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الزراعة تؤكد أمننا الغذائي بخير

القيسي: محاوالت وقف تجريف البساتين خجولة

طه حسين ــ "الشبكة"

سرمد رزوقي ــ "الشبكة"

يوسف المحسن ــ "الشبكة"

آية منصورــ "الشبكة"                   

كشف مدير عام دائرة التحّريات والتنقيبات في 

شلغم  عبيد  علي  والتراث  لآلثار  العامة  الهيأة 

أثري  قارب  الستخراج  حاليًا  تعمل  الهيأة  أن 

يقترب عمره من أربعة آالف عام، ُعثر عليه في 

املنطقة املحيطة بسور مدينة أوروك التاريخية 

تمهيدًا لنقله الى املتحف الوطني. وقال شلغم لـ 

واآلثار  والسياحة  الثقافة  "وزارة  إن  الشبكة"   "

التنقيبية،  البعثات  مع  جدي  بشكل  تواصلت 

بعد  للعودة  املطلوبة  التسهيالت  لها  وقدمت 

أن  مؤكدًا  كورونا."  جائحة  بسبب  االنقطاع 

التي  والترميم،  والصيانة  التنقيب  "أعمال 

تجري في مواقع باملوصل والديوانية والناصرية 

والنجف األشرف واملثنى وباقي املدن، أسفرت 

املهمة  األثرية  االكتشافات  من  العديد  عن 

والفريدة من نوعها في العالم."

التفاصيل في صفحة ٤٨

لألنظمة  العامة  الشركة  افتتحت 

اإللكترونية –مؤخرًا- ورشة جديدة لتجميع 

بأنواعها،  الحرارية  الكاميرات  وتصنيع 

الحرائق  أنظمة إلطفاء  الى تصنيع  إضافة 

اإللكترونية.

وأفاد معاون مدير قسم اإلعالم والعالقات 

لألنظمة  العامة  الشركة  في  العامة 

الصناعة،  وزارة  إلى  التابعة  اإللكترونية، 

مثنى صالح حسون، لـ "الشبكة، أن "شركته 

بأمن  املتعلقة  الصناعات  في  املتخصصة 

وزارة  مع  عقودًا  أبرمت  والدفاع،  املدن 

التي  منتجاتها  بجميع  لتزويدها  الداخلية 

املناسبة  وأسعارها  العالية  بجودتها  تتميز 

املنافسة للمنتجات العاملية".

من  تسعى،  "الشركة  أن  حسون  وأوضح 

أحدث  لتقديم  الورشة،  هذه  افتتاح  خالل 

واالتصاالت  املراقبة  مجالي  في  املنتجات 

ملساندتها  لها  دعمًا  األمنية  قواتنا  إلى 

اإلرهابية  العصابات  ضد  حربها  في 

اإلجرامية."

قال مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب الكعبي 

إن اإلنتاج الزراعي العراقي كفيل بتأمني األمن الغذائي، وهو جزء 

أساسي في حماية األمن العام في البالد واستقاللها.

عمل  فرص  وفر  الزراعي  القطاع  أن  "الشبكة"  لـ  الكعبي  وأوضح 

للتطوير   
ً
قابال واعدًا  قطاعًا  كونه  عن   

ً
فضال للمواطنني،  واسعة 

وتوفير فرص لجميع املستثمرين.

وأشار الكعبي الى أن ارتفاع اإلنتاج الزراعي العراقي دفع الوزارة 

الى إيقاف استيراد العديد من املنتجات الزراعية، وفي مقدمتها  

بيض املائدة والدجاج، ما يعكس التطور الذي بلغه املنتج املحلي.

معدالت  ورفع  الحيوانية  الثروة  دعم  على  تعمل  الوزارة  أن  وبني 

إنتاج األعالف، والحد من عمليات التهريب، بهدف تنمية الثروة 

الحيوانية، مشيرًا الى أن املحاصيل الستراتيجية حققت االكتفاء 

الذاتي منذ أعوام عدة، إذ بلغ إنتاج الحبوب أكثر من أربعة ماليني 

طن من بما يزيد عن حاجة البالد.

التفاصيل في صفحة ١٢

عليها،  إلنشائه  مواقع  ثالثة  الجديد  اآلثار  ملتحف  مكان  باختيار  مكلفة  لجنة  رشحت 

وهي: املوقع املخصص سابقًا إلنشاء دار األوبرا على نهر دجلة، وموقع قرب مطار بغداد، 

والثالث هو املوقع املقترح السابق في مطار املثنى.

وقال رئيس الهيأة العامة لآلثار والتراث ليث مجيد حسني لـ  "الشبكة" إن "مشروع إنشاء 

التقنيات،  بأحدث  ويدار  املعمارية،  الطرز  أحدث  وفق  سينشأ  الذي  الجديد،  املتحف 

يحظى بدعم كبير من الحكومة العراقية ملا له من أهمية في تحويل بغداد الى قبلة عاملية 

الثقافة  وزارة  من  املشكلة  اللجنة  تجتمع  أن  املقرر  ومن  اآلثارية".  بالسياحة  للمهتمني 

والهيئة العامة لآلثار وهيئة االستثمار مع رئيس الوزراء لتحديد مكان املتحف .

وصف املستشار في وزارة الزراعة، مهدي 

الحكومية  املحاوالت  القيسي،  ضمد 

بالخجولة، مبينًا  البساتني  لوقف تجريف 

تتناسب  وال  املخالفني،  لردع  تكفي  ال  أنها 

لتجريف  املستمرة  العمليات  وخطورة 

البساتني.

القانون  أن  "الشبكة"  لـ  القيسي  وأكد 

إال  بستان  أي  تجريف  يمنع  العراقي 

تكون  أن  شريطة  القصوى،  للضرورة 

أرضه جافة وغير صالحة للزراعة.

والتي  جرفت،  التي  البساتني  أن  وبني 

تابعة  كانت  وإن  تجريفها،  يستمر 

ألشخاص، إال أن تجريفها من قبلهم يعد 

انتهاكًا للقانون، إذ ليس من حقهم تحويل 

جنسها الزراعي الى سكني مطلقًا.

التجريف  عمليات  أن  الى  ضمد  وأشار   

بالغًا  ضررًا  ألحقت  للبساتني  املستمرة 

العمل  هذا  وراء  الدافع  أن  مبينًا  بالبيئة، 

تجزئتها  خالل  من  أرباح  تحقيق  هو 

وبيعها.

قارب أوروك سُيبحر 
في المتحف الوطني

البدء بتصنيع كاميرات حرار ية 
وأنظمة مراقبة

ترشيح ثالثة مواقع لمتحف 
اآلثار الجديد

طارق األعرجي ــ "الشبكة"



تجاوز املنتخب العراقي لكرة القدم الظروف القاهرة التي وضعه فيها االتحادان اآلسيوي والدولي 
وحّول ماحيك ضده إلى حافز للتحدي واالنتصار.

في ظل ضعف موقف اتحاد الكرة
هكذا رد العبونا على ظلم الفيفا

مجلة الشبكة
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بقرار  العراقيني  ابتهاج  من  أيام  فبعد   

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

وتحديد  مالعبنا،  عن  الحظر  برفع 

الحتضان  بغداد  في  املدينة  ملعب 

أمام  الحاسمة  الوطني  منتخبنا  مباراة 

كأس  تصفيات  ضمن  اإلماراتي  نظيره 

بقرار  الجميع  فوجئ   ،2022 العالم 

العراقية  الرياضة  بحق  ومبّيت  ظالم 

إلى  املباراة  بموجبه  نقلت  والعراقيني، 

ملعب امللك فهد في الرياض من دون أن 

باختيار  حتى  الفرصة  العراقيون  يمنح 

كما  عليه،  باللعب  يرغبون  الذي  امللعب 

تنص لوائح االتحادين الدولي واآلسيوي 

وأعراف الكرة، بذريعة الظروف االمنية 

التي يمر بها العالم والعراق، التي ال توفر 

األمان إلقامة هذه املباراة.

الجائر  القرار  هذا  تداعيات  وكشفت 

مستوى  على  عراقي  رياضي  ضعف  عن 

االتحاد، وحتى حكومة تصريف األعمال. 

بأصابع  ورياضيون  محللون  وأشار 

االتحاد  في  العراق  ممثل  إلى  االتهام 

العراقي  االتحاد  ورئيس  اآلسيوي 

وضعفه  مسعود،  الخالق  عبد  السابق 

عن  بالدفاع  مهامه  أداء  في  املبرر  غير 



الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

حق بلده املستلب دون أن يحرك ساكنًا، 

حسب مانشر في وسائل اإلعالم املرئية 

أمام  عاجزًا  مسعود  بدا  إذ  واملقروءة، 

الحقائق التي وضعها أمامه أحد مقدمي 

برامج الرياضة، الذي اتهمه بال مباالة 

واضحة في الدفاع عن حق بلده ألسباب 

ملهمة  يتصدى  عراقي  بمسؤول  تليق  ال 

وطنية.. حسب مقدم البرنامج.

والصواريخ  املسّيرات  كانت  وبينما 

لحد  املحايد،  البلد  تقصف  الحوثية 

اختاره  الذي  املوضوع،  هذا  كتابة 

 
ً
بديال اللقاء  إلجراء  اآلسيوي  االتحاد 

عن بغداد ألسباب أمنية، الذي ارتكزت 

ملوقع  إيران  قصف  على  الواهية  أسبابه 

في أربيل التي تبعد عن بغداد بنحو 400 

أرض  على  املتكرر  القصف  ليعري  كم، 

الواهية  األسباب  املحايد  امللعب  بلد 

للمستفيدين املعروفني من هذه الطبخة 

استغلوا  الذين  املاسخة،  الرياضية 

لحكومة  الطارئ  السياسي  الوضع 

الرياضي  فالجمهور  األعمال،  تصريف 

الصوت  ذهاب  من  مستغرب  العراقي 

اآلسيوي  االتحاد  انتخابات  في  العراقي 

لم  الذي  سلمان  الشيخ  مجموعة  الى 

موقفًا  منه  يلمسوا 

العراق  حق  على  التجاوز  تجاه  حقيقيًا 

، بإمكانية 
ً
الكروي، اآلن، وحتى مستقبال

معترف  "غير  بطولة  استضافة  ضياع 

العربي"، ال لسبب إال  الخليج  بها ككأس 

التمسك بذرائع الستمرار الحظر.

مع ذلك، فإن الجمهور العراقي أبى إال أن 

يكون شريكًا مع العبي املنتخب الوطني، 

مدرجات  مألوا  حني  القصة،  أبطال 

ملعب املدينة في رسالة احتجاج غاضبة 

الدولي  االتحادين  ضد  البيان  واضحة 

واآلسيوي. 

باملقابل، كان هذا الظلم حافزًا لالعبي 

الغيرة  استنهضوا  الذين  املنتخب 

اإلمارات  على  الفوز  فحققوا  العراقية 

الغنب  من  تاريخًا  يستحضرون  وهم 

ضدهم.

وبالعودة الى قرار االتحاد الدولي، فإذا 

على  الحظر  إلبقاء  الفيفا  تبرير  كان 

مالعبنا لدواٍع أمنية، فإن أعضاءه على 

اطالع تام بأن العالم كله فى وضع أمني 

من  العالم  في  بلد  اليخلو  إذ  مضطرب، 

أو  أو احتجاجية،  أمنية  مشكالت، سواء 

غيرها.

طبقنا  ما  وإذا 

الدول،  جميع  على  األمنية  املعايير  ذات 

املعايير  بذات  تتساوى  كافة  الدول  فإن 

األمنية.

اللبيب،  عن  اليغيب  الوقت،  ذات  في 

اآلمن  الوضع  حقيقة  والداني،  القاصي 

من  ومالعبه  العراق  في  واملستقر 

الدوري  بطوالت  إجراء  استقرار  خالل 

بدون  الكروية  ومنها  األلعاب،  بمختلف 

أية مشكالت أمنية أو غيرها. 

سياسة الكيل بمكيالني 

الرياضي  الجمهور  فإن  الواقع،  وفي 

استجابة  في  ما-  حد  -الى  متفائل  غير 

واآلسيوي  الدولي  االتحادين  من  سريعة 

تجاه املشكلة الحالية، والسيما أن لدينا 

إلقامة  محايد  بلد  اختيار  استحقاق 

العراقي  للمنتخب  الفاصلة  املباراة 

إقامتها  –ظلما-  املقررة  سوريا،  أمام 

ذات  في  معنا  تلعب  التي  اإلمارات،  في 

املجموعة،  يقابله، في ذات الوقت، ضعف 

تحركات االتحاد العراقي العقيمة، وهي 

 من خصم وحكم في الوقت 
ً
ترتجي حال

 جديدًا ضاعف 
ً
نفسه، وهو مارتب فصال

حدد  الذي  العراقي  املنتخب  معاناة  من 

في  سوريا  مباراة  ملعب  له 

بطاقة  على  ينازعه  الذي  البلد 

املعطيات  تشير  إذ  التأهل، 

املسربة إلى أن هناك تحركات 

الكواليس  في  تجري  مريبة 

تتأكد منها "مجلة  لم  وأنباء، 

عن  تتحدث  الشبكة"، 

لالعبي  وحوافز  مغريات 

تقدمهما  السوري  املنتخب 

إذا  للعراق  منافسة  جهات 

او  الفوز  في  نجحوا  ما 

التعادل على األقل.

قصة درجال 

أشار  آخر،  جانب  من 

وزير الشباب والرياضة 

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  ورئيس 

اإلعالن  منذ  أنه،  الى  درجال،  عدنان 

العراقي  املنتخب  مباراة  نقل  قرار  عن 

واإلمارات إلى أرض محايدة، قام بفتح 

قنوات اتصال مع جهات مختلفة، وأوضح 

أعلى  من  الدعم  "وجدنا  له:  تصريح  في 

ولدى  العراقية،  الدولة  في  املستويات 

الذين تواصلنا معهم من أصدقائنا في 

الدولي  االتحادين  في  الفاعلة  الدول 

العرب،  أشقائنا  من  وكذلك  واآلسيوي، 

وتفهم الجميع ما يمكن أن يسببه القرار 

وجماهيره،  العراق  على  كبير  ضرر  من 

الذين ال يستحقون أبدًا أن تتخذ بحقهم 

مثل هذه اإلجراءات.. حسب قوله."

يجدي  لن  االتحاد  مع  حديثه  فإن  ولهذا 

تشكله  الذي  الثقل  الى  بالنظر  نفعًا، 

أنها  والسيما  االتحاد،  في  اإلمارات 

الشيخ  وصول  في  الرئيس  الداعم 

رئاسة  الى  خليفة  آل  سلمان  البحريني 

االتحاد اآلسيوي.

اتحاد كرة  املوسوي، عضو  ويلفت أحمد 

الى  باسمه،  املتحدث  العراقي،  القدم 

الفيفا  رسالة  في  تناقضات  هناك  أن 

بالهجمات  مرة  القرار،  بررت  التي 

أخرى  ومرة  أربيل،  على  الصاروخية 

معرضة  العالم  دول  كل  إن  بالقول 

أن  الى  الواقع  يشير  فيما  لتهديدات، 

العراق أكثر أمنا من هذه الدول.

موقف حكومي 

وعلى غرار موقف االتحاد العراقي، فإن 

لم  القضية  هذه  من  الحكومي  املوقف 

بما  منه،  يؤمل  ماكان  مع  متناسبًا  يكن 

هذا  يبدو  وقد  الجمهور،  غضب  يهدئ 

الحكومة  أن  ماعلمنا  إذا  مبررًا  األمر 

أعمال  تصريف  حكومة  هي  الحالية 

ومشغولة بملفات سياسية معقدة، فيكون 

على  الحكومة  تجيب  أن  املنطقي  من 

الغنب  إليها  شكا  الذي  درجال،  رسالة 

الذي لحق بالكرة العراقية  بثالث كلمات 

وها بطريقة ودية"..   
ّ
فقط: "حل

وعلى أية حال، كان رد العبينا على هذا 

االتحاد  تحركات  من  وأوجع  أبلغ  الظلم 

العقيمة ورد الحكومة  الذي لم يتناسب 

او  بلسمًا  يشِف  ولم  األزمة،  ومستوى 

يداوي جرحًا. 

فإن  للطبع،  ماثلة  املجلة  تكون  وبينما 

سيكونون  التلفاز  شاشات  عبر  املاليني 

الحاسمة  املباراة  مع  موعد  على 

للمنتخب العراقي ضد منتخب سوريا في 

اإلمارات، واآلمال باتت كبيرة -باالتكال 

الله- وغيرة العبيا وتشجيع جمهور  على 

مثال  "وما  العالم  في  نظيره  قل  كروي 

العراق  ببلوغ  ببعيد"،  عنا  املدينة  ملعب 

الى  التأهل  بطاقة  لنيل  الحسم  مباراة 

نفاجأ  ال  أن  فيها  نامل  العالم،  كاس 

ت لنا سابقًا. مستقبال بما بيِّ
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أكثر من رسالة أكدها معرض بغداد الدولي، الذي نظمته وزارة الزراعة، 
في نسخته الثالثة عشرة، أهمها دعم املنتج املحلي، وقدرة العراق على 

تحقيق تقدم كبير يؤهله لنهضة زراعية كبرى، واالهتمام الدولي بالسوق 
العراقية، والرغبة بالتعاون واالستثمار في البالد، رسائل عكستها املشاركة 

الدولية في هذا املعرض.

العراق يتـــأهبالعراق يتـــأهب
 لنهضة زراعية كبرى   لنهضة زراعية كبرى  

شركة في أسبوع بغداد الزاعي128

سرمد رزوقي 

االكتفاء الذاتي

اللجنـة  رئيـس  الكعبـي،  طالـب  يقـول 

عـام  ومديـر  للمعـرض  التحضيريـة 

الزراعيـة،  للتجهيـزات  العامـة  الشـركة 

خـالل  مـن  سـعت،  الزراعـة  "وزارة  إن 

برنامجهـا السـنوي، الـى إقامة األسـبوع 

عـام،  كل  مـن  آذار  شـهر  فـي  الزراعـي 

والهـدف دائمـًا هـو لفـت أنظـار الجهات 

فـي  الزراعـة  قطـاع  أهميـة  الـى  املعنيـة 

تقـدم." مـن  يحققـه  ومـا  البـالد 

وأوضـح أن توفيـر األمـن الغذائـي للبلـد 

يعـد ركيـزة مهمـة لتحقيـق األمـن العـام 

 ،
ً
فيـه، من خـالل تأمـني سـلة الغـذاء أوال

وتوفيـر فـرص عمـل فـي املشـاريع التـي 

يجـري العمـل فيها بهـذا القطـاع املتعدد 

األوجـه.

وأشـار الكعبـي الى أن الـوزارة تعمل على 

تلـك  والسـيما  القطاعـات،  جميـع  دعـم 

التـي تحقق االكتفاء الذاتـي، فقد أوقفت 

اسـتيراد البيـض والدجـاج، مـا انعكـس 

إيجابـًا في تطويـر املنتج املحلـي. مضيفًا 

تقليـص  علـى  أيضـًا  عملـت  الـوزارة  ان 

الروتـني مـن خـالل منـح اإلجـازات مـن 

ملشـاريع  الحيوانيـة  الثـروة  دائـرة  قبـل 

الالحـم،  والدجـاج  والبيـض  الدواجـن 

وأيضـًا املجـازر ومعامـل األعـالف، وقـد 

واسـعة  نهضـة  الخطـوات  تلـك  حققـت 

خـالل السـنتني املاضيتـني ومـا قبلهمـا، 

فـي تطويـر املنتـج املحلـي وزيـادة إنتـاج 

والدجـاج. واللحـوم  البيـض 

التـي  املهمـة  الخطـوات  إلـى  ولفـت 

اتخذتهـا الـوزارة فـي الحـد مـن عمليات 

الحـدود،  علـى  والسـيطرة  التهريـب 

مشـيرًا الـى أن هنـاك توجهـًا وخطـوات 

بالثـروة  للنهـوض  اتخـذت  مهمـة 

. نيـة ا لحيو ا

 وأكـد أن العـراق نجـح فـي تأمـني السـلة 

السـتراتيجية  املحاصيـل  مـن  الغذائيـة 

لدينـا  أصبـح  إذ  عامـني،  او  عـام  قبـل 

اكتفـاء ذاتـي، فقـد أنتجـت الـوزارة -من 

ماليـني  خمسـة  نحـو  مزارعينـا-  خـالل 

وأربعمئـة ألـف طـن من الحبوب، سـوقت 

االكتفـاء  لتحقيـق  التجـارة  وزارة  الـى 

الـى  يحتـاج   الـذي  العـراق  فـي  الذاتـي 

أربعـة ماليـني طـن.

والشـركة  الزراعـة  وزارة  أن  الـى  ونـّوه   

تعمـالن  الزراعيـة  للتجهيـزات  العامـة 

علـى إقامـة معـرض دولي خـاص لآلالت 

الزراعيـة  واملسـتلزمات  واملعـدات 

لنقـل  العامليـة  الشـركات  مـع  بالتعـاون 

التكنولوجيـا الـى البـالد بمـا يسـهم فـي 

الزراعـي. الواقـع  تطويـر 

املـزارع  دعـم  موضـوع  يخـص  مـا  وفـي 

واملنتـج املحلـي، أشـار الكعبـي الـى كلمـة 

املعـرض  افتتـاح  عنـد  الزراعـة  وزيـر 

املجلـس  أن  أعلـن  الـذي  الزراعـي، 

سيسـعى  املقبلـة  الجلسـة  فـي  الـوزاري 

الـى إعـادة الدعـم إلـى وزارة الزراعـة، 

السـنتني  فـي  الدعـم  فقـدت  أنهـا  إذ 

عـدم  بسـبب  قلـص  الـذي  املاضيتـني، 

املوازنـة،  ضمـن  املاليـة  السـيولة  توفـر 

وكان لذلـك تأثيـره السـلبي علـى الواقـع 

الزراعـي، وعلـى املنتـج املحلـي، إذ أدى 

األسـعار. ارتفـاع  الـى 

دعـت  الزراعـة  وزارة  أن  الكعبـي  وبـني   

شـراء  قيمـة  رفـع  الـى  الـوزراء  مجلـس 
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 560 مـن  الحنطـة  مـن  الواحـد  الطـن 

ألفـًا الـى 750 ألـف دينار للطـن الواحد، 

التـي  العامليـة  األسـعار  ملواكبـة  وذلـك 

روسـيا  بـني  الحـرب  بسـبب  ارتفعـت 

وأوكرانيـا.

حضور دولي 

شـهل  املهندسـة  تقـول  جانبهـا،  مـن 

صالـح، املديـر املفـوض لشـركة )مجـد 

األعمـال( إلقامـة املعـارض واملؤتمـرات 

لألسـبوع  املنظمـة  الشـركة  الدوليـة، 

يقـام  الـذي  عشـر،  الثالـث  الزراعـي 

إن  الزراعيـة،  وزارة  مـع  بالتعـاون 

شـركات  مسـاهمة  شـهد  "املعـرض 

وإيطاليـا  وبلجيـكا  وإيـران  تركيـا  مـن 

عـن   
ً
فضـال ومصـر،  واألردن  وهولنـدا 

مشـاركة الشـركات العراقيـة، وقد وصل 

العدد اإلجمالي للشـركات املشـاركة الى 

128 شـركة في مختلـف االختصاصات، 

قاعتـني." علـى  موزعـة 

الرغبـة  ملسـت  أنهـا  صالـح  وأضحـت   

فـي  باملشـاركة  الـدول  ملختلـف  الكبيـرة 

باالسـتجابة  تمثلـت  املعـرض،  هـذا 

للتعـاون مـع العـراق ونقـل آليـات التطـور 

بلدانهـم. فـي  املوجـودة 

أنهـم،  صالـح  شـهلة  املهندسـة  وبينـت 

فـي  عملهـم  ينصـب  منظمـة،  كشـركة 

إلـى  املناسـبة  واألجـواء  الفـرص  توفيـر 

الزراعـة،  )وزارة  األطـراف  جميـع 

الشـركات، الفـالح العراقـي(، لاللتقـاء 

فيقـع  الفـرص  تطبيـق  أمـا  والتباحـث، 

املعنيـة. الـوزارات  عاتـق  علـى 

تقنيات الري

فيمـا يقـول مديـر عـام الشـركة العامليـة 

لصناعـة أنابيـب الـري بالتنقيـط أحمـد 

العاملـي : "نحن شـركة أردنية الجنسـية، 

لكننـا مسـتثمرون عراقيـون مقيمـون في 

األردن منـذ عـام 1996، نختـص بمجـال 

الري الزراعـي، ويعرف األردن بأنه ثاني 

أفقـر بلـد مائـي فـي العالـم، لذلـك نجـد 

والزراعيـة  الحديثـة  الـري  تقنيـات  أن 

بلـد شـحيح مائيـًا،  متطـورة جـدًا، ألنـه 

ويحتـاج الـى إدارة املـوارد املائية بصورة 

هنـاك،  شـركتنا  أقامـت  لذلـك  كفـوءة، 

حيـث نسـتخدم األنظمة وتصنيـع أنظمة 

 34 الـى  ونصـدر  كافـة،  بأنواعهـا  الـري 

دولـة مـن أهمهـا العـراق، كونـه بـدأ بعـد 

التقنيـة  هـذا  باسـتخدام   2003 عـام 

الفتـرة  هـذه  قبـل  أنـه  إذ  أوسـع،  بشـكل 

محـدود." بشـكل  يسـتخدمها  كان 

وأشـار العاملـي الـى أن  التغييـر املناخـي 

وانخفـاض  العـراق  فـي  امليـاه  وشـحة 

الـدول  مـن  الـواردة  امليـاه  مسـتوى 

الـوزارة  اهتمـام  الـى  أدت  املجـاورة، 

الـري  بأنظمـة  العراقـي  واملـزارع 

علـى  أنهـم  الـى  مشـيرا  بالتنقيـط، 

اسـتعداد لنقـل خبراتهـم وجهودهـم الى 

العـراق.

الـى  العراقـي  املـزارع  العاملـي  ودعـا 

واالعتمـاد  للميـاه،  األمثـل  االسـتخدام 

علـى التقنيـات الحديثـة للـري بعيدًا عن 

بصـورة  امليـاه  لتوفيـر  الجائـر،  السـقي 

الزراعـة  وزارة  علـى  وأن  وأمثـل،  أكبـر 

املسـاعدة  وتقديـم  الجهـود  تكثيـف 

الشـأن. هـذا  فـي  للفالحـني 

مجلـس  رئيـس  قـال  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

املنقـذ(  )شـركات  مجموعـة  إدارة 

محمـود الجبـاري، إن "شـركته هـي وكيل 

التركيـة  الشـركات  ملجموعـة  حصـري 

)فيـت سـفن( إلنتاج املفاقـس، وأقفاص 

وقـد  الدجـاج،  ووزانـات  الدواجـن، 

أسـهمت منتجـات الشـركات التركية في 

تنميـة قطـاع الدواجـن في العراق بشـكل 

خـاص."

 العتبة الحسينية 

مديـر  املعالـي،  أبـو  عـالء  محمـد  يقـول 

جنـاح العتبة الحسـينية: "شـاركت العتبة 

بمشـاريع  متمثلـة  املقدسـة،  الحسـينية 

القطـاع الزراعي، مزرعة فـدك للنخيل، 

وقسـم  الزراعيـة،  التنميـة  وقسـم 

املعـرض  هـذا  فـي  والتشـجير،  الزينـة 

بالدرجـة  الوطنـي  املنتـج  دعـم  بهـدف 

األولـى، ولتعريـف املواطنـني والفالحـني 

التـي  الحديثـة  بالتقنيـات  واملزارعـني 

فـي  الحسـينية  العتبـة  تسـتخدمها 

فـي  بالتنقيـط  الـري  ومنهـا  مشـاريعها، 

مزرعـة فـدك للنخيـل، وتقنيـات الـرش 

الشـهداء  سـيد  مزرعـة  فـي  املحـوري 

الزراعيـة،  التنميـة  قسـم  إلـى  التابعـة 

الحديثـة  التسـويق  طريقـة  الـى  إضافـة 

والتشـجير،  الزينـة  قسـم  يتبعهـا  التـي 

التـي  للـورود  الحديـث  التزيـني  وكذلـك 

وكمـا  بهـا،  املقـدس  الحـرم  تزيـني  يتـم 

املشـاركة  مـن  الغايـة  فـإن  معـروف  هـو 

بالشـركات  التعريـف  هـي  املعـرض  فـي 

املنتجـات." وعـرض  الخبـرات  وتبـادل 

واكـد أن مشـاريع العتبـة الحسـينية تعـد 

فـي  االسـتثمارية  املشـاريع  أهـم  مـن 

القطـاع الزراعي.  وتعـرض مزرعة فدك 

التمـور مـن مختلـف األصنـاف بأكثر من 

التمـور  أنـواع  أجـود  مـن  صنفـًا  تسـعني 

عـرض  وكذلـك  والعربيـة،  العراقيـة 

فسـائل البيـع املباشـر مـن تمـور البرحي 

بأسـعار مدعومـة، كما أن ألسـعار التمور 

الزراعـي  فـي األسـبوع  عروضـًا خاصـة 

، كذلـك هنـاك تعاقـدات علـى املسـتوى 

املحلـي لتسـويق منتجـات مزرعـة فـدك 

والتنميـة الزراعيـة بكميـات إنتـاج تغطي 

يعـرض  أيضـًا  فقـط،  املحليـة  السـوق 

منتجاتـه  الزراعيـة  التنميـة  قسـم 

الزراعيـة مـن الخضراوات التـي تنتجها 

الزراعيـة،  الحسـني  مدينـة  مزرعـة 

تضـم  دونـم،  ألـف  بنحـو  تقـدر  التـي 

أكثـر مـن مئتـي بيـت بالسـتيكي إلنتـاج 

الـى  إضافـة  واملحاصيـل،  الخضـراوات 

مشـاريع األسـماك التـي تنتجهـا مدينـة 

تمتلـك  التـي  الزراعيـة،  األحـرار  أبـي 

أكثـر مـن خمسـمئة دونـم مـن أحـواض 

والسـلفر،  الـكارب  لصنفـي  وبحيـرات 

الشـهداء  سـيد  مدينـة  تحتـوي  كذلـك 

ملحاصيـل  محوريـة  حديثـة  ري  ـات 
ّ

مرش

العلفيـة. واملحاصيـل  والشـعير  الحنطـة 

البصرة واملوصل

األكبـر  الحصـة  الزراعـة  لـوزارة  كانـت 

فـي  مديرياتهـا  بجميـع  املشـاركة  فـي 

املحافظـات. عن ذلك يقـول مدير زراعة 

زراعيـني،  مهندسـني  رئيـس  نينـوى، 

أحمـد عائـد قاسـم، مديـر قسـم الثـروة 

التحضيريـة  اللجنـة  ورئيـس  الحيوانيـة 

ملعـرض األسـبوع الزراعـي فـي املديريـة: 

اإلنتـاج  شـقني:  الـى  املديريـة  "تنقسـم 

األمـور  الحيوانـي،  واإلنتـاج  النباتـي 

مباشـرًا  ارتباطـًا  مرتبطـة  اإلداريـة 

الفنيـة، فيكـون  باملحافظـة، إمـا األمـور 

ارتباطهـا بالـوزارة، ولدينا خطة سـنوية 

لزراعـة املحاصيـل السـتراتيجية، إذ أن 

محافظـة نينـوى مـن أوائـل املحافظـات 

والشـعير،  الحنطـة  زراعـة  فـي  مسـاحة 

فلدينـا سـبعة ماليني دونم مـن األراضي 

الصالحـة للزراعـة، وفـي هذه السـنة بلغ 

مـن  دونـم  ماليـني  سـتة  منهـا  املـزروع 

هـذا  تميزنـا  وقـد  والشـعير،  الحنطـة 

العـام بزراعـة الـذرة الصفـراء لتسـهيل 

أمـور مربـي الثـروة الحيوانية واملواشـي، 

الدواجـن  تغذيـة  صناعـة  فـي  وكذلـك 

)البلـت(."

  وبـني قاسـم أن "نينـوى تتميـز بزراعـة 

مـادة الـرز بمسـاحة عشـرين ألـف دونم 

بمعصـرة  وكذلـك  مخمـور،  قضـاء  فـي 

ويجـري  بعشـيقة،  منطقـة  فـي  الزيتـون 

إنتـاج زيـت الزيتـون البكـر. أمـا فـي مـا 

يخـص الشـق الحيوانـي فإن لدينـا حاليًا 

360 مشـروعًا لفـروج اللحـم، ونسـتطيع 

الـى  نصـل  أن  اسـتطعنا  إننـا  القـول 

االكتفـاء الذاتـي على مسـتوى املحافظة، 

فقـد  املائـدة  بيـض  مسـتوى  علـى  أمـا 

وصـل اإلنتـاج الـى أكثـر مـن 33 مليـون 

 28 لدينـا  أن  كمـا  الشـهر،  فـي  بيضـة 

مدينـة  فـي  البيـاض  للدجـاج  مشـروعًا 

املوصـل، كذلـك لدينا مجزرة السـعدون 

النموذجيـة علـى مسـتوى العـراق، وليس 

وفـي  املحافظـة،  مسـتوى  علـى  فقـط 

اللحـوم البيضاء لدينا مـن اإلنتاج مليون 

ومئتـان وخمسـون ألـف دجاجـة شـهريًا، 

األسـعار،  ارتفـاع  سـبب  يخـص  مـا  أمـا 

العلفيـة." املـواد  غـالء  فبسـبب 

إعـالم  مديـرة  قالـت  جهتهـا،  مـن 

عبـد  سـماح  البصـرة  زراعـة  مديريـة 

محافظـة  منتجـات  "نعـرض  العالـي: 

والحيوانـي،  النباتـي  بشـقيها  البصـرة 

األسـماك  بإنتـاج  تتميـز  البصـرة  أن  إذ 

البحريـة، وبأنـواع كثيـرة منهـا )الهامور 

تتميـز  كذلـك  والزبيـدي(،  والنوبـي 

فـي  والسـيما  الحنـاء  بإنتـاج  املحافظـة 

مدينـة الفاو، ناهيك عن األنـواع الكثيرة 

مـن التمـور، كالبرحـي الـذي يعـد صنفًا 

مـن  العديـد  عرضنـا  كذلـك  تجاريـًا، 

املشـاريع التابعـة لـوزارة الزراعـة، منهـا 

مشـروع الزراعة النسـيجية وزراعة املوز 

السـاق." قصيـر 

تتميـز  البصـرة  أن  الـى  وأشـارت 

)النبـق(،  السـدر  بأصنـاف  أيضـا 

وكذلـك  والزيتونـي،  العرموطـي  منهـا 

فرصـة  املعـرض  أن  مبينـة  التفاحـي، 

الزراعيـة  منتجاتنـا  لعـرض  جيـدة 

ومنها األسـمدة العضويـة )الكومبوس(. 

ننكـر  أن  لنـا  يمكـن  ال  أنـه  وأوضحـت 

القطـاع  تواجـه  التـي  الكبيـرة  املعوقـات 

حلهـا  الـوزارة  مـن  ونأمـل  الزراعـي، 

الـذي  القطـاع،  لهـذا  الدعـم  وتقديـم 

حقـق نتائـج مهمـة ومتواصلـة فـي تأمني 

للبـالد. الغذائـي  األمـن 



وكيل وزير التخطيط،  الدكتور ماهر حمادي جوهان، استبعد احتمال تمرير قانون 
املوازنة املالية للعام الحالي، ألن ثمة مناخًا سياسيًا ال يساعد على تمرير هذا 

القانون، والسيما بعد قرار املحكمة االتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز 
في اإلقليم.

بغداد ـ طارق األعرجي

وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان:           

احتباس المناخ السياسي يصّحر  
قانون الموازنة المالية                    

ورجح جوهان تمرير قانون الطوارئ، الذي 

أمام  ووضعه  الوزراء  مجلس  عليه  صوت 

مجلس النواب.

أن  الشبكة"  "مجلة  مع  حوار  في  وأكد 

املوازنة  مع  للتعامل  القانوني  "اإلطار 

حكومة  أن  الى  يشير  االتحادية  العامة 

تصريف األعمال تعتبر كاملة الصالحيات 

باستثناء بعض األحكام الخاصة باملشاريع 

الستراتيجية ذات املدى البعيد، أو ما يؤثر 

على منظور الحكومة الالحقة بتوجهاتها." 

التوقيتات الزمنية                   
وأشار الى عدم وجود مانع قانوني لتقديم 

تصريف  حكومة  إلى  املالية  املوازنة 

املالية  وزارتي  أن  ذلك  ودليل  األعمال، 

وقت  في  اإلجراء  هذا  اتخذتا  والتخطيط  

لعدم  العبادي،  حيدر  الدكتور  حكومة 

–حينها-  املهدي  عبد  عادل  حكومة  إحراج 

البلد  أن  من  محذرًا  الزمنية.  بالتوقيتات 

فقد  وعليه،  التأخير،  من  املزيد  يحتمل  ال 

جرى –آنذاك- إعداد مسودة مشروع قانون 

الوزراء   مجلس  عليه  صوت  موازنة 

األعمال،  تصريف  فترة  خالل 

عن  النواب  مجلس  وأعلن 

إلى  املوازنة  إعادة 

تعديل  أو  مالحظة  أية  إلضافة  الحكومة 

أقرت   
ً
وفعال الحكومي،  البرنامج  ضمن 

بنود  معظم  –حينها-  املهدي  عبد  حكومة 

تلك املوازنة، وبذلك جرى اختصار الكثير 

من الوقت.

ورئيس  املالية  وزير  أن  الوزارة  وكيل  وأكد 

شكال   املوازنة،  ستراتيجية  إعداد  لجنة 

املوازنة  مسودة  أعدت  مصغرة  لجنة 

إجراء  بسبب  الحكومة  الى  رفعها  تم 

حكومة  الى  الحكومة  وتحويل  االنتخابات 

افتراضية،  بسقوف  أعمال  تصريف 

 3 الى  تصل  نفطية  صادرات  وبمعدل 

ماليني و500 ألف برميل وبسعر 60 دوالرًا 

صرف  وبسعر  لالرتفاع،  قابل  للبرميل، 

الحرص  مع  الواحد،  للدوالر  148دينارًا 

على أن تكون املوازنة مرنة، بمعنى تحديد 

سقف تخصيص أعلى بأدوات 

يل  تمو

استحصاله  يتم  ما  حسب  على  مقسمة 

من بيع النفط. أي أنه إذا جرى بيع برميل 

مالية  موارد  وتوفرت  دوالرًا   60 بـ  النفط 

األساسية  النفقات  تصرف  أساسية، 

املحددة، وإذا ارتفع سعره عن هذا السقف 

كمشاريع  إضافي  تمويل  بجدول  يخصص 

استثمارية  لخطتني:  وفقًا  الديون  وتسديد 

الى  حاكمة،  بفقرات  تتعلقان  وتشغيلية 

ممكن  سقف  أكبر  على  الحفاظ  جانب 

االستثمارية  للموازنة  التخصيصات  من 

يقارب  ما  الى  املسودة-  -وفق  ارتفعت  التي 

املاضي،  العام  عن  باملئة  الخمسني 

املحافظات  تخصيصات  في  والسيما 

الى  إضافة  واملجاري،  الصحة  ومشاريع 

الحماية  شبكة  دعم  الى  املسودة  توجه 

التموينية  البطاقة  ومفردات  االجتماعية 

وجميع الفقرات الداعمة للطبقات الفقيرة.

الحرب الروسية ـ األوكرانية
وَبني جوهان أن األحداث الدولية املتسارعة 

والتغيرات  األوكرانية  الروسية  والحرب 

الكبيرة التي طرأت على األسعار، والسيما 

إلعداد  الحكومة  دفعت  الغذائية،  املواد 

مشروع قانون طوارئ لدعم األمن الغذائي 

مجلس  قبل  من  أقر  والفقراء،  والتنمية 

الخاصة  النفقات  زيادة  يتضمن  الوزراء، 

من  املحاصيل  وشراء  التموينية،  بالبطاقة 

الفالحني، وغيرها. كما يحوي اإلنفاق على 

استمرار  لضمان  االستثمارية  املشاريع 

املشاريع الحرجة، إذ يجري توزيع الفائض 

القطاعات،  هذه  لدعم  النفط  أسعار  من 

البرميل  سعر  كان  إذا  أنه  ذلك  ومثال 

للبرميل،  دوالرًا   90 من  أكثر  النفط  من 

البطاقة  لدعم  الفائض  من  أجزاء  توزع  

رصيد  على  واإلبقاء  واملشاريع،  التموينية 

على  للمحافظة  املالية  لوزارة  احتياطي 

السوق عند حدوث أزمة مالية عكسية، وما 

على  والبقاء  تشغيلية،  مصاريف  ذلك  عدا 

أصل قانون اإلدارة املالية بنسبة 1 على 12 

الذي ال يتطلب زيادة. 

وشدد وكيل وزارة التخطيط على أن القانون 

املوازنات  على  مبالغه  تعتمد  الطارئ 

اإلضافية الحاكمة، أي الفائض عن أسعار 

النفط الحاكمة، إذ تحجز وتوزع كحصص 

بأن  اعتقاده  عن  معبرًا  اإلنفاق.  أبواب  بني 

قانون  عن    
ً
بديال سيكون  الطارئ  القانون 

املوازنة االتحادية، ويغني عنها، ويبعدنا عن 

قرار  مع  السيما  وحصته،  اإلقليم  مشاكل 

من  النفط  بيع  بإلزامه  االتحادية  املحكمة 

 مع االقليم، 
ً
جهة واحدة، الذي سبب إشكاال

وأعتقد أن جميع السياسيني سوف يبتعدون 

عن هذه الفقرة، والسيما مع وجود املشاكل 

الحل  يعد  )القانون(  أنه  إذ  الكبيرة، 

جاهزية  من  وبالرغم  أنه،  مؤكدًا  األمثل. 

االتحادية،  العامة  املوازنة  قانون  مسودة 

الوزراء  مجلس  على  تعرض  لم  إنها  إال 

وسيجري  عليها،  تردد  لوجود  للتصويت 

عليه  صادق  الذي  الطوارئ  قانون  عرض 

مجلس الوزراء على البرملان ألنه محدد، وال 

يدخل بالتفاصيل ويؤمن النفقات الجارية، 

التي  املبالغ  ويزيد  وغيرها،  كالرواتب 

تعنى بدعم املواطنني، والسيما أن القانون 

الطارئ وصل الى أروقة مجلس النواب من 

مجلس الوزراء.

سعر َصرف الدوالر                   
الدوالر،  صرف  سعر  تغيير  إمكانية  وعن 

سعر  في  تغيير  أي  أن  ماهر  الدكتور  أكد 

في  كبيرة  مشاكل  يسبب  سوف  الصرف 

الى  الوزارة  عمدت  إذ  املفاصل،  جميع 

آالف   7 من  أكثر  في  املشاكل  معالجة 

كما  الصرف،  سعر  رفع  بسبب  مشروع 

تخصيصات  في  اإلشكاالت  معالجة  تجري 

حدث  وإذا  وغيرها،  التموينية  البطاقة 

املشكلة،  ستتفاقم  أخرى  مرة  تغيير  أي 

ال  إذ  بالسوق،  الثقة  انعدام  الى  إضافة 

محسوب  غير  تغيير  أي  الى  العودة  يجوز 

إذا  عما  النظر  بغض  الصرف،  سعر  في 

جرى  إذ  سلبيًا،  أم  إيجابيًا  القرار  كان 

لكن  وغيرها،  واملشاريع  املوازنات  تعديل 

طالت  أنها  الصرف  سعر  تغير  في  املشكلة 

ذوي الدخل املحدود، الذين تعمل الحكومة 

منوهًا  الزيادة.  هذه  من  حمايتهم  على 

إيجابيات استقرار سعر  أن واحدًا من  إلى 

 2000 من  أكثر  تسجيل  الحالي  الصرف 

تفعيل  وإعادة  العام،  لهذ  جديد  مشروع 

العمل،  الرغبة في  وازدياد  املشاريع،  آالف 

شبه  كانت  التي  املنافسة  حجم  وارتفاع 

معدومة بسبب سعر الصرف السابق.
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نظام التقاعد في العراق ال يحمي املتقاعدين من تقلبات 
األسعار، على الرغم من أنه يعتمد كثيرًا في تمويله على 
موازنة الدولة، وهو يتكون من نظامني منفصلني يغطيان 

العاملني في القطاعني العام والخاص، والنظامان يتبنيان آلية 
الدفع املسبق مع الوقت،

مرتضى العزاوي*

ال يوفر ضمانات العيش الكريم

نظام غير مستدامنظام غير مستدام
بقانون ظالمبقانون ظالم

التقاعد..
العام  القطاع  تقاعد  إدارة  تجري  إذ 

التابعة  الوطنية  التقاعد  هيئة  بواسطة 

إلى وزارة املالية، بنظام يشمل املوظفني: 

في  الشهداء،  وعوائل  والعسكري  املدني 

القطاع  تقاعد  نظام  إدارة  تجري  حني 

والشؤون  العمل  وزارة  بواسطة  الخاص 

بسيطًا  جزءًا  يغطي  الذي  االجتماعية، 

جدًا من العاملني في القطاع الخاص.

هنالك  النظامني،  هذين  إلى  باإلضافة 

يتسلمون  متقاعد  املليون  قرابة  اآلن 

من  مباشر  بشكل  التقاعدية  رواتبهم 

للدولة،  العامة  املوازنة 

غالبيتهم من املتقاعدين 

وهو   ،2006 عام  قبل 

فيه  جرى  الذي  العام 

القطاع  تقاعد  نظام  إنشاء 

العام الحالي، ومن املفترض 

أن هذه املبالغ تنخفض بشكل 

سنوي.

قانون ملتقاعدي القطاع 
العام

اإلنفاق  نسبة  أن  من  الرغم  على 

الناتج  من   ٪6 تبلغ  التقاعد  على 

يعتبر  الذي  اإلجمالي،  املحلي 

العاملية، فإن نظام  بالقياسات  عاليًا 

 ٪45 سوى  يغطي  ال  الحالي  التقاعد 

البلد،  في  العاملة  القوى  مجموع  من 
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قبل سنتني، وكورونا في 
أوج نشاطه العدائي، 
كنت أقف في الصف 
الطويل  – املتباعد 
نسبيًا – أمام فرن 

الصمون، كان تسلسلي 
على ما أظن يحمل 
الرقم )١6(، وقد ال 

يأتي دوري إال بعد )٤0( 
دقيقة في الحد األدنى، 

صحتي املتعبة ال 
تعينني على االنتظار 

ملثل هذا الزمن الطويل، 
ولكن ما حيلة املضطر 
إال الصبر واالحتمال..

نــــواعــــم

حسن العاني

خارج أية حسابات، يفاجئني شاب في سن الرشد، يقودني من ذراعي، 

وقبل  أسأله،  أن  وقبل  ويايه[،  عمو  ]تفضل  يطمئنني  السلمي  وصوته 

أن تتضح الصورة ، تقدم بي الى مقدمة الطابور وأوقفني في الترتيب 

الثاني، حاولت االعتذار منه، ألنه ال يمكن ان آخذ مكان غيري، إال أنه 

ابتسم وقال لي ]عمو.. آني مثلك أحب النظام وأكره املخالفة.. لكن هذا 

منع  استطع  ولم  رأسه،  قبلت  مكانك[..  أروح  راح  وآني  مكاني  املكان 

نفسي من البكاء بصمت!!

إذا صدقت ذاكرتي، فهو عام )2013(، وعلى إحدى الفضائيات يسال 

تحكم  التي  العالقة  طبيعة  عن  خضر  ياس  الفنان  البرنامج،  مقدم 

خضر،  الفنان  رد  كان  جميل  أخالقي  إطراء  الغنائي..  الفني  الوسط 

العطار  قحطان  الفنان  زاره  يوم  واقعية  بحكاية  اإلطراء  هذا  وعزز 

وعرض عليه أن يؤدي أغنية معدة له.. ]ألنني رأيت – الكالم للعطار – 

 وأبدع 
ً
أن هذه األغنية أقرب الى خامة صوتك[، وأداها ياس خضر فعال

فيها..

)العراقي( قحطان آثر غيره على نفسه، وقدم املوضوعي على الذاتي، 

 لألمانة األخالقية وهو يروي حكاية 
ً
و)العراقي( ياس خضر كان مثاال

زميله باعتزاز.. 

دور  جاء  الشذر،  مظفر  الدكتور  املرحوم  العيون،  طبيب  عيادة  في 

مراجع عجوز، دفع نصف أجور )الكشفية( لسكرتير الطبيب، وأخبره 

بأنه ال يمتلك غير هذا املبلغ، أحد املراجعني )غمز( بعينه للسكرتير، 

الكشفية اآلخر.. وعندما  وفهمنا من الحركة أن الرجل سيدفع نصف 

دخل العجوز غرفة الطبيب، تقدم الرجل من السكرتير وأعطاه أجور 

الفحص كاملة، وطلب منه، برجاء مهذب، أن يعيد للعجوز املبلغ الذي 

اعتزازًا  امتألنا  الطبيب قرر عالجه على حسابه..  بأن  ويخبره  دفعه، 

بالرجل، لكن شعور االعتزاز بعراقيتنا كان أعظم حني فوجئنا بالطبيب 

له  يعيد  أن  السكرتير  من  يطلب  ثم  الغرفة  مغادرة  على  مريضه  يعني 

املبلغ ويذهب معه الى الصيدلية لشراء العالج على حسابه..

اجرة  له  ودفعت  شكرته  املنزل،  الى  )التاكسي(  سائق  أوصلني  حني 

الطريق، ربما هي نصف ساعة مضت على مغادرته حني طرق أحدهم 

الباب.. إنه السائق نفسه، سلمني جهاز راديو صغير ال أدري كيف سقط 

الى  يدي  مددت  ثم  يستحقه،  ثناء  عليه  أثنيت  السيارة..  في  يدي  من 

فلوس  تنطيني  ستاد  عيب  ]مو  لي  قال  مبلغ  أي  أخرج  أن  وقبل  جيبي، 

على أمانتي؟![ وانطلق بمركبته...

عراقيون

في  العاملني  من  هم  غالبيتهم  الذين 

حاليًا  عديدهم  والبالغ  العام،  القطاع 

قرابة الثالثة ماليني مساهم .فيما يبلغ 

عدد املساهمني في نظام تقاعد القطاع 

وهم  فقط،  ألف   200 نحو  الخاص 

يمثلون 4٪ فقط من مجموع العاملني في 

خمسة  عديدهم  البالغ  الخاص  القطاع 

ماليني عامل حاليًا، وال يوجد لحد اآلن 

خاص  اجتماعي  ضمان  أو  تقاعد  نظام 

باألعمال الحرة والكسبة.

نظام غير مستدام
وباإلضافة إلى نسبة التغطية املنخفضة 

الحالي  التقاعد  نظام  فإن  للعاملني، 

:أن  أهمها  جدًا  صعبة  تحديات  يواجه 

ماليًا،  مستدام  غير  الحالي  النظام 

املساهمني  من  املالية  اإليرادات  أن  إذ 

تغطي  ال  والحكومية(  )الشخصية 

آخر  فحسب  كافة،  التقاعدية  الرواتب 

البنك  متخصصي  من  صادر  تحليل 

فإن  املالية،  وزارة  مع  بالتعاون  الدولي، 

من  سيعاني  العام  القطاع  تقاعد  نظام 

العجز بحلول عام 2025، و بالتالي زيادة 

-املنهكة  العامة  املوازنة  على  االعتماد 

ما  التقاعدية،  الرواتب  لتغطية   -
ً
أصال

يعني -عمليًا- أخذ األموال من القطاعات 

والبنى  والصحة  الكهرباء  مثل  األخرى، 

التحتية واألمن لتغطية هذه النفقات.

قانون ظالم
يالحظ غياب العدالة في نظام التقاعد 

كبيرة  مساواة  عدم  ينتج  الذي  الحالي، 

العام  القطاعني  في  العاملني  بني 

متقاعدي  دعم  يجري  إذ  والخاص، 

تصل  جدًا  سخية  بمبالغ  العام  القطاع 

إلى  150٪ باملقارنة مع متقاعدي القطاع 

الخاص الذين ال يتم دعمهم إطالقًا.

آلية  وجود  عدم  من  النظام  ويعاني 

التطورات  مع  الحالي  النظام  لتكييف 

يعرض  ما  والنقدية،  االقتصادية 

قوتهم  خسارة  خطر  إلى  املتقاعدين 

الشرائية عند ارتفاع معدالت التضخم.

يستند  الحالي  التقاعد  نظام  أن  كما 

 2014 عام  املشرع  التقاعد  قانون  إلى 

ال  قانون  وهو   ،2019 عام  عليه  واملعدل 

يحترم أبسط مبادئ تصميم الصناديق 

التقاعدية.

علمًا أنه كان هنالك مشروع قانون مقترح 

املالية،  ووزارة  التقاعد  صندوق  من 

واملؤسسات  الدولي  البنك  بمساعدة 

املوافقة  حصلت  املتخصصة،  العاملية 

عليه في مجلس الوزراء عام 2016 لكنه 

بسبب  النواب  مجلس  في  النور  ير  لم 

السياسية  لألحزاب  السلبي  التنافس 

والخوف من ردود األفعال الشعبية.

حلول: 
هذا  لتعديل  مقترحات  جملة  هناك 

قانون  تعديل  مقدمتها  في  النظام، 

النظر في نسبة  الحالي وإعادة  التقاعد 

وإعادة  واملساهمات،   االستقطاعات 

فرز املستحقني ومعالجة موضوع ازدواج 

الفئات، وذلك  التقاعدي لبعض  الراتب 

االستدامة  يوفر  قانون  إلى  للوصول 

املالية والعدالة االجتماعية لجميع فئات 

الشعب، وذلك بإعادة هيكلة فورية لهيئة 

التقاعد  وصندوق  الوطنية  التقاعد 

لضمان  وذلك  املعدل،  القانون  ضمن 

وحماية  للصندوق  املالية  االستدامة 

مستقبل املتقاعدين.

أموال  استثمار  إعادة  أيضًا  املهم  ومن 

التي  الداخلية،  املشاريع  في  الصندوق 

تنمية  أجل  من  املضمون  بالربح  تتميز 

العقبات  ملواجهة  الصندوق  قدرات 

صندوق  تمكن  آلية  ووضع  املستقبلية، 

معدالت  ارتفاع  مع  التكيف  من  التقاعد 

املتقاعدين  قدرة  يحمي  ما  التضخم، 

الشرائية بما يضمن العيش الكريم لهم.

حديثة  برامج  توفير  ضرورة  كذلك 

استنادًا الى تجارب البلدان حول العالم 

لشمول فئات أكبر من العاملني والكسبة 

في نظام تقاعد القطاع الخاص.

*باحث اقتصادي
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الشاعر والمترجم 

شاعر ومترجم، ال يترجم ٕاال ما يتواءم مع مزاجه في القراءة املتنوعة في الرواية او الشعر او النقد، 
يؤمن بأن أهم تحد يواجه الشعر هو مشكلة عزوف الجماهير عنه. انه سهيل نجم، املولود في بغداد 

عام 1956، الذي اصدر اربعة دواوين شعرية: )فض العبارة(، عن دار الكنوز االدبية في بيروت 
عام1994، و)نجارك ايها الضوء(، عن دار نينوى في دمشق عام 2002، و)ال جنة خارج النافذة( عن 

دار الشٔوون الثقافية عام 2008، و)فردوس اسود( عن دار الجمل عام 2015.
حوار: علي السومري                       

اإلنسان 
بحاجة دائمة 
الحديث لسحر الشعر الشعري  النص  في  بنيوية 

نخبويته،  وهي  الشعراء،  بعض  عند 

التلقي  على  يستعصي  الذي  والغموض 

بسبب الجنوح إلى الشكلية. لربما تكون 

كتب  ما.  حد  إلى  عاملية  مشكلة  هذه 

إنكلترا،  في  الستينيات  شعراء  ٔاحد 

ٔاغلب  "إن  ميشيل:  ٔادريان  الشاعر  وهو 

ٔاغلب  ن 
ٔ
ال الشعر  قراءة  هجروا  الناس 

الشعر هجر الناس." لقد ٔامست مسٔالة 

السائدة في  العربي هي  الشعر  نخبوية 

ٔاوساط كثيرة من املثقفني والشعراء. 

رٔايي  كله،  سبق  مما  الرغم  على 

املتواضع هو ٔان ثمة ٔاصواتًا استطاعت 

يبتعد  متميز  شعري  ٔاسلوب  إيجاد 

االنزياحات  إغراءات  على  االتكاء  عن 

في  قليلني-  -غير  شعراء  ثمة  اللفظية، 

العراق والعالم العربي اليوم استطاعوا 

جديدة  ٔاساليب  ذات  نصوص  إبداع 

 تستطيع بقوة ٔان تالمس الواقعني، 
ً
فعال

وعمق  ببساطة  واالٕنساني،  الحياتي 

منصات  ٔان  ؤاظن  نفسه،  الوقت  في 

التواصل االجتماعي لها دور إيجابي في 

اختلفت  وإن  الناس  إلى  الشعر  تقريب 

املستويات.

 *

نقاشات  في 

كثيرة مع ٔاصحاب دور النشر 

وباعة الكتب، نسمع عن ضعف االٕقبال 

على كتب الشعر، ما السبب برٔايك؟

التردي  مشكلة  في  القول  ٔاسلفت   -

ومشكلة  ناحية،  من  عمومًا  الثقافي 

عمال الشعرية التي تغالي في 
ٔ
نخبوية اال

ٔاخرى.  ناحية  من  الشكل  على  التركيز 

ثمة من يشير إلى ٔان اللوم يقع على كسل 

املنبري  الشعر  على  تعود  الذي  املتلقي 

الصارخ نوعًا ما. وعليه فإن لدينا حاجة 

الهامس  الحديث  الشعر  تقريب  إلى 

الذي ال يمنح نفسه بسهولة. ٔاريد القول 

تقع  والتوصيل  التواصل  مسٔوولية  إن 

واملتلقي،  الشاعر  من  كل  عاتق  على 

الحال  تحتم  مستمعًا،  ٔام  كان  قارئًا 

على الشاعر واملتلقي االجتهاد لتضييق 

التمكن  الشاعر  على  بينهما.  الفجوة 

عدوى  نقل  يستطيع  كي  ٔادواته  من 

مثلما  املتلقي،  إلى  االٕبداعية  الروح 

ٔان يشحذ قدرة االستقبال  املتلقي  على 

لديه لفك الشفرة، غير امللغزة، ويتمثل 

عندما  الشاعر.  من  الشعرية  الطاقة 

تنجح هذه الثنائية 

القارئ  سيذهب  املتقابلة 

سيجد  ٔانه  متيقنًا  الشعر،  عن  للبحث 

والوجداني  الروحي  الغذاء  لذة  فيه 

الذي يعينه على مصاعب الحياة.

الحركة  إن  يقول  من  مع  تتفق  هل   *

اللحاق  العراق عاجزة عن  النقدية في 

بغزارة ما ينتح في السرد والشعر؟

إرهاصات  كشف  في  دوره  للنقد   -

وهو  والسردية،  الشعرية  النصوص 

وللمبدع  للقارئ،  كبيرة  خدمة  يقدم 

ٔايضًا. حري بالناقد التحلي بالشجاعة 

يقوم  مثلما  االٕخفاقات،  لفرز  النقدية 

في  األسلوبية  االبتكارات  تبيني  في 

الشكل والداللة، وفي تحليل النص وفك 

فيه.  االٕبداع  مستويات  وبيان  شفراته 

ومع ٔاهمية الدراسات النظرية النقدية 

الدراسات  إلى  كبيرة  حاجة  ثمة 

تواكب  تكاد  ال  قليلة  وهذه  التطبيقية، 

وسع  ما  هذا  ولعل  املبدعون،  ينتجه  ما 

روايات:  بينها  من  عدة،  كتبًا  ترجم 

و)القديس  والزنبقة(،  )الثعبان 

كازنتزاكيس،  لنيكوس  فرانسيس( 

هيوز،  لتيد  رض( 
ٔ
اال على  و)السقوط 

ميللر،  لهيليس  القراءة(  و)ٔاخالقيات 

جوزيه  لـ  املسيح(  يرويه  و)االٕنجيل 

مفارقة  سعيد:  )إداورد  و  ساراماغو، 

الهوية( لـ بيل ٔاشكروفت وبال ٔاهلواليا، 

فيرن  لـ  التراحم(  إلى  العنف  و)من 

مشترك  كتاب  وهو  ريديكوب،  نيوفيلد 

مع املترجم مصطفى ناصر. 

من  مترجمة  ٔاخرى  كتب  إلى  إضافة 

والنقد  الشعر  في  وإليها،  االٕنكليزية 

دبي والرواية والفكر والفلسفة. 
ٔ
اال

سهيل نجم.. نسلط الضوء على منجزه 

االٕبداعي من خالل هذا الحوار:

التحدي األكبر

العراق،  في  الشعر  حركة  تقيم  *كيف 

االجتماعي  التواصل  مواقع  ٔاثرت  وهل 

وشيوعها على جودته؟

هي  الشعر  حركة  تواجهه  تحد  ٔاهم   -

مشكلة عزوف الجماهير الواسعة عنه، 

الثقافي  التردي  في  ٔاسبابها  لها  وهذه 

 
ً
العام، واالجتماعي – السياسي، فضال

إذ  عمومًا،  القراءة  في  مية 
ٔ
اال ٓافة  عن 

املتفشية  الثقافية  مية 
ٔ
اال هنالك  أن 

اليوم. لكن البد من االٕشارة إلى مشكلة 

سهيل نجم:
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عن دار ٔابجد في بابل، وثمة إصدارات 

املكتبات  رفوف  إلى  طريقها  ستجد 

قريبًا جدًا، ٔاولها كتاب "حرب في جنة 

عدن" بطبعة ثانية ٔايضًا، وهي مذكرات 

فيها  يتحدث  روزفلت،  كيرمت  كتبها 

كان  عندما  العراق  في  ٔايامه  عن 

ولى، 
ٔ
اال العاملية  الحرب  ٔاثناء  ضابطًا 

وهذا الكتاب سيصدر عن دار شهريار، 

ترجمة  لي  ستصدر  نفسها  الدار  وعن 

زجاجة"،  في  كسفينة  "حزين  كتاب 

"تشارلس  لـلشاعر  شعرية  مختارات 

الصديق  مع  باالشتراك  سيميك" 

عن  لي  ستصدر  كما  النصار.  محمد 

"االٕنقاذ  كتاب  ترجمة  الرافدين  دار 

لنيكوس  فكرية  تٔامالت  وهو  االٕلهي" 

 عن ذلك بني يدي 
ً
كازنتزاكيس. فضال

االنتهاء  ٔاوشك  ترجمية  مخطوطات 

منها قريبًا، وكذلك مخطوطة لديواني 

الشعري الخامس.

مرحون بثياب ناحلة

 
ُ

نحن

 بالتراِب
َ

املرحني

 على الشفاه
ٌ

ٔاغانينا طرية

بينما نحمل ٔاوزاَر حروٍب ليست لنا.

 جباَه بيوِتنا 
ُ

صوُرنا تزين

 السوِد
ُ

وتلك اليافطات

 بالحننِي
ٌ

وهذه صوُر عشيقاِتنا مبللة

واملوت.

 هنا،
ُ

 غاَب الوقت
ً

كم مرة

 عن الدوراِن،
ُ

رض
ٔ
ت اال

َّ
 كف

ً
كم مرة

حى لنا دمًا ٔاصفَر
ُ

 الض
َ

 بات
ً

كم مرة

سلحة. 
ٔ
 على متوِن اال

ُ
يسيل

ً
هبطنا إلى السراِب عشية

 من ٔاصدقائنا الذين
َ

نلملم الحكايات

تحت التراِب

 القبوِر.
َ
بينما ينظرون إلينا عبَر نوافذ

 الواشني افترستنا
ُ

عيون

فُعدنا ٔادراَجنا إلى الالرجوع.

تٓاخينا ؤاكياَس الرمِل من قبِل

القمُر  يكتمل  ٔان 

حجرًا ويسقُط

على رٔووِسنا في الفجِر

ساعة تٔاخرنا عن واجبنا السحري

ِبنا،
ْ

 من جد
َ

رض
ٔ
وسقينا اال

قنا ٔارواَحنا على ٔادواِت االستفهاِم 
ّ
عل

ناٍر  من  لعالٍم  ُحراسًا  تسّربنا  حتى 

جليدية.

نا العسكرَي بالعطالِة
َ

جرحنا وقت

عن  ُأخرى   
ٌ

جديدة  
ٌ

حكاية البهاُء  حيث 

بد الفاني
ٔ
اال

املكاتِب  على  تتكالُب   
ُ

جيال
ٔ
اال وحيث 

الغريبة.

 ٔابناء التراِب
ُ

نحن

الضباط  مالجئ  حفرنا  بٔايدينا 

..
ً

محصنة

ونمنا في العراء.

دب 
ٔ
اال بني  إليها  ٔاشرت  التي  الفجوة 

والتلقي.

متعة خاصة

الدافع  ما  الترجمة،  عن  لنتحدث   *

الذي يجعلك تفضل كتابًا على ٓاخر من 

ٔاجل ترجمته؟

ترجمة  على  ٔاعكف  ٔان  النادر  من   -

ما  ٔاترجم  التكليف.  طريق  عن  كتاب 

املتنوعة  القراءة  يتواءم مع مزاجي في 

وحني  النقد.  ٔاو  الشعر،  ٔاو  الرواية،  في 

ٔاو  كتاب  ٔاو  مادة  قراءة  في  ٔاستمتع 

هذه  بنقل  نزوع  لدي  يتولد  قصيدة، 

إلى القارئ، فهناك متعة خاصة  املادة 

حني ٔارى ٔانني تمكنت من توصيل النص 

ذلك  ؤاثناء  مقبول،  بنجاح  جنبي 
ٔ
اال

ٔاشعر كٔانني ٔاقوم برحلة، غالبًا ما تكون 

شاقة، لكنها توفر لي درسًا جديدًا في 

كشف الجماليات واالٕشارات االٕبداعية 

في النص، تمامًا مثلما ٔاشعر بذلك ؤانا 

ٔاكتب نصي الخاص.

اليوم  الزمن  إن  يقول  من  تٔويد  هل   *

زمن الرواية ال الشعر؟ 

وكتب  كثيرًا،  السٔوال  هذا  يتردد   -

الحياة  في  الشعر  موت  عن  كثيرون 

نعيش  قد  إننا  القول  يمكن  املعاصرة، 

والتحوالت  التقلبات  عصر  في  اليوم 

ما  الكبيرة،  واالجتماعية  السياسية 

بالحدث  ٔاكثر  االهتمام  يستدعي 

والرواية  وتطوراته،  وسردياته 

التحوالت،  هذه  رصد  على  قدر 
ٔ
اال هي 

الجاذبية  –بالنتيجة-  لها  صارت  لذا 

الحقيقة  لكن  الشعر.  على  املتقدمة 

يلغي  ٔان  له  يمكن  ال  ٔادبي  جنس  ٔاي  ٔان 

فيما  التنافس  يحدث  قد  نعم،  غيره، 

في  منهما  واحد  يطغى  وقد  بينها، 

لكن  التاريخية،  املراحل  من  مرحلة 

بالطبع  تختلف  للناس  النفسية  البنية 

يمكن  ال  ومثلما  ٓاخر،  إلى  شخص  من 

تفاصيل  في  السرد  عن  االستغناء 

ٔايضًا   
ً
فعاال الشعر  دور  يكون  حياتنا، 

بشحناته  االٕنسانية  الروح  دعم  في 

التي ال يمكن للسرد ٔان يوفرها، ويبقى 

الشعر  قوة  إلى  دائمة  بحاجة  االٕنسان 

في سحريته وتٔامالته.

عزلة إجبارية

* هل  يعيش املثقف العراقي حقًا محنة 

خاصة، تسلبه هويته من جهة، ووظيفته 

التنويرية في املجتمع من جهة أخرى؟

عن  غربة  يعيش  العراقي  املثقف   -

مع  تواصله  لضعف  التنويرية  وظيفته 

خرين، وهذا الضعف سببه محدودية 
ٓ
اال

القنوات التي توصله إليهم، لذلك يعيش 

االقتراب  حاول  فمهما  إجبارية،  عزلة 

االستقبال،  في  واهنة  حلقة  ثمة  يجد 

هنالك سعي مقصود واضح للتجهيل 

كيز  لتر ا و

لرمزية  تابعًا  االٕنسان  يكون  ٔان  على 

التحاور  ٔابواب  غلق  تحاول  بعينها 

تحوز  وحدها  ٔانها  اعتبار  على  والجدل 

طوق  يحمل  سواها  ٔاحد  وال  الحقيقة، 

وشلل  تعطيل  هناك  كان  إذا  النجاة. 

كانت  وإذا  الحر،  للتفكير  متعمدان 

تمنع  وقعقعة  عالية  جدران  هنالك 

له  فكيف  صوته،  توصيل  من  املثقف 

املزعوم؟  التنويري  بواجبه  يقوم  ٔان 

مراحله  في  التعليم  مستوى  إلى  انظر 

إلى  استمع  يتداعى،  وكيف  كافة 

حوله  من  الصارخة  العالية  صوات 
ٔ
اال

يحتاج  االٕعالم.  ومنصات  املنابر  في 

معقولة  ديمقراطية  ٔاجواء  إلى  املثقف 

ٔاجواءه  ويخلق  صوته  يوصل  كي  وٓامنة 

الفكري  واالحتكاك  بالحوار  الخاصة 

منطقة  إلى  يفضيا  ٔان  من  البد  اللذين 

هو  ملا  الصحيحني  والفهم  االستيعاب 

حولنا لنتمكن -في النهاية- من مواكبة 

الحضارة.

* ما جديد سهيل نجم؟

كتاب  ترجمة  هو  لي  صدر  ما  ٓاخر   -

ثانية، كتبها  "ملحمة جلجامش" بطبعة 

ميركي 
ٔ
اال والباحث  الشاعر  شعرًا 

ميسن،  هربرت 
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))خذوه الى بصرتِه إلى شوارعها/ طوفوا 

ينسها/  لم  من  تتذكر  لعلها  أزقتها  في  به 

طفولته/  شوارع  ستزهر  هناك/  به  طوفوا 

ويخضر لون قصائده/ وتتلون مخطوطاتها 

البصرة/  شاعر  القصبة/  شاعر  /إنه 

شاعر الغربة/ شاعر العراق الخطاط /إنه 

ثراك/  طاب  الصكار/  اإلنسان/  اإلنسان 

لن ننساك.../ صديقك محمد الكحط((.

من  تمحى  ال  انطباعات  الصكار  ترك 

الذاكرة بدفئه ومشاعره ووفائه للصداقة، 

شفاف  إنه  اآلخرين،  مع  تعامله  وجمالية 

إنسانًا  ليس  فهو  غض،  فراشة  كجنح 

عاديًا، بل مناضل ومثقف موسوعي وفنان 

عالقاته  في  حتى  عديدة،  مجاالت  في 

وبسعة  وبفنه  بدفئه  تشعر  االجتماعية 

الثامنة  رحيله  ذكرى  في  ونحن  ثقافته، 

نقف بخشوع الستذكاره.

املقدادية  في   1934 عام  الصكار  ولد 

البرتقال  بلد  من  انتقل  ثم  )شهربان(، 

البصرة  مدينة  الى   1947 عام  والقداح 

فيها،  وترعرع  نشأ  التي  النخيل  مدينة 

املختلفة  املجاالت  في  نتاجاته  أول  وظهر 

الخط  وكذلك  وشعر،  وفن  صحافة  من 

وظل  ذلك،  وغير  واملسرح  والزخرفة 

في  تزوج   ،1957 عام  حتى  البصرة  في 

البصرة وسجن فيها أيضًا. 

أول قصيدة 

افتتح في البصرة مكتبا عام 1955 للخط 

للخط  صكار  )ستديو  سماه  والرسم 

وكتابة  الفكاهات  بنشر  وبدأ  والرسم(، 

وأبدع  والحر  العمودي  بشكليه  الشعر 

التي  األول  حلمه  البصرة  فكانت  فيهما، 

"إن البصرة هي مدينة األوائل  قال عنها: 

وأول  قصيدة  أول  ففيها  األوائل،  وسيدة 

عمل  وأول  أنشرها  فكاهات  وأول  قصة، 

املسرح،  على  لي  تمثيل  وأول  مسرحي 

في  كتاب  وأول  املسرح،  في  إخراج  وأول 

وأول  اعتقال  وأول  حب  وأول  الصحافة، 

األوائل."  سيدة  فهي  سياسية،  محاكمة 

حاضرة  البصرة  تكون  أن  غريبًا  فليس 

في مجمل أعماله وإبداعاته الحقًا، ابتداء 

من أول مجموعة شعرية صدرت له بعنوان 

بمجموعة  مرورًا   ،1962 عام  "أمطار" 

 ،1968 عام  املاء"  سورة  في  "برتقالة 

أعماله  في  وتأثيراتها  بآثارها  ونشعر 

الخط.  في  ولوحاته  التشكيلية  الفنية 

إصدار  في  أسهم  الصحافة  مجال  وفي 

الخواطر،  نّواس،  أبو  التالية:  الصحف 

جفجير البلد، والحصون.

هجرة إلى سوريا فأخرى لباريس

ألسباب  سوريا  الى  لجأ    1957 عام  في 

عمل  التي  دمشق  في  وأقام  سياسية، 

واحتفظ  قرطانية،  حارة  في  معلمًا  فيها 

باملرسوم  الخاص  أرشيفه  في  الصكار 

الرئيس  توقيع  يحمل  الذي  الجمهوري 

بتعيينه  القوتلي  شكري  األسبق  السوري 

سورية،  ليرة   150 مقداره  براتب  معلمًا 

تموز   14 ثورة  بعد  العراق  إلى  وعاد 

في  مرسمًا  له  افتتح  بغداد  في   ،1958

ومن  )ناب(،  أسماه  الجمهورية  شارع 

داخل هذا املكتب بدأت رحلة الصكار مع 

الفن فعمل مصممًا وخطاطًا، ومن هناك 

إضافة  بغداد  في  الصحفي  عمله  بدأ 

وقدم  لإلعالن،  مكتب  في  عمله  إلى 

في  وأسهم  الفنية  اإلنجازات  من  العديد 

وراء  كانت  التي  مختلفة،  ثقافية  فعاليات 

جديد،  من  العراق  ملغادرة  اضطراره 

بسبب مضايقات األجهزة األمنية للنظام 

الدكتاتوري له.

 ،1978 عام  فرنسا  الى  الصكار  انتقل 

اختارها  التي  والحرية،  الجمال  بلد  فهي 

مسيرته  ليواصل  له،  إجباري  كمنفى 

اإلبداعية في املجاالت كافة ، فأقام فيها 

والفن،  الخط  في  للوحات  عدة  معارض 

وحّول بعض أبيات شعر الجواهري وغيره 

يعد  فهو  فنية.  لوحات  إلى  الشعراء  من 

والزخرفة  العربي  الخط  فناني  أهم  أحد 

في العصر الحديث.

بعد   2004 عام  باريس  من  الصكار  عاد 

سقوط النظام الدكتاتوري، وزار البصرة 

وزار  عامًا،   26 دام  فراق  بعد  وبغداد 

غادرنا محمد سعيد الصكار )2014-1934( يوم 23 آذار 2014 بعد معاناة 
طويلة مع املرض، وبعد حياة مليئة بالعطاء واإلبداع، وكان لفقدانه وقع 

مؤلم على أصحابه ومعارفه، كتبت مودعًا:
محمد الكحط
تصوير/ سفيان الخزرجي 

يفرشون حياتنا بالر ياحين 
ويغادرون 

في الذكرى الثامنة لوفاة شاعر القلم الملون 

الصكار
محمد



بار
أخ

 و
اء

سم
أ

 ( الشخصي  املعرض  للفنون  حوار  قاعة  على  ايام  قبل  افتتح 

حجيات ( للفنان التشكيلي بسام ضياء حسب الله , بحضور 
ُ
أ

نخبة من الفنانني واملتذوقني.             

وقدم ضياء من خالله مجموعة متنوعة باالحجام واملوضوعات 

الصورة  محاكاة  خاللها  من  حاول  التي  الفنية  اللوحات  من 

في  املتلقي  جعلت  تكوينات  في  ووضعها  عالية،  بدقة  الواقعية 

حوار مشترك يجذبه مع تلك اللوحات.

بالتجربة  النقاد  من  عدد  أشاد 

رغد  والكاتبة  لالديبة  اإلبداعية 

كتب  عن  ٔاثمرت  التي  السهيل 

املجال. هذا  في  عدة   وروايات 

ٔاسلوب  ان  ثامر  فاضل  وقال 

ميزها  الذي  هو  السهيل  الروائية 

والروائيات،  الروائيني  بقية  عن 

تسليط  ٔاهمية  إلى  مشيرًا 

املبدعني. انجازات  على   الضوء 

مهدي  عقيل  الدكتور  أشار   جهته  من 

التي  )السهيل(  نتاجات  تتبع  أنه  إلى 

اليوم،  حتى  بداياتها  منذ  قدمتها 

في  املهمة  التجارب  من  بٔانها  موضحًا 

قالت  جانبها  من  العراقية،  السردية 

رغد  تجربة  ان   طه  نهضة  الناقدة 

وضعته  الذي  اإلنسان  بقضايا  غنية 

ركيزة في  اختياراتها ملواضيع رواياتها 

وقصصها.

مجموعتها  عادل،  آالء  الشاعرة  وقعت 

لدي(،  ليس  بما  )ألهو  األولى  الشعرية 

مقهى  في  أبجد،  دار  عن  الصادرة 

الجلسة  وحضر  وكتاب(.       )گهوة 

من  حشد  حسني  زين  لها   قدم  التي 

الكتاب واملثقفني والفنانني.   وقرأ حسني 

اإلبداعية،  الشاعرة  سيرة  البدء  في 

قصائد  من  عددًا  )عادل(  بعدها  لتقرأ 

بعدها  القراءات  وتوالت  مجموعتها، 

وسمرقند  الدرويش  نور  للشاعرتني 

الجابري.    

وشهادات  مداخالت  الجلسة  وشهدت 

عن تجربة الشاعرة آالء عادل، إذ تحدث 

املحتفى  عن  املخزومي  حسني  الشاعر 

بها عادا اياها بأنها تكتب الشعر بصدق 

شغيدل  ايهاب  الشاعر  أما  تعيشه،  كما 

مكترثة  غير  كانت  )عادل(  إن  فقال 

من  لها  تحفيزهم  من  بالرغم  بالنشر 

بهذا  فرحه  عن  وأعرب  نشرها،  أجل 

املخرج  تحدث  حني  في  البكر،  اإلصدار 

تحرير األسدي، زوج الشاعرة آالء عادل، 

بهذه  سعادته  عن  باقتضاب  الجلسة  في 

الخطوة في مسيرة رفيقة حياته.

إشادة

 آالء عادل توقع ديوانها
 أحجيات بسام ضياء 
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استقبله  وقد   ،2009 عام  ثانية  العراق 

طالباني،  جالل  آنذاك  العراقي  الرئيس 

زار  الرابعة  وفي  بعدها،  ثالثة  وزيارة 

الثقافي  املركز  فعالية  في  ليسهم  بغداد 

معرضًا  نظم  الذي  بغداد،  في  الفرنسي 

في  عراقيون  )خطاطون  عنوان:  تحت 

أول-25  تشرين   28( للفترة  باريس(، 

في  شاركه  حيث  الثاني/2010(،  تشرين 

تشكيليني:  فنانني  ثالثة  املعرض  ذلك 

املسعود،  حسن  العاني،  غني  الصكار، 

محاضرة  الصكار  وقدم  صالح،  محمد 

بعنوان )الخط العربي في فرنسا: تجربة 

ذاتية(.

عاشق الحرف

وبـ  ن(  امللوَّ القلم  )شاعر  بـ  الصكار  لقب 

وبـ  الحرف(  وعاشق  القصبة  )شاعر 

شيخ  وهو  الطباعية(  األبجدية  )صانع 

الصكار  حصل  العراقيني.  الخطاطني 

على جوائز عدة، منها جائزة دار التراث 

املعماري تقديرًا لتصميمه جداريات بوابة 

مكة، وآخر تكريم له كان من معهد العالم 

أي  آذار،   17 في  الثمانني  لبلوغه  العربي 

على  وهو  حضره  الذي  بأيام،  وفاته  قبل 

كرسيه املتحرك.

رئيس  النغ،  جاك  قال  التكريم  خالل 

السابق،  الفرنسي  الثقافة  ووزير  املعهد، 

إن الصكار "يعد بجدارة أحد أبرز ممثلي 

االحتفال  وفي  املعاصر."  العربي  الخط 

نفسه  يجد  أين  للصكار:  سؤال  وجه 

كمبدع؟ فأجاب: ))أنا أقرب إلى الشعر، 

 هناك رأيًا يقول إنني شاعر في خّطي 
ّ

لكن

ن في شعري((.  وملوِّ

اإلبداع  مجاالت  في  كتابًا   14 أصدر 

في  تشكيليًا  معرضًا   30 وأقام  الثقافي، 

أسس  أنه  كما  العالم،  دول  من  العديد 

البصرة  في  لإلعالن  مكاتب  أربعة  وأدار 

وبغداد وباريس، ونشر الكثير من املقاالت 

والسينمائي،  واملسرحي  األدبي  النقد  في 

وزخرفية  خطية  استشارات  قدم  كما 

بلدان  في  املعمارية  املؤسسات  من  لعدد 

جائزة  على  الحاصل  وهو  مختلفة، 

أحسن  لتصميم  العراقية  اإلعالم  وزارة 

قصائده  بعض  وترجمت   ،1972 غالف 

واألملانية  والفرنسية  اإلنجليزية  إلى 

والدنماركية والبلغارية.

براءة اختراع

مشروعه  في  الجدل  الصكار  أثار 

أول  في  املركزة"  العربية  "األبجدية 

في  العربية  الحروف  إلدخال  محاولة 

الحرف  قيود  وكسر  اإللكترونية  الطباعة 

معطيات  مع  يتالءم  بما  وتطويره  العربي 

علمية  أسس  على  الطباعة  في  التحديث 

براءتي  على  منه  حصل  وقد  متطورة، 

لهما  وسجَّ لبنان،  ومن  بغداد  من  اختراع 

في كل من فرنسا وبريطانيا. 

أنيق املظهر خفيض الصوت  ُعرف بكونه 

حريصًا على التعامل الحضاري والثقافي، 

وتجد  القدماء،  ألصدقائه  مخلصًا  ظل 

به  يحيي  ما  كثيرًا  الذي  شعره  في  هذا 

عنه  التعبير  يمكن  ما  وهو  املجالس، 

العراقي،  اليسار  إلى  انتمى  باإلخوانيات. 

لكنه لم يبق مشدودًا لتنظيم حزبي بعد أن 

خواطر  من  يكتبه  وما  وشعره،  لفنه  تفرغ 

ة في الصحف العراقية والعربية. حيَّ

أحمل  "أنا  نفسه:  عن  فيقول  الصكار  أما  

صحفي  أنا  سرت،  أينما  معي  الوطن 

حبر  أشمُّ  ال  وعندما  املطابع،  في  ومقيم 

"أنا  قال  حياته  سيرة  وعن  أدوخ."  املطابع 

ريفيًا،  لست  أعني  التكوين،  مدني  إنسان 

فعالقتي باملدينة عالقة حميمية."

تطلبوا  فال  أسود  "حبري  القائل:  وهو   

مني أن أرسم قوس قزح." وهذا ما يعكس 

معاناته.

أنشد للبصرة

 كتب عنها  قصائد عدة ، نختار منها هذا 

النص، وهو يحاكي املوت وعودته التي تنبأ 

بها الى بصرته....

))...ال تقولوا أتينا به ليودعكم

بل خذوني برفٍق الى الثانوية، وأّم البروم

 على جسر سورين
ً
اتركوني قليال

في رأس سوق الهنود

أرى مكتبتي

 وموسى وتوفيق
ً
وأقبل فيه جميال

بني  املتناثر  القصب  من  عيني  أمأل 

الوريقات

أرنو الى الشط

أرقب نادل قهوتنا

فلوال مروءته ورجولته النتهيت

وما كان لي موعد معكم

ال تقولوا أتينا به ليودع

ال توحشوهم

وخلوا طريقي يمر بحي اإلبلِة
ً
ألقى جميال

أعانقه

واذهبوا بي الى حيث شئتم

أنا صيدكم

وهَي لي آخر الرغبات((.

رسالة ومناشدة للمسؤولني:

بثمن،  تقدر  ال  فنية  ثروة  الصكار  ترك 

النادرة،  الفنية  األعمال  عشرات  فهناك 

الشعر  في  اإلبداعية  نتاجاته  عن  ناهيك 

بالثقافة  املعنيني  من  نأمل  واألدب، 

العراقية، وزارة الثقافة وجمعية الفنانني 

في  والكتاب  األدباء  واتحاد  التشكيليني، 

عائلته  مع  التواصل  وغيرهم،  العراق 

واالحتفاظ  الجميل  اإلرث  ذلك  لجمع 

كذلك  العراقي.  الشعب  عليه  ليطلع  بِه، 

هذه  دراسة  والدارسني  بالباحثني  نهيب 

تلك  حصيلة  لتكون  النادرة،  الشخصية 

الدراسة في خدمة الثقافة واملثقفني. 
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يركز الباحث سعد الدين كليب في كتابه الصادر 
عن دار الينابيع، املوسوم بـ )وعي الحداثة(، وهو 
عبارة عن دراسات نقدية عدة، يركز على مباحث 
الشعرية العربية، متطرقًا إلى العديد من الخيارات 
التي ضمت في طياتها قراءات عن الوعي الجمالي 
والشكل اإليقاعي والبناء الدرامي والحداثة 
في البنية الدرامية الشعرية،

للقصيدة

ــة"  ــاب "وعــي الحداث فــي كت

ومستويات  الصورية  البنى  إلى  إضافة   

املواضيع  الرمز في الشعر، وغيرها من 

إلى  تعيد  قرائية  متعة  فيها  نجد  التي 

تخص  التي  األفكار  تنوع  أذهاننا 

والسيما  النقدي،  والعرض  التجديد 

األكاديمي املحافظ على سياقه الفكري.

 مفهوم الحداثة

 يستهل كتابه بمقدمة تمهيدية، يرى فيها 

الحداثة  بخصوص  معالجته  جرت  ما 

في  الفعال  النقد  وإسهام  الشعرية 

ويعتقد  الحداثة،  مفهوم  وبلورة  تحديد 

أن مقاربته النقدية في هذا الكتاب تقوم 

الفن هو  أن  على مقولة محورية مفادها 

يأخذ  وبالنتيجة  الجمالي،  الوعي  نتاج 

السياق  ذات  في  محوره  النقدي  الوعي 

الجمالي، لكون الفن، وحسب رؤية سعد 

الدين كليب، هو األكثر قدرة على تباين 

الوعي وتجسيده وتمثيله.

التي  االنطالقة  تبدأ  الفكرة  هذه  من   

منظور  من  النقد  حيال  الناقد  يتبناها 

الحداثة  إلى  يشير  حينما  جمالي، 

الوعي  في  حداثة  بكونها  الشعرية 

من  األول  الفصل  في  وذلك  الجمالي، 

الشعرية  )الحداثة  بـ  املسمى  الكتاب، 

يقف  إذ  املعاصر(،  األدبي  النقد  في 

النقد  يخص  ما  منها  عدة،  أبواب  عند 

إلى  فيه  ويذهب  الحداثة،  ونشأة 

التفسير التأثري، والتفسير االجتماعي، 

والتفسير النفسي، ثم يدخل إلى مبحث 

للقارئ  ليوضح  النقدية،  األنساق 

اإلشارات،  في  تنوعًا  تحتمل  مباحث 

املوسيقي،  النسق  في  يتعلق  ما  منها 

واالنفعال  العروض  بنمطية  والخاص 

الشعري،  الشكل  وهندسة  الشعري، 

وقيود الجرس، واألذن املوسيقية.

بنية النصوص

حينما  التواصل  قدرة  الناقد  ينمي   

األسطوري  النسق  إلى  باملتلقي  يذهب 

بنية  مع  الفهم  هذا  وتداخل  الشعر،  في 

ويضرب  البنيوي،  وتركيبها  النصوص 

والخال  وأدونيس  بالسياب  أمثلة  لنا 

من  نصوصهم  به  تنهض  وما  وحاوي، 

على  يبعث  وأسطوري  فكري  توظيف 

أساس  على  يبنى  نتاج  وتقديم  التجديد 

توظيف القديم. 

النمطني،  بهذين  الناقد  يكتف  ولم 

الخاص  الصوري  النمط  فهناك 

بالصورة الفنية، عادًا أن أساس الصورة 

املحاكاة،  في  ال  الخلق،  في  يكمن  إنما 

الشعر  في  أضحت  أنها  إلى  إضافة 

ومن  والكشف.  الخلق  وسيلة  املعاصر 

قراءاته الخاصة ينبهنا املؤلف إلى نسق 

جديد، هو الرؤيوي، وهو يعيد لنا تمثالت 

الرؤيا الحداثوية من خالل التوكيد على 

املستويات الفنية والشكلية معًا. 

عند  تتوقف  للكاتب  الثانية  االنتقالة 

الكتاب  هذا  من  الثاني  الفصل  تسمية 

في  الجمالي  )الوعي  عنوان  تحت 

األخير  في  ويرى  الشعرية(،  الحداثة 

منه  انطلقت  الذي  األساس  يشكل  أنه 

وهناك  العربية،  الشعرية  الحداثة 

سواء  الرؤية،  هذه  تبنت  عدة  طروحات 

الظاهرة  أم  الفني  املستوى  على  أكانت 

مهمة  مسألة  الناقد  ويتبنى  الشكلية. 

يعتبرها ضرورية، حينما يشير إلى غياب 

طبيعة  إلى  يتطرق  ثم  التحليلي،  النقد 

املتلقني،  بني  واختالفه  الجمالي  الذوق 

وينبهنا إلى طروحات )غولدمان( تجاه 

الوعي،  طبيعة  وتحديد  وتصوره  الفن 

ويأخذنا الى التعريف الذي يتبناه حيال 

أنه  على  يؤكد  حينما  الجمالي  الوعي 

واألشياء  الظواهر  يتناول  الذي  الوعي 

في  وأثرها  الحسية  سماتها  خالل  من 

الطبيعة النفسية والروحية.

الفصل  هذا  في  الباحث  ويسترسل   

جاءت  العربية  الشعرية  أن  على  مؤكدًا 

املجتمع  في  ناشئة  جمالية  لحاجة  تلبية 

تبلور  جمالي  وعي  عن  وتعبيرًا  العربي 

التي  الطروحات  ومن  قرن.  نصف  عبر 

صلبها  إلى  كليب  الدين  سعد  يدخل 

مفهوم التجادلية، الذي يرى فيه السمة 

لتحفيز  عديدة  سمات  بني  من  البارزة 

عادًا  الحداثة،  حيال  الجمالي  الوعي 

النص  مستويات  على  تهيمن  أنها  إياها 

منها  يخلو  يكاد  وال  الحداثي،  الشعري 

ومن آثارها، ثم يلفت أنظار القارئ إلى 

مفتوح  األخير  فهذا  اإليقاعي،  الشكل 

على احتماالت عدة، يجزم الناقد أن أية 

نظرة جمالية لن تتجاوز مفهوم اإليقاع، 

النص  استيعاب  مكونات  من  ويعده 

البنية  إلى  وينتقل  التعبيرية.  وانطالقته 

جذري  انقالب  من  شكلته  وما  الصورية 

مقومات  مع  تنهض  ألنها  الشعر  في 

الواحدة، مشكلة  النص  بنية  عدة داخل 

شأنها  من  بنائية  طريقة  –بالنتيجة- 

لإلنتاج  وفقًا  املعنى  لتكون  تتداخل  أن 

ويستشهد  الشاعر،  ينشده  الذي  األمثل 

نصوص  أهمها  من  عديدة  بنصوص 

السياب. 

في الفصل الثالث يبحث الناقد )كليب( 

شعر  في  الفني  الرمز  جماليات  عن 

الحداثة، معرجًا على املدرسة الرمزية، 

أن  بعد  وايلد(  )أوسكار  بـ  ومستشهدًا 

الشيء،  صورة  بأنه  الفني  الرمز  يعرف 

وبني  بينه  ويفرق  آخر،  شيء  إلى   
ً
محوال

الرمز  في  فيجد  ومستوياتها،  اإلشارة 

حامل  بأنه  تعني  التي  االنفعالية  السمة 

بينه  ويفرق  وحسية،  انفعالية  لوظيفة 

وبني الرمزين الديني واألسطوري، مثلما 

يجد في الرمز السمة التخيلية ألنه نتاج 

بطروحات  ويذهب  حقيقة،  وليس  مجاز 

. 
ً
)أدورنو( مثال

وفي الفصل الرابع يناقش املؤلف جمالية 

النموذج الفني في شعر الحداثة عادًا أن 

واضح  -وبشكل  أسهم  قد  األخير  هذا 

في  الدرامية  سمة  توكيد  في  وكبير- 

أسهم  مثلما  الحداثي،  الجمالي  الوعي 

االجتماعية،  املساحة  دائرة  توسيع  في 

إلى  الدخول  عاتقه  على  أخذ  التي 

مكوناتها وميولها املوضوعية.

 الخطاب اآليديولوجي

 لم تتوقف الدراسة النقدية املقدمة لنا 

واملوسومة  كليب،  الدين  سعد  كتاب  في 

في  جمالية  دراسة  الحداثة..  )وعي  بـ 

الحداثة الشعرية( عند حدود ما قدمناه 

الذي  الفصل  هناك  إن  بل  قراءة،  من 

اآليديولوجي  الشعري  الخطاب  يناقش 

وبث  النص  منت  تغطيه  في  وحموالته 

إشاراته الفكرية، فهو يرى النص خطابًا 

آيديولوجيًا، من شأنه أن يسهم بفاعلية 

من  عالية  درجة  على  ينطويان  وتكوين 

بلورة  في  التقنية  تحتمله  مثلما  التأثير، 

أن  الناقد  يرى  هنا  ومن  حقيقي،  عمل 

املعاصرة  العربية  الشعرية  إلى  النظر 

بالجوهري  تتعلق  متباينات  عبر  حدث 

النقاد  أنجزه  وما  وباملسطح،  منها 

رهني  يبقى  املرحلة  هذه  وفي  سابقًا، 

القراءة والكشف، إذ يعطينا مزيدًا من 

املعرفة واملراجعة ملنجز شعري ظل وفيًا 

ملكوناته وأهدافه.

وهو  الينابيع،  دار  عن  صدر  الكتاب 

العتبارات  عليه  الوقوف  يستحق  منجز 

والتحليل  الكشف  ذلك  منها  كثيرة، 

املعرفي الذي يوصل القارئ إلى مناطق 

قدمته  ما  معرفة  مدى  له  تبني  مجهولة 

الشكل  في  امتدادات  من  الشعرية 

واملضمون معًا.

خضير الزيدي 

قراءة



تهتم دولة اإلمارات العربية املتحدة بالخط العربي اإلسالمي بشكل ملحوظ، على اعتباره من بني أهم 
الفنون التي يفخر بها العرب، إذ برع فيه أسالفهم وتفننوا، فوصلوا به إلى مرتبة األصالة، وبلغوا في أنواعه 

وتصميماته وزخارفه درجة الخلود.

الفنـــان أعمـــال  فـــي 

ــوط  ــارف وخطـ زخـ
بروحية عراقية

زياد جسام

محمد النوري

مساره  خالل  العربي،  الخط  عّبر  لقد 

الطويل، عن مالمح الحضارات العربية 

العاكسة  كاملرآة  عمل  إذ  اإلسالمية، 

ومديات  العربي  اإلنسان  لروحية 

الفنون،  أصل  يزال  ال  أنه  علمًا  تطوره، 

ألنه امتداد للقرآن الكريم وآياته.

تعليم الخط

اهتمام اإلمارات بالخط جعلها تتصدر 

إحيائه  إعادة  في  العربية  الدول 

إذ  مستمر،  بشكل  لألجيال  وتعليمه 

الفنانني  غالبية  الدولة  هذه  تستقطب 

العربي  الخط  مجال  في  املحترفني 

مسابقات  عبر  والزخارف،  اإلسالمي 

باإلضافة  وملتقيات،  دورية  وجوائز 

بلدان  من  نخب  على  اعتمادها  إلى 

الخط  يجيدون  مختلفة  وجنسيات 

تعليمه،  والزخرفة، ولديهم خبرات في 

أبنائهم  تعليم  في  منهم  ليستفيدوا 

النوع  بهذا  خاصة  معاهد  في  وبناتهم 

من الفنون.

املبدعة،  الفنية  النخب  هذه  بني  من 

الذي  النوري،  محمد  العراقي  الفنان 

والزخرفة  العربي  للخط  أستاذًا  عمل 

 20 منذ  اإلمارات  دولة  في  اإلسالمية 

سنة وأكثر، تحديدًا في "مركز الشارقة 

وقد  والزخرفة،"  العربي  الخط  لفن 

على  وتخرج  االختصاص  هذا  في  برع 

يديه العديد من التالميذ املبدعني، فهو 

دائمًا ما يستخدم املدرسة العراقية في 

تعكس  التي  والزخرفة،  العربي  الخط 

ية  هو

 ، ق ا لعر ا

فنانينا  أسماء  وتخلد 

البغدادي  هاشم  أمثال  الخطاطني  من 

وغيره.. 

فنان شامل

الفنانني  من  نوري  محمد  الفنان 

املتنوعني، فهو يجيد فن الرسم بحرفية 

العربي  الخط  فن  يجيد  كما  عالية، 

بجميع أنواعه، باإلضافة الى إمكانياته 

الدقيقة  الزخارف  وإنتاج  التصميم  في 

كلية  في  درس  الجمالية.  وتفاصيلها 

الفنون الجميلة جامعة بغداد، كما درس 

الخط العربي في أماكن عدة من العالم 

العربي، وأوروبا. أقام ورش عمل في كثير 

)تستربتي(  مكتبة  أبرزها  األماكن  من 

من  أكثر  تضم  التي  دبلن،  في  الشهيرة 

وكذلك  إسالمية،  مخطوطة  آالف   3

كلية  وفي  دبلن،  في  اإلسالمي  املركز 

من  والعديد  روما،  في  الجميلة  الفنون 

الدول، ولديه تجارب عديدة في تصميم 

كلية  "شعار  ومنها:  املعتمدة  الشعارات 

شعار  بغداد،  جامعة   – الجميلة  الفنون 

جامعة القادسية، شعار جائزة القرآن 

بالشارقة."  الفتيات   أندية   – الكريم 

كما عمل في مجال فن التذهيب والورق 

املجزع "اآلبرو"، وهو حاصل على العديد 

التقديرية  والشهادات  الجوائز  من 

ملتقى  في  الرئيسة  الجائزة  أهمها 

الشارقة الدولي للخط العربي.

نشاط ابداعي

النوري  محمد  الفنان  يمتاز  كذلك 

واملعارض  املشاركات  املهم في  بنشاطه 

معرض  ومنها  الدولية،  الشخصية 

ومعرض   ،2005 العربي-  للخط  دبي 

في  العربي  الخط  متحف  مقتنيات 

الشارقة- أملانيا- إسبانيا، ومعرض الفن 

أبو   – الثقافي  املجمع  املعاصر/  العراقي 

العراقي  الفن  ومعرض   ،2002 ظبي- 

دبي  جاليري"  "هنر  قاعة  املعاصر/ 

للخط  دبي  جماعة  ومعارض   ،2004

عربية،  حروف  مجلة  تنظيم  العربي- 

والتنظيم واملشاركة في معرض التجمع 

بيسان  قطر  العربي/  للخط  األول 

ورش  من  العديد  نظم  وأيضًا  جاليري.. 

والتذهيب  الخط  مجاالت  في  العمل 

والورق املجزع.
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بدعم من نقابة الفنانني العراقيني، انعقد في بغداد املهرجان السينمائي النسوي بنسخته الثانية. 
وكرم املهرجان، الذي سلط الضوء على العديد من قضايا املرأة، وأبرزها العنف األسري، عددًا من 

رائدات السينما الالئي أبدعن في مجال فني احتكره الرجال طويال.

العراقيـــة:              الســـينما  رائـــدات  كـــرَّم 

العنف األسري في مهرجان
 السينما النسوي 

ضحى مجيد سعيد                    

سعد عبدهللاسعد عبدهللاالمخرجة فردوس مدحتالمخرجة فردوس مدحتالمخرجة خيرية المنصورالمخرجة خيرية المنصورالمخرجة رجاء كاظمالمخرجة رجاء كاظم

مهرجان 
السينمائي 

النسوي
السينمائيني  شعبة  رئيس  الله،  عبد  سعد 

في نقابة الفانني، واملدير الفني للمهرجان 

لـ "الشبكة" إن "هذه النسخة  النسوي، قال 

السينمائيات  النساء  تكريم  على  ركزت 

ممن تميزن في السينما العراقية." 

لكنه أشار إلى أن املشاركة في هذه الدورة 

األولى  الدورة  في  عليه  كانت  مما  أقل  هي 

األولى  النسخة  أن  أوضح  فقد  للمهرجان، 

أكثر  مشاركة  شهدت  املهرجان،  من 

النسخة  هذه  في  أما  فيلمًا،  أربعني  من 

فيلمًا  وعشرين  خمسة  على  فاقتصرت 

فقط. 

 تمكني املرأة                   

للمشاركة  األول  الشرط  أن  الله  عبد  يؤكد 

من  األفالم  تكون  أن  يتضمن  املسابقة  في 

اختيار  أن  مبينًا  حصرًا،  النساء  إخراج 

والتصوير  النص  نواحي  من  يكون  األفالم 

وجود  يعني  ما  والجودة،  واألزياء  العالي 

الفلم  الختيار  كمعايير  وضعت  عدة  أمور 

بشكل صحيح.

 وفي ما يتعلق بالجهات الداعمة للمهرجان، 

تمكني  لجنة  كانت  الراعية  الجهة  أن  ذكر 

 عن قاعة 
ً
الوزراء، فضال املرأة في مجلس 

تسهيالت  قدمت  التي  بغداد  في  املحطة 

ومساعدات كبيرة على مدار يومي العرض. 

تكريم الرائدات                      

خمس  تكريم  جرى  أنه  الله  عبد  أضاف 

السينمائي،  العمل  رائدات  من  مخرجات 

واملخرجة  كاظم،  رجاء  املخرجة  هن: 

خيرية املنصور، واملخرجة فردوس مدحت، 

واملخرجة  الكريم،  عبد  حميدة  واملخرجة 

انتصار عبد الجبار. 

في  الفائزة  األفالم  بعدد  يتعلق  وفيما 

النسختني  بني  واالختالفات  املهرجان، 

الله  عبد  قال  للمهرجان،  والثانية  األولى 

فازت  املنافسة،  دخلت  فلمًا   13 "هناك  إن 

أن   موضحًا  متنوعة."  بجوائز  منها  أربعة 

لتوفر  نسبيًا  أقوى  كانت  السابقة  "الدورة 

الدعم املادي، كذلك من ناحية املشاركات، 

من  كبير  عدد  بحضور  تميزها  عن   
ً
فضال

السابق  املوقع  أن  إلى  اضافة  الضيوف، 

أتاح  ما  جمالية،  أكثر  كان  للمهرجان 

ولم  تزوره،  أن  العائالت  لكل  الفرصة 

ونأمل  والسينمائيني،  الرواد  على  يقتصر 

مشاركة  أكثر  املقبلة  الدورات  تكون  ان 

وفاعلية." 

دعوة لتحويله إلى مهرجان دولي               

السينمائي  املخرج  يقول  جهته،  من    

تبشر  التجارب  "هذه  إن  عائد  زيد  الشاب 

بالخير للسينما العراقية، موضحًا أن لجنة 

التحكيم كانت مميزة وموفقة باختياراتها، 

التحكيم  لجان  ضمن  يكون  أن  ونتمنى 

املقبلة فنانون عرب أو أجانب." 

وفي سؤال عن أبرز األفالم املشاركة، قال 

الفائز  )حياة(  الكردي  "الفيلم  إن  نعمة 

الفيلم  هذا  تميز  إذ  الفتًا،  كان  بالجائزة 

الى  داعيًا  الفيلم،"  لبطلة  العالي  باألداء 

الدول  من  لألفالم  يسمح  أن  ضرورة 

في  باالشتراك  العاملية  واألفالم  املجاورة 

املسابقة أيضًا. وعن أبرز املوضوعات التي 

تناولتها األفالم املشاركة في هذا املهرجان 

على  ركزت  أنها  نعمة  أوضح  النسوي، 

العنف األسري، 

كانت  املشاركة  األفالم  أن  إلى  إضافة 

متنوعة، كردية وعربية.

دور املرأة                            

من جهتها، قالت سافره ناجي جاسم، وهي 

الفنون  كلية  في  وتدريسية  مسرحية  ناقده 

الجميلة جامعة بغداد، إن "األفالم املشاركة 

في املهرجان عكست دور املرأة في املجتمع، 

النسوي  الواقع  يواجه  وما  للحياة،  ورؤيتها 

مشكالت  باملحصلة  وهي  مشكالت،  من 

مجتمع، كذلك أكدت أفالم املهرجان على 

أن السينما هي مرآة املجتمع، التي تكشف 

عن خفايا هذا الواقع، والسيما فيما يخص 

املرأة ووجودها."

وفي ما يتعلق بلجنة التحكيم، تقول الدكتورة 

سافرة: إن "لجنة التحكيم ذات اختصاص 

لألفالم  اختيارها  وكان  سينمائي، 

موضوعيًا." مشيرة إلى أن "املعايير املحددة 

الختيار األفالم كانت جيدة، كونها تناسبت 

مع موضوع املهرجان، وقد حققت أهدافها، 

قصيرًا  فيلمًا  عشر  ثالثة  اختارت  حني 

شملت كل العراق من الشمال إلى الجنوب، 

وأهم ما ميز األفالم املتسابقة أنها تناولت 

أبرز  وكان  ومتغيراته،  العراقي  الواقع 

فليم  هو  نظرنا-  وجهة  -من  االفالم  هذه 

)القداس( الذي تناول التظاهرات، كذلك 

الفيلم الوثائقي )عامالت الطابوق( الذي 

بها  تقوم  شاقة  ملهنة  مرير  بواقع  عرفنا 

اإلنسانية،  املعايير  أدنى  توفر  دون  النساء 

هذه  على  القائمني  جشع  مدى  عن  وكشف 

املهنة. "واعربت الدكتورة سافرة عن أملها 

تطورًا  أكثر  املقبلة   الدورات  تكون  أن  في 

أضافت  املشاركة.  لألفالم  استيعابًا  وأكثر 

سينمائي،  ملتقى  أو  مهرجان،  "لكل  قائلة: 

وتضع  التحكيم،  لجنة  عمل  توجه  معايير 

عن  جدل  يثار  ما  وكثيرًا  الشروط،  له 

وهذا  األفالم،  تقييم  في  ظلم  حصول 

وحتى  املشاركني،  بني  نسبي  موضوع 

املتلقني، واألكيد أن هناك اختالفًا بني رؤية 

الجمهور ورؤية لجنة التحكيم." وعن سؤال 

املهرجانات،  هذه  مثل  بإيجابيات  يتعلق 

امللتقى،  "هذا  أن  سافرة  الدكتورة  أجابت 

تحفيز  عامل  يمثل  فيه،  املشاركة  واألفالم 

السينما،  مجال  في  العراقيات  للفنانات 

العراقية  السينمائية  عن  كشف  أنه  كما 

السينما  لرائدات  امتدادًا  تمثل  التي  اليوم 

ورجاء  املنصور  خيرية  أمثال  العراقية 

كاظم وغيرهن." 

مع  تزامن  املهرجان  هذا  انعقاد  أن  يذكر 

إلى  يشير  ما  ونوروز،  واألم  املرأة  أعياد 

هدف ضمني يؤكد على ضرورة إبراز دور 

املرأة في املجتمع.
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بإطاللتها املحبوبة، وعفويتها، وعدم تكلفها في األداء، نجحت الفنانة عبير فريد في إثبات قدرتها 
الفنية، وذلك من خالل تجسيدها لألدوار الصعبة في األعمال الدرامية املهمة، عراقيًا وعربيًا. ابتدأت 

محطتها األولى من اإلعالن التلفزيوني الذي مكنها وأهلها من الدخول إلى عالم التمثيل لتتوالى 
النجاحات، الواحدة تلو األخرى، ما مكنها من منافسة بنات جيلها من الفنانات.

الفنانة عبير فر يد: لم أحظ بمخرج 
يكتشف طاقتي

أحمد سميسم 

فريد  عبير  الفنانة  التقت  الشبكة"  "مجلة 

فكان معها هذا الحوار:  

*بعد غيابك عن الشاشة العراقية لسنوات 

عراقية  درامية  بأعمال  عدت  طوال، 

وعربية.. هل كان ذلك تعويضًا عما فات؟   

-لم أكن مبتعدة دومًا عن شاشة التلفزيون 

من  كان  لذا  الصغر،  منذ  أعشقها  التي 

جمهوري  الى  بقوة  أعود  أن  الضروري 

فكانت  الفني،  وبتاريخي  بي  تليق  بأعمال 

فيها  بمشاركتي  حظيت  عدة   
ً
أعماال

واملسلسل  زاوية(،  )ضربة  كمسلسل 

السقوط(،  )ليلة  العراقي  العربي 

بمشاركة عدد من الفنانني العرب كالفنان 

 عن 
ً
املصري طارق لطفي وآخرين، فضال

املسلسل الكوميدي )ألو تكسي( من إنتاج 

في  عرض  الذي  العراقي،  اإلعالم  شبكة 

)املنطقة  مسلسل  وكذلك  املاضي،  العام 

الحمراء(.  

*ما هو أفضل عمل درامي عملت فيه عبير 

فريد؟ 

الست  )عالم  مسلسل  كان  -تلفزيونيًا 

أصداء  أسمع  اآلن  الى  ألني  وهيبة(، 

إيجابية عن هذا املسلسل، على الرغم من 

في  مرة  ألول  عرض  حني  عامًا   25 مرور 

تلفزيون العراق، أما بالنسبة للمسرحيات 

فكانت مسرحية )خمسة أصوات(، للكاتب 

األعمال،  أفضل  من  فرمان،  طعمة  غائب 

العباس  أبو  محمود  الفنان  إخراج  من 

بمشاركة مجموعة من املمثلني منهم حقي 

الشوك واملمثل الرائد املرحوم عبد الخالق 

املختار وكثير من الفنانني العمالقة. 

مجال  في  عديدة  لسنوات  *عملِت 

حقبتي  في  التلفزيونية  اإلعالنات 

الثمانينيات والتسعينيات، هل هناك عودة 

مجددًا للعمل في اإلعالنات؟ 

في  أعمل  مازالت  أنا  عودة؟  نقول  ملاذا   -

في  مقلة  لكني  التلفزيونية،  اإلعالنات 

ذلك، ألن اإلعالنات أصبحت تختلف عن 

السابق، إذ أنها دخلت في مجال السياسة 

في  اشترك  ال  وأنا  أخرى،  اتجاهات  وفي 

أي إعالن يدخل في السياسة أو ما يخص 

الدولة. 

عالم الست وهيبة

بمسلسل  عديدة  لسنوات  اسمك،  *اقترن 

)عالم الست وهيبة(، ماذا يمثل لك ذلك 

املسلسل؟  

وهيبة(  الست  )عالم  مسلسل  في  -عملي 

يمثل لي بصمة تاريخية مهمة في مسيرتي 

الفنية، وأنا أطلق على نفسي )األسطورة( 

يعتبر  قد  البعض  العمل،  هذا  خالل  من 

ذلك،  عكس  وهو  غرورًا،  التصريح  هذا 

الفنان  على  نطلق  ملاذا  أتساءل  وأنا 

من  أليس  األسطورة؟!  لقب  يتوفى  بعدما 

في  به  ونعتز  الفنان  نكرم  أن  املفترض 

حياته وليس بعد وفاته، حني توفي الفنان 

لقب  عليه  أطلقنا  املختار  الخالق  عبد 

األسطورة في حني لم يطلق عليه أي لقب 

فني قبل وفاته!    

* من مكتشف موهبة عبير فريد؟ 

الراحلة  لوالدتي  والعرفان  الحب  كل   -

الفنانة فريال كريم، هي التي أخذت بيدي 

وأنا  الفني  الوسط  لدخولي  البداية  منذ 

مدينة لهذه اإلنسانة ما حييت. 

* أيهما تفضلني: الدراما أم املسرح؟ 

- سواء أكانت دراما أم مسرحًا، أي شيء 

لدي  املسرح  حاليًا  أحبه،  أنا  بالفن  يتعلق 

في حالة إجازة، ألني لم أجد املخرج الذي 

وبصراحة  املخزونة،  طاقاتي  يكتشف 

نقاد  هم  رواده  ألن  املسرح  من  أخاف  أنا 

تؤدي  أن  الصعب  ومن  وممثلون،  وكتاب 

نظر  وجهة  من  وكاملة  ناجحة  مسرحية 

عندما  وأتمنى  العراقي،  املسرح  رواد 

)كاملة  تكون  أن  ما  مسرحية  في  أعمل 

ذاكرة  في  تبقى  حتى  املواصفات( 

الجمهور دائمًا.

بيت في بلدي

 مِن الفنانات تلفت نظر عبير فريد؟ 
َ

* من

بالفنانة  جدًا  معجبة   
ُ

كنت بداياتي  في   -

تمثيل  فأحب  عربيًا  أما  محمد،  هناء 

الفنانة  أداء  وأيضا   علوي  ليلى  الفنانة 

الرائعة عبلة كامل. 

* هل أنِت نادمة على شيء؟  

ما،  شيء  على  أندم  لم  لله  الحمد  ال،   -

من  أتعلم  أن  فيجب  ذلك  حصل  لو  وحتى 

هذه التجربة؟ 

* هل من أمنية نختم بها الحوار؟ 

بيت  على  يحصل  أن  عراقي  لكل  أتمنى   -

هذه  تتحقق  متى  لكن  العراق،  في  ملك 

األمنية؟ الله أعلم، تحية إلى كل جمهوري 

سعيدة  وأنا  لك  خاصة  وتحية  العزيز 

بلقائك. 
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الربابــة..  أوتــار  علــى 

وأعمق  أعلى  العالقة  هذه  في  تجد 

يوصف،  ال  شجن  الصفاء،  درجات 

عمرًا  الوقت  موازين  في  تعدل  ولحظة 

رحب  فضاء  إلى  معه  ينقلك  حنني.  من 

باألمنيات، وخليط بني املتعة واأللم، ثم 

ولن  ولى  وزمان  ذكريات  الى  بك  يعود 

يعود، نوع كهذا من الغناء يغني لك ويغني 

في  الكامنة  الحنني  شحنات  عبر  عليك 

أعماق الذات. 

العتابة

يجدون  املستمعني  من  العديد  يزال  ال 

غناء  أطوار  إلى  االستماع  في  املتعة 

والسيما  الحزين،  الطابع  ذي  البادية 

يكونا  أن  يكادان  إذ  والنايل،  العتابة 

العراق،  بادية  في  األطوار  أشهر  هما 

مشاعرهم  تخاطب  التي  األطوار  تلك 

عما  تعبير  من  تحتويه  بما  الدفينة، 

النفس  خلجات  في 

ذاتها  في  املتراكم 

والفراق  الشوق 

والحنني.

في  الباحثون 

الشعبي  التراث 

يؤكدون  العراقي 

في  ضاربة  العتابة  أن 

أقدم  تكون  تكاد  بل  القدم، 

البدوي  املجتمع  نتاج  فهي  األبوذية،  من 

وحرصه  القبلي،  بانتمائه  املعروف 

واألسر  الغزو  عادات  على  الشديد 

يعرفها  التي  األخرى  والعادات  والثأر، 

أهل البادية. 

علي  الدكتور  يذكر 

فن  أن  حداد 

العتابة قد استوقف 

األب أنستاس ماري 

الكرملي، فقال عنه: 

سكان  غناء  "من 

والكلمة  دجلة،  نهر 

من  مشتقة 

عشيرة  مبتكرات  من  وهي  العتاب، 

حمادي  بها  الناظمني  وأشهر  الجبور، 

الله  وعبد  الجبور،  عشيرة  من  الجاسم 

الفاضل من شيوخ عنزة، إحدى القبائل 

العربية املعروفة في البادية."

الذي  املرهف  الوجداني  الحس  هذا  إن 

تستقر  حني  البادية  مطرب  يترجمه 

أصابعه على وتر الربابة، البد له من أن 

يوقد في النفس انفعاالت شجية تقترب 

صادقة  مواساة  في  األلم  تراكمات  من 

مر  على  البدوي  عاشها  صعبة  لظروف 

الزمن. الربابة، تلك اآللة املوسيقية التي 

تترجم إحساس املغني بنغمها الحزين، 

قادرة بوترها املنفرد على إثارة الشجن 

في نفوس أبناء البادية. 

الربابة،  أنغام  للعتابة على  تميز املؤدون 

أجاد  الذي  الجبوري  ضيف  املال  أمثال 

مع  التعامل  في  وبرع  استخدامها، 

وترها بشكل الفت للنظر، حتى باتت له 

فن  أنواع  مختلف  وأداء  خاصة  تجربة 

جبار  الراحل  عن   
ً
.فضال عليها  الغناء 

عكار الذي أجاد في غناء العتابة وباقي 

األطوار. 

قصة النايل

بروعة  يمتاز  بدوي  فن  فهو  النايل،  اما 

تسميته  وتعود  اللحن.  وحزن  األداء، 

قصة  إلى  الباحثون،  يروي  كما  بالنايل، 

قديمة تقول إن امرأة من قبيلة بني عذرة 

العراق، وكانت تهوى  كانت تسكن غرب 

من  يتمكنا  لم  لكنهما  نايل،  اسمه  فتى 

الزواج، فأصبحت قصتهما حزينة، 

يعتبر  تسميته.  جاءت  هنا  ومن 

النايل أحد أنواع الغناء البدوي في 

على  ويقوم  العراق،  وغرب  شمال 

فاعلن  )مستفعلن  البسيط  البحر 

مستفعلن فاعلن).

ولغناء النايل أنواع عديدة، إال 

تحافظ  األنواع  هذه  أن 

جميعها على الوزن الشعري، وقد يختلف 

النوع تبعًا لجنس املؤدي أو مكان األداء، 

الثنائي، الذي يعتبر  النايل  أنواعه:  ومن 

الفالحون  ينشده  العمل،  غناء  محور 

الهدف  ويكون  ونساء،   
ً
رجاال والعمال، 

أثناء  أنفسهم  عن  الترفيه  هو  منه 

العمل، وقد يتناوب على إنشاد هذا النوع 

أنواعه  ومن  شخصني.  من  أكثر  الغنائي 

النوع  هذا  ويسمى  الطّواح،  نايل  أيضًا 

)َطّوح(،  الفعل  من  بالطّواح  النايل  من 

أي غنى وأنشد على بطء. وفي هذا النوع 

تتوالى أبيات النايل ليكمل بعضها بعضًا، 

ذا  النايل  من  النوع  هذا  يكون  ما  وعادة 

كذلك  العشق.  عن  تعبر  غرامية  دالالت 

العشائر  إلى  نسبة  الغربي،  النايل  نذكر 

على  ويغنى  العراق،  غربي  الساكنة 

له  ويقال  العراقي،  والنايل  الصبا،  نغم 

على  السنّية،  منطقة  إلى  نسبة  )سنّية( 

نهر ديالى في العراق حيث يغنى هناك. 

كذلك نايل حويجة، وهو اللون الذي يعود 

العراق،  في  عبيد  حويجة  إلى  بأصوله 

أنواع  أشهر  يكون  أن  اللون  هذا  ويكاد 

النايل وأكثرها انتشارًا، أجاد في غنائه 

صبيحة ذياب وأحمد عزيز الجبوري.

بني ذاكرة من حنني وشجن، كان البدوي عاشقًا للغناء، وبني خلجات النفس 
تنتفض الذكريات، فال مالذ غير الصحراء تحتضن زفرات الشوق لتردد 

صدى صوت يجيد الغناء كالبكاء، فيترك السامع يتأمل في روعة الشجن 
واستحضار الذكريات. بني البدوي والصحراء حبل مشدود، وكأنه الحبل 

السري.

الغناء البدوي.. ذاكرة الشجن

محسن إبراهيم
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 ففـي العاصمـة بغداد كان هنـاك املقام 

العراقي واملربعـات البغدادية والجالغي 

البغـدادي وغنـاء املدينـة، تمثـل السـمة 

الظاهـرة عليه. 

الجنـوب  فـي  الغنـاء  اتسـم  حـني  فـي 

بأطـواره وألوانه املتعـددة واملختلفة، من 

مناطـق  وإلـى  باألهـوار  مـرورًا  الريـف 

املناطـق  فـي  أمـا  األوسـط.  الفـرات 

ومـازال،  الغنـاء،  كان  فقـد  الغربيـة 

الحـال  وهـو  البـدوي،  بطابعـه  يتميـز 

الرحـل.  البـدو  لهمـوم  املرافـق 

الغنـاء  تميـز  العـراق  شـمال  وفـي 

بأسـاليبهما  املوصلـي  والغنـاء  الكـردي 

شـكلت  وكلهـا  املتعـددة..  وأشـكالهما 

همـوم  عـن  التعبيـر  فـي  فارقـة  عالمـة 

ومكابـدات وآهـات اإلنسـان العراقـي ملا 

مـر بـه مـن حـروب ومحـن واحتـالالت 

التاريـخ.  فجـر  منـذ  متعـددة 

إذ تمثـل األغنيـة أو املوال مثال انعكاسـًا 

الكاملـة  الصـورة  نقـل  فـي  حقيقيـًا 

وتشـظي  انكسـارات  عـن  واملعبـرة 

والنـواح  باأللـم  املعجـون  اإلنسـان 

 . لبـكاء ا و

حزن متوارث                      

عبـر  العراقيـة،  األغنيـة  شـكلت  لقـد 

الحقـب واألزمان، )سـونارًا( أو مجهرًا 

تنهـدات  خلجاتـه  فـي  تـذوب  حقيقيـًا 

اللوعـة واالحتـراق، فاألغنيـة العراقيـة 

 بعـد 
ً
مشـحونة بالوجـع املكتسـب، جيـال

جيـل، علـى شـكل حـزن  متـوارث منـذ 

والشـهادة.  الـدم  كربـالء  واقعـة 

األغنيـة  يرافـق  لصيقـًا  الحـزن  وصـار 

املختلفـة،  مراحلهـا  بـكل  العراقيـة 

التـي تغنـى فـي األفـراح  حتـى األغانـي 

بالحـزن  مغلفـة  تجدهـا  واألعـراس 

الدائـم.  عنوانهـا  صـار  الـذي  الجميـل 

إبهار للمتذوق العربي                  

مسـامع  العراقيـة  األغنيـة  أبهـرت 

خـالل  مـن  العربـي  واملتـذوق  املسـتمع 

أغانـي ناظـم الغزالي ومحمـد القبنجي 

وعفيفـة  مـراد  وسـليمة  عمـر  ويوسـف 

اسـكندر، حتـى أن الفنـان محمـد عبـد 

"كل  الشـهيرة  مقولتـه  قـال  الوهـاب 

الغنـاء  فلـك  فـي  يـدور  العربـي  الغنـاء 

املصـري، إال الغنـاء العراقـي فانـه يدور 

نفسـه."  فلـك  فـي 

أسـس  الكويتـي  صالـح  الفنـان  وضـع 

لحـن  فقـد  العراقـي،  الغنـاء  وقواعـد 

مطربـي  ألشـهر  أغنيـة   700 مـن  أكثـر 

ومطربـات العراق، األمر الذي اسـتهوى 

فأخـذ  الوهـاب،  عبـد  محمـد  الفنـان 

الالمـي  مقـام  العراقيـة  األغنيـة  مـن 

بـكل تفرعاتـه وأصولـه واسـتخدمه فـي 

وألحانـه.  موسـيقاه 

فـي الواقع فـإن األغنية العراقية شـكلت 

هـي  بـل  مكـررة،  وغيـر  متفـردة  حالـه 

محطـة إبداعيـة مهمة فـي تاريـخ الفن، 

واعتبـرت رمـزًا جماليـًا وأيقونـة المعـة 

صنعـت نفسـها بنفسـها. 

ساحرة القلوب           

أفضـل  العراقيـة  األغنيـة  صـارت  لقـد 

وشـكلت  العربـي،  العالـم  لـدى  سـفير 

ألنهـا  الثقافـات،  لتالقـي  مسـاحة 

بمحتواهـا  الذائقـة  مسـامع  اخترقـت 

أو  اللحـن  فـي  القلـوب  سـحر  الـذي 

بكلماتهـا املؤثرة، فقد كانـت، ومازالت، 

ألن  واالحتـراق،  الوجـد  حالـة  تمثـل 

إخفـاء  الـى  )ميـال(  بطبعـه  العراقـي 

والتقاليـد  األعـراف  نتيجـة  مشـاعره 

التـي تربـى عليهـا، فكانـت األغنيـة هـي 

بهـا،  يبـوح  ال  التـي  ملشـاعره  املترجـم 

ولهـذا تجـده يبحـث عنهـا كونهـا تمثـل 

باقتنائهـا  فيقـوم  الجياشـة  مشـاعره 

فيهـا  يجـد  ألنـه  سـرًا  بهـا  واالحتفـاظ 

املنشـودة.  ضالتـه 

علـى  العراقيـة  األغنيـة  حافظـت  كمـا   

مـن  الرغـم  علـى  العربيـة  مكانتهـا 

)الطشـة(،  بأغانـي  يسـمى  مـا  دخـول 

علـى حسـاب مئـات وآالف األغانـي التي 

كتبـت ولحنـت علـى يـد أمهـر املحترفني 

فـي الشـعر واللحـن واألداء الذي يفيض 

.
ً
وجمـاال عذوبـة 

إن مـا تفـرزه املرحلـة من ظواهر شـاذة 

أسـهم  بعدمـا  بصلـه،  للغنـاء  تمـت  ال 

والكوفيهـات  الليليـة  املالهـي  غنـاء 

بظهـور مطربـني ال يملكـون وعيـًا ثقافيًا 

أو موسـيقيًا، بـل هـم دخـالء علـى ذلـك 

مـن  النيـل  يمكنهـم  وال  الجميـل،  الفـن 

العراقيـة،  لألغنيـة  الكبيـر  التاريـخ 

فـي  ووضعهـا  املجـد  الـى  قادهـا  الـذي 

عربيـًا. الالئـق  مكانهـا 

هـذا  علـى  الحفـاظ  فـإن  الواقـع  وفـي 

مسـؤولية  يعـد  لـم  املضـيء  التاريـخ 

فرديـة، ألنـه يمثـل إرثـًا حضاريـًا للبلد، 

لـذا ينبغي أن تتصدى مؤسسـات الدولة 

فـي  والتسـفيه  االنحـراف  هـذا  ملنـع 

الغنـاء كـي تحافـظ علـى مكانـة الغنـاء 

كبـار  فنانـون  صنعهـا  التـي  العراقـي 

الثـر. وعطائهـم  بموهبتهـم  تميـزوا 

يؤكد تاريخ األغنية العراقية، التي برزت مالمحها بشكل كبير عند تأسيس الدولة العراقية 
عام 1921، ومرت بمراحل متعددة ومختلفة، أنها متأثرة بالتنوع الديموغرافي الذي يميز 

مناطق العراق املختلفة.

األغنية العراقية.. لوعة سرمدية 
وشجٌن ازلي !

عادل مكي                   
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زياد العاني
تصوير : يوسف مهدي

"لقد مثلت اللوحات املشاركة صرخة مدوية 

رافضة لكل سلوكيات االحتالل الصهيوني 

واستنكار  شجب  مع  فلسطني،  لدولة 

التعدي على القدس الشريف بكل انواعه." 

هذا ما صرح به الفنان الكاريكاتيري علي 

لهذا  املنظمة  اللجنة  رئيس  بصفته  عاتب، 

املعرض.

تحضيرات املعرض

فترة  الى  عاتب،  علي  الفنان  تطرق  كما   

الكبير،  الفني  النشاط  لهذا  التحضيرات 

املعرض  لهذا  "التحضيرات  أن   مبينًا 

وأكثر،  سنة  بحدود  الوقت  من  استغرقت 

إذ خاطبت العديد من رسامي الكاريكاتير 

في العالم عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

للمشاركة  الدعوة  بطاقة  ترجمت  كما 

استجاب  حتى  عدة،  مختلفة  لغات  الى 

ذلك  املتوقع،  من  أكثر  كبير  عدد  لدعوتي 

يتعاطف  عامة  قضية  فلسطني  قضية  ألن 

معها أغلب الناس في أرجاء املعمورة." كما 

تحدث الفنان عاتب عن موضوعة املعرض 

املؤثرة إنسانيًا، فقال "إن املشاركني الذين 

من  ليسوا  فنانًا   130 الى  عددهم  وصل 

ديانات  من  وانما  فقط،  مختلفة  جنسيات 

ربما  مختلفة،  وطوائف  وقوميات  وأعراق 

وهذا  اإلسالمية،  الديانة  من  ليس  بعضها 

قضية  الفلسطينية  القضية  أن  يؤكد  وحده 

على  الواقعة  املظلومية  وأن  بحتة،  إنسانية 

جميع  من  مرفوضة  الفلسطيني  الشعب 

سكان األرض مهما كانت انتماءاتهم."

قضية ملّحة

خضير  الكاريكاتير  فنان  عد  ناحيته،  من 

الحميري املعرض "مناسبة ممتازة للتفكير 

بروز  بسبب  إعالميًا  تراجعت  بقضية 

قضايا أخرى ملحة، مثل القضية العراقية 

اليمنية،  والقضية  السورية  والقضية 

األوكرانية،  القضية  –الحقًا-  لها  وأضيفت 

القضايا  من  املتالطم  البحر  هذا  ووسط 

شحيحًا  الفلسطينية  القضية  نصيب  كان 

في اإلعالم، وأهمية هذا املعرض تكمن في 

التذكير بهذه القضية املهمة."

لألعمال  والتقني  الفني  الصعيدين  وعلى 

"هناك  الحميري:  الفنان  تحدث  املشاركة، 

وفي  معروفة،  وأسماء  ممتازة  أعمال 

ملثل  ترتقي  ال   
ً
أعماال وجدت  نفسه  الوقت 

من  استبعادها  األولى  وكان  الفعالية،  هذه 

املعرض."

عن  –عمومًا-  تحدثوا  فقد  الحضور،  اما   

بذله  بما  وأشادوا  املعرض،  هذا  أهمية 

الفنان على عاتب من جهود مشكورة إلقامة 

رسالة  يحمل  اعتباره  على  املعرض،  هذا 

الواقع  الحيف  رفع  منها  الغرض  إنسانية 

على شعب فلسطني وبالده الجريحة.

توثيق املعرض

لجميع  صورًا  حمل  كتاب  املعرض  في  وزع 

لفنانني  وصورا  املشاركة،  األعمال 

وطبع  صمم  بلدانهم،  ذكر  مع  وأسماءهم 

بشكل جميل وبمواصفات عالية، ضم 208 

صفحات ملونة، جاءت في صفحاته األولى 

عاتب،  علي  املنظمة  اللجنة  لرئيس  كلمة 

الكاريكاتير  فن  أهمية  عن  فيها  تحدث 

الحدود،  يتخطى  الذي  الواسع  وصداه 

الشعوب  أطياف  مختلف  مع  يتناغم  إذ 

"يؤدي  إنه  وقال  مشتركة.  بصرية  كلغة 

املجتمعات  بني  للتواصل  كأداة  مهمًا  دورًا 

ومشاربها  وأفكارها  علومها  اختالف  على 

ولغاتها وجنسياتها، ملا يمتلكه من عناصر 

إضافة  للمتلقي،  الوصول  وسهولة  الجذب 

صور  عكس  في  وجديته  أهميته  إلى 

السياسية  جوانبها  في  املختلفة  الحياة 

تسليط  بهدف  والثقافية،  واالجتماعية 

واملحورية  املركزية  القضايا  على  الضوء 

على  قادرة  رؤى  الستكشاف  محاولة  في 

والفنون  املعرفصة  أدوات  كل  استثمار 

األحداث  وراء  ما  وكشف  ومرتكزاتها، 

تختزل  جميلة،  وألوان  بخطوط  وترجمتها 

عشرات املقاالت املكتوبة."

الناطق الرسمي

ووصف عاتب فن الكاريكاتير بأنه الناطق 

آليات  أمام  املستضعفة  للشعوب  الرسمي 

والسلطات  املتجبرة،  الحكومات  ووسائل 

وخص  والحقوق،  لألراضي  الغاصبة 

واملسؤولية  الفلسطينية،  القضية  بالذكر 

امللقاة  والعقائدية  واإلنسانية  األخالقية 

ورسامي  الثقافية،  النخب  عاتق  على 

الكاريكاتير خاصة، تجاه شعب أعزل يرزح 

نصرته  وضرورة  غاشم،  احتالل  تحت 

ومساندته عامليًا، وفضح انتهاكات وجرائم 

الكيان الصهيوني.

املعرض  جمهور  عاتب  الفنان  وعد  كما 

هناك  وأن  األخير  يكون  لن  سوف  بأنه 

إضافة  عام،  كل  ستقام  معارض  سلسة 

إلى نشاطات ومعارض وورش عمل خاصة 

بالكاريكاتير، تجمع الفنانني املبدعني بهذا 

تحت  العالم  دول  مختلف  من  كافة،  الفن 

مظلة واحدة زهية األلوان.

بحضور نخبة من املثقفني 
والفنانني ووسائل اإلعالم، 
افتتح قبل أيام "معرض 
فلسطني الدولي األول لرسوم 
الكاريكاتير" على قاعة 
قرطبة في بغداد - فندق 
املنصور ميليا- بمشاركة 
36 دولة عربية وأجنبية، 
وضم املعرض 200 عمل 
كاريكاتيري، لـ130 فنانًا من 
مختلف الجنسيات.

صرخة بوجه االحتالل

معرض فلسطين الدولي األول لرسوم الكاريكاتير..

علي عاتب
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 Film

مع ندرة األوقات التي تحيط اهتمامي بعالم السينما، لكني أذكر فيها 
 ، E.T. the Extra-Terrestrial متابعتي املتكررة لفلم ما، على رأسها
باإلضافة إلى فلم Empire of the Sun )امبراطورية الشمس( للمخرج 
الكبير ستيفن سبيلبيرغ، علىالرغم من  انتمائهما إلى فترة القرن 
املاضي،التي تدفق منها نتاج سينمائي رائع لربما لن يتكرر،

 مأساة ألمانيا في فترة  مأساة ألمانيا في فترة 
الحرب الباردة الحرب الباردة 

The Lives Of Others
 )حياة اآلخرين(.. )حياة اآلخرين(..

األوســـكار جائـــزة  نـــال 

سنان باسم

في  الجزئية  قطيعتي  لتبقى   

عدم تكرار مشاهدة أي فلم للمرة الثانية 

 The Lives االخرين(  )حياة  فيلم  سوى 

الفلم  هذا   ،2006 إنتاج  من    Of Others

اليأس  ثوابت  على  اختلف  الذي  األملاني 

سينمائي  نتاج  جملة  ظل  في  اإلبداع  من 

الفلم،  شدني  فقد  رائحة،  وال  له  الطعم 

بني لقطات تطرق القلب بعد مرورها عبر 

تدور  التي  بالقصة  مرورًا  املشاهد،  عني 

الشرقية  أملانيا  في   1984 العام  خالل 

باإلضافة  الشيوعي،  الحكم  فترة  أثناء 

على  الطاغية  الباردة  الحرب  أجواء  إلى 

واألميركي  السوفييتي  القطبني  عالقة 

إخراج  من  الفلم  هذا  ومناصريهما. 

الذي  دونرسمارك(  )فلوريان  وتأليف 

آراء  وفق  ذهب،  من  حروفًا  لذاته  صاغ 

نهاية  الفلم  كتب  فقد  النقاد،  من  العديد 

دراسته  فترة  أثناء  التسعينيات،  عقد 

موسيقى  إلى  يستمع  كان  إذ  للسينما، 

خيالي  مشهد  ذهنه  في  وجاء  لبتهوفن، 

الى  يستمع  وهو  )لينني(  مضمونه 

موسيقى سوناتا بحيث تجعل مزاجه طريًا 

وتذوب كل رغبة لديه في إيذاء اآلخرين.

غرفة االستجواب

بمشهد   1984 العام  في  تبدأ  الفلم  قصة 

رجال  أحد  باقتياد  األعني  يجذب  مؤثر 

وكالة األمن القومي التابع ألملانيا الشرقية، 

غرفة  إلى  شخصًا  )شتازي(،  واملسمى  

االستجواب من أجل التحقيق معه من قبل 

رجل األمن وأستاذ علم التجسس )جيرد 

هروب  بعد  الشخص  اقتيد  وقد  فيزلر(، 

ليقطع  الغربية،  أملانيا  إلى  أصدقائه  أحد 

املشهد، وإذا بشريط صوتي يسمع من قبل 

طالب متدربني في وكالة األمن )شتازي( 

األستاذ  التحقيق،  ضابط  يأخذ  حيث 

والجاسوسية،  بالتحقيق  املتخصص 

من  املتهم  ادعاء  بصحة  الطالب  آراء 

إليه،  وجهت  تهم  ألية  إنكاره  بعد  عدمها، 

إال  بكائه،  بسبب  بريء  أنه  الطالب  ليؤيد 

أسلوب  على  اعترض  الذي  الطلبة  أحد 

اسمه  على  التأشير  ليجري  التحقيق، 

الطالب  أن  يعني  بما  الطالب،  قائمة  في 

أملانيا  في  الحاكم  الشيوعي  الحزب  ضد 

الصوتي  التسجيل  في  وليتضح  الشرقية، 

في  أسهم  الشخص  أن  اآلخر،  بجزئه 

من  أيام  بعد  مذنبًا  ليكون  زميله،  تهريب 

عدم النوم والتعذيب النفسي. 

مع  فيزلر  ويحضر  األحداث  تستمر 

لكاتب  مسرحيًا  عرضًا  املباشر  رئيسه 

مشكوك بوالئه للحزب الشيوعي الحاكم، 

باإلضافة إلى أن املمثلة )كريستا سالند( 

لقمة  تعد  التي  املسرحي،  العمل  بطلة  هي 

الرامي بشباكه على  الثقافة  لوزير  سائغة 

تلك املمثلة من أجل إيقاعها.

وزير  يكلف  إذ  بالهني،  ليس  األمر  لكن   

منزل  مراقبة  على  بالعمل  فيزلر  الثقافة 

تفاصيل  على  والتجسس  املسرحية  كاتب 

ما  وفق  يسير  األمر  فإن  وبالفعل  حياته، 

بالعديد  الكاتب  له عبر زرع شقة  مخطط 

املراقبة  رحلة  لتبدأ  التنصت،  أجهزة  من 

رؤية  تتضح  الوقت  مرور  ومع  الدقيقة، 

الجاسوس  الصلد،  الرجل  على  مخفية 

إلهام  جمال  في  يذوب  بدأ  الذي  فيزلر، 

األمر  به  وينتهي  املمثلة،  وعذوبة  الكاتب 

التام  التعاطف  وهو  يصدق،  ال  أمر  إلى 

اإليقاع  عدم  سبيل  في  معهما  والتعاون 

املمثلة  تسليم  أو  السلطات،  قبل  من  بهما 

بيد الوزير الجشع.

الفلم،  أحداث  حرق  بصدد  لست  وألنني   

إال أن األمر متروك للقارئ، إن كان يبتغي 

الواقعية،  الجاسوسية  عالم  إلى  الولوج 

وليس مايطرح عن رؤية أن الجاسوس -أو 

الخارقة،  بقوته  سبايدرمان  هو  املراقب- 

وذكاء نيوتن ووسامة دون جوان، وكل ذلك 

ينطبق على أفالم جيمس بوند أو 007 التي 

تسلسل أبطالها من شون كونري إلى روجر 

مور، وبيرس روسنان، ودانيال كريغ.

جائزة األوسكار

جائزة  على  حصل  اآلخرين(  )حياة  فلم 

فلم  كأفضل   2006 العام  في  األوسكار 

الجوائز  من  بالعديد  ألحقها  أجنبي، 

أفالم  أيقونة  ليكون  األخرى،  العاملية 

عصره حتى يومنا هذا، مع اكتمال األركان 

السينمائي،  الفلم  صناعة  في  املطلوبة 

 عن السبب الذي يقف خلف 
ً
وليطرح سؤاال

األوسكار  إلى  عربي  فلم  أي  ترشح  عدم 

الجائزة،  نيل  وليس  املنافسة،  أجل  من 

أين  أكبر:  بسؤال  السؤال  من  لنخرج 

التنافس،  إمكانية  من  العراقية  السينما 

أو  جمالية،  عناصر  وجود  مع  والسيما 

على  الجوائز  لحصد  متأهبة  إبداعية، 

وفق نتاج يسير على طريق معبد.. ما الذي 

الذي  ما  األصح:  أم  نصل،  كي  نحتاجه 

نحتاجه كي نبدع؟ 
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وبعض  الحلق  أمراض  يشفي  كان 

األطفال.  أمعاء  تصيب  التي  الفطريات 

مدى  وعلى  جدًا،  وسخية  كريمة  كانت 

لنا  تلد  كانت  سنوات  ثالث  من  أكثر 

التوائم، التي غالبا ما يعيش منها اثنان 

أنها  يومًا  أذكر  ملاذا.  أدري  ال  فقط، 

ولدت لنا معزة تشبهها، ومن شدة تعلقي 

بصديقة لي في الحي خلعت على املعزة 

البنت  جعل  ما  آالء،  اسمها:  الجديدة 

موضع سخرية عند أهلها، في حني كانت 

املعزة أهم من كل أهل الحي عندي، غير 

 رغم كل 
ً
أن آالء )املعزة( لم تعش طويال

محاوالتي إلنقاذها واالهتمام بها.

لم أكذب بآالء ربي شيئًا
كما أن آالء صديقتي عادت إلى البصرة 

يكن  م 
َ
ول إيران،   مع  الحرب  توقف  أيام 

آالء  رحيلهما،  بني  كبير  زمني  فارق  ثمة 

في  كانت  الشقراء،  البصرية  صديقتي 

 ،
ً
قليال حجما  أكبر  لكنها  عمري  مثل 

املدرسة،  عن  تتغيب  كانت  حني  أذكر 

كل  يصيبها  مرض  عن  بعدها  تحدثني 

شهر، ولم أكن أفهم شيئًا، وال أفقه نوع 

كانت  الذي  تعانيه،  كانت  الذي  املرض 

تقول عنه أنه تسبب لها بكثرة البثور على 

وجهها، أنا التي كنت في عمرها، إال أن 

جل ما يمكن أن أكون عرفته آنذاك عن 

حلب  كيفية  هو  والنساء،  األمومة  أمور 

الشامية دون أن أحظى برفسة من رجلها 

مريضة  أثرها  على  فتقعدني  الخلفية 

ليوم أو أكثر، وكذلك بكائي ودعائي حني 

تعاني الشامية آالم املخاض.

شقي  جدي  وهو  لقاء،  الشامية  وهبتنا   

من  بقي  الذي  بقاء  وأخوه  وذكي،  جدًا 

ثالثة توائم، وكان مصيره أن يدفن رأسه 

في أساس بيتنا حني عمرنا بيت البستان 

الذي عدنا إليه قبل حرب الخليج الثانية  

فقدناها  التي  الشامية  عدة.  بأشهر 

باغتها  حني  وعاصفة  ماطرة  ليلة  في 

هي  فنفقدها  والدتها،  لتتعسر  املخاض 

من  أشهر  لتكون  كانت  توائم،  وأربعة 

.  أذكر 
ً
قليال لو طال عمرها  ناقة صالح 

يليق  بتكريم  تحظ  لم  أنها  موتها  بعد 

رميها  جرى  فقد  وللحي،  لنا  بخدمتها 

بيوت  خلف  حديثا  شق  الذي  النهر  في 

يسمى  أذكر-  -كما  وكان  السكني،  الحي 

أخرج  وكنت  له،  امتداد  هو  أو  بالحفار 

كل يوم أراقب جثتها التي بدأت تتفسخ، 

ينجو  أن  أو  تقوم،  أن  في  أمل  ويسكنني 

ما  وكثيرا  بطنها،  في  النائمون  التوائم 

أني رأيت بطنها  أو  تتنفس،  أنها  ادعيت 

حية  أريدها  كنت  الحقيقة  في  يتحرك، 

بأية طريقة. 

بالنسبة  عبثية  عالقة  تكن  لم  الشامية 

كما  العائلة،  في  حقيقيًا  فردًا  كانت  لي، 

التي  رگبة(،  )أم  رقبة  أم  دجاجتنا 

ساءني  التي  شكلها،  في  النسر  تشبه 

بنفس  الجارات،  إلحدى  أمي  تبيعها  أن 

عميق  بحزن  قلبي  أصاب   الذي  القدر 

حني تم عقد صفقة بني أمي وجارتنا بأن 

تعطيها اثنني من الصيصان الذين كنت 

فكانا  الصبر،  بفارغ  يفقسوا  أن  أنتظر 

ديكني رائعني في الشكل، أحدهما أسود 

أصفر  واآلخر  الليل،   مثل  اللون  داكن 

أكثر  دبرت  أني  أذكر  النهار،  كأنه  فاقع 

من حيلة السترجاعهما، لكني لم أفلح.

وردة.. بقرتنا  
 بمثل اللهفة التي استقبلت بها الشامية، 

البهي  الحضور  ذات  وردة  لبقرتنا  كان 

أبي  إلى  ركضت  التي  وردة  قلبي،  في 

شرائها  على  يفاوض  كان  الذي  الهثة، 

في  كنت  القرية.  إلى  ثانية  عودتنا  بعد 

ألهث  جئت  حينها،  عشرة  الخامسة 

وال  طفولتها،  رفيقة  وجدت  من  مثل 

شاركت  إني  تقول  كانت  فأمي  عجب، 

أني  ذلك  طفولتي،  في  رضيعة  عجلة 

بقرة  من  طازج  بقر  حليب  أرضع  كنت 

تملكها أمي صادف أنها ولدت عجلة عند 

صغيرة  لعجلة  شقيقة  فصرت  مولدي، 

أحتفظ  ظللت  أنني  كما  بالرضاعة! 

بحبل أمي بالرضاعة ملدة عامني وأبكي 

تقوله  ما  هذا  باعوها.  حني  لفقدانها 

صاحب  كان  طفولتي.  عن  أيضا  أمي 

البقرة يفاوض أبي، وحني تمت الصفقة 

املال وهو راجع صحت  يعد  الرجل  وراح 

اسمها؟"  هو  ما  لكن  "عمي  خلفه،  من 

ينظر  وهو  خبيثة  بضحكة  الرجل  فتطلع 

وردة  "اسمها  ظاهر:  بمكر  ويقول  إلي 

بقرة  ووردة  الحني  ذلك  ومنذ  وردة."  يا 

صخبًا  الدنيا  مألت  التي  املباركة  الدار 

إلى  يصل  حليبها  كان  إذ  وعطاء،  وحبًا 

القاصي والداني، وراحت تلد لنا كل عام 

بيعها  قرروا  مبروكة  ولدت  وملا   ،
ً
عجال

مكانها  تركت  التي  بمبروكة  واالحتفاظ 

االسم  كان  جمانة  لجمانة.  بعد  فيما 

التي  للعجلة  فداء  أختي  اختارته  الذي 

نادرة  وبشجاعة  بمعجزة  يومها  ولدت 

في  مبروكة  مخاض  صادف  إذ  منها، 

غياب أمي وأبي وإخوتي، عادت مبروكة 

بآالم  أحست  أن  بعد  مسرعة  البيت  إلى 

وهي  وتبكي،  تحن  وجعلت  املخاض، 

مني  كان  فما  أخرى،  وتقوم  مرة  تجلس 

في  حيلتي  فقدت  وملا  معها،  البكاء  إال 

وجلست  توضأت  مساعدتها  كيفية 

وأن  يرعاها  أن  عسى  قربها،  لله  أصلي 

يصيبها  أن  أخشى  كنت  والدتها،  يسهل 

أن  إال  فداء  أختي  من  كان  فما  مكروه، 

ذراعها  على  السوداء  الحقل  عباءة  ت 
ّ
لف

بطن  داخل  من  الجنني  بسحب  وقامت 

كيف  أعرف  وال  بيدها  جرًا  مبروكة 

تسنى لفداء معرفة ما يتوجب فعله وهي 

في عمرها ذاك، وال من أين جاءت بكل 

جرت  الجأش،  ورباطة  الشجاعة  تلك 

العجل حتى أسقطته على األرض فبركت 

بعد  نشطة  قامت  ثم   ،
ً
قليال املبروكة 

التي  الرضيعة  طفلتها  تالعب  لحظات 

أسمتها فداء -في لحظتها- جمانة، وكان 

ذلك  بعد  أعرف  لم  التي  جمانة  كذلك، 

وقريتي  أبي  بيت  غادرت  حني  مصيرها 

كل  بعدها  ليتغير   ،
ً
طويال دام  غياب  في 

شيء.

"الشامية"، هذا كان اسم 
عنزتنا، ميزها بياضها عن 

جميع املاعز، لذا قررت أمي 
شراءها بعد أول موسم لـ 

"الكصاص"، آخر جني للتمر  
أواخر تشرين األول، فحني 
عال املرج واشتدت خضرة 

حواف السواقي، وملا كنا قد 
احتللنا مساحة ال بأس بها في 

نفوس أهالي الحي الجديد، 
أتاحت لنا أن ال نجد منافسًا 

على قطعة األرض الصغيرة، 
التي عزلناها بسلك شائك، 

كي نضمها إلى بيتنا، 

فلسطين الجنابي                     

جدًا  خضراء  القطعة  تلك  صارت  وملا 

يحتاجونه  ما  كل  الحي  أهل  على  تدر 

إليها  نضيف  أن  بأس  فال  خضار،  من 

تسر  جميلة  بيضاء  ومعزة  للدجاج  قنًا 

الناظرين. 

شامية تسّر الناظرين 
إن  قال  راع  من  أمي  اشترتها  الشامية 

لذلك  الشام،  جبال  من  املعزة  أصل 

الغزالن،  إلى  أقرب  هو  شكل  يميزها 

وقال إن حليبها زبدي املذاق، وكانت تلك 

الصغار  نحن  معنا،  للشامية  معاناة  أول 

الذين صرنا نفيق في الصباح من نومنا، 

فيكون أول عمل لنا هو أن نأخذ  أقداحنا 

نحظى  لعلنا  حلبها،  لنجرب  ونطاردها 

بمذاق الزبدة الذي قيل إنه يميز حليبها 

عن باقي املاعز. كانت تجربة حلب املعزة 

إال  ترتاح  ال  فهي  عنيفة،  بمعركة  تمر 

ألصابع أمي على ضرعها، وكأن األمهات 

الكائنات  روع  يهدئن  كيف  يعرفن  فقط 

الخائفة، في حني كانت تهجم علينا إذا 

ما أردنا أن نجرب ذلك معها.

ترعى  الحي،  معزة  غدت  التي  الشامية   

أمهات  وتقصدها  القريب،  البستان  في 

الذي  بحليبها  للتبرك  الرضع  األطفال 

بقرة ومعزة بقرة ومعزة 
بيضاء تسّران بيضاء تسّران 
الناظرالناظر  ين!                    ين!                    

الغوص في 
ينابيع الطفولة
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قارب عمره أكثر من 4000 عام، إنه اكتشاف فريد من 
نوعه في مدينة أوروك األثرية، أعلن عنه مع استئناف 

معهد اآلثار األملاني أعماله في املوقع األثري، الذي وصفته 
مديرة املعهد الدكتورة )مارغريت فان آس( بأنه )جنة( 

بالنسبة لعلماء اآلثار.

اكتشاف واحد من أقدم القوارب 
في العالم! 

"الشــبكة" تدخــل مدينــة أوروك األثرية.. 

يوسف المحسن

األملاني  اآلثار  معهد  من  فريقًا  أن  إذ 

أثري  قارب  الستخراج  حاليًا  يعمل 

ُعِثَر  عام  آالف  أربعة  من  عمره  يقترب 

مدينة  بسور  املحيطة  املنطقة  في  عليه 

أوروك التاريخية.

سبعة  طوله  يبلغ  الذي  القارب،  ويعد 

في  لها  مثيل  ال  ثمينة  قطعة  أمتار، 

املشترك  التنقيبي  الفريق  وأن  العالم، 

إلى  إلرساله  تمهيدًا  القارب  سيرفع 

املتحف الوطني العراقي.

في  املكتشف  القارب  عمر  ويقترب 

الذي  املصري  القارب  عمر  من  أوروك 

القاهرة،  جنوبي  تشيكية  بعثة  اكتشفته 

القديمة  الدولة  عصر  إلى  يرجع  الذي 

املؤسسة ملصر الفرعونية. إال أن القارب 

املصري ظل في مكانه لسوء حالته، بينما 

ليعرض  العراقي  القارب  رفع  سيجري 

أقدم  بذلك  ليكون  الوطني،  املتحف  في 

قارب يمكن نقله ومشاهدته في العالم.

وشهد العام الحالي املزيد من 

االكتشافات في حضارة ما بني النهرين، 

التنقيبية  البعثات  استأنفت  أن  بعد 

املواقع  من  العديد  في  أعمالها  األجنبية 

األثرية العراقية.

والتنقيبات  التحريات  دائرة  عام  مدير   

علي  والتراث،  لآلثار  العامة  الهيأة  في 

الثقافة  وزارة  إن  قال  شلغم،  عبيد 

ي 
ّ

جد بشكل  تواصلت  واآلثار  والسياحة 

مع هذه البعثات، وقدمت لها التسهيالت 

بسبب  االنقطاع  بعد  للعودة  املطلوبة 

التنقيب  أعمال  أن  أكد  شلغم  الجائحة. 

في  بمواقع  تجري  والترميم  والصيانة 

والنجف  والناصرية  والديوانية  املوصل 

كاشفًا  املدن،  وباقي  واملثنى  األشرف 

من  العديد  عن  )الشبكة(  لـ حديث  في 

االكتشافات األثرية املهمة والفريدة من 

العثور عليها،  التي تم  العالم،  نوعها في 

وأن فريقًا من معهد اآلثار األملاني يعمل 

عمره  يبلغ  أثري  قارب  الستخراج  حاليًا 

في  عليه  عثر  عام  آالف  أربعة  من  اكثر 

مدينة  بسور  املحيطة  املنطقة 

أوروك التاريخية. مشيرًا الى أن 

القارب، الذي يبلغ طوله سبعة 

أمتار، يعد قطعة ثمينة ال مثيل 

الفريق  وأن  العالم،  في  لها 

سيرفع  املشترك  التنقيبي 

إلى  إلرساله  تمهيدًا  القارب 

املتحف الوطني العراقي. 

أوروبيات في أوروك 
    الدخول الى مدينة أوروك التاريخية، 

بقايا  على  املشيد  السياج  عبور  وحال 

الذي  كلكامش،  امللك  بناه  الذي  السور 

األساطير  في  مهمة   
ً

شخصية أصبح 

السومرية خالل حقبة ساللة أور الثالثة 

الذهن  الى  يقفز  م(،  2004ق   -2112(

م  2004ق  سنة  في  السور  بناء  تاريخ 

في  الحالية  بصورته  تشييده  وإعادة 

ومعبده  بزقورته  املوقع  2004م،  العام 

تحول  الزمن،  قاومت  التي  ومشيداته 

آثاريون  فيها  يتوزع  كبيرة  ورشة  الى 

معهد  بعثة  ضمن  عدة  بلدان  من  قِدموا 

قسم  مديرة   
ْ

عبرت فقد  األملاني،  اآلثار 

الدكتورة )مارغريت  الشرق في املعهد، 

للعمل  بالعودة  سعادتها  عن  آس(،  فان 

 أن عمل 
ً

في املوقع بعد االنقطاع. مضيفة

باتجاهني:  حالّيًا  يسير  األملانّية  البعثة 

القطع  وترميم  وترقيم  توثيق  هو  األول 

قبل  عليها  عثر  التي  واللقى  اآلثارّية 

حيث  السور  خارج  والثاني  الجائحة، 

فان  الدكتورة  التنقيب.  أعمال  تتواصل 

في  طوال  سنوات  أمضت  التي  آس، 

عليها  أطلقت  حتى  باملدينة،  مهمتها 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

الجديدة(  أوروك  )سّيدة  تسمية 

التاريخي  أوروك  موقع  "أن  الى  أشارت 

علماء  يمنح  وهو  التعريف،  عن  غني 

آالف  خمسة  على  للتعرف  حقائق  اآلثار 

فترة  وفي  الرائعة،  الحضارة  من  عام 

أهم  تلّمس  يمكننا  حيث  فريدة،  زمنية 

ميزات وانماط الحياة في تلك الحقبة." 

وتضيف -وهي تتوسط املقتنيات ومالمح 

من  "املقتنيات  وجهها-:   غّطي 
ُ

ت االنبهار 

وطابوق  آجر  قطع  رائع،  شيء  حولي 

وسعف  وشمس  ونجوم  بأشكال  مزينة 

الجائحة وعدنا  نخيل، عثرنا عليها قبل 

باملوجودة  شبيهة  القطع  هذه  اليوم،  لها 

بمبنى  املعروفة  )كرائندش(  واجهة  في 

من  يقترب  وعمرها  أوروك  في  آخر 

وميسر  ساحر  هنا  العمل  3400عام، 

ألن  ذاتها،  أملانيا  من  أفضل  بشكل 

-والحمد  هنا  وطأة  أقل  كورونا  جائحة 

سعداء  نحن  لهذا  ببلدي،  مقارنة  لله- 

وبوجودنا  العمل  مواصلة  على  بقدرتنا 

لآلثاريني،  جنة  هي  التي  أوروك،  في 

السطحي  التلف  عن  النظر  وبغض 

الطقس  نتيجة عوامل  واآلثار  للمقتنيات 

ن اآلثاري 
ِّ
فهي محفوظة بشكل بديع ُيَمك

من استعادتها."

يوليا أنادور في الباحة 
التي  الباحة  الى  املشغل  قاعات  غادرنا 

البعثة  ألعمال  املخّصص  املبنى  تتوسط 

بسيطة  خشبية  طاولة  أمام  التنقيبية، 

التي  أنادور(،  )يوليا  اآلثار  عاملة  تجلس 

ثمينة  حلي  صائغ  مثل  منهمكة  كانت 

التي  األثرية  املقتنيات  وشظايا  بقطع 

من  تشكيلها  وإعادة  تحليلها  على  تعمل 

واصلت  معها  حديثنا  وطوال  جديد، 

العمل وكأنها في سباق مع الزمن. أنادور 

ملقاطع  اللوني  التدرج  خالل  "من  قالت 

تجميع  إعادة  يمكن  الجانبية،  اللقى 

عمل  إنه  املتضررة،  اللقى  هذه  وتشكيل 

املتعة،  من  يخلو  ال  لكنه  ودقيق،  شاق 

لقد اعتدنا عليه بفعل تخصصنا، ونحن 

والعلمية  التاريخية  القيمتني  ندرك 

الكبيرة لهذه املقتنيات."

أعادتنا  أنادور  يوليا  الدكتورة  عبارات 

داخل  في  م 
ِّ

د
ُ

ق شرح  من  سمعناه  ما  الى 

األملانية  اآلثار  عاملة  قبل  من  املشغل 

البعثة،  عضو  )أورنيكا(،  الدكتورة 

وترجمته عن األملانية الدكتورة واملعمارية 

ميسون عيسى، الذي جاء فيه أن "القطع 

التي عثرنا عليها نحاول جمعها للتعرف 

على شكلها األصلي وعلى تقنية صنعها، 

إن كانت قطع اآلجر قد جرى صّبها في 

تفاصيل  هنالك  باليد،   
ْ

ت
َ

ِحت
ُ
ن أم  قوالب 

أن  يمكن  األثرية  القطعة  في  صغيرة 

هذه  الصنع،  طريقة  على   
ً
دليال تمنحنا 

أشعة  يشبه  بارز  جزء  فيها  القطعة 

الشمس او سعف نخيل، وهو ما يشير الى 

التقنية الدقيقة في صنعها، كما نالحظ 

الجزء  في  القصب  لحصير  آثار  وجود 

أن  على  يدل  ما  املنحوتة،  من  السفلي 

أمام  بأربعة أجزاء، نحن  القوالب كانت 

تقنيات عمرانية مذهلة!"

الدكتورة ميوغ خارج السور
مدينة  غادرنا  منا  رغبة  غير  "على      

وحكايات،  بحكايات  العابقة  أوروك 

دهشة  من  فيه  ملا  تركه  يصعب  فاملكان 

السائحة  قالته  ما  هذا  وجمال." 

)ميالني(، وهي شابة أملانية تنحدر من 

 إلى املوقع بعد أن 
ْ

ِدَمت
َ

أصل إندونيسي ق

قرأت عنه كثيرًا. ميالني تابعت "سمعت 

كثيرًا عن أوروك بعد إدراجها على الئحة 

قصصها  عن  قرأت  اإلنساني،  التراث 

أشعر  التاريخي،  ودورها  وحكاياتها 

في  بي  يرحبون  واألهالي  هنا  باألمان 

زيارة  على  أصدقائي  أشجع  مكان،  كل 

الكتابة  اختراع  شهدت  ألنها  أوروك 

والنظم الحضارية األولى."

أفعى  مثل  يتلوى  ترابي  طريق  على     

الوحش  أذرع  من  ذراع  مثل  او  عمالقة، 

كما  كلكامش،  امللك  قتله  الذي  خمبابا، 

املركبة  بنا  سارت  األسطورة،  تقول 

ثالثة  يبعد  الذي  التنقيبات  موقع  الى 

من  الشرقي  الشمال  الى  كيلومترات 

مركز املدينة القديمة، الفريق التنقيبي 

قسم  في  الثانية  املديرة  تترأسه  الذي 

الشرق بمعهد اآلثار في برلني، الدكتورة 

مجارف  يستخدم  ميوغ(،  )سيمون 

غاية  ومعدات  خيطية  وفرشًا  صغيرة 

األثري  القارب  حول  وتتجمع  ة، 
ّ

الدق في 

القارب  ص برفع 
َّ
تتلخ ة  املكتشف، واملهمَّ

وهي  عليه،  الحفاظ  مع  الثمني  األثري 

وصبر  طبيب  مشرط  الى  تحتاج  عملّية 

الذي  "القارب  قالت:  ميوغ  آثاري، 

عام،  آالف  أربعة  الى  يعود  اكتشفناه 

ورّبما أحدث، تقييمنا للمقتنيات واللقى 

الى  يشير  حوله  املتوافرة  والفخارّيات 

البحث  هو  به  نقوم  ما  الحقبة،  هذه 

ُعْمِره،  إلى  رشدنا 
ُ

ت ة 
ّ
ادل عن 

مختلفة  عينات  على  دراسات  نجري 

سوف تساعدنا في ذلك."

قراءات  الى  يشير  القارب  على  العثور 

وتدعم  تعزز  أن  يمكن  جديدة  تاريخّية 

بسور  املحيطة  املنطقة  حول  النظريات 

التي  األنشطة  ونوع  القديمة،  أوروك 

الفترة،  تلك  في  ان 
ّ
السك يمتهنها  كان 

قد  كبيرة  امبراطورية  أن  ُيعتقد  إذ 

الدكتورة  تابعت  ذلك  عن  هناك.  ُبنيت 

بسور  املحيطة  "املنطقة  حديثها  ميوغ 

بشرية  مستوطنات  فيها  كانت  أوروك 

التقييم  متعاقبة،  زمنية  فترات  خالل 

سّجلناها  التي  للمالحظات  األولي 

الى  يشير  الصناعية،  األقمار  وصور 

وجود مجرى مائي، ومن خالل االمتداد 

اتجاهه،  معرفة  يمكن  للقارب  الطولي 

مستوطنات  بوجود  اعتقادنا  يعزز  ما 

وبساتني على ضفتيه." 

نحن مغرمات بالوركاء 
التقينا  الالتي  الخمس،  اآلثار  عاملات 

اآلثار  معهد  في  العمل  جمعهن  بهن، 

وادي  بحضارة  واإلعجاب  األملاني 

قالت  آس  فان  الدكتورة  الرافدين. 

العريقة  الحضارة  بهذه  مولعات  "نحن 

 
ٌ

طرز مة." 
ّ

املتقد العمرانّية  الُطرز  وهذه 

عيسى،  ميسون  الدكتورة  عنها  قالت 

معمارية  مساهمات  لها  التي 

ثالثي  األنموذج  بينها تطوير  مهمة، من 

الئحة  على  َرج 
ْ

د
ُ
امل حلب  لسوق  األبعاد 

ها 
ّ
"إن  ،1986 العام  منذ  العاملي  التراث 

"خذ  استدركت  ميسون  الفرادة."  بالغة 

 فترة القرن الرابع عشر قبل امليالد، 
ً
مثال

الكاشيون  فيها  وصل  التي  الفترة  وهي 

على  سادوا  أقوام  )وهم  الكاسيون  او 

مساحة واسعة من بالد ما بني النهرين 

وتماثيلها  ومبانيها  فنونها  وقلدوا 

هي  الخاصة  لغتهم  وعدوا  ومعابدها، 

اللغة البابلية القديمة، وإليهم يعود معبد 

الخامس  القرن  أواسط  أوروك  في  إنانا 

من  كثيرًا  أخذوا  لقد  م.(،  ق.  عشر 

موجودة  كانت  التي  العمرانّية  التقاليد 

قبل وصولهم." 

للدقائق  السريع  الهروب  ووسط      

بأعماله،  الفريق  وانهماك  والساعات 

التاريخي  املوقع  مغادرة  من  البد  كان 

واملقتنيات  اللقى  من  بحر  على  شّيد 
ُ
امل

عنها،  التنقيب  بانتظار  املدفونة  واآلثار 

العودة في مناسبات  أمل  وّدعناهم على 

التي  الكلمات  أخر  وكانت  مقبلة، 

فان  مارغريت  للدكتورة  معنا  حملناها 

آس: "نتفهم دور اإلعالم في إظهار أهمّية 

أوروك وآثارها وحضارتها، ونريد للعالم 

عليكم  ى 
ّ
ونتمن االهمّية  هذه  يعرف  أن 

إيصال هذه املعلومة."
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تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــاتتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات

"سؤالك  إبراهيم:  أسماء  الصحفية 

املمتنع،  السهل  صنف  تحت  أضعه 

يرتبط  أنه  إال  موضوعيته،  قدر  فعلى 

الحروب  من  عريض  طويل  بتاريخ 

عاشها  التي  واالنكسارات  واملآسي 

املواطن العراقي، وكان البد لها، نفسيًا 

ومجتمعيًا، من أن تؤثر سلبًا عليه -وضع 

خطني تحت البد- ألنه من غير الطبيعي 

الخراب..  هذا  وسط  طبيعيني  نبقى  أن 

لذلك أعتقد أنه لم يفقد املواطنة، لكنه 

ولم  اإلنسانية،  حياته  بخسران  يشعر 

نفس  لكن  أخرى،  بمعايير  يبالي  يعد 

بيئة أخرى،  أنه عاش في  لو  الشخص، 

كبير  فالجرح  ذلك،  غير  لوجدته 

والفساد ابتلع كل شيء.." 

أما الشاعر جواد الكعبي فيرجع السبب 

وعدم  الوطنية  الروح  "انعدام   : إلى 

بات  فالوالء  وطنًا،  بالعراق  اإليمان 

تجده  ال  لذلك   ،
ً
أوال والحزب  للعشيرة 

يحرص على املال العام." 

الرائدة  املذيعة  تؤكد  آخر،  جانب  من 

"التمرد  أن  على  املجيد  عبد  إيمان 

كلها  بالخسارة،  واإلحساس  واالنتقام 

التي  املواطنة،  روح  بانعدام  مرتبطة 

األهل  يغرسها  التي  التربية  من  تنبع 

بنهج  التعليم  ثم  البيت،  في  كنبتة 

صحيح." 

السبب  عزا  علي  عبد  ضياء  املهندس 

يحفزه  املال  على  "املتجاوز  أن  إلى 

لضعف  فإما  أحدهما،  أو  سببان، 

أنه  أو  محاسبته،  وعدم  أمامه  السلطة 

الشارع  أو  الرصيف  باستغالل  يفكر 

ويعتبر  عيشه،  لكسب  عام  مرفق  أي  أو 

بها."  أحق  هو  مشروعة  منافسة  ذلك 

موظف  إسماعيل،  عمار  اختصر  بينما 

بـ"عدم  املباشر  السبب  حكومي، 

التي  السلطة  وضعف  قوي،  رادع  وجود 

تحاسب، فأصبح كل شيء مباحًا." 

مال الحكومة!

الوضع  بني  لتربط  أكثر  اآلراء  توسعت 

والسلوك  البلد  في  العام  السياسي 

مرآة  باألساس  هو  الذي  املجتمعي 

للنظام العام، لكن الرأي الذي اختصر 

املوضوع كله كان للحاج أبي عالء )بقال 

العام:  الوضع  يصف  وهو  السوق(،  في 

الحفاظ  حيث  من  جدًا  بائس  "الوضع 

عند  أمانة  هو  الذي  العام  املال  على 

املواطن، ليكون ملكًا ألبنائنا وأحفادنا، 

 من أن نحافظ عليه 
ً
لكن لألسف، فبدال

وننميه ونوسعه، صرنا نسرقه ونستولي 

والدوائر  واملتنزهات  كاألراضي  عليه، 

الدولة،  وسيارات  الدور  وحتى  املهملة، 

وراء  كان  ماذا  تعلم  هل  خلفك،  انظر 

موقف  إنه  )الجينكو(؟  السياج  هذا 

استولى  الركاب  نقل  مصلحة  باصات 

عليه أحدهم وضمه إلى املقهى واملطعم 

لشواء السمك "!! 

غريبة  تجاوزات  هناك   ..
ً
فعال  

ومفضوحة، لكن ال يوجد من يحاسب، 

فحملة أمانة بغداد -قبل سنتني- إلزالة 

والشوارع،  األرصفة  على  التجاوزات 

)طبيب  البياتي  عامر  د.  إليها  تطرق 

جراح(: "فرحنا كثيرًا بحملة األمانة في 

إزالة التجاوزات على طول هذا الشارع 

بالبلوك  املتجاوزون  بناه  ما  وتهديم 

هو  األمر  في  املضحك  لكن  والجينكو، 

التجاوزات  هذه  بناء  أعادوا  هؤالء  أن 

املواد  وبأرقى  املسلح  باإلسمنت  اآلن 

اإلنشائية من حيث التصميم والرصانة 

فرصة  وكأنها  املستغلة،  واملساحات 

القديم  بهدم  األمانة  وفرتها  مجانية 

الهدم  فكان  جديد،  من  بناءه  ليعيدوا 

من  هدية  –مجانًا-  األنقاض  ورفع 

تجاوزهم،  على  مكافأة  لهم،  الحكومة 

من  أقوى  أنهم  أثبتوا  فقد  لذلك 

ندم  درس  وهذا  بصراحة،  الحكومة 

عليه من لم يتجاوز سابقًا  "!!! 

الطبيب  هذا  حديث  أن  من  بالرغم 

فتخيل  مؤلم،  لكنه  ومقنع،  صحيح 

القارئ، كيف سيكون رد  معي، عزيزي 

يقرأ  عندما  األمانة  في  املسؤول  فعل 

هذا الكالم !! هل سيكرر محاولة هدم 

وإزالة هذه التجاوزات أم ...... ؟ 

وبني  والـ...  الشجاعة  بني  الفرق  إنه   

والـ...،  الوطني  وبني  و...  الدولة  رجل 

من  املسؤول  عزيزي  تختار  أن  وعليك 

بني هذه الصفات. 

 ضمن خط سيري الراجل -شبه اليومي- في أحد شوارع بغداد، وحينما 
أصل إلى نهاية الشارع، أرتمي جالسًا من التعب على  )مصطبة( 
حديدية مثبتة على الرصيف الجميل، وهي من أمالك أمانة بغداد 
التي تؤثث بها الشوارع املختارة دون غيرها، وبمعايير خاصة بها ال 
تعلمها إال األمانة والراسخون في فهم عملها. 

هناك من يعتقد أن المال العام ملك للحكومة..

إياد السعيد                      

هروب مصطبة من 
الرصيف!

من  تعبت  أن  بعد  كعادتي  أيام،  قبل   

لعدم  الشارع  في  واملخاطرة  السير 

هدفي  إلى  وصلت  لرصيف،  أثر  وجود 

قد  )املصطبة(  بـ  وإذا  الروتيني، 

اختفت، ولم تتبق من أثرها في األرض 

 
ْ

ِلعت
ُ

اقت أنها  على   
ّ

تدل حفر  أربع  سوى 

من مكانها بشكل تخريبي، ربما متعمد 

)الصورة(، التفت يمينًا ويسارًا باحثًا 

لوحدها  هربت  قد  تكون  فربما  عنها، 

ألنها من ذوات األربع !! أو لربما نقلتها 

جهة حكومية إلى مكان آخر في منطقة 

وربما  املرور،  نقطة  أن  أو  فقيرة، 

زحفتها  قد  املرابطة  الشرطة  سيطرة 

لتكون نقطة لراحتهم، لكن ال أثر لها. 

سلوك شاذ.. لكنه معتاد!                               

مدى  إلى  أخرى  مرة  بعيني   
ُ

جلت

وإذا  املصطبة،  عن  بحثًا  أبعد، 

أكثر  فاقتربت  ملحتها  هناك،  بضالتي 

في  عليها  يتربع  السكائر  بائع  ألجد 

منها  يسترزق  التي  الخاصة  مملكته 

هذا  ألن  أبدًا..  أفاجأ  لم  )الصورة(!! 

السلوك، وإن كان شاذًا، إال انه أصبح 

ّم وعدد 
َ
معتادًا وبسيطًا، إذا ما قورن بك

العام  املال  على  الكبيرة  التجاوزات 

عنها  ُيعلن  التي  السرقات  وضخامة 

وتمأل اإلعالم وصفحات التواصل من 

متخفية  وأخرى  عامة  شخصيات  قبل 

تحت عناوين كبيرة ومحترمة .

نتائج الحروب والفساد

طرحت مشاهدتي على بعض املهتمني 

عن  وتساءلت  مختلفة،  شرائح  من 

والتجاوز  االنفالت  هذا  في  السبب 

إجابة  فكانت  العام،  املال  على 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

استعانت وزارة الداخلية بقدراته 

الدكتور محمد شهاب أحمد.. رادار متنقل 

 بغداد / علي غني

في  األستاذ  أحمد،  شهاب  محمد  الدكتور 

الحساب  في  للموهوبني  بغداد  مدرسة 

السريع، هو أول موهوب في العراق والوطن 

يمتلك  الثالثينيات،  مواليد  من  العربي. 

القرآن  مجال  في  أبرزها   مواهب،  خمس 

عربية  جامعات  في  محاضرًا  عمل  الكريم. 

أن  قبل  الخوارق،  بعلم  ملم  عدة،  وعراقية 

يكرس حياته لتدريس املوهوبني واكتشافهم.

العراقيون أذكياء
متقدم،  العراقي  الذكاء  أن  شهاب  يؤكد 

دراسة  وفي  واألولياء.  األنبياء  بلد  فالعراق 

عام1997 ملركز البحوث النفسية في جامعة 

بغداد )الباراسايكولوجي(، برعاية املرحوم 

الحارث عبد الحميد، أثبتت أن نسبة الذكاء 

النسبة  وهذه   ،)٪75،93( بلغت  العراقي 

القدماء  أطبائنا  بروز  هو  والدليل  عالية، 

مثل سعد الوتري، وجعفر الكويتي وغيرهما، 

اشترك  الذين  العراقيني  باملهندسني  مرورًا 

وكذلك  خليفة،  برج  تصميم  في  بعضهم 

عبد  املهندس  ومنهم  الخليج،  مصافي 

الرحمن توفيق.

الدماغ  خاليا  أن  أحمد  الدكتور  يضيف 

الذي  هو  ودماغنا  محدودة،  غير  )فاجا( 

يحدد ذكاءنا بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

الذهني،  الحساب  على  طالبه  درب  ولهذا 

والحساب  الناتج،  يستخرجون  وكيف 

يفيد  وما  الجذور،  واستخراج  السريع، 

الطالب  يحفظ  وكيف  الصورية،  الذاكرة 

الى  يرجع  إذ  الكلمة،  نسي  ما  إذا  الدرس 

في  صورة  يأخذ  كما  السطر،  والى  الحرف 

األلغاز  حل  كيفية  كذلك  للدفتر،  أو  دماغه 

الدماغ  خاليا  تنمي  األمور  هذه  الفكرية، 

تفاعل  مع  دائمة  استمرارية  في  وتجعله 

الطالب  فيتعلم  الجسد،  داخل  الشحنات 

من   
ً
بدال ثوان  ثالث  في  الناتج  يجد  كيف 

دقيقتني أو ثالث.

طفرة جينية
 وذكر الدكتور محمد شهاب أحمد  أنه "درس 

تميزوا  الطلبة، لكن هناك طلبة  العديد من 

الطالب  بينهم  من  وذكائهم،  بعبقريتهم 

ويتكلم  جينية(،  )طفرة  يمتلك  الذي  حيدر 

ودخل  طالبي،  أحد  كان  لقد  لغات،  أربع 

الجامعة كأصغر عراقي وعمره )14( سنة، 

ألكترونيك،  هندسة  بكالوريوس  على  حصل 

وماجستير من جامعة بغداد، واآلن هو طالب 

دكتوراه في أملانيا."

 وأشار الى دفعة عام 2014 )دفعة الطالب 

 ،)2004 عام  األوائل  العشرة  من  املوهوبني 

األمريكية  الجامعة  احتضنتهم  الذين 

وبالتالي  موزة،  الشيخة  برعاية  قطر  في 

خسرهم بلدهم.

وعد الدكتور شهاب مناهج مدارس املوهوبني  

في العراق بأنها جيدة وتواكب مناهج العالم 

استيعاب  في  اإللقائية  الطريقة  ناحية  من 

الفكرة واملناهج األكاديمية.

موهوب وراء دخول الكويت!!
وبني أحمد أن هناك طرقًا عدة في اكتشاف 

الذاكرة  في  سواء  العراق،  في  املوهوبني 

األلغاز  أو  الحسابية،  العمليات  أو  الصورية 

الفكرية، إذ أن هناك جوانب مخفية مميزة 

ممكن إظهارها عن طريق شخصية املختبر، 

منها )التنبؤ، الحدس، التخاطر(.

أحمد  الطالب  عن  أحمد  الدكتور  وتحدث   

حسني  صدام  كان  الذي  الدين  صالح 

هو  الطالب  "هذا  أن  الى  مشيرًا  يحتضنه، 

الكويت،  بدخول  صدام  على  أشار  الذي 

في  اختبرته  وقد  بكالمه،  أخذ  صدامًا  وأن 

مركز البحوث النفسية، فوجدت لديه بعض 

األمور اإلبداعية، منها )الحدس ( لكن ليس 

التنبؤ."

أكثر من ثالثة آالف رقم
وأوضح الدكتور أنه متمكن في علوم القرآن 

نزولها،  وأسباب  وأرقامها  آياته  كل  ويحفظ 

من  الهجري  التاريخ  استخراج  بإمكانه  وأن 

امليالدي وامليالدي من الهجري اعتمادًا على 

سورة الكهف.

الهجري  التاريخني  إن  أحمد  الدكتور  وقال   

 2283-7-9 في  يتساويان  سوف  وامليالدي 

الذي سيصادف يوم خميس.

كما تمكن الدكتور من التفوق على الحاسبة، 

وسبقها في العمليات الحسابية، وقد أشارت 

عن   
ً
طويال وتحدثت  آنذاك،  الصحف  إليه 

موهبته.

حفظ  على  الفائقة  بقدرته  الدكتور  يتميز   

أي  يسجل  ال  املثال  سبيل  على  فهو  األرقام، 

بني  رقمًا   3075 ويحفظ  هاتفه،  في  رقم 

وكانت  وإيميالت،  وهواتف  سيارات  أرقام 

وزارة الداخلية تعتمد عليه في إلقاء القبض 

 عن 
ً
على لصوص السيارات املسروقة، فضال

كونه متخصصًا باإلعجاز العلمي في القرآن 

الكريم.

دماغي آرشيف..! 
دماغه  أحمد  شهاب  محمد  الدكتور  يصف 

يمتلك  إنسان  كل  أن  ويعتقد  آرشيف،  بأنه 

تنبؤًا، وعنده حدس، لكنه ال يشعر به إال عند 

على  برنامج  في  "اكتشفت  ويقول  حدوثه، 

 2004 عام  لبنان  في  األسئلة   سرقة  الهواء 

خالل برنامج مميز على قناةLBC  اللبنانية 

بالجائزة  وفزت  السريع،  الحساب  عن 

املشاركني،  من  كبير  عدد  بني  الذهبية 

القرآن  في  اكتشفتها  التي  اإلعجازات  ومن 

فهي  البقرة،  سورة  في  حسابات  الكريم، 

تتكون من 286 آية، إذا حذفنا الرقم )2(، 

وإذا  مكة،  في  نزلت  مكية  سورة   86 فيبقى 

مدنية  سورة   28 تبقى   )6( الرقم  حذفنا 

نزلت في املدينة، واذا جمعنا28+86=144 

 286 قسمنا  وإذا  القرآن،  سور  عدد  وهو 

على2=143، وجعلناكم أمة وسطًا."
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استعاد آالف المخطوطات المنهوبة من بينها 
مصحف بخط اإلمام السجاد "ع"..

تمثل املخطوطات تراثًا ثمينًا بحاجة ماسة ملن يحافظ عليه ويبقيه بأبهى حلله 
بقصد اإلفادة منه، وهو ما حدا باملؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، أن تهتم 
بتراثها وتنشئ مراكز ومعاهد متخصصة بترميم املخطوطات وإعادة طباعتها 

لالستفادة من معينها، وإتاحتها للباحثني واملتخصصني.

حوار وتصوير : والء الصفار

تخصصية  مراكز  إلى  العراق  يفتقر 

لترميم املخطوطات، وإزاء هذا التحدي 

الكبير عملت العتبة الحسينية على إنشاء 

ما  ويحفظها،  مخطوطاتها  يعيد  مركز 

املراكز  مع  املستمر  التواصل  الى  دفعها 

خطأ  بأي  الوقوع  دون  للحيلولة  العاملية 

يحصل ولو كان بنسبة )1٪( ألنه يتسبب 

بإتالف املخطوطة بشكل عام والطبقات 

اللونية املوجودة بشكل خاص.

واجتهاد،  مكتسبة  وخبرات  دؤوب  عمل   

أثمرت عن والدة "مركز اإلمام الحسني 

املخطوطات  لترميم  السالم  عليه 

يضاهي  كمركز  الباحثني"  ورعاية 

املراكز العاملية، بات األول في العراق، ملا 

وخبرات  متطورة  مختبرات  من  يمتلكه 

بإشادة  نظيرها،   
َّ

قل ومهارة  متراكمة 

خبراء متخصصني في هذا املجال.

مجلة )الشبكة( تجولت في أروقة مركز 

املخطوطات  لترميم  الحسني  اإلمام 

أغوارها  وسبرت  الباحثني،  ورعاية 

لتضع قراءها عن قرب من ذلك التراث 

أهل  أئمة  إلى  بعضه  ينسب  الذي  الثّر 

اآلخر  والبعض  السالم،  عليهم  البيت 

اإلسالم  حفظ  في  حياتهم  أفنوا  لعلماء 

املحمدي األصيل.

"إن  التميمي:  مناف  املركز  مدير  يقول 

محط  وكان    2005 عام  تأسس  املركز 

املرجعية  ممثل  قبل  من  كبير  اهتمام 

للعتبة  الشرعي  واملتولي  العليا  الدينية 

املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  الحسينية 

العتبة  إدارة  توليه  بعد  الكربالئي 

البائد،  النظام  سقوط  عقب  املقدسة 

كونه يولي اهتمامًا خاصًا بحفظ التراث 

يضم  "املركز  أن  الى  الفتًا  املخطوط"، 

إدارة  )قسم  بينها:  من  عدة  اقسامًا 

البايولوجي،  املختبر  وقسم  املركز، 

ترميم  وقسم  الكيميائي،  املختبر  وقسم 

الصوري  التوثيق  وقسم  املخطوطات، 

الوقائية  الفني، وقسم الصيانة  واإلنتاج 

للمخطوطات، وقسم الفنون اإلسالمية، 

فهرسة  وقسم  الباحثني،  رعاية  وقسم 

األقسام  تلك  وجميع  املخطوطات(، 

التراث  حفظ  مجال  في  متخصصة 

الخطي."

سرقة املخطوطات
"خزانة  أن  الى  التميمي  وأشار 

اإلمام  بمرقد  الخاصة  املخطوطات 

تضم  كانت  السالم  عليه  الحسني 

أنها  إال  ومهمة،  نادرة  مخطوطات 

تعرضت في زمن النظام البائد الى نهب 

وحرق من قبل أزالمه، كما هو الحال في 

باملرقد  الخاصة  املقتنيات  من  العديد 

للعتبة  الجديدة  اإلدارة  أن  إذ  الشريف، 

سقوط  بعد  تشكلت  التي  الحسينية، 

ماذا تعرف عن مركز اإلمام الحسين ماذا تعرف عن مركز اإلمام الحسين 
"ع" لترميم المخطوطات؟"ع" لترميم المخطوطات؟
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

للخزينة  فحصها  حني  البائد،  النظام 

الخاصة باملرقد الشريف، لم تجد سوى 

الى  دفعنا  ما  العدد،  قليلة  مخطوطات 

مخطوطات مهمة  لتضم  الخزانة  إعادة 

طائلة  مبالغ  تخصيص  فجرى  ونادرة، 

املخطوطات  ومنها  املخطوطات،  لشراء 

جرى  وقد  املواطنني،  قبل  من  املهداة 

فترة  خالل  وتمكنا  مكثف،  بشكل  العمل 

)5700( مخطوطة  من تزويد الخزانة بـ

والنحو  واألصول  كالفقه  مختلفة،  لعلوٍم 

الحساب  وعلم  والبالغة  والصرف 

والطب وعلم الهيأة وغيرها." 

الحسينية  العتبة  لخزانة  أن  الى  ولفت 

بقية  عن  تميزها  خصوصية  املقدسة 

املكتبات، كونها تضم حاليًا مخطوطات 

تعود الى القرن األول الهجري حتى قرون 

املنسوب  املصحف  والسيما  متأخرة، 

السالم،  عليه  العابدين  زين  اإلمام  إلى 

كما أن الخزانة تحتوي على نسخ خطية 

نفيسة بخط مصنفيها، إضافة الى ذلك 

تحتوي الخزانة على نسٍخ عليها بالغات 

لهم  كان  مشهورين  لعلماء  وسماعات 

اإلسالم  بيضة  على  الحفاظ  في  الدور 

عليهم  البيت  أهل  ومذهب  عام،  بشكل 

السالم بشكل خاص. 

اإلصابات الفطرية 
وبنّي التميمي أن قسم املختبر البايولوجي 

الفطرية  اإلصابات  بتشخيص  يهتم 

وكيفية  املخطوطات  لها  تتعرض  التي 

معالجتها، وقد جرى تسجيل ثالث عشرة 

املركز  في   PCR بطريقة  فطرية  ساللة 

الوطني للتقانات اإلحيائية سجلت باسم 

الكيميائي،  املختبر  قسم  أما  املركز. 

الفطرية  اإلصابات  بمعالجة  يهتم  فإنه 

كيميائية  مواد  باستعمال  للمخطوطات 

تؤثر  أنها ال  أي  للبيئة،   
ٌ

وطبيعية صديقة

على املخطوطات والعاملني عليها، كذلك 

الطبقات  تثبيت  القسم  هذا  في  يجري 

املخطوطات  ورق  على  املوجودة  اللونية 

الشد  قوة  معالجة  جانب  الى  وجلودها، 

املوجودة في األوراق ومعالجة الحامضية 

مهامه  ومن  املخطوطات،  ورق  في 

التي  اللونية  الصبغات  تحضير  أيضا 

تحضير  كذلك  الورق،  تلوين  في  تدخل 

كمادة  تستعمل  التي  السللوزية  اللواصق 

االستشارات  تقديم  عن   
ً
فضال الصقة، 

املركز:  نطاق  خارج  االختصاص  ضمن 

زين  ومستشفى  السفير،  )مستشفى 

جامعة  ومكتبة  السالم،  عليه  العابدين 

العامة  املكتبات  من  وغيرها  الوارث( 

والخاصة.

املختص  املخطوطات  ترميم  قسم  أما 

بترميم ورق وجلود املخطوطات، فمهمة 

التراث  على  الحفاظ  هي  القسم  هذا 

خالل  من  واالندثار  الضرر  من  الخطي 

تعرض  الذي  املخطوط  الورق  إحياء 

العاملون  يقوم  إذ  املختلفة،  لألضرار 

في هذا القسم بترميم ورق املخطوطات 

متبعة  علمية  معايير  وفق  عدة  بطرق 

واملؤسسات  الجامعات  من  العديد  في 

الضرر  حالة  حسب  والعربية،  العاملية 

الذي تعرضت له تلك األوراق، ومن أشهر 

الياباني  الورق  استعمال  الترميم  طرق 

)الشوهارا(،  وورق  )الكوزو(،  كورق 

الورق  عجينة  باستعمال  الترميم  كذلك 

بتقنية أجهزة )الفاكيوم(، وهناك طرق 

املرمم  يستعملها  قد  للترميم،  أخرى 

حسب حالة املخطوطة وما يناسبها.

القسم  هذا  في  املرممون  يقوم  كذلك   

باستعمال  املتالصقة  األوراق  بفصل 

تقنية معينة. 

بترميم  شارك  القسم  أن  الى  وأشار 

الطبيعي  التاريخ  متحف  مخطوطات 

مصحف  وترميم  بغداد،  لجامعة 

من  العديد  وترميم  سامراء،  لجامعة 

ملكتبات  الخطية  والوثائق  املخطوطات 

عامة بعد استحصال املوافقة من املتولي 

قسم  عاتق  على  يقع  بينما  الشرعي. 

توثيق  الفني  واإلنتاج  الصوري  التوثيق 

املخطوطات صوريًا باستعمال كاميرات 

فيجري  التصوير،  في  عاليٍة  دقة  ذات 

فحصها  عملية  أثناء  املخطوطة  توثيق 

الحصيلة  وفي  وتجليدها،  وترميمها 

قبل  صوريًا  املخطوطة  توثق  النهائية 

الترميم  عملية  وأثناء  وبعده،  الترميم 

بأحدث  الصور  معالجة  كذلك  أيضا، 

 Adobe( برامج اإلنتاج والتصميم الفني

لقسم  أن  كما   .)Photoshop, lightroom

دورًا  للمخطوطات  الوقائية  الصيانة 

الخطية  الكتب  على  الحفاظ  في  مهمًا 

تنظيفًا  املخطوطات  تنظيف  خالل  من 

خاصة  فرشاة  باستعمال  ميكانيكيًا 

لتخليص  الطبيعي  اإلسفنج  من  وأنواٍع 

املخطوطات من العوالق املختلفة.

رعاية الباحثني
وأكد مدير مركز اإلمام الحسني لترميم 

لقسم  أن  الباحثني  ورعاية  املخطوطات 

املخطوطات  بعض  اإلسالمية  الفنون 

 
ً

مرسومة صورًا  تحوي  اإلسالمية 

ذات  وأغلفة  متنوعة  إسالمية  وزخارف 

مختلفة،  مسميات  تحت  مختلفة  رسوم 

وفن  )الالكي(  وفن  )املنياتور(  كفن 

القسم  هذا  في  ويجري  )اآلبرو(، 

باستعمال  الرسومات  تلك  ترميم 

الرسوم  وتلك  تتجانس  طبيعية  ألوان 

والفضة  الذهب  واستعمال  والنقوش، 

هذا  في  ويعمل  الزخارف.  ترميم  في 

القسم مختصون بهذه الفنون اإلسالميِة 

الخاصة. أما قسم رعاية الباحثني، فإن 

الخطي  التراث  احياِء  في  مهمًا  دورًا  له 

العلوم  شتى  في  الباحثني  ودعم   ،
ً
أوال

أمام  متاحة  املركز  فمختبرات  ثانيًا، 

الدراسات  طلبة  والسيما  الباحثني، 

العليا، وايضًا توفير النسخ الخطية غير 

املحققة للباحثني ألجل تحقيقها، وكذلك 

إقامة املؤتمرات والندوات العلمية وورش 

العمل في املجاالت كافة . أما قسم فهرسة 

فهرسة  إعداد  فيه  فيجري  املخطوطات 

في  مخطوطة  لكل  دقيقة  توصيفية 

الفهرسة  وهذه  املقدسة،  العتبة  خزانة 

لالطالع  والباحثني  للمحققني  متاحة 

عليها لينالوا مرادهم في الحصول على 

كذلك  التحقيق،  لغرض  خطية  نسخة 

عمل برامج خاصة لفهرسة مخطوطات 

الحسينية  العتبة  مراكز  وبعض  املركز 

املقدسة.

دورات تدريبية
في  مهمًا  دورًا  للمركز  أن  الى  ونّوه 

تنظيم دورات تدريبية لكوادر املؤسسات 

بالكتب  املهتمة  والكليات  واملراكز 

العلمية  بالبحوث  واملشاركة  الخطية، 

العراقية  واملؤسسات  الجامعات  في 

والنشاطات  املعارض  وإقامة  والعربية، 

واملؤسسات.  الجامعات  في  الثقافية 

وكان لهذه الدورات األثر املهم في حفظ 

من  واملؤسسات  املراكز  تلك  تملكه  ما 

الدورات  تلك  تقتصر  ولم  مخطوطاٍت، 

فحسب،  العراِق  داخل  املؤسسات  على 

بل إن صدى املركز قد وصل الى العالم 

 
ً
إقباال خلق  قد  بدوره  وهذا  العربي، 

لبعض املؤسسات من خارج العراق لتلقي 

دورات تدريبية في مركزنا.

بتقديم  مهمًا  دورًا  للمركز  أن  وأضاف 

وطلبة  ألساتذة  العلمية  االستشارات 

املحاضرات  إلقاء  كذلك  الجامعات، 

كليات  أقسام  بعض  في  التخصصية 

إكمال  جري  كما  العراق،  في  اآلثار 

املتطلبات الخاصة بدراستي املاجستير، 

للعلوم  التربية  وكلية  في جامعة كربالء، 

محمد،  طه  بان  أ.د.  بإشراف  الصرفة 

الوائلي  محمد  للباحث  األولى  الدراسة 

الفطريات  )خصائص  عنوان  حملت 

العتبة  في  للمخطوطات  املرافقة 

كربالء(،  مدينة  في  املقدسة  الحسينية 

عقيل  آالء  للباحثة  الثانية  والدراسة 

فعالية  )تقدير  عنوان  حملت  جاسم 

السيطرة  في  النانوية  الجزيئات  بعض 

من  املعزولة  بالفطريات  التلوث  على 

العتبة  في  التاريخية  املخطوطات  بعض 

الحسينية(.

كما أطلق املركز مشاريع عدة كان أهمها 

طباعة شروح دعاء الصباح املنسوب إلى 

تربو  التي  السالم،  عليه  املؤمنني  أمير 

ضمن  من  كذلك  شرحا،  األربعني  على 

املشاريع طباعة مئة رسالة جامعية جرى 

انتقاؤها ملا لها من دور في خدمة التراث 

الخطي او خدمة ديننا اإلسالمي بشكل 

تحقيق  وكذلك  املجتمع،  وخدمة  عام 

وطباعة العديد من النسخ الخطية.

وقال مدير مركز االمام الحسني لترميم 

املركز  إن  الباحثني  ورعاية  املخطوطات 

بترميم  خاص  معهد  تأسيس  الى  يطمح 

التعليم  وزارة  إلى  تابع  املخطوطات 

العالي والبحث العلمي.



الشاي.. 
منذ اكتشافه ألول مرة 
في الصني عام 2737 
قبل امليالد، أصبح الشاي 
أحد أكثر املشروبات 
شعبية في جميع أنحاء 
العالم. إذ أن غالبية دول 
العالم تزرع الشاي اليوم، 
وبشكل أساسي دول آسيا 
وإفريقيا، مع ذلك يتم 
إنتاجه تجاريًا في أكثر 
من 60 دولة. 

ذلك المشروب 
الساحر 

الصين والهند وكينيا أكبر منتجيه

ترجمة: آالء فائق

-على  السعيدة  املصادفة  قبيل  من  يبدو، 

أن  الصينية،  القصة  تقول  كما  األقل- 

الذي  هو  نونغ  شني  الصيني  اإلمبراطور 

تذوق  فقد  مرة،  ألول  الشاي  اكتشف 

قدحًا منه عندما كان هو وجنوده يهمون 

فتساقط  شجرة،  ظل  تحت  باالسترخاء 

هبوب  لحظة  عليهم  أوراقها  من  العديد 

مع  األوراق  سقوط  وتزامن  الرياح، 

إناء  في  ساخن  ماء  بغلي  الجنود  انشغال 

معدني، فتساقط قسم من أوراق الشجرة 

فيه، وبدوره صب اإلمبراطور القليل منه 

في قدح وشرب منه ، فراق له كثيرًا، ومن 

حينها أصبح هذا املشروب حقيقة واقعة.

بشعبية  الشاي  من  متعددة  أنواع  تحظى 

واسعة في جميع أنحاء العالم.

العالم،  في  منه  قدر  أكبر  الصني  وتنتج 

يبقى  طن،  مليون   1.2 فتنتج  الهند  أما 

ليستهلكه  البالد  داخل  نصفه  من  أكثر 

من  طنًا   432 كينيا  تنتج  كما  مواطنوها. 

الشاي، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول 

للشاي  مصدر  وأكبر  للشاي  املنتجة 

األسود. 

قدح الشاي الدافئ
البشر،  لكل  الحياة  أساس  هو  املاء 

يتخذه،  قد  الذي  الشكل  كان  مهما 

جميع  تحتاجه  ضروري  مشروب  فهو 

الحياة.  قيد  على  للبقاء  الحية  الكائنات 

ورغبة  الضرورة  هذه  من  انطالقًا 

واالبتكار،  بالتحسني  الجوهرية  البشرية 

من  متنوعة  مجموعة  إلى  البشر  توصل 

من  املاء،  على  للحصول  املختلفة  الطرق 

وبينما  القهوة.  الى  الغازية  املشروبات 

فإنها  سائل،  أساس  على  جميعها  تعمل 

في  كبيرًا  اختالفًا  تختلف  أن  يمكن 

أكثر  مكان  يوجد  وال  ومحتواها،  مذاقها 

عالم  في  سوى  االختالف  لهذا  انتشارًا 

الشاي. 

الدافئ،  السحري  املشروب  هذا  الشاي، 

آسيا،  شرق  جنوب  رحم  من  ولد  الذي 

هو العب رئيس في الوظائف االجتماعية 

والقيمة االقتصادية، وتشتهر العديد من 

أصنافه،  ألجود  متميزة  بنكهات  البلدان 

وتتمتع العديد منها بمعدالت إنتاج عالية.

جوانب  من  مهمًا  جانبًا  الشاي  يحتل 

دول  من  العديد  في  االجتماعية  الحياة 

يمكن  ال  الزواج  مراسم  فذروة  العالم، 

أن تتوج في بعض الدول دون إقامة حفلة 

للعريس  تقدم  رسمية  )حفلة  وهي  شاي 

العروسان  خاللها  من  يكرم  والعروسة، 

وعائلتاهما(.

مرسوم غلي ماء الشرب يقود إلى 
نشأة الشاي

طن  مليوني  من  أكثر  الصني  تنتج 

في  منتج  أكبر  يجعلها  ما  الشاي،  من 

من  أساسيًا  جزءًا  الشاي  ويعتبر  العالم. 

الصيني،  للشعب  االجتماعي  النسيج 

التنمية  في  مهمًا  رئيسًا  دورًا  يلعب  كما 

نشأ  اليومية.  والحياة  االقتصادية 

الصينية  الحضارة  بطون  من  الشاي 

امليالد،   قبل   2737 عام  في  وتحديدًا 

نونغ  شني  اإلمبراطور  ارتشاف  لحظة 

فيه  سقطت  الذي  املغلي  املاء 

ولو  بالصدفة،  الشجرة  أوراق 

اهتمام  لإلمبراطور  يكن  لم 

إصداره  ولوال  بالعلوم،  واسع 
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مياه  كل  غلي  بضرورة  يقضي  مرسومًا 

هذا  عرفنا  ملا  صحية،  ألسباب  الشرب 

نونغ  شني  شغف  إن  الساحر.  املشروب 

بالعلم جعله ينتظر نتيجة سقوط األوراق 

في املاء الساخن وتحولها إلى اللون البني 

تلك  منذ  الشاي  لينطلق  منها  وارتشافه 

اللحظة إلى العالم.

 قوافل طريق الحرير أوصلت الشاي 
إلى الهند 

بقائمة  الثانية  املرتبة  في  الهند  تأتي   

 1.2 إلى  يصل  بمعدل  الشاي  إنتاج 

طريق  قوافل  وأسهمت  طن،  مليون 

إلى  الصني  من  سافرت  التي  الحرير 

املاضية  الطوال  السنوات  في  أوروبا 

مرة.  ألول  الهند  إلى  الشاي  تقديم  في 

املبكر،  االرتباط  هذا  من  الرغم  وعلى 

املشروبات  قدموا  البريطانيني  أن  إال 

بدأت  التي  الهندية،  للثقافة  رسميًا 

الهند  مناخ  الحني.  ذلك  منذ  باالزدهار 

الهند  وتفتخر  النباتات،  لزراعة  مثالي 

بالصني،  أسوة  الشاي،  إنتاج  بجودة 

وكان البريطانيون عازمني على اإلطاحة 

خالل  من  الشاي  إلنتاج  الصني  باحتكار 

زراعته في مستعمرتهم الثمينة، الهند.

يعتبر الشاي  الحال في الصني،  وكما هو 

اليومية.  الهند  حياة  من  مهمًا  جزءًا 

وفقًا  جدًا،  ضخم  الهند  في  الشاي  سوق 

النتشار عشرات اآلالف من حدائق الشاي 

ذلك  في  بما  البالد،  أنحاء  جميع  في 

)دارجيلنغ(  مثل  املشهورة  األصناف 

أكثر  الهند   سكان  يستهلك  و)آسام(. 

ما  داخلها،  املنتج  الشاي  نصف  من 

فعليًا  شغوفني  بالهند  فرد  مليار  يجعل 

باحتسائه.

للشاي أهمية ثقافية في اليابان
تحديدًا  الهادئ،  املحيط  إلى  توجهنا  لو 

 89 نحو  تنتج  أنها  سنجد  اليابان،  إلى 

في  غالبًا  األخضر،  الشاي  من  طن  ألف 

وأوجي.  وكاجوشيما،  شيزوكا،  مناطق 

الشاي له أهمية ثقافية هائلة في اليابان، 

فهو مشروبهم األكثر شعبية وهو أساسي 

في أغلب احتفاالتهم الشعبية.

الى  الشاي  البوذيون  الرهبان  أدخل 

السادس.  القرن  منذ  اليابان  جزر 

مع  متوافقًا  الشاي  أصبح  ما  وسرعان 

عندما  والسيما  الدينية،  االحتفاالت 

قدمه اإلمبراطور الياباني شومو إلى 100 

وصلت  الشاي  بذور  أن  وُيعتقد  راهب، 

و   805 عامي  في  اليابان  إلى  مرة  ألول 

806 ، حني لفتت صناعة الشاي املزدهرة 

خالل  )ساغا(،  الـ52  اإلمبراطور  انتباه 

فترة حكمه املمتدة بني 809 -823. 

اليوم  شعبية  اليابان  صادرات  أكثر 

للعالم هي من الشاي األخضر، كاسانشا 

وماتشا، لكن معظم ما يتم إنتاجه داخل 

اليابان يتم استهالكه محليًا.

 كينيا وقربها من خط االستواء

إلى  يصل  إنتاج  بإجمالي  كينيا  تتمتع 

432 ألف طن، ورغم أن معظم الناس ال 

بالشاي،  اهتمام  لها  كينيا  أن  يتصورون 

للشاي  مصدر  أكبر  الواقع  في  أنها  إال 

العالم، وهناك أكثر من 500  األسود في 

الشاي  يزرعون  صغير  كيني  مزارع  ألف 

من  موقعها  قرب  سهل  إذ  البالد،  في 

أراضيها  غالبية  تعرض  االستواء   خط 

مثلى  لظروف  مهد  ما  الشمس،  ألشعة 

ومنها  النباتات،  أنواع  مختلف  لنمو 

أول  بذور  كينيا   مزارعو  غرس  الشاي. 

العشرين  القرن  أوائل  في  شاي  شجيرة 

الشاي في  وكانت عنصرًا أساسيًا ألنتاج 

بالدهم.

 سيريالنكا مصدر الشاي السيالني

منتجة  دولة  أكبر  رابع  هي  سريالنكا 

للشاي، إذ تنتج 340 ألف طن منه. 

الشاي  مصدري  أكبر  من  واحدة  فهي 

بشكل  معروفة  وهي  األرثودكسي، 

أطلق  وقد  سيالن،  شاي  بإنتاج  خاص 

كانت  عليه.  التسمية  هذه  املستعمرون 

من  هائلة  كميات   
ً
أصال تنتج  البالد 

بعد  الشاي  إلى  تحولت  لكنها  القهوة، 

معظم  على  الزراعية  اآلفات  قضت  أن 

محاصيل القهوة. اآلن، الشاي هو العملة 

البلدان  مع  للبالد  الرئيسة  األجنبية 

األخرى، إذ يمثل إنتاج الشاي 2 باملئة من 

الناتج املحلي اإلجمالي للبالد.

تهريب شجيرات الشاي من الهند إلى 
إيران 

املحيط  حوض  في  تقع  التي  إيران،   

الشاي،  بزراعة  مهتمة  نجدها  الهندي، 

بحر  منطقة  إلى  تحديدًا  توجهنا  ولو 

مساحات  سنجد  جيالن،  في  قزوين 

أقل  تنتج  ايران  لكن  شاسعة،  زراعية 

بقليل من 84 ألف طن.

تلك  في  كمشروب  مرة  ألول  الشاي  ظهر 

املنطقة في القرن الـ15، وبفضل التجارة 

النشطة على طول طريق الحرير الشهير، 

شعبيًا  مشروبًا  الشاي  أصبح  ما  سرعان 

في إيران. زراعة محصول الشاي لم تبدأ 

قام  حني   1899 العام  حتى  البالد  في 

شجيرات  بتهريب  ميرزا  محمد  األمير 

الهيجان  مدينة  إلى  الهند  من  الشاي 

إنشاء  حيث بدأ في زراعة املحصول، مع 

أول مصنع شاي حديث في العام 1934.

 الشاي.. نشاط تأملي في فيتنام
األولى  دول  الخمس  بني  من  فيتنام  تعد   

العالم، ويصل إجمالي  إنتاجًا للشاي في 

إنتاجها إلى214 ألف طن. الشاي متأصل 

تحديدًا  الفيتنامية،  الثقافة  في  بعمق 

منذ آالف السنني. وعادة ما يقدم بطرق 

التي  القليل من الطقوس  غير رسمية مع 

قد تمارسها الدول األخرى كذلك. ينظر 

أنه  على  الشاي  إلى  أيضًا  الفيتناميون 

أثناء  شربه  يجب  ومنبه  تأملي،  نشاط 

ممارسة األنشطة العلمية.

يشكل  كان  الشاي  أن  من  الرغم  وعلى 

مدى  على  الفيتنامية  الثقافة  من  جزءًا 

في  بدأت  البالد  أن  غير  عديدة،  سنوات 

إنتاجه في ثمانينيات القرن التاسع عشر 

الفرنسيون  املستعمرون  أنشأ  عندما 

عادة  هانوي.  غرب  شمال  الشاي  مزارع 

الفيتناميون  الشاي  محتسو  يفضل  ما 

من  األدنى  الحد  مع  البسيط  الشاي 

النكهات.

 يأتي الشاي األخضر كأكثر أنواع الشاي 

هو  )اللوتس(  وشاي  فيتنام،  في  شعبية 

صنعه  يجري  فيتنامي،  تخصص  أيضًا 

عن طريق ختم أوراق الشاي األخضر في 

حتى  الليل  طوال  وتركهما  اللوتس  زهرة 

تأخذ األوراق رائحة الزهرة.

 مجموعة تقاليد وراء الشاي

والثقافات  الشاي  يكون  أن  يمكن 

األوجه،  ومتعددي  معقدين  به  املحيطة 

كبير  بشكل  العالم  شعوب  اندماج  أن  إذ 

بأساليب حياتهم اليومية، يشكل طقوسًا 

شعبية  أن  كما  استهالكه.  عند  متنوعة 

الشاي لدى معظم دول العالم ال تظهر أي 

 ،
ً
مستقبال انتاجه  انخفاض  على  مؤشر 

وذلك يمكنه أن يطمئن عشاق الشاي، مع 

أصنافه  من  العديد  إلى  الوصول  سهولة 

اللذيذة بالعالم.

القهوة  بني  انقسم  قد  العالم  أن  ويبدو 

محبي  أن  مؤخرًا،  اتضح  إذ  والشاي، 

محبي  من  أكثر  هم  العالم  في  الشاي 

أكثر  ثاني  هو  الشاي  وأن  القهوة، 

املشروبات شعبية بعد املاء. 

القرن  في  طبي  كمشروب  الشاي  نشأ 

ركن  كل  إلى  وقتها  وصل  حني  الثالث، 

الناس  يتناوله  واليوم  العالم،  أركان  من 

وبناًء  تخيلها،  يمكن  التي  األشكال  بكل 

الشاي  استهالك  من  الفرد  نصيب  على 

لعام 2016، فإن أكثر الدول التي تحتسي 

واململكة  وآيرلندا،  تركيا،  هي  الشاي 

املتحدة.

أكثر الشعوب استهالكًا للشاي في العالم:

 تركيا

الذي  الشاي،  قدح  او  )استكان(  يعتبر 

يتم تقديمه مع البقالوة، وجبة شائعة في 

املقاهي واملطاعم التركية، ويعده البعض 

وجبة إفطار مميزة، األتراك هم من أكثر 

إذ  الشاي،  بشرب  شغفًا  العالم  شعوب 

املستهلكة  الشعوب  قائمة  تركيا  تتصدر 

للشاي في العالم، لكن معدل االستهالك 

مع  الحال  هو  كما  طفيف  بشكل  يزيد  ال 

يشرب  إذ  األخرى،  البلدان 

من  كجم   3.16 تركيا   في  الشخص 

الشاي سنويًا. 

القرن  في  تركيا  إلى  الشاي  دخل 

املشروب  أصبح  حينها  ومن  العشرين، 

هذه  وترجع  شعبية.  األكثر  الساخن 

أن  حقيقة  إلى  الشاي  شعبية  في  القفزة 

أسعار  ارتفاع  مع  بدأ  الشاي  استيراد 

أرخص.   
ً
بديال الشاي  جعل  ما  القهوة، 

)استكانات(  في  الشاي  ألتراك  ا  يقدم 

زجاجية شفافة يتألق لونه من خاللها.

 الشاي يدفئ أجواء آيرلندا
جزيرة  باسم  املعروفة  آيرلندا،  تقع 

الزمرد، وسط املحيط األطلسي الشمالي 

كوب  إلى  سكانها  يحتاج  لذا  البارد. 

فصول  على  للتغلب  الساخن  الشاي  من 

معدل  ويبلغ  والضبابية.  الرمادية  الشتاء 

استهالك الشاي في آيرلندا 2.19 كجم 

هو  املفضل  وشرابهم  الواحد  للشخص 

الشاي األسود.

 الشاي في اململكة املتحدة كان حصرًا 
على الطبقة العليا

الشاي  بتفضيلها  املتحدة  اململكة  تشتهر 

وقد  الساخنة،  املشروبات  من  غيره  عن 

في  معروفة  فترة  الشاي"  "وقت  جعلت 

العالم. يشرب أفراد اململكة   جميع أنحاء 

تناول  عام.  كل  الشاي  من  كجم   1.94

إذ  طويل،  تاريخ  له  اململكة  في  الشاي 

التجار  قدم  عندما  الـ18،  القرن  في  بدأ 

للطبقة  حصرية  أنها  على  املشروبات 

العليا في بريطانيا. 

عن موقع / والد أطلس



أن  العراقـي  املسـرح  مؤرخـو  ويعـرف 

مـع   باملشـاركة  زادة،  لقلـق  أغـا  جعفـر 

صاحبـه حسـقيل أبـو البالطـوات، كانـا 

ارتجاليـة  مسـرحية   
ً
فصـوال يقدمـان 

العاصمـة قبيـل  ضاحكـة علـى مسـارح 

دخـول املطربـة ألداء فقرتهـا الغنائيـة.

االرتجالـي  املمثـل  زادة،  لقلـق  وكان 

باعتبـاره  )اإلخبـاري(  يسـمى  الفكـه، 

فيـه  للجالسـني،  ضاحـكًا  خبـرًا  يقـدم 

مـن الحكاية والسـرد االرتجالـي قدر ما 

املسـرحية. اللعبـة  مـن  فيـه 

وكان مصطلـح الحكايـة قديمـًا ال يعنـي 

نعرفـه  الـذي  القصصـي  السـرد  فقـط 

)الحكايـة(  أن  أيضـًا  يعنـي  بـل  اليـوم, 

التشـخيص)التمثيل(,  علـى  تقـوم 

االرتجالـي  األداء  هـو  هنـا  والتمثيـل 

مـن  مجموعـة  بـه  تقـوم  الـذي  الهـازل 

املحـاكاة. محترفـي 

      أيسوب البابلي

االرتجاليـة  الروايـة  قـدم  مـن  أشـهر 

واقفـًا أمـام الحـكام واألمراء هو أسـوب 

فـي  جـال  الـذي  العراقـي،  البابلـي 

للنـاس  وقـدم  وسـواها،  اإلغريـق  بـالد 

حكاياتـه ممثلـة بـأداء ارتجالـي سـاحر 

فيـه مـن العبر ما فيـه من جمـال املعنى.

 وفن املحاكاة

فـن  –كغيرهـم-  العـرب  عـرف  وقـد   

املحـاكاة مـن الشـعوب, وفـي ذلـك يقول 

الجاحـظ فـي )البيـان والتبيـني(: "إننـا 

نجـد املحاكـي من النـاس يحكـي ألفاظ 

اليمـن مـن مخـارج  كالمهـم ال  سـكان 

يحكـي  وتجـده  شـيئًا,  ذلـك  مـن  يغـادر 

األعمـى بصـورة ينشـئها لوجهـه وعينيه 

وأعضائـه."

الجاحـظ فـي هـذا يأخذ معنـى )حكى( 

فـي  ذلـك  ويتوضـح  )مثـل(،  أنـه  علـى 

أبـرز  ومـن  األعمـى(,  )يحكـي  عبارتـه 

دبدوبـة(  )أبـو  زمنـه  فـي  املحاكـني 

العبـر(  و)أبـو  املهـدي،  زمـن  الزنجـي 

زمـن الرشـيد، و)ابـن املغازلـي( زمـن 

املعتضـد.

العمـل  بتجسـيد  املحاكـي  ويقـوم 

فيـه  يحاكـي  الـذي  املسـرحي 

علـى  ليقدمهـا  الحاكمـة  الشـخصيات 

أو  املهـن  أصحـاب  أو  هازلـة,  هيئـة 

النـاس  أمـام  الشـوارع  فـي  )املكديـن( 

ابتغـاء رضاهـم بعـد مرحهـم مقابـل ما 

يمنحونـه مـن مـال. والظاهـر أن هـؤالء 

املحاكـني -كمـا يقـرر املرحـوم الدكتـور 

محمـد حسـني األعرجي فـي كتابه  )فن 

يتلقـون  كانـوا  العـرب(-  عنـد  التمثيـل 

تدريبـًا مسـبقًا علـى األداء قبيـل القيـام 

بـه.

يقـول أبـو إسـحق القيروانـي فـي كتابـه 

لـح والنوادر( "إن  
ُ
)جمـع الجواهر في امل

املنـادر-راوي  أو  املسـامر،  شـروط  مـن 

اإلشـارة  خفيـف  يكـون  أن  النـادرة-، 

لبقـًا  رشـيقًا  طريفـًا  العبـارة،  لطيـف 

لبوسـها،  حالـة  لـكل  لبـس  قـد  رقيقـًا 

يعـرف كيـف يخـرج ممـا يدخـل فيـه إذا 

وذلـك  يأتيـه،  مـا  يستحسـن  أال  خـاف 

كبيـرًا  وجسـديًا  ذهنيـًا  تدريبـًا  يتطلـب 

مجلـس  فـي  النـادرة  روايـة  تكـون  لكـي 

أمـام  أو  آخـر  مجلـس  فـي  واملحـاكاة 

النـاس فـي الشـارع العام، مما يسـتهوي 

واملشـاهد)املتفرج(."  السـامع 

)املقامـة  فـي  الحريـري  ويـروي 

الحلبيـة( عـن شـيخ كان يعلـم مجموعة 

أي  والتحامـق,  الحمـق  الصبيـة  مـن 

يدربهـم على تجسـيد تلك الحـال إلبهار 

املشـاهد. وكان أبـو العبـر يـدرب بعـض 

هـواة املحـاكاة فينقلـون عنـه )كتابـة( 

مضاحكـه وكالمـه وطريقتـه فـي األداء.

ذلـك يدفعنا إلـى القول إن فـن املحاكاة 

هـو جنـني التمثيـل املوجـه الـذي يقـدم 

الهـازل,  أو  الجـاد  املسـرح  علـى  اليـوم 

املـوازي  الفـن  هـو  املحـاكاة  فـن  وإن 

سـبق  الـذي  االرتجالـي  للتشـخيص 

الجـاد. املسـرح 

          بابل واملسرح

هـذه  علـى  قديمـة  املسـرح  طقـوس  إن   

األرض. يقـول الدكتور فوزي رشـيد -في 

بحـث لـه معـروف- "إن البابليـني عرفـوا 

أثينيـني  مـن  سـواهم  قبـل  املسـرح  فـن 

مجسـدًا،  لتجـد،  وإنـك  وقرطاجيـني، 

وإنهـم  القديـم،  البابلـي  املسـرح  بنـاء 

كانـوا قـد أجـادوا عـرض مشـاهد تمـوز 

وعشـتار في شـهر آذار, لكننـا ال نتحدث 

املسـرح  وتفاصيـل   جـذور  عـن  هنـا 

إنسـانية  قـدرة  عـن  نتحـدث  مـا  قـدر 

قديمـة." تجسـيدية 

   مسرح األثل االرتجالي

وفـي  الجميـل،  البصـرة  فضـاء  فـي   

أيـام الربيـع، كانـت العائالت 

منطقـة  الـى  تخـرج 

القديمـة،  )األثـل( 

بـراري  الـى  بعيـدًا  أو 

ويسـمرون,  يسـهرون  حيـث  البصـرة, 

ويجري نصـب أعواد املسـرح االرتجالي 

مـن  فريـق  يختـص  إذ  الضاحـك، 

فصـول  بتقديـم  واملـرح  الفكاهـة  أهـل 

لتسـلية  ضاحكـة  ارتجاليـة  مسـرحية 

سـمرهم. وقـت  فـي  النـاس 

وقـد اختـص آخـرون، فـي مـدن أخـرى، 

فـي   
ً
ارتجـاال ضاحكـة  فصـول  لتقديـم 

فـي  يعتمـدون  وسـواها,  الربيـع  أعيـاد 

الطرفـة  علـى  املسـرحية  منادمتهـم 

فـي  تجـد  إذ  الدراميـة,  واملفارقـة 

املمثلـني  مـن  مجموعـة  مدينـة  كل 

األداء  مـن  اللـون  هـذا  يقدمـون  الهـواة 

جسـده  الـذي  الضاحـك  االرتجالـي 

آخـرى. وأمكنـة  الزمـان  فـي  اآلخـرون 

قبل املسرح الجاد كان مسرح 
االرتجال, ويقول بعض خبراء 
املسرح إنه بدأ بمناغاة األم لطفلها, 
وبإضحاك اإلنسان األول لولده 
بحركات خاصة مبتكرة ساعة خوفه 
من عارض مفاجئ, وإن ذلك قد صنع 
مرانًا الرتجال عام!

باسم عبد الحميد حمودي

االرتجال 
أســاس
المسـرح 
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الربع..

كان يسـتخدم لراحـة املسـافرين القادمـني 

اإلمامـني  مرقـدي  حيـث  كربـالء،  إلـى 

السـالم(. )عليهمـا  والعبـاس  الحسـني 

رحالتهـا  وفـي  العراقيـة"،  الشـبكة  "مجلـة 

األثريـة،  باملناطـق  للتعريـف  املسـتمرة 

آثـار  مفتشـية  فـي  اآلثـار  منقـب  التقـت 

التميمـي،  محمـد  زاهـد  السـيد  كربـالء، 

الخـان. هـذا  تفاصيـل  عـن  ليحدثنـا 

ضمـن  الربـع  خـان  يقـع  التميمـي:  يقـول 

الغربـي،  الجـدول  ناحيـة  الهنديـة  قضـاء 

محافظـة  مـن  الشـرقي  الجنـوب  الـى 

كربـالء املقدسـة بمسـافة )18( كـم ويبعد 

عن الشـارع الرئيس لطريـق كربالء ـ نجف 

متـرًا.  )226( بمسـافة 

أصل التسمية
الربـع  بخـان  تسـميته  أن  التميمـي:  ويؤكـد 

لكونـه يقـع فـي ربـع املسـافة بـني محافظتي 

بخـان  سـمي  كذلـك  النجـف،  ـ  كربـالء 

زراعيـة  منطقـة  ضمـن  يقـع  ألنـه  النخيلـة 

النخيـل. بكثـرة  تمتـاز 

الخـان  أنشـئ  بالقـول:  التميمـي  يسـتمر 

زمـن  فـي  تحديـدًا  العثمانـي،  العهـد  أيـام 

والـي بغـداد العثماني سـليمان باشـا الكبير 

الخـان  بإنشـاء  أمـر  وقـد  1793م،  عـام 

السـيد محمـد سـعيد آل شمسـة علـى نفقته 

الطابـوق  باسـتخدام  بنـي  وقـد  الخاصـة، 

الفرشـي بقياسـات مختلفـة، والجـص هـو 

النـورة  الرابطـة، مـع إضافـة مـادة  املـادة 

وصالبتـه. تماسـكه  لزيـادة  الجـص  إلـى 

 يتابـع التميمـي بالقـول: أعيـد بنـاء الخـان 

عـام 1897م، حـني تعـرض لسـقوط أجزاء 

كبيـرة منـه بسـبب تقـادم الزمـن، ونتيجـة 

عـام  لألسـلحة  مخزنـًا  الخـان  اتخـاذ 

1991م مـن قبـل النظـام السـابق والفتـرة 

القـوات  قيـام  ثـم  ذلـك،  أعقبـت  التـي 

الـى  أدى  بتفجيـر  2003م  عـام  البولونيـة 

قامـت  لـذا  الخـان،  أواويـن  أغلـب  سـقوط 

بأعمـال  والتـراث  لآلثـار  العامـة  الهيئـة 

الصيانـة، ملواسـم عـدة، وانتهـت الصيانـة 

2013م. عـام  كامـل  بشـكل 

مـن  عـدد  بنـاء  جـرى  التميمـي:  يضيـف 

بـالد  الـى  البصـرة  مـن  املمتـدة  الخانـات 

الشـام، لتكون محطات اسـتراحة للوافدين 

الى العتبات املقدسـة واملسـافرين املتجهني 

الـى بـالد الشـام، القادمـني مـن الجزيـرة 

بمسـافة  بينهـا  تتـوزع  وكانـت  العربيـة، 

20كـم، أي مسـار نهـار كامـل.

تفاصيل الخان 
فيقـول:  الخـان  تفاصـل  التميمـي  يـروي 

 ×86,20( أضالعـه  مربعـًا  الخـان  يشـكل 

بأبـراج  الخـارج  مـن  مدعمـة  م   )85,80

كل  قطـر  نصـف  دائريـة،  نصـف  ركنيـة 

فـي  تسـتدق  القعـر،  عنـد  1متـر  منهـا 

وتنتصـف  50سـم،  الـى  لتصـل  األعلـى 

والجنوبيـة  الشـمالية  الثالثـة  أضالعـه 

نصـف  كبيـرة  أبـراج  بثالثـة  والغربيـة 

دائريـة يبلـغ نصـف قطـر كل منهـا 3,40م، 

ويدعـم جـدران الخـان عـدد مـن الدعائـم 

املسـتطيلة التـي تبـرز عن الجدران 10سـم 

الغـرض  2م،  وارتفاعهـا  1,20م  وعرضهـا 

التـي فـي وسـط كل  منهـا تقويـة الجـدران 

إيـوان مـن األواويـن املالصقـة لهـا، ولهـذا 

منتصـف  فـي  يقـع  فخـم  مدخـل  الخـان 

الضلـع الشـرقي، يعلوه عقد مدبـب مرتفع، 

وتحيـط باملدخـل مـن الخـارج حنايا عرض 

الكبيـر  العقـد  وتزيـن  1,60م  منهـا  كل 

زخرفـة حصيريـة عملت بواسـطة التالعب 

املدخـل  وخلـف  اآلجـر،  رصـف  بطريقـة 

األول مدخـل آخـر أقـل ارتفاعـًا يعلـوه عقـد 

منبسـط يـؤدي الـى سـاحة مربعـة الشـكل 

وعلـى  كرويـة،  نصـف  كبيـرة  قبـة  تعلوهـا 

جانبـي السـاحة رواقـان داخليـان يـدوران 

حـول صحـن الخـان مـن جهاتـه الشـمالية 

والشـرقية. والجنوبيـة 

 أمـا املدخـل الرئيـس مـن الجهـة الشـرقية 

أبعـاده  مكشـوف  صحـن  الـى  فيـؤدي 

جميـع  مـن  عليـه  تطـل  م   )68,5×58,75(

بأبعـاد  معظمهـا  إيوانـًا   45 الجهـات 

الوسـطية  األواويـن  عـدا  م   )2,5×10,10(

وأبعادهـا )4,30×2,5( م تعلوهـا فتحـات، 

ارتفاعهـا  مدببـة  عقـود  األواويـن  وهـذه 

الكبيـرة  الوسـطية  واألواويـن  4,30م، 

بئـر  الخـان  صحـن  فـي  وتوجـد  5,30م 

بالقـرب مـن الواجهـة الشـرقية املطلة على 

الصحـن، وتعلـو البئـر قبـة دائريـة الشـكل، 

للصـالة  دكتـني  علـى  الخـان  يحتـوي  كمـا 

1م,  األرض  عـن  منهمـا  واحـدة  كل  ترتفـع 

مـع  للموقـع،  اإلجماليـة  املسـاحة  وتبلـغ 

املحرمـات املسـيجة بسـياج BRC  مسـاحة 

48,19 دونـم، كمـا توجـد أبنيـة فـي الخـان 

السـنوات  فـي  أسسـها  عـن  الكشـف  جـرى 

املواجهـة  الشـرقية  بالجهـة  السـابقة 

للمدخـل الرئيـس للخـان، يعتقـد أنهـا أبنية 

ملحقـة بالخـان، وكذلـك يوجـد مرتفـع فـي 

عنـه.  التحـري  يتـم  لـم  الجنوبيـة  الجهـة 

عمارة إسالمية
أمـا عـن الـرواق الداخلـي فيقـول التميمـي: 

عرضه 4,5م وطولـه 68,5م ينصفه املدخل 

الرئيـس، وكذلـك تـؤدي إليه مداخـل ركنية 

العقـود  تعلـوه  والـرواق،  الصحـن  مـن 

اإلسـالمية،  العمـارة  ميـزة  وهـي  املدببـة، 

التـي  الدائريـة  نصـف  القبـاب  تعلـوه  كمـا 

أعطـت جماليـة للـرواق، وتطل علـى الرواق 

أواويـن ذات عقـود مدببة بأبعـاد 1م×0,5م 

اإليـوان  جانبـي  وعلـى  واإلنـارة،  للتهويـة 

حنايـا غائـرة فـي الجـدار، وهـي جماليـة، 

، كمـا 
ً
ليـال وكذلـك لوضـع قناديـل اإلنـارة 

تحتـوي األواويـن علـى مواقـد ذات فتحـات 

شـتاء،  والتدفئـة  الطعـام  لطهـو  لألعلـى 

بــ  الـرواق  أرضيـة  عـن  األواويـن  وترتفـع 

فيهـا  للسـاكنني  حمايـة  لتوفيـر  70سـم 

األواويـن  الزاحفـة، وعـدد  الحشـرات  مـن 

تقابلهـا   18 الخارجـي  للجـدار  املالصقـة 

10 أواويـن، وقـد تفنـن املعمـار العراقي في 

عمـارة األواويـن من حيث اختيـاره لفتحات 

التهويـة واإلنـارة، وكذلـك سـمك الجـدران 

التـي تصـل الـى 80سـم، املبنيـة مـن مـادة 

خاصيـة  لـه  الـذي  الفرشـي  الطابـوق 

امتصـاص الرطوبـة، وهـذه امليـزات وفرت 

 صيفًا، 
ً
للسـاكنني فـي األواويـن جوًا معتـدال

شـتاء. ودافئـًا 

يختتـم التميمـي حديثه بالقـول: بتوجيه من 

محافـظ كربالء املقدسـة تم تعبيد وإكسـاء 

الشـارع  مـن  الخـان  الـى  املـؤدي  الطريـق 

الرئيـس وإنشـاء سـاحة لوقوف السـيارات، 

املوقـع،  إلـى  الكهربائـي  التيـار  وإيصـال 

وتسـييج املـكان ملنع التجـاوز عليـه، وزراعة 

شـتالت النخيـل علـى طـول محيـط املوقـع.

خان النخيلة، أو خان الربع، هو أحد أبرز الخانات األثرية في العراق، وأحد 
املعالم التاريخية ملدينة كربالء. يبعد عن مركز املدينة بنحو  18 كم، ويقع على 

طريق النجف ـ كربالء. يعود تاريخ بنائه إلى العهد العثماني، ويسمى بخان 
الربع ألنه يتوسط ربع املسافة بني محافظة كربالء املقدسة ومحافظة النجف 

األشرف، 

محطة تراثية محطة تراثية 
الستراحة الزائرالستراحة الزائر  ين ين 

عامر جليل إبراهيم
تصوير / حسين طالب

خان
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*منذ متى تدرب الفرق النسوية، وما أول 

ناٍد أشرفت عليه؟

ـ أنا أشرف على الكرة النسوية منذ فترة 

طويلة، إذ كان أول إشراف لي على الكرة 

النسوية في مديرية شباب مدينة الصدر 

في  تدريبي  خالل  من  برز  حيث   ،2008

الالتي  الالعبات  من  العديد  املديرية 

واملنتخبات  باألندية  التحقن 

لكرة القدم.

على  إقبال  هناك  *هل 

اللعبة من قبل الفتيات؟ 

هناك  كان  _نعم، 

إقبال جيد من 

الفتيات في 

ة  لفتر ا

الدعم  قلة  بسبب  اآلن   
ّ

قل لكنه  السابقة، 

واالهتمام بالعنصر النسوي.

غياب الدعم 
القدم  كرة  مستوى  تدني  سبب  *ما 

النسوية العراقية؟

تدني  خلف  تقف  عديدة  أسباب  _هنالك 

أولها  العراقية:  النسوية  الكرة  مستوى 

عدم اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بل 

بالجانب  العراقية  األوملبية  اللجنة  وحتى 

كروية  دوريات  تنظم  لم  إذ  النسوي، 

نسوية، وأيضًا ال تتوفر لدينا املستلزمات 

مهمة  تسهيل  في  تساعد  التي  الرياضية 

االفتقار  هو  األهم  الشيء  لكن  التدريب، 

املباريات  عليها  نجري  التي  املالعب  الى 

والوحدات التدريبية، كما أن هناك سببًا 

مهمًا أيضًا، فقد كان للمدارس دور في هذا 

الرياضة،  درس  إلغاء  خالل  من  التدني 

بطوالت  تنظم  السابق  في  كانت  بينما 

من  ويبرز  جميعًا،  واملدارس  الجامعات 

خالل إقامة البطوالت العديد من املواهب 

في مختلف األلعاب الرياضية، فاملدارس 

السابق  في  لذلك  الالعب،  بروز  أساس 

تعج  العراقية  الرياضية  الساحة  كانت 

خالل  ظهر  فقد  الرياضية،  باملواهب 

التي  األسماء  من  العديد  السابقة  الفترة 

اآلن،  أما  الذاكرة،  في  راسخة  مازالت 

املدارس،  في  الرياضة  درس  إلغاء  وبعد 

في  املواهب،  انعدمت  بل  اضمحلت،  فقد 

نتمنى  لذا  الرياضية،  األلعاب  مختلف 

التي  والبطوالت  الرياضة  درس  يعود  أن 

املواهب  عودة  أجل  من  املدارس  تقيمها 

الوطنية  املنتخبات  ترفد  التي  الرياضية 

الصحيح  الحل  هو  هذا  ألن  العراقية، 

لعودة رياضتنا الى أمجادها، إذ أن إلغاء 

درس الرياضة خطأ كبير.  

نادي  من  النسوية  املواهب  تنتقل  *ملاذا 

بالدي الى األندية األخرى؟ 

تقريبًا  بالدي  نادي  في  صحيح،  _هذا 

تبرز  وعندما  للتعليم،  أكاديمية  شبه 

األندية  تتسارع  النادي  في  ما  موهبة 

األندية  والسيما  معها،  للتعاقد  األخرى 

التي تمتلك األموال، حيث تحصل الالعبة 

الذي يعطيه  املبلغ  تفوق  على مبالغ جيدة 

انتقل  لذا  الالعبة،  تنتقل  لذلك  نادينا، 

الكثير من الالعبات. 

جهود ذاتية
*ما أهم املعوقات التي تواجهكم؟

الفريق،  تواجه  التي  املعوقات  _كثيرة هي 

منها عدم توفر الجانب املادي، كذلك قلة 

إقامة  وانعدام  واللعب،  للتدريب  مالعب 

أخرى  مستلزمات  وأية  العمل،  ورشات 

اغلب  تواجه  األمور  هذه  كل  لالعبة، 

األندية العراقية. 

نادي  في  النسوي  الفريق  يدعم  *من 

بالدي؟

بالدي،  لنادي  حكومي  دعم  أي  _اليوجد 

إدارة  قبل  من  ذاتية  جهود  هناك  وإنما 

التي  املستلزمات  بعض  توفير  في  النادي 

العمل،  ديمومة  في   -
ً
قليال –ولو  تسهم 

وتسير األمور وفق املتيسر.

أكاديمية للتدريب
* هل دخلت دورات تدريبية؟

محلية  تدريبية  دورات  في  شاركت  _نعم، 

فئة  تدريب  الى  اتجهت  وقد  وآسيوية، 

النساء، كونها تختلف عن الرجال، فقمت 

بتكوين فريق نسوي ونجحت،  البداية  في 

الحمد لله.

النسوية  رياضتنا  رأيك-  -في  تعود  متى   *

الى أمجادها؟

بمختلف  العراقية  النسوية  _الرياضة 

ألعابها لن تعود الى انتصاراتها وأمجادها 

واملالعب  املالي  الدعم  لها  توفر  إذا  إال 

تعود  سوف  أيضا  بالتدريب،  الخاصة 

الرياضة  عادت  إذا  النسوية  رياضتنا 

املدارس،  في  الرياضة  ودرس  املدرسية 

فقد ألغيت الرياضة املدرسية التي أنجبت 

األبطال في كل األلعاب، لقد طرحنا هذا 

لغاية  استجابة  أية  نجد  ولم  املوضوع 

اآلن، وإذا ظل الوضع كما هوعليه ستبقى 

تراجع  في  ستكون  بل  تعاني،  رياضتنا 

خطير.

النسوي  فريقكم  استعدادات  عن  *ماذا 

للبطوالت املقبلة؟

بطولة،  أية  في  للدخول  مستعد  _فريقنا 

غيرها  أو  الدوري  بطولة  أكانت  سواء 

التمارين  نجري  نحن  البطوالت،  من 

بانتظام، ولدينا أكثر من فريق نسوي في 

والشابات،  والناشئات  للشبالت  النادي 

كرة  مهارات  الالعبات  لتعليم  نسعى 

عن  عبارة  النادي  فإن  قلت  وكما  القدم، 

أكاديمية لتعليم الالعبات الالتي يعشقن 

مليئًا  النادي  تجد  لذلك  القدم،  كرة 

وهذا  األسبوع،  أيام  طوال  بالالعبات 

في  األول  هو  نادينا  لكون  به  نعتز  الشيء 

عملت  فقد  النسوية،  املواهب  احتضان 

ذاتية  وبجهود  –مشكورة-  النادي  إدارة 

في  النجاح  مستلزمات  كافة  توفير  على 

رئيس  أشكر  أن  إال  اليسعني  النادي، 

النادي األستاذ ظاهر جليل الركابي على 

كل ما يقدمه من جهد ودعم، فقد كرس 

كل وقته من أجل بناء وتهيئة الرياضيات 

والرياضيني أصحاب املواهب والزج بهم 

وهو  العراقية،  الوطنية  املنتخبات  ضمن 

واملساندة من قبل  الدعم  إلى  أمر يحتاج 

القائمني على الرياضة العراقية.

إلغاء درس الر ياضة من 
"اكبر اخطاء" وزارة التربية

جواد هليل مدرب "نادي بالدي" النسوي:

يعد املدرب جواد هليل أحد املدربني الشباب الذين تخصصوا في قيادة الفرق 
النسوية، فقد نجح هليل بإعداد أكثر من العبة كرة قدم خالل قيادته لفريق كرة 
"نادي بالدي" النسوي، بعد أن  تمكن من بناء فريق قوي قادر على منافسة أقوى 
فرق األندية. عن مسيرة املدرب جواد هليل وما تعانيه الكرة النسوية، كان ملجلة 
"الشبكة العراقية" معه هذا الحوار:  

 أميرة محسن 
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ال  الالعبني  بعض  أن  كيف  شاهدنا  وقد 

الفريق  مدربي  مع   باالنضباط  يتمتعون 

غير  الكالم  أنواع  بإسماِعهم  الخصم 

الفنية  املشكالت  عن   
ً
فضال الالئق، 

العبي  مع  الالعب  ُيحدثها  التي  األخرى 

البعيدة  األمور،  هذه  الخصم،  الفريق 

كرة  تهدد  باتت  مالعبنا،  عن  البعد  كل 

القدم العراقية، فهل من رادع لتصرفات 

الالعبني املسيئني داخل امللعب؟ 

حاالت مؤسفة في دورينا
الكرة  دوري  في  األخيرة  االعتداءات   

العراقي، التي كان سببها الرئيس البعض 

 
ُ

لجنة دفعت  واملدربني،  الالعبني  ِمن 

املركزي  العراقي  االتحاِد  في  االنضباط 

ِلكرِة القدم الى اتخاذ العقوبات املناسبة 

املتسببني  والالعبني  املدربني  بحق 

ِمن  امللعب  داخل  املشكالت  بافتعال 

تسبب  قد  التي  )املعارك(!  إيقاف  أجل 

ومن  العراقية.  الكروية  املنظومة  انهيار 

عن  صدرت  التي  القرارات،  أهم  بني 

نادي  العب  معاقبة  االنضباط،  لجنة 

الذي   ) قاسم  الرزاق  )عبد  الشرطة 

نادي  فريق  مدرب  مساعد  على  اعتدى 

أربيل، بإيقافه مباراتني مع غرامة مالية 

قدرها 3 ماليني دينار. كما أوقفت اللجنة 

العب نادي نفط البصرة  )يحيى أسعد( 

مباراتني بسبب تجاوزِه على حكم املباراة. 

أيضًا عاقبت اللجنة مدير نادي الرمادي 

مباريات  ثالث  بإيقافه  عبود(  )مازن 

بحق  محترمة  غير  كلمات  إطالق  بسبب 

كل  وعوقب   للمباراة،  التحكيمي  الطاقم 

)حمزة  العلم  نادي  حراس  مدرب  من 

وإيقاف  مباريات  أربع  بإيقافه  حسوني( 

الى  يوسف(  )رائد  العلم  فريق  العب 

على  بالضرب  لتجاوزه  املوسم  نهاية 

الفريق  مشرف  ومعاقبة  املباراة،  َحكم 

)عدي ثائر( باإليقاف ست مباريات، مع 

مرافقة  ِمن  العلم  نادي  جمهور  ِحرمان 

عقوبات  وهناك  مباريات،  ثالث  الفريق 

والالعبني  املدربني  بعض  ستطول  خرى 
ُ
أ

قرر في اجتماع لجنة العقوبات.
ُ

ست

ال تهاون مع املدرب أو الالعب
أحمد  الكرخ  نادي  ريق 

َ
ف مدرب  َيقول 

البعض  كان  السابق  في  الجبار:  عبد 

 
َ

يفتعلون من  هم  األندية  جماهير  من 

األزمة داخل امللعب بإسماع حكم املباراة 

بعد  عليِه  االعتداء  أو  الئقة  غير  كلمات 

على  املاء  قناني  برمي  أو  املباراة،  انتهاء 

املوسم  هذا  في  أما  التحكيمي!  الكادر 

من  مالعبنا  في  العجب  شاهدنا  فقد 

والالعبني  املدربني  من  بعض  اعتداءات 

يسعى  بل  مختلفة،  ألسباب  الحكام  على 

الجماهير  شحن  إلى  الالعب  أو  املدرب 

أجل  ِمن  امللعب  في  الحاضرة  الرياضية 

االعتداء على الحكام، هذه الحاالت كانت 

موجودة في السابق، لكن  ليس بهذا الكم 

تنذر  ربما  التي  االعتداءات  ِمن  الهائل 

قر 
َ
أ الدولي  االتحاد  أن  والسيما  بكارثة، 

مؤخرًا رفع الحظر عن مالِعبنا العراقية.  

في  العقوبات  لجنة  أن   أعتقد  عمومًا، 

هذه  مثل  في  تتهاون  لن  الكرة  اتحاد 

الكرة  سمعة  إلى  تسيء  التي  الحاالت 

العراقية. 

 مصلحة الرياضة 
نادي  فريق  مدرب  يقول  جانبه،  من 

الشغب  أعمال  إن  قاسم:  باسم  النفط 

داخل امللعب مرفوضة رفضًا قاطعًا وغير 

أقصى  اتخاذ  ويجب  إطالقًا،  ِبها  مقبول 

العقوبات بحق مرتكبيها ملا لها ِمن تأثير 

سلبي على الرياضة وعلى حركة الشعوب 

واستقرارها وعدم انحرافها عن مسارها 

اإليجابي بتوجيه الشباب وخدمة بلدهم، 

تحتاج  العراقية  املالعب  فإن  وكذلك 

رفع  أجل  من  إيجابية  رسائل  ترسل  أن 

عن  االبتعاد  ِمن  البد  إذ  عنها،  الحظر 

مالِعبنا  في  الشغب  مظاهر  جميع 

واملحافظة على الروح السامية للرياضة، 

أيضًا الحفاظ على شعار االتحاد الدولي 

ِلكرة القدم وهو اللعب النظيف واملنافسة 

وتبنى  تتقدم  ِخاللها  ِمن  التي  الشريفة، 

البلدان وتتطور حضا راتها.

كانت  األخيرة  االعِتداءات  أن   وأوضح 

شاهدنا  وقد  مختلفة،   ألسباب  تعود 

العقوبات التي صدرت ِمن لجنة العقوبات 

في اتحاد الكرة، التي نجحت في قراراتها 

ِبمعاقبة املسيء, نتمنى أن يبتعد املدربون 

ال  التي  املشكالت  هذِه  عن  والالعبون 

الرياضية  الحركة  مسيرة  في  تصب 

االتحاد  موافقة  بعد  والسيما  العراقية، 

املالعب  عن  العقوبات  رفع  على  الدولي 

العراقية. 

َوضع ضوابط
جثير:  قحطان  املدرب  قال  حني  في 

على  واضحة  التأثيرات  أصبحت   لقد 

املدربني  على  يجب  إذ  العراقي،  الدوري 

ِتكرار  وعدم  لالعبني،  ضوابط  وضع 

حدها،  عن  زادت  التي  املشكالت  هذه 

أيضًا  الكروي،  املوسم  هذا  في  والسيما 

دورًا  الرياضية  األندية  إلدارات  فإن 

إذ  املشكالت،  هذه  من  الحد  في  كبيرًا 

والالعبني  للمدربني  تبني  أن  عليها  أن 

امللعب،  داخل  ِمنهم  يحصل  ما  مساوئ 

النادي  مصلحة  في  يصب  ال  ذلك  ألن 

بسبب الغرامات والعقوبات على املدربني 

والالعبني والنادي في نفس الوقت. 

انفعاالت غير مبررة
كاظم  محمد  الرياضي  الصحفي  أما 

فقال: في املوسم الكروي الحالي شاهدنا 

داخل  املبررة  غير  االنفعاالت  ِمن  الكثير 

الالعبني،  أو  املدربني  ِمن  سواء  امللعب، 

مصلحة  في  تصب  ال  طبعا  األمور  وهذه 

كانت  السابق  في  العراقية،  الكرة 

ِمن  املباريات  أثناء  تحدث  املشكالت 

او  النادي  لهذا  املِحبة  الجماهير  بعض 

إذ  الحال،  اختلف  فقد  اآلن  أما  غيره، 

أصبح املدرب أو الالعب هو الذي يحدث 

املشكالت، نتمنى على لجنة العقوبات في 

هذا  مع  ِبجدية  تتعامل  أن  الكرة  اتحاد 

ِبحق  العقوبات  أقصى  وتتخذ  املوضوع، 

يحرض  الذي  املسيء  الالعب  أو  املدرب 

في  الحاضرة  الرياضية  الجماهير 

املباريات.  

عدوى الشغب تنتقل من الجمهور 
إلى المدربين والالعبين!

للحد منها..  إلى عقوبات صارمة  دعوات 

َيبدو أن املدربني والالعبني كسروا القاعدة 
التي تنص على أن الجماهير الرياضية هي التي 
تحدث العراقيل داخل امللعب، إذ تبني ِخالل 
املوسم الكروي الحالي أن املشكالت الدائرة في 
كرة القدم سببها الرئيس املدربون والالعبون، 
فكثيرًا ما كان املالك التدريبي هو من يستفز 
الحكام باعتراضاته على أي قرار ال يصب في 
مصلحة فريقِه.

بغداد / أميرة الزبيدي

احمد عبد الجباراحمد عبد الجبار

قحطان جثيرقحطان جثير
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عيون "األولمبي" 
على كأس اسيا

املتبقيــة، بغداد / أحمد رحيم نعمة املراحــل  فــي  أفضــل  بحــال 

وبرأيــي فــإن منتخبنــا األوملبــي ســيتعدى 

املرحلــة األولــى بنــوع مــن الطمأنينــة إذ 

أن الفريــق يضــم مجموعــة مميــزة مــن 

ــل  ــم أفض ــتطاعتهم تقدي ــب، باس املواه

العــروض فــي املباريــات."

وأضــاف كريــم أن بطولــة دبــي كانــت 

ــد  ــق، فق ــدة للفري ــتعداد جي ــة اس محط

مــن  مجموعــة  علــى  املــدرب  تعــرف 

املهــارات  يمتلكــون  الذيــن  الالعبــني 

املســتطيل  داخــل  الرؤيــة  وحســن 

يبشــر  الفريــق  أن  والحــق  األخضــر، 

بخيــر فــي ظــل الدعــم الجيــد الــذي 

الكــرة  اتحــاد  قبــل  مــن  لــه  يقــدم 

العراقــي

الصحفــي  يقــول  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

"املنتخــب  إن  عــودة  رحيــم  الرياضــي 

االوملبــي يمثــل مســتقبل الكــرة العراقية، 

ملــا يضمــه مــن عناصــر جيــدة، الفتــًا 

الــى أن املنتخــب االوملبــي العراقــي دخــل 

داخلــي  تدريبــي،  معســكر  مــن  أكثــر 

ــح  ــه الناج ــن دخول  ع
ً
ــال ــي، فض وخارج

فــي  أقيمــت  التــي  دبــي،  بطولــة  فــي 

ــًا  ــا عروض ــن خالله ــدم م ــارات، ق اإلم

رائعــة أشــاد بهــا الكثيــرون، الحقيقــة 

ــت  ــني وضع ــدة ح ــت جي ــة كان أن القرع

األســترالي  املنتخبــات:  مــع  الليــوث 

وباســتطاعته  والكويتــي،  واألردنــي 

ــكادر  ــة، فال ــة الثاني ــى املرحل ــل ال التأه

ــب  ــى املنتخ ــرف عل ــذي يش ــي ال التدريب

إمكانيــات  جيــدًا  يعــرف  االوملبــي 

الالعبــني مــن خــالل طــول الفتــرة التــي 

قضاهــا مــع الفريــق."

وأشــار عــودة الــى الجهــد الكبيــر الــذي 

تبذلــه إدارة اتحــاد الكــرة العراقــي فــي 

توفيــر مســتلزمات نجــاح الفريــق، فقــد 

ــة  ــكرات خارجي ــي معس ــق ف ــل الفري دخ

وإعــداده   تهيئتــه  أجــل  مــن  وداخليــة 

بالشــكل املثالــي، وأتوقــع بــروز املنتخــب 

ــرح  ــكل يف ــيا بش ــة آس ــي بطول ــي ف األوملب

وأملنــا  العراقــي،  الرياضــي  الشــارع 

كبيــر فــي عــودة الكــرة العراقيــة الــى 

وكرتنــا  الكبيــرة،  الفــرق  مصــاف 

العراقيــة قــادرة علــى العــودة إن شــاء 

ــه. الل

جرت مؤخرًا قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي 
ستقام  بأوزبكستان في حزيران املقبل، وضمت مجموعة 
العراق منتخبات أستراليا واألردن والكويت . وتضم تشكيلة 
األوملبي العراقي مجموعة مميزة من الالعبني الشباب 
الذين بإمكانهم تحقيق االنتصارات في البطولة.

عباس عبيدمهدي كريم

نسعى لخطف اللقب

فــي  املرمــى  حــراس  مــدرب  يقــول 

إن  ســالم  إبراهيــم  االوملبــي  املنتخــب 

"املنتخــب األوملبــي يمكنــه االنتقــال الــى 

مجموعتــه  تضــم  إذ  متقدمــة،  أدوار 

األردنــي  فاملنتخــب  متوازنــة،  فرقــًا 

جــرى  وقــد  القويــة،  املنتخبــات  مــن 

إعــداد هــذا الفريــق منــذ فتــرة طويلــة، 

البطــوالت،  مــن  العديــد  فــي  وشــارك 

أي أن الفريــق متجانــس، كذلــك فــإن 

الفريــق األســترالي ال يقــل شــأنًا عــن 

ــن  ــر م ــم أكث ــو يض ــي، فه ــق األردن الفري

ــي  ــب االوملب ــا املنتخ ــرف، أم ــب محت الع

الكويتــي فهــو فريــق جيــد أيضــًا، كمــا 

ــه  ــار إلي ــه األنظ ــذي تتج ــا ال أن منتخبن

يضــم فــي صفوفــه مجموعــة مميــزة مــن 

املواهــب التــي ســتظهر بشــكل جيــد فــي 

ــب  ــف اللق ــى خط ــعى ال ــات، ويس النهائي

إن شــاء اللــه.

جاهزون

املنتخــب  مــدرب  مســاعد  ويعتقــد 

"مســتويات  أن  عبيــد   عبــاس  األوملبــي 

والكويــت  وأســتراليا  األردن  منتخبــات 

ــي  ــب األوملب ــتوى املنتخ ــى مس ــة ال مقارب

العراقــي، وأن القرعــة كانــت منصفــة 

األوملبــي  فاملنتخــب  الشــيء،  بعــض 

ــي  ــكر التدريب ــن املعس ــرًا م ــتفاد كثي اس

فيهــا  شــاركت  التــي  دبــي،  وبطولــة 

اســتطاع  حيــث  قويــة،  منتخبــات 

الــكادر التدريبــي، الــذي يقــوده املــدرب 

اختيــار  مــن  ســكوب،  ميروســالف 

الذيــن  الالعبــني  مــن  جيــدة  تشــكيلة 

االنتصــارات  تحقيــق  باســتطاعتهم 

أن  نتمنــى   ،
ً
العراقيــة مســتقبال للكــرة 

نفــرح أبنــاء شــعبنا الغالــي ونعيــد أمجــاد 

الكــرة العراقيــة الــى ســابق عهدهــا."

الفريق يبشر بخير

للمنتخــب  الفنــي  املديــر  قــال  فيمــا 

إن  كريــم  مهــدي  العراقــي  األوملبــي 

"األوملبــي العراقــي فــي وضــع جيــد، فقــد 

بذلنــا جهــودًا كبيــرة فــي إعــداده، وكان 

مقياســًا  األولــى  املباريــات  فــي  أداؤه 

ملســتواه، ألن انطالقــة أي فريــق وفــي أيــة 

بطولــة، تظهــر مــن األدوار األولــى، وإذا 

ــيكون  ــا س ــة، فحتم ــة األولي ــدى املرحل تع
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آفة السحر تطرق أبواب
المالعب العراقية!

ممارسات غريبة يرويها أهل الكرة..

األندية  أحد  مرمى  حارس  أن  أشيع  فقد 

وضع سحرًا داخل مرماه من أجل منع دخول 

إدارة  دفع  الذي  األمر  الشباك!  في  الكرة 

ضده.  شكوى  تقديم  إلى  املنافس  النادي 

وفي هذا املوسم تكررت الحالة أكثر من مرة 

عندما شوهد حارس مرمى أحد األندية وهو 

فيها  إن  يقال  ماء  بقنينة  املرمى  )يرش( 

سحرًا.

تجاهلها،  يمكن  ال  غريبة،  ممارسات  ثمة   

بعض  ومدربي  إداريي  بعض  من  حدثت 

العراقي يحدثنا  الدوري  املتبارية في  الفرق 

عنها بعض املدربني والالعبني.

السحر.. السحر
حسني:  كريم  السابق  الكرخ  مدرب  يقول 

لكن  وارد،  شيء  كل  القدم  كرة  "في 

بعض  إليه  تلجأ  الذي  السحر  عملية 

الفرق لم أسمع بها من قبل، لكني 

مبارياتنا،  إحدى  في  فوجئت 

الكرخ،  نادي  أقود  كنت  عندما 

بأن أحد فرق  أي قبل مواسم، 

وضع  قد  كان  املحافظات 

نوعًا من السحر داخل مرمانا، وقد وصلني 

بوقت  املباراة  السحر قبل خوض  خبر وضع 

قصير، وبالفعل اتجهت، قبل انطالق املباراة 

ومعي  املرمى،  خلف  السحر  وضع  موقع  الى 

الورق  من  قصاصات  فوجدنا  املساعدون 

بطريقة  وتعويذات  طالسم  عليها  مكتوبة 

من  تيقنت  يومها  تراب،  مع  عجيبة  غريبة 

بالسحر.  يؤمنون  ومدربني  العبني  هناك  أن 

والبد من أن أشير )وأنا أتذكر هذه الحادثة 

مناسبة(،  من  أكثر  في  إليها  تطرقت  التي 

كنا  أننا  مع  وقتها  املباراة  خسرنا  أننا  إلى 

الفريق األفضل !

شائعات
صابر  علي  السابق  الجيش  مدرب  أما 

يكثر  السحر  عمل  أن  يعلم  "الجميع  فيقول: 

به،  اشتهرت  التي  اإلفريقية،  املالعب  في 

يوجد،  ال  أنه  فأعتقد  آسيا  قارة  في  أما 

حتى إذا سمعنا عن ذلك في دول ربما 

مالعبنا  في  أما  اليد،  أصابع  بعدد  تكون 

موجود،  األمر  هذا  أن  أعتقد  فال  العراقية 

السابقة عندما كنا  املواسم  والسيما في 

واملنتخبات،  األندية  في  نلعب 

الكرويني  املوسمني  في  لكننا، 

نسمع  بدأنا  والحالي،  املاضي 

أن بعض الفرق تمارس السحر، 

وما شابه ذلك، من أجل الفوز، 

-لألسف  نسمع  أصبحنا  لقد 

الشديد- أن هناك مدربًا يلبس خاتمًا يتفاءل 

أمور  أيضًا  وهناك  الخصم،  به  ليصافح  به 

غريبة ال يقرها املنطق وال الثقافة وال العلم". 

خسارة  القدم  "كرة  أن  صابر  يضيف 

مثير  بشكل  تطور  العالم  أن  والسيما  وفوز، 

التي  فاملنتخبات  األخيرة،  السنوات  في 

قوية  اآلن  أصبحت  بسهولة  نجتازها  كنا 

على  فيها،  الناجح  التخطيط  بفضل  جدًا 

والكوري،  الياباني،  املنتخب  املثال  سبيل 

واإلماراتي  القطري  وحتى  والتايلندي، 

هذه  وأغلب  والسعودي،  والبحريني 

العراقي  املنتخب  كان  اآلسيوية  املنتخبات 

أصبح  اليوم  لكنها  سهولة،  بكل  يجتازها 

أنها  فهل  الكرة،  مجال  في  كبير  شأن  لها 

لجأت إلى السحر لكي تتقدم في مستواها؟ 

هما  الصحيحان  والعمل  فالتطور  ال،  طبعًا 

املتقدمة.  املرحلة  هذه  الى  أوصالها  من 

التي  املعروفة،  وغير  املعروفة،  األندية  حتى 

املالعب  أديم  على  الرائعة  املستويات  تقدم 

وأشار  السحر؟"  مارست  هل  الخضراء، 

من  السحر  استعمال  موضوع  أن  الى  صابر 

مالعبنا  في  الالعبني  أو  الفرق  بعض  قبل 

ما هو إال تقليعة جديدة ظهرت في اآلونة 

األخيرة، تحديدًا على املدرجات التي 

هذه  مثل  املشجعون  فيها  يتناقل 

الشائعات.  

كل املنتخبات تتطور.. ونحن 
نتراجع!

رحيم  صبيح  املدرب  يشير  فيما 

كبش  هو  املباراة  "حكم  أن  إلى 

توفرت  فقد  الحاالت،  هذه  مثل  في  الفداء 

املباريات  نقل  في  الحديثة  التصوير  تقنيات 

بأكثر من كاميرا، ومن زوايا عديدة لتدحض 

نحن  أما  الحكام،  على  البعض  افتراءات 

الذي  السحر  استخدام  مرحلة  إلى  فتحولنا 

ممن  جمهورنا  من  البعض  رغبات  يلبي 

الثقافة  من  صلبة  أرضية  على  يقفون  ال 

يقول  الذي  هذا  منطق  فأي  والتعليم، 

في  الفرق  غالبية  تطورت  لقد  بالسحر؟! 

العالم، وال مجال ملا يقال عن السحر، فعلى 

سبيل املثال لو لعب منتخبنا أمام األرجنتني 

فهل  املرمى،  داخل  السحر  أحدنا  ووضع 

سنفوز في املباراة بهذا املنتخب )املتردي(؟ 

الذي خسر أمام أضعف املنتخبات العربية، 

وملاذا لم نضع السحر مسبقًا من أجل تأهلنا 

في  القرعة  وضعتنا  لقد  العالم؟   كأس  إلى 

نهائيات  الى  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

لم  لكننا  املجاميع،  أضعف  في  العالم  كأس 

نحرز  أن  دون  وخرجنا  يذكر،  شيئًا  نحقق 

املنتخبات  تطور  الى  يعود  السبب  شيئًا، 

بل  حاله،  على  الوطني  منتخبنا  بقي  فيما 

التخطيط  بسبب  خطير  بشكل  تراجع  إنه 

الكرة  على  القائمني  قبل  من  السليم  غير 

العراقية." 

حاالت كثيرة لكنها غير معلنة
إلى  محمد  جاسم  املدرب  أشار  جانبه،  من 

السحر،  ومنها  كثيرة،  ممارسات  وجود 

واإلداريني.  املدربني  من  العديد  يستخدمها 

الفرق  ألحد  مدرب  هناك  "نعم  وأضاف: 

يفوز  كي  األمور  هذه  مع  يتعامل  الكبيرة 

أن  الفريق  إداريي  أحد  لي  أكد  كما  فريقه، 

بالكأس  املاء  يشرب  أن  يرفض  كان  املدرب 

التي تحمل لون الفريق الخصم الذي يالعبه! 

وهناك مدرب آخر يرفض أن يخلع القميص 

يلبس  فتجده  خسر،  إذا  إال  يلبسه  الذي 

القميص نفسه في املباريات التي يفوز فيها 

ا على 
ً
 حسن

ً
وألسابيع عدة، كونه يرى فيه فأال

إصبعه  في  خاتمًا  يضع  من  وهناك  فريقه، 

، كما أن هناك من يرش 
ً
يحركه يمينًا وشماال

املاء خلف مرمى الخصم. الحقيقة أن بعض 

التصرفات في مالعب كرة القدم هي أقرب 

كانت  ما  ودائمًا  السحر،  من  الشعوذة  الى 

لكن  املوضوع،  في هذا  كثيرة  حوادث  هناك 

تطرق  عدم  بسبب  معلنة  غير  تكون  ربما 

الصحافة إليها، غير أن الشواهد تؤكد وجود 

هذه  عن  حدثني  فقد  الحاالت،  هذه  مثل 

قال  عندما  السابقني  الالعبني  أحد  األمور 

لي إن احد إداريي النادي -الذي كان يمثله- 

يقوم بصبغ أعمدة املرمى بالدم 

بيوم واحد،  املباراة  قبل موعد 

إدارة  بعلم  يحصل  كان  وذلك 

منهم  اعتقادًا  واملدرب،  النادي 

الحظ  يجلب  الفعل  هذا  بأن 

للفريق"!

ممارسات غريبة شهدتها املالعب العراقية مؤخرًا، لم تكن -حتى 
وقت غريب- إال أمرًا يثير سخريتنا، عندما كنا نشاهدها في املالعب 

اإلفريقية، من بينها السحر. وهناك العديد من القصص في هذا الشأن 
أثارت املتابعني والجمهور. أحمد الساعدي



آمنة عبد النبي                           املهمالت  النساء  جاهدت  املنوال  هذا  على 

ضعيفًا  إبقاِئه  مع  قويات  يصبحن  أن  في 

بذل  فكرة  تالشت  أن  بعد  بصمتِه،  يحترق 

شمعة  هنالك  تعد  ولم  شرط،  بدون  الحب 

العالقة  أصبحت  وانما  لوحدها  تحترق 

الصحيحة "أخذ وعطاء".

 خرافة أم حقيقة؟                      
لعبة الرجل الذي يعشق معذبته، هل يا ترى 

هي خرافة نسجها التاريخ النسوي املعذب؟ 

الِعناد  تصارع  ذكورية  حقيقة  أنها  أم 

أجل  من  الشرس  ونضاله  "الفمنستاوي" 

القيادة!

أمر  هو  ذكوريًا   
ً
شكال العالقة  إعطاء  "إن 

يجب  الذي  الطرف  هو  الرجل  وكأن  مقيت، 

االنتقام منه بإخضاعِه ومساواته بايولوجيًا 

 فاشالت )الفمنست(."
ُ

بحسِب ما تروج له

هجوم الذع بدأه رجل األعمال حيدر حسن، 

محتجًا على طريقة التفكير النسوي املضاد، 

بالقول:

تخضع  ال  عنادية،  أنها  املرأة  "طبيعة 

ألن   ،
ً
عادال الخالف  كان  لو  حتى  للتنازل 

تقتصر  ال  وفطرية  بايولوجية  القضية 

التي  املرأة  فإن  وقطعًا  االكتساب،  على 

املهزوزة  شخصيتها  يدعم  ما  تمتلك  ال 

وثقتها بنفسها، ستلجأ إلى تلك التجاهالت 

بكتلة  لقت 
ُ

خ فطريًا  أنها  والغريب  املأزومة، 

تكمل  التي  والعواطف  املشاعر  من  هائلة 

الداعي  فما  وزوجها،  بأطفالها  عالقتها 

غريبة  بتبريرات  اإلنسانية  الطبيعة  ملخالفة 

فاشالت  له  تروج  ما  أو  مضحكة،  وذكورية 

إقناع شريك  الالتي فشلن في  )الفمنست( 

عائلي،  استقرار  وتكوين  أسرة  وإنشاء 

التي تريد حياة  وعليه يجب أن تفهم املرأة، 

مستقرة، آلية تفكير الرجل واستيعابه، فلكل 

وأحاسيس،  ومشاعر  معينة  شخصية  رجل 

ولديه كرامة تحتم على املرأة املوازنة ما بني 

أمرًا  ترفض  أن  يجب  ومتى  معه  تصرفاتها 

أو تقبله، ومتى يجب أن تكون لينة أو قاسية، 

في  فالذكاء  منه،  تقترب  ومتى  تبتعد  ومتى 

تفهم  أن  هو  الشريك  مع  التعامل  أسلوب 

حاجاته وتفكيره دون جعله يالحظ ذلك، ال 

أن تتجاهله."

دكتاتورية الذكور
لسي  ألثبت  مضطرة  أكون  ملاذا  أعرف  "ال 

السيد كل يوم أنني محظوظة بوجودِه كنعمة 

بأمطاِر  إلغراقِه  الداعي  وما  حياتي،  في 

الحب كل صباح"!..

املوظفة شيماء  من  وممتعض  فعٍل ساخٍر  رُد 

سبقها  من  على  فيه  تعترض  الشمري، 

بالكالم، قائلة:

وغرورهم،  الرجال  بعنتريات  لي  شأن  "ال 

وامرأة  عاطفيًا  ذكاًء  يحتاج  الحب  لكن 

وال  باردة،  كثيرة  أحيان  وفي  مبالية،  غير 

مشاعرها  ضحية  وقوعها  ألن  كثيرًا،  تبادر 

بقفص  وجودها  ضمن  انتهازي  لكل  مخرج 

أنا مؤمنة جدًا بفكرة الرجل  التملك، لذلك 

رجل  كل  داخل  في  ألن  معذبته،  يعشق  الذي 

يخذلوا  أن  اعتادوا  الذين  وهم  دكتاتورًا، 

والعمل، دائمًا  والحياة  العالقات  النساء في 

وأفكارهم  آرائهم  بصالحية  يعتقدون 

وحلولهم التي ال يعترضها أحد، والكارثة ما 

بعد مرحلة الخذالن حني تجد بعض النساء 

وهنا  املبررات.  بنحِت   )
ّ

)مازوخيتهن فيها 

حجة  لتصديق  داعي  ال  أن  –بمرارٍة-  أقول 

الظروف أو االقتناع بعبارة الرجال الشهيرة 

االنسحاب  او  التغير  عند  يستخدمونها  التي 

الحقيقة  األفضل،  تستحقني  بأنِك  الحقير 

أرادك  أن ما من رجل  تقتنعي  أن  أنِك يجب 

أفضل   
ً
رجال تستحقني  بأنك  سيظن  بصدق 

منه، أو أنه لم يتغير في عالقته معِك، وإنما 

املحب الحقيقي سيفعل املستحيل إلسعادِك".

كبرياء وعناد               
الكرامة  اسمها  عصّية  نقطة  "هنالك 

والكبرياء لدى الرجال، من املحال عبورها، 

ألن كبرياء الرجل في واقع الحال تمنعه من 

 
ٌ

إجابة كالتجاهل!"..  تافهة  ألموٍر  الخضوع 

ُمغلفة بكبرياء حيدر املحمداوي، الذي يؤكد 

تكون  التي  املرأة  يحب  بالفعل  الرجل  "أن 

صعبة املنال، واملتعارف عليه أن من يضمن 

تدريجيًا،  نحوه  بالتغير  سيبدأ  املقابل  بقاء 

لذلك تقوم أغلب النساء بتلك الحيل لضماِن 

وجودهن مع املقابل، وهذا من حقهن طبعًا، 

الخاطئة  طريقتهن  في  تكمن  املشكلة  لكن 

الرجل  الن  لكبريائه،  سيئة 
ُ
وامل واملضحكة 

ُمهني  بتجاهل  تتعامل  املرأة  أن  يرى  عندما 

ليحافظ  باالنسحاب  يبدأ  قطعًا  هنا  له، 

بل ويقوم باستخدام  على كبريائه وكرامته، 

التجاهل  ليحقق  ألسلوبها،  مثيل  أسلوب 

يقال إن الرجل ال يعود المرأٍة تبكي عليه وتتسول محبة زمان، وال يحن 
إلى أخرى تنوح ألجلِه وتستغيث برنِة      هاتفِه أو تتوسل إليه بمسٍج 
إلكتروني لتعود غالية القلب ووحيدتِه، ألن الرجل ال يتغير إال حينما 
يتوجع بغيابها، وحسرة فقدانها ال تكلف بداخله عراكًا وال تحتاج منها 

تلويحًا بفيتو الرحيل وإنما تجاهال باردًا ال أكثر.

يعشــق الرجــل
بته؟                    معذِّ

والتجاهــل..                  العنــاد  أدمــنَّ  نســاء 

هل
حيدر حسن

هديل الجوراني
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عباس الدراجي

حيدر المحمداوي

الرجل  أن  والطبيعي  الطرفني،  بني  املتبادل 

العالقة  في  املتحكم  هو  يكون  أن  يحب 

وغيرته  كبريائه  بحكِم  عليها  واملسيطر 

في  أنه  إال  وعائلته،  لبيته  ومحبته  وحراستِه 

نفس الوقت ال يحب املرأة ضعيفة الشخصية 

أبسط  في  عليها  االعتماد  يمكن  ال  التي 

خاص  طموح  لديها  التي  يحب  بل  األمور، 

وفي  عنه،  بعيدًا  تحقيقه  على  وتعمل  بها 

رأيي فإن االعتدال في األشياء كافة هو أهم 

أنثى  تكون  أن  يجب  فاألنثى  للرجل،  جاذب 

الوقت  نفس  وفي  املشاعر،  رقيقة  تكون  وأن 

تكون صاحبة رأي وحجة وتفسير ال أن تتعند 

وتتعصب لرأيها ملجرد أن املطلب ذكوري."

نفوس مريضة                          
للمرأة  الرجل  يقدمه  الذي  النفسي  "األمان 

هو الذي يديم الحياة ويغذيها، كما هو حال 

باملحبة  والدّي  حياة  أطرت  التي  العالقة 

عتقة"..
ُ
امل

هديل  املجتمع  سيدة  به  تؤمن  ما  هو 

"العالقة  قائلة:  عليه،  وتحث  الجوراني، 

ينتبه  أو  ليراني،  إهماله  مبدأ  على  القائمة 

وال  ومريضة،  سوية  غير  عالقة  هي  لي، 

املشتركة  الحياة  أطر  ضمن  إدراجها  يمكن 

النفسية  الصحة  العمر،  آخر  إلى  تمتد  التي 

يرام  ما  على  تكن  لم  إذا  الطرفني،  عماد 

الزوج  ألن  تستمر،  أن  عالقة  ألية  يمكن  فال 

آمنًا،  نفسيًا  جوًا  لشريكته  يؤمن  ال  الذي 

البقاء  على  املرأة  يجبر  أن  بإمكانه  أحد  ال 

لبعضنا  نحقق  لم  وإذا  معه،  واالستمرار 

معنى  فال  اآلمنة،  والعشرة  املحبة  البعض 

ألية شراكة، وبالرغم من علمي أن ال مثالية 

أن  حقي  من  أنا  لكن  الحياة،  في  مطلقة 

أبحث عن املثالية بكل تفاصيلها، مهما كانت 

أمور  جميع  في  وظفته  املبدأ  هذا  صغيرة، 

فحسب،  الزوجية  العالقة  في  ليس  حياتي، 

واختزلتها  العالقات  )فلترت(  أني  لدرجة 

إلى أبعد الحدود."

صراع القيادة                      
عباس  االجتماعي  الباحث  يرى  جانبه،  من 

الدراجي أن هذا املوضوع مثار جدل وتشنج 

أية  في  الدخول  عند  الطرفني  بني  كبيرين 

عالقة ارتباط، مشيرًا الى "أن أول ما يتبادر 

يجعل  وما  األرض،  سيدات  جميع  ذهن  الى 

هل  أمرها،  من  حيرة  في  منهن  واحدة  كل 

الشخصية،  ضعيفة  املرأة  يحب  الرجل  أن 

تتناقش  وال  آرائه  كل  في  دائمًا  توافقه  التي 

الشخصية،  قوية  املرأة  يحب  أنه  أم  معه، 

حينما  هنا،  من  تبدأ  الكوارث  تعانده.  التي 

اآلخر  إقناع  على  منهما  واحد  كل  يصر 

مصيدة  من  هربًا  شخصيته  يخالف  بما 

الرجل  طبيعتا  تلعب  وحتمًا  اإلخضاع، 

الشرقي، البايولوجية والتربوية، دورًا كبيرًا 

إلى  ينجذب  ال  باعتباره  املسافة،  اتساع  في 

العاطفة،  الوقوع في  الخفيفة، سريعة  املرأة 

التي تبدي إعجابها به منذ أول لحظة، لكنه 

مجهودًا  يبذل  التي  الرصينة،  املرأة  يحب 

شاقًا حتى يظفر بنيل رضاها، ألن شخصيته 

املتمنعة  يهوى  والتحدي، فهو  املنافسة  تحب 

من  نفسها  في  ة 
ّ

وعز ثقة  األكثر  بنظرِه، 

غيرها، وتقدم على األمور بعد تفكير عميق 

، على عكس خفيفة التفكير، التي تكون  وتروٍّ

التردد وتتأثر بآراء اآلخرين، والحال  دائمة 

-هي  تحب  التي  املرأة  على  ينطبق  كذلك 

البيت  وقيادة  الرجل  قيادة  مبدأ  األخرى- 

فيحدث  لقناعاتها،  مناسبًا  تراُه  ملا  وفقًا 

وقناعاتها،  قناعاتِه  بني  بالتالي  االصطدام 

فيما  واألسلم  الطبيعي  الوضع  أن  علمًا 

بينهما هو القناعة املشتركة."
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ذاكرة المستقبل 

يحتفظ التاريخ 
العربي بأسماء 

عربيات فصيحات، 
وتحفظ صدور 
الرجال لهامة 

األخوات واألمهات 
والجدات، شعرًا 

لطيفًا ونثرًا بليغًا، 
أين منه ذاك الشعر 
وهو ليس من الشعر، 
ونثر ال يقترب قليال 

من أبسط تعريف 
للسرد، 

على أن هذا ال يعني خلو الساحة من بليغات في السرد، مجنحات في 

الشعر.

ما قولك في شعر ابنة وطننا نازك املالئكة، أو زميلتها مليعة عباس 

عمارة؟

حني  الكوفة  أهل  من  التي  العراقية  تلك  حكاية  نلخص  دعنا  لكن، 

الذي  جواده  على  طريدة  يطارد  كان  بعدما  املأمون،  الخليفة  لقيها 

ثبتنا  ما  فقالت  العربية،  تلك  فشاهد  الخيل،  من  سابق  على  كان 

بعضه في مقدمة قرطاس هذا اليوم.

َعجب املأمون من فصاحتها، فسألها: يا جارية من أي العرب أنت؟ 
َ

ت

فقالت إنها من كالب. فسألها املأمون عن الذي حملها أن تكون من 

كرام،  قوم  من  وإنما  الكالب،  من  لست  والله  عليه:  فردت  الكالب، 

غير لئام، يقرون الضيف، ويضربون بالسيف.

 ثم أنها سألت املأمون من أي قوم هو، فقال: أنا من مضر الحمراء. 

قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبًا، وأعظمها حسبًا، وخيرها 

أمًا وأبًا، من تهامة مضر كلها.

فسألته:  قولها.  على   
َ

فأمن كنانة.  من  أظنك  للمأمون:  الجارية  قالت 

وأطولها  محتدًا،  وأشرفها  مولدًا،  أكرمها  من  قال:  كنانة؟.  أي  فمن 

في املكرمات يدًا.

أخذت  ثم  قولها.  املأمون   
َ

فأيد قريش.  من  أنت  إذن،  الجارية:  قالت 

هؤالء  أعلى  ومن  هاشم،  بني  من  أنه  فعرفت  املأمون،  تساجل 

األشراف مرتبة. وعند ذلك قالت له: السالم عليك يا أمير املؤمنني، 

وخليفة رب العاملني.

هذه  من  بالزواج  إال  املأمون  يرغب  لم   ،
ّ

الحد ذاك  وعند  قالوا: 

الجارية، فضمها إلى زوِجِه والدِة ابنه العباس. والله أعلم.

وكانت زبراء، الكاهنة، خطيبة ماهرة، فقالت ذات يوم، وهي تنذر 

الشارق،  الغاسق، والصباح  والليل  الخافق،  واللوح  العدو:  قومها من 

ال، ويحرق 
ْ

ت
َ

والنجم الطارق، واملزن الوادق، إن شجر الوادي ليأدوا خ

أنيابًا ُعْصال، وإن صخر الطود لُينذر ثكال، ال تجدون معه َمْعال.

ألرى  وإني  بشر،  ورائه  من  شجرًا  أرى  فهتفت:  اليمامة  زرقاء  وأما 

.
ً
 من وراء شجرة ينهش كثفًا، أو يخصف نعال

ً
رجال

فأين من هاته الفصيحات، الخود الالتي ما ُهن بخود؟ 

جمعة الالمي

"يا أبِت أدرك فاها، َقْد غلبني فوها، ال 
طاقة لي بفيها"
)عراقية من أهل الكوفة(

من أخبار الُخود !



وليد خالد الز يدي

ر شخصية األبناء ر شخصية األبناءيدمِّ يدمِّ
أبناء ضعيفو الشخصية، فاقدو االتزان، هذه بعض نتائج شجار األزواج الذين يحولون بيوتهم 
الى حلبات للتنازع، ويختلفون في كل صغيرة وكبيرة، ومن دون أن يعلموا، فإن نتائج سلوكهم 

يمكن أن توفر أرضية رخوة ينزلق بسببها األبناء نحو مستقبل ضبابي مجهول.

الخالفات  يثيرون  الذين  األزواج  بعض 

الغضب  صور  ويرسمون  صاخبة،  بأصوات 

إنما  أبنائهم,  أمام  البغضاء  وإثارة  والعنف 

يؤسسون ملستقبل فوضوي, معنف, إذ يخطون 

وضعهم  من   
ً
بدال الفوبيا,  مشاهد  أمامهم 

فتضعف  واملحبة,  السعادة  طريق  على 

او مصاعب  إزاء مغريات  شخصية كل منهم 

الحياة, ما يفضي بالتالي الى اليأس.

خامات بريئة 
إن  متقاعد،  عسكري  وهو  كامل،  فالح  يقول 

عالقتهما  الى  االنتباه  الزوجني  واجب  "من 

فيما بينهما، وإدراك انعكاساتها غير السوية 

كانت  ما  إذا  ألبنائهما,  النفسية  الحالة  على 

حديثه  في  كامل  ويؤكد  سليمة."  غير  عالقة 

األطفال  إبعاد  الالئق  "من  أنه  "الشبكة"  لـ 

لهم  تتسبب  ال  لكي  الزوجني،  مشاكل  عن 

بعقد نفسية هم في غنى عنها, فمهما كانت 

الوجه  إبراز  عليهما  فإن  بينهما  املشاكل 

اإليجابي أمام أبنائهما ألنهم خامة بريئة لم 

يتلوثوا بعد بمشاكل الحياة."

الحب  إشاعة  الوالدين  "على  كامل:  يضيف 

فراش  في  مشكالتهما  وترك  البيت  في 

الزوجية, ألن األوالد في سن مبكرة، بحاجة 

انعدم  فإذا  األبوية,  النفسية  الرعاية  إلى 

الى  الخروج  في  سيفكرون  بهم  االهتمام 

أبويهم,  مشكالت  جحيم  من  هربًا  الشوارع 

به,  االهتمام  يجد  ال  من  منهم  ينحرف  وقد 

وال مناص من البحث عنه خارج البيت, فعلى 

األب واألم تحمل مسؤولية التربية الصحيحة 

وتهيئة أجواء األمان ألبنائهما وجعلها باكورة 

تحمل مسؤولية الزواج بينهما, فقضية تكوين 

عائلة مستقرة مهمة كبيرة".

جارتي تستغل ابنتي 
لـ  بغداد  من  عامًا(   37( عالء  أم  تقول 

زوجي  مع  أتشاجر  ما  كثيرًا  "كنت  "الشبكة": 

ويشتد  متأخرًا,  البيت  إلى  يعود  حينما 

فيضطر  بتعنيفي،  زوجي  ليبدأ  الشجار 

الثالثة  -في  ابنتي  وفيهم  الثالثة،  أبنائي 

عشرة من عمرها- التخاذ منزل جارنا مالذًا 

فقد  الشجار,  هذا  تداعيات  من  لهم  آمنًا 

وتكرارًا  مرارًا  البيت  ترك  على  أبنائي  تعود 

دون  من  وأحيانا  جارنا،  بيت  إلى  والذهاب 

جارتي  أن  أدركت  املرات  إحدى  وفي  سبب, 

منزلية،  بأعمال  القيام  في  ابنتي  تستغل 

على  يقدرن  فتيات  ألربع  أم  أنها  من  بالرغم 

إرادة  تقاوم  ابنتي ال  أن  العمل، لكني أدركت 

تلك املرأة ولم تعارضها إذ كانت شخصيتها 

ضعيفة أمامها".

الشكل  بهذا  ابنتي  "ظهور  أن  وأضافت 

املهزوز سببه الخوف الذي كان ينتابها نتيجة 

الشجار بيني وبني والدها، ما جعلها ضعيفة 

وغاب  لنفسها،  احترامها  قلة  مع  التركيز, 

عنها ما الذي يصح او ال يصح، بعدما تعودت 

بنتًا  وكونها  بيتنا,  في  املشكالت  من  الهروب 

وليست ولدًا يمكن أن يمكث في بيت صديقه 

صارا  االثنني  ولديَّ  أن  علمت  كما  جاره,  او 

الجيران، وأصبحا ال  أبناء  عرضة الستهزاء 

يقدران على الدفاع عن نفسيهما أمام أقاويل 

وافتراءات أقرانهما من أبناء املنطقة, وهذه 

لذا  األولى,  بالدرجة  سببها  أنا  كنت  املشكلة 

عن  مساءلته  وتركت  الزوج  ألمر  استسلمت 

التأخير حفاظًا على نفسية وشخصية أبنائي 

الثالثة".

كان مترفًا فاصبح مشردًا.. 
برجل  "يهتم  إنه  عامًا(   حسن)62  أبو  يقول 

قارب عمره األربعني عامًا، مصاب بانفصام 

أو  واآلخر  الحني  بني  يأتيني  الشخصية, 

أبحث عنه، فأعتني بنظافته في بيتي وأعطيه 

مالبس جديدة وآويه أيامًا عدة, لكنه سرعان 

بيت  إلى  ذهابه  مدعيًا  عني,  رغمًا  يخرج  ما 

والدته املتوفاة قبل خمسة عشر عامًا، إذ أنه 

يزور قبرها بني الحني واآلخر وينام في خربة 

متهالكة او هياكل متروكة."

مترفًا  يعيش  كان  "الرجل  حسن:  ابو  يضيف 

فأصبح  تغير  حاله  لكن  وإخوته،  والديه  بني 

مشردًا، حدث ذلك بعدما شاهد والده يبرح 

تنقل  إذ  اإلغماء،  حد  فيدميها  ضربًا  والدته 

وتركه  خروجه  من  أكثر  لذا  املستشفى,  إلى 

بل  أهله،  عن  أيامًا  يغيب  صار  حتى  البيت 

بيته  على  االستدالل  عدم  إلى  حاله  وصل 

على  استدل  والدته  بوفاة  علمه  وبعد  مرارًا، 

قبرها فأخذ يزوره نهارًا، وقبل حلول الظالم 

يعود مجددًا الى الشارع".

حزن وأسى
يرجع األستاذ الدكتور ضياء عبد الله أحمد، 

أستاذ العلوم اإلنسانية في كلية التربية / ابن 

املنحرفة  السلوكيات  بغداد,  جامعة   / رشد 

العائالت  أبناء  بعض  لدى  الشخصية  وقلق 

الى املشاكل بني الزوجني فيها.

"مشكالت  إن  "الشبكة":  لـ  حديثه  في  ويقول 

املستقبلية،  األطفال  نشأة  على  تؤثر  االزواج 

ويفقدون  بالنفس،  الثقة  لديهم  فتضعف 

ويشعرون   ,
ً
مستقبال الشركاء  في  األمان 

صور  أمامهم  وتتعدد  تنهار  حياتهم  بأن 

وعدم  بالصدمة  والشعور  والغضب  القلق 

التصديق، وفي املعتاد تتقلص ردود أفعالهم 

تلك وتختفي بمرور الوقت، لكن لدى بعضهم 

".
ً
تستمر تلك اآلثار طويال

تطور  حال  "في  ضياء:  الدكتور  يضيف 

الخالف الى الطالق تكون اآلثار على األبناء 

طبيعته  حسب  آخر,  إلى  شخص  من  متباينة 

الوالدين,  انفصال  وطريقة  وعمره  ونضجه 

على  السيطرة  صعوبة  األبناء  فيواجه 

فيتأثرون  االنفصال,  قرار  وتقبل  املشاعر 

التأثيرات الشعور  نفسيًا وعاطفيًا, ومن تلك 

بالحزن واألسى وصعوبة التكيف مع انفصال 

والذنب,  باإلثم  واإلحساس  الوالدين, 

 
ً
فضال والتوتر,  والخوف  والقلق  واالكتئاب 

مع  التعامل  وفقدان  أسرة,  تكوين  كره  عن 

 ".
ً
اآلخرين بروح متفائلة مستقبال

شجار الزوجين.. شجار الزوجين.. 
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جواد غلوم 

ال تعِط من منطلق أنك 
كريٌم عطوف، وأن الطرف 
اآلخر معوز، وهو بحاجة 
إليك وأنت قادر على 
مساعدته، وتتخّيل أنه 
لوالك ملات جوعًا وبقي 
عريانًا خالي الوفاض. 
بل اعِط من منطلق أن 
كال منكما بحاجة لآلخر، 
وكالكما قادران أن تتبادال 
حاجاتكما.  

ساعد اآلخرين بعطايا 
مغلفة بوشاح من روحك

w إن لم تكن بحاجة إلى شيء، فأنت حتمًا بحاجة ألن تشعر بالبهجة 

والسرور والرضا النفسي إذا أسهمت في مساعدة ذوي الحاجات. 

ال يمكن أن يكون هناك سلوك يعطيك بهجة وسرورًا أكثر من العطاء 

نفسه. 

روحك،  من  بوشاح  فها 
ّ
وتغل إال  املادي  مخزونك  من  هدية  تعِط  ال 

وملسات حانية من يدك، وابتسامة تعلو وجهك.  

وسخاء  وعاطفي  روحاني  بعطاء  مقترنًا  يكن  لم  إذا  املادي  العطاء 

ويودي  النفس  الغير وتصاغر  بل قد يؤذي مشاعر  إنساني ال يكفي؛ 

بك الى العجرفة والِكَبر والزهو.  

 من يتلقى العطاء هو حّساس جدا ملشاعرك التي ترافق عطاءك. 

فرحك  مدى  ويتفهم  عنده،  الالوعي  ساحة  وفي  وعيه  في  يتحسس 

خرجت  مشاعرك  من  عمق  أّي  من  ويدرك  املساعدة،  بتقديم 

عطاياك، فالسائل يمتّص طاقتك التي ترافق ما أهديت.

عندما  والسيما  تساعد،  مما  أكثر  تؤذي  فأنت  مكرهًا  تعطي  عندما 

تتوهم أن الذي يتلقى العطاء ال يعرف حقيقة مشاعرك وأحاسيسك 

ودوافعك نحو الكرم والبذخ.

العطاء ال يعني بالضرورة العطاء املادي حصرًا، وربما يكون العطاء 

العطاء  يفوق  مطببًا  وبلسمًا  املعوز،  لحاجات  إشباعًا  أكثر  الروحي 

املادي.  

 جيبك؛ فال شك في أنك تملك شيئًا وغيرك 
ّ

ومهما شّحت حياتك وقل

بحاجة له، ولو عزمت أن تمنح ما عندك من فائض الى الطالب املعوز 

عطي ويعّوضك عما نفد منك.
ُ
سيزيدك الكريم امل

ملستك  تحيتك،  حنانك،  عطفك،  لطفك،  يكون  قد  الشيء  هذا 

اإلنسانية؛ قدرتك على املواساة وأنت تتّوجها بابتسامة جميلة ووجه 

.
َ

بشوش يرافق ما وهبت

ي ماء 
َ
إنائ تملك  امرأة كانت  إن   :

ً
فيتنامية –قرأتها- قبال تقول قصة 

أحدهما مثقوب، ولم يكن يصل بيتها عندما تمأله من النهر القريب 

سوى الشحيح منه في القعر، إذ يتسرب معظمه ويتبدى على األرض، 

ما يجعلها تمتعض وتشعر أن جهدها أصبح سدى.

أينعت وانتشرت  البذور قد  الربيع الحظت أن بعض  لكنها مع بداية 

على امتداد الطريق وأخذت تورق وتزهر بفعل املاء املسكوب.  

وغدا  الطريق  أزهر  فلقد  هدرًا،  يذهب  لم  ماءها  أن  أيقنت  عندها 

ممشى وفسحة جميلة أشعراها بالسعادة.

وأنت كذلك أيها القارئ العزيز؛ لن يذهب عطاؤك هدرًا، مهما كنت 

في  والبهجة  السرور  ويبعث  حياتك  ليزهر  سيعود  بل  إليه،  بحاجة 

قلبك، ولو بعد حني. 

فاعِط دون أن تتوقع مردودًا جّراء عطاياك، وبال أية مراءاة أو إظهار 

العطاء  سيفقد   
ّ
وإال سخّي،  إنك  يقولوا  حتى  اآلخرين  أمام  كرمك 

قيمته ومعناه. 

 تلك املرأة الفيتنامية بعض مائها إلى تلك األرض 
ْ

اعِط مثلما أعطت

املجدبة، وسيفاجئك الربيع بحقل من األزهار لم تكن تتوقعه.

فالسخاء والعطاء يجب أن يعكسا إنسانيتك ومحبتك وكرم أخالقك، 

ال أن يعكسا رأيك بفالن أو فالن او درجة القرابة منهما.

كم من الناس يزعمون أنهم يعطون، لكنهم يعطون وفقًا لجدول من 

االعتبارات، تحدده آراؤهم وميولهم نحو هذا وذاك املعوز وفق رؤى 

عنصرية او مذهبية طائفية ضيقة األفق.

على  محسوبًا  كان  إذا  عما  النظر  بغض  محتاج،  كل  بعطائك  اكرْم 

وال  ودفأها  ضياءها  تهُب  فالشمس  خارجه؛  أم  اعتباراتك  جدول 

مثل  وكن  وأخرى،  أرض  بيت  يفّرق  ال  املطر  مثلما  أحدًا،  تستثني 

ـَهب، فأنت ابن هذه األرض املعطاء التي يأكل 
َ

ت سخاء الطبيعة فيما 

أو  طبقية  اعتبارات  بال  البشرية  وتروي  وتطعم  الجميع  ثمارها  من 

جنسية أو عقائدية.

هكذا يكون الكرم حينما يتسع ليشمل األبعدين واألقربني، ومن أهلنا 

عوٍز  في  هم  طاملا  ونسلنا،  عقائدنا  وعن  عنا  والغرباء  أهلنا،  وغير 

وبحاجة الى من يعينهم.

احذر
والعجرفة الكبر  من 
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وبرادا وسندباد
شانيل

رجاء الشجيري

عودة بعض تصاميم ألبسة الهيبيز املصنوعة من األقمشة 

هذا   Harem الـ  بناطيل  تفاصيل  في  الفضفاضة  القطنية 

القطني  القسطور  أو  الليلني  أقمشة  من  املصنوعة  املوسم، 

ذلك  السندباد(،  )بنطلون  تشبه  تفاصيل  مع  التويد،  أو 

خصر  ذو  القدمني،  من  والفضفاض  األسفل  من  املزموم 

عال. تصاميم تقترب من تفصيل السكيرت )التنورة( التي 

القت رواجًا واسعًا في أوروبا، والسيما في دور األزياء التي 

شانيل  مثل  التصميم،  لهذا  للترويج  املوسم  هذا  تصدرت 

لون  او  الحليبية  األلوان  الى  مائلة  شمعية  وبألوان  وبرادا.. 

تصدرت  فقد  عام  وبشكل  الفاتح(.  )الرصاصي  الغري 

في  الواسعة  البناطيل   2022 العام  هذا  األزياء  )ترندات( 

كانت  عمومًا..  لها.  املصاحبة  القصيرة  والبلوزة  العموم 

موضة هذا العام تميل إلى األحجام الكبيرة )أوفر سايز(، 

التي تعتمد كثيرًا على األكسسوارات من أحزمة وقالئد، او 

حتى احذية وحقائب لتغطية اتساع القماش..

أكسسوارات  تصاميم  من  مجموعة  تشو(  )جيمي  املصمم  أطلق 

بني  يتراوح  أسلوبه  وكان  كامل،  بشكل  األزياء  خط  لتعزيز  ومجوهرات 

الخواتم  إلى  )الكلبجة(،  األكريليك  من  املصنوعة  األصفاد  عودة  

هي  الطبيعي،  او  الصناعي،  اللؤلؤ  موضة  أن  يذكر  باللؤلؤ.  املزخرفة 

موضة رائجة هذا العام وبشكل واسع. 

 إن من يتابع تصاميم هذا الفنان سيعرف تصاميمه ألحذية  "It" املكسوة 

أنيق  التي أصبحت شيئًا مميزًا ألي شخص يبحث عن مظهر  بالآللئ،  

مميز وفخم، فقد أصدر صندل Sacaria ذا األصابع املزقزقة )املزينة بما 

بالفصوص  بالكامل  يشبه األجراس(، وحقيبة كالود Cloud، مرصعني 

اللؤلؤية. لذا فليس من املستغرب أن تتوسع هذه العالمة التجارية  في خط 

إنتاجها إلى انتاج الزينة، مع إطالق مجموعتها الخاصة من املجوهرات 

والخواتم  والقالئد  واألقراط  األساور  الخط  ليشمل  واألكسسوارات،  

للؤلؤ  التجارية  العالمة  استخدام  على  ذلك  يقتصر  ال  وقد  والخلخال. 

الكريستالية، وأيضا  ، بل يمتد إلضفاء  تفاصيل مميزة ألطرافها  فقط 

والزخارف  املتسلسلة،  الوصالت  ذات  املعدنية  واألعمال  القطع  بعض 

إضافة  في  أيضا  دارجة  موضة  وهي  الحروف،  إلى  باإلضافة  النجمية، 

بعض الحروف، او الكلمات، إلى قطع األكسسوار وعودة االسم -كالعادة- 

أيضا. إنها بالفعل تشكيلة شاملة من القطع، التي تصل الى الوقت الذي 

تتجه فيه املوضة إلى موجة متوهجة من التألق بعد الجائحة.

تقول ساندرا تشوي، املديرة اإلبداعية لجيمي تشو، في بيان عن املجموعة: 

"لقد شعرت بأن الوقت املثالي قد حان إلطالق هذه املجموعة، فغالبًا ما 

ُينظر إلى أحذيتنا وحقائبنا على أنها عناصر من املجوهرات التي تزين 

"امتداد  بأنه  الجديد  الخط  وصفت  كما  واليدين."   واملعصمني  القدمني 

واملرصعة  بالكريستال  واملزينة  البراقة  والحقائب  لألحذية  طبيعي" 

باللؤلؤ، التي قدمتها في املواسم األخيرة، بما في ذلك مجموعة خريف 

املوضة  أسبوع  في  للتو  التجارية  العالمة  عنها  كشفت  التي  املقبل،   22

بميالنو في شباط.

Choo
Jimmy
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املكونات
لحم غنم بالعظم 500 غرام.

حبة بصل مقطعة.

 ليمونة.

عود قرفة.  

ورقتا غار. 

خمس حبات  قرنفل. 

خمس حبات حبهان. 

خمس حبات فلفل أسود.  

ملعقة صغيرة ملح. 

لتحضير الرز: 
منقوع  بسمتي  رز  من  الكوب  ونصف  كوب 

ومصفى. 

 ملعقة ونصف امللعقة كبيرة زيت. 

بصلة مبشورة.

فلفلة خضراء مشوية ومقطعة إلى مكعبات 

صغيرة. 

كوب طماطم مفرومة معلبة. 

ثوم مبشور. 

نصف قرن فلفل أخضر حار. 

نصف ملعقة كبيرة معجون طماطم. 

ملعقة صغيرة بهارات كبسة. 

ملعقة صغيرة ملح. 

ملعقة صغيرة كركم.

حسب   – للتزيني  مشكلة  مقلية  مكسرات 

الرغبة-

طريقة التحضير:
البصل  إضافة  مع  قدر،  في  اللحم  ضعي 

والقرنفل  الغار  وورق  والقرفة  والليمون 

والحبهان وامللح، على نار متوسطة. اغمري 

املحتوى باملاء حتى الغليان. استعملي ملعقة 

ذات ثقوب إلزالة الظفر.

غّطي القدر وخففي النار، واتركيه لـثالثني 

دقيقة حتى نضوج اللحم.

ي املرق 
ّ
أخرجي قطع اللحم من القدر، صف

من الشوائب واحتفظي به جانبًا.

لتحضير اللحم:
البصل  وضعي  الزيت  سخني  قدر،  في 

والثوم حتى يذبال.. 

مكونات العسل: 
نصف كوب سكر للكراميل.

نصف كوب سكر للقطر.

كوب ماء. 

عصير  صغيرة  ملعقة  نصف 

ليمون.

 ملعقة صغيرة ماء زهر.

مكونات القشطة: 
2 كوب حليب سائل. 

نصف كوب قشطة قيمر.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة ماء زهر. 

5 مالعق كبيرة نشا.

للتزيني : فستق حلبي مطحون 

ناعم.

طريقة التحضير: 
القطر  نحضر  صغيرة  طنجرة  بواسطة   

ونترك  الزهر  وماء  الليمون  وعصير  املاء  ثم  السكر  بتنزيل 

الخليط ثالث دقائق بعد الغليان ونضعه جانبًا.

هادئة  نار  على  ونكرمله  سكر  كوب  نصف  نضيف  أخرى  مقاله  في 

ثم  دقائق،  سبع  ملدة  خشبية  بملعقة  بالتحريك  االستمرار  مع  جدًا 

دقائق  سبع  ملدة  يغلي  الخليط  ونترك  مسبقًا  املجهز  القطر  نسكب 

على نار هادئة حتى نتأكد من ذوبان كمية الكراميل تمامًا، ونتركه 

جانبًا ليبرد تمامًا لحني االستعمال.

الزهر  وماء  والسكر  والقشطة  الحليب  كمية  نخلط  الطنجرة  في 

والنشا، ونحرك الخليط على البارد، ثم نضعه على نار متوسطة مع 

ونسكبه  الخليط،  يتكثف  حتى  واحد،  باتجاه  بالتحريك  االستمرار 

ثم  املطبخ،  حرارة  في  ليبرد  ونتركه  التقديم،  كاسات  في  مباشرة 

ونزينه  العسل،  كمية  ونضيف  نخرجه  بعدها  ليبرد  الثالجة  ندخله 

بالفستق الحلبي ليقدم، وبالعافية.

الفليفلة  أضيفي 

املشوية والطماطم ومعجون الطماطم 

وامللح  الكبسة  وبهارات  الحار  والفلفل 

والكركم

أخلطي املكونات لـ5 دقائق

أضيفي األرز واخلطيه مع الخضار

اللحم  مرق  من  ونصف  كوبني  أسكبي 

حتى  هادئة  نار  على  واتركيه  القدر  وغطي 

يختفي السائل وتنضج حبات األرز

قطع  وفوقه  األرز  ضعي  التقديم،  طبق  في 

اللحم ثّم زّيني. باملكسرات.

اللحـــم بالمكســـرات
كبسة

القشطة بالعسل 
والمكّسرات 

حلوى
إعداد / ميساء فاضل
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سؤال 
وجائزة

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطة

1- اداة استفهام، في النوافذ.

2- نصف يوسف، من اغنيات هيفاء وهبي.

3- علم مؤنث، نصف كباب.

4- النار الشديدة )م(، مايكتم.

5- نصف صيام، شك.

6-احدى جمهوريات يوغسالفيا السابقة، 

.
َ

دق

7-في الرياضيات، عملة أمريكية صغيرة 

)م(.

8-صوت االفعى )م(، في البيضة، حرف 

انكليزي.

9- العب كرة قدم في نادي تشلسي.

10- من الفراعنة.

1- من الحركات الوطنية )م(.

2- اصفر باالنكليزية.

3- شحرورة لبنان.

عراقي  مطرب  الصورة  4-صاحب 

معروف.

5- واسطة نقل كبيرة، حرف جر.

6- عكس ميت )م(، إلهة سومرية.

7- رابطة مقدسة )م(، محافظة عراقية 

)م(.

8- نصف جابر، نصف وميض.

9- نادي كرة قدم فرنسي، قوم ّرحل.

10- مؤسس علم الكيمياء.

قالت لزوجها :أليس حبي يمأل قلبك؟

قال: نعم، فأطمأنت ،فخرج من عندها يقول: لو كانت معلمة في اللغة العربية لقتلتني..

السؤال ملاذا لكانت قتلته يا ترى ؟

علما ان الفائز بسؤال العدد السابق كانت اسراء محمد اسماعيل من املوصل ،والجواب كان " فدعة"

ترسل االجابات على أرقام هواتف املجلة

الســومرية  اللغــة  فــي  الدبــاغ  كان 

يســمى آشــگاب  وفــي اللغــة االكديــة 

أشــكابوم و الدباغــة عمليــة ُمعقــدة 

الرافديــن   بــالد  فــي  فانهــا   لذلــك 

كانــت مهنــة متخصصــة، وفــي الفتــرة 

البابليــة القديمــة كان عامــل الجلــود 

علــى  خــاص  بقصــٍر  ماُيلحــق  غالبــًا 

يصنــع  كان  احيانــًا  انــه  مــن  الرغــم 

ا.والدباغــة فــي 
ً

البضائــع لألفــراد أيض

مجتمعــات ماقبــل الصناعــة كانــت تتــم 

بعــدة طــرق :اهمهــا اضافــة املعــادن كـــ الشــب او البوتاســيوم 

او  الزيــوت او اســتخدام مــادة نباتيــة مثــل العفــص الغنيــة 

باملــادة الدباغيــة .وعلــى وفــق جغرافيــة األعــراق البشــرية 

القديمــة فقــد اســتخدمت طريقتــان تقليديتــان فــي غربــي 

آســيا . احدهمــا تدعــى بالطريقــة البدائيــة تتضمــن اســتعمال 

امللــح او الحليــب الحامــض او الطحــني إلزالــة الشــعر ، وقشــور 

النباتــات للدباغــة ، واالخــرى الطريقــة  الرمــان أو جــذور 

الصناعيــة حيــث يســتعمل الكالســيوم إلزالــة اشــعر ، وجــذور 

ــدة  ــدم ع ــة . وتق ــماق للدباغ ــوط او الس ــاء البل ــص او لح العف

نصــوص شــعائرية وصفــات لدباغــة جلــود املاعــز واملاشــية . و 

الدباغــة غالبــًا ماتتركــز فــي احيــاء خاصــة فــي كل مــن اوروك 

ــومرية. ــة الس ــدن الرئيس ــع امل ــي جمي ــر وف ونف

الدباغة في بالد الرافدين

أنكيدو المثقف!

قصة طبق البرمة 
الموصّلية

ــة  ــق املقاوم ــة طب ــة املوصلي ــق البرم ــى طب ــق عل ــن أن نطل يمك

والصمــود، فالطبــق الــذي يحتــوي علــى مزيــج مــن البقوليــات 

والحبــوب كانــت فكــرة صناعتــه هــي االســتفادة مــن بقايــا 

مخــازن الحبــوب لصناعــة وجبــات دســمة لالســتمرار فــي 

الصمــود أمــام الحصــار! ففــي عــام 1743م حاصــر نــادر شــاه 

ــة  ــا للدول ــرض إخضاعه ــراق بغ ــمال الع ــل ش ــوي املوص الصف

الصفويــة، لكــن صمــود املدينــة حــال دون ســقوطها وفــي أثنــاء 

الحصــار أمــر والــي املوصــل حســني باشــا الجليلــي بجمــع بقايــا 

ــا  ــا مًع ــة وطبخه ــة املنزلي ــازن املؤون ــن مخ ــول م ــوب والبق الحب

لالســتفادة مــن بقايــا الحبــوب فــي منــح الجنــود واألهالــي 

ــة  ــة البرم ــميت أكل ــة. وس ــتمرار باملقاوم ــذي واالس ــام املغ الطع

ــة" .. ــه "البرم ــخ في ــت تطب ــذي كان ــاء ال للوع

ــهير   ــماريات الش ــارئ املس ــراوي  ق ــاروق ال ــور  ف ــي رأي للدكت ف

بجامعــة SOAS - لنــدن   ينبغــي أن نغيــر بعــد اليــوم  ،  تلــك 

الســومريات   علمــاء  مــن  ورثناهــا  التــي  النمطيــة  الصــورة 

واآلشــوريات طــوال 100 عــام مــن أن شــخصية إينكيــدو، رفيــق 

ســفر كلكامــش فــي رحلتهمــا لنيــل الخلــود  ، التــي تختزلهــا 

وأشــعث  همجــي  بشــري  كائــن  بأنــه  والبحــوث  الدراســات 

وأغبــر ومشــعر ومتوحــش وأقــرب ملخلــوق حيوانــي منــه للبشــر  

، فــي حــني  تبــني أنــه كان إنســانًا مثقفــًا وصديقــًا للبيئــة ويعلــم 

ــات.  ــع الحيوان ــب م ــر والتخاط ــق الطي منط
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الــــــــواحــــــــةالــــــــواحــــــــة



وهللا اعلموهللا اعلم

الجــدي HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالقوسالحــوت

بوسعكم إجراء بعض التعديالت لتحسني 
للفترة  االنتباه  عليكم  املتعبة.  أحوالكم 
وأخذ  التغير  ببوادر  املقبلة، قد تشعرون 

الحيز الحقيقي لكم، 
فرصة  تواكبوا  كي  استعداد  على  فكونوا 
منكم  والكثير  تطلعاتكم،  لدعم  الحظ 
أماكن  وقصد  العمل  أمــاكــن  يترك  قــد 

ترويحية .

قد  الفترة  لــهــذه  هــش  عاطفي  ــع  وض  
عليكم  لذا  القلق،  من  دوامة  في  يضعكم 
اآلخرين.   أمام  بمواقفكم  الجهر  تجنب 
ــال،  امل بعض  لكسب  للحظ   تحتاجون 
تحقق  عمل  فرصة  تصله  من  وهناك 
للتغير  بداية  وهــي  طموحه،  بعض  له 
تحتاج  أمامكم  التي  التحديات  إيجابيًا. 

إلى بعض الوقت لتخطيها. 

وضعكم  لتحسني  السعي  في  تنشغلون 
املالي لإليفاء ببعض املستحقات املالية. ال 
تزال مصروفاتكم املرتفعة  تشكل عالمة 
بإعداد  البدء  عليكم  لذا  لكم،  مزعجة 
فرص   . ميزانيتكم  مع  يتناسب  برنامج 
توقيع عقد  أو  مهني  الحصول على دعم 
من  الكثير  تلقي  أو  اآلخرين  مع  شراكة 

الطلبات أو الرسائل، واردة جدًا، 

يتلقى البعض منكم دعوة لحضور احتفال 
في  خالله  من  تنجحون  قد  اجتماع،   او 
متطلباتكم  مــن  بعض  على  الحصول 
على  التحسن  من  بنوع  تشعرون  امللحة. 
للقيام  االستعداد  عليكم  لذا  مزاجكم، 
الشخصي  الجانب  في  املــبــادرات  ببعض 
وعدم إثارة ضجة حولكم تجنبًا لعرقلة 

مساعيكم .  

عليكم،  يطرأ  طفيف  بتحسن  تشعرون 
وقد يكون االنتظار إلى  وقت قليل أفضل 
بمبادرة،  والقيام  التحرك  تستطيعوا  كي 

والكثير يشعر بجو عاطفي إيجابي . 
املضاعف  الجهد  من  التخلص  تحاولون 
التحرك بشكل  والبعض عليه  العمل  في 

أسرع للوقت املقبل.

عرضة  تكونون  قد  الوقت  هــذا  خــالل 
عليكم  لــذا  العمل،  رئيس  مع  ملواجهة 
ضبط أعصابكم وعدم التسرع في اتخاذ 

قرار. 
إزعاجكم  في  التسبب  يحاول  من  هناك 
لبعض  بسماعكم  تفاجأون  وقد  بقصد, 
األخبار التي تغير مزاجكم سلبًا. عليكم 

التحقق من هذه األخبار. 

املتاعب  من  للكثير  عرضة  تكونون  قد 
بشكل  أعصابه  يفقد  والبعض  والضغوط، 
سريع، عليكم عدم اإلكثار من الجدل فقد 

تتعرضون ملشكلة. 
ألجل  الــوقــت  مــن  مزيد  إلــى  تحتاجون 
قد  عاطفيًا:  مهمة.  مطالب  على  الحصول 
اليوم  لالرتباط خالل هذا  تتأجل فرصة 
هذا  في  لصالحكم  وهــي  آخــر  وقــت  إلــى 

الوقت.

مصروفاتكم،  وتـــزداد  صحيًا،  تتأثرون 
عدم  عليكم  التذمر.  من  بحالة  وتبدون 
االندفاع بقوة في الحصول على امتيازات 
الوقت، والتخلص بشكل  مالية خالل هذا 
التي تحيط  الضغوط  من بعض  تدريجي 
االنتباه ملصروفاتكم  أن عليكم  كما  بكم. 
غير  شراء  وتجنب  متواصل  بشكل  املالية 

الضروريات.  

خالل  ضغوطًا  أنفسكم  تحميل  ــدم  ع
جهده  بكل  يسعى  والبعض  الوقت،  هذا 
تحت  لكن  العملية،  أوضــاعــه  لتحسني 
تجد  ال  قــد  محاوالتكم  كبير.  ضغط 
سبيلها للوصول إلى إجراء. لقاء مع رئيس 
العمل هذا اليوم، فاملطلوب منكم التركيز 
بشكل أكبر على نقاط قوتكم املتمثلة في 

التحليل الجيد للمواقف. 

تحتاجون إلى فترة أفضل من أجل القيام 
بمبادرة لتحريك بعض األوضاع املتلكئة, 
بسفر،  القيام  فــي  البعض  يــرغــب  قــد 
والبعض يفشل في الحصول على رخصة 
إجراء  متواصل-  -وبشكل  قيادة. تحاولون 
البعض  ينجح  وقد  منتظمة،  تغييرات 
من  ــذار  ح لكن  املسعى،  هــذا  فــي  منكم 

اإلسراف في العمل.

للتفاهم  مشتركة  أرضية  إيجاد  تحاولون 
تتعجلوا  ال  لكن  الشريك،  أو  الحبيب  مع 
في  اتخاذ قرار عاطفي، فال تزال ظروفكم 
التعامل  تراعوا  لم  إذا  تنفجر  وقد  هشة 

املرن مع الحبيب. 
الجانب  فــي  اهتماماتكم  أغلب  تتركز 
إذ تنشغلون في متابعة متطلبات  العائلي، 

العائلة  لكن بمزاج فاتر.

والبعض  التركيز،  من  الكثير  إلى  تحتاجون 
يجتهد كثيرًا في سبيل تخطي بعض العقبات 
ومنكم  العمل،  في  الرسمية  بالجهات  املتصلة 
الترويح،   ألجل  بسفر  القيام  إلى  يلجأ  من 
وهو األفضل للتخلص من طابع الروتني الذي 
يكون  املقبل  الوقت  اعتاده. تحركاتكم خالل 
على  الحفاظ  استطعتم  إذا  أفضل  تأثير  لها 
سرية ما ترغبون في القيام به وترك العناد.

ولد بوتني في )7-10-1952( في الساعة 

يعني  هذا  صباحًا،  والنصف  التاسعة 

أنه من مواليد )برج امليزان ( و)الطالع 

القوس(، ولد بخريطة رقمية )7-6-7(. 

األسرار  مستودع  الخريطة  هذه  تمثل 

العالي  والتركيز  والصمت  والغموض 

ذا  املولود  هذا  يعد  األشياء.  جوهر  في 

ترفض  شخصية  مع  عالية  حسية  قدرة 

املولود  هذا  يملك  واالستسالم.  الهزيمة 

فراسة قل نظيرها في قراءة الواقع، كما 

في  واألهم  األول  املحور  هو  العمل  يعد 

الخريطة  هذه  أرقام  تحليل  عند  حياته. 

الكثيفة،  الرقمني)7و6(  متالزمة  تعد 

طباعه  في  والصبر  الهدوء  حيث 

التكوينية، قد ال تستمر لوقت طويل، فهو 

مبني  واقعي  وتشخيص  جيد  تركيز  ذو 

من  الكثير  تمنحه  علمية  مقاربات  على 

في  للضعف  مكان  ال  واملرونة.  التفوق 

خياله  ذلك  في  يساعده  القرار،  اتخاذ 

الواسع. صفة اإلنجاز على 

الشخصي  الصعيد 

واملهني هي اإلشارة 

وضوحًا  األكثر 

شخصيته،  في 

ينتظر  أن  دون 

للوصول   
ً
طويال وقتًا 

سماع  أو  الحقيقة  إلى 

فهو  اآلخرين،  رأي 

الحركة   كثير 

دؤوب ال يحد طموحه حد مبتكر. منفتح 

مع  كبيرة،  إقناعه  قوة  اآلخرين،  على 

التي  املواضيع  حسم  في  تدخله  سرعة 

اآلخرين.  لدى  أطول  فترة  إلى  تحتاج 

يمتاز بطباع محببة لدى الجمهور. يميل 

الحضور.  بني  مكانه  أخذ  إلى  باستمرار 

محاور  ذكي  تردد.  دون  لديه  بما  يجود 

املشكالت،  أعقد  يحل  أن  يستطيع 

وذلك نتيجة قوة تركيزه ووسائل إقناعه 

الصدمة،  بتخفيف  املرتبطة  الواقعية 

لدى   
ً
مقبوال  

ً
عادال وجهًا  يكسبه  وهذا 

أساسيان  )6و7(  الرقمان  الكثير. 

عالية  حيوية  يكسبه  ما  خريطته،  في 

في  املولود  هذا  ينجح  دائمة.  وابتسامة 

بسرعة  الكوادر  وتهيئة  الوفود  ترؤس 

إدارات  تولي  في  ينجح  ونجاح.  ودقة 

إلى  تحتاج  التي  واملعلوماتية  التقنية 

تامة.  وسرية  إنجاز  وسرعة  كبير  جهد 

قوة تجانس األرقام في خريطته تمنحه 

اتجاه  من  أكثر  في  للتحرك  فرصة 

دون أن يتردد أو يخشى من تلكؤ. 

يعد  الثالث  الرقم  وجود  إن 

املحرك املكمل لعملية تجانس 

األرقام  هذه  وتعد  األرقام، 

بمثابة قوة إضافية وفاعلة في 

الغايات  أبعد  إلى  الوصول 

وتحقيقها. 

تأثير وجود الرقم )7(: 
-7( تكراره  إلى  الرقم  هذا  ينقلنا  هنا 

فك  تعقيد  من  يزيد  فهو  مرتني،   )7-6

العيش  نتيجة  الشخصية  هذه  طالسم 

مع  الوحدة  يعيش  فهو  خاصة،  بفلسفة 

التي  والصعوبات  القسوة  رغم  ذاته 

نداء  يسمع  حسي  إنسان  فهو  تواجهه، 

صوته الداخلي، ال يحتمل أن يتلون، فهو 

يبحث   ،
ً
عادال أو  شريرًا  إما  ليكون  ولد 

وهو  مثالية،  حياته  وتبدو  التكامل،  عن 

ذو رأي وحنكة قلما يظهرهما لآلخرين 

أما  لذاته.  وتقديرًا  حساسيته،  لفرط 

نتيجة  كثيرًا  يعاني  قد  فهو  عاطفيًا 

يحلم  التي  والنفسية  الحسية  متطلباته 

أن  الشريك  على  وهنا  إليها،  بالوصول 

يتفهم كمية الشعور الداخلي الذي يعيش 

روحية  بطاقة  يتصف  املولود.  هذا  فيه 

عالية وقدرة على خلق أجواء ذات طابع 

مميز، وله ملسة أينما حل، فهو مبدع ذو 

طراز حسي مسكون بنواحي الجمال. 

مولود  تحدد  التي  الطاقة  مسارات 

األدب..  الفن..  اليوم:  هذا 

نفسية  علوم   .. املوسيقى 

مولود  يهتم  وفلسفية. 

بالجانب  اليوم  هذا 

ويستطيع  اإلنساني 

بقيمة  يشعرك  أن 

أنه  كما  حياتك، 

عامله  في  يحلق 

لن  لكنه  الخاص، 

مشاكل  عن  يبتعد 

إلى  بحاجة  فهو  الحياة، 

الهدوء والتأمل والتفكير واالقتناع.

بوتين من زاوية فلكية

باحث فلكي

علي البكري
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فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 



أريــــــــــــد حـــاأريــــــــــــد حـــا

الحل

المشكلة

أخي مهووس بالنظافة

املختصة  العباسي،  شيماء  الدكتورة 

النفسية، تجيب عن هذه املشكلة بقولها:

وسواس  من  يعاني  أخاك  إن  عزيزتي:   

منه  طلبكم  خالل  من  وأنتم  النظافة، 

املنطقية  غير  املمارسات  عن  التوقف 

مخطئني  كانتم  بالتنظيف  فيها  واملبالغ 

ستتفاقم  القلق  حالة  ألن  منكم، 

نفسه  سيشغل  ألنه  كبير،  بشكل  لديه 

أن  تعلموا  أن  عليكم  لذا  بالتنظيف. 

أعراض  هو  باألصل  النظافة  وسواس 

وهي  ابنكم،  يعانيها  عميقة  ملشكلة 

مرحلة  اجتياز  في  الفشل  من  الخوف 

السادس اإلعدادي بنجاح، فإذا أجبرتم  

ما  ممارسة  عن  التوقف  على  ابنكم 

عليه،  معتاد  بشكل  تنظيف  من  يمارسه 

والخوف  القلق  حالتا  ستتفاقم  حينها 

ليس  الطريقة-  -او  األسلوب  وهذا  لديه، 

اتباع  عليكم  لذا  املشكلة،  لحل  األنسب 

هذه الخطوات معه بدون أن يشعر بأنكم 

املاء،  تقطعوا  أن  حاولوا  تقصدونه. 

بدون علمه، عن البيت في األوقات التي 

ساعتني  تكون  كأن  بالنظافة،  فيها  يقوم 

 ،
ً
ليال وساعتني  ظهرًا  وساعتني  صباحا 

عندما يكون موجودًا داخل البيت ويقوم 

بالتنظيف.                               كما أن عليكم 

-وبدون  االسرة  أفراد  باقي  مع  االتفاق 

التي  األماكن  أمامه  تلمسوا  أن  علمه- 

نجسه  أنها  ويظن  نظافتها،  من  يتخوف 

املياه،  وحنفيات  كاألبواب  نظيفة،  وغير 

وعدم  الحمام،  داخل  املوجودة  السيما 

هذه  وتكرار  ملسها،  بعد  أيديكم  غسل 

السلوكيات أمامه.           

كما أن من الضروري أن تمنحوه الدعم 

جيد  طالب  بأنه  والتشجيع  النفسي 

وحاولوا   ..
ً
مستقبال الجامعة  وسيدخل 

أن  -بدون  القصص  أمامه  تسردوا  أن 

تقصدوه بالكالم- بأن هناك شخصًا كان 

كثيرًا ما يغسل يديه ويعقمها، ما أدى إلى 

وحاولوا  جلدية..  بأمراض  يديه  إصابة 

معه بأن يقوم والده وأخوه بأداء الصالة 

داخل املنزل معه  دائمًا مع قراءة القرآن. 

حبك  وعلى  عزيزتي  فيك  الله  بارك 

وحرصك على أخيك وجزاك الله خيرا.. 

والتوفيق  والعافية  الشفاء  له  الله  نسأل 

والسداد.

غ.ص. بعثت مشكلتها التي تذكر تفاصيلها باآلتي:

نحن عائلة بسيطة متكونة من أمي وأبي وأخواتي الثالث، وأخوّي االثنني.. جميعنا 

اإلعدادية  في  هو  ومن  الجامعة،  في  هو  من  منا  ندرس،  زلنا  ما  األبناء-  -نحن 

العائلة،  في  األوسط  أخي  منها  يعاني  مشكلة  هي  صفونا  يكدر  ما  أن  إال  أيضًا.. 

إذ أنه في مرحلة السادس اإلعدادي اآلن، وهو مهووس جدًا بالنظافة إلى درجة 

الجنون.. الجميع  في البيت بحالة طوارئ.. فهو يقلب كل األشياء ويغسلها مرات 

عدة بنفسه كي يرتاح، لكنه ال يرتاح أيضًا.. حتى األكل عندما نقدمه له يذهب به 

إلى املطبخ ليغسل الطبق مع األكل  كي يطمئن ثم يأكله..! فراشه نتعذب فيه إذ 

 !..
ً
نحن مستمرون في غسله، هو أيضا ال ينام اال بعد أن يغسله وينام عليه مبلال

هي  وهكذا  شيء..  أي  شراء  في  يستخدمها  أن  قبل  مرارًا  النقود  يغسل  إنه  بل 

تفاصيل اليوم في كل ركن في البيت.. نحن نتعذب جميعنا معه في هذا الهوس، 

السادس  مرحلة  في  طالب  أنه  مع  بسببه،  البيت  في  فرد  ألي  نفسيًا  سالم  وال 

اإلعدادي، ويفترض أن يصرف وقته في الدراسة وتحديد مصيره، إال أنه يبدد 

حتى  تعبنا  وتكرارًا..  مرارًا  البيت  في  حوله  يراه  شيء  كل  تنظيف  في  وقته  كل 

في إقناعه بالذهاب إلى طبيب ملعالجته من هوسه، فهو يرفض ذلك وبشدة، 

وهكذا هو حالنا وعذابنا معه.. فما الحل؟ وكيف السبيل لعالجه وإنقاذنا؟

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

إشارة صغيرة إلى الحلقة األولى:
قصت )هـ( حكايتها مع الزمن، وسردت لنا كيف أن األحداث 

تكررت معها منذ صباها حتى استشهاد فلذة كبدها.. 
ليتركهم يسبحون في تيارات الحياة..

 أمامها ينحني الزمن
رجاء خضير

في

أكملت حديثها:

أحدًا  نتهم  هل  جميعًا،  وسألتنا  البيت  إلى  الشرطة  جاءت 

باغتياله....و.....و

أجابها  القتل،  نفذت  التي  السيارة  رقم  عن  سؤالهم  ثم 

لم  اآلن  والى  البرق(،  بسرعة  وفّرت  أرقام  )بال  الجميع 

من  كبقية  شهيدًا،  اعتبروه  السبب؟  وما  القاتل   
ْ

من نعرف 

اغتيل في ذلك الوقت، لتبدأ الحياة دورتها الضبابية بعدما 

الحت لي إشراقة الشمس.. ولكن حجبتها الغيوم.

السادس  في  وهي  الكبيرة  ابنتي  تزوجت  فترة  مضي  بعد 

اقتنعت،  وبعدها  األمر  بادئ  في  رفضت  اإلعدادي، 

ثم  الحال،  ميسور  وسيم  شاب  عمتها،  ابن  هو  فالخطيب 

الخارج  الى  والسفر  بعد  فيما  دراستها  بإكمال  وعدها  إنه 

بصحبته وأهله، فهم يرغبون بالعيش في الخارج.

خالل عام واحد من زواجها أصبحت أمًا لطفل جميل، كانت 

زياراتي لها قليلة النشغالي بشقيقها )أ( الذي تخرج توًا في 

الكلية العسكرية وذهابِه إلى إحدى املحافظات، كنت أخشى 

عليه كثيرًا فهو إنسان وديع ذو اخالق عالية، يحبني بشكل 

جنوني، ودائمًا يردد )أمي أريد أن أرد بعضًا من تضحياتك 

لنا(.

مضت السنون مسرعة ليكبر أوالدي، وفي أمسية رمضانية، 

هز  خبرًا  لي  لينقل  الكبير  حفيدي  هاتفني  اإلفطار،  وبعد 

)اختكم  أمي؟  يا  حدث  ماذا  يسألونني  وأوالدي  كياني، 

إلى  أسرعنا  الهاتف،  وأغلق  ابنها  قاله  ما  هذا  احترقت(، 

بيتها لنجد سيارات اإلطفاء وجمعًا غفيرًا من الناس، عرفنا 

منهم أن ابنتي متضررة جدًا ونقلوها الى املستشفى.

وأبقت  وأهله  زوجها  بصحبة  للعالج  ابنتي  سافرت  بعدها 

لكن  سليمة،  عادت  اكثر  أو  عام  مضي  بعد  معي،  طفليها 

الحريق ترك بصمات خفيفة على وجهها الطفولي.

في هذه األثناء انشغلت بأبني الكبير)أ( الذي التحق بأحد 

حبي  فرط  من  األمر  عارضت  البعيدة،  العسكرية  املواقع 

وتعلقي به، إال أنه كان يقول )كلنا فداء للوطن يا أمي(.

في إحدى إجازاته عرض علي موضوع زواجه من فتاة أحبها 

وشقيقه  شقيقته   
ُ

وأخبرت األمر  بهذا  فرحت  فترة،  منذ 

وأيضًا أهل والده....

بعد فترة تقدمنا لخطبة الفتاة، وقد رحب أهلها بنا بعدما 

تأكدوا من حسن أخالقه وحبه البنتهم، وفي غضون أشهر 

قليلة جرى الزواج.

أيضًا  لتقول:  الراحة،  من  برهة  بعد  حديثها،  )هـ(  أكملت 

نفسي  مع  وكنت  كثيرًا،  بذلك  وفرحت  األصغر،  ابني  تزوج 

فيما  وعذابي  حزني  ليقابل  القدر..  أنصفني  )لقد  أقول 

 الله 
ُ

مضى وأنا أرى سعادة ولدّي وفرحهم بالحياة(، حمدت

على نعمِه هذه. 

حامل  بأنها  وأخبرتني  الكبير  ابني  زوجة  جاءتني  يوم  في 

الذي  )زوجها(  ولدي  أخبرنا  وقبلتها،   
ُ

فرحت ثاٍن...  بطفل 

أشهر  التالي.  اليوم  في  قصيرة  بزيارة  ليأتي  فرحًا  طار 

البيت.  أرجاء  الفرحة  عّمت  جميل  ثاٍن  لطفل  والدًا  وأصبح 

بأنهما  معي  وتحدثا  بقربي  ولداي  جلس  فترة  مضي  بعد 

بيت  منهما  واحد  لكل  ليكون  بينهما  مناصفة  أرضًا  اشتريا 

دمعتي  كادت  لكن  الخطوة،  هذه  لهما  باركت  به،  مستقل 

تسقط لوال ضحكة ابني الكبير إذ قال: أمي لن نتركك أبدًا، 

ال تحزني.

: بالعكس يا ولدي، كل فرد له حرية العيش كيفما يشاء 
ُ

أجبته

والدكما،  بيت  هو  البيت  هذا  أن  تذكروا  لكن  عائلته،  مع 

سيبقى مفتوحًا لكما وأيضًا ألختيكما.

ابني  زوجة  فاتحتني  وحينها  البناء،  وأكمال  وثابرا  اجتهدا 

الكبير بأنها تطلب السماح مني أن تستقل وتعيش في بيتها 

الجديد، والسيما أنه قريب من محل عملها، وافقت بعد أن 

 أن ابني يرغب في ذلك أيضًا.
ُ

عرفت

بعد فترة قصيرة من سكنهم في البيت الجديد، جاءت زوجة 

ابني لتخبرني بأنه لم يعد بالرغم من أن إجازته قد بدأت 

قلقنا  بالفشل،  باءت  به  اتصاالتها  أن  وأكدت  يومني،  قبل 

عمله،  ومحل  أصدقائه  كل  مع  مكاملاته  شقيقه  وبدأ  كثيرًا، 

بل واتصل برؤسائِه الذين أكدوا أنه قد كلف بمهمة وسيعود 

قريبًا.

 
ُ

 تلك الليلة ألستيقظ فِزعة من حلم رأيت
ُ

ال أعرف كيف غفوت

بسرعة  سيارتي   
ُ

قدت حديقتنا،  في  ساقطة  ذابلة  وردة  فيه 

مذهلة واصطحبت زوجته وولديه، ثم عدنا الى بيتي، ألجد 

ابني يسألني: أين كنت يا أمي في هذا الوقت املبكر؟

اتصلت  وهنا  وولدي،  ابنتي  كذلك  حولي،  أحفادي  التف 

 من الغربة تسأل عن شقيقها: هل من خبر؟ اجبتها: 
ُ

شقيقته

ليس هناك أي خبر عنه.

والجميع  بسرعة  إلينا  العودة  على  تعمل  أن  منها   
ُ

وطلبت

يتساءلون مع أنفسهم عما بي....

 له إن والدك قد رحل في سفر 
ُ

سألني ابنه الصغير عنه، قلت

طويل وسنلتقي به يومًا ما! 

طرق الباب بشكل عنيف من قبل رجال طلبوا من شقيقه أن 

شيئًا  تخفوا  ال  وقلت:  معه  خرجت  خارجًا...  ليحدثوه  يخرج 

فقد  حلمي!  في   
ً
ليال نعشِه  على  الحلوى   

ُ
نثرت من  فأنا  عني 

 عن الوعي عندما رأيت 
ُ

استشهد من أجل وطنه!! حينها غبت

 أتى من الرجال يبكون....
ْ

شقيقه ومن

 
ً
وهكذا تجددت جراحي، لكنها كانت في كل مرة تأخذ شكال

آخر ينهش في صحتي وتفكيري.. لن تنتهي عذاباتي إال بلقاء 

األحبة ونواة القلب، وسيكون هذا اليوم قريبًا إن شاء الله.

مضت السنون مسرعة ليكبر أوالدي، 
وفي أمسية رمضانية، وبعد اإلفطار، 

هاتفني حفيدي الكبير لينقل لي 
خبراً هز كياني، وأوالدي يسألونني 

ماذا حدث يا أمي؟ )اختكم احترقت(، 
هذا ما قاله ابنها وأغلق الهاتف، 

الجزء 
الثاني
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

الواحد  واللون  الواحد  الشكل  من  امللل  ..أو  واالكتمال  الجمال  عن  البحث 

والطلة الواحدة ..أو محاولة كسب رضا الطرف اآلخر، زوج أو زوجة ، حبيب 

لتجريب  والكثيرين  بالكثيرات  يدفع  ما  هو  صديقة،  أو  صديق  حبيبة،  أو 

حظوظهم مع مشارط الجراحني التجميليني وأشعتهم الليزرية، نفخا وشفطا 

وقطعا وتعديال، مقتدين ببعض النماذج التي حصلت على قوام رشيق وخدود 

مربربة، وشفاه بمساحة وصالحيات أكبر، وجباه خالية من التجاعيد..

الطبيب  ملهارة  تبعا  أوتخيب  تصيب  قد  العمليات  هذه  فان  الحظ  ولسوء   

وإختصاصه الدقيق، وتبعا لحاجة املرأة أو الرجل الفعلية للعملية التجميلية 

حياتها  فقدت  لفتاة  صورة  القنوات  احدى  في  رأيت  اني  إذ  أصال.. 

في  تظهر  كما  الجمال،  بمنتهى  الفتاة  كانت  وقد  بسيطة،  تجميلية  بعملية 

الصورالعائلية قبل العملية، وكما يقول زمالؤها وزميالتها أيضا..بمعنى إنها 

الجمال  بعض..  باضافة  ترغب  كانت  بطبيعتها..لكنها  وجذابة  جميلة  كانت 

االصطناعي!

واألفضل،  لألجمل،  تواقون  بطبيعتنا  ألننا  ستستمر،  املوجة  هذه  ان  أعرف 

وسوف يشهد املستقبل ابتكارات تجميلية لم تخطرعلى بال، وستكون النساء 

وكذلك الرجال ..أكثر وسامة ورشاقة، وسوف تزداد وتيرة عمليات التجميل 

للدرجة التي قد يطلب الرجل من خطيبته كتاب )صحة صدور( قبل إتمام 

مراسم الخطوبة.. ُيلحق به كشف تفصيلي بأي تبديل أو تعديل أو تغيير ليكون 

الخطيب على بينة من أمره ..وأمرها!

ما دفعني لتناول هذا املوضوع رغم حساسيته هو عدد من التقارير التلفزيونية 

التي عرضت ألخطاء و فوضى ومآسي طبية انتهت بالوفاة أو التشويه، وبعض 

)التشويه( نشاهده جميعا في في حياتنا اليومية، الجامعة، الدائرة، املول، 

النقابة، لكننا نتغاضى ونجامل ونقول : ماشاء الله زغرانه عشرين سنة..

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

جان دّمو
كيلو  العشرين  وزنه  يتجاوز  ال  قد  شخص  هو 

ومالبس  أشعث،  بشعر  لك!  يبدو  كما  غرامًا، 

فم  من  دائمة  شبه  وابتسامة  ومتسخة،  مدعوكة 

في  طويلة  واحدة  سن  سوى  فيه  ليس  أن  أحسب 

مقدمة فمه، وسيكارة تكاد ال تفارق شفتيه.

لم يكن جان يتحدث تقريبًا، لكنه جاهز لإلجابة 

النظرة  أفادته  فقد  كان،  مهما  سؤال  أي  على 

ل(، وأنقذته من حساب عسير  العامة بأنه )مخبَّ

لهذا كان باستطاعته  بها،  ه  تفوَّ لو  سيطول غيره 

وبعض  السلطة  عن  جارحة  عبارات  إفالت 

رجاالتها.

وبحسب ما قرأت وعرفت، فإن جان هو خالصة 

من  وواحد  وحالم،  متطرف  ثائر  ملشروع  شقية 

مجموعة  ضمت  التي  األدبية(  )كركوك  جماعة 

وسركون  العزاوي  فاضل  أهمهم  من  أدباء، 

عليه،  اجتمعت  متنوعة  خصوصية  له  بولس، 

فانتهى إلى متصعلك شريد مدمن كحول، يداري 

عدمية،  بمواجهة  التراجيدي  العميق  جرحه 

مغلفة بالسخرية واالستهتار.

خفيف  أنه  وعبثه  جان  عدمية  من  ف  يلطِّ وما 

وساخرة  وطريفة  احة 
ّ
مل أجوبة  وصاحب  الظل، 

وسيريالية غالبًا، يطلقها شبه جاد، أو مع ضحكة 

الكبرى  الفارقة  العالمة  وهي  تلك،  ه 
ّ
سن تظهر 

لشكله الخارجي، والطريف أنه –على الرغم من 

عبثيته- ينشر باستمرار ترجمات أدبية جيدة عن 

اإلنكليزية ملختلف الصحف واملجالت.

له:  فيقول  لالطمئنان،  أحدهم  يسأله  يوم  ذات 

إي جان شأكلت؟ فيجيب بعدم اكتراث: وال شي.. 

صار لي يومني آكل بس هوا!

ربما  صباحًا،  األطفال  ثقافة  دار  إلى  جاء  ومرة 

مالك  غرفة  إلى  هادئًا  دخل   ،1978 عام  في 

ى الدم اليابس  املطلبي، وكنت موجودًا، وقد غطَّ

طري  دم  زال  وما  األمام،  من  قميصه  والطري 

الفور  وعلى  أذنيه،  إلى  رأسه  أعلى  من  يسيل 

"ها  صائحًا:   ،
ً
مذهوال نحوه  د(  محسَّ )أبو  نهض 

اكتراث:  بال  جان  فرد  هذا؟"  شنو  شبيك؟  جان 

"ماكو شي!!" ألحَّ عليه مالك: "قللي جان منو سوا 

بهدوء  فقال  أكيد."  مشفى  هيج...الزمك  بيك 

اللي كنت نايم عدهم بالحيدرخانة  أيضًا: "ذوال 

ضربوني..ال تهتم."

أسرعنا، فحمله مالك بسيارته )نصر( الصغيرة 

إلى مدينة الطب.

في اليوم الثاني، ترى جان في العمل على طاولته 

يترجم، أو في املقهى، أو البار.

اإلدمان،  من  أكثر  بل  فقط،  مدمنًا  ليس  أظنه 

فلم يكن يتوقف عن شرب العرق إال عندما ينام، 

ره  صحيًا، وأظهر صفرة قوية دائمة في  وهذا دمَّ

وجهه.

مجلة  في  ونشر  سرياليًا،  شعرًا  يكتب  كان  جان 

)شعر( البيروتية، وقد صدرت له مجموعة بعد 

رحيله عنوانها )أسمال(، وكتاب آخر عنه وعن 

سركون بولص، لكن لم تكن قصائده سوى حاالت 

مبعثرة وهذيانية، فيها كل شيء من خيوط حياته 

املبعثرة.

ذات يوم كان يقرأ في كتاب )ما العمل؟( فسأله 

أجابه  لينني."  شفت  كيف  جان..   "ها  أحدهم: 

بجدية: "زين زين بس مباشر!"

يقدم  كان  حوار  من  له  ل  ُسجِّ الذي  القليل  في 

سريرًا  إال   
َ

الليل أعتبُر  ال  "أنا  هكذا:  نفسه 

 إلى خراب الوعي املؤلم الذي لم 
ً
للشراب، وصوال

يتركنا وشأننا في الثمالة الشعرية التي نريدها،" 

من  أفضل  قنينة  و"كل  عرق"  "حنفية  لذلك  فهو 

و"الحبُر  وميكافيلي،"  وماركس  عفلق  مؤلفات 

إلى غرف اإلعدام ومعسكرات االعتقال  يقودك 

على  أسمالي  مدّونًا  و"عشت  الحرب،"  وخنادق 

إال  لالستقرار  مكان  من  و"ما  الريح،"  حبال 

التشرد."

مقهى  في  جان  أكثر،  ذهني  في  العالقة  صورته 

يوم  في  بكآبة  مة  املخيِّ الحرب  وأجواء  البرملان، 

ر القيمة 
ْ

من أيام 1982، وهو يأكل وحده من ِجد

 
َّ

املوضوع على طاولة وسط املقهى، بعد أن انفض

"جان  يمازحه:  املطلبي  ومالك  اآلخرون،  عنه 

ش!" يضحك 
ِّ
كافي عاد، يبدو القيمة عاجبتك كل

جان، ويتابع طعامه بهدوء. 

بيان الصفدي

أظنه أطرف أسطورة ثقافية 

كانت تمشي على قدمني في 

العراق، ولم يعش الحياة إلى 

هذا القدر من العبث أحد مثله، 

قد يكون له أشباه، لكن دونه 

في الظرف والتنوع الثقافي، 

كحسني مردان وعبد األمير 

الحصيري، وخليل األسدي في 

سنواته األخيرة.

لم أكن أنخرط في أجواء 

الحانات، كما هي عادتي إلى اآلن، 

لذا انحصرت رؤيتي لجان دّمو 

والجلوس معه في مقهى البرملان، 

أو في دار الجماهير حيث كان 

يعمل في مجلة بغداد أوبزرفر 

مترجمًا.


