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اكتشـــاف مقبـــرة آثاريـــة 
األيام المقبلة تشهد افتتاح في أربيل 

مصفى كربالء 

آخر الجوالين لبيع الصحف 
يناشد الدكتور نبيل           

طارق األعرجي

            يوسف المحسن              
مجلة الشبكة

ضحى مجيد سعيد

آمنه عبد العزيز 

السياسية  والعلوم  القانون  كلية  عميد  أكد 

في الجامعة العراقية د. محمد حميد عبد، 

صفوف  بني  العاطلني  أعداد  ارتفاع  أن 

الخريجني ال تتحمله وزارة التعليم العالي، 

العوامل  من  مجموعة  الى  يرجع  انما 

الجيدة  الفرص  وجود  وبسبب  واألزمات، 

للعمل في القطاع الحكومي.

وقال عميد كلية العلوم السياسية إن "زيادة 

أعداد الخريجني شكلت ضغطًا وعبئًا على 

الدولة بسبب الظروف التي يمر بها البلد، 

االختصاصات  آالف  تكدس  الى  أدى  ما 

هناك  أن  الى  وأشار  والعاطلة."  الفائضة 

الربحي  الجانب  تقدم  الكليات  بعض 

ليس  وهذا  العلمي،  الجانب  على  التجاري 

التعليم  لوزارة  أن  مبينًا  ابدًا.  صحيحًا 

وقضاياه.  امللف  لهذا  ومتابعة  دورًا  العالي 

ليس  القصور  او  الخلل  أن  على  مشددًا 

موجودًا في الوزارة تحديدًا، وإنما هو جزء 

من مشكلة عامة في البلد.

أن  يجب  الدولة  وزارات  جميع   أن  وأوضح 

مشكلة  حل  في  ومساهمة  دور  لها  يكون 

القطاع  في  فقط  ليس  الخريجني،  توظيف 

العام، وانما في القطاع الخاص أيضًا، ألنه 

أكثر،  فيه  والفرص  العام  عن  شأنًا  يقل  ال 

من  عانى  واألزمات  الحروب  بسبب  لكن 

دائمًا  يفكر  الخريج  جعل  ما  وهو  التوقف، 

باعتبار  العام  القطاع  في  التوظيف  باتجاه 

أن الخاص -في نظره- ليس فيه مستقبل وال 

ضمان وال حقوق، وال شك في أن االهتمام 

بهذا العامل يساعد على حل املشكلة.

مؤتمر  إقامة  فكرة  النزاهة  هيئة  تدرس 

املختصة  واملؤسسات  للهيئات  دولي 

بمكافحة الفساد املالي واإلداري في بغداد، 

خطة  بوضع  االسترداد  دائرة  شرعت  فيما 

السترداد  الدولي  املؤتمر  مخرجات  لتنفيذ 

بغداد  في  واملنعقد  املهربة  العراق  أموال 

العام الفائت.

في  االسترداد  دائرة  عام  مدير  وقال 

"الشبكة"  لـ  العباسي  معتز  النزاهة  هيئة 

تقليدية  غير  وسائل  لديها  "دائرته  إن 

من  كل  مع  بالتعاون  األموال،  السترداد 

الهيئة،  دوائر  من  وعدد  الخارجية  وزارة 

في  الحكومي  الدعم  تفعيل  بينها  من 

الجانبني السياسي والدبلوماسي في متابعة 

ملفات استرداد أموال الفساد املهربة خارج 

العراق."

في  تبحث  االسترداد  دائرة  أن  وأوضح 

بغية  معمق  بشكل  الدول  بعض  قوانني 

في  الفساد  أموال  على  الحجز  إيقاع 

الدولية  الجهات  مع  والتواصل  الخارج 

إلقامة  مقترح  تقديم  عن  كاشفًا  املعنية. 

املختصة  واملؤسسات  للهيئات  دولي  مؤتمر 

بمكافحة الفساد املالي واإلداري في بغداد.

أملانية  "بعثة  إن  خورشيد  الله  عبد  كردستان  في  اآلثاريني  نقابة  رئيس  قال 

كشفت مؤخرًا عن  مقبرة تعود الى العهود اآلشورية قرب قلعة أربيل." مبينًا 

أن املوقع األثري املكتشف يقع إلى الشرق من قلعة أربيل تحت أنقاض حي 

الشرق  في  لآلثار  األملاني  للمعد  تابع  اآلثار  علماء  من  فريق  وكان  سكني. 

األوسط قد بدأ أعمال التنقيب هناك. وأضاف خورشيد أن اآلثار التي ُعثر 

عليها مهمة جدًا في تاريخ املنطقة والحقبة اآلشورية.

التي عثر عليها هي عبارة عن  املقبرة  أن  "الشبكة"  لـ   كما أوضح خورشيد 

غرفة مقبرية تضم رفات ثالثة أشخاص، وجرى التأكد من تاريخ دفنهم بعد 

دراسة القطع األثرية املوجودة داخل املقبرة، التي تضم 29 قطعة أثرية تعود 

إلى العصر اآلشوري الحديث، أي بني األلفني الثاني  والثالث قبل امليالد.

أعلنت وزارة النفط أن األيام املقبلة ستشهد افتتاح مصفى كربالء بعد أن بلغت نسبة 

اإلنجاز فيه %99 .

وذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ "مجلة الشبكة" أن املالكات الهندسية أنجزت 

99% من مشروع مصفى كربالء، وأن افتتاحه سيجري قريبًا.

يوميًا، ما  البنزين  لتر من  إنجازه سيوفر تسعة ماليني  حال  "املصفى في  أن  وأضاف 

سوف يسهم في معالجة أزمة شح مادة البنزين في عدد من املحافظات."

تشكو  إذ  البنزين،  مادة  في  خانقة  أزمة  من  الشمالية  املحافظات  من  عدد  ويعاني 

محطات الوقود توقف طوابير املركبات أمامها، األمر الذي أدى الى رفع أسعارها من 

قبل ضعاف النفوس املسيطرين على السوق السوداء.

البائعني  آخر  كاظم،  حسن  أحمد  ناشد 

في  الورقية  واملجالت  للصحف  الجوالني 

اإلعالم  شبكة  رئيس  السماوة،  مدينة 

العراقي الدكتور نبيل جاسم بتوفير دراجة 

نارية له لتوزيع صحيفة "الصباح" و"مجلة 

الشبكة."

والحر  واملطر  البرد  أيام  "في  حسن:  وقال 

الى  )أغبش(  كنت  الجوية،  والتقلبات 

رحلة  وأبدأ  اإلصدارات،  ألجلب  الديوانية 

املساء،  ساعات  حتى  السماوة  في  التوزيع 

لكن يبدو أن للعمر كلمته.

خمسة  منذ  الصحف  بيع  في  أحمد  عمل   

يقطع  –ومازال-  وكان  عامًا،  وعشرين 

عشرين  إلى  عشر  خمسة  من  يقرب  ما 

كيلومترًا يوميًا ليوصل الصحف واملجالت 

االستمرار  على  ُمصرٌّ  وهو  القراء،  الى 

بمهنته رغم إيرادها القليل.

وخمسني  اثنني  العمر  من  البالغ  أحمد، 

يؤكد  أطفال،  سبعة  ولديه  متزوج  عامًا، 

ربع  قبل  كانتا  كما  تعودا  لم  قدميه  أن 

قرن، لهذا "أناشد مدير العراقية )ويعني 

اإلعالم  رئيس شبكة  جاسم  نبيل  الدكتور 

لتوزيع  لي  نارية  دراجة  بتوفير  العراقي( 

صحيفة الصباح ومجلة الشبكة."

التعليم العالي.. ارتفاع نسب العاطلين 
بين الخريجين ليس مسؤوليتنا

مؤتمر دولي لمكافحة 
الفساد في بغداد 
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سحب من الغبار األصفر تغطي غالبية مناطق غرب ووسط وجنوب العراق، من بينها 
بغداد، تلك املدينة املختنقة أصال بفعل التلوث البيئي الناتج عن احتراق أول وثاني 
أوكسيد الكاربون بعد تجريف مناطقها الخضر. ووفقًا لهيئة األنواء الجوية، فإن العراق 
سيظل تحت تأثير العواصف الترابية على مدار هذا العام. وتتنوع مصادر العواصف، 
لكنها في الغالب نتيجة طبيعية متوقعة للتغير املناخي والتصحر اللذين يعاني منهما 
العالم، والسيما بسبب تزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

حزام أخضر لوقف 
الغبار األصفر

العراق أمام تحديات المناخ 

"مجلة الشبكة العراقية"

لخطر  مدركًا  كان  كله  العالم  أن  ومع 

املسؤولني  أن  إال  املناخي،  التغير 

بأن  اإلقرار  في  حتى  تأخروا  العراقيني 

العراق،  يداهم  حقيقي  خطر  التصحر 

في  تمعن  إقليمية  أطراف  عن  وتحدثوا 

إيذائه ليبقى سوقًا رائجة ملنتجاتها.

أحدث  العراقيني  خنق  الذي  الغبار 

هذه  تنعكس  فهل  متأخرة،  صحوة 

الصحوة يا ترى على شكل خطط هادفة 

التحدي  هذا  تواجه  حقيقية  ومشاريع 

الكبير؟

العراق  فإن  أميركي  تقرير  فبحسب 

استقراره  سيتعرض  دولة-   11 بني  -من 

التغيرات  نتيجة  التهديد  الى  السياسي 

هذا  على  الحكومة  تعلق  ولم  املناخية. 

التقرير الخطير لغاية اليوم، األمر الذي 

تنعكس  التي  السياسية  األزمة  يفاقم 

آثارها على األمن الوطني للبالد.

وتترك هذه العواصف تداعيات ال حدود 

في  الحياة  جوانب  مختلف  على  لها 

الصحي  الجانبني  في  والسيما  العراق، 

تضرب  عاصفة  كل  فبعد  واالقتصادي، 

من  املئات  املستشفيات  تستقبل  بغداد 

إلصابتهم  العالج  لتلقي  املراجعني 

وتعمد  التنفسي،  الجهاز  في  بمشكالت 

جميع  إغالق  الى  الطيران  إدارة 

وترتفع  بالعواصف،  املتأثرة  املطارات 

او  الرؤيا  انعدام  نتيجة  الطرق  حوادث 

تقلصها الى دون الـ 500 متر.

العالم يزرع.. العراق يقطع 

لزراعة  سباقًا  العالم  يشهد  وبينما 

األشجار، كانت أشجار العراق وبساتينه 

تتعرض  الخضر  شوارعه  وجزرات 

تجريف  شملت  واسعة،  إبادة  لعمليات 

على  والتجاوز  وتقطيعها،  البساتني 

واملشاتل  والساحات  الخضر  املساحات 

تحت سطوة الجهل والجشع. 

وحيث ال خيار ملواجهة التغيرات املناخية 

بزراعة  سوى  منها  العالم  إلنقاذ 

الدول  من  العديد  تنبه  فقد  االشجار، 
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– بريطانيا  شرعت  إذ  املخاطر.  لهذه 

القرن  سبعينيات  منتصف  منذ   -
ً
مثال

األشجار،  من  املزيد  زراعة  على  الفائت 

الخطر،  تعاظم  بعد  إليها،  لتنضم 

الدول  باتت  حتى  العالم،  دول  غالبية 

سجلت  إذ  األشجار،  زراعة  في  تتنافس 

بزراعة  العاملي  القياسي  الرقم  كينيا 

353 مليون شجرة في غضون يوم واحد! 

رقمًا  أيضًا  حققت  قد  الصني  وكانت 

مقاربًا إلثيوبيا، فيما انضمت دول عربية 

-مؤخرًا- الى هذا السباق، من بينها قطر 

طموح  مشروع  لديها  التي  والسعودية 

لزراعة مليارات األشجار.

لتشجير  مخطط  نجح  الصني،  في 

الغابات في شمال غربي الصني بحماية 

من  هناك  يعيشون  الذين  األشخاص 

املشروع  حقق  وقد  الترابية،  العواصف 

نجاحًا منقطع النظير.

 وفيما أنجزت الصني هذا املشروع، كان 

مقترحًا  يتدارسون  الخبراء  من  عدد 

العام  في  الوزراء  مجلس  الى  به  تقدموا 

الطيب  أبو  محمد  الدكتور  يقول   .2009

بداية  عند  ظهر  الذي  "الحماس  إن 

املشروع سرعان ما تبخر، بل إن ما حدث 

الدولة،  سمحت  فقد  النقيض،  هو  بعده 

مشاريع  مع  تواطأت،  أو  تجاهلت،  أو 

تدميرية، إذ جرى تبني عشرات املشاريع 

االستثمارية الفاسدة على أراضي خضر 

واألمر  الحكومة،  الى  ملكيتها  تعود 

ينطبق أيضًا على وزارعة الزراعة."

وزارة  مستشار  يقول  جانبه،  من 

مهدي  األسبق،  الوزارة  وكيل  الزراعة، 

إن  العراقية"  الشبكة   " لـ  القيسي 

"القانون رقم 50 يمنع تجريف األراضي 

لم  لكنه  املتجاوزين،  الزراعية ويحاسب 

يطبق بشكل جدي ولهذا يستمر تجريف 

البساتني."

ويسود اعتقاد شعبي واسع بأن املؤتمنني 

من  أنفسهم  هم  القانون  على  بالحفاظ 

الفساد  ويشكل  خرقه،  على  يساعدون 

فإن  ولهذا  األساسي،  العامل  املريع 

تحيط  كانت  التي  الخضر  املساحات 

باملدن باتت تتقلص يومًا بعد آخر بسبب 

تحويلها إلى مشاريع تجارية وسكنية.

على  أميركي، هو األحدث  لتقرير  ووفقًا 

ظاهرة  فإن  الزراعية،  املعلومات  شبكة 

استيراد  على  العراق  ستجبر  الجفاف 

املزيد من القمح.

الزراعة  وزارة  فإن  التقرير،  وبحسب 

القمح  إنتاج  يكون  أن  تتوقع  األميركية 

بحدود   2023-2022 عامي  فترة  خالل 

3.25 مليون طن، وهو أقل بكثير من الـ 

موسم  في  املسجلة  طن  ماليني   5.47

املحاصيل لعامي 2022-2021.

معاناة

التي ضربت أجزاء  العواصف،  وتسببت 

اختناق  بحاالت  البالد،  من  واسعة 

سير  وحوادث  وحرائق  املواطنني  بني 

في  املواطنني،  عشرات  بوفاة  تسببت 

بغداد  في  املستشفيات  امتألت  وقت 

التي  الشديدة  بالحاالت  واملحافظات 

تعاني من أمراض الربو وضيق التنفس، 

الطوارئ  ردهات  اكتظاظ  شوهد  حيث 

باملواطنني الباحثني عن األوكسجني.

اإلهمال  من  تعاني  مستشفيات  وفي 

على  القدرة  وعدم  السيئ  والتنظيم 

فإن  الطارئة،  الحاالت  مع  التعامل 

ذوي  بني  التذمر  ويسود  تعم  الفوضى 

املرضى.

سكان  على  العواصف  تأثير  ويشتد  

مخيمات النازحني بشكل أكبر، إذ أدخل 

الكثير منهم إلى ردهات الطوارئ نتيجة 

أغلقت  بينما  التنفس،  في  مشكالت 

املحال التجارية واألسواق أبوابها.

الهباء الجوي

تسهم العواصف الترابية في تدهور كبير 

املتضررة،  املناطق  في  الهواء  لجودة 

-في  الهواء  جودة  صنفت  فقد  وعليه 

العواصف  بعد  العراق-  أنحاء  معظم 

الترابية التي ضربت البالد مابني "غير 

صحية للغاية" الى "خطيرة".

موقع  يقدمها  التي  للبيانات  ووفقًا 

AccuWeather لألرصاد الجوية،

الهواء  في  الرئيسة  امللوثات  كانت  فقد 

في جميع أنحاء العراق يوم الخميس هي 

أيضا  إليها  يشار  التي   ،PM جسيمات  

باسم:

"الَهباء الجوي".

عبارة  الجسيمات  تلك  تكون  ما  وغالبًا 

وقطرات  الناعم  الغبار  من  مزيج  عن 

الهواء،  في  العالقة  الصغيرة  السائل 

يكون تصنيفها حسب حجمها.

غير  الجسيمات  هذه  تكون  ما  وعادة 

املمكن  من  لكن  البشرية،  للعني  مرئية 

الحال  هو  كما  عالية،  بتركيزات  رؤيتها 

جرى  وإذا  الترابية،  العواصف  أثناء 

فإن  الجسيمات،  هذه  من  أي  استنشاق 

التأثيرات تزداد شدة بناًء على الظروف 

الصحية األساسية.

تهديد

أمطار  عن  توقعات  وجود  عدم  ومع 

غزيرة في األفق، يعتقد خبراء األرصاد 

الجوية أن العواصف الترابية من املرجح 

أن تستمر بالتسبب في مشكالت عديدة 

البالد في  العراق، السيما مع دخول  في 

فصل الصيف، الفصل األكثر جفافًا على 

مدار العام.

وتبدو الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء 

األقل  على  أو  العواصف،  هذه  ملواجهة 

العالم  كان  فبينما  تأثيرها،  من  الحد 

يزرع، كان العراق يقطع، وفيما حكومات 

برامجها  ولديها  متيقظة  كانت  العالم 

لالستعداد ملا يجري، كان املسؤولون في 

العراقي في شبه غيبوبة يتصارعون على 

الشخصية  االمتيازات  لكسب  السلطة 

واملالية.

ة  املائيَّ املوارد  وزارة  اكتفت  فقد 

بمقدار  انخفاض  حصول  من  بالتحذير 

الواصلة  املياه  من  مكعب  متر  مليار   11

العام 2035، وفيما  للبالد سنويًا بحلول 

أكدت أن العراق يخطط للجوء إلى طلب 

كشفت  املتشاطئة،  الدول  من  تعويضات 

الضرر  تقاسمتا  وسوريا  تركيا  أن  عن 

املائي مع العراق، في حني أقدمت إيران 

على قطع جميع مصادر املياه.

الله،  عبد  ذياب  عون  الوزارة،  مستشار 

التي  الستراتيجية  “الدراسات  إن  قال 

أنجزتها الوزارة تشير إلى أنه سيحصل 

سنويًا  الواردة  املياه  نسب  في  انخفاض 

إليه  يصل  عما   %  30 بنسبة  العراق  إلى 

العام 2035، إي أن مقدار  حاليًا بحلول 

مكعب،  متر  مليار   11 سيبلغ  االنخفاض 

عقب إتمام كل من تركيا وإيران وسوريا 

“حاجة  أن  مبينًا  اإلروائية”،  مشاريعها 

ستزداد  للمياه  االستهالكية  البالد 

الذي  سكانه  عديد  زيادة  مع  بالتزامن 

مليون   60 إلى   2035 العام  سيصل 

نسمة.”

كل  وبناء  املناخية  للتغيرات  ونتيجة 

السدود،  من  املزيد  وتركيا  إيران  من 

نهري  في  املياه  مستوى  انخفض  فقد 

من  سنوات  أربع  وبعد  والفرات،  دجلة 

نحو  ليغطي  التصحر  امتد  الجفاف، 

وفقًا  العراقية،  األراضي  من  باملئة   80

الغابات  التخطيط في دائرة  ملدير قسم 

ومكافحة التصحر سرمد كامل.

فالعراق  كارثية،  النتائج  أصبحت  وقد 

لم يتمكن من استغالل سوى أربعة باملئة 

املزارعون  عمد  لذا  أراضيه!  من  فقط 

أعمال  عن  والبحث  أراضيهم  ترك  الى 

أخرى، كما أدى جفاف األهوار الى نزوح 

مربي الجاموس الى مناطق أخرى، فيما 

بمهن  الصيد  األسماك  صيادو  استبدل 

اخرى.

ساوة  بحيرة  اختفت  آخر،  جانب  من 

الشمال،  في  وحمرين  الجنوب،  في 

املصير  ذات  الرزازة  بحيرة  تواجه  كما 

تنعكس  التي  املناخية  التغيرات  بسبب 

كبيرة  بمخاطر  وتنذر  العراق  على  بقوة 

على مستقبل البالد، فقد لوحظ انحسار 

كميات املياه تدريجيًا في  بحيرة الرزازة 

البحيرات  كبرى  من  واحدة  كانت  التي 

في  الحاد  االنخفاض  وأدى  العراق،  في 

امللوحة  ارتفاع  الى  فيها  املياه  مستوى 

باإلمكان  باتت  حتى  التلوث،  وزيادة 

حافات  على  النافقة  األسماك  مشاهدة 

البحيرة التي كانت يومًا منطقة سياحية 

بؤرة  تمسي  أن  قبل  لألسماك  ومصدرًا 
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قاحلة.

الحلول وإمكانية تحقيقها

لهذه  جاهزة   
ً
حلوال هناك  أن  يبدو  ال 

ينبغي  ال  ذلك  مع  الخطيرة،  املشكلة 

تكون  أن  في  أمل  فثمة  االستسالم، 

الحكومة ومؤسساتها على قدر التحدي، 

حول  الخضر  األحزمة  هو  املتاح  والحل 

املدن بزراعة املزيد من األشجار، وقبلها 

الفاسدون  يرتكبها  التي  الجرائم  وقف 

البالد،  في  الخضر  املساحات  بحق 

تدعم  أن  وينبغي  خصوصًا،  بغداد  وفي 

الحكومة وصول أمني لبغداد يوقف هذه 

بغداد  متنفسات  تحول  التي  الجرائم 

الخضر الى محال تجارية، او موالت، او 

املدينة،  تخنق  التي  املشاريع  من  سواها 

أعمال  بأنها  إال  وصفها  يمكن  ال  التي 

إجرامية بحق بغداد وسكانها.

حلول  إيجاد  في  املعنية  الجهات  وتبدو 

لهذه املشكلة غير مبالية بخطورة التحدي 

والسيما  املناخي،  التغيير  يفرضه  الذي 

املشاريع  تطول  الفساد  شبهات  أن 

 ، املوضوع  بهذا  تعنى  التي  واملبادرات 

فقد تساءل خبراء وناشطون عن مصير 

مع  بالتعاون  املركزي  البنك  مبادرة  

 )200( وتشجير  إلنتاج  الزراعة  وزارة 

ألف شتلة في عموم العراق، تبلغ قيمتها 

الى  تهدف  كانت  التي  دينار،  مليار 

البيئة  حماية 

تترتب  التي  السلبية  اآلثار  ومعالجة 

على التغيرات املناخية، والسيما مشكلة 

االقتصادية  الجوانب  في  التصحر، 

واالجتماعية والصحية.

الحل عراقي

إنها   املائية  املوارد  وزارة  تقول 

الدراسة  تحديث  على  حاليًا  "تعمل 

إروائية  مشاريع  وتبني  الستراتيجية، 

والتنقيط،  والرش  املغلق  الري  بطرق 

وأن العراق قد يلجأ الى طلب تعويضات 

التغييرات،  لتلك  بة  املسبِّ الدول  من 

طرح  يجري  قد  أو  مشروع،  حق  وهو 

لتحسينها  لالستثمار  املشاريع  بعض 

من  العديد  يرى  حلول  وهي  وتشغيلها." 

املختصني أنها متأخرة. 

منهل  الزراعي  املهندس  يعرب  إذ 

الركابي عن استغرابه من التصريحات 

دولية  مبادرة  تترقب  التي  الحكومية 

ملساعدة العراق على مواجهة التحديات 

مبينًا  املناخي،  التغيير  يفرضها  التي 

البد  فالحكومة  كبير،  وهم  "ذلك  أن 

خططها  وتضع  مسؤوليتها  تتحمل  أن 

وبرامجها قبل أن نفكر بإنقاذ قد اليأتي 

"البلد  أن  الى  مشيرًا  اآلخرين."   من 

 200 إلنتاج  دينار  مليار  يخصص  الذي 

العدد  ألف شتلة لن يحل املشكلة، فهذا 

في  بلدية  لدائرة  يمكن  الشتالت  من 

دولة مجاورة أن تنتجها بخمسة في املئة 

"كم   
ً
متسائال الخيالي."  املبلغ  هذا  من 

 لزراعة 14 مليار شتلة؟!"
ً
يريدون أمواال

اليوم  تتحدث  التي  "الدول  أن  وأوضح 

الشتالت  انتاج وزراعة املاليني من  عن 

ضخمة،  مالية  موازنات  التضع  يوميًا، 

سوى  اليستدعي  العراق  في  فاألمر 

إحياء ودعم املشاتل الحكومية واألهلية 

التي  الشتالت  زراعة  على  وحثها 

الجفاف  مقاومة  على  بقدرتها  تتميز 

لتوفير  فقط  األموال  واستغالل 

هذه  ترعى  التي  العاملة  واأليدي  املياه 

النباتات من خالل نظم الري الحديثة."

وتابع  "استبعد أن تنجح مؤسساتنا، التي 

بشكل  األموال  وتهدر  الرؤية  الى  تفتقر 

مريع ومؤسف، في إيجاد حلول حقيقية 

إن  املناخية،  التأثيرات  حدة  لتخفيف 

واملختصني  كبير،  شعب  العراقيني 

معالجتها  وطرق  املشكالت  هذه  حددوا 

منذ وقت مبكر، لكن املؤسسات الغارقة 

في الفساد لم ولن تفعل شيئًا."

 ،
ً
وأكد الركابي أن "الحل ليس مستحيال

ال   
ً
دوال هناك  فإن  وإال  بلدنا،  في  إال 

جملة  وضع  في  نجحت  قدراتنا  تملك 

وفي  التحديات،  ملواجهة  الحلول  من 

مقدمتها األحزمة الخضر."

وتساءل الركابي: "هل نتوقع من وزارعة 

الزراعة، التي أخفقت في استثمار مليار 

بهذه  تنهض  أن  مفيدة،  بطريقة  دينار 

وبلديات  بغداد  أمانة  أن  أم  املسؤولية؟ 

تجريف  بعمليات  الضالعة  املحافظات 

املشاتل  وتدمير  والساحات  املناطق 

سوف تتحول الى مؤسسات فاعلة تملك 

الفاشل  منطقها  وتستبدل  جديدة  رؤية 

بمنطق جديد؟"

خطة  هناك  أن  يبدو  ال  اآلن..  وحتى 

الى  تقود  املعالم  واضحة  حكومية 

تهدد  حقيقية  محنة  من  العراق  إنقاذ 

واستقرارها  البالد  وأمن  الناس  حياة 

السياسي.

املحالت البغدادية العتيقة، 
وبيوتاتها، فرضت شخصيتها 

الواضحة، فهي  -بصورة عامة- 
تنهض على مساحة صغيرة، 

خالية من الحدائق، وجدرانها 
متالصقة متداخلة، بحيث 

يخشى الرجل مغازلة زوجته. 
لكن سمتها األهم تكمن في 
عالقاتها اإلنسانية الرائعة، 
فأحزانها ومسراتها املشتركة، 

جعلت مجموعة الجيران تبدو 
وكأنها تنتمي الى أسرة واحدة..

نــــواعــــم

حسن العاني

لم يكن جيراني)إبراهيم( على نحو مغاير.. إنسان طيب و)مستور(، 

يذهب الى عمله مع خيوط الشمس األولى، ويعود الى بيته بعد غيابها. 

فقر  يشكو  كان  ذلك،  ومع  إليها،  واندفع  إال  عمل  فرصة  يترك  لم 

الحال وضيق اليد، على الرغم من أنه يحمل شهادة البكالوريوس في 

اللغة اإلنجليزية. ولعل الخطأ الكبير الذي ارتكبه، أنه رفض التعيني 

وبعد  )فالسني(،  كان  الراتب  ألن  النظام،  سقوط  قبل  الحكومي 

سقوط النظام لم يحصل على أي تعيني او وظيفة، ألنه لم ينتم الى 

أي حزب!!

املعرفة الوطيدة بيني وبني جاري إبراهيم، تسمح لي الزعم- من دون 

نزيه  عصامي  رجل  نفسي..  أعرف  مما  اكثر  أعرفه  بانني   – مبالغة 

ومثقف، وكانت اللغة اإلنجليزية بالنسبة له تمثل جزءًا من اهتمامه 

وشخصيته الثقافية، فهو، حيث توفر املجال أمامه، يكتب بها ويتحدث 

ويقرأ ويترجم، وغالبًا ماتتسرب بعض املفردات او املصطلحات من 

ثنايا كالمه عن غير قصد..

التاريخ، لكن حدث أمر لم يكن في الحسبان، فقد كان – ال  ال أذكر 

أدري – في موقف العتب أو الشجار مع زوجته. والذي أثار دهشتي، أن 

كالمه كان غريبًا وغير مفهوم، وكأنه خليط من لغات عدة، وبصعوبة 

يا  بوالي   [ املقطع  بهذا  االحتفاظ  استطعت  التركيز،  ومع  شديدة، 

بوالي ، ارحبني بن هذه البرأة وبن بصائبها.. وباذا يعبل بسكني بثلي 

والشحبة  باللحبة  ينعبون  وهب  والبوالت،  الباليني  أصحاب  أباب 

والنوني والبشبش والبعجنات.. أبا أنا وأبثالي فال نأكل سوى التنب!![

حتى   – األمنية  بالجهات  الفوري  االتصال  علّي  أملى  الوطني  واجبي 

 وصلت قوة أمنية على الفور 
ً
وإن كان ابراهيم صديقي وجاري –، فعال

وداهمت منزله وحققت معه ثم أطلقت سراحه. وقد أخبرني مسؤول 

القوة، وهو غارق في الضحك، أن جاري مصاب بزكام شديد جعله 

 للقراء الكرام سأتولى ترجمة السطر 
ً
يقلب حرف امليم باء.. وتسهيال

األول، وهو على النحو التالي ] موالي يا موالي.. ارحمني من هذه املرأة 

ومن مصائبها، ماذا يعمل مسكني مثلي، أمام أصحاب املاليني..الخ 

دون  ومن  زكام،  دون  من  وترجمته  نهايته  الى  النص  قراءة  راجيًا   ]

عدم   
ً
آمال سعيدة،  وأوقاتًا  ممتعة  تسلية  للجميع  متمنيًا  حساسية، 

تحميل النص ما اليحتمل!

تسلية بر يئة !!
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ــار.. ــر لآلبـ ــتخدام الجائـ ــبب االسـ بسـ

خارطة  د 
ّ

تحد واملياه  السنني  آالف  منذ 

عند  مكان،  كل  في  البشرية  التجمعات 

والواحات  والبحيرات  األنهر  ضفاف 

تتبدل  خرائط  املاء،  وعيون  والينابيع 

وتحت  املصادر،  هذه  طفح  أو  بنضوب 

البوادي،  في  القاسية  الظروف  سطوة 

تكون هي صاحبة اليد الطولى في تعيني 

وراء   
ّ

تنسل التي  التجمعات،  هذه  أماكن 

املياه والعشب أينما حل.

"أعز مفقود وأهون موجود،" وفق  املاء..   

يقول  العربي.  التراث  في  أوصافه  أبلغ 

املاء  "سطوة  إن  حمدان  أحمد  الباحث 

أماكن  رسم  تعدت  العربية  الحياة  على 

اإلحيائي  والتجمع  السكاني  االستقرار 

احتكار  إلى  ونباتات  حيوانات  من 

والرقع  املناطق  فصارت  التسميات، 

حمدان  فيها."  املياه  ملصدر  وفقًا  سمى 
ُ

ت

أخذت   -
ً
مثال  - بصّيه  "ناحية  أضاف 

اسمها من عني ماء، وقيل إن ماءها كان 

من  الوادي  وسط  في   
ُ

بصيصه يتألأل 

بعيد، وعني صيد صار اسمها ُيطلق على 

ما يحيط بها من مناطق، قضاء السلمان 

كان عني ماء لقبيلة ِحْمَير، ومثله النبعة، 

وهي عني ماء في وادي العاذر، والصليلي 

والعطشان، وهما ينبوعا مياه عذبة." 

في  وناشط  باحث  وهو  حمدان،  يضيف 

إن  اإلحيائي،  التنوع  عن  الدفاع  ميدان 

أم  عيونًا  أم  ينابيع  أكانت  سواء  "املياه، 

أم واحات، كانت سببًا في ديمومة  آبارًا 

الصحراوي،  الجو  قساوة  وسط  الحياة 

قديمًا  للقوافل  ملتقى  كانت  فقد 

ومحطات استراحة للعابرين."

   كذلك يؤكد خبير الجغرافية الطبيعية، 

فرضية  الخفاجي،  سرحان  الدكتور 

خريطة  رسم  في  املاء  لعبه  الذي  الدور 

اإلحيائي  والنمو  السكانية  التجمعات 

الذي  الخفاجي،  وحيوانات.  نباتات  من 

الجوفية  املياه  عن  ميدانية  دراسة  أنجز 

"املياه  إن  قال  الجنوبية،  البادية  في 

 رئيسًا عبر التاريخ في والدة 
ً
كانت عامال

املستوطنات  وبناء  الحضرية  التجمعات 

السكانية او محطات استراحة للعابرين." 

يضيف الدكتور الخفاجي، وهو تدريسي 

بني  ما  بالد   
ً
مثال "خذ  املثنى  جامعة  في 

والتجمعات  السنني  آالف  قبل  النهرين 

حيث  العراقية  البادية  في  السكانية 

تتوافر املياه الجوفية." 

في البدء كانت املياه 
األساسي  والعنصر  األشياء  أول  املاء 

البديهيات  وفي  عنه،  غنى  ال  الذي 

كان  او  الخلق  سبق  نجده  اإلسالمية 

َماَواِت  السَّ  
َ

ق
َ
ل

َ
خ ِذي 

َّ
ال َوُهَو   ﴿ بموازاته 

ى 
َ
َعل  

ُ
ه

ُ
َعْرش  

َ
ان

َ
َوك اٍم  يَّ

َ
أ ِة 

َّ
ِست ِفي   

َ
ْرض

َ ْ
َواأل

 ...﴾هود7. 
ً

 َعَمال
ُ

ْحَسن
َ
ْم أ

ُ
ك يُّ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
اِء ِلَيْبل

َْ
امل

التعاليم  في  للماء  حضور  ذلك  وسبق 

والحضارية  الدينية  واملثيلوجيات 

"لم  تقول  البابلية  فاألسطورة  القديمة، 

وفي  األولى"،  األزمان  في  املاء  غير  يكن 

"في  ورد  التوراة  من  األول  التكوين  سفر 

البدء خلق الله السموات واألرض وكانت 

الغمر  وجه  وعلى  وخالية،  خربة  األرض 

 على وجه املياه."
ُّ

ظلمة، وروح الله يرف

النظرة  سبقتا  عظيمة  ومكانة  حقائق 

اإلنسان  يوميات  في  وحضوره  املاء  الى 

عبر العصور، فكيف ال يكون اختياره قبل 

السكانية  التجمعات  كانت  لهذا  املكان، 

منها   
ّ

تستمد وكأنها   املياه  من  قريبة 

القوة.

الشعر  في  املاء  حضور  نتتبع  أن  ولنا      

فماء  املكانة،  هذه  قوة  لنتخيل  العربي 

يتعافيان بوجوده  الوجه  األرض مثل ماء 

ويهزالن بغيابه.. يقول شاعر: 

 حياؤه
ّ

ـل
َ

 ماء الوجه ق
ّ

ل
َ

إذا ق

 ماؤه
ّ

فال خير في وجه إذا قل

  ويقول أبو العتاهيه )130هـ-211هـ(  

فِس..
َ
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َ
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أ
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َ

ة
َ
 الَسفين

َّ
ِإن

فالسفينة، وهي الحياة هنا، ال تدوم بال 

يوفر  الذي  الحلول  منتهى  واملاء  مياه، 

الحاضرة،  لألسئلة  الغائبة  اإلجابات 

يقول آخر: 

إلى املاء يسعى من يغص بلقمة

إلى أين يسعى من يغص بماء ؟

وال  عنه  مناص  ال  هنا  اإلعجاز  مصير 

خالص منه. 

يقول الحالج )858م – 922م(:

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له

إياك.. إياك أن تبتل باملاء

إحدى عشرة عينًا
"املياه متوفرة على شكل عيون )ينابيع( 

أو آبار وعددها 11." هكذا يكمل الدكتور 

)الشبكة(  لـ  حديثه  الخفاجي  سرحان 

بئرًا   1335 هو  اآلبار  "عدد  إن   
ً
قائال

      الصحراء، تلك األرض املنبسطة 
املتآلفة مع العطش والجفاف، تخفي 
صالبة وجهها مالمح أخرى.  ففي 
عاملها السفلي خزانات وخرائط 
ال عد لها من األحواض املائية 
واملسارات، وربما الجداول، إذ يمكن 
القول إن الفسحة، الغنّية – الفقيرة، 
في جوفها تشبه قافلة اإلبل 
املحملة ذهبًا وكنوزًا لكنها تقتات 
على العاقول. 

يوسف المحسن 
تصوير: باقر الباقري

الجفاف يحاصر العراق على سطح 
األرض وفي جوفها! 
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األولى  رئيستني:  منطقتني  على  تمتد 

يسمى  وما  الرسوبي،  للسهل  موازية 

 764 وعددها  الفرات،  )خزان(  فالق 

والرحاب  الكصير  مناطق  لتضم  بئرًا، 

والغضاري والعميد وأبو مريس واألشعلي 

وكور الطير والرحبة والفضوة واململحة، 

وأعماقها  ساوة،  بحيرة  الى  إضافة 

املنطقة  تقع  فيما  مترًا،  100ـ120  بني 

الثانية الى الجنوب من السهل الرسوبي، 

وهدانيا  السلمان  مناطق  وتشمل 

والشاوية والساعة وأبو حضير وأبو اللوم 

والوجاجة وأم تنانير واللهب والشفلحية، 

لتضم 376 بئرًا."

آبار  توجد  "كما  الخفاجي  أضاف   

متفرقة قرب الحدود مع اململكة العربية 

وأنصاب  تخاديد  مناطق  في  السعودية 

عمقًا،  أكثر  وهي  واألمعر  وعادن  وتكيد 

فقد يصل عمقها الى 500 متر."

 بني البئر والعني 

 والفارق بني الينابيع واآلبار يكشف عن 

ميزات أخرى للمياه املتوفرة فيها، فالنبع 

وبشكل  تلقائيًا  تنبثق  مياه  عن  عبارة 

سطحها،  الى  األرض  باطن  من  طبيعي 

وآل  والوحشّية  العميد  عيون  وأشهرها 

والفضوة  والصليبات  والرحاب  بّطاح 

والثويرية وحمود، فيما اآلبار عبارة عن 

او  األرض  في  محفورة  عمودية  ممرات 

ويكون  األعلى  الى  املياه  لسحب  ثقوب 

فيما  ميكانيكي،  او  يدوي  بشكل  ذلك 

تلقائيًا  مياهها  تتدفق  اآلبار  من  الكثير 

بـ  الخفاجي  الدكتور  أسماه  ما  بفعل 

اآلبار  وتسمى  الهيدروليكي  الضغط 

االرتوازية.

   ولآلبار أسماء شعبية تطلق باالستناد 

الباحث  يقول  ذلك  عن  أعماقها،  الى 

الحسيان،  او  "الحسو،  الجشعمي  أحمد 

أما  مترين.  او  متر  بعمق  البئر  هي 

الخرايج فعمقها يصل الى عشرة أمتار، 

وغالبًا ما تحفر عند أكتاف الوديان. فيما 

عمقها  يبلغ  قد  التي  الثالث،  النوع  آبار 

أربعني مترًا وأكثر فتسمى الطوال، وهي 

آبار ال تنضب مثل بصية، تكيد، دويران، 

رويحان، دودان." 

مستوطنات العالم السفلي 
املياه  مكامن  أن  الى  الدراسات  تشير 

في البادية الجنوبية تتوزع بني أكثر من 

متباينة،  وبأعماق  كبير  أرضي  خزان 

باطنية  خزانات  في  تتجمع  وغالبيتها 

أعماق  على  أرضمة  أم  من:  كل  وهي 

بعيدة، وتكوين الدّمام الذي ُيعد الخزان 

وتكويني  املنطقة،  في  للمياه  الرئيس 

أكثر  مياههما  والغار،  الجيري  الفرات 

خزان  تكوين  ذلك  الى  يضاف  ملوحة، 

الحديثة،  الترسبات  من  وهو  الزهرة، 

العصر  ترسبات  عليه  يطلق  ما  او 

الدبدبة  تكوين  الى   
ً
انتقاال الرباعي، 

ذي املياه األقل وفرة، الذي يساعد على 

ترشيحها الى الخزانات الجوفّية.

األهم  الجيري  الدمام  خزان  ويعد     

الواسع  المتداده  الجنوبية،  البادية  في 

الطبقات  من  عدد  على  واحتوائه 

املتشققة  والدولومايتية  الجيرية 

واملتكهفة، التي تساعد على حرية حركة 

يضيف  ميزاته  وعن  األرض.  تحت  املياه 

واسعة  بمساحات  "انكشافه  الخفاجي 

يسهل تغذيته من مياه األمطار والسيول 

كما  أخرى،  خزنية  تكوينات  مع  وتماسه 

األرض  مستوى  من  القريب  موقعه  أن 

جعله املمول الرئيس لآلبار في البادية."

   وتتغذى املكامن املائية في البادية على 

عبر  السيول  حاالت  في  األمطار  مياه 

والفواصل  الشقوق  خالل  ومن  وديانها، 

وأهم  املكامن،  الى  الواصلة  والحفر 

واألشعلي  الكصير  هي  املغذية  الوديان 

والخرز  والغانمي  نفيلة  وأبو  غار  وأبو 

واألمغر  والثماد  وقرين  حسب  وشعيب 

ووادي البطن. يضيف الدكتور الخفاجي 

األرضية  الخزانات  "تغذية  أن 

)املكامن( تأتي أيضًا 

السطحي  تحت  الجريان  حركة  من 

للمياه املقبلة من جنوب غربي املنطقة."    

االستخدام الجائر للمياه 
والخطط  السكاني  التوسع  ظل  في 

االستثمارية وفعاليات النمو االقتصادي، 

في  الجنوبية  البادية  في  املياه  دخلت 

قطار  خلفها  يسعى  التي  الثروات  قائمة 

أن  وبعد  اإلنسان.  وأحالم  التنمية 

إلرواء  أو  عطشه  إلطفاء  يريدها  كان 

حيواناته، صار اآلن يستخدمها للزراعة 

والصناعة وبوتائر متصاعدة. 

يوسف  الدكتور  يقول  جانبه،   من 

وكميات  اآلبار  "أعداد  إن  الصفراني 

ال  األرض  تحت  من  تسحب  التي  املياه 

للخزانات  التغذية  كمية  مع  تتناسب 

او  األمطار  طريق  عن  سواء  األرضية، 

أضاف  الصفراني  التحتي."  الجريان 

قد  مرحلة  الى  الوصول  بصدد  "نحن 

الخزانات  مياه  مناسيب  فيها  تنخفض 

األرضية الى مرحلة الجفاف." يستطرد 

 "املشكلة هي في منح إجازات حفر 
ً
قائال

اآلبار واإلجازات االستثمارية الصناعية 

املخزون  قدرة  حساب  دون  والزراعية، 

املائي في تلبية هذه االحتياجات، وهناك 

آبار تحفر اآلن حتى بال موافقات!"

الخفاجي  الدكتور  فيه  أشار  وقت  وفي   

-وبدرجات  تصلح  املياه  نوعية  أن  الى 

متعددة،  ومحاصيل  ألغراض  متباينة- 

االستخدام  في  التمادي  من  حذر  فقد 

املفرط لها، الذي أدى الى جفاف أعداد 

الرحاب  مناطق  في  اآلبار  من  كبيرة 

البحيرة  الى  اضافة  ساوة،  وبحيرة 

على  السيطرة  "يجب  مضيفًا  ذاتها، 

استخدامها  وتقنني  املسحوبة  املياه 

بشكل علمي ومدروس."

املائية  الثروة  على  الحفاظ  اجل  ومن     

البادية،  في  اإلحيائي  التنوع  وحماية 

البيئي،  النظام  على  والحفاظ 

على  اشتملت  التي  الدراسة  توصي 

وجداول  توضيحية  ورسوم  مخططات 

الري  تقانات  استخدام  في  بالتوسع 

حصاد  مشروع  وتنفيذ  الحديثة، 

الوديان،  في  السدود  وإقامة  املياه، 

وإعادة  إليها،  املطرية  السيول  وتوجيه 

على  للحفاظ  األرضية  املكامن  حقن 

ضرورية  تعد  اجراءات  وهي  مناسيبها، 

اليباس  وصول  ومنع  البادية،  لحماية 

املثل  كان  وإذا  جوفها.  الى  والجفاف 

من  لإلنسان  يحاك  ما  يصف  العربي 

من  يسير  املاء  "إن  بالقول  مكروه  او  شر 

توقف  في  الخطورة  تبدو  فاليوم  تحته"، 

مخزون  ونفاد  تحتنا،  السير  عن  املاء 

مشاكل  الى  يجر  وبما  التحتاني  العالم 

كبرى مقبلة تضاف الى قائمة التحديات 

البيئية. 
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قد تلتهم الحقيقة!
يشتعل جدل سياسي اقتصادي كبير بشأن مسألة مد أنبوب 

لنقل النفط من البصرة الى العقبة، ومن ثم الى مصر، وسط 
معلومات ضبابية تتعلق بكلفة املشروع ومسائل أخرى تغيب عنها 

الشفافية والدراسات التي تضع مصلحة العراق أوال.

"مجلة الشبكة العراقية"

أنبوب نفط البصرة - العقبة

نيران الجدل نيران الجدل 

عام  عليه  العراق  وافق  الذي  املشروع 

اتفق  عندما   1983 عام  الى  يعود   ،2013

أنبوب يمتد من البصرة  البلدان على مد 

األحمر  البحر  على  العقبة  ميناء  إلى 

املشروع  وعاد  األردنية،  باألراضي  مرورًا 

إلى الواجهة في زمن حكومة املالكي عام 

 2018 عام  الوزراء  مجلس  ووافق   ،2012

حيدر  االسبق  الوزراء  رئيس  عهد  في 

)شركة  إلى  املشروع  إحالة  على  العبادي 

داخل  لتنفيذه  القابضة(  العراقية  ماس 

االستثمار،  وبطريقة  األردنية  األراضي 

لكن العقد لم يوقع.

وعاد املشروع عام 2019 في زمن حكومة 

الوزراء السابق عادل عبد املهدي،  رئيس 

بدراسة  النظر  ستعيد  أنها  أكدت  التي 

بحيث  كامل،  بشكل  االقتصادية  جدواه 

من   
ً
بدال مصر  إلى  الخط  إيصال  يكون 

انتهائه في العقبة.

أن  بعد  توقف  املشروع  عن  الحديث  لكن 

تحولت منطقة كبيرة يمر بها األنبوب الى 

وذلك  العالم،  في  املناطق  أخطر  إحدى 

داعش  تنظيم   قبل  من  احتاللها  بعد 

حساب  من  يسقط  لم  أنه  غير  اإلرهابي، 

مع  الرف،  على  ملفه  يوضع  ولم  البلدين 

لم  انه  يؤكدون  الخبراء  من  العديد  أن 

السياسية  لجدواه  مهنية  بدراسة  يحظ 

مشروعًا  ظل  بل  للعراق،  واالقتصادية 

قائمًا وحاضرًا في فترات كل حكومات ما 

بعد 2013، حتى أعلنت حكومة الكاظمي، 

رغبة  عن  أعمال،   تصريف  حكومة  وهي 

قوية لوضعه موضع التنفيذ.

االنتقادات  حدة  من  صّعد  اإلعالن  هذا 

خبراء  وانقسم  الحكومة،  الى  املوجهة 

السياسية،  الجهات  قبل  االقتصاد، 

تثير  أن  الطبيعي  من  وكان  أهميته.  إزاء 

جدواه  عن  أسئلة  الباهظة  املشروع  كلفة 

االقتصادية، وما إذا كان مهمًا الى درجة 

أن يحظى باألولوية في اهتمامات الدولة، 

وما الذي سيترتب عليه لو تجاهله العراق؟

عن  اإلعالن  منذ  الحكومة،  تنجح  لم 

السابقة  العراقية  الحكومة  بني  االتفاق 

والحكومة  املهدي  عبد  عادل  برئاسة 

إقناع  في   ،2019 عام  في  األردنية 

بجدوى  والعراقيني  والخبراء  املنتقدين 

هذا املشروع، 

ولم تصدر عن الحكومات إجابات مقنعة 
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على تساؤالت الخبراء.

الكاظمي  حكومة  مضت  سواها..  ومثل   

بني  انعقدت  التي  بغداد  قمة  أثناء  لتؤكد، 

الفائت،  العام  العراق ومصر واألردن في 

تحت  املشروع  هذا  تنفيذ  على  إصرارها 

التعاون  تعزيز   " اسمه  عريض   شعار 

االقتصادي بني الدول الثالث"، متجاهلة 

االنقسامني السياسي االقتصادي بشأنه. 

الخبراء  من  عددًا  أن  والسيما 

أخرى  بخيارات  تقدموا  االقتصاديني 

إيجاد  في  الحكومة  رغبة  مع  تتجاوب 

منافذ جديدة لتصدير النفط.

االتفاق األولي

 ،2019 عام  في  األولي  لالتفاق  وفقًا 

تبلغ  للمشروع  التصميمية  الطاقة  فإن 

 150 )منها  يوميًا،  برميل  مليون  نحو 

في  الزرقاء  مصفاة  لتشغيل  برميل  ألف 

مرافئ  إلى  املتبقي  ويذهب  األردن(، 

في  األحمر  البحر  ساحل  على  التصدير 

العقبة.

في  الجبار،  عبد  إحسان  النفط   وزير 

من  لعدد  سابقة  صحفية  تصريحات 

وسائل االعالم، كشف عن أن كلفة إنشاء 

أنبوب نفط "بصرة – عقبة" ستبلغ نحو 26 

مليار دوالر عن طريق االستثمار من قبل 

املشروع  كلفة  أن  مبينًا  خاصة،  شركات 

سترد إال بعد 50 سنة، بحسب صيغة 
ُ

لن ت

لوزارة  بيانًا  لكن  إلنشائه.  املقترح  العقد 

النفط، أكد أن الكلفة تبلغ ثمانية مليارات 

حديث  يعززه  محير،  أمر  وهو  دوالر، 

متلفز للوزير يشي بتباين الرؤى بينه وبني 

رئيس الوزراء حول املشروع، ورغبة رئيس 

بالتزام  وصف  ما  بتنفيذ  باملضي  الوزراء 

العراق وتعهده بتنفيذ هذا االتفاق.

وبنّي عبد الجبار أن األردن سيأخذ عن كل 

برميل 30 سنتًا، وأن مصر سوف تستورد 

24 مليون برميل سنويًا.

اسئلة تطرح نفسها

نبيل  الدكتور  االقتصادي  الخبير  يطرح 

الذين  الخبراء  أحد  وهو  املرسومي، 

يدافعون عن أهمية املشروع  اسئلة مهمة 

عما أثير من جدل بشأنه:

خط  مشروع  كان  "إذا  املرسومي:  يتساءل 

مشروعًا  األردني    – العراقي  األنبوب 

مع  للتطبيع  أنبوبًا  او  مشبوهًا،  إسرائيليًا 

الحكومات  عليه  وافقت  فلماذا  إسرائيل، 

العراقية السابقة؟"

منافذ  بإيجاد  الذرائع  الى  إشارة  وفي 

يتساءل  النفط،  لتصدير  جديدة 

وإعادة  صيانة  تجِر  لم  "ملاذا  املرسومي: 

أن  قبل  التركي   – العراقي  بالخط  العمل 

يستخدم جزء منه في نقل نفط كردستان؟ 

وملاذا أوقفت الحكومات السابقة الدعوى 

على  النفط  وزارة  رفعتها  التي  القضائية 

في  الدولية  التجارة  محكمة  أمام  تركيا 

استخدام  اتفاق  قواعد  ملخالفتها  باريس 

يحصل  أن  املمكن  من  التي  الخط،  هذا 

الى  تصل  قد  تعويضات  على  العراق  فيها 

20 مليار دوالر؟"

"ملاذا  الصدد:  بهذا  جوهري  سؤال  وثمة 

بانياس   – كركوك  خط  إحياء  يجِر  لم 

عندما كانت األوضاع السياسية واألمنية 

كل  كانت  وعندما   ،2014 قبل  مستقرة 

نفط  شركة  تصرف  تحت  كركوك  حقول 

الشمال؟"

وقبل هذا وذاك يتساءل املرسومي: "ما هي 

الحكومات  كل  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

أجل  من  والحالية،  السابقة  العراقية، 

السعودي؟   – العراقي  الخط  إحياء 

الخط  تصادر  أن  للسعودية  يحق  وهل 

وما  النفطية؟  املنتجات  لنقل  وتستخدمه 

الذي  النفطي  )معجز(  ميناء  مصير  هو 

حولته  والذي  عراقية،  بأموال  أنشئ 

النفط؟  لتصدير  مرفأ  الى  السعودية 

وملاذا لم يرفع العراق دعوى قضائية ضد 

السعودية واملطالبة بالتعويض؟"

بأهمية  يعتقد  املرسومي  فإن  هذا،  مع 

 
َ

بدائل العراق  يجد  أن  وضرورة  املشروع، 

لتصدير نفطه، وهو أمر فعلته حتى إيران 

النفط  التي وجدت بدائل أخرى لتصدير 

ال تمر بمضيق هرمز.

األنبوب العراقي السوري

بارق  الدكتور  االقتصادي  الخبير  لكن 

شّبر، يعتقد أن "التفكير بمصالح العراق، 

يضع  االقتصادية،  الضغوط  عن  بعيدًا 

العراقي  األنبوب  تأهيل  في  األفضلية 

مزايا  من  األخير  يمتلكه  ملا  السوري، 

انبوب  بمزايا  تقارن  ال  كبيرة  ستراتيجية 

البصرة ـ العقبة.

-بقليل  ممكن  السوري  العراق  فاألنبوب 

من الجهود والكلف- أن ينقل نفط البصرة 

واملحافظات الجنوبية ألنه يمر بحديثة.

البحر  الى  يدخل  سوف  النفط  أن  كما 

دون  من  مباشرة  املتوسط  األبيض 

ستكون  ولذلك  السويس،  قناة  عبر  املرور 

تكاليف النقل أقل وأسرع في اتجاه أوروبا 

واألمريكيتني .

 8( الخط  بناء  إلعادة  املقدرة  والكلفة 

خط  بناء  كلفة  من  أقل  دوالر(  مليارات 

دوالر،  مليارات   9 البالغة  العقبة  حديثة 

واملردود االقتصادي أعلى بكثير.

العمق  تمثل  سوريا  أن  عن  ناهيك 

الستراتيجي االقتصادي للعراق." 

االقتصاد  "تخريب  أن  شّبر  ويعتقد 

تركيا  من  فعالة  بمساهمة  السوري، 

املطاف  نهاية  في  يهدف  كان  وإسرائيل، 

الى منع االقتصاد العراقي من النهوض."

الوزارة  تخفف حدة الجدل

هذا  أثاره  الذي  الكبير  الجدل  إزاء 

وزارة  قدمت  وشعبيًا،  سياسيًا  املشروع، 

املشروع  أن  فيه  بينت  توضيحًا  النفط 

تجر  ولم  الفنية،  الدراسة  قيد  مازال 

جهة،  أية  مع  عقد،  إبرام  او  إحالته، 

قد  املشروع  تنفيذ  أسلوب  أن  الى  مشيرة 

)EPCF( الى )Boot( تغير أيضًا من

وقالت الوزارة إن كلفة املشروع ال تتجاوز) 

8.5( مليار دوالر.

مؤتمر  خالل  جاءت  الوزارة  توضيحات 

صحفي حضرته "مجلة الشبكة".

من جهته، قال مدير املشروع، الذي حضر 

مجلس  في  اقراره  جرى  "ما  إن  املؤتمر، 

طريق  وخارطة  ستراتيجية  هو  الوزراء 

لتنفيذ املشروع ، ولم تجِر إحالته او توقيع 

الشأن  بهذا  والدراسة  جهة،  أية  مع  عقد 

ترحيل  وسيجري  الوقت،  بعض  تستغرق 

املشروع الى الحكومة املقبلة للبت فيه."

وأوضح أن "ما كان مقررًا سابقًا هو تنفيذ 

العقبة  الى  حديثة  من  املشروع  مقطع 

بأسلوب االستثمار الـ )boot( ، وما جرى 

إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 

2022 هو اعتماد املشروع بالكامل بأسلوب 

الى  البصرة  من   )  EPCF  ( الـ  التمويل 

  8.5 عن  التزيد  تخمينية  وبكلفة  العقبة، 

مليار لجميع تفاصيل املشروع ".

تعزيز  الى  يهدف  "املشروع  أن  وأضاف 

األنابيب،  عبر  الخام  النفط  حركة 

منظومة  وتزويد   رفد  في  وانسيابيته 

الوسط  ومصافي  الشمالية  التصدير 

عن   
ً
فضال الخام،  بالنفط  والشمال 

الطاقة  توليد  محطات  احتياجات  تلبية 

الكهربائية ".

املشروع  هذا  تفاصيل  من  جانبًا  وشرح 

األنبوب  ملقطع  الكلية  "فالطاقة  وأهميته: 

املمتد من  )بصرة- حديثة( هي 2 مليون 

برميل في اليوم، ومليون برميل في اليوم 

وجرى  –عقبة،  حديثة  من  املمتد  للمقطع 

االتفاق مع الجانب األردني على تخفيض 

برميل  ألف   200 الى  الدنيا  الضخ  طاقة 

في اليوم.

التصديرية،  املنافذ  تعدد  خطط  وضمن 

يعد  –عقبة(  )حديثة  خط   مشروع  فإن 

البيئتني:  لتوفر  وذلك  الواقعي،  الخيار 

أفضل  وهو  والقانونية،  السياسية 

وذلك  تنفيذها،  يمكن  التي  الخيارات 

كل  بمشاريع  املحيطة  الظروف  بسبب 

االستقرار  )عدم  سوريا  منفذي:  من 

مشكلة  )لوجود  تركيا  و  السياسي(، 

قانوني  الال  االستخدام  حول  قانونية 

للخط الستراتيجي الحالي(.

 )8.5( تتجاوز  ال  املشروع  كلفة  أن  كما 

مليار دوالر وليس )28( مليار دوالر، كما 

أشيع في بعض وسائل اإلعالم، وال توجد 

داخل  بتروكيمياويات  او  مصاٍف  منشآت 

أراضي اململكة األردنية الهاشمية بتمويل 

عراقي أو ضمن التزامات املشروع حاليًا".

املتعاقبة  الحكومات  "جميع  أن  الى  ولفت 

أيدت تنفيذ املشروع، وأن وزارة النفط هي 

الحكومة،  وبرامج  لخطط  تنفيذية  جهة 

من  برامجها  على  املصادقة  تجري  التي 

قبل مجلس النواب."

الشفافية والوضوح

من ناحية أخرى، يؤكد الخبير االقتصادي 

املنطقة  دول  "جميع  أن  العزاوي  مرتضى 

املصدرة عملت على إيجاد موانئ تصدير 

لنفطها بعيدًا عن مضيق هرمز."

وأوضح العزاوي أن "العراق هو ثاني أكبر 

وأنه  أوبك،  منظمة  في  للنفط  مصدر 

يصدر أكثر من 90% من نفطه عبر مضيق 

من  فإن  ولهذا  طوال،  سنوات  منذ  هرمز 

منافذ  تنويع  عن  يبحث  أن  الطبيعي 

في  الدول  باقي  فعلت  كما  نفطه،  تصدير 

املنطقة."

اقتنعت  العراقية  "الدولة  أن  الى  وأشار 

بضرورة تنفيذ مشروع البصرة ــ العقبة، 

وأحالته الى االستثمار بسبب عدم قدرتها 

على تمويل املشروع من املوازنات العامة، 

العالية  كلفته  بسبب  تعرقل  املوضوع  لكن 

نفعًا  أكثر  تجاري  موديل  الى  والحاجة 

للعراق."

له  النفط  تصدير  موانئ  "تنويع  أن  وأكد 

أن  والسيما  كبيرة،  ستراتيجية  أهمية 

على  اعتمادًا  األكثر  الدولة  هو  العراق 

باقي  مع  باملقارنة  النفطية  اإليرادات 

دول املنطقة، لكن يجب أن يكون املشروع 

يكبل  وال  حقيقية،  اقتصادية  جدوى  ذا 

في  عنها  غنى  في  هو  بمصاريف  العراق 

املرحلة الحالية.

أن ال  التصدير يجب  تنويع منافذ  أن  كما 

يختصر على دراسة مشروع العقبة فقط، 

خط  إنشاء  دراسة  يشمل  أن  يجب  وإنما 

باتجاه سوريا، كما كان موجود سابقًا."

مشروع  "إحالة  أن  على  العزاوي  وشدد 

النفط،  نقل  أنبوب  مشروع  مثل  كبير، 

حدث  كما  بالشفافية،  تتسم  أن  يجب 

فتقدم  النفطية،  التراخيص  جوالت  مع 

الشركات عروضها ويجري اختيار أفضل 

وليس  اإلعالم،  وسائل  أمام  العروض 

بأسلوب التكتم واإلحالة املباشرة.

املعيب  من  فإن  الوقت،  نفس  وفي 

الستراتيجية  املشاريع  هذه  مثل  تسقيط 

لدوافع  الناس  عامة  بني  )التخصصية( 

واألخير  األول  الكالم  ويبقى  سياسية، 

وزارة  في  املعنية  الدوائر  في  للمختصني 

النفط  والتخطيط ومجلس الوزراء."
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وسائل غير تقليدية
االسترداد  "دائرة  أن  العباسي  يضيف 

مخرجات  لتنفيذ  خطة  بوضع  شرعت 

العراق  أموال  السترداد  الدولي  املؤتمر 

 –  15( للُمدة  بغداد  في  املنعقد  املهربة، 

وسائل  إيجاد  ومنها  16/أيلول/2021(، 

غير تقليدية السترداد األموال، بالتعاون 

من  وعدد  الخارجية  وزارة  من  كل  مع 

التي  الوسائل  هذه  ومن  الهيئة،  دوائر 

تضمنتها الخطة تفعيل الدعم الحكومي 

في الجانبني السياسي والدبلوماسي في 

الفساد  أموال  استرداد  ات 
َّ
ملف متابعة 

املهربة خارج العراق. كما سيجري بحث 

ودراسة قوانني بعض الدول بشكل معمق 

الفساد  أموال  على  الحجز  إيقاع  بغية 

الجهات  مع  والتواصل  الخارج  في 

"تقديم  عن  كاشفًا  املعنية."  الدولية 

للهيئات  دولي  مؤتمر  إلقامة  مقترح 

الفساد  بمكافحة  املختصة  واملؤسسات 

الهيئة  وأن  بغداد،  في  واإلداري  املالي 

بصدد تأليف لجنة من عدد من الدوائر 

اإلعداد  مهمة  تتولى  التي  املختصة 

كذلك  املؤتمر،  هذا  لعقد  والتنسيق 

املنظمات  من  عدد  مع  التنسيق  يجري 

الدولية لرعايته واملشاركة فيه".

تباين مواقف 
مجال  في  الدولي  التعاون  مدى  وعن 

واملطلوبني  املهربة  األموال  استرداد 

"التعاون  أن  أكد  العراق،  خارج  الهاربني 

لطلبات  االستجابة  مجال  في  الدولي 

املساعدة القانونية املتعلقة بحصر أموال 

الخارج واستردادها  الى  املهربة  الفساد 

من  متباين  دوليًا  املطلوبني  ومالحقة 

دولة الى أخرى، وهذا يرتبط بأمور عدة، 

منها مدى مواءمة قوانني الدولة املطلوبة 

التسليم  أو  املساعدة  منها 

الدولية  االتفاقيات  مع 

ذلك  يرتبط  كما  واإلقليمية، 

املصالح  وتبادل  بالعالقات 

بالجهد  ارتباطه  الى  إضافة  الدول،  بني 

طالبة  الدولة  من  املبذول  الدبلوماسي 

املساعدة أو التسليم؛ وعليه فإن التعاون 

وال  أخرى،  إلى  دولة  من  متباين  الدولي 

يمكن تقييمه بشكل عام."

املحاكم الدولية
واستبعد العباسي إمكانية تأليف محاكم 

دولية تحقيقية خاصة باسترداد األموال 

بالغ  بأنه  األمر  هذا  واصفًا  واملطلوبني، 

للعديد  الحاضر  الوقت  في  الصعوبة 

حصول  صعـوبة  أولها  لعل  األسباب،  من 

من  النوع  هذا  على  الدولي  التوافق 

املحاكم، والسيما أن اللجوء الى القضاء 

غير  زال  ما  املسائل  هذه  في  الدولي 

ن هناك العديد من الوسائل 
َ
مطروح، إذ أ

النزاعات،  بحل  الخاصة  الدولية 

قانوني  مانع  يوجد  ال  ذلك  من  وبالرغم 

أموال  السترداد  دولي  ملف  تنظيم  من 

الفساد املهربة الى الخارج، حتى إن كان 

العراق،  داخل  موجودًا  املدان  أو  املتهم 

الختصاصها  وفقًا  االسترداد  دائرة  ألن 

قانون  من  )10/سابعًا(  باملادة  املحدد 

املشروع  غير  والكسب  النزاهة  هيئة 

تقوم  املعدل،   2011 لسنة   )30( رقم 

ق 
ّ
يتعل أحدهما  دوليني،  ني 

َّ
ملف بتنظيم 

بغية  دوليًا؛  املطلوب  بمالحقة 

ملالحقة  واآلخر  استرداده، 

الى  املهربة  الفساد  أموال 

امللفان  م 
َّ

ينظ وقد  الخارج، 

بحق ذات املتهم أو املدان 

ينظم  وقد  الهارب، 

أحدهما دون اآلخر 

متطلبات  وحسب 

ويوجد  العمل، 

دائرة  لدى 

ق 
ّ
تتعل امللفات  من  عدد  االسترداد 

املدان  أو  املتهم  دون  األموال  باسترداد 

املطلوب.

مبالغ منهوبة
وعن حجم املبالغ املنهوبة من العراق قبل 

عام 2003 وبعده، أوضح أن "هيئة النزاهة 

 بدائرة االسترداد مكلفة 
ً

االتحادية ممثلة

املهربة  الفساد  أموال  واسترداد  بمتابعة 

 ،2003 عام  بعد  ما  العراق  خارج  إلى 

 2011 لسنة   )30( رقم  بقانونها   
ً
عمال

تعود  التي  املنهوبة  األموال  أما  املعدل، 

عام  قبل  ما  أي  البائد،  النظام  لحقبة 

صنـدوق  اختصاص  مـن  فهـي   ،2003

الخارج،  مـن  العـراق  أمـوال  اسـترداد 

 2012 لسنة   )9( رقم  قانونه  بحسب 

املعدل, والحجم التقريبي ألموال الفساد 

قرارات  بموجب  تحديده  يكون  املهربة، 

املوضوع  محاكم  عن  تصدر  قضائية 

التي  البداءة(  الجزاء، محاكم  )محاكم 

الضرر  مبالغ  بأداء  الهارب  املدان  تلزم 

التي ألحقها باملال العام، أو التي استولى 

املتضررة  الجهة  إلى  حق  بغير  عليها 

عليها  ويطلق  اإلجرامي،  فعله  جراء  من 

املحكوم  )األموال  االسترداد  دائرة  في 

األموال  تلك  وتبلغ  باستردادها(، 

مليارًا،  وثالثني  التسعمئة  مايقارب 

وستني  وتسعة  وثالثمئٍة 

من  وأكثر  دينار،  مليون 

عشر  وستة  وأربعمئة  مليار 

مليون دوالر، إضافة الى 

عشر  أحد  من  أكثر 

وستمئة  مليونًا، 

عشر  وأربعة 

ألف يورو.

الهيئة ذاتها فجرت غضبًا شعبيًا عندما 

أعلنت الحكم بالسجن -مع وقف التنفيذ- 

على وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب 

مقابل  دوالر   700 قدرها  غرامة  وفرض 

تشوبه  دوالر  مليون   800 قيمته  عقد 

بأن  القضائي  القرار  مبررة   مخالفات، 

"املدان لم يسبق الحكم عليه عن جريمة 

وظروف  الجرمية  الظروف  وأن  أخرى، 

االعتقاد  على  تبعث  بماضيه  املدان 

لذا  ثانية،  جريمة  الرتكاب  يعود  لن  بأنه 

قررت املحكمة ايقاف تنفيذ )...( وإلزام 

السلوك  بحسن  بالتعهد  علي  املحكوم 

خالل مدة ايقاف التنفيذ."

هيئة  في  االسترداد  دائرة  عام   مدير 

قال  العباسي  معتز  الدكتور  النزاهة 

لتفعيل  توجهًا  "هناك  إن  "الشبكة"  لـ 

السياسي  الجانبني  في  الحكومي  الدعم 

ات استرداد 
َّ
والدبلوماسي في متابعة ملف

العراق."  خارج  املهربة  الفساد  أموال 

تأليف  بصدد  النزاهة  "هيئة  أن  مبينًا 

لجنٍة من عدٍد من الدوائر املختصة تتولى 

مؤتمر  لعقد  والتنسيق  اإلعداد  مهمة 

املنظمات  من  عدد  مع  بالتنسيق  دولي 

واملشاركة  املؤتمر  هذا  لرعاية  الدولية 

عن  تمتنع  التي  الدول  على  للضغط  فيه 

تسليم املدانني او األموال املهربة فيها."

ملفات كبيرة
ويقر العباسي بوجود العديد من املعوقات 

التي  األموال  استرداد  تعترض  التي 

هربها وزراء ورؤساء هيئات ومحافظون 

الهيئة  فتحت  ممن   عامون،  ومديرون 

الذين  بحقهم )84( ملفًا الستردادهم، 

السنوي  التقرير  ملحق  في  ذكرهم  ورد 

من  يأتي  عمومًا  واالعتراض  للهيئة، 

ولعل  املطلوب،  فيها  يوجد  التي  الدولة 

أهم أسباب ذلك هو "منح املتهم حماية 

بجنسيتها  تزويده  خالل  من  الدولة  تلك 

أو الدفع بأن هناك دافعًا سياسيًا لطلب 

الشخص، إضافة الى ورود أسباب فنية، 

الدول  تلك  في  قوانني  صدور  عدم  منها 

أراضيها  على  املوجودين  بتسليم  تسمح 

حسب  التسليم،  ملف  اكتمال  عدم  أو 

وجهة نظر تلك الدولة".

العراق يالحق أمواله العراق يالحق أمواله 
المنهوبةالمنهوبة

"مجلة الشبكة" ـ طارق األعرجي                              

أكثر من 150 مليار دوالر جرى تهريبها خارج العراق، بحسب تصريحات الرئيس برهم صالح، 
ليس بوسع املراقبني أن يتخيلوا إمكانية استردادها ففي الوقت الذي تعمل فيه دائرة االسترداد 

في هيئة النزاهة على استعادة مبالغ من موظفني صغار نجحوا في تهريبها، آخرها استرداد أكثر 
من تسعة ماليني دوالر من األموال املختلسة من قبل إحدى املوظفات في أمانة بغداد، نجحت 

الهيئة في استصدار قرار من القضاء اللبناني باستروادها،

بعّكاز..
جهود النزاهة ترتطم بجدار الفساد                            
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ضرورة مجتمعية                         

الدخول الى منطقِة الوعي املجتمعي، وتطويع الثقافة القانونية عبر جعلها خبزًا على موائِد 
البسطاِء، ليدافعوا عن حقوقهم بأدواتها، ال بعضالتهم، أمر ليس بالهنِي، فال يكاد يمر شهر على 
كليِة القانون والعلوم السياسية دون عمِل ندوِة، او ورشة، مع الجهاِت األمنية املختصة ومنظمات 

املجتمع ملتابعِة )ترند( الحياة املأزومة، وكيفية محاربِة أعدائها بقوة القانون، ال بفلتاِن اليد، 
والسيما الشائعات والجريمة اإللكترونية.

آمنة الموزاني

عميد كلية القانون والعلوم السياسية - 
الجامعة العراقية لـ "الشبكة":

األمن السيبراني
وما  السيبراني  األمن  هجمات  أما 

 من خطر أمني، فقد كانت للكلية 
ُ

تشكله

الصدارة في طرِح قوانني رادعة تجنب 

فخ  في  الوقوع  الحكومية  املؤسسات 

خوارزمياتها.

كلية  عميد  عبد،  حميد  محمد  أ.م.د. 

وعّراب  السياسية،  والعلوم  القانون 

سياستها العلمية والتثقيفية، وما تنفرد 

به من استثناءات رصينة، حاصل على 

القانون  في  فلسفة  الدكتوراه  شهادة 

اإلجرام  علم  مادة  دّرس  الجنائي، 

بخبرات  أستاذًا  كان  وكذلك  والعقاب، 

بقانون  مختصة  تدريسية  علمية 

 
ً
فضال الجنائي،  والتحقيق  العقوبات 

الدولية  املؤتمرات  أهم  ترؤسه  عن 

حاميًا  القانونية  الثقافة  لجعل  الهادفة 

رئيسًا للحقوق.

تحوالت فذة

قانوني  باختصاصيني  استثنائية  كلية 

الرصينة  بأدواتها  دخلت  وسياسي، 

شاركت  املجتمعي،  الوعي  منطقة  الى 

الناس  وتثقيف  الدولة  قوانني  بوضع 

بحقوقهم، مرت بمراحل تطور وحرفية 

تتبعناها في حواٍر صحافي مع عميدها 

عن  متحدثًا  عبد،  حميد  محمد  أ.م.د. 

سّرها، وكيف بدأت الحكاية:

بشكل  نتحدث،  سوف  البدء  في 

التي  القانون،  كلية  عن  مخصص 

العلوم  كلية  في  قسمًا  السابق  في  كانت 

الجامعة  أن  باعتبار  اإلسالمية، 

التاريخي  تطورها  مراحل  في  العراقية 

اإلسالمية  بالدراسات  مختصة  كانت 

وكلية  بها،  خاص  وبقانوٍن  والشريعة 

كلية  في  ضمنيًا  قسمًا  كانت  القانون 

أحد  هو  القانون  أن  باعتباِر  الشريعة، 

الى  تحولت  الكلية  لكن  مفاصلها، 

أول  فيها  وتخرجت  مستقل،  قسم 

على  فحصلت   ،2009-2010 عام  دفعه 

قسم  استحداث  ذلك  بعد  استقاللها. 

الى  اسمها  ليتحول  السياسية  العلوم 

اي  السياسية(،  والعلوم  القانون  )كلية 

القانون،  كلية  تخصصني:  ضّمت  أنها 

التخصصان  هذان  السياسية.  والعلوم 

عتمدة 
ُ
امل واملقررات  املناهج  فيهما 

الى  إضافة  العراق،  جامعات  كل  في 

مستوى  على  والتجارب  الخبرات 

أن  كما  والعاملية،  العربية  الجامعات 

دقيقة  ومتابعة  كبيرًا  اهتمامًا  لدينا 

التقييم  مصاف  في  كليتنا  تكون  أن  في 

وعاملي.  عربي  بقبولني:  وتحظى  األول 

الشأن  لهذا  وضعنا  املبدأ  حيث  ومن 

أسسًا وخطوات ومراحل علمية رصينة، 

ضمن  تعليمية،  وسياسة  ومخرجات 

القانون  كلية  جعلت  وأهداف  رؤيا 

بسمعة  تحظى  السياسية  والعلوم 

الدولة  رفد  على  وقادرة  منتجة  وخدمة 

الثقافة  إشاعِة  في  يسهمون  بمختصني 

بإدارة  وكذلك  الناس  بني  القانونية 

البلد وحل إشكاالته، باعتبار أن القانون 

وبقوة،  الحاضرة،  االختصاصات  من 

ومفاصلها  الدولة  مؤسسات  كل  في 

الحكومية، كما نسعى للتقييمني العربي 

العالي.  التعليم  لوزارة  كهدفني  والعاملي 

هنا ال نقول إنها الداعم واملحفز للظفِر 

املؤسس  هي  وإنما  التقييمات،  بجودة 

له.  والراعي  عليه  واملشرف  الحقيقي 

لقد عملنا تحت مظلة الوزارة من خالل 

جهاز إشراف التنظيم العلمي والجودة، 

املختصة  التشكيالت  عبر  وكذلك 

الجامعات،  وتقييم  الجودة  بضمان 

تكون  أن  الوزارة حريصة جدًا على  ألن 

العاملي  التصنيفني  ضمن  الجامعات 

مبادرة  أطلقت  زمٍن  وقبل  والعربي، 

إذن، كل  للجامعات،  الوطني  التصنيف 

تلك الخطوات هي لرفع مستوى التعليم 

العالي في العراق ليكون ضمن املصاف 

األبرز.

شهادات من خارج الحدود

األطاريح  شبهات  عن  الحديث  ر 
ُ
كث

الجاهزة  ستلة 
ُ
امل والبحوث  املسروقة 

الشهادة  غزو  أزمِة  مع  بالتزامِن  للبيِع 

هنا  الحدود..  خلف  من  كتسبة 
ُ
امل العليا 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022
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يؤكد السيد العميد بإصرار:

هنا تحديدًا نفتخر بأن كليتنا ال تندرج 

املشبوهة  واملؤسسات  الكليات  ضمن 

املسروقة،  األطاريح  بقضايا  واملتهمة 

العموم،  وفي  الجاهزة،  البحوث  او 

جامعات  في  القانون  كليات  كل  فإن 

تندرج  أن  يمكن  ال  عام-  -بشكل  العراق 

ليس  نهائيًا،  الشبهات  تلك  ضمن 

رصانة  لدينا   
ُ

نحن فحسب،  كليتنا 

ودراسات  علمية  ولجان  ومهنية  علمية 

تؤيد  وإلكتروني  ورقي  استدالل  ولجان 

أنه  فيه  املبحوث  املوضوع  و)تفلتر( 

غير مكرر او مأخوذ او مستل من رسالة 

ال  ومهنيون  أكفاء  أساتذة  لدينا  معينة، 

وأملعيتهم  بسمعتهم  يجازفوا  أن  يمكن 

فكرية  سالمة  لجان  لدينا  وأسمائهم، 

وأيضا لجان مناقشة وإشراف من قبل 

لتناقش  بدورها  ترسلها  التي  الوزارة، 

من قبل مقومني أكفاء. إذن، موضوع أن 

استالل،  فيها  او  مسروقة  رسالة  تكون 

ونادر الحدوث  بالهني  هو موضوع ليس 

بسهولة  فاعله  يفلت  أن  يمكن  وال  جدًا، 

والتدقيق.   التصفية  محطات  من 

شيع على 
ُ
أ وبصراحة فإن هذا املوضوع 

األكثر وجرى تداوله مع كثرة الحصول 

لكن  العراق،  خارج  من  شهادات  على 

األمر  هذا  ضد  وقفت  هنا  الوزارة 

رصينة  علمية  إجراءات  ووضعت 

ملراحل  الرسائل  وأخضعت  للفلترة 

ال  املوضوع  إذن،  والتدقيق.  التصفية 

العراق،  يمت بصلة الى جامعات داخل 

حصل  من  جميع  ليس  ولإلنصاف 

يخضع  العراق  خارج  من  شهادته  على 

الكثير  لدينا  وإنما  الشبهات،  لتلك 

العراق  خارج  من  عليها  حصلوا  ممن 

بجهودهم ومثابرتهم.

ال وعي بدون قانون

قدرتها  هو  البحثية  املادة  واقعية  أصل 

منهجًا  وتضمينه  الخلل  تفكيك  على 

للمعالجة، لكن يقال إن رفوف البحوث 

عن  بعيدة  تزال  ال  الفخمة  واألطاريح 

أزمات الواقع، لذلك تأخذ طريقها الى 

النسيان، هنا يجيب عميد كلية القانون 

بتفصيالت  معترضًا  السياسية  والعلوم 

علمية، بقولِه:

لجان  على  ونؤكد  نوجه  ما  دائمًا 

الدراسات العليا ولجان األقسام ولجان 

عناوين  اختيار  بضرورة  العلمية، 

نظرية،  تكون  ال  أن  والبحوث  الرسائل 

املكتبات  رفوف  على  تترك  صرفة  او 

دون فائدة، وانما أن تكون مواضيع ذات 

متغلغلة  مشكالت  حل  في  تسهم  فائدة 

التي  املواضيع  أحد   
ً
مثال مجتمعنا،  في 

الدستور  موضوع  املثال  سياق  في  تأتي 

وتعديله وآلية تشكيل الحكومة وتبعاتها، 

ومواد  أصول  لها  جميعها  األزمات  هذه 

في  وموجودة  الدستور،  في  موجودة 

العملية السياسية، لذلك فإن دراساتنا 

دائمًا  تسعى  السياسية  العلوم  في 

لتذليل العقبات وتفكيكها وإيجاد حلول 

للقضايا املرتبطة بها. لذلك نؤكد دائمًا 

العناوين  جميع  تكون  أن  ضرورة  على 

خدمة،  وذات  فائدة  ذات  واملوضوعات 

على املستويني الوطني والدولي، فقسم 

دولي،  تخصص  على  يحتوي  القانون 

تخصصات  فيها  السياسية  والعلوم 

تقوم  جميعها  هذه  الدولية،  العالقات 

والدولية  االجتماعية  الظواهر  بدراسة 

على  وتأثيرها  الدولية  والسياسات 

صعيد  على  املتبادلة  والعالقات  العراق 

زمٍن  قبل  السياسية.  والعلوم  القانون 

البحوث  منصة  التعليم  وزارة  أطلقت 

تكون  أن  منها  الغاية  كانت  التطبيقية، 

ماجستير  دراسات  من  البحوث  هذه 

ودكتوراه، مفيدة وتطبيقية، لالستفادة 

 
ً
وفعال الدولة،  مؤسسات  في  منها 

بعض  ألن  منها  االستفادة  تحققت 

تحتوي  والرسائل  والبحوث  األطاريح 

قضائية،  جهات  وبني  بيننا  مخاطبات 

وزارة  مع  مخاطبة  لنا  كانت  فقد 

الخارجية التي طلبت تزويدنا باملواضيع 

مشكالت  تسبب  انها  نعتقد  التي 

مستوى  على  ودبلوماسية  سياسية 

 جرى 
ً
عالقاتنا مع الدول االخرى، وفعال

التزود بموضوعات مهمة مثل موضوعة 

التي  والبحرية،  البرية  الحدود  ترسيم 

هذا  إذن،  الدول،  بني  منازعات  تثير 

االهتمام حظي بجهد كبير منا. أما على 

بمفردات  االجتماعي  التثقيف  مستوى 

كانت  فقد  الدولة،  وسياسة  القانون 

ومازالت لنا ندوات ونشاطات ذات صلة 

وتماس مع املجتمع، فال يكاد يمر شهر 

من  واحدة  مع  مجتمعي  نشاط  بدون 

ومؤسسات  ومنظمات  الدولة  مؤسسات 

العنف  مواضيع   
ً
مثال خذي  املجتمع، 

ناقشناها  وتداعياته،  وأسبابه  األسري 

وكذلك  الداخلية،  وزارة  مع  ندوة  في 

وقضية  الشخصية،  األحوال  قضية 

وهدفها  اإلشاعة  وأيضًا  االبتزاز، 

القانوني  بالتثقيف  محاربتها  وكيفية 

أن  كما  وواجباتهم،  األفراد  بحقوق 

لدينا ندوات مهمة جدًا عن تقنية األمن 

يمكن  وكيف  وخطورتها،  السيبراني 

وخوارزمياتها،  ذكائها  من  التحصن 

إال  الكثيرة،  إيجابياتها  من  فبالرغم 

سلبية  آثارًا  وتضمر  خفي،  عدٌو  انها 

كبيرة على حياة الفرد والدولة.

أبوة تربوية وأخالقية

التواصل  مواقع   
ُ

تدخله ملا  تابع 
ُ
امل

االجتماعي والسوشيال ميديا الى عقول 

وتفاهات،  منحرفة  أفكاٍر  من  الطلبة 

تربويًا  جهدًا  األساتذة  على  يضيف 

أ.م.د.  يؤكد  كما  مضاعفًا..  وأخالقيًا 

محمد حميد عبد: 

واألستاذ  الطالب  بني  العالقة  إن 

هو  األول  الجانب  جانبان:  يحكمها 

بينهما،  املتبادلة  والواجبات  الحقوق 

له  والطالب  حقوق  له  فالتدريسي 

وحدود،  واجبات  عليه  وكالهما  حقوق، 

بطبقية  األستاذ  رفع  هنا  أعني  وال 

التقاليد  ترسيخ  وإنما  تلميذه،  عن 

تربوية  جوانب  فيها  التي  األكاديمية 

والده  الى  ينظر  كما  للطالب،  وتوعوية 

االحترام  ملؤه   
ً
تعامال معه  ويتعامل 

بوعيها،  الثقافة  يعكس  وهو  واإلذعان، 

ويحفظ  مكانته  لألستاذ  يحفظ  الذي 

أن  الجانب اآلخر هو  للطالب احترامه. 

الطالب  بني  اجتماعيًا   
ً
تواصال لدينا 

أساتذتنا  على  نؤكد  نحن  واألستاذ، 

للطلبة  املحاضرة  من  وقت  تخصيص 

في  والسيما  الشخصية،  ومشكالتهم 

والسوشيال  التكنولوجيا  ثورة   
ّ

ظل

على  يلقي  ذاته  بحِد  هذا  ميديا، 

إذ كيف نضبطه  أكبر،  تدريسيينا عبئًا 

واجتماعي  وأخالقي  علمي  بسياق 

سؤال  في  الحرية  مطلق  ولكم  صحيح، 

أي طالب عن رأيه.

تجارة ربحية وعشوائية

والكليات  الجامعات  استحداث  أزَمة 

بتكدِس  تسببت  عشوائية،  بآليٍة 

عن   
ً
فضال عام،  كل  الخريجني  آالف 

حاليًا  الخاص  القطاع  قدرة  عدِم 

الدكتور  يوضح  العبء،  مشاطرة  في 

مستطردًا:

ألن  نظر،  إعادة  يحتاج  املوضوع  هذا 

ضغطًا  شكلت  الخريجني  أعداد  زيادة 

التي  الظروف  الدولة بسبب  وعبئًا على 

يمر بها البلد، ما أدى الى تكدس آالف 

االختصاصات الفائضة والعاطلة، نحن 

ال نقول بإيقاف االستحداث، لكن يجب 

أن يكون ضمن جوانبه العلمية وأصوله، 

الجانب  تقدم  الكليات  بعض  هناك 

العلمي،  الجانب  على  التجاري  الربحي 

هنا  والوزارة  ابدًا،  صحيحًا  ليس  وهذا 

وقضاياه،  امللف  لهذا  ومتابعة  دور  لها 

ليس  القصور،  او  الخلل،  أن  علمًا 

هو  وانما  تحديدًا،  وزارتنا  في  موجودًا 

لذلك  البلد،  في  عامة  مشكلة  من  جزء 

فإن كل وزارات الدولة يجب أن يكون لها 

توظيف  مشكلة  حل  في  ومساهمة  دور 

القطاع  في  فقط  ليس  الخريجني، 

العام، وانما في القطاع الخاص أيضًا، 

والفرص  العام  عن  شأنًا  يقل  ال  ألنه 

الحروب  بسبب  لكن  اكثر،  متوفرة  فيه 

جعل  ما  التوقف،  من  عانى  واألزمات 

الخريج يفكر دائمًا باتجاه التوظيف في 

-في  الخاص  ان  باعتبار  العام  القطاع 

وال  ضمان  وال  مستقبل  فيه  ليس  نظره- 

بهذا  االهتمام  أن  في  شك  وال  حقوق، 

املجال سيحل املشكلة.
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عام  املولود  جعفر،  الشيخ  حسب  إنه 

املتخرج  )ميسان(،  العمارة  في   1942

موسكو  في  داب 
ٓ
لال غوركي  معهد  في 

املاجستير  شهادة  على  الحاصل   ،1966

ٓاداب، الذي شغل مناصب عدة في الشٔان 

في  الثقافي  القسم  رئاسة  منها  الثقافي، 

في  ومحرر   ،1974  -  1970 بغداد  إذاعة 

العام  االتحاد  عضو  وهو  الثورة،  جريدة 

في  أسهم  العراق.  في  والكتاب  دباء 
ٔ
لال

املٔوتمرات  وحضر  العراقية  الصحافة 

والدول  العراق  في  والشعرية  دبية 
ٔ
اال

العربية واالتحاد السوفييتي، وهو املترجم 

الخبير عن الروسية، إذ ترجم للكثير من 

عماله 
ٔ
ال تقديرًا  وحصل  الروس،  الشعراء 

السوفيتية  السالم  جائزة  على  الشعرية 

عام 1983.

نتاجه اإلبداعي

مطلع  منذ  جعفر(  )الشيخ  ٔاصدر 

واملجاميع  الكتب  من  العديد  الستينيات 

الله(،  )نخلة  بينها  من  الشعرية، 

السّيدة  و)زيارة  الخشبي(  و)الطائر 

املرٓاة(،  في  الحائط  و)عبر  السومرّية(، 

مثل  و)في  والشهداء(،  بالنبيني  و)وجيء 

الشعرية(  عمال 
ٔ
و)اال الزوبعة(،  حنو 

سمرقند(،  و)ٔاعمدة   ،1985 عام 

والعكاز(،  و)الفراشة  البور(،  و)كران 

و)تواطٔوًا مع الزرقة(، و)رباعيات العزلة 

كتاب  وهو  الدرويش(،  و)رماد  الطيبة(، 

في  الدراسة  مرحلة  عن  مذكراته  عن 

تتذكر(  والرمال  تمحو  و)الريح  موسكو، 

الشعر  من  و)مختارات   ،1969 رواية 

مختارة  قصائد  ترجم  كما  الروسي(، 

وكانت  وبوشكني،  ميسترال،  لغابرييال 

عام  الكاملة  ٔاعماله  إصداراته،  ٓاخر 

الثقافية  الشٔوون  دار  عن  الصادرة   2022

في بغداد.

عزلة اختيارية

جعفر(  )الشيخ  رحيل  لحظة  تكن  لم 

كانت  لكنها  الطويل،  دربه  لرفاق  مفاجئة 

العزلة  اختار  لشاعر  وموجعة  صادمة، 

منذ سنوات طوال، مراقبًا املشهد الثقافي 

من بعيد، عزلة قد تخترقها أحيانًا زيارات 

صدقاء لم يستطيعوا االبتعاد عنه.
ٔ
ال

وتحولت  املثقفني،  من  الكثير  نعاه  رحيل 

التواصل  على إثره صفحاتهم على مواقع 

االجتماعي إلى مجالس عزاء كبيرة ملثقف 

مواقفه  وبقيت  حياته،  طوال  يهادن  لم 

منذ  البياض  ناصعة  والثقافية  السياسية 

زمن الطاغية حتى رحيله.

قامة ثقافية وانسانية

برهم  الدكتور  الجمهورية،  رئيس  نعاه 

نشرها  تغريدة  في  صالح، 

"طائر  فيها:  كتب  الخاص،  حسابه  على 

العربي  الشعر  في  ق 
ّ
حل الذي  الجنوب 

رحل  دًا 
ّ

ومجد ومترجمًا  شاعرًا  لعقود، 

عن عاملنا." مضيفًا "أن الشعر فقد برحيل 

الشيخ  حسب  الكبير  العراقي  الشاعر 

 
ُ

جعفر: إحدى أهم قاماته، وتنحني )نخلة

أضاء  الذي  ميسان  ابن  على  حزنًا  الله( 

العراقيني،  لكل  تعازينا  بمدّوراته.  الشعر 

وتغمد الله روحه بالرحمة."  

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  عبر  كما 

عزاء  مجلس  حضر  الذي  الكاظمي، 

كبيرة  قامة  لفقدان  حزنه  عن  الراحل، 

تغريدة  في  كتب  إذ  والحياة،  الشعر  في 

الشاعر  رحيل  نبٔا  سى 
ٔ
اال ببالغ  "تلقينا  له: 

جعفر.  الشيخ  حسب  الكبير  العراقي 

وإنسانية  ثقافية  قامة  الله  رحمه  كان 

 الثقافة العراقية بدفق الفكر 
ّ

ٔامد باسقة، 

والوطنية." مضيفًا: "تعازينا الحارة لعائلته 

العراقي  الثقافي  وللوسط  ؤاصدقائه 

والعربي بغياب منبر من منابر االٕبداع".

والسياحة  الثقافة  وزير  ٔاما 

حسن  الدكتور  ثار، 
ٓ
واال

في  "توفي  فقال:  ناظم 

بغداد اليوم الشاعر الكبير 

حسب الشيخ جعفر، ٔاعظم 

ؤاكبر  السّياب،  بعد  شاعر 

تجديد  بعد  د 
ّ

مجد شاعر 

الرّواد الكبار، جيل السّياب".

خسارة فادحة

اب 
ّ

وكت دباء 
ٔ
ال العام  االتحاد 

بيان  في  الراحل  نعى  العراق 

جعفر  رحيل  "إن  فيه:  جاء 

العربي،  دب 
ٔ
لال فادحة  خسارة 

والشاعر  املهمة،  التجربة  فهو 

صيل، 
ٔ
اال ديب 

ٔ
واال املبتكر، 

واالٕنسان النبيل. وداعًا ٔايها الوديع 

تبكيك  الحياة..  مفردات  بكل  الهامس 

من  الدوران  تتعلم  وهي  والجهات  نهار 
ٔ
اال

التي  مم 
ٔ
اال وتبكيك  تفعيالتك،  تدوير 

تسمو بك، وتعلو لتعود إليك. املجد لروحك 

الطاهرة الخالدة".

عام  مدير  الساعدي،  عارف  الدكتور 

يالها من خسارة كبيرة، خسارة للعراق عمومًا وللثقافة خصوصًا، تلك هي 
اللحظة التي ٔاعلن فيها عن رحيل الشاعر الكبير واملترجم الفذ حسب الشيخ 

جعفر، السومري الذي كتب الشعر وأتقنه وأبدع في ابتكار القصيدة املدورة، التي 
سميت باسمه. حظي الشاعر بتقدير كبير من قبل املختصني وكبريات املٔوسسات 

الثقافية، ومنها مٔوسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، التي منحته جائزتها 
للشعر في دورتها الثامنة  2002 - 2003.

شاعر القصيدة المدورة يترجل 
عن صهوة الحياة

"مجلة الشبكة"                 

حسب الشيخ جعفر..             
في وداع

الراحل مع د. عارف الساعدي
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عن دار الدراويش - كاوفبويرن في أملانيا، صدر 

فينوس  للشاعرة  مسافة(  الال  )أبعاد  ديوان 

"الشبكة"  لـ  فائق  فينوس  الشاعرة  فائق.وقالت 

تناولت  قصيدة  عشرة  ثماني  يضم  "ديوانها  إن 

من  اإلنسان،  يكابده  الذي  األلم  أنواع  مختلف 

الى  باإلضافة  لوطنه،  شوق  او  لحبيبة،  فقدان 

األماني."وأوضحت  تحقيق  عدم  عند  الوجع 

الروائي  كتبها  الديوان  مقدمة  أن  فينوس 

عنوان  تحت  األعرج  واسيني  الجزائري 

الشاعرة  تجربة  في  الخفي  الوجع  )شعرية 

الديوان  تضمن  كما  فائق(،  فينوس  الكردية 

كلمات لعدد من األساتذة في األدب والباحثني، 

والشاعر  الله،  عبد  جمعة  الباحث  بينهم  من 

والناقد املصري عبد الله السمطي.

رباح  الشاعر  يستعد 

أعماله  إلصدار  نوري 

الشعرية في مجلد تحت 

اآلن(،  )نحن  عنوان 

مجمل  سيضم  الذي 

قصائده التي كتبها قبل 

أربعني عامًا.

"مجلة  لـ  نوري  وقال 

الكتاب  إصدار  في  "تأخره  إن  الشبكة" 

لجمع  املبذول  الصعب  املجهود  الى  يعود 

مؤكدًا  به."  الخاصة  الشعرية   الكتابات 

أنه ال يميل إلى تعدد املجموعات الشعرية 

للكاتب.

كتابة  بدأ  نوري  رباح  الشاعر  أن  يذكر 

املاضي،  القرن  ثمانينيات  بداية  الشعر 

وقصيدة  الشعري  العمود  بني  وتنقل 

التفعيلة وقصيدة النثر.

رباح نوري في "نحن اآلن"

"أبعاد الال مسافة"

يام القليلة املقبلة كتاب painful creeds  "عقائد موجعة"  للشاعر 
ٔ
يصدر في اال

 Kinaya دار  عن  االٕنكليزية  اللغة  إلى  مترجم  الحسني  عبد  ٔاحمد  العراقي 

Books. في السويد.

وقالت املترجمة خالدة حامد لـ "الشبكة" إنها "ترجمت نصوصًا مختارة من 

تجربة الشاعر إلى اإلنكليزية انتقها من ستة كتب صدرت له." وأوضحت أن 

الغالف  لوحة  وحملت  املتوسط،  القطع  من  صفحة  سبعني  في  يقع  "الكتاب 

صورة للشاعر بعدسة املصّور العراقي ٔاحمد محمود."

"عقائد موجعة" باإلنكليزية

نشر  من  ٔاول  كان  الثقافية،  الشٔوون  دار 

بالخسارة  إياه  واصفًا  الراحل،  وفاة  خبر 

أنعى  الكبرى،  لخسارتنا  "يا  الكبرى: 

الشيخ  حسب  الكبير  الشاعر  رحيل  لكم 

في  ساعتني  قبل  املنية  وافته  فقد  جعفر، 

بغداد، الرحمة والنور لروحه والعزاء لكل 

العراقيني".

جوهرة اليقني

كتلويحة  قاسم،  حميد  الشاعر  يجد  ولم 

قصيدة  من  مقطع  نشر  سوى  وداع، 

للراحل، إذ كتب: "لو أنني/ مثل ٔابي العالء../ 

من  كالثوِر  الفٔواد/   
ُ

ٔامسك  
َ

كيف  
ُ

ٔاعرف

قرنيه/ لو أنني/ مثل أبي نواْس/ تضيُء لي 

مكسورٍة  جرٍة  في  اليقنِي/   
ُ

جوهرة حنيني/ 

 في الريْح/ تٔاخذُه 
ٌ

او كاْس/ لو أن قلبي قشة

بعبارة  إياها  مختتمًا  فاستريْح."  مني، 

)وداعًا حسب الشيخ جعفر(.

ٔاما القاص والروائي جمعة الالمي فكتب: 

 عراقيٌّ غير 
ٌ

 َحسب الشيخ جعفر، شٔان
ّ

"إن

ى في َرحيله 
ّ

عز
ُ
قابل لالنتهاء، لذلك فإن امل

القابل  غير  ووطننا  وطنه  العراق،  هو 

 من حزنكم".
ٌ

لالنتهاء. حزني بعض

طفل كبير

علي  جمال  والباحث  الكاتب  ونشر 

الراحل  مع  جمعته  ذكريات  عن  الحالق، 

مدمنًا  كان  حني  عّمان،  في  اقامته  ٔاثناء 

الشيخ  حسب  )سونيتات(  قراءة  على 

متواصل،  بشكل  ينشرها  كان  التي  جعفر 

 
ً
يقول )الحالق(: "كان يبدو لي فيها طفال

إال  يملك  وال  الُحلم،  خارج  يقيم  كبيرًا 

فعل  كما  تمامًا  له،   
ً

ملهاة فاتخذها  اللغة 

ٔابو العالء املعّري من قبل في )لزوم ما ال 

عن  غريبًا  شاعرًا  "ٔاراه  مضيفًا:  يلزم(." 

في  وحيدًا  الوقت،  خارج  ُيقيم  لحظته، 

برنينها  يستمتع  بالكلمات،  يلهو  الحشد، 

بلمعانها  ويفرح  كدراهم،  تتدحرج  وهي 

وانعكاسات ضوء ٔاحرفها ٔايضًا، ٔاظنه قد 

غة من قرنيه، لكن بعيدًا عن 
ّ
ٔامسك ثور الل

ٔاغلق بابه فلم يعد  كل ما يدور حوله، لقد 

ف الُحلم عن 
ّ

بحاجة الى العالم. هكذا، توق

الفضاء   
ٔ
تمال الذاكرة  وبدٔات  الجريان، 

بمجّراتها ونجومها".

خالصة الشعر

خزعل  والباحث  الشاعر  كتب  حني  في 

بٓاخر  وصفه  الذي  الراحل  عن  املاجدي 

جعفر  الشيخ  حسب  "كان  الكبار:  الشعراء 

العراقي  للشعر   
ً

وطيبة  
ً

نادرة  
ً

خالصة

الريادة  منجزات  فيها  اجتمعت  الحديث 

التجديد  وجموح  الخمسينية  الشعرية 

هذا  كل  سليل  حسب  فكان  الستيني، 

التاريخ العذِب للشعر العراقي الحديث".

عن  "ٔابحث  ناصر:  عواد  الشاعر  وقال 

عن  هو  بحث  كما  جعفر  الشيخ  حسب 

لكنني  يجدها،  لم  التي  الله(  )نخلة 

وجدته منذ نصف قرن تقريبًا، فالزمته، 

عن بعد، شاعرًا منفردًا، واصطفيته، بني 

من اصطفيت، من شعراء العراق، والعالم 

العربي، وما زلت، بعد ٔان تعرفت، كقارئ 

العالم،  شعراء  من  بعٍض  على  للشعر، 

حاولت  كلما  حسب،  شعر  إلى  ٔاعود  إذ 

ولى، على 
ٔ
ولى وٓاالمي اال

ٔ
استعادة ٓامالي اال

شكل ذاكرة غير مغشوشة".

وصف  فقد  عاصي  عامر  الشاعر  ٔاما 

الشعر،  بدرويش  جعفر  الشيخ  حسب 

سيبقى  أنه  مؤكدًا  سمى، 
ٔ
اال وأيقونته 

قطار  في  وغموضًا  ٔاهمية  كثر 
ٔ
اال املحطة 

الشعر العراقي.

يتيُم سومر

الستار  عبد  والروائي  القاص  كتب  كما 

عادًا  سومر(،  يتيم  )وداعًا  البيضاني 

القصيدة  في  املٔوثرين  الشعراء  ٔاحد  إياه 

من  كبيرًا  عددًا  لنا  ترك  الذي  العربية، 

املترجمة عن  والدواوين  الشعرية  دواوينه 

اللغة الروسية.

البهرزي  إبراهيم  والكاتب  الشاعر  ٔاما 

الشيخ  حسب  الشاعر  رحيل  عن  فكتب 

الشيخ  حسب  شعر  يشبه  "ال  جعفر: 

كان  كما  هو  ٔابدًا،  ٓاخر  شاعر  شعر  جعفر 

وقبل  بولص،  سركون  وقبلهما  سعدي 

اللطيف  عبد  وحسني  البريكان  سركون 

الشخصية(،  )القصيدة  شعراء  من 

شخصية  من  املتخلقة  القصيدة   تلك 

التوقيع   – القصيدة  الخالصة،  الشاعر 

شاعر  يتكرر  لن   " مضيفًا:  الشخصي." 

املنت  جعفر،  الشيخ  حسب  الراحل  مثل 

وربما  العراقية،  الشعرية  في  املتفرد  

من  ثراًء  ٔاكثر  شعريته  من  الخفي  كان 

العراقي  النقد  خيبة  وتلك  الظاهر، 

من  كريم  باب  يغلق  وبرحيله  املزمنة، 

يعوضه  لن  العراقية،  الشعرية  ٔابواب 

مدخل ٓاخر".

جعفر  الشيخ  حسب  الراحل  عن  الكتابة 

الكثير  عمد  إذ  اللحظة،  حتى  تتوقف  لم 

ورفاق  الحياة،  في  رحلته  رفاق  من 

نشر  الى  ومحبيه  وتالمذته  شعره 

صفحاتهم،  على  معه  وصورهم  قصائده 

شاعر  مسيرة  كتاباتهم  عبر  مستذكرين 

خلده شعره ؤادبه وعزلته االختيارية.
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انطلقت فعاليات املهرجان على قاعة صالح 

الدين في فندق فلسطني الدولي يوم السادس 

والعشرين من شهر نيسان املاضي، بحضور 

العربية،  الدول  سفراء  من  لعدد  دبلوماسي 

العراقيني  األدباء  من  العشرات  وبمشاركة 

والعرب، وارتقى املنصة الشاعر واإلعالمي 

املهرجان  فقرات  لتقديم  اآللوسي  مضر 

الحكيم  الذكر  من  آي  بتالوة  ابتدأت  التي 

للمقرئ الشيخ عامر الكاظمي، بعدها وقف 

العراقي  الوطنيني  النشيدين  ألداء  الحضور 

والفلسطيني.

نفق التطبيع

مرتضى  القدس  مؤسسة  رئيس  وأشار 

الى  املهرجان  بها  افتتح  كلمة  في  التميمي 

أنه، وُمنذ مدة طويلة، "هناك أيٍد تحاول أن 

حتى  التطبيع  نفق  في  الدخول  الى  تدفعنا 

أال  الواضحة،  الحقيقة  أعيننا  عن  تغطي 

حولها  يدور  وما  الفلسطينية  القضية  وهي 

ومظلوميات  وخيانات  محيطة  ظروف  من 

الفلسطيني،  اإلنسان  كرامة  على  بالغ  وتعٍد 

يحدث  وما  كافة.  وطوائفه  انتماءاته  وعلى 

على  العرب  الحكام  ارتماء  ومنذ  اليوم، 

الصهيوني،  القطار  تحت  التطبيع  سكة 

رفع  مسؤولية  عاتقنا  على  نأخذ  يجعلنا 

الراية املناهضة للتطبيع ونرفع كلمتنا بوجه 

الظلم واالحتالل. لذلك كانت باكورة أعمال 

مؤسسة القدس الثقافية هي هذا املهرجان - 

مهرجان القدس الدولي للشعر العربي األول، 

ومن خالل هذا املهرجان نؤسس ملهرجاناٍت 

وعاملية،  عربية  وبمشاركتني  أوسع  سنوية 

الشعر  على  يقتصر  ال  مؤسستنا  فمنهاج 

واملوسيقى  الفن  يشمل  بل  فحسب،  العربي 

رأس  على  ستكون  كلها  والدراما،  واملسرح 

ندوات  لدينا  وستكون  مؤسستنا،  أعمال 

ومسابقات  وتثقيفية  تعريفية  عمل  وورش 

لألطفال في مجالي الفن واألدب، باالضافة 

الى املسابقات في شتى املجاالت."

ضمير األمة 

أحمد  الفلسطيني  السفير  أكد  جهته،  من 

ضمير  هم  "الشعراء  أن  كلمته  في  عقل 

انعكاس  هو  إنما  يكتبونه  ما  فإن  لذا  األمة، 

"إقامة  أن  مبينًا  األمة."  به  تشعر  ملا  حقيقي 

هذا املهرجان دليل على أن العراق بكل فئاته 

القدس،  مع  فلسطني،  مع  يغني  ومكوناته 

لهم  مشهود  فهذا  عليهم  جديدًا  ليس  وهذا 

على مّر التاريخ."

ثم ارتقى املنصة الفنان عزيز خيون مرتديًا 

للشاعر  شعريًا  نصًا  ليقرأ  العربية  العباءة 

جاء  املؤسسة(  )رئيس  التميمي  مرتضى 

فيه:
ْ

 الكون ِطحنا من تفاصيِلك
َ

يا وجنة
ْ

ى من مناديِلك
ّ

دمَع انكساٍر تند

***

 في
ُ

ز
ّ

فز
ُ

نعم كُبرنا على ذكرى ت
ْ

 طير من أبابيِلك
َ

دمائنا ألف

***

لكننا ِصفُر هذا الكون ليس لنا
ْ

سوى البكاء على أشالء هابيِلك

***

وليس فينا صالح الدين يشحذنا
ْ

 إكليِلك
َ

 ناٍر لنحمي وجه
َ

سيوف

***

وال علٌي لنحيا في عدالته
ْ

نجهز الروَح آذانًا لترتيِلك

بالقصائد  الشعراء  حناجر  بعدها  لتصدح 

الشاعرة  قدمتهم  للقدس،  تنشد  وهي 

 
ً
علياء املالكي بكلماٍت حيت فيها القدس أوال

تفوُح  وهي  املدائن  لزهرة  تحية   
ُ

"ألف قائلة: 

بعطرها لتبدل الدخان بالعبير، وألف تحية 

واختصر  القدس  نداء  لّبى  من  ولكل  لكم 

أخرى   
ً

تحية والسماء،  األرض  بني  املسافة 

 لها القصائد." وقرأت:
ُ

ملن ُينشد
ُ

 كبير وجدًا بيننا يقف
ٌ

فرق
ُ

قوٌم تمادوا وقوٌم زادهم شغف

***

 بنا
َ

قالوا بلى شهداء خالدين

نبقى نضيُء بهم قدر ما نزفوا

 ***

هتدي طرقًا
َ

 كي ت
ْ

أحالُمنا حلقت

 أنا علونا فوق ما وصفوا
ُ

والصدق

***

 والله ناصُرها
ٌ

القدُس واحدة
ُ

 يعترف
ُّ

 لي وغدًا الكل
ُ

والحق

بالشاعر   
ً
أوال للترحيب  الحضور   

ْ
دعت ثم 

ليقرأ  أستراليا  من  قادمًا  السماوي  يحيى 

القراءات  بعده  من  لتتوالى  قصيدته، 

وأصالة،  محبة  القدس،  آفاق  في  الشعرية 

منير  الشعراء:  من   
ٌ

كل املنصة  فارتقى 

البصيصي/  عادل  د.  فلسطني،  الصعبي/ 

النجف  شريف/  وهاب  األشرف،  النجف 

النجف  العكراوي/  إسراء  د.  األشرف، 

خلف  الناصرية،  القافي/  فراس  األشرف، 

دلف الحديثي/ األنبار، إسماعيل الحسيني/ 

عبد  أحمد  حيدر  األشرف،  النجف 

العبد  سامي  حسن  الناصرية،  الصاحب/ 

نذير  لبنان،  البندر/  محمد  البصرة،  الله/ 

املظفر/ بغداد، محمد علي الزهيري/ بغداد.

رئت، 
ُ

ق التي  النصوص  على  الحضور  أثنى 

شريف  وهاب  الشاعر  قصيدة  بينها  ومن 

التي جاء فيها:

 في الدخان
َ

حلٌم ترقرق

 جذلى
ُ

كطفلٍة تنسال

***

ها
ُ

طبُع الفراشِة موت

 التطبيَع كال؟
ُ

هل تقبل

***

لألرِض يوٌم من دماِء

ى
ّ
املجد في فمها تجل

***
ُ

 الجميل
ُ

ال يسلم املوت

ى
ّ
من الحياة إذا تدل

***

 الطفولة
ُ

 مغنية
ْ

هدرت

في القبور تهز قتلى

***
ْ

 وتجولت
ْ

قت
ّ
وتأن

في املوِت تغرُس فيه شتال

***

 
ً

 طفلة
ُ

القدُس تورق

 أهال
ُ

 وتريد
ً

مفجوعة

القدس  مؤسسة   
ْ

قدمت الختام  في 

الفلسطيني  للسفير  املهرجان  درع  الثقافية 

الضيوف  تكريم  جرى  كما  عقل،  أحمد 

املشاركون  وارتدى  تقديرية،  بشهادات 

انتهت  ثم  أكتافهم،  على  الفلسطيني  العلم 

األدباء  جمعت  تذكارية  بصورة  الفعاليات 

بالسفير  والعرب  العراقيني  والفنانني 

عبرت  املؤسسة  وبرئيس  الفلسطيني 

للقدس  والتبجيل  املحبة  مشاعر  عن  فيها 

على  تأكيدًا  األبدية،  وقضيتها  ولفلسطني 

على  املشّرف  بموقفها  متمسكة  بغداد   
َّ

أن

 
َ

بقصائد للقدس   
ُ

تنشد  
ُّ

وستظل التاريخ  مر 

تحمل الكثير من املعاني والعبر.

هو  العاملي  القدس  يوم  أن  بالذكر  جدير 

فقط،  املسلمني  على  تقتصر  ال  مناسبة 

حٍد  على  املسلمني  غير  يستذكرها  بل 

اإلسرائيلية  باملمارسات  تنديدًا  سواء، 

األقصى  للمسجد  املتكررة  واالقتحامات 

ورغم  واملعتكفني،  املصلني  على  واالعتداء 

املحاوالت التآمرية لجّر العراق الى التطبيع 

الحق   
َ

صوت  
َّ

أن إال  الصهيوني  الكيان  مع 

يبقى مدوّيًا فوق كل صوت.

مواكبة لفعاليات يوم القدس العاملي، الذي يعقد كل سنة في الجمعة األخيرة 
من شهر رمضان املبارك، نظمت "مؤسسة القدس الثقافية" مهرجانها الدولي 

األول للشعر العربي تحت شعار "بغداد تنشد للقدس"، تغنى الشعراء فيه بأبهى 
قصائدهم التي تضمنت قضية القدس وحلم تحريرها وأهميتها في الواقع العربي، 

ومالهذه املرحلة من حاجة إلى التذكير بالتكاتف والتآزر من أجل اإلبقاء على 
اللحمة العربية ردًا على حمالت التطبيع والصد عن اإلرادة الفلسطينية.

تنشُد للقدستنشُد للقدس

الشعر بمواجهة التطبيع 

بغداد

علياء المالكي- تصوير: حسين طالب 

يحيى السماوي

مرتضى التميمي

عزيز خيون

احمد عقلاحمد عقل
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ظالل األدب العالمي 
في المنجز السردي العربي 

نفس املوضوع يشمل األعمال الروائية، وهو 

األمر الذي ازداد انتشارًا في زمننا الحالي، 

والنسج  واملشابهة  التأثر  ذلك  فنالحظ 

غرار  على  عربية  سردية  نصوص  في 

زمن  في  كبيرًا  شأوًا  أخذت  عاملية  أعمال 

والشهرة،  االنتشار  من  حظها  ونالت  ما، 

األدب  بكالسيكيات  منها  عرف  ما  والسيما 

املثاقفة  هذه  يضع  الذي  األمر  الغربي، 

التالقي  أوجه  عن  والبحث  للتأمل  موضوعًا 

واالختالف بني األصل والظل.

 نماذج للمقارنة

نحاول هنا رصد ذلك في ثالثة نماذج جرى 

اختيارها وهي:  "لوليتا" فالديمير نابوكوف، 

و"دون  األعرج،  لواسيني  لوليتا"  "أصابع  مع 

"هنا  مع  ثربانتس،  دي  مليغيل  كيشوت" 

الوردة" ألمجد ناصر، و"فرنكشتاين" ماري 

ألحمد  بغداد"  في  "فرنكشتاين  مع  شيلي 

سعداوي. 

ال يغيب عن البال أن هذا التناص، أو املشابهة 

استعارة  فيهما  تتوارى  العاملي،  األدب  مع 

إبان  ملعت  التي  تلك  األصل،  من  األضواء 

األميركي  وضعها  التي  فاملفارقة  صدورها. 

في  ناباكوف"  "فالديمير  روسي  أصل  من 

العمل   ،1955 عام  الصادر  "لوليتا"  نصه 

الذي تم تجسيده في املسرح والسينما، رغم 

الرفض والضجة اللذين أثيرا حوله حينها، 

في  لرجل  املرضي  التعلق  لحالة  نظرا 

خمسينيات عمره بمراهقة يافعة، والهوس 

الذي شغله بتفاصيلها وتكوينها، واألحابيل 

جواره،  إلى  يبقيها  كي  اختلقها  التي 

وجود  وعدم  وبراءتها  طفولتها   
ً
مستغال

األخالقي  البعد  ونشاز  سواه،  لها  معيل 

لهذا الفعل، ما جعلنا نرجع  أسبابه ونحلل 

ما وراء السلوك غير الطبيعي إلى الذاكرة  

حيث  أعماقه،  في  استقرت  التي  البعيدة 

بهذا  لفتاة  األول  بعشقه  الوعيه  ارتبط 

العمر من أيام شبابه، الذي بقي يلح عليه 

ويحرك أعماقه رغم تقدمه في السن. هذه 

رواية  في  مماثل  تعلق  يقابلها  لم  الفكرة 

الصادرة  لوليتا"  "أصابع  األعرج  واسيني 

والتوزيع  للنشر  اآلداب  دار  2014عن  عام 

"طوق  صاحب  حرص  فقد  ببيروت.  

الياسمني" أن تكون لوليتا بطلته أكبر عمرًا 

من نظيرتها لدى نابوكوف، وهي إلى ذلك 

الكاتب  العمل، أي  متعلقة اإلحساس ببطل 

املشهور ذي التجربة األدبية العريضة رغم 

النرجسية  يرضي  ما  بينهما،  العمر  فارق 

متوازنة،  عشقية  حالة  إذن  فهي  الذكورية. 

مقتبل  في  صبية  كونها  من  الرغم  وعلى 

لروايات  نهمة  وقارئة  مثقفة  لكنها  العمر، 

البطل الكاتب. وبالتالي فإن العالقة خالية 

من االستغاللني: العاطفي والجنسي، حتى 

وإن كانت غير مرغوب بها في العام. وهذا 

صفة  األمر  أفقد  الطرفني  من  القبول 

رأيناهما  اللذين  االنسجام  وعدم  الغرابة 

أشعلت  التي  الرواية  ناباكوف،  لوليتا  عند 

الرأي العام ضدها بني مؤيد ومعارض.

 أما اشتغال األردني أمجد ناصر في روايته 

"هنا الوردة"، الصادرة عن دار اآلداب لعام 

2017على التوازي مع رائعة ميغيل ثربانتس 

"دون  باسم  عامليًا  املعروفة  كيشوت"،  "دون 

مغاير  بنسج  االشتغال  كان  كيخوته"، 

العمل  حمل  وإن  مباشرة،  غير  وبصورة 

فبطله،  نواحيه،  بعض  في  مقاربًا  معنى 

في  ويتأبطها  ثربانتس  رواية  يحمل  الذي 

رواحه ومجيئه، تحمل قصته معنى مضمرًا 

حركته  تعترض  التي  األحوال  تشابه  في 

من  تاريخ  بعد  موطنه  عن  النفي  رحلة  في 

مقارعة السلطات امللكية الحاكمة وفق نمط 

السياسي  العمل  في  الكالسيكي  الثوري 

التغيير الذي ساد في زمن  السري وطموح 

في  مآله  ليكون  مصيره  ينحدر  الذي  ما، 

والعارية؛  املتغولة  القوة  عالم  اليوم؛  عالم 

في  يقينه  ويغلب  والفشل،  السقوط  إلى 

قرارة نفسه بأنه مهزوم ال محالة في خضم 

ذلك التيار الذي يجرفه. مع ذلك يستمر في 

طريقه بمقارعة طواحني الهواء كفكرة برع 

ثربانتس في دون كيشوت بتخليد رمزيتها. 

لكن صاحب "حيث ال تسقط األمطار" ترك 

لنا األلم املمض نتيجة انعدام فسحة األمل 

عند بطله وجسده الواقف على تخوم البالد 

تنزع  التي  املوجوعة  روحه  بني  مشطورًا 

يحاول  الذي  وجسده  ملوطنه،  الرجوع  إلى 

الهروب منه، بينما يستمر ميغيل ثربانتس 

يشغل  الذي  السخرية  بخيط  وصلنا  في 

وصل  حتى  امتد  الذي  كله،  العمل  مساحة 

استعارة  كانت  لذا  الحالي.   عصرنا  الى 

تعمد  ال  ومخالفة  ورمزية  مضمرة  ناصر 

التطابق إال في تعالق املعنى بعبثية النضال 

معاييره  اختلطت  الذي  الزمن  هذا  في 

وخصومه وأدواته.

فرنكشتاين في بغداد

أما أحمد سعداوي في روايته "فرنكشتاين 

في بغداد"، التي حازت على جائزة البوكر 

استعار  فقد    ،2014 لعام  العربية  للرواية 

من رواية "فرنكشتاين" ملاري شيلي عنوانها 

وزاد عليه بمحلية التسمية في املكان الذي 

بغداد"،  في  "فرنكشتاين  فكانت  يقصده، 

تشكل  الذي  املشّوه  املسخ  الكائن  ذلك 

ومسببات  الضحايا،  أشالء  تجميع  من 

مشوهًا،  كائنًا  تخلق  اإلنساني  التشوه  هذا 

جثث  على  وينمو  يتغذى  ومضمونًا،   
ً
شكال

الضحايا كي يستمر بالحياة. وهنا املفارقة، 

إذ أن الضحية تطلب املزيد من الضحايا، 

وهذا املخلوق يرتد على من صنعوه باملزيد 

من القتل واملوت، بمحاكاة فكرة شيلي، إذ 

واالنتهاك  باالنتقام  يرتد  املخلوق  ذلك  أن 

واألذية على خالقه ذاته وعلى من أوجده، 

مطاردًا إياه بال هوادة حتى يؤرق مضجعه 

– تشير  شيلي  كانت  وفيما  وجوده.  ويشل 

بقصديتها- إلى تورية محنة من يتجرأ على 

سعداوي  فإن  الخلق،  بفعل  اإلله  محاكاة 

تسببوا  من  أن  للشك  يدعو  ال  بما  يصرح 

وأنظمة  دول  من  الضحايا  جحافل  بخلق 

من  على  املخلوق  وسيتمرد  عليهم،  سترتد 

املرعبة،  والدموية  العنف  بذات  أوجدوه 

إلى  تقود  والجريمة  العنف  يولد  فالعنف 

جرائم أخرى.

التالقح الثقافي

العاملية  اآلداب  من  االقتراب  هذا  في  لعل 

سعي إليصال همومنا ومشكالت واقعنا إلى 

العالم بمحاكاة أعماله، أو اقتباس فكرتها، 

أو النسج على منوالها، ولكل أسلوبه طبعًا. 

أو ربما هو نوع من التناص وفق رأي روالن 

ما  إذ  باملطلق"،  أصيل  نص  من  "ما  بارت 

من كالم إال ويبنى على كالم سابق له، وما 

من حكاية إال وتظهر آثارها في من سبقها، 

شفاهية كانت أم تدوينية، كنوع من التبادل 

والتالقح الثقافي بني األمم، فنصوص ألف 

تستقي  األجنبية  اآلداب  مازالت  وليلة  ليلة 

الزمن  لغاية  روافدها  من  وتنهل  منها 

الحاضر، وال أحد يغفل عن استفادة دانتي 

اإللهية"  "الكوميديا  ملحمته  في  أليغييري 

املعري،  العالء  ألبي  الغفران"  "رسالة  من 

إذ أن الذاكرة اإلنسانية تحتفظ في جعبتها 

من  ينهل  والكل  مجتمعة،  الشعوب  بإرث 

ينبوعها الثري املستمر والدفاق. 

ما من نتاج فكري، أو أدبي، ينمو بشكل منفصل أو أحادي،  وقل أن ينجو من آثار مبدعني 
ومفكرين أوائل ورواد سبقوه في التطرق لنص، أو فكرة، أو مشهد، أو تصور ما يقارب، أو يشابه، 

أو يمت بصلة أو رابطة، ملا يقدمونه أو يبدعون فيه في وقت الحق. األمر الذي يتموج بني 
التأثر إلى االقتباس، أو التناص، أو االستعارة،  أو نسج على نسج. درج ذلك في معارضة القصائد 

الشهيرة واملعلقات في الشكل واملضمون حسب رؤية كل شاعر وأسلوبه. 

دعد ديب
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ــي  ــي صنعت بنفس صنعت بنفس
لوني الغنائي   لوني الغنائي   

مؤتمرًا  الحفل-  -قبل  املدفعي  عقد 

الشبكة  "مجلة  حضرته  صحفيًا 

مسيرته  عن  فيه  تحدث  العراقية" 

في  الفنية  املحطات  وأهم  الغنائية 

حياته.

أن  الخارج-  في  -املقيم  املدفعي  وأكد 

معبرًا  يومًا،"  باله  عن  تغب  لم  "بغداد 

عن أهمية إقامة حفله فيها، الذي شهد 

حضورًا شبابيًا كشف عنه حجز بطاقات 

إقامة  "أهمية  الى  الفتًا  الحفل،  حضور 

الحفل في املسرح الوطني، ملا يمثله هذا 

كل  قلب  في  مكانة  من  الرائع  الصرح 

فنان."

ولع ببغداد وأهلها

املدفعي،  محمد  تحدث  املؤتمر،  خالل 

الى  مشيرًا  املدفعي،  إلهام  الفنان  نجل 

أن  مؤكدًا  وأهلها،  ببغداد  والده  ولع 

على  قائمة  والده  الى  بالنسبة  الحياة 

الفن.

لم  والده  أن  محمد  وذكر   

أكثر  في  حتى  الفن  يترك 

قتامة،  العالم  أيام 

ومنها أيام الحجر 

بسبب  األولى 

كورونا،  وباء 

الفنان  أقام  إذ 

املدفعي  إلهام 

من  عددًا 

ت  لحفال ا

بدون  "أوالين" 

جمهور، فقط إليصال رسالته الفنية.

 الفنان إلهام املدفعي ظاهرة فنية 
ّ

ويعد

قرن  نصف  استمر  كبيرًا   
ً
جدال أحدثت 

سرعان  لكنها  الغنائية،  الساحة  في 

ماتبلورت الى مشروع فني صار له أتباع 

ومجددون.

في  الفرح  بإدخال  املدفعي  نجح  وقد 

عرفت  ما  غالبًا  التي  العراقية  األغنية 

الحزن  يأخذ  التي  واملقامات  باملواويل 

مساحة واسعة فيها.

فنان فطري

وقال املدفعي، املولود في األعظمية عام 

بنفسه  تعلم  فطري،  "فنان  إنه   ،1942

املوسيقية،  اآلالت  على  والغناء  العزف 

يشارك  أن  دون  والغربية،  العربية 

اعتمد  إنه  بل  تعليمية،  دورات  أية  في 

العراقي  الفلكلور  بني  املزواجة  على 

اللهجة  باستخدام  الغربية،  واملوسيقى 

واجه  أنه  وأضاف  املميزة."  البغدادية 

احترافه  بداية  في  شديدة  معارضة 

إقناع  في  صعوبات  واجه  كما  الغناء، 

أغنياته،  ببث  التلفزيون  في  املسؤولني 

التي  األغنيات  من  كبير  عدد  رفض  إذ 

قدمها في بداية مسيرته الفنية.

يريدون  كانوا  "البعض  أن  الى  وأشار 

تجديد،  دون  السائد  بالغناء  االحتفاظ 

األغنية  فقدان  من  خوفهم  عن  وعبروا 

لم  لكنني  حينذاك.  لهويتها  العراقية 

الفن  عن  مدافعًا  بقيت  بل  أستسلم، 

حتى  أحدًا،  فيه  أقلد  ولم  صنعته  الذي 

مثل الفنان إلهام املدفعي ظاهرة فنية فريدة في الغناء العراقي، فقد تميز  بمزج اآلالت 
الغربية بالغناء الشرقي. وبعد انقطاع طويل، عاد الى بغداد ليعتلي خشبة املسرح 
الوطني في حفل شهد حضورًا شبابيًا الفتًا قدم فيه املدفعي مجموعة من أغنياته 

الشهيرة التي المست مشاعر الجمهور الذي تفاعل معها، ومن بينها أغنيتا "خطار" و"أشقر 
بشامة".

آية منصور
تصوير/ يوسف مهدي

المدفعي:
إلهام

أضاء ليل بغداد بأغنيات 
من فلكلورها 
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أصبح لي محبون وجمهور وفي."

الشباب أول من حجز للحفل

كان  أنه  املدفعي  محمد  نجله  ذكر  فيما 

أن  علم  حينما  والحماس  التأثر  شديد 

الوطني  املسرح  الحجوزات لحفل  أغلب 

كان  أنه  مؤكدًا  الشباب،  قبل  من  كانت 

يعتقد أن الجيل الكبير نسبيًا، هو فقط 

من سيحضر الحفل، لكن الجيل الجديد 

كان له رأي آخر، مستدركًا "على الرغم 

سنوات  منذ  العراق  تركت  أنني  من 

طوال، ولم أعمل كثيرًا على الحضور في 

بجمهوري،  االجتماعي  التواصل  وسائل 

في  املتواصلة  بحفالتي  انشغالي  بسبب 

عدد من العواصم واملدن األوربية."

الجوية وإلهام

عالم  الى  املدفعي،  الفنان  وتطرق 

له،  وعاشقًا  محبًا  لكونه  الرياضة 

في  كبيرًا  تأثيرًا  للرياضة  أن  موضحًا 

وقوفه على املسارح، مشيرًا الى أنه من 

ومانشستر  محليًا،  الجوية  نادي  عشاق 

الرياضة  يحب  فهو  أوروبيًا،  سيتي 

اللعب، مبينًا  كثيرًا ويقضي ساعات في 

في  القدم  كرة  لعبة  يمارس  كان  أنه 

عن  "غبت  مضيفًا  اغترابه،  قبل  بغداد 

منها،  بد  ال  العودة  لكن  مجبرًا،  بغداد 

وناسها  بتراثها  الساحرة  املدينة  فهي 

وعمرانها."

الغناء العراقي الفرح

العراقي  الفلكلورين  بني  الفرق  وبشأن 

هناك  أن  املدفعي  أوضح   ، واألردني 

تأريخ  له  فاألول  بينهما..  كبيرًا  اختالفًا 

قديم وراسخ بالرغم من مروره بظروف 

صعبة، لكنه يشترك مع الفلكلور األردني 

الصحراء  "تجمعنا  البدوي  بالغناء 

املمتدة بني األردن والعراق، اللذين كانا 

من  فكثير   ،1924 عام  حتى  واحدًا  بلدًا 

األغاني يؤديها البدو الرحل، وينقلونها، 

الى أن ضاعت نسبة أية أغنية ألي بلد؛ 

بسبب غياب التوثيق".

"الفلكلور يعطي صورة حقيقية  أن  وأكد 

عن املجتمعات، ويعرف بهويتها وطريقة 

سنني  "يعيش  أنه  ويكمل  سكانها."  عيش 

األغنية  وأن  نفسها،  األغاني  مع  طوال 

في داخله تتطور مرات عدة، لكنه يغنيها 

كل مرة بلحن وشكل مختلفني."

 يكمل املدفعي حديثه للحضور في املؤتمر 

النخل(،  )فوك  بأغنية  "بدأ  إنه  ويقول 

من  تلقيها  أسلوب  في  عليها  املختلف 

تتغير،  فاألجيال  املتعاقبة،  األجيال  قبل 

وبالتالي البد من إجراء ثالثة الى أربعة 

الواحدة،  األغنية  على  أحيانًا  تطورات 

فهم  من  التقرب  أواصل  زلت  ما  وأنا 

على  مستمرة  تغييرات  وأعمل  األجيال 

اللحن  أصل  على  اإلبقاء  مع  األغنية 

والكالم."

  األغنية العراقية 

"بفضل  بالقول:  حديثه  املدفعي  وختم 

األغنية العراقية استطعت أن أعتلي أهم 

من  أنجزته  ما  وأقدم  العاملية  املسارح 

على  رده  خالل  نافيًا  وموسيقى."  أغان 

أحد األسئلة أن تكون هذه حفلته األخيرة 

نشر  محاولته  على  مشددًا  العراق،  في 

الحب والفرح أينما حل وفي أي مكان.
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ذاكرة المستقبل 

في لحظة من صباح، 
مضت عليه أربعون سنة، 

بعد الضحى بقليل، 
كان صدى الخطوات 
في قصر"الحصن"... 

يخاطبني:
ما بعد "الُجبيل" سوق 

العرصة، ثم سكيك األبناء 
الذين كبروا اليوم، وبعدها 

نتذكر "فريج الشيوخ": 
تلك هي الشارقة في تلك 

األيام البعيدة، أما اليوم 
فثمة قمر في الظهيرة.

وكما كان يحدث، قبل أربعني سنة، طوينا املقاعد، وِعجنا، على طريقة أبي نّواس، على املطعم 

ولم  عليها  الزمن  أكل  "تاوة"  على  ُمطيبًا  وخبزًا  باقالء  ابتعنا  الحيرة:  ألطالل  املقابل  الصغير، 

يشرب، وتزودنا بماء، ولم ننس التمر واللنب: كنا مثل عاشقني في الساعات األولى من يومهما 

األول.

قالت صاحبة عمري:

نا نستظل بفّيْ نخلتنا األثيرة."
ّ
ـــ "خل

ـــ "أتدرين.. أظن أنها اآلن تتذكر تلك األيام والليالي، حني كانت البحيرة هي الشمس والهواء." 

وقالت صاحبة عمري: "ال تنَس كتابك."

تناولت كتاَب "الشيخ األبيض"، ثم غادرنا إلى مشهد يتشكل من متاحف الشجر والبحر والسماء. 

غباش،  غانم  هو  ها  البحيرة:  مياه  تحت  من  يقومون  رأيتهم  أخرى،  بعد  وصورة  فشيئًا،  شيئًا، 

وذاك هو أحمد املدني، بعده سلطان العويس، ثم صقر الرشود، قيس السامرائي وإبراهيم جالل. 

ت على أكتافهم. وخلفهم احتشد أصحاب أسماء، والكل ينظر إلى أعلى، فلكأن رؤوسهم ُصبَّ

 سمعت رفيقة عمري تخاطبني :

ـــ"أراك سافرت بعيدًا!" 

قلت: "أنا قرب املاء." 

وغير بعيد عن املاء، حيث النوارُس اهتبلت خجل الشمس في ذلك الصباح، فاصطفت على إفريز 

الكورنيش، شاهدت حبيب الصايغ، وأحمد راشد ثاني، وسلمى مطر سيف، ومريم جمعة فرج، 

وناصر الظاهري، وأمينة بوشهاب، وعائشة عبد الله، وعبد اإلله عبد القادر، وهيثم الخواجة، 

ورعد عبد الجليل، ومحمد دياب، وعلي أبو الريش، وفالح حنظل، وكريم معتوق، وصالحة غباش، 

وأحمد الجسمي، وعبد القادر الريس، ومحمد املر، وجمعة الفيروز .. !

عكاظ  باتجاه  الشتاء،  غيوم  مثل  سعيدة،  قافلة  في  أصحابها،  تصطحب  األسماء  وأخذت   ...

الكتاب، بينما كانت تزدحم رؤوس األفكار في رأس الخيمة، ويبني "الفن السابع" أساساته في 

دبي، وتستعد العاصمة لالحتفاء بالكتاب بعد أشهر معدودات.

قالت رفقية عمري: 

ـــ "سندعوه ملرافقتنا، مساء، إلى جناح معرض الكتاب."

؟
ْ

قلت: َمن

وأشارت الى البدر الذي يتوسط املساء، حيث النهار أبيض، والشمس ترافقه على مجلسنا.

رويدًا، رويدًا، نزل القمر، وخاض في املاء، ثم صافحنا.. وأخذت أقرأ ما كتبه الشريف الرضي، 

وهو يمر على بغداد في قصيدته الرائعة في شأن بغداد:
ُ

َحها ِبغاَرِتِه الَجليد خنى َعليها ... َوَصبَّ
َ
د أ

َ
رى َبغداَد ق

َ
أ

َطت َعنها الُجلوُد!
ِّ

ش
ُ
واٍء ك

َ
ها ِقالٌص...  ن رى َمعامِلِ

ُ
 ذ

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

جمعة الالمي

“حدقت إلى القمر، فتعثرت”
)غراهام فولر ـــ مؤلف أميركي(
 

ما بين بغداد والشارقة!
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أيام الشهر الفضيل لها من الراحة الشيء الكبير، باعتباره 

الدرامية  األعمال  ومتابعة  املائدة  حول  األسرة  ملتقى 

الحال  أن  إال  والشغف.  املتعة  من  جانب  في  التلفزيونية، 

يحتوي  آخر  أو  املستوى،  دون  عمل  وجود  مع  أحيانًا  يفلت 

مشاهد  وأحيانًا  والتصور،  األدب  حدود  خارج  حوار  على 

بموضوعة  يتعلق  عندما  يختلف  األمر  لكن  الئقة.  غير 

الفعل،  وردود  االستذكار  حد  عند  ينتهي  ال  فهو  تاريخية، 

)العاصوف(  مسلسل  حلقات  من  حلقة  في  حدث  كما 

يتغنى  ظل  مجتمع  لدى  املسلمات  تهتز  إذ  الثالث،  بجزئه 

 بما يسمى )املقاومة الكويتية( للغزو الصدامي.
ً
طويال

تشدك  إذ  الذات،  مع  ومشاورة  توقف  الى  نحتاج  وهنا 

الصدامي  الغزو  تفاصيل  تظهر  التي  واللقطات  الصور 

قلب  ظهر  عن  حفظناها  التي   ،1990 العام  في  للكويت 

لبشاعة مآسيها.

مذيع  يظهر  حني  املرحلة  تلك  الى  املسلسل  يتطرق   

تذكر(،  كويتية  مقاومة  أية  وبال  االجتياح  )بداية  يؤكد 

كثيرًا  تحدثوا  الذين  الكويتيني  غضب  أثار  الذي  األمر 

وبينما  عراقيني.  ضباط  لسان  وعلى  مقاومة،  وجود  عن 

والشتائم  اللعنات  بصب  سواه  مثل  العمل  هذا  يستمر 

حال  وبمقارنة  اللقطات،  إحدى  في  شخوصه  لسان  على 

من  ينتهي  ال  كم  الى  ينظرون  وهم  باألملان  العراقيني 

النازيني في أولوية األعمال  األفالم الهوليودية التي تضع 

الثانية،  العاملية  الحرب  أحداث  على  تمر  التي  التأريخية 

تسويقي  استهالك  عملية  بأنه  األمر  الى  األملان  ينظر  إذ 

ملواضيع مستنفدة من قبل املؤلفني الحريصني على الربح 

والتميز  املغايرة  من  لها  ومؤلفات  بكتابات  الدفع  قبل 

الشيء الكثير.

 االحتالل الصدامي
االحتالل  محور  تناولت  التي  األعمال  جملة  الى  وبالعودة 

الصدامي للكويت في الثاني من آب من العام 1990، التي 

أيام من تحرير  التي عرضت بعد  تنوعت بني املسرحيات 

من  العرب(  )سيف  الكوميدية  املسرحية  ومنها  الكويت، 

الى  باالضافة  الرضا،  عبد  الحسني  عبد  الراحل  بطولة 

الكاسيت  ذلك  يتناولون  العراقيون  كان  فقد  الفهد،  حياة 

ينكل  باعتباره  واإلعدام،  االعتقال  من  خوفًا  سري  بشكل 

هذا  تناولت  درامية  أعمال  الى  لنصل  صدام،  باملجرم 

النهار(  )وطن  الليل  ساهر  مسلسل  ومنها  املهم،  التاريخ 

الذي تحدث في تفاصيله عن املقاومة الكويتية. باإلضافة 

الى مسلسل )جرح السنني( الذي يتحدث عن أسرة كويتية 

تفقد ابنها الضابط في الجيش بعد التحاقه بالواجب إثر 

كل  )في  مسلسل  الى  لنصل  للكويت،  الصدامي  االحتالل 

زمان ومكان(، وفي حلقة كانت باسم  )خيانة اغسطس(، 

عبدلله  سعاد  الفنانة  زوج  خيانة  بني  الكاتب  يربط  إذ 

واالحتالل  للكويت  العراق  خيانة  مع  عليها  والزواج  لها 

مثل  أعمال  جملة  الى  باإلضافة  ألراضيه.  الصدامي 

 ، أقبلت(  يوم  )إقبال  ومسلسل  عالية(  )سما  مسلسل 

للمثل  الحمام(  )سرب  وفلم  السنني(،  )جرح  ومسلسل 

داوود حسني.

كثافة في الطرح
الى  الكويت  غزو  موضوعة  تناولت  التي  األعمال  تقودنا 

الفترات  قرب  رغم  الطرح  في  التكثيف  عن  التساؤل 

الزمنية، يضاف إليها َجلد العراقي الذي الحول وال قوة له 

في هذه الحرب اللعينة التي فرضت عليه من قبل النظام 

األعمال  تلك  من  أيًا  مشاهدته  عند  لذاته  جلده  املقبور، 

التي تنكأ جراح املاضي بالرغم من التقارب الذي حصل 

في السنوات التي تلت العام 2003، والصفحة الدبلوماسية 

التي  القطيعة  أطالل  على  جديد  من  فتحت  التي  العريقة 

دامت 13 سنة .

نقطة  بات  الذي  الحدث  كحال  قائمًا،  يبقى  هنا  سؤالنا 

العراقي مالمًا  يبقى  الى متى  إعادة في مختلف األعمال: 

املقبور  للنظام  معارضًا  كان  إنه  بل  ثمنها،  ويدفع  بجناية 

على  قمعت  التي  بصمودها،  املعروفة  بانتفاضته  ليقوم 

والسيما  اإلجابة،  ينتظر  سؤال  املقبور.  البعثي  النظام  يد 

أو  بعد وفاء العراق لكل ماهو متعلق بذمته، إن كان ماديًا 

معنويًا، والتقارب العراقي الكويتي على مختلف املستويات 

الدبلوماسية والثقافية والرياضية وحتى األمنية .

يفند أكذوبة المقاومة الكويتية 
لغزو صدام!  

العاصوف..

أثار املسلسل السعودي )العاصوف( -في جزئه الثالث- الكويتيني بعد 
أن تطرقت إحدى حلقاته الى عدم وجود مقاومة لغزو الكويت. وهو 
أمر تحدثت عنه وهولته العديد من األعمال الدرامية التي تناولت 

موضوعة احتالل الكويت.

سنان باسم

مسلسل
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ذر يعتها التراحم..  
وحقيقتها "اإلهانة"    

االستعانة  إلى  الفضائيات  تلجأ  لذلك 

بالفيسبوك واليوتيوب للترويج لها، ألنها 

لم تصل إلى الجمهور من خالل الشاشة،  

وهذا اعتراف بالفشل في الالوعي. 

أما عن نسب املشاهدة، التي يتباهى بها 

شيئًا،  تعني  ال  فهي  الفضائيات،  مدراء 

ومستمر  جاٍر  بحث  الى  تخضع  ألنها 

فهي  يوميًا،  القنوات  كل  على  يمر 

واحدة  لدقيقة  البرنامج  متابعة  بمجرد 

مقياسًا،  ليس  وهذا  مشاهدة،  تسجل 

الفضاء  بني  ويتنقل  يبحث  املشاهد  ألن 

الواسع ليختار .

املشاهد..  رأي  فهو  الحقيقي  املعيار  أما 

أو  استبيانًا  ما  فضائية  أجرت  فهل 

لعدد  مصورًا،  وليس  مكتوبًا،  استطالعًا 

محدد من جمهورها؟ 

الشاشة  أن  يعلمون  الشأن  أصحاب 

هذه  مثل  إنتاج  فإن  لذا  للمال،  محرقة 

، ال يجذب املعلن، 
ً
البرامج، املهملة أصال

خسارة  وهي  متعة،  أو  رسالة  بال  ألنها 

على   
ً
أصال سلبية  ونتائجها  مؤكدة، 

القناة، فهي تقلل من رصانتها تدريجيا 

وتبعد املشاهدين عنها. 

املسابقة الجوالة 

في  رغبنا  إن  ومتشعب  واسع  املوضوع 

لنصل  هنا  سنتحدث  لكننا  تشريحه، 

الجوالة  املسابقات  برامج  صنف  إلى 

بعض  عليها  سجلنا  التي  الهدايا  وتوزيع 

هذه  كل  أن  من  فبالرغم  املالحظات، 

البرامج تندرج تحت مسمًى واحد، لكنها 

تختلف في املعالجة الدراماتيكية لألداء 

في  خارجه،  أو  الستوديو  داخل  الفعلي 

سنسلط  ما  وهذا  فقيرة.  او  شعبية  بيئة 

يستفيد  أن  ونأمل  افنا، 
ّ

كش ضوء  عليه 

منها ذوو الشأن من املهنيني. 

املتصدق والفقير                          

فيها  توزع  برامج،  في  املقدم  يحاول 

بدور  يظهر  أن  الفقراء،  بني  الهدايا 

عن  بالسؤال  الفقير  على  ق 
ّ

املتصد

باسم  عليه  ليمن  وحاجته،  معيشته 

الجو  يلطف  أو  يفّعل  أن  أراد  وإن  قناته، 

 ساذجًا جدًا يلّمح من 
ً
يطرح عليه سؤاال

الفقير،  مساعدة  هو  الغرض  أن  خالله 

أن  انطباعًا  يعطي  اآلخر  الجانب  ومن 

أو  عديمها،  أو  الثقافة،  متدني  املشارك 

انتقاص  وهذا  جسديًا،  أو  فكريًا  معاق 

من إنسانيته.

 إن األداء املثالي يجب أن يكون بالحفاظ 

على كرامة اإلنسان، مهما كان مستواه، 

بسؤال يستطيع اإلجابة عليه، من حياته 

وليس  يقدمها،  منه  فقرة  أو  اليومية، 

يشعر  لكي  أدب،  أو  علم  من  شرطًا 

باستحقاقه في نيل الجائزة عن إجابته، 

وأنها ليست صدقة أو ترحمًا من القناة 

بدون مقابل. 

أداء مفتعل

فيهما،  املبالغ  املفتعالن،  واألداء  البكاء 

هما نوع من الرياء، فحتى لو كانا صادقني 

يجب أن يعالج املشهد مونتاجيًا، للتقليل 

من حدته بشكل يخفف من وطأة املشهد، 

صوري  مؤثر  أو  موسيقى،  باستخدام 

بالتسريع، أما ما نشاهده فهو استخدام 

العواطف  الستجداء  حزينة  موسيقى 

يقلل من  والدموع من املشاهدين، وهذا 

الخبير  عند  واملوثوقية  املصداقية  نسبة 

واملختص، نعم، تفعل هذه البرامج فعلها 

باألخير  لكنها  البسيط،  املشاهد  عند 

قافزة  لها،  وتسّوق  فقط  القناة  تخدم 

على كرامة الفقير . 

استغالل الحاجة

من جانب املشارك الفقير، فإنه بالتأكيد 

أو الجائزة )الصدقة  لن يرفض الهدية 

لتقبلها  مضطر  فهو  فحواها(،  في 

 
ً
استغالال  

ّ
ُيَعد ما  كرامته،  حساب  على 

لحاجته، فلن نتوقع منه أن يرفضها، وال 

بموزاييك،  وجهه  بتغطية  الطلب  حتى 

هذه  يجهل  ألنه  شابه،  ما  أو  تعتيم،  أو 

بتنفيذ  البرامج  أحد  بادر  فلو  التقانات، 

ذلك اإلجراء الفني كان قد كسب احترام 

الجمهور بشكل كبير .. هذا بالحقيقة هو 

معيار الشرف املهني والضمير اإلنساني 

يفقد  فسوف  اإلعالم  فقده  إن  الذي 

مهنيته. 

إحدى  تطرح  الخامسة،  نسخته  في 

ألحد  خيريًا  برنامجًا  الفضائيات 

معه،  تفاعلنا  كلنا  امللثمني،  الشباب 

بني  مساعدات  يوزع  وهو  ومازلنا، 

مختلفة،  بلدان  في  وفقراء  محتاجني 

الجوانب  مكتمل  أنه  املشاهد  يظن  قد 

فاضحًا  قصورًا  هناك  لكن  إنسانيًا، 

باملقابل.

اسئلة       

السؤال الذي يطرح نفسه: هناك برامج 

تغطي وجه املقدم فقط، فلماذا لم تغطِّ 

الفقرة،  الى   
ً
قليال لنرجع  املحتاج؟  وجه 

البرنامج  إنسانية  لنقيس  ونطبقها 

عزيزي  برأيك  املثالية،  من  قربه  ومدى 

ماذا   100 من  درجة  منحته  إذا  القارئ 

يعرض  بما  تقارنه  ال  أن  على  ستعطيه؟ 

في الفضائيات العراقية.

البرامج  هذه  في  نستمر  أن  أردنا  إن 

إليصال رسالة الرحمة والتراحم فيمكن 

 
ً
فمثال  ،

ً
قليال السيناريو  في  نحّور  أن 

أن  بالجائزة  الفائز  من  املقدم  يطلب 

أو بعيد  يتقاسمها مع محتاج آخر قريب 

إلى  الكاميرا  وتنتقل  لها،  بحاجته  يعلم 

للمبادر  الثاني لتصوير ردة فعله وشكره 

على  سنحصل  وبذلك  املبلغ،  بتقاسم 

دموع  بدون  وإنساني  وجميل  مميز  أداء 

خير  بذرة  زرعنا  قد  ونكون  حزن،  وال 

علني غير معرض للنقد .

جانب إيجابي

ثمة جانب إيجابي في مثل هذه البرامج، 

املساعدة  تقديم  على  التشجيع  هو 

األخطاء  بتجاوز  لكن  واملحتاج،  للفقير 

هذه  فظاهر  دراية،  بدون  أو  املقصودة، 

بالتراحم،  الله  الى  التقرب  البرامج 

باختالف  تختلف  لغايات  وباطنها 

الجهات املمولة. 

ما إن يهل شهر رمضان، حتى ينهمر سيل البرامج املنوعة على  معظم الشاشات، التي 
يصنف أغلبها مهنيًا ضمن برامج الحشو لغرض سد الفراغ فقط لسهولة إنتاجها. 

إذ تواجه موجات من السخرية واالنتقاد املجتمعية، لعل أقساها إهمال املشاهد لها، 
إياد السعيد    وباألخص الشريحة املتنورة فنيًا. 

برامج التصّدق العلني..

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya45 44

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya
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ضائقة مالية

مدير مديرية الدراما في شبكة اإلعالم 

أوضح  نادر،  وديع  املخرج  العراقي، 

"شبكة  أن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في 

االعالم العراقي كانت وستظل رائدة في 

أن  إال  العراق،  في  الدراما  إنتاج  مجال 

املديرية،  بها  تمر  التي  املالية  الضائقة 

املالية  التخصيصات  وجود  وعدم 

سنوات،  الست  يقارب  ما  منذ  الالزمة 

أثرا بشكل مباشر في إنتاج الشبكة على 

صعيد الدراما.  ومع هذا عملت املديرية 

من  مباشر  ودعم  استثنائية-  -وبجهود 

رئيس الشبكة ومجلس األمناء من خالل 

ميزانية  من  مستقطعة  مبالغ  توفير 

دراميني  عملني  أو  عمل  إلنتاج  الشبكة 

خالل السنة الواحدة، بعد فوجئنا بعدم 

أعمال  إلنتاج  مالية  تخصيصات  وجود 

شهر  خالل  تقديمها  يمكن  درامية 

رمضان من العام الحالي."

 دراما تليق باملجتمع                     

وبالتعاون  "املديرية،  أن  نادر  أضاف 

على  عملت  الشبكة،  إدارة  مع  والتنسيق 

الدراما  بواقع  للنهوض  خطة  وضع 

تليق  دراما  إنتاج  خالل  من  املحلية 

الواقع."  وتحاكي  العراقي  باملجتمع 

كاشفًا عن اختيار أربعة أعمال تلفزيونية 

انقضاء  بعد  بإنتاجها  املباشرة  ستجري 

املبارك،  رمضان  شهر  تلي  التي  العطلة 

أحدهما  كوميديان،  عمالن  بينها  من 

الى  إضافة  اجتماعي،  واآلخر  سياسي 

أن  الى  مشيرًا  آخرين.  دراميني  عملني 

األعمال التي سوف تنتج جرى اختيارها 

من  مقدمًا  نصًا   24 من  أكثر  بني  من 

قبل كتاب عراقيني معروفني، منها عمل 

"أقوى  عطوان  صباح  املعروف  للكاتب 

للكاتب  حرير"  "خيط  و  الحب"،  من 

للكاتبني  آخران  وعمالن  شبيب،  باسل 

جرى   وقد  قاسم.  ومحمد  وحيد  أحمد 

اختيار هذه النصوص بعد عملية فحص 

وتمحيص من قبل اللجان املختصة بهذا 

الشأن. الفتًا الى أن الشبكة لها معاييرها 

إلنتاج  وضعها  جرى  التي  الخاصة 

النصوص  تلك  اختيار  ويكون  الدراما، 

بموجبها.

املنتج املنفذ                          

القنوات  "غالبية  أن  الى  نادر  ولفت 

بشكل  تعتمد  الرسمية  غير  املحلية 

لرصد  املنفذ  املنتج  على  وكامل  أساسي 

خالل  تقدم  محلية   دراما  إلنتاج  أموال 

غالبية  أن  إال  املبارك،  رمضان  شهر 

املسلسالت التي تنتج تكون بدون رقيب، 

بمراقبة  املختصة  اللجان  متابعة  وبدون 

وتدقيق األعمال الدرامية املنتجة محليًا، 

األعمال  تلك  غالبية  أن  نرى  فإننا  لذا 

املجتمع  أن  نعلم  ألننا  هابطة،  تكون 

الدراما،  من  نوع  أي  يتقبل  ال  العراقي 

يحاكي  ما  او  واقعه،  منها  يالمس  ما  إال 

حياته اليومية. وعلى 

ذلك  من  الرغم 

تلك  حرص  فإن 

–مشكورة-  القنوات 

على اإلنتاج املستمر 

يعد  املحلية  للدراما 

لها،  يحسب  إنجازًا 

في  نطمح  أننا  إال 

بمستوى  االرتقاء 

العراقية  الدراما 

للوصول الى مستوى 

الدراما العربية. "

تاريخ مشرف                               

الى  نادر  أشار  كما 

املشرف  التاريخ 

به  تفخر  الذي 

العراقية،  الدراما 

العربية،  املنطقة  في  رائدة  تعتبر  التي 

كبيرًا  رصيدًا  امتالكها  خالل  من 

والهادفة،  الرائعة  املسلسالت  من 

في  عالقًا  منها  الكثير  مازال  التي 

سبيل  -على  منها  املشاهدين،  أذهان 

"النسر  مسلسالت:   الحصر-  ال  الذكر 

و  الضالة"   "األماني  و  املدينة"  وعيون 

األعمال  من  وغيرها  "حفرالباطن".. 

شاشة  خالل  من  قدمت  التي  الكبيرة 

نفسه  الوقت  في  مناشدًا  العراقية، 

العون  يد  ملد  البالد  في  املسؤولني 

للمديرية ومساندتها والوقوف معها من 

الرامية  خططها  نجاح  على  العمل  أجل 

املحلية,  الدراما  بمستوى  االرتقاء  الى 

فنية  بمواهب  تزخر  البالد  أن  والسيما 

وجود  الى  إضافة  كبار،  ونجوم  كبيرة 

مخرجني وكتاب وفنيني مبدعني.

أعمال متميزة

أما مدير مسرح الرافدين، الفنان عمر 

لـ  حديث  في  شدد  فقد  الرحمن،  عبد 

-كفنان  حرصه  على  الشبكة"  "مجلة 

األعمال  في  املشاركة  على  عراقي- 

املتعة  تقدم  التي  والهادفة،  املميزة 

الثيمة  حيث  من  للمشاهد  والفائدة 

والنص والقيمة الفنية للمسلسل املقدم. 

الدور  ملساحة  يهتم  ال  أنه  الى  الفتًا 

بنوع  االهتمام  بقدر  فيه  يشارك  الذي 

الشخصية والرسالة اللني تقدمهما تلك 

الشخصية خالل العمل الدرامي. مشيرًا 

الى أن الفنان العراقي يعاني بشكل كبير 

من قلة األعمال املنتجة محليًا، والسبب 

يعود الى قلة الدعم املادي املقدم من قبل 

املؤسسات الحكومية املعنية بإنتاج دراما 

وإنتاجها  محتواها  في  تنافس  محلية 

والسيما  واإلقليمية،  العربية  الدراما 

نراه  وما  التاريخية،  الدراما  يخص  ما 

هذا  إلنتاج  وإقليمي  عربي  تسابق  من 

بطبيعته  يشد  الذي  الدراما،  من  النوع 

املشاهد ملتابعته بشغف، لذا فإن الجميع 

وحقيقية  جادة  وقفة  بالوقوف  مطالبون 

للدراما  املحلي  اإلنتاج  قطاع  ملساندة 

العراقية.

وقفة جادة

الفنانة آالء نجم أكدت لـ "مجلة الشبكة" 

أن جميع املعنيني بقطاع اإلنتاج الدرامي 

أداء  لتقييم  جادة  وقفة  الى  بحاجة 

اإلنتاج الدرامي املحلي، وإجراء مراجعة 

شاملة لتقييم ما يقدم وفق املعايير التي 

العراقية،  الدراما  وسيرة  تاريخ  تناسب 

هذه  إجراء  ضرورة  أحد  على  نخفي  ال 

املراجعة لتشخيص مكامن الخلل ووضع 

الحلول املناسبة لها، والسيما أننا نمتلك 

وفنانني  كبار  بكتاب  تتمثل  جبارة  طاقة 

عمالقة على أعلى املستويات من الحرفية 

مبدعني.  وفنيني  ومخرجني  واإلبداع، 

العناصر  هذه  جميع  استغالل  يجب  لذا 

وتوظيفها لصالح إنتاج دراما محلية تليق 

تنافس  والعربي،  العراقي  باملشاهدين 

املسلسالت املنتجة عربيًا وإقليميًا، لكن 

هو  املسلسالت  هذه  مثل  إنتاج  يعيق  ما 

الجانب املادي وجانب اإلنتاج، وكما يعلم 

من  هما  الجانبني  هذين  فإن  الجميع، 

أهم العناصر األساسية إلنتاج الدراما.

تجتمع العائالت خالل شهر رمضان  ملتابعة ما تقدمه الفضائيات 
ومحطات التلفاز من أعمال تاريخية ودرامية وبرامج ترفيهية 
تشد املشاهد ملتابعتها. وعلى ندرة األعمال العراقية، فقد شخص 
املعنيون واملشاهدون على السواء، تراجعًا في مستوى الدراما 
العراقية املقدمة خالل العام الحالي، ما دفع املشاهد العراقي الى 
متابعة القنوات العربية واألجنبية، التي حرصت على تقديم 
املسلسالت الدرامية والبرامج الترفيهية املختلفة التي حازت 
على إعجابه ومتابعته. 

طه حسين                       

شّح الدعم المالي يطيح 
بالدراما العراقية                 

أعمال هابطة وأخرى مؤدلجة                  

المخرج وديع نادرالمخرج وديع نادر

الفنانة آالء نجمالفنانة آالء نجم
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ـــن الشـــعر  ـــٌق بي ـــٌط رقي خي
والتشكيل

دولة  في  املقيمة  اإليطالية  الفنانة   

"كريستيانا  املتحدة  العربية  اإلمارات 

دي ماركي   Cristiana De Marchi "، من 

موضوع  على  اشتغلوا  الذين  الفنانني 

القديمة وتحويلها  التنقيب في الخامات 

جمعت  فقد  مؤثرة،  حديثة  أعمال  الى 

هذه الفنانة بني الشعر والفن التشكيلي، 

فكرية  نتاجات  من  قدمته  بما  وتميزت 

على  حاليًا  املقام  معرضها  في  مهمة، 

اإلمارات  دولة  في  للفنون  مرايا  قاعة 

تشكيلي  معرض  تحديدًا،  بالشارقة 

في   ..
ٌ

رقيق "خيٌط  عنوان  حمل  حديث 

رهافة الكلمات الهائمة." 

اقتباسات شعرية
هذا  عنوان  كريستيانا  الفنانة  اقتبست   

الشاعر  كتبها  قصيدة  من  املعرض 

 ،1955 عام  سيالن  بول  املبدع  األملاني 

التي جاءت كرّدة فعل على ويالت الحرب 

العاملية الثانية، إذ يستعني الشاعر بقّوة 

على  اإلنسان  قدرة  عن  للتعبير  الكلمة 

التعافي  وإمكان  سقوطه،  بعد  النهوض 

صورت  كما  وجوده،  هددت  تجربة  من 

في  وهي  البشرية  القدرات  القصيدة 

طريقها للتالشي كخيٍط رفيع يبلغ املدى، 

لتعود بكامل قوتها.

وجاء اعتماد املعرض على هذه القصيدة 

الشعرية املؤثرة نقطة انطالق تعالج من 

والعديد  والتدمير  البناء  مفهوم  خاللها 

من الفروق الدقيقة التي تعكس التفاعل 

بينهما.

القصيدة،  في  "خيط"،  كلمة  مثلت  كما 

بها  استعانت  التي  األساسية  املادة 

فقد  املعرض،  في  كريستيانا  الفنانة 

بألوان  الخيوط  من   
ً

مجموعة استعملت 

سطوٍح  على  متنوعة  وتقنيات  مختلفة 

عدة، ثنائية وثالثية األبعاد. 

من جهة أخرى، سعت الفنانة الى تقديم 

التطريز  تقنيات  في  مبتكرة  صياغات 

التقليدية باإلبرة، التي غالبًا ما ارتبطت 

على  القائمة  واملنزلية  النسوية  بالفنون 

الحرف اليدوية، فقد أرادت هذه الفنانة 

الكالسيكية  الخيوط  تقنية  تصوير 

ومتعددة  معاصرة  فنية  كوسيلة 

الالفت،  حضورها  لها  االستعماالت، 

طابعًا  املعرض  في  إبداعاتها  وعكست 

حديثًا يتميز بالبساطة وأحادية اللون.

إعادة انتاج
في  للمنتج  الثقافي  التحول  هو  هذا 

الحداثة،  بعد  ما  وفنون  املفاهيمي  الفن 

بسرعة  ويتسارع  ينمو  التشكيلي  فالفن 

املعلوماتية والتكنلوجيا، وقد لوحظ ذلك 

تنتج  التي  الحديثة  األعمال  خالل  من 

تبدو  التي  املعاصرين،  املبدعني  يد  على 

بعض  تجميع  طريق  عن  انتجت  وكأنها 

كشاشات  حياتنا،  في  املوجودة  األشياء 

آخر،  منتج  أي  او  الحواسيب  او  التلفاز 

وربطها بأجهزة او مكونات أخرى إلنتاج 

بقيم  مرتبطة  عصرية  بصرية  أعمال 

جمالية حسية سريعة التنفيذ.

الخامات،  إنتاج  إعادة  أن  في  شك  ال 

مهمة،  تشكيلية  أعمـال  الـى  وتحويلها 

يتطلبان من الفنان أن تكون لديه موهبة 

حقيقية، باإلضافة الى حرفية عالية في 

فهناك  وتطويعها،  الخامات  مع  التعامل 

الفنانني  من  تحصى  وال  تعد  ال  أسماء 

الساحات  في  حضورًا  حققوا  والفنانات 

هذه  استثمار  خالل  من  العاملية  الفنية 

دي  كريستيانا  الفنانة  وكانت  املواهب، 

واحدة     Cristiana De Marchi   ماركي

من هذا الكم الكبير.

شهدت السنوات األخيرة انقالبًا 
كبيرًا على املستوى اإلبداعي، من 
حيث صناعة األعمال الفنية 
وإخراجها، إذ تنوعت اتجاهات 
الرسم والنحت والتصميم والعمارة 
وغيرها، كما أعيد إنتاج الفن 
وفق تأثيرات واستعارات بني 
املادة وامللمس، وحتى املفهوم، فقد 
أصبحت الخامات اليوم هي الغاية 
في صنع العمل الفني، بعد أن كانت، 
فيما مضى من تاريخ الفن، وسيلة 
إليصال فكرة معينة.

زياد جسام

كريستيانا دي ماركي..  
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ّ

.الكاتب واملخرج املسرحي منير راضي حل

فكان  العراقية"  "الشبكة  مجلة  على  ضيفًا 

هذا الحوار:

عالم  في  األولى  خطوتك  وضعت  *كيف 

الكتابة؟ ومتى اكتشفت ذلك؟ وملاذا قررت 

أن تكتب؟

- الكتابة هي القوة الوحيدة الكامنة القادرة 

في  والتأثير  األعماق،  إلى  التغلغل  على 

اإلنسان، وربما قلب حياته رأسًا على عقب. 

وإبراز  اإلبداع،  طرق  من  طريقة  وتعد 

املواهب، والسيما من خالل ما يعرف بفن 

تساعد  إذ  الشعر؛  أو  القصة،  أو  الرواية، 

شخصية  تطوير  على  الفنون  هذه  مثل 

اإلنسان، فبمقدورها أن تجعل منه شخصًا 

األشخاص  من  كان  لو  فيما  موسوعيًا، 

اهتماماتهم.  بتعدد  يتميزون  الذين 

ردح  بعد  الكتابة  عملية  مارست  لذا 

بني  مقدمًا  توزع  الذي  الزمن،  من 

األكاديمية.  والدراسة  والبحث  القراءة 

التمثيل  مجال  في  تجربتي  بعد  وكذلك 

هي  الكتابة  كانت  وهكذا  اإلخراج،  ثم 

اإلبداع  ثالوث  ليكتمل  األخير  الكرسي 

الى  األمر  وصل  حتى  التعبير-  صح  -إن 

التمثيل  في  عدة  جوائز  على  أحصل  أن 

التأليف  بجوائز  وانتهاء  واإلخراج، 

محليًا ودوليًا.

مخاض كبير
لطرح  متنفسًا  املسرح  يكون  ما  غالبًا   *

هل  والسياسية..  االجتماعية  القضايا 

حرصت على معالجة تلك القضايا ؟

أكتبها،  التي  األعمال  معظم  في   -   

الرئيسة  كينونتها  تكون  أن  على  أحرص 

يدور  وما  لإلنسانية،  العامة  الفسحة  هي 

عموميات  من  أنطلق  أنني  أي  فلكها.  في 

جغرافية  حدود  لها  ليست  كونية  إنسانية 

وتربطه  املاضي  تخاطب  أعمالي  معينة. 

الراهن وما يحدث اآلن،  بالوضع املعاصر 

وماهي اآليديولوجيا التي لها مخاض كبير 

بصورة  اإلنساني  املجتمع  في  وممتحن 

وكيفية  وعامليًا،  وإقليميًا  محليًا  عامة 

الحلول واملعالجات التي يجب أن تفك أسر 

يجسد  املسرح  إذن  العالم,  هذا  في  الفرد 

إلى  ويتوصل  املتعددة،  صوره  في  الواقع 

حلول ملشاكل املجتمع. 

من  وهناك  املسرح،  يفلسف  من  هناك   *

يترك املسرح هو الذي يفكر..

وبشكل  دائمًا،  يفكر  أن  الكاتب  على   -

فكرة  مضمون  أبعاد  يتناول  عندما  مغاير، 

في  بالخوض  يلجه  سوف  الذي  العمل، 

سواء  لها،  التصدي  املراد  الفكرية  معركته 

أو القصة  الرواية  أو  أكان ذلك في املسرح 

هنا  الكاتب  التشكيلية,  اللوحة  في  حتى  أو 

لغرض  متقدة  فكرة  لديه  تكون  أن  يجب 

عمقها  يلف  مشاكس،  وبشكل  طرحها 

الفلسفي املتنوع في األفكار، وماله وما عليه 

من معالجه ضمن منطوق طرحه للمشكلة، 

وعلى الكاتب أن يكون ابن واقعه ومعطياته، 

تقيد  تحديدات  أية  دون  من  الزمن  وفتح 

الفرد  لجوهر  عالجًا  يجد  وأن  حريته، 

وعلى  الحياة  في  ودوره  الكون  في  وموقعه 

الصراع  صياغة  وإبراز  األصعدة  كافة 

وغرائزه  نوازعه  بني  الفرد  يخوضه  الذي 

وطموحه وبني الواقع املحيط به.

وهل  مكبث؟  مع  حدث  ما  هذا  هل   *

العملية  في  واملخرج  الكاتب  ثنائية  حققت 

اإلبداعية؟

مسرحية  كتابة  فكرة  تناولت  لقد      -

تمامًا  يختلف  آخر  بشكل  مكبث(  )أنا 

األصلي  النص  في  موجود  هو  عما  وكليًا 

وال  تناص،  هي  ال  فمسرحيتي  لشكسبير، 

هي  وال  اقتباس،  هي  وال  استنساخ،  هي 

مسرحية  فكرة  إن  األصلي.  للنص  تطبيع 

 
ً
)أنا مكبث( تعد إسقاطًا حداثويًا مجلجال

بحكمة ملا يحدث اليوم، وفي عالم مستقبل 

برنا عوالم شكسبير 
َ

األجيال أيضًا، كلنا خ

كل  ُجمعت  )لو  مرة  ذات  عنه  قيل  الذي 

ملألت  شكسبير،  عن  كتبت  التي  األوراق 

قصيدة  مكبث(  )أنا  األرضية(..  الكرة 

بالتالي  وهي  لذيذان،  وإيقاع  سحر  فيها 

والكرسي  والقتل  الدم  لفلسفة  إسقاط 

وإبراز  النبل،  وضياع  والدسيسة  والخباثة 

املجتمعات  تحصن  التي  الشامخة  القيم 

وتقي البشرية من شرور أنفسنا.. )املهزوم 

االنتصار(.  لذة  املنتصر  أفقد  ابتسم،  إذا 

ومتجددًا:  باقيًا  يدور،   
ً
هنالك  سؤاال لكن 

هو  ومن  الجالد  هو  ومن  املنتصر  هو  من 

نص  يطرحه  والظالم؟  سؤال  املظلوم 

فيه  حافظت  الذي  مكبث(  )أنا  مسرحية 

وخلق  لتوليد  الشكسبيرية  اللغة  شكل  على 

أجواء مماثلة للنص األصلي، ليحقق النص 

بتشكيلة  معاصرة  مفاهيم  ضمن  َمآِربه 

عربي,  شكسبيري  نص  إنه  شكسبيرية، 

 امتزجت فيه حرفة الكتابة والتوجيه 
ً
وفعال

اإلخراجي لهذا النص.

   منهج رمزي
عندما  تميل  اإلبداعية  التيارات  أي  إلى   *

تكتب أو تخرج نصًا مسرحيًا؟

املزج  الى  كتاباتي  منهجية  في  اميل  أنا   -

بعض  والغوص  والواقعية،  الخيالية  بني 

يجد  لذلك  الرمزي،  املنهج  في  األحيان 

القارئ صعوبة كبيرة في القراءة األولى 

سوف  فهو  وبالتالي  كتاباتي،  ملعظم 

يغوص في عمق ما تحت السطور حتى 

البالغية  الصورة  من  يبهره  ما  يجد 

للحوار وتشفيراته وعمقه اإلنساني، كذلك 

تبرز خواطر النفس في مجراها الحقيقي 

بعض  العقل  يفرضها  رقابة  كل  عن  بعيدًا 

الخليط  هذا  فإن  النهاية  وفي  األحيان، 

املدرسة  الى  أكثر  سيقربنا  املنهجية  في 

السريالية، وكذلك املدرسة الصوفية.

بالنقد  تكتفي  أم  عقيدة،  صاحب  أنت   *

ملوقع الخطأ ؟

يكون  أن  عامة-  -بصورة  للفن  يمكن  ال   -  

عقائديًا   كان  إن  معني،  لتوجه  را  مجيَّ

أوفكريًا محددًا، فكيف الحال عند الكاتب؟ 

مجاالت  في  اإلبداع  تواريخ  كل  راجعنا  ولو 

الكتابة في العالم، سوف لن نجد -إال نادرًا- 

ما يمكن أن يكون هذا التوجه، في املراحل 

ويمكن  للبشرية،  األول  التكوين  من  األولى 

الدينية  إن هذا قد حدث في األمور  القول 

ما  سرعان  ولكن  الخصوص،  وجه  على 

تالشى هذا املفهوم الحقًا, فالكاتب هو ابن 

لسان الكونني: البشري واملجتمعي.

املسرح واملجتمع
العراقي،  املسرح  يستطيع  مدى  أي  إلى   *

وآمال  هموم  يعكس  أن  الراهن،  بوضعه 

املواطن واملجتمع؟ 

- املسرح، في الواقع العراقي، له تأثير كبير 

في بناء املنظومة املجتمعية الثقافية، وعلى 

دور  له  كان  الزمن  من  قرن  من  أكثر  مدى 

التوعوي,  الثقافي  املشهد  بناء  في  واضح 

للمشهد  العراقي  الفرد  تقبل  كان  لقد 

بالغ األهمية، ألنه   املسرحي 

وقضاياه  لهمومه  الكبير  املتنفس  يعد  كان 

واضحة  أرضية  له  كانت  فقد  اإلنسانية، 

بالتأثير في بناء اإلنسان والتطلع الى اآلفاق 

مصيرية،  قضايا  في  وتأثيراتها  الخارجية 

جاء  فقد  الفكرية,  الحرية  عن  كالبحث 

املسرح العراقي في غالبية أعماله معتمدًا 

على لغة الترميز والتشفير، كما حصل قبل 

للعيان،  واضحة  أسبابه  وكانت  السقوط، 

التي تتعلق بالواقع السياسي وما يحمله من 

أفق املجهول في ذاك الوقت لعموم الشعب، 

واالستالب  القهر  من  عقودًا  عاش  الذي 

والتهميش والقمع والجوع. أما اآلن فاملسرح 

مصاريعها  على  مفتوحة  أبوابه  العراقي 

في  املوجه  ودور  الرقيب  بدور  يقوم  كي 

العالم  في  وعالقاته  الفرد  شخصية  بناء 

من  الكثير  ثناياه  بني  يحمل  الذي  الجديد 

املحن والتقلبات، وأنا أؤكد على أن املسرح 

الكبير  دوره  اآلن  يلعب  أن  قادر  العراقي 

الناحيتني  في تحديد منظومة املجتمع من 

اإلنسانية والثورية في آن واحد.

هكذا  األمة"..  تجتمع  وحده  املسرح  "في   *

قال فولتير.. إلى أي مدى توافق أو تعارض 

ما ذهب إليه؟

- وهناك قول له أيضًا يقول فيه: "من املمنوع 

أن  بسبب  معاقبتك  ستجري  ألنه  تقتل  أن 

كثيرين  قتلت  حال  في  لكن  جريمة،  هذه 

بل  العقاب،  من  تنجو  فسوف  الناس  من 

الحرب."  في  بطل  ألنك  تكريمك  سيجري 

والتفسير,  القول  في  التناقض  يكمن  هنا 

نعم، املسرح هو ابن املجتمع، وهو 

للقيم  مجدد  وهو  قوته،  سر 

عامة،  بصورة  للبشرية  املثلى 

اقصد  األجيال،  كل  يمثل  فهو 

فيها  التي  األمة  إن  املسرح,  هنا 

دائمة  حياة  فيها  تجد  مسرح 

الحرية  نحو  ومتوهجة  باحثة 

مدار  على  الحقيقة  عن  والبحث 

العصور.

أعماله مزيج بني الخيالية والواقعية، على الرغم من أنه يميل الى الغوص في 
الرمزية، تاركًا املتابع يبحث ما بني السطور ليكتشف جمال النص. حرص على أن 

تكون األعمال املسرحية ذات تأثير في حياة اإلنسان وتطوره، بعيدًا عن اآليديولوجيا، 
فهو يؤمن أن املسرح هو ابن املجتمع وسر قوته، وهو مجدد للقيم املثلى للبشرية.

منير راضي:

 محسن إبراهيم

الكاتب والمخرج 
المسرحي

اإلنســان محــور أعمالــي



في كتابه "قصة الحضارة"، أورد 
املؤرخ األميركي ويل ديورانت 
حكاية تختصر )جوهر الفن(: 
أعلن ملك يوناني عن جائزة 
ألفضل رسم، وأوضح مقصده 
املتعلق باختبار قدرة اللوحة 
على تقليد الحياة. وكان أن 
تنافست لوحات كثيرة، لم 
تصمد منها سوى اثنتني. 
تمثل األولى عنقود عنب، 
كانت متقنة الى درجة جعلت 
العصافير تنقرها لشدة شبهها 
باألصل؛ وحني ُطلب من الرسام 
َة الِستارة تلكأ؛ ما  ـَ اآلخر إزاحــ
أثار حنق امللك الذي اكتشف في 
النهاية أن اللوحة ليست سوى 
محاكاة دقيقة للستارة. 

"هناك دائمًا شيء حقيقي 
في كل عمل مزّيف"

"أفضل عرض"..
فيلم

THE

BEST 
OFFER

فدوى العبود

أو  عرة، 
َ

الش هذه  في  الفن  تاريخ  َصر 
َ

خت يـــُ

الخيط الرهيف بني الحقيقي واملزيف، بني 

األصل والصورة، بني الحياة والكتابة، ولكن 

ماذا عن املشاعر. هل يمكن تزييفها؟

ليس  مركب،  سؤال  وهو  السؤال،  هذا   
ّ

لعل

تلقائيًا  تتوالد  سلسلة  من  األول  الشق  سوى 

وهل  تحمينا،  أن  للعزلة  يمكن  فهل  عنه. 

التي  التعويضات  وأشكال  البدائل  تستطيع 

ض عن الحرمانات التي  يقدمها الفن أن تعوِّ

تسببت بها الحياة الحقيقية النابضة؟ 

فيلم  يطرحه  ما  هو  وغيره  التساؤل  هذا   

"أفضل عرض- 2013".

جوزيبي  اإليطالي  وإخراج  وسيناريو  قصة 

العمل  هذا  في  يواصل  الذي  تورناتوري، 

املركبة  البشرية  الذات  أعماق  ســـبَر 

قسوتها  بني  تناقضاتها  في  واملربكة 

ومخاوفها،  توقها  املفرطة،  وهشاشتها 

جموحها وانغالقها.

 
َ

كما أن طرح السؤال، ال يعني ضرورة اإلجابة

الجميع-توق  يعرف  –كما  فاألجوبة  عليه، 

محاولة  كل  أن  ومع  األسئلة؛  قلب  في  أخرق 

في هذا االتجاه ليست سوى جهد نبيل. لكن، 

الحماقة؟  بعض  على  النبـــل  ينطوي  أال 

)نتذكر في هذا الخصوص مغامرة الفارس 

دون كيخوت(. 

براعة فنية

وبراعة  بمهارة  املنسوج  الفيلم،  يفرض  ال 

فنية وعناية دقيقة بالتفاصيل -الذي أمتعنا 

على  أجوبة  الروعة-أّية  في  غاية  بكادرات 

لة املتلقي، بل يزّجه في محنة البطل أو  مخيــِـّ

الشخصية الرئيسة التي لعب دورها الفنان 

فيرجل  دور  في  راش(  )جيفري  االسترالي 

أولدمان.

وهو  محترفًا،  تحف  بائع  يعمل  فاألخير 

ة،  وانعزاليـــــــّ ومربكة  مركبة  شخصية 

لنساء  ة  األصليــــــّ باللوحات  شغوف 

املرأة  متجنبًا  ؛  كافة  الحياة  أوضاع  في 

ة من لحم ودم، رافضًا ملَس أيِّ  الحقيــقيـــــّ

كائن بارتدائه للقفازات وعدم اختالطه إال 

فيما يخص مهنته.

 
ً

تحفــــة شكل  الذي  العمل،  يطرح  كما 

هامش  على  إضافية  أسئلة  ة،  بصريــــــّ

على  كالقدرة  والتزييف،  والوحدة  العزلة 

حماية الذات من مفاجآت الحياة. وستجيب 

امتد  الذي  العمل  في  ة  الشخصيــــّ ت 
ّ
تحوال

بني  املعقدة  التناقضات  وعبر  لساعتني؛ 

الرفض والخوف، ثم االنجراف في املغامرة 

والخسارة، على هذه التساؤالت.

استخدمه  طعم  مجرد  الحب  قصة  تبدو 

العالقة  فكرة  ليطرح  تورناتوري  املخرج 

هذا  ولعل  والحقيقي؛  املزيف  بني  املعقدة 

الهاجس، الذي شغل الفلسفة منذ أفالطون 

بالحواس، هو ما يشغل  ه 
ّ
حتى ديكارت وشك

الفن.

 لكن، فيما يخص الحياة، يذهب العمل نحو 

سؤال أعمق: فهل يمكن تزوير املشاعر؟ 

العمالء  يقنع  التحف،  خبير  فيرجيل،  إن 

في  لكنه  نادرة،  يقتنونها  التي  اللوحات  بأن 

لنفسه،  ويحتفظ  املزيفة  يبيعهم  الحقيقة 

أدى  -الذي  بيلي  مساعده  مع  بالتعاون 

ساذرالند-باألصلية،  دونالد  املمثل  دوره 

ة؛  سريــــــّ غرفة  في  اللوحات  يخفي  وهو 

كبير  تعويض  مجرد  أنها  الحقًا  سنكتشف 

عن نقص املرأة في حياته، وهنا يبدو الفن 

قد  األخير  يوفره  الذي  األمان  وأن  كبديل؛ 

لكن  الحياة،  لنا  ه  تهبــــُ ال  ترفـــــًا  يكون 

وتجاهل  نسيانها،  يعني  ال  املغامرة  تناسي 

الحياة ال يضمن أن تتجاهلنا األخيرة.

 يستيقظ شعور املغامرة لدي فيرجيل الذي 

أمر  الناس  إلى  التحدث  أن  يعتقد  كان 

خطير، فتبدأ التحوالت في هذه الشخصّية، 

التي حرصت أن تنأى عن اآلخرين وتبعدهم 

عن دائرة وجودها، ليلة ميالده حني يـتلقى 

املمثلة  دورها  لعبت  )التي  كلير  من   
ً
اتصاال

التحف  لتقييم  هويكس(؛  سيلفيا  الهولندية 

ويتم  والداها،  لها  تركها  التي  واآلثار 

موعدهما  عن  تأخرها  لحظة  بها  التالعب 

من  والبكاء  األعذار  من  سلسلة  لتتوالى 

التي  عامًا،   27 العمر  من  البالغة  الشابة 

بمتالزمة  مصابة  غرفة  في  نفسها  تحبس 
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ســــيــــنــــمــــاســــيــــنــــمــــا



الرهاب من الخارج.

احتيال كبير

غرفنا  إلى  اآلخرين  دخل  نـــُ الحب  في   

العميقة، وهناك خياران أمامهم، فإما نهُب 

هذه الغرفة أو إقفال الباب علينا إلى األبد.

له فيرجل هو احتيال كبير،   إن ما يتعرض 

لقد استخدم مساعده بيلي فرقة سينمائية 

)ذلك  حوله،  ما  كل  زيفوا  بحيث  كاملة 

من  اصطناعيًا  مطرًا  نحدث  بأن  شبيه 

تم  لقد  مصطنعني(،  ورعد  برق  خالل 

يقع  بجعله  كامل  فريق  من  به  التالعب 

عزلتها  في  تشبهه  التي  الشابة  حب  في 

أحبها،  التي  صورته  إنها  سلوكها؛  وتعقيد 

التي أراد إنقاذها من مرضها الذي هو ذاته 

إلى  حالته.  في  حدة  أقل  كان  وإن  مرضه، 

أنه  يتوهم  حني  التحرر  لحظة  الى  نصل  أن 

حياته.  لتشاركه  بيته  إلى  فيدخلها  أنقذها، 

التي  السرية،  غرفته  عن  لها  يكشف  وهنا 

حياته،  طيلة  جمعها  ولوحات  تحفًا  تحوي 

التي تختفي أثناء ذهابه في رحلته األخيرة 

إلقامة آخر مزاد.

ولوحاته  الحقيقية(  )املرأة  حبيبته  تتبخر 

ونجده  األلوان(  من  املصنوعات  )النساء 

ضحية احتيال كبير. فهل أحبته املرأة وسط 

هذه املسرحية، هل كان هناك شيء حقيقي؟ 

لكل  تذكره  في  فيرجيل  عنه  يبحث  ما  هذا 

تفصيله. 

"في  يقول:  كان  اللوحات،  خبير  وهو  إنه، 

شيئًا  ويكشف  نفسه  املزور  يخون  عمل  كل 

خاصًا من أحاسيسه،" هذه العبارة ستجعل 

فيرجيل غير مصدق أن ما كان بينهما ليس 

حبًا.

األول  يسأل  ومساعده  فيرجل  بني  حوار  في 

عما إذا كان يمكن تزييف الشعور بالحب.

يجيب األخير: "بحسب ما علمت، فإن تزوير 

 ،
ً
كامال يكون  أن  يمكن  ة  الفنيـــــّ األعمال 

والحب عمل فني."

بعد خسارته ينهار فيرجل وتختفي اللوحات 

بعض  أن  ويدرك  حبيبته،  تختفي  كما 

ينتبه  لم  لكنه  عينيه  أمام  كانت  الحقائق 

يرغب  لم  أنه  أو  لها، 

برؤيتها. 

فيرجل  اسم  أن  هنا  النظر  يلفت  ما  لعل 

الروماني  الشاعر  الى  داللّية  إحالة  يتضمن 

مفارقتان  وثمة  مارون.  بوبليوس  فيرجيل 

لديه  األنياذة  مخترع  فيرجل  إن  مهمتان: 

منه  يعاني  الذي  الهوس  وهو  الكمال،  هوس 

يكن  لم  املرأة  عن  فامتناعه  الفيلم،  بطل 

الرغبة  بل  وحسب،  والرهبة  الخوف  سببه 

املحتالون  حرص  ما  )وهذا  كاملة  بامرأة 

امرأة  يشبهه،  نموذج  له:  تقديمه  على 

متوحدة، صورته طبق األصل(.

أن  عرض"  "أفضل  بطل  فيرجل  رغب  لقد 

فقد  لذا  خدوش،  بدون  كاملة  حياته  تكون 

والعزلة، لكن  الثقة، وبالحذر  أحاطها بعدم 

ما حدث هو العكس تمامًا.  

حكمة الحب والحياة

ِدمت بفنّية عاليــــــة في 
ُ

ثمة رسائل كثيرة ق

أنه  ورغم  الحب،  أن  أولها  ليس  العمل،  هذا 

مؤقت  عمًى  فإنه  اإلنسان،  يعيشه  ما  أعظم 

ويمكن  الحياة،  يبلبل  وقد  لذاته،  مرغوب 

قول  في  والحياة  الحب  حكمة  اختصار 

بيلي: "إذا تورطت في الحب ستخسر حّسك 

الستراتيجي في الحياة."

ة للذات،  وليس آخرها أن هناك غرفة سريــــّ

هي  الثمينة  فيرجيل  لوحات  تكون  وربما 

التي  الغرفة  بنا،  الخاصة  الغرفة  عن  مجاز 

ال يجب أن يدخلها أحد حتى ال نخسرها.

يطرح  أعماله،  مجمل  في  تورناتوري،  لكن 

ما  جديد،  من  البدء  إمكانية 

كلير  بعودة  يؤمن  فيرجل  يجعل 

يجدها  قد  الذي  املقهى  ويقصد 

فيه وينتظرها هناك، فيكون الحب 

هو الشيء الحقيقي في وسط هذه 

ربما  عليه.  ُمثلت  التي  املسرحية 

الجانب  اكتشف  لكنه  لوحاته،  خسر 

االنتظار  حيث  للحياة  الحقيقي 

التي  املشاعر  وهي  والرغبة،  واليأس 

طويلة،  عزلة  بعد  اختبارها  من  تمكن 

حسه  استعاد  لكنه  اللوحات  فقد  ربما 

بالحياة. نقول ربما.

واألمل  األلم  على  نافذة  تورناتوري  يترك 

موجه  سؤال  ثمة  النهاية  وفي  مجتمعني؛ 

للمشاهد وللقارئ:

يعرض  اإلنسان  يجعل  الذي  امليل  عن  ماذا   

)وسائل  املزيف،  في  ويرغب  الحقيقي  عن 

 عن الحياة(. 
ً
 بديال

ً
التواصل مثال

األملاني  املزور  مع  الصحفيني  أحد  حوار  في 

الصحفي  سأله  بلتراتشي  وولفغانغ  الرسام 

عما إذا كان ما يقوم به جريمة؟

فكان جوابه: أعتقد أن املشترين كانوا يعلمون 

أن تلك اللوحات مزورة.

قيل  كما  أو  رؤيته،  يريد  ما  يرى  اإلنسان  إن 

من  أهم  اإلنساني  املجال  في  فاإلدراك 

الواقع، لذا فإن فيرجل سيستعيد في إدراك 

متأخر األشياء التي مرت أمام عينيه ويمكن 

االنتباه لها لينقذ نفسه، ولم يرغب برؤيتها، 

ألقل  املجهرية  بعينه  فطنًا  كان  الذي  وهو 

تفصيل. لقد مرت املشاهد املزيفة والحركات 

أمامه ولم يرغب، وربما لم يستطع، معرفة 

الحقيقي  بني  والصورة  األصل  بني  الفارق 

حد  واٍه  بينهما  الفارق  ألن  ربما  واملصنوع. 

صعوبة التمييز حتى على أنفسنا.

في  الوطني  املعهد  أقامه  الذي  املعرض  في 

على  املعرض  في  املسؤولون  حرص  لندن، 

املزورة  ومثيلتها  ية  ألصلـــــّ اللوحات  وضع 

"هاتان  تحتهما:  كتب  وقد  جنب  إلى  جنبًا 

 التطابق، 
ِّ

اللوحتان متشابهتان جدًا، إلى حد

هل يمكنك مالحظة الفرق؟"
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تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

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

 للبرامج التلفز يونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني



بحسب أقرباء وأبناء الحي الذي تقطنه 

املختلة  الفتاة  "فاطمة"،  القصة  بطلة 

املوضوعية  بني  االعالم  وجسديًا،  عقليًا 

مواقع  حكايتها  تداولت  التي  والتهويل 

في  ظهورها  عبر  ميديا  السوشيال 

فيه  انهمرت  أهلنا،الذي  "بني  برنامِج 

تعبير  بحسب  املصطنعة،  قدم 
ُ
امل دموٍع 

ويالٍت  مع  االجتماعي  التواصل  رواد 

فإن  العواطف،  لتجييش  سلفًا  ُمجهزة 

جرى  فاطمة،  لحالة  عجيبًا  تضخيمًا 

ها ببهاراِت امليديا، هو ما لفت انتباه 
ّ

رش

مدينة  تسقيط  هدفه  بترنٍد  العالم 

يستحيل  املدينة  فهذه  حصرًا،  كربالء 

أن يبيت فيها إنسان يأكل الجوع أحشاءه 

املشهد  هذا  القناة  تلك  لنا  صورت  كما 

ماليني  فإن  والعوز  الفقر  أما  املريب، 

العربية  الدول  جميع  في  املواطنني 

يعيشونه ، بمن فيهم مواطنو تلك القناة، 

ال  عوز،  من  العراقيني  بعض  يعانيه  وما 

يمكن مقارنته بدول عديدة.

من  النوع  بهذا  النبش  سرُّ  ما  رى 
ُ

ت

املصائب، وإظهار الوجوه في محافظات 

العوز  ضنِك  يأكلها  والجنوب  الوسِط 

متاجرة  هنالك  حقًا  وهل  والفاقة، 

موجهة  إعالمّية  وعدائية  طائفية 

في  والسخاء  التكافل  ضرب  تستهدف 

وجوِد  حقيقة  وما  أخرى،  دون  مدٍن 

من   
ً
قليال تدس  ناعمة  تخريب  ماكنة 

بذاءة  صبح 
ُ

لت العسل  من  كثير  في  السِم 

التواصل  مواقع  في  ني 
ّ

الطاش وفحش 

أن  آخرون  يعتبر  وملاذا  طبيعيًا،  أمرًا 

ألن  سياسية،  "لغمطة"  فيها  القضية 

الچينكو  وسقوف  الفارغ  الجيب  كوارث 

او  قومية  أو  طائفة  تحدها  ال  بالدنا  في 

محافظة معينة!

عقول طائفية ال أكثر 

وال  إعالميًا  أكن  لم  أنني  فلنفترض   "

والدة  وأرى  البرنامج،  بإعداد  لي  شأن 

حائرة  السِن  في  الطاعنة  املرأة  تلك 

بابنتها املريضة، فهل سأتركها خوفًا من 

هواجس وخياالت البعض!؟"

بنوايا  مشكك  ألِي  الالذع  الرفض  بهذا 

برنامجه، تحدث الكاتب علي زامل، معد 

الحلقة بصراحة:

املعاقة،  البنتها  معينًا  تملك  ال  "األم 

البيت  هذا  في  تسكنان  أنهما  واألدهى 

إن  ألسأل  هنا  احتاج  فهل  )الخرابة(، 

ال،  او  حاجتهما  يسد  ما  تملكان  كانتا 

 ،
ً
وأخواال أعمامًا  لهما  أن  عرفت  وإذا 

الذي سيتغير بنظرتي حينها، طبعًا  فما 

حالتهما  بإظهاِر  حدث  ما  ألن  الشيء، 

جميع  على  إيجابيًا  كان  برنامجنا  في 

املستويات وال شأن له بأفكار االستهداف 

في  املؤثر  ظهورهما  بعد  بل  املناطقي، 

مستشفى  فإن  أهلنا(  )بني  برنامج 

بمباشرة  بدأ  )ع(  املجتبى  الحسن 

الفرقة  قائد  وأن  الصحية،  فاطمة  حالة 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

"گْرصة خبز يا أهل الله، جوعانة وكل بيبان الجوارين مسدودة 
بوجهي، أنام بمعدة خاوية والجوع يأكل ليلّية أحشائي" ..
أنني معيشّي تصدر شاشات التلفاز.  بتهويل اعالمي أكد سقوط 
وسائل إعالم عملت كل شيء لتمرير أهدافها.

آمنة عبد النبي       

التي يأكل 
الجوع أحشاءها..!   

لفاطمة
دموع

علي زامل

د.وسام جبار



محمد  اللواء  اتحادية  شرطة  الرابعة 

الفرقة  ضباط  كبار  أوفد  الفهد،  قاسم 

الى  إضافة  باحتياجاتهما،  للتكفِل 

ذهاب الكثير من الناشطني والجمعيات 

العراق  داخل  من  الخير  وأهل  الخيرية 

من  يخص  وفيما  إلسنادهما.  وخارجه 

اتهمنا باستهداِف وسِط البالد وجنوبها 

إعالميًا فهنا أوجه كالمي الى أصحاِب 

نظرية املؤامرة، الذين يقولون إن برنامج 

)بني اهلنا( يتقصد تسليط الضوء فقط 

في  والوسط،  الجنوب  في  الفقراء  على 

الحلقات السابقة ظهرت نماذج لقصص 

إنسانية على شاشة البرنامج في صالح 

من  يبرئنا  هذا  فهل  والرمادي،  الدين 

غير  اتهامكم  يثبت  أم  نفعله،  لم  شيء 

املنصف لنا؟"

خيُر العراق ال ينفد

أفضل  فاطمة  تعيشها  التي  الحياة   "

وجود  ناحية  من  غيرها،  من  بكثير 

 
ً

مقارنة املعينة  أمها  وراتب  رعاية  راتب 

بغيرهما ممن ال يملك دينارًا في جيبه 

..!"

الكربالئي  الناشط  رد  الكالم  بهذا 

بيتها  زار  الحسن"الذي  عبد  "محمد 

تتبيل  على  بشدة  معترضًا  الحالة  وقيد 

الحقائق،  وقلب  باملبالغة  فاطمة  حالة 

:
ً
قائال

"ذهبت مع فريقي الى بيت فاطمة، التي 

الشعب  هذا  فقراء  من  واحدة  وجدتها 

ممن تشملها معونات، سواء من العتبات 

أنها  إذ  كربالء،  في  الخير  أهل  أو 

الحياة  الرعاية،  من  راتب  على  تحصل 

بكثير  افضل  والدتها  مع  تعيشها  التي 

من غيرها من ناحية وجود راتب رعاية 

ممن  بغيرهما   
ً

مقارنة معينة  وراتب 

مجموع  ألن  جيبه،  في  دينارًا  يملك  ال 

علمًا  دينار(،  ألف   300( تتسلمانه  ما 

ت وجود مورد، أّما البيت، فنعم 
ّ
أنها نف

متهالك وبحاجة الى ترميم 

مع  يقارن  ال  لكنه  وترتيب، 

أسرة ال تملك سقفًا، او حتى 

كرفانًا يستر فقرها، وللعلم 

أن  الفيديو  في  ذكرت  هي 

والحقيقة  متوفى،  والدها 

 ال يزال على قيِد الحياة، 
ُ

أنه

بيوتهم  وأخوال  أعمام  ولها 

أن  والغريب  لها،  مفتوحة 

قبل  كان  الحلقة  تصوير 

او شهرين، وال عالقة  شهر 

لذلك  أساسًا،  برمضان  له 

وإنما  أحٍد  ضد  لسنا   
ُ

نحن

استغالل  يجري  أن  ضد 

وتوظيفها،  الناس  حاجات 

أو  سياسيًا  أو  مناطقيًا 

موضوعها  ألن  إعالميًا، 

املزايدات  في  غل 
ُ

است

مع  الفارغة،  اإلعالمية 

كنت  وإذا  بسيط،  ه 
ّ
حل أن 

إيصال  او  مساعدتها  تريد 

أن  فيحب  معينة،  جهات  الى  حالتها 

يكون الدافع إنسانيًا بحتًا ينقل الحقيقة 

بدون تزييف ودموع وبهارات وتدليس."

ماكنة إعالمية صفراء

" أية وسيلة إعالمية تنقل معاناة الناس 

بقضايا الفقر واملرض وتنبش املصائب 

الكرامة  منتهك  املواطن  بجعل  والقهر 

أمام العالم، فهذه القناة ال أحترمها وال 

أحترم عملها"!

 
ُ

الكاتب واملختص د. وسام جبار، كان له

رأي حاد في ظاهرة الفبركات التلفازية 

:
ً
ومآربها قائال

برأيي  وهم  مكان  كل  في  الفقراء  نعم، 

بعيدون جدًا عن شاشات الحقيقة، لكن 

إذا لم تكتمل الحلقة بالذهاب الى جهة 

حكومية مسؤولة عن حل مشكلة ضيف 

الحلقة، وهذا الشيء املفروض بالبرامج 

املشكلة  تطرح  أنها   أي  التلفزيونية، 

املشكلة  لحل  مسؤول  مع  بلقاء  وتكملها 

ألننا ببساطة نحتاج الى برنامج يطرح 

مشكلة ويساعد في الحل، ال أن يعرض 

مصائب الناس لغرض املشاهدات، فلو 

بالحقيقة  اكتفت  البرنامج  حلقة  كانت 

املعيشي  املستوى  وعرضت  فقط 

فاطمة  عائلة  تعيشه  الذي  )التعبان( 

وحاجتهم الى الرعاية الصحية، ما كان 

ة باملقارنة مع ما 
ّ

لها هذا الصدى والطش

 األخت املريضة حينما قالت )ما 
ُ

دلسته

اكدر انام بالليل الن بطني توجعني من 

الجوع( .

على  تقع  االولى  بالدرجة  هنا  املسؤولية 

لكل  راعية  وأخيرًا  أوال  ألنها  الدولة 

املواطن،  منها  يعاني  إنسانية  حالة 

فحينما يزداد عدد العابرين خط الفقر 

واملتعاونني  املتكافلني  عدد  يزداد  سوف 

تحل  هنا  أقول  وال  اآلخرين،  ملساعدة 

العالم  دول  كل  في  ألن  املشاكل،  كل 

ومماثلة  صعبة  إنسانية  حاالت  هنالك 

تكون  أن  من   
ً
بدال لكن  التدخل،  تحتاج 

تصبح  فسوف  باملئة   40 الفقراء  نسبة 

20 باملئة، ألنه مثلما الدولة مسؤولة عن 

الوطني،  واملنتخب  الرياضة  مستوى 

والتعليم،  والصحة  األمن  عن  ومسؤولة 

فإنها أيضًا مسؤولة عن مستوى اإلعالم 

بعضهم  و)لطلطة(  واإلعالميني 

حتى  او  خارجية،  إعالم  بوسائل 

داخلية، و)حرامي ال تصير من اإلعالم 

ال تخاف( ألن اإلعالم الناجح هو الذي 

على  ضرر  او  فساد  من  املستور  يكشف 

املخدرات  مثل  العام،  املال  او  املجتمع 

إقناعي  تريد  أن  لكن  أخرى،  أمور  او 

وتلطم(  )تدك  عائلة  يعرض  ببرنامج 

فهذا  دينار،  مليون  بإعطائها  وتكتفي 

هنالك  وباملناسبة  أبدًا،  إعالمًا  ليس 

الصحفي  املراسل  عمل  بني  هائل  فرق 

وبني  معينًا،  سريعًا  حدثًا  ينقل  الذي 

أيامًا  أخذ  لناس  قصة  ينقل  برنامج 

وأسابيع بتعديلها وتتبيلها".

دّس السم بالعسل

والدرامي  اإلعالمي  التخريب  "ماكنة 

على  قائمة  مجتمعنا  لثوابِت  والتدمير 

قدم وساق". 

الراضي  غفران  والباحثة  الصحافية 

اعتبرت من جانبها أن التخريب الثقافي 

بشكله العام يسير دون رادع، قائلة:

في  بكثرة  موجودون  والفقراء  "الفقر 

مدينة  او  جهة  ألِية  يمكن  وال  بالدنا، 

الفبركات  قضية  لكن  عوزهم،  مصادرة 

اإلعالمية و)تلويزها( باملبالغة والدموع 

مبرمج  موضوع  هو  الجغرافي  والتناحر 

وليست  عال،  مستوى  على  له  ومخطط 

وانما  قنوات،  على  مقتصرة  القضية 

وإن  الوسائط،  إحدى  مجرد  هذه 

البيوت  كل  تدخل  ألنها  أخطرها  كانت 

املشاهد  هذه  مثل  تكرار  قضية  وتؤمن 

األمر  ليصبح  واألكاذيب  والفبركات 

لدى   
ً
ومقبوال الالوعي،  في  معجونًا 

ظهر  الذي  األب  قضية  أتذكر  الجميع، 

أطفاله  عارضًا  التلفاز  شاشات  على 

كذبة  األمر  أن  بعد  فيما  واتضح  للبيع، 

وشيطنة،  وتخطيط  بماٍل  ُدبرت  كبيرة 

الذي  الشباب  أحد  تابع  الجميع  وايضًا 

واملخذول  واليائس  العاطل  دور  مثل 

قام  أنه  درجة  الى  ومستقبله  حياته  من 

التلفاز  شاشات  أمام  قميصه  بتمزيق 

أنه  بعد  ليتضح فيما  والسوشيال ميديا، 

مختصة  عدائية  لجهاِت  وأجير  بهلوان 

النماذج،  هذه  مثل  وتلقني  باستئجار 

اطالقًا  ينفي  ال  التشخيص  هذا  وطبعًا 

واملعوزين،  والبطالة  الفقراء  وجود 

الحقيقيني  املحتاجني  أن  إذ  أبدًا،  ال 

وإنصافه،  اإلعالم  أضواء  عن  بعيدون 

وتوظيف  الناس  بمحن  املتاجرة  وأن 

الطائفي  التناحر  قضايا  في  عوزهم 

قبيحة  أمور  هي  )ترند(  وصناعة 

مافيات  على  السيطرة  يمكن  وال  جدًا، 

في  ني( 
ّ

و)الطاش اإلعالمية  التخريب 

تفعيل  خالل  من  إال  التواصل  مواقع 

قوانني الجرائم اإللكترونية".

تكافل ال مثيل له

"كربالء  جريدة  ُمراسل  القبطان،  علي   

حول  ميداني  بإحصاٍء  رفدنا  اليوم".. 

املساعدات والسالت الغذائية والتكافل، 

:
ً
قائال

إنسانًا  هنالك  أن  يتصور  عاقل  "أي 

التي  الكرماء،  كنف  كربالء،  في  يجوع 

فكيف  يوميًا،  مجانًا  زائر  آالف   5 تفطر 

بحثًا  األبواب  ويطرقون  أبناؤها  يجوع 

صحة  ال  الكالم  هذا  خبز،  قرصة  عن 

له أبدًا، نعم الفقر في كل مكان بالعراق 

لكن  محتاجون،  وهنالك  والعالم، 

أن  ذلك  الى  أضيفي  ال،  فقطعًا  جائعني 

وربع  مليارات   9 وزعت  العني  مؤسسة 

يتيم،  ألف   88 قرابة  على  دينار  املليار 

ومبلغ  عائلة  لكل  غذائية   
ً

سلة تضمنت 

األيتام  عدد  أن  علمًا  يتيم،  لكل  عيدية 

 137 الى  وصل  املؤسسة  ترعاهم  الذين 

ألف يتيم، وهي تعمل بإذن ومباركة من 

املرجع األعلى منذ سنوات. 

الخيرية،  الرضا  اإلمام  مؤسسة  أما 

السيد  مكتب  ممثلية  عليها  تشرف  التي 

السيستاني في كربالء، فأعلنت لوسائل 

اإلعالم أنها وفرت نحو 100 كفالة يتيم 

عراقي  دينار  مليون   44 الـ  فاقت  بقيمة 

ستوزع بني أيتام مدارسها ملدة 6 أشهر، 

مؤكدة أن كفاالت األيتام أساسًا مستمرة 

املتبرعني،  من  بدعم  سنوات  منذ 

ومؤخرًا جرى توفير 100 كفالة لكل يتيم 

 75,000 الشرعي  التكليف  سن  يبلغ  لم 

أشهر،  ستة  وملدة  شهريًا  عراقي  دينار 

في  )ع(  الزهراء  فيض  مؤسسة  أما 

سلة   1400 من  أكثر  توزع  فهي  كربالء 

أن  علمًا  رمضان،  شهر  خالل  غذائية 

نهاية  حتى  ستستمر  التوزيع  عمليات 

شهر رمضان املبارك، وأن هذه الخطوة 

واملساهمة  املواطنني،  ملساعدة  تأتي 

ترهق  التي  األعباء  بعض  بتحمل  معهم 

الخير  أهل  أن  يعلم  والجميع  كاهلهم، 

املساهمني  الغيارى  والشباب  والتجار 

بتوفير االحتياجات األساسية الضرورية 

للعوائل املتضررة موجودون وال ينقطعون 

مدينتهم،  أبناء  إسناد  عن  يتأخرون  او 

هذا الى جانب رواتب الرعاية، وإن كانت 

قليلة، لكنها تسد جانبًا ال بأس به."

محمد عبد الحسن

غفران الراضي

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya57 56

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya59 58

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

استثمار  
نصب الشهيد                     

الترك  فتاح  إسماعيل  الفنان  استوحى 

بيت  الشهيد عندما كان في  فكرة نصب 

صعد  حيث  كربالء،  في  أصدقائه  أحد 

نظره  فوقع  املنزل،  في  مرتفع  مكان  الى 

من  )ع(  الحسني  ضريح  مشهد  على 

وإذا  جانبًا،  خطوات  بضع  تحرك  بعيد، 

بقبِة مرقد العباس )ع( تظهر من خلف 

قبة مرقد أخيه الحسني )ع(، وكأن القبة 

قد انفلقت. أثاره املشهد، وشعر أن هناك 

حوارًا بني القبتني، يصلح أن يكون فكرة 

حصل  ما  وهذا  للشهداء،  نصٍب  ملشروع 

في  تتمثل  النصب  هذا  فجمالية  بالفعل، 

حيث  القبتني،  لهاتني  البصري  الخداع 

شارع  بداية  من  القادم  الشخص  يرى 

تبدأ  القبة  أن  زّيونة  جهة  من  فلسطني 

أمر  بوالدة  إيذانًا  تدريجيًا..  باالنفالق 

ما..! 

حماية التراث                   

توفير  هي  املرة  هذه  االستثمار  ذريعة 

الشهداء  عائالت  لدعم  مادية  مبالغ 

واالحترام،  التقدير  كل  لهم  نكن  ممن 

بقانون  العائالت  هذه  تحمي  الدولة  لكن 

نخرب  فلماذا  جيدة،  مرتبات  وتمنحهم 

أن  ينبغي  ال  الذي  العمراني  الصرح  هذا 

يحسب لشخص أو جهة، بل هو صرح لكل 

شهداء العراق بمن فيهم الشهداء الذين 

وجبروت  لظلم  ضحية  أرواحهم  ذهبت 

النظام السابق.

تحقق  النصب  تستثمر  التي  املؤسسة   

وإقامة  الزيارات  من  جيدة  واردات 

الثقافية،  والفعاليات  التخرج  حفالت 

يقيم  مستثمر  مع  للتعاقد  تخطط  لكنها 

او  تجارية  كمحال  واسعة،  مشيدات 

عمارات او موالت.  

 خطة بديلة 

مدير  قول  وحسب  الخطة،  هذه 

أولهما،  أمرين:  توفير  تتيح  املؤسسة، 

استثماريًا  موردًا  ثم  متنفسًا،  يكون  أن 

جباية  خالل  من  للمؤسسة  داعمًا 

دعمًا  سيكون  إذ  مفروضة،  بسيطة 

الشهداء  وصندوق  الشهداء  لعائالت 

واالجتماعية  الصحية  الحاالت  ورعاية 

للعائالت، أما األمر الثاني، حسب قوله، 

استثمارية  مشاريع  على  "االنفتاح  فهو 

واقتصادية وصناعية وتجارية." 

وقد علل النائلي أسباب استثمار النصب 

واجهات  أهم  إحدى  يمثل  الذي  العريق، 

للمؤسسة،  املادية"  املوارد  "قلة  بـ  البلد، 

لتوفير  االستثمارات  ملنح  وحاجتها 

االحتياجات املادية.

األولى  املرة  ليست  هذه  فإن  وللعلم،   

او  تهديم،  فكرة  إثارة  فيها  جرت  التي 

تحويل نصب الشهيد، الى مقار تجارية، 

املرة  لربما  لكنها  إال،  ليس  األموال،  تدر 

األولى التي تأتي بتصريح رسمي.

وصية النحات 

البحراني،  أحمد  العراقي  النحات  يؤكد 

الفنان  أنجزه  الذي  الشهيد  "نصب  أن 

الترك،  فتاح  إسماعيل  الكبير  العراقي 

صعيد  على  ليس  واستثنائي،  مهم  معلم 

العالم."  صعيد  على  بل  فحسب،  العراق 

مبينًا أنه "واحد من أهم األعمال الفنية 

العاملية، وبكل جدارة."

"نحن متوجهون حاليًا الستثمار موقع نصب الشهيد" تأكيد 
جديد من رئيس مؤسسة الشهداء عبد اإلله النائلي، عبر فيه 
عن نية املؤسسة "استثمار" هذا الصرح الكبير، الذي يتمتع 
بموقع مهم يسيل له لعاب "املستثمرين"، ومساحة كبيرة هي 
جزء من النصب اليمكن فصلها عنه.

آية منصور                              

يراد تحويل أهم التحف الفنية يراد تحويل أهم التحف الفنية 
في العالم إلى أسواق..!      في العالم إلى أسواق..!      

أوقفوا

عبد االله النائليعبد االله النائلياحمد البحراني
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محمد الربيعيمحمد الربيعيقاسم سبتيقاسم سبتي

وأوضح البحراني "إن النصب هو بمثابة 

الذين  العراق،  شهداء  لكل  وسالم  تحية 

أن  أجل  من  الزكية  بأرواحهم  ضحوا 

نكون اليوم على قيد هذه الحياة، وليبقى 

عراقنا نابضًا بالحياة."  

أما بخصوص نصب الشهيد، واملقتربات 

هذا  يحتوي  الذي  والفضاء  واملساحات 

موضوع  الى  وبالعودة  املهم،  النصب 

أشار  فقد  بالعمل،  املحيط  الفضاء 

فتاح  اسماعيل  الراحل  ان  البحراني 

الترك كان يركز كثيرًا على ضرورة وجود 

فضاء كبير ومساحات محيطة بالنصب، 

رحمه  الفنان  مايراه  -بحسب  وذلك 

الشهداء،  ألرواح  مساحات  أنها  الله- 

إضافة  ومعمارية  فنية  ضرورة  وهي 

الفضاء  أن  إذ  وأهميتها،  رمزيتها  الى 

هذه  يتوسط  الذي  النصبي  للعمل  مكمل 

املساحات.

فكرة غير منصفة 

لوجوده  محظوظ  أنه  البحراني  ويبني 

قرب الفنان الترك في سنواته األخيرة، 

من  لعدد  الدوحة  مدينة  جمعتهما  حيث 

في  دائمًا  يؤكد  الترك  وكان  السنوات، 

املحيط  الفضاء  موضوع  على  لقاءاته 

ليدعم  وجوده  وضرورة  النصبي  بالعمل 

وفنيًا  ومعماريًا  بصريًا  العمل  فكرة 

وفلسفيًا.

اإلنصاف  غير  من  أنه  "أرى  ويضيف: 

وتغيير  املكان  بهذا  املساس  يجري  أن 

عائالت  مع  تعاطفنا  كل  مع  مالمحه، 

دفاعًا  أرواحهم  قدموا  الذين  الشهداء 

يستحقون  بالتأكيد  وهم  الوطن،  عن 

من  ذلك  يمكن  لكن  والرعاية،  الدعم 

في  متوفرة  وفضاءات  مساحات  خالل 

اماكن كثيرة في بغداد واملناطق املحيطة 

بها، ذلك أن واحدًا من األمور التي يجب 

تقديمها للفنان اسماعيل الترك هو بقاء 

نصبه كما قدمه للعراق، دون تغيير."

أين املساحات األخرى؟ 

إلى ذلك.. أعرب الفنان، ورئيس جمعية 

عن  سبتي،  قاسم  التشكيليني،  الفنانني 

فكرة  من  الشديدين  واستيائه  امتعاضه 

استثمار النصب، مؤكدًا أن الفكرة مهينة 

لتضحياتهم."وتابع  ترتقي  وال  للشهداء، 

املؤسسات  بعض  أن  مفاجئًا  "ليس 

واألطراف تعمل على استغالل واستثمار 

الضير  ما  أتساءل  لكني  الشهيد،  نصب 

نصب  غير  أخرى  أماكن  يجدوا  أن  في 

وجمالية  روحية  قيمة  له  فهو  الشهيد؟ 

لدى أهالي بغداد."

النصب  "فضاءات  أن  سبتي:  أضاف 

وأن  أكبر،  املكان  هيبة  تجعل  الشاسعة 

كتلة نصب الشهيد ال ترى إال من على بعد 

تظهر  وفراغ،  ككتلة  وقيمته،  متر،  مئة 

بالبعد، فلم هذا التصرف؟ لربما هنالك 

الفكرة  بأن  أصدق  ال  فأنا  أخرى،  دوافع 

من  املوقع  استثمار  هي  الوحيدة  غايتها 

ورائيات  ما  هنالك  لكن  املادة،  أجل 

بعدم  الحكومة  أطالب  لذا  واضحة، 

املساس بهذا النصب، واحترام الشهداء 

املشروع  هذا  بغداد،  وأهالي  وذويهم 

سيؤذي النصب إذ ستخسر بغداد معلمًا 

مئات  السابق  في  خسرت  كما  مهمًا، 

املناطق الحميمة، فاحترموها." 

الفكرة ضيقة وغير صحيحة 

من جهته، أوضح املهندس وعضو مجلس 

الربيعي،  محمد  السابق  بغداد  محافظة 

أن "املساحة املفتوحة للنصب تبلغ مليون 

أربعة  على  منفتحة  وتكون  مربع،  متر 

القناة،  فلسطني،  شارع  وهي:  اتجاهات 

الجوية.  والقوة  الشعب،  ملعب  جسر 

تتحرك  أن  هي  هذه،  املساحة  وفكرة 

القبتان مع تحرك جسم اإلنسان وسيره، 

وحينما تصل املنتصف او نقطة الصفر، 

تلتحم القبتان لتصبحا قبة واحدة." 

وأضاف الربيعي حديثه: "كان من شروط 

استثمار  يمنع  أن  واملصمم  النحات 

األرض القريبة من النصب تمامًا، لتبقى 

لكن  إنشاؤها،  جرى  كما  منفذة  الفكرة 

تجاوزًا على النصب حصل بعد 2003 إذ 

خطط لبعض املشاريع االستثمارية، لكن 

لم تنفذ عند تسلم أمني بغداد عالء معن 

مجددًا،  النصب  الستثمار  صفقات  أية 

هذا  عن  صحيحة  نظر  وجهة  له  أن  إذ 

يبقى  أن  وهو  تحديدًا،  واملكان  املوضوع، 

محتفظًا بجماليته."

استثمار  فكرة  أن  الربيعي  ويؤكد 

ذلك  ضيقة،  فكرة  هي  املساحة  هذه 

ميزانيتها  لها  الشهداء  مؤسسة  أن 

وال  الدولة،  ميزانية  من  املخصصة 

يمكنها املطالبة بميزانية ثانية عن طريق 

التجاوز على النصب. يضيف بالقول: "مع 

رؤيتها  لكن  الشهداء،  ملؤسسة  احترامنا 

ضيقة وغير موفقة ألنها توقع ظلمًا كبيرًا 

والنحات  يتكرر،  لن  ألنه  النصب،  على 

نطالب  لذا  يتكررا،  لن  أيضًا  واملصمم 

إلنقاذ  السريع  بالتدخل  الوزراء  رئاسة 

هذا املعلم الكبير." 

الدول تحترم إرثها 

التشكيلي  الناقد  يرى  آخر،  جانب  من 

أن  "وبعد  أنه  العتابي،  جمال  الدكتور 

مؤسسة  عمل  أولويات  على  مؤخرًا  اطلع 

الشهداء في تفعيل مواردها االستثمارية، 

هذا  في  وجد  الشهداء،  عائالت  لدعم 

تضطلع  وأخالقيًا  إنسانيًا  جانبًا  التوجه 

توقف  قوله-  -وحسب  لكنه  املؤسسة،  به 

الستثمار  توجهها  عند  باستغراب 

بنصب  املحيطة  الكبيرة  املساحة 

النصب  على  الحفاظ  بذريعة  الشهيد، 

أو االندثار، وكأنها ال تعلم أن  التلف  من 

جزء  هو  والفني  الجمالي  الفضاء  هذا 

مكمل للنصب، وأن العبث فيه يعني موت 

النصب وقتله." 

هذا  من  "مشروعًا  إن  بقوله  يكمل 

الفنانني  على  يعرض  أن  ينبغي  القبيل 

املعماريني،  واملهندسني  التشكيليني، 

بعينها،  لدائرة  ملكيته  تعود  ال  فالصرح 

مهمة  تقع  وطني،  عراقي  رمز  هو  إنما 

مؤسسات  على  عليه  والحفاظ  صيانته 

قبول  الصعب  ومن  متخصصة،  ودوائر 

الصرح  هذا  لخنق  األخرى  الدوافع 

سابقة  دعوات  أن  والسيما  الشامخ، 

حاولت التجاوز عليه." 

املتحضرة  "البلدان  أن  العتابي  وأكد 

يمثل  ألنه  عليه،  وتحافظ  تراثها  تحترم 

العصور،  عبر  املمتدة  وثقافتها  تاريخها 

وأن النوايا الحسنة املعلنة للمشروع غير 

مقنعة في تمرير الصفقة، فهناك بدائل 

للرأي  يكون  أن  من  بد  وال  كثيرة،  أخرى 

العام صوت عاٍل ضد هذا التوجه."
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كاميرات قديمة وأشرطة غنائية وأجهزة إذاعية وتلفازية قديمة وصحف ومالبس 
لشخصيات فنية، هي بعض املعروضات التي يمكن مشاهدتها في متحف اإلعالم العراقي 

الذي عمل منتسبوه على جمع كل ما يمكن الحصول عليه من مقتنيات توثق مسيرة 
اإلعالم العراقي.

وثائـــق تـــروي مســـيرة 
حافلة بالعطاء

متحف اإلعالم العراقي.. 

بمبادرة"ألق بغداد" برئاسة الفنان نصير 

البنك املركزي، وصندوق  شمة، وتمويل 

الخاصة  املصارف  ورابطة  تمكني 

اللمسات  العام  هذا  وضعت  العراقية، 

متحف  مبنى  تأهيل  لعمليات  األخيرة 

منذ  سابقًا  كان  الذي  العراقي،  اإلعالم 

عام 1972 مقرًا ملعهد التدريب اإلذاعي 

إذاعيي  غالبية  فيه  تخرجت  الذي 

ومقدمي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.

ألق بغداد

مديرة املتحف، مينا أمير الحلو قالت إن 

العراقي  لإلعالم  متحف  تأسيس  "فكرة 

الفنان  زار  حني   2019 عام  نهاية  بدأت 

عن  بعيدًا  خربة،  كان  الذي  املبنى  شّمة 

إدراجه  الذي يستحقه، وجرى  االهتمام 

باعتباره  بغداد  ألق  مبادرة  ضمن 

تدريب  في  أسهم  عريقًا  تراثيًا  مبنى 

في  البرامج  ومقدمات  مقدمي  غالبية 

أساتذة  قبل  من  والتلفزيون،  اإلذاعة 

متخصصني، عراقيني وعرب وأجانب".

الترميم  "أعمال  أن  أضافت  الحلو 

بعد  توقفت  أنها  إال  عام2020،  بدأت 

أعمال  لكن  كورونا،  جائحة  بسبب  فترة 

واألجهزة  املعلومات  وجمع  األرشفة 

القديمة استمرت، ولم تتوقف حتى اآلن." 

في  املعروضة  املواد  "غالبية  أن   مبينة 

املتحف هي من ممتلكات اإلذاعة وقسم 

سابقني  موظفني  ممتلكات  من  منها 

متبرعني  من  اآلخر  والبعض  فيها، 

مهتمني بالتراث واإلعالم والفن".

ثالث قاعات

حاليًا  يضم  "املتحف  أن  الحلو  تابعت 

ثالث قاعات مخصصة لعرض األجهزة 

التي استخدمت في اإلذاعة والتلفزيون، 

وعرض  تسجيل  وأجهزة  كاميرات  من 

الصوت والصورة، وأجهزة املونتاج، وكل 

والتلفزيوني،  اإلذاعي  باإلنتاج  يتعلق  ما 

صنعها  تاريخ  حسب  عرضها  ويجري 

لتاريخ  قاعة  خصصت  كما  واستعمالها، 

ملحاكاة  وأخرى  العراقية  الصحافة 

أسبوع(  في  )الرياضة  برنامج  ستوديو 

املشاهدين،  إعجاب  حاز  لطاملا  الذي 

ديكور  على  تحتوي  القاعة  وهذه 

وأجهزة  التصوير  وكاميرات  البرنامج 

قاعة  جانب  الى  والصوت،  الصورة 

أخرى للعروض التعريفية والوثائقية عن 

طريق أجهزة التلفاز والداتا شو".

"اإلدارة  أن  املتحف  مديرة  أكدت  كذلك 

تسعى حاليًا إلعداد ثالث قاعات أخرى 

الشخصيات  ومقتنيات  السينما  تخص 

متبرع  بأي  ونرحب  واإلعالمية،  الفنية 

حفظ  بقصد  ومقتنياته  أجهزته  يقدم 

اإلعالم  أعمال  وتخليد  الفنية  الذاكرة 

والفن العراقيني وعرضها للجمهور".

محتويات قديمة

في زاوية من زوايا املتحف يجري عرض 

جهاز  أقدم  هو  سلكي،  تسجيل  جهاز 

التصوير  كاميرات  مع  صوتي،  تسجيل 

تعود  التي  بالستوديو،  الخاصة  القديمة 

القرن  خمسينيات  حقبة  الى 

املاضي.

من  نسخة  عرضت  القاعة  وسط  وفي   

طبعت  الكبير  بالحجم  الكريم  القرآن 

يرتلونه  املقرئون  كان  الذي   ،1940 عام 

إيذانًا  يوم  كل  فجر  القرآن  تالوة  عند 

آخر  موقع  في  االذاعة.  برامج  ببدء 

عرض قفص ذهبي ارتفاعة 45 سم، في 

داخله بلبل ذهبي ومفتاح النصب، كتبت 

وهو  اإلذاعة،  )بلبل  العبارة  هذه  تحته 

هدية رئيس وزراء أملانيا هتلر الى امللك 

غازي ملك العراق عام 1936(.

كذلك يجري عرض مجموعة غرنفونات 

البكرة  ذات  تسجيل  أجهزة  مع  قديمة 

الستينيات  حقبتي  الى  تعود  الكبيرة، 

تسجيل  يجري  كان  حني  والسبعينيات، 

األغاني والبرامج فيها إلعادة عرضها، 

قديمة  كاميرات  أجهزة  وبجانبها 

وفيها  يدويًا  تحمل  الخارجي،  للتسجيل 

تستخدم  كانت  والتدوير  للنصب  عتلة 

قبل اكتشاف جهاز الشحن او البطارية .

سيجري  فإنه  املتحف  مديرة  وحسب 

الفنانني  ملقتنيات  قاعة  تخصيص 

إذ  الفنية،  مسيرتهم  توثق  واإلعالميني 

بإهداء  الحارثي  حمودي  الفنان  وعد 

أداء  أثناء  استخدمها  التي  مالبسه 

موس  )تحت  مسلسل  في  عبوسي  دور 

املاضي،  القرن  سبعينيات  في  الحالق( 

وكذلك عدد آخر من الفنانني، بضمنهم 

أهدى  الذي  البغدادي،  توفيق  سعدي 

املتحف العود الذي رافقه طيلة 40 عامًا.

شخصيات فنية وإعالمية

اإلعالميني  من  كبير  عدد  املتحف  زار 

الدكتور  الثقافة  وزير  منهم  والفنانني، 

حسن ناظم، ووفد بعثة االتحاد األوربي، 

العربية،  الدول  جامعة  من  ووفد 

والدكتور فيصل الياسري، ومجاهد أبو 

الهيل، وعارف السعدي، ورئيس البنك 

املركزي، واألستاذ وديع الحنظل.

كليات  تنظم  وأخرى  فترة  وبني 

زيارات  الثانوية  واملدارس  اإلعالم 

الى املتحف لالطالع على املقتنيات 

وتوثيق املسيرة اإلعالمية للعراق.  

الزائرين  الستقبال  أبوابه  املتحف  يفتح 

وينظم  الرسمي،  الدوام  أوقات  خالل 

استقبال الوفود الرسمية بعد ورود كتب 

رسمية لتحديد وقت الزيارة ونوعها، إذ 

ترده كتب من جهات رسمية متعددة.

مالذ األمين          
تصوير – يوسف مهدي
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ينفقها العراقيون 
على الدراسة في الخارج!

مبالغ ضخمة ينفقها الطلبة العراقيون سنويًا للحصول على الشهادات العليا في مختلف 
التخصصات. ووفقا إلحصائيات حكومية فإن هناك أكثر من 60 ألف طالب يدرسون في الجامعات 

اإليرانية، و40 ألفا في الجامعات اللبنانية، بعضهم لتطوير أنفسهم علميًا، وبعض للحصول على 
الشهادة لزيادة فرصهم بالتعيني في دوائر الدولة، وبعض آخر )للتباهي( بحصولهم على لقب 

علي غني       علمي من جامعات أجنبية! 

مليار دوالر سنويًا

تلك  خزائن  الى  تذهب  الدوالرات  ماليني 

فما  الطلبة..  إليها  يهاجر  التي  البلدان 

على  للحصول  العراقيني  الطلبة  يدفع  الذي 

الشهادة من الخارج؟ 

لغة األرقام                         

بلغت  فقد  املالية،  وزارة  بيانات  بحسب   

مصروفات وزارة التعليم العالي لسنة/2021 

مليار   1.6( دينار  ترليون   )2.3( مقدار 

دوالر(.

العراقيني  الطلبة  إنفاق  معدل  بلغ  فيما 

الدارسني خارج العراق أكثر من مليار دوالر 

املختصني  من  ذكي  تساؤل  وهناك  سنويًا! 

جذب  عن  عاجزة  الدولة  أن  "هل  مضمونه 

تكفي  أنها  علمًا  الداخل؟  الى  األموال  هذه 

وزارة  نفقات  من   %70 من  أكثر  لتغطية 

التعليم العالي؟"

التخطيط،  لوزارة  إحصائية  آخر  وبحسب 

فإن عديد طالب الدراسات العليا املوجودين 

حاليًا في العراق هو بحدود )46232( طالبًا 

شكلت   )2020  -2019( الدراسي  للعام 

وتضم  منهم،   )%49.2 ( اإلناث  نسبة 

امللتحقني  للطلبة  نسبة   أعلى  بغداد  جامعة 

 ، 21.3%(  ( بلغت  إذ  العليا  الدراسات  في 

 14 ماعدا  العراقيني،  الطلبة  من  معظمهم 

في  الغرابة  تكمن  وهنا  العرب،  الطلبة  من 

األمر.!

طالب  كل  على  العراقية  الجامعات  تفرض 

بمبلغ  "سكوباس"  مستوعبات  في  بحث  نشَر 

تصنيف  رفع  بهدف  دوالر،  ألف  عن  يقل  ال 

الجامعة بني الجامعات العاملية، إذ تبلغ كلفة 

هذا النشر بحدود )30( مليار دينار سنويًا 

يتحملها الطالب، مع أن الدستور ينص على 

البحوث  كتابة  وأصبحت  التعليم،  مجانية 

والنشر والسمسرة العلمية مهنة ملن ال مهنة 

له )على حد تعبير البعض(،على الرغم من 

وجود مجالت علمية محكمة في كل جامعة 

تقريبًا. 

نوع من الصرامة

نجف،  عسكر  أحمد  الدكتور  األستاذ 

الذي  للعلوم،  الكرخ  جامعة  في  التدريسي 

وأطاريح  رسائل  من  العديد  على  أشرف 

سر  يفسر  العراق  في  والدكتوراه  املاجستير 

األعداد الكبيرة من الطلبة العراقيني الذين 

الجامعات  في  العليا  دراساتهم  يكملون 

 )14( أن  حني  في  واإليرانية،  اللبنانية 

العراق  في  يدرسون  فقط  عربيًا  طالبًا 

في  عراقيًا  طالبًا   )46232( مجموع  من 

كبرى  مفارقة  وتلك  العراقية،  الجامعات 

العراق  في  العليا  "الدراسات  إن  بالقول 

تجاوز  بداية  الطالب  فعلى  سهلة،  ليست 

اجتياز  وكذلك  اإلنكليزية،  اللغة  اختبار 

والحصول  الدقيق،  االختصاص  اختبار 

كورسات  ذلك  تعقب  عالية،  درجات  على 

ألي  اليمكن  لذلك  وامتحانات،  متقدمة 

 
ً
فضال بسهولة،  العليا  الشهادة  نيل  شخص 

لهم  أكفاء  أساتذة  قبل  من  اإلشراف  عن 

باع طويل باختصاصاتهم وخبرة متراكمة، 

هذا أحد األسباب التي تجعل الطلبة العرب 

ومن دول الجوار يحجمون عن الدراسة في 

العراق، والسيما الذين يبحثون على النجاح 

من دون جهد يذكر."

العراق  في  التعليم  "مراحل  أن  ويضيف 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

د أحمد عسكر نجفد أحمد عسكر نجف

د سهيل تركيد سهيل تركي

د أحمد الغباند أحمد الغبان

بنوع  تتميز  الزمن-  من  طويلة  عقود  -ومنذ 

التراخي  وعدم  واالنضباط  الصرامة  من 

وأساتذة  واملدرسني  املعلمني  وصالبة 

الجامعات، بحيث أدى هذا  النظام التعليمي 

مختلف  في  الطلبة،  من  الكثير  تعثر  الى 

الدراسة,  الدراسة،  وعدم إكمالهم  مراحل 

التعليم  مواصلة  في  الفيصل  كان  وحتمًا 

للصفوف  البكلوريا  مرحلة  في  هو  العالي 

معدالت  في  الواضح  التباين  حيث  املنتهية, 

الكليات  في  للقبول  تؤهلهم  التي  الطلبة 

عليها،  يحصلون  التي  الدرجات  حسب 

 عن رغبة     وتشجيع 
ً
ورغبة الطالب، فضال

مساحة  للطالب  كانت  فقد  وعليه  أسرهم, 

ضيقة جدًا في التفوق, وهو االجتهاد  الذي 

يسري حتى اآلن في التنافس على القبول في 

والعلوم  والهندسة  كالطب  مرموقة  كليات 

التقنية  واملعاهد  الكليات  وباقي  والحقوق, 

واحتياج  العمل  سوق  في  اعتبارات  لها  التي 

واألسر  العراقي  املجتمع  أن  كما  الوزارات. 

أنه  على  التعليم  الى  تنظر  التزال  العراقية 

 
ً
الهدف األسمى للعائلة ألنه يرسم مستقبال

أن  يهمها  التي  وأسرته،  للطالب  مشرقًا 

تتباهى بتفوق أبنائها ".

الحروب والحصار

أحاط  ما  أن  عسكر  الدكتور  ويوضح 

والحصار  الحروب  تداعيات  من  بالعراق 

والتخمة  املتذبذبة،  االقتصاد  وأوضاع 

تركز  التي  الدولة،  دوائر  في  الحاصلة 

ممن  الكثيرين  دفع  العليا،  الشهادات  على 

الشهادة  ينالوا  أن  في  الحظ  يحالفهم  لم 

العليا، الى أن تتوجه أنظارهم للبحث عنها 

في  ضالتها  وجدت  األخرى  هي  بلدان  في 

بقصد  علميًا(  )واهنة  جامعات  تأسيس 

الكسب من كل من يطرق بابها، وبدأت بمنح 

شهادات زائفة, كانت بمثابة أفق مفتوح لكل 

على  والحصول  وضعه  لتحسني  يطمح  من 

اآلخر  والقسم  الدولة,  في  مهمة  مناصب 

يعالج  أن  الفرصة  هذه  خالل  من  يحاول 

نقصًا، في أوقات كان من املستحيل تحقيقه 

التعليم  لوزارة  كان  لهذا  حياته,  مراحل  في 

هذه  مصداقية  عن  التحري  في  موقف 

منها  بالكثير  نعترف  لم  التي  الجامعات، 

التعليم  ومناهج  شروط  استيفائها  لعدم 

قرارات  من  للوزارة  ثبت  وما  الرصينة،  

بثالث  االعتراف  بعدم  الحقًا  صدرت 

جامعات لبنانية وبعض الجامعات اإليرانية, 

رغم وجود جامعات عريقة في هذه البلدان 

ومكانتها في التصنيفات العاملية، لكن بسبب 

تذبذبات  من  الحاضر  الوقت  في  يجري  ما 

في تقييم املسيرة العلمية يلجأ الكثيرون الى 

البحث عن فرص  في هذه الجامعات."

سوق العمل

في  العليا  الدراسات  فتح  إمكانية  عن  "أما 

الجامعات األهلية، التي تتفاوت، في ترتيبها 

األهلية  الكليات  عن  العلميني،  وتنافسها 

األخرى ففي رأيي أجد أننا لم نصل بعد الى 

التعليم األهلي،  املطلقة بمخرجات  القناعة 

بإشراف  مركزية  امتحانات  إجراء  بدليل 

واألهم  األولية,  الدراسة  لطلبة  الوزارة 

التخصصات  بعض  أن  هو  املوضوع  في 

بفعل  تقلصت  الحكومية  الجامعات  في 

من  العديد  أجبر  الذي  التقاعد،  قانون 

األساتذة األكفاء والخبراء على أن يرضخوا 

ويتقاعدوا, ما تسبب في غلق تلك الدراسات 

لعدم توفر املشرفني, برغم املطالبة بإعادة 

النظر بهذا القانون الذي ألحق ضررًا كبيرًا 

الدراسة  مقاعد  وحدد  التعليمية،  بالعملية 

هذا  وعلى  العراقية.  الجامعات  أكبر  في 

األساس فإنه من غير املجدي أن يصار الى 

تتوفر  ال  جامعات  في  العليا  الدراسات  فتح 

واألجهزة  التخصصية  املختبرات  فيها 

في  املفتوحة  التخصصات  لكل  الالزمة 

أقسامها العلمية, واألساتذة املشرفون لكبر 

العطاء  على  قدرتهم  وتقلص  أعمارهم 

عدم  كذلك  شبابهم,  مراحل  في  كانوا  كما 

التخصصات،  من  للكثير  العمل  سوق  توفر 

أصاب  التي  اإلنسانية  الدراسات  والسيما 

الحاصل  التطور  نتيجة  منها  قسمًا  الترهل 

ومتطلبات  الحياة  مرافق  عموم  في 

الشركات وشبكات املواصالت واالتصاالت, 

والكثير ممن يتخرجون يرغبون في التعيني 

على املالك الدائم, وهو أمر بات صعبًا في 

الدولة  تعاني منها  التي  املقنعة  البطالة  ظل 

كثيرًا."

استيعاب الكفاءات

تركي  سهيل  الدكتور  املساعد  األستاذ  يرى 

واملثقفني  األكاديميني  جمعية  رئيس  عنتر، 

العراقيني، الذي عقدت جمعيته ندوة علمية 

عن )واقع الدراسات العليا خارج العراق(، 

الطلبة  هجرة  ملشكلة  الحلول  أنجع  "أن 

العراقيني الى الجامعات العربية واألجنبية 

بالدراسات  خاصة  معاهد  استحداث  هو 

وزارة  من  بها  معترف  العراق  في  العليا 

التعليم العالي والبحث العلمي".

ما  لكل  شاملة  بمراجعة  سهيل  د.  ويطالب 

اعادة  الى  داعيًا  العليا  الدراسات  يخص 

داخل  العليا  الدراسات  تعليمات  النظر 

على  التأكيد  عن   
ً
فضال العراق،  وخارج 

التي  والتخصصات  العلمية  الرصانة 

تشكيل  جانب  الى  التنمية،  خطة  تحتاجها 

طلبة  ورسائل  أطاريح  ملناقشة  علمية  لجان 

خارج  من  العائدين  والدكتوراه  املاجستير 

العراق، للوقوف على مستوياتهم العلمية."

وطالب  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

حملة  من  املبتعثة  للكفاءات  فرص  بتوفير 

تعيينهم  خالل  من  وذلك  العليا،  الشهادات 

والسيما  واألهلية،  الحكومية  الكليات  في 

أصحاب االختصاصات النادرة وذلك لرفد 

التعليم العالي بكفاءات شابة تؤدي الى قفزة 

نوعية في مستوى التعليم.

فكرة غير مقبولة                       

رئيس  الغبان،  أحمد  الدكتور  يعتقد  فيما 

الجامعة التكنلوجية، أن "أغلب الطلبة الذين 

غيرها،   أو  الجوار  جامعات  عن  يبحثون 

تصنيفات  لها  التي  الجامعات  يختارون 

علمية )متراجعة( لسهولة القبول فيها، ألن 

العدد الكبير من الدارسني خارج البالد هم 

من الباحثني عن فرصة عمل داخل العراق، 

بالحصول  تزداد  حظوظهم  أن  ويعتقدون 

)توأمة(  لدينا  ونحن  العليا،  الشهادة  على 

مع جامعات عاملية رصينة، أما فيما يخص 

املوظفني الساعني الى القبول في الدراسات 

العليا، سواء أكانت داخل أو وخارج العراق، 

التخصيصات  زيادة  يبحثون عن  فإن هؤالء 

وبعض  العليا،  دراساتهم  إلكمال  املالية 

على  البالد  خارج  الى  يسافرون  هؤالء  من 

حساب  على  وليس  الشخصية،  نفقتهم 

جهات االبتعاث الرسمية، ما يخلق إرباكًا في 

الخطط الدراسية للجامعات العراقية، فهي 

داخل  العليا  دراساتهم  بإكمال  ملزمة  غير 

الجامعات  ألن  ذلك،  أرادوا  ما  إذا  العراق 

تتبع  العريقة،  جامعتنا  ومنها  العراقية، 

توجيهات  مع  منسجمة  ستراتيجية  خططًا  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ".

تعطيل ومماطلة                  

"الشبكة"  واصلت  أسبوعني  مدى  وعلى 

والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  اتصاالتها 

والتملص  املماطلة  غير  تجد  فلم  العلمي، 

املجلة،  طرحتها  التي  األسئلة  مواجهة  من 

املحاوالت واالتصاالت مع مدير  وفشلت كل 

أن  مؤسف  ألمر  وإنه  العالي،  التعليم  إعالم 

الوزارة  هذه  في  اإلعالمي  املكتب  يتنصل 

عن واجباته تجاه املواطنني الذين ينتظرون 

وسائل  خالل  من  وفهمها  الحقائق  كشف 

اإلعالم.



 فاألماكن- على مقولة شولز- أهداف وبؤر, 

وجودنا,  معاني  األحداث  تمارس  فيها 

ونفسي  يومي  رحيل  نقطة  أيضًا  واملكان 

الزمان  مع  واملكان  وإبداعي,  واجتماعي 

يكونان مساحة تراجيديا النص. 

القبطان  على  البحر)املكان(  فرض 

ملالحقة  املدمر  الطموح  ذلك  )آخاب(، 

معه,  الدموي  واالتحاد  دك(،  )موبي 

الدرامية  قيمته  للمكان   كانت  وبذلك 

كانت  فيما  هنا(,  )السلبية  والفكرية 

)العجوز  في  الصياد  الشيخ  عالقة 

حنو  عالقة  الهائلة  السمكة  مع  والبحر( 

واستحواذ وتباه وتأكيد ذات.

والعجوز  آخاب  على  ثقله  املكان  فرض 

سلبي  دموي  األول  فكريني:  باتجاهني 

يسميه  )الذي  والثاني  باملوات,  ينتهي 

إيجابي،  البطولي(  الفشل  املانع  نجيب 

رغم الخسارة املرئية.

الضخم  السمكة  هيكل  أوصل  العجوز   

حقق  وقد  الراحة(،  )مكان  الساحل  الى 

النجاح النهائي في الصيد  وإثبات الذات, 

مريضًا  وظل  شيئًا،  يربح  لم  أنه  رغم 

بني  الخاص  )نجاحه(  حقق  لكنه  فقيرًا، 

محترفي الصيد املجاورين.

في  النحو,  في  طرفان  والزمان  املكان 

يثبتان  حيث  وتداوليتها,  اللغة  حركية 

تأثيرهما املباشر على النص املدون.

الكلمة  بداية   Myth األسطورة  تعني 

املنطوقة, والكلمة هنا مجال نطقي زماني 

تتولد في مكان, وبالكلمة املروية املنطوقة 

فإذا  املكان,  أو  الزمان  تحريك  نستطيع 

مكان  )وفي  مستدركًا:  الراوي(  )قال 

– بنا  انتقل  قد  يكون  سنوات(،  وبعد  آخر 

بواسطة الكلمة- مكانيًا،  وربما زمانيًا.

املروية  واألسطورة  الشعبية  الحكاية  في 

يبدأ الراوي حديثه –أحيانًا- بالقول: )مرة 

كان(  ياما  )كان  أو  الزمان(  قديم  في 

بالزمان  يبدأ   أنه   املتواترة...أي  الشهيرة 

الزمان  يحدد  ال  أنه  رغم  املكان,  قبل 

تاريخيًا واقعيًا أحيانا, لكنه يرجح  تقديمه.

ونحن  نكتشف  )مكان(  أي  هنا:  السؤال   

نستمع الى الحكواتي املفترض، أو نقرأ ما 

ن عنه؟ دوِّ

 ليس من حكواتي عندنا اآلن، لكن صورته 

وهي  عنه,  املطبوعة  باملدونات  تتجسد 

تتجسد حديثا بجهاز التلفاز الذي يزورنا 

حديثة،  أو  قديمة  بحكاية  املسلسل-  -عبر 

لتحميل  برامج  عبر  أو  تلفزيونيًا  تسرد 

املسلسالت على شكل فيديوهات.

الربابة،  على  املنشد  أو  األمس،  حكواتي 

الخشبي,  ينقلنا، عبر هزة من سيفه  كان 

له،  إنشادي  ترجيع  أو  صوته,  في  وبحة 

الجلسة  تأثيرات  مراعيًا  آخر,  زمن  إلى 

)مكان الرواية, الظرف النفسي للمتلقني, 

الهدوء(  أو مستوى  الخارجية،  الضوضاء 

وحاصل جمع ذلك يؤكد نجاح التلقي.

أدوات  اختالف  وعبر  الوقت،  ذات  في 

املطبعة  حكواتي  أن  نجد  العرض, 

ورسوم  بالحبر  لنا  يجسد  )الكتاب( 

املتلقي(   ( القارئ  وبجلسة  الكلمات, 

وظرفه النفسي، درجة التلقي, كذلك األمر 

الشاشة,  عبر  املصورة  للحكاية  بالنسبة 

أمامنا  املرسوم  املتخيل  املكان  حيث 

بالصورة، يعد مكان خيال مفترض، رغم 

املؤثرات  أحيانًا  تقطعه  العيانية,  واقعيته 

صوت  أو  الباب،  جرس  مثل  الخارجية، 

األب، أو دخول زائر.. الخ.

غير  غرائبي  أسطوري  كذلك,  املكان   

في  واقعي  لكنه  ورواية,  حكاية  واقعي 

الذهن, يتجسد فيه ويؤثثه وينتقل به عبر 

التجسيد,  في  املكان  يساير  الذي  الزمان 

بكل  واملدونة  )املروية  الشعبية  والحكاية 

لتجسيد  وسيلة  املكان  تستخدم  أنواعها 

اللعبة الدرامية(.

 املكان في األسطورة قد يعني الروح, ففي 

األدب السيامي –الكمبودي، حكاية )نوسا 

كان(، ملك سيالن الذي يحفظ روحه في 

صندوق يضعه  في بيته كلما خرج للحرب, 

فيتحول الصندوق)املكان( الى قبو للروح.

وتكون روح )مليجار( في الحكاية اليونانية 

وهو  شجرة,  في  وضعت   قد  عنه  املروية 

يخرج للحرب فتقوم والدته بإحراق املكان 

بعدما  ويموت  روحه  لتحترق  –الشجرة- 

موات  يتبع  موات  اآلخرين...  أوالدها  قتل 

أجسام   – –جسم  شجرة  يتبدل...  واملكان 

األوالد القتلى.

املكان: شارع الرشيد
 يعد شارع الرشيد البغدادي مكانًا روائيًا 

أرصفته  فعلى  العراقية,  الرواية  في  مهمًا 

مثقفي  وجلوس  تجوال  كان  ومقاهيه 

الثقافية  التيارات  وتصادم  العاصمة 

في  )صيادون  ورواية  بالقديمة،  الجديدة 

شارع ضيق( لجبرا ابراهيم جبرا واحدة 

للحياة  وثقت  التي  الروايات  أبرز  من 

الشارع,  هذا  في  واالجتماعية  الثقافية 

دونها  التي  الدموية  الصورة  إلى  إضافة 

في  التكرلي  فؤاد  الروائي  سنوات  بعد 

روايته )الرجع البعيد( وهو يصور معاناة  

مع  بعضًا  وصدامهم  وخيباتهم  البشر 

بعض في باب املعظم خالل أحداث شباط 

.1963

فرمان  طعمة  غائب  الروائي  يقف  وال 

القديمة في  لبغداد  الشوارع الضيقة  عند 

باشا  حسن  وجديد  عرب  وفضوة  املربعة 

ومشرب بلقيس، حيث صور هذه األماكن 

و)املخاض(  أصوات(  )خمسة  في 

صور  لكنه  وسواها,  والجيران(  و)النخلة 

املتضادات  لحشر  مكانًا  الرشيد  شارع 

للتفتت  وبؤرة  واالجتماعية  الفكرية 

واإلضافة العمرانية والذهنية.

الفنية  للمتضادات  وعاء  هنا  املكان   

)شارع  كان  وبذلك  والسوسيولوجية, 

الرشيد( وعيًا إلضافة، وانسحابًا ملجتمع 

صياني معًا.

ومثلما تغير املكان هنا تغير الزمان أيضًا, 

وحكاية  ورواية  أسطورة   منهما  فلكل 

لغة  تساير  وبذلك  وأمكنتها,  أزمنتها 

املكان الزمان حينًا، وقد تختلف عنها في 

مفتوح  واملجال  أخرى..  وأمثلة  حكايات 

لتجارب وأمثلة  كثيرة أخرى.

  باسم عبد الحميد حمودي

 البحث في املكان هو البحث في الهوية اإلنسانية الحضارية, وهو سياحة فكرية في 
التجنيس السوسيولوجي لذلك الحيز اإلنساني الذي يتعلق بعالقة املكان اجتماعيًا 
بالعادات والتقاليد وأدوات االستخدام اإلنساني, وهو بحث في التجنيس النفسي 
للفرد وللمجموعة الذي – التي تؤثث املكان.هو أيضًا بحث في التجنيس املعماري, 
فليس كل مكان معمور متشابه مع املكان املعمور اآلخر, 

أنثروبولوجيا 

بين حكواتي المطبعة 
وحكواتي الشاشة 

المكان
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يحيى  املركزي  االتحاد  عضو  عد  فقد 

زغير مشاركة منتخبنا في هذه التصفيات 

العبونا  حقق  أن  بعد  ناجحة  كانت  بأنها 

وهو  الجماهير،  إليه  تصبو  ما  األبطال 

أعطى  أن  بعد  التأهل،  ببطاقة  الظفر 

كرة  ولجنة  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد 

تحضيرية  فترة  والشاطئية  الصاالت 

بالدخول  تمثلت  الوطني  للمنتخب  مثالية 

خوض  مع  تدريبية  معسكرات  ثالث  في 

خمس مباريات تجريبية.

منتخبنا  استعداد  "كان  زغير:   وقال 

مبينًا   ". األجواء  في  الدخول  قبيل  مثاليًا 

الخبير  اإليراني  املدرب  مع  التعاقد  أن 

لتغيير  الباب  فتح  الشريعة،  ناظم  محمد 

من  كونه  العراقية،  الصاالت  كرة  صورة 

الدولي،  الصعيد  على  املهمة  األسماء 

ستختلف  لذلك  آسيويًا،  صعب  رقم  وألنه 

أنه  إذ   ،
ً
مستقبال العراقية  الصاالت  كرة 

آسيا،  كأس  في  الوطني  املنتخب  سيقود 

األخرى  املنتخبات  على  سيشرف  كما 

ملدربي  عمل  وورش  محاضرات  ويقدم 

األندية املحلية واملنتخبات، عندها ستعم 

الفائدة وتتطور اللعبة في العراق.

جدارة واستحقاق
أما رئيس لجنة كرة الصاالت والشاطئّية، 

أن  على  أكد  فقد  الحسني،  عبد  علي 

الصاالت  لكرِة  الوطني  ُمنتخبنا  تأهل 

بجدارة  جاء  آسيا  كأس  نهائياِت  الى 

التي  الرائعة  العروض  بعد  واستحقاق، 

قدمها الالعبون.

الوطني  منتخبنا  "العبي  إن  وقال   

وجهازهم الفني والكادر اإلداري والطبي، 

أن  بعد  التحدي،  قدر  على  أنهم  أثبتوا 

الى  التأهل  ببطاقة  وظفروا  املراد  حققوا 

النهائيات كمتصدرين للمجموعة الثانية، 

مشيدًا بأداء العبي املنتخب في املباراتني 

أمام اإلمارات والبحرين إذ كانوا ندًا قويًا 

ظفرنا  املباراتني  خالله  ومن  ومميزًا، 

بفوز وتعادل وبطاقة التأهل."

الصاالت  كرة  لجنة  رئيس  وقدم 

لرئيس  وامتنانه  شكره  والشاطئّية 

الكابنت  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد 

عدنان درجال وأعضاء االتحاد على تلبية 

متطلبات إعداد املنتخب الوطني والتعاقد 

مع الجهاز الفني اإليراني بقيادة املدرب 

وإدخال  الشريعة،  ناظم  محمد  الخبير 

معسكرات  ثالث  في  الوطني  املنتخب 

التصفيات  في  واملشاركة  تدريبية، 

درجال  متابعة  عن   
ً
فضال اآلسيوية، 

املستمرة  للمنتخب الوطني، وتأكيده على 

الفجيرة  في  تحقق  الذي  اإلنجاز  أهمية 

حديثه  مختتمًا  اإلماراتية. 

دور  أهمية  على  بالتأكيد 

كرة  لجنة  على  املشرف 

عضو  والشاطئّية  الصاالت 

اتحاد الكرة يحيى زغير، الذي لم يدخر 

نجاح  شأنه  من  ما  كل  توفير  في  جهدًا 

بوجوده على رأس  الوطني  املنتخب  مهمة 

الفني  والجهاز  الالعبني،  وحثه  البعثة 

تحقق  ما  وهو  منهم  املراد  تحقيق  على 

بالفعل.

دعم وإسناد االتحاد
من جهته، قال عضو لجنة كرة الصاالت 

والشاطئّية زياد شامل إن "العبي منتخبنا 

أربكت  التي  الغيابات  ورغم  الوطني 

بجاي  مصطفى  إصابة  نتيجة  صفوفه 

ورافد حميد، إال أنهم أجادوا في املباراتني 

وظفروا  والبحرين،  اإلمارات  أمام 

بعد  التأهل،  وبطاقة  املجموعة  بصدارة 

كثيرون."   به  أشاد  مميزًا  أداء  قدموا  ان 

وأضاف أن "اتحاد الكرة، بشخص رئيسه 

املكتب  واعضاء  درجال،  عدنان  الكابنت 

السبق  لهم  كان  لالتحاد،  التنفيذي 

دعمهم  خالل  من  اإلنجاز  تحقيق  في 

الصاالت  كرة  لجنة  لعمل  ومساندتهم 

نجاح  شأنه  من  ما  كل  وتهيئة  والشاطئّية 

التصفيات  في  الوطني  املنتخب  مهمة 

املدرب  مع  التعاقد  منها  اآلسيوية، 

الشريعة  ناظم  محمد  اإليراني 

 
ً
فضال املساعد،  وجهازه 

تحضيرية  فترة  تهيئة  عن 

رسميا  الدخول  قبيل  مثالية 

تحقق  لذلك  التصفيات،  الى 

تضافرت  أن  بعد  اإلنجاز 

بوتقة  في  وانصهرت  الجهود 

النجاح الذي كنا ننشده." 

حديثه  مختتمًا 

كيد  لتأ با

أن  على 

لعمل  ا

أ  بد

مثالية  بصورة  للتحضير  اآلن  من 

منتخبنا  تنتظر  التي  املقبلة  للمشاركة 

التي  آسيا  غرب  بطولة  في  الوطني 

تضيفها الكويت في شهر حزيران املقبل.

حققنا ما نصبو إليه
أما العب املنتخب العراقي قيصر منتظر 

عليهم  ما  قدموا  "الالعبني  إن  فقال: 

يصبون  كانوا  ما  وحققوا  املباراتني،  في 

فترة  بعد  والتأهل،  الصدارة  وهما  اليه، 

دخول  خالل  من  مثالية  استعدادية 

معسكرات  ثالثة  في  الوطني  املنتخب 

تدريبية، وخوض خمس مباريات تجريبية 

الجاهزية  الى  نصل  بأن  كفيلة  كانت 

املطلوبة، التي مكنتنا من تحقيق اإلنجاز." 

 شاطره الرأي زميله الالعب فادي عالء، 

الوطني  "املنتخب  أن  على  أكد  الذي 

الشريعة  ناظم  محمد  املدرب  بقيادة 

مشرفًا  ظهورًا  حقق  املساعد،  والكادر 

أجاد  أن  بعد  اآلسيوية،  التصفيات  في 

التامة التي  في املباراتني بفعل الجاهزية 

انعكست  التي  الالعبون،  اليها  وصل 

أمام  قدمناه  الذي  األداء  على  ايجابًا 

البحرين واإلمارات بفعل تكثيف الوحدات 

الجوانب  وتعزيز  التدريبية 

لدى  والخططية  التكتيكية 

الالعبني، نأمل أن نواصل 

هذا النجاح في النهائيات 

التي تضيفها الكويت".

اختتمت مؤخرًا التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا لكرة الصاالت، بتفوق 
عراقي أسفر عن تأهل منتخبنا الوطني في هذه التصفيات بعد تصدره مجموعته 
الثانية بجدارة بحصوله على أربع نقاط من فوز على الفريق اإلماراتي وتعادل مع 

املنتخب البحريني. 

في كرة الصاالت..في كرة الصاالت..
العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسياالعراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

بغداد / أميرة محسن
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افتتاح املعرض الفوتوغرافي
جرت  الختامية  املباراة  انطالق  قبل 

الفوتوغرافي  املعرض  افتتاح  مراسم 

شمل  سليم،  قحطان  املصور  أقامه  الذي 

السلوي  الدوري  انطالقة  منذ  الفترة 

اختزلت  وقد  الختامية.  املباراة  ولغاية 

خالل  من  الدوري  منافسات  عدسته 

السلوية  األحداث  وثقت  صورة   250

األبرز لهذا املوسم، في لقطات فنية بكل 

املعرض  افتتح  قحطان.  وصورها  حرفية 

وزير النفط إحسان عبد الجبار بصحبة 

عدنان  الكابنت  والرياضة  الشباب  وزير 

اللجنة  رئيس  حمودي  ورعد  درجال، 

االول  ونائبه  العراقية،  الوطنية  األوملبية 

الشخصيات  من  ومجموعة  نجف   إياد 

الرياضية العراقية.

 نجاح للمرة الخامسة على التوالي
الكبير الذي حققه فريق نادي  الفوز  عن 

النفط  نادي  سر  أمني  تحدث  النفط 

: "اليخفى على الوسط 
ً
مشتاق كاظم قائال

الرياضي أن سلة النفط كانت، ومازالت، 

في تألق وإبداع دائمني من خالل الفنون 

في  الالعبون  يقدمها  التي  الرائعة 

الكبيرة  "الجهود  أن  وأضاف  املباريات." 

لهذا  دعم  من  النفط  إدارة  تبذلها  التي 

الفريق أعطت ثمارها، والسيما أن الفريق 

الالعبني  من  مميزة  مجموعة  يضم 

الشباب الذين قدموا مستويات رائعة في 

غالبية املباريات، بل إن الكادر التدريبي، 

الذي يقوده الخبير خالد يحيى، استطاع 

ان يهيئ ويشكل فريقًا شبابيًا مميزًا قادرًا 

املباريات، فقد  على تحقيق االنتصار في 

الشبابية  الطاقات  على  املدرب  اعتمد 

التي قالت كلمتها في أقوى املباريات التي 

لعبها الفريق.""تمكنت السلة النفطية من 

الفوز بلقب الدوري العراقي املمتاز لكرة 

السلة للسنة الخامسة على التوالي. وهذا 

إنجاز كبير يحسب لنادي النفط، 

تخطيط تدريبي سليم
الشاب  النفط   العب  أعرب  ذلك،  إلى 

أفضل  جائزة  نال  الذي  حسن،  إيهاب 

العب في املباراة الختامية أمام الشرطة، 

الدوري  بدرع  فريقه  بفوز  فرحته  عن 

فرحة  "إنها  وقال:  السلة،  لكرة  العراقي 

وللمرة  األول،  باملركز  نتوج  ونحن  كبيرة 

دوري  أقوى  في  التوالي،  على  الخامسة 

كبيرًا  جهدًا  بذلنا  لقد  عراقي،  سلوي 

بالتخطيط  تحقق  الذي  النجاح  أجل  من 

يقوده  الذي  التدريبي  للكادر  السليم 

والدعم  يحيى،  خالد  املبدع  املدرب 

مع  وقفت  التي  النادي  إدارة  من  املميز 

حيث  من  املاضية،  املرحلة  طيلة  الفريق 

أسهمت  التي  كافة  املستلزمات  توفير 

مؤازرة  أن  كما  الفريق،  مهمة  نجاح  في 

نكهة  لها  كانت  للفريق  املحبة  الجماهير 

الذي  الرائع  التشجيع  حيث  من  خاصة 

جميع  في  مضافة  قوة  الالعبني  أعطى 

املباريات."   

دوري مميز وقوي جدًا
مؤيد  علي  املميز  النفطي  الالعب  أما 

فقال:  قدمنا خالل املباراة األخيرة أمام 

الشرطة مستوى فوق الرائع، كانت ثماره 

فاالنتصار  الدور،  لقب  على  الحصول 

وإنما جاء  يأت من فراغ،  لم  الذي تحقق 

من  للفريق  بذلت  التي  الجهود  نتيجة 

التي  النفط،  لنادي  العليا  اإلدارة  قبل 

نجاح  أجل  من  املستلزمات  جميع  وفرت 

الفريق في الدوري السلوي، كما أن للكادر 

التدريبي الذي يقوده املبدع الكابنت خالد 

اإلنجاز  تحقيق  في  كبيرًا  دورًا  يحيى 

دوري  فإن  الحقيقة،   النفطية.  للسلة 

عريقة  أندية  فيه  شاركت  املمتاز  السلة 

األندية  لدى  أن  كما  اللعبة،  في  قوية 

والعبني  مميزين  شباب  عراقيني  العبني 

كان  فالدوري  خبرة،  أصحاب  محترفني 

الرائعة  النخبة  هذه  بمشاركة  جدًا  قويًا 

الدوري  قوة  في  زاد  ومما  الالعبني،  من 

كانت  التي  الغفيرة  الجماهير  السلوي، 

وزاد  فرقها".  وتساند  املباريات  تحضر 

سيبقى  النفطي  الفريق  أن  مؤيد  على 

من  يضمه  ملا  دائمًا  األولى  املراكز  في 

كادر  الى  إدارة  من  متجانسة  مجموعة 

تدريبي والعبني.

النفط أواًل
حاجم  نعيم  الرياضي  الصحفي  وأشاد 

  :
ً
قائال النفط  نادي  حققه  الذي  بالفوز 

أتابع فريق نادي  "منذ سنوات طوال وأنا 

سلوية  سمفونيات  يقدم  إنه   ، النفط 

لقد  القاعة،  أرض  أديم  على  رائعة 

الالعبني  من  العديد  النادي  في   تخرج  

الشباب املميزين، وزّج بهم في املنتخبات 

يقتصر  ولم  األخرى،  واألندية  الوطنية 

الكروية  املواهب  تخريج  على  النفط 

السلة  في  أيضا  تخصص  وإنما  فقط، 

الحالي  املوسم  ففي  األخرى،  واأللعاب 

رائعة،  شبابية  بتشكيلة  السلة  فريق  لعب 

إذ  للنظر،  الفته  عروضًا  مبدعوها  قدم 

على  االنتصارات  يحققوا  أن  استطاعوا 

العراقية  السلة  أن  الننكر  الفرق،  أقوى 

مرت خالل السنوات املاضية بانتكاسات 

لكن  الخارجي،  الصعيد  على  كثيرة 

سلم  سلتنا  ترتقي  أن  أتوقع،  بل  أعتقد، 

العناصر  على  اعتمدنا  اذا  االنتصارات 

رائعة  عروضًا  قدمت  التي  الشبابية 

أن  اتمنى  العراقي،  السلوي  الدوري  في 

الحقيقية  فرصتها  املواهب  هذه  تاخذ 

العراقية من أجل  الوطنية  املنتخبات  في 

البطوالت  في  للعراق  االنتصارات  عودة 

الخارجية."      

النفط بطاًل النفط بطاًل 
للدوري السلوي للدوري السلوي 

بغداد / أحمد الساعدي

ج نادي النفط بلقب الدوري املمتاز لكرة السلة، للمرة  توِّ
الخامسة على التوالي، بعد عروض قوية قدمها في جميع 

املباريات، كان ختامها مسكًا عندما تغلب في مباراته األخيرة 
على فريق الشرطة بنتيجة 89 مقابل 77 نقطة، في مباراة 

قدم فيها الفريقان عرضًا رائعًا أطربا به الجمهور الغفير 
الحاضر الذي امتألت به مدرجات قاعة الشعب املغلقة لأللعاب 

الرياضية.

للمرة الخامسة.. 
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أول سيدة تشرف على تدريب فريق 

يقـول حيـدر إن أسـباب انتكاسـة الكـرة 

فيهـا  وقـع  التـي  األخطـاء  هـي  العراقيـة 

التغييـر  منهـا  الرياضيـون،  املسـؤولون 

املتكـرر فـي الكـوادر املشـرفة علـى قيادة 

املنتخـب العراقـي، إذ أن أكثر من مدرب 

التصفيـات  فتـرة  خـالل  لدينـا  عمـل 

كأس  نهائيـات  الـى  املؤهلـة  اآلسـيوية 

وبالرغـم   ،2022 قطـر  فـي  العالـم 

فيهـا  لعـب  التـي  املجموعـة  سـهولة  مـن 

يظهـر  لـم  لكنـه  العراقـي،  املنتخـب 

باملسـتوى املطلـوب فـي جميـع املباريـات 

التـي لعبها، بل إن الكـوادر األجنبية التي 

شـيئًا  تقـدم  لـم  املنتخـب  علـى  أشـرفت 

عليـه،  اإلشـراف  طيلـة  للفريـق  يذكـر 

بالرغـم مـن وجـود مجموعـة جيـدة مـن 

 عـن توفـر املسـتلزمات 
ً
املواهـب، فضـال

كافـة.

واضـاف: "بـدون مجاملـة، نحـن نحتـاج 

أجـل  مـن  األمـد  طويـل  تخطيـط  الـى 

العالـم،  كأس  نهائيـات  الـى  الصعـود 

الفئـات  دوري  تفعيـل  الـى  نحتـاج  كمـا 

العمريـة، إذ أن هنـاك شـحة في املواهب 

خـالل الفتـرات السـابقة بسـبب نسـيان 

العمريـة." الفئـات 

 وتابـع: "أتمنـى أن تعـود كرتنـا الى سـابق 

واحـدة،  بـروح  عملنـا  مـا  إذا  عهدهـا، 

واملحسـوبية  املجامـالت  عـن  وابتعدنـا 

)والواسـطات(! يومهـا يمكـن لكرتنـا أن 

تتقـدم وتجـاري وتتغلـب علـى املنتخبـات 

اآلسـيوية، امـا إذا ظـل الحـال علـى مـا 

هـو عليـه فسـتبقى انتكاسـاتنا مسـتمرة!

إبعاد غير منطقي

جبـار  حيـدر  السـابق  الدولـي  املدافـع 

أشـار الـى أن إبعـاده عن تدريـب منتخب 

شـباب العراق كان بسـبب كذبـة واحتيال 

من قبـل بعض أعضاء اللجنـة التطبيعية 

علـى  يشـرفون  كانـوا  الذيـن  السـابقة، 

الكـرة العراقيـة،  فقـد اختلقـوا أكاذيـب 

غيـر منطقيـة إلبعـاد الـكادر التدريبـي، 

التـي  الجيـدة  النتائـج  مـن  بالرغـم 

تحققـت للفريـق، فقـد كان الفريق يضم 

مجموعـة مميـزة مـن املواهـب الشـبابية 

التـي كنـا نطمـح أن تكون مسـتقبل الكرة 

العراقيـة.   

دوري ضعيف

وعـن مسـتوى الـدوري الكـروي العراقـي، 

والدفاعيـة  التهديفيـة  املواهـب  وفقـدان 

قـال جبـار: "الحديث عن الـدوري الكروي 

العراقـي محـزن للغايـة، فهـو بـدون طعـم 

ألنـه يفتقـر إلـى الالعبني السـوبر، الذين 

الكـرة  ألـوان  عـن  الدفـاع  يسـتطيعون 

لقـد  الخارجيـة،  املحافـل  فـي  العراقيـة 

الجيديـن،  واملدافعـني  املهاجمـني  فقدنـا 

لذلـك تراجعـت كرتنـا، بـل أصبحـت فـي 

حـال مـزٍر، بحيـث صـار يمكـن ألي فريـق 

مبينـًا  مرمانـا."   فـي  األهـداف  إحـراز 

أن قـوة املنتخـب تأتـي مـن قـوة الـدوري، 

الالعبـني  القويـة  املباريـات  تفـرز  حيـث 

االسـتفادة  يمكـن  الذيـن  الواعديـن 

وهـذا  الوطنيـة،  املنتخبـات  فـي  منهـم 

الحالـي،  دورينـا  فـي  وارد  غيـر  الشـيء 

فـي السـابق، أي فـي جيلنـا، كان الـدوري 

قويـًا جـدًا وممتعـًا، بوجـود نجوم الـزوراء 

واألنديـة  والطلبـة  والشـرطة  والجويـة 

بوجـود  قويـة  كانـت  املباريـات  االخـرى، 

هـؤالء النجـوم فـي الفـرق، كان الالعبون 

فـي  الجيـد  العـرض  لتقديـم  يتسـابقون 

الـى  اسـتدعائهم  أجـل  مـن  املباريـات 

كانـت  لقـد  الوطنـي،  املنتخـب  صفـوف 

لدينـا تشـكيالت عـدة فـي املنتخبـات، إذ 

أن املنتخـب الوطنـي كان فيـه فريقـا ألف 

وبـاء، إضافـة الـى املنتخب األوملبـي الذي 

العطـاء  فـي  الوطنـي  عـن  شـأنا  يقـل  ال 

فـي  يحققهـا  التـي  الرائعـة  والنتائـج 

البطـوالت الخارجيـة، كمـا كانـت ملنتخب 

املالعـب  فـي  وجـوالت  صـوالت  الشـباب 

الخارجيـة، فقـد تسـيد القـارة اآلسـيوية 

النجـوم  زحمـة  نتيجـة  مـرة  مـن  أكثـر 

املوجـودة فيـه، كذلـك منتخـب الناشـئني 

النجـوم  مـن  نخبـة  يضـم  كان  الـذي 

بابـا،  عمـو  مدرسـة  فـي  تخرجـوا  الذيـن 

والحـال نفسـه بالنسـبة ملنتخبي األشـبال 

الكرويـة  السـاحة  كانـت  لقـد  والبراعـم، 

األنديـة  فـي  بالنجـوم  تعـج  العراقيـة 

ال  الحـال  فـإن  االن  أمـا  كافـة،  العراقيـة 

يسـر صديقـًا وال حبيبًا، من حيـث فقدان 

فـي  يعتمـد عليـه  الـذي  السـوبر  الالعـب 

املهمـة." املباريـات 

نحقـق  أن  أردنـا  "إذا  قولـه:  جبـار  ختـم 

تعـود  وأن  العراقيـة،  للكـرة  االنتصـارات 

إبـداع  مـن  عليـه  كانـت  مـا  الـى  كرتنـا 

نسـتعني  أن  إال  علينـا  فمـا  وأمجـاد، 

بـكادر تدريبـي معـروف، مواكـب للـدوري 

الالعبـني  اسـتدعاء  اجـل  مـن  العراقـي 

التدريبـي  الـكادر  يعطـى  وأن  الجيديـن، 

انسـجامهم،  أجـل  مـن  مناسـبة  فتـرة 

مـع توفيـر املعسـكرات التدريبيـة، يومهـا 

سـتأتي النتائـج السـارة للكـرة العراقيـة، 

بتشـكيلة  يوميـًا  املنتخـب  ظـل  إذا  أمـا 

فسـتبقى  ألخـرى،  مبـاراة  مـن  مغايـرة 

اسـتقدمنا  وإن  تراجـع، حتـى  فـي  كرتنـا 

املدربـني. أفضـل 

أعرب الالعب الدولي السابق حيدر جبار عن حزنه للظروف 
الصعبة التي مرت وتمر بها الكرة العراقية التي فقدت بريقها خالل 

السنوات األخيرة.

كذبة أبعدتني عن تدريب كذبة أبعدتني عن تدريب 
منتخب الشباب!منتخب الشباب!

نجم المنتخب السابق حيدر جبار: 

بغداد / أميرة محسن
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وصفة سحرية ألطعمة وصفة سحرية ألطعمة 
صحية تجنبك السمنةصحية تجنبك السمنة

كثيرًا ما ينصح أخصائيو الحميات بتناول الطعام حتى 
يصل الفرد الى الشبع أو يشعر بالرضا. املشكلة هي أن 
األطعمة املختلفة لها تأثيرات متباينة على نطاق واسع 
على الجوع واإلحساس باالمتالء. على سبيل املثال، فإن 
تناولك لـ 200 سعرة حرارية من صدر الدجاج قد يجعلك 
تشعر بالرضا والشبع، في حني أن تناولك لقطعة كيك قد 
ال يوصلك الى الشبع حتى لو تناولت ما يعادل 500 سعرة 
حرارية.  

 ترجمة: آالء فائق

تناولها دون أن تخشى السمنة

يقتصر  ال  الوزن  فقدان  إن 

فقط على األكل حتى تشعر 

بالرضا. األمر كله متعلق 

بتناول األشياء الصحيحة 

سعرات  أقل  استهالك  مع  إلرضائك 

حرارية ممكنة.

كيف يمكن للطعام أن يجعلك تشعر 

باالمتالء؟

بمحتواه  او  بالطعام،  الشبع  قيمة  تحدد 

من السعرات الحرارية، من خالل عدد 

من العوامل. يكون تقييم نسبة السعرات 

مقياس  باستخدام  الشبع   / الحرارية 

قدرة  الشبع  مؤشر  يقيس  الشبع.  مؤشر 

وتقليل  بالشبع  الشعور  على  الطعام 

استهالك  على  ومساعدتك  الشهية 

اليوم.  مدار  على  أقل  حرارية  سعرات 

أفضل  تكون  األطعمة  من  الكثير  هناك 

ومنع  الجوع  إرضاء  في  غيرها  من 

اإلفراط في تناول الطعام.

صفات الغذاء الذي يشعرك باالمتالء 

والشبع:

اإلحساس  تعطيك  التي  األطعمة  تتميز 

بالشبع بالخصائص التالية:

الحجم الكبير

الطعام  كمية  فإن  للدراسات،  وفقًا   

الشبع.  على  كبير  تأثير  لها  املتناولة 

تحتوي  التي  األطعمة  حجم  رفع  يجري 

على الكثير من املاء أو الهواء دون إضافة 

سعرات حرارية.

نسبة عالية من البروتني

 البروتني أكثر إشباعًا من الكربوهيدرات 

تعزز  للدراسات،  وفقًا  والدهون، 

األنظمة الغذائية الغنية بالبروتني الشبع 

وتؤدي الى انخفاض إجمالي امتصاص 

باألنظمة  مقارنة  الحرارية  السعرات 

الغذائية منخفضة البروتني.

أغذية غنية باأللياف

كميات  يضيف  الكبير  األلياف  حجم   

ويجعلك  الغذائي  نظامك  إلى  كبيرة 

يبطئ  أنه  كما  واالمتالء.  بالشبع  تشعر 

ما  الهضمي،  الجهاز  عبر  الطعام  مرور 

يسمح لك بالشعور بالشبع لفترات طويلة 

من الزمن.

وزن منخفض الطاقة 

تحتوي  التي  األطعمة  من  العديد  يوجد   

السعرات  من  منخفضة  نسبة  على 

تساعدك  قد  وزنها.  الى  نسبة  الحرارية 

األطعمة ذات األوزان العالية واملنخفضة 

الطاقة على الشعور بالشبع مع استهالك 

سعرات حرارية أقل.

إليك  اللغط،  من  باملزيد  الدخول  دون 

تناولها دون  التي يمكنك  بعض األطعمة 

القلق بشأن وزنك:

بيضة كاملة

املاضي  في  للذم  تعرضت  أخرى  وجبة 

للغاية   
ٍّ
مغذ البيض  البيض.  تناول  وهي 

العناصر  من  العديد  فيه  تتوفر  إذ 

على  البيض  صفار  يحتوي  األساسية. 

يقرب  وما  الغذائية،  العناصر  غالبية 

من نصف البروتني املوجود في البيضة. 

ما  كامل،  بروتني  عن  عبارة  البيضة 

األحماض  جميع  على  تحتوي  أنها  يعني 

على  عالوة  التسعة.  األساسية  األمينية 

ذلك، فهي اذا ما تناولتها تجعلك تشعر 

باالمتالء والشبع تمامًا.

السمك

الغنية  األسماك  تناول  يساعد  قد 

األشخاص  الدهنية   3 أوميغا  بأحماض 

الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة 

على الشعور بمزيد من الرضا. كما أنها 

البروتني  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 

بإعطائه  يشتهر  والذي  الجودة،  عالي 

الواقع،  في  الكامل.  باالمتالء  اإلحساس 

تحتل األسماك املرتبة الثانية بني جميع 

العناصر التي جرى فحصها على مؤشر 

الغنية  األطعمة  جميع  متجاوزة  الشبع، 

بالبروتني.

الفراولة

بالعناصر  الغنية  الفواكه  أفضل  من 

واملعادن  الفيتامينات  من  الغذائية 

الفراولة  وتساعد  األكسدة،  ومضادات 

من  مختلفة  أنواع  من  الوقاية  في 

حيث  الوزن،  إنقاص  وكذلك  األمراض، 

أنها غنية باأللياف التي تشعرك بالشبع 

حركة  تحسني  في  وتساعد  واالمتالء 

إنقاص  في  يساعد  ما  وهو  األمعاء، 

الوزن.

تسهيل حركة األمعاء

من  يكفي  ما  على  الفراولة  تحتوي   

واملساعدة  الهضم  لتعزيز  األلياف 

يكون  قد  بسهولة،  األمعاء  حركة  في 

يوميًا  الفراولة  من  صحن  استهالك 

البطن،  دهون  من  التخلص  في  مفيدًا 

باالمتالء  تشعر  األلياف  تجعلك  كما 

األطعمة  تناول  من  وتمنعك  أطول  لفترة 

غير الصحية والسمنة.

تعزز فقدان الوزن

الفراولة تعزز  أن  إلى  الدراسات    تشير 

هما  املهمة،  الهرمونات  من  اثنني  إنتاج 

هذه  من  كل  والليبتني،  األديبونيكتني 

الدهون  حرق  في  يساعد  الهرمونات 

ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

يحتوي 100 جرام من الفراولة على 33 

واحدة  يجعلها  ما  فقط،  حرارية  سعرة 

إنقاص  عند  املفضلة  الفواكه  أكثر  من 

الوزن.

تحتوي على السكر الطبيعي

السكريات  على  تحتوى  الفراولة   

من   
ً
بدال تناولها  ويمكنك  الطبيعية، 

باألشياء  شغفك  من  للحد  الحلوى 

السكرية.

الخيار.. الفاكهة املظلومة ذات الفوائد 

الكبيرة

"السالح  الخيار  على  نطلق  أن  يمكن 

وهو  الكثيرة،  لفوائده  نظرًا  العجيب" 

نوع من الفواكه، وليس الخضراوات كما 

بنسبة  املاء  من  الخيار  يتكون  شائع.  هو 

من  خاٍل  شبه  يعتبر  لذلك  باملئة،   95

السعرات الحرارية.

أجل  من  الخيار  تناول  يسهل  ولهذا   
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 ،
ً
قليال الجوع  لتسكني  أو  االنتعاش 

الشبع.  الى  يؤدي  ال  الخيار  فبالنهاية 

أن  يعني  ال  املاء  من  الكبير  املحتوى  لكن 

واملعادن.  بالفيتامينات  فقير  الخيار 

من  تتكون  الخيار  من  املتبقية  فالنسبة 

الكربوهيدرات: دهون وبروتينات معًا.

 يعد الخيار من بني أفضل الخضراوات 

التي تساعد على شعورك بالشبع دون أي 

ضرر، ويحتوي كوب واحد مقطع على 16 

سعرة حرارية فقط.

التفاح

 الفاكهة عنصر أساسي في نظام غذائي 

الدراسات،  من  للعديد  وفقًا  متوازن. 

بانخفاض  الفاكهة  تناول  يرتبط 

ويمكن  الحرارية،  السعرات  استهالك 

بمرور  الوزن  إنقاص  على  يساعدك  أن 

الخصوص،  وجه  على  التفاح،  الوقت. 

لديه مؤشر شبع مرتفع نسبيًا. يساعدك 

التفاح على الشعور بالشبع الحتوائه على 

مادة البكتني، وهي ألياف قابلة للذوبان 

تؤخر الهضم بشكل طبيعي. تحتوي أيضًا 

يضيف  ما  ماء،  باملئة   85 من  أكثر  على 

حجمًا في املعدة واألمعاء ويضفي شعورا 

بالشبع دون إضافة سعرات حرارية.

الحمضيات

نسبة  على  الحمضيات  ثمار  تحتوي   

إبطاء  في  يساعد  ما  البكتني،  من  عالية 

لديها  االمتالء.  وتحسني  الهضم  عملية 

أيضًا الكثير من املاء في داخلها. يحتوي 

على  فروت  والجريب  البرتقال  من  كل 

أنه  يعني  ما  املاء،  من  عالية  نسبة 

السعرات  من  بعدد  يشبعك  أن  يمكن 

ُيعتقد  كان  لطاملا  املنخفضة.  الحرارية 

يساعد  فروت  الجريب  استهالك  أن 

صحيح  اعتقاد  وهو  الوزن،  إنقاص  في 

. فقد لوحظ، في أحد األبحاث، أن 
ً
فعال

السمنة  من  يعانون  الذين  األشخاص 

فروت  الجريب  تناولوا  الذين  املفرطة، 

أولئك  من  بكثير  أكبر  ا 
ً
وزن فقدوا  قد 

الذين تناولوا دواًء وهميًا. وجدت دراسة 

أخرى أن تناول نصف حبة جريب فروت 

الطعام  وجبات  في  يوميًا  مرات  ثالث 

ملدة ستة أسابيع أدى إلى فقدان متواضع 

محيط  في  كبير  وانخفاض  الوزن  في 

الخصر.

دقيق الشوفان

الكاملة  الحبوب  منتجات  في  األلياف 

تساعد على الشعور بالشبع، كما تساعد 

على أكل كمية أقل، ومن ثم التخلص من 

تحديدًا،  الشوفان،  يعد  دقيق  الدهون. 

أحد الخيارات الجيدة في هذا الغرض.  

أو  حبوب  عن  عبارة  الشوفان  دقيق 

على  عادة  تناولها  يتم  ساخنة  عصيدة 

في  ويأتي   ،
ً
فعال مشبع  إنه  اإلفطار. 

املرتبة الثالثة على مقياس الشبع. ويرجع 

األلياف  من  العالي  محتواه  إلى  ذلك 

ما  املاء،  امتصاص  على  قدرته  وكذلك 

في  لتناوله  شائعًا  خيارًا  يجعله 

وجبة اإلفطار.

الخضراوات

غنية  الخضراوات 

الحرارية.  السعرات  وقليلة  بحجمها 

من  عالية  نسبة  على  تحتوي  أنها  كما 

ومكونات  املفيدة  الغذائية  العناصر 

من  أساسيًا  جزءًا  يجعلها  ما  النباتات، 

تحتوي  أنها  كما  متوازن.  غذائي  نظام 

واأللياف،  املاء  من  عالية  نسبة  على 

وكالهما يساعدك على الشعور بالشبع.

البطاطا املسلوقة

البطاطس  األفراد  من  العديد  يتجنب 

بسبب  الوزن  إنقاص  محاولة  عند 

الكربوهيدرات،  من  العالي  محتواها 

لكن ال ينبغي لهم ذلك. تكثر الفيتامينات 

األخرى  األساسية  واملكونات  واأللياف 

أيضًا  وتشمل  الكاملة.  البطاطس  في 

أشكال  من  شكل  وهو  املقاوم،  النشا 

نصف  على  العادي  النشا  يحتوي  النشا. 

النشا  في  املوجودة  الحرارية  السعرات 

حرارية  سعرات   4 من   
ً
بدال  2( املقاوم 

مشابه  بشكل  يعمل  وهو  غرام(.  لكل 

الجهاز  في  للذوبان  القابلة  لأللياف 

الهضمي، ما يجعلك تشعر بالشبع. يأكل 

الناس سعرات حرارية أقل عند إضافة 

في  للمساعدة  للوجبات  املقاوم  النشا 

إرضاء الجوع.

الفشار ممتع اثناء مشاهدة الفيلم

تحتوي  كاملة  حبة  عن  عبارة  الفشار 

على ألياف أكثر من العديد من األطعمة 

الخفيفة األخرى. كما أنها ثقيلة الحجم، 

منخفضة  أنها  من  الرغم  على  لذا 

السعرات الحرارية، إال أنها تشغل حيزًا 

إلى  الدراسات  تشير  معدتك.  في  كبيرًا 

األطعمة  من  أكثر  يشبعك  الفشار  أن 

الشعبية األخرى مثل رقائق البطاطس.

 ماذا تقول الدراسات عن الفشار؟

الفشار  أنواع  أفضل 

يكون  أن  يمكن  بالهواء.  املطهو  هو 

في  تسخينه  أو  تجاريًا  املطبوخ  الفشار 

الحرارية  بالسعرات  غنيًا  امليكروويف 

تجنب  خطيرة.  إضافات  ويتضمن 

الفشار  إلى  الدهون  من  الكثير  إضافة 

لتقليل السعرات الحرارية.

البروكلي والقرنبيط

أن  والقرنبيط  البروكلي  شأن  من 

الزائد،  الوزن  مكافحة  على  يساعداك 

عليهما  االقتصار  ينبغي  ال  بالطبع  لكن 

الى  إضافتهما  يمكنك  وإنما  فقط، 

أطباقك مرات عدة في األسبوع، وذلك 

سايد"  "برايت  موقع  في  لتقرير  وفقا 

األميركي.

 الباذنجان

دون  مخبوزًا  أو  مشويًا  بتناوله  ينصح 

بتناول  االستمتاع  يمكنك  لذلك  زيت، 

هذه الخضار اللذيذة دون أية قيود.

 الجوز واللوز   

األطعمة  أهم  من  املكسرات   تعتبر 

الدهون  من  التخلص  على  املساعدة 

والبروتينات  األلياف  على   الحتوائها 

املوجودة  تلك  السيما  الجيدة،  والدهون 

 في الجوز واللوز.       

عن موقع/

جورنلست ايت
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تدخين  النساء لـ"النرگيلة".. 
من العيب إلى التباهي              

حرية شخصية أم استالب لوقار المرأة؟                  حرية شخصية أم استالب لوقار المرأة؟                  

باألمِس.. حني كانت الحسناء َتنفث دخان سيجارتها على شاشاِت التلفاز، 
يلتفت العالم بأسرِه مستغربًا، أما اليوم فإن دخان "النرگيلة" -باللغة 

العراقية املحّببة- تنفثه املراهقات والسيدات من فنجانها املحشو باملعسل 
والتفاحتني والنعناع والنكهات األخرى، التي يعادل تدخينها مئة سيجارة 

أو أكثر، وبضرر مضاعف، وقد أصبح مشهدها، املتجادل عليه اجتماعيًا، شبه 
مألوف في املقاهي واملطاعم واألماكن الترفيهية.

ميساء فاضل

االجتماعية،  الحياة  على  شاذ  مشهد 

بعض  النفالِت  معيارًا  يراه  بعضهم 

حرية  يعده  اآلخر  والبعض  النساء، 

ومساواة وشأنًا شخصيًا.

دردشت  العراقية"  "الشبكة  مجلة 

اللواتي  والسيدات  الفتيات  بعض  مع 

علنًا  النرجيلة  )بربيش(  يرافقهن 

كانت  كذلك  اجتماعي،  حرج  أي  وبدون 

لنا أحاديث سّرية مع أخريات 

يقتصر تدخينهن في داخل البيوت فقط. 

ال عالقة للنرجيلة باألخالق

" النرجيلة هي ستايلي وثيمة الشخصية 

ألنها  بها،  الناس  يراني  أن  أحّب  التي 

على  والتمرد  بالحرية  شعورًا  تعطيني 

التقاليد البالية.".. بهذا الرد املتعالي مع 

هشام  )شهد  تحدثت  نرجيلتها،  دخان 

خياراتها  عن  التجميل  خبيرة  32سنة( 

بالتدخني وقالت بوضوح:

بارتياح  أشعر  النرجيلة  أدخن  "عندما 

من  نهائيًا  لدي  مانع  وال  وسعادة، 

تدخينها في األماكن العامة، ألنها ليست 

ظاهرة شاذة، وال أعتقد أن أخالق الفتاة 

تقاس على تدخني النرجيلة في األماكن 

أن  صحيح  اآلخرون،  يعتقد  كما  العامة، 

النرجيلة فيها أضرار على الصحة، وأنا 

التنفسية  األمراض  بعض  من  عانيت 

أن  أستطيع  ال  لكني  إدمانها،  بسبب 

يحق  وال  الخاص  شأني  وهذا  أتركها، 

ألحد التدخل فيه.".

 ، املوظفة  سنة(   27 أحمد  )جنان  أما 
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فرفضت تدخني النرجيلة وفضلت عليها 

السجائر قائلة:

 "أنا أدخن السجائر وال أرغب بالنرجيلة 

أحبها  لم  لكني  مرة  جربتها  ألني  أبدًا، 

مطلقًا، كما أني ال أحب رائحتها، لذلك 

النرجيلة  على  السجائر  تدخني  أفضل 

ألنها، حسب رأيي الشخصي، ليس فيها 

أي طعم أو إحساس بارتياح، وال تستحق 

تلك الهالة التي تحظى بها عند الفتيات، 

االثنتني   
ّ

يدخن فتيات  هنالك  أن  علمًا 

حسب  اي  والنرجيلة،  السجائر  معًا، 

األماكن التي يرتدنها.".

استهتار وقلة حياء

" ال أعرف، من أين جاءنا هذا االنفالت 

عنوانًا  االستهتار  حّول  الذي  املجتمعي 

واالنفتاح  والتمدن  للحرية 

نتباهى  صرنا  أننا  درجة  الى 

تميزها  التي  بشخصياتنا 

النرجيلة واملالبس املمزقة "!..

محمد  )نور   
ُ

شنته الذع  هجوم 

عاشقات  على  سنة(   29

رمزًا  ومتخذاتها  النرجيلة 

للحرية، قائلة:

بالنسبة  النرجيلة  "تدخني 

لسمعة  الئق  غير  موضوع  لي 

هالة  إال  لها  يضيف  وال  الفتاة، 

واالنفالت،  والتنازل  االستهتار 

واخيرًا-   
ً
-أوال الفتاة  ألن 

خاضعة لتربية أسرتها وتقاليد 

يجب  لذلك  ودينها،  مجتمعها 

والثقافة  بالعفة  تلتزم  أن 

ألن  الناس،  أمام  والخجل 

يجب  الفتاة  أن  يرى  من  هناك 

في  عال  خلق  ذات  تكون  أن 

تربيتها  تعكس  كي  تصرفاتها، 

وغالبية  فكرها،  ورصانة 

املجتمع الذي يصفق لها هو في 

الحقيقة ال يتقبلها، بل يراها إذا دخنت 

فهي  الناس  أمام  النرجيلة  أو  السجائر 

مجتمعها  بتقاليد  تلتزم  ال  وقحة  فتاة 

مجتمعًا  مازلنا  ألننا  فيه،  تعيش  الذي 

عشائريًا ومحافظًا، ولم نتربَّ في بيوتنا 

التنفسية،  أضرارها  الى  إضافة  عليها، 

أحب  ال  نظري-  وجهة  -من  أنا  لذلك 

الفتاة التي تدخن النرجيلة أو السجائر، 

تراعي  ال  متزنة  غير  تصرفات  وأجدها 

مات االجتماعية، وتسلب الكثير من 
ّ
املسل

وقار املرأة وهيبتها." 

  نرجيلة وملة صديقات

)هند مجيد 22 سنة( الطالبة في إحدى 

النرجيلة  مع  عابرة  قصة  لها  الكليات 

التي دخلت حياتها وأدمنتها، قائلة:

السرية  معشوقتي  مع  قصتي  "بدأت 

حينما  املاضي  العام  )النرگيلة( 

ذهبت مع صديقاتي بگروب في سفرة 

املقاهي،  أحد  في  وجلسنا  سياحية 

باملعسل،  نرجيلة  صديقاتي  فطلبت 

 نفسي منبوذة بينهن، وهنا 
ُ

حينها وجدت

وبرغبة عابرة لتجربتها، طلبت أنا أيضًا 

للتجربة، وبتشجيع منهن، وال أنكر طعم 

من  بهما  شعرت  اللذين  واللذة  االرتياح 

خالل نكهتها، او سلوتها النفسية، لذلك 

الوقت  ذلك  ومنذ  واستذوقتها،  اعتدتها 

–بصراحة-  ولكن  بإدمان،  أدخنها  وأنا 

من  أحد  أمام  وال  عائلتي  أمام  ليس 

غير  ممارسة  يعتبرونها  ألنهم  أقاربي، 

غير  صورة  وتعكس  للفتاة،  أخالقية 

ألن  وتربيتها،  وأهلها  الفتاة  عن  جيدة 

املجتمع الذي تربينا فيه جميعنا ال يتقبل 

مثل هذه األمور".

 البيوت ستر وغطاء

سنة(   45 زهير  )مريم  البيت  ربة  أما 

التي اتخذت من البيت ستارًا لنرجيلتها، 

تعمير  زوجها  تشارك  وهي  فقالت 

النرجيلة:

النرجيلة  أدخن  وأنا  سنتني  من  أكثر  لي 

يتقبل  ال  فهو  فقط،  البيت  في  زوجي  مع 

وندخنها،  عام  مكان  الى  نخرج  أن 

زوجي  أن  علمًا  بمعيته،  كانت  لو  حتى 

فهي  باستمرار،  البيت  في  يدخنها  كان 

نتشارك  أننا  وطاملا  هكذا،  له  تحلو 

بالغيرة  رائحتها  لي  املكان، فقد تسببت 

والرغبة في تجربتها، أي أن األمر أشبه 

بالتعوِد على رائحة الدخان بشكل يومي، 

ومغرية  متنوعة  روائحها  أن  والسيما 

وعليه  والنعناع،  والتفاحتني  كاملعسل 

زوجي  أنا  علينا،  مقتصرًا  األمر  ظل 

يتقبلون  ال  الذين  أهلي  عن  بعيدًا  فقط، 

بسبب  وانما  اجتماعي،  لسبب  ال  األمر، 

ُمذ  تسببها،  التي  الصحية  املضاعفات 

وأيضًا  زوجي،  مع  أدخن  الوقت  ذلك 

ال  من  فمنهم  ضيوفنا،  أمام  أدخنها  ال 

مشكالت  لديه  أو  الظاهرة،  هذه  يتقبل 

اخالقية قد  او تصورات  تنفسية  صحية 

يضمرها في داخله".

جدل ال ينتهي

املوسوي،  حبيب  االجتماعي  الباحث 

املتعددة  بأبعادها  النرجيلة  ص 
ّ
شخ

اجتماعي  جدل  محط  هي  ظاهرٍة  كأية 

:
ً
ُمختلف عليه بني الرجل واملرأة، قائال

ظاهرة  القاتل(  و)بربيشها  "النرجيلة 

خطرة ومميتة بعيدًا عن كل شيء، لكنها 

والكافيهات  آخذة باالنتشار في املقاهي 

ومنظر  العامة،  واألماكن  واملطاعم 

يرافق  اللواتي  والسيدات  الفتيات 

الفتًا،  صار  )گعداتهن(  البربيش 

وكالعادة هنالك من يعتبر حق النرجيلة 

اجتماعي  جدل  محط  ظاهرٍة  كأية 

بأنهما  واملرأة  الرجل  بني  عليه  ُمختلف 

أمامها،  الحقوق  في  ومتشابهان  سّيان 

بتدخينها  واملقبول  العيب  محددات  وأن 

على  تقوم  أن  يجب  العامة  األماكن  في 

يقبله  ما  أساس  على  املساواة، ال  أساس 

اآلخر  البعض  أما  يرفضونه.  أو  الرجال 

العادات  من  ألنها  أخالقيًا،  فيرفضها 

في  الرغبة  نتيجة  تأتي  التي  السيئة 

حصر  يكمن  وال  والفراغ،  االنفالت 

إشعال  سهولة  على  باالقتصار  خطرها 

للجلسة  بالتحضير  بل  النرجيلة، 

وإعطائها ساعات طوال من )الونسة(، 

وغير  كبير  فراغ  وجود  على  دليل  وهذا 

مستثمر في حياة السيدات، وعملية قتل 

وبالتالي  خاللها،  من  للوقت  مقصودة 

الحياة  مظاهر  أحد  هي  النرجيلة  فإن 

أن  علمًا  واملنفلتة،  املضمون  الفارغة 

على  يركز  أن  املفترض  من  كان  األمر 

مضارها الصحية والتنفسية، وما يمكن 

الى  وشيخوخة  سواد  من  تضيفه  أن 

البشرة والعمر، ال أن يكون الجدل متعلقًا 

والشاب  الفتاة  بني  والتمييز  بالحقوق 

اجتماعيًا.

على أية حال، في مجتمع إسالمي تحتفظ 

الكثير  يحفها  خاصة،  بمكانة  فيه  املرأة 

من الوقار، تظل ظاهرة تدخني النرجيلة 

لدى  استياء  محط  العامة  األماكن  في 

الصحية  أضرارها  عن  ناهيك  كثيرين، 

كل  على  سيئة  ظاهرة  فهي  الخطيرة، 

حال."
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تسرق الربيع 
مراد 

ترجمة / الشبكة

األزياء  مصمم  مع  جدًا  مختلف  الربيع  هذا 

العاملي زهير مراد.. فهناك عرض فاخر متوهج 

روح  يشبه  التقليدية،  عن  بعيد  للعادات،  كاسر 

فهو  املراس.   الصعب  الحالم،  املصمم  الفنان 

 ، األحالم  أرض  هي  الراقية  األزياء  أن  يعتقد 

"نحن  يقول  اذ  الجمال  من  مخلوقات  تسكنها 

وقت  أي  من  أكثر  اليوم  نحلم،  أن  إلى  بحاجة 

لننسى  بخيالنا،  للسفر  بحاجة  نحن  مضى، 

بها  يمر  التي  واملصاعب  أنفسنا  عن  القليل 

واقعنا. بالنسبة لجميع الرومانسيني، فإن سرد 

بعد  ما  إلى  تأجيلها  تم  التي  الثمينة  القصص 

على  متجددة  حياة  إليجاد  وسيلة  هي  الزمن 

أرض األحالم."

ذلك ما ألهم مجموعته من األزياء  ملوسم 2022 

من قصص ورؤى )قراصنة بايرون إيسك( في 

أعالي  في  يتجولون  وهم  عشر،  الثامن  القرن 

املفقودة.   الكنوز  كائنات  يطاردون  البحار، 

على  يمشون  الذين  القراصنة  فإن  ذلك،  ومع 

يبدوا  لم  اليوم  باريس  في  مذّهب  صالون  ممر 

في  قضوها  التي  السنوات  بسبب  مرهقني 

عوضًا  الشراعية،  والسفن  النفائس  مطاردة 

عن هذا، فقد أعادوا إلى األذهان وجودًا أثيريًا 

مناسبة  للسهرة  فخمة  مالبس  يرتدون   ، رائعًا 

من  مكثفة  بسحابة  مزينة  أو  الكبرى،  للمداخل 

الخرائط  من  األصل  طبق  بنسخ  املوشوم  التول 

واألبراج البحرية القديمة، املرصعة بإحكام في 

القديمة،  الذهبية  والسالسل  اللؤلؤ  مع  تشابك 

السالسل  إضفاء  مع  املوسم  هذا  موضة  وهي 

و"التيشيرتات"،  القمصان  تصاميم  بعض  على 

اضافة الى مالبس السهرة واألكسسوارات من 

الحقائب واألحذية.

يقول زهير مراد: "زبائني حريصون على العودة 

إلى األحداث واالحتفاالت، حتى لو كانت هناك 

فقدان  فإن  املاضي،  من  بقليل  أقل  مناسبات 

لي."   بالنسبة  خيارًا  ليس  املستقبل  في  األمل 

التي  النار  ونشوب  الحريق  من  ييأس  لم  مراد 

دمرت مشغله في بيروت عام 2020 وهو مستعد 

ترميمها  سيجري  جديدة  مساحة  إلى  لالنتقال 

في األشهر القليلة املقبلة.

لرفع الروح املعنوية للعديد من النساء، قدم مراد 

املتوهجة،  الحسية  التقليعات  من  كبيرًا  عددًا 

ذات  األورجانزا  من  املصنوعة  العباءات  مثل 

مع  منفوشة،  أكمام  ذات  الدقيقة،  الثنيات 

واألحمر  كاألورنج  املشعة  األلوان  طغيان 

والزهري واألزرق البحري بكل تدرجاته، وطيف 

البنفسج )املوف( وكذلك اللون الذهبي؛  وجرى 

بطيات  قصيرة  تنانير  إلى  المي  أقمشة  تحويل 

من أشعة الشمس؛ تدفقات من التالل املتأللئة 

مع  القصيرة  السراويل  حول  تتدلى  والشيفون 

البحر،  بحوريات  الشبيهة  السهرة  فساتني 

بالترتر؛   املتساقطة  املطر  من  قطرات  ذات 

وتطريز تعقيدات من الشيفون املزخرف املطرز 

باملجوهرات والخرز.  قال عنها: "قراصنة بلدي 

الحياة،  كنوز  عن  يبحثن  مغامرات  نساء  هن 

مليء  بمستقبل  ربما  أو  بالحب،  يحلمن  ربما 

بالبهجة والشجاعة."

زهيرقراصنة
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اإلعداد

نحتاج الى كيلو غرام من أجنحة الدجاج.

وللتتبيلة نحتاج الى :

ملعقتني كبيرتني لنب رائب أو زبادي.

ملعقتني كبيرتني صلصة البندورة.

ملعقتني كبيرتني من عصير الليمون.

ملعقتني كبيرتني خل أبيض.

ملعقتني كبيرتني زيت نباتي.

فصي ثوم مهروسني.

 - مهروس  زنجبيل  صغيرة  ملعقة 

اختياري.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة اوريغانو.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

للصوص نحتاج:

ملعقتني كبيرتني مايونيز.

ملعقة كبيرة لنب رائب او زبادي.

نصف ملعقة صغيرة خردل مستردة.

زعتر  او  اوريجانو  صغيرة  ملعقة  نصف 

مجفف.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

التحضير:

ننظف أجنحة الدجاج ونغسلها ونتركها 

لتجف من املاء.

نحضر التتبيلة في وعاء واسع، نضع فيه 

جميع مكوناتها من السوائل والبهارات.

كثيفة  صلصة  تتكون  حتى  جيدًا  ونخلط 

متجانسة.

ونتركها  جيدًا  ونحرك  األجنحة  نضيف 

ساعة  ملدة  بالثالجة  التتبيلة  في  لتنقع 

على األقل.

املكونات

للمهلبية نحتاج إلى:

كوبني من حليب سائل.

ربع كوب سكر. 

3 مالعق كبيرة نشأ الذرة. 

  علبة قشطة قيمر. 

ڤانيال  صغيرة  ملعقة  ربع 

باودر. 

الفراولة  صوص  لعمل 

نحتاج الى:

كوب فراولة فريش او 

مفرزة. 

ربع كوب سكر.

كبيرتني  ملعقتني 

عصير ليمون. 

 

طريقة التحضير

نخلط  البارد  على  قدر  في 

نضعها  ثم  املهلبية،  مكونات 

التحريك  مع  متوسطة  نار  على 

املستمر باتجاه واحد حتى نحصل على 

املهلبية  نسكب  ثم  متجانس،  كثيف  خليط 

بالكاسات ونتركها تبرد تمامًا بحرارة املطبخ.

بالخالط  الفراولة  كمية  نعصر  الفراولة  صوص  ولتحضير 

الكهربائي ونضيف السكر والليمون ونطبخها على نار هادئة 

ملدة 10دقائق حتى نحصل على خليط كثيف ومتجانس. 

وندخلها  املهلبية  كاسات  على  الفراولة  صوص  نضيف  ثم   

الثالجة ملدة ساعتني وتقدم باردة.. وبالعافية.

نخرجها من الثالجة ونرّصها في صينية 

الفرن املبطنة بورق الزبدة.

ثم نضعها في الفرن املسخن مسبقًا على 

الرف األوسط في درجة حرارة 170

لونًا  وتأخذ  تنضج  حتى  دقيقة   45 ملدة 

.
ً
جميال

وعاء  في  الصوص  نحضر  ذلك  بعد 

ونخلط  املكونات  جميع  فيه  نضع  صغير 

جيدًا.

نضعها في طبق التقديم ونقدم األجنحة 

الساخنة بجانبها.

أجنحة الدجاج  
المتبلة

مهلبية

بالفراولة

إعداد / ميساء فاضل
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سؤال 
وجائزة

الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- فنانة عراقية قديرة.

2- من مناطق بغداد الشهيرة.

3- من دول الجوار.

في  تأريخية،  فلسطينية  مدينة   -4

الرياضيات)م(.

5- بيت الدجاج، اشاعة باالنكليزية، اله.

6- من الزهور، جمع دار.

7- قائد عربي فتح االندلس.

8- الف، منطقة محيطة باملدن)م(.

لكرة  العراق  منتخب  مرمى  حارس   -9

القدم.

10- من الطيور الجارحة، زعيم مصري 

قاوم الخديوي توفيق.

1- صاحب الصورة فنان عراقي قدير.

2- سأم، فيلسوف اغريقي.

3- خروج الدم من االنف، فرح)م(.

4- الف مليون، علم مذكر. 

5- عكس بارد، في الحاسبة.

6- جمع موسم، بيت االسد)م(.

7- عملة عراقية، عكس شهيق.

8- من دور العبادة.

عراقية)م(،  تأريخية  اثرية  مدينة   -9

والد.

10- من نباتات االهوار.

ما أول معركة بحرية في تاريخ املسلمني؟

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

كلمات عامية أصلها 
سومري آرامي 

لوحة سبقت عصرها

عزا  العراقيات  النساء  تقول  عزا: 

)أزا(  والعزا  ـ  املصيبة  ـ  بمعنى 

باآلرامية هي النار املتقدة. 

شروكي: كلمة سومرية ليست لها عالقة 

هو  والشروكي  الشرق،  من  بالقادمني 

السومري املستوطن.

)كش  أو  حيلك(  برد  )كش  يقال  كش: 

للتخلص  أو  الشر،  لطرد  وبعيد(  بره 

بمعنى  أمر  فعل  وكش  الشؤم,  من 

)كاش(  السومرية  في  وأصلها  ابتعد، 

وتعني اهرب أو انصرف.

من  صريفة:  ومفردها  صرايف، 

صريف السومرية األكدية بمعنى كوخ 

القصب.

في  وتلفظ  السفينة  دفة  ان: 
ّ
سك

السومرية  وفي   ،) انو 
ّ
سك  ( األكدية 

ان(.
َ
تلفظ )زي - ك

األكسسوارت  من  وهي  ماشة: 

النسائية التي تربط بها خصل الشعر, 

الرأس  والكلمة سومرية األصل وتعني 

)ماش( أو ما يرتبط به.

مشط: في األكدية )ُمشطو(.

األكدية  وفي  بّحار,   : ح 
ّ
مال

حو(, 
ّ

)مال تلفظ  كانت  وربما  مالحو، 

 ( وتكتب  مالح-   - السومرية  من  وهي 

ما- الح (, وتعني بحار.

انعكاس  من  ذاتية  لوحة 

لوحة  هي  محدبة  مرآة 

سبقت عصرها.. 

النهضة  عصر  فنان  رسمها 

بارميجانينو  الراحل  اإليطالي 

مختصر  ولقبه  أسلوبي(  )فنان 

من  الصغير  "الشخص  يعني 

جيروالمو  الحقيقي  اسمه  بارما". 

ماتسوال،   ماريا  فرانشيسكو 

الهولندي  الفنان  استمد  منه 

من  الرسم  في  أفكاره  )آيشر(  

حيث املنظور واالستطالة واألبعاد 

االن  موجودة  اللوحة  الحسابية.  

 ،  Kunsthistorisches متحف  في 

فيينا ، النمسا

علمًا أن الفائزة بجائزة العدد السابق كانت والء حسني 
من بغداد 

والجواب هو: نبينا آدم عليه السالم وكانت املدة ثالثة 
أيام كل شهر.

دكان  في  جالسًا  الرصافي   معروف  العراقي  الشاعر  كان 

صديقه الكائن أمام جامع الحيدرخانة في بغداد، وإذا بامرأة  

صحنًا،  تحمل  وكانت  فقيرة،  بأنها  العام  منظرها  يوحي 

وطلبت باإلشارة من صاحبه أن يعطيها  بضعة قروش كثمن 

لهذا  الصحن، لكن صاحب الدكان خرج إليها وحدثها همسًا، 

صديقه  من  الرصافي  فاستفسر  الفقيرة،  املرأة  فانصرفت 

يتيمني وهما  تعيل  أرملة  إنها  له صاحبه  املرأة فقال  عن هذه 

اآلن جائعان وتريد أن ترهن 

كي  قروش  بأربعة  الصحن 

تشتري لهما الخبز. 

إال  الرصافي  من  كان  فما 

اثني  ويعطيها  بها  يلحق  أن 

عشر قرشًا، وهو كل ما كان 

حينها،  يملكه  الرصافي 

األرملة  السيدة  فأخذت 

تردد  حالة  في  وهي  النقود 

الصحن  وسلمت  وحياء، 

الله  تقول:  وهي  للرصافي 

وخذ  تفضل  عليك  يرضى 

الرصافي  فرفض  الصحن، 

دكان  الى  عائدًا  وغادرها 

من  يعتصر  وقلبه  صديقه 

األلم.

وراح  ليلتها،  النوم  يستطع  لم  لكنه  بيته،  إلى  الرصافي  عاد 

أسماها   وقد  عينيه،  من  تنهمر  والدموع  القصيدة  هذه  يكتب 

"قصيدة األرملة املرضعة".

وتعد هذه القصيدة من روائع الشعر العربي في عصر النهضة، 

جامعة  في  فرنسي  طالب  عنها  الدكتوراه  درجة  نال  وقد 

الفرنسية  اللغتني  الى  قصيدته  وترجمت  بتونس،  الزيتونة 

واإلنجليزية لتعدد الصور الوصفية املؤثرة في نفوس النبالء:

لقيتها ليتني ما كنت ألقاها 

تمشي وقد أثقل اإلمالق ممشاها 

أثوابها رثة والرجل حافية 

والدمع تذرفه في الخد عيناها 

فاحمرت  الفقر  من  بكت 

مدامعها 

جوع  من  كالورس  واصفر 

محياها

مات الذي كان يحميها ويسعدها 

فالدهر من بعده بالفقر أشقاها

املوت أفجعها والفقر أوجعها 

والهم أنحلها والغم أضناها

الرصافي واألرملة....
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وهللا اعلموهللا اعلم

الدلو HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

تحاولون زيادة أرباحكم، وتشعرون برغبة 
كبيرة لتجربة حظكم بالدخول في مشروع 
مهنيًا.  حضوره  يؤكد  والكثير  استثماري، 
التخلص  بوسعكم  أن  حيث  مريحة  فترة 
من الضغوط من حولكم وتبدون منشدين 
صعيد.  من  أكثر  على  بتغيير  القيام  تجاه 
مالي  قرض  على  بحصولكم  يسمح  الوقت 

أو االقتراض من صديق.  

فتور  من  الخوف  من  بنوع  تشعرون  بدأتم 
والبعض  الفترة،  لهذه  أعمالكم  يصيب 
العمل،  رئيس  للقاء  فرصة  إيجاد  يحاول 
مصلحته.  فــي  تصب  ال  قــد  األمـــور  لكن 
عليكم القيام بمزيد من املحاوالت، فهناك 
التكويني  أفقكم  في  تضيق  بــدأت  ــا  زواي
تحتم عليكم الكثير من الصبر والدقة في 

االختيار .  

الصعيد  على  بسفر  الــقــيــام  بوسعكم 
على  للحصول  مواتية  والفرصة  الداخلي، 
متطلبات. منكم من يلتحق بدورة تعليمية، 
الوقت  بنجاح.  دراسيًا  اختبارًا  يجتاز  او 
يمر لصالحكم وإن كان ببطء. املهم هو أن 
من  حذار  لصالحكم.  تكون  الحقًا  النتائج 
خالل  خطواتكم  بمراجعة  قيامكم  عدم 

الفترة السابقة.

ألفقكم  الــزوايــا  تحسن  من  الرغم  على 
عليكم  لكن  الفترة،  هذه  خالل  التكويني 
-هذا اليوم- تحمل بعض الضغوط من قبل 
تشعرون  العمل.  في  وتحديدًا  اآلخرين، 
بضغوط على الصعيد النفسي، وهناك من 
يلجأ إلى أحد أقاربه أو أصدقائه للتخفيف 
أجواء  في  أنتم  عليه.  املسلط  الضغط  من 
مبادراتكم  بعض  تــؤخــر  قــد  متذبذبة 

والعودة بعالقاتكم لطبيعتها.

انتم في أجواء الحظ التكوينية لهذا اليوم 
عليكم  لذا  بكم،  املحيطة  الضغوط  برغم 
الوقت  تضييع  وعدم  ذلك  من  االستفادة 

وترك الجدل،
أوضاعكم.  في  تحسن  الى  يشير  فالوقت 
تحقيق  باتجاه  بتحرك  القيام  عليكم 

مكاسب أو االنتقال الى أماكن جديدة.

عليكم االهتمام بصحتكم وترك كل ما يؤثر 
إنهاك  وعدم  دسمة،  مأكوالت  من  عليها 
على  اآلخرين.  متابعة  او  العمل  في  قواكم 
الرغم من قلة الوقت أمامكم، لكن هناك 
املرتبكة.  املهنية  ظروفكم  لتحسني  فرصة 
ماليًا: أنتم تحاولون إجراء تغييرات جذرية 
تأتي  ال  قد  لكن  الحصول،  ممكنة  سريعة 

النتائج بمستوى طموحكم. 

البعض ممن حولكم  قد تفسرون تصرفات 
سلبيني  تكونوا  ال  أن  يجب  لكن  بالسلبية، 
في تعاطيكم مع أفراد العائلة لهذا الوقت، 
يضعكم  التكويني  أفقكم  في  تحول  فهناك 
في أماكن يسهل عليكم الحصول فيها على 
الفرص  بعض  أمامكم  ماليًا:  متطلبات. 
سابقة  مالية  مستحقات  على  للحصول 

ومنكم من يحصل على قرض مصرفي.

نفسي  جو  في  وتبدون  تحركاتكم  تــزداد 
لقضاء  الوقت  هذا  استثمار  عليكم  رائع. 
الحكومي.  الجانب  في  لكم  معلقة  مطالب 
يعد من أهم األوقات للقيام بسفر خارجي 
كما أن بوسعكم التعامل مع شركات مقبلة 
في  الحذر  توخي  عليكم  البالد.  خارج  من 
عالقاتكم العاطفية لهذه الفترة والحفاظ 
العاطفية بداًل من تعريضها  الروابط  على 

الى مشاكل.

الذي  العاطفي  الجو  من  االستفادة  عليكم 
يرافقكم لفترة جيدة، واالبتعاد عن ارتكاب 
ذلك  يكلفكم  قد  الفترة،  هذه  في  األخطاء 
الفرصة  وضياع  العاطفي  الشريك  فقدان 
يلبي  التكويني  الوقت  الزوجي.  التوافق  في 
عليكم  لذا  جانب،  من  أكثر  في  طموحكم 
رسمية  أوراقًا  يوقع  من  ذلك.  الى  االنتباه 

عليه مراجعتها بدقة تجنبًا للمتاعب.

الوقت يشير إلى تحسن في الحظ التكويني 
ملن  والسيما  وقصيرة،  مــحــددة،  لفترة 
يرغب في الحصول عمل او وظيفة، وفرصة 
يعد  الوقت  اإلنجاب،  في  تعطال  يشكو  ملن 

األفضل للبدء ببرنامج عالج. 
مكان  إلى  االنتقال  في  إيجابية  تغيرات 

سكن جديد.   

او  مالية،  شــراكــة  بإنهاء  يقوم  البعض 
او  ميراث،  او  تركة  بتقسيم  القيام  يحاول 
ضغط  تحت  قانوني  قــرار  على  الحصول 
اآلخرين. لكنه ليس وقتًا مثاليًا لذلك، فقد 
حولكم  من  ــزداد  ت خسائر.  الــى  يتعرض 
يبدو عليه  والكثير منا  الضغوط الصحية، 
التردد والحيرة في ما وصلت إليه أحواله. 
معه  يحمل  املقبل  فالوقت  بالصبر،  عليكم 

الكثير من فرص التغير.

املزاجية  عن  التخلي  عليه  منكم  الكثير 
التركيز  يفقد  فقد  الفترة،  لهذه  والتقلب 
الشخصية  أوضاعه  سيطرته  عن  وتخرج 
لتحقيق  فرصة  هناك  باآلخرين.  املرتبطة 
مطالب  على  الحصول  أو  شخصية،  أمنية 
قد  محاوالتكم  لها.  الحاجة  أمس  في  أنتم 
السفر  صعيد  على  مشجعة  بنتائج  تأتي 
الخارجي إذا كنتم مستعدين لهذه املبادرة.

في علم األبراج هناك دورة لكل إنسان، 

تولد معه وتستمر حتى تصل ذروة التأثير 

السلبية  الفترة  في  املولود  دخول  عند 

تمثل  الحمل  برج  مولود   
ً
مثال صحيًا. 

االنحطاط  درجة  عنده   )150( الزاوية 

بيت  الحمل  لبرج  تمثل  وهي  الصحي، 

والزاوية  العذراء  برج  في  الصحة. 

برج  عند  الحمل  لبرج  تمثل   )210(

الحمل  مولود  تكوين  أن  يعني  العقرب. 

صحيًا  مباشر  تكويني  لتأثير  يخضع 

األبراج  هذه  في  كوكب  أي  وجود  عند 

يمثل  هذا  لكن  الزوايا،  هذه  تمثل  التي 

أيضا دورة عمر املولود. فمثال في مرحلة 

الشباب يختلف التأثير الصحي، إذ يمثل 

مرحلة املتاعب، وليست املشاكل. أما في 

حالة تقدم العمر فتصبح هذه التأثيرات 

الصحية  املشاكل  وهنا  صحية،  مشاكل 

تكون على نوعني: مشاكل يمكن تجاوزها 

أمراض  إلى  تتحول  ومشاكل  وعالجها. 

مزمنة تستمر مع املولود. أما إذا أردنا أن 

نتعرف على األمراض املمكن حصولها، 

أي  الفلكية،  الخريطة  الى  نعود  فهنا 

لنتعرف  األبراج  في  الكواكب  مواقع 

املمكن  من  التي  الصحية  املشاكل  على 

وظائف  وضعف  املولود،  لها  يتعرض  أن 

وفي  لها،  ننتبه  كي  تكوينيًا  األجهزة 

الخريطة الرقمية لكل رقم تأثير صحي 

عدم  هو  صعوبة  واألكثر  املولود،  على 

بعض،  مع  بعضها  األرقام  هذه  تجانس 

كبير  بشكل  مؤثرًا  يكون  لن  ذلك  لكن 

وكوكب  املريخ  كوكب  وجود  عند  سوى 

لكل  )150(و)210(  الزاوية  في  زحل 

برج من األبراج. 

والسيما  سلبية،  تكون  الدورة  وهذه 

عندما يبلغ اإلنسان األربعني من عمره، 

حني تكون هذه الزوايا قد حلت في تاريخ 

في  كبير  بتذبذب  سيشعر  هنا  ميالده. 

تتحول  ما  وغالبًا  راحة  وعدم  صحته 

تربك  نفسية  وساوس  إلى  املشاكل  هذه 

قلقًا حتى في حال إجراء  حياته وتجعله 

وغير  جيدة  بنتائج  تأتي  فحوصات 

إشارات  يعطينا  التكوين  هنا  مقلقة. 

عند  فقط  إيقافها،  الصعب  من  سلبية 

حالة  إلى  أخرى  مرة  نعود  الزوايا  تغير 

تشكل  عند  هو  األسوأ  لكن  االستقرار. 

املولود  هذا  دخول  مع   )210( الزاوية 

األمراض  مشاكل  تبدأ  الخمسني  سن 

املولود  ويبدو  واضحة،  تظهر  املزمنة 

وإن  األمراض  لهذه  باملستسلم  أشبه 

النفسية  املتاعب  يجد  فهو  سهلة،  بدأت 

وهذا  مخاوفه،  على  سيطرته  من  اكبر 

يسبب  قد  الذي  الحقيقي  الخطر  هو 

يجد  الكثير  الراحة.  عدم  من  الكثير  له 

من  يعاني  لكنه  سليمة،  فحوصاته  أن 

يدخل  هنا  وتختفي.  تظهر  أعراض 

العامل التكويني، فهو عامل داخلي ليس 

بشعور  أشبه  ألنه  اكتشافه  باإلمكان 

فالتأثير  تلغيه،  او  تخفيه  أن  يمكن  ال 

املزاج  في  تقلبًا  لك  يسبب  قد  التكويني 

حقيقي  مسبب  هناك  يكون  أن  دون 

لذلك.. والله أعلم. 

دورة صحية فلكية 
لكل مولود..

باحث فلكي

علي البكري
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ــااريــــــــــــد حـــا اريــــــــــــد حـ

الحل

المشكلة

خطبني وتزوجها!خطبني وتزوجها!

كانت  العباسي  شيماء  دكتورة  النفسية  املختصة 

إجابتها للشابة املرسلة اآلتي:

ابنتي العزيزة.. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

وبعد: أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما كان، وأن 

والقادر  ذلك  ولي  وهو  واإلرشاد،  السداد  يلهمك 

عليه. أما بخصوص ما ورد في رسالتك، فالذي أراه 

أن  يستطع  ولم  نصيبك،  من  ليس  الشاب  هذا  أن 

يحبك، ألنه لو أحبك لعمل املستحيل إلتمام الزواج، 

وانفصاله عنك هو أفضل لك من أن ترتبطي به وبعد 

الزواج تبدأ الخيانات او الطالق، وتصبحني في نظر 

هذه  أن  عزيزتي،  اعلمي،  مطلقة.  امرأة  املجتمع 

السماوات  خلق  قبل  لنا  قدرها  التي  الله  أقدار  كلها 

واألرض، لذا عليك التوكل على الله، وليكن إيمانك 

بالله خيرًا ألنه سوف يعوضك بشخص آخر هو خير 

فيما  فالخير  اآلن.  ذلك  ترين  ال  كنت  لو  حتى  لك، 

لله على كل حال"  "الحمد  الله، ولتكن عبارة  اختاره 

تلك  تنسي  أن  عزيزتي  فعليك  دائمًا،  كالمك  في 

تجربة  واعتبريها  تفكيرك،  من  وترفعيها  الفترة 

جعلتك تنظرين الى الحياة بطريقة اكثر وعيًا وأكثر 

حذرًا في اختيار شريك الحياة، ألن اختيار اآلخرين 

غير  يكون  قد  األحيان-  أغلب  -في  الحياة  لشريك 

موفق وغير صحيح. اآلن أصبحت أكثر نضجًا ووعيًا 

وخبرة. 

تنظري  أن  فحاولي  ألختك،  اختياره  بخصوص  أما 

الواقع،  لألمر  وتقبل  ومرونة  بشفافية  املوضوع  إلى 

أخرى،  امرأة  يختار  فسوف  أختك  يختر  لم  إن  فهو 

فال تتحسسي من املوضوع ألنه بالنسبة لك انتهى من 

ألختك  وتمني  تفكيرك،  ترهقي  فال  نهائيًا،  حياتك 

السعادة والراحة، ولتنتبهي أنت لحياتك ومستقبلك 

أين  تعلمني  فال  جامعية،  طالبة  كونك  الدراسي، 

بالصالة  االستعانة  دائمًا  وعليك  لك.  الخير  يكمن 

في  تزالني  ما  فأنت  لك..  بالتوفيق  الله  من  والدعاء 

والزواج  باالرتباط  اآلن  والتفكير  الطريق،  بداية 

قد يعيق تحقيق طموحاتك الدراسية، لذا عليك أن 

تركزي على مستقبلك الدراسي، وحاولي أن تتفوقي 

قوية  امرأة  أنك  لآلخرين  تثبتي  وأن  الدراسة  في 

شامخة، غير قابلة لالنكسار، وأن الظروف الصعبة 

التي مررت بها جعلتك امرأة قوية واثقة من نفسها 

تشغلي  أن  حاولي  أفضل.  القادم  وأن  قدراتها،  ومن 

ونسيان  والعمل  الرياضة  وممارسة  بالدراسة  وقتك 

حياتك  في  مر  بأمر  نفسك  تشغلي  وال  املوضوع، 

خيرًا  يرزقك  أن  بالدعاء  الله  الى  وتوجهي  وانتهى، 

من  التخلص  تحاولي  أن  اآلن  منك  املطلوب  منه. 

املاضي، واجتهدي في صرف األفكار عن نفسك، وال 

أمرًا  أصبح  حدث  الذي  ألن  نفسك  تعذيب  تحاولي 

واقعًا عليك قبوله كما هو، وأن تؤمني باملثل الشعبي 

"مايصيبك اال نصيبك"، وهذا هو قضاء الله وقدره، 

الله حتى تستريحي، واجعلي زوج  فارضي بما قدره 

األمور  ستسير  االيام  مرور  ومع  لك،  أخًا  أختك 

واعلمي،  طبيعتها،  الى  الحياة  وترجع  مايرام  على 

عزيزتي، أن كل األشياء في الحياة تبدأ 

تبدأ  فإنها  املشكلة،  إال  وتكبر،  صغيرة 

كبيرة ومعقدة وصعبة، ومع مرور الوقت 

أبدي  فقط  وتنتهي،  وتتالشى  تصغر 

هو،  كما  الواقع  األمر  لتقبل  استعدادك 

مهما كان، وال تعقدي األمور عليك.

الصالة  من  أكثري  عزيزتي،  أخيرًا 

والدعاء بالعوض، وابشري بفرج من الله 

قريب، ومن الله التوفيق..

م.م.. فتاة في العشرين، طالبة في كلية الفنون الجميلة، أرسلت مشكلتها إذ تقول:

من  يصدر  ما  وكل  العالم،  تجاه  جدًا  حساسة  لكني  للحياة..  محبة  حاملة  فتاة  أنا 

صدمات وانتكاسات. حينما كنت في اإلعدادية، السنة األخيرة، تقدم لخطبتي شاب 

من أقربائي أحببته جدًا، وبكل شغف وعاطفة، وبنيت معه أحالمي وحياتي. إال أن 

الصدمة جاءت بمعاونة أهلي مع األسف..! 

إذ سرعان ما تغير تعامله وميله لي ألنه أعجب بأختي وأحبها، فما كان منه إال أن 

وثقتي  نفسيتي  على  ضربتني  كانت  الضربة  هي.  لخطبتها  ليتقدم  خطوبتي  أنهى 

بنفسي، األولى تركه لي ألنه اختار أختي. والثانية قبول أهلي وأختي به على حساب 

فكلما  يتجدد،  وعذابي  يومًا  يبرد  لم  وأملي  تزوجها،   
ً
وفعال وكرامتي.  قلبي  جرح 

هذا؟  عذابي  من  أتخلص  فكيف  بي..  فعلتهما  اتجاوز  أن  أبدا  أستطيع  ال  رأيتهما، 

وابتعد  بها  عالقتي  أنهي  كي  غريبة  إنسانة  او  بصديقة  وليست  أختي  أنها  والسيما 

عنها وتنتهي القصة؟

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.



ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال

الميزان

عاصفة القلب ال تهدأ، مهما سكنت الريح، فهي 
تدمر كل مْن يقف أمامها، ومهما مرت عليها 

السنون.. وهذا هو قلبي.. ماذا أفعل؟

آه يا أمي!
رجاء خضير

في

من منطقة نائية.. قالت )ن(:

أنا اعترف، وأمام املأل، أني أخطأت بحق أقرب الناس رحمًا 

لي، ولكن الت ساعة مندم..

قصت )ن( حكايتها مع الزمن:

 الكبرى في عائلتي املكونة من أربعة أشقاء وثالث 
ُ

أنا البنت

ربة  فهي  أمي  أما  التاجر،  صديقه  عند  يعمل  والدي  بنات، 

في  ونحن  لتربيتنا،  تفرغت  والكتابة،  القراءة  تجيد  ال  بيت 

لكن  وأحزن،  تعبها  أالحظ   
ُ

كنت متعددة،  دراسية  مراحل 

دراستي وتفوقي في املدرسة كانا سببني في عدم مساعدتي 

لها.

بخوف:   
ُ

صرخت نائمة،  فوجدتها  املدرسة  من  يومًا   
ُ

عدت

 ،
ُ

أمي ماذا بِك!! أومأت لي بأن أعطيها دواء الضغط وفعلت

املطبخ،  الى  واتجهت  الفراش  من  ونهضت   
ً
قليال انتظرت 

سأكمل  وأنا  فراشها  الى  تعود  أن  ورجوتها  بها  لحقت 

جيدًا،  أتقنه  ألنني  الطبخ،  فيها  بما  البيت  في  مسؤولياتها 

ابتسمت وشكرتني، ومن يومها صارت مسؤولية كل شيء في 

 عن املدرسة بضعة أيام، وعرفت 
ُ

البيت على عاتقي، تغيبت

تصغرني  التي  أختي  مع  رسالة  لي  فبعثت  املدرسة  مديرة 

وإال  متميزة  ألنني  املدرسة  الى  أعود  أن  تنصحني  بعامني 

سأفصل بسبب الغياب.

أكملت )ن( حديثها:

قرأت الرسالة ألمي وأيضًا لوالدي، لم أملس منهما تحمسًا 

لم  لوالدي!  تؤشر  أمي   
ُ

رأيت الدراسة،  مقاعد  الى  لعودتي 

أفهم ما تعنيه بإشارتها هذه، ولكنها فسرت بعد أن تالحقت 

أترك  كي  بينهما  مدبرة  خطة  أنها   
ُ

عرفت إذ  األحداث، 

الدراسة ألساعدها في أعمال البيت، ألست البنت الكبرى؟!

رسمت لي أمي مخططًا في أن أتقرب من ابن التاجر الذي 

ذلك  عرفت  حينما  أتزوجه.  فربما  والدي،  عنده  يعمل 

بل  تنكر،  لم  بالحقيقة،  أمي   
ُ

واجهت الخاصة،  بأساليبي 

صدمتني بما قالته لي:

مرارًا  رأيته  وقد  ووسيم،  جدًا  غني  هو  )ن(،  يا  "اسمعي   

فلماذا ال نستفيد من هذه  باستمرار،  ويزورنا  إليك  يتقرب 

الخطوة؟"

 
ُ

 لها: "كفي عن أحالمك"، لكني في قرارة نفسي أصبحت
ُ

قلت

 األعذار كي أزور والدي 
ُ

أفكر فيه بكل األوقات، كنت أختلق

وبدوره  ذلك،  الشاب  والحظ  كثيرة،  بحجج  عمله  محل  في 

 
ُ

بدأ يتقرب مني، كانت أمي فرحة بهذا األمر. وفي يوٍم سألت

أمي: "قد تكون أختي الصغيرة هي املقصودة يا أمي، فنظرُه 

إنه  "ال،  أمي:  فتجيب  يزورنا،"  حينما  صوبها  يتجه  دائمًا 

يحبِك أنت، ال أختِك."

مرت األيام سريعة ونحن على هذه الوتيرة، قلبي يحدثني أن 

ال أصدق أمي، فهي فرحة بالهدايا واملبالغ التي كان يهديها 

إياها، وكلما حدثتها بإحساسي كانت ترفض. فكرت، كيف 

أمنع أمي من االستمرار بلعبتها!!

يا  أنا  ال  الصغيرة،  أختي  يحب   
ُ

بأنه صارحتها  أخرى  مرة 

أمي، فأجابت "أخرجي معه واسمعي كالمه ونفذي كل شيء 

يطلبه منِك، عندها ستعرفني حقيقة مشاعره." 

أضافت )ن(:

 في كالم أمي.. إذن ألختبرُه وأرتاح من شكوكي تجاهه.
ُ

فكرت

 معه في سيارته، بعلم والدتي التي انفرجت أساريرها 
ُ

خرجت

بعد أن تسلمت هداياه، وهي لم تكن تعرف ثمن ذلك. حاول 

 منه، بل خفت 
ُ

، خشيت
ً
التقرب مني وأسمعني كالمًا معسوال

 منه أن يعيدني الى البيت، ضحك وقال لي:
ُ

كثيرًا، وطلبت

 وسألته 
ُّ

"أتعرفني ما ثمن هذه النزهة؟ أسالي أمك،" صمت

عن نيته معي أو.. لم يدعني أكمل، قال، وبصراحة أقرب الى 

 به أن يوقف 
ُ

القباحة: "أتسلى معِك واتزوج أختك!!" صرخت

 الى الشارع ال أعرف إلى أين أذهب؟
ُ

السيارة وخرجت

 باب غرفتي 
ُ

 الى البيت محطمة مكسورة الفؤاد، أقفلت
ُ

عدت

كي ال أرى أمي التي نادتني عشرات املرات أن أفتح لها الباب 

وأن أخبرها بما جرى.

ابنتها  لتزويج  وتعد  حياء،  وبال  علنًا  ابنتها  تبيع  أم  ألله..  يا 

الثانية من نفس الشخص! بأي شرع وأية دنيا نعيش؟

خرجت من غرفتي باتجاه والدي، حيث يجلس بعد تعب كل 

الصميم  في  أدخل  أكد  لم  لكن  املوضوع،  معه  فتحت   ، يوم 

تضحك  أمي   
ُ

رأيت عميق،  نوٍم  في  يغط  وجدته  حتى  بعد، 

استهزاًء وقالت لي: "ال تحاولي مرة ثانية، فأنا لك باملرصاد." 

زاد  ومما  نفسه،  للسبب  أمي  وبني  بيني  املشاحنات  زادت 

مرة  تنقطع،  لم  التي  لنا،  الشاب  زيارات  سوءًا  الوضع 

يجاملني وأخرى يعلن حبه وعشقه ألختي التي تصده بشكل 

قوي.

سوى   
ُ

يهمه ال  مستهتر،  إنسان  بأنه  أختي  صارحتني  وقد   

املال وشهوته للنساء التي ال تنقطع، وأنا ايضًا قصصت لها 

ما حدث لي من قبلِه ومن قبل أمي.

-أنا وأختي-أن ننفذ معه ومع أمي خطة إلبعادِه عنا،  اتفقنا 

ما  يوم  في  الجنونية.  رغبته  تنفيذ  في  منا  أسرع  كان  لكنه 

الصغيرة يصدر من غرفتها، أسرعت   صراخ أختي 
ُ

سمعت

 بأمي، التي 
ُ

نحوها ألجده يهُم باغتصابها، صرخت استنجد

الزواج منها، يفعل  "إنه يريد  جاءت ضاحكة وهي تقول لي: 

ذلك لتتقرب منه!"

وتشتمني  تسبني  وأمي  أضربه،  وبدأت  أختي  عن  دفعته 

 
ُ

وتناولت أعصابي  فقدت  وهنا  أختي،  من  بالغيرة  وتصفني 

وتوجهت  مصدق،  غير  وهو  بها  طعنته  مني  بالقرب  سكينًا 

الكارثِة،  سبب  "أنِت  أصرخ:  وأنا  أيضًا،  وطعنتها  أمي  نحو 

أنِت من وضعتنا في هذا املأزق." 

الى  لم يكونا مصدقني ما فعلته بهما، أخذت أختي وهربنا 

مركز الشرطة القريب من بيتنا واعترفنا لهم بكل شيء.

إصابته  فكانت  هو  أما  مميتة،  أمي  إصابة  أن  عرفنا  هناك 

طفيفة!!

لكن ماذا سنفعل أنا واختي بعد خروجنا من السجن..؟ ليس 

لنا إال الله.

مرت األيام سريعة ونحن على هذه 
الوتيرة، قلبي يحدثني أن ال أصدق 
أمي، فهي فرحة بالهدايا والمبالغ 

التي كان يهديها إياها، وكلما حدثتها 
بإحساسي كانت ترفض. فكرت، كيف 

أمنع أمي من االستمرار بلعبتها!!

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya95 94

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )404404( ( 1515 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya97 96

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

االقتصادي  واالمن  الغذائي  واألمن  القومي  األمن  عن  يتحدثون 

واالمن الثقافي.. وأريد أن أتحدث هنا عن أمٍن جديد من ابتكاري 

وهو )األمن التنفسي(، أقول من إبتكاري ألني على معرفة وثيقة 

ببعض املحللني الذين سيلطشون املصطلح وينسبوه ألنفسهم في 

أول لقاء تلفزيوني وتذهب جهودي االبتكارية أدراج الرياح.

خطر على بالي هذا املصطلح بعد األذى الذي ألحقته العواصف 

حيث  التنفسية،  بأجهزتنا  املاضيني  الشهرين  خالل  الترابية 

احتلت مسألة الحصول على هواء خال من التراب أولوية كبيرة 

واالقتصادية  الثقافية  )األمنية  الحصون  كل  أهميتها  في  فاقت 

التي نتمترس خلفها، وبغض النظر عن أسباب هذه  والغذائية( 

منا  يتطلب  التنفسي  األمن  فان  ومصدرها،  الغبارية  الهجمة 

اعباء  من  وتخفف  الهشة،  رئاتنا  عن  تدافع  استباقية  إجراءات 

صاالت االنعاش التنفسي، قبل أن نلتحق بها جميعا.

ورب سائل يسأل عن ماهية هذه األجراءات األستباقية التي قد 

تؤدي الى إستتباب األمن التنفسي و إنسيابية الشهيق والزفير، 

أقف  إني  ومع  املناخية،  الظاهرة  هذه  إيقاف  بأمكانها  وهل 

في  الناس  يدعو  مثلما  أدعو  لكني  الشافية،  األجابة  عن  عاجزا 

الطاحنة  معركته  في  النباتي  الغطاء  نصرة  الى  التواصل  مواقع 

تلطيفية  خطوات  تتبعها  أولى  كخطوة  التجريف،  جشع  ضد 

ضد  املحصنة  واألبواب  الشبابيك  استخدام  كتشجيع  أخرى، 

يقلع شجرة بزرع شجرتني، ومواجهة  الغبار، ومعاقبة من  تسلل 

من يتجاوز على مساحة خضراء .. بالعنٍي الحمراء!

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

األهوار في الكلمات
أظن أني زرته أول مرة، برفقة الشاعر كمال سبتي، 

الذي كان يضجرني بثرثرته وعدوانيته تجاه زمالئه، 

من  واحدًا  ه 
ُّ

ويعد طيبة،  كانت  بحسب  عالقته  لكن 

حراس معبد الشعر.

في شارع السعدون مقابل كهرمانة دلفت بشوق إلى 

)املرايا(، وكنت أعرف حسبًا من خالل الصور منذ 

قصائده في اآلداب اللبنانية.

فنا كمال بعضنا ببعض، وقدمني إلى جلساء كنت  عرَّ

أعرف منهم يوسف نمر ذياب، وأذكر من اآلخرين 

صالح األنصاري وسليم السامرائي، وهم الدائمون 

في جلسة الظهيرة مع حسب.

وجهه  على  وظهرت  ومودة،  باهتمام  الشاعر  تململ 

مالمح ابتسامة مكتومة، ورحب بكلمات مقتضبة.

على  موشك  وكأنه  محتقنًا،  أسمر  وجهه  كان 

اإلجهاش بالبكاء، وبشفتني ممطوطتني إلى األمام. 

النخل  )ويطرح  األولى  مجموعتي  معي  أحمل  كنت 

نطق  ثم  بصمت،  يقلبها  فراح  إليه،  فقدمتها  دمًا( 

كلمة وكررها: جميل جميل.

بعد حديث متنوع من الجلساء، ونمائم طريفة حول 

مواصلة  عن  معتذرًا  غادرت  والصحافة،  األدباء 

لي  قال  حسبًا  أن  وفرحت  لهم،  املسائي  "البرنامج" 

أي  في  الظهرية  جلساتهم  إلى  أنضم  أن  يسعده  إنه 

وقت.

شعرت  لحسب،  الجليدي  الهدوء  من  الرغم  على 

هذا  تغلف  واملحبة  والتميز  والذوق  والكرم  بالطيبة 

قد  أنه  أعرف  وكنت  الحزين،  الجنوبي  الشاعر 

الشماتة  إلى  وتعرض  السلطة،  وحشية  أمام  ضعف 

والسخرية، بل للهجاء من شاعر معروف.

شديد  حسبًا  أن  تأكدت  لقاءاتنا  تكررت  عندما 

العناية والدراية باللغة العربية، تلفته املتانة البنائية 

ما  إذا  والركاكة  بالهلهلة  ويضيق  شاعر،  أي  لدى 

-إلى  إلى قصيدة شابة، وهذا ما جعله بعيدًا  تسللت 

ألنه  الوقت،  ذلك  في  الشابة  األصوات  عن  ما-  حد 

واملوسيقى  واللغة  التراثية  بالثقافة  االلتصاق  شديد 

الشعرية.

يندر أن تراه مبتسمًا، حتى إن أحد الشعراء قال لي 

إن الجلوس مع حسب يصيبه بالكآبة.

التدبير  قليل  أنه  صداقتنا،  توثقت  أن  بعد  وعرفت، 

معه  أذهب  أن  مرة  أصّر  فقد  الشخصية،  أموره  في 

ليشتري بعض املالبس، وعندما ذهبنا إلى بيته كان 

ال يحسن فتح علبة او تحضير مائدة، وقلت في نفسي:

كيف أمضى سنوات في موسكو إذَا؟!!

شبه  لقاءاتنا  صارت  اإليرانية  العراقية  الحرب  بعد 

الشيخ  )حسب  قصيدة  له  وكتبت  املرايا.  في  يومية 

جعفر( املنشورة في مجموعتي )دقات القلب( وفيها 

أقول:

فوق  دم  هذا  الكأس/  مع  حوارًا  يقيم  من  "حسْب/ 

حسْب/  أترضى؟/  العراق  أرض  نخل  يا  املوائد/  كل 

دامعتني  بعينني  ى/... 
ّ

تقض عمر  فوق  يدًا   
ّ

يشد من 

القرى..  البيوت..  الرجال..  النساء..  الذكريات..  يرى 

األمنياِت.. السنني التي تنحني/ ويلوذ / ويشرب كأسًا 

 .".
ْ

على وطٍن/ من دٍم/ وورق

يتحول  وحدنا  نكون  عندما  نادرة  حاالت  تمر  وكانت 

والتكرار،  الحديث  عن  يتوقف  ال  اء 
َّ
حك إلى  فيها 

كان  عميقة  نفسية  حالة  صمته  وراء  أن  فأحسست 

يهرب فيها من بركان مدفون في داخله من تجارب 

قاسية، وذكريات طاحنة.

كما عرفت أنه عاشق غريب ونادر، حيث يتراءى لي 

أنه يحب عن بعد، وأنه ال يقطع املسافة إلى الحبيبة، 

هذا  من  وربما  وتتعذب،  تتأرجح،  روحه  ويترك 

العذاب صاغ أجمل قصائد الحب.

حسب شاعر متفرد، نموذج مبدع من سّياب آخر، في 

شعره دفق العربية الجزلة، وثقافة الشاعر الواسعة، 

أنه  والسيما  وجمله،  مفرداته  في  تتماوج  وموسيقى 

رة في شعرنا املعاصر،  املدوَّ القصيدة  أهم من كتب 

وتتواصل  توقف،  بال  تتدفق  التي  القصيدة  وهي 

أسطرها بال انقطاع.

الوحيد،  العراقي  الشاعر  هو  آخرًا،  وليس  وأخيرًا.. 

 من أشكال 
ً
وعلى الرغم من تغربه، كان شعره شكال

معظم  ففي  قصائد،  إلى  تحوال  وقد  واملاء  األرض 

وطينها  بمائها  األهوار  نرى  كنا  الشاعر  كتب  ما 

وحتى  مواقدها  ودخان  ونباتها  وقصبها  وطيورها 

روث حيواناتها، قد رسمت صورة شاعر عاش حياة 

من  وخرج  دخل  أصيل،  سومري  بأصابع  عصرية 

حانة الشعر كطائر سومري وحيد.

ق بعيدًا.. بعيدًا.
ّ
وها هو اآلن قد حل

بيان الصفدي

عندما ذهبت إلى العراق كنت 

متشوقًا للتعرف إلى ثالثة شعراء: 

عبد الوهاب البياتي وسعدي 

يوسف وحسب الشيخ جعفر.

لم يكن حسب من جلساء املقاهي 

حتى تراه في مقهى )البرملان(، 

وال تراه في املناسبات األدبية، بما 

فيها املربد، وعرفت أنه منعزل، 

له برنامج يومي بعد نهاية دوامه 

في التلفزيون، إذ يجلس ظهرًا في 

)املرايا( ويكمل مساءه وليله في 

أمكنة شارع أبي نواس.


