدول. 

دخــلت  وسوريا  العراق  بني  السككي 

املتطلبات  لتأمني  التفاهمات  مرحلة 

خالل  من  الالزمة  واللوجستية  الفنية 

املشروع  هذا  لتنفيذ  املشترك  التنسيق 

 عن 
ً
الحيوي الذي يخدم البلدين، فضال

استكملت  قد  كانت  الشركة  مالكات  أن 

من  حديد  سكة  بمد  املتعلقة  الدراسات 

ثم  فيشخابور،  مدينة  نحو  الفاو  مدينة 

نقطة الربط مع تركيا.  

االقتصاد الحكومي
أن  الحديد  السكك  عام  مدير  وبنّي 

البرنامج  دعم  في  منها  سعيًا  الشركة، 

متعدد  العراقية  للدولة  االقتصادي 

أولوياته  ضمن  يضع  الذي  الفقرات، 

االنفتاح على البوابتني العربية والعاملية، 

ستراتيجية  مشاريع  إنشاء  على  تعمل 

تسهم في إحداث قفزة نوعية لالقتصاد 

البدء فعليًا بتنفيذ  الوطني، من ضمنها 

من  ينطلق  سككي  ستراتيجي  مشروع 

التركية  باألراضي  مرورًا  البالد  جنوب 

أن  مبينًا  األوروبية.  القارة  صوب 

بالتزامن  يأتي  السككي  الربط  مشروع 

الكبير  الفاو  ميناء  بإنشاء  املباشرة  مع 

تسعة  طاقته  البالغة  العراق  جنوبي  في 

تبلغ  فيما  سنويًا،  طن  مليون  وتسعني 

مساحته أربعة وخمسني كيلومترًا مربعًا، 

ليكون بذلك من أكبر املوانئ املطلة على 

مستوى  على  والعاشر  العربي  الخليج 

أرصفة  خمسة  على  ويحتوي  العالم، 

للحاويات وساحة تخزين وقناة مالحية 

يمتلك  ال  العراق  أن  الى  الفتًا  خارجية. 

مع  حديدية  سكك  خطوط  أية  حاليًا 

دول الجوار، ويعتمد في عمليات التبادل 

والبحرية.  البرية  املنافذ  على  التجاري 

لديها  الحالية  الحكومة  بأن  منوهًا 

مشاريع  تنفيذ  في  الحقيقية  الرغبة 

وذلك  الجوار،  دول  مع  السككي  الربط 

باعتبارها  النقل  قطاع  في  ألهميتها 

ركيزة أساسية لتطور البلدان وانتعاشها 

االقتصادي والحضاري.

تأهيل سكك الحديد الداخلية       
املالكات  أن  إلى  الحسيني  وأشار 

إعمار  بإعادة  تقوم  للشركة  الهندسية 

احتالل  أثناء  تضررت  التي  الخطوط 

مناطق  من  لعدد  اإلجرامية  العصابات 

البالد، او من جراء العمليات العسكرية 

دنس  من  املدن  تلك  تحرير  رافقت  التي 

من  اإلجرامية،  التكفيرية  العصابات 

بينها خط "بغداد – الفلوجة" بطول ستة 

وستني كيلومترًا، إلى جانب إعادة تأهيل 

نقل  لغرض  بيجي"   – "بغداد  سكة  خط 

الصمود  مصفى  من  النفطية  املشتقات 

سكك  خطا  بينها  من  كذلك  بيجي،  في 

حديد مصفى القيارة وحمام العليل. 

أيضًا  باشرت  الشركة  أن  وأضاف 

مؤقتة  محطة  في  بديلة  سكك  بإنشاء 

بعد أن جرى تدمير محطة قطار املوصل 

جاهز  الخط  أن  مبينًا  كامل.  بشكل 

فقط.  البضائع  قطارات  لسير  حاليًا 

للسكك  الخمسية  الخطة  أن  إلى  الفتًا 

املخصصات  على  بالحصول  مرهونة 

القطار  مشروع  تنفيذ  وتتضمن  املالية، 

بجانب  الرصافة  يربط  الذي  املعلق 

كيلومترًا،  وعشرين  اثنني  بطول  الكرخ 

مسيب   – "كربالء  مشروع  عن   
ً
فضال

القوسي،  الخط  سماوة"؛   – النجف   –

ضمن  املسافرين  بضائع  لنقل  ويهدف 

األوسط  الفرات  محافظات  نطاق 

والشمال،  والوسط  بالجنوب  وإلحاقه 

بني  املعلق  القطار  مشروع  إلى  إضافة 

الخاص  وكربالء،  النجف  محافظتي 

خطوط  أن  الى  مشيرًا  املسافرين.  بنقل 

من  تعاني  البالد  في  الحديد  سكك 

مشاكل عديدة، منها نقص الوعي والثقة 

النقل  نظام  في  العراقي  املواطن  عند 

بالسكك الحديدية.

مردودات مالية                        
ضرغام  االقتصادي  الخبير  قال  فيما 

السككي  الربط   "مشروع  إن  علي، 

مرورًا  العراق  جنوب  من  ينطلق  الذي 

باألراضي التركية حتى القارة األوروبية 

لوزارة  الرسمية  التصريحات  -حسب 

على  سيعمل  ألنه  مهم،  مشروع  النقل- 

توفير مردودات مالية لالقتصاد املحلي 

وعمولة  الترانزيت  طريق  عن  للبالد 

أن  مبينًا  واملسافرين."  البضائع  حمل 

تنتهجها  التي  الخطة  مع  يتطابق  ذلك 

الحكومة العراقية، التي تستند في عملها 

التجاري  واالنفتاح  االستثمار  مبدأ  إلى 

أن  مؤكدًا  الدول.  جميع  مع  واالقتصادي 

هذه املشاريع ستكون بوابة مالية جديدة 

شبكة  إنشاء  أن  الى  إضافة  للبالد، 

جديدة  مدن  خلق  على  سيعمل  السكك 

الى  العراق  حاجة  من  الحد  في  تسهم 

الوقت  -في  مؤكدًا  السكنية.  الوحدات 

العراقية  الحكومة  عمل  ضرورة  نفسه- 

إطار  في  جديدة  مشاريع  تمويل  على 

الحديد  سكك  سالمة  تحسني  برنامج 

كونها أكثر ستراتيجية اقتصادية مجدية 

كلفة  من  والحد  الطرق  لحماية  وأيضًا 

الصيانة املستمرة.

لطاملا وفرت خطوط السكك الحديد منفذًا حيويًا مهمًا لعمليات 
التبادل التجاري بني البلدان، باألخص في البضائع والسلع التجارية 

من مصادرها الصناعية الى باقي الدول املستهلكة، والسيما أن 
تكاليف النقل بواسطة القطارات تكون أقل كلفة وأكثر أمانًا من 

باقي وسائل النقل االخرى.

طه حسين      

أكثر أمانًا
توجهات لتطوير توجهات لتطوير 

قطاع الرقطاع الر  بط السككي بط السككي 

أقلأقل
كلفة.. 
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الشاعرة واألكاديمية راوية الشاعر:              

خيولها الناعمة تطارد أفكار الفراشات
في  والكتاب  دباء 

ٔ
لال العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو 

كركوك،  محافظة  في  الفنانني  نقابة  عضو   ،2019 العراق 

في  والكتاب  دباء 
ٔ
لال العام  االتحاد  في  الشعر  نادي  ترٔاست 

العراق عام 2016.

ديبة التي حصلت على العديد 
ٔ
إنها الشاعرة راوية الشاعر، اال

من الجوائز، من بينها جائزة االٕبداع العربية ملنظمة )ٔالكسو( 

عن  )الشعر(  التٔاليف  مجال  في   201٤ عام  والفنون  للثقافة 

مجموعتها الشعرية )خيول ناعمة(، وجائزة غسان كنفاني في 

مجال الشعر لعام 2015، وجائزة مهرجان همسة الدولي في 

مصر في مجال الشعر لعام 2016، وجوائز ٔاخرى في املسرح 

والقصة والشعر.

العراقي  الوطني  املنتخب  صفوف  في  سابقة  العبة  أنها  كما 

ٔالعاب عدة، مثل كرة اليد والريشة الطائرة، وشاركت في  في 

هذه  في  بغداد  جامعة  منتخبات  مثلت  حني  عربية،  بطوالت 

املراكز  من  العديد  حازت  إذ  الشطرنج،  إلى  إضافة  لعاب، 
ٔ
اال

ولى.
ٔ
اال

العديد  في  مختلفة  أدوار  تمثيل  في  شاركت  التي  املمثلة  وهي 

الحجي(،  )ٔاوالد  مسلسالت:  منها  العراقية،  املسلسالت  من 

و)هذا هو الحب(، و)حب وحرب(.

ومنها  بغداد،  جامعة  صعيد  على  املسرحيات  بعض  ٔاخرجت 

مسرحيات: )جحا والحمار(، و)صوت الصمت(،  و)ملن..؟(،  

الكردية  باللغة  مسرحية  إخراجها  إلى  إضافة  و)الفالح(، 

)ٔييتر بسى، كافي بس( لفرقة القلعة في كركوك، شاركت في 

)مهد  منها:  كركوك  مدينة  في  املسرحيات  من  العديد  تمثيل 

وملح(، و)القصابون(، و)املجنون(، و)هم يعدون الخراب(.

املسرح  منتدى  مهرجان  في  ممثلة  ٔافضل  جائزة  على  حازت 

عن دورها في مسرحية )دم البرتقال( للمخرج قاسم حميد 

مهنة  اليوم  تمارس  املسرحية.  للفنون  القلعة  لفرقة  فنجان، 

لقسم  كمسٔوولة  بغداد،  بجامعة  االٕعالم  كلية  في  التدريس 

النشاط الفني والثقافي فيها.

ومن ٔاجل تسليط الضوء على منجزها اإلبداعي، ٔاجرينا معها 

هذا الحوار:

شعراء فيسبوك                        
ٔاثرت  وهل  اليوم،  الشعرية  الساحة  ترين  كيف  البدء،  *في 

مواقع التواصل االجتماعي على قيمة ما يكتب فيها؟

ــ الساحة الشعرية مكتظة، وفيها الكثير ممن يرغب بالكتابة، 

النشر  دور  كثرة  بسبب  نادر  االٕبداع  لكن  صحية،  حالة  وهي 

-بشكل كبير-  التواصل أسهمت  ٔان مواقع  الرقابة. كما  وغياب 

في معرفتنا ومتابعتنا لشعراء جدد، والسيما من فئة الشباب، 

سماء 
ٔ
اال بعض  لنا  رت 

ّ
صد قد  املواقع  هذه  أن  من  الرغم  على 

املتابعني هي من روجت  بالشعر، لكن كثرة  لها  التي ال عالقة 

لهم.

دب؟
ٔ
*هل ٔانِت مع تجنيس اال

دبي، وهي عملية 
ٔ
اال النقد  دب  قضية من قضايا 

ٔ
اال - تجنيس 

معرفة  فليست  دبية، 
ٔ
اال الكتابة  قوالب  تعقيد   الى  تهدف 

تمثل  هي  وإنما  دبية، 
ٔ
اال الكتابة  في  شرطًا  دبية 

ٔ
اال جناس 

ٔ
اال

شرط االنطالق في العملية النقدية، هي عملية رصد للحركة 

سباب واملسببات.
ٔ
االٕبداعية والنصوص التي تنتجها لفهم اال

العالم  هذا  بدخول  ٔاغراِك  الذي  ما  املسرح،  عن  لنتحدث   *

املدهش؟

والذهول  املعرفة  بوابة  وهو  كبيرة،  فنية  ظاهرة  هو  املسرح   -

والخيال املفتوح، يتنقل بنا من زمن إلى ٓاخر.. لم يكن دخولي 

له من باب الصدفة، إذ أني كنت أمثل في فرقة كركوك منذ 

من  كثيرًا  املسرح  ٔاحببت  وقد  عامًا،  عشر  خمسة  عمري  كان 

حميد  )قاسم  املحافظة  في  الفنانني  كبار  مع  عملي  خالل 

تجربة  كانت  لذلك  مطشر(،  ورعد  خضر،  ومحمد  فنجان، 

في  ومغاير  جميل  بشكل  انعكست  حياتي،  في  وفعالة  كبيرة 

حياتي االجتماعية واملهنية، كما ٔانني تتلمذت في كلية الفنون 

ساتذة في 
ٔ
الجميلة / قسم الفنون املسرحية على ٔايدي ٔافضل اال

خليل،  فاضل  القصب،  صالح  الحميد،  عبد  )سامي  العراق 

سماء الرائعة، حيث شكلت هذه 
ٔ
عقيل مهدي(، والكثير من اال

في  هادف  بشكل  ؤاثرت  حياتي  في  كبيرًا  منعطفًا  التجربة 

شخصيتي.

*لديِك مهارات رياضية: كرة اليد، ومهارات فكرية: الشطرنج، 

ما الذي ٔاضافته تلك املهارات لراوية الشاعرة؟

لعاب بدٔات في وقت مبكر من حياتي، فقد كنت بنتًا 
ٔ
ممارستي اال

وتشجيعهما  العظيمة  والدّي  رعاية  ٔانسى  وال  وواعية،  نشيطة 

التٔاميم  نادي  مثلت  ثم  املدرسة  من  اللعب  بدٔات  لي.  الدائم 

الرياضي، وكذلك نادي فتاة كركوك لحني دخولي الكلية، ثم 

لعبت مباشرة ضمن منتخب جامعة بغداد، كما مثلت املنتخب 

والسلة،  الطائرة،  والريشة  اليد،  كرة  في  العراقي  الوطني 

ندية العراقية: الزوراء، والطلبة، 
ٔ
إضافة لتمثيلي العديد من اال

عظمية، وسيروان.
ٔ
والسالم، واال

نفسي  تدريب  فرصة  منحتني  الرياضية  لعاب 
ٔ
لال ممارستي 

والحياتية،  النفسية  الضغوط  جميع  ومواجهة  التحمل  على 

الذين  شخاص 
ٔ
اال من  الكثير  إلى  التعرف  فرص  لي  ؤاتاحت 

ٔاضافوا لي الكثير.

دّرسني الصوت واالٕلقاء، برٔايِك هل هما مهمان للشاعر؟
ُ

*ت

داء 
ٔ
اال ٔانواع  كل  ملمارسة  ضروريان  واالٕلقاء  الصوت  -فنا 

التلفظ  حيث  من  للشاعر  جدًا  مهمان  هما  لذلك  الصوتي، 

االٕيقاع  حيث  ومن  الحروف،  مخارج  وضبط  والتطوير 

التي  الصوتية  الطبقة  معرفة  حيث  ومن  اللفظي،  والتالعب 

في  دراستي  ٔاثرت  لي  بالنسبة  الشاعر،  حنجرة  بها   تتميز 

طريقة إلقاء الشعر، فأنا ٔاقوم بمسرحة القصيدة ٔاثناء االٕلقاء 

وتقديمها بشكل فيه نوع من االٕبداع واالختالف.

الرواية األولى                      
تجدين  ٔاين  والشطرنج،  والرياضة  والجامعة،  الشعر  *بني 

نفسك؟ ؤايهما ٔاقرب لروحِك؟

لذلك  وحيوية،  فعالية  فيه  متحرك  شيء  كل  مع  نفسي  -ٔاجد 

ٔارى ٔان حياتي املتواضعة، التي جمعت كل تلك الخبرات، جعلت 

مني إنسانة متفهمة وسعيدة، لديها قدرة وطاقة على استيعاب 

ٔاي طارئ ٔاو مفاجئ.

*ما جديدِك؟  

لدي  ٔان  كما  لي،  ولى 
ٔ
اال الرواية  كتابة  إكمال  على  ٔاعكف   -

مجموعة شعرية جديدة ستصدر في صيف عام  2022.

شاعرة وأكاديمية وفنانة ورياضية، حصلت على شهادة الدكتوراه في الفنون املسرحية عام 
2013، في كلية الفنون الجميلة ببغداد، اصدرت مجموعتني شعريتني: )خيول ناعمة( عام  

2014، و )أفكار الفراشات( عام 2015، ولديها مخطوط بعنوان )رهان العنب(.

حوار: رجاء الشجيري            
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استطالع أجراه: علي السومري

كيف أثرت األزمات السياسية كيف أثرت األزمات السياسية 
على الثقافة العراقية؟ على الثقافة العراقية؟ 

لم يشهد العراق الحديث، منذ 
تأسيسه أوائل القرن املنصرم، 

االستقرار السياسي، إذ عصفت 
به الثورات واالنقالبات والحروب 

التي أثرت على مجتمعه 
بشكل عام، وعلى شريحة 

املثقفني والفنانني بشكل خاص. 
وعلى الرغم من هذه الكوارث 
والفواجع املستمرة حتى هذه 

اللحظة، لم ينقطع املثقفون عن 
إنتاج ثقافاتهم الخاصة، سواء 

د. علي المرهج

حسن السلمان

قاسم سعودي

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على سقوط 

الطاغية، أصبح الال استقرار السياسي 

أن  يمكننا  وهنا  العراق،  في  السائد  هو 

أو  األديب  املثقف،  يتمكن  كيف  نتساءل: 

هذا  خضم  في  كتبه  تأليف  من  املفكر، 

أثرت  وهل  واملعقد؟  الشائك  الوضع 

الواقع  على  املعاشة  السياسية  األزمات 

أن  له  يمكن  وكيف  بمجمله؟  الثقافي 

األزمات؟  هذه  الى  االلتفات  دون  ينتج 

القدرة  الكاتب  هذا  لدى  أن  هل  بمعنى 

معرفته  لينتج  واقعه  عن  االنفصال  على 

وأدبه الخاصني؟ وما هي النصائح التي 

يمكن تقديمها ملن يحاول الكتابة اليوم؟ 

من  عدد  إلى  بها  توجهنا  األسئلة  هذه 

اب، ملعرفة إجاباتهم. تـّ
ُ
الك

لغة مقعرة
"لألزمات  أن  املرهج  علي  الدكتور  يؤكد 

وإبداع  عطاء  على  تأثيرًا  السياسية 

حيث  من  ال  النوع  حيث  من  املثقف، 

 نقديًا، 
ً
الكم، ألن األزمات قد تخلق عقال

لكنها ال تسمح بمتابعة املناهج املعاصرة 

منهجًا  بوصفه  النقد  آليات  تطور  التي 

موضحًا  )اآلخر(."  معرفة  أفق  يفتح 

الفكر  في  ابًا 
ّ

وكت مثقفني  "هناك  أن 

والفلسفة مستغرقون في الرؤى النظرية 

واستخدام  واللغوي  اللفظي  والتحذلق 

لغة مقعرة فاقدة للمعنى واملبنى، وكأنك 

تقرأ لكاتب أو شاعر منفصل عن الواقع، 

يعيش أوهامه وعامله الخيالي."

مثقف ملتزم
السلمان  حسن  الروائي  أكد  حني  في 

كونه  عن  املبدع  فصل  إمكانية  عدم 

كائنًا  أي  ملتزمًا(،  )مثقفا  عنصرًا 

إشكاليات  من  حوله  يدور  بما  معنيًا 

أم  سياسية  أكانت  سواء  ومتغيرات، 

املتغيرات  أم ثقافية، والسيما  اجتماعية 

وجود  صميم  تمس  كونها  السياسية، 

املبدع  فإن  النهاية،  "في  مضيفًا:  الفرد، 

موقف ورؤية من الحياة بكل إشكالياتها 

كائنًا  كونِه  إلى  إضافة  وقضاياها، 

 بالضرورة بسبب  بنيته النفسية 
ً
متفاعال

والوجدانية الحساسة ووعيه املتقدم." 

شخصياٌت مأزومة
أن  سعودي  قاسم  الشاعر  يعتقد  فيما 

مرض  أهم  هي  الثقافية(  )العسكرة 

مطلع  منذ  العراقية  الثقافة  أصاب 

حتى  مستمرًا  زال  وما  الثمانينيات، 

هناك  أن  إذ  أقل،  بشكل  ولو  اليوم، 

طرق  في  حتى  شيء:  كل  في  عسكرة 

عسكرة  والعيش،  والذاكرة  التفكير 

الحروب  بمتواليات  الحياة  تقتحم 

مضيفًا:  القاتلة،  والحصارات  واألزمات 

العراقي  اإلبداع  ذاكرة  ازدحمت  "لذلك 

بالشخصيات املأزومة على صعد الشعر 

الفنون،  ومختلف  واملسرح  والرواية 

شخصيات ال تقدم عادة معجزة الحلول، 

املحنة  وفتيل  األزمة  نار  تالمس  بل 

الثقيل."

فكٌر وجداني
ثقافته  إنتاج  على  املثقف  قدرة  وعن 

الخاصة في ظل هذه الظروف الشائكة، 

في  "مشكلتنا  املرهج:  علي  الدكتور  قال 

الثقافة العراقية أنها ثقافة يهيمن عليها 

الفكر  الوجداني، من جهة سطوة  الفكر 

الديني، الذي يخاطب الوجدان ويدغدغ 

فضاءات  عن  النقد  ويبعد  العاطفة 

التداول العام. من جهة أخرى نجد هيمنة 

وجدانية  لغة  وهي  الشعرية،  الثقافة 

أكثر  والعاطفة  اللغة  فضاء  في  تتحرك 

العقالني  الوعي  فضاء  في  تتحرك  مما 

أدل على ذلك مما نشاهده  النقدي، وال 

طول  على  شعرية  مهرجانات  من  اليوم 

األمر،  هذا  أن  نًا  مبيـّ وعرضها."  البالد 

استقرار  عن  أخبار  من  فيه  ما  على 

ونشاط ثقافيني أدبيني، إال أننا أحوج ما 

االجتماعية  العلوم  مناهج  لتبني  نكون 

والسايكولوجية، كونها علومًا  والفلسفية 

الذي  التراجع  أسباب  عن  لنا  تكشف 

نحن فيه.
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بار
أخ

 و
اء

سم
أ

املاضي،  األسبوع  العراقيني،  املترجمني  جمعية  نظمت 

بمشاركة  العاملية،  اآلداب  في  رمضان  شهر  مهرجان 

طقوس  املهرجان  تناول  العامة.  الهيئة  أعضاء  من  واسعة 

تناول  وكيف  العاملية،  اآلداب  في  املبارك  رمضان  شهر 

اب في الشعر والرواية واملسرح،  والفنون أيضًا، شهر 
ّ

الكت

رمضان املبارك وطقوسه. 

شارك في املهرجان عدد من املختصني قدموا ثالثة عشر 

بحثًا متنوعة العناوين..

بجولة  املهرجان  افتتح  قد  األسدي  قاسم  الدكتور  وكان 

اب الذين تناولوا شهر 
ّ

رمضانية تحدث فيها عن أهم الكت

رمضان في كتاباتهم وآدابهم.

العراقيني،  الفنانني  نقابة  أقامت 

الفنانني  نقابة  حدائق  على  أيام،  قبل 

بمناسبة  تأبينية  أمسية  العراقيني، 

الدكتور  الفنان  رحيل  على  سنة  مرور 

بالسم محمد. تحدث في الجلسة عدد 

فيها  قدموا  العراقيني  املثقفني  من 

الفنان  الراحل  عن  كبيرة  شهادات 

رحيل  رحيله  واصفني  محمد،  بالسم 

الفني،  للوسط  الكبيرة  بالخسارة 

وللبلد بصورة عامة.

الثقافة  قصر  احتفى 

 ، أيام  قبل  البصرة،  في 

عمر  العراقي  بالشاعر 

صدور  بمناسبة  السراي، 

الجديد  الشعري  ديوانه 

الجلسة  أدار  )حلويات(. 

اإلمارة  علي  الشاعر 

الشاعر  عن  متحدثًا 

في  وإسهاماته  السراي 

يشكل  إذ  الشعري،  املشهد 

في تجربته الشعرية عنوانًا 

على  أضفى  فقد  بارزًا؛ 

طابعًا  القصيدة  مقومات 

واهتمام  إعجاب  موضع  كان   ،
ً
جميال

عمر  الشاعر  قرأ  بعدها  الكثيرين.  

ديوانه  قصائد  من  مجموعة  السراي 

قصيدة  مقدمتها  وفي  به،  املحتفى 

قرأ  كما  البصرة،  عن  كتبها  جديدة 

النقدية  عدد من أدباء البصرة أوراقهم 

عند  الشعري  النص  عن  وانطباعاتهم 

السراي.

جلسة تأبينية 

حلويات في قصر الثقافة  مهرجان رمضاني 

انتهازيٌة بغيضة
أشار  فقد  السلمان،  حسن  الروائي  أما 

إلى أنه في ظل متغيرات العقد املنصرم 

وما رافقها من تغييرات سياسية أبرزها 

كسرت  التي  التشرينية،  االنتفاضة 

والخوف  والخضوع  الصمت  حاجز 

االنتخابات  أهمها  تغييرات،  إلى  وأدت 

بعض  نرى  مؤخرًا،  جرت  التي  املبكرة 

ويساهمون  ذواتهم  يراجعون  املثقفني 

"أعني  مضيفًا:  السياسي،  الحراك  في 

في  قابعني  ظلوا  الذي  املبدعني  أولئك 

اإلنسان  وكأن  الصرفة  الجمالية  رؤاهم 

لها  عالقة  ال  جمالية  أداة  مجرد  املبدع 

وطالب  الواقع".  أرض  على  يدور  بما 

السلمان املثقف امللتزم بالنظر إلى نصِه 

لخطاب،   
ً
حامال جماليًا   

ً
شكال بوصفِه 

أكان  سواء  رسالة،  أو  لهدٍف   
ً
حامال أي 

نصًا سرديًا أم شعريًا أم نقديًا.

ن السلمان أنه بخالف ذلك، سيجد  وبيـّ

 
ً
املبدع الذي ينظر إلى نصِه بوصفه شكال

ترفيهية،  سياحة  مجرد  أي  خطاب،  بال 

مجرد  أو  فارغة،  بالغيات  في  نزهة  أو 

املجردة  الجافة  الذهنية  لأللعاب  مواٍد 

املتعة  سوى  ورائها  من  تبتغى  ال  التي 

واللذة العابرة، سيجد نفسه خارج إطار 

صناعة  في  الفعلية  واإلسهامة  التاريخ 

ة عبر التفاعل مع كل يجري 
ّ

الحياة الحق

الدائمة(  )الثورة  مع  سيرها،  خط  على 

ضد كل ما يعترض طريق الحياة الحرة 

ثقافية،  وأنساق  اجتماعية  )ألغام(  من 

ينخر  التي  التخلف(،  )حراس  زرعها 

املظلمة  دهاليزها  في  والتخلف  الفساد  

في أدمغة الناس البسطاء، واالبتعاد عن 

من  تجعل  التي  البغيضة  االنتهازية  تلك 

املبدع جسرًا لعبور تلك األفكار املتخلفة 

على  قدم  موطئ  أجل  من  لها  والترويج 

خارطة املنافع الرخيصة واالبتذال.  

أصوات واعية                
الشاعر قاسم سعودي:  من جانبه،  قال 

"أظن أن املبدع الحقيقي هو من يستطيع 

أن يعبر فوق األزمات وينتج منها الكثير 

من املمرات التي تقوده إلى النجوم، حتى 

أن  إذ  الداخلي،  الشعور  صعيد  على  لو 

بتلك  يصطدم  من  هو  الحقيقي  املثقف 

ومعرفيًا،  فكريًا  معها  ويشتبك  األزمات 

هنا  يختلف  الوظيفي  الدور  أن  بمعنى 

الذي  املثقف  و)املثقف(،  )املبدع(  بني 

أصال  املأزومة  العراقية  الثقافة  عجزت 

عن إنتاجه." موضحًا: "لكن وبالرغم من 

األصوات  من  العديد  ظهر  فقد  ذلك، 

تقليل  دائما  تحاول  التي  الواعية  املثقفة 

قسوة ما نحن فيه منذ القدم."

عالٌم متغير
يمكن  التي  النصيحة  عن  سؤال  وفي 

استمرار  أجل  من  اب 
ّ

للكـت تقديمها  لهم 

املرهج:  علي  الدكتور  قال  نتاجهم، 

ألن  النصيحة،  توجيه  طبعي  من  "ليس 

الذي  الوعظ،  أشكال  من  شكل  النصح 

قد يحتاجه الفرد قبل أن يصدره لآلخر، 

من  تبدأ  الفكر  حركة  أن  أجد  لكنني 

إلى  النظرية  من  ال  النظرية  إلى  الواقع 

واملفكر  املثقف  يساعد  قد  ما  النظرية، 

عالم  في  وتسارعها  الوقائع  ملعرفة 

متغير."

في حني قال الشاعر قاسم سعودي: "أن 

يكون املبدع حقيقيًا، يفكر بطريقة تجمع 

في  والشجاعة  واالحتواء،  املرونة،  بني 

التمرد  جمرة  رغم  واملوقف،  التفكير 

املبدعني،  بأفواه  تلتصق  التي  والجنون 

وأظن  الشبابية،  األصوات  من  والسيما 

الكثير  إلى  تحتاج  الخاصة  املشاريع  أن 

من حب البالد والكثير من الخصوصية 

الرأس  مرفوع  تجعلك  التي  العراقية 

وسوء  واألشباح  البراكني  من  بالرغم 

حظ البالد."
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أصبحـت الرسـائل اإللكترونيـة البديلـة 

يتـم  غيـر،  ال  لإلبـالغ  معـدودة   
ً
جمـال

ال  مـدة  خـالل  عليهـا  والـرد  تسـلمها 

لـم  وبذلـك  الواحـدة.  الدقيقـة  تتجـاوز 

يعد املرسـل يجلس لسـاعات إلـى طاولته 

ليصـوغ رسـائل تحتـاج إلـى أيـام، وربمـا 

شـهور، لتصـل، ثـم ليأتـي الجـواب. لهذا 

اختيـار  فـي  ضـرورة  يجـد  كاتبهـا  كان 

بتـأن،  الجمـل  وحبـك  بدقـة،  املفـردات 

وعـرض األفـكار بترتيـب، والتعبيـر عـن 

منتظـرة  فالرسـالة  بحميميـة،  املشـاعر 

فـي  وسـتودع  بشـغف،  وسـتقرأ  بشـوق، 

صنـدوق الذكريـات، فالرسـائل املتمّيزة 

تقـرأ من وقـت آلخـر، لهـذا كان صائغها 

يقـوم بهـذا الفعـل بجديـة.

رسائل جبران ومي
فإضافـة  هامـة،  وثيقـة  األدبـاء  رسـائل 

بيـد  مكتـوب  مـادي  كإرث  قيمتهـا،  إلـى 

ال  بمـا  تصـرح  قـد  مشـهورة،  شـخصية 

يفصـح األديـب عنـه فـي أعمالـه املوجهة 

فالرسـالة  مباشـر،  بشـكل  القـراء  الـى 

تبعـث إلـى صديـق مقـرب تسـتودع عنده 

األسـرار، لهـذا يسـرح القلـم علـى الورق 

علـى سـجيته فيبـوح بمـا يتكتـم عليـه في 

العلـن.

االتصـال  وسـائل  عصـر  فـي  لكـن 

السـريعة، خسـر األدب مـا يعـرف بـأدب 

الرسـائل. أمـا أشـهر الرسـائل املتبادلـة 

بـني األدبـاء العـرب فكانـت بـني اللبناني 

املجـدد )جبـران خليـل جبـران( 1883- 

)مـي  الفلسـطينية  والرائـدة   ،1931

زيـادة( 1886- 19٤1 اللذيـن جمعتهمـا 

الرسـائل، ولـم تجمعهما األيـام، فتحدثا 

بكتابـات ترقـى ألن  والحيـاة  عـن األدب 

تكـون مقـاالت أدبية مـن الطـراز الرفيع.

رسائل النصائح املفيدة                   

هنـاك نـوع مـن الرسـائل يكتبهـا األدبـاء 

األدبـاء  مـن  الناشـئني  إلـى  املشـهورون 

قلـة  لكـن  املشـورة،  يطلبـون  الذيـن 

النـوع  هـذا  كتابـة  علـى  يقبلـون  منهـم 

مـن الرسـائل، فأغلبهـم ال يرغبـون فـي 

القيـام بـدور املعلـم، أو ال يجـدون الوقت 

بعضهـم  كتـب  إذا  أمـا  لذلـك.  الكافـي 

تلـك الرسـائل فإلـى مريـد مقـرب يثقون 

 أدبيـًا 
ً
بموهبتـه، ويتوقعـون لـه مسـتقبال

مشـرقًا.

الكاتـب  الرسـائل  مـن  النـوع  هـذا  كتـب 

تشـيخوف(  )أنطـون  الكبيـر  الروسـي 

1860- 190٤، الـذي يعـد مـن مؤسسـي 

وأسـاتذة القصـة القصيـرة فـي العالـم- 

اليـد  يتجـاوزون عـدد أصابـع  وهـؤالء ال 

كان  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى  الواحـدة. 

الشـاب  الكاتـب  رسـائل  باهتمـام  يقـرأ 

 ،1936  -1868 جوركـي(  )مكسـيم 

ويتابـع قصصـه فـي الصحـف، ويسـدي 

إليـه النصائـح عنـد الضرورة. اسـتمرت 

املراسـالت بينهمـا ملـدة خمـس سـنوات 

وبقـي  األسـتاذ،  بوفـاة  وانتهـت  تقريبـًا، 

الكتابـة  يواصـل  )جوركـي(  املجتهـد 

حتـى  القيمـة  النصائـح  إغفـال  دون 

أصبـح أحـد أهم كتـاب القصـة والرواية 

العالـم. فـي  واملسـرحية 

 رسالة تشيخوف إلى جوركي
لرسـائل  الطبـع  مسـودات  تقـرأ  عندمـا 

-مـا  احـذف  جوركـي،  الـى  تشـيخوف 

أمكنـك ذلـك- النعـوت والظـروف، إنهـا 

انتبـاه  فيهـا  ليضـل  كثيـرة عنـدك حتـى 

منهـا.  التعـب  ويتـواله  القـارئ 

"جلـس  أقـول:  عندمـا  يفهمنـي  املـرء  إن 

ذلـك  يفهـم  إنـه  العشـب."  علـى  الرجـل 

ألنـه جلـي واضـح وألنـه ال يعيـق االنتبـاه. 

غامضـًا  أغـدو  فإنـي  لهـذا،  وخالفـًا 

"علـى  صرخـت:  مـا  إذا  القـارئ  وأرهـق 

أقـدام  وطأتـه  الـذي  األخضـر  العشـب 

املـارة، جلـس رجـل كبير، ضيـق الصدر، 

ذو قامـة معتدلـة، ولحيـة حمـراء، جلـس 

دون جلبـة، ملقيـًا علـى مـا حولـه نظرات 

فيهـا الحيـاء والخوف." إن هـذا ال ينطبع 

األدب  لكـن  واحـدة،  دفعـة  الذهـن  فـي 

يجـب أن يرتسـم فيـه دفعـة واحـدة وفـي 

ثانيـة مـن الزمـن.

قـدم تشـيخوف رؤيتـه فـي كتابـة القصـة 

بطريقـة موجـزة وبسـيطة، فبعـد إيجـاد 

أن  يجـب  الفكـرة،  وتحديـد  املوضـوع 

يكـون السـرد مكثفـًا، فـكل جملـة يمكـن 

االسـتغناء عنهـا مجـرد حشـو، ال مبـرر 

لالحتفـاظ بهـا. إضافـة إلـى أن الحـدث 

وبالنتيجـة  واضحـًا،  يكـون  أن  يجـب 

سـتكون الشـخصيات غير معقدة، وذلك 

القـراءة  منـذ  النـص  املتلقـي  يفهـم  كـي 

األولـى، دون الحاجـة للعـودة إلـى النـص 

مـرة أخـرى، أو التفكير فـي املعنى املراد. 

تصـل  الناجحـة  القصيـرة  فالقصـة 

املتلقـي دفعـة واحـدة، مـن وجهـة النظـر 

التشـيخوفية.

رسائل النصائح املنسية           
علـى الرغـم مـن أن القـاص واملسـرحي 

لـم   1981 1908ـ  سـارويان(  )وليـم 

القصـة  تاريـخ  فـي  مؤسـس  بـدور  يقـم 

القصيـرة -كتشـيخوف-، لكنـه يعـد مـن 

القـرن  فـي  األمريكيـني  الكتـاب  أبـرز 

املعنيـة  كتاباتـه  تتميـز  إذ  العشـرين، 

ال  بأنهـا  املهمـش،  املسـحوق  باإلنسـان 

تخلـو مـن التفـاؤل، كمـا تضـج بالحيـاة 

واإلحسـاس املرهـف. لهـذا يمكـن أن تعد 

رسـائله مفيـدة لكتـاب القصـة القصيرة 

جيـد  كاتـب  )سـارويان(  فـ أيضـًا، 

بالفعـل، ونصائحـه جديـرة باألخـذ بعني 

االعتبـار، وإن ظـل الكاتب الناشـئ الذي 

، ويبـدو أنه 
ً
وجهـت إليـه الرسـائل مغفـال

بذلهـا  الـذي  النصائـح  مـن  يسـتفد  لـم 

املعـروف. الكاتـب 

رسالة سارويان إلى مجهول
يكـون  أن  األولـى  النثـر  حسـنة  "إن 

يفهـم  أن  ينبغـي   .
ً
وسلسـال واضحـًا 

كان  مهمـا  بالتحديـد  قصـدك  القـارئ 

تعـرف  ال  كنـت  فـإن  معقـدًا،  قصـدك 

بالضبـط مـاذا تعنـي- وكثيـرا مـا يحـس 

الكاتـب بإحسـاس قـوي ومـع ذلـك يجـد 

صعوبـة فـي التعبيـر عـن هذا اإلحسـاس 

أن  عليـك  الحالـة  هـذه  وفـي  بوضـوح- 

بالتحديـد  تعـرف  ال  أنـك  للقـارئ  تقـول 

معنـى مـا تريد قولـه. وإال فعليـك أال تعبر 

سـهل.  بنثـر  عنـه  التعبيـر  يمكـن  ال  عمـا 

تـردد  تظـل  أن  هـذا  معنـى  ليـس  ولكـن 

فـي قصتـك أنـك ال تعـرف بالضبـط مـا 

تعنيـه، بـل عليك فـي مثل تلـك الحالة أن 

توحـي بذلـك، واإليحـاء ال يأتـي بصـورة 

ضمنـي." بشـكل  بـل  مباشـرة، 

نلحـظ أن رأي )سـارويان( يتطابـق مـع 

فهـو  عاليـة،  بنسـبة  )تشـيخوف(  رأي 

ينصـح الكاتب بضرورة أن يكون أسـلوبه 

التعقيـد.  مـن  خاليـة  وأفـكاره  واضحـًا، 

يتطـرق  لـم  نقطـة  فـي  يبحـث  لكنـه 

إليهـا )تشـيخوف(، وهـي عندمـا يريـد 

ومشـاعر  أفـكار  عـن  التعبيـر  الكاتـب 

معينـة ولكـن ال يسـعفه أسـلوبه فـي ذلك. 

ونرجـح أن )تشـيخوف( لـم يطـرح هـذا 

املوضـوع لترجيحـه أن الكاتـب الحقيقـي 

ال تعترضـه تلـك العقبـة ألنـه محتـرف، 

املوضوعـات  كل  عـن  الكتابـة  يسـتطيع 

)سـارويان(  يقتـرح  ثـم  ذاتـه.  بالتمكـن 

أال يهـرب الكاتـب مـن تلـك املوضوعـات 

يحـاول  بـل  الترويـض،  علـى  العصيـة 

االقتـراب منهـا ولـو بالتلميـح واإلشـارة.

رسائل تكشف أسرار اإلبداع

يتحدثـون  التـي  األدبـاء  رسـائل  ليسـت 

مـا  أو  الكتابـة،  فـي  أسـلوبهم  عـن  فيهـا 

طالـب  أسـلوب  عليـه  يكـون  أن  يجـب 

املشـورة، خاصـة باألدبـاء فقـط، أو حتى 

املختـص  غيـر  القـارئ  إن  بـل  النقـاد. 

يسـتطيع االسـتفادة منهـا لفهـم املؤلفني 

أعمالهـم  والسـتيعاب  أفضـل،  بطريقـة 

أذهـان  فـي  تكـون  أن  كاتبهـا  أراد  كمـا 

القـراء.

سامر أنور 

أوراق للمتاحف
رسائل األدباء الكبار إلى الناشئين

لم يعد للرسائل الورقية وجود في عصرنا الراهن بعدما شاعت 
االتصاالت الناقلة مباشرة للصوت والصورة إلى أي مكان على 

الكرة األرضية، 
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"من شارع الهرم إلى.." و"دنيا ثانية"

إطار  في  الدراما  هذه  يضع  من  ثمة 

الشهر  تستغل  التي  الناعمة  الحرب 

الفضيل لدى املسلمني للنيل من املقدس 

وضربه.

رفضًا  املسلسالت  تلك  واجهت  وقد   

شعبيًا وثقافيًا، وطالتها انتقادات الذعة 

االجتماعي؛  التواصل  منصات  على 

الثوابت  الى  تسيء  أنها  والسيما 

وتسيء  العربية  للمجتمعات  األخالقية 

للمرأة العربية بشكل خاص.

سلسل الكويتي "من شارع الهرم 
ُ
وكان امل

هدى  وبطولة  مشاري  هبة  تأليف  إلى.." 

ثانية"  "دنيا  املصري  سلسل 
ُ
وامل حسني، 

وبطولة  جالل  أمني  الكاتب  تأليف  من 

ليلى علوي من أكثر األعمال إثارة للجدل.

مبررات واهية
وأبطالها  األعمال  هذه  صناع  أن  رغم 

الواقع  سوى  يجسدون  ال  إنهم  يقولون 

 
ً
أعماال أن  يرون  تابعني 

ُ
امل فإن  بآفاته، 

تكريس  ُمجرد  تكون  أن  تعدو  ال  كهذه 

السلبية،  والظواهر  الشخصيات  لبعض 

وترسيخ، أو باألحرى تطبيع مع االنفالت 

بقيم  للعصف  ومحاوالت  األخالقي، 

حافظة.
ُ
ُمجتمعاتنا العربية امل

مسلسل  بطلة  حسني  هدى  غردت  فقد   

الرفض  لتفسر   ، إلى"  الهرم  شارع  "من 

تحت  العمل   لهذا  والثقافي  االجتماعي 

جدليات  يتضمن  العمل  هذا  أن  ذريعة 

مختلفًا  كونه  اإلثارة  سبب  وأن  كثيرة، 

للهروب  محاولة  وهي  ومضمونًا،   
ً
شكال

لهذا  الحقيقية  األسباب  مناقشة  من 

الرفض الذي قوبل به هذا العمل.

تجسد  التي  الغندور  نور  املمثلة  أما 

موجة  على  ردت  فقد  الراقصة،  دور 

العمل  وطالت  طالتها  التي  االنتقادات 

أقول  الفنية:  البرامج  ألحد  بتصريحها 

ملن يهاجمون املسلسل انتظروا وشاهدوا 

املسلسل قبل الحكم عليه.

في  كريمة  شخصية  أن  نور  وتعتقد 

املسلسل ليست سيئة وال تهدف إلى إهانة 

فهي  العربية،  أو  املصرية  سواء  املرأة، 

الواقع،  في  موجودة  تكون  قد  شخصية 

سمٌّ في العسل! سمٌّ في العسل! 
دراما رمضان..دراما رمضان..

سيل من األعمال الدرامية التي تعمل على النيل من منظومة القيم 
العربية وضرب الثوابت األخالقية والثقافية واألسرية وزعزعتها 

ودس السم فيها عبر مسلسالت تحاول الترويج لثقافة شاذة وطارئة 
مجلة الشبكة/سلمى المغربيعلى املجتمعات العربية.
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وتعاني من أشياء كثيرة دفعتها للوصول 

إلى هذه املرحلة.

هبة  العمل  مؤلفة  أكدت  جهتها،  من 

مشاري حمادة، أن عنوان املسلسل يحمل 

يذكرها  عمل  وأنه  احتمال،  من  أكثر 

باألعمال العائلية، لكن بأسلوب معاصر، 

كما أنه عمل ينحو منحًى جديدًا بمعطى 

شخصية  وعن  واجتماعي.  تجاري 

مؤلفة  صرحت  املصرية،  الراقصة 

من  كان  التي  الشخصية،  هذه  أن  العمل 

بعد  لتغادر  مصر  من  تصل  أن  املفترض 

في  البقاء  قررت  فنية،  لوصلة  تقديمها 

الكويت من أجل تنفيذ أجندتها الخاصة 

التي ستظهر تباعًا في سياق الحلقات.

استخدام  تسوغ  لن  املبررات  تلك  لكن 

بعسل  العمل  هذا  يغلف  الذي  السم 

قناعات  أمام  ال تصمد  التي  التفسيرات 

محاولة  على  تؤكد  وثقافية  شعبية 

االجتماعية  القيم  نسف  األعمال  هذه 

واألخالقية للمجتمع العربي.

غضب من بيروت الى الكويت
منتجو  سوغها  التي  املبررات  تشفع  ولم 

الغضب  وتيرة  وقف  في  األعمال  هذه 

القضايا  جراء  التواصل؛  مواقع  على 

هذه  تعرضها  التي  والشخصيات 

أثارته  الذي  الغضب  إن  بل  األعمال، 

الشارع  إلى  امتد  املصري  الشارع  في 

الناشطني  من  الكثيرين  أن  إذ  الكويتي، 

للُمجتمع  ُمسيئًا  وجدوه  واملسؤولني 

إطالق  تم  قد  إنه  حتى  أيضًا،  الكويتي 

حني  في  عرضه،  بوقف  يطالب  هاشتاغ 

البرملان  في  النواب  من  الكثير  طالب 

الكويتي بوقفه، ألنه يعرض صورة سيئة 

غرد  فقد  الكويت.  عن  واقعية  وغير 

"نؤكد  العازمي:  سالم  حمدان  النائب 

أن  يمكن  ال  الهابطة  األعمال  هذه  أن 

لو عرضت على  الكويت حتى  إلى  تنسب 

وزير  وعلى  خارجية،  وقنوات  منصات 

ترخيص  إليقاف  فورًا  التدخل  اإلعالم 

نتجة لهذا املسلسل."
ُ
الشركة امل

دنيا ثانية 
أما ُمسلسل "دنيا ثانية"، فقد أشعل أزمة 

"زنا  مشهد  بسبب  األولى،  الحلقة  ُمنذ 

محارم"، وهي محاولة ال يمكن تفسيرها 

إال بتكريس السلوكيات الشاذة من خالل 

وأختها،  البطلة  زوج  بني  ُمحرمة  عالقة 

األمر الذي تسبب في جدل واسع، وجعل 

يقرر  بمصر  لإلعالم  األعلى  املجلس 

بسبب  سلسل 
ُ
امل من  األولى  الحلقة  وقف 

لعدم  "بالتحايل"،  املشهد  هذا  عرض 

حصول صناعه على تصريح بعرضه من 

صنفات.
ُ
طرف الرقابة على امل

اع 
ّ
صن أن   

ً
فعال هل  هو:  السؤال  لكن 

األعمال  هذه  تعكس  أن  يريدون  الدراما 

في  يرغبون  ُصناعها  أن  أم  الواقع، 

عبر  شاهدة 
ُ
امل نسب  لرفع  الجدل  إثارة 

وتجسيدهم  حساسة  ملواضيع  تطرقهم 

أم، وهو األخطر،  لشخصيات "مسيئة"؟ 

سياق  في  تأتي  وسواها  األعمال  هذه  أن 

حرب ناعمة تعمل على تدنيس كل ما هو 

مقدس في منظومة القيم العربية؟

الحقوقية  والناشطة  الكاتبة  ترى 

شخصية  أن  عواد،  عبير  املصرية 

الراقصة املصرية في ُمسلسل "من شارع 

في  تتسبب  أن  فترض 
ُ
امل من  الهرم"، 

إفساد عالقات أسرية هي باألصل ُمفككة 

حسبما عرض في املسلسل، لكن هل هذه 

راقصة  تصوير  فكرة  من  الحساسية 

توقع  امرأة سيئة  أنها  نابعة من  مصرية 

الرجال في حبائلها، أم فقط ألن هناك 

حدوث  بسبب  الحساسيات  من  الكثير 

واملصريني  مصر  تجاه  سابقة  إساءات 

مكانة  لبعضها  كويتية  شخصيات  من 

يقصده  ما  هذا  وهل  ُمجتمعيًا؟  مرموقة 

سلسل بالفعل؟ أم أن الراقصة التي لم 
ُ
امل

ليست  األولى،  الحلقات  في  كثيرًا  تظهر 

أية  تطول  قد  إلساءة  عام  نموذج  سوى 

مصرية  أكانت  سواء  راقصة،   / امرأة 

اإلساءة  وهل  أخرى؟  جنسية  من  أم 

الدراما  أن  أم  الدراما،  تحدث فقط في 

للمرأة  اإلساءة  حقيقة  من  جزءًا  تنقل 

وإنسانيتها في الواقع؟ 

الدراما الخليجية ساذجة!
فطيم:  أسامة  املصري  الصحفي  يعتقد  

وأن  ساذجة  الخليجي  الفن  ذائقة  إن 

من  الكثير  فيها  ينتجونها  التي  الدراما 

في  غريبة  ثقافات  زرع  ومحاولة  الجدل 

ُممثلة  وجود  وربما  يحتملها،  ال  جسد 

على  يدل  مصرية  شخصية  دور  تجسد 

رغبتهم في تطعيم أعمالهم بشخصيات 

أن  غير  واالرتقاء،  االنتشار  بغية  عربية 

إنتاجهم الدرامي ال يتوافق وذائقة الدول 

سلسل 
ُ
امل على  ؤاخذات 

ُ
امل من  األخرى، 

تركيب الجمل باللهجة املصرية بطريقة 

تحدث  ال  ملواقف  عرضه  وكذا  خاطئة، 

أن  الضروري  من  هل  لكن  الواقع،  في 

تكون شخصية الراقصة "خرابة البيوت" 

الكل  أو من جنسية أخرى؟ هل  مصرية 

في الكويت مالئكة؟ كان من األفضل أن 

يقدموا شخصية امرأة كويتية "تخطف" 

وجود  ال  بأنه  علمًا  أهله،  من  الرجل 

سلسل 
ُ
امل هذا  شخصيات  في  للمالئكة 

ساذج،  ُمسلسل  هو  النهاية  في  كلها، 

ُمصمم ليناسب ُمعدل ذكاء األطفال.

مسلسل  أثارها  التي  لألزمة  وبالنسبة   

هو  األساسي  املوضوع  فإن  علوي،  ليلى 

دفع  عن  الغضب  أثمر  وقد  املحارم،  زنا 

املشهد  حذف  إلى  العمل  هذا  منتجي 

السيناريو  وتغيير  الشخصية  واستبدال 

بحيث لم تعد الشخصية التي دخلت في 

عالقة مع زوج البطلة أختها، بل صارت 

ابنة عمها.

إثارة الجدل هي أسهل طريقة لرفع 
عمل ساقط!

سماح  املصرية  واملترجمة  الكاتبة  ترى 

هي  صارت  الجدل  إثارة  أن  الجلوي، 

الحل من وجهة نظر بعض ُصناع الدراما 

ألعمالهم،  نجاحًا  يتوقعون  ال  ممن 

أفكار  عن  والبحث  االجتهاد  فعوض 

طريقة  أسهل  يختارون  وجديدة،  جيدة 

اعتبارات  أدنى  دون  ساقط،  عمل  لرفع 

السحرية  والخلطة  أخالقية،  أو  مهنية 

هي  إلى..  الهرم  شارع  من  ُمسلسل  في 

الهجوم على طرف آخر ذي قيمة وتاريخ 

بشكل  للظهور  واستخدامه  وشعبية 

هذا  اسم  وضع  أن  كما  منه،  أفضل 

في  الليلية  باملالهي  املعروف  الشارع 

األنظار  جذب  بهدف  عمدًا  تم  العنوان 

سقطة  هذه  أليست  الجدل،  وإثارة 

شاهد 
ُ
امل يدخل  إن  فما  ذاتها؟  حد  في 

بكم  يصدم  حتى  املسلسل  عوالم  إلى 

أبناء  من  تكررة 
ُ
امل واإلساءات  اإلهانات 

بكل  مصر  أن  يعلم  الجميع  شقيق،  بلد 

فخر صدرت للكويت نماذج ُمشرفة بدءًا 

والطبيب  باملهندس  مرورًا  علم 
ُ
امل من 

يصر  فلماذا  والشيف،  بالعامل  انتهاء 

على  الضوء  تسليط  على  إذن  البعض 

نماذج ُمسيئة فحسب؟ 

مجتمعاتنا ليست مجتمعات 
"يوتوبيا":

أشرف  املصري  الفنان  يؤكد  فيما 

شارع  من  ُمسلسل  أن  على  سرحان، 

سيدة  شخصية  يعرض  إلى..  الهرم 

بأنها  وتوصم  كراقصة،  تعمل  مصرية 

تخطف الرجال من أسرهم، مما يسيء 

إلى املرأة املصرية بأيد خليجية، وُصناع 

املسلسل يعتقدون أن ما يصورونه "فن"، 

حسب مقدار ثقافتهم ووعيهم ومعرفتهم 

قوي  ُمجتمع  هناك  ليس  لكن  بالدراما، 

واإلهانة  ُمسلسل،  إليه  يسيء  قد  وكبير 

للمرأة  ليست  العمل  هذا  في  الفعلية 

للبطل/  إهانة  هي  ما  بقدر  املصرية، 

نموذج الرجل الخليجي، الذي سال لعابه 

سلسل دنيا 
ُ
على هذه املرأة. أما بالنسبة مل

سلسل اضطروا بعد 
ُ
ثانية، فإن ُصناع امل

الخطوط  تغيير  الى  األولى  الحلقة  وقف 

ضغط  تحت  سلسل 
ُ
امل في  الدرامية 

الجمهور وتنفيذًا للمعايير الرقابية.

لكن السؤال األكثر إلحاحًا هو ما تحظى 

به هذه املسلسالت، التي تحاول الترويج 

كبيرة  مالّية  بميزانّية  شاذة  لثقافة 

نستسلم  أن  علينا  وملاذا  لها،  ترصد 

ويعمل  السكون  يحرك  الفن  أن  لفكرة 

معتقداته  بضرب  املتلقي  صدم  على 

 من 
ً
ومسلماته الثقافية واألخالقية، بدال

من  الكثير  تعالج  مثيرة  بأعمال  صدمه 

القضايا التي يعاني منها املجتمع العربي 

معدالت  وزيادة  واملحسوبية  كالفساد 

منظومة  استهداف  ملا  والفقر  البطالة 

الصدمة  إلحداث  سواها  دون  القيم 

الفنية املزعومة؟
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العراقية،  قنوات  لشاشات  املتابع 

أن  سيجد  والوطنية،  والعامة  اإلخبارية 

خاصة  برامج  هي  إنما  برامجها  غالبية 

أنتجت ملناسبة الشهر الفضيل.

"الشبكة" تجولت في أروقة قناة العراقية 

والفنيون  العاملون  العامة، حيث ينهمك 

عمل  وثمة  البرامج،  هذه  وإعداد  بتهيئة 

)البروموشن(  قسم  قبل  من  دؤوب 

البرامج  )بروموات(  بصناعة  املختص 

شاشة  على  تعرض  التي  واملسلسالت 

العراقية.

صندوق الحكايا 
برنامج  منها  ومختلفة،  عديدة  برامج 

حيدر  ملقدمه  الحكايا(  )صندوق 

على  الضوء  يسلط  فيه  الطائي، 

تواجه  ناجحة  استثنائية  شخصيات 

ذلك  من  الرغم  وعلى  صعبة،  ظروفًا 

عملها.  في  والتقدم  النجاح  تحقق  فهي 

البرنامج  في  الواحدة  الحلقة  تتجاوز  ال 

يتحدث  دقيقة،  عشرة  أربع  من  أكثر 

حياته  عن  امللهم  الشخص  خاللها 

والصعوبات التي واجهته حتى يصل تلك 

وصوله  في  حياته  من  املفصلية  النقطة 

الى النجاح.

كذلك يطل عدنان الكعبي، مدير املكاتب 

العراقي،  اإلعالم  شبكة  في  الداخلية 

يقدم  الخير(  )أهل  جديد  ببرنامج 

املتعففة  للعوائل  املساعدات  خالله 

بصورة الئقة ال تخدش كرامتها.

مع  موعد  على  أيضًا  سيكون  الجمهور 

كريم  يقدمه  الذي  )رفقة(  برنامج 

خالل  من  البرنامج،  ويعرفنا  السيد، 

التجوال في العاصمة بغداد واملحافظات 

العراقية، على أمكنة مهمة لم يرها كثير 

ال  قد  حكاية  مكان  ولكل  ذلك،  قبل  منا 

يعرفها املشاهدون.

لقطة حياة 
يقول الزميل حيدر ناشي، الذي ُيعد اثنني 

من البرامج املهمة للقناة، األول )لقطة 

"إن  تمارا جمال،  الفنانة  تقديم  حياة(، 

البرنامج هو عبارة عن استذكار للحياة 

واستعراض  الزوجني،  بني  الزوجية 

ألهم فقرات حياتهما قبل الزواج وفترة 

واجهتهما،  التي  والصعوبات  الخطوبة، 

هي  البرنامج  من  والرسالة  وتكاتفهما، 

إدارة  كيفية  في  إيجابية  حاالت  عكس 

إلبقاء  مشاكلهما  وحل  الزوجية،  الحياة 

حياتهما مبهجة وسعيدة. وقد تم اختيار 

وحتى  األجيال،  مختلف  من  أشخاص 

رسالة  إليصال  مختلفة،  طوائف  من 

متعاونني  الجميع  وكان  الطائفية.  لنبذ 

قبل  قصصهم  الستعراض  ومحبني 

التوجه إلى قاعة الزواج، مع حديث عام 

في  بينهم  املشاركة  وكيفية  حياتهم  عن 

مواجهة املشكالت التي قد تعترضهم."

عراقي(،  )رمضان  الثاني  البرنامج 

شكري  أحمد  الزميل  تقديم  من  وهو 

حلقة،  كل  في  ضيوف  ثالثة  مع  لقاء  في 

بمعدل  مرة،  كل  في  مختلف  محور  مع 

وقال  مباشرة.  الهواء  وعلى  يوميًا  ساعة 

املسرح  عن  كانت  األولى  "الحلقة  ناشي: 

الشعبي،  الشعر  والثانية عن  الكوميدي، 

مع ضيوف شعراء." 

رحماء 
برنامج  سنشاهد  إنسانية  ملسة  وفي 

تعمل شبكة اإلعالم العراقي على تقديم 
دورٍة برامجية استثنائية خالل شهر رمضان 

املبارك، تضم عددًا من البرامج، الدينية 
والثقافية والترفيهية، باإلضافة إلى برامج 

املسابقات، تلبي ذائقة الجمهور العراقي 
وأجواء الشهر الفضيل.

آية منصور                               

ة ألفت 
ّ

)رحماء( ملقدمته رسل علي واملعد

في  األطباء  إلى  فيه  تتوجهان  حسن، 

للمساعدة  العراق  محافظات  من  عدد 

للمحتاجني  جراحية  عمليات  إجراء  في 

إذ  بعد،  فيما  حالتهم  ومتابعة  مجانًا، 

عدد  وترشيح  األطباء  مع  االتفاق  يجري 

من املتعففني ملساعدتهم طبيًا ومواصلة 

إجراء  بعد  الصحية  حالتهم  مراقبة 

العمليات. 

أتقاكم 
أما برنامج )أتقاكم( فهو برنامج ديني، 

لكن بطريقة مبتكرة هي مناقشة الدين 

بالحياة، كمناقشة  تعنى  ثانية  من زاوية 

ويكون  والترفيه(،  )الدين  موضوع 

مناقشة  أو  عائلي،  متنزه  في  التصوير 

خاللها  سيكون  الرياضة(  مع  )الدين 

رياضي،  مركز  في  الحلقة  تصوير 

وجاذبة  مميزة،  حديثة،  بصورة  وهكذا 

وإعداد  تقديم  من  البرنامج  للجمهور، 

الزميل الدكتور جالل سلمان. 

البرامج غطت نقص املسلسالت 
مسؤول  مطر،  محمد  عمار  املخرج 

تحدث  العامة،  العراقية  قناة  مخرجي 

فرق  هنالك   :
ً
قائال البرامج  هذه  عن 

كبير في برامج هذه السنة عن السنوات 

وعشرين  ثالثة  بوجود  وذلك  املاضية، 

برنامجًا مصنفة بني التسجيل واملباشر، 

اإلنسانية  قضاياها  في  تتشارك 

تكون  غالبيتها  أن  كما  واملجتمعية، 

االجتماعية  املشكالت  ملعالجة  محاولة 

هذه  تنزل  إذ  الشباب،  ومشكالت 

مثل  العراقي،  الشارع  الى  البرامج 

برنامجي )أتقاكم( و)رحماء(. 

طواقم الشبكة حصرًا
-هذه  العراقية  اعتماد  مطر  يؤكد  كما 

للقناة  العراقي  الطاقم  على  السنة- 

أو  بمشاهير  االستعانة  دون  باملئة،  مئة 

ممثلني لتقديم البرامج لقنوات العراقية 

في رمضان كل عام، وقد اختلف الكثير 

للمواضيع،  وطرحها  البرامج  أفكار  من 

فتضاعف  )اللوكيشن(،  اختلف  كذلك 

برنامجًا  عشر  أربعة  من  البرامج  عدد 

في السنة املاضية الى الضعف.

يضيف مطر في حديثه لـ "مجلة الشبكة": 

العام  هذا  خالل  تمكنت  البرامج  "هذه 

عدم  بسبب  الحاصل  العجز  سد  من 

وجود مسلسالت درامية، اذ لم تخصص 

من  مجموعة  إلنتاج  الكافية  األموال 

العراقية،  بقنوات  الخاصة  املسلسالت 

لذلك جرى االعتماد الكلي على البرامج 

التي غطت وعوضت هذا النقص." 

طبخ األجداد 
على  املعروضة  األخرى  البرامج  ومن 

)طبخ  برنامج  هو  العراقية،  شاشات 

محمد  الشيف  الزميل  تقديم  االجداد( 

سوادي، فكرته تقوم على إحياء الوصفات 

من  -تقريبًا-  اندثرت  التي  العراقية 

املنازل واملطاعم، من خالل جوالت بني 

مواطنني  واختيار  العراقية،  املحافظات 

معهم،  الطبخات  لعمل  بالسن  كبار  من 

املطبخية  األدوات  استخدام  يجري  إذ 

متعددة  أماكن  وفي  كذلك،  القديمة 

يعود  كما  والجبال.  واألهوار  كالصحراء 

في  الشاشة  الى  مجيد  مؤمل  الزميل 

برنامج )الغريم(، وهو برنامج حواري، 

الشخصيات  كبار  مع  جديدة،  بطريقة 

العراقية والعربية، وفي مختلف املجاالت 

الحياتية واالختصاصات املتنوعة.

على قناة العراقية العامة..                       

برامج منوعة تضيء برامج منوعة تضيء 
سهرات رمضان         سهرات رمضان         
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 رصانة وحصانة                    
سطح  على  وبان  ه 

ُ
كيل فاض  ما  لكن 

مواسم  في  أنتجتها  التي  الفضائيات، 

ونقده  عنده  التوقف  يوجب  رمضان، 

دراسات  فهناك  أكاديميًا،  أما  مهنيًا. 

موا 
ّ
يمكن للمنتجني أن يطلعوا عليها ليتعل

وأطاريح  رسائل  هناك   
ً
فمثال منها، 

منها،  االستفادة  يمكن  نقاشية  وحلقات 

من  تزيد  قانونية  استشارات  حتى  بل 

رصانة وحصانة صانع الكاميرا الخفية، 

لكن لألسف ال نرى أيًا من هذه الجوانب 

نكتة،  مجرد  العراق  في  فهي  تحقق،  قد 

ليس  واستخفاف،  وإهانة  نصب  كمني  أو 

بالضحية فقط، وإنما حتى بالجمهور.

منتجيها  الجمهور  أغلب  يتهم  لذلك   

والضحايا بأنهم صنعوها باتفاق مسبق، 

عفويتها،  تصديق  يمكن  ال  قاسية  ألنها 

خادشة  وربما  وُمهينة،  أحيانًا  مبتذلة  بل 

وددت  لذا  رمضان.  في  والسيما  للحياء، 

حسب  فقط،  املهنية  بمعرفتي  أدلو  أن 

عليها  حصلت  التي  والخبرة  مشاهداتي 

كمشاهد.

القاسم املشترك                       
تقنية  منها  عديدة،  مالحظات  ثمة   

سأقفز فوقها ألناقشها مع القارئ الكريم 

قد  وجميعنا  فقط،  ونفسيًا  مجتمعيًا 

شاهد نماذج عديدة منها، وكان القاسم 

ومحدودية  الفكرة  رثاثة  بينها  املشترك 

نمنح  وقد  العلمية،  وقصور  اإلنتاج 

في  والعذر  التبرير  استحقاق  صانعها 

من  أسمعه  وما  تجربتي،  وحسب  السبب. 

الفضائية  مسؤول  أن  ين، 
ّ

ومعد مخرجني 

ويلغي  إنتاجها  ويستسهل  بها  يستخف 

فقط  باملقدم  ويكتفي  إعدادها  فقرة 

طبقًا  إنتاجها  وكلفة  أجور  لتخفيض 

لقاعدة درجنا عليها )اخذ مصور وجيب 

 ،
ً
فعال املميتة  السقطة  هي  وهذه  مادة(، 

وفوضى  الكالم  وفظاظة  الترهل  نرى  إذ 

ونابية  الضحايا  مشاعر  في  التحكم 

الصراخ !! 

 مقترحات                   
هنالك مقترحات ووصايا البد من األخذ 

بها حني العزم على صناعة كاميرا خفية 

في  ينتج  ما  األقل-  -على  توازي  بمعايير 

فال  املجال،  هذا  في  سبقتنا  التي  البالد 

يمكن أن تجد زاوية لنقد الكاميرا الخفية 

لألسباب  –عمومًا-  األوروبية  أو  الكندية 

التي سأوجزها أدناه ضمن مالحظاتنا: 

 أن يكون املستهدف طرفًا ثالثًا 
ً
يجب أوال

في املعادلة، أي أن أقصى ما نحصل عليه 

منه هو أن يضحك أو يستغرب أو يبتسم، 

فعله  رد  ونتجنب   ،
ً
أوال كرامته  لنحفظ 

أمام  قانونيًا  نتحصن  وأيضًا  الغاضب، 

الهدف  هو  يكون  أنه  نجد  بينما  القضاء، 

بصورة مباشرة للنصب ومضحوكًا عليه، 

وبفجاجة، وهذا ناتج عن ضيق فكر صانع 

الحدث وقصر بصيرته املهنية، ألنه يرى 

بسبب  به  اإليقاع  يريد  هدفًا  أمامه  فقط 

املوروث االجتماعي ربما، والنفسي الذي 

له  كانت  فربما  حياته،  في  عليه  درج 

يريد  لذلك  أصدقاء،  مع  نجحت  تجربة 

لديه  فرق  فال  الشاشة،  على  تطبيقها 

العام  والفضاء  الخاصة  العالقات  بني 

املختلفة.  والشرائح  األسرة  على  املفتوح 

أنصح بأن يتولى املهنيون إرشاد املقدمني 

الدائرة  من  يخرجوا  أن  في  ين 
ّ

واملعد

والهدف  املقدم  يتوسطها  التي  الضيقة 

أوسع  عاملًا  هناك  ان  يتعلموا  وأن  فقط، 

خارج الصندوق .

أنها  رغم  عرضت،  نماذج  هناك  كذلك 

السباب  تحوي  للعرض،  صالحة  غير 

يقرها  ال  مقرفة  ومشاهد  والشتيمة 

يرضى  االجتماعي،  العرف  وال  القانون 

لكن  املال.  من  مبلغ  مقابل  الضحية  بها 

الذائقة  أين  املجتمع؟  ذلك  يرضى  هل 

املهنة  معايير  ضمن  من  هي  التي  العامة 

اإلعالمية األولى التي يجب مراعاتها في 

مقص  نرفض  ربما  معروضة؟  مادة  كل 

التعبير،  حرية  بادعاء  األمني  الرقيب 

يجب  قيًا 
ُ
ل

ُ
وخ اجتماعيًا  رقيبًا  ثمة  لكن 

يختلف  العراق  فمجتمع  إليه،  نحتكم  أن 

تقاليده  بلد  ولكل  كثيرة  مجتمعات  عن 

ومعاييره. 

حني تصل الذروة
رأينا أن الكم الكبير من برامج الكاميرا 

الضرب  وأحيانًا  اللفظية  باإلهانات  يبدأ 

غير  وهذا  املشاهدين!  أمام  بالحذاء 

مقبول إطالقًا. 

افكار مستنسخة  
أنها  النماذج  غالبية  على  املالحظ 

ولم  عدة،  ملواسم  ومكررة  مستنسخة 

أفكار  ابتكار  في  عقله  املنتج  يحرك 

جديدة، بل أصبح املشاهد يعلم ما سوف 

يحصل منذ بدء الحوار. 

البرامج  من  اآلن  الخفية  الكاميرا   
ّ

تعد

الشاشة  فراغ  تمأل  التي  )الحشوية( 

بأدنى الكلف بسبب استسهال صناعتها. 

املقدم  منه  يطلب  بالضحية  اإليقاع  بعد 

هل  لكن  فيوافق!  الحلقة  بعرض  السماح 

الضحية  يصادر  ملاذا  املجتمع؟  يوافق 

هذا  ينشر  بأن  العام  الرأي  نفسه 

الفريق،  مع  شريك  فهو  لذا  االبتذال؟ 

سواء أكان ذلك باتفاق أم بعدمه .

حقوق 
الخفية  الكاميرا  به  أوقعت  ملن  والسؤال 

أن  تعلم  هل  مشكورًا،  عرضها،  ورفض 

بك  أوقع  من  ضد  شكوى  برفع  الحق  لك 

والنفسي؟  الجسدي  لألذى  لتعرضك 

ما  لكن  فقط،  عرضها  رفضت  فأنت 

عليه!!  تعترض  لم  إهانة  من  له  تعرضت 

القانون  خبراء  أمام  مطروح  والتساؤل 

أيضا: هل يحق له مقاضاتهم؟ 

الكاميرا  تدرس  ال  ملاذا  اتساءل:  لهذا 

اإلعالمية  املعاهد  مناهج  ضمن  الخفية 

والسينما  كالدراما  اآلن  فهي  أكاديميًا؟ 

والخبر .

وأتساءل أيضًا: ملاذا ال نستعني بالخبراء، 

فهم أدرى من الشباب بما يريد املتفرج؛ 

لكن هل يوجد هذا العنصر الخبير في كل 

فضائية؟

  تكمن أهمية برامج الكاميرا الخفية 
في مشاهدتها الواسعة وعديد الراغبني 
بمتابعتها، إذ ال يمكن فصلها عن 
البرامج املصنفة تحت مسمى )برامج 
منوعة( ألنها برامج متعة أوال، تحتل 
مساحة زمنية في الشاشة، وتحصل 
على أكبر عدد من املشاهدات إذا ما 
أنتجت بأفكار جذابة وجديدة، وراعت 
معايير املجتمع املستهدف وذائقته، 
وحملت رسالة توعوية جادة وإنسانية 
ترتقي باملجتمع، سواء بانتقاد ظاهرة 
اجتماعية، أو حاالت فردية.

 بين االبتذال والهدف          

إياد السعيد

الكاميراالكاميرا
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وقـد جـرى اختيـار هـذه البرامـج بعنايـة 

وهدفهـا  القنـاة  رسـالة  لتحمـل  فائقـة 

برؤيـة  القضايـا  جميـع  بمعالجـة 

الحسـنة. وباملوعظـة  إسـالمية، 

مصطفـى  الفرقـان  إذاعـة  مديـر  يقـول 

الصائـغ: إن "إذاعة الفرقان طرحت باقة 

من البرامـج الثقافية والدينيـة والفكرية 

والتاريخيـة فـي الشـهر الفضيـل، تشـكل 

دائـرة مميـزة مـن املوضوعـات املرتبطـة 

بالواقعـني الدينـي واالجتماعي من جهة، 

ومتطلبـات املرحلـة مـن جهـة أخرى."

 وأشـار الصائـغ الـى أن اختيـار البرامـج 

إذ  العـام،  هـذا  فائقـة  بعنايـة  جـرى 

واجتماعيـة  دينيـة  جوانـب  تناولـت 

هادفـة، ومثـال ذلـك برنامـج )حـوار في 

اإللحـاد( الـذي يعـده ويقدمـه الزميـل د. 

ميثم حسـن عـارف، فهو يعالـج موضوعة 

متخصصـني  مـع  فيـه  ويتحـاور  اإللحـاد 

املوضـوع. لـذات  أخـرى  رؤيـة  ليشـكل 

حكاية فاطمة

كمـا يحظـى برنامـج )حكايـا فاطمـة(، 

وسـن  الزميلـة  وتقدمـه  تعـده  الـذي 

سـعيد، الـذي يعنى بقضايا املـرأة، زوجة 

وابنـة وأختـًا، ربـة بيـت كانـت أم موظفة، 

باهتمـام فـي مجـال تخصصهـا، ويطـرح 

مشـكالت املـراة املسـلمة بمـا يتطابق مع 

واقـع اليـوم والعوملـة.

يعـده  الـذي  شـبابنا(،   ( برنامـج  أمـا 

اثنـني مـن  ويقدمـه د. رسـول جمعـة مـع 

واقـع  يحاكـي  برنامـج  فهـو  زمالئـه، 

الشـباب الواعـي ويعالج بعض املشـكالت 

الحيـدري  حسـني  أمـا  تواجههـم.  التـي 

فيسـتضيف شـخصيات دينية  وأكاديمية 

ومتخصصـني بعلم النفس فـي برنامجه، 

الـذي يتخـذ مـن املـوت موضوعـًا رئيسـًا 

إيجابيـة  حديثـة  بقـراءات  ويقـرأه  لـه 

تتناسـب مـع  الرؤيـة اإلسـالمية، ويطرح 

علـم  مجـاالت  فـي  مدنيـة  نظـر  وجهـات 

النفـس، ليقـدم للمسـتمع موعظة حسـنة 

تذكـرة بأمـر اللـه فـي أيام معـدودات هي 

للـه ال لغيـره.

مراجعات
برنامـج )مراجعات( يتناول موضوعات 

فـي  تطـرح  وإشـكاالت  واحتجاجـات 

الوقـت الحاضر في مسـالة اإللـه والكون 

واإلنسـان، يزيـح مـن خاللـه الضبابيـة 

طريـق  عـن  املؤمـن  الشـباب  ذهـن  عـن 

كمـا  بجـرأة،  مـرة  ألول  تطـرح  اسـئلة 

برنامـج  تقديـم  علـى  اإلذاعـة  حرصـت 

)سـيرة  النبويـة  بالسـيرة  مختـص 

)ص(  النبـي  يقـرأ  الـذي  املكـني(، 

وسياسـيًا،  وقائـدًا  ودبلوماسـيًا  حاكمـًا 

الواقـع املعاصـر، ناهيـك  بطـرح يواكـب 

)نـور  األضخـم   التفسـير  برنامـج  عـن 

وفـق  القـرآن  يفسـر  الـذي  الفرقـان( 

متجـدد  حديـث  بطـرح  التداولـي  املنهـج 

فـي  التاريخيـة  اللسـانيات  أسـتاذ  مـع 

حسـني  عـدي  د.  املسـتنصرية  الجامعـة 

محمـد. حيـدر  د.  ويقدمـه  علـي 

أسلوب جديد
 وهنـاك أكثـر مـن عشـرة برامـج تتميـز 

حيـث  مـن  واالنتقـاء  والتركيـز  بالثقـل 

الضيـف،  واختيـار  والتقديـم  اإلعـداد 

مـن  أمـا  إخراجهـا.  أسـلوب  فـي  وحتـى 

تنفـرد  الفرقـان  فـإن  الفواصـل  جهـة 

الفاصـل  صناعـة  فـي  جديـد  بأسـلوب 

واختيـار موضوعاتـه، أمثـال باقـة )أيـن 

اإليجابـي(  )الصائـم  وباقـة   األثـر( 

وباقـات أخـرى تزيـد علـى عشـر  باقـات 

عشـر  خمسـة  مـن  أكثـر  باقـة  كل  فـي 

 . غيـر أن اإلذاعـة تتيح للمسـتمع 
ً
فاصـال

أن يختـم املصحـف الكريـم مـع بثهـا مـن 

خـالل اختيارهـا لــ سـت ختمـات قرآنيـة 

اختيـرت بعنايـة مـن حيـث نـوع التالوات 

وأحكامهـا وبلدان القـراء ونقاوة الصوت 

والتسـجيل، فهي تبث أربـع ختمات لقراء 

عراقيـني وواحـدة لقـارئ خليجي وأخرى 

مصـري. لقـارئ 

 وبعيـدًا عـن كـون اإلذاعـة، وبمـا تختلـف 

فيـه عـن أقرانهـا، فقـد أنتجـت تواشـيح 

الفضيـل،  للشـهر  بهـا  خاصـة  إسـالمية 

الطريقـة  علـى  نبويـة  مناقـب  وكذلـك 

كمـا  الرمـادي،  محافظـة  مـن  العراقيـة 

أنهـا أعـادت إنتاج األنشـودة األشـهر )يا 

إلـه الكـون إنا لـك صمنـا(، بتوزيـع وأداء 

جديديـن، وباسـتخدام تقنيـات الصـوت 

لهـا  األنشـودة  هـذه  كـون  الحديثـة، 

واملشـاهد  املسـتمع  لـدى  ذهنـي  ارتبـاط 

فقـد  مباشـرة،  اإلفطـار  بعـد  العراقـي، 

اسـتحصلنا املوافقات من أسـرة املرحوم 

األنشـودة،  صاحـب  الخمـاش،  روحـي 

لتكـون حقوقهـا لإلذاعة وشـبكة اإلعالم 

العراقـي، وجـرى توزيعها علـى مديريات 

تلفزيونـات  مـن  اإلعالميـة  الشـبكة 

وإذاعـات، والكثير من األعمـال اإلذاعية 

والدرامـا  والفواصـل  و)السـبوتات( 

والبرامـج التسـجيلة املميـزة والتغطيـات 

واألحـداث  باملناسـبات  الخاصـة 

الفضيـل. الشـهر  هـذا  فـي  التاريخيـة 

إذاعـة الفرقان، وفـي برنامجهـا الفقهي 

جمهوريـة  إذاعـة  بهـا  ترتبـط  اليومـي، 

تمثـل  الفرقـان  كـون  البـث،  فـي  العـراق 

لجمهوريـة  الرسـمية  الدينيـة  اإلاذاعـة 

العـراق، وهنـا البـد لنـا مـن اإلشـارة الى 

برامـج الشـهر الفضيـل وسياسـات وضع 

أن  إذ  عـام،  كل  فـي  البرامجيـة  الخطـة 

فـي  يراعـى  أن  يجـب  الـذي  املطلـوب، 

إعداد ورسـم سياسـة سـتراتيجية برامج 

الشـهر الفضيـل هـو كيف تقـدم للمجتمع 

بطاقـات تذكـرة للعـودة الـى اللـه، وكيـف 

خـالل  مـن  أجزائـه  مـع  املجتمـع  تربـط 

علـى  والوقـوف  والدعـاء  الرحـم  صلـة 

كتـاب اللـه والتدبـر فـي آياتـه بمـا يخـدم 

عالقـة  وترميـم  بنـاء  وإعـادة  املجتمـع 

الفـرد باآلخـر مـن جهـة وعالقـة الفـرد 

بخالقـه.

 حرب ناعمة
مـن جهـة أخـرى، يتسـاءل مديـر إذاعـة 

تفعلـه  عمـا  الصائـغ  مصطفـى  الفرقـان 

واإلذاعيـة  التلفزيونيـة  املحطـات  اليـوم 

فـي  شـريكة  أنهـا  تعـي  ال  أام  تعـي  التـي 

مـن  الشـهر  هـذا  بتحويـل  ناعمـة  حـرب 

يبعـد  شـعبي  فلكلـور  الـى  عبـادة  شـهر 

ربـه،  عـن  العبـد 

هـو  او  يقربـه،  وال 

افـراغ  محاولـة 

اهميـة الشـهر من 

وهيكلتـه  املحتـوى 

في اتجـاه آخر من 

اإلسـفاف  حيـث 

برامـج  فـي 

والتفاهـة  الترفيـه 

املفرطـة وصناعـة 

الجريئـة  الدرامـا 

التـي  والفواصـل 

الـى  أقـرب  هـي 

منهـا  االنحـراف 

االسـتقامة،  الـى 

وتنفـق  بـل 

الطائلـة  األمـوال 

مـن  منافسـة  فـي 

أكثـر مـن  سـيهدم 

سـباق  فـي  اآلخـر 

ضد مـا أراده الله، 

ولعـل هنـاك مـن يحـاول أن يجعـل هـذا 

الـرأي فـي ركـن التعصـب والتشـدد فـي 

محاولـة للهـروب مـن الـرد علـى السـؤال 

الـذي يقـول "إذا كنت مؤمنـًا بالله ومتبعًا 

ة نبيـه، هـل لـك أن تفسـر ما 
ّ
لكتابـه وسـن

شـهر  فـي  واملؤسسـات  األفـراد  واجـب 

عـودة  شـهر  اللـه  أعـده  الـذي  رمضـان 

وإعـادة إليـه؟" لهـذا نواصـل فـي اذاعتنا 

الديـن  يـرى  الـذي  الهـادف  مشـروعنا 

وتشـدد  وانعـزال  انـزواء  ال  حيـاة  ديـن 

الجميـع  يحتـرم  وتطـرف،  وتعصـب 

ويشـترك ويتشـارك مـع الجميـع ويبـادل 

النـاس الحـب واملـودة والخيـر، كما جرى 

طريـق  عـن  إذاعاتنـا  لبرامـج  الترويـج 

نشـر بوسـترات البرامج اإلذاعية تحتوي 

املقـدم  البرنامـج مـع صـورة  علـى اسـم 

عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي ووكالة 

السـبق  نـوع مـن  العراقيـة وهـذا  األنبـاء 

السـابق. فـي  كان  عمـا  يختلـف 

الفكر والدين والثقافة، مواضيع احتلت األهمية الكبرى في برامج صوت 
إذاعة الفرقان، فهدف اإلذاعة أن تظل دومًا على تماس مع الواقع ومع يطرح 

فيه من قضايا جدلية في شتى امليادين.

دعوة للتفكير والتسامح 
ونبذ التعصب 

سرمد رزوقي
تصوير حسين طالب

البرامج الرمضانية في إذاعة الفرقان..

مصطفى الصائغ
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المخرج المسرحي 

غانـــم حميـــد:
وشخوصها بما يتناسب وطبيعة الختام أو 

االفتتاح البابليني. أما على مستوى املنجز 

وممثل  مسرحي  ممثل  فأنا  الفردي، 

الشخصيات  من  العديد  لدي  تلفزيوني، 

في  أثرها  ومازال  أديتها،  التي  الناجحة 

الشارع برغم مرور أكثر من عشرين سنة 

في  تفردي  عن  ناهيك  إنجازها..  على 

املحطات  لبعض  الرسمية  الفنية  اإلدارة 

والى  بعضها،  وتأسيس  الفضائية 

وابتكار  للتمثيل،  الوطنية  الفرقة  إدارة 

وأيضًا  املهمة  املهرجانات  بعض  وإدارة 

أمتلك  فإني  .كذلك  البلد  مسارح  إدارة 

رصيدًا محترمًا من الجوائز الكبيرة في 

عدة،  دولية  ومشاركات  والتلفاز  املسرح 

للدمى  محترفًا  محركًا  كوني  الى  إضافة 

القفازية، ولي في ذلك مسلسالن وأربعة 

أفالم روائية .

تنظر  كيف  واالحتراف..  الهواية  *ثنائية 

اليها؟

على  تعتمد  الثنائية  هذه  أن  -أعتقد 

ألدواتهما  والكاتب  املخرج  امتالك 

صهر  على  وقدرتهما  واملوهبة،  الفنية، 

فالهواية  اإلبداع،  بوتقة  في  الثنائية  هذه 

والتفوق،  االستمرار  أجناس  من  جنس 

الباحث  املتطور  االحتراف  من  كثير  مع 

فهم  في  الجديد  على  دومًا  واملتمرن 

توظيفها  وحسن  وآلياتها  األدوات 

حيه  نتائج  الى  يفضي  بما  واستخدامها 

قويه تشكل أسلوبًا مختلفًا.

الذي  ما  والتأليف..  التمثيل  عن  *بعيدًا 

يغريك في تجربة اإلخراج؟

وفسحة  وإدارة،  وابتكار  خلق  -اإلخراج 

لبناء وجود كوني أتميز فيه وبه.. إنه عملية 

وإبداعه  الخالق  تقترب من روح  إبداعية 

نيتشة  يقول  وكما  الكون،  صناعة  في 

"املبدع واسطه بني اإلله والناس." 

يكرس  وآخر  رسالة،  ذو  جاد  *مسرح 

الجهل.. كيف لنا أن ننهي هذا التقاطع؟

-الفن بدون رسالة سامية، إنسانية كانت 

جدل  بال  ومسرح  فنًا,  يعد  ال  تربوية،  أم 

عن  عبارة  هو  املسرح  حياة.  بال  ثرثرة 

فكرة عظيمة, في كل تجاربي كان هناك 

زمن  في  كانت  إن  املشاكسة،  من  نوع 

الزمن,  هذا  في  وحتى  السابق،  النظام 

أما  رسالة,  ذا  يكون  أن  من  للمسرح  البد 

له  فالبد  املسرح،  في  الجهل  تكريس 

والسلطة  القدرة  تمتلك  رقابة  وجود  من 

وبناءه  اإلنسان  يهمها  أخالقية  وسلطة 

والشرف  واملنطق  العباد  رب  أراد  مثلما 

االجتماعي .

بل  النص،  في  يكتب  بما  تكتفي  ال  *أنت 

هل  مبطنة..  رسائل  خالله  من  ترسل 

يتعارض هذا مع البنية األساسية للنص؟

-أبدًا.. النص محطة انطالق، وإن حصل 

)املؤلف(  الورق  صاحب  بني  خالف 

بضع  يحيل  الذي  )املخرج(،  والعبقري 

كلمات وأفكار الى حياة حية مؤثره فاعلة، 

فورًا،  االنسحاب  )املؤلف(  األول  فعلى 

وفي أول تمارين املشاكسة.

*هل هذا ما حصل في مسرحيتي )الذي 

ظل في هذيانه يقظًا( وThe Home؟

مختلف   The Home في  حصل  -ما 

مبتهجًا  املؤلف  كان  الشيء،  بعض 

فرحًا بكل ما حصل، وهو الذي شاهد 

من  سنتني  من  أكثر  مدى  على  شيء  كل 

اختالف  فور  اختلف  لكنه  التمارين، 

التلقي  قدرات  وبعض  الحكام  لجنة 

مسحنا  لذلك  النزيه،  غير  الضعيف 

اسمه من خارطة البرنامج بعد أن تخلى 

بعد  الثاني  اليوم  صبيحة  عنا 

نتعامل  ولن  العرض، 

معه مطلقًا وأبدًا 

في املستقبل .

*ثنائية الفشل 

ما  والنجاح.. 

حتها  مسا

غانم  لدى 

حميد؟

مختلف  -أنا 

ما  نوعًا 

أجرب  وأصدقائي،  زمالئي  تجارب  عن 

إال  التجربة  أظهر  وال  نفسي،  وبني  بيني 

أصرح  ما  دائمًا  لذلك  تكتمل،  أن  بعد 

متواضعًا  مسرحيًا   
ً
عمال أمتلك  لم  بأني 

اإلدارية  األماكن  في  وحتى  حياتي,  في 

التي أشرفت عليها، دائمًا ما تجد التفوق, 

التمرين,  في  نفسي  وبني  بيني  أفشل  قد 

مهمًا  مسرحيًا   
ً
عمال أقدم  ال  أني  بمعنى 

أن  الى  ودراسة  نفسي  مع  مران  بعد  إال 

الذي  مع  لست  أنا  لذلك  التجربة،  تظهر 

يفشل علنًا.

*من خالل تلك التجربة.. أسألك ما الذي 

يحتاجه واقعنا الفني النتشاله من واقعه؟

دكتاتورية  سلطة  سوط,  لها  فنيه  -سلطه 

وثقافة مجتمعية مدروسة .

في مسرحية )الذي ظل في هذيانه يقظًا(، صرخ الفنان الكبير سامي عبد الحميد قائال له: "أنت سحقت 
األولني واآلخرين"، فيما قال له املخرج املسرحي صالح القصب: "أنت أفضل مني، ألن أعمالك التجريبية 

يفهمها العامة، ويتفاعلون معها."

الفن بدون رسالة سامية ال يعدُّ فنًا 

محسن إبراهيم

مكتوب  بما  يكتفي  ال  الذي  حميد..  غانم 

عن  ويبحث  أغواره  فيسبر  النص،  في 

أحيانًا, فهو يحلق  املؤلف  مكنونات تذهل 

خاصة  عوالم  في  املسرح  أجنحة  على 

مسرحي  ومخرج  مؤلف  لنفسه.  ابتكرها 

هذه  صهر  من  تمكن  خاصة،  رؤية  ذو 

حميد  غانم  اإلبداع.  بوتقة  في  الثنائية 

كان ضيفًا على مجلة "الشبكة العراقية".

*كيف عرف املسرح طريقه إليك؟

أني  أحسب  وأنا  األفكار  نعومة  -منذ 

علي  دورته  دار  الذي  الخط   على  متمرد 

وأصوات  والتقاليد  األب  يحكمه  بيت  في 

الدوام  على  الحاضر  واألذان  العبادات 

آذاننا..  طرفي  وبني  والبيوت  األزقة  في 

حميد  السيد  أوامر  مع  ومحذرًا  مذكرًا 

السيد كريم الشديدة.. أبي. 

فـ..  لتبقى  األكل  أو  البقاء  تريد  كنت  "إن 

فـ أطع واعمل.." هذا قول أبي لي، البأس 

العمل..  الى  والخروج  والصالة  بالطاعة 

أي عمل.. لكن أن تفضل ذلك على دراسة 

العلم )املدرسة( فذلك صعب ومرفوض، 

لهم  تسمح  لم  الذين  إخوتي  ومن  مني 

األوامر بإكمال الدراسة.. إذن كيف ذلك 

الظروف؟  هذه  إلى  الفن  أضيف  ما  إذا 

مغلقه  مدينة  في  بالذات  املسرح  وفن 

تطوقها  ومنطقة  األشرف،  النجف  هي 

الجوامع هي )الجديدة األولى( أو منطقة 

)خان املخضر(. في هذا الواقع الذي أنا 

فيه جاء املسرح قويًا، خارقًا لكل الحدود 

األصغر  تعدادي  صبي  وأنا  األوامر  وكل 

بني إخوتي .

أنماط مسرحية
خاصة..  إخراجية  رؤية  تمتلك  *تجربة 

قراءة سريعة في اإلنجاز؟

ها 
ّ
-في منجزي الفني اعتمد مسارات جل

من  أنماط  شغل  خالل  من  مسرحي، 

أخرى  وأنماط  املؤثر،  التجريبي  املسرح 

من  الشعبي  التلقي  مع  تمامًا  تحاكت 

الشعبية  املسرحية  على  االشتغال  خالل 

والتقرب  فيها،  والرقص  الغناء  وفنون 

والغنائي،  االستعراضي  املسرحني  الى 

في  نادر  شبه  تخصص  هذا  وأيضًا 

يصل  قد  التي  الكبيرة  االحتفاالت  إدارة 

مشارك،   5000 الى  فيها  العاملني  عدد 

وحصل ذلك من خالل قيادتي الحتفاالت 

املالعب  في  عدة  ملواسم   بغداد  يوم 

والساحات، أو من خالل سيناريو وإخراج 

افتتاحياته  في  الدولي  بابل  مهرجان 

األسطورة  توظيف  طريق   عن  وختاماته 
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اختتم مؤخرًا في بغداد مهرجان الواسطي في دورته الرابعة عشرة لعام ٢٠٢٢، بحضور 
نخبة كبيرة من املبدعني العراقيني والنقاد واملتذوقني. ومثل املهرجان، الذي حضره وزير 

الثقافة والسياحة واآلثار د. حسن ناظم ، باإلضافة الى وكالء وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار واملدراء العامون وأمني بغداد وممثلو السفارات والقنصليات العربية واألجنبية، مثل 
تظاهرة حضارية أعادت لفن التشكيل أهميته وتأثيره، والسيما أن العراق يعد في مقدمة 

الدول التي تتفوق في هذا امليدان الجمالي.

ز ياد جسام- تصوير: صباح االمارة

ـــادت  ـــة أع ـــار ي ـــرة حض تظاه
للتشكيل مكانته

مهرجان الواسطي..

أيام  مدى  على  املهرجان،  استقطب 

املهمة،  الشخصيات  من  العديد  أربعة، 

مصطفى  الوزراء  رئيس  بينها  من  كان 

اليوم  في  املعرض  زار  الذي  الكاظمي، 

الثالث وأشاد بالجهود الكبيرة املبذولة 

العراقي  الكرنفال  هذا  إقامة  في 

العالي  بالتنظيم  أشاد  كما  الكبير، 

ملهرجان الواسطي املقام من قبل دائرة 

الفنون العامة بتوجيه من وزير الثقافة 

ناظم،  حسن  د.  واآلثار  والسياحة 

مدير  الحسناوي  منتصر  د.  وإشراف 

مكتب الوزير، ومتابعة ميدانية من قبل 

الفنان  العامة  الفنون  دائرة  عام  مدير 

عن   
ً
فضال حسن،  محمد  فاخر  د. 

بتشكيالِتها  للمهرجان  املنظمة  اللجنة 

كافة.

املتحف الوطني
وصف هذا املهرجان بأنه افضل نشاط 

العراقية  الثقافة  وزارة  تقيمه  تشكيلي 

هيبة  أعاد  وأنه   ،2003 عام   منذ 

جميع  على  العراقي  التشكيلي  الفن 

األعمال  واختيار  التنظيم  مثل  الصعد 

األسماء  ألهم  الواسعة  واملشاركة 

العراق  داخل  من  العراقية  التشكيلية 

وخارجه.

استمرت  الذي  املهرجان،  تضمن 

قاعة  افتتاح  أيام،  ألربعة  نشاطاته 

سميت  الحديث  للفن  الوطني  املتحف 

ضمت  التي  حسن،  فائق  الفنان  باسم 

 فنيًا متحفيًا لجيل الرواد وما 
ً
90 عمال

التشكيليني  الفنانني  من  الرواد  بعد 

العراقيني.

املشاركة  التشكيلية  األعمال  عرضت 

باملهرجان في ثالث قاعات، وصل عدد 

بأحجام  لوحة  إلى75  فيها  اللوحات 

أمتار،  ثالثة  إلى  بعضها  يصل  كبيرة 

 36 النحتية  األعمال  عدد  كان  فيما 

نحات،  لكل  واحد  عمل  بواقع   ،
ً
عمال

باإلضافة إلى 6 أعمال خزفية بمشاركة 

العربي  ستة خزافني. أما أعمال الخط 

والزخرفة اإلسالمية فقد خصصت لها 

بواقع  لوحة   36 احتوت  إذ  رابعة،  قاعة 

عمل واحد لكل خطاط.

سابقيه  عن  املهرجان  هذا  ميز  ما  إن 

العراقيني  الفنانني  بعض  دعوة  هو 

وصل  الذين  بغداد،  الى  املغتربني 

كانت   ، فنانًا  عشر  أحد  الى  عددهم 

وقد  ميليا،  املنصور  فندق  في  إقامتهم 

ضمن  أعمالهم  الفنانني  هؤالء  نفذ 

الحر  املرسم  قاعة  داخل  فنية  ورشات 

الفندق الذي  الثقافة، وقاعة  في وزارة 

أقاموا فيه، وبذلك أنتجوا أكثر من 50 

 فنيًا عرضت في املهرجان.
ً
عمال

ندوات حوارية
ظمت على هامش املهرجان أنشطة 

ُ
كما ن

الثقافة  ترسيخ  في  تصب  عدة  مهمة 

التجارب  على  الضوء  وتسلط  والفن، 

أصداء  أخذت  التي  املتميزة،  العراقية 

عاملية، من بني هذه األنشطة مجموعة 

في  أقيمت  حوارية  وجلسات  ندوات 
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الثقافة، منها  قاعة عشتار بمقر وزارة 

األعمال  تسويق  )آليات  بعنوان  ندوة 

الفنية( لألستاذ صالح بركات، أدارها 

د. جواد الزيدي.. كذلك ناقشت الجلسة 

الفنية  لألعمال  التسويقي  العمل  آلية 

العالية  بالحرفية  تمتاز  التي  العراقية، 

وما يحمله الفن التشكيلي العراقي من 

عراقة وأصالة. 

كما قدمت محاضرة  بعنوان )السيرة 

النجار(   علي  التشكيلي  للفنان  الفنية 

الدليمي.  علي  الفنان  فيها  الحوار  أدار 

عن  النجار  علي  الفنان  فيها  وتحدث 

خالل  من  الفني  للعمل  الفنية  السيرة 

واملراحل  االغتراب،  في  تجربته 

الصدى  مبينًا  املختلفة،  الزمنية 

املراحل  خالل  الفني  للعمل  الواسع 

واألحداث  بالواقع  وتأثره  الزمنية، 

اختالف  رغم  خاللها،  ينجز  التي 

األحداث وتباينها الزمني، سواء أكانت 

اقتصادية،  أم  اجتماعية،  أم  سياسية، 

 
ً
فلكل عمل فني هوية خاصة به، فضال

االغتراب  مثل  األخرى،  التأثيرات  عن 

والحنني إلى الوطن.

استذكار املبدعني
حفل  -أيضًا-  عشتار  قاعة  وشهدت 

استذكار  للفيلسوف الراحل د. محسن 

مهدي، جرى ذلك برعاية وزير الثقافة 

سرد  الحفل  تخلل  ناظم،  حسن  د. 

لسيرة الدكتور الراحل محسن مهدي، 

األثر  صاحب  والفيلسوف،  املفكر 

والقيم املعرفية واإلنسانية، وقد ترأس 

العبيدي  مجيد  حسن  الدكتور  الجلسة 

الذين  األساتذة  من  عدد  بمشاركة 

الفيلسوف  حياة  من  مآثر  استذكروا 

الثقافة  وزير  ملعالي  كلمة  وفي  الراحل. 

الدكتور حسن ناظم، وعد فيها بترجمة 

رسالة الدكتوراه للراحل محسن مهدي، 

ومؤتمرات  ندوات  إقامة  إلى  مشيرًا 

للفنانني  القريب  املستقبل  في  أوسع 

بهم  واالحتفاء  الستذكارهم  واألدباء 

وبمنجزاتهم. 

قدمت  –أيضًا-  الوزير  السيد  وبرعاية 

عشتار  قاعة  على  أخرى  محاضرة 

الفن  على  وأثره  )الواسطي  بعنوان 

جواد  د.  أدارها  املعاصر(،  العراقي 

الزيدي، ناقش فيها الدكتور نجم حيدر 

والدكتور محمد الكناني محاور الندوة. 

إذ أوضح الدكتور نجم حيدر املرجعيات 

تؤسس  التي  للواسطي،  التاريخية 

للهوية، وكذلك البيئة واملكان املعماري، 

التي  الجغرافية  انعكاساتهما  ودراسة 

وظفت بكل مستوياتها لتكون أطروحات 

ممتازة للدراسات العليا.

جوالت تاريخية
هناك  كانت  املهرجان،  هامش  وعلى 

املشاركني،  للفنانني  مخصصة  جوالت 

وباألخص املغتربني منهم، إلى األماكن 

التاريخية واآلثار العراقية . 

ذكر  مع  املشاركة  األعمال  وثقت 

املهرجان  في  املشاركني  جميع  أسماء 

تضمن  كتاب،  شبه  )بروشور(،  بـ 

ناظم،  حسن  د.  الثقافة  لوزير  كلمة 

وأخرى ملدير عام دائرة 

د.  التشكيلية  الفنون 

وزع  محمد،  فاخر 

كما  اإلعالم،  ووسائل  الحضور  على 

املهرجان  أنشطة  جميع  توثيق  جرى 

عن  خاصة  جريدة  إصدار  طريق  عن 

الواسطي(،  )صدى  هي  املهرجان 

التي تصدر بنسخة إلكترونية، تضمنت 

ومثقفون،  نقاد  كتبها  متنوعة  مقاالت 

من بينهم وزير الثقافة د. حسن ناظم، 

فاخر  د.  العامة  الفنون  دائرة  ومدير 

تضمنت  أنها  كما  وغيرهما،  محمد 

املغتربني  الفنانني  عن  مفصلة  تقارير 

املشاركني في هذه الدورة من مهرجان 

حياة  عن  أخرى  وتقارير  الواسطي، 

الواسطي وغيره.

ختام املهرجان
الرابع  الواسطي  مهرجان  ختام 

بتعاون  عشتار،  قاعة  على  أقيم  عشر، 

التدريب  قسم 

في  والتطوير 

الثقافة،  وزارة 

واسع  بحضور 

الفنانني  من 

كني  ر ملشا ا

ئل  سا و و

العام  املدير  خالله  ألقى  اإلعالم، 

محمد  فاخر  د.  العامة  الفنون  لدائرة 

البارز  بالدور  فيها  أشاد  كلمة  حسن 

معالي  لدن  من  املبذولة  والجهود 

د.  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير 

منتصر  الدكتور  ومتابعة  ناظم  حسن 

الثقافة  وزارة  في  املتقدمة  والكوادر 

الفنية  الكوادر  إلى  إضافة  كافة، 

 عن الدعم 
ً
واإلدارية والهندسية، فضال

بمدة  املهرجان  إلنجاح  اللوجستي 

 األسبوعني، لجعل نسخة 
َّ

زمنية لم تتعد

العاملية،  إلى  تقترب  نسخة  العام  هذا 

وبطريقة عبرت للعالم أجمع أن العراق 

يبقى منبعًا للجمال والفن واإلبداع.

شعبة  عرضت  الحفل،  هامش  وعلى 

دائرة  في  واإلعالم  العامة  العالقات 

العمل  الفنون تقريرًا فيدويًا وثقت فيه 

مهرجان  في  األربعة  لأليام  الفني 

 عن 
ً
الواسطي وقاعات العرض، فضال

للفن  الوطني  املتحف  قاعة  افتتاح 

من  تعد  التي  املهرجان،  في  الحديث 

أهم القاعات واملعارض الدائمة. 

تقديرية  شهادات  قدمت  الختام،  في 

الى جميع املشاركني من قبل د. منتصر 

محمد  فاخر  ود.  الحسناوي 

حسن.

فعالية على هامش المهرجان
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في  أحداثه  تدور  فيلم  أمام  فنحن  إذن، 

الجنائية  واقع املحكمة  الهاي، ُمستوحى من 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وربما نالحظ 

السينمائية  أسلوبيتها  في  تميل  خرجة 
ُ
امل أن 

في  الوثائقية  السينما  أسلوبية  انتهاج  إلى 

تقديم فيلمها الذي كان جزء كبير منه يدور 

الرشاقة  من  فيه  بشكل  املحكمة،  قاعة  في 

شاهد إلى الشعور 
ُ
ما ال يمكن له أن يدفع بامل

بامللل، وهو شكل من أشكال التحدي الخطير 

االهتمام  على  حرصت  فقد  للُمخرجة، 

حاكمة الطويلة التي أخذت جزءًا 
ُ
بمشاهد امل

مكن لها 
ُ
كبيرًا من وقت الفيلم، إذ كان من امل

ومن  بالتوقف؛  الشعور  إلى  بفيلمها  تميل  أن 

لكننا  تابعة، 
ُ
امل عن  شاهد 

ُ
امل انصراف  ثم 

من  بالكثير  تميزت  املشاهد  هذه  أن  الحظنا 

الرشاقة والجاذبية، األمر الذي ساعدها في 

شاهدين.
ُ
الحفاظ على امل

قاعة املحكمة 
في  الدولية  املحكمة  قاعة  داخل  الفيلم  يبدأ 

الصارم  العام  دعي 
ُ
امل نشاهد  حيث  الهاي، 

الفرنسية  املمثلة  بدورها  قامت  كاثرين- 

على  بمهارة  القادرة  بوهرينجر-  رومان 

الخناق  وتضييق  حاكمة 
ُ
امل بخيوط  اإلمساك 

البلغاري  مثل 
ُ
امل دوره  أدى  كريستيتش-  حول 

الصربي  الحرب  ُمجرم  دوكوف-  كراسيمير 

اإلنسانية  الجرائم  من  الكثير  ارتكب  الذي 

في البوسنة عام 1992م.

هذه  في  كاثرين،  العام/  دعي 
ُ
امل يواجه 

دوره  أدى  ميخائيل-  الدفاع  ممثل  القضية، 

تولى  الذي  فرولر-  صموئيل  السويدي  مثل 
ُ
امل

ُمهمة الدفاع عن كريستيتش؛ إليمانه القاطع 

نظم األساس للعالقات بني 
ُ
بأن القانون هو امل

البشر. 

أرض الكراهية
الشاب  ديان،  بشهادة  كاثرين  تستعني 

مثل 
ُ
امل دوره  أدى  القضية-  في  البوسني 

أوفانز  األصل  األرميني  الجنسية  البلغاري 

ُمجندًا  كان  أنه  يؤكد  الذي  توروسيان- 

الحرب  جرائم  في  كريستيتش  مع  ومتعاونًا 

ال  األبوين  يتيم  أنه  ويدعي  ارتكبت،  التي 

هو  انضم  وقد  ديانتيهما،  وال  والديه  يعرف 

الوطني،  القدم  كرة  فريق  من  والكثيرون 

إحدى  الى  كمتطوعني  فيه،  يلعب  كان  الذي 

أنه  كما  الصربية،  العسكرية  شبه  الحركات 

سلمني ومساجدهم، 
ُ
أسهم في إشعال بيوت امل

إطالق  ثم  نسائها،  عن  القرية  رجال  وعزل 

الصرب  للجنود  ورؤيته  الرجال،  على  النار 

القرية،  نساء  يغتصبون  كريستيتش  بقيادة 

تهم كريستيتش يعترف بهذه الجرائم، 
ُ
لكن امل

في نفس الوقت الذي يؤكد فيه إنكاره معرفة 

الفتى أو رؤيته له من قبل.

ديان،  شهادة  في  ميخائيل  الدفاع  يتشكك 

ترجم 
ُ
امل مع  به  ينفرد  الجلسة  تنتهي  وحينما 

ليسأله عن صدق ما قاله الفتى، لكنه يؤكد له 

مرة أخرى أنه لم يره من قبل، وال يعرفه، ما 

الذي  السبب  عن  ليسأله  الدفاع،  حيرة  يثير 

الفتى يشهد عليه هذه الشهادة؛ فيرد  يجعل 

عليه: "الله نفسه سيعجز عن ُمساعدتك على 

دمائنا،  في  شيء  ُمختلف،  شيء  إنه  الفهم، 

الكراهية،  أرض  هي  البوسنة  به،  ولدنا  لقد 

االنخراط في هذه  وأي شخص ال يرغب في 

الكراهية يصبح شخصًا غريبًا."

مباراة قانونية
قانونية  ُمباراة  ثمة  أن  إنكار  يمكن  ال 

العام،  دعي 
ُ
امل كاثرين/  من  كل  بني  حقيقية 

تهم 
ُ
امل أن  ترى  فهي  الدفاع،  ميخائيل/  وبني 

وسجنه  ُمحاكمته  من  بد  ال  ُمجرم  الصربي 

بسبب ما قام به من جرائم، وأن هذه العقوبة 

ال بد له من أن ينالها بأي شكل من األشكال 

يرى  بينما  تراها،  التي  العدالة  لتحقيق 

دعى 
ُ
ميخائيل أنه إذا كان ال بد من ُمعاقبة امل

عليه وسجنه فهذا ال يمكن له أن يجري إال في 

إطار القانون، أو الشكل املنطقي للقانون.

إلى  ديان  شهادة  في  ميخائيل  تشكك  يدفع 

قرية  حيث  البوسنة،  إلى  فيها  سافر  رحلة 

الوصول  خاللها  من   
ً
محاوال جلوجوفا، 

بأبيه  يلتقي  وهناك  ديان،  حقيقة  إلى 

إزادين  البوسني  املمثل  بدوره  قام  ألكسندر- 

املمثلة  بدورها  قامت  التي  وأمه  باجروفتش- 

عن  ويسألهما  ميتيفسكا،  البينا  املقدونية 

وجود ولد لهما؛ فيؤكدان أنهما لم يعد لديهما 

أموال من أجل دفعها للبحث عنه، لكنه يؤكد 

بل يرغب في  أنه ال يرغب في األموال،  لهما 

األب  من  يطلب  وهنا  ابنهما،  إلى  إيصالهما 

إلى  التوصل  أجل  من  هولندا  إلى  يرافقه  أن 

ابنه والتأكد بأن الفتى هو ابنه بالفعل.

ويطلب  هولندا،  إلى  معه  ألكسندر  يسافر 

تبدأ  وحينما  املحكمة،  في  شهادته  ميخائيل 

لكن  بالرجل،  معرفته  ديان  ينفي  الجلسة 

حينما يوجه القاضي نفس السؤال عن معرفة 

يترك  ثم  ديان  إلى  يلتفت  بالفتى؛  ألكسندر 

كرسيه ُمتجهًا إليه ليأخذه في حضنه باكيًا؛ 

أن  املحكمة  تتأكد  هنا  البكاء.  ديان  فيبادله 

ديان قد كذب بشأن شهادته حينما أكد فيها 

عاد الشهادة مرة 
ُ

أنه يتيم، وال يعرف أبويه، وت

.DNA أخرى، مع التوصية على إجراء تحليل

ألم  ميرو،  هو  الحقيقي  ديان  اسم  أن  يتضح 

كان  وأنه  البوسنة،  من  مسيحي  وأب  ُمسلمة 

مجموعة  زارته  وقد  سراييفو،  في  مسجونًا 

إلى  إرساله  على  معه  ليتفقوا  الناس  من 

حياته-  حلم  هو  هذا  كان  حيث  هولندا- 

كريستيتش،  ضد  الزور  شهادة  ُمقابل  في 

والتأكيد على أنه كان ُمشاركًا له في املذابح 

عليه  عرضوا  كما  البوسنة،  في  حدثت  التي 

من  كريستيتش  تخص  وفيديوهات  صورًا 

األمر  املحكمة؛  قاعة  في  عليه  التعرف  أجل 

الذي يجعل شهادته بالكامل غير ذات فائدة؛ 

القضية  يعيد  ما  وهو  وادعائه،  صدقه  لعدم 

إلى الصفر مرة أخرى؛ لعدم وجود أي دليل 

تهم.
ُ
على املذابح أو الجرائم التي قام بها امل

دعي العام، على االستمرار 
ُ
تصر كاثرين، امل

كريستيتش،  إلدانة  أخرى  مرة  القضية  في 

بني  تمتلك  ال  كانت  وإن  بإدانته،  توقن  الذي 

الجرائم،  هذه  على  املادي  الدليل  يديها 

"أنا  لها:  تليفزيونية  ُمقابلة  في  تقول  لكنها 

أؤمن بالعدالة العليا للقانون،" أي أنها ُمصّرة 

في  األسباب.  كانت  مهما  تهم 
ُ
امل إدانة  على 

الراحة  من  بالكثير  ميخائيل  يشعر  حني 

في  نجح  قد  أنه  األول  لسببني:  واالطمئنان 

عمره،  من  عشرة  الثامنة  ابن  الفتى،  إعادة 

قد  أنه  الثاني  والسبب  املكلومني،  أبوية  إلى 

إلى  توجيهها  تم  التي  هم 
ُ

الت نفي  في  نجح 

ما  والباطل  االدعاء  من  فيه  بشكل  تهم 
ُ
امل

نظم 
ُ
امل هو  القانون  أن  أي  قبوله،  يمكن  ال 

ال  القانون  دون  ومن  العالقات،  في  األساس 

تهمة  أية  توجيه  أو  الحياة،  تستمر  أن  يمكن 

بالفعل،  ُمدانًا  كان  لو  حتى  تهم 
ُ
امل إلى  باطلة 

ألحد  يجب  ال  األدلة  النتفاء  نتيجة  ولكن 

الحكم عليه باإلدانة.

أن  من  بالرغم 

والدستور  القانون 

يني  لند لهو ا

ن  يسمحا

الفتى  بإقامة 

هولندا  في 

على  للحفاظ 

 ، ته حيا

من  وبالرغم 

اإلجراء  أن 

كان  الذي 

إال  أبيه،  إلى  الفتى  تسليم  هو  ُيتخذ  أن  بد  ال 

من  الفتى  ترحيل  بقسوة  قررت  كاثرين  أن 

وكأنها  باألمر،  إخباره  أو  والده  توديع  دون 

من  الشهادة  هذه  باب  غلق  تحاول  ذلك  في 

أجل االستمرار مرة أخرى في محاولة إدانة 

تهم، بالرغم من أنها من خالل هذا الفعل 
ُ
امل

حياته  وتعريض  بالفتى  التضحية  على  تعمل 

إيمانها  الفعل  هذا  في  ُمناقضة  للخطر 

بالعدالة، الذي تدعيه دائمًا.

كاثرين  ُمهاجمة  على  الصحافة  تعمل 

خالفتها الدستور الهولندي في إعادة الفتى 
ُ
مل

في  ُمخالفة  بالقسوة،  واتهامها  وترحيله، 

كانت  كاثرين  لكن  األنثوية،  طبيعتها  ذلك 

امرأة تؤمن بالعدالة العظمى- حتى لو لم تكن 

هناك دالئل قوية-.

خرجة البلغارية إيجليكا تريفونوفا 
ُ
تحرص امل

يأخذ  الذي  بميخائيل  فيلمها  ختام  على 

بينما  للمشي،  الرعاية  دار  حديقة  إلى  أباه 

عني 
ُ
دعي العام امل

ُ
تكتب على الشاشة: أعاد امل

الذي  كريستيتش،  ضد  القضية  فتح  حديثًا 

دين فعليًا، وال توجد معلومات رسمية يمكن 
ُ
أ

 /K109 الوصول إليها ملعرفة ما حدث للشاهد

التي  البوسنية  القرية  أصبحت  كما  ديان، 

كان يعيش فيها أبوا الفتى مأهولة بالسكان.

التشويق  من  الكثير  يسوده  فيلم  خالل  من 

البلغارية  خرجة 
ُ
امل تحرص  ونتاج، 

ُ
امل ورشاقة 

العدالة  بأن  التأكيد  على  تريفونوفا  إيجليكا 

فهي  بسهولة،  تحقيقها  يمكن  ال  الحقيقية 

آخر،  إلى  شخص  من  مفهومها  في  تختلف 

للُمدعي  بالنسبة  العدالة  مفهوم  كان  وإذا 

كاثرين،  العام/ 

إدانة  يتحدد في 

بأية  كريستيتش 

أجل  من  وسيلة 

التي  الجرائم 

قام بها، فإن نفس 

بالنسبة  املفهوم 

ميخائيل،  للدفاع/ 

سيادة  في  ينحصر 

القانون.

في فيلم يعتمد اعتمادًا أساسيًا على وقائع حقيقية حدثت أثناء حرب 
البوسنة والهرسك، حيث املذبحة التي وقعت في قرية جلوجوفا عام 1992م 

في البوسنة، وهي املذبحة التي راح ضحيتها 64 شخصًا من املدنيني، تعتمد 
املخرجة والسيناريست البلغارية إيجليكا تريفونوفا في تقديم فيلمها املهم 

"املدعي العام، والدفاع، واألب وابنه"؛ رغبة منها في إثبات أن العدالة ال يمكن 
لها بالضرورة أن تتحقق مهما سعينا إليها، وأنها ذات مفاهيم متعددة، بل إن 

املفهوم األعمق للتسامح من املمكن أن يكون أهم من هذه العدالة.

أوهام تحقيق العدالة أوهام تحقيق العدالة 
في فيلم "المدعي العام" في فيلم "المدعي العام" 

محمود الغيطاني
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فقدت  وملا  معها،  البكاء  إال  مني  كان  فما 

توضأت  مساعدتها  كيفية  في  حيلتي 

يرعاها  أن  قربها  لله  أصلي  وجلست 

يصيبها  أن  أخشى  كنت  والدتها،  ويسهل 

أن  إال  فداء  أختي  من  كان  فما  مكروه، 

ذراعها  على  السوداء  الحقل  عباءة  ت 
ّ
لف

بطنها  داخل  من  الجنني  بسحب  وقامت 

تسنت  كيف  أعرف  وال  بيدها،  جرًا 

في  وهي  فعله  يتوجب  ما  معرفة  لفداء 

عمرها ذاك، وال من أين جاءت بكل تلك 

حتى  جّرته  الجأش،  ورباطة  الشجاعة 

املبروكة  فبركت  األرض  على  أسقطته 

لحظات  بعد  نشطة  قامت  ثم   ،  
ً
قليال

أسمتها  التي  الرضيعة  طفلتها  تالعب 

كذلك،  وكان  جمانة،  لحظتها  في  فداء 

جمانة التي لم أعرف بعد ذلك مصيرها 

غياب  في  وقريتي  أبي  بيت  غادرت  حني 

 ، ليتغير بعدها كل شيء.
ً
دام طويال

خمسة جراء
 جراؤنا الخمسة التي أنقذناها من صبية 

أمها  يرجمون  كانوا  وأشرار  شرسني، 

بالحجارة، كمن يقيم الحد على خاطئة، 

فاجأتها  والدتها  لحظة  أن  ذنبها  كل 

كان  الذي  )الروفة(،  التراب  ساتر  قرب 

يفصل البساتني عن املدينة. في الحقيقة  

من  املدينة  حماية  أجل  من  شيد  قد  كان 

مع  أصبح  لكنه  القريب،  النهر  فيضان 

وإن  عصريًا،  ممشًى  النهر  ماء  انحسار 

ألبناء  أحيانًا،  والشوك  بالتراب  اكتظ 

مراهقتهم  وهَم  يجربون  وهم  املدينة 

العامرة  بساتيننا  حدود  على  املبكرة 

بالهدوء والسكينة، حتى تحول مؤخرًا إلى 

شارع يعلوه القار األسود، ليحظى بتسمية 

شيء  كل  شأن  ملعرفتها،  أسع  لم  رسمية  

كانت  هناك.  بذاكرتي  له  عالقة  ال  تغير 

جراءها،  تحتضن  وهي  تعوي  األم  الكلبة 

كمن يستغيث، كان موسم حصاد الحنطة 

وسهولة،  بيسر  تحز،  ومناجلنا  والشعير، 

مخدرة  امرأة  مثل  مستسلمة  سنابل 

جياع  لتهب  والحياء،  والخصب  بالنضج 

األرض كل ما ينقصهم من عطاء، فزعنا 

لصوت الكلبة ولصخب الصبية الذي بدا 

باملناجل،  فهاجمناهم  ملجزرة،  أقرب 

 ، الصبية  هرب  بدائيني،  مقاتلني  مثل 

لنا  تاركة  أيضًا،  األم  الكلبة  هربت  ولكن 

ورطة رعاية خمسة جراء ولدت للتو، كان 

-أنا  قررنا  حني  التسعينيات،  أوائل  ذلك 

بيتنا،  إلى  تسلل  بعملية  نقوم  أن  وفداء- 

حيث أدخلنا الجراء من شباك حجرتنا، 

وخبأناها في خزانة أمي، التي ال تماثلها 

خزانة حتى في قصور السالطني، لم نحر 

في كيفية إخفاء سر الجراء، وال في كيفية 

إطعامها، فوردة حليبها مبارك يكفي أهل 

أمي  تسمي  أن  فبمجرد  جميعًا،  األرض 

فجرًا وهي تتلمس ضرعها، يصير حليبها 

من  علينا  يهبط  الفرات  كان  حني  فراتًا، 

توقف  أن  يمكنها  سدود  ال  حيث  الجنة، 

غناءه.

املشكلة هي أن بعد ثالثة أيام دّبت في كتل 

والنشاط، وصار من  الحركة  تلك  اللحم 

الصعب حبسها في خزانة، لكن بطريقة 

البيت،  في  وجودها  أن  تشعر  كانت  ما، 

الواسع  فبيتنا  سرًا،  األمر  ببقاء  مرهون 

بوجود  يقبل  ال  أيضًا،  تقليدي  جدًا، 

فكيف  نومنا،  مكان  تشاركنا  حيوانات 

املخبأة  الشراشف  تلتحف  وهي  إذن 

أكثرهم،  وما  يفاجئونه،  الذين  للضيوف 

أيام كان الضيف ضيف الله، يحل عليك 

تلك  كانت  رسالة،  أو  يوحى،  وحي  دون 

مخبئها  من  تخرج  ال  أن  حريصة  الجراء 

مساًء  بالحركة  تضج  لكنها  النهار،   في 

معها،  ونلعب  ننظفها  الجميع،  ينام  حني 

ثم نتركها لشغبها وننام بعد أن نتأكد من 

قفل باب حجرتنا. ويبدو أن عدم اكتشاف 

نتهاون  جعلنا  األولى  األيام  في  أمرها 

حجرة  أن  يقينًا  املهمة،  من  التأكد  في 

وربما  أمي،  عدا  أحد  يدخلها  ال  البنات 

 في االعتماد على نباهة تلك 
ً
بالغنا قليال

الجراء، حتى فزعنا ذات فجر على صوت 

تلك  وكانت  صوته،  بأعلى  يكبر  وهو  أبي 

يجزع  حني  أو  الفجر،  يصلي  حني  عادته 

الفجر  ذاك  تكبيرته  لكن  أحزنه،  ألمر 

به  تلحق  بأن  ألمي  بنداء   متبوعة  كانت 

ومعها توثية، فهناك أشياء ملحها تتحرك 

غرفة  تهاجم  رآها  بالسجود،  يهم  وهو 

وتحوقل  تسمي  كانت  التي  أمي  البنات. 

محتمية به وتقرأ آيات قرآنية لطرد الجن 

ا، 
ً
توهم شيئ أنه  والشياطني، ونحن نصر 

الجراء  بني  حدثت  مشادة  أن  يبدو  لكن 

إلقاء  تتبادل  كانت  ربما  مخبئها،  في 

املهمة  سهلت  بعض،  على  بعضها  اللوم 

على أبي، لنطرد وإياها خارجًا، ولم نعد 

أطراف  في  لها  جيد  مكان  تأمني  بعد  إال 

حديقة البيت الخلفية، ولم يمانع أبي في 

 ،
ً
أن تبقى فيها حتى يشتد ساعدها قليال

األبناء  يفعل  كما  بعدها..  البيت  لتغادر 

تمامًا.

سرب البط: لوين رايحني
يثير  كان  ألمي،  كان  الذي  البط  وسرب 

ولجمال  عدده  لكثرة  القرية  نساء  غيرة 

تجمعه  واحدة  سر  كلمة  وكانت  منظره، 

أن تصيح أمي في  ، فبمجرد  املغيب  عند 

البستان: ياعهد، وهو اسم أخي الصغير، 

ويخرج  النهر  من  يقفز  البط  سرب  كان 

طويل،  طابور  في  ليصطف  البستان  من 

ويبدأ بالعودة إلى البيت، بمشهد عسكري 

–خاصتنا-  السرب  بني  من  وكان  متقن، 

معنيًا  كان  فقد  جدًا،  عنيف  بط  ذكر  

جدًا بالوقوف أمام شباك حجرة البنات 

فيروز  أغنيات  أشغل  وكنت  صباحًا، 

واالستعداد  الكحل  بوضع  منشغلة  وأنا 

قبالة  يظل  كان  املدرسة،  إلى  للذهاب 

قد  وكنت  ونغادر،  ننتهي  حتى  شباكنا 

حني  ذاك،  اليومي  وجوده  على  تعودت 

كان مواظبًا على موعده.. وعلى هدوئه في 

االستماع الى األغنيات..

كان لبقرتنا وردة حضور 
بهي في قلبي، وردة التي 

ركضت نحو أبي الهثة، الذي 
كان يفاوض على شرائها بعد 

عودتنا ثانية إلى القرية 
، كنت في الخامسة عشرة 

حينها، جئت ألهث مثل من 
وجدت رفيق طفولتها، وال 

عجب، فأمي كانت تقول 
إني شاركت ِعجلة رضيعة 

في طفولتي، ذلك أني كنت 
أرضع حليب بقر طازج من 

بقرة تملكها أمي صادف أنها 
ولدت عجلة عند مولدي، 

فصرت شقيقة لعجلة 
صغيرة بالرضاعة، 

فلسطين الجنابي                     

أمي  بحبل  أحتفظ  ظللت  أنني  كما 

لفقدانها  وأبكي  عامني  ملدة  بالرضاعة 

حني باعوها، هذا ما تقوله أمي أيضًا عن 

طفولتي.                              

صخب وعطاء           
وحني  أبي،  يفاوض  البقرة  صاحب  كان 

املال  يعد  الرجل  وراح  الصفقة،  اكتملت 

لكن  "عمي  خلفه:  من  صحت  راجع،  وهو 

بضحكة  الرجل  فتطلع  اسمها؟"  ماهو 

ويقول بمكر ظاهر:  إلي  ينظر  خبيثة وهو 

"اسمها وردة يا وردة ." ومنذ ذلك الحني 

مألت  التي  املباركة  الدار  بقرة  ووردة 

كان  فقد  وعطاء،  وحبًا  صخبًا  الدنيا 

والداني،  القاصي  الى  يصل  حليبها 

وملا   .
ً
عجال عام  كل  لنا  تلد  وراحت 

واالحتفاظ  بيعها  قرروا  مبروكة  ولدت 

بعد  فيما  مكانها  تركت  التي  بمبروكة 

أختي  اختارته  اسمًا  كان  جمانة  لجمانة، 

يومها  بمعجزة  ولدت  التي  للِعجلة  فداء 

وبشجاعة نادرة منها، إذ صادف مخاض 

وإخوتي،  وأبي  أمي  غياب  في  مبروكة 

بعد  مسرعة  البيت  إلى  مبروكة  عادت 

تحن  وجعلت  املخاض،  بآالم  أحست  أن 

أخرى،  وتقوم  مرة  تجلس  وهي  وتبكي، 

 بقرة مباركة  بقرة مباركة 
وخمسة جراء                      وخمسة جراء                      

الجزء الثاني

الغوص في ينابيع الطفولة
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العمـر  مـن  البالغـة  كريـم،  أم  تقـول 

سـتني عامـًا: إن "املطبـخ العراقـي متميـز 

بأكالتـه الشـهيرة، ونحـن نبدأ بالتسـوق 

والتبضـع لتجهيـز موائـد اإلفطـار، التـي 

الحسـاء  طبـق  فيهـا  يتميـز  مـا  عـادة 

واللـن  التمـر  عـن   
ً
فضـال )الشـوربة(، 

أخـرى  أكالت  الـى  إضافـة  والعصائـر، 

والبريانـي(." واملسـكوف  )كالدوملـة 

ملة األسرة            

شـهر  حـول  بالذكريـات  يتعلـق  مـا  وفـي 

رمضـان، توجهنـا بالسـؤال الـى السـيدة 

وزارة  فـي  موظـف  صديـق،  برويـن 

الهجـرة، التـي قالـت إن "أجمـل مـا فـي 

أيـام رمضـان هـو اجتمـاع األسـرة علـى 

الجميـع  يحـرص  حيـث  واحـدة،  مائـدة 

اإلفطـار." مدفـع  قبـل  الحضـور  علـى 

 تضيـف برويـن "كنـا نراقـب األكبـر منـا 

يمارسـون  كانـوا  كيـف  أهلنـا  مـن  سـنًا 

اإلفطـار،  مـن  بـدءًا  رمضـان  طقـوس 

 
ً
وصـوال والصلـوات،  بالعبـادات  مـرورًا 

الفجـر  بصـالة  وانتهـاء  السـحور،  الـى 

كانـت  لقـد  البيـت.  داخـل  الجماعيـة 

أكررهـا  أن  اآلن  أحـاول  رائعـة  أجـواء 

علـى  للحفـاظ  الجديـدة  أسـرتي  داخـل 

طقـوس هـذا الشـهر الفضيـل املبـارك." 

كذلـك تقـول أسـمر غـازي )أم هفـال(، 

املعلمـة التـي تبلغ من العمـر أربعني عامًا: 

"كنـت فـي بغـداد وقتـذاك، وأتذكـر كيف 

كان الصغـار يجوبـون األزقـة قبـل حلـول 

ماجينـا  يـا  )ماجينـا  ويهتفـون  العيـد 

أهـل  وكان  وانطينـا(،  الجيـس  حلـي 

كمـا  النقـود،  بعـض  يعطونهـم  البيـوت 

وقـد  وطبلـه،  املسـحراتي  أيضـًا  أتذكـر 

البـدء،  الطبـل يخيفنـي فـي  كان صـوت 

وكان  عليـه،  اعتدنـا  مـا  سـرعان  لكـن 

والـدي يأخذنـا الـى خـارج البيـت لنـراه 

وهـو يضـرب علـى الطبـل لينبـه األهالـي 

جميلـة  ذكريـات  السـحور،  موعـد  إلـى 

جـدًا نتمنـى أن تحافـظ كل األجيـال على 

". طقوسـها فـي شـهر رمضـان 

طقـوس  علـى  أكثـر  التعـرف  حاولنـا 

)أبـي  بــ  اللقـاء  خـالل  مـن  رمضـان، 

منطقـة  فـي  مخبـز  صاحـب  نـوزاد(، 

شـورش، يقول أبـو نوزاد "تتزاحم األسـر 

علـى الخبـز الحـار قبـل اإلفطـار بوقـت 

قصيـر، وهذا األمر يسـبب زحامـًا كبيرًا 

علينـا." 

أربيـل،  الرمضانيـة فـي  الطقـوس  وعـن 

يذكـر أبـو نـوزاد أن "الزيـارات املتبادلـة 

الطقـوس،  أهـم  مـن  كانـت  األسـر  بـني 

فـي  الجماعيـة  الصلـوات  عـن   
ً
فضـال

"كانـت   
ً
قائـال واسـتدرك  املسـاجد"، 

بعـض األسـر تذهـب الـى املطاعـم وقـت 

اإلفطار، والسـيما تلك املطاعـم الجوالة 

ـة 
ّ
)التك اللحـوم  بشـّي  املتخصصـة 

القلعـة ومناطـق  والكبـاب( فـي منطقـة 

أيضـًا  هنـاك  كانـت  واإلسـكان،  تيـراوة 

أمسـيات رمضانيـة تحضرهـا العائـالت 

ظـل  فـي  اليـوم،  لكـن  املطاعـم،  فـي 

علـى  اإلقبـال  ضعـف  كورونـا،  جائحـة 

املطاعـم." 

ليالي رمضان                  

فيمـا يقول فرسـت سـعيد صاحب مطعم 

)ذا ديـت( في أربيـل: إن "إقبـال األهالي 

ليالـي  أوائـل  خـالل  املطاعـم   علـى 

رمضـان أكبـر مـن العـام الفائـت بكثير، 

ربمـا األمـر يتعلـق بانحسـار وبـاء كورونا 

فـي العـراق." وإنـه يأمـل فـي أن تسـتمر 

تعـود  وأن  املطاعـم  ارتيـاد  فـي  األسـر 

الطقـوس كمـا كانـت فـي سـابق عهدهـا.

البالـغ  جنـار،  أبـو  يشـرح  جانبـه،  مـن   

مـن العمـر 5٤ عامـًا، جانبـًا مـن طقـوس 

الشـهر الفضيـل ويقـول: "كنا في السـابق 

الزيـارات  نتبـادل  رمضـان  أيـام  خـالل 

واألقـارب  األهـل  مـع  اإلفطـار  أثنـاء 

يـوم  كل  فـي  تجدنـا،  إذ  يومـي،  بشـكل 

األسـر  إحـدى  عنـد  رمضـان،  أيـام  مـن 

انحسـار  وبعـد  واليـوم،  األقـارب،  مـن 

الطقـوس  هـذه  أن  أعتقـد  كورونـا،  وبـاء 

مـن  بدأنـا  وأسـرتي  أنـا  أيضـًا،  سـتعود 

اآلن نسـتقبل دعـوات اإلفطـار مـن األهل 

الدعـوات  بدورنـا  ونوجـه  واألصدقـاء، 

أيضـًا."  لهـم 

وفي سـؤال عـن أسـعار البضائـع وأحوال 

السـوق، يقـول أبـو جنـار: "اعتدنـا في كل 

األيام التي تسـبق شـهر رمضـان أن يقوم 

والسـيما  السـلع،  أسـعار  برفـع  التجـار 

نتمنـى  رمضـان،  بـأكالت  املتعلقـة  تلـك 

أسـعار  علـى  مراقبـة  هنـاك  تكـون  أن 

السـوق، لكـن البعـض مـن التجـار يتذرع 

اليـوم بانخفـاض سـعر صـرف الدينـار 

أمـام الـدوالر، والبعـض اآلخـر يتحـدث 

عـن أن الحـرب الروسـية األوكرانيـة هي 

السـبب." 

وعـن ذكرياتـه فـي شـهر رمضـان، يقول 

أبـو جنـار: "ترتبـط لعبـة املحيبس بشـهر 

رمضـان، ربمـا هـي اليـوم ليسـت رائجـة 

فـي محافظـات اإلقليـم، لكنهـا حاضـرة 

كاملوصـل  املجـاورة،  املحافظـات  فـي 

مـع  نتـزاور  عندمـا  وكنـا  وكركـوك، 

األصدقـاء نتذكـر كيف كان الشـباب من 

كل منطقـة يتبـارون مـع شـباب املنطقـة 

األخـرى، وتكون الهدايـا توزيع الحلويات 

علـى الحضـور فـي آخـر املباريـات." 

أن  فـي  تمنياتـه  عـن  جنـار  أبـو  وأعـرب 

علـى  واالسـتقرار  بالخيـر  اللـه  يمـن 

البـالد. ربـوع  وباقـي  اإلقليـم 

وموائد الصائمين 
تتميز مائدة شهر رمضان املبارك الفضيل العامرة

بخصوصيتها، من حيث تنوعها وما تشتمله من 
وجبات طعام تحرص العائالت على تجهيزها في 

هذا الشهر، فضال عن الحلويات املتنوعة.
ضحى مجيد سعيد

ليالي
رمضان
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



في  والسيما  حدود،  بال  الروحي  السخاء 

بالحزن،  الشعور  أما  األزمات،  أوقات 

خصوصية  تجاه  جدًا  عميق  هو  فقطعًا 

مثل  عليها  اعتدنا  التي  وطقوسه،  رمضان 

وكأحبة  مغتربة،  كعوائل  واجتماعنا  تنا 
ّ
مل

العشرين  بعد مايقارب  وأصدقاء، والسيما 

بلد  السويد  تعلمني،  فكما  صيام،  ساعة 

طويلة  فيه  الصيام  وساعات  االتجاه  قطبي 

الوبائية  املحنة  أن  بما  ولكن  ومرهقة، 

نحن  لذلك  للجميع،  وشاملة  عاملية  هي 

لنا  نية  وال  الوقائية  باإلجراءات  متمسكون 

في خرقها أبدًا، رغم قسوة الحزن والحظر 

الفضيل من كل  الشهر  التي ستجردنا هذا 

إيذاء  ذلك  في  ألن  اعتدناها،  خصوصية 

نجد  قد  لكن  بضررها،  والتسبب  للنفس 

رحم  صالت  نختلق  وقد  مشابهة،  طقوسًا 

وضمن  عليه،  وتعلمنا  اعتدناه  ملا  مقاربة 

الضوابط الصحية قطعًا، وأكثر ما سنتعمق 

من  جمعاء  اإلنسانية  لنجاة  الدعاء  هو  فيه 

هذا الوباء."

محيبس أونالين
التفاصيل  بغياب  وتأثرًا  تأملًا  الناس  "أشد 

املغتربني  نحن،  هم  املحببة  الرمضانية 

رمضان  كل  في  حظرًا،  واملحرومني  قسرًا، 

الطيبة  وأكفهم  أهلنا  حنّية  نترقب  كنا 

من  نلتقطها  كنا  التي  بالدعاء،  املرفوعة 

عبر  سواء  الصغيرة،  شاشاتنا  خالل 

البرامج العراقية أو ما ننقله بشكل مباشر 

عبر موبايالتنا".

القادمة  الشفافة،  العراقية  الروح  تلك 

للمغتربة  كانت  لندن،  الضباب  مدينة  من 

سميرة العطار، أكملتها بحزن شفيف:

منظر  الفطور،  سفرة  حول  األهل  ة 
ّ
"مل

"بصواني"  املدلل  البغدادي  املربع  أما 

التي  املسحرچي  وطبلة  والكنافة  البقالوة 

بدشاديشهم  الدربونة  صغار  ينتظرها 

القريقعان  فوانيس  يحملون  وهم  البيض، 

خاصة  رمضانية  طقوس  نجميعها  البهية، 

من  املغترب  قلب  يترقبها  أهلنا،  بتراِث 

بعيد، بشغف هائٍل حينما يطالعها ويتابعها 

برامج  له  تنقلها  أو  التلفون،  شاشات  عبر 

امليديا من أزقة بالده البعيدة، ألن كل شيء 

الزمن  مقاسات  خارج  يجعله  رمضان  في 

يعيشه  ما  باستثناء  والجغرافيا،  واملسافة 

الحقيقية،  االفتراضية  لحظاتها  داخل 

وكأنه قادم إلى أهله دون حقائب سفر وقهر. 

ة األهل، 
ّ
وبالرغم من الغربة واالبتعاد عن مل

فهنالك من صنع لنفسه في املهجر طقوسًا 

و  اإلفطار  أطباق  بأن  شعره 
ُ

ت افتراضية 

سفرة  على  مفروشة  والسحور،  "التعلولة" 

عند  خلق  الوبائي  العزل  وأن  أونالين،  من 

والبهجة  املرح  من  افتراضية  حالة  البعض 

فعلّية  اختالف  مع  لرمضان،  مشابهة 

لذته  الصائم  يفقد  أن  دون  الطقوس، 

وصبره.

سخاء وتكافل
تطوع من تلقاء نفسه، وعلى نفقته الخاصة، 

وتوزيعها  الوقائية  الكمامات  آالف  بخياطة 

هذا  ستوكهولم،  مدن  كل  في  الناس  على 

بالده،  خارج  السخي،  العراقي  النفس 

التكافل  صور  عن  ومستغرب  ببعيد  ليس 

الناشط  املغترب  إنه  داخلها..  االجتماعي 

الذي  العلواني،  صالح  اإلنسان  حقوق  في 

تحدث لنا بابتسامته املعهودة:

"مسؤوليتي اإلنسانية تجاه اآلخر األوروبي، 

علمنا  الذي  العراق،  بلدي  من  رضعتها 

ألمانيا / آمنة عبد النبي

سفرة أونالين 
ومحيبس افتراضي 
وقريقعان

رمضان المغتربين.. 
طقوس وأجواء مفقودة 

املحيبس البغدادي وعركاته املحببة، التي 
يفتتحها صگار الدربونة وأسطتها في 
الفطنة السحرية والفراسة بـ "طگ.. طگ.. 
طگ"، ليستخرجه من وجه وعيني عشرات 
الشباب الجالسني بقلٍق وصمت خوفًا من 
الوقوِع بكبسِة "البات" التي تمتد إلى ساعاِت 
السحوِر األخيرة.. 
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واملحيبس  وطبلته،  المسحرچي 

وكيفية  األكل  وصفات  حتى  والقريقعان، 

إلى  معنا،  حاضرة  كانت  تحضيرها، 

م أوالدنا -املولودين 
ِّ
درجة أننا أصبحنا نعل

فتجدينهم  وطقوسه،  رمضان  ثقافة  هنا- 

بكل  واألعياد  رمضان  عن  يحدثونك 

اليوم،  التفاصيل وكأنهم ولدوا هناك، أما 

من  صار  فقد  اللعني،  كورونا  وباء  وبسبِب 

واقعيًا،  الطقوس  تلك  استعادة  املحال 

املنزل  في  الجلوس  سوى  أمامنا  خيار  وال 

في  أروحنا  على  ووقاية  حفاظًا  حزن،  بكل 

ذلك،  كل  من  بالرغم  لكننا  الشهر،  هذا 

مشابهة  وبدائل  روحية  منافذ  فتح  حاولنا 

تخفف  لعلها  افتقدناه،  ملا  الشيء-  -بعض 

لوعة الجائحة، وذلك من خالل استخدام 

وكذلك  املتنوعة،  )الاليفات(  ثقافة 

مع  األونالين،  واملحيبس  املسابقات  متعة 

األفكار  تلك  أيضًا،  مغتربني  گروبات 

اقترحتها على كثير من العوائل التي رحبت 

بفكرة بث التحضيرات الرمضانية وطرائق 

تحضير األكالت الخاصة بالفطور، إضافة 

معتادون  أيضًا  نحن  الفكرة،  تلك  إلى 

األكالت  بتبادل  عام،  كل  أوروبا-  في  -هنا 

ومغتربني،  كأصدقاء  بيننا،  الرمضانية 

فقد  بالتالمس،  الوضع  لحراجة  ونظرًا 

أكالت  بتحضير  الخطة  باستبدال  فكرنا 

منزل  خارج  وتركها  جيدًا  وحزمها  معينة 

الصديق املقصود، مع االحتراز –طبعًا- بكل 

إجراءات الوقاية الصحية."

هواية كورونية..!
نكرانه،  يمكن  ال  الخيبة  ببعض  "الشعور 

هذه  في  الحاصلة  التغيرات  بعض  بسبب 

لكنني  املنزلي،  الحجر  وإجراءات  السنة، 

الكورونّية  هوايتي  ضمن  تندرج  اعتبرها 

الجديدة في املطبخ"!

بخصوصية  الطريف  االستبدال  هذا 

التي  املنزلية،  الواجبات  تجاه  رمضان 

فأقحمهم  الرجال،  على  محظورة  كانت 

املقيم  لإلعالمي  كانت  كورونا،  وباء  بها 

أكمل  الذي  الشمري،  مصطفى  أملانيا  في 

مبتسمًا:

ال  رمضان  شهر  من  الجميلة  "األوقات 

بحذافيرها  تعويضها  –قطعًا-  يمكن 

لكن  املهجر،  بالد  في  والسيما  كالسابق، 

طريفة،  ببدائل  عوضتها  شخصيًا  أنا 

مع  اللذيذة  الطعام  وجبات  بإعداد   
ً
مثال

وجبة،  كل  أفكار  ومشاركتها  الزوجة، 

مهامنا  من  الكثير  تحول  أن  بعد  والسيما 

الحظر،  خالل  املطبخ  داخل  كرجال 

ومتابعة  كثيرة  روحانية  بأشياء  كذلك 

املمتعة،  العراقية  واملقالب  املسلسالت 

كونه  في  رمضان  خصوصية  وتبقى 

وإن  حالوته،  في  األشهر  بقية  عن  مختلفًا 

غيرها،  او  صحية  أزمات  هنالك  كانت 

فحالوة رمضان تبقى كما هي، ألنها كفيلة 

بتقريبنا، بعضنا من بعض، نحن ال نملك 

استمر  إذا  املنزل  في  البقاء  سوى  خيارًا 

هنالك  لكن  القاتل،  العاملي  الوباء  انتشار 

وهي  اآلخر،  بعضنا  من  قريبني  يجعلنا  ما 

التي تساعدنا في  التكنولوجيا الرمضانية 

على  والصورة  بالصوت  مكاملات  إجراء 

لكن  الطبخات،  وتبادل  اإلنترنت  شبكات 

من  مع  الحقيقي  اللقاء  يبقى  األخير  في 

أحيانًا  نضطر  لذلك  بكثير،  أفضل  نحب 

فهو  الصيام،  أثناء  النهار  في  النوم  الى 

 عبادة وثانيًا يساعدنا في تحمل الجوع 
ً
أوال

والعطش والحظر هنا".

بصمة أخالقية
'النرويج'،  والخضرة  والثلج   

ّ
اإلوز مملكة 

بالثقافة  املختص  مع  وقفة  فيها  لنا  كانت 

البعد  عن  املوسوي،  موسى  علي  التنويرية 

: 
ً
السلوكي لرمضان بعد الجائحة، قائال

الجائحة  قبل  املهجر،  بالد  في  "الحياة 

الثقافي  الشكل  جمالية  تفتقد  وبعدها، 

هناك:  تركناها  التي  بطقوسنا  الخاص 

الفوانيس املعلقة، صوت املدفع، خصوصية 

الفقد  هذا  لكن  العبادات.  من  الكثير 

القسري لم يفقد املغترب استشعاره بقيمته 

ألن  قوة،  بكل  حاضرة  كانت  التي  الروحية 

القدرة  لها  لرمضان  األخالقية  البصمة 

خالل  من  الزمكانية،  حدود  تجاوز  على 

العالم،  شوارع  كل  في  تجدها  التي  بركاته 

اإلنسانية.  وامللل  املذاهب  كل  موائد  وعلى 

أما فايروس كورونا، الذي يفتخر بأنه أدخل 

فليس  بأسرِه،  العالم  نفوس  في  الرعب 

السلوكي  البعد  إن  بل  منا،  النيل  بإمكانه 

نحو  وبقوة،  سيتجه،  العام  هذا  لرمضان 

تغّير النفوس املبتالة بالجائحة، القلقة من 

أوروبا  رمضان  أن  والدليل  أحبتها،  فقداِن 

أعدت  فقد  كبيرًا،   
ً
تكافال شهد  العام  هذا 

لهذا الشأن آالف السالل الغذائية، مشابهًا 

أحب  الذي  العراق،  كوكب  في  حدث  ملا 

فيه  الخيرات  ألن  االسم،  بهذا  أسميه  أن 

كانت توزع من شماله إلى جنوبه إلى غربه 

وأعطته  العالم  أذهلت  تكافلية  بطريقة 

فكرة عن الجانب األملع في الحياة."
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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



لم يكن مرتضى التميمي 
يعلم أنه، بعد أن يلف 
العالم، ويعيش لحظاته 
املفضلة )الغروب( في كل 
البلدان العالم، بسكينة 
وهدوء، لم يكن يعلم أنه 
سيصاب بالخيبة والخذالن، 
حينما يكون املشهد في 
بالده تعيسًا مؤذيًا.

آية البهادلي 

سفراء النظافة..
يعمل  حيث  كندا،  في  املغترب  مرتضى،   

زيارة  في  توجه  برمجيات،  كمهندس 

عاش  التي  بغداد،  مدينته  الى  اعتيادية 

فيها فترات طويلة من حياته. 

"أردت  العراقية":  "الشبكة  ملجلة  يقول 

قضاء إجازتي في بلدي، ومشاهدة الغروب 

مع والدتي على ضفاف نهر دجلة، إذ أني 

لكونه  معه  التواجد  وأحب  جدًا،  أحبه 

صدمني  ما  لكن  البلد،  في  شريان  أهم 

في  النفايات  منظر  كان  جدًا  وأحزنني 

األماكن القريبة من شاطئ النهر." 

التنظيف قرب دجلة            

الى  الروح  إعادة  كيفية  في  مرتضى  فكر 

هذا النهر الذي بدأ يموت تدريجيًا بسبب 

"الشبكة  ملجلة  يقول  والنفايات،  اإلهمال 

الشواطئ  تنظيف  "فكرة  إن  العراقية" 

املحاذية للنهر أمر ليس بالهنّي، بل يحتاج 

إلى جهود كبيرة ليست فردية أبدًا." لكنه، 

نفسه  يمنع  ولم  يستسلم،  لم  هذا،  مع 

هذه  وتنظيف  التوجه  فقرر  املحاولة،  من 

الجهات بنفسه، ولوحده.. نعم لوحده!

فقررت   ،
ً
فعال بالحزن  "شعرت  إني  يقول: 

قمت  وقد  بنفسي،  النهر  ضفاف  تنظيف 

من  صغير  فيديو  في  فعلته  ما  كل  بتوثيق 

أجل نشره على مواقع التواصل االجتماعي، 

ذلك  سأفعل  أني  ذكرت  األول  اليوم  وفي 

بشكل مستمر وسأفرح بمساعدة اآلخرين، 

مع  لي،  الداعمني  أول  هي  أمي  فوجدت 

عشرين شخصًا تقريبًا." 

 مفاجأة سارة                       

بعد الفيديو األول الذي أطلقه مرتضى في 

وتغيير  كامل  بتنظيف  قيامهم  عن  حملته، 

جذري للمكان، فوجئ بدعم ومساندة من 

أشخاص مؤثرين في السوشيال ميديا، إذ 

ومتابعوهم،  محبوهم  معهم  وقدم  قدموا 

الذي  األسبوع  في  املتطوعني  عدد  ليصبح 

بعده، ما يقرب من 500 شخص!

اسم  األشخاص  هؤالء  على  "أطلقت 

سفراء،   
ً
فعال ألنهم  النظافة(،  )سفراء 

قدموا من محافظات وأماكن بعيدة لتقديم 

النظافة لبلدهم ولنهر دجلة بالذات، كنت 

مأخوذًا بسحر التعاون الكبير بني الجميع 

وكيف جرى تقسيم األدوار بينهم." 

سفراء النظافة                        

كل  مرتضى  ينظمها  التي  الحملة  يكملون 

تحديده  يتم  معني  مكان  في  جمعة  يوم 

ثم  الخاص،  اإللكتروني  تجمعهم  في 

وضعوا  الذين  والشابات،  الشباب  ينطلق 

دجلة  ضفاف  خاللها  من  قسموا  خطة 

ينظفوا  لكي  عديدة،  ومدن  مناطق  إلى 

وأيضًا  تخبط،  دون  حدة  على  جزء  كل 

للتنظيف،  حاجة  األكثر  األماكن  ملعرفة 

يجعلون  بل  وحسب،  ينظفون  ال  كانوا  فهم 

املكان جديدًا، حتى أن أهالي املناطق التي 

هذه  بأن  صرحوا  النهر،  ضفاف  على  تقع 

منذ  تنظف  لم  دجلة  من  القريبة  األجزاء 

النفايات  فتراكمت  عامًا،   15 من  أكثر 

حولها بحيث صارت جزءًا منها.

 20 من  أكثر  جمع  من  اليوم-  -حتى  "تمكنا 

كل  استعمل  إذ  النفايات،  من  كيس  ألف 

آالف   3 الجمعة  يوم  تجمعاتنا  من  تجمع 

شخصية  )باجات(  بتوزيع  وقمنا  كيس، 

للمتطوعني املواظبني على التنظيف بشكل 

أسبوعي، لتحفيزهم على االستمرار."

من بغداد إلى مدن أخرى 

لسفراء  األسبوعية  الحملة  وانتقلت 

أكثر من خمس  لتشمل  بغداد  النظافة من 

عشرة محافظة استطاعت، خالل أسابيع 

للنهر  املوازية  األرض  وحرث  كري  عدة، 

مرتضى  يستطيع  ال  جدًا.  نظيفة  وجعلها 

لكنه  للمتطوعني،  الحقيقي  العدد  تقدير 

آالف  وحسب،  الشباب  آالف  أنهم  يذكر 

أفضل  ببيئة  الطامحني  لبالدهم،  املحبني 

وأجمل. يؤكد مرتضى أن ما يطمح إليه في 

حملته ليس االستمرار بالتنظيف فقط، بل 

وعدم  البالد  ربوع  تنظيف  على  املداومة 

حتى  الزوايا،  لهذه  حصل  كما  إهمالها 

صارت سيئة ال يستطيع املارة السير عليها. 

يوضح أكثر في حديثه لـ "مجلة الشبكة": 

"نحن ال نريد أن ننظف املكان ملرة واحدة 

ستجتمع  نفايات  ال  وكأن  األمر  ينتهي  ثم 

التوعية،  إلى  نحتاج  نحن  حوله،  مجددًا 

على  الحفاظ  بضرورة  املواطنني  توعية 

واالستمرار  أكثر،  صالحة  بجعلها  البيئة 

في تنظيف كل شيء، أوالها حواف النهر." 

الحملة أسبوعية ومستمرة 

النظافة،  سفراء  حملة  تستمر  وسوف 

مرتضى،  سفر  بعد  حتى  دوري،  وبشكل 

عامة  باتت  املسؤولية  بأن  يشعر  الذي 

الذين  املتطوعني،  مئات  بوجود  وجماعية 

ويستمرون  جمعة،  يوم  كل  يحضرون 

بالتنظيف ألكثر من ست ساعات متواصلة. 

يحتاج مرتضى للتبرعات الخاصة بأدوات 

تكون  أن  ويجب  كثيرة،  ألنها  التنظيف 

أنهم،  إذ  التنظيفية،  العمليات  بحجم 

ورغم اكتفاء السفراء بالتنظيف بأيديهم، 

قاسية  تكون  النفايات  من  الكثير  أن  إال 

وتحتاج الى أدوات ضخمة وعديدة لجرف 

النفايات. 

لنا  يقدم  تنظيف  حملة  كل  انتهاء  "بعد 

والبعيدة  القريبة  املطاعم  أصحاب 

وجبات مجانية كجزء من الشكر ملا فعلنا، 

قرب  جميعنا  وجباتنا  بتناول  فنستمتع 

النهر، لكن بصورة نظيفة وجديدة، فيكون 

التميمي  مرتضى  يقول  اجمل!"  الغروب 

ويطمح  الشبكة"  "مجلة  لـ  بفخر  ذلك 

باستمرار الحمالت. 

نحن بحاجة إلى التوعية 

وهو  الدراجي،  أحمد  يوضح  ناحيته،  من 

التنظيف  على  املواظبني  املتطوعني  أحد 

كل يوم جمعة في حملة سفراء النظافة، إن 

ذلك  اآلخرين،  توعية  إلى  تهدف  "الحملة 

يرمون  ال  املواطنني  من  الكثير  هناك  أن 

بل  لها،  املخصصة  أماكنها  في  النفايات 

النهر  قرب  النفايات  رمي  إلى  يعمدون 

للسهولة ."

يضيف: "إكثارنا من هذه الحمالت ستجعل 

عن  تساؤل  حالة  في  املهملني  املواطنني 

مدينتهم  مع  وتعاملهم  تصرفاتهم  طريقة 

ونهرهم الذي هو أساس الحياة، إذ ينبغي 

في  املنتشر  التلوث  مخاطر  من  تحذيرهم 

العراق دون أن ينتبهوا." 

الجميع يريدون بيئة نظيفة 

يمتلك  الجديد  الجيل  أن  الدراجي  ويبني 

البلد  وحب  املسؤولية  من  عاليًا  كمًا 

األمور،  من  كثير  في  لخدمته  والتطوع 

التطوعية  التوعوية  الحمالت  أهمها  من 

املعنية بالنظافة، فبالرغم من أنها ليست 

مسؤوليتهم، لكنهم ال ينتظرون شيئًا سوى 

رؤية بالدهم نظيفة. 

يوضح بقوله "كنت أرى دائمًا هذه النفايات 

وأتساءل: كم علينا االنتظار لتنظيفها؟ كم 

من الوقت ستحتمل قبل أن تنفجر بنا؟ وما 

ميديا  السوشيال  في  الحملة  انطلقت  إن 

املتوجهني  أوائل  من  وأصحابي  كنت  حتى 

للتنظيف، ولم أكن اتخيل رؤية هذا العدد 

الهائل من الشباب، وكم هم الذين يرغبون 

حملة  في  إذ  نظيفة؟  بالدهم  رؤية  في 

واحدة تقدم أكثر من 500 شخص للتطوع، 

لكنهم  راقية،  ببيئة  يرغبون  جميعهم 

لـ )دفعة( بسيطة وتحفيز صغير،  بحاجة 

ومرتضى تمكن ببراعة من تحفيزنا."

حملــة لتنظيــف ضفــاف نهــر دجلــة
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات
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 استحدثت مؤسسة الشهداء بعد عام 2003، بهدف إعادة الحقوق ورعاية 
شهداء جرائم البعث، قبل أن يتوسع عملها بعد تعديل قانونها في عام 2016 

ليشمل شريحة شهداء وجرحى الحشد الشعبي، وشهداء وجرحى اإلرهاب، 
وشهداء وجرحى األجهزة األمنية، وأخيرا شهداء احتجاجات تشرين. 

قلة التخصيصات تدفعنا 
إلى أفكار بديلة

مؤسسة الشهداء

بغداد ـ طارق األعرجي  
تصوير: حسين طالب

يحظون  ممن  الشهداء،  عدد  بلغ  وقد 

شهيد،  ألف   350 نحو  إلى  برعايتها، 

هذه  من  الجرحى  أعداد  الى  إضافة 

حقوقًا  القانون  منحها  التي  الشرائح، 

من  الكبيرة  األعداد  ومعنوية.  مادية 

ال  املؤسسة  مخصصات  جعلت  الشهداء 

تتناسب ومهامها املتعاظمة.

اإلله  عبد  الشهداء  مؤسسة  رئيس  يقول 

الى  واستنادًا  املؤسسة،  "إن  النائلي: 

تقاعديًا  مرتبًا  عائلة  كل  تمنح  قانونها، 

يبلغ مليونًا ومئتي ألف دينار شهريًا، وقد 

الشهداء  عائالت  جميع  مساواة  جرت 

مرتبات  جانب  الى  املادية،  الحقوق  في 

نسبة  ممن  ابتداء  التقاعدية،  الجرحى 

تخصيص  الى  إضافة  باملئة،   30 عجزه 

قطع أراٍض وحقوق مالية أخرى، كالبدل 

أن  مبينًا  العقاري."  ومنحة  النقدي 

وجرحى  بشهداء  معنية  غير  املؤسسة 

في  وزارة  فهناك  كردستان،  إقليم 

اإلقليم تعنى بهم.

حق السكن
ال  املؤسسة  إمكانات  أن  النائلي  أوضح 

الشرائح  هذه  احتياجات  لتلبية  تكفي 

الواسعة، ما دفعنا الى مطالبة الحكومة 

املالية  التخصيصات  بزيادة  والبرملان 

عائالت  من  الكبير  والعدد  يتناسب  بما 

ومطالبة  الجرحى،  وأعداد  الشهداء 

قطع  بتخصيص  العالقة  ذات  الجهات 

في  والسيما  الشهداء،  لعائالت  أراض 

أزمة  من  تعاني  التي  بغداد،  العاصمة 

كبيرة جدًا في السكن وفي وجود أراض 

تزايد  مع  والسيما  لتوزيعها،  فائضة 

التي  لالستثمار،  املخصصة  األراضي 

تشهد بناء املجمعات السكنية، إذ أن قلة 

تعويض  املالية تحول دون  التخصيصات 

العائالت ببدل نقدي، والسيما أن قانون 

مؤسسة الشهداء يضع ثالثة خيارات في 

الشهداء:  لعائالت  السكن  توفير  مسالة 

الثاني  والخيار  أرض،  قطعة  منح  األول 

للمؤسسة  يمكن  التي  السكنية  الوحدة 

الشهداء  لعائالت  وتملكها  تشتريها  أن 

النقدي،  البدل  الثالث  والخيار  مجانًا، 

اذ تمنح عائلة الشهيد مبلغًا ماليًا عوضًا 

السكنية،  الوحدة  او  األرض  قطعة  عن 

اإليفاء  من  نتمكن  لم  أننا  املؤسف  ومن 

بالتزاماتنا تجاه هذه العائالت بسب قلة 

التخصيصات.

تخصيصات متواضعة
املالية  املوازنة  أن  الى  اإلله  عبد  وأشار 

بلغت  اذ  وشحيحة،  متواضعة  للمؤسسة 

وهذا  دينار،  مليار   66 املاضي  العام  في 

مبلغ مجحف بالقياس الى موازنة الدولة 

دينار،  ترليون   130 البالغة  العراقية 

كانت  السابق  في  األعذار  أن  الى  الفتًا 

العراق  لكن  املالية،  األزمة  على  تتعكز 

يمر ببحبوحة مالية، لذا نطالب وزارتي 

تخصيصات  بزيادة  والتخطيط  املالية 

عائالت  إلنصاف  املالية  املؤسسة 

أكبادها،  فلذات  قدمت  التي  الشهداء 

مع  الحرب  شهداء  عائالت  والسيما 

داعش ممن لبى أبناؤها الفتوى املباركة 

والواجب الشرعي واملسؤولية األخالقية 

بلدهم  عن  الدفاع  عليهم  حتمت  التي 

فحققوا النصر ونعمة االستقرار واألمان 

بفضل دمائهم .

شهداء التظاهرات             
وأوضح النائلي أن القانون رقم 20 لسنة 

أي  شمول  على  أكد  وتعديالته   2009

إرهابي  لعمل  يتعرض  عراقي  مواطن 

بنظام  عسكرية،  أخطاء  أو  حربي  أو 

الشهداء  شمول  جرى  وعليه  املؤسسة، 

األخطاء  مجال  ضمن  املتظاهرين  من 

العسكرية، وبالتالي فهم شهداء. وجرت 

باملئة   90 الـ  يقارب  ما  على  املصادقة 

املؤسسة،  الى  وصلت  التي  ملفاتهم  من 

وتسلمت عائالتهم مرتبات تقاعدية.

املتبقية  باملئة  العشرة  تأخر  بأن  منوهًا   

من املعامالت، ناتج إما عن عدم تقديم 

اكتمال  عدم  او  املعامالت،  ذويهم 

معامالتهم التقاعدية.  موضحا أن عدد 

الشهداء من املتظاهرين يتجاوز الـ 500 

وأن  الـ 10 آالف،  الجرحى تجاوز  وعدد 

املحافظات  في  فرعية  لجانًا  هنالك 

ملفات  على  املصادقة  عن  مسؤولة 

الشهداء او الجرحى.

إذ  املصابني،  على  ينطبق  ذاته  األمر 

مركز  أقرب  في  الحالة  إثبات  يجب 

التظاهرات،  أثناء  اإلصابة  على  شرطة 

وبعدها يعرض املصاب على لجنة طبية 

يقدم  ثم  ومن  العجز،  نسبة  لتحديد 

إلصدار  الشهداء  مؤسسة  الى  معاملة 

بشموله  الفرعية  اللجنة  من  قرار 

بالحقوق واالمتيازات، حسب القانون.

ضحايا الحروب العبثية
الى  الشهداء  مؤسسة  رئيس  وأشار 

اإليرانية  العراقية  الحرب  ضحايا  أن 

بسبب  كانتا  اللتني  الكويت،  وحرب 

زج  الى  أدت  التي  صدام،  حماقات 

استمرت  إيران  مع  حرب  في  العراق 

ضحية  ذهب  وبالتالي  سنوات،  ثماني 



ذاكرة المستقبل 

ما أسعدنا مع 
أوالدنا، وما أشقانا 
بهم. هكذا نقول، 
وهكذا قال قبلنا 
األولون، وسيقول 
بذلك من يتبعنا 
من بني البشر، 
من األجناس 

كافة، ألن أبناءنا 
هم رسالتنا إلى 
املستقبل، كما 

قال أحد العرفاء.

آخر:  شيئًا  فتقول  الجلوازي،  بنت  غالية  جارنا،  ابنة  أما 

 بأهلي ومعهم، يا عم." هكذا أخبرتني هذه الشابة 
ُ

"شقيت

كورنيش  على  معًا  نسير  كنا  بينما  يوم،  ذات  األربعينية 

البحر، وهي تبكي صامتة: "وكيف أبدأ يا عم، وأنا جاوزت 

األربعني من عمري؟"

ليسوا  فهم  وإخوتها،  وأمها  أبوها  أسرتها:  غالية  مشكلة 

معنيني  غير  إنهم  بل  فقط،  دنياهم  بأمور  عنها  منشغلني 

بها، اللهم سوى أنهم حولوها إلى خادمة بينما هي ابنتهم، 

وطباخة في حني أنها أختهم. وهكذا مرت العقود على هذه 

البنت التي تعاني "تأخرًا عقليًا طفيفًا"، لتتحول إلى نموذج 

بنّي للصمت؟

نعمل  "ماذا  والدها:  ويقول  نصيبها."  هو  "هذا   : أمها  تقول 

لها؟ إنها راضية بقسمتها." وإذا قال أحدنا إلخوتها الثالثة 

"اعرضوا البنت على طبيب نفساني،" يتصدى لك أكبرهم، 

على  حالها  تعرض  بنت  عندنا  "ليس  بينهم:  املتعلم  وهو 

طبيب للمجانني!"

ليست  ابنتكم  ناس  "يا  لهم:  وقلت  الظن  أحسنت  وإذا 

أي  مثل  مريضة،  هي  وإنما  ممسوسة،  هي  وال  مجنونة، 

االلتهاب  أو  اإلنفلونزا،  أو  بالديزانتري،  مريض  إنسان 

ويضعون  شؤونهم  في  تدخلك  من  قرفهم  يزداد  الرئوي،" 

أصابعهم في آذانهم!

 جرس باب بيتنا، وملا خرجت ابنتي لتعرف 
ّ

سبوعني رن
ُ
قبل أ

الباب، وهي تحمل  الطارق، كانت غالية تقف عند  من هو 

حمراء..  جوري  وردة  سطحها  على  صغيرة،  فضية  صينية 

". بالستيكية، وتقول: "هذه من صنع يديَّ

كانت غالية تقول لنا، بطريقتها الخاصة: "لقد بدأت التمرد 

سأخرج  وغدًا  الحمراء،  وردتي  هذه  العائلة،  سجن  على 

النقي  الهواء  حيث  إلى  املنزل  بوابة  وأتجاوز  املطبخ،  من 

والشوارع النظيفة.. والعالم اآلخر."

فعلت  الجلوازي،  أحمد  بنت  غالية،  أن  تعتقدون  فهل 

الصواب؟

جمعة الالمي

" ما من هدية نقدمها لوطننا أفضل من 
تربية صغارنا وتثقيفهم."
) شيشرون( 

وردُة غالية بنت الجلوازي

السنة السابعة عشر العدد )السنة السابعة عشر العدد )403403( ( 1515 نيسان  نيسان 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya61 60

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

من  اآلالف  مئات  العبثية  الحرب  هذه 

الثانية  الخليج  حرب  وكذلك  الضحايا، 

التي ذهب بسببها الكثير من الضحايا، 

وهؤالء هم ضحايا نظام البعث.

املؤسسة،  قانون  فإن   2003 عام   وبعد   

الذي شرع من قبل مجلس النواب، عرف 

الذي  العراقي  املواطن  بأنه  الشهيد 

ضحى بحياته، او فقدها بشكل مباشر، 

أيًا  البائد  البعث  حزب  ارتكاب  نتيجة 

والسجن  اإلعدام  ومنها  جرائمه،  من 

اإلبادة  أو  ذلك،  نتيجة  او  والتعذيب، 

أو  الكيمياوية،  األسلحة  أو  الجماعية، 

التصفيات  أو  اإلنسانية،  ضد  الجرائم 

من  أو  القسري،  التهجير  أو  الجسدية، 

الجماعية،  املقابر  في  وجد  أو  ب  غيِّ

أو  العسكرية،  الخدمة  من  الهارب  أو 

أو  الرأي  في  النظام  معارضته  بسبب 

املعتقد، أو االنتماء السياسي، أو تعاطفه 

وهذا  لهم.  مساعدته  أو  معارضيه،  مع 

ضحايا  على  ينطبق  ال  للشهيد  التعريف 

حرب  أو  اإليرانية  العراقية  الحرب 

الكويت، وبالتالي لم يتم شمولهم بقانون 

املؤسسة، بل جرى اإلبقاء على شمولهم 

أساسها  على  التي  سابقة،  بقوانني 

وقطع  تقاعدية  مرتبات  عوائلهم  منحت 

كانوا  الضحايا  هؤالء  أن  مبينًا  أراض. 

ضحايا.  نسميهم  ولذلك  نارين،  بني 

مشيرًا الى وجود توجه حكومي بتعويض 

إذ  شؤونهم،  على  واالطالع  عائالتهم 

يجري تشكيل لجان من قبل وزارة الدفاع 

أن  والسيما  إليها،  تابعون  أنهم  باعتبار 

قسمًا  العسكري-  التقاعد  -في  هناك 

لرعايتهم، فواجب وزارة الدفاع االطالع 

حالة  وهذه  وأحوالهم،  شؤونهم  على 

أن  والسيما  دعمها،  ينبغي  إنسانية 

جدًا  كبيرة  موازنة  لديها  الدفاع  وزارة 

تمكنها من تلبية احتياجات عائالت هذه 

الشريحة، أما مؤسسة الشهداء فقانونها 

ال يشمل ضحايا حروب النظام السابق.

تنمية موارد املؤسسة 
أولويات  أهم  من  أن  عن  النائلي  وكشف 

عمل املؤسسة تفعيل املوارد االستثمارية 

بعض  خالل  من  مواردها  وتنمية 

دعم  كذلك  االستثمارية،  املشاريع 

للمؤسسة  يتيح  بما  الشهداء  صندوق 

أجل  من  االستثمارات  نحو  التوجه 

موازنتني:  إحداث  لضمان  املوارد  تنمية  

الهبات  من  تتوفر  استثمارية،  األولى 

التي  واإلعانات  والتبرعات  واملنح 

والثانية  دول.  من  أو  الدولة،  تقدمها 

حاليًا  متوجهون  ونحن  إيراداتها،  لدعم 

الستثمار موقع نصب الشهيد، الذي يعد 

كبيرة  مساحة  يحوي  إذ  كبيرًا،  صرحًا 

على  نحافظ  –كمؤسسة-  ونحن  جدًا، 

وقد  االندثار،  أو  التلف  من  الصرح  هذا 

الجامعات  لطلبة  افتتاحه  مؤخرًا  جرى 

وأغراض  التخرج  حفالت  إلقامة 

نية  ولدينا  يكفي،  ال  هذا  لكن  التصوير، 

بجعل نصب الشهيد واملساحة التابعة له 

مرفقًا سياحيًا ومتنفسًا للعوائل العراقية 

تسوق  ومراكز  حدائق  إنشاء  خالل  من 

توفير  يتيح  ما  وصحية،  خدمية  ومرافق 

وموردًا  متنفسًا  يكون  أن  أولهما  أمرين: 

خالل  من  للمؤسسة،  داعمًا  استثماريًا 

وهو  البسيطة،  الرسوم  بعض  جباية 

لدعم لعوائل الشهداء وصندوق الشهداء 

واالجتماعية  الصحية  الحاالت  ورعاية 

على  باالنفتاح  الثاني  الشهداء،  لعوائل 

مشاريع استثمارية واقتصادية وصناعية 

إنشاء  في  رغبة  لدينا  أن  كما  وتجارية، 

الخاص  القطاع  مع  مختلطة  شركات 

والسيما  االستثمار،  عملية  نطور  كي 

أن  تستطيع  ال  الحكومية  املؤسسات   أن 

االستثمار،  مجال  في  لوحدها  تنهض 

لذلك ممكن إنشاء شركات مساهمة مع 

القطاع الخاص، وبالتالي تكون للمؤسسة 

املؤسسة  تستطيع  وبذلك  معينة،  نسبة 

االنفتاح على املشاريع االستثمارية كافة، 

يحقق  ما  والتصدير،  االستيراد  وكذلك 

توفرت  ما  وإذا  للمؤسسة،  ماليًا  عائدًا 

فمن  بها،  يعتد  مبالغ  الشهداء  لصندوق 

املمكن االتجاه الى أي مشروع جديد.

توفير السكن لعائالت الشهداء
الشاغل  الشغل  أن  اإلله على  وشدد عبد 

لعائالت  السكن  توفير  هو  للمؤسسة 

الشهداء من خالل مطالبة الجهات ذات 

العالقة، واملتمثلة بعقارات الدولة وأمانة 

للمؤسسة،  األراضي  بتوفير  بغداد، 

توفر  سكنية  مجمعات  بناء  لنا  ليتسنى 

األيدي  لتشغيل  كبيرة  عمل  فرص  أيضًا 

إلى  اإلعالم  وسائل  داعيًا  العاطلة، 

مهمتها  في  الشهداء  مؤسسة  مساندة 

مؤازرة  تتطلب  التي  الكبيرة،  اإلنسانية 

تستطيع،  ال  املؤسسة  ألن  الجميع، 

وبموازنتها  املتواضعة  بإمكاناتها 

عائالت  متطلبات  كل  تلبية  املحدودة، 

الشهداء.
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

ستة أشهر هي املدة الفاصلة بني الدعوة التي تلقتها مدرسة املوهوبني للمشاركة 
في مسابقة علمية في إحدى الدول العربية، وبني نجاح الطالبني أوس وطيبة 

باختراع قفاز هو األول من نوعه في العالم يساعد الصمَّ والبكم في تحويل لغة 
اإلشارة إلى كتابة يمكن قراءتها على شاشة املوبايل.

علي غني 

يساعد الصمَّ والبكم..               

الن اإلشارة  مخترعان شابان يحوِّ
إلى لغٍة مكتوبة  

فازا  مجتهدان  طالبان  وطيبة،  أوس 

العراق  داخل  املسابقات  من  العديد  في 

وخارجه، قبل أن يقررا ولوج عالم الصمِّ 

تقديم  وبالتالي  مشكالته،  وفهم  والبكم 

هذا االختراع ملساعدتهم.

في  وأوس-  -طيبة  الشابان  يدرس 

نجحا  وقد  ببغداد،  املوهوبني  مدرسة 

أشهر،  الستة  تتعدى  ال  مدة  غضون  في 

وهي املدة ما بني إخبارهما بنّية العراق 

في  سيقام  علمي  مؤتمر  في  املشاركة 

ذوي  فئة  يخص  العربية  الدول  إحدى 

التوصل  بني  وما  الخاصة،  االحتياجات 

إلى  يتطلعان  فكانا  االختراع،  هذا  إلى 

املسابقة  هذه  في  للعراق  منجز  تحقيق 

املخصصة لالكتشافات العلمية. ونتيجة 

وطيبة  أوس  بذله  الذي  الكبير  الجهد 

أسيل  الست  مدرستهما  بمساعدة 

املاجستير  شهادة  حاملة  إسماعيل، 

بالذكاء االصطناعي، التي أشرفت على 

فقد  لذا  تطبيقه،  في  وساعدت  املشروع 

حظي اختراعهما بتقدير كبير.

مساعدة مجتمع الصمِّ والبكم

هذا  عن  طيبة  تحدثت  غامر  بفرح 

الرئيس  "الهدف  إن  مؤكدة  االختراع، 

والبكم  الصمِّ  مجتمع  مساعده  هو  منه 

في التفاعل والتواصل بسهولة مع بيئتهم 

املحيطة عن طريق ترجمة لغة اإلشارة." 

القفاز،  هذا  بصنع  أنها  وأوضحت 

اإلشارة  لغة  ترجمة  على  يساعد  الذي 

الهواتف  على  وعرضها  كلمات،  الى 

وذلك  فون(،  )السمارت  أو  املحمولة، 

اليدوية  اإليماءات  تحويل  طريق  عن 

أوس  زميلها  بمعية  والكالم،  النص  إلى 

 
ً
عمال قدمت  قد  تكون  فإنها  كاظم، 

الذين  الناس  من  الفئة  هذه  يساعد 

يستحقون أن يعيشوا حياة أفضل.

قفاز محمول                 

ابن  كاظم،  أوس  املوهوب  الطالب  أما 

بدراسة  الحالم  ربيعًا،  عشر  الثمانية 

التقنية  أن  أوضح  سألناه،  حني  الطب، 

القفاز  هذه  لصنع  إليها  استند  التي 

تربط  إذ  )األردوينو(،  بتقنية  تسمى 

الدقيقة  الحساسات  من  مجموعه 

لقياس موضع وحركة األصابع واليد. 

املستشعرات  هذه  "ترتبط  وأضاف: 

لغة  باستخدام  بعض  مع  بعضها 

على  فتعمل  األردوينوسي(،  )البرمجة 

اإلشارة  لغة  تمثل  التي  الرموز  ترجمة 

العربية، ثم تجري معالجة هذه البيانات 

وإرسالها عبر )الواي فاي( إلى الهاتف 

الهاتف  شاشة  على  لعرضها  املحمول 

الذكي."

خضع  اختراعهما  أن  وطيبة  أوس  وأكد 

حال  التطبيقات  وإجراء  لالختبار 

االنتهاء من تصميمه للتأكد من أنه يلبي 

وأهداف  األولية  التصاميم  مواصفات 

التطوير. 

األساسية  املكونات  جميع  أن  وبينا 

وترجمة  اإلشارات  اتصاالت  من  لكل 

اإلشارات تشكل جزءًا من القفاز نفسه، 

على  يعتمد  وال   
ً
محموال القفاز  يجعل  ما 

أية أجهزة خارجية.

من  الرئيس  الهدف  تحقق  وبذلك 

محمول  قفاز  صنع  وهو  املشروع، 

قابل  كلمات،  إلى  اإلشارة  لغة  لترجمة 

لالستخدام اليومي.

مؤتمر علمي                    

كان  "الفكرة  أن  إلى  كاظم  اوس  وأشار 

علمي  مؤتمر  في  املشاركة  منها  الهدف 

أقيم في إحدى الدول العربية، يستهدف 

االحتياجات  ذوي  فئة  مساعدة 

هذه  بتطبيق  قمنا  لذلك  الخاصة، 

الفكرة بمساعدة الست أسيل إسماعيل، 

التي أشرفت على املشروع وساعدتنا في 

تطبيقه".

 من جهتها، قالت طيبة رياض، وهي في 

أيضًا،  عمرها  من  عشر  الثامن  الربيع 

لم  "القفاز  أن  الطب،  بدراسة  تحلم 

يلفت فقط االنتباه الى ذوي االحتياجات 

الخاصة في مجتمع الصمِّ والبكم، وإنما 

األردوينو  تقنية  إلى  االنتباه  أيضًا  لفت 

لغة  ستكون  التي  التكنولوجيا،  عالم  في 

الشباب  ملساعدة  املستقبل،  لغات  من 

واألفكار  العقول  ذوي  من  املوهوبني 

ومخترعاتهم  أفكارهم  لتطبيق  الراقية 

العلمية."

ليس  والبكم  الصمِّ  عالم  أن  والحق 

يجهله  غامض  عالم  لكنه  عنا،  ببعيد 

)بيننا(،  أنهم  من  فبالرغم  الكثيرون.. 

إال أن نظرة املجتمع الخاطئة إلى عاملهم 

الخاص وإشاراتهم ولغة الجسد بينهم، 

كثير  يجهلها  فيما  القليلة،  القلة  تفهمها 

من الناس، ما أسهم في خلق عزلة لهم 

يسهم  االختراع  وهذا  اآلخرين،  بني 

بتسليط الضوء على حاجة هذه الفئة إلى 

االهتمام من املجتمع.

أوس وطيبة

الموهوبان أوس وطيبة مع المحرر
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يوسف المحسن 
تصوير: حسين طالب

وهي تلفظ آخر قطرة ماء 

يطفو  أن  دون  السماوة  ر 
َ
ك

ْ
ذ

ُ
ت ما  نادرًا 

ساوة،  بحيرة  عن  حديث  املخيلة  على 

الباحثني  شغلت  التي  األعجوبة 

ومكوناتها  بغرائبيتها  والدارسني 

وكائناتها واألساطير التي حيكت حولها، 

الغراوراسي  البط  ق 
ّ
حل سمائها  في 

والهدهد العراقي، وعلى سطحها تهادى 

ملوحة  األشد  مياهها  وفي  املاء،  غطاس 

من الخليج، نمت الطحالب النادرة ونوع 

صامد من سمك األفينوس دسبير، الذي 

اإلمساك  حال  ويختفي  اليد  في  يذوب 

شهد  الحلزون.  من  ندرة  أكثر  ونوع  به، 

وثعالب  العسل  لغرير  حضورًا  محيطها 

أما  والزواحف،  املاء  وثعابني  الرويل 

التي  الكائنات  فهي  واأللغاز  األسرار 

تكبر وتصغر مع الزمن، وما ميزها عن 

ست وعشرين بحيرة عراقّية، هي ملتقى 

ووجهة  الصحراء  والى  من  العابرين 

عن  والباحثني  والصيادين  للسائحني 

الهدوء والسكينة.

قبل 15 عامًا 
وجودها  من  قرنًا  عشر  سبعة  طوال 

املصادر  في  ذكره  ورد  مائي  كمسطح 

التاريخّية، فالبحيرة الواقعة الى الشمال 

ها 
ّ
الغربي من مدينة السماوة وصفت بأن

وبمساحة  كبيرة  ماء  بركة  عن  عبارة 

قبل  لتشكلها  الدراسات  ونّوهت  5كلم2 

البحر  عن  ترتفع  عام،  آالف  عشرة 

عشر  بأحد  الفرات  نهر  وعن  20م  بـ 

1770م  وعرضها  ٤700م  طولها  مترًا، 

ترسبات  من  تكّونت  كلسّية  جدران  ولها 

فيما  12م،  بسمك  املالحة  مياهها 

جدرانها  أمتار،  الستة  أعماقها  عبرت 

املياه  تسرب  تمنع  البروكلي  نبتة  تشبه 

يعكس  مياهها  ولون  الواطئة،  للمناطق 

ما 
ّ
كل ويميل لالخضرار  الصافية  الزرقة 

قسم  رئيس  يقول  الشاطئ.  من  اقترب 

علوم  مركز  في  البحرّية  الجيولوجيا 

وسام  الدكتور  البصرة  بجامعة  البحار 

من  جزء  هي  البحيرة   
َّ

"إن مطشر  رزاق 

نشأت  التي  والبحيرات  العيون  سلسلة 

ع أرضي ُيسّمى فالق أبوجيرن، 
ّ

من تصد

من  يبدأ  الذي  الجوفي  النطاق  وضمن 

امتداد  وعلى  العربية  الجزيرة  شمال 

د 
ّ
أك مطشر  والثرثار."  ازة 

ّ
الرز بحيرتي 

من  كانت  ساوه  بحيرة   
َّ

أن )الشبكة(  لـ

األماكن السياحّية املهّمة. 

ساوة ليست ساوة !
مويجاتها  تالطم  وهيبة  البحيرة  جمال 

الذي  والغموض  الكلسي،  حائطها  على 

أوقع  عنها  املتداولة  الحكايات  يصاحب 

لها  والعاشقني  الدارسني  من  الكثير 

ساوة  مدينة  مع  أوراقها  خلط  لبس  في 

لها  أشارت  التي  وبحيرتها  اإليرانية 

التي  القصة  ونقلت  تاريخّية،  مصادر 

ملك  شاهدها  التي  الرؤيا  عن  تحدثت 

الفرس في منامه.     تقول القصة -التي 

من  تاريخي  مرجع  من  اكثر  في  وردت 

العراقي  للحافظ  الهني  املورد  بينها 

بحار  كتاب  من  عشر  الخامس  والجزء 

األنوار للمجلسي- إن الليلة التي ولد فيها 

إيوان  ارتجاج  شهدت  ص  محمد  النبي 

كسرى "وسقطت منه أربع عشرة شرفة، 

منذ  تخمد  لم  وهي  الفرس  نار  وخمدت 

وورد  ساوة"،  بحيرة  وغاضت  عام،  ألف 

لياقوت  البلدان  معجم  في  ساوة  ذكر 

بحيرة  "كانت  ص179  ج3   الحموي 

فارس  بالد  في  ساوة  مدينة  قرب  ساوة 

سابقاـ  ـالري  طهران  بني  بلدة  وهي 

النبوة  دالئل  في  وكذلك  همذان"،  وبني 

ج1  الطبري  وتاريخ  البيهقي  للحافظ 

ص580.

كهان  كاهن  بها  نطق  التي  الكلمات  أما   

اخته  البن  سطيح  العربية  الجزيرة 

اقترنت بمخّيلة الحاملني، واستمالت العاشقني للجمال والسحر، أساطير وخرافات 
ومعتقدات حولتها الى بقعة أسرار ملهمة للحكايا، لؤلؤة وهبت الحيوية واإلشباع 

الروحي ملن قصدها، اليوم تنطوي وتلم مويجاتها مثل بساط متشقق لكي تلفظ آخر 
قطراتها.. وربما  آخر أسرارها وتختفي،  انها ساوة.

جفت المياه وبقيت األلغاز
بحيرة ساوة

د أحمد سرداح

د صوفيا جبار



د يوسف الصفرانيد يوسف الصفراني

د. وسامد. وسام
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ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة

ملك  من  مبعوثًا  جاء  الذي  املسيح،  عبد 

رؤيا  مدلوالت  عن  لالستعالم  الفرس 

إذا  املسيح  "ياعبد  فيها  قال  التي  املنام 

الهراوة،  صاحب  وبعث  التالوة،  كثرت 

بحيرة  وغاضت  سماوة،  وادي  وفاض 

يملك  شامًا،  لسطيح  الشام  فليس  ساوة 

منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات 

تشير  والدالئل   " ...الخ  آت  آت  هو  وكلما 

الى بحيرة اسمها ساوة تبدل ماؤها يوم 

الشام  بادية  وعرفت  ص،  النبي  والدة 

ياقوت  ويورد  السماوة،  ببادية  قديمًا 

ألنها  السماوة  سميت  "إنما  الحموي 

ويحددها  فيها"،  حجر  ال  مستوية  أرض 

املقدسي بـ "من أعالي األردن الى األنبار 

ثم سواد البصرة إلى عبادان."

   اللغز لم يعد لغزًا
وفي  جرفها  عند  عاشت  الحكايات 

والكثير  ومجالسها  املدينة  مقاهي 

مجهولية  حول  الدراسّية  الحلقات  من 

التقرير  لكن  ساوة،  بحيرة  مياه  مصادر 

جامعة  من  متخصص  فريق  أعده  الذي 

جامعة  في  البحار  علوم  ومركز  املثنى 

البصرة ووزارتي املوارد املائية والصناعة 

واملعادن، بالشراكة مع مؤسسات أخرى، 

هو  البحيرة  مياه  مصدر  أن  الى  أشار 

في  متدفقة  عني  عبر  الدمام  خزان 

وسطها ـ سبق لفريق قناة العراقية ومن 

أن  عام2005  الجوي  التصوير  خالل 

ق العني 
ّ
ظهر تدف

ُ
سجل مقاطع فيديوية ت

التي  األولى  املرة  هي  وكانت  زة  جهِّ
ُ
امل

رأي  ـ  التدفق  هذا  مالحظة  فيها  تجري 

والدكتور  الدكتور وسام رزاق  اتفق عليه 

يوسف الصفراني، وهو رئيس قسم ساوة 

واملستوطنات البشرّية في مركز البادية 

الدكتورة  الى  اضافة  املثنى،  بجامعة 

صوفيا جبار جاسم مديرة املركز، التي 

وال  قزوين  بحر  "ال  )الشبكة(:  لـ قالت 

مكان آخر، ساوة ال تحتمل هذا الكم من 

ها بحيرة تتغذى على املياه 
ّ
التكهنات، ألن

ما  وهذا  الدمام،  خزان  من  الجوفّية 

اثبته التقرير املشترك، عالوة على ذلك 

األملانية  بالك  فراي  جامعة  فريق  فإن 

أثبت هذا الرأي."

 من جانبه، قال الدكتور أحمد سرداح، 

في  األقدم  الجيولوجيني  رئيس  وهو 

العراقية،  الجوفية  للمياه  العاّمة  الهيأة 

مصدر  مجهولية  عن  يسود  ما  حول 

ساوة  بحيرة  مياه  مصادر   
َّ

"إن املياه 

من  تأتي  املياه  أن  إذ  لدينا،  معروفة 

وهو  الجوفي،  الدّمام  )مكمن(  خزان 

أجرينا  حيث  البداية،  منذ  لدينا  معلوم 

املياه  عمر  معرفة  بهدف  لعّينات   
ً
تحليال

التي  املحيطة  باآلبار  مقارنة  ومكوناتها 

بادية  من  املمتد  الدمام  بمكمن  ترتبط 

ووجدنا  السعودية  العربية  إلى  السماوة 

البحيرة  أن  دان 
ّ
يؤك  

ً
وتماثال تطابقًا 

تتزّود من هذا املكمن."

االنحسار الكبير 
فيها  تجف  التي  األولى  املرة  ليست  هي 

ملا  فإضافة  ساوة،  اسم  تحمل  بحيرة 

"املواهب  فكتاب  البلدان  معجم  في  جاء 

أورد  للزرقاني  املحمدية"  باملنح  اللدنية 

قال  االسم،  ذات  تحمل  لبحيرة  وصفًا 

بعد  ماؤها  نشف  وقم،  همذان  بني  ها 
ّ
إن

أن كانت تركب بها السفن." 

املاوردي  كتاب  في  أيضًا  ذكرها  وجاء 

أحمد  الدكتور  يقول  النبوة".  "أعالم 

انحسار  بدأ   2006 العام  "منذ  سرداح 

ة   و سا

ازدياد  نتيجة 

 
ّ

وإن املائية،  اآلبار  عدد 

الدراسات أثبتت وجود االنحسار 

غير  اآلبار  عدد  زيادة  مع  توافق  الذي 

)القانونّية( من قبل القطاع الخاص."

تشير  مستمر،  البحيرة  مياه  وانحسار    

بالقول  جبار  صوفيا  الدكتورة  ذلك  الى 

د 
ّ
تؤك التقطت  التي  الجوّية  الصور  "إن 

جفاف البحيرة وأن االنحسار وصل الى 

عني املياه املوجودة في وسطها." وتضيف 

أي  يوجد  وال  للبحيرة  فاقدون  "نحن 

األسباب  أن   
ً

مؤكدة التحّسن"،  من  نوع 

بشرّية  هي  يحصل  ما  وراء  تقف  التي 

كمثل  أسباب  وزراعّية(،  )صناعّية 

االستنزاف الجائر للمياه الجوفّية، وعن 

ذلك تقول "التوّسع في النشاط الزراعي 

خّطة  وبال  الضوابط  خارج  والصناعي 

املياه  مخزون  على  أثر  ما  هو  مسبقة 

الجوفّية وبالتالي جفت البحيرة."

رزاق  وسام  الدكتور  رؤية  وتتطابق     

البحيرة  انحسار  أسباب  عن  مطشر 

"إن  قال  إذ  أسماه-  -كما  الدراماتيكي 

أسباب  الى  صراحة  أشار  عد 
ُ
امل التقرير 

ارتبطت  طبيعّية-  -وليست  بشرّية 

باالستنزاف الهائل للمياه الجوفية." 

 
ً
قائال حنوش  علي  الدكتور  يضيف  فيما 

البحيرة  من  القريبة  السماوة  "مملحة 

الخام  امللح  من  طن  ألف   200 تنتج 

مياهًا  تستهلك  بذلك  وهي  سنوّيًا، 

والبد  كثيرة، 

االقتصادّية  الجدوى  مراجعة  من 

ذلك  وعن  املياه."  سحب  عملية  وتقنني 

أن  الى  السالمي  أحمد  الباحث  أشار 

"هو  اململحة  في  الحقيقي  االستثمار 

السائل  الكلور  إلنتاج  معامل  بنصب 

وغاز الكلور والصوديوم ومركبات أخرى 

عن   
ً
بدال األمالح  من  الحالية  بالكميات 

انتاج املاّدة األولّية للملح األبيض."

غواصو فراي بالك
ْبِكر 

ُ
امل االكتشاف  من  الرغم  وعلى 

ساوة  بحيرة  في  حدث  الذي  للضرر 

معاهدة  بموجب  كمحمّية  بها  واالقرار 

واملسطحات  الرطبة  لألراضي  رامسار 

ايلول  من  عشر  الخامس  ومنذ  املائية، 

جامعة  من  بحثي  فريق  وزيارة   2015

عشر  السادس  في  االملانية  بالك  فراي 

غواصني  وقيام   2016 الثاني  كانون  من 

اإلجراءات  أن   
ّ

إال قاعها،  عن  بالكشف 

البحيرة  مكانة  الى  ترق  لم  الوقائّية 

وكان  والثقافية،  التاريخية  وقيمتها 

التلكؤ واضحًا في عدم االعالن الصريح 

فقد  لالنحسار،  الحقيقّية  األسباب  عن 

أجرينا مقابالت طوال السنوات املاضية 

مع متخصصني ومسؤولني وكانوا يحيلون 

الى  األسباب 

املجهزة  العيون  "اغالق 

الصفائح  حركة  بسبب  للبحيرة 

لعملّيات  خجول  ِذكر  مع  التكتونّية"، 

االستنزاف الجائر للمياه، وهو ما ثبتت 

التي  األسباب  مع  باملقارنة  دقته  عدم 

التي  املقترحات  او  املعد  التقرير  قدمها 

متها الى 
ّ

وضعتها وزارة املوارد املائية وقد

الدكتورة  تقول  إذ  الوزراء،  رئيس  مكتب 

شيئًا  يذكروا  لم  األملان  "حتى  صوفيا 

ناجم  واملوضوع  التكوينّية،  الحركة  عن 

الجوفّية،  للمياه  جائر  استنزاف  عن 

واملطلوب بعد انخفاض مستوى املياه في 

عمليات  مراجعة  هو  الجنوبية  البادية 

او  اململحة  او  الزراعة  في  سواء  السحب 

االستثمار."

سرداح  أحمد  الدكتور  يقول  ذلك  عن 

اي  مترًا،   50 الى  انحسرت  "البحيرة 

استمرت  واذا  فقط،  املجهزة  العني 

فمن  لآلبار  العشوائي  الحفر  عملّية 

املمكن ان تتالشى البحيرة، لهذا اوقفت 

آبار  حفر  عمليات  املائية  املوارد  وزارة 

جديدة." 

وصف  على  الستة  الخبراء  اتفق  ومثلما 

اسباب جفاف بحيرة ساوه واتفقوا على 

فهم  تغذيتها،  مصدر  حول  ألغاز  ال  أن 

البحيرة  استعادة  إمكانية  على  ُيجمعون 

متفاوتة،  بنسب  وإن  بريقها،  من  لشيء 

فيما لو أدخلت التوصيات حيز التنفيذ، 

آخر  كشف  جفافها  أن  هو  الثابت  لكن 

، وأطلق اسئلة 
ً
ألغازها التي عّمرت طويال

حول فوضى يتركها اإلنسان في التوازن 

اإلحيائي للبادية. 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

بثـالث حنايـا صمـاء يعلوها عقـد نصف 

دائـري. ثـم يبدأ البدن األسـطواني الذي 

ينقسـم إلـى أفاريـز: األول بارتفاع )2م( 

بنـي خاليـًا من أيـة زخـارف، وربمـا أراَد 

املصممـون إظهـار مسـاحة فاصلـة بـني 

والقسـم  )القاعـدة(،  األول  القسـمني، 

بشـكل  التفاصيـل  إلبـراز  يليـه  الـذي 

)2م(  بارتفـاع  الثانـي  اإلفريـز  أوضـح. 

باآلجـر  التالعـب  بطريقـة  تزيينـه  تـم 

أعلـى  املثلثـات مـن  مكونـًا خطوطـًا مـن 

األسـطواني  البـدن  فتحـة  أسـفل  إلـى 

بكاملـه، وهـذه الطريقـة ظهـرت بشـكل 

واضـح في أواخـر الفتـرة العباسـية. توج 

أعالهـا بسـت حنايـا تنتهي بعقـد نصف 

دائـري تهـدم بعضـه. أمـا ارتفـاع املنـارة 

الصعـود  ويمكـن  )12م(،  فيبلـغ  الكلـي 

الـى أعالهـا عن طريق ُسـلم فـي داخلها 

مـن الجهـة الجنوبيـة من قاعـدة املنارة، 

ومـن الواضـح أنها ترتبـط ارتباطًا وثيقًا 

اإلخيضـر،  وحصـن  العطشـان  بخـان 

وربمـا طريـق الحـج املعـروف بــ )طريـق 

السـت زبيـدة( أو ربمـا بناهـا الصفويون 

وممـا  الحجيـج،  قوافـل  إرشـاد  لغـرض 

باملنـارة  املحيطـة  املنطقـة  أن  يالحـظ 

 علـى وجـود 
ُ

خاليـة مـن أيـة مظاهـر تـدل

مبـاٍن قريبـة منهـا. 

نشأتها

يختتـم الطرفـي حديثـه بالقـول: بحسـب 

الـى  يعـود  املنـارة  تاريـخ  فـإن  املصـادر، 

يرتبـط  وهـو  امليـالدي,  التاسـع  القـرن 

بعـد  علـى  يقـع  الـذي  العطشـان  بخـان 

ـيدا 
ُ

ش ألنهمـا  البـرج،  شـرقي  )21كـم( 

ذلـك  فـي  نفسـها  الزمنيـة  الفتـرة  فـي 

القـرن، أي أنهـا تمثـل أحد أطـوار الزمن 

بنـاء  طريقـة  أن  واملالحـظ  العباسـي, 

البـرج كانت علـى الطراز اإلسـالمي، إذ 

القديمـة ذات  العمـارة اإلسـالمية  تجـد 

الزخـارف املتنوعة واضحة فـي أجزائها 

العلويـة.

 في بادية كربالء، في منطقة 
معزولة تبعد عن مركز 
املحافظة مسافة )40كم(، تقف 
منارة )املوجدة( أو ما تعرف بـ 
)املوقدة(، ذلك األثر الشامخ 
الذي كان يتخذ عالمة للداللة 
وإرشاد القوافل وللرصد في 
حاالت الطوارئ، ويعتقد أيضًا 
أنها استخدمت كبرج للمراقبة 
العسكرية. 

عامر جليل إبراهيم
تصوير / يوسف مهدي

اشتّق اسمها من وظيفتها 

تحفــة معماريــة 
وسط الصحراء

منارة
موجدة.. 

هـذا  زارت  العراقيـة"  الشـبكة  "مجلـة 

املـكان برفقـة الدكتـور مصطفـى سـالم 

دائـرة  فـي  السـياحي  الطرفـي،  حسـن 

مفتشـية آثـار وتـراث كربـالء ليـروي لنـا 

املنـارة: هـذه  تفاصيـل 

أصل التسمية

عـن أصـل تسـمية املنـارة يقـول الدكتـور 

الطرفـي: سـميت املنـارة بــ )املوجـدة(، 

ألن  )املوقـدة(  بالفصحـى  وتعنـي 

قمتهـا  فـي  ويوقـد  يجمـع  كان  الحطـب 

لمـح النار من مسـافات شاسـعة لتكون 
ُ

فت

 للقوافـل فـي الليـل، ومرشـدًا الـى 
ً
دليـال

الطريـق الصحيـح. أمـا عـن موقعها فهي 

تقـع بالضبـط إلـى الشـمال الغربـي مـن 

صحرائهـا  فـي  كربـالء،  مدينـة  مركـز 

الغربيـة  تقريبـًا، حيـث تطـل علـى وادي 

بــ  العطشـان  خـان  عـن  وتبعـد  الطـار، 

بــ  اإلخيضـر  حصـن  وعـن  )15كـم(، 

)20كـم( تقريبـًا، وبشـكل أدق تقـع علـى 

كربـالء  بـني  الرابـط  الطريـق  يسـار 

التمـر. عـني  وقضـاء 

أهمية املكان

يصـف الدكتـور مصطفـى أهميـة املـكان 

هنـاك  بالقـول:   املنـارة  تتخـذه  الـذي 

مـكان  اختيـار  وراء  كثيـرة  أسـباب  

املنـارة، لعـل أهمهـا وقوعها علـى الطرق 

وبـالد  العـراق  بـني  املهمـة  التجاريـة 

واقتضـت  وغيرهـا،  والحجـاز  الشـام 

ثابتـة  عالمـات  وجـود  آنـذاك  الحاجـة 

إلرشـاد  الداللـة  لغـرض  تسـتخدم 

القوافـل والرصـد في حـاالت الطـوارئ، 

بـني  للتواصـل  اسـتخدمت   وربمـا 

الوحـدات اإلداريـة عـن طريـق إشـارات 

ويعتقـد  الزاجـل،  الحمـام  أو  الدخـان 

البعـض أنها اسـتخدمت كبـرج للمراقبة 

آثـار  العثورعلـى  يتـم  لـم  إذ  العسـكرية، 

هـذه  فـي  مسـتوطنة  وجـود  علـى  تـدل 

املنطقـة الصحراوية سـوى بعض الِكَسـر 

مـن أواٍن فخاريـة ملونـة، كمـا أن مـكان 

لوقوعـه  الشـكوك  بعـض  يثيـر  البـرج 

فـي منطقـة صحراويـة، باإلضافـة إلـى 

إن  ويقـال  الطـار،  منطقـة  مـن  قربهـا 

هـذه املنارة كانت تسـتعمل فنارًا للسـفن 

املبحـرة فـي بحـر الجنـوب، الـذي يعتقد 

أن مياهـه انحسـرت إلـى مـا يعـرف اآلن 

بالخليـج، ومـا زالـت آثـاره موجـودة إلـى 

يومنـا هـذا، متمثلـة ببحر النجـف، حيث 

كانـت تضـم موقـد نـار  يعطـي وهجـًا في 

طريقهـا،  لتجـد  السـفن  إلرشـاد  الليـل 

بـرًا.  السـائرة  القوافـل  بـه  تهتـدي  كمـا 

وقد ورد ذكـر القصر في الدليل العراقي 

لسـنة 1935-1936، إذ ورد فيـه أن قصر 

اإلخيضـر،  مـن  بالقـرب  يقـع   موقـدة 

وتعلـو هـذا القصـر منـارة عاليـة ال تـزال 

قائمـة، واملوقـع غيـر متجـاوز عليـه حتـى 

املنـارة  العلـوي مـن  النصـف  لكـن  اآلن، 

مهـدم والنصـف اآلخـر ال يـزال محافظًا 

هيكله. علـى 

شكل املنارة 

يؤكـد الطرفـي أن املنـارة بنيـت بطابـوق 

والجـص  اللـون(  )أحمـر  الفرشـي 

تبلـغ  الشـكل  مربعـة  القاعـدة  والنـورة، 

مسـاحتها )25م2( زيـن كل ضلـع منهـا 

د.مصطفى الطرفي



 أسدل الستار على 
التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم 2022 في 
قطر، بتأهل منتخبات 
اليابان، والسعودية، 
وكوريا الجنوبية، 
وإيران، فيما سيلعب على 
امللحق منتخبا أستراليا 
واإلمارات، والفائز منهما 
يالقي منتخب بيرو 
من القارة األمريكية 
الجنوبية.

أربعة مدر بين 
ومئة العب 
واتحاد مهزوز!

اغتيال حلم اغتيال حلم 

بغداد / أحمد رحيم نعمة

"المونديال""المونديال"
ادفوكات

كاتانيتش

خالـي  العـراق  منتخـب  خـرج  هكـذا 

املهمـة،  التصفيـات  هـذه  مـن  الوفـاض 

بالرغـم مـن سـهولة مجموعتـه، إذ كان 

النهائيـات  إلـى  التأهـل  باسـتطاعته 

أحـاق  الـذي  التخبـط  لـوال  العامليـة 

العراقيـة. الكرويـة  باملنظومـة 

أربعة مدربني وأكثر من مئة العب..!

فـي  العراقـي  املنتخـب  ملسـيرة  املتابـع 

التصفيـات املؤهلة الى قطـر 2022 يجد 

أن أربعـة مدربـني تعاقبـوا علـى تدريبـه 

خـالل التصفيـات، ثالثـة منهـم أجانـب 

هـم على التوالـي كاتانيتـش، وادفوكات، 

وبتروفيتـش، والرابـع هـو املـدرب غنـي 

مباراتـني  فـي  الفريـق  قـاد  الـذي  شـهد 

فقط فـاز فـي واحـدة وتعادل 

فـي الثانيـة.

لـم  التصفيـات  وخـالل   

العراقـي  املنتخـب  يسـتقر 

مـن  معروفـة  تشـكيلة  علـى 

مـدرب  فـكل   ، الالعبـني 

كان يضـع تشـكيلة مغايـرة، 

بحيـث انضم إلـى املنتخب، 

خـالل مسـيرة التصفيـات، 

بـني  العـب،  مئـة  مـن  أكثـر 

ومغتـرب. محلـي 

أن  املراقبـون  ويؤكـد 

السـليم  غيـر  التخطيـط 

الكـرة  أوصـل  الـذي  هـو 

العراقيـة الـى هـذا املنحدر 

انتهـى  الـذي  الخطيـر، 

الـى  التأهـل  حلـم  بضيـاع 

مـا  العالـم،  كأس  نهائيـات 

ـف حزنـًا عميقًا فـي قلوب 
ّ
خل

الكـرة. جماهيـر 

غياب االستقرار

يقـول املـدرب حسـن أحمـد، الـذي قـاد 

األنديـة  مـن  وعـددًا  الشـباب  منتخـب 
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املعروفـة: "فـي عـام 1986 تألقـت الكـرة 

مثيـر،  بشـكل  البطـوالت  فـي  العراقيـة 

نهائيـات  فـي  الوطنـي  منتخبنـا  ولعـب 

تاريخـه،  فـي  مـرة  ألول  العالـم  كأس 

الالعبـني،  مـن  معروفـة  وبتشـكيلة 

إال  ملحـوظ   تغييـر  يطـرأ  لـم  بحيـث 

فـي  يصابـون  الذيـن  الالعبـني  لبعـض 

املباريـات، األسـماء كانـت )محفوظـة( 

بالنسـبة للعراقـني، ومازالـت الجماهير 

الرياضيـة تعـرف مـن الـذي لعـب عـام 

بـل  العالـم،  كأس  نهائيـات  فـي   1986

العبيهـا  تشـكيلة  كانـت  األنديـة  حتـى 

ثابتـه ال تتغيـر ملواسـم عـدة، وكان ذلـك 

وجدنـا  بينمـا  للفريـق،  انسـجامًا  يولـد 

فـي السـنوات القليلة املاضيـة أن األندية 

الوطنيـة  املنتخبـات  وأن  تسـتقر،  لـم 

العراقيـة تقـف علـى تشـكيلة ثابتـه مـن 

الالعبـني. فعلـى سـبيل املثـال، الحظنـا 

أن املنتخـب العراقـي كان حقـل تجـارب 

الختيـار الالعبـني، وحتـى املدربـني، في 

املنتخـب  كان  إذ  اآلسـيوية،  التصفيـات 

يلعـب فـي كل مبـاراة بتشـكيلة مختلفـة،  

وهـذا –طبعًا- خطأ كبير، ألن االنسـجام 

هـو األسـاس في نجاح الفريـق، لكن هذا 

فـي  لـم يحصـل ملنتخبنـا خـالل رحلتـه 

التصفيـات، لذلـك كانـت نتائـج الفريـق 

التصفيـات  مـن  خرجنـا  فقـد  مخيبـة، 

ونتائـج  عـروض  بعـد  حنـني،  ـي 
ّ
بخف

بائسـة، بالرغـم مـن تواضـع مسـتويات 

املنتخبـات التـي كانـت فـي مجموعتنـا."     

النعرف التخطيط

فيمـا يقـول الصحفـي رائـد محمـد: "إن 

الثانيـة  التصفيـات  قبـل  املـدرب  تبديـل 

كان خطـأ كبيـرًا اقترفـه اتحـاد الكـرة،" 

مـن  الناجـح  غيـر  التخطيـط  أن  مبينـًا 

قبـل اتحـاد الكـرة كان السـبب الرئيـس 

املونديـال،  تصفيـات  مـن  الخـروج  فـي 

يمكننـا أن نقـول، بالقلـم العريض: نحن 

التخطيـط!" النعـرف 

انتكاسات

"إن  فقـال:  كاظـم  حيـدر  املـدرب  أمـا 

املدربـني الذيـن أشـرفوا علـى املنتخـب، 

الطويـل،  اآلسـيوي  املشـوار  طيلـة 

االنتكاسـات  هـذه  فـي  السـبب  هـم 

ألنهـم  العراقيـة،  للكـرة  حصلـت  التـي 

اسـتعانوا بالعبني مسـتهلكني من الذين 

أدائهـم،  سـوء  بسـبب  اسـتبعادهم  تـم 

فاملدربـون  البدنيـة،  لياقتهـم  وضعـف 

لكنهـم  باملغتربـني،  اسـتعانوا  األجانـب 

لـم يحققـوا نتيجـة جيـدة، أمـا املـدرب 

شـهد فقـد اعتمـد علـى الالعـب املحلي، 

وكذلـك لم يفعل شـيئًا هو اآلخـر، بحيث 

أصبحـت كرتنـا تتقاذفهـا األمـواج، كل 

يـوم فـي مرسـى، حتـى أصبحـت عبـارة 

عـن سـفينه تائهـة التعـرف أيـن تتجـه، 

أشـرفت  التـي  القيـادات  كثـرة  بسـبب 

كرتنـا  ضاعـت  لقـد  مسـيرتها،  علـى 

صحيـح  غيـر  عمـل  نتيجـة  العراقيـة 

الكـرة." التحـاد 

تخطيط عشوائي

الدولـي  الالعـب  عّبـر  ناحيتـه،  مـن 

حزنـه  عـن  علـي  محمـد  مهنـد  السـابق 

كرتنـا  بهـا  تمـر  التـي  الصعبـة  للحالـة 

الفشـل  أسـباب  "إن  وقـال:  العراقيـة، 

فـي رحلـة منتخبنـا فـي تصفيـات كأس 

أولهـا  عـدة:  نقـاط  فـي  تكمـن  العالـم 

التخطيـط العشـوائي فـي محاولـة بلـوغ 

مدربـني  أربعـة  تعاقـب  إذ  النهائيـات، 

علـى املنتخـب خـالل التصفيـات. ثانيـًا: 

ثابتـة  مجموعـة  علـى  االسـتقرار  عـدم 

عليهـم  نعتمـد  الذيـن  الالعبـني  مـن 

غيـر  االختيـار  ثالثـًا:  التصفيـات.  فـي 

املوفـق للمدربني، من أسـماء ال تسـتطيع 

تحقيـق الصعـود إلـى النهائيـات. رابعـًا: 

خـارج  باللعـب  العـراق  معاقبـة  أن 

عـدم  فـي  كبيـرًا   
ً
عامـال كانـت  أرضـه، 

الصعـود. خامسـًا: التسـقيط اإلعالمـي 

واملدربـني  لالعبـني  األسـف-  -مـع 

الذيـن يمثلـون البلـد، فيمـا كان األجـدر 

بالجميـع الوقـوف مـع املنتخـب، مدربني 

اإلعالميـون  كان  وإن  حتـى  والعبـني، 

والجماهيـر غيـر مقتنعني بهم. سادسـًا: 

مـع  و)الضبابـي(  الخاطـئ  التعامـل 

املحترفـني واملغتربـني وعـدم اإلنصـاف 

سـابعًا  املنتخـب.  يمثـل  مـن  بأحقيـة 

وأخيـرًا: بعـد كل تصفيـات كأس العالـم 

ال نجـد معالجـة حقيقيـة لألخطـاء، وملـا 

األخطـاء  نفـس  وهـي  املنتخـب،  بـه  مـر 

فـي كل التصفيـات، الحاليـة والسـابقة، 

والخاسـر الوحيـد هـي الكـرة العراقيـة 

املحبـة." والجماهيـر 

 القاعدة هي األساس

"كثـر  قـال:  عدنـان  صفـاء  املـدرب 

الحلقـه  وهـو  املـدرب،  عـن  الحديـث 

األضعـف دائمـًا، لكـن الحـق يقـال -فـي 

مـدرب،  أي  إن  الصعبـة-  املرحلـة  هـذه 

وإن كان كلـوب أو غوارديـوال أو غيرهما، 

مدربـني ملنتخب العراق، فلن يسـتطيعوا 

إن  وسـأقولها،  قلتهـا،  شـيء،  عمـل 

وخيـارات  محـدودة  العبينـا  امكانيـة 

التخطيـط  أن  كمـا  قليلـة،  املـدرب 

والبنـاء يجـب أن يبـدآ مـن الصفـر، إذ 

يجـب  لـذا  األسـاس،  هـي  القاعـدة  أن 

أن نرتكـز عليهـا، وإال سـنبقى علـى هـذا 

املؤلـم."  الواقـع 

مشكالت عديدة

إبراهيـم  محمـد  الصحفـي  يشـاركنا 

إلـى  التأهـل  حلـم  ودعنـا   :
ً
قائـال

خاطرنـا،  وطيـب  بإرادتنـا  املونديـال، 

بالكـرة  املعنيـني  )اسـتهتار(  بسـبب 

العراقيـة، واسـتخفاف بعـض الالعبـني 

مشـكالت  عـن  ناهيـك  بواجباتهـم، 

نفـق  فـي  أدخلتنـا  تحصـى،  وال  تعـد  ال 

العـراق،  أبنـاء  املحترفـني مـن  محاربـة 

الذيـن غـادروا الوطـن مرغمـني، كذلك 

التـي  هـي  املسـؤول  دكتاتوريـة  فـإن 

الحـال." هـذا  إلـى  أوصلتنـا 

منتخب بال هوية

يؤكـد الصحفـي الرياضـي مزهـر كاظم 

وسـوريا،   ، اإلمـارات  "منتخبـات  أن 

تسـتحق  ال  العـراق،  وحتـى  ولبنـان، 

العالـم..  كأس  نهائيـات  فـي  تلعـب  أن 

الحقيقـة تقـول إن الصدفـة تحـدث مرة 

باأللـف أو أقـل، ومـا خسـارة كوريـا أمام 

اإلمـارات -املنتخـب املتواضـع جـدًا- إال 

صدفـة، أو أنهـا جـاءت بتهـاون املنتخـب 

أمـام  كوريـا  تخفـق  كيـف  وإال  الكـوري! 

اإلمـارات وهـي التـي لـم تخسـر مبـاراة 

التـي  وهـي  التصفيـات،  منـذ  واحـدة 

آسـيوي  منتخـب  أفضـل  علـى  فـازت 

رد." دون  بهدفـني  )إيـران( 

فـي  العراقـي  املنتخـب  أن  الـى  وأشـار 

وتولـى  هويـة،  بـال  لعـب  التصفيـات 

إدارتـه مدربـون غيـر أكفـاء، مـع العبني 

املنتخـب،  فانيلـة  ارتـداء  يسـتحقون  ال 

واتحـاد ال يعـرف كيـف يخطـط، عوامـل 

كثيـرة اجتمعـت كانـت نتيجتهـا الخروج 

الحلـم  وضيـاع  التصفيـات  مـن  املـذل 

العاملـي. 

عبد الغني شهد

بتروفيتش
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فـي  الجـوي.  الدفـاع 

األخيـرة،  املبـاراة 

غالبيـة  يحضـر  لـم 

العبي الفريق بسـبب 

فـي  املبـاراة  توقيـت 

صباحـًا،  العاشـرة 

العبينـا  وأغلـب 

بالـدوام  مرتبطـون 

فـي الجامعـات، وقـد 

امتحـان  لديهـم  كان 

حضورهـم. فتعـذر 

*هـل ستسـتمرين مع 

الفريق؟

ـــ نعـم، سـوف يبقـى 

وسـنجري  الفريـق 

أن  أتمنـى  لكـن  التدريبيـة،  الوحـدات 

أجـد القاعـة التي نؤدي عليهـا التمارين، 

حتـى لو كان ذلك على حسـابي الخاص، 

التمريـن،  لغـرض  القاعـة  لتأجيـر 

مـن  جيـدة  مجموعـة  يضـم  فالفريـق 

املواهـب السـلوية، إن شـاء اللـه سـيكون 

اللعبـة،  عالـم  فـي  كبيـر  شـأن  لهـم 

باملناسـبة لدينـا اثنان مـن الالعبني هم 

مـن أوالدي، والبقيـة هـم أوالد أصدقـاء 

وجيـران لنـا فـي نفـس املنطقـة، وجميـع 

الالعبـني فـي عمـر أوالدي.. الحمـد للـه.

*من يدعم الفريق؟

أنـا  أيـة جهـة،  _ال يوجـد أي دعـم ومـن 

الداعمـة الوحيـدة للفريـق، إدارة نـادي 

فقـط!  املشـاركة  حـق  أعطتنـي  بـالدي 

النـادي  رئيـس  السـيد  فـإن  ولألمانـة 

األسـتاذ مظاهـر الركابـي كان يرقـد في 

املستشـفى حـني كنـا نخـوض مبارياتنـا، 

فانيـالت  طقـم   بتوفيـر  وجـه  ذلـك  مـع 

أزرق وأبيـض للفريـق، وهـو مشـكور على 

ذلـك.. 

*أال تجديـن أن التدريـب جهـد مضاعف 

؟ عليك

ـــ نعـم، إنـه جهـد، فإنـا أعمـل بالتدريس 

فـي الجامعـة، ثـم أعـود إلى البيـت حيث 

الرابعـة  وفـي  املنزليـة،  واجباتـي  أؤدي 

عصـرًا إلـى التمريـن، لكـن هـذه األمـور 

ليسـت بغريبـة علـي، ألنـي كنـت العبـة، 

ولـدي  والعصـر،  الصبـاح  فـي  أدرس 

األمـور  هـذه  مـع  متأقلمـة  فأنـا  تمريـن، 

للـه األمـور ماشـية. الحمـد 

*ما الفرق بني تدريب النساء والرجال؟

الفـرق هـو أن الرجـل تسـتطيعني أن  ـــ  

مـا  ضعـف  مـن  أكثـر  تماريـن  تعطيـه 

والتكتيـك  الخطـط  للنسـاء،  تعطينـه 

تختلـف بـني الرجـال والنسـاء، أسـتطيع 

التحكـم بالرجـال أكثـر مـن النسـاء فـي 

. لتطبيـق ا

*هل هناك دعم من اتحاد اللعبة؟

! كل ناٍد يتحمل 
ّ

_االتحـاد ال يدعم األندية

الدرجتـني  فأنديـة  العبيـه،  مسـؤولية 

األولـى والثانيـة دعمهـا محـدود جـدا وال 

يفـي بالغـرض ، ليس بذلـك الدعم الذي 

يحفـز ويجعلـك تسـتمرين، أنـا بالنسـبة 

لـي أحـب اللعبة وأحـب التدريـب، نحاول 

أن نبقـى نتـدرب وإن شـاء اللـه خيـر.

 إنهـا املدربـة والنجمة السـلوية السـابقة 

د. هـدى حميـد، التـي التقتهـا  "الشـبكة" 

في هـذا الحـوار:

* متى مارست كرة السلة؟

لعبـت  الرياضيـة  حياتـي  بدايـة  فـي  ـ 

العراقيـة، مـن  العديـد مـن األنديـة  مـع 

بينهـا نـادي الطلبـة، الـذي حققـت معـه 

الفـوز خمـس مـرات متتاليات فـي بطولة 

الـدوري العراقـي السـلوي، بعدهـا لعبت 

لنـادي الـزوراء مـن 1992 ولغايـة 1999 

ثـالث  الـدوري  لقـب  علـى  وحصلنـا 

مـرات، كمـا مثلـت املنتخـب الوطنـي في 

آخرهـا  كانـت  البطـوالت  مـن  العديـد 

بطولـة غربـي آسـيا عـام 1999 قبـل 

قصيـرة. بمـدة  اعتزالـي 

أيـن  االعتـزال..  *بعـد 

اتجاهـك؟ كان 

و2001   2000 _فـي 

اللعـب،  تركـت 

علـى  وحصلـت 

الدكتـوراه فـي عـام 

واآلن   ،  2003

س  ر مـا أ

التدريـس في كليـة التربيـة جامعة بغداد 

علـى  حاصلـه  أنـي  كمـا  الجادريـة،  فـي 

وحاليـًا  )بروفسـور(،  األسـتاذية  لقـب 

أفكـر فـي أن أؤسـس فريقـًا لكـرة السـلة.

*ملاذا لم تشرفي على فريق نسوي؟

ـــ في البداية كنـت أطمح أن أدرب فريقًا 

نسـويًا، لكـن –حاليـًا- الوقـت ال يسـاعد 

علـى تدريـب البنـات، ألن اتجـاه الفتيات 

إلـى الرياضـة بـات محـدودًا، أما سـابقًا 

فكنـا بـني الكلية والبيـت والتمريـن، اآلن 

لكـن  للبنـات،  أسـهل  اتجاهـات  هنـاك 

ممارسـة  فـي  الرغبـة   لديهـن  توجـد  ال 

مـا  إال  بغـداد،  فـي  والسـيما  الرياضـة، 

. ر ند

 فـي عـام 2012 جمعـت فريقـًا جيـدًا من 

وحاليـًا  عليـه،  أشـرف  كنـت  الناشـئني 

هـذا الفريـق صعـد نصفـه للمتقدمـني، 

وفـي هـذه السـنة فكـرت فـي أن أؤسـس 

بعـض  فجمعـت  املتقدمـني،  مـن  فريقـًا 

بعيـدًا،  كان  منهـم  قسـم  الالعبـني، 

والقسـم اآلخـر تـرك اللعـب، لكـن تمكنا 

منـذ  التدريبيـة  الوحـدات  إجـراء  مـن 

بالطويلـة.  ليسـت  فتـرة 

بـالدي  نـادي  اختيـارك  سـبب  *مـا 

السـابقني؟ الالعبـني  وبنفـس  بالـذات 

ـ أحببـت أن أشـارك باسـم نفـس النادي 

عـام  فـي  بـه  الـذي شـاركت  )بـالدي( 

2012، ألن الفريـق لعـب فـي نفـس 

الناشـئني  مسـتوى  علـى  العـام 

فاتحـت  لـذا  الفريـق،  بهـذا 

إدارة النـادي، إذ سـاعدنا رئيـس النادي 

مشـاركة،  كتـاب  وأعطانـا  مشـكورًا، 

اشـتراك  مـن  أنـا،  تحملتـه  والباقـي 

األمـور  والتنقـل،  والطعـام  الفريـق 

اإلداريـة جميعهـا تحملتهـا بسـبب حبـي 

أول  الـدوري ولعبنـا  للعبـة، شـاركنا فـي 

الـى  للتأهـل  العمـال  فريـق  مـع  مبـاراة 

دوري الدرجـة األولى، لعبنـا مباراة قوية 

يتـدرب  كان  العمـال  فريـق  أن  إذ  جـدًا، 

فريقنـا  أعـددت  بينمـا  سـنتني،  منـذ 

وهيأتـه فـي عشـرة أيـام فقط! مـع ذلك، 

بـروز  مـع  جيـدة  مبـاراة  فريقنـا  قـدم 

صحيـح  الفـت،  بشـكل  الالعبـني  بعـض 

أننـا خسـرنا املبـاراة، لكـن بفـارق قليـل 

جـدًا من النقـاط، أربع نقاط في السـلة، 

هـذه النقـاط قـد تأتـي فـي ثوان. خسـرنا 

كنـا  فقـد  األداء،  بسـبب  ليـس  املبـاراة 

أفضـل مـن نـادي العمـال، وإنمـا بخطـأ 

يكونـوا  لـم  الحـكام  أن  إذ  تحكيمـي، 

املبـاراة!  بمسـتوى 

نـادي  أمـام  كانـت  الثانيـة  املبـاراة 

املشـاهدة، وقدمنـا فيهـا مسـتوى جيدًا، 

وتمكـن فريقنا من الفوز. املبـاراة الثالثة 

كانـت أمـام الدفـاع الجـوي، الـذي يضم 

الوطنـي  املنتخـب  العبـي  مـن  مجموعـة 

مجاراتهـم،  اسـتطعنا  لكننـا  العراقـي، 

صحيح أننا خسـرنا املبـاراة، لكننا لعبنا 

أكبـر  العبوهـم  كان  جديـد،  بأسـلوب 

عمـرًا من العبينـا، وأكثر تفوقًا جسـديًا، 

أمـام  أداء مميـزًا  أن العبينـا قدمـوا  إال 

د.هدى حميد: 
االتحاد ال يدعم األندية 

أول سيدة تشرف على تدريب فريق كرة سلة للرجال!

حوار/ أميرة الزبيدي

من الالعبات السابقات الالتي مثلن املنتخب الوطني العراقي النسوي لكرة 
السلة، إذ لعبت مع املنتخب النسوي منذ عام 1987 ولغاية عام 1999، شاركت في 

أكثر من بطولة عربية، وبعد اعتزالها اللعب اتجهت نحو التدريب، وهي تشرف 
–اآلن- على تدريب فريق نادي )بالدي( لكرة السلة..
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في بطولة العراق بالقوة البدنية

البصرة / أحمد الساعدي

فوز  عن  املتقدمني  لفئة  النتائج  أسفرت 

 5٤ جامعًا  األول  باملركز  بابل  منتخب 

باملركز  النجف  منتخب  وحل  نقطة، 

جاء  فيما  نقطة،   50 برصيد  الثاني 

منتخب واسط في املركز الثالث محققا 

36 نقطة. أما في نتائج الشباب، فقد جاء 

منتخب واسط في املركز األول، ومنتخب 

بغداد في املركز الثاني، فيما نال منتخب 

نتائج  كانت  بينما  الثالث.  املركز  بابل 

الناشئني نيل منتخب بابل املركز األول، 

وحقق منتخب واسط املركز الثاني، فيما 

جاء منتخب النجف في املركز الثالث. 

منافسات قوية
تحدث  املواهب،  وبروز  البطولة  عن 

العراقي  لالتحاد  اإلعالمي  املنسق 

مبينًا  مخيلف،  محمد  البدنية  بالقوة 

انتهت  -التي  العراق  منتخبات  بطولة  أن 

مؤخرًا في مدينة البصرة- تميزت ببروز 

مواهب واعدة عدة سيكون لها شأن كبير 

للعراق،  الدولية  االنتصارات  تحقيق  في 

أقوى  من  هي  البطولة  أن  وأضاف 

البطوالت التي يقيمها االتحاد املركزي، 

للمنتخبات  الرئيسة  البوابة  لكونها 

االتحاد  يعتمد  التي  العراقية،  الوطنية 

على نتائجها في عملية تشكيل املنتخبات.

كانت  املنافسة  أن  الى  مخيلف  وأشار 

االتحاد  أن  الى  الفتًا  ومحتدمة،  قوية 

في  اللعبة  تطوير  على  يعمل  املركزي 

من  عدد  أكبر  تنظيم  خالل  من  العراق 

االتحاد  يسعى  أيضًا  املحلية،  البطوالت 

في  املقبلة  العرب  بطولة  تنظيم  الى 

شهدته  الذي  الكبير  التطور  بعد  العراق 

اللعبة في بالدنا.

فرق والعبون
العب  "إن  مخيلف  قال  النتائج  وعن 

منتخب البصرة رضا جالل حقق املركز 

 53 وزن  ضمن  الناشئني  فئة  في  األول 

النجف  منتخب  العب  جاء  فيما  كغم، 

أما  الثاني،  املركز  في  كاظم  فريق  علي 

العب  نصيب  من  فكان  الثالث  املركز 

وفي  خالف.  عباس  البصرة  منتخب 

الوزن نفسه، حقق  فئة الشباب، وضمن 

املركز  واسط  من  حسني  حمزة  الالعب 

باقر  بغداد  منتخب  العب  وجاء  األول، 

العب  حل  فيما  الثاني،  املركز  في  كامل 

املركز  في  عامر  عماد  ديالى  منتخب 

الناشئني  لفئة  الثالث. في وزن 59 كغم، 

بغداد حسن كامل  ، حقق العب منتخب 

منتخب  العب  وجاء  األول،  املركز  حسن 

املركز  في  هادي  حسام  أحمد  ديالى 

محمد  الالعب  زميله  حل  فيما  الثاني، 

كاظم كامل، من ديالى أيضًا، في املركز 

الوزن  وضمن  الشباب،  فئة  وفي  الثالث. 

نكتل  ديالى  منتخب  العب  حقق  نفسه، 

صدام املركز األول، وجاء العب منتخب 

الثاني، فيما  بابل مسلم فليح في املركز 

من  حسني  ناصر  منتظر  الالعب  حل 

محافظة النجف في املركز الثالث، وفي 

فئة املتقدمني، وضمن نفس الوزن، حقق 

العب منتخب بغداد علي محسن درويش 

املركز األول، وجاء الالعب كاظم عباس 

األشرف  النجف  محافظة  من  محسن 

في املركز الثاني، فيما نال العب منتخب 

املركز  صالح  طارق  مهدي  واسط 

الثالث." 

أرقام قياسية
وأوضح مخيلف أن البطولة، ومنذ يومها 

قياسية  أرقام  تسجيل  شهدت  األول، 

العبني  ظهور  أن  إلى  إضافة  جديدة، 

أمرًا  يعد  البطولة  في  جدد  واعدين 

في  اللعبة  إنتشار  على  يدل  ألنه  إيجابيًا 

غالبية مدن العراق.

مسلم  النجف  منتخب  العب  أن  وبنّي 

علي حقق خمسة أرقام قياسية في هذه 

الرقم  تحطيم  استطاع  فقد  البطولة، 

سجل  إذ  )الدبني(،  فعالية  في  السابق 

 265 و  كغم   255 بواقع  قياسيني  رقمني 

في  جديدًا  قياسيًا  رقمًا  حقق  كما  كغم، 

 5،112 رفع  حني  بريس(  )البنج  رفعة 

إضافة  السابق،  الرقم  محطمًا  كغم 

)الديد  فعالية  في  رقمني  تسجيل  إلى 

كغم،   235 و  كغم   225 بواقع  لفت( 

محطمًا بذلك الرقم السابق. فيما حقق 

رقمني  جبار  رضا  واسط  منتخب  العب 

بواقع 255  )الدبني(  في رفعة  قياسيني 

الرقم  بذلك  محطمًا  كغم،   265 و  كغم 

علي  الالعب  باسم  املسجل  السابق 

منتخب  العب  زميله  حقق  كذلك  ياسر، 

واسط مهتدى طارق صالح رقمًا قياسيًا 

سحب  حني  لفت(  )الديد  فعالية  في 

5،202 كغم، وبذلك حطم رقم الالعب 

كرار منخي الذي سجله في وقت سابق. 

وضمن  كغم،   66 وزن  في  أما  وأضاف: 

أيمن  الالعب  حقق  فقد  الناشئني،  فئة 

املركز  بابل،  محافظة  من  شاكر،  أحمد 

األول وجمع 5،٤62 كغم، فيما حل العب 

في  هاتف  خالد  علي  النجف  منتخب 

كغم،   5،٤32 جمع  أن  بعد  الثاني  املركز 

باملركز  كريم  محمد  علي  زميله  وجاء 

الثالث جامعًا ٤30 كغم. 

حقق  الوزن،  ذات  في  الشباب،  فئة  وفي 

رمزي  رافد  رمزي  بغداد  منتخب  العب 

وجاء  كغم،   560 وجمع  األول  املركز 

بـ  الثاني  باملركز  واسط  منتخب  العب 

515 كغم، فيما حل الالعب زيد جاسم 

املركز  في  بابل  محافظة  من  كطران 

الثالث وجمع ٤25 كغم.

وفي فئة املتقدمني، في نفس الوزن، حقق 

حسني  األشرف  النجف  منتخب  العب 

 5٤5 جامعّا  األول  املركز  األمير  عبد 

البصرة  منتخب  العب  جاء  فيما  كغم، 

رافد علي سلمان في املركز الثاني وجمع 

5،٤72 كغم. 

الناشئني،  لفئة  كغم   7٤ وزن  في   : وتابع 

علي  عباس  واسط  منتخب  العب  حقق 

كريم املركز األول وجمع 5٤0 كغم.

نفسه،  الوزن  في  الشباب،  فئة  وضمن 

زان  الله  عبد  أربيل  منتخب  العب  حقق 

كغم،   560 وجمع  األول  املركز  جالل 

وجاء العب منتخب واسط سجاد رخيص 

فيما  كغم،   5،5٤7 وجمع  الثاني  باملركز 

حل العب منتخب البصرة منتظر أحمد 

سلمان في املركز الثالث وجمع 5٤0 كغم. 

وضمن فئة املتقدمني، لذات الوزن، حقق 

محمد  األشرف  النجف  منتخب  العب 

ناجح يوسف املركز األول حني جمع 580 

من  محمود  أحمد  الالعب  وحل  كغم، 

وجمع  الثاني  املركز  في  بابل  محافظة 

5،5٤7 كغم، فيما كان املركز الثالث من 

نصيب العب منتخب املوصل عمر محمد 

عمر وجمع 535 كغم.

حسن التنظيم
اإلعالمي  الناطق  شكر  جانبه،  من 

مخيلف  محمد  البدنية  القوة  التحاد 

حسن  على  البصرة  اتحاد  أعضاء 

اتحاد  أعضاء  بذل  "لقد  وقال  التنظيم، 

البطولة،  إلنجاح  كبيرًا  جهدًا  البصرة 

كذلك اإلخوة األعزاء في مديرية شباب 

ورياضة البصرة والسيما األخ والصديق 

من  قدمه  ملا  صادق،  األستاذ  مديرها 

تسهيالت إلنجاح البطولة."

اختتمت، قبل أيام، في مدينة 
البصرة بطولة منتخبات العراق 

بالقوة البدنية ملختلف الفئات، 
بمشاركة 130 العبًا يمثلون عشر 

محافظات. وقد استطاع أبطال 
اللعبة تحقيق أرقام قياسية 

جديدة تؤهلهم للمنافسه بقوة في 
البطوالت الخارجية..

مواهب واعدة
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شهر رمضان الفضيل أكبر 
بكثير من مجرد فترة صيام، 
فهو شهر مقدس متجذر في 

الثقافة واإليمان والتاريخ. في 
جميع أنحاء العالم، يستقبل 

املسلمون هذا الشهر باحتفاالت 
بهيجة نابضة بالخشوع، 

تنفرد بها شعوب العالم، كل 
حسب منطقته وبلده وتنتقل 

عبر األجيال.

ترجمة: آالء فائق

من لعبة المحيبس في العراق إلى الطّبالين 
في تركيا.. 

ولرمضان طقوسه 
المبهجة              

استرجاعه  اآلخر  الفريق  يستطع  لم 

عام-  -بشكل  تعتمد  واللعبة  أيديهم،  من 

على دراسة نفسية سريعة للفريق حامل 

الذي  الرجل  لدى  تحديدًا  املحبس، 

يدعى  الذي  مكانه،  اكتشاف  يحاول 

والدراسة  )الطاير(،  العراقية  بالعامية 

الطايرعلى  قابلية  مدى  على  تعتمد 

والقلق  الخوف  أعراض  بعض  اكتشاف 

التي تظهر على حامل املحبس، والخوف 

يد  في  املحبس  اكتشاف  أن  من  نابع 

حامله قد تسبب خسارة فريقه.

أصول اللعبة
غير  للعبة  الدقيقة  األصول  أن  رغم 

ثقافية  بقيمتني،  تتمتع  أنها  إال  معروفة، 

البعض  ويرجع  عميقتني.  وتاريخية، 

حني  العباسي،  العهد  إلى  أصولها 

جلسات  إحدى  في  الخالفة  خاتم  فقد 

الخليفة مع ندمائه خالل أيام رمضان، 

وبعد صالة التراويح، وبقصد ممازحته، 

أخفى أحدهم الخاتم في يديه، وشاركه 

باقي األصدقاء نفس الحركة، حتى طلب 

يحاول  أن  أصحابه  أحد  من  الخليفة 

إن  تكريمه  ووعده  الخاتم،  مكان  معرفة 

وجده.

اللعبة تعتمد على الفراسة
بعد  الليل،  من  األول  الساعات  في 

من  عدد  يجتمع  تحديدًا،  اإلفطار 

الرجال من جميع مناطق العراق لغرض 

التي  التراثية،  اللعبة  هذه  في  املشاركة 

شهر  خالل  تحديدًا  الرجال  يمارسها 

نحو  من  مجموعتان  وتشكل  رمضان، 

مجموعة،  كل  من  العبًا   250 إلى   ٤0

لعبة  تبدأ  املحبس.  إخفاء  في  يتناوبون 

املحبس  ماسكًا  الفريق  بقائد  املحيبس 

يجب  فيما  ببطانية،  مغطاتان  ويداه 

وقبضات  اآلخرون  األعضاء  يجلس  أن 

حيث  أحضانهم،  في  محكمة  أيديهم 

أحد  إلى  املحبس  بتمرير  القائد  يقوم 

تبادل  وفي  سرًا،  اآلخرين  الالعبني 

تحديد  خصومهم  على  يجب  متوتر، 

واحد من العشرات من الرجال قد أخفي 

الجسد  لغة  خالل  من  عنده  الخاتم 

ثقافية  بقيمتني،  اللعبة  تتمتع  وحدها. 

كانت  عقود،  قبل  عميقتني.  وتاريخية، 

الحكومة العراقية تنظم ألعابًا عدة، من 

بينها هذه اللعبة التي يشارك فيها رجال 

وتستضيف  املجتمع،  أفراد  مختلف  من 

السكان  يتجمع   إذ  املشاركني  مئات 

وعلى  البالد.  أنحاء  جميع  من  املحليون 

الرغم من أن هذه املمارسة التي ترعاها 

الحروب  فترات  في  توقفت  قد  الدولة 

من  يخشى  وكان  العراق،  بها  مر  التي 

في  عادت  أن  لبثت  ما  أنها  إال  ضياعها، 

أفراد  يواصل  إذ  األخيرة،  السنوات 

التقليد  هذا  ممارسة  املحليون  املجتمع 

الفريق  يتحمل  الجميل.  الرمضاني 

الحلويات  صواني  كلفة  الخاسردفع 

واملشاهدين،  الفريقني  على  توزع  التي 

من  مجموعة  اللعبة  ترافق  ما   
ً

وعادة

كاملربعات  التراثية،  واألغاني  األهازيج 

اإلسالم  أركان  أحد  هو  الصيام، 

املسلمني  جميع  على  فواجب  الخمسة، 

 
ً
فضال وقيامه.  الشهر  صيام  األصحاء 

الشهرالكريم  يتحلى  الصيام،  عن 

والصدقة،  كالصالة  مشتركة،  بأركان 

من  تختلف  التي  املمارسات  عن  ناهيك 

ثقافة إلى أخرى، بدءًا من لعبة املحيبس 

االستحمام  بطقوس  مرورًا  العراق،  في 

في إندونيسيا، إلى الفوانيس املضيئة في 

مصر.

لعبة املحيبس في العراق
في  تلعب  تراثية  شعبية  لعبة  املحيبس 

شهر رمضان تحديدًا، وهي لعبة عراقية 

على  تعتمد  العراق  في  جدًا  مشهورة 

تصغير  هي  محيبس  كلمة  الفراسة. 

وهو  الخاتم،  تعني  التي  محبس،  لكلمة 

خالل  عنه  البحث  يتم  الذي  الخاتم 

الـ  هو  آخر  اسم  اللعبة  ولهذه  اللعبة، 

من  )بات(  كلمة  معنى  يأتي  )بات(. 

الذي  الفريق  أيدي  في  املحبس  مبيت 
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الحماس  لبث  البغدادي،  والجالغي 

اللعب  ويكون  الحضور،  بني  والتسلية 

على شكل تسقيط بني فرق املحالت، إذ 

يحصل الفريق الفائز في آخر أيام شهر 

.وتوجد  الكبرى  الجائزة  على  رمضان 

حاليًا دورات للعب املحيبس على مستوى 

دول الخليج العربي.

فانوس رمضان في مصر
املصري  الشعب  يستقبل  عام،  كل 

ترمز  التي  امللونة،  بالفوانيس  رمضان 

الشهر  طوال  والفرح  الوحدة  إلى 

ثقافي  التقليد  هذا  أن  ورغم  الكريم. 

أنه أصبح مرتبطًا  أكثر منه ديني، غير 

واكتسب  املبارك،  رمضان  بشهر  بقوة 

أهمية روحية. كما أنه يعد أحد املظاهر 

الشعبية في مصر، وهو أيضًا واحد من 

اهتمام  نالت  التي  الفولكلورية  الفنون 

حتى  والدارسني،  الفنانني  من  العديد 

عن  أكاديمية  بدراسة  قام  بعضهم  أن 

الصوم،  بشهر  وارتباطه  وتطوره  ظهوره 

ثم تحويله إلى قطعة جميلة من الديكور 

املصرية  البيوت  من  الكثير  في  العربي 

الحديثة.

الفانوس،  أصل  عن  الروايات  تختلف 

والدة  تؤرخ  بارزة  رواية  ثمة  لكن 

األسرة  عهد  ليالي  إحدى  إلى  الفانوس 

املصريون  استقبل  عندما  الفاطمية، 

لدى  الله  لدين  املعز  الفاطمي  الخليفة 

رمضان،  ايام  أول  في  القاهرة  وصوله 

فلتوفير مدخل مضاء له، أمر املسؤولون 

بإشعال  املحليني  السكان  العسكريون 

ووضعها  املظلمة،  الشوارع  في  الشموع 

في إطارات خشبية للحيلولة دون نشوب 

هذه  ظهرت  الوقت،  وبمرور  حريق. 

منقوشة،  فوانيس  في  الخشبية  الهياكل 

أنحاء  جميع  في  اآلن  عرضها  يجري 

مصر لنشر الضوء خالل الشهر الكريم.

الفانوس وأهازيج األطفال
الفانوس  عن  عدة  روايات  توجد 

أن  منها  املؤرخني،  لدى  واستخدامه 

يخرج  ما  دائمًا  كان  الفاطمي  الخليفة 

رمضان  هالل  رؤية  ليلة  في  الشارع  إلى 

األطفال  وكان  الهالل،  الستطالع 

فانوسًا  منهم  كل  يحمل  معه  يخرجون 

يهزجون  وكانوا  الطريق،  له  ليضيئوا 

فرحتهم  تعبرعن  التي  األغاني  ببعض 

بقدوم الشهر.

أهزوجة  أداء  في  املصريون  تفنن  كما 

تصدح بالغناء القديم، وحوي يا وحوي، 

الغناء  ارتبط  إذ  الفانوس،  خالل  من 

املصريني  أن  كما  باألطفال.  والفانوس 

لألطفال  رمضان  فانوس  بني  فرقوا 

واملصباح املنزلي الذي كانت له أشكاله 

املتنوعة واستخداماته أيضًا. 

اليوم، غالبًا ما يجري دمج الفانوس مع 

سبيل  فعلى  األخرى،  املحلية  التقاليد 

يسير  الكريم،  الشهر  خالل  املثال، 

األطفال في الشوارع بفوانيسهم، ويغنون 

بمرح، بينما يطلبون الهدايا والحلويات.

انتشار ظاهرة الفانوس املصري في 
العالم العربي

إلى  املصري  الفانوس  فكرة  انتقلت 

جزءًا  أصبح  إذ  العربية،  الدول  غالبية 

في  السيما  رمضان،  شهر  تقاليد  من 

دمشق وحلب والقدس وغزة.

طقوس تطهير النفوس في 
إندونيسيا

حلول  قبل  اإلندونيسيون،  يحرص 

في  االستحمام   على  رمضان،  شهر 

من  أنفسهم  لتطهير  )تانجيرانج(  نهر 

الخطايا واآلثام. ويتبع اإلندونسيون هذا 

وفي  إندونيسيا،  مناطق  كل  في  التقليد 

يتمتع  كما  تحديدًا.  الغربية  سومطرة 

بــ  يعرف  بطقس  )مينانغكاباو(  شعب 

)باليماو( للترحيب بشهر رمضان، وهو 

الليمون،  عصير  باستخدام  االستحمام 

التي  املناطق  في  الطقس  هذا  ويمارس 

تتدفق فيها األنهار أو أماكن االستحمام 

الطقس  هذا  وراء  من  الفلسفة  العامة. 

قبل  والعقل  والجسد  النفس  تطهير  هي 

وسبب  املبارك.  شهررمضان  قدوم 

قديم  تقليد  إلى  يعود  الليمون  اختيار 

قرون  منذ  اإلندونيسيون  يتبعه  كان 

مضت، حني كان الناس في ذلك الوقت 

نستخدمه  الذي  الصابون  يعرفون  ال 

يستعملون  كانوا  لذلك  هذه،  أيامنا  في 

أنحاء  جميع  في  للتطهير.  الليمون 

طقوسًا  املسلمون  يمارس  إندونيسيا، 

أيام  آخر  في  أنفسهم  لتطهير  مختلفة 

رمضان،  شهر  الستقبال  شعبان  شهر 

وتحتفظ مناطق عدة في جاوة الوسطى 

يسمى  الجسد  لتطهير  بتقليد  والشرقية 

باللهجة  االستحمام  ويعني  )بادوسان( 

الجاويون  املسلمون  يغوص  إذ  الجاوية، 

من  أجسادهم  وينقعون  الينابيع،  في 

بادوسان  القدمني.  أخمص  إلى  الرأس 

الدين  بني  التوليف  على  شهادة  هو 

الينابيع  وتتمتع  إندونيسيا،  في  والثقافة 

الثقافة  في  عميقة  روحية  بأهمية 

الجاوية، وهي جزء ال يتجزأ من التطهير 

الستقبال الشهر الكريم.

نشرتها  قد  املمارسة  هذه  أن  ُيعتقد 

مجموعة  وهي   ،Wali Songo مجموعة 

من  كانوا  الذين  املوقرين  األولياء  من 

التعاليم  نقلوا  الذين  املبشرين  أوائل 

جاوة.  أنحاء  جميع  إلى  اإلسالمية 

في  اشتهرت  إسالمية  شخصيات  وهم 

جاوة  جزيرة  في  والسيما  املاليو،  عالم 

التاريخي  دورها  بسبب  اإلندونيسية 

في  بإندونيسيا  اإلسالم  انتشار  في 

أن  يعتقد  إذ  الهجري،  التاسع  القرن 

الديانة  تغيير  عن  املسؤولون  هم  هؤالء 

والبوذية  بالهندوسية  املتمثلة  الجاوية 

عدد  بعدهم  من  وأصبح  اإلسالم،  إلى 

اليوم هو األعلى  إندونيسيا  املسلمني في 

في العالم. منذ سنوات، كان من الشائع 

الدينيني  والزعماء  السن  كبار  لدى 

الينابيع  وتخصيص  اختيار  املحليني، 

املقدسة لبادوسان. 

الكثيرون  يذهب  الحاضر،  الوقت  في 

السباحة  وأحواض  البحيرات  إلى 

القريبة، بينما يطهر البعض أنفسهم في 

منازلهم.

الطبالون في تركيا 
بعاداتهم  يتمسكون  تركيا  في  الطبالون 

تركيا  شوارع  يجوبون  إذ  القديمة، 

طّبالو  وُيصر  املناطق.  سكان  أليقاظ 

حماية  على  التركية  اسطنبول  مدينة 

أجدادهم  عن  املتوارثة  العادة  هذه 

املدن  في  بالتجوال  املتمثلة  العثمانيني، 

من  األخير  الثلث  في  الطبول  وقرع 

إليقاظ  رمضان،  شهر  طوال  الليل، 

يعم  فبينما  السحور،  لتناول  السكان 

التركية،  املدن  غالبية  والظالم  الهدوء 

في  الطبول  قرع  سوى  ُيسمع  شيء  ال 

أن  إلى  األتراك  الطبالون  ويشير  تركيا. 

املال  من  الكثير  يحقق  ال  الطبول  قرع 

لديهم، وأن ما يحصلون عليه هو بمثابة 

تتراوح  صغيرة  ومكافآت  )بقشيش( 

حني  في  أمريكيًا،  دوالرًا   20  -1 بني  ما 

تجوالهم  من  الهدف  أن  غيرهم  يؤكد 

والتقاليد  العادات  على  الحفاظ  هو 

مضيفني  معاصرة،  تبقى  كي  لديهم، 

نوقظ  عندما  لنا،  مكافأة  أفضل  ”هذه 

يرتدي  السحور“.  وجبة  لتناول  الناس 

بما  التقليدي،  العثماني  الزي  الطبالون 

املزينة  والسترة  الطربوش  ذلك  في 

بزخارف تقليدية. ويعتمد قارعو الطبول 

الطبل  مع  تجوالهم  أثناء  رمضان  في 

إعطائهم  في  السكان  كرم  على  التركي 

حتى  أو  )البقاشيش(،  اإلكراميات 

السحور.  وجبة  في  للمشاركة  دعوتهم 

البقاشيش  هذه  جمع  يتم  ما  وعادة 

يعتقد  إذ  الكريم،  الشهر  في  مرتني 

سيحصلون  أنهم  املانحني  من  العديد 

مع  لطفهم  مقابل  السعيد  الحظ  على 

تركيا  طبالي  غالبية  ويشير  الطبالني، 

بمرور  يرحبون  السكان  معظم  أن  إلى 

أقلية  باستثناء  مناطقهم،  في  الطبالني 

صغيرة يزعجها قرع الطبول، كاملرضى 

وكبار السن واألمهات واألطفال الصغار. 

في  الطبول  قارعي  أعمار  تتراوح 

اسطنبول ما بني األربعني والخمسني، وال 

يهتم جيل الشباب بأخذ هذه املهمة على 

التركية  الحكومة  تقديم  وبعد  عاتقهم، 

في  عديدهم  ازداد  الفئة  لهذه  الدعم 

إلى   900 من  املاضية  الثالث  السنوات 

وحدها. اسطنبول  مدينة  في   2000

بينما يمسك أحد الطبالني بعصا الطبلة 

من  مخاوفه  عن  كاشفًا  حديثه،  يتابع 

ستبدل 
ُ

أن تنتهي مهمتهم في رمضان وت

باملنبهات اآللية، مبينًا أن تقديم حكومة 

بالده الدعم لطبالي رمضان، من أزياء 

تلك  أزالت  عضوية،  وبطاقات  عثمانية، 

يمارسونها  جعلهم  ما  لديهم،  الهواجس 

الشباب  جيل  ذلك  شجع  كما  بفخر، 

في  القديم  التقليد  هذا  على  للحفاظ 

هذا البلد. 

عن موقع/ ذا كلجر ترب
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ال تزال صورة الجدة في كتاب القراءة الخلدونية عالقة في أذهان أجيال كثيرة، إذ اليمكن 
نسيان حكاياتها التي كان لها طعم خاص في مرحلة الطفولة، التي تعد من أخصب املراحل 

في زراعة القيم اإليجابية في أذهان األطفال، التي سوف تشكل شخصياتهم الحقًا، ملا 
تمتاز به من قيم تربوية وأخالقية، فضاًل عن تنشيط الخيال لكونها عنصرًا من عناصر 

تالحم األسرة، التي كانت تتزاحم حول كبير السن في العائلة حني يحكي إحدى حكاياته، 
التي كانت تعد طقسًا يوميًا.  

بناء شخصية الطفل
من حكايات الجدة إلى ألعاب الموبايل

فكرة الطائي 

يعد  لم  مضى،  زمن  في  شائعًا  كان  ما 

مجتمع  عن  وغاب  اليوم،  حاضرًا 

األسرة واهتماماتها، وذلك بسبب تقدم 

وسائل  وتطور  التكنولوجية  الصناعات 

التواصل االجتماعي، فقد أخذت الحياة 

الترفيهية  الوسائل  أوجد  الذي  بالتطور 

والتوجيهية التي تناسب العصر.

عائالتنا  تحن  والتطور،  التقدم  هذا  مع 

تتجمع  كانت  التي  األمسيات  تلك  إلى 

فيها حول رب األسرة لتتمتع بحكاياته. 

حنان الجدة :
زوجي  "كان  موظفة:   – قاسم  ندى  تقول 

يرغب بالعيش في بيت مستقل في بداية 

زواجنا، لكني رفضت ذلك، وكانت لهذا 

بداية  في  أننا  أهمها  أسباب،  الرفض 

وتمكني  تكوين  وعلينا  العائلي  مشوارنا 

لكي  العائلي  االستقالل  على  أنفسنا 

في  نعمل  أننا  كما  الخطوة،  هذه  نبدأ 

عن  –كلينا-  غيابنا  يعني  ما  واحد،  وقت 

وغدًا  النهار،  من  طوال  لساعات  البيت 

وجود  من  فالبد  أطفالنا،  لدينا  سيكون 

أطفالنا  ويراقب  يرعى  كبير  شخص 

من   
ّ

أحن هناك  وليس  غيابنا،  وقت  في 

تربيتهم،  على  وأقدر  ذلك  في  الجدة 

عن  جاء  إنما  نظري،  بكالم  ليس  وهذا 

الى  أنني مازلت أحن  إذ  تجربة أسرية، 

لنا  صورة جدتي وهي تحتضننا وتحكي 

تلك  من  رائحتها  أشم  فأنا  حكاياتها، 

الحكايات حتى اليوم."

 فيما يقول عماد هاشم غنام – موظف: 

الى  الحكايات  هذه  تحولت  ما  "كثيرًا 

ألنها  اآلباء،  نحن  لنا،  إزعاج  مصدر 

تمأل عقول أطفالنا بالخرافات، وهو ما 

وتكوين  األطفال  نفسية  على  سلبًا  يؤثر 

ما  دائمًا  لذلك   ،
ً
مستقبال شخصيتهم 

أكون في خصام مع اآلخرين بسبب هذه 

ال  وأنا  مسلية،  يعدونها  التي  الحكايات 

أراها كذلك ".

تختلف فيحاء كريم – متقاعدة- مع عماد 

أجهزة  وجود  من  الرغم  "على  تقول:  إذ 

عليه  تتوفر  وما  االجتماعي،  التواصل 

الترفيه  وسائل  من  اإللكترونية  املواقع 

واملغريات لألطفال، إال أني أصر على سرد 

حكاياتي الخاصة على أحفادي، ملا تحويه 

ترسخ  أن  أريدها  خاصة  تربوية  قيم  من 

في عقولهم ، فأنا أحاول أن أدخل البهجة 

أساعدهم  كما  نفوسهم،  في  والسرور 

والخطأ  والشر،  الخير  بني  التمييز  في 

 
ً
والصواب، واحترام القيم العائلية. فضال

عن أني أنمي لديهم القدرة على االنتباه، 

املتكلم،  وتعليمهم فن اإلصغاء، واحترام 

باملغريات  ضاج  عالم  اإلنترنيت  أن  وبما 

تبقى  لكن  به،  ويتمسكون  األطفال  يشد 

توجههم  ألطفالنا  نرويها  التي  حكاياتنا 

وتربيهم، ما يساعدهم في توطيد وتمتني 

العالقات األسرية ".

صالح  عدنان  عادل  يقول  ناحيته،  من 

تقدمها  في  "الحياة  إن  حرة-  أعمال   –

في  الجهد  من  الكثير  الى  منا  تحتاج 

وال  األصيلة،  القيم  على  األوالد  تربية 

الكالم  طريق  عن  القيم  تلك  زرع  يمكن 

تقديمها  يمكن  وإنما  التوجيه،  أو  املباشر 

في  يقدم  عما  مختلفة  أساليب  طريق  عن 

النبع  الى  بالعودة  وذلك  اإلنترنيت،  عالم 

ورثناها  التي  القيم  تلك  زرع  في  األصيل 

الحكاية،  وهي  أال  وأجدادنا،  آبائنا  عن 

النوم،  قبل  املسائية  الحكايات  تلك  ففي 

تسهم  التي  التربوية  واألفكار  القيم  تزرع 

في بناء مجتمع سليم ".

أما سجى جمعة – موظفة- " فتقول: "أنا لي 

وزرعها  األفكار  بث  في  الخاصة  طريقتي 

الطريقة  هذه  وتتمثل  أطفالي،  عقول  في 

األطفال،  قصص  من  مجموعة  شراء  في 

أوالدي  على  حكاياتها  وأعيد  أقرأها  التي 

في  مشاركتهم  مع  الخاص،  بأسلوبي 

تلك  تجسد  التي  امللونة  الصور  مشاهدة 

الحكايات، ثم ترك تلك القصص في غرفة 

صفحاتها  تقليب  الى  ليعودوا  األطفال 

واستذكار الحكايات من جديد عن طريق 

تلك الصور"

اإلنترنيت وغياب الوظيفة التربوية 
حسني  موسى  التربوي  الباحث  يقول 

القريشي إن "الجدة  واألم تعدان مصدري 

يجد  ال  فهو  لطفل،  لدى  والحنان  اإللهام 

أيضًا  وهما  عندهما،  إال  والراحة  الدفء 

يجد  اذ  للطفل،  وانشداد  شوق  مصدرا 

من  له  تقصان  ما  في  الفرح  عندهما 

دائمًا،  إليها  ينشد  تجعله  ممتعة  حكايات 

أبدًا.  الحنونني  حضنيهما  من  ينفك  فال 

سلوكًا  يتبع  الطفل  تجعل  الحكايات  هذه 

صحيحًا، عندما تكون موجهة وهادفة، إذ 

أنها تبني شخصيته على وفق عادات وقيم 

اإلنترنيت،  عصر  في  نحن  واليوم  نبيلة، 

إذ  واألم،  واألب  الجدة  دور  غاب  فقد 

من  ينفك  أن  يستطيع  منا  كل  ماعاد 

بات  فقد  وعليه  املحمول،  الهاتف  هيمنة 

الطفل بعيدًا عن ذلك الجو الدافئ املليء 

حياته.  أبجدية  منه  يتعلم  الذي  بالحنان، 

حتى املدرسة اليوم غير قادرة على إعادة 

التشتت  الى الطفل بعد هذا  روح الحكاية 

جراء  باملجتمع  لحقا  اللذين  والعناء 

األسرة  على  السيطرة  وانعدام  الفوضى 

التواصل  أضرار  من  عليها  والحفاظ 

ووسائله، التي ألقت بظاللها السلبية على 

حياة الطفل. "

الباحث التربوي موسى القريشي
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العني، وكل ما يتعلق بسحرها وجمالها وزينتها، كانت 
ومازالت هي النافذة األبرز في جمال املرأة، والرموش كانت 
البوابة املهمة للجمال بعد الكحل للعينني.. لذا سنتناول 
كيف وصل لنا هذا االختراع في عالم التجميل: بداياته، 
أصل تسميته، ومراحل تطوره.

ميساء فاضل

)مسكرة(  ماسكارا  كلمة  أصل  مازال 

من  اشتق  أنه  يرجح  لكن  معروف،  غير 

تعني  التي   ،máscara اإلسبانية  الكلمة 

القناع أو الصبغة؛ أو من  الكلمة اإليطالية 

maschera، ومعناها قناع أيضًا.

بدايات  ظهرت  القديمة  الحضارات  في 

وغيرهم،  والرومان  الفراعنة  لدى  لها 

الرماد  من  كريمًا  يصنعون  كانوا  إذ 

كثافتها  لزيادة  للرموش  مخصصًا  يكون 

العشرين  القرن  بداية  ومع  وسوادها. 

أحدث  الذي  التجميلي  املنتج  هذا  ظهر 

مخصص  وهو  التجميل،  عالم  في  طفرة 

للرموش من )دار ريميل(، وهذه الشركة 

العطور  خبير  يد  على  لندن  في  تأسست 

البداية  كانت  حيث  يوجني،  وابنه  ريميل 

والصابون  بالعطور  تختص  الشركة  لهذه 

الفاخر واملراهم التجميلية، لتحدث هذه 

الشركة ثورة في ابتكارها ملستحضر يبرز 

وهي  الداكن..  لونها  من  ويزيد  الرموش 

املاسكارا. سميت بهذه االسم ألنها عبارة 

والفازلني،  األسود  الفحم  من  مزيج  عن 

عن  عبارة  األمر  بداية  في  شكلها  وكان 

توضع  رطبة  إسفنجة  فيها  صغيرة  علبة 

وتوضع  املادة  تخرج  ذلك  وبعد  املاء،  في 

على الرموش بواسطة الفرشاة. 

كانت  )بيل(  اسمها  فتاة  هناك  إن  وقيل 

تريد أن تلفت نظر أحد الشبان، فحاولت 

ورمشيها  عينيها  تدهن  أن 

من  الناتجة  السوداء  باملادة 

املصباح الزيتي، والحظ ذلك 

)توماس  الصيدلي  أخوها 

يساعدها،  أن  وأحب  اليل(،  ويليامز 

عينيها  بها  تكحل  مادة  لها  فاخترع 

ورمشيها، وهي مكونة من الفازلني وغبار 

توماس  أسس  سنتني  وبعد  الكاربون. 

به،  خاصة  التجميل  ملستحضرات  شركة 

اسم  بني  فجمع  الشركة،  تسمية  وأراد 

وهو  استخدمه،  منتج  وأول  بيل  اخته 

وهي  )ميبيلني(،  فأسماها  الفازلني، 

شركة معروفة إلى اآلن، وقد أطلقت هذه 

الشركة عام 1959 أول ماسكارا بفرشاة 

املاسكارا  أنبوب، وهي تشبه  حلزونية في 

التي تستخدم حاليًا. 

الكعكة  املاسكارا  ذلك  بعد  ظهرت  ثم 

نراها  التي  العبوة  شكل  في  تكون  أن  قبل 

حاليًا، وهي عبارة عن كعكة من املاسكارا 

مصنوعة من الصابون والصبغة السوداء، 

يجري  فرشاة  باستخدام  تطبيقها  يتم 

على  وضعها  قبل  الكعكة  في  فركها 

الرموش.

للماء  املضادة  املاسكارا  جاءت  ذلك  بعد 

كبيرة  شعبية  واكتسبت  األربعينيات،  في 

جدًا لكونها عملية، إذ أنها تقاوم األمطار 

والعرق أو الدموع.

في  املاسكارا  عصا  اختراع  جاء  بعدها   

إذ   ،1957 عام  تحديدًا  الخمسينيات، 

)هيلينا  تدعى  امرأة  استطاعت 

تعبئة  في  ثورة  تحدث  أن  روبنشتاين( 

وتغليف املاسكارا، حني حولتها من الكعكة 

الصلبة إلى كريم في أنبوب مع فرشاة. 

وكانت هناك منافسة كبيرة بني الشركات 

املاسكارا  إنتاج  في  واألمريكية  األوروبية 

جرى  فقد  املختلفة.  التجميل  ومواد 

األمريكي  الكونغرس  في  قانون  فرض 

بمستحضرات  الخاصة  الشركات  يلزم 

التجميل بإجراء اختبارات على الحيوانات 

 قبل عرضها في السوق، وذلك بسبب 
ً
أوال

عندما   1930 عام  حدثت  مأساوية  كارثة 

استخدمت مجموعة من النساء ماسكارا 

تحتوي على مواد كيماوية خطيرة أدت إلى 

إصابتهن بالعمى والتسمم. 

عام  لتصبح  أيضًا  املاسكارا  شكل  وتطور 

وفي  واحدة،  قطعة  عن  عبارة   1958

)ريفلون(  شركة  طرحت   1960 عام 

منها  عدة  بألوان  ملونة  ماسكارا 

الداكن،  واألخضر  البنفسجي 

املاسكارا بعدها ليست  لتصبح 

إنما  األسود،  باللون  فقط 

األخرى  األلوان  بمختلف 

التي تلون الرموش.

لكحــل الرمــوش تاريــخ وأســرار

الماسكارا.. 
رحلة
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بين األزياء والتشكيل

لوران.. لوران.. 
رجاء حسين

لطاملا كان شغف املصمم العاملي )إيف سان لوران( بالرسم جليًا، 

وقد  رائعة.  فنية  مجموعة  القتناء  دعاه  ما  بيرجي(،  و)بيير  هو 

املختلفة  املالبس  خالل  من  بالرسامني  إعجابه  عن  إيف  أعرب 

التي صممها لتكريمهم، ومن ضمن هؤالء املكرمني، حرص على 

)الثيوصوفية(  لفنان  تكريمًا  الفساتني  من  سلسلته  يبتدئ  أن 

)بيت  الفنان  املعاصرة  التجريدية  البالستيكية  فكرة  وصاحب 

موندريان(، إذ تم ترصيع قماش الجيرسي بالصوف بال طبقات 

مرئية، ما سمح إليف سان لوران بتنفيذ نماذجه املصممة بعرض 

موندريان  إحساس  وتوجيه  الهولندي،  الفنان  لرسومات  نسيج 

بالهندسة.

 في هذه املجموعة أيضًا، صمم سان لوران سلسلة من األحذية 

وكأنها  بدت  التي  فيفييه(،  )روجير  املصمم  صنعها  التي 

مضخات سود مزينة بإبزيمات مربعة كبيرة من املعدن الذهبي 

 Belle de  :أو الفضي. وقد اختار املصمم بطلة فيلم )يوم جميل

أثبت هذا  بعد ذلك  الفيلم.  لترتديه في  Jour(، كاثرين دونوف، 

التصميم نجاحًا كبيرًا إلى درجة أنه انتهى به األمر إلى تسميته 

على اسم الفيلم.

الصحافة  لوران  لسان  التشكيلية  الفنية  األعمال  أبهرت  وقد 

الصحفية   إعجاب  أثارت  أنها  حتى  املتحركة.   بهيئتها  العاملية 

اعتبرتها  إذ  تايمز،  نيويورك  صحيفة  في  بها  فريالند(  )ديانا 

سانت  ديلي(  وير  )وومينز  وصفت  بينما  مجموعة(،  )أفضل 

لوران بـ )ملك باريس(.

إيفإيف
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املقادير: 
 كيلوغرام كبدة دجاج مغسولة جيدًا. 

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. 

ثالث حبات بصل. 

فلفلة حارة – اختياري. 

أربع مالعق كبيرة من زيت الزيتون لقلي 

البصل. 

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 

ملعقة صغيرة فلفل أسود. 

ملعقة صغيرة ملح. 

أربع مالعق كبيرة من دبس الرمان. 

الطريقة: 
نقطع الكبدة، بعد غسلها باملاء، الى قطع 

متساوية ثم نضعها في طبق. 

نضيف عصير الليمون إليها ونتركها ملدة 

خمس دقائق. 

ونصفيها  الليمون  من  الكبدة  نغسل 

جيدًا. 

نقطع البصل على شكل جوانح. 

)بدون  مقالة  في  الكبدة  نضع 

ملدة  ونقلبها  مادة(  أية  إضافة 

دقيقتني حتى تجف السوائل فيها. 

نضيف  ثم  قدر  في  الزيتون  زيت  نضع 

البصل ونقليه حتى يذبل. 

نضيف البصل املقلي إلى الكبدة ونقلب، 

ثم نضيف زيت الزيتون والفلفل، ونقلب 

املقادير: 

كوب دقيق 110 غم.

ملعقة كبيرة سكر. 

قليل من امللح. 

بيضتان.

زبدة  كبيرة  ملعقة 

مذابة. 

ملعقة صغيرة فانيال. 

الحليب  من  وربع  كوب 

بحرارة املطبخ. 

للدهن  شوكوالته 

)نوتيال(. 

موز. 

جوز أو لوز وفستق حلبي. 

طريقة العمل: 
نضع الطحني في قدر كبير ونضيف إليه السكر 

والفانيال،  املذابة  والزبدة  البيض  نضيف  ثم  وامللح. 

بالتدريج  الحليب  نضيف  بعدها  جيدًا،  املكونات  وتخلط 

املكونات  تمتزج  لكي  الجوانب،  ومن  الوسط  من  ونحركه 

ويصبح الخليط جاهزًا.

املزيج  ونأخذ  النار،  على  مقالة  في  الزيت  من  القليل  نضع 

بمغرفة ونضعه في املقالة إلى أن ينضج ويتحمر من الوسط 

ونستمر بهذه الطريقة إلى أن ينفد الزيت. 

ونلف  املوز  ونضع  )النوتيال(،  بالشوكوالته  املزيج  ندهن 

املكونات جيدًا، وبعد ذلك تقطع وتقدم في صحن التقديم، 

وتزين بالجوز والفستق الحلبي.

لخليط  ا

ملدة  هادئة  نار  على 

خمس دقائق. 

ونقلب  األسود،  والفلفل  امللح  نضيف 

الخليط، ثم نضيف دبس الرمان، ونقلب 

نار   على  دقيقتني  ملدة  ونتركها  املكونات 

وتزين  النار،  عن  نرفعها  ثم  هادئة، 

بالبقدونس للتقديم.

بدبس الرمان 
كبدة الدجاج 

كريب الموز 

والنوتيال 

إعداد / ميساء فاضل
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سؤال 
وجائزة

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- محافظة عراقية مقدسة، نعم.

2- ماركة سيارة، خاصتي)م(.

ريال  نادي  في  قدم  كرة  العب   -3

مدريد، متشابهة.

على  يوضع  موسيقي،  حرف  بلح،   -٤

رأس امللك)م(.

5- نادي كرة قدم ايطالي.

6- علم مؤنث)م(، مايلبس فوق الثياب.

7- نعم باالنكليزية، حرف نصب)م(.

الحروف  من  الخضراوات،  من   -8

االبجدية.

9- بالون)م(.

ملادة  الفلزية  غير  الصلبة  الحالة   -10

سائلة، من االقارب.

1- من االلعاب الرياضية.

2- حرف جزم.

3- من االقوام الهمجية.

االصغر  الكروي  القسم  مذكر،  علم   -٤

في الدماغ. 

5- يداوي)مبعثرة(، متشابهة.

ديالى)م(،  نهر  على  عراقية  مدينة   -6

من الحروف االنكليزية.

7- ممثل امريكي راحل.

8- زعيم لبناني راحل.

9- عاصمة بيرو، صد.

شعراء  اعظم  من  الصورة  صاحب   -10

العرب، متشابهة.

من أول من عرف الصيام، وما مدة صيامه؟

ترسل االجابات على أرقام هواتف املجلة
والجائزة اشتراك شهر مجاني في مجلة الشبكة

أقدم كتاب

من شواهد جمالية 
لغتنا العربية وامتالك كلماتها 
معاني دقيقة في التعبير ... 

اإليطالي  املصمم 

ملكي  بأمر  "سمالتو"، 

املغرب  ملك  من 

الذي  الثاني،  الحسن 

كان يعشق أغاني عبد 

طلب  حافظ،   الحليم 

منه أن يصمم بدلتني 

القماش  نفس  من 

والتصميم،  والشكل 

واألخرى  له  واحدة 

توقيع  مع  للعندليب، 

من  يمنعه  تعهد  على 

مثلها  بدلة  تصميم 

قبل 30 عامًا..

ليشتري  السوق  النحويني  أحد  دخل 

ال  حمارًا  أريد   : للبائع  فقال  حمارا 

بالصغير املحتقر وال بالكبير املشتهر 

أكثرت  وإن   ، صبر  علفه  أقللت  ،إن 

البواري  تحت  يدخل  ال  شكر  علفه 

خال  إذا   ، السواري  بي  يزاحم  وال 

الزحام  أكثر  وإذا  تدفق  الطريق  في 

إذا  : ادعو معي  البائع  له  ترفق. فقال 

مسخ الله القاضي حمارًا بعته لك

ملك المغرب 
وعبد الحليم

طرفة من تراث العرب

ى : جاء من مكان قريب
َ

ت
َ
 أ

دم : جاء من مكان بعيد
َ

 ق

: جاء راغبًا متحمسًا
َ

َبل
ْ

ق
َ
 أ

ر : جاء تلبية لدعوة
َ

 َحض

التواصل  بقصد  جاء   :  زاَر 

والبر

ً
 َطَرق: جاء ليال

ِشي: جاء صدفة دون علم
َ

 غ

باملقصود  والتقى  جاء  ى: 
َ
 واف

في الطريق

 َوَرَد: جاء بقصد التزود باملاء

: جاء مع جماعة
َ

د
َ
 َوف

الشكل  دائري  جدًا،  قديم  كتاب 

يعود إلى عام 1590 ميالدي، وهو 

جامعة  مكتبة  في  حاليًا  موجود 

فورتسبورغ بأملانيا.

الفائز في العدد السابق كان السيد عبد الجبار 
السالمي من االنبار/هيت .

وكان الجواب: السؤال املنفي يكون جوابه باستعمال 
)بلى( لإلثبات.. لذلك كان جوابه يؤكد أنه ال يحبها.

مع  يتحدث  مرة،  ذات  كان  الرشيد،  هارون  يحكىأن 

 
ً
مثاال منه  فطلب  معًا،  ويتسامران  نّواس  أبي  الشاعر 

يوضح كيف يمكن إلنسان أن يعتذر عن ذنب قد ارتكبه 

بالفعل، لكنه يأتي بعذر أقبح من الذنب نفسه الذي قد 

فعله، وافق أبو نّواس، لكنه طلب من هارون الرشيد أن 

يمهله بضعة أيام حتى يأتيه باملثال الذي قد طلبه.

وبعد مرور بضعة أيام قدم أبو نّواس إلى القصر، ومن 

نوافذ  إحدى  قرب  يقف  الرشيد  هارون  شاهد  بعيد 

قصره،  حديقة  جمال  إلى  بالنظر  يستمتع  القصر 

قفاه  على  بضربة  وباغته  وبطء،  بخفة  منه  فاقترب 

مقبض  على  يده  واضعًا  بسرعة  هارون  فالتفت  برقة، 

: “ويحك، كيف تجرؤ على فعل هذا؟!”
ً
سيفه قائال

اعتقدت  فقد  موالي  يا  “اعذرني   :
ً
قائال نّواس  أبو  فرد 

بأنك سيدتي زينب.”

: “وهل تجرؤ على 
ً
فاستشاط هارون الرشيد غضبًا قائال

فعل ما فعلت مع سيدتك زينب؟!”

فقال أبو نّواس مسرعًا: يا موالي إنه املثال الذي طلبته 

مني: "كيف لعذر أن يكون أقبح من ذنب؟"

نواس  أبي  بمكافأة  وامر  الرشيد  حينها ضحك هارون 

بعد ان عفا عنه.

ــُح  ــذرٍ أقب ربَّ ع
من ذنب

قصة َمثل
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وهللا اعلموهللا اعلم

الدلو HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

االجتماعية  حياتكم  صياغة  إعادة  عليكم 
في  تغيرات  حدوث  يدعم  الوقت  والعاطفية. 
جديدة.  بحالة  لتبدو  اآلخرين  مع  تعامالتكم 
من  والكثير  الزوجي،  لالرتباط  جيد  الوقت 
ومن  ارتباطهم،  ينجح  البرج  هذا  أصحاب 
الوقت  املاضية  الفترة  في  مشاكل  من  عانى 
االستجابة  عليه  لكن  املرونة،   من  الكثير  فيه 
الى بعض النصائح من املحبني وإبداء شي من 
الليونة والتفاهم. انتم تتجهون الى نوع إضافي 
من  حالة  في  اآلخرين  مع  يضعكم  العمل  من 

الشراكة. 

 قد يكون السفر محورا مهما يسلط عليكم 
الكثير من الضوء في أعمالكم وتحركاتكم، 
وعود  على  الحصول  في  تنجحون  قد  كما 
وتطمينات قابلة للتحقيق، ومنكم من ينجح 
في الحصول على منصب جديد. أنتم أمام 
االستفادة  عليكم  لذا  جدا،  مهمة  تحوالت 

من هذه التحوالت اإليجابية.

املفقود  املال  عن  البحث  لكم  يعني  الوقت 
تمويل  عــن  يبحث  والكثير  فــتــرة،   منذ 
ملشاريعه، والبعض يجرب العمل في ميدان 
العقارات واالنضمام إلى شراكة مالية، كما 
قد تزداد إيراداتكم املالية بشكل يشجعكم 
على الدخول في مشروعات وهناك فرصة 
أو العودة من السفر وهناك  للسفر خارجا 

عالقات جديدة تنعمون بها.

أماكن  على  الحصول  في  منكم  الكثير  يفكر 
مميزة مهنيًا، والتحول إلى سكن والعيش بعيدًا 
من  للكتابة.  مشروع  في  والدخول  األهل  عن 
يعمل في الجانب الدبلوماسي يجد أجواء نفسية 
مشجعة وفرصة لالنضمام الى جمعيات ثقافية 
او للعمل التطوعي الخيري وسرعة في اإلنجاز، 
وفرصة للعمل في الجانب اإلعالمي واإلعالني 

للتسويق، هذه خيارات للوقت املقبل.

في  األهمية  في  غاية  أوضاع  أمام  أنتم 
إيرادات  زيادة  أو  مكانة  على  للحصول  العمل 
عليكم  لذا  لوظيفة،  للتقديم  وفرصة  أعمالكم 
فرصة  لديكم  املهم.  الوقت  هذا  من  االستفادة 
ملضاعفة مكاسبكم، فالوقت يدعم ذلك، تنجح 
التي  الصعوبات  على  التغلب  في  محاوالتكم 
ال  املاضية.  القريبة  الفترة  خالل  بكم  لحقت 
كبيرة  مرونة  فيه  وضع  في  لستم  أنكم  تنسوا 
على  فحافظوا  القصيرة  الفترة  هذه  خالل 

أهدافكم.

مناسب  بشكل  تتصرفوا  أن  منكم  مطلوب 
يجد  التجاري  الجانب  في  يعمل  من  وسريع، 
السعي  من  الكثير  إلى  بحاجة  لكنها  الفرص، 
الطلبة  أما  عليها.  الحصول  في  الدؤوب 
والتدريسيون فسيكون لهم الحظ في االستفادة 
وضعكم  دراسي,  اختبار  واجتياز  السفر  من 
يشكو  ملن  إيجابية.  عالمة  يشكل  النفسي 
متاعب صحية يستطيع خالل هذا الوقت البدء 

ببرنامج صحي.

التحول نحو عالم جديد ينقلكم إلى واقع جديد، 
ديار  نحو  بالهجرة  والتفكير  البعيد  كالسفر 
الطيران  والعمل في مجال جديد يشمل  جديدة 
منكم  والتصدير.  االستيراد  أو  االتصاالت  أو 
من  يطور عمله في اتجاه أفق جديد، أما الذين 
يعملون في التدريس والدبلوماسية فينجحون في 
إيجاد أرضية جيدة، وهناك مزيد من التحرك 

نحو كسب أصدقاء

تحوالت في البيت والعمل والحياة التي عليكم 
عليها،  التعود  عليكم  أحوال  هناك  تجربتها. 
عن  يبحث  ملن  وفرصة  أطول  لساعات  كالعمل 
عالقاته  تقوية  يريد  من  عقار,  شراء  أو  بيع 
سيجد  بالبعض  لحق  الذي  الفتور  بعد  بعائلته 
العائلة تقف وبشكل قوي لدعم تحركاتكم في 

أغلب االتجاهات.

بمزاج  شعوركم  وتجدون  املتاعب  بكم  تحيط 
الجو  هذا  من  الخروج  محاولني  فاتر، 
الصعيد  على  بمبادرة.  للقيام  واالستعداد 
الشخصي تحاولون التحرك للحصول على قدر 
عليكم  النجاح.  بعض  وحصد  املرونة  من  أكبر 
تكرار محاوالتكم بشكل مكثف. بدأتم تقتربون 
من تحقيق إنجاز مهم، لذا كونوا حريصني على 

مواصلة تحركاتكم. 

أحوالكم  لدعم  الحظ  الى  حاجة  في  أنتم 
واالجتماعي،  املالي  الجانبني  في  املعطلة 
الوقت،  لذا  عليكم  وهي فرصة تبرز في هذا  
االستفادة منها. يستطيع الكثير منكم أن يخطو 
جهود  وتتويج  مهنية  فرص  على  الحصول  نحو 

بذلتموها خالل األيام القليلة املاضية. 

من  أكثر  على  مفتوحة  خيارات  أمام  أنتم 
الجانب  في  تطورًا  تالحظون  قد  اتجاه، 
الحظ   . منكم  يصدر  بما  واالهتمام  الشخصي 
خالل  الزمنية  ساعتكم  في  الكبير  املحرك  هو 
بمبادرات  القيام  عليكم  لذا  اليومني،  هذين 
الجوانب  في  أوضاعكم  وتطوير  لتحسني 
الحصول  يستطيع  أنه  سيجد  البعض  املختلفة. 
للفترة  الزمه  الذي  التعثر  بعد  مطالبه  على 
الفرص،  اغتنام  يستطيع  من  وهناك  املاضية، 
واألجواء  مبادراته  يؤخر  لم  اذا  أغلبها،  ربما 

العاطفية هي األكثر إيجابية لكم لهذه الفترة.

االهتمام  املقبل  الوقت  خالل  عليكم  يبدو 
أو  جديد  أثاث  كإدخال  املادي  بالجانب 
شراء  أو  عقار  لبيع  فرصة  وهناك  استبداله، 
وضعكم  إلى  االنتباه  عليكم  لكن  مركبة، 
بشكل  والتوتر  امللل  عليكم  يبدو  فقد  النفسي، 
أسرع من ذي قبل، ما يلزمكم أن تحرصوا على 
التصرف  في  واملبالغة  أنفسكم  إحراج  عدم 
أجواء  في  تعلقون  يجعلكم  قد  الذي  الحذر 

روتينية.

فنشهد  الزمن،  يتغير  قد  ما  لحظه  في 

والدة عهد جديد، أو طي صفحة من ذاكرة 

العصر  العراق خالل  التاريخ. فما حدث في 

أن  أم  اإلنسان  صنع  من  هو  هل  الحديث 

بالالئمة  نرمي  قد  كونية  ظروفًا  هناك 

عليها؟ أم نتعكز على األساطير والخرافات؟ 

هناك  أن  أم  محظوظة  دول   
ً
فعال هناك  هل 

بها  والخروج  بلدانهم  إدارة  قادة استطاعوا 

نحلل  كيف  األمان؟  بر  إلى  األزمات  ظل  في 

ما جرى في العراق؟ فقد نخطئ وقد ننسى 

وقد نظلم، فلكل باحث وجهة نظر يراها هي 

خالله  من  يرسم  خيال  كاتب  ولكل  األمثل، 

مالمح قصته.

 اليوم نحلل تاريخ العراق من خالل األرقام 

والظواهر الفلكية التي كانت حاضرة بقوة في 

أغلب تقلباته. ولنبدأ من املئة سنه األخيرة، 

والحظوا معنا كم مرة تكرر الرقم )8( الذي 

يمثل  وفلكيًا  الحظ،  وعدم  التعب  الى  يرمز 

تكرر  مرة  وكم   .)26+17+8( األرقام   هذه 

وفلكيًا  التقلبات،  الى  يرمز  الذي   )2( رقم 

وكم   .)29+20+11+2( األرقام  هذه  يمثل 

مرة تكرر الشهر السابع الذي هو فلكيَا يبدأ 

من )22-6 إلى 22-7(.  ترى هل هي الصدفة 

ذلك  بعد  وهل  االختيار؟  سوء  أم  القدر  أم 

االحتالل  من  لنبدأ  الخيار؟  يملك  من  نحن 

احتلت   )1917- )11-آذار  ففي  البريطاني، 

بريطانيا بغداد ثم.. في شهر) تموز من سنه 

العراق  في  العشرين  ثورة  اندلعت   )1920

بريطانيا  دفع  ما  البريطاني،  الوجود  على 

إلى تشكيل حكومة ملكيه مؤقتة  في )7-11 

على  ملكًا  فيصل  بامللك  واملناداة   )1921-

تنصيبه  جرى   )1921-8-23  ( وفي  العراق. 

)ظاهرة  أول  كانت  هنا  العراق.  على  ملكًا 

هي  النسق  ظاهرة  وبقوة..  موجودة  نسق( 

تواجد الكواكب في مسار واحد، وأقوى هذه 

وزحل  املشتري  كوكبي  وجود  هي  الظواهر 

في هذا املسار.  ثم  في) ٤-٤-1939( مقتل 

أخرى.  نسق  ظاهرة  ظل  في  غازي  امللك 

يقاطع  العراق  جديدة  سنة  إلى  انتقلنا  إذا 

يرفض  والعراق   ،)19٤1-5-2( في  أملانيا 

في  إسرائيل  مع  العرب  وقعها  التي  الهدنة 

لتضع  األيام  بنا  وتمضي    ،)19٤9-5-11(

ظل  في  جديد  لنظام  جديدة  والدة  لنا 

ظاهرة نسق أخرى في )1٤-7-1958(، قادة 

امللكي.  النظام  يطيحون  العراقي  الجيش 

الظواهر  واشتداد  )تموز  للشهر  وامتدادًا 

بعد  بالكويت  يطالب  العراق  قوة(.  الفلكية 

في)1961-6-29(.  منه  بريطانيا  انسحاب 

يوم  جاء  بل  الجديد،  التغيير   
ً
طويال يدم  لم 

) 8-2-1963( حيث تسلم البعث السلطة في 

العراق.  

-7-17( إلى  توصلنا  حتى  األيام  بنا  وتسير 

يتكرر  للسلطة.  آخر  انقالب  هنا   ،)1968

كيف  معنا  تابعوا  والسنة.  والشهر  اليوم 

تسير هذه الدوامة حتى نصل إلى تسلم آخر 

في)1979-7-17(،  صدام  قبل  من  للسلطة 

املرة  هذه  أخرى،  نسق  ظاهرة  أمام  ونحن 

العراق  تغييرا كبيرا، ليس فقط في  أحدثت 

إيران.  في  تغييرا  أيضا  هناك  إن  بل  فقط، 

إلى حرب  لتوصلنا  وتستمر محورية األرقام 

و8-8-  ( وسنة  وشهر  يوم  في  لتنتهي  طويلة 

اتفاقيه  يلغي  العراق  ذلك  قبل  1988(.لكن 

نعرف  وكما   ،)1980-9-17 في)  الجزائر 

هل  الحرب.  هذه  متعلقات  تنته  لم  اآلن  إلى 

الصدفة أم قوانني الكون هي التي تسير بنا؟ 

تموز  )17وشهر  يوم  إلى  عدنا  أخرى  مرة 

من سنه 1990(، هنا صدام يتهم اإلمارات 

والكويت بتعويم سوق البترول، لم يكن الزمن 

يجتاح  العراقي  الجيش  وجدنا  حتى  طويال 

الكويت في )2-8-1990(، يعود محور الرقم 

محافظه  الكويت  يعلن  العراق  للوجود،   8

يحذر  العالم   ،)1990-8-8  ( في  عراقية 

العراق ويمهله حتى يوم 15-1-1991 ليخرج 

عسكريه.  ملواجهه  تعرض  وإال  الكويت  من 

يتكرر السيناريو في ) 17-1-1991(، أمريكا 

والتحالف يبدآن بقصف العراق، ليقف مرة 

اخرى الرقم )17( هذه املرة في عمليه ثعلب 

أيضا  هنا   ،)1998-12-17( في  الصحراء 

ونصل  األفق،  في  تحاك  بدأت  نسق  ظاهرة 

الى تطورات في األزمة السياسية بني العراق 

الدمار  أسلحه  بخصوص  املتحدة  واألمم 

الشامل، وأن السبل الدبلوماسية انتهت. هذا 

ما قاله السفير البريطاني في األمم املتحدة 

في يوم )17-3-2003( وفي )2003-3-20( 

ضد  األمريكية   العسكرية  العمليات  بدأت 

)ظاهرة  ظل  في  النظام  ويتغير  النظام، 

نسق( أخرى.

 ولنبدأ من جديد في ) 13-7-2003( تشكيل 

السابع(  الشهر   ( يعود  الحكم،  مجلس 

للظهور من جديد. التاريخ يعيد نفسه في كل 

مرة.  يوم آخر سطع فيه نجم الرقم ) 8( في 

الشهر الثالث سنه 200٤ للتوقيع على قانون 

بمزاوله  األرقام  هذه  تستمر  الدولة.  إدارة 

املرة  وهذه  الجغرافية،  رقعتنا  في  نشاطها 

مجلس  أعضاء  أحد  اغتيال  في  بقوة  تأتي 

الحكم عز الدين سليم في ) 5-17-200٤(، 

ثم نصل إلى تشكيل حكومتنا املنتخبة أيضا 

الشهر  تخلى  هنا   ،)  2006-5-20( الرقم 

 ( الرقم  وأيضا  عنا  النسق  وظاهرة  السابع 

8(، لكن بقي تأثير الرقم )2(.  

ونفس  األرقام  نفس  ترافق  ملاذا  نتساءل 

البلد؟  هذا  الفلكية  الظواهر  ونفس  الشهر 

معقول،  غير  شيء  وهذا  الصدفة؟  هي  هل 

الفيزياء.  علم  في  لها  وجود  ال  فالصدفة 

الخالق  إراده  أم  البشر  صنع  أم  القدر  أهو 

الجبار؟ لقد تكرر الرقم املتمثل )2( ثماني 

اثنتي  تكرر   )8( بـ  املتمثل  والرقم  مرات، 

فقد  تموز  السابع  الشهر  أما  مرة،  عشرة 

تكررت  النسق  وظواهر  مرات،  خمس  تكرر 

خمس مرات، وهي لم تجتمع في أية دولة أو 

أمة سابقًا. 

 ًًًًًً ًًًًًً ًً ًًً

باحث فلكي

علي البكري
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فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 



أريــــــــــــد حـــاأريــــــــــــد حـــا

الحل

المشكلة

 ًًًًًًً ًًًً ًًًًًًً ًًًً
ًًًًًًً ًًًًً ًًًًًًًًً ًًًًً ًً

النفس،  علم  استاذة  العباسي،  شيماء  الدكتورة 

تجيب املرسلة بقولها:

ومضحية،  مثالية  أم  أنت  لك..  ومباركة  طيبة  تحية 

ألبنائك،  معًا  واألب  األم  تكوني  أن  اخترت  ألنك 

أن  اعلمي  عزيزتي،  األمان..  بر  إلى  بهم  تصلي  وأن 

املراهق  ابنك  به  يمر  الذي  العمر  هذا  في  السرقة 

تعد سلوكًا خطيرًا، ألن الدوافع عند املراهق مختلفة 

في  والسرقة  الصغار،  األطفال  دوافع  عن  تمامًا 

وهو  السلوك،  في  انحراف  هي  هذه  ابنك  مرحلة 

وامللكية،  األمانة  بمفاهيم  معرفته  برغم  بها  يقوم 

دوافع  وجود  على  يدل  ما  ذلك،  مع  لهما  وخرقه 

املراهق  ابنك  تدفع  ونفسية  تربوية  مشاكل  أو  قوية، 

السرقة  دوافع  من  جدًا  قريبة  وهي  السرقة،  إلى 

الجنائية، مثل الحاجة إلى املال، أيضًا تشير السرقة 

يكون  قد  نفسية  اضطرابات  وجود  إلى  املراهقة  في 

الرشد،  إلى  املراهق  يرافق  ومزمنًا  خطيرًا  بعضها 

ابنك  مع  للتعامل  الطرق  بعض  تتبعي  أن  عليك  لذا 

املراهق  ابنك  تتهمي  ال  أن  منها:  السارق،  املراهق 

الشك  يعد  ال  إذ  ذلك،  من  التأكد  دون  بالسرقة 

الشكوك  من  التأكد  عليك  بل  ملواجهته،  كافيًا  دافعًا 

بوسائل مناسبة، وإياك أن تنعتيه باللص او السارق،  

نفسه  السلوك  نبذ  على  تركيزك  يكون  أن  األفضل 

والتحذير من العواقب دون أسلوب التجريح واإلهانة 

املباشرين. وحاولي أن تتحاوري مع ابنك عن دوافعه 

إلى  واستمعي  للشرح  الفرصة  وامنحيه  للسرقة 

وجهة نظره، واسألي نفسك أيضًا ما الذي دفع ابنك 

السبب،  –أنت-  تكونني  فقد  السرقة..  إلى  املراهق 

من خالل تعاملك او كالمك معه، فمعرفة األسباب 

سلوك  تعديل  في  وأساسي  مهم  جزء  والدوافع 

السرقة  أن  تمامًا  يعلم   املراهق  ابنك  أن  إذ  ابنك، 

سلوك خاطئ، لكنه ال يفهم أبعاد هذا السلوك، لذا 

وأبعاد  والصواب  الخطأ  عن  إليه  تتحدثي  أن  عليك 

سلوكه هذا، والتأثير النفسي والعاطفي الذي تتركه 

معه  تتحدثي  أن  واألهم  كلها.  أسرته  على  السرقة 

بمسؤولية  وأخبريه  إخوته،  أمام  وليس  انفراد،  على 

إعادة املسروقات، وفي حال أنفقها عليه أن يعيدها 

من مصروفه. كوني قريبة منه وصديقته التي تسمعه 

وتأخذ رأيه في أمور البيت، وامنحيه الثقة وعززيها 

في نفسه، أمام إخوته، وعليك أيضًا أن تتعرفي على 

أصدقائه املقربني له وأن تتحري عن عوائلهم بدون 

أن يشعر بذلك.

تربيتك  نتاج  هو  ابنك  أن  اعلمي  عزيزتي،  أخيرا    

باهتمام  معه  تعاملِت  تكونني  فقد  معه،  وتعاملك 

التعويض  بدافع  والده  وفاة  بسبب  زائدين  ودالل 

عن فقدان األب، وهذا األسلوب -في األغلب- يجعل 

يقومون  املراهقة  مرحلة  إلى  يصلون  عندما  األبناء 

الذي  السرقة  كسلوك  وخطرة،  خاطئة  بسلوكيات 

لذا  وأخطر،  أكبر  سلوكيات  لتبرير  يكذب  يجعله 

وصبورة  شجاعة  أمًا  تكوني  أن  أنصحك 

هذه  في  والسيما  معه،  تعاملك  في  وحذرة 

ليجتاز  األمان  بر  إلى  به  لتصلي  املرحلة 

هذه املرحلة الحرجة حتى يصل إلى مرحلة 

الشباب بسالم.

 أخيرًا تحياتي واعتزازي بك، ألنك بالفعل 

وألبنائك  لك  اتمنى  وواعية،  شجاعة  أم 

السالمة واألمان.

لهم  أعيش  أن  اخترت  أوالد..  ألربعة  أم  أنا  تقول:  مشكلتها..  أرسلت  ش.ط  السيدة 

بعد وفاة والدهم في حادث. تحملت مسؤولية أن يعيشوا حياة آمنة، دون حاجة إلى 

أحد باعتمادي على راتبي، إضافة إلى أعمال منزلية تعينني في معيشتي.. أوالدي 

هم ثالثة صبيان وبنت.. أكبرهم ولدي البكر، عمره ستة عشر عامًا، الذي هو فقط 

 تجدي نفعًا، فهو 
ً
من أعاني من سلوكيات طرأت عليه ال أجد لها تفسيرًا أو حلوال

يكذب في كل أقواله وأفعاله، ويختلق أحداثًا ال وجود لها، لكن أكثر ما يؤملني هو 

سرقته ألكثر من مرة من حقيبتي دون أن يسألني ويعتبر ذلك سلوكًا عاديًا.. تعبت 

من تصرفاته هذه وتمرده، بل إني أشعر بإحباط شديد ملا أحصده من تصرفات 

تبدر منه، رغم تضحيتي وتكريسي حياتي لهم جميها كي ينجحوا في حياتهم، 

فنجاحهم وسعادتهم وسلوكهم وتربيتهم الحسنة هي رسالتي في الحياة.. لذلك 

أسال كيف أتعامل معه؟ وكيف أعيده الى طبيعته األولى؟

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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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

حسم عاملان يابانيان الجدل الطويل حول مركز الحب في الجسد اإلنساني، 

فقد كان اعتقادنا متذبذبا بني القلب والدماغ، مع ميل كبير للقلب طبعا بدليل 

املعجبني،  وإعجاب  املحبني  ورسائل  غزل  في  وشماال  يمينا  املتناثرة  القلوب 

والسبابتني،  اإلبهامني  التقاء  من  الهواء  في  نرسمها  التي  القلوب  وإشارات 

و)التماثيل(  واألشجار  الجدران  على  تطالعنا  التي  الرسوم  عن  فضال 

وكشنات الكيات عن قلوب أصابها سهم كيوبيد في مقتل.

 فقد توصل العاملان ريو هاي ويدا و دوخيتو آبي الى أن مشاعر الحب تنطلق 

الجزء  في  وتقع   ،Nucleuse accumbens العلمي   واسمها  املتكئة  النواة  من 

أن  أردنا  اذا  األذن  موقع  الى  أقرب  وهي  تقريبا،  الدماغ  مركز  من  السفلي 

نشير اليها من الخارج، ولذلك أجدى باملحب الولهان أن يمسك أذنه بدال من 

قلبه حني تهب عليه رياح الشوق..

حصول  عند  وتنشط  املكافآت  عن  املسؤولة  بأنها  تعّرف  كانت  النواة  وهذه 

املرء على الطعام الجيد أو )املال الجيد( كما تنشط عند تلقي املرء املديح 

والتقدير والسمعة الطيبة، وتكون هذه النواة في قمة نشاطها حني يشعر املرء 

كيد  رغم  لشخصه  وتقديرهم  بجهوده  اآلخرين  اعتراف  على  يحصل  بأنه 

الكائدين.

يحصل  أن  يمكن  التي  العظمى  املكافآت  من  الحقيقية  الحب  مشاعر  وألن   

عليها اإلنسان، فقد تولت هذه النواة احتضانها وتنشئتها واإلعالن عنها بعد 

نضجها استنادا ملا يردها من )الفصني وقشرة الفص الجبهي واللوزة( من 

معلومات تفصيلية عن الوضع الرومانسي الذي يمر به املرء.. بغض النظر عن 

تجاوب النواة املتكئة لدى الشخص املقابل مع تلك املشاعر..أو تطنيشها لها! 

وجان كلبك عذبوه..)نيكويس أكامبوس( بعطابة جوووه!

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

أنا متَّهم!
لكن كان يأتيني أحيانًا مبلغ داعم، فمرة تقاضيت 

دار  عن  صدرت  التي  لألطفال  العشرة  كتبي  عن 

اآلداب في بيروت مئتي دينار، وعن كل كتاب يصدر 

دينارًا،  وخمسني  مئة  األطفال  ثقافة  دار  عن  لي 

للتلفزيون  العجيبة(  )املدرسة  مسرحيتي  وعن 

مسلسل)حكاية  أغاني  كلمات  وعن  دينار!  مئة 

الصياد عاشور( لشركة بابل 350 دينارًا.

املبلغ  أن  واملؤلم  العراق،  في  املالية  ثروتي  هذه 

لدى  أمانة  إليداعه  اضطررت  الذي  البسيط 

)مناضل سوري كبير!( يوم أمرت بمغادرة العراق 

خالل يومني أنكره عندما طولب به فيما بعد.

كان املبلغ األمانة 1750 دينارًا، ولم يكن يحق لي 

العراق  خارج  إلى  مبلغ  أي  اصطحاب  أو  تحويل 

ألنني لست متعاقدًا وال موظفًا، فقد ظللت أعمل 

خالف  على  عملي  فترة  طوال  الشهرية  باملكافأة 

بقية العرب في العراق.

كتابًا  يوم  ذات  ى 
َّ

أتلق أن  صاعقًا  أمرًا  كان  لهذا 

تقريبًا  نصه  العراقي  املركزي  البنك  من  رسميًا 

على ما أذكر: 

"إلى املتهم بيان الصفدي

املركزي  البنك  إدارة  إلى  حضوركم  نطلب 

العراقي خالل أيام للبت في مخالفتكم للقوانني 

املالية العراقية"

الحيط  الحيط  يمشي  لطالب  كهذا  كتابًا  تخيلوا 

ويقول: يا رب السترة، في بلد قد يضيع فيه املرء 

بشربة ماء لسبب أتفه!

ب أخماسي بأسداسي بيني وبني نفسي، 
ِّ
رحت أقل

فال صلة مالية لي بأحد خارج العراق، وال داخله، 

وكل عاملي املالي هو ما ذكرته، وحتى دار اآلداب 

من  بيد  يدًا  الدينار  مئتي  قبضت  فقد  اللبنانية 

الدكتور سهيل إدريس في بغداد.

   ثم تجرأت أكثر وسألت بعض من أثق بهم قبل 

لي  تساؤالت  بني  اإلجابات  فتراوحت  ذهابي، 

أو أن ثمة تشابهًا في  ا يمكن أن أكون أخفيه،  عمَّ

مشكوك  جهة  من   
ً
ال محوَّ مبلغًا  لي  أن  أو  أسماء، 

فيهَا!

   فقلت أنا مطمئن فليس لدي ما أخفيه، والتشابه 

أن  يمكن  ال  لله  والحمد  اسمي  ألن  مستحيل، 

ثالث  احتمال  بقي  العراق،  في  أحد  مع  يتشابه 

أصابني بالرعب، ترى هل يكون قد حصل أمر ما 

 وأنا ال أدري.
ً
جعل جهة ما ترسل لي ماال

سأكون  وإال  ذهابي،  من  بد  ال  كان  الختام  في 

متهمًا مضاعفًا.

لكنني تساءلت أيضًا: ملاذا لم يقبضوا عليَّ طاملا 

لوال  التعامل  في  الرقيِّ  هذا  سرُّ  وما  متهم؟  أنا 

كلمة )املتهم(؟!

ذهبت إلى البنك املركزي، وأرشدوني إلى مكتب 

 أن أخفي 
ً
في أحد الطوابق العليا، وجلست محاوال

ضربات  تصاعدت  دوري  جاء  وعندما  ارتباكي، 

مقيدًا  قليل  بعد  سأخرج  نفسي  لت  وتخيَّ قلبي، 

وبمرافقة شرطي على األقل!

له االستدعاء، فوقف     دخلت، وسلمت، وقدمت 

ًا يده باسمًا بمودة، وقال: "حياك  ذلك املدير مادَّ

الله أستاذ بيان، ترى أنا معجب بشغلكم بمجلتي 

واملزمار، ويا هال بيك العراق بلدك طبعًا، تفضل 

اجلس بس أكو فد شغلة بسيطة"

لم يتأخر الرجل وبعد أن طلب لي النومي حامض 

الذي طلبته، قال:

"أستاذ جايتك مكافأة من سورية من مجلة أسامة 

شخصية،  رسالة  بظرف  الفلوس  دازينلك  بس 

أي  إرسال  فممنوع  عدنا،  ينكشف  طبعًا  وهذا 

املبلغ بسيط جدًا جدًا  الطريقة، وألن  بهذه  نقود 

وهو سبعني ليرة سورية تقرر االكتفاء بمصادرته 

 يتكرر."
َّ

وتنبيهك بأال

حت لذلك املدير الطيب أنني ال أنشر اآلن في 
َّ

   وض

التحرير  رئيسة  زوج  أن  األمر  مافي  وكل  سورية، 

املربد  إلى  جاء  الجندي  علي  الشاعر  حاتم  دالل 

عام 1978 وأصر أن يأخذ مني قصيدة لألطفال 

املبلغ   
ْ

فأرسلت زوجته!  طلب  على  بناء  األقل  على 

لتفاهته في رسالة شخصية، خاصة أن العالقات 

 1979 عام  انفرجت  قد  كانت  العراقية  السورية 

يوم جرت محاولة للوحدة الكاذبة بينهما.

دينارًا  تعادل  كانت  مكافأة  مني  ضاعت  لقد 

عراقيًا!      

بيان الصفدي

كنت طالبًا آخذ منحة شهرية 

مقدارها ثالثون دينارًا، ومكافأة 

شهرية من مجلتي واملزمار بدأت 

بأربعني دينارًا ولم تتجاوزها، 

لكن مكافأتي الشهرية من جريدة 

الجمهورية لحوالي العامني كانت 

75 دينارًا، وكنت أتقاضى على 

املادة املنشورة عشرة دنانير، لذا 

كنا ننظر –ككتاب- إلى الرسامني 

كرجال أعمال!! فواحدهم 

ينجز العديد من الصفحات، 

ويتقاضى عن الصفحة خمسة 

وعشرين دينارًا، لذا كثيرًا ما 

كان يتطوع )برجوازي ثقيل( 

ونبيل! كعلي املندالوي في جلسة 

فيدفع حسابي الذي قد يتجاوز 

الدينارين!


