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الشبكة الشبكةفــي  فــي 

أسواق حرة جديدة 
في بغداد

العنف الجنسي سالحًا 
في الحرب

مجلة "الشبكة العراقية"
مجلة الشبكة

علي غني          

بغداد ـ طارق االعرجي

إن  "سومو"  النفط  تسويق  شركة  قالت 

خصصت   2022 للعام  املعدة  خطتها 

الخفيف  الخام  النفط  من  إنتاجها 

)املصافي  املحلية  الحاجة  لتغطية 

تزايد  مع  املرحلة،  هذه  في  الوطنية( 

الطلب املحلي على املشتقات النفطية.  

الياسري  عالء  الشركة  مدير  وقال 

اعتمدت  "الوزارة  إن   "الشبكة"  لـ 

نوعني  تصدير  على   2022 العام  هذا 

الخام  وهما:  العراقية،  النفوط  من 

باملئة  نسبته 67  ما  يمثل  الذي  املتوسط، 

والخام  املصدرة،  الكميات  مجموع  من 

من  باملئة   33 نسبة  يمثل  الذي  الثقيل 

أن  وأضاف  املصدرة".  الكميات  مجموع 

النفط  من  إنتاجها  خصصت  "الوزارة 

املحلية  الحاجة  لتغطية  الخفيف  الخام 

املرحلة،  هذه  في  الوطنية(  )املصافي 

املشتقات  على  املحلي  الطلب  تزايد  مع 

النفطية."يذكر أن النفط الخام الخفيف 

بني  تتراوح  كثافة  بدرجة  جديد  خام  هو 

34و43 تقريبًا على مقياس معهد البترول 

األميركي.

فنجان  كاظم  األسبق،  النقل  وزير  دعا 

انتشال ماليني األطنان من  الى  الحمامي، 

أشالء الدبابات املحترقة، والسفن الغارقة، 

الفوالذية  والقضبان  املعطوبة،  والقاطرات 

املبعثرة، من سواحل العراق البحرية.

هائلة  كميات  "وجود  الى  الحمامي  وأشار 

الصدأ،  يلتهمها  الحديدية  األنقاض  من 

وتدفنها الكثبان الرملية، من دون أن تتوفر 

لدينا أية فرصة لبيعها أو التصرف بها، إذ 

التصرف  والهيئات  الوزارات  بمقدور  ليس 

االستفادة  بهدف  األصولية،  بالطرق  بها 

من قيمتها املادية."

وأعرب الحمامي عن أسفه ألن "املقترحات 

األنقاض  مع  للتعامل  قدمت  التي  واألفكار 

من  نوع  وأي  مرفوضة،  كانت  الحديدية 

من  بحزمة  مكبل  التصرف  عمليات 

االعتراضات."

ترسل  الصناعة  "وزارة  أن  الى  ولفت 

أفران  الى  مباشرة  املعدنية  مخلفاتها 

يصعب  بينما  االعتياد،  وجه  على  معاملها 

تمتلك  ال  ألنها  الوزارات،  بقية  على  ذلك 

جهود  الى  وتحتاج  الحديد،  لصهر  أفرانًا 

املعدنية  األنقاض  لجمع  ومكلفة  مضاعفة 

في مكان واحد."  أعلنت املديرة العامة للشركة العامة لألسواق املركزية، زهرة الكيالني، أن  بغداد 

مقر  في  افتتحت  التي  الحرة  السوق  عن   
ً
فضال جديدة،  حرة  أسواق  افتتاح  ستشهد 

بناية األسواق املركزية في الكرادة. 

السلع  جلب  في  اإلسهام  على  حريصة  "الشركة  أن  "الشبكة"  لـ  الكيالني  واوضحت 

تمتلكها  التي  الطيبة  السمعة  استعادة   جانب  الى  العاملية،  املناشئ  ذات  والبضائع  

األسواق املركزية في العراق".

الحرة  األسواق  "بضائع  أن  وتوقعت 

بغداد  في  املوالت  بضائع  ستنافس 

واملحافظات من ناحية الجودة."

بيطار  سالي  املاجستير  طالبة  قدمت 

العنف  عن  اإلنكليزية  باللغة  رسالتها 

الجنسي كسالح في الحرِب: "حالة داعش 

على  أشرفت  وقد  والعراق."   سوريا  في 

السويدية   الجامعة  في  الدكتورة  الرسالة 

لوز بوال بارا.

الطالبة  إن  الختاري  داود  الباحث  وقال 

مبينًا  معه.  مستمرة  اتصاالت  أجرت 

الديانة  عن  غزيرة  بمعلومات  زودها  أنه 

اإليزيدية، وما تعرض له العنصر األنثوي 

أيدي  على  اغتصاب  حاالت  من  اإليزيدي 

في  الباحثة  اعتمدت  وقد  داعش.  عناصر 

مقابلة  ثالثني  على  الجامعية  رسالتها 

التنظيم  براثن  من  الناجيات  مع  أجرتها 

اإلرهابي.

الى أن تعرض اإليزيديني  واشار الختاري 

داعش  تنظيم  قبل  من  بشعة  حملة  الى 

على  للتعرف  كله  البشري  املجتمع  دفع 

تحاول  لذلك  العريقة،  الديانة  هذه 

تجمع  أن  العاملية  الجامعات  غالبية 

اإليزيدي،  املعتقد  عن  دقيقة  معلومات 

رسائلهم  لكتابة  لطلبتها  الفرص  وتمنح 

وأطاريحهم الجامعية عن اإليزيديني.

"سومو" تخصص نفطها الخفيف 
دعوة إلى انتشال الغوارق للسوق المحلية

من السواحل البحرية

يســـاعد  ال  الميـــاه  مناســـيب  شـــح 
ضحى مجيدعلى ملء سدود اإلقليم 

عام  مدير  خاني،  الرحمن  عبد  قال 

ال  املياه  من  املتدنية  الواردات  إن  السدود، 

تكفي مللء السدود في إقليم كردستان.

"الشبكة"  لـ  تصريح  في  خاني  وأشار   

في  خزنيًا  فراغًا  هناك  أن  الى 

سد  وفي   %60 الی  يصل  دوكان  سد 

وتابع    ".%50 من  أكثر  دربنديخان 

الكبيرة  الخزنية  "السدود  إن  بالقول 

ودهوك(  ودربنديخان  )دوكان 

الى  باإلضافة  الخدمة،  في  مستمرة 

أنجزت  الحجم،  صغيرة  سدًا   15

حكومة اإلقليم 12 منها و 3 منها أنجز 

من قبل الحكومة املركزية علی الوديان 

من  األمطار  مياه  لحصاد  املوسمية 

جانب، وتوطني القرويني في مواقعهم 

خالل مواسم الشحة املائية من جانب 

الشرب  مياه  تأمني  الى  باإلضافة  آخر، 

منزلية  واستخدامات  واملواشي،  لإلنسان 

بني  املتوزعة  الجوفية  املياه  وتغذية  أخرى 

مناطق متفرقة في اإلقليم.

الجوفية  املياه  باستنزاف  االستمرار  مغبة  من  قلقها  عن  املائية  املوارد  وزارة  أعربت 

بـ 600 مليار قدم مكعب قياسي بعد انتشار ظاهرة حفر اآلبار في مختلف  الذي قدر 

املحافظات بشكل عشوائي وغير مدروس.

إن  "الشبكة"  لـ  ناظم  أحمد  الخبير  الجوفية  للمياه  العامة  الهيئة  مدير  معاون  وقال 

االستهالك  حجم  بلغ  إذ  املتنفذة،  الجهات  بعض  به  تقوم  عشوائيًا  استنزافًا  "هناك 

العام املاضي ستة مليارات قدم معب قياسي، ما ينذر بخطر كبير  املياه في  من هذه 

على هذا الخزين، والسيما مع انخفاض املناسيب في نهري دجلة والفرات واالحتباس 

الحراري."

العراق استهلك 600 مليار قدم 
مكعب من مياهه الجوفية



رئيسها،  بطائرة  بغداد  الى  وليعود  

وجوه  في  الشعر  سيف   
ّ

استل الذي  وهو 

من   
ً
جبال وأقام  والرؤساء،  الحكام 

العداوات مع الحكومات العربية.

البغدادي الذي خلع ثياب األرستقراطية 

وتأثر  الجنوب  في  الفالحني  وصاحَب 

وانحاز  كلماتهم،  وحفظ  بفضائلهم 

روحه  وتشربت  قضاياهم،  الى  كليًا 

كل  ففجر  يتهم، 
ّ
وحن بهواجسهم، 

التي  الشفافة  بلغتهم  شعرًا  أحاسيسه 

سواتر  كل  برغم  الناس  قلوب  دخلت 

الحظر

يميزان  وللمامش  بمامش  "يمامش 

الذهب وتغش واحبك

و اريد اكلك طرني حسنك يا بنفسج                      

وانت وحدك دوختني يا بنفسج                        

بحبهم  الذي  حبيت  آنا  حبك  وعلى 

لت قصائده 
ّ
ملتني".                         شك

للحب  مراثي  واملحكية  بالفصحى 

عن  طريقه  ضل  الذي  وللفرح  الضائع، 

شعب يعيش املأساة، وحتى تلك الكلمات 

معزوفات  كأنها  القلب  تالمس  التي 

ليغنيها  الشاعر  يكتبها  لم  موسيقية، 

سحرت  كما  سحرتهم  لكنها  املطربون، 

قيمها،  على  وتربى  إليها  استمع  من 

الحزن  يعيش  عراقيًا  النواب  كان  لقد 

واملظلومني  للعشاق   
َ

قالئد ويصوغه  

صوتًا  كان  أيضًا،  وللثوار  والحاملني، 

وعة املكبوتة في صدور العراقيني وهو 
ّ
لل

"  عليَّ
ْ

امت
ّ

 الش
ْ

ن
ّ
ينشد: "هضيمة تحن

جاسك  ما  بالليل  ذكر  جاسك  ما  يلي 

سهر

يلي بني حواجبك غفوة نهر                               

افززها من  بعينك خاف  يلي جرد سما 

اكلك                   

آنا احبك آنا احبك

عن  مدافعًا  حقيقيًا  صوتًا  النواب  كان 

من  ناضل  التي  وحريته  اإلنسان  وجود 

 ضد 
ً
، واتخذ موقفًا أصيال

ً
أجلها طويال

ولم  السلطة  يهادن  لم  مثقفًا  الطغيان، 

يرتعش من جبروتها طوال عقود، فكان 

املمنوع  فهو  املتناقضات،  بني  نقيضًا 

املطلوب واملحظور الرائج، وهو السجني 

املحرض على امتالك الحرية.

  أوالد )الـ.....(                         

 حني أصارحكم بحقيقتكم                   
ً
لست خجوال

أن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم                     

تتحرك دكة غسل املوتى                        

أما أنتم                               

ال تهتز لكم قصبه!                              

تمت  ولم   
َّ

مت نبوءتك،  تحققت 

قصديتك، فقد ألقى العراق كله نظرته 

يوم  "يجي  القائل  وأنت  عليك..  األخيرة 

نرد الهلنا. "

يجي يوم نرد ألهلنا

أحد  غيالن،  كاظم  الشاعر  يستذكر 

او  النواب،  مظفر  الفقيد  أصدقاء 

"أبي  بـ  ينادوه  أن  ألصدقائه  يحلو  كما 

وأن  يتزوج،  لم  الفقيد  أن  علمًا  عادل"، 

كان  ألنه  صفة،  يكون  ما  أقرب   
ً
عادال

بوجه  صارخًا  شرسًا،  مستقيمًا،   
ً
عادال

األنظمة بكل جرأة.. ما يميزه في الشعر 

أنه جاء بلهجته العامية العراقية لينفض 

منذ  بتجديدها  ويبدأ  الغبار  عنها 

)للريل وحمد(، لقد صرح بكل ما لديه 

من مساحات لفلسطني وأريتريا وظفار 

)الغموكة(  هور  في  هنا  ابتدأ  مثلما 

جنوب الشطرة العراقية.

بثيابه  رمى  الجنوب،  في  "هنا 

حياته  عن  وانسلخ  األرستقراطية 

الريف  حياة  في  وانغمس  البغدادية، 

رثائية  أول  ليكتب  بمعاناته،   وتشرب 

خصاف  مال  صاحب  املرحوم  عن 

)صويحب(، من الكحل والدمع والهالل 

وبنادق  الفالحني  وشمس  انحنى،  إذا 

مقارعة  جبهات  كل  في  املناضلني 

الظلم، كان مظفر رصاصة، وكان أغنية 

للعاشقني وإال كيف يقول: )أشم أحرف 

كل  تسهر(،  شراعكم  فوك  النجمات 

آل ازيرج، مظفر يمشي  ذلك في أهوار 

ويكتشف  األغنيات  يمنحنا  وهو  معنا 

من  بدءًا  حياتنا،  في  جميل  هو  ما  كل 

يوم  الجمال،  ألوان  بكل  املغلفة  ذائقته 

علي  ثيابي  )جانت  الذات:  مكتشفًا  قال 

88 من الخسارات 
ر بحت وطنًا النواب.. 

ووري الثرى أسطورة الشعر العراقي مظفر النواب بعد أن عاش مهاجرًا 
مغردًا من مدينة الى مدينة، قبل ان يحط رحاله في مثواه األخير الى جانب 

والدته في مقبرة دار السالم  بالنجف األشرف، حسب وصيته.
رحل النواب عن  88 عامًا، أمضى أحالها حزنًا، كان "الحزن جمياًل جدًا والليل 
عديم الطعم بدون هموم،" ويالها من مفارقة أن يعود جثمانه من الشارقة، إذ 
كان بضيافة أميرها، التي فازت باستضافته في أيامه األخيرة، حيث لفظ في 

أحد مستشفياتها أنفاسه األخيرة،

مجلة "الشبكة العراقية" 

"قبيٌح أن أسير إلى الموِت بدون عيوٍن 
بابيك" عراقيٍَّة في الشَّ

مظفر
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

امتدت  التي  هذه  غربة  فأية  غربة(، 

ي(!
ّ

لعقود ليقفلها معنا )ياسولة سكت

لقد سكت الجسد وابتدأت اآلن معرفتنا 

بمظفر العمق والسطح الشعبي واألغنية 

التي ال تطل إال على لون أو اغنية جديدة، 

يل  غلطتك  ي 
ّ

وسكت بهموم  )متت  ولتكن 

جنت كلشي(، وهكذا حط جثمانه وكأنه 

يعيد  األدباء  اتحاد  مبنى  في  لنا  يغني 

ألهلنا(،  نرد  يوم  )يجي  جملته   علينا 

منحنا  مثلما  جثمانًا  علينا  رد  وهكذا 

الحياة."

قصائده تجلد الخونة 

الكلمات،  برسم  شعره  في  النواب  أبدع 

غنائيًا،  شاعرًا  نفسه  يطرح  لم  فهو 

تملكت  أغاٍن  الى  تحولت  أشعاره  لكن 

بقصائده  املعروف  فهو  ذاكرتنا.. 

على  والحث  والدمع  بالدم  املشبعة 

وهو  وتعريتهم،  الحكام  وشتم  الثورة 

آٍن واحد،  إنسانيًا وثوريًا في  يقدُم بعدًا 

"بيان  ومن  "قمم"  الى  "الخوازيق"  من 

"ثالث  ومن  الكون"  "باب  الى  سياسي" 

ومن  العصافير"  "موت  الى  أمنيات" 

ومن  البراري"  "زرازير  الى  "أفضحهم" 

"القدس عروس عروبتكم" الى "رحيل". 

القصيدة  عوالم  في  طريقه   
َّ

شق هكذا 

العربية  واللغة  العامية  اللهجة  مابني 

الى  ليلية"  "وتريات  ومن  الفصحى، 

"املسلخ  ومن  القصية"  "الرحالت 

"بحار  الى  األبجدية"  و"باب  الدولي" 

املطر"  دفتر  في  "قراءة  ومن  البحارين" 

حربية  "رسالة  ومن  "االتهام"،  الى 

ومن  الرمادي"  "اللون  الى  عاشقة" 

"جسر املباهج القديمة"، و"ندامى"، الى 

"للريل وحمد".

في الذاكرة العربية 

"إننا  التميمي:  سعد  الدكتور  يقول 

الشعر  وطوى  طوينا،  النواب  برحيل 

تميزت  كبيرة  المعة  صفحة  العراقي، 

املألوف  عن  والخروج  والتجريد  بالغنى 

ُعرف  الذي  فهو  الشعرية،  القوالب  في 

القصائد  أجمل  وكتَب  التمرد  بروح 

التي عّرت األنظمة والسياسات املهينة، 

وناصر الحركات الثورية والتحررية في 

التي  القصائد  أجمل  كتب  كما  العالم. 

)للريل  ننسى  وال  املطربون،  بها  تغنى 

وحمد( وغيرها. شاعر ترك بصمته في 

العراقية،  العربية قبل الذاكرة  الذاكرة 

تكن  فلم  النواب،  مظفر  يميز  ما  وهذا 

بل  املحلية،  على  مقتصرة  جماهيره 

العربي،  الجمهور  قصائده  مع  يتفاعل 

كما يتفاعل معه الجمهور العراقي. يكاد 

لم  إذ  العضوي،  للمثقف  نموذجًا  يكون 

أن  ألجل  القصيدة  يكتب  شاعرًا  يكن 

شاعر  إنه  وأفكارها،  بمعانيها  يتغنى 

كان يريد أن يوصل رسالة جمال ورسالة 

توعية الى اإلنسان بشكل عام، مهما كان 

انتماؤه."

عاش ومات مثيرًا للجدل 

عاش النواب مثيرًا للجدل، ومات كذلك، 

وعبارات  الحب  بعبارت  رثاؤه  فامتزج 

الشجب، فبعدما ضجت مواقع التواصل 

بعبارات  ورثته  وفاته،  بخبر  االجتماعي 

أشعاره  من  بمقاطع  فقده،  على  الحزن 

التي تغنى بها العراقيون لسنوات، إال أن 

اليسارية  مليوله  الرأي  خالفه  من  هناك 

بعبارات  نعته  من  وهناك  الشيوعية، 

التطرف الفكري واملذهبي، وهناك من 

واتهمه  للعروبة  ووالئه  بعقيدته  شكك 

أجل  من  بذله  ما  كل  رغم  بالتناقض.. 

ودعوته  للعراق  وانتمائه  عشقه  إثبات 

في  األمل  وتحقيق  فلسطني  لتحرير 

نصرة الفقراء والعيش بكرامة.

شاعر الغربة والضياع

فرضت على النواب قصائده السياسية 

الغربة  "شاعر  يكون  أن  الهجائية 

طريدًا  عقود  أربعة  فعاش  والضياع" 

دأب  واألجنبية،  العربية  املنافي  بني 

النواب فيها على تنظيم أمسيات شعرية 

الغربية  العواصم  في  العربية  للجاليات 

فيها  ألقى  حيث   – لندن  والسيما   -

قصائده الكثيرة التي خصصها للقضية 

مقاومة  على  والحث  الفلسطينية 

قصيدته  أهمها  اإلسرائيلي،  االحتالل 

"القدس عروس عروبتكم".

بعيدًا عن الوطن الذي عاش من أجله

بعيدًا عن الوطن الذي كتب له قصائده 

النواب،  مظفر  الشاعر  رحل  الخالدة، 

وغربة  املرض،  مع  طويل  صراع  بعد 

النواب   كان  لقد  طوال،  لعقود  استمرت 

دفع  التي  الحرية  أجل  من   
ً
مناضال

بسببها ضرائب كبيرة.

 على األكتاف 
ً
عاد لكنه هذه املرة محموال

دون أن يلقي نظرة أخيرة على الوطن.

جنازة كبيرة                                                  

وفاة  عن  أعلن  إن  وما  العراق،  في 

التواصل  مواقع  تحولت  حتى  النواب، 

عمومًا،  العربي  العالم  في  االجتماعي 

جنازة  إلى  خصوصًا،  العراق  وفي 

من  محبيه  بني  توزعت  جنازة  كبيرة، 

الشاعر  ومحبي  والفنانني  املثقفني 

صورهم  استبدلوا  الذين  الراحل 

قصائده  نشر  مع  بصورته،  الشخصية 

مشهد  في  املواقع،  هذه  على  الخالدة 

تحول إلى تشييع افتراضي لشاعر أحب 

العراق وأحبه العراقيون.

اسطورة خالدة 

النواب  مظفر  الشاعر  حياة  تكن  لم 

املتمرد  العراقي  فهو  اعتيادية،  حياة 

على النظام، املدافع عن حقوق الفقراء، 

مواقف  االجتماعية،  بالعدالة  املطالب 

على  املثقف  بقدرة  إيمانه  من  جاءت 

التغيير، وأدخلته السياسة باكرًا كمثقف 

امللكية،  زمن  منذ  الحكومات  ناهض 

مواقف  الديكتاتورية،  زمن  الى   
ً
وصوال

الى  وصلت  مقابلها،  باهظة  أثمانًا  دفع 

فصله من وظيفته في خمسينيات القرن 

ليدخل   ، ستينياته  في  وسجنه  املاضي، 

مع رفاقه في سجن نقرة السلمان، الذي 

قام  وهناك  الحلة،  سجن  إلى  منه  نقل 

بحفر نفق في السجن ليهرب من خالله 

بغداد،  في  متخفيًا  ويعيش  رفاقه،  مع 

الجنوب.  أهوار  إلى  غادر  هناك  ومن 

األهوار  سكان  بحياة  دهش  حيث 

طوال  خبرها  التي  وشعرهم  ولهجتهم 

العامية  قصائده  ليكتب  هناك،  سكناه 

بحداثة وعمق أثرا في كل من قرأها.

هكذا عاش الشاعر ومات، وسيبقى إلى 

حقيقيًا  صوتًا  محبيه،  وجدان  في  األبد 

التي  وحريتهم  وجودهم  عن  مدافعًا 

 
ً
، وموقفًا أصيال

ً
ناضل من أجلها طويال

ضد الطغيان، ومثقفًا لم يهادن السلطة 

ولم يرتعش من جبروتها طوال عقود.

إلى  ليتحول  شعري  نجم  هوى  وبرحيله 

في  األبد  إلى  خالدة  ستظل  أسطورة 

وجدان كل العراقيني األحرار.
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إذا كان التدوين، كما يراه البعض، "حبسًا مؤّبدًا للكلمات في حقِل املرئّي"، فإن التماس مع 
تجربة الشاعر مظفر النواب مغامرة كبرى؛ فقصيدته الصادقة حد األعياء تثير في 

الجيل الالحق –جيلنا- سحر وتوتـــــر زمن غامض؛ كانت الكلمة فيه كما أراد لها هوميروس 
"مجنحة"، تجمع بني "التالشي والقوة والحريـــــة." 

ــواب ــا النـ أن يعلمنـ
جسارة الكلمة 

"شفاهية صادقة حد اإلعياء"
فدوى العبود 

زمن كان حضور شاعر فيه حدثــــًا فريدًا 

في  ســــــره  يكن  لم  ديني،  بطقس  أشبه 

التي  قصائده  في  بل  فحسب،  شفاهيته 

متعددة،  منابع  في  ذاتية  بقوة  تجري 

في  تنطوي  كشذرات  عشاقه  بني  وتنتهي 

صميمها على توق لالتحاد في الكل وحرية 

املفرد في آن. 

الجسدي،  حضوره  في  صوفيته  تجلت 

ونظراته  يديه،  وحركات  صوتــــــه،  في 

السابحة في مطلق مرغوب، ال يركن جسده 

مع  لقاء  كل  في  فيبدو  واحدة  صياغة  إلى 

الحب  لصورة  ومجددًا  متجددًا  جمهوره 

والحزن والوطن.

 "وحدها الشتيمة، ترافقها حركة اليد، 

ال تتغير"

 في كل لقاء تجد جمهوره يستمع اليه بذات 

الحماس، ويطالبه بإعادة القصيدة ذاتها، 

وفي كل لقاء بينهما يتمثل الشفاهي بكامل 

أساسًا،  ال   ،
ً
اكتماال الكتابة  فتصبح  حريته. 

الت  مكمِّ من  "نوعًا  أونج  والتر  بتعبير  أو 

أداة  باعتبارها  وليس  الشفاهي  الكالم 

تحويل للتعبير اللفظي."

في  املاثلة  الشعر  وقدرة  اللغة  قوة  إنها 

مستقبل  يكون  أن  وقدرتـــــــه  زمنيته  ال 

ومن  يقدسونه  من  وعراف  ذاتـــــــِه 

يرفضونه على السواء؛ تلك الطاقة التنبؤية 

التي تجعل أحدنا يتساءل: 

 من أين للشاعر أن يقف فوق مسرح الزمان 

كي يخبر بثقة عن املستقبل! 

قاتلتي"  "يا  في  املستقبلية  السني  كانت 

وغموضه  املستقبل  ثقل  بكل  حاضرة 

األجيال  نحن  رناها..  خبـــِ التي  ورهبته 

الالحقة. 

خرابــــًا...  سيكون  خرابــــًا....  سيكون 

سيكون خرابـــــًا 

في  درسًا  تأخذ  أن  لها  بد  ال  األمـــة  هذي   

التخريب 

إن شفاهية مظفر النواب، تعيد لنا موثوقية 

فاألخيرة  الكتابة؛  لها  تفتقد  التي  النص 

تبتسر الحاضر وتزيف املاضي.

لذلك، فقد عرف الجميع مظفر الشفاهي، 

قصائده  بعض  أمام  ليشعر  القارئ  إن  بل 

يمس  أن  دون  للكتابة  نقلها  يمكن  ال  أنه 

الشفاهية  القصص  تصاغ  وكما  بحريتها. 

النواب  فإن  مختلفة،  بطريقة  زمن  كل  مع 

الصور  فيها  يقلب  متغيرة  قصيدة  يقدم 

املختلفة ملوضوعه.

 الذات الكبرى

- مو حزن لكن حزين

مو حزن لكن حزين

"كم سيتعلم 
الفالسفة لو وافقوا 
على قراءة الشعراء"

غاستون باشالر
يا حزن لو جنت أعرف 

وين تسكن
جنت اكلك ال تجيني ....

وتمشي كل هاي 
المسافة آني نفسي 

جان اجيتك
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مثل ما تنشلع تحت املطر شدة ياسمني

مثل صندوك العرس ينباع خردة عشك من 

تمضي السنني

مثل بلبل كعد متأخر لكا البستان كله باليا 

تني.. باليا تني

أنا كتلك مو حزن لكن حزييييني……

-يا حزن يا ريت أعرفك

كاشي  من  وممشى  حديقة  أسويلك  جنت 

الفرح كدام بيتك

يا حزن لو جنت أعرف وين تسكن

جنت أكلك ال تجيني ....

جان  نفسي  أنا  املسافة  هاي  كل  وتمشي 

اجيتك

- يا حزن وحياة حزنك ما عرفتك

ك مغّير مشيتك
ّ
جن

ش
ِّ
حاط ريحة رخيصة كل

يا رخيص شكد بجيتك.

الشفاهي  يمتلكها  التي  الحرية  هذه 

حضوره  لها  مضاف  للتدوين.  تتاح  ال 

سواء  قصائده،  يعطي  ما  وصوته،  الحسي 

أو  الثراء،  البالغة  بفصاحتها  العاميـــــة 

بحيث  وتدفقها،  بحميميتها  الفصحى 

ذرى  إلى  هذه  وترتفع  تلك،  في  هذه  تذوب 

تلك وترفعها.  تذوب معها )أنا( الشاعر في 

املقهورين-الجوعى- )ذات  الكبرى  الذات 

صوفية  مع  الثورة  فتمتزج  الفقراء( 

الثائر  تمرد  في  األخير  ويذوب  العاشق، 

الباب  أمام  )املساورة  في  يقول  ورفضه. 

الثاني(: 

في طريق الليل ضاع الحادث الثاني

وضاعت زهرة الصبار

ال تسل عني ملاذا جنتي في النار

    ******

فالهوى أسرار

والذي يغضي على جمر الغضا أسرار

ياالذي تخفي الهوى بالصبر

بالله كيف النار تخفي النار

ياغريب الدار إنها أقدار

بيت  إنها  لغته،  مع  مرتاحًا  النواب  يبدو 

بالعامية  يقرأ  يرتجل،  يلحنها،  وجوده، 

تارة وبالفصحى تارة أخرى. يغني فيصفق 

الجمهور

عجب.... عجب...نخب...نخب...

يرتجل كمعلم مع مريديه.

مياو ...مياو...ولك مياو عيني مياو

مطلوب من الجميع

ال تكتمل قراءة النواب إال بحضوره الحسي، 

فثراء هذا الحضور هو الجناح اآلخر لطيِر 

قصيدته. بل إنـــه الشطر األهم فيها، ذلك 

الشطر االنفجاري، إنــــه اللحظة القصوى 

الثائرة  والروحية،  املتوترة  كينونتها  في 

مطلوبــــًا  أصبح  أنـــــه  حد  والصوفية. 

ومن  املقهورة  الشعوب  من  الجميع،  من 

ملعجٍم  تأثيثه  حد  يكرهها  التي  السلطات 

خاص بها.

روما  إلى  بولس  القديس  رسالة  في  نقرأ 

"فاإليمان إذن من السماع" ونقرأ أيضًا في 

والروح  يميت  الحرف  "ألن  ذاتها  الرسالة 

تحيي." 

رنني  سماع  دون  قصيدته  تكتمل  ال  وبهذا 

صوته وعتابه وحزنه العتيق حد الندب. 

واكعدلك على فراش العرس

ابطرك املسج والنوم

وأغمض عود اجيَسك بالحلم 

ة لوم
ّ

تاخذني زخ

ك ليش وازيت العمر يفالن 
ّ
واكل

يفالن العمر يفالن

تلك مخدتي وانطر الشباج يجيبك واجوِّ

اح
ّ

وانته عرس الليل والقد

يا هلبت تجي وترتاح

يامفتاح فضة املارهم غيرك علي مفتاح

في مباشرته مجاز، وفي مجازه مباشرة، 

في  وشباكي  الشاِم  في  سيدتي  شّباكِك 

الى  التاريخ  من  االثنني  بني  وما  بغداد 

املستقبل حبٌّ وعتاب.

معارضته  في  تام  صواب  على  دريدا  كان 

لجان جاك روسو: إذ رفض األخير االقتناع 

بأن "الكتابة ليست أكثر من حادثة عرضية 

بالنسبة للكلمة املنطوقة."

السماع  في  نفسك  تغمر  أن  يمكنك  فأنت 

النواب  تقرأ  أن  ويمكنك  الرؤية،  في  ال 

قراءة شذريــــه، مقاطع متفرقة عاشقًا أو 

ثائرًا صوفيــــًا أو حزينًا، تولد الصورة من 

الصورة واملجاز من املجاز

 جريء
ٌ

 جبان، وحزن
ٌ

-ففي القلب حزن

دون  وجهتها  تغير  الرياح  عذبتني  لكم 

سابقة،

والفراق دنيء

وكم أنت رغم الوضوح خبيء

وكم أنت مثل جناح الفراشة في الحلم زاٍه 

بطيء

شفاهية سقراط أم كتابية أرسطو؟

الشفاهي،  بالنواب  ولعنا  سر  هذا  لعل    

ص 
ّ
الخل ألجل  القول  أسرار  ُحِجَبت  فقد 

باإلنسان  يلتحمون  الذين  والصادقني، 

بحيث تصبح الكلمة مرتبطة بالحياة نابعة 

احها.
ّ

من ترابها وقد

الشفاهية  في  وإضمار،  إخفاء  الكتابة  في 

خطورة  نجد  لذلك  وكشف،  إظهار 

الشفاهية في كل زمن، فقد تجرع سقراط 

سم الشوكران جزاًء لشفاهيته.

 النفي أو الطرد.. 

هذا جزاء الكلمة املجنحة!

فالتحدث  بالعني،  القراءة  يمكن  وببنما 

كتب  وروحك.  بقلبك  تسمع  أن  يستلزم 

فهو  الصوت  أما  يفرق،  "البصر  أحدهم 

أي  حدث،  دائمًا  املنطوقة  فالكلمة  يجمع.  

افتقادا  يفتقد  ما  وهو  الزمان،  في  حركة 

التي  واملطبوعة  املكتوبة  الكلمة  في   
ً
ًكامال

تبدو كالشيء الرابض على الصفحة."

في  انفصال  هناك  يكون  أن  يمكن  ال 

مسافة  ال  والكلمة،  الحياة  بني  الشفاهي 

بينهما وال شرخ، وعلى -العكس تمامًا- وفي 

أغلب األحيان يحدث األمر في الكتابة، لقد 

في  سقراط  لسان  على  أفالطون  وصفها 

عي أنها 
ّ

)فيدروس( بأنها غير إنسانية "تد

تؤسس خارج العقل مااليمكن في الواقع أن 

 داخله."
ّ
يكون إال

ويصفها أستاذه سقراط "بأنها ال يمكن أن 

تدافع عن نفسها، على نحو ما يمكن للكلمة 

الحقيقيان،  والفكر  فالكالم  املنطوقة، 

من  سياق  في  األساس،  في  دائمًا  يوجدان 

األخذ والعطاء بني أشخاص حقيقيني، أما 

الكتابة فسلبية تحيا في عالم غير حقيقي."

إن شفاهية النواب وصوفيته العميقة هبتان 

متجددًا  متغيرًا  شعره  جعلتا  كاإليمان، 

وأموميًا:  

قت األبواب
ِّ
ل

ُ
موالي لقد نام ملوك األرض وغ

الليل  ساعات  آخر  مطاعم  بعض  مازالت 

هنا وهناك

وفي حاوية الزبل وبني األوساخ كتاب

 يدي 
ّ

أحنو وأمد

 يديـــــه إلي
ُّ

يمد

ونبكي مما أهملنا األحباب

ما ميز شعره ال يكمن في شحنة التحريض 

سوى  ليست  فهي  الغضب،  أو  والهجاء 

وال  الشعري.  ه  كونـــِ في  متفتحة  براعم 

في  سره  إن  بل  زمن،  الصة 
ُ

خ بكونه 

شفاهيته، هو الذي لم يكترث يومًا لطباعة 

األول  الشطر  تكون  أن  لكلماته  أراد  كتاب، 

من قصيدة عمره. 

-غدًا آخر يوم في عقد اإليجار

لقد نبت القلب لغيري

عيد السطَح ملاِلكه
ُ
سأ

 العقد؟
ُ

موالي أال يمكن تجديد

ترقب  فرصة  لها  تتح  لم  أجيالنا  إن 

أمسياتــــه ولهفة الوقوف بانتظار حضوره، 

وتتألم  وتبكي  ق 
ِّ
تحل وهي  كلماته  ومشاهدة 

وتضحك فوق مسرح الزمان.

املهد  ننام في  كنا  وبينما  بني 1980-1978 

تهدهدنا أمهاتنا، وأكبرنا ال يتجاوز الثانية 

في  يتردد  النواب  صوت  كان  الرابعة  أو 

جنبات الحياة مناجيًا الله ألجلنا نحن.

 يقول في )خمرّيات(

وعاودني أني أسمع نوم الطفل

دخيلك يا ألله يشبُّ له وطن

فأنا عشت بال وطٍن

وتقيض لي بني النهرين ترابـــًا أرقد فيه 

قرير العني 

نعم موالي تراب

وهاهي  بغداد  إلى  البري  املهر  عاد  لقد 

أمانيه كلها تتحقق 

وبي شوق أتمّرغ كاملهر في رمِل بالدي. 

كـــــــــــــ  أتى  النواب  مظفر  رحيل  وكأن 

من  طلب  الذي  وهو  للنغم.  أخيرٍة  دوزنة 

أدوزن  دعوني  بيروت:  أمسية  في  جمهوره 

نفسي.

وما  يداه،  عنه  ستنبئ  قصائده  تقله  مالم 

الصوت  نبرة  في  سيظهر  صمته،  يخفيه 

صائحًا:  الرجاء  سهم  يصوب  حني  وتوتره 

ياموالي..

ويكشف  الثائر  عن  الصوفي  ينبئ  وحيث   

األخير عن العاشق الذي هو عليه.

يطَو  ولم  بوفاته  مظفر  زمن  يمض  لم 

الوقت  بهذا  موتــــــه  يفتح  بل  التاريخ، 

امللتبس من الهزيمة بابـــــًا على الحياة من 

جديد. 

زهوه  الشعر  من  يقطف  لم  يخدعنا،  لم 

وتقبل  الوردة.  الشوكة في  بل ملس  وغروره، 

مصيره، 

الخسارات  أفضل  خسارته  لجعل  ساعيًا   

ألجل  كفاح  فاملصير  حزن،  أنبل  وحزنه 

عن  بعيدًا  له  معنى  وال  ة  حرَّ إنسانية  حياة 

هذا التطلع.

وحرارته  صدقه  وعبر  فقط،  وبهذا   

ة من قلب  ووضوحه، يلتقط الشعر الحريـــــّ

الخسارة والحب من عمق الكراهية

داتي  سادتي .. َسيِّ
ُ

غنياِت التي ُيمِكن
ُ
 آخُر األ

ْ
انتهت

 إنشاُدها
َ

اآلن

ي
ِّ
غن

ُ
 امل

َ
لون

ُ
ما َيقت ُربَّ

 آثاَرُه 
َ

فون
ْ
وُيخ

ُب أو َيختفي وَّ
َ
ما َسُيذ ُربَّ

 يوٍم
ِّ

ل
ُ
 في ك

َ
 اآلن

ُ
ما َيحَصل

َ
ِمثل

ُ
غنيات

ُ
ها األ

َّ
ولكن

 اآلبدين 
َ

َبد
َ
ُبُهم أ ذوِّ

ُ
ستبقى ت

زمان،  أفول  وال  للشاعر،  نهاية  ليس  املوت 

بودلير:  وبتعبير  ر. 
ّ
تذك فعل  شاعر  موت  إن 

َجسارة  موننا 
ِّ
"يعل من  وحدهم  فالشعراء 

الذاكرة".
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السفارة الكويتية ترد السفارة الكويتية ترد 
على المسلسل السعودي على المسلسل السعودي 

ومجلة الشبكةومجلة الشبكة

ورد  رسالة  تنشر  العراقية"  "الشبكة 

املسلسل  نقد  بشأن  الكويتية   السفارة 

"العاصوف"والذي  السعودي   الرمضاني 

 )mbc( عرض على شاشة ال

هذا   ، العراقية"  "الشبكة  مجلة  تلقت 

الكويت  دولة  سفارة  من  التوضيح 

نشرته  الذي  املوضوع   عن  الشقيقة، 

الصادر  في   السابق   عددها  في  مجلتنا 

بتاريخ 2022/5/15، للكاتب سنان باسم، 

أكذوبة  يفند  العاصوف  "مسلسل  بعنوان: 

صدام"،وايمانا  لغزو  الكويتية  املقاومة 

الرد،  بحق  العراقي  االعالم  شبكة  من 

ننشر ماجاء في رسالة سعادة سفير دولة 

بكل  الزمانان،  سالم  الشقيقة  الكويت 

محبة وتقدير، وفي مايلي نص الرسالة .

  

سفارة دولة الكويت

بغداد

التاريخ 16/ 5/ 2022

السيد/ سرمد عباس الحسيني املحترم

 رئيس تحرير مجلة الشبكة العراقية

تحيبة طيبة وبعد، 

الكريم  لشخصكم  اتقدم  ان  لي  يطيب 

التحيات  بأطيب  الغراء،  وملجلتكم 

والعافية  الصحة  بموفور  والتمنيات 

بالدور  أشيد  أن  بداية  وأود  والتوفيق، 

تقوم  الذي  به البارز 

مجلتكم بنشر وتعزيز الثقافة واملعرفة في 

املقال  في  ورد  ما  ساءنا  أنه  غير  العراق، 

الصادر  عددها  في  مجلتكم  في  املنشور 

بتاريخ 2022/5/15، للكاتب سنان باسم، 

أكذوبة  يفند  العاصوف  "مسلسل  بعنوان: 

وما  صدام"،  لغزو  الكويتية  املقاومة 

تطعن  وافتراءات  مغالطات  من  فيه  ورد 

الباسلة  الكويتية  املقاومة  في  وتشكك 

للبطوالت  والداني  القاصي  شهد  التي 

التي سطرتها، والتضحيات الجسام التي 

االحتالل  ضد  الكويت  عن  دفاعا  قدمتها 

شهيد   1200 من  أكثر  ودفعت  الغاشم، 

ومئات األسرى الذين مازال مصيرهم لم 

يحدد بعد، وهي تضحيات وقف لها العالم 

أجمع اجالال واحترامًا، وفي الوقت الذي 

العالقات  متانة  على  حرصكم  فيه  نقدر 

على  فإننا  والعراق،  الكويت  بني  األخوية 

واملغالطات  األقاويل  هذه  مثل  بأن  يقني 

واالدعاءات الباطلة، ال تعكس وجهة نظر 

سيادتكم  من  متمنني  املوقرة،  مجلتكم 

التنويه على هذا الخطأ الفادح في العدد 

تالفيه  على  والعمل  ملجلتكم  القادم 

.
ً
مستقبال

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

السفير سالم الزمانان 

وهي  العراقية  الشبكة  مجلة  ان 

فأنما  املوضوع  هذا  تتناول 

باعتباره  معه  ، تعاملت  والنقاش  للنقد  قابآل  فنيا  عمال 

وليس باعتباره مسألة سياسية ، السيما وان أن املسلسل السعودي 

الناحية  من  االمر  تناول  قد   ، الثالث  بجزئه  العاصوف(   (

عبر  سياسية(  الى دالالت  الشك  بما اليقبل  )املفضية  التأريخية 

املشاهدون  تسمر  اذ  االخبار..  مذيع  تناوله  الذي  للحدث  سرده 

)في املسلسل( على الشاشة وهم يتابعون الغزو الصدامي الغاشم 

التأريخ  استرجاع  بصدد  هنا  ولسنا   ، الكويت  اآلمنة  الجارة  على 

النقد الدرامي ملسلسل  ، بقدر ما نحن بصدد  للذاكرة الحاضرة 

رمضاني سعودي وحظي باهتمام متابعي ال ) mbc (، ونقلنا من 

ضمن نقدنا الفني  ماذكره املسلسل لهذا التفصيل .. بالتبني. 

وباملقابل.. وكمتابعني مشاهدين ومختصني فاننا  ننطلق بخطابنا 

فاالخوة   ، االساءة  عن  بعيدآ  البحت  الفني  النقد  منطلق  من  هنا 

ووشائج الترابط ال يفككها اي شيء ، والذي نتطلع من خالله سوية 

واالستقرار  الطمائنينة  القادمة  الجيالنا  يضمن  مستقبل  نحو 

بعيدآ عن اجترار ماذكر ، وهذا هو دورنا املشترك في صناعة هذا 

االمل.

توضيح 
توضيح 
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 بايدن يتقصى ظهور المهدي..

رجل البروليتاريا املقدسة، 
والغائب الذي رأى الغد، فجأة 

يعاود الظهور ميثولوجيًا بكوفيته 
الشرقية على لسان الرئيس جو 
بايدن ليدوخ به العالم، ترى ما 
سّر إعادة إنتاج الفكرة املهدوية 

بتوابل أمريكية مستقاة هذه 
املرة من تأويل النص الديني، ال 

مصاغًا على عجل وخفة وشائعات 
مخابراتية قد تصبح مع الزمن 

مسلمات لسبب نفسي، وهل حقًا أن 
التهيؤ ملحاربته بقيم مقدسة لم 
يعد شبهة او مناورة جيوسياسية 

كما شخصها سابقًا املفكر الفذ 
)محمد محمد صادق الصدر( في 

ضوء التحوالت الفكرية والثقافية 
وبواعث التغيرات السياسية 

التي أنتجتها حروب األمريكان 
وترسانتهم املتمركزة في املنطقة، 

وملاذا قدمت مطابخ السينما 
األمريكية وورش البنتاغون 

البحثية -على مر العقود املاضية- 
ظهور املهدي بأنه ظهور راديكالي 

منتقم؟ علمًا أن فكرة املنقذ كونية 
املعيار وتحقق انفعاال وجدانيًا 

عند كافة الديانات.

آمنة عبد النبي                      

البنتاغون يخوض حربًا البنتاغون يخوض حربًا 
خارج الزمن!      خارج الزمن!      
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قطعًا  تلتقي  ولن  هنتنغتون(  )صاموئيل 

التي  املهدوية  عاملية  مع  رأسمال  عوملة 

بقيادة  البشري  الفعل  دور  الى  تستند 

حاكمية  تحركها  عادلة  بروليتارية 

القيمة، ال اآللة.

املوجودة  الفكرية  الفجوات  نبش  ولعل 

ملتالزمة  والترميز  املسلمني  تراث  في 

مقنعة  مداخل  كانت  واملخلص  الظليمة 

املهدوي  االعتقاد  عنق  لّي  او  للتشكيك 

كبيِر  عدد  طريِق  عن  ثقافيًا  وتطويعه 

واألمريكان  األوروبيني  املستشرقني  من 

ممن حرصوا على تذويب سماوية الفكرة 

الغربي،  قبل  الشرقي  الفرد  ذاكرة  في 

املعارف  انتشار  أمام  سدًا  وليشكلوا 

املستشرق  يقول  إذ  الحقيقية،  املهدوية 

كتابِه  في  رونلدسن"  "دوايت  االنگليزي 

)عقيدة الشيعة(

األموية  الحكومة  أصاب  الذي  "اإلخفاق 

في توطيد أركان العدل هو املنشأ لظهور 

فكرة املهدي"..

)العقيدة  بكتاب  جاء  ما  مع  بالترادف 

للمستشرق  اإلسالم(  في  والشريعة 

تسهير(  )جولد  األصل  اليهودي  املجري 

اآلمال  فكرة  تأسيس  من  بد  "ال  يقول:  إذ 

أجلى  ومن  الناس،  روع  لتهدئة  الصامتة 

مسألة  الصامتة،  اآلمال  فكرة  مظاهر 

املهدي"..

كليم(  )فيرينا  األملانية  الباحثة  اما 

بعنوان  مهم  بحثي  كتاب  لها  كان  فقد 

)السفراء األربعة لإلمام الثاني عشر في 

عشرّية(  اإلثني  للشيعة  التكوينية  الفترة 

السفراء  نشاطات  إلى  فيه  تطرقت 

والسفير،  النائب  معنى  وتفسير  األربعة، 

فترة  في  أمرًا  يعكس  أنه  واعتبرت 

أو حدوث  أزمة  الكبرى، وهو وقوع  الغيبة 

الكاتبة  أثارت  ختامه  وفي  اضطراب. 

أن  وهل  وأمدها،  الغيبة  عن  عدة  أسئلة 

اإلمامة مستمرة دون انقطاع أو أن اإلمام 

املهدي بن الحسن العسكري هو األخير! .. 

)لندا  األمريكية  الكاتبة  ألفت  حني  في 

نسيان  )بدون  بعنواِن  كتابًا  وولبردج( 

 12 لـ  طبعه  إعادة  تكررت  الذي  اإلمام( 

اللغة  منها  عدة،  لغات  الى  وترجم  مرة 

التركية، إذ تقول فيه:

حياته،  عن  معلومات  تمتلك  ال  ها 
ّ
"إن

غير  معلومات  من   
ً
فعال موجود  هو  وما 

مفهومة تمامًا بالنسبة إليها." وتشير إلى 

أن "بعض الباحثني قد شكك في والدته." 

لكنها عقبت على ذلك بقولها:

والدته  على  متفقون  الشيعة  املؤلفني  "إن 

وغيبته، وأنه سيظهر في اليوم املوعود".

يقول السياسي ما ال يقصده!
.. تداخل  العاصمة االسترالية سدني  من 

معنا الباحث في الشأن السياسي د.مؤيد 

اليسار  عقائدية  الى  ُمشيرًا  بالسم 

ومغازلته املهدوية، بالقول:

الديانة  بايدن  األمريكي  الرئيس  "يعتنق 

بينما  الكاثوليكي،  بفرعها  املسيحية 

األمريكي  الشعب  من  كبيرة  نسبة  يعتنق 

تختلف  وال  البروتستانتية.  املسيحية 

اإلبراهيمية  األديان  سائر  عن  املسيحية 

آخر  في  منقذ  مهدي  بظهور  باإليمان 

فيقضي  الشيطان   جنود  يحارب  الزمان 

في  فهو  العدل،  ويقيم  الفساد  على 

عودة  املسيحية  وفي  مسيح  اليهودية 

منتظر،  املهدي  اإلسالم  وفي  للمسيح 

وأغلب الظن أن كالم بايدن عن املنتظر 

الجالية  ملجاملة  هو  الغائب  واإلمام 

ولكسبهم  املتحدة  الواليات  في  املسلمة 

املسلمني  أغلب  أن  فاملعروف  سياسيًا، 

القوى  الى  يميلون  الغربي  العالم  في 

التنوع  تحمي  التي  اليسارية  السياسية 

في  والديني  الثقافي  والتعدد  العرقي 

اليمني  صعود  مواجهة  في  الغربي  العالم 

دونالد  عهد  يعتبر  كان  الذي  املتطرف 

ترامب هو العهد الذهبي له".

اآلثار،  بعلم  املختص  جبار،  وسام  د.  أما 

مرتبط  "املوضوع  أن  جانبه  من  فاعتبر 

بالدعوة للديانة اإلبراهيمية، ألن تصريح 

بروفيسورًا  عنّي  بأنه  األمريكي  الرئيس 

أن  أعتقد  اإلسالمي،  الدين  له  يوضح 

تقارب  رسالة  إيصال  هي  األوسع  الفكرة 

مع دول ساخنة يغلب على سكانها الطائفة 

الشيعية لتهدأ."

نوفل  الصحافي  الكاتب  وضع  حني  في 

العوملة  جدلية  عن  البعيدة  ملسته  شاكر 

:
ً
واملهدوية قائال

الستفزاز  مهدوية  مغازلة  انها  "أشعر 

وال  أكثر،  ليقترب  الخليجي  القطب 

أستبعد أنها زلة لسان سياسي، أو تندرج 

تحت مقولة )غالبًا ما يقول السياسي ما 

اليقصده(." 

لكل رئيس عّرافة!
"يجد اإلنسان نفسه في مواجهة قاسية مع 

مسألة املعنى العبثي والتيه الحداثوي ألنه 

حول  يتمركز  أن  إال  يستطيع  ال  –فطريًا- 

س ما." كما يعتقد الفيلسوف االملاني 
ّ

مقد

 لإلنسان 
ُ

)رودولف أوتو( حتى وإن لم يبد

عن  س 
َّ

باملقد االنتشاء  تجربة  يختبر  أنه 

تبدو  ال  حياتية  بأنشطة  االنخراط  طريق 

حتمًا  لكنها  سة، 
ّ

مقد وكأنها  ظاهريًا 

 وجدانيًا.
ً
سوف تحقق له انفعاال

م  ، كان للرئيس األمريكي ريغان منجِّ
ً
مثال

قراراته  اتخاذ  في  به  يستعني  خاص 

السياسية، أما الرئيس الفرنسي ميتران 

للعّرافة  املستمرة  بمشاورته  عرف  فقد 

أية  اتخاذه  قبل  تيسييه(  )إليزابيث 

الرئيس  أن  حني  في  سياسية،  قرارات 

بوش االبن لم يحسم قرار إسقاط النظام 

في العراق إال بمساعدة رجال الكهنوت. 

العلم  لكن  طوباوية،  الفكرة  تبدو  قد 

فإن  لذلك  املادي،  غير  ينكر  ال  أيضًا 

تزال  ال  ميتافيزيقيًا  الغائب  اإلمام  فكرة 

من  وآخر  الكوني،  اإلنساني  الفكر  تقلق 

ملا  والتنبيه  إنتاجها  بإعادة  العالم  صعق 

تضمره من مخيال مستقبلي هو الرئيس 

وظف  بأنه  اعترف  الذي  بايدن،  جو 

الغائب  اإلمام  قضية  ملعرفة  بروفسورًا 

صدر  التصريح  أن  الصدمة  )املهدي(.. 

وخالل  عاملية،  سلطة  أعلى  من  مؤخرًا 

ما  الفطر،  بعيد  اإلسالمي  للعالم  تهنئته 

قد يثبت أن التهيؤ ملحاربته بِقَيم مقدسة 

جيوسياسية  مناورة  او   
ً

شبهة يعد  لم 

فحسب، كما شخصها مفكر البروليتاريا 

في  الصدر  صادق  محمد  محمد  الراحل 

ضوء التحوالت الفكرية وبواعث التغيرات 

السياسية التي أنتجتها حروب األمريكان 

ملجابهته،   
ً
وصوال املنطقة  في  وترسانتهم 

حيث أفرد لها الصدر، بعرفانيته، بحوثًا 

 CIA الـ  ينقص  ال  أنه  مؤكدًا  وموسوعاٍت 

في  ألن  للغائب  صورة  على  العثور  إال 

األضابير  من  أطنان  تصطف  البنتاغون 

األقراص  وآالف  املهدوية،  وامللفات 

 عن 
ً
يتعلق بنسله، فضال بكِل ما  الليزرية 

املخابرات  وكالة  في  سرية  شعبة  وجود 

مراكز  تكليف  وجرى  ملتابعته،  األمريكية 

دراسات  بإعداد  الستراتيجية  البحوث 

-بنظرهم-  املهددة  الشخصية  عن 

ملستقبل أمريكا في قادم السنوات.

من حطم تمثال الحرية
وورش  األمريكية  السينما  مطابخ 

البنتاغون، قدمت ثيمة سينمائية معجونة 

بآيديولوجيتها التي صورت ظهور املهدي 

ص –بنظرهم- 
ِّ
بأنه ظهور انتقامي، فاملخل

الناس  بعنوان إللهام فطري يدرك  أشبه 

قادمًا،  مستقبليًا  رعبًا  أن  خالله  من 

لو  حتى  محاربته  حكوماتهم  على  يوجب 

ثمانينيات  ففي  القارات،  طي  األمر  كلف 

الذي  )الرجل  فيلم  نتج 
ُ
أ املاضي  القرن 

شهير  تنبؤي  فيلم  وهو  الغد(..  رأى 

يدعى  عجوز  م  ومنجِّ فرنسي  لطبيب 

اليهودية،  عجزة 
ُ
امل )نوسترآداموس(، 

مئات  قبل  عاش  املسيحية،  اعتناقه  رغم 

أو  ستحدث  مرعبة  بأمور  وتنبأ  السنني 

التنبؤ األشد  أنها قد حدثت الحقًا، منها 

الكوفية  يرتدي  شخص  بظهور  رعبًا 

العربي  ه  بزيِّ ويقف  والعقال  العربية 

محاطًا بمساعديه داخل غرفة عسكرية، 

باتجاه  الخارقة  الصواريخ  بإطالق  يأمر 

ويخلف  الحرية  تمثال  ويحطم  أمريكا 

برمشة  هائلني  وخرابًا  دمارًا  أوروبا  في 

الفرنسي  املنجم  أظهر  الفيلم  عني. 

تاريخيًا  زمنيًا  خطًا  ويضع  يحذر  وهو 

يحاولون  رجال  ثالثة  داخله  في  يسير 

السيطرة على العالم: األول كان نابليون، 

والثاني هتلر، والثالث محارب من الشرق 

األوسط يرتدي عمامة زرقاء يغرق العالم 

الحرية  تمثال  فيها  يهتز  كارثية  بحرب 

ويتحطم في لحظة. 

قدمها  التي  التاريخية  التوقعات 

وترسم  لالهتمام  مثيرة  نوستراداموس 

به،  االستهانة  يمكن  ال  عقائديًا   
ً
مخياال

وكان   1984 عام  في  أنتج  أمريكي  الفلم 

)اورسون  العاملي  الفنان  تقديم  من 

وأخرجه  الفيلم  أنتج  كذلك  ويلز(، 

التلفزيونية  السبعة  لشبكة  درين(  )بول 

األسترالية. 

 نبش الفجوات الفكرية
العوملة  ثقافة  في  سلوكيًا  الشعوب  تمييع 

)الكوزموبوليتاني(  اإلنسان  وانتاج 

املال  عجلة  تحركها  برجوازية  بقيادة 

كأرقام  تلقائيًا  تصنفهم  ألنها  وعمالقته 

سيواجه  هنا  بالطبع  اجتماعيًا،  متقدمة 

يصفه  كما  حضاريًا  وصراعًا  تنازعًا 



النفط قد يفجر بركان خالفات مؤجلة الحلول

هل تعيد بغداد هل تعيد بغداد 
ضبط عالقتها بكردستان؟ضبط عالقتها بكردستان؟

بغداد إيفان الخفاجي

يواجه القطاع النفطي خصوصًا والطاقة إجماال في العراق، تحديات خطيرة نتيجة تناقض 
الرؤى لدى القوى املشتركة في الحكومات املتعاقبة، التي تبدو في الظاهر كحكومات توافقات 

سياسية، في حني أنها -في جوهرها- مجموعة وزارات غير منسجمة فيما بينها النعدام الرؤيتني 
االقتصادية والستراتيجية اللتني تجمعها.تجسدت تلك التحديات في الصراع القائم بني الحكومة 

االتحادية وإقليم كردستان العراق بعد القرار األخير للمحكمة االتحادية بالدعوى 59/اتحادية 
/2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 2022/2/15 املتضمن الحكم بعدم دستورية قانون 

النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم )22( لسنة 2007 وإلغائه ملخالفته أحكام املواد )110 
و111 و112 و115 و121 و130( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 

كامل  بتسليم  اإلقليم  حكومة  وإلزام   

في  النفطية  الحقول  من  النفط  إنتاج 

التي  األخرى،  واملناطق  كردستان  إقليم 

قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة 

منها،  النفط  باستخراج  كردستان  إقليم 

بوزارة  املتمثلة  االتحادية  الحكومة  إلى 

استخدام  من  وتمكينها  االتحادية  النفط 

بخصوص  الدستورية  صالحياتها 

النفط واستخراجه وتصديره.  استكشاف 

بطالن  متابعة  في  الحق  النفط  ولوزارة 

حكومة  أبرمتها  التي  النفطية  التعاقدات 

الخارجية،  األطراف  مع  كردستان  إقليم 

استكشاف  بخصوص  وشركات،   
ً
دوال

وبيعه،  وتصديره  واستخراجه  النفط 

بتمكني  كردستان  إقليم  حكومة  وإلزام 

الرقابة  وديوان  العراقية  النفط  وزارة 

مراجعةالعقود  من  االتحادي  املالية 

إقليم  حكومة  مع  كافة  املبرمة  النفطية 

النفط  تصدير  بخصوص  كردستان 

وتحديد  تدقيقها  لغرض  وبيعه  والغاز 

حكومة  بذمة  املترتبة  املالية  الحقوق 

يكون  وأن  جرائها،  من  كردستان  إقليم 

العامة  املوازنة  من  اإلقليم  حصة  تحديد 

حقوق  إيصال  يضمن  الذي  بالشكل 

املوازنة  من  اإلقليم  محافظات  مواطني 

وإشعار  تأخيرها  وعدم  االتحادية  العامة 

الحكومة االتحادية وديوان الرقابة املالية 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )405405( ( 3131 أيار  أيار 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya23 22
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النفطية  اآلبار  على  استيالء  من  يحصل 

العراق  نفط  أن  اعتبار  على  كركوك،  في 

أو  ملكون  وليس  الشعب  أبناء  لجميع  ملك 

محافظة معينة."

أعضاء  غالبية  "إصرار  الحيدري  وأكد 

النفط  قانون  إقرار  على  النواب  مجلس 

تعطيله  بعد  الحالية  الدورة  خالل  والغاز 

التجاوزات  من  للحد  عامًا   12 من  ألكثر 

على السياسة النفطية."

أنابيب وتهريب.. واملهزلة مستمرة
تنقسم  اإلقليم  في  الخام  النفط  مبيعات 

الى قسمني: األول هو البيع بواسطة مئات، 

وأحيانًا آالف، الحوضيات املحملة بالنفط 

يوميًا إلى تركيا وإيران، وتصف الحكومة 

ألنها  بالتهريب  املمارسة  هذه  االتحادية 

وتجاريًا.  إداريًا  سيطرتها  نطاق  خارج 

محليًا  ُيباع  الذي  النفط  فإن  وبالتالي 

وزارة  علم  دون  البالد  خارج  ر 
َ

ُيَصد أو 

مهرب،  كنفط  ف 
َ
ُيَصن االتحادية  النفط 

إقليم  في  النفطية  العمليات  كل  بأن  علمًا 

الحكومة  سيطرة  خارج  هي  كردستان 

أدلة  أية  إلى  االفتقار  فإن  لذا  االتحادية، 

من  االتحادية  الحكومة  ستعيق  ثبوتية 

فهو  الثاني  القسم  أما  املهربني.  مالحقة 

األراضي  إلى  األنابيب  عبر  التصدير 

األرضية  توفر  العملية  وهذه  التركية، 

الحكومة  ن 
ّ
يمك الذي  والسند  القانوني 

الشركات  تجاه  التحرك  من  االتحادية 

نها أيضًا من 
ّ
املستوردة لهذا النفط، ويمك

مقاضاة الحكومة التركية بموجب قوانني 

العراق  بني  والتجارية  الدولية  العالقات 

البلدين  بني  النافذة  واالتفاقيات  وتركيا 

التدخل  وعدم  الجوار  حفظ  تشترط  التي 

بالقوانني  وااللتزام  الداخلية  الشؤون  في 

املركزية لكلتا الدولتني.

قانون املحكمة االتحادية األخير، القاضي 

في  والغاز  النفط  قانون  دستورية  بعدم 

مخرجاته  عبر  يحاول  كردستان،  إقليم 

الى  النصاب  ويعيد  "املهزلة"  يوقف  أن 

حق الشعب العراقي بثرواته، بغض النظر 

التقسيمات  أو  الفرعية  االنتماءات  عن 

تحّول  نقطة  القرار  يمثل  إذ  اإلدارية، 

ت بضعة  لتصحيح سياقات خاطئة استمرَّ

أعوام ورسمت مسارات متعرجة وملتبسة 

في العالقة بني املركز واالقليم.

قرار ملزم
مخرجات  في  الدستوري  الزخم  ولتعزيز 

القرار، وبعيدًا عن املصالح الحزبية التي 

رئيس  يقول  املماثلة،  بالقرارات  تتحكم 

جاسم  القاضي  العليا  االتحادية  املحكمة 

وزارة  يلزم  "القرار   
َّ

إن عبود،  محمد 

صالحيتها  باستخدام  االتحادية  النفط 

النفط  استكشاف  بشأن  الدستورية 

التعاقدات  وبطالن  وتصديره،  وإنتاجه 

مع  كردستان  إقليم  حكومة  أبرمتها  التي 

وشركات(.   
ً
)دوال الخارجية  األطراف 

وكذلك ألزم القرار حكومة اإلقليم بتمكني 

الرقابة  وديوان  االتحادية  النفط  وزارة 

العقود  كل  مراجعة  من  االتحادي  املالية 

النفطية املبرمة بخصوص تصدير النفط 

يتيح  بما  تدقيقها،  لغرض  والغاز  الخام 

للجهات املشار إليها تحديد الحقوق املالية 

أربيل،  في  املحلية  الحكومة  بذمة  املترتبة 

العامة  املوازنة  وتحديد حصة اإلقليم من 

االتحادية السنوية".

القانوني  الخبير  يقول  السياق،  ذات  في 

"شركة  إن  حنظل،  ميثم  والدستوري 

تصدير  عن  املسؤولة  هي  العراقية  النفط 

ولهذا جاء قرار  البالد،  إلى خارج  النفط 

إقليم  حكومة  بإلزام  الدستورية  املحكمة 

كردستان بتسليم حقول النفط، وأن يكون 

على  االطالع  حق  االتحادية  للحكومة 

الحكم  هذا  أن  مؤكدًا  السابقة،"  العقود 

"دستوري وقطعي" وال جدال فيه.

ويوضح حنظل أن "قضية النفط في إقليم 

املحكمة  لدى  نظر  محل  كانت  كردستان 

لها  عالقة  وال   ،2012 عام  منذ  االتحادية 

بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة،" مضيفًا 

أن "املحكمة تراعي -في كثير من األحيان- 

تستند  بالنهاية  وهي  السياسية،  الجوانب 

إلى الدستور العراقي".

أما الخبير القانوني علي التميمي، فيؤكد 

"يجعل  العليا  االتحادية  املحكمة  قرار  أن 

من قانون النفط والغاز في إقليم كردستان 

ملغيًا، ملخالفته النصوص الدستورية تبعا 

للمواد: 110 و111 و112 و115 و122 و130 

أن  على  ويشدد  العراقي".  الدستور  من 

للطعن  الذهاب  يمكن  وال  ملزم،  "القرار 

به في املحاكم الدولية، فهذا القرار يتعلق 

بسيادة الدولة العراقية حصريا".

ويضيف التميمي أن القانون "يفرض على 

حكومة اإلقليم تسليم واردات النفط بأثر 

والسماح  العقود،  إبرام  تاريخ  من  رجعي 

املالية  الرقابة  وديوان  النفط  لوزارة 

حالة  وفي  العقود،  هذه  على  باالطالع 

األحجام سيتم استقطاع هذه األموال من 

نسبة الـ 17 في املئة املخصصة لإلقليم".

بلد  "العراق  أن  القانوني  الخبير  ويوضح 

ولشركة  كونفيدراليًا،  وليس  فيدرالي 

)سومو(  العراقية  النفط  تسويق 

تصدير  في  الحصري  االختصاص 

النفط".

واألخذ  الجدل  هذا  بعد  األهم  السؤال 

االتحادية:  املحكمة  قرار  حول  والرد 

بناء  في  شروع  نقطة  القرار  سيكون  هل 

حيث  من  املساحات  واضحة  مؤسسات 

االشتباكات  ويفك  والواجبات  الحقوق 

املقصودة، والسيما في املواد الدستورية؟ 

الفوضى  من  املزيد  الى  سيؤدي  أنه  أم 

بتنفيذ  اإلقليم  حكومة  تلتزم  لم  حال  في 

القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في 

االتحادية.

       االقليم اليتراجع
بشكل  القرار  رفضت  اإلقليم  حكومة 

اإلقليم  حكومة  رئيس  وأعلن  قاطع، 

املحكمة  قرار  رفضه  البارزاني  مسرور 

في  نتج 
ُ
امل النفط  بشأن  العليا  االتحادية 

ستواصل  أربيل  أن  على  مشددًا  اإلقليم، 

العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.

يشار إلى أن اإلقليم كان قد أقر في 2007 

التي  التوجيهات  أرسى  به  خاصًا  قانونًا 

يدير من خاللها املوارد النفطية والغازية.

عقده  صحفي  مؤتمر  في  قال،  البارزاني 

في  االتحادية  املحكمة  قرار  صدور  بعد 

املحكمة  قرار  "إن  املاضي:  شباط   15

النفط  قانون  دستورية  بعدم  االتحادية 

للدستور  انتهاكًا  يعد  اإلقليم  في  والغاز 

من  "طلبنا  وتابع،  كردستان."  ولشعب 

للحوار  فرصة  منحنا  العراقية  الحكومة 

لم  لألسف  أنه  إال  والغاز،  النفط  بشأن 

اتخاذ  وجرى  الفرصة،  هذه  منحنا  يتم 

هذا القرار املنفرد املخالف لروح الدستور 

االتحادي."  للنظام  األساسية  واملبادئ 

الحقوق  عن  "بالدفاع  تمسكه  على  وشدد 

الدستورية لشعب كردستان" التي "انتهكت 

"انتهاكًا  يعد  القرار  أن  ورأى  نتهك"، 
ُ

وت

قانون  على  اعتمد  إذ  العراقي،"  للدستور 

البعث(  )حزب  السابق  للنظام  تابع 

البارزاني:  صدر عام 1976. وأكد مسرور 

"سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في 

إقليم كردستان".

رفضت  التي  البارزاني  تصريحات  ورغم 

إال  العراق،  في  قضائية  سلطة  أعلى  قرار 

موقف  أي  تبد  لم  االتحادية  الحكومة  أن 

أوهام  جعل  ما  التصريحات،  هذه  من 

تسعى  أحالم  الى  تنتقل  اإلقليم  حكومة 

والسيما  األرض،  على  حقائق  جعلها  الى 

ما يتعلق منها بنفط كركوك الذي هيمنت 

بعد  التقليدية  الكردية  األحزاب  عليه 

العراق  غرب  محافظات  معظم  سقوط 

عام  لغاية   2014 عام  داعش  تنظيم  بيد 

االتحادية  الحكومة  استعادت  حني   2017

سيطرتها على نفط كركوك بعد االستفتاء 

أجرته  الذي  القانوني  غير  االنفصالي 

حكومة اإلقليم في تشرين من ذلك العام.

شجع  االتحادية  للحكومة  الهزيل  املوقف 

سيطرتها  فرض  على  اإلقليم  حكومة 

في  عدة  نفطية  حقول  على  مجددًا 

الشمال،  نفط  شركة  أعلنت  إذ  كركوك، 

التابعة لوزارة النفط، "أن قوة مسلحة من 

إقليم كردستان سيطرت على بعض اآلبار 

صدر  بيان  في  الشركة،  وقالت  بالقوة." 

مسلحة  "قوة  إن  الجاري،  أيار   14 السبت 

تابعة لحكومة اإلقليم، يرافقها فريق عمل 

فني، قامت بالتجاوز على آبار )حقل باي 

حسن / داوود( بغرض استغالل الطاقات 

حكومة  لصالح  اآلبار  لهذه  اإلنتاجية 

اإلقليم".

"شركتنا  أن  البيان  في  الشركة  وأضافت 

العراقية  الوطنية  النفط  لشركة  اململوكة 

تحّمل حكومة إقليم كردستان هذا السلوك 

العراقية  والقوانني  للدستور  املنافي 

واملركز،  اإلقليم  بني  العالقة  تحكم  التي 

النفط  استغالل  مسؤولية  أناطت  والتي 

العراقي،  للشعب  ملكًا  باعتباره  والغاز، 

بشركات  متمثلة  االتحادية  الحكومة  الــى 

االستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية 

العراقية".

املواقف  في  كعادتها  االقليم،  حكومة 

فيه  تنفي  بيانًا  أصدرت  املشابهة، 

سيطرتها على هذه الحقول، لكنها في ذات 

السيطرة  في  "حقها"  عن  تحدثت  الوقت 

حكومة  باسم  املتحدث  نفى  إذ  عليها، 

اإلقليم جوتيار عادل، في بيان، "التقارير 

التي تتحدث عن استيالء إقليم كردستان 

كوركي  وداود  حسن  باي  نفط  حقلي  على 

كركوك  في  الشمال  نفط  لشركة  التابعني 

بدعم من قوات مسلحة". لكنه أضاف أن 

العراقي،  للدستور  وفقًا  أنه  الواضح  "من 

العراقيني  لكل  ملك  العامة  الثروات  فإن 

نفط  شركة  تعمل  إذ  شركة،  ألية  وليست 

منذ  والغاز  للنفط  قانون  بدون  الشمال 

وإذا  الدستور،  منتهكة  عديدة،  سنوات 

بحل  معنية  الشمال  نفط  شركة  كانت 

بما  والغاز  النفط  قانون  فلُيشّرع  املشاكل 

يتوافق مع الدستور." وهي إشارة اعتبرها 

حكومة  من  ضمني  اعتراف  أنها  متابعون 

املؤشرة،  الحقول  على  بسيطرتها  اإلقليم 

مع احتمال سيطرتها على حقول أخرى في 

كركوك في املقبل من األيام. 

الحكومة، كما في كل األحداث املتشابهة، 

لجنة  لعضو  بيانًا  لكن  بالصمت،  الذت 

في  الطبيعية  والثروات  والغاز  النفط 

أكد  الحيدري  النواب عالء صباح  مجلس 

فيه: "عزم مجلس النواب مناقشة سيطرة 

نفطية  حقول  على  كردية  مسلحة  قوات 

مهمة في محافظة كركوك."

 وقال البيان إن اللجنة ومجلس النواب سـ 

للقوات  سيطرة  من  حصل  ما  "يناقشان" 

في  مهمة  نفطية  حقول  على  الكردية 

كركوك. وأضاف أن "اإلقليم يسعى دائمًا 

له  التابعة  األراضي  الى  كركوك  ضم  إلى 

إداريًا بسبب وجود النفط،" مشيرًا إلى أن 

التي  التهريب  بعمليات  يكتف  لم  "اإلقليم 

وصلت إلى )مليون برميل يوميًا( تستقطع 

الدول  منظمة  في  العراق  حصة  من 

املصدرة للنفط )أوبك(." 

من  يراوغ  "اإلقليم  أن  الحيدري  وأوضح 

أجل ضرب قرار املحكمة االتحادية عرض 

النفط  وزير  تأكيدات  برغم  الحائط، 

تطبيقها."  ضرورة  على  مرة-  من  -ألكثر 

ما  كامل  بشكل  ترفض  "اللجنة  أن  مؤكدًا 
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البحيرة التي توقع املراقبون واملختصون 

فبعد  بالحياة،  تنبض  عادت  موتها، 

وسط  العني  من  املياه  تدفق  تراجع 

جريانها  معدالت  ارتفعت  البحيرة، 

توقف  مع  بالتزامن  األرض  باطن  من 

االرتوازية في  اآلبار  السقي من  عمليات 

عمليات  بداية  بفعل  الجنوبية  البادية 

الحصاد.

 دالالت
راي  البحيرة  في  املقيم  املهندس  يقول 

محمد علي إن "موعد االنحسار والعودة 

ر في السنوات األخيرة."  صار تقليدًا يتكرَّ

وأضاف "اعتدنا خالل العامني املاضيني 

ساوة  بحيرة  في  املياه  تنخفض  أن  على 

ابتداء من موسم الخريف، وتحديدًا في 

تشرين  شهر  من  والعشرين  الخامس 

في  والتدفق  لالرتفاع  تعود  ثم  األول، 

أشار  علي  محمد  نيسان."  شهر  نهاية 

الجوفية  املياه  مناسيب  "ارتفاع  أن  الى 

املغذية للبحيرة هو الذي يتحكم بكميات 

املناسيب  هذه  وانخفاض  فيها،  املياه 

البحيرة، كما حصل خالل  يعني جفاف 

األشهر املاضية."

 وتابع في حديث لـ )الشبكة(: "األسباب 

البحثية  الفرق  بينتها  التي  ذاتها  هي 

ومركز  األهوار،  إنعاش  بمركز  املتمثلة 

جامعة  في  ساوة  وبحيرة  البادية  علوم 

جامعة  في  البحار  علوم  ومركز  املثنى، 

تسعني  بنسبة  تعود  وهي  البصرة، 

املتمثل  البشري  العامل  الى  باملئة 

والزراعي  الصناعي  باالستخدامني 

هذه  تتوقف  وحني  الجوفية،  للمياه 

زة  جهِّ
ُ
امل العني  مياه  تبدأ  االستخدامات 

حوض  الى  وتنساب  تدريجيًا  باالرتفاع 

البحيرة."

سوادي  يوسف  واملهندس  البيئي  الخبير 

جبار، مدير دائرة بيئة محافظة املثنى، 

من  نسبة  "عودة  أكد  البحيرة  زار  الذي 

البحيرة،  الى  بسيطة،  كانت  وإن  املياه، 

بعد  يومًا  تتسع،  حيث  تصاعد،  في  وهي 

حوضها."  في  املغمورة  األرض  آخر، 

حصاد  عمليات  بني  الترابط  مرجحًا 

وتوقف  البادية  في  الحبوب  محاصيل 

عودة  وبني  )السيحي(،  السقي  عمليات 

قال  إذ  التجهيز،  عني  في  للتدفق  املياه 

املياه  بمناسيب  طفيف  ارتفاع  "هنالك 

طبيعي  شيء  وهذا  ساوة،  بحيرة  في 

لهذا  الزراعي  املوسم  توقف  بسبب 

يوسف المحسن

بخالف توقعات وزارة املوارد املائية، عادت املياه للتدفِق عبر عني التجهيز 
في بحيرة ساوة بعد وصولها الى حالة الجفاف مطلع الربيع. وكان 

مسؤولون في الوزارة قد أكدوا أن بحيرة ساوة جفت ولن تعود من جديد.

وزارة الموارد المائية نعتها إلى األبد
قلب ساوة ينبض من جديد قلب ساوة ينبض من جديد 

طارق األعرجي

للمياه الجوفية، الخبير أحمد ناظم، أن "بحيرة  العامة  الهيئة  أكد معاون 

ساوة جفت ولن تعود أبدًا، مبينًا أن  السبب الرئيس لجفاف البحيرة يعود 

لالستخدام الجائر والحفر العشوائي، إذ رصدت الدائرة -قبل ستة أشهر- 

حفر1300 بئر تجاوز في محافظة املثنى."

من  أكبر  أعداد  "وجود  يتوقع  أنه  الشبكة"    " لـ  حديث  في  أحمد  وأوضح 

هذه اآلبار جرى حفرها من قبل شركات  أهلية، واملثير أن هذه الشركات 

ومعداتها تتحرك أمام انظار األجهزة األمنية دون أي رادع."

قانونية  إجراءات  أية  تتخذ  لم  املعنية  الجهات  ألن  استغرابه  عن  وأعرب   

جديد،  من  تعود  ولن  جفت  ساوة  "بحيرة  أن  مؤكدًا  املتجاوزين،  بحق 

وفي  متران،  املركز  في  عمقه  ضحل،  مغلق  مائي  مسطح  عن  عبارة  ألنها 

األطراف متر واحد، وتقع على منطقة فوالق تكون عميقة وتخترق أكثر من 

طبقة، وأن البحيرة واقعة في منطقة السهل الرسوبي."

التي  اآلبار  لكن  الجوفية،  للمياه  تصريف  منطقة  تعد  ساوة  أن  الى  ولفت 

الى  أديا  كبير،  بشكل  املياه  وسحب  عشوائي،  بشكل  منها  بالقرب  حفرت 

توقف  الى  أدى  ما  البحيرة،  الى  املتدفقة  املياه  عن  الضغط  انخفاض 

تغذيتها، لذلك جفت ولن تعود ألن إعادتها تستوجب إغالق أكثر من 1300 

بئر. مشددًا على أن جفاف البحيرة دق ناقوس الخطر كمؤشر على خطورة 

أزمة املياه في العراق.

 جفت ولن تعود 
إلى األبد

الموارد المائية: 

ساوة
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الصناعية  املشاريع  وإيقاف  العام 

القريبة منها مثل مشاريع امللح ومشاريع 

السمنت."

   معلومات غير دقيقة
بحيرة  ملف  في  الجديدة  التغيرات 

التي  الجفاف  عملية  بعد  ساوة، 

طوال  العراقي  العام  الرأي  شغلت 

التكهنات  دحضت  املاضيني،  الشهرين 

الدكتورة  وصفتها  التي  والتحليالت 

عن  لة 
ّ
ضل

ُ
امل باملعلومات  جبار  صوفيا 

ودعت  باملياه،  البحيرة  تغذية  مصدر 

وزارات  من  لجنة  تشكيل  الى  الحكومة 

جامعة  في  البحار  علوم  ومركز  عدة 

دراسات  مركز  الى  باإلضافة  البصرة، 

البادية وبحيرة ساوة، التابع الى جامعة 

عن  عبارة  كانت  التي  اللجنة  املثنى، 

فريق بحثي متخصص قدمت تقاريرها 

على  الحفاظ  أجل  من  وتوصياتها 

الخزين املائي واالستغالل األمثل ملكامن 

املياه الجوفية.

  
منظومة التنقيط

رئيس  يقول  والحلول،  التوصيات  وعن 

"هنالك  علي:  محمد  راي  املهندسني 

طرق  كاستخدام  عدة،  مقترحات 

ومنظومات  )املرشات  املتطورة  الري 

بنسبة  تحد،  التي  التنقيط(، 

ووضع  املياه،  هدر  من  باملئة،  خمسني 

املتمثلة  اآلبار  على  وأقفال  مقاييس 

والصناعية،  الزراعية  باالستخدامات 

خصوبة  على  تحافظ  إجراءات  وهي 

التربة وتوسع املساحات الخضر." ويؤيد 

الخبير الجغرافي واألكاديمي في جامعة 

جميع  الخفاجي  سرحان  الدكتور  املثنى 

الخزين  على  تحافظ  التي  الخطوات 

مع  الجائر،  الهدر  عمليات  من  املائي 

تأكيده، من خالل دراسة أجراها، على 

املياه(،  )حصاد  مشروع  تنفيذ  أهمية 

السيول  مياه  تجميع  الى  يهدف  الذي 

الصحراوية  و)الفيضات(  الوديان  في 

لالنتفاع املباشر منها، او تغذية املخزون 

مكمن  عموم  في  الجوفية  املياه  من 

عليه  تعتمد  الذي  األرضي،  الدمام 

واآلبار  ساوة  بحيرة  في  التجهيز  عني 

االرتوازية في البادية، وهي بحدود ألف 

وإحدى  بئرًا  وثالثني  وخمس  وثالثمئة 

عشرة عينًا. 

ضمت  التي  ساوة،  بحيرة  وجفاف 

املسطحات  لحماية  )رامسار(  التفاقية 

منذ  الرطبة،  واألراضي  املائية 

األشد  الحدث  كان  وإن   ،2015 العام 

بالنسبة  الجاري  العام  خالل  وقعًا 

حضور  من  للبحيرة  ملا  للسماويني، 

نفوس  في  وثقافي  وعاطفي  تاريخي 

األهالي، ولعشاق الطبيعة في كل مكان، 

املرتبطة  غرابة،  األكثر  البحيرة  كونها 

واألساطير  الحوادث  من  بتاريخ 

النادرة،  الطيور  وهجرة   واملعتقدات 

فتح  مؤشرًا  كان  مياهها  انحسار  أن  إال 

وآثار  أكبر،  بيئية  مشكالت  أمام  الباب 

كان يمكن أن تتفاقم، من بينها -بحسب 

مركز  مديرة  جبار  صوفيا  الدكتورة 

نضوب  ساوة-  وبحيرة  البادية  دراسات 

الجوفية،  املياه  من  الوطني  الخزين 

 في 
ً
الذي يمثل ثروة عالية القيمة وعامال

استقرار ملف التنوع اإلحيائي والحياتي 

ماء  فنضوب  الجنوبية،  البادية  في 

التي  والصرخة  القربان  كان  البحيرة 

لفتت األنظار. 
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1-الحوارات التي تبثها 
فضائياتنا باتت أكثر من 

ظاهرة.. بعض املحاورين ال 
يعنيهم الوصول مع الضيف إلى 
أي هدف، لقناعتهم بأن الحوار 
لهم وإلظهار مواهبهم الفذة، 

ولذلك فإنه يطرح أسئلة 
ويتحدث ملدة )27( دقيقة، 

تاركًا للضيف )3( دقائق، ثم.. 
شاكرين لكم حسن اإلصغاء 

وإلى لقاء جديد!!

نــــواعــــم

حسن العاني

مالحظات إعالمية 

جريدة  في  )مصححًا(  عملت   )1973  -1970( بني  ما  2-سنوات 

)قسم  اسمه  قسم  في  نعمل  مصححًا   )12( عددنا  وكان  الثورة، 

هناك  يبق  ولم  املصححني،  عدد  تراجع   )2003( بعد  التصحيح(.. 

 – الصحف  )معظم(  تخلت  حاليًا  التصحيح(..  )قسم  اسمه  شيء 

التي تحترم نفسها وقراءها – عن املصحح نهائيًا، وأصبح وجود  إال 

األخطاء هو العالمة الفارقة ألغلب الجرائد العراقية!!

3-وللسنوات ما بني ) 1974- 1976( عملت بصفة )كاتب برامج( في 

اإلذاعة، وكان هناك )مشرف لغوي(، ال يتولى )التصحيح( فقط، بل 

يضع )الحركات( كذلك، لكي يجنب املذيع -او املذيعة- أي خطأ، وقد 

حرصت اإلذاعة يومها على فتح )دورات( في اإللقاء واللغة والنحو.. 

ما حصل بعد 2003 أن )معظم( وسائل اإلعالم )املرئية واملسموعة( 

وفرتها  التي  الحرية  أجواء  بفضل  اللغوي  املشرف  عن  استغنت 

الديمقراطية، بحيث بات مسموحًا ملذيع الفضائية واإلذاعة أن يقرأ 

التعليق أو نشرة األخبار على الجمهور العراقي باللغة الهندية!!

4- هو اسم يلعلع في عالم الثقافة، يكتب في كل شيء، ويثير اإلعجاب 

لكثرة  استشهاداته بعشرات األسماء وسعة اطالعه املدهشة، وألنني 

ملشاعري  مراعاة  دون  من  زوجتي  تصفني  -كما  )نقناقي(  مخلوق 

الرجولية-  فقد عمدت مرة إلى إحصاء عدد األسماء التي تضمنتها 

السطور  عدد  إحصاء  وإلى  الرصينة،  الفكرية  مقاالته  إحدى 

والكلمات، فاكتشفت أمرًا غاية في الغرابة، إذ تألفت تلك املقالة من 

قوسني  بني  واملوضوعة  املقتبسة  الكلمات  عدد  وكان  كلمة،   )484(

هو)482( كلمة،  وبعد حيرة وعناء كبيرين توصلت إلى أن الكلمتني 

الزائدتني هما اسم الكاتب ولقبه!!

5- في نهاية عام )2004( -على ما أذكر- وقفت على إحصائية التخلو 

في  الفضائيات  عدد  ألن  مصداقيتها،  مدى  أعرف  وال  ريبة،  من 

يمثل  الرقم  وهذا  فضائية،   )146( بلغ   – زعمها  حد  على   – العراق 

ضعف الفضائيات في أميركا، أما عدد الجرائد فوصل إلى )212( 

جريدة، وهذا الرقم يمثل ثالثة أضعاف الصحف في فرنسا، في حني 

تجاوز عدد اإلعالميني )23( ألف اعالمي، موزعني على شتى وسائل 

اإلعالم، وهذا الرقم يمثل أربعة أضعاف اإلعالميني في الصني! 
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حضور رسمي وشعبي
الراضي،  الوهاب  عبد  الدكتور  يقول 

رئيس اتحاد الناشرين،  ورئيس اللجنة 

للكتاب،  الدولي  بغداد  ملعرض  املنظمة 

إن "هذه الدورة تميزت بمستوى الحضور 

حضر  فقد  والرسمي،  الجماهيري 

ممثل دولة رئيس الوزراء الدكتور حسن 

بينها  من  سياسية  وشخصيات  ناظم، 

املالكي،  نوري  األسبق  الوزراء  رئيس 

ومسؤول األمن الوطني قاسم األعرجي، 

والشخصيات  النواب  من  والعشرات 

الوطنية والسياسية واملجتمعية."

شهدت  "الدورة  أن  الراضي  أضاف   

إعالمية  لشخصيات  حضورًا  أيضًا 

السابق   الوزير  مثل  عربية،  وثقافية 

الذي  قرداحي  جورج  واإلعالمي  

باستقبال  حظي  حيث  املعرض،  زار 

تحظى  ال  قد  النظير  منقطع  جماهيري 

به أية شخصية لبنانية رسمية وثقافية."

املهمة  الشخصيات  بني  "من  أن  وتابع 

املصري  الشاعر  املعرض  زارت  التي 

الكبير أحمد بخيت، وغيره من الضيوف 

العراقيني والعرب."

غّطت  املعرض  "عناوين  أن  وأوضح   

مختلف احتياجات الشرائح االجتماعية 

مرروًا  األطفال  من  ابتداء  العراق،  في 

بطلبة الجامعات وعشاق اآلداب والعلوم 

في  التخصص  كتب  عن   
ً
فضال والفكر، 

والطب  والهندسة  الفيزياء  مجاالت 

والرياضة والكيمياء."

 وأشار الى أن "هناك عددًا من الوزارات 

خدماتها  لتقديم  املعرض  استغلت 

الصحة،  وزارة  بينها  من  للمواطنني، 

فيروس  لقاح  من  جرعة  قدمت  التي 

كورونا، كما نظمت وزارة النفط حفالت 

توقيع لكتب تخص املجال النفطي."

الكتب الدينية
من جانبه، قال مسؤول دار الصفوة من 

جمهورية مصر العربية، فرحات نادي، 

معرض  في  للدار  مشاركة  أول  "هذه  إن 

أن  الى  مشيرًا  للكتاب."  الدولي  بغداد 

ولها  القرآن،  بعلوم  متخصصة  "الدار 

معرض بغداد الدولي للكتاب 

مئات العناوين ُتسقط الممنوع

بمشاركة 23 دولة عربية وأجنبية وقرابة الـ 500 دار نشر، اختتم -قبل أيام- معرض بغداد الدولي 
للكتاب دورته الثالثة والعشرين، حيث عرضت فيه مختلف العناوين في شتى املجاالت، من دون 
محظور او ممنوع. وقد شهد املعرض حضورًا رسميًا وشعبيًا الفتًا، لكن أصحاب دور النشر أشاروا 

الى أن اإلقبال على اقتناء الكتب لم يكن باملستوى املعروف، والسيما أن العراقيني من أكثر الشعوب 
العربية اهتمامًا بالكتاب، وانتقدوا تعدد املعارض في بلد واحد، ألن ذلك يقلل أهميتها، ويرهق 

أصحاب دور النشر، كما يكلف املنظمني أيضًا أمواال اضافية.

سرمد رزوقي 
تصوير / صباح اإلمارة – حسين طالب 
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نتاج مميز بالنسبة للمصحف الشريف، 

مصحف  هو  املعروضة  املنتجات  وأهم 

التهجد بجميع أحجامه، كذلك مصحف 

جميع  مع  مختلفة،  بأحجام  التجويد 

املصاحف والروايات املختلفة." 

من  املبيعات  على  "اإلقبال  أن  وأوضح 

التوقع،  بمستوى  يكن  لم  الدينية  الكتب 

سابقة  دورات  في  املشاركون  اخبرنا  إذ 

أن اإلقبال كبير في العراق على مثل هذا 

النوع من الكتب."

هو  املشاركة  من  "الهدف  أن  نادي  وبني 

الترويج واملشاركة في الفعالية الثقافية، 

نشارك  لكوننا  الربحي،  الجانب  كذلك 

للبلدان،  الرئيسة  الدولية  املعارض  في 

الى  تؤدي  فإنها  املعارض  كثرة  أما 

الخسارة في بلد واحد."

ورغم  املعرض،  لهذا  "بالنسبة  وتابع   

إن  نقول  نحن  لكن   ،23 الدورة  في  أنه 

لكل معرض ظروفه، كما أننا اليوم نرى 

األسعار  في  وارتفاعًا  عاملية  أزمة  وجود 

مشكلة  ليست  وأنها  املجاالت،  شتى  في 

هذا املعرض فقط، لكن -بصورة عامة- 

املعارض  أو  الثقافية  املجاالت  جميع 

بالنسبة  ثانوية  حاجات  اليوم  أصبحت 

بحاجات  مشغولني  لكونهم  الناس،  الى 

أخرى غير الكتاب." 

املتنبي أكبر معرض للكتاب
شركة  من  عالق،  نزار  يقول  فيما 

شركة  وهي  ميديا(،  )انسايكلو 

وناشرين  كموزعني  "نحن،  لبنانية: 

عمارة  التصميم:  كتب  اختصاص  في 

فنون،  وكتب  كرافكس،  داخلي  تصميم 

هي  املشاركة  وهذه  عملنا،  مجال  هذا 

منذ  هنا  أننا  إذ  لنا،  بالنسبة   11 رقم 

يتأثر  الحال  وبطبيعة   ،2012 عام 

املعرض باألجواء العامة، سواء املوجودة 

في قلب البلد أو خارجه. وفي ما يخص 

اإلقبال  فإن  لنا،  بالنسبة  السنة  هذه 

املعرض  بمستوى  يكن  لم  الجماهيري 

نتأثر  فلم  مبيعات  كحجم  أما  السابق، 

كثيرًا."

إليهم  بالنسبة  "املشاركة  أن  وأوضح   

املادي،  الربح  الى  إضافة  تعني، 

التواصل مع زبائننا وعمالئنا في العراق 

يصدر  جديد  شيء  كل  على  إلطالعهم 

عن مؤسستنا، او عن دار الناشرين التي 

كثرة  يخص  ما  أما  لها،  كموزعني  نعمل 

فباستثناء  العربي،  الوطن  في  املعارض 

ال  السعودية،  العربية  واململكة  العراق 

توجد دول تنظم أكثر من معرض دولي."

أن  يشعرون  العراق  في  أنهم  وأكد    

هناك تنافسًا بني أكثر من جهة لتنظيم 

يحتمل،  ال  وهذا  عدة،  دولية  معارض 

معرضًا  يتحمل  أن  ممكن  العراق  أن  إذ 

في  معارض  نرى  بينما  واحدًا،  دوليًا 

املكن  من  إذ  وأربيل،  والبصرة  النجف 

من  أكثر  لكن  دوليني،  معرضني  إقامة 

دولي  معرض  مع  )نحن  صعب  ذلك 

واحد(، فتعدد  يعود بصورة سلبية على 

فيه  العراق  أن  كما  ويستنزفه،  الناشر 

والكتب متوفرة فيه بشكل  املتنبي  شارع 

كتاب  أزمة  لديه  وليست  ودائم،  كبير 

ال  كتبًا  هناك  ألن  الدول،  بباقي  مقارنة 

أو ال تباع، اال من خالل معرض  تدخل، 

في  موجود  غير  األمر  وهذا  الكتاب، 

العراق، إذ أن سوق شارع املتنبي ال يوجد 

له مثيل في كل بلدان العالم العربي.

 ويقول محمود مدبولي، صاحب ومدير 

"دارهم  إن  مصر،  مدبولي  مكتبة  عام 

شاركت في أول معرض للكتاب أقيم في 

املشاركة  على  تواظب  ومازالت  العراق، 

لحد اآلن."

أوضح  الكتب،  شراء  على  اإلقبال  وعن 

أول  في  اقبال  هناك  "كان  مدبولي 

يومني، لكن بعد ذلك الحظنا ضعفًا في 

اإلقبال." لكنه يعرف أن "الشعب العراقي 

شعب مثقف وواع، واملفروض أنه يعرف 

املجاالت،  كل  في  والخطأ  الصواب  أين 

التوعية  هي  املشاركة  من  الغاية  ألن 

الثقافية، ونحن أصحاب رسالة، إذ أننا 

نعد ثاني مكتبة على مستوى مصر، كما 

 120 من  أكثر  الى  مكتبتنا  عمر  يمتد 

مستوى  على  معروف  وتاريخنا  سنة، 

العالم،  مستوى  وعلى  العربي  العالم 

حيث  مصر،  في  معروفة  ومكانتنا 

في  جديدة  فروع  بفتح  عملنا  نواصل 

داخل مصر وخارجها."

في  املعارض  "كثرة  أن  مدبولي  ويعتقد   

العالم العربي قللت من إقبال الجمهور، 

ومنع  كورونا  جائحة  بسبب  كذلك 

األسباب  أهم  من  ذلك  كان  إذ  السفر، 

في  املعارض  على  اإلقبال  قللت  التي 

او  التعافي  طور  في  اليوم  لكننا  العالم، 

أني  مع  التعبير-  صح  -إن  االستشفاء 

أعتقد أن كثرة املعارض حالة إيجابية، 

أراها  إذ  واحد،  بلد  في  ليس  ولكن 

تضعف القوة الشرائية، فنحن نرى أن 

العشرة معارض في  العدد وصل قرابة 

نظري-  -في  الصائب  والرأي  العراق، 

دولي  معرض  في  املعارض  توحيد  هو 

واحد في تاريخ معلوم، كما هو معروف 

في غالبية بلدان الوطن العربي."

ثقافة العراقيني
إلى ذلك، قال عبد الرحمن حاج علي، 

املشاركني  من  "نحن  سوريا،  القلم  دار 

في  الكتاب  معرض  في  املتواصلني 

بغداد، علمًا أن عمر دارنا تجاوز الـ 55 

التأسيس،  منذ  نشارك  نحن  عامًا، 

في  للمعارض  املؤسسني  من  ونعتبر 

اإلقبال  ان  وأضاف  العربي.  الوطن 

به،  بأس  ال  العراق  في  الجماهيري 

لكني  جدًا،  مثقفه  العراقية  فالجماهير 

لدى  الشرائية  القوة  أن  سرًا  أخفيك  ال 

الوضع  بسبب  جدًا،  ضعيفة  القراء 

نتعامل  لكننا  يبدو،  ما  على  االقتصادي 

مع القارئ بشكل دائم حتى يتجاوز هذه 

األزمة، نحن نحاول أن نعمل له خصمًا، 

 . بقيمة%50  للمكتبات  ذلك  نعمل  كما 

اإللكتروني  الكتاب  أن  علي  حاج  ويعتقد 

إطالقًا،  الورقي  الكتاب  على  يؤثر  لم 

أن  كما  خاصًا،  طابعًا  لألخير  أن  إذ 

أوروبا،  الى  ذهبت  إذا  فإنك  قراءه،  له 

ونظرت واطلعت على املجتمع األوروبي، 

وهم سبقونا في مسألة السوشيال ميديا 

تركب  حني  لكنك  اإللكترونية،  والكتب 

امليترو تصادف املواطن األوروبي يحمل 

الكتاب الورقي وليس الجوال."

ضوابط مشددة
كانت للعراق حصة كبيرة باملشاركة في 

املعرض من خالل دور النشر األهلية، 

عماد  يقول  الحكومية.  عن   
ً
فضال

دار   / الثقافة  وزارة  ممثل  األمير،  عبد 

"لديهم  إن  الكردية،  والنشر  الثقافة 

معرض  في  املشاركات  من  العديد 

وجود  مؤكدًا  للكتاب."  الدولي  بغداد 

إقبال جماهيري جيد.

مجموعة  تقدم  "الدار  أن  وأوضح   

أو  )كردية  والكتب  اإلصدارات  من 

كان  الدورة  هذه  في  لكن  عربية(، 

الدول  مستوى  على  حتى  أقل،  اإلقبال 

كورونا  جائحة  بسبب  ربما  املشاركة، 

نحن  بسببها،  املشددة  والضوابط 

في  كبيرة  أهمية  للمعارض  أن  نعرف 

نشر الثقافات، وأنها حالة إيجابية لكن 

تنتظر الدعم الحكومي، والسيما لدور 

النشر األهلية."

عبد الرحمن حاج علي مع املحرر

عماد عبد االميرمحمود مدبولي د. عبد الوهاب الراضي



محاور عدة تبنتها املؤلفة فاطمة يوسف العلي في كتابها الصادر 
في دبي، انصبت غالبيتها في وعاء القيم الفنية وأبعاد املحيط 

السوسيولوجي في بيئة دولة الكويت. 

فاطمة يوسف 
تحلـــل البعـــد الواقعـــي تحلـــل البعـــد الواقعـــي 

في القصة الكويتيةفي القصة الكويتية

ــرأة  ــدون"  والم ــط  و "الب النف

متنوعة  فصول  خمسة  ضم  الذي  الكتاب 

في البحث والتقييم والدراسة، قدم تصورًا 

األسس  حول  ينصب  نقدي  باتجاه   
ً
فعاال

االجتماعية لدراسة فنية مصحوبة بتحليل 

ابتداء  الكويت،  دولة  من  قصصية  ألسماء 

لحظة  حتى  املنصرم  القرن  تاريخ  من 

كتابة هذه املادة، ولم تكتف بتحليل ظواهر 

القصصية  الكتابة  عند  االجتماعي  التأثير 

النسوية  لألصوات  أعطت  بل  الذكورية، 

النص  وفن  واملتابعة  التحليل  في  حقها 

الشرق  دول  في  يبدو  الذي  القصصي، 

بأدق  اليومية  الحياة  مسيرة  يتابع  كأنه 

فاطمة  الناقدة  تخبرنا  مثلما  تفاصيلها، 

العلي.

األدب الواقعي

رؤاها  في  تتوقف  كتابها،  مقدمة  في 

النص  كتابة  أسبقية  توصل  عند  التحليلية 

فن  من  العربية،  الثقافة  في  القصصي 

الرواية، وتشير هنا إلى تتابع ثالثة أجيال: 

كتابة  في  مميزًا  موقعًا  أخذ  منها  جيل  كل 

األدب  على  معرجة  الفن،  هذا 

جزيئات  بكل  املهتم  الواقعي 

الواقع والزمن.

جاء  حديثًا-  -الصادر  الكتاب   

)الحاضرة  محور  األول،  فصله 

إلى  فيه  املؤلفة  تشير  البادية(، 

بحر  إلى  تنقسم  الكويت  أن 

حافتيهما  وعلى  وصحراء، 

الثالثية  وهذه  املدينة،  تنهض 

اب النص القصصي كمحور 
ّ

اشتغل عليها كت

ذات  املواضيع  غالبية  فكانت  اجتماعي، 

رافدًا  شكلت  أنها  بمعنى  واقعية،  حساسية 

فيه  ترى  الذي  املضمون  روافد  من  مهمًا 

الفن  هذا  لنشوء  طبيعة  استجابة  الباحثة 

من حيث النشأة واملالمح.

البدون 

الفصل الثاني من الكتاب اشتغل على محور 

في  تعميق  وهو  الوافد،   / البدون   / الكويتي 

والعقائدية  االجتماعية  العالقات  صلب 

لتقاليدها  وفية  ظلت  بيئة  في  املتوارثة 

أهميتها  اكتسبت  وربما  بعيد،  زمن  منذ 

تفاصيل  جراء  من  والطبيعة  الوجودية 

كهذه، من شأنها أن تضفي واقعًا متماسكًا 

الكتابة  في  أسلوبًا  املطاف  نهاية  في  شكل 

واملدلول.

الثالث كان النفط هو الشاغل   في الفصل 

وإيجابًا،  سلبًا  الحياة،  تسلسل  ملدار  الحي 

في ظل ظروف حياتية مدت الكويت بتعزيز 

الواسعة  اآلفاق  فتح  ما  االقتصادي،  النمو 

لتطوير املجتمع وفقًا ملتغيرات العصر. ومن 

الكتاب  هنا تبدو الدراسة املقدمة في هذا 

االجتماعي  املد  عند   
ً
طويال تقف  وكأنها 

القصة  كانت  وإذا  الساكن.  وليس  املتغير، 

في  طويلة  قرون  عبر  امتد  أدبي  -كجنس 

 له ممكنات النمو 
ٍّ

تاريخ البشرية- فإنها كفن

واالكتساب الفني، قد ظهرت بوادره األدبية 

في القرن التاسع عشر. أما القرن العشرين 

املشهد  ذروة  إلى  القصة  فيه  وصلت  فقد 

الذي  أخرى،  وبلدان  أوروبا  في  األدبي 

يجمع منت مضمون الكتاب تلك العالقة بني 

قرائي  منظور  من  االجتماعي  )الحراك 

ومناخ  نقدي  منظور  من  كفن  والقصة 

ما  بني  الروابط  تكون  وبالنتيجة  إبداعي(. 

الواقع  وصلب  تعبير  من  املضامني  تقدمه 

أن  لها  يراد  التي  التجليات  هي  املعاش 

تتمحور في تصوير قرائي ذي قيمة جمالية.

 التكوينات الشخصية

عالجتها  التي  املهمة  الفصول  بني  من 

الفصل  في  عنده  التوقف  جرى  ما  املؤلفة، 

حراك  في  مادته  خصصت  الذي  الرابع، 

القصصي  الفن  إطار  في  النسوية  الكتابة 

تتبناه  اعتقاد  فهناك  ومضمونًا،   
ً
شكال

"فالكتابة  فحواه  العلي  يوسف  فاطمة 

من  بالواقع  تأثرت  األخرى  هي  النسوية 

أسهمت  التي  الشخصية  التكوينات  حيث 

واملطروحة  اإلبداعي  النص  منت  في 

مادتها  فحوى  استمدت  إنسانية  بمضامني 

والوجدان  بالشعور  تتسلسل  نواٍح  من 

الفصل  هذا  في  الضوء  مسلطة  اإلنساني." 

األضواء  سلطت  مثلما  مختلفة  أسماء  على 

نصوصهم  وصلتنا  قصص  اب 
ّ

كت على 

واجتهاداتهم الفكرية داخل منت النصوص 

محملة بمقاربات التغيير في الكتابة أسلوبًا 

االجتهادات  لتلخيص  ومحركة  ومضمونًا 

األخرى في تطور هذا الفن ونشأته. 

الكتاب  هذا  من  الخامس  الفصل  احتلت 

من  املقدمة  الدراسات  أهم  من  واحدة 

دخولها  خالل  من  الكتاب،  صاحبة  قبل 

جل  مركزة  الفنية،  الظواهر  محور  إلى 

متابعة  الفنية،  األسس  حيال  اهتمامها 

تغذية  في  واملوازنة  والتحليل  بالنقد  ذلك 

هذا املحور بالتمثيل واالستشهاد بنصوص 

متنوعة، ثم تأتي بعد كل ذلك الخاتمة وما 

وأفكار  آراء  من  استنتاجاتها  إليها  وصلت 

قدمت لنا في كتاب امتدت أوراقه إلى أكثر 

من مئتي صفحة لكاتبة عرفت بنشاطاتها 

عملها  إلى  إضافة  وكتابة،  نقدًا  اإلبداعية 

في حقل الصحافة. 

عرض: خضير الزيدي 
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الشعر المترجم 
يفقد سحره

صدر له في الشعر: )بكاء الطاولة( بغداد 

)ما   ،2002 بغداد  )الضباب(   ،2000

 هزمت( عّمان 2013، )شّبار 
ٌ

قال لي ٔاحد

مريكية 
ٔ
اال املتحدة  الواليات  الشوك( 

من  ٔاكثر  فلديه  الترجمة  في  ٔاما   .2018

الشعر  بني  توزعت  كتابًا،  عشر  خمسة 

هيثم  الدكتور  إنه  الثقافية.  والدراسات 

العدد،  لهذا  ثقافيتنا  ضيف  الزبيدي، 

تسليط  الحوار  هذا  عبر  حاولنا  الذي 

ومشروعه  االٕبداعي  منجزه  على  الضوء 

الثقافي..

البوح راالول

؟
َ

* ما الشعر بالنسبة لك

حدود  حدودها  في  تتاخم  حياة  -الشعر 

وهام، 
ٔ
املجرات، وتتماهى مع الحقائق واال

الواقعي  عاملنا  يجاور  عالم  الشعر 

منها  وينهل  ويوازيه،  يواكبه،  املعاش، 

يبرد  ٔان  فما  الظمٔا،  به  استبد  كطائر 

عاليًا  ق 
ّ
يحل االٕلهام،  بقطر  كبده  جمر 

تهطل  ٔان  على  فيجبرها  الغيوم،  ليستفز 

بعض  ويسقي  الم 
ٓ
اال بعض  يغسل  مطرًا 

مال، ويخفف من وطٔاة املرارة في هذا 
ٓ
اال

العالم. لذا فٔانا ال ٔاؤمن بشعر منفصل عن 

وجود،  الشعر  ذاته،  على  منطٍو  الواقع، 

ويواسي..  ويجّمل،  ئونس،  وجود،  وتاريخ 

عرفه  إنساني  بوح  ٔاول  عرفنا  هكذا 

بمرارة  ؤاحسسنا  القصائد،  عبر  البشر 

معنى  وتعلمنا  املراثي،  في  والفقد  الوجد 

ترانيم  من  املجهول،  من  االٕنسان  قلق 

حني  والعبادات،  الطقوس  في  الصالة 

ويصّيرون  الطبيعة  يخشون  البشر  كان 

والفيضان  والخصب  والرعد  للبرق 

والليل والنهار ٔاربابًا وٓالهة، ويؤسطرونها 

بالنذور  ويسترضونها  وحكايات،  بأسماء 

والعطايا، ويتوسلون بها شعرًا. منذ ذلك 

إلوهيًا  فوقيًا  مكانًا  يحتل  والشعر  الحني 

للنثر.  املنحازة  رض 
ٔ
باال بالسماء، ال  يليق 

غير  ٔاخرى  ٔابعادًا  الحياة  يعطي  الشعر 

بالدهشة  متخمًا  فتجده  املٔالوفة،  تلك 

تجعل  ٔابعادًا  واالختالف،  والفرادة 

أسرار  على  ل 
ّ

يد صوفيًا  رائيًا  الشاعر 

الوجد والوجود، ؤاخيرًا، ما كل ما ٔاسلفت 

سوى تصوراتي عن الشعر وما يعنيه لي.

كثير من الشعراء.. قليل من الشعر..

وهل  اليوم،  الشعر  حركة  ترى  كيف   *

يمكننا القول بانحساره في العراق لصالح 

السرد عمومًا، والرواية خصوصًا؟

من  والقليل  الشعراء  من  الكثير  -هناك 

مفهوم  الختالف  ربما  ٔايامنا.  في  الشعر 

ير 
ّ

الشعر بالنسبة إلى ممارسيه، ورغم تغ

الذائقة، يبقى الشعر األخاذ يستفز العقل 

والوجدان، بصرف النظر عما يسود من 

ما  زمن  في  نحن  فيها.  شعر  ال  نصوص 

فبعض  األجناس،  وتماهي  الحداثة  بعد 

ضعيفة  قصصًا  كونها  تعدو  ال  القصائد 

تفتقر إلى ٔابسط مقومات القص، وبعضها 

تهويمات ال تحيل إلى فضاء سوى اللغوي. 

ٔاما انحسار الشعر فهو ٔامر ال يقتصر على 

عامة،  عاملية  حالة  إنه  بل  فقط،  العراق 

باإلنجليزية  املكتوب  الشعر  من  فالكثير 

الشعر،  توصيفات  عليه  تنطبق  ال  ٔايضًا 

التي وردت في الرد على سٔوالك السابق. 

ٔاما سيادة الرواية وتغلبها على الشعر فهو 

جنس  فالرواية  ٔايضًا،  وعاملي  واقعي  ٔامر 

ن من جذب اهتمام القراء، وبالتالي 
ّ
تمك

الكتاب بوصفة سلعة تجارية  حّرك سوق 

 
ً
فضال البقاء،  ٔاجل  من  تنافس  ٔان  عليها 

جميعًا  للقراء  متاحة  الرواية  كون  عن 

للشعر  خالفًا  مستوياتهم،  اختالف  على 

القص  فإن  كذلك  بالضرورة.  النخبوي 

ٔاو السرد يواكب إيقاع العالم الذي يعتمد 

الحكي والدراما في مفاصله كلها تقريبًا، 

وما الصرعات التي تطالعنا كل يوم عبر 

تطبيقات التواصل االجتماعي إال تنافس 

أقصوصة  أفضل  إخبار  على  محموم 

سعيًا  غيره،  ٔاو  فيديو  مقطع  شكل  على 

للحصول على املشاهدات، بعضها أصيل 

وبعضها تقليدي مفتعل، وهكذا في جميع 

السياقات.

عاملي األثير 

ممن  فٔانت  الشعر،  سوى  تترجم  لم   *

يكتبونه ويترجمونه، هل هو انحياز له ٔام 

شغف بترجمة ما تمنيت كتابته؟

ذلك  نعم،  الشعر،  من  الكثير  ترجمت   -  

ٔاعيشه  الذي  ثير 
ٔ
اال عاملي  هو  الشعر  ن 

ٔ
ال

ثم  الجامعة،  في  وتدريسًا   
ً
وعمال  

ً
دراسة

اختياراتي  ٔاجيده،  ما  ٔافعل  ٔانا   .
ً

ترجمة

من  نابعة  العربية  إلى  املترجم  للشعر 

لنفسي،  ٔاحب  ما  للقارئ  ٔاحب  كوني 

ؤاحاول جهدي ٔان أقدم القارئ الى شاعر 

الشعر  لكن  جميلة.  قصيدة  ٔاو  متفرد 

شاعر ومترجم وأكاديمي، وأستاذ 
للشعر واألدب املقارن في جامعة 
بغداد- كلية اآلداب. يرأس نادي 
الترجمة في االتحاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق، ولد في 
محافظة واسط عام 1971، وتخرج 
في معهد ٕاعداد املعلمني فيها عام 
1990. حصل على البكالوريوس 
في اللغة اإلنجليزية من جامعة 
بغداد عام 1996، واملاجستير عام 
1998، ثم الدكتوراه في الشعر 
اإلنجليزي عام 2005.

حوار : علي السومري

الزبيدي:
هيثــم

الشاعر والمترجم 
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سحره  من  الكثير  يفقد   – سف 
ٔ
ولال  –

تجربتي  ٔافادتني  ولكن  ُيترجم،  عندما 

الشعرية البسيطة في نقل األحاسيس، ٔاو 

الشاعر  رافقت  التي  فكار، 
ٔ
واال الهواجس 

القصيدة  نّص  ال  القصيدة،  كتب  حني 

فقط. ثمة شعر كثير ال بد من ٔان يترجم، 

فيما  منه  بد  ال  الذي  العمل  من  والكثير 

خر الذي عملت فيه في 
ٓ
يتعلق باالتجاه اال

خيرة، املتمثل بترجمة الشعر 
ٔ
السنوات اال

لدينا  ما  لنقدم  اإلنجليزية  الى  العربي 

للقارئ العاملي.

العربية  الى  اإلنجليزية  من  ترجمت   *

في  ٔاغلبها  كتابًا  عشر  خمسة  من  ٔاكثر 

وفقها  اخترت  التي  املحددات  ما  الشعر، 

دبية؟
ٔ
هذه النتاجات اال

ليس  الكتب  من  العدد  هذا  الواقع  في   -

ونقدية  فكرية  دراسات  بل  فقط،  شعرًا 

صنع  من  معظمها  واملحددات  ٔايضًا، 

هم  جله، 
ٔ
ال الكتاب  رجم 

ُ
ت الذي  الناشر 

موافقات  وئاخذون  العنوانات،  يختارون 

وفي  بعملنا.  نقوم  ونحن  امللكية،  حقوق 

لشعراء  مهمة  ٔاعمال  ثمة  الشعر،  حالة 

هكذا  ٔاو  العربي،  القارئ  يحتاج  بارزين 

ٔازعم، االطالع عليها.

أزمة غير مسبوقة

* بعض املختصني يتحدثون عن فقر كبير 

مقارنة  العراق،  في  الترجمة  حركة  في 

ببعض الدول العربية، ما رٔايك؟

التي  الترجمة   -بل هو فقر مدقع، ؤازمة 

مسبوقة  غير  ٔازمة  العراق  في  نشهدها 

على  يقتصر  ال  التراجع  وهذا  سف، 
ٔ
لال

على  ينطبق  بل  فقط،  الترجمة  مجال 

كافة مشارب الحياة في بلدنا كما يعرف 

من  العراق  في  يترجم  ما  إن  الجميع. 

وال  يذكر،  يكاد  ال  الواحد  العام  في  كتب 

والثقافية  الفكرية  العراق  بمكانة  يليق 

املاضي،  القرن  التي احتلها منذ بدايات 

كثيرة  رٔايي  في  ذلك  وراء  سباب 
ٔ
واال

املٔوسسات  غياب  من  تبدٔا  متشعبة، 

مشروعًا  تتبنى  التي  الرصينة  الترجمية 

بالعامل  مرورًا  املالمح،  واضح  وطنيًا 

بغياب  انتهاء  وليس  امللح،  االقتصادي 

باملترجمني  املتمثل  البشري  العامل 

كفاء الذين يعملون بتنسيق 
ٔ
املحترفني اال

إن  الشٔان.  بهذا  معنية  مٔوسسة  وإشراف 

ال  الترجمة  ٔاقسام  خريجي  أعداد  كثرة 

تعني بالضرورة وجود مترجمني قادرين 

على  هم  من  ٔاما  الكتب،  ترجمة  على 

مقدرة ودراية بالترجمة فهم في الغالب 

غلب 
ٔ
اال في  وهم  فردية،  بجهود  يعملون 

قلة  كثيرًا  يفسر  وهذا  متفرغني،  غير 

أعطني  عام.  كل  تصدر  التي  عمال 
ٔ
اال

الئقًا،  ؤاجرًا  متفرغًا،  مهنيًا  مترجما 

رٔويا  وفق  مٔودلجة  غير  رصينة  ومٔوسسة 

أعطيك  محددة،  عقائدية  ٔاو  حزبية 

في  العام.  في  كتاب   100 عن  يقل  ال  ما 

يفترض  التي  الجهات  تتعدد  العراق، 

املنجز  ولكن  الكتب،  ترجمة  ترعى  ٔانها 

مبعثرة،  فالجهود  يذكر،  يكاد  ال  الفعلي 

واالختيارات هزيلة واملنتجات قليلة جدًا.

سوق العمل

ترى  كيف  ٔاكاديميًا،  ٔاستاذًا  باعتبارك   *

اللغة اإلنجليزية  إقبال الطلبة على قسم 

في الجامعات العراقية؟

اللغة  أقسام  على  ملحوظ  تهافت  -ثمة   

الشباب  إدراك  يعكس  وهذا  اإلنجليزية، 

في  اللغة  هذه  ٔاهمية  ملدى  العراقي 

في  إليها  والحاجة  العاملي  التواصل 

كما  كاديمي، 
ٔ
اال واقعنا  لكن  العمل.  سوق 

الطموح،  بمستوى  ليس  الجميع،  يعرف 

لذا فإن عدد الدارسني للغة املذكورة في 

يجيدون  من  عدد  يوازيه  ال  الجامعات 

اللغة بطالقة تمكنهم من العمل في حقل 

لكن  الفورية.  وال  التحريرية  ال  الترجمة، 

منافع،  من  يخلو  ال  الشديد  اإلقبال  هذا 

ظهور  فرص  زادت  العدد،  زاد  فكلما 

هناك  كانت  لو  فيما  جيدين  مترجمني 

املتخرجني  للشباب  تدريبية  مٔوسسة 

الطالب  يتعلمه  ن ما 
ٔ
في هذه األقسام، ال

التي يحتاج تعلمها  اللغة  في الجامعة هو 

تٔاهيل  من  بد  ال  بعدها  عديدة،  سنوات 

وتدريب الشباب على فن وعلم الترجمة.

الشعر  في  الزبيدي  هيثم  جديد  ما   *

والترجمة؟

عن  قريبًا  لي  سيصدر  الشعر  في   -  

اب 
ّ

دباء والكت
ٔ
منشورات االتحاد العام لال

ٔاعمى(،  هوميروس  ن 
ٔ
)ال بعنوان  ديوان 

تحوم  التي  نتاجاتي  بعض  ويتضمن 

واملتلقي  العربية  الهوية  هواجس  حول 

ٔاما  إلينا.  الغرب  ينظر  وكيف  الغربي، 

ترجمة  إكمال  بصدد  فٔانا  الترجمة،  في 

)مرايا  الصائغ  عدنان  الشاعر  ديوان 

منذ  فتنني  الذي  الطويل(  لشعرها 

طالبًا  كنت  ٔايام   1992 عام  صدوره 

حتى  الجامعة،  في  ولى 
ٔ
اال املرحلة  في 

من  بعضًا  قلب  ظهر  عن  حفظت  ٔانني 

الجميل  الصائغ  التقيت  وحني  نصوصه، 

منه  طلبت  للكتاب،  العراق  معرض  في 

اإلنجليزية،  الى  الديوان  هذا  ٔاترجم  ٔان 

فوافق مسرورًا على ذلك.

ي
اف

ثق
 ال

رع
شا

ال

ديوان  صدر  والتوزيع(،  للنشر  وظالل  خطوط  )دار  عن 

يتعدى  )حب  بعنوان  عمان  في  الزيدي  خضير  للشاعر 

من  مجموعة  الديوان  وتضمن  الكلمات(.  خاتم 

النص  طابع  عليها  يغلب  التي  الشعرية  النصوص 

القصير املفعم بالجانب اإليروتيكي، من بني عناوينها 

املنشورة في املجموعة: )وداد.. واعتذار، وعن شعرها 

هناك  كان  نص  كل  مع  اخر(.  وفضاء  القصير، 

الفنان  أنجزه  النص،  من  مستوحى  فني  لعمل  تخطيط 

العراقي وليد رشيد القيسي، وكان لتك الرسومات والغالف 

عليه  عمل  الذي  الخارجي 

جانب  القيسي  وليد  الفنان 

مضيء في هذه املجموعة التي 

مضمونًا  املرأة  من  اتخذت 

إنسانيًا في متنها الشعري. 

الثقافية،  الشؤون  دار  أعلن مدير عام 

توقيع  عن  الساعدي،  عارف  الدكتور 

اتفاقية تعاون مشتركة بني دار الشؤون 

علي  بن  سلطان  ومؤسسة  الثقافية 

العويس، وذلك في جناح وزارة الثقافة 

في معرض أبو ظبي للكتاب.

الشبكة  ملجلة  ل  الساعدي  وقال 

حضرها  التي  تفاقية  اال  ان  العراقية 

واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزير 

الدكتور حسن ناظم، وعدد من املثقفني 

النشر  أعمالها،  باكورة  العرب، ستكون 

الكبير  للشاعر  ديوان  آلخر  املشترك 

والذي  جعفر،  الشيخ  حسب  الراحل 

كتبه في أواخر حياته وخول دار الشؤون 

الثقافية بطباعته

اتفاق ثقافي

"حب يتعدى خاتم الكلمات"

أقامته  الذي   ،)2022 لعام  للشباب  عشتار  )جائزة  معرض  أيام-  -قبل  افتتح 

عماد  د.  الثقافة  وزارة  وكيل  بحضور  العراقيني،  التشكيليني  الفنانني  جمعية 

الفن.   متذوقي  من  وجمهور  واإلعالمية  الفنية  الشخصيات  وعشرات  جاسم، 

شهد  "املعرض  إن  قاسم  الفنان  العراقيني  التشكيليني  جمعية  رئيس  وقال 

شاركوا  الشباب  من  وفنانة  فنانًا  تسعني  من  "أكثر  أن  مبينًا  واسعة،"  مشاركة 

واألساليب  الفنية  التجارب  وبمختلف  والخزف،  والنحت  الرسم  أعمال  في 

والخامات."

تسعون مشاركًا في معرض جائزة عشتار للشباب



 شاهدها الجمهور في ثالثة مسلسالت تلفزيونية 
مهمة في رمضان، رسخت حضورها في الدراما 

العراقية، وهي الباحثة عن عمل مؤثر تستطيع من 
خالله إبراز موهبتها التي ظهرت مبكرًا في املدرسة، 

حيث كانت تمثل مشاهد بسيطة مع زميالتها.

قالت إن الجمهور متعطش للدراما العراقية..

مدينة  من  أصولها  تنحدر  التي  الشابة 

بدور  البصرية  اللهجة  أجادت  املوصل 

ه 
ّ

الذي عد )شكرية( في مسلسل )الكادود( 

أفضل  من  واحدًا  الدرامي  بالشأن  املهتمون 

األعمال التي تكاملت أركانها الثالثة: التأليف 

الفنانة  نشمي،  رفل  إنها  والتمثيل.  واإلخراج 

الدراما،  الى  اإلعالم  من  بقوة  القادمة 

هذا  معها  لنا  فكان  الشبكة"  "مجلة  التقتها 

الحوار:

البوصلة 
*من تقديم البرامج الى التمثيل.. كيف وملاذا 

اتجهت بوصلتك نحو التمثيل؟

أعشق التمثيل وأجد نفسي فيه، منذ صغري، 

وأنا في املدرسة، أقوم بتمثيل مشاهد بسيطة 

ممثلة،  اكون  أن  حلمي  كان  زمالئي.  مع 

عن   
ً
فضال جدًا.  سعيدة  وأنا  الحلم،  وتحقق 

من  أتمكن  وهادفة  سامية  رسالة  التمثيل  أن 

الناس,  ومعاناة  أفكار  عن  أعبر  أن  خاللها 

كما أستطيع  أن أقدم أدوارًا عدة تحتوي على 

رسائل مختلفة للمشاهد، كذلك فإن بإمكاني 

أن أقدم نفسي من خالل رسالتي، ألنني منذ 

لذلك  امليدان،  هذا  في  نفسي  أرى  الصغر 

اتجهت الى التمثيل، أما تقديم البرامج فهي 

تجربة جميلة رغم بساطتها. 

أم  موهبة  التمثيل  هل  نظرك..  وجهة  *من 

هواية؟

موهبته،  حدود  عند  يقف  أال  اإلنسان  على 

فهي ال تكفي، بل يجب عليه صقلها وتنميتها، 

وتنميتها،  املوهبة  إلبراز  عدة  طرق  وهناك 

كالدراسة، واملمارسة عن طريق التمثيل أمام 

اآلخرين من األصدقاء والعائلة ,أو ممارستها 

الجامعة  أو  املدرسة  مسارح  طريق  عن 

املوهبة  تبقى  ال  أن  املهم  من  لكن  وغيرها، 

والحلم  الرغبة  قيمة  فما  معينة،  حدود  عند 

 مبنيني على املوهبة؟ املمثل 
ً
إن لم يكونا أصال

يكون  أن  يصلح  ال  إحساسًا  يمتلك  ال  الذي 

 .
ً
ممثال

تنوع االختيارات
درامي  موسم  في  مختلفة  أدوار  في  *ظهرت 

واحد.. ألم تخشي هذا األمر؟

الخطوة،  هذه  في  نجحت  فقد  بالعكس، 

مختلفتني  بشخصيتني  ظهرت  لله،  الحمد 

تمامًا القتا استحسان وإعجاب الجميع، وأنا 

مع املمثل في أن يتنوع باختيار الشخصيات, 

مختلفان  الدورين  ألن  ذلك  من  أخش  لم 

الشكل  في  سواء  بعضًا،  بعضهما  عن  تمامًا 

فكل  لذا  شخصية،  كل  وظروف  املضمون  أو 

مختلف،  اتجاه  فى  تسير  كانت  شخصية 

وكانت  األسباب،  لهذه  تقديمهما  وأحببت 

لكنني  علي،  عرضت  أخرى  أعمال  هناك 

)الكادود(،  مسلسل  في  املشاركة  اخترت 

)بنات  ومسلسل  مكسور(،  ومسلسل)املاس 

صالح(، لشعوري باختالفها وحداثة كل دور 

بالنسبة لي.

*كيف تصفني هذه التجربة؟

توافرت  وجميلة،  جدًا  مميزة  كانت  التجربة 

إلى  النص  من  النجاح،  عناصر  كل  فيها 

إلى  وفنيني،  ممثلني  من  الناجح  الفريق 

دراما  بتقديم  الشغف  وهو  األهم:  العنصر 

الدراما  بدأت  وبالفعل  ناجحة.  عراقية 

تنتعش بعد مرورها بظروف صعبة، إذ شهد 

املوسم الرمضاني إنتاجات مميزة.

فخ التكرار
فنية  أعمال  عن  تعتذرين  يجعلك  الذي  *ما 

وتقبلني أخرى؟

أنا دائمًا أبحث عن االختالف والدور املؤثر، 

كذلك أحب أن يحتوي العمل على الكثير من 

أبرز  أن  أستطيع  دور  فأي  املؤثرة,  املشاهد 

فيه موهبتي سأقوم به, واعتذرت بالفعل عن 

لسبب  )الكادود(،  مسلسل  نجاح  بعد  عمل 

مشابهه  الشخصية  أن  هو  جدًا  مهم  واحد 

جدًا لشخصية شكرية، إذ أني ال أريد 

أن أقع في فخ التكرار. 

كيف  )شكرية(..  *شخصية 

في  والسيما  لها؟  رت 
ّ

حض

موضوع اللهجة؟

بنتًا  تمثل  )شكرية(  شخصية 

قوية جدًا , كنت أجلس بمفردي 

البيت  في  نفسي  بتصوير  وأقوم 

وانتبه  للمشاهد،  بتحضيري 

أنا  الحروف,  مخارج  الحركة,  األخطاء,  الى 

في  الشيء-  -بعض  أعاني  وكنت  املوصل  من 

كثيرًا  وبحثت  اجتهدت  لكني  اللهجة،  ضبط 

واتقنتها، تحديت نفسي  اللهجة  تعلمت  حتى 

شهادة  فخرًا  يكفيني  لله  والحمد  ونجحت، 

اثنني من أساتذتي: الفنانة عواطف السلمان 

والفنان سامي قفطان. 

جمهور ذواق 
*هل كان لديك تخوف من فكرة أن ال يتقبلك 

املشاهد؟

ومتعطش  ذواق  العراقي  املشاهد  بالعكس، 

أيضًا للدور البصري منذ فترة طويلة, لذلك 

لم يكن تخوفي كبيرًا بقدر حرصي على أداء 

الشخصية وإظهارها بشكل جيد. 

*هل تهتمني باملنافسة في الوسط الفني؟

الفني،  الوسط  في  املنافسة  أن  في  الشك 

وبني  بيني  أو  جيلي،  أبناء  وبني  بيني  سواء 

لكني  طبيعي،  أمر  السابقة،  الفنية  األجيال 

أكثر  أجتهد  أن  على  أحرص  وأخيرًا   
ً
اوال

لتقديم األفضل للمشاهد وبأفضل صورة.

إلى  تتجهي  لْم  لَم   ..
ً
جميال صوتًا  *تمتلكني 

الغناء؟

عمل  في  أيضًا  صوتي  استخدم  أن  ممكن 

درامي, لكن يبقى شغفي األول هو التمثيل، ال 

التقديم وال الغناء.

*ما طموحاتك وأحالمك؟

 مميزة في 
ً
طموحي –كممثلة- أن أقدم أعماال

ألكون  وتطوري  خبرتي  تزداد  وأن  مرة،  كل 

جزءًا من نجاح العمل ككل. أما على الصعيد 

مع  صورة  امتلك  أن  حلمي  فإن  الشخصي 

ومنها  جدًا  بها  تأثرت  التي  املتوفاة  والدتي 

القوة  استمد 

في شخصيتي.  

أحلم بصورة تجمعني بأميأحلم بصورة تجمعني بأمي

محسن إبراهيم 

نشمي:

رفلالفنانةالفنانة
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تظهر أمامنا حافات جبال جليدية عند 

استعارة  في  اللوحة،  الى  مليًا  النظر 

بيرج(،  )آيس  القطب  لجبال  مشهدية 

حيث قمم الجبال وحافاتها ظاهرة بكل 

من  بحارًا  تحتها  تخفي  لكنها  كبرياء، 

تشبه  التي  عواملها  للنفس  فهل  ماء..!! 

عوالم الطبيعة؟

طاقة متفردة
يبدأ  أن  الفن  مهمة  من  كان  "وإذا 

وجوده  وراء  فيما  لينتهي  اإلنسان  من 

نقطة  الجوهر/  في  يبقى  فإنه  املحدود، 

البدء/ في كل شيء ، فهو املبدأ الحقيقي 

في كل إبداع." / جان برتليمي./ 

مجراتها،  صوب  الفنانة  انعطفت  فهل 

في  متفردة  طاقة  الحلم  ل 
ّ
وشك

مالمحه  وبدت  الرسموية،  موضوعاتها 

هو  أضحى  بل  أعيننا،  أمام  سائحة 

مصدر إلهام تعبيري لحرفية اشتغالها، 

ومن  الذاكرة  باسترجاع  ممهورًا  الحلم 

والعمل  بهشاشتِه،  الواقع  استمراء  ثم 

أعمال  إنتاج  على  سفانة  لدى  جديًا 

مغايرة للسائد، مجترحة فضاًء غرائبيًا 

املتجسد  املرئي  عاملها  من  جزء  هو 

التصويري،  وسطحها  لوحتها  على  لنا 

طاقاِت  من  مزيج  هي  متراصة  طبقات 

تعرجات  شكل  على  تكونت  حلمية 

تجسيدها  سفانة  استطاعت  صخرية، 

وبما  أسلوبيًا،  لوحاتها  سطح  على 

مشترك  كقاسم  مائزًا   
ً
شكال لها  يبصم 

لألعمال التي بني أيدينا.

للفن:  مفهومها  عن  سفانة  الفنانة  تقول 

حصيلة  هو  اإلنسان  إن  القول  "نستطيع 

واقع،  مجتمع،  بيئة،  في  وجوده  ظروف 

بنيوية  يشكل  ما  هذا  تفاصيلها،  بكل 

لي،  بالنسبة  اللوني  الفكري  الخطاب 

الفني،  النتاج  على  بظالله  يرمي  الذي 

الذي هو من وجهة نظري انعكاس للواقع 

فيه  االنزياح  نسبة  كانت  مهما  املعاش 

الفنان  مقصدية  )أعني  الواقع  عن 

بذلك  وأخص  حوله(،  ما  ومحاكاته 

تمخض  التي  أيديكم،  بني  التي  تجربتي 

الذي   ،2000 عام  األول  املعرض  عنها 

أعتبره بداية مهمة ملسار يكاد أن يشكل 

جزءًا مهمًا من وجودي."

التراكم الحدثي
مكتظة  البشرية  النفس  دواخل  هل 

باألعاصير وسيول اللهب البركاني..؟

هل هي طبقات جبال جليدية لم تطأها 

قدم بشرية؟

عذبي  سفانة  الفنانة  لوحات  تشتغل  ــ 

إذ  الحدثي"،  "التراكم  متوالية  على 

هذا  يؤثثه  خاصًا  عاملًا  لوحاتها  تشمل 

لنا  ن  يكوِّ الذي  الصخري"  "السمت 

إبداع  خطاب  تمثل  تصويرية  مساحة 

يؤكد  للوحاتها   
ً
شامال ومسحًا  الفنانة، 

الى  بنا  تذهب  التي  القراءة  هذه  لنا 

نستكشف  يجعلنا  ما  أي  النص،  طبقات 

أغوار اللوحة وعمقها وتراكمها اللوني.

الجيولوجية  وتحوالتها  األرض  ر 
ِّ

تحض

هنا نصًا بصريًا يعطينا إشارة واضحة 

ملديات اشتغال الفنانة في هذه املنطقة، 

الفنانة  مولد  بجغرافيا  تشي  ال  منطقة 

وال  نرى..  نهر  فال  البْصرية..  وجذورها 

نخل.. وال طير سابحًا في أكوانه.

اللوحة أمامنا مشهد تصويري لتراكمات 

صخرية، نكاد نلمس صالدتها، وبالتالي 

عما  للتعبير  لسانيًا  منطوقًا  تمنحنا  ال 

يمنحنا  كي  واقعيًا  منظورًا  وال  نراه، 

مفتاح السؤال: أين هذا املكان..؟

تشكالت جمالية
أمام  تضعنا  عذبي  سفانة  الفنانة 

مستجلبة  لعوالم  بة 
ّ
مرك صور 

سماواٍت  بعيدة،  مجراٍت  من 

الزوردية وكتل صخرية تتحول في 

هندسية  تشكيالت  الى  طياتها 

الرياضي  منطقها  عن  خارجة 

تشكالت  الى  عليه،  املتعارف 

 
ً
أوال التأمل  لذة  تمنحنا  جمالية 

وترًا  تالمس  صوفية  وبهجة 

كي  ثانيًا،  دواخلنا  في  صامتًا 

تلك  إلى  العبور  ناصية  نمتلك 

ربما  التي  املأهولة،  غير  املناطق 

من  أخرى  عوالم  في  هناك  هي 

هذا الكون العجيب، أو هي عوالم مكتظة 

تشكلت  وأمنيات  وحدوس  إلهي  نور  من 

لنا  الفنانة  أضاءته  روحي  معراج  في 

حوارها  معنا  وتستكمل  الثرة.  بطبقاتها 

"في  بالقول:  اشتغالها  وكيمياء  الفن  عن 

حلقة  من   متحررة  أخرج  التجربة  هذه 

باأللوان  واالنزياح عنها  الطبيعة،  تمثيل 

تارة  واملعتمة  تارة،  البراقة  الزيتية 

فلسفية  وبرؤية  مدروسة  بعفوية  أخرى، 

خاللها  من  أتحسس  جمالية  فنية 

ومن  مختلفة  بتقنيات  الطبيعة  تحوالت 

وملكان  ما  للحظة  والظل،  الضوء  خالل 

وسيلة  لي،  بالنسبة  فهو  الفن  أما  ما. 

معرفية ومهارة في األداء لتحقيق هدف 

أساسي  عامل  وهو  خاصة،  فنية  ورؤية 

ومهم موجه نحو الذائقة الفنية بصورة 

خاص..  ورق  على  زيتية   ألوان  عامة. 

هي  تلك  مساعدة،  مواد  إلى  إضافة 

خامات اشتغالي على السطح التصويري 

للوحة."

كل  في  علينا  تهطل  املخففة  الزرقة 

للوحة،  التصويري  للسطح  معاينة 

"مسلة"  أمامنا  تضع  بالفنانة  وكأننا 

الى  لنعود  الباذخ،  األزرق  من  لونية 

اإلبداعية  وتجلياته  الرافديني  الجذر 

"اإلناء  الثمينة  املتحفية  القطعة  في 

النذري"، حيث كل جزء فيه يكشف عن 

نتوءات  تجاويف،  جبال،  حافات  عوامله: 

كلها  الرؤى..  من  شالالت  صخرية، 

يسرب  بصريًا   
ً
تشكيال هنا  تتضايف 

نديم  الدوام  على  ويجعلنا   ،
ُ

عذوبته لنا 

النظر إليه ليتكشف لنا -شيئًا فشيئًا- ما 

الرحبة،  ومدياتها  أرواحنا  في  تطامن 

الفني  العمل  أن  على  خالص  توكيد  في 

يربكنا  ماهو  وبقدر  بذاته،  قائم  عالم 

تراكمات هذا  بأسئلته، فهو يحررنا من 

اللونية  مساحاته  عبر  بنا  عابرًا  الواقع، 

والهدوء  بالجمال  ضاّجة  لفضاءات 

النسبي.

رحلة مع
سفانة عذبي 

إلى مجّراتها المتخيلة
تأخذنا أعمال الفنانة البصرية سفانة عذبي 
الى مناطق وعرة في النفس البشرية، كاشفة 
لنا عن جغرافيا غير متطامنة مع عواملها 
الواقعية، تتشكل مالمحها من تضاريس 
كونية تشهدها العني املجردة في صور الجبال 
وكهوفها وحافاتها بزواياها الحادة. 

نصير الشيخ
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أن  مصر  في  الفنية  األوساط  تؤكد 

العزيز  عبد  محمود  املرحوم  الفنان 

مناسبة  الى  شخص  أي  يدعو  ال  كان 

الحضور  دائم  لكنه  بيته،  في  خاصة 

حني  في  اآلخرين،  لدى  مناسبة  كل  في 

بالكرم  يتسم  زكي  أحمد  الفنان  كان 

في  )يحاسب(  الذي  فهو  الشديد، 

وكان  أصدقائه،  مع  سمر  جلسة  كل 

الضيف  العزيز  عبد  محمود  الفنان 

الدائم الذي ال يدفع فاتورة حساب ولو 

يقول  بها  اليه  جاءوا  وكلما  واحد،  ليوم 

ضحكات  وسط  هيدفع(،  زكي  )أحمد 

املحيطني. 

الفنان هاني شاكر  والحال ينطبق على 

سوى  لضيوفه  يقدم  ال  إنه  يقال  الذي 

األخضر،  او  العادي  بنوعيه  الشاي 

أما  املهم،  للضيف  يقدمه  واألخير 

بشعراء  يستعني  فإنه  عمله  مجال  في 

الى  أدى  ما  متدنية،  بأجور  وموسيقيني 

تراجع مستواه الفني قياسًا الى بداياته 

الفنية.

وعادل إمام بخيل أيضًا!

كذلك الحال مع محمد هنيدي ومحمود 

حميدة، فهما ال يظهران في اي برنامج 

مقدمًا،  لهما  تصرف  بأجور  إال  متلفز 

الفنانني  أيضًا  طالت  البخل  وحالة 

عادل إمام وآثار الحكيم وحسني فهمي.. 

يتسمون  الذين  أما  تطول.  والقائمة 

السقا  أحمد  فمنهم  الشديد  بالكرم 

العاملي  والفنان  الشريف  نور  والراحل 

عمر الشريف واملمثل محمد سعد وغادة  

عبد الرازق.

بخالء الفن العراقي

الفني  الوسط  فأهل  العراق،  في  أما 

فنان  كل  على  )مالكم(  كلمة  يطلقون 

باملصطلح  )كرميدة(  يعني   بخيل، 

الشعبي العراقي.

و)املالكم( هو الذي يبخس حق الشاعر 

املقربني  على  يغدق  ال  الذي  امللحن،  او 

مناسبة،  أية  في  عشاء  بوجبة  ولو  منه 

)لفة  على  دعوة  مجرد  كانت  لو  حتى 

فالفل(.

الشريفي:  حسني  الغنائي  الشاعر  يقول 

البخيلة  الفئة  هذه  مع  التعامل  مشكلة 

الفن  أهل  بعض  عند  وقديمة  متأصلة 

والطرب، والعديد منهم يبخس حقوقنا 

)بشق  فـ  أعطاها  لو  وحتى  املادية، 

األنفس(، وإن دفعت فإنها تأتي ناقصة 

وبعد معاناة طويلة من املطالبة بها.

فشافيش..!

كان  الذي  غيالن،  عباس  الصحفي  أما 

فقد  الصوتي  للتسجيل  ستوديو  يمتلك 

هي  ومازالت  كانت  املشكلة  "هذه  قال: 

أحد  هاتفني  فقد  البعض..  لدى  سمة 

: املطرب 
ً
املقربني ملطرب تسعيني قائال

وحفالته  )أشرطته(  كانت  الذي  ع..م 

كنا  عندما  خيالية،  أرقامًا  تحققان 

له  جديد  كاسيت  أي  تسجيل  من  ننتهي 

معه  املشاركني  كل  بدعوة  بعدها  يقوم 

في جلسة التسجيل من شعراء وملحنني 

عبارة  تكون  عشاء  وجبة  الى  بيته  الى 

عن )فشافيش( مقسمة كل أربعة أفراد 

فقط  واحدة  صمونة  مع  واحد  بصحن 

عني  )حب  كرزات  مع 

موضوعة  الشمس(  

الشاي  صحون  في 

الصغيرة."

نفس  من  آخر،  مطرب  كان  حني  في 

استديو  لطاقم  يجلب  التسعيني،  جيله 

)رزًا  يحوي  قدرًا  الصوتي  التسجيل 

وذلك  لحم،  وبدون  فاصوليا(  ومرق 

الغداء  بتوفير  الطاقم  طالبه  أن  بعد 

كونه يعمل لساعات طوال معه.

الجيل  من  مطرب  هناك  كان  كذلك 

املوسيقية  الفرقة  ينقل  السبعيني، 

أب(  )بك  بسيارة  لحفالته  املرافقة 

سيارات  من  سعرًا  أرخص  لكونها 

األجرة األخرى.

معروف  نجم  اآلن  هو  آخر  ومطرب 

وربطات  بدالت  يستدين  كان  وكبير، 

التصوير،  لغرض  له  املقربني  من  عنق 

وال يقوم بإعادتها الى أصحابها مدعيًا 

بأنه يعتز بها ألنه صور بها ذلك الكليب  

.

الساهر وحاتم العراقي

كثيرة،  والقصص  األحاديث 

الدرجة  من  مطربون  وأبطالها 

من  أكثر  الى  نحتاج  األولى، 

لكن  جميعًا.  نغطيها  كي  مقال 

أي  اآلخر،  الجانب  في  يبقى 

الذين  منهم،  للكرماء  املشرق  الجانب 

أصدقائهم  تجاه  بالكرم  يتسمون 

الكبير  الفنان  يتصدرهم  وناسهم، 

الحصار  زمن  ففي  الساهر،  كاظم 

منذر  السابق  أعماله  مدير  مهمة  كانت 

فنان  لكل  املساعدات  توزيع  هي  كريم 

يحتاج  صحفي  او  شاعر  او  موسيقي  او 

حتى  يطلب،  أن  بدون  املساعدة،  الى 

في  الساهر  كاظم  تسجيالت  أصبحت 

مصغر  بنك  عن  عبارة  فلسطني  شارع 

لتلك املساعدات.

العراقي  حاتم  الفنان  مع  الحال  كذلك 

في  الساهر  عن  يختلف  لم  الذي 

وسطه،  أبناء  من  املحتاج  مساعدة 

مريض  شخص  لكل  مساعدته  وكذلك 

شاعرًا  او  فنانًا  أكان  سواء  محتاج،  أو 

أو  تردد،  بال  عاديًا،  إنسانًا  حتى  او 

له  جراحية  عملية  إجراء  يحتاج  من 

واالطمئنان عليه بال انقطاع.

نطمح  التي  املشرفة  الصور  بعض  تلك 

فناننا  يكون  أن  سردها  خالل  من 

والكرم،  والجمال  للرقي   
ً
مثاال العراقي 

البلد،  هذا  يمثل  سفير  هو  الفنان  ألن 

الذي لم يعرف عنه سوى الكرم واإليثار 

والعطاء.

أحدهم يقدم لضيوفه "الفشافيش" 
وآخر يستعير بدلة للغناء وال يعيدها..!

وللفن.. بخالؤهوللفن.. بخالؤه
يحدثنا التاريخ العربي عن البخل والبخالء في أمثلة وقصص كثيرة.. فالجاحظ مثال اهتم بتلك 

الفئة من الناس، فذكرهم في كتابه املعروف )البخالء(. لكننا هنا سنتحدث عن بخل أهل الفن والغناء 
في وقتنا الحاضر، فالفنان ليس مالكًا ضل طريقة في عاملنا، إنهم بشر يعاني العديد منهم من خصال 

سيئة وغريبة، تجبر اآلخرين أحيانًا على االبتعاد عنهم، وفي املقابل فإن بعضهم له مزايا وصفات 
كرم وإغداق كبيرين. لكننا هنا سنتناول الصفة األولى )البخل(، او الحرص الشديد والزائد لدى أهل 

الفن العربي والعراقي.

عادل مكي
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خلف بنايتها العريقة املدهشة، ثمة أيادي تصنع الجمال. فمنذ  تأسيس دار األزياء العراقية عام 
1970 في بغداد، وهي تشكل نقطة ضوء مهمة في تاريخ العراق، إذ تهتم بجماليات حضارة وادي 

الرافدين وأهم ما تمتاز به من األزياء التي كانت تستعمل في ذلك الزمان واملكان، مثل األزياء 
األكدية والسومرية واآلشورية، ومبكرًا عملت على تقديم عروض لألزياء العراقية خارج العراق 

وداخله، فكانت سفيرًا فوق العادة للجمال العراقي األصيل في املهرجانات والنشاطات الفنية 
العربية والعاملية.

دار األزياء العراقية..

سفيرة الجمال المكبلة بالقيود!
دور  كباقي  ليست  العراقية  األزياء  ودار 

ربحية،  غير  مؤسسة  فهي  العاملية،  األزياء 

والفنية  الجمالية  القيم  إظهار  الى  تهدف 

وتجسيدهما  العراق،  وتراث  حضارة  في 

وإقامة  وأقمشة  وأزياء  تصاميم  في 

معارض وعروض األزياء، وإنشاء املشاغل 

الشعبية  األزياء  تصاميم  بإنتاج  الخاصة 

والتراثية واملعاصرة.

العراقية  األزياء  دار  إدارة  على  تناوب 

عشر  أحد  اآلن-  والى  تأسيسها  -منذ 

مديرًا، أولهم مؤسستها فريال كاظم عبد 

حني   ،2005  –  1970 الكليدار  الحسني 

كانت الدار في أوج نشاطاتها، حيث ُعرفت 

وقامت  العالم  مستوى  على  املؤسسة  هذه 

بالعديد من األنشطة داخل وخارج العراق.

محاوالت إنقاذ

وكيل  الى  –مؤخرًا-  إدارتها  مهمة  وأنيطت 

عماد  د.  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير 

إدارتها  في  مستمرًا  مازال  الذي  جاسم، 

إعادة  على  جاسم  عمل  وقد  اآلن.  حتى 

املستويني  على  االزياء  دار  الى  األهمية  

اإلهمال  نالها  أن  بعد  والدولي،  املحلي 

مريرة  تجربة  الدار  عاشت  فقد  والركود، 

كغيرها  تعرضت،  عندما   2003 عام  بعد 

السلب  أحداث  إلى  املؤسسات،  من 

بعد  مجددًا  العودة  وحاولت  والتخريب، 

هذا التاريخ، لكن لم يحالفها الحظ بسبب 

عليها،  تعاقبت  التي  اإلدارات  عمل  سوء 

وذلك لقلة خبرتهم او نتيجة للتقشف وقلة 

مواردها املالية. 

وعبر  مؤخرًا،  عودتها  في  أسهم  وقد 

عماد  د.  مديرها  جادة،  إنقاذ  محاولة 

فيها،  مهم  جانب  على  ركز  إذ  جاسم، 

الثقافة  بني  تجمع  املؤسسة  هذه  أن  هو 

االهتمام  عاتقه  على  أخذ  كما  والفن، 

ابتداء من بنايتها  بهذه املؤسسة العريقة، 

رموز  من  رمزًا  تعد  كانت  التي  الجميلة 

عن  يبحث  وطفق  بغداد،  في  العمارة 

الى  الروح  بها  يعيد  التي  املمكنة  الطرق 

عامة،  بصورة  املؤسسة  او  البناية  هذه 

-وبجهود  األخيرة  الفترة  في  توصل  وقد 

إعادة  منها  وسطية،  حلول  الى  فردية- 

عبر  تهالكت  التي  لبنايتها  جزئي  ترميم 

التخريب او نتيجة لتأثيرات الزمن، وذلك 

إذ  العراقية،  املصارف  رابطة  طريق  عن 

تكفلت األخيرة بإعادة ترميم جزئي لهذا 

املعلم املهم.

أزياء وموسيقى

بشكل  اتسعت  التي  أنشطتها  عن  ناهيك 

الفت في هذه الفترة، يقول د. عماد جاسم: 

"عملنا على املزاوجة بني األزياء واملوسيقى 

العراقي،  املقام  مثل  األصيلة،  العراقية 

والجالغي البغدادي، وغيرهما، عن طريق 

عروض مشتركة، سواء على إحدى صاالت 

اخرى  وأماكن  مسارح  على  او  الدار، 

خارجها، في العراق او خارجه. كما عملنا 

على تنشيط قاعة معارض الفن التشكيلي 

في الدار ذاتها، حيث أقيمت فيها معارض 

تشكيليني  لفنانني  عديدة  شخصية 

العراقية  العائالت  بدأت  وهنا  محترفني، 

موقعها  عبر  الدار  عنه  تعلن  بما  تهتم 

الحضور  على  وتحرص  اإللكتروني، 

لالستمتاع بأماسيها الفنية الجميلة."

خط إنتاجي

الى  حديث،  إنتاجي  خط  الدار  لدى   

والفلكلوري،  التاريخي  الخطني  جانب 

املنتج  لينافس  والجمال،  املوضة  يواكب 

حديثة،  بأزياء  الدار  تتفرد  إذ  األجنبي، 

صفة  وهذه  التراثية،  الدار  ببصمة  ولكن 

الى  تحتاج  بل  بالسهلة،  ليست  مهمة 

لكي  والخبرة  والتقنية  العالية  االحترافية 

تنافس دور األزياء العاملية.

يذكر أن دار االزياء العراقية تضم أقسامًا 

واملعارض،  العروض  قسم  وهي:  عدة، 

الشؤون  وقسم  الفني،  االنتاج  وقسم 

هذا  الصيانة.  وقسم  واملالية،  اإلدارية 

التقسيم اإلداري بدأ مع بداية العام2021.. 

قسمًا،  عشر  اثني  األقسام  عدد  كان  إذ 

اختزل الى أربعة أقسام.

يوجد  املذكورة،  األقسام  الى  باإلضافة   

التاريخية  األزياء  لعرض  دائم  متحف 

الواسطي  قاعة  كذلك  املختلفة،  بحقبها 

الفنانني  ودعم  لتشجيع  التشكيلي  للفن 

بني  منتجاتهم  لعرض  والرواد  الشباب 

أروقتها.

مستحدثًا،  قسمًا  أو  وحدة،  هناك  أن  كما 

واملشغوالت  األكسسوارات  بتصميم  يعنى 

على  العمل  في  الراغبني  وتدريب  اليدوية 

بني  عنها  يعلن  دورات  عبر  األفكار،  هذه 

لتصبح  الشابة،  للطاقات  وآخر  حني 

مشاريع مصممني واعدين.

تحديات املؤسسة

األزياء  دار  أروقة  في  تجولنا  عند  لكننا 

العراقية، التي أطلقنا عليها سلفًا "سفيرة 

وكأنها  وجدناها  العراقي"،  الجمال 

 
ً
فعال تعاني  لكونها  األيدي،  مقيدة  سفيرة 

ومسيرتها  عجلتها  توقف  تكاد  قيود  من 

العراق  مصلحة  في  تصبان  اللتني 

التخصيص  قلة  من  تعاني  فهي  عمومًا، 

الفنية  الكوادر  قلة  الى  باإلضافة  املالي، 

املتخصصة في مجال األزياء: "مصممون، 

العارضات  وكذلك  طرازون،  خياطون, 

تعويض  أي  يوجد  ال  إذ  والعارضون"، 

للكوادر التي أحيلت الى التقاعد لوصولها 

السن القانونية، لعدم وجود تعيينات، أما 

الكوادر التي جرى تعيينها في نهاية العام 

البعد  بعيدة كل  إدارية  2019، فهي كوادر 

آنفًا،  املذكورة  الفنية  التخصصات  عن 

الدار،  تحرص  املعوقات،  هذه  كل  وبرغم 

إظهار  على  فيها،  منتسبني  من  تبقى  وما 

وفولكلوره  العراق  لتاريخ  املشرقة  الصورة 

وتراثه. 

ومن أهم النشاطات التي قامت بها الدار 

خالل هذا العام، إقامة جلسة للتصوير في 

وعروض  سامراء،  ملدينة  األثرية  األماكن 

لألزياء في وزارة الخارجية بمناسبة عيد 

في  لألزياء  عرض  كذلك  العاملي،  املرأة 

للتصوير  جلسات  مع  املوصل  جامعة 

للمدينة  األثرية  األماكن  في 

القديمة.

ز ياد جسام
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يأخذنا املخرج والسيناريست البولندي بافل بافليكوفسكي في فيلمه "حرب باردة"، في 
رحلة عاطفية تمتد ملدة خمس عشرة سنة كاملة؛ يعرض فيها قصة ارتباط والديه 

العاطفية منذ بدايتها والخيبات، والفراق، والخيانة، والتعثر، وغيرها من األمور التي مرا 
بها حتى باتا، بعضهما مع بعض، في نهاية األمر. وهو في هذا العرض الزمني الطويل 

ينتقل بنا بني العديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت تمثل الستار الحديدي للمعسكر 
االشتراكي السابق في القرن املاضي، أي أن املخرج لم يكتف بعرض قصة حب والديه 

العاطفية في إطار غنائي متخم بالفن فقط، بل كانت الخلفية اآليديولوجية لهذه الفترة 
هي املحرك األساس لألحداث وما كان فيها من خيبات وخيانات وفراق.

"حرٌب باردة".. الحياة خلف الستار 
الحديدي للمعسكر اإلشتراكي 

محمود الغيطاني

مزيد من الواقعية
الفترة  مع  التماهي  على  املخرج  حرص 

األحداث؛  خاللها  من  صور  التي  الزمنية 

ثم  ومن  الواقعية،  من  املزيد  ليكسبها 

باألبيض  بالكامل  فيلمه  تصوير  إلى  لجأ 

الذي  الناجح  الفني  الخيار  وهو  واألسود، 

الفنية  من  املزيد  الفيلم  على  أضفى 

أن  نكاد  إننا  حتى  بالفعل؛  والواقعية 

على  أمامنا،  املخرج  يعرضه  ما  أن  نصدق 

الشاشة، هي قصة قد حدثت بالفعل وجرى 

تصويرها في حينها.

الفقراء  املغنني  من  بمجموعة  الفيلم  يبدأ 

يعزفون  الذين  البولندي  الريف  أهالي  من 

ألحانهم  البدائية  املوسيقية  آالتهم  على 

الفلكلورية؛  الشعبية  األغاني  ويغنون 

مع  لقاء  في  ذلك  يفعلون  أنهم  لنعرف 

البولندي  مثل 
ُ
امل بدوره  قام  فيكتور-  امللحن 

توماس كوت- وإيرينا- قامت بدورها املمثلة 

عن  املسؤولني  كوليسا-  أجاتا  البولندية 

أهالي  من  غنائية  موسيقية  فرقة  تكوين 

الشعبي  التراث  وجمع  البولندي،  الريف 

الفني لبولندا.

في  وإيرينا،  فيكتور  من  كل  يصاحب 

أجل  من  البولندي  الريف  داخل  رحلتيهما 

دير اإلداري 
ُ
جمع كنوز الثقافة الوطنية، امل

املمثل  بدوره  قام  ليخ-  كاتشماريك  للفرقة 

يبدو  الذي  سزيك-  بوريس  البولندي 

الوثيقة  العالقات  من  العديد  لديه  أن 

بالسياسة؛ ومن ثم فهو يكاد أن يكون رجال 

 لديه أي اهتمام 
ً
أكثر من كونه رجال أمنيًا 

بالفن أو املوسيقى والغناء.

روح العزم
وحملهم  بالكامل  القرية  أهل  جمع  يجري 

القصور  أحد  إلى  ضخمتني  سيارتني  في 

الضخمة في القرية وإنزالهم أمام القصر، 

كما يحرص املخرج على متابعة االختبارات 

التي يجريها كل من فيكتور وإيرينا؛ ومن ثم 

نشاهد زوال- قامت بدورها املمثلة البولندية 

التي  املنطلقة  الشابة  الفتاة  كوليج-  جوانا 

تمتلك  التي  العزم،  روح  داخلها  في  تحمل 

فيكتور  يتحمس  الغناء.  في  رائعة  موهبة 

وإيرينا لزوال كثيرًا وتكون من أهم أعضاء 

رغم  تكوينها  يجري  التي  الشعبية  الفرقة 

أن كاتشماريك يخبرهما أنه قد اطلع على 

سجلها األمني وعرف أنها ليست من سكان 

سجنت  قد  أنها  كما  تدعي،  كما  الجبال 

لعامني سجنًا انفراديًا بسبب طعنها ألبيها 

بالسكني.

فيكتور  ويقع  بالفعل  الفرقة  تكوين  يجري 

الفرقة  عروض  وتتوالى  زوال،  عشق  في 

املوسيقية التي تالقي النجاح في كل مكان؛ 

السياسية  السلطة  نظر  يلفت  الذي  األمر 

أحد  لكن  رعايتها،  على  وتعمل  إليها 

وإيرينا  فيكتور  من  بكل  يجتمع  املسؤولني 

وكاتشماريك راغبًا في استغالل الفرقة من 

ستالني  لجوزيف  السياسية  الدعاية  أجل 

املعسكر  زعماء  يمثالن  اللذين  وروسيا، 

االشتراكي قائال: أعتقد أن الوقت قد حان 

إلدخال عناصر جديدة في البرنامج، شيء 

عن إصالح األراضي، والسالم العاملي وما 

البروليتاريا  زعيم  عن  قوية  فقرة  يهدده، 

ونكافئه،  ذلك  لكم  نقدر  وسوف  العاملية، 

ستقبل من يدري ربما تزورون برلني، 
ُ
في امل

إيرينا  لكن  وموسكو،  وبودابست،  وبراغ، 

الفلكلورية  فرقتنا  كامل  عن  نيابة  تقول: 

لكن  لعملنا،  تقديركم  على  نشكركم  فإننا 

الشعبي  الفن  على  أساسًا  يعتمد  البرنامج 

أغنيات  يغنون  ال  الريف  وسكان  الحقيقي، 

عن اإلصالح والسالم والقيادة، هم حقًا ال 

يفعلون ذلك؛ لذلك سيكون هذا صعبًا. لكن 

باعتباره  الحديث  في  يتدخل  كاتشماريك 

املدير اإلداري للفرقة ويؤكد للمسؤول أنهم 

سيكون  وأنه  إليه  يشير  ما  فعل  يستطيعون 

لزعيم  تغني  أن  الفرقة  سرور  دواعي  من 

البروليتاريا، أي أنه يجري تسييس الفرقة 

السياسية  الدعاية  أجل  من  واستغاللها 

ُمؤسسيها  من  كل  عن  رغمًا  االشتراكية 

فيكتور وإيرينا.

جولة في أوروبا
البلدان  من  العديد  بني  املخرج  بنا  يتنقل 

على طول مدة فيلمه التي بدأها في بولندا 

عام 1949م، أي بعد فترة من انتهاء الحرب 

العاملية الثانية مرورًا بوارسو 1951م حيث 

فيها  تقدم  التي  الوطنية  الحفالت  دار 

الفرقة عرضًا من أهم عروضها، ثم برلني 

ويوغوسالفيا  1954م،  وباريس  1952م، 

1957م،  أخرى  مرة  وباريس  1955م، 

فيلمه  لينهي  1959م  أخرى  مرة  وبولندا 

عام 1964م في بولندا، وهو من خالل هذه 

االنتقاالت من بلدة إلى أخرى نراه حريصًا 

زوال  من  كل  بني  العشق  قصة  متابعة  على 

ومد  تغيرات  من  فيها  يحدث  وما  وفيكتور 

بعضهما  مع  بهما  النهاية  في  ينتهي  وجزر 

بعضًا كزوجني.

البروليتاريا  لزعيم  الفرقة  تغني  بعدما 

وتمجد االشتراكية يذيع صيتها بعد حفلها 

في وارسو؛ لذلك تدفع بها الدولة للذهاب 

هناك،  حفل  تقديم  أجل  من  برلني  إلى 

لكن حينما يصل فيكتور إلى برلني يخطط 

على  زوال  مع  ويتفق  فرنسا  إلى  للهروب 

املتفق  املوعد  في  أنها  إال  بالفعل،  الهروب 

وحيدًا  يهرب  وتتركه  إليه  تذهب  ال  عليه 

بولندا  إلى  الفرقة  مع  لتعود  فرنسا  إلى 

كملحن  هناك  فيكتور  يعيش  أخرى.  مرة 

أحد  في  يعزف  كما  وموزع،  موسيقي 

ن عالقات قوية هناك.  النوادي الليلية ويكوِّ

الفرقة  تذهب  حينما  1954م  عام  وفي 

تسعى  باريس  في  عروضها  أحد  لتقديم 

زوال للقاء فيكتور، ويعرف أنها على عالقة 

إال  معه  إبقاءها  ويحاول  الرجال،  أحد  مع 

بولندا.  إلى  للعودة  فرقتها  مع  تغادر  أنها 

في  الفرقة  بوجود  يعرف  التالي  العام  في 

ملقابلتها،  هناك  إلى  فيتجه  يوغوسالفيا؛ 

أنه  له  يؤكد  الذي  كاتشماريك  يقابل  لكنه 

اليوم؛  الفرقة  مع  يكون  أن  له  بد  ال  كان 

 من التخلي عن 
ً
وسيقية بدال

ُ
نظرًا ملوهبته امل

عرض  وأثناء  فرنسا.  إلى  والهروب  الفرقة 

وجود  فيكتور  يالحظ  املسرح  على  الفرقة 

اللذان  الرجالن  وهما  يراقبانه،  رجلني 

يختطفانه في سيارة بعد الحفل فيسألهما: 
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إلى  أحدهما:  فيرد  تأخذانني؟  أين  إلى 

بشكل  هنا  أنا  ملاذا؟  فيتساءل:  موسكو، 

مدة  منذ  مقيم  وأنا  تأشيرة،  ولدي  قانوني 

الرجل:  فيرد  بولنديًا؛  أعد  لم  فرنسا،  في 

حسنًا، نعلم هذا، ال تتوتر؛ فلن تذهب إلى 

موسكو، ستذهب إلى زغرب ومن هناك إلى 

البولنديون  أراد  تشاء،  مكان  أي  أو  باريس 

في  ليس  هذا  لكن  وارسو،  إلى  عيدك 
ُ
ن أن 

دعني  فيكتور:  فيقول  صحيح؟  مصلحتك، 

أبقى لليلة واحدة، لكن الرجل يقول: القطار 

ينتظر، ليرجوه فيكتور: أرجوك افهم، األمر 

امرأة حياتي وحبيبتي،  إنها  بامرأة،  يتعلق 

إال أن الرجل يقول مهددًا بحزم: ماذا؟ هل 

يقومان  ثم  معها؟  وارسو  إلى  العودة  تريد 

إلى  املتجه  القطار  ركوب  على  بإرغامه 

زغرب من أجل العودة إلى باريس.

لقاء في باريس
باريس  إلى  زوال  تنتقل  1957م  عام  في 

وهناك  إيطالي،  رجل  من  تزوجت  بعدما 

العاطفية  عالقتهما  وتعود  فيكتور  تقابل 

في  معه  وتعيش  أخرى،  مرة  تأججها  إلى 

املجتمع  تعريف  على  فيكتور  يعمل  منزله. 

وبالفعل  شهيرة،  كمغنية  بها  الفرنسي 

يعزف  الذي  الليلي  النادي  في  معه  تغني 

بدوره  قام  ميشيل-  على  فها  يعرِّ كما  فيه، 

من  وهو  خان-  سيدريك  الفرنسي  املمثل 

من  زوال  مع  يتعاقد  الذي  املهمني  املنتجني 

لكن  لها،  موسيقية  إسطوانة  إنتاج  أجل 

من  الشديدة  بالغيرة  الشعور  في  تبدأ  زوال 

الفرنسية  املمثلة  بدورها  قامت  جولييت- 

تقوم  التي  واملثقفة  الشاعرة  باليبار-  جني 

التي  البولندية  الشعبية  األغاني  بترجمة 

أجل  من  الفرنسية  إلى  زوال  تغنيها  كانت 

فيكتور  يعيد  بعدما  بالفرنسية  غنائها 

ال  جولييت  أن  ورغم  املوسيقي.  توزيعها 

إال  فيكتور،  حب  في  زوال  منافسة  تحاول 

والغيرة  بالكراهية  نحوها  تشعر  زوال  أن 

يقول  فيكتور  يجعل  الذي  األمر  الشديدة؛ 

لها: كفي عن ذلك.

وفي الحفل الذي كان مقامًا من أجل تعرف 

اإلسطوانة  عقد  وإمضاء  زوال  على  ميشيل 

املوسيقية، وبالفعل يجري إنتاج اإلسطوانة، 

إال أن زوال ال تشعر بأية سعادة أو بهجة، بل 

الحزن؛  مشاعر  من  الكثير  عليها  يسيطر 

في  السبب  عن  لسؤالها  فيكتور  يدفع  ما 

حزنها، إال أنها تحاول إثارة غيرته مخبرة 

إياه بأنها ليست حزينة. 

فيكتور،  عنها  ويبحث  تمامًا  زوال  تختفي 

ميشيل  بيت  إلى  يتجه  يجدها  ال  وحينما 

بأنها  يخبره  ميشيل  لكن  عنها،  ليسأله 

يجعله  الذي  األمر  بولندا؛  إلى  عادت  قد 

إلى  ويتجه  دونها،  من  الحياة  يستطيع  ال 

برغبته  إياهم  مخبرًا  البولندية  السفارة 

عودته  خطورة  رغم  بولندا  إلى  العودة  في 

مرة أخرى.

لكنه  1959م،  في  بولندا  إلى  فيكتور  يعود 

عليه  والحكم  ومحاكمته  عليه  القبض  يتم 

بسبب  عامًا؛  عشر  خمسة  ملدة  بالسجن 

كال  في  قانوني  غير  بشكل  الحدود  عبوره 

بالتجسس  اتهامه  يجري  كما  االتجاهني، 

إلى  زوال  تذهب  البريطانيني.  لصالح 

السجن من أجل زيارته، وهناك تؤكد له أنها 

سوف تخرجه من السجن، وهو ما يدفعها 

القوية  وعالقاته  لكاتشماريك  اللجوء  إلى 

بالسلطة والعديد من الوزراء، وتضطر إلى 

الزواج من كاتشماريك من أجل مساعدتها 

وبالفعل  السجن،  من  فيكتور  خروج  في 

الذي  فيكتور  سراح  ويطلقون  ذلك  يحصل 

يظل في بولندا غير راغب بمغادرتها وترك 

زوال وعشقه الشديد لها.

في عام 1964م بينما تغني زوال في إحدى 

الحفالت يذهب فيكتور إلى هناك، فتطلب 

إلى  معها  ويبقى  بعيدًا  يأخذها  أن  منه 

بعيدا  يهربان  يجعلهما  الذي  األمر  األبد؛ 

القديمة  الكنائس  إحدى  إلى  ويتجهان 

نفسيهما  ويزوجان  واملهجورة  املتهدمة 

لتخبره  الكنيسة  هذه  في  بعضًا  لبعضهما 

اللحظة  هذه  منذ  ملكه  باتت  قد  أنها  زوال 

مشهدهما  على  الفيلم  لينتهي  األبد،  وإلى 

بالكنيسة  املحيطة  الحقول  في  جالسني 

األفق  يتأمالن  بينما  للتو  فيها  تزوجا  التي 

من حولهما.

إن الفيلم البولندي "حرب باردة" للُمخرج 

قصة  مجرد  ليس  بافليكوفيسكي  بافل 

واجهت  وامرأة  رجل  بني  متأججة  حب 

والخيانة  والفراق  والجزر  املد  من  الكثير 

على  شهادة  هو  بل  أخرى،  مرة  العودة  ثم 

املعسكر االشتراكي بالكامل وما كان يدور 

باسم  للسلطات  واستغالل  فساد  من  فيه 

الذي  الفرد  وحكم  االجتماعية،  العدالة 

الشخصية؛  الحريات  على  تمامًا  يقضي 

أبناء  من  الكثيرين  يدفع  الذي  األمر 

إلى  منها  الهروب  إلى  املجتمعات  هذه 

سوى  لهم  بالنسبة  تكون  ال  أخرى  دول 

الشعور  لهم  يمكن  ال  وكبير  ضخم  منفى 

حيواتهم  يتركون  هم  بل  بالسعادة،  فيه 

من  الهروب  أجل  من  وحبهم  وعشقهم 

فيه  يعيشون  الذي  االشتراكي  الجحيم 

وحكم الفرد الديكتاتوري الذي من املمكن 

هذه  أفراد  من  فرد  أي  بحياة  يطيح  أن  له 

املجتمعات إذا ما اعترض على ما يدور فيه 

من قمع باسم االشتراكية.
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ذاكرة المستقبل 

لم يفارقني إنشاده 
منذ أن استمعت 
إليه، في يوٍم من 

صيف إحدى سنوات 
عمري قبل نحو 
خمسة عقود. 
في ذلك الفجر 

الصائف، وأنا أقتعد 
صخرة دملونّية،

                                             )1(

العرب  ألرض  األخير  اللسان  طرف  عند   

املطل على املاء، كان صوته يترجم أشواق 

في  يمور  جامح،  حّب  صريع  وقع  رجل 

والواجب  بالشرف  ضاّجة  جامحة،  روح 

واملسؤولية: 

صباح الخير، يا مريم!

يا نشيد الشمع والزيت،

يالنور،

حني النور تراب،

وذاكرة للَعماء.

مريم! 

 
ُ

نصت
ُ

ت حني   
ُ

أختبل بك،  املفتون  أنا   - ملاذا 

إليك شهرزاد؟

، الصمت الناطق،
ّ

أنت، ال ُهن

 العالي،
ّ

 الظل

ولى،
ُ
 األم األ

الرفيقة املقدامة،

والسماء الثانية عشرة.

)2(

تلك  الشرقي،  األفق  فوق  تراب  من  حفنة 

هي روح مريم.

فاقع  صفراء  جمرة  روحي،  هي   وتلك 

تستحم  هي   / منها  زيتها  تستقي   / لونها 

في محطة من عينك، عينك التي حجابها 

سيف رهيف / فلماذا أيتها الجميلة وهبتني 

 من كافور وحفنة من حنطة ونصف 
ً
رطال

أوقية من زبيب وجوز، فلم يبق في ملكوت 

روحك إال مردّي من رحمة. وهذا أنا، زندي 

موسوم باسمك، وتحت ثديي األيسر بقية 

من خضابك / وبني عينّي نجم زيت، ولبان 

ذات  سبابتك  على  استدار  وخاتم  ومّر، 

مساء.

يا جميالت الحيرة، وفارعات َصحار!

اطلعن إلى حافات قلبي/ من دملون والوصل/ 

من الحيرة وداس/ من جبيل وجميرا/ من 

والخّران/  املاجدّية  من  والطائف/  الدوحة 

اليابسة  من  والحضر/  الصحراء  من 

أعذاق  وماء  اآلبار  باطن  من  والبحر/ 

ونزهات  املنسية  املكتبات  من  النخيل/ 

املكاحل  من  والجمر/  الرماد  من  العشاق/ 

وعطور النفانيف، 

ألن التي تهواها نفسي وترغب بها روحي،

 استفاقت اآلن من رقدة القيلولة،

 ووقفت في حوش قلبها،

 نورًا يستضاء به

 وَمردّيًا من رحمة.

)3(

مريم! 

أيتها الوجه والقناع،

سالم على خمار صار وجهك،

سالم على نقاب أنت ليله وصباحه

صباح الخير، يا مريم 

يا حواء،

يا بّوابة الوجود،

ومعراجنا الى كرسّي الواصلني!

 )4(

 مريم التي مثل شمس سوداء،

غزالة الليل الشاردة من جسدها،

 إلى الَسيف والوحشة، 

القتيلة عند مذابح الجهل والنفاق،

كانت في عربة قلبها، 

ال تجد من تطلبه، سوى قلبها.

مريم التي هي الحزن،

 والفرح الذي سيأتي، 

مريم، الغزالة، الزهرة، الريح، املوجة،

السفح، العمق، النخلة، العاصفة، البهجة، 

البتول، العارفة، الساخطة، املترهبة، 

القمة، األخيرة، والسماء الثامنة.

مريم التي ال سواها، هي نفسها ال غيرها، 

منحت للغرقى،

 تابوت السكينة ! 

جمعة الالمي

نشيد الجبال السود



األول  األلف  منذ  تنتظرك  امرأة  خيبة  تصير  كيف  تعرف  هل 

للحب؟ ثم ال تتوسد منك غير جرح بحجم مخدة الدمع، األسود 

ال يليق بي وال بحلمي وال بك، ال لون يليق بالحزن مذ علمتك على 

شارع القلب موقفًا ملا ال يأتي أبدًا، 

ال لون يليق بالراحلني،

ال لون يناسب منديلي هذا املساء،

ال كحل يناسب عيني

وال كلمة يمكنها أن تقال.

كحل الحرمان
أن  يمكنه  دمع  ال  أن  البكاء،  عصر  في  مخضرمة  امرأة  لي  قالت 

بكحل  مختومًا   
ً
منديال تمنحني  وهي  قالتها  البوح.  حرمان  يعبر 

تتعد تهجئة حروف اسمه  لم  حرمانها، ومطرزًا عليه اسم رجل، 

لفظة: خيبة.

أعدو معك قاطعة  وبراءتي حني  بي، وال بضحكتي  يليق  الحزن ال 

تطمئنني،  كفي  على  القابضة  أصابعك  لكن  أعرفها،  ال  شوارع 

املوتى،  خبز  صرة  رأسي  على  أحمل  وأنا  املستنقع  معك  سأقطع 

العائمة،  الجثث  حول  تحوم  التي  للغربان  الحياة  بفتات  وأرمي 

على  اسمك  ت 
َ

ق
ّ
عل حني  للرحيل  موكب  أول  في  شّيَعتك  التي  أنا 

، وكتبت على حجابها اسمك باملقلوب كي يقيها شر 
ْ

نخلة ومضت

ك في سرها، وبكت حني رأتك تقوم 
ْ

ت
َ
شياطني الشوق والحنني  ولعن

في  ما  وكل  واملحبة،  والرضا  الغفران  بركة  وتمنحها  ميتتك  من 

الكون من سكينة وحنان.

أغنية قديمة 
أريد أن أغني لك أغنية قديمة، بلحن قديم وكلمات قديمة، أغنية 

كنا  حني  للبكاء،  طويل  يومًا  تشبه  أغنية  لذكرياتنا،  لنا،  تنتمي 

لقوافل  باألناشيد  ح  نلوِّ املدينة،  شوارع  على  وحفاة  عراة  نصطف 

شهداء الحرب االولى، مزينني بصورهم واجهات الشوارع املمتدة 

من جبهات القتال وحتى بوابة املقبرة ..املقبرة التي توسعت، حني 

لم أستطع أن أقول لك أن ابق معي فترة أطول.

نعم، أريدها أغنية حزينة وقديمة، بقدم هذا الوجع الذي يسكنني

تشبه  أغنية  البيت،  باب  عند  صدفة  ملحتك  حني  دموعي،  وبعمر 

بالدمع،  سخيتان  أنهما  قبل  من  أعرف  لم  لتي  عينيك  لون  تمامًا 

كعينّي أيضًا.

السندباد املغامر
الحزن ال يليق بامرأة ال تحفظ حقيبتها غير تذاكر السفر، فتمد 

نتها في أجندة الحلم،  يدها لتقطف أسماء املدن الكثيرة التي دوَّ

ألن  يكفي  بما  حرًا  أيضًا،  وحرًا  وبريئًا،  بسيطًا  الحلم  كان  يوم 

يجعلك معشوقًا سيدًا، ويجعلني عصفورة تحوم حولك، فتكون 

التي  املجنحة،  األميرة  ياسمينته  وأكون  املغامر،  السندباد  أنت 

 العمر مخيفًا إلى 
ُ

تقوده إلى جزر الفرح.. حيث يقيم العيد. لم يك

.
ً
هذا الحد، حتى استحال الغياب كأس شاي وحديثًا طويال

أنفرط  فكيف  اللقاء،  بأمل  ويعبق  بالشوق   
ً
مبلال الحديث  كان   

 
ْ

هكذا...؟ وصار يشبه وصايا املوتى، وصار موعدًا منك لم يحن

هذا  بكل  رئتي  ويمأل  طمأنينتي  ويطفئ  أشالء  يشظيني  بعد، 

الدخان.

م القلب تحبو، كنت أرعى 
ّ
 على سل

ً
 طفال

َ
 حزينة حني كنت

ُ
لم أك

فيك ولدي الوحيد،

درب  عبرها  فتعشق  املفتوحة،  األبواب  تغريك  أن  أخش  لم 

الغياب.

وحني أهم أن أنام، تحدث ضجة كبيرة كي تجرب فزعي عليك.

حني  األطفال  يفعل  كذلك  وحيدة،  أني  كما  وحيد،  اآلن  لكنك 

حيطان  على  وجوههن  ليرسموا  أمهاتهم،  يهجرون  يكبرون، 

حني  لوعتي  حتى  وال  وجهي  شكل  تحفظ  لم  أنك  غير  الحلم، 

تساوي  كبيرة،  دمعة  القلب  حقيبة  في  لك  أحفظ  وأنا  أبتسم، 

غير  غربتك  جدران  على  مني  ترسم  فلم  فيك،  خيبتي  حجم 

صمتي وغيابك.

لم أك حزينة يومها، ولم يكن لون حدادي عليك أسوَد، أنا التي 

لم أحسن اختيار بداية تقليدية لحكايتي معك خطفتك من تنور 

الجوع والحرمان، كرغيف ال يصلح للصدقة.

سراب أبدي
كأس  إليك  وأرفع  العطش،  سورة  عليك  أقرأ  هناك،  وكنت 

الغياب، كي تظل تالحقني.

الحرب  قت  في  وحتى  أبدي،  سراب  في  ت 
ّ
تجل التي  املرأة  أنا 

به من قبل غير  أنشد خلودًا كهذا، وماكنت حلمت  ولم  واملوت، 

أحالم  أجنحتها  الريح  تستنبت  حني  الطيور  أن  نسيت  أني 

السماء، تطير، وكذلك هم األوالد حني يكبرون، يرحلون.

لذا كان علي أن أكون مستعدة جدًا لهذه الوحدة، وكان عليَّ أن 

تحت  رائحتك  أطوي  وأن  الذكريات،  من  قدر  بأكبر  أتحصن 

جلدي، كي ال أؤمن بغيابك، وال أعتقد بالنسيان.

وكنت أنت كوعد الصائم بالثواب والغفران، ال تعرف األلفة وال 

حاجة امرأة وحيدة إلى سبب للبكاء.

قت علي وحدتي  كلما ضيَّ
خناقها، انبعثت من تحت 
جلدي طفلة، تفتش في 
خزانة أبيها عن جورب 
قديم، يصلح أن يكون دمية 
تناسب حنانها، وحجم شوقها 
إليك.

كنت أواسي هذا الحرمان 
الجميل بصورة قد تخبرك 
كم أنا ضائعة، وكم أنا وحيدة 
وغريبة، لم أكن أسعى 
ألحظى بكلمة حب، أنت 
تعرف أني لم أكن يومًا امرأة 
الكلمة. تعرف أني امرأة 
ال تناسب إال عصرك، ال 
تتشح بربيع الحياة إال حني 
تشتلها بقلبك، وتزرعها على 
جفنني، تعرف أنهما حني 
يسدالن لن يحلما بك.

ح باألناشيد  ح باألناشيد حين كنا نلوِّ حين كنا نلوِّ
لقوافل الشهداءلقوافل الشهداء

فلسطين الجنابي
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تحتضن أكثر من 800 موقع أثري..                

رسمت الحضارات الغابرة مالمح التنوع في بالد الرافدين على مر العصور، وإذا كانت الحضارة البابلية قد 
نهضت في حوض الفرات األوسط، فإن الحضارة السومرية تركت بصمات جلية في جنوب بالد الرافدين، فيما 

تركزت الحضارة اآلشورية في شمال العراق، والسيما في محافظتي أربيل ونينوى وأجزاء من كركوك.

ضحى مجيد سعيد                             

أر بيل..
مدينة اآلشور يين                          

رئيس  خورشيد،  الله  عبد  أ.م.د.  يقول 

إن  كردستان،  في  اآلثاريني  نقابة 

هي  أربيل  في  اآلشورية  اآلثار  أبرز 

إيلو(  أربيل-أربا  الشهيرة)قلعة  قلعتها 

باآلشورية، وتعني )اآللهة االربعة(. 

وتؤكد التنقيبات أن هذه القلعة التاريخية 

بابلية(،   – )آشورية  آلهة  معابد  تحتضن 

الحب  إلهة  عشتار(،  )معبد  أبرزها 

والجمال. من)قلعة أربيل( أخذت املدينة 

بشري  تجمع  أقدم  وهي  اسمها  )أربيل( 

قبل   2300 نحو  الى  يعود  التاريخ،  في 

امليالد.

نفيس.  حضاري  أثري  معلم  أنها  كما   

من  العاملي،  التراث  قائمة  على  درج 
ُ
أ

لألمم  التابعة  )اليونسكو(  منظمة  قبل 

املتحدة.

يمكن  ال  بأنه  آخر  رأيًا  لخورشيد  لكن   

آثار  هي  أربيل  في  اآلثار  كل  أن  الجزم 

قلعة  املثال  سبيل  وعلى    .%100 آشورية 

التاريخية  القلعة  تقوم  حيث  أربيل، 

أثرية  طبقات  تراكم  فوق  اإلسالمية 

منذ  متعاقبة  مستوطنات  تمثل  عديدة 

األدوار  وأن  فيها،  مستوطن  أول  أقام  أن 

السفلى لم تجر فيها تحريات أثرية لحد 

اآلن. ولو أتيحت الفرصة إلجراء حفريات 

عن  ستسفر  فإنها  الطبقات  هذه  في 

القلعة  تاريخ  في  مهمة  ومعلومات  نتائج 

واملنطقة. 

ال  التحريات،  هذه  تتحقق  أن  وإلى 

أدوار  عن  مؤكدة  أشياء  معرفة  يمكن 
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من  عنها  ورد  وما  القديمة،  املدينة 

املسمارية،  النصوص  عن  إشارات 

أربيل  قلعة  أن  يؤكد  خورشيد  لكن 

وليس  حضارات  لسبع  رمزًا  تمثل 

نستطيع  ال  لذلك  واحدة،  لحضارة 

أن نقول إنها قلعة آشورية مثل بقية 

املواقع األثرية.

التي  الدالئل  يوضح  أن  دون  من 

بوجود  االعتقاد  الى  تدفعه 

الحضارة  غير  أخرى  حضارات 

أربيل،  قلعة  مبنى  تحت  اآلشورية 

أية  تجر  لم  أنه  من  الرغم  على 

تنقيبات.

 وعلى أية حال، فإن خورشيد يؤكد 

معاني  تحمل  اآلثار  هذه  أن  على 

املاضي  في نواٍح عدة، فهي املفتاح 

الى  مشيرًا  واملستقبل،  للحاضر 

فهم  في  يساعدنا  اآلثار  علم  أن 

العصور املاضية، ومجتمعات اليوم 

وتطورها في املستقبل.

املواقع  أعداد  عن  سؤال  وفي 

خورشيد  أجاب  أربيل،  في  األثرية 

:  "جرى تسجيل ودراسة عدد 
ً
قائال

في  املسجلة  األثرية  املواقع  من 

ووصل  كافة،  العراقية  املحافظات 

عديدها الى  )6687( موقعًا أثريًا 

في نهاية عام 1964، وكانت حصة 

أثريًا.  مواقعًا   )710( منها  أربيل 

العدد  هذا  ارتفع  فقد  اآلن  أما 

من  الجديدة  املسح  عمليات  بسبب 

إقليم  في  األجنبية   البعثات  قبل 

أربيل،   في  والسيما  كردستان، 

فريق  به  قام  الذي  املسح  وباألخص 

كردستاني مع جامعة هارفارد األمريكية 

.

منحوتات آشورية        

عن  البحث  بعمليات  يتعلق  ما  وفي 

يقول  اآلشورية،  واآلثار  املنحوتات 

الى  أزمنتها  ترجع  اآلثار  إن  خورشيد 

الحجري  العصر  من  تمتد  مختلفة  أدوار 

 100.000 أو   200.000 )منذ  القديم 

ومن  اإلسالمية،  العصور  حتى  سنة( 

األثرية  املواقع  بعض  أن  بالذكر  الجدير 

الفحص  بعضها  في  يجر  لم  عنها  املعلن 

جرت  التي  املواقع  أما  األولي، 

قبل  من  العملية  التنقيبات  فيها 

من  أو  األجنبية،  العلمية  البعثات 

فهي  العامة،  اآلثار  مديرية  قبل 

هذه  أولى  كانت  وقد  محدودة،  قليلة 

أوفدت  التي  االستكشافية  البعثات 

البعثة  هي  املذكور  الغرض  أجل  من 

من  كل  من  املؤلفة  االستكشافية 

حسني  والسيد  لويد،  سيتون  املستر 

الى  البعثة  سافرت  وقد  عطا،  عوني 

ناحية ديرة حرير في حزيران 1940 

األثري  التل  عن  بالكشف  وقامت 

وعلى  كلي(،  )كردي  اليوم  املسمى 

وقدمت  )حرير(،  باتاس  منحوتة 

البعثة بذلك تقريرًا مزودًا بالرسوم، 

عن  تقريره  في  لويد  املستر  وذكر 

تمثل  وأنها  معروفة  أنها  املنحوتة 

شخصًا من املحتمل أنه آشوري، كما 

يمكن أن يكون حثيًا.

 اكتشافات أملانية                  

اآلشورية  اآلثار  عن  سؤال  وفي 

السيد  يقول  مؤخرًا،  املكتشفة 

مقبرة  اكتشاف  جرى  إنه  خورشيد 

قلعة  قرب  اآلشورية  العهود  الى  تعود 

املكتشف  األثري  املوقع  ويقع  أربيل، 

تحت  أربيل  قلعة  من  الشرق  إلى 

أعمال  وكانت  سكني،  حي  أنقاض 

التنقيب قد بدأ فيها فريق من علماء 

في  لآلثار  األملاني  للمعد  تابع  اآلثار 

اآلثار  أن  موضحًا  األوسط.  الشرق 

تاريخ  في  جدًا  مهمة  عليها  ُعثر  التي 

والسيما  اآلشورية،  والحقبة  املنطقة 

أن املقابر تقع خارج القلعة ال داخلها. 

عن  عبارة  هي  عليها  عثر  التي  املقبرة 

غرفة تضم رفات ثالثة أشخاص، جرى 

دراسة  بعد  دفنهم  تاريخ  من  التأكد 

املقبرة،  داخل  املوضوعة  األثرية  القطع 

وهي عبارة عن 29 قطعة أثرية تعود إلى 

العصر اآلشوري الحديث، أي بني األلفني 

الثاني والثالث قبل امليالد. ُيذكر أن بعض 

اآلشورية  الحقبة  أن  يعتقدون  املؤرخني 

األلفية  بني  عدة  عصور  عبر  امتدت 

الثانية والقرن السابع قبل امليالد.

 مدينة كيليزو                               

ويوضح األستاذ في جامعة صالح الدين، 

قسم اآلثار، الدكتور ئاري خليل كامل، أن 

مدينة كيليزو في قصر شماموك تعود الى 

والحديث،  الوسيط  اآلشوريني  العصرين 

 عن منطقة )ساتو قتال( في ناحية 
ً
فضال

)طق طق( التي تعود أيضًا الى العصرين 

اآلشوريني الوسيط والحديث. 

وفي سؤال عن الرسائل التي تحملها تلك 

هذه  "تحمل   :
ً
قائال أجاب  اآلشورية  اآلثار 

اآلثار بني طياتها تاريخ األمم القديمة من 

الذين عاشوا في هذه املنطقة وأسهموا في 

ومن  لها,  تعرضوا  التي  األحداث  مواكبة 

عاداتهم  على  التعرف  نستطيع  خاللها 

مروا  التي  األزمات  وأهم  وتقاليدهم 

التغيرات  ألهم  استجابتهم  ومدى  بها, 

عملية  أن  الى  مشيرًا  آنذاك."  الحاصلة 

التنقيب تجري بشكل مشترك أحيانًا مع 

مشاركة  دون  من  وأحيانا  دوليني،  خبراء 

املواقع  تحديد  عملية  أن  موضحًا  دولية. 

األثري  املسح  خالل  من  تجري  األثرية 

والتنقيبات، او من خالل أهالي املنطقة، 

البناء.  عمليات  أو  الصدفة،  طريق  عن 

تستغرق  التنقيب  عمليات  أن  الى  مشيرًا 

وقتًا، ويتعلق األمر بمساحة املوقع األثري.

ري سنحاريب                          

"إن  إبراهيم  جمعة  أ.د.نعمان  ويقول   

مشروع ري امللك اآلشوري سنحاريب في 

)باستورة( هو من أبرز آثار تلك الفترة، 

اليوم."   الى  باقية  اآلثار  هذه  تزال  وال 

اكتشف   األثري  املوقع  هذا  أن  موضحًا 

سنة 1947 من قبل املديرية العامة لآلثار 

العراقية. مشيرًا الى أن املوقع عبارة عن 

قناة مائية إروائية أقامها امللك اآلشوري 

جبال  بني  جبلية  منطقة  في  سنحاريب 

خانزاد وصالح الدين على وادي باستورة 

شمالي أربيل، بمسافة نحو 25 كيلومترًا.  

أقيم   األثري  املشروع  هذا  أن  مضيفًا 

وبطول  فريد  ومعماري  هندسي  بأسلوب 

حجرية  بكتل  وشيد  كيلومترًا،  نحو20 

كبيرة ومنتظمة، وكان الهدف من إقامة 

الوديان  من  املاء  إيصال  هو  املشروع 

لإللهة  الرئيس  املعبد  الى  والكهاريز 

الجليلة عشتار في مدينة أربيل.

امللك  قام  اإلروائية،  ألعماله  وتخليدًا   

أسطر  في  أعماله  بتدوين  سنحاريب 

التي  املسمارية على األحجار  الكتابة  من 

يقول    . املشروع  هذا  بناء  في  استخدمت 

أربيل  "مدينة  إن  جمعة  نعمان  األستاذ 

تحتضن ما يزيد عن 800 موقع أثري من 

البشرية،  واملستوطنات  والتلول  الكهوف 

من  وقالع  ومنحوتات  حضارية  ومراكز 

القديم،  اإلنسان  وابتكارات  إنجازات 

مستمر  تزايد  في  اآلن  وهي 

وأعمال  االكتشافات  بسبب 

املسوحات األثرية. 

نفسه،  الوقت  في  موضحًا، 

محدد  تاريخ   وجود   عدم 

في  اآلثار  ألقدم  ومعني 

اآلن  لحد  لكن  أربيل، 

شانيدر  كهف  فإن 

محافظة  حدود  -ضمن 

أقدم  من  يعد  أربيل- 

إن  بل  فيها،  اآلثار 

عديدة  آثارًا  هناك 

حسب  تأريخها،  يعود 

الدراسات  نتائج 

األثرية،  والتنقيبات 

ألف   70000 نحو  الى 

سنة.  
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االستعالمات واالستقباالت

بعمل  التفكير  إلى  املشهد  هذا  قادني 

تحقيق عن هذا املوضوع، وعن االختالف 

بني موظف وآخر ضمن املساحة املحددة 

دائرة  كل  واجهة  هي  التي  املهمة،  لهذه 

حكومية أو خاصة، بدءًا من فارق التسمية 

بني االستعالمات واالستقبال. 

اإلدارة  علم  خبير  تساؤلنا  عن  فأجاب 

واسعًا  ليس  الفرق  "إن  القريشي:  سعدي 

يان بالتعامل مع 
َ
عن

ُ
بينهما، ألن املفردتني ت

موظف  أن  إال  واملراجع،  والعميل  الزبون 

االستقبال يتميز عن موظف االستعالمات 

على  والصالحية  القدرة  له  األول  أن  في 

والزبون  املؤسسة  بني  مشكلة  أية  حل 

بكياسة ولياقة، أما الثاني فمهمته هي أن 

مراده."  نحو  بتوجيهه  للزبون   
ً
دليال يكون 

أما مدرب فن التعامل مع العمالء، محمد 

موظف  ميزات  فيختصر  املحالوي، 

االستقبال باآلتي: "على الرغم من أهمية 

أو  الهاتف  عبر  الجيد  التواصل  مهارة 

الرسائل اإللكترونية، فإن التواصل وجهًا 

موظف  يميز  ما  هو  العمالء  مع  لوجه 

العمالء،  خدمة  موظفي  عن  االستقبال 

كان  زبونًا  الزوار،  أحد  يأتي  فعندما 

إلى  مراجعًا  أو  زائرًا  أو  طلب  مقدم  أو 

مساحة العمل أو الدائرة، فإن أول شخص 

سيقابله هو موظف االستقبال، واالنطباع 

األول هو ما يدوم الحقًا، لذلك فإن موظف 

االستقبال املتميز ال غنى عنه."

أفراد غير مؤهلني

يشكو رائد عبد العظيم، موظف استقبال 

تعيني  من  الحكومية،  الدوائر  إحدى  في 

أفراد غير مؤهلني للعمل في االستعالمات 

يجتاز  أن  "يجب  ويطالب:  وصفها(  )كما 

املوظف في هذا املجال دورات تخصصية، 

جاءوا  معي  هنا  العاملني  غالبية  ألن 

بعقوبة، وكأن االستعالمات جزيرة للنفي، 

املنضبط  وغير  املعاقب  املوظف  فتصور 

يجلس هنا الستقبال املراجعني! لألسف." 

إلى  يستمع  كان  الذي  سعد،  زميله  أما 

حديثنا فضحك وأكد: "نعم، هذا صحيح، 

فاألوامر اإلدارية –دومًا- تنقل املخالف أو 

وكأنه  اآلرشيف،  الى  أو  هنا،  إلى  املعاقب 

نفي إلى جزر الواق واق، لكن هذا ال يعني 

أنني ورائد من املعاقبني  ".

موظفًا،  يزال  وما  أغلبنا  كان  بالفعل، 

في  املتخلفة  الظاهرة  هذه  والحظنا 

إداراتنا، فموظف االستقبال هو واجهة 

في  ما  تعكس  التي  ومرآتها  الدائرة 

يكون  أن  يجب  لذا  وأدائها،  داخلها 

موظفي  أقدم  من  عناصرها  اختيار 

بدبلوماسية  يتحلون  ممن  الدائرة، 

التعامل  وليس  مميزتني،  ومرونة 

البوليسي أو األمني، فاألمن له عناصره.

إلى  الفضول  دفعني  أخرى،  دائرة  في 

رجل أربعيني لم أستطع ان أحصل على 

سألته  املزاج،  متعكر  كان  ألنه  اسمه 

سأنقله  بما  فأجاب  عصبيته  سبب  عن 

بالدارج لتعذر املرادف بالفصحى: "هذا 

وذاك  بيده،  جكارته  االستعالمات  أبو 

الثاني ديتريك ويحجي من ورا خشمه، 

روح  وكلي  بإيده  فأشر  سؤال  سألته 

وين  يابه  كباله!!  بشر  عبالك  وال  جوة، 

شمدليني؟ فكلي اذا متعرف وين تراجع 

لعد روح لبيتكم!! ما أعرف شكو مخليه، 

يدلينا لو يطرد بينا؟!"  من جهتي همست 

له: "حجي روح اشتكي عليه يم املدير".

ارتباطات  له  مقاول  املهدي،  عبد  عامر 

يومية،  تكون  تكاد  مستمرة  ومراجعات 

موظفي  بني  سيقارن  من  خير  ه 
ُ

وجدت

القطاعني العام والخاص في هذه املساحة 

املراجع  بني  االحتكاك  من  الصغيرة 

"الفرق   : قال  إذ  االستعالمات،  وموظف 

أنا  نفسيتي  في  التأثير  وعميق  شاسع 

مثل  الخاص،  القطاع  فموظف  شخصيًا، 

وغيرها،  الخاصة  واملصارف  الشركات 

في  زميله  عن  التعامل  في  جذريًا  يختلف 

موظف  سلوك  أن  تجد  لذا  الدولة،  قطاع 

ومتعاون  متحضر  األول  في  االستقبال 

فإنه  الثاني  في  أما  وملتزم،  جدًا  ومرن 

اآلمر الناهي، وعليك أن تطيعه في كل ما 

متمسكنًا،  أمامه  تجلس  وأن  به،  يأمرك 

أنه  أو  مكّرمًا،  الدخول  ألجل  تنافقه،  أو 

يملي عليك شروطًا مع نظرة خازرة، وما 

إال أن تبتسم وتتقبلها وتشكره ألنه  عليك 

لم يمنعك من الدخول!! "

زيارتك  "عند  الياسري:  حيدر  يقول  فيما 

لبعض دوائر ومؤسسات الدولة، تواجهك 

وجوه عابسة، بالكاد يرد أصحابها التحية 

التي تلقى عليهم، في حني تسنت لي زيارة 

رأيت  حيث  مجاورة،  دول  في  مؤسسات 

االستقبال  موظف  باختيار  يهتمون  كيف 

الذي يشعرك بمحبته وأسلوبه الجميل في 

التعاون،  وبأناقته ونظافته، أمور تمنحك 

التي  املؤسسة  وتقدير  بالراحة  إحساسًا 

صحيح  العكس  فإن  وطبيعي  تدخلها، 

تمامًا."

نصائح ومقترحات

من جانبه، يوجه أستاذ العالقات ومدّرب 

لنجاح  نصائح  سالم،  على  اإلتيكيت، 

موظف االستقبال في عمله منها:

ضرورة ارتداء الزي الرسمي، ما سيضفي 

واملقبولية،  واالحترام  الهيبة  عليك 

يستفزك  ال  وأن  التعامل،  في  والهدوء 

املراجع بأي شكل من األشكال.

وأيضًا أن تتمتع باللباقة واختصار الكالم 

املقابل  تريح  دبلوماسية  عبارات  واختيار 

خصمًا  وليس  مسعف  وكأنك  بتصرف، 

للمراجع. 

عليك أيضًا أن تحرص على أن ال تجادل، 

بل حّول املراجع إلى صديق.

جديد  من  تراه  ما  رئيسك  على  اقترح 

لتحسني أداء مؤسستك،

أو  البيت  في  مزعج  بظرف   
َ

مررت واذا 

الدائرة فاطلب استراحة. 

يمكن  هل  واملقترحات،  املواقف  هذه  بعد 

يتصدى  من  وأداء  كفاءة  نطّور  أن  لنا 

الذي  فالفارق  ؟  االستقبال  ملسؤولية 

والخاص  العام  القطاعني  بني  وجدناه 

يدعو للتساؤل والعجب: ملاذا؟

مشهد مؤثر ومفرح، فهي املرة األولى 
التي تقع عيني عليه في أجواء زخم 
املراجعني للدوائر التي تقدم الخدمة العامة 
للمواطنني، فقد تابعت مديح وشكر وقبالت 
أحد املراجعني من كبار السن ملوظف 
االستقبال في دائرة خدمية.

اقتربت من املراجع وسألته عن سبب هذا 
اإلطراء الكبير، وكأنه أهداك شيئًا ثمينًا، 
فقال ضاحكًا فرحًا: "هذا الشاب خالف 
القاعدة املشؤومة التي تقول )يطردونك من 
االستعالمات(، فقد استقبلني بوّد وبشاشة، 
وأخذني من يدي ليتابع سير معاملتي 
بنفسه، وهذا ليس من واجبه، لكنه أثبت 
أنه موظف وإنسان ومتربي صح." 

إياد السعيد

موظفو االستقبال.. واجهة 
المؤسسة ومرآتها

هلأحسّنا اختيارهم؟
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اكتشاف  عن  أعلنت  عديدة  دول   

بريطانيا  بينها  من  باملرض،  إصابات 

وأميركا وأستراليا، ما دفع بالعديد منها 

ملواجهة  استعدادًا  خطوات  اتخاذ  الى 

أبرز  ومن  املرض،  هذا  عدوى  انتشار 

املثليني،  تجمعات  منع  اإلجراءات  تلك 

لكن ثمة مخاوف تثير تساؤالت: هل نحن 

بعيدون عن هذه الكوارث؟

نبذة تاريخية : 
ذكرت تقارير منظمة الصحة العاملية -في 

التفاصيل  من  الكثير  متعددة-  نشرات 

عن هذا املرض، إذ أشارت الى أنه جرى 

جدري  مرض  عن  مرة  ألول  "الكشف 

القرود بني البشر عام 1970 في الكونغو 

يعيش  كان  9سنوات،  عمره  صبي  لدى 

عام  الجدري  منها  منطقة استؤصل  في 

1968، وأبلغ منذ ذلك الحني عن حدوث 

من  الريفية  املناطق  في  الحاالت  معظم 

الغابات املطيرة  ".

 – املوسوي  الفقار  ذو  الدكتور  يشير 

أنه  الى  عامة-   جراحة  أقدم   مقيم 

 ،2003 عام  خريف  في  جرى"اإلخبار، 

جدري  من  مؤكدة  حاالت  وقوع  عن 

القرود في املنطقة الوسطى من الواليات 

أنها  الى  يشير  ما  األميركية،  املتحدة 

لإلصابة  عنها  املبلغ  الحاالت  أولى 

اإلفريقية،  القارة  نطاق  خارج  باملرض 

به  املصابني  املرضى  معظم  أن  وتبني 

األليفة  البراري  كالب  خالطوا  قد  كانوا 

مخالطة حميمة ".

من الحيوان إلى اإلنسان :
مقيم   – حيدر  حسن  الدكتور  يقول  فيما 

أقدم طب الجهاز التنفسي – عن عدوى 

انتقال املرض من الحيوان الى اإلنسان: 

نادر،  فيروسي  مرض  القرود  "جدري 

من  فيروسه  ينتقل  املصدر،  حيواني 

أعراض  وتشابه  اإلنسان،  الى  الحيوان 

إصابته لإلنسان تلك التي كان يشهدها 

املرضى املصابون بالجدري ".

األطفال  تلقيح  أن  ذلك  يعني  هل   *

املسبق ضد الجدري يمنع اإلصابة بهذا 

املرض؟ 

تتخذه  الذي  اإلجراء  هذا  نعم،   -

واضح  بشكل  ينفع  الصحية  مؤسساتنا 

في الحد من خطورة هذا املرض.

* هل يمكن انتقال املرض من إنسان إلى 

آخر؟

املستوى  على  املرض  ينتقل  أن  يمكن   -

طريق  عن  آخر  الى  إنسان  من  الثاني 

إلفرازات  نتيجة  الحميمة  املخالطة 

مصاب  لشخص  التنفسي  السبيل 

أو  الجلدية،  آلفاته  أو  املرض  بعدوى 

تلوثت مؤخرًا  عن طريق مالمسة أشياء 

بسوائل املريض، أو بمواد تسبب اآلفات. 

عن  األول  املقام  في  املرض  وينتقل 

التي  التنفسي  الجهاز  جزئيات  طريق 

عادة  تستدعي  قطيرات  شكل  تتخذ 

لوجه،  وجهًا  التواصل  من  طويلة  فترات 

الحاالت  في  األسرة  أفراد  يعرض  ما 

بعدوى  اإلصابة  خطر  الى  النشطة 

املرض بشكل كبير .

الحد من العدوى :
انتشار هذا املرض بني  للحد من عدوى 

مسارين  حيدر  الدكتور  يحدد  الناس، 

املخالطة  تجنب  "ينبغي  األول  هما: 

بد  وال  للمصابني،  الحميمة  الجسدية 

عند  حماية  ومعدات  قفازات  ارتداء  من 

الحرص  ينبغي  كما  باملرضى،  االعتناء 

على غسل اليدين بانتظام عقب االعتناء 

بهم أو زيارتهم." أما املسار الثاني -على 

تركيز  من  "البد  فهو  الدكتور-  قول  حد 

انتقال  من  للوقاية  املبذولة  الجهود 

يستوطن  التي  البلدان  في  الفيروس، 

املنتجات  طهو  على  فيها،  املرض 

بشكل   – واللحوم  الدم   – كلها  الحيوانية 

ارتداء  ينبغي  كما  أكلها،  قبل  جيد 

الحماية  مالبس  من  وغيرها  القفازات 

الحيوانات  مع  التعامل  عند  املناسبة 

املريضة، أو أنسجتها، الحاملة للعدوى، 

كذلك أثناء عمليات ذبحها ".

أميركا في حالة تأهب وأوروبا تمنع تجمعاتهم..             

تحول المثليون إلى مصدر النتشار 
مرض جدري القرود

 مرض جديد  لم يسمع به الكثير من سكان العالم، أال وهو "جدري القرود"، 
زاد في قلق املواطنني الذين مازال فيروس كورونا يحوم فوقهم، قبل أن 

يتبعه انتشار غير مسبوق ملرض الحمى النزفية. لكن هذا املرض أعاد الجدل 
بشأن "املثلية الجنسية"، بعد أن وجدت دراسات عدة أن املرض انتشر عبر 

حانات وتجمعات خاصة باملثليني في إسبانيا، رصدت فيها عالقات جنسية 
بني عدد من الرجال، األمر الذي دفع بالعديد من الدول الى إغالق جميع 

األماكن الخاصة بتجمعات املثليني، الذين باتوا يشكلون املصدر األول النتقال 
املرض.

فكرة الطائي                      

الطبيب ذو الفقار محمد املوسويالطبيب حسن حيدر
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الذي  العراقي،  املركزي  البنك  لكن   

لتوضيح  "الشبكة" هذه املساحة  له  تتيح 

ملعب  في  كلها  بالكرة  رمى  موقفه، 

أية  وجود  نافيًا  املقترضني،  املواطنني 

التي  واملكاتب  املصارف  بني  عالقة 

تستغل حاجة املواطنني، مشددًا على أن 

على  تقع  أصحابها  محاسبة  مسؤولية 

عاتق أجهزة وزارة الداخلية.

سياسة نقدية                       
مصطفى  املركزي  البنك  محافظ  يقول 

غالب مخيف "إن البنك املركزي، ونظرًا 

بها  مرت  التي  الصعبة  املالية  للظروف 

األمنية  2014)الصدمتان  عام  البالد 

في  شحة  عنها  نتجت  التي  واملالية(، 

االقتصادي،  النمو  في  وتباطؤ  السيولة 

أخذ هذا البنك على عاتقه املساهمة في 

خالل  من  االقتصادية  التنمية  تحقيق 

أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، 

العراقي  املركزي  البنك  أطلق  فقد 

الصغيرة  املشروعات  لتمويل  مبادرتني 

بقطاعاتها  والكبيرة  واملتوسطة 

السكنية  القروض  عن   
ً
فضال املختلفة، 

البنك  راعى  وقد  رة،  امليسَّ والشخصية 

املوضوعة  الشروط  العراقي  املركزي 

أقصى  إلى  والتمويالت  القروض  على 

ألكبر  رة  ميسَّ القروض  لجعل  حد 

شريحة من املواطنني."

املصارف ال املكاتب                            
القروض  منح  عملية  "أن  مخيف  وبني 

املصارف  خالل  من  تجري  والسلف 

يسمح  وال  حصرًا،  والحكومية  األهلية 

الخدمات،  هذه  بتقديم  آخر  كيان  ألي 

وأن جميع املكاتب املنتشرة غير مرخصة 

وال تخضع لرقابة وإشراف هذا البنك، 

تكون  املكاتب  تلك  متابعة  مسؤولية  وأن 

بـ  متمثلة  األمنية  األجهزة  خالل  من 

الوطني(،  واألمن  الداخلية،  )وزارة 

الجهات، وبصورة مستمرة،  وتقوم هذه 

حال  وفي  املكاتب،  هذه  عن  بالتحري 

تعمل  الذي  البنك  تخاطب  ضبطها 

قضائية  دعاوى  إقامة  لغرض  باسمه 

ضدها، مع العلم بأنه سبق وأن قام هذا 

البنك بتحذير املواطنني من التعامل مع 

إجراءات  تسهيل  تدعي  وهمية  شركات 

تسلم القروض من املصارف."

 وأشار املحافظ الى أن "شركة )إنجاز( 

غير مرخصة من هذا البنك وال تخضع 

شريك  هي  وإنما  ورقابته،  إلشرافه 

جميع  وأن  االتصاالت،  لوزارة  رسمي 

أعمالها تقع تحت رقابة وإشراف الفرق 

الفنية التابعة لوزارة االتصاالت."

اللجوء إلى القضاء
املركزي  البنك  محافظ  وجه  كما 

املواطنني الذين يتعرضون الى ضرر من 

مبينًا  القضاء،  الى  للجوء  املكاتب  هذه 

لهؤالء  أيضًا  مفتوحة  البنك  "أبواب  أن 

الزبائن الستقبال شكاواهم، وبعد ذلك 

لغرض  املختصة  املصارف  الى  تحال 

إيقاف االستقطاع من هؤالء املقترضني، 

املواطنني  على  يتوجب  بأنه  العلم  مع 

الخاصة  املعلومات  على  الحفاظ 

اإللكتروني  الدفع  وبيانات  بالبطاقة 

أية  مع  مشاركتها  وعدم  بهم  الخاصة 

جهة تجنبًا لتعرضهم لعمليات االحتيال 

دون  وسلف  قروض  وسحب  والقرصنة 

علم صاحب البطاقة او حضوره."

قروض بفائدة مخفضة
هذا  بمبادرات  يتعلق  فيما  أنه  وأوضح 

الصغيرة  )املشاريع  لدعم  البنك 

والسكنية،  والكبيرة،  واملتوسطة 

والطاقة  رة،  امليسَّ والشخصية، 

املتجددة( فقد "راعى هذا البنك جميع 

وضعه  عند  املواطنني  من  الشرائح 

باملبادرات  املتعلقة  واآلليات  الضوابط 

بدون  يكون  ما  فمنها  املستطاع،  قدر 

جدًا،  مخفضة  بفائدة  ومنها  فوائد 

ومجموعة واسعة من الضمانات املالئمة 

وامليسرة للجميع. أما ما يخص القروض 

يتعلق  ما  أو  للمواطنني،  املمنوحة 

بالسلف والقروض الخاصة التي تطلقها 

فإنها  الذاتية  أموالها  من  املصارف 

تخضع للسياسة الداخلية للمصرف، وال 

يمكن التدخل فيها من قبل إدارة البنك 

كل  سياسة  حسب  تسير  بل  املركزي، 

مصرف وبما يراه مناسبًا."

يخص  "فيما  أنه  إلى  مخيف  وأشار 

القروض السكنية املمنوحة من املبادرة 

من  فهي  اإلسكان،  صندوق  طريق  عن 

القرض  طالب  كان  حال  في  كفيل  غير 

مع  القسط  مبلغ  يغطي  وراتبه  موظفًا 

البنك  هذا  وضع  كما  العقار،  رهن 

في  املقبولة  الضمانات  من  مجموعة 

وجعل  باملبادرة  الخاصة  الضوابط 

الضمانة  اختيار  في  الحرية  للمصرف 

من  هو  أنه  إذ  مناسبة،  يراها  التي 

هذا  أمام  واملسؤول  املخاطر  سيتحمل 

مع  التمويل  مبلغ  كامل  بدفع  البنك 

مسألة  فإن  ذلك،  عن   
ً
فضال العوائد. 

تقديم الكفيل الى جانب رهن العقار تعد 

جانب  من  تحوطية  مسألة  ذاتها  بحد 

الكفيل  أن  إذ  للتمويل،  املانح  املصرف 

التسديدات  املانح  للمصرف  يضمن 

حال  في  القرض  ألقساط  الشهرية 

من  املقترض  يمنع  طارئ  أي  حدوث 

رهن  أما  القرض.  مستحقات  سداد 

القرض  مبلغ  ضمان  يمثل  فهو  العقار 

به  التصرف  او  ملكيته  نقل  وعدم  ككل 

ذلك  إلى  إضافة  القرض،  مدة  خالل 

أن  قبل  تمويله  يجري  املقترض  فإن 

قيام  وقبل  السكنية  الدار  بشراء  يقوم 

املقترض برهن العقار، فيقوم املصرف 

بهذا اإلجراء لضمان مبلغ التمويل."

البنك المركزي يحذر

ال تقترضوا إال من المصارف

نشرت مجلة "الشبكة" في العدد 400 تحقيقًا عن مكاتب 
التوسط بني املواطنني واملصارف للحصول على قروض 
سريعة، بعيدًا عن الروتني والزحام ومتاعب مراجعة 

املصارف، بعنوان "أمنحك قرضًا ألستغفلك بخمسة 
أضعافه."  وتطرق املوضوع الى الشروط والضوابط املعقدة 

التي وضعتها املصارف الحكومية، فضال عن الروتني وتفشي 
الرشا، التي أسهمت باتساع ظاهرة جديدة تتمثل بوسطاء 

ومكاتب، وجمعيات خاصة، تعمل على استغالل املواطنني 
البسطاء من خالل إقراضهم مبالغ مالية بفوائد عالية جدًا، 
مع احتفاظ تلك املكاتب بـ "وصوالت أمانة" بمبالغ مضاعفة 

لضمان سكوت املقترض وعدم إخبار الجهات الرسمية عن 
املمارسات غير القانونية لهذه املكاتب.

طه حسين                                                       
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ابتكارات تكنلوجية مذهلة تقدم حلواًل ألزمات البالد..

م 
ّ

نظ افتتاحه،  منذ  األولى  هي  تجربة  في   

واالتصاالت  اإللكترونية  الهندسة  قسم 

االبتكارات  معرض  املثنى  جامعة  في 

الثانية،  املرحلة  لطلبة  العلمية  والنتاجات 

لتصنيع  وأفكار  مجسمات  فيه  مت 
ِّ

د
ُ

ق

وإلكترونية.  كهربائية  ومنظومات  أجهزة 

علي  حسن  أحمد  الدكتور  األستاذ  يقول 

رائعة  افكارًا  "ثمة  إن  الهندسة  كلية  عميد 

عوا 
ّ
صن إذ  الطلبة،  قبل  من   

ْ
ُعِرِضت

منظومات إلكترونية وأجهزة بشكل الفت، 

التي  العملية  للدروس  ثمرة  ذلك  كان 

مضيفًا  املاضيني."  العامني  طوال  تلقوها 

في حديث لـ )الشبكة( أن "قسم الهندسة 

من  الرغم  وعلى  واالتصاالت،  اإللكترونية 

حداثة تأسيسه والتعثر وعدم االنتظام في 

إال  كورونا،  جائحة  بفعل  العملية  الدروس 

التعويض  استطاعوا  واالساتذة  الطلبة  أن 

واللحاق وبالتالي تقديم نتاجات متميزة." 

رطوبة  لتحسس  مبكر  إنذار  منظومات 

ذاتية  وأخرى  الغازات،  وتسرب  التربة 

وجهاز  الشمس،  أشعة  وتتبع  الشحن 

لتنظيم إنارة الشوارع.. هي من بني األفكار 

اهتمام  على  استحوذت  التي  املنفذة 

املتابعني.

حدثتنا  أحمد،  العيون  ضي  الطالبة   

عصا  عن  عبارة  هو  الذي  مشروعها  عن 

قالت:  إذ  للمكفوفني  العقبات  تخطي 

للمسافة  حساس  من  املنظومة  "تتألف 

للكشف  معالج  خالل  من  برمجته  تكون 

فوق  املوجات  باستخدام  األجسام  عن 

تنبيه  إشارة  تصدر  التي  الصوتية، 

تعترضه  التي  العقبة  لتخطي  للمكفوف 

املسافة  تحديد  من  تمكنه  إذ  سيره،  أثناء 

عن األجسام." 

الشوارع  إنارة  منظومة  مشروع  وعن 

الذكية، قالت الطالبة فاطمة هيثم سعدون 

إنه "عبارة عن منظومة إنارة ليلية للشوارع 

الطاقة  على  مصابيحها  تعتمد  التي 

الشمسية، وتتألف من متحسٍس الستشعار 

وإرسال  املعدومة  او  القليلة  الضوء  كمية 

إشارة تحفيزية إلضاءة املصابيح."

منظومة قياس رطوبة التربة

في جهة مقابلة من قاعة العرض، في قسم 

شاهدنا  الهندسية،  العلمية  املختبرات 

للطالب  التربة  رطوبة  لقياس  منظومة 

الى  تستند  املشروع  وفكرة  مهدي،  قيصر 

تحويل نسبة الرطوبة في التربة املروية الى 

من  وهي  قياسها،  يمكن  كهربائية  إشارة 

وأوقات  بكميات  للتحكم  الساعية  األفكار 

عمل منظومات الري.

رئيس  قال  املكفوفني،  عصا  مشروع  عن 

واالتصاالت  اإللكترونية  الهندسة  قسم 

"آفاق  إن  رحيمة  عودة  الدكتور  األستاذ 

تطويره املستقبلية يمكن أن تكون من خالل 

لتقليل  واإلطفاء  للتشغيل  مفتاح  وضع 

استهالك البطارية، لكن األهم هو إمكانية 

سماعة  الى  إشارات  ترسل  العصا  جعل 

األذن عن طريق البلوتوث." أما عن مشروع 

الدكتور  يضيف  الليلية  اإلنارة  تنظيم 

بأعمدة  املنظومة  ربط  "يمكن  رحيمة: 

الشمسّية."  بالخاليا  تعمل  التي  اإلضاءة 

يكمل: "جميع املشاريع عمل عليها األساتذة 

مع الطلبة، والالفت أن البعض منها يندرج 

النظيفة،  البديلة  الطاقة  مشروع  ضمن 

الحياتية  للمتطلبات  هو  اآلخر  والقسم 

الطلبة  مشاهدات  خالل  من  اليومية 

تحسس  ومنظومة  املجتمع،  لحاجات 

لتحديد  تطويرها  يمكن  التربة  رطوبة 

وبالتالي  املياه،  الى  النباتات  حاجة  مدى 

التشغيل التلقائي لتقنية السقي."

كلية  إليها  سعت  فرصة  كان  املعرض 

الهندسة من اجل التعرف على أثر الدروس 

عمر  من  املاضيني  العامني  خالل  العملية 

الكلية  عميد  أشار  إذ  املستحدث.  القسم 

"أن الطلبة  الى  الدكتور أحمد حسن علي، 

البديلة  الطاقة  على  مشاريعهم  في  ركزوا 

وحل املشاكل التقنية في يوميات اإلنسان، 

في  وقابلة  التنفيذ  ممكنة  مشاريع  أنها  أي 

مشاريع  من  جزءًا  تكون  ألن  الوقت  ذات 

تخرج الطلبة."

قطاع علمي

وأمام كم املبتكرين، خّص رئيس الجامعة 

العطوي  علي  عامر  الدكتور  األستاذ 

الجامعة  "نية  عن  باإلعالن  )الشبكة( 

لهندسة  كلية  الى  القسم  تحويل  في 

لحاجة  وفقًا  واالتصاالت  اإللكترونيات 

تزايد  وسط  املتنامي  العلمي  القطاع 

اإللكترونية  األتمتة  أنظمة  على  االعتماد 

العطوي  الحديثة."  االتصاالت  وتقنيات 

أضاف "تعمل الجامعة على وضع الخطط 

العملي في  الجانب  تعزيز  الى  التي تهدف 

الكليات، فالعالم اليوم، من خالل التعليم 

مهارات  تطوير  صوب  يتوجه  األكاديمي، 

الجانبني  نقل  مهارات  وهي  الطلبة، 

التطبيقي  الجانب  الى  والنظري  املعرفي 

النافعة  التقنيات  بناء  في  يسهم  الذي 

الهندسة  وقسم  الحياتية،  للقطاعات 

االقسام  من  واالتصاالت  اإللكترونية 

العصر  لغة  ألنه  جدًا،  املهمة  املستحدثة 

دراسة  إعداد  بصدد  ونحن  واالقتصاد، 

كلية  الى  القسم  هذا  لتحويل  تفصيلية 

لهذا  واالتصاالت،  اإللكترونية  للهندسة 

أنا سعيد بما وجدته من خيال منتج للطلبة 

وأساتذتهم، والجميل هو أن العقول الشابة 

بدأت في تلمس حاجة السوق والبحث في 

آليات تنفيذ أفكارهم في املستقبل كمنتج 

له حضوره في القطاعات الصناعية."

مشاريع خاصة

وكانت كلية الهندسة في جامعة املثنى قد 

املاضي  آذار  شهر  منتصف  في  نجحت 

بإقامة الدورة الثانية من مؤتمرها الدولي 

بمشاركة  والتكنلوجية،  الهندسية  للعلوم 

من  عدة،  دول  من  محليني  وعلماء  باحثني 

والواليات  وكندا  املتحدة  اململكة  بينها 

وسنغافورة  وماليزيا  األميركية  املتحدة 

وإيران واململكة العربية السعودية واألردن 

إذ  وليبيا،  والباكستان  والهند  وتركيا 

قال عميد الكلية الدكتور أحمد حسن 

إن "مئة وستني بحثًا في التخصصات 

في  شاركت  الهندسية 

حضرته  الذي  املؤتمر 

شخصية  ثالثمئة 

الكلية  وتحرص  علمية، 

االستشارات  تقديم  على 

القطاعات  الى  الهندسية 

الخاص،  والقطاع  الحكومية 

خريجيها،  الى  باإلضافة 

وبعد  لطلبتها،  سبق  إذ 

نفذوا  أن  تخرجهم، 

الخاصة  مشاريعهم 

لفرصة  انتظار  دون 

مثل  الحكومية،  املؤسسات  في  التعيني 

التي  محمد  رقية  الكيمياوية  املهندسة 

بها  ولحقت  للصابون،   
ً
معمال أنجزت 

خريجات  من  وهما  واثق،  زينب  املهندسة 

على  الحاصل  الكيمياوية  الهندسة  قسم 

العراقية."  الجامعات  بني  األولى  املرتبة 

إحسان  الدكتور  األستاذ  لنا  أكده  ما  وهو 

حضر  الذي  القسم،  رئيس  داخل،  حبيب 

قسم  لطلبة  العلمية  النتاجات  معرض 

إعجابه  مبديًا  اإللكترونية،  الهندسة 

م من أفكار وابتكارات.
ِّ

د
ُ

الشديد بما ق

   وقبل أن نغادر مبنى املختبرات العلمية، 

رحيمة  عودة  الدكتور  األستاذ  اصطحبنا 

لقسم  الرقمي  املختبر  في  للتجوال 

الذي  واالتصاالت،  اإللكترونية  الهندسة 

امللحقة  وأجهزته  منظوماته  بتصميم  قام 

مبالغ  وفر  بما  الكلية،  تدريسيي  من  عدد 

تصنيع  بعد  الثانية  هي  مبادرة  في  كبيرة 

جمعناه  وما  الكهربائية،  الدوائر  مختبر 

وابتكارات  نتاجات  أن  هي  حصيلة  من 

متفائلة  مالمح  ترسم  الشباب  املهندسني 

ونافذة إطاللة على املستقبل.

   "مجسمات وابتكارات علمّية ترسم رؤية شبابية مللف التعاطي مع التكنلوجيا الحديثة"، هذا 
هو العنوان الذي يمكن ان يقال عن معرض النتاجات العلمية لطلبة قسم الهندسة اإللكترونية 

واالتصاالت في جامعة املثنى: أجهزة ومنظومات كهربائية وإلكترونية قيل إنها أفكار مميزة تصلح 
كمشاريع تخرج، او بحوث للدراسات العليا، واألهم أن هناك أفكارًا لدى الطلبة لتوظيف التكنلوجيا 

لصالح مشاريعهم املستقبلية الخاصة التي تغنيهم عن البحث عن وظيفة حكومية.

طلبة ال يعولون 
على الوظائف الحكومية! 

 يوسف الحسيني - تصوير: باقر الباقري 
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بتاريخ  منغمس  وبعضها  ملون،  بعضها 

ذلك البلد ومتناغم مع ثقافته، والبعض 

اآلخر برز نتيجة لظروف وأحداث مر بها 

ذلك البلد، دائمًا ما تكون املالبس الفتة 

نظرة  عليها  التعرف  يمنحك  لألنظار، 

قمنا  لذلك  منه،  جزء  فهي  للبلد،  ثاقبة 

املالبس  عن  املعلومات  بعض  بتجميع 

التقليدية في جميع أنحاء العالم.

الكوفية، الشماغ، أو الغترة في  الشرق 

األوسط

الرجال  يرتديه  الذي  الرأس  غطاء  يأتي 

في الشرق األوسط بأشكال عديدة، فهو 

يختلف من دولة الى أخرى بلونه وأسلوب 

ارتدائه واسمه. ُيعرف بالشماغ في األردن 

السعودية،  العربية  اململكة  في  والغترة 

أو »الجمدانة« في  كذلك يعرف بالشماغ 

حوض الفرات، ويتكون من قطعة قماش 

الكتان،  أو  القطن  من  العادة  في  تصنع 

األحمر  أشهرها  عديدة  بألوان  مزخرفة 

يكون  الشكل  مربعة  واألسود،  واألبيض 

وتوضع  مثلث  بشكل  الغالب  في  ثنيها 

ويثبت  الكتف.  على  وأحيانًا  الرأس،  على 

يصنع  الذي  العقال،  بواسطة  الشماغ 

صوف  من  منسوجة  خيوط  من  عادة 

في  العرب  عند  املعروف  وهو  املاعز 

األزمنة السابقة.

الفلسطينية  الكوفية  فإن  ذلك،  مع 

أنواع  أكثر  هي  واألسود  باألبيض 

الكوفيات شهرة، فهي معروفة في جميع 

أنحاء العالم كرمز وطني لالحتجاج.

الساري الهندي

يرتبط مصطلح الساري الهندي بالثقافة 

السنسكريتية، وتنتشر ثقافة ارتدائه في 

واليات مملكة الهند الـ29، وفي كل منها 

ينفرد الساري بسمات خاصة به، ويتكون 

من قطعتني من الحرير والقطن، ويمتاز 

شرقة، 
ُ
امل بألوانه  املالبس  من  غيره  عن 

ويكون إنتاجه بأطوال متعددة، كما يتميز 

بشكل  بوضعه  ارتدائه  بطريقة  أيضًا 

جزء  وترك  ملفوفًا  الجسم  حول  كامل 

بسيط من آخره.

الثقافات  من  بالعديد  تزخر  بلد  الهند 

بني  ستجد  بالتالي،  الفرعية.  والتقاليد 

الفساتني  من  متنوعة  مجموعة  ثناياها 

التي تعتبر "تقليدية" ومرتبطة بكل ثقافة 

فرعية. مع ذلك، فإن الساري مقبول في 

للمرأة  التقليدي  الزي  أنه  على  الغالب 

الهندية.

خالل  الساري  الهندية  املرأة  ترتدي  ال 

الخاصة  واالحتفاالت  املهرجانات 

حسب، فثمة من يرتدينه كل يوم. ما يميز 

ساري املناسبات الخاصة هو املادة التي 

الخاصة  املناسبات  يُصنع منها، فساري 

وحفالت الزفاف عادة ما يكون مصنوعًا 

ذهبي،  بتطريز  ومزينًا  الحرير  من 

بينما الساري العادي يكون مصنوعًا من 

القطن أو النايلون ويكون مريحًا أكثر في 

اللبس.

الفالمنكو اإلسباني

املعروف  اإلسباني  الفالمنكو  فستان 

أحد  هو  املزينة،  واألكمام  بالكشكشة 

سمات التراث الشعبي وتقاليد إسبانيا، 

املائلة  العالية واأللوان  يتميز بالزركشة 

رقصة  فستان  األصل  في  هو  لألحمر، 

رقصة  وهي  اإلسبانية،  الفالمنكو 

معقدة وجميلة، إذ تتحكم الراقصة في 

ذيل الفستان بحيث يتأرجح ويتمايل كما 

لو كانت لديها حياة خاصة بها.

 فستان الفالمنكو هو أحد مالمح التراث 

تلك  به  تتمسك  الذي  اإلسباني  الشعبي 

فستان  وهو  اآلن،  حتى  األوروبية  الدولة 

بالكشكشة  مزين  الكاحل،  حتى  طويل 

وأشرطة  طويلة  وأكمام  واسعة  تنورة  مع 

املعروف  من  مطرزة،  شرائط  أو  دانتيل 

أيضَا أن املرأة التي ترتدي هذا الفستان 

شكل  على  شعرها  تصفف  أن  من  البد 

كعكة، وترتدي حذاء بكعب واسع.

أصل الفستان 

يعود تاريخ الفستان اإلسباني الى القرن 

السادس عشر، في البداية ارتدته النساء 

الغجريات في األندلس، وأصبح نموذجًا 

األندلسية،  املدن  من  العديد  في  شعبيًا 

بعد ذلك انتقل إلى النساء الالتي يعملن 

عند زيارتنا لبلد ما، فإننا نحب 
التعرف على ثقافته وتقاليده. 
املالبس التي يرتديها الناس، 
وال سيما الفساتني أو املالبس 
التقليدية، فهي بالتأكيد جزء ال 
يتجزأ من حضارة ذلك البلد.

فمن الساري الهندي إلى 
القبعة املخروطية 
الفيتنامية، ترى أن العالم 
مليء بأنواع مختلفة من 
املالبس التقليدية. 

من الساري الهندي إلى الشماغ العربي 

أجمل األلبسة 
التقليدية حول العالم

ترجمة: آالء فائق
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فسيح فسيحعــالــم  عــالــم 



مع املاشية في العام 1847، ثم في القرن 

أصبح  العشرين  وأوائل  عشر  التاسع 

بفستان  سمي  ثم  العليا،  للطبقات  زيًا 

الفالمنكو.

ثوب الكيمونو الياباني

للثقافة  النهائي  الرمز  هو  الكيمونو 

السابع  القرن  من  التقليدية.  اليابانية 

ليكون  الفستان  تطور  فصاعدًا،  عشر 

الرجال والنساء  للباس  الرئيس  العنصر 

الكيمونو  عن  املعروف  من  واألطفال. 

منظره الجميل وألوانه الزاهية، والسيما 

الكيمونو النسائي. هذا اللباس هو عبارة 

طوله  يصل   T حرف  شكل  على  ثوب  عن 

إلى الكاحل وله ياقة وأكمام عريضة.

ال يزال هذا الثوب يحظى بشعبية واسعة 

اليابان،  في  الخاصة  املناسبات  في 

حديثة  تعديالت  مع  الزفاف،  كحفالت 

الزخرفة  البالد،  أنحاء  جميع  في  تظهر 

واضحة  برموز  مهمة،  فيه  السطحية 

حسن  على  يدل  الذي  الكركي،  كطائر 

الحظ والعمرالطويل.

قصة الكيمونو

اليابان  غزت  عشر،  الثامن  القرن  في 

الجميع  جبر 
ُ
وأ أوشيما"،  "أمامي  شعب 

الكيمونو  أثواب  جميع  عن  التخلي  على 

إلى  وتقديمها  بهم  الخاصة  الحريرية 

وتقول  اليابان،  في  الحاكمة  الطبقة 

"أمامي  شعب  إن  اليابانية  األسطورة 

في  الكيمونو  أثواب  أخفى  أوشيما" 

وتحطيم  اليابانيني  إلذالل  الوحل 

فترة  بعد  اكتشفوا  أنهم  إال  كبريائهم، 

أسود  بلون  مصبوغة  باتت  األثواب  أن 

جميل. 

التنورة األسكتلندية

اإلزار، الكلتية، أو التنورة األسكتلندية، 

أسكتلندا  في  الذكور  يرتديه  لباس  هو 

الزي  من  جزء  هو  اليمني.  اإلزار  يشبه 

املتحدة،  اململكة  في  ألسكتلندا  الشعبي 

اإليرلندي  اإلزار  عن  يختلف  وهو 

اإلزار  أن  حيث  الويلزي،  اإلزار  أو 

األسكتلندي أكثر شهرة.

التنورة والثقافة األسكتلندية

 تقاليد ارتداء التنورة ما زالت حية حتى 

املتنافسني  الراقصني  من  هذا،  يومنا 

العبي  إلى  أنيقة  مالبس  يرتدون  الذين 

الغليون بالزي الرسمي، واألهم من ذلك 

الثقيلة"  "املسابقات  في  املشاركني  كله، 

ألنه ال يمكنك رمي جذع شجرة "الكابر" 

بشكل صحيح إذا ما كنت ترتدي التنورة 

األسكتلندية.

لزيارة  األسباب  من  العديد  هناك 

أسكتلندا، من القالع إلى األسقف، لكن 

األفضل من ذلك كله هي التنورة. يعكس 

الترتان )قماش صوفي مقلم( املستخدم 

اسم  األسكتلندية  التنورة  صناعة  في 

في  ولكن  مرتديها،  عائلة  او  عشيرة 

استئجار  يجري  الحديث  العصر 

وبالتالي  اململوكة،  غير  التنورات  غالبية 

واألسلوب  اللون  في  مختلفة  ستجدها 

الرجال  املناسبة. يرتديها كل من  حسب 

والنساء، رغم أن معظم مرتديها هم من 

الرجال، يمكن ارتداء التنورة في حفالت 

وحتى  امليالد،  وأعياد  والزفاف  التخرج 

الفريق  كان  إذا  القدم  كرة  مباريات  في 

األسكتلندي يلعب.

اللباس التايلندي التقليدي 

الذي  لتايلند،  الوطني  الزي  هوأيضًا 

يرتديه أفراد العائلة املالكة في املناسبات 

ثالثة  من  الزي  هذ  يتكون  الرسمية. 

شريط  عن  عبارة  الفانونج،  الـ  أجزاء: 

من القماش ملفوف حول الخصر، وبلوزة 

من  شريط  هو  والساباي   ،Sabaiوالـ  ،

والكتف.  الصدر  على  ملفوف  القماش 

على  بالجواهر  املرصع  الحزام  يساعد 

مكانه،  في  الفستان  تثبيت  في  الخصر 

كنت  إذا  بتاج.  تزويده  أحيانًا  يجري 

في  متاجر  فهناك  بارتدائه،  ترغب 

بانكوك تؤجره اللتقاط الصور.

ملحة تاريخية

واإلناث  الذكور  من  كل  كان  تاريخيًا، 

مئزر  مالبس  يرتدون  التايلنديني 

الخصر  لتغطية   ،chung hang تسمى 

كانت  بينما  الفخذ،  أسفل  منتصف  الى 

النساء يرتدين pha chung ليتدلى أسفل 

الخصر وأسفل الركبة.

أردية  يرتدون  كانوا  النبالء  أن  يذكر 

طويلة  وقبعة  "خروي"  تسمى  حريرية 

لحضور  "لومفوك"  تسمى  مدببة 

بقبول  يسمح  امللكية.  االجتماعات 

الصدور واألقدام العارية كجزء من الزي 

مالحظتها  كذلك  التايلندي،  الرسمي 

املصورة  واملخطوطات  الجداريات  في 

حتى  املبكرة  الفوتوغرافية  والصور 

منتصف القرن الـ19. 

العالمات  كانت  العشرين،  القرن  قبل 

األساسية التي تميز الطبقات التايلندية  

األقمشة  استخدام  هي  املالبس  في 

الزخارف  ذات  والحريرية  القطنية 

من  كال  لكن  املنسوجة،  أو  املطبوعة 

-على  املالكة  العائلة  وأفراد  الناس  عامة 

ملفوفة  مالبس  يرتدون  كانوا  سواء-  حد 

وليست مخيطة.

قلنسوة "كوفي" الفرنسية

غطاء  عن  عبارة  هي  "كوفي"  قلنسوة   

ارتداؤه  يكون  الدانتيل  من  معقد  رأس 

ملنطقة  الشعبية  األزياء  من  كجزء 

بروتاني الفرنسية.

يوميًا،  كوفي  قلنسوة  ارتداء  عدم  رغم 

املهرجانات  في  ارتدائها  باستثناء 

عموم  في  شعبية  ذات  أنها  اال  املحلية، 

فرنسا. والالفت للنظر أن هذا النوع من 

من  أسطوانة  عن  عبارة  هو  القلنسوات 

ى يرتفع أحيانًا حتى يصل 
ّ

الدانتيل املنش

إلى 30-40 سم.

مالبس "الهانبوك" الكورية

يرتديها  التي  املالبس  أن  بالذكر  جدير 

سكان سيول هي ليست مالبس الهانبوك 

التقليدية، بل مالبس الهانبوك الحديثة 

للحياة  مواكبة  لتكون  تعديلها  جرى  التي 

العصرية. 

ارتداء  املعاصرون  الكوريون  يفضل 

في  التقليدية  الهانبوك  مالبس 

كحفالت  فقط،  الخاصة  املناسبات 

األيام  خالل  أما  واألعياد،  الزفاف 

مالبس  بعضهم  فيرتدي  العادية 

تعديلها  جرى  التي  الحديثة  الهانبوك 

مثلما  العصرية،  الحياة  مع  لتتماشى 

واألعمال  املسلسالت  في  نشاهدها 

الدرامية الكورية.

تاريخ "الهانبوك"

الى  الهانبوك  أصل  يرجع 

ثقافة  من  البدوية  املالبس 

سكوثيون في سيبيريا شمال 

تصميم  جرى  وقد  آسيا. 

الحركة،  لتسهيل  الهانبوك 

تستعمل  الخيول  كانت  إذ 

فيها  وتستعمل  البلد  في  كثيرًا 

لتقي  الهواء  تدخل  طبيعية  ألياف 

أخرى  وألياف  الصيف  حرارة  الناس 

تقيهم برودة الشتاء، مع دمج الكثير من 

الزخارف الشامانية فيه.

واأللياف  الحرير  من  الهانبوك  يصنع 

القماش  القنب، ويلون  الطبيعية كألياف 

تعطي  وهي  طبيعية،  أصباغ  باستخدام 

عمقًا وثراًء ال يمكن الحصول عليهما من 

األصباغ االصطناعية.

القبعات الفيتنامية املخروطية

تصادفك  قد  التي  الشائعة  املشاهد  من 

السيدات  هي  فيتنام  الى  سفرك  أثناء 

القبعة  يرتدين  اللواتي  املحليات 

وهن   ال"  "نون  املخروطية  الفيتنامية 

يسرن برشاقة على طول الرصيف.

القبعة وتاريخ زراعة األرز 

لفيتنام،  تقليدي  رمز  هو   La La إن 

التقليدية  األزياء  من  العديد  حال  حاله 

تنحدر  قصة  لديه  البالد،  في  األخرى 

من أسطورة تتعلق بتاريخ زراعة األرز في 

فيتنام.

تذهب القصة إلى 

إحدى  في  أنه 

املرات، أثناء 

ل  هطو

أمطار غزيرة استمرت أسابيع، وأغرقت 

اضطرابات  وأحدثت  واملنازل  األراضي 

إلهة  نزلت  الريفية،  للحياة  مواتية  غير 

على  ترتدي  كانت  السماء.  من  رشيقة 

أربع  من  مصنوعة  عمالقة  قبعة  رأسها 

مخيط  الخيزران  من  كبيرة  أوراق 

كبيرة  القبعة  هذه  كانت  ببعض،  بعضها 

إلى حد أنها كانت تحرس الناس ضد كل 

الغيوم  تبديد  على  قادرة  وكانت  املطر، 

بالعودة  للناس  سمح  ما  واألمطار، 

إلى الحياة الطبيعية.

عن موقعي / رف كايدز 

وكليلة
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اللعبة،  وشؤون  الكروية  مسيرتها  عن 

مرمى  حارسة  مع  الحوار   هذا  لنا  كان 

الزوراء ملى جاسم..  

*متى بدأت ممارستك الكرة؟

نادي  في  كانت  القدم  كرة  مع  بدايتي  ــ 

الصليخ، حينها كان عمري 14 سنة. 

* ومن شجعك على دخول عالم الكرة؟

أكبر  كانوا  جميعهم  والعائلة  والدي  ـ 

الكرة،  عالم  دخولي  في  لي  الداعمني 

ولم  انطالقتي،  بداية  في  معي  وقفوا 

بل  شجعوني،   أبدًا،  بحقي  يقصروا 

العون في دخولي هذا املجال  كانوا نعم 

الصعب الذي نجحت فيه منذ انطالقتي 

األولى.   

*أي األندية لعبت لها؟

مسيرتي  خالل  ناٍد  من  أكثر  _مثلت 

شباك  حماية  كانت  بدايتها  الكروية، 

نادي  وبعده  الصليخ،  نادي  فريق 

بالدي،  لنادي  لعبت  ثم  ومن  الحدود، 

نادي  شباك  لحماية  وقعت  وأخيرًا 

في  وأجدت  الكثير  تعلمت  الزوراء، 

لعبت  التي  األندية  جميع  شباك  حماية 

لها.

عاملي األول

*ملاذا اخترت مركز حراسة املرمى؟

من  جزءًا  أصبحت  املرمى  حراسة  ـ 

والقوة  االحترام  لي  وأضافت  عاملي 

والصبر واإليجابية. 

*متى لعبت للزوراء؟

_مثلت الزوراء املوسم املاضي. 

املحلية..  البطوالت  في  *مشاركاتك 

كيف كانت؟

البطوالت  من  العديد  في  شاركت  ـ 

خالل  مثلتها  التي  الفرق  مع  املحلية 

خاللها  من  قدمت  السابقة،  املواسم 

الكثيرون،  بها  أشاد  رائعة  مستويات 

زاخرة  ستكون  مسيرتي  الله  شاء  وإن 

بالكؤوس مع الزوراء. 

هذه معاناتنا

النساء  *هل هناك صعوبة في ممارسة 

لكرة القدم؟

ـ لم أجد صعوبة في ممارسة كرة القدم، 

بل وجدت راحة كبيرة في ممارستها. 

*فريق تمنيت اللعب له؟

نادي  شباك  حراسة  أتمنى  كنت  ـ 

كل  وسأقدم  حلمي،  وتحقق  الزوراء، 

النوارس،  شباك  لحماية  بوسعي  ما 

الوفي  وجمهوره  كبير،  اسم  فالزوراء 

املباريات،  خالل  لالعبني  كبير  داعم 

في  الجميع  ظن  حسن  عند  وسأكون 

سنخطف  جدارة،  بكل  الشباك  حماية 

شاء  إن  املوسم،  هذا  البطوالت  جميع 

الله.

 *أبرز معاناتكم؟

ــ معاناتنا تكمن في عدم توفر املالعب 

املالعب  تتوفر  أن  نتمنى  كاٍف،  بشكل 

في  االستمرار  أجل  من  بنا  الخاصة 

خوض الوحدات التدريبية اليومية.

دعم النساء

للرياضة  إهمال  هناك  هل  *برايك.. 

النسوية؟

واملراكز  الرياضية  املؤسسات  واقع  ــ 

النسوية  الرياضة  تدير  التي  والنوادي 

وضعف  اإلهمال  يسوده  العراق  في 

والحل  النواحي،  جميع  من  اإلمكانيات 

في  النساء  مشاركة  بدعم  يكمن 

املجتمعي  والتثقيف  والتوعية  الرياضة 

النسوية  الرياضة  عانت  لقد  حولها، 

ونتمنى  السابقة  الفترات  خالل  الكثير 

في املستقبل أن تتوفر املالعب الخاصة 

دعم  عن    
ً
فضال النسوية،  بالفرق 

الساحة  ففي  واملدربني،  الالعبات 

املواهب  من  الكثير  العراقية  الرياضية 

وجود  عدم  بسبب  لكن  الرياضية، 

وهذه  عنها،  املواهب  هذه  تبتعد  الدعم 

-طبعًا- خسارة للرياضة النسوية.

*كيف تقيمني استعداد الزوراء النسوي 

للموسم الكروي؟

الوحدات  يجري  والفريق  فترة  منذ  ـ 

التدريبية تحت إشراف املدرب سامر 

نطمح   ، الوزارة  قاعة  على  سعيد 

هذا  البطوالت  جميع  نخطف  أن 

مجموعة  فريقنا  يضم  إذ  املوسم، 

يمتلكن  اللواتي  الالعبات  من  جيدة 

الكادر  عمل  وقد  الكروية،  املوهبة 

ستراتيجية  وضع  على  التدريبي 

أجل  من  للفريق  ممتازين  وتخطيط 

املباريات  في  مميز  بشكل  الظهور 

الله  شاء  إن  الفريق،  سيخوضها  التي 

جميع  في  نصيبنا  من  الفوز  سيكون 

املباريات التي سوف نلعبها. 

حراســـة المرمـــى جـــزء حراســـة المرمـــى جـــزء 
من عالميمن عالمي  

جاسم: 
لمى

نجمـــة شـــباك النـــوارس 

بغداد / أميرة محسن

من الالعبات املبدعات في مجال كرة القدم، تخصصت منذ دخولها عالم الكرة في 
حراسة املرمى، حتى أصبحت تتقن هذا املركز املهم في كرة القدم، بل أصبحت 
-بمرور الوقت- من حارسات الشباك املهمات، املباريات التي شاركت فيها في 
دوري الكرة النسوي دليل على تألقها، فقد نجحت بتقديم مستوى رائع في تلك 
املباريات، وكانت سببًا رئيسًا في فوز فريقها.. 
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ال  النقاشات  هذه  مثل  أن  والحقيقة 

او  الالعب  لهذا  تفضيلها  في  تستند 

ذاك على أسس رصينة، وهذا ما يجعل 

او  بالصدقية  تتسم  ال  برمتها  العملية 

املهنية.

بيليه  املفاضلة تدور حول  وبالتأكيد فإن 

وماردونا وميسي وكريستيانو رونالدو. 

أجيال مختلفة

الكرة  بشؤون  املعنيني  من  العديد 

بني  تصح  ال  فهي  املقارنة،  يرفضون 

العبني من أجيال مختلفة، ألن كل شيء 

املالعب،  أرضية  من  بداية  مختلف، 

وصوال  وتكتيكاتهم،  باملدربني  ومرورًا 

أصبحت  التي  نفسها  القوانني  الى 

بيليه  زمن  ففي  أكثر.  الالعب  تخدم 

من  الالعب  قدم  ضد  التدخل  كان 

في  يرتكبه  من  يعاقب  وال  متاحًا  الخلف 

أحيان كثيرة، فيما أصبح القانون يمنح 

هذا  ملثل  يتعرض  الذي  لالعب  مخالفة 

التدخل العنيف، مع بطاقة صفراء على 

األغلب ضد الالعب املنافس، وفي بعض 

املخالفة  لقسوة  تبعًا  حمراء،  األحيان 

الالعب  أن   
ً
أوال يعني  وهذا  وهدفها. 

تتيح  أكبر  قانونية  بحماية  يتمتع  أصبح 

له إظهار إبداعاته. وثانيًا فإن املدافعني 

الالعب  قدم   ضد  يتدخلون  ال  أصبحوا 

وثالثًا  البطاقات.  من  خوفًا  الخلف،  من 

فإن قلة اإلصابات تتيح لالعب أن يبقى 

يعني  وهذا  املالعب،  في  أكبر  فترة 

مباريات أكثر وإنجازات أكبر، وأصبحنا 

يستمرون  الالعبني  من  مجموعة  نجد 

وهم  األربعني  سن  يتخطوا  حتى 

املنافسة  مستويات  أعلى  ضمن  يلعبون 

الى سن  البقاء  كإبراهيموفتش، وكذلك 

وميسي  كرونالدو  والثالثني  السابعة 

الذي وصل الى خمسة وثالثني عامًا.

قانون اللعبة
فقد  اللعبة،  قانون  الى  بالنسبة  أما 

أكثر،  الهجومي  اللعب  يخدم  أصبح 

أن  املرمى  لحارس  يسمح  يعد  لم   
ً
فمثال

الزميل،  من  له  تعود  التي  الكرة  يمسك 

يقعون  الحراس  يجعل  بالتأكيد  وهذا 

القانون  هذا  إن  ثم  أكثر،  أخطاء  في 

مهم  عامل  وهو  الوقت،  إهدار  من  قلل 

اللعب  وتيرة  أصبحت  إذ   للمهاجمني، 

أكثر  فرص  خلق  يعني  وهذا  أسرع، 

في  أكثر  أهدافًا  نرى  لذلك  للتسجيل. 

الوقت الحالي، وحتى قانون التسلل بات 

يقف مع املهاجم حاليًا أكثر من املدافع، 

كان  اذا  للمهاجم  األفضلية  يعطي  فهو 

يقف على خط واحد  مع آخر مدافع.

 الغذاء والتقنيات

التقنيات الحديثة التي دخلت الى عملية 

مستويات  تطوير  في  أسهمت  التدريب 

قبل  موجودا  يكن  لم  وهذا  الالعبني، 

60عامًا، أيام بيليه وحتى أيام ماردونا.. 

ووجود  وكميته  الغذاء  لنوعية  أن  كما 

الرياضية  التغذية  في  اختصاصيني 

الكبير  لكل فريق، بل ولكل العب، الدور 

ال  متكامل  رياضي  جسد  بناء  عملية  في 

املباريات  يتأثر بكثرة االلتحامات وعدد 

موسم،  كل  في  الالعب  يخوضها  التي 

ثم إن عمليات االستشفاء من اإلصابات 

وجود  بفعل  وتطورت  تمامًا  اختلفت 

سواء  اإلصابات،  أدق  في  متخصصني 

الركبة  أو   العضالت  إصابات  أكانت 

في  الفت  بشكل  أسهم  وهذا  الكاحل،  أو 

كما  املالعب.  الى  الالعب  عودة  سرعة 

أن وجود وسائل النقل الحديثة أسهم في 

تفوق العبي األجيال الحالية عن األجيال 

منتخب  أن  تتصوروا  أن  ولكم  السابقة. 

في  العالم  كأس  في  يشارك  لم  أملانيا 

األورغواي لعدم وجود طائرات تصل الى 

هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، 

األورغواي  منتخب  على  ينطبق  والحال 

لقبه  عن  الدفاع  من  يتمكن  لم  الذي 

قدرته  عدم  بسبب  العالم  لكأس  كبطل 

أقيمت  حيث  ايطاليا  الى  السفر  على 

النسخة الثانية من البطولة.

لغة األرقام املختفية
األرقام  الى  باالحتكام  يطالب  البعض 

أنها  أسلفنا  التي  املفاضلة  عملية  في 

تكاد تنحصر بني بيليه وماردونا وميسي 

اليسعنا  أيضا  وهنا  وكريستيانو، 

لالعبي  الكامل  األرشيف  نجد  أن 

الستينيات والسبعينيات، بل وحتى جيل 

الثمانينيات.. فلم يكن النقل التلفزيوني 

لم  املباريات  من  كثيرًا  إن  بل  متاحًا 

تسجل تلفزيونيًا، سواء في بطوالت كأس 

العالم أو الدوريات في أوروبا والبرازيل 

حاليًا  اإلعالم  نجد  فيما  واألرجنتني. 

والكاميرات  وكبيرة،  صغيرة  كل  يوثق 

ملرات  لك  وتوضح  املالعب  في  تنتشر 

عدة مايدور من أحداث.

هذه  في  يتفوق  بيليه  فإن  ذلك،  ورغم   

أكثر من سجل أهدافًا في  الناحية ألنه 

كرة القدم، إذ تخطى حاجز  )1200( 

الذي  الوحيد  الالعب  أيضا  وهو  هدف 

العالم  حصل مع فريقه على لقب كأس 

ثالث مرات.  

تصويت  باعتماد  يطالب  اآلخر  البعض 

الجماهير، وهذا أيضا ال يمكن أن يكون 

منصفًا، فليس هناك –حاليًا- الكثير من 

األجيال التي تابعت بيليه وماردونا.. في 

الوقت الذي يحظى به كريستيانو  بـ400 

مليون متابع على منصة تويتر، وهو أكثر 

إنسان يحظى بمتابعة على هذه املنصة، 

فهل من العدل أن نعتمد هذا املعيار؟  

 2000 عام  جرت  حادثة  نذكر  أن  بقي 

القرن  العب  يختار  أن  الفيفا  أراد  حني 

بني  الجائزة  وانحصرت  العشرين، 

بيليه وماردونا. وفي ذلك الوقت لم يكن 

فيما  البرازيل،  في  انتشر  قد  اإلنترنت 

كانت مدن أوروبا تحظى بخدمة ممتازة 

لإلنترنت، وكان من الصعب على سكان 

البرازيل أن يصوتوا، بينما لجأ ماردونا 

مدينة  في  العريضة  جماهيره  الى 

نابولي اإليطالية التي تعشقه، حتى أنها 

حساب  على  األرجنتني  تشجع  وقفت 

تقابال في كأس  منتخب بالدها عندما 

التصويت  جاء  وطبعًا   ،1990 العالم 

قبل  هدد  الذي  ماردونا  لصالح  كاسحًا 

القاعة  من  سينسحب  بأنه  الفيفا  ذلك 

بيليه،  الى  القرن  العب  لقب  أعطي  إذا 

عندها أعطيت الجائزة ملاردونا.

الدولي  االتحاد  يرِض  لم  ذلك  لكن 

واملدربني   والصحفيني  والنقاد 

فنظموا  الحفل،  قاعة  في  الحاضرين 

باعتبار  بينهم  استفتاء  الفور  على 

املفاضلة  على  واألقدر  اللعبة  أهل  أنهم 

واالختيار، فكان هناك شبه إجماع على 

أن بيليه هو األفضل في ذلك القرن.. 

 ،
ً
خالصة القول إن لكل زمن دولة ورجاال

وماردونا  فترته  في  األفضل  هو  فبيليه 

السباق  ويبقى  زمانه،  في  األفضل  هو 

بني كريستيانو رونالدو وميسي مفتوحًا 

منهما  كل  يقرر  الذي  الوقت  يأتي  حتى 

االاعتزال.

يمكن تحديد أفضل 
العب في تاريخ 

الكرة؟ 

هل

جدل ال ينتهي  ونقاش لن يتوقف بشأن الالعب األفضل في 
التاريخ. صحيح أن األمر ينحصر بني ثالثة أو أربعة العبني على 
مر العصور، لكن الجدل والنقاش مستمران ومتواصالن، وفي كل 
مرة يظهر العب مميز فيعود الجدل من جديد، وهو ال يقتصر 
على الجماهير، بل إن هناك من املدربني والالعبني واإلعالميني 
ينخرطون فيه.

عالء عبد هللا
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التركية،  إسطنبول  مدينة  في  اختتمت 

الكك  بلعبة  العالم  أندية  بطولة  مؤخرًا، 

بمشاركة  السابقة،  بنسختها  بوكسنغ 

شارك  وقد  دولة.   43 من  العب   3200

الحدود،  هي  أندية  بثمانية  العراق 

والصحة،  الدين،  وصالح  والحسنني، 

ونادي  والكوفة،  الجنوب،  وغاز  وسامراء، 

السالم.

نتائج  تحقيق  في  العراق  أبطال  ونجح   

إذ  الكبير،  العاملي  التجمع  هذا  في  جيدة 

ثالث  ونالوا  وسامًا،  عشر  أحد  خطفوا 

ميداليات ذهبيات وفضيتني وستة أوسمة 

الالعبني  طريق  عن  وذلك  نحاسية، 

امليدالية  نال  الذي  الخالق  عبد  إسماعيل 

ميداليتني  على  ياسني  وعامر  الذهبية، 

نظامني  في  مشاركته  خالل  من  ذهبيتني 

امليدالية  فحقق  صباح  يوسف  أما  للعبة، 

مجبل  محمد  علي  حصد  فيما  الفضية، 

امليدالية الفضية أيضًا، وكانت امليداليات 

البرونزية من نصيب الالعبني صالح علي 

رحيم،  علي  من  وكل  بميداليتني،  أحمد 

ومعروف  محمد،  وحسني  ليث،  ومؤمل 

صالح الدين، بميدالية واحدة.

نجاح بامتياز
املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  وأكد 

أن  الواسطي  قاسم  بوكسنغ  بالكك 

الكك  بلعبة  العراقية  األندية  "مشاركة 

شيء  الدولية  املحافل  أكبر  في  بوكسنغ 

األندية  قوة  من  وبالرغم  ومفرح،  رائع 

العاملية املشاركة، لكن أبطال العراق قالوا 

كسبوها  التي  النزاالت  خالل  من  كلمتهم 

صدورهم  طرزت  فقد  وإصرار،  بعزيمة 

األوسمة التي استحقوها عن جدارة."

األندية  "العبي  أن  الى  الواسطي  وأشار 

انتباه  لفتت  مستويات  قدموا  العراقية 

الجميع،" مبينًا أنه حضر اجتماع االتحاد 

الدولي للعبة والتقى رئيسه الذي أكد على 

دعم العراق، مشيرًا الى أنه سيقوم بزيارة 

الى بغداد بصحبة نائبه السيد أسنب الند 

قريبًا، كما بني أنه عقد اجتماعات عدة مع 

رؤساء اتحادات الهند وأوزبكستان وكوريا 

بشأن إقامة بطولة غرب آسيا املفتوحة في 

املشاركة  على  الجميع  وافق  وقد  العراق، 

في البطولة التي سيحدد موعدها قريبًا.

وعن مشاركة األندية العربية في البطولة 

العربية  لألندية  العراق  سيقيمها  التي 

على  أيضًا  الجميع  وافق  السليمانية،  في 

سنقيم  السنة  هذه  في  أننا  أي  املشاركة، 

آسيا  غرب  ألندية  إحداهما  بطولتني 

إنجازًا  يعد  ما  العربية،  لألندية  واألخرى 

تستعيد  بدأت  التي  لرياضتنا  مميزًا 

عافيتها.  

عزيمة وإصرار
حسني  املركزي  االتحاد  عضو  وتحدث 

التي  الرائعة  النتائج  عن  املسعودي 

العراقية  بوكسنغ  الكك  لرياضة  تحققت 

بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد 

اللعبة املتمثل برئيس االتحاد اللواء قاسم 

للعبة  يعيد  أن  استطاع  الذي  الواسطي، 

واضح  والدليل  أمجادها،  الى  أمجادها 

في بطولة العالم بإسطنبول

أبطال الكك بوكسنغ 
يعودون محملين بالذهب

للعراق  تحققت  التي  الكبيرة  النتائج  في 

حصل  التي  األخيرة  العرب  بطولة  في 

فيها على املركز االول، كما خطف العراق 

19 وسامًا ملونًا في بطولة آسيا األخيرة، 

لرياضة  الجديد  اإلنجاز  هذا  الى  إضافة 

الكك بوكسنغ.

وأكد أن اللعبة تسير وفق ما خطط له من 

قبل االتحاد، والقادم -إن شاء الله- سيكون 

والعزيمة  الخبرة  خالل  من  بكثير  أفضل 

يحصدون  أبطالنا  جعلت  التي  واإلصرار 

املراكز األولى في أقوى البطوالت العاملية.  

إنجاز مشرف
الوطني  املنتخب  مدرب  قال  ذلك،  إلى 

للجهود  "نتيجة  كريم:   أحمد  العراقي 

بطولة  في  الفعالة  واملشاركة  الجبارة 

التي  بوكسنغ  الكك  لرياضات  العالم 

مكللني  العبونا  عاد  تركيا،  في  أقيمت 

لقد  العاملي،  املستوى  على  كبير  بإنجاز 

لألندية  قويًا  وندًا  منافسة  أنديتنا  كانت 

الى  يعود  والتألق  التميز  هذا  كل  العاملية، 

اإلعداد الجيد لالعبني وملا بذلوه وأظهروه 

وإخالصهم  التدريب  بوحدات  التزام  من 

وشعورهم  النظير،  املنقطع  وتفانيهم 

العالي باملسؤولية، مع اإلشراف واالهتمام 

املركزي  االتحاد  قبل  من  الكبيرين 

لرياضات الكك بوكسنك."

العليا  لإلدارة  الكبير  شكره  كريم  وقدم 

برئيسها  املتمثلة  بوكسنغ،  الكك  التحاد 

العبي  والى  الواسطي،  قاسم  اللواء 

منتخبنا واألندية األبطال، على ما حققوه 

وطنهم  اسم  لرفع  مشرف  إنجاز  من 

رغم  الدولية،  البطوالت  في  عاليًا  ورايته 

كل املعوقات واملطبات والظروف الصعبة. 

مؤكدًا أن "العبي العراق لم يدخروا جهدًا 

أعباء  وتحمل  العقبات  تجاوز  أجل  من 

إال  يسعني  ال  القاسي،  واإلعداد  التدريب 

أن أحييهم وافتخر بهم، متمنيًا لهم دوام 

والسعادة  املستمر  والتفوق  اإلنجازات 

والتقدم في حياتهم."

أخطاء تحكيمية
من جانبه، أشار مدرب املنتخب الوطني 

كانت  "البطولة  أن  الى  املحمداوي  مالك 

صعبة جدًا، نتيجة مشاركة أبطال العالم 

باللعبة، إال أن نجوم أندية العراق قدموا 

أمام  قويًا  ندًا  كانوا  بل  يكون،  ما  أروع 

أن  أبطالنا  استطاع  فقد  العالم،  أبطال 

أن  كادوا  بل  امللونة،  األوسمة  يحرزوا 

لوال  وسامًا   11 من  أكثر  على  يحصلوا 

الحكام،  بعض  فيها  وقع  التي  األخطاء 

الذهب،  حصد  من  أبطالنا  منعت  التي 

التنظيم  حيث  من  جيدة  كانت  فالبطولة 

نفتقر  أننا  والسيما  الكبيرة،  والقاعات 

ملثل هذه القاعات، ونتمنى أن تكون لدينا 

من  بوكسنغ  الكك  بلعبة  خاصة  قاعات 

 عن إقامة البطوالت 
ً
أجل التدريب، فضال

العربية واآلسيوية."     

اللجنة التحكيمية ظلمتني
أما نجم املنتخب الوطني العراقي حسني 

لألندية،  العالم  "بطولة  إن  فقال:  سامي 

من  جيدة  كانت  تركيا  في  اقيمت  التي 

كذلك  تكن  لم  لكنها  التنظيم،  ناحية 

اللجنة  ألن  وذلك  التحكيم،  جهة  من 

التحكيمية كانت قراراتها ملصلحة العبي 

البلد املنظم للبطولة."

الالعب  مع  نزالي  "خضت  وأضاف: 

نهاية  حتى  عليه  متقدمًا  وكنت  التركي 

جولة  إال   
َّ

تتبق ولم   0  /  2 الثانية  الجولة 

ونتيجة،  لعبًا  عليه  متقدم  وأنا  واحدة 

 فنيًا 
ً
غير أن الالعب التركي ارتكب خطأ

متعمدًا يعاقب عليه قانون اللعبة، إذ قام 

بضربي )بعكسه( على األنف، وهو خطأ 

ال جدال فيه، واستوجبت الحالة استدعاء 

في  عملية  لي  أجرت  التي  الطبيبة 

األنف، لكن لجنة التحكيم اتخذت قرارًا 

تقدمي  برغم  النزال  وإنهاء  بخسارتي 

الالعب  معاقبة  من   
ً
بدال منافسي،  على 

التركي، ما جعلني أحزن كثيرًا ألني كنت 

أستحق الفوز."

وأوضح حسني "قدمنا اعتراضًا، وعندما 

شوهدت الحالة من قبل اللجنة مرة أخرى 

عبر التصوير تبني أن الالعب التركي كان 

همشت  التحكيمية  اللجنة  لكن  مخطئًا، 

وقررت  يحدث،  لم  شيئًا  وكأن  املوضوع، 

معرفتهم  رغم  التركي  الالعب  فوز 

الكاملة بتفوقي، بل إن الكثير من العبينا 

حوربوا من قبل حكام البطولة من خالل 

قراراتهم غير الصحيحة تجاه العبينا."

بغداد / أحمد رحيم نعمة
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تشوهات ومخاطر صحية 
تهدد الحياة

بهذه املواد.

الطب ليس دورة تدريبة

تؤكد الدكتورة ياسمني ناصر، اختصاصية 

نحو  على  الوجه  "حقن   
ّ

أن وتوليد:   نسائية 

ومدربًا  ماهرًا  جراحًا  ب 
ّ
يتطل صحيح 

على  البوتوكس  إجراء  وبالتالي  جيدًا، 

ليس  أخرى   اختصاصات  من  طبيب  يد 

ال  ملن  بالنسبة  كذلك  الصحيحة،  بالفكرة 

عالقة لهم بالطب،  فهم ال يعرفون تشريح 

بكل  فهم  فيه،  التعبير  وعضالت  الوجه 

املادي،  الربح  تحقيق  إلى  يسعون  بساطة 

فيخضعون لدورة تدريبة قد تستغرق بضعة 

أيام ويباشرون بعدها بحقن املرضى، لكن 

حقن  كيفية  تعلم  مجرد  من  أكبر  األمر 

على  املنتج  حقن  جرى  ما  فإذا  اإلبرة، 

 وتحرك املنتج، 
ً
مقربة من مقلة العني مثال

فإنه قد يؤثر على العضالت الصغيرة التي 

املدار  داخل  العني  مقلة  تركيز  في  تتحكم 

ت."
ّ

العظمي، بل وقد يسبب العمى املؤق

مع  الجسم  تفاعل  "عدم  أن  وأوضحت   

مختلفة،  مشاكل  أيضًا  يسبب  الفيلر 

رخيصة،  فيلر  أنواع  حقن  عند  والسيما 

مناطق  في  وتحجرًا  قطعًا  تسبب  قد  فهي 

مع  كدمات  "حدوث  أن  إلى  الفتة  الحقن." 

حقن الفيلر في األوعية الدموية في أماكن 

معينة في الوجه وظهور كدمات زرقاء، قد 

تصل الى أمراض خطيرة، فالبد أن يكون 

الطبيب دارسًا ألماكن األوعية الدموية في 

الوجه حتى ال تحدث كوارث كبيرة."

دخالء.. ولكن

فاروق  غسان  الطبيب  يقول  ذلك،  إلى 

الحوري، وهو طبيب متخصص باألمراض 

نوع  يفرزها  مادة  هي  "البوتوكس  الجلدية: 

تصنيعها  يجري  السامة،  البكتريا  من 

تعالج  فهي  وتجميلية،  عالجية  ألغراض 

من  األعلى  الثلث  في  الحركية  التجاعيد 

نوبات  لتخفيف  تستخدم  كذلك  الوجه. 

فرط  عالج  وأيضًا  النصفي  الصداع 

التعرق. أما الفيلر فهي مادة مالئة تستخدم 

تقدم  نتيجة  الحجم  في  الفقدان  لتعويض 

العمر، أو فقدان الوزن، أو لزيادة الحجم، 

قبل  من  اال  حقنها  يجوز  ال  تأكيد  وبكل 

وهي  رسميًا،  ومرخص  مختص  طبيب 

األمراض  طبيب  اختصاص  من  حصرًا 

الجلدية وطبيب الجراحة التقويمية.

وفي السنوات األخيرة تفاقم عمل الدخالء 

مقولة  ولي  الطبي،  التجميل  مجال  في 

تختصر الحال بعنوان )التجميل مهنة من 

ال مهنة له(."

نقدم،  ومازلنا  "قدمنا،  الحوري:  يضيف 

اختصاص  من  للتأكد  للناس  النصيحة 

تداخل  أي  على  اإلقدام  قبل  الطبيب 

الطبيب  تجميلي،  غير  او  تجميلي  طبي 

املختص يحرص دائمًا على سالمة الزبون 

او  املضاعفات  تالفي  على  قادرًا  ويكون 

ننصح  لذلك  حدوثها،  حال  في  عالجها 

طبيب  صفة  منتحلي  عن  باالبتعاد  دائمًا 

التجميل."

تجارة دون حساب

زهير،  هند  الدكتورة  عللت  جانبها،  من 

فوضى  من  يجري  ما  جلدية،  اختصاصية 

"املراكز  إن  بقولها:  الظاهرة  هذه  وانتشار 

مع  تتعامل  بدأت  التجميلية  والعيادات 

املرضى كزبائن فقط، وهنا الكارثة، ألنها 

تجارة وبيع وشراء وعدم الخضوع للمعايير 

واالختصاص  واإلنسانية  العلمية  الطبية 

حدثت،  الكوارث  من  والكثير  الدقيق، 

غير  تجميل  مراكز  في  تحدث،  زالت  وما 

بل  مختصون،  أطباء  فيها  ليس  مرخصة 

صة شعر 
َ

عامالت حالقة يتدربن! وكأنها ق

او تغيير تسريحة! وبصراحة اللوم هنا على 

من  التأكد  دون  املراكز  هذه  الى  يتجه  من 

حتى  او  عاملة  وليس  مختص  طبيب  وجود 

طبيبًا مختصًا. 

املرخصة  غير  املراكز  فإن  ولألسف   

رادع  بدون  تحقن  التي  والصالونات 

قانوني  اجراء  اي  وبدون  وبكثرة،  منتشرة 

ضدهم، وتأتينا منهم يوميًا مشاكل كبيرة 

وإخفاقات في عالج املراجعني ما أنزل الله 

بها من سلطان." 

ضحايا وأنني

أنسام علي، واحدة ممن عانني من عمليات 

عن  "لشبكة"  لـ  تحدثت  الفاشلة،   الحقن 

تجربتها إذ تقول: 

"كنت قد أجريت منذ مدة عملية حقن فيلر 

لوجهي في منطقة الخد، وبعد فترة سافرت 

مركز  الى  للذهاب  فاضطررت  طبيبتي 

الذاتية،  بالشحوم  وجهي  لحقن  تجميلي 

الجسم  من  تستخرج  التي  )الشحوم 

الوجه(، وقد  وتجري تصفيتها لتحقن في 

على  لوجهي  شديدة  مضاعفات  حصلت 

شكل تليفات بسبب الحقن، كذلك تفاعلت 

أمور  عنها  نتجت  الفيلر  مادة  مع  الشحوم 

ألخذ  اضطررت  هذا  وبسبب  خطيرة. 

فالطبيب  كثيف،  وعالج  عضلية  حقن 

الشحوم  حقن  يمكن  ال  بأنه  ينصحني  لم 

ألخضع  بالفيلر،  محقونا  كان  إذا  للوجه 

بخير  وأنا  طويلة،  عالج  فترة  الى  بعدها 

أثرت  عصيبة  بفترة  مررت  لكني  حاليًا، 

حينها  أستطيع  ولم  النفسية  حالتي  على 

الخروج من املنزل لفترة طويلة." 

أيضًا  معاناتها  قصة  فاضل  سرى  وتحكي 

قبل  للتجميل،  مركز  إلى  "توجهت  فتقول:  

ألقوم  تقريبًا،  واحد  بشهر  زفافي  حفل 

بعملية حقن فيلر تحت العني لكي أكون أكثر 

 في حفل الزفاف، إال أنني تعرضت 
ً
جماال

الى شلل األعصاب القريبة من عيني، كما 

لذا  األنسجة،  بعض  في  النسداد  تعرضت 

أصبت بحالة صدمة شديدة وعمًى مؤقت، 

لن أنسى أبدًا ما حدث لي، إذ أنني دخلت 

عمليات  من  وسلسلة  كبيرة  خطر  مرحلة 

وتضررت  زواجي،  وتأجل  لعيني،  اإلنقاذ 

 من شهر عسل وحياة 
ً
نفسيًا وجسديًا بدال

جديدة كانت في انتظاري."

من املؤسف أن العديد من بناتنا مراجعات 

التجميل،  عمليات  تمارس  التي  العيادات، 

 للنصائح التي يقدمها األطباء، 
ً
ال يعرن باال

فقدن  كثيرات  وخيمة،  النتائج  فتكون 

الى  تعرضن  من  هناك  أن  كما  حياتهن، 

تشوهات ال يمكن عالجها بسهولة.

 بمشارط  بمشارط 
أطباء"مزأطباء"مز  يفين"يفين"

تصوري وأنت في زيارة لطبيبتك 
النسائية، واذا بلوحة على جدار عيادتها 
تقدم لك عروضًا عن حقنها للبوتوكس 
او الفيلر أو إجراء عملية تجميل 
لتصغير األنف ونفخ الشفتني، أو حينما 
تذهبني الى طبيب األسنان، واذا بعروض 
أخرى عن  "إزالة الخطوط الرقيقة 
الناجمة عن الضحك الى األبد"! 

 تجميل تجميل

ميساء فاضل

بعيدين  هم  ممن  ذلك  يتعدى  ما  واألدهى 

الحالقة"  "صالونات  في  الطب  عن   
ً
أصال

بعمليات  القيام  على  أيضًا  وإقدامهم 

الحقن بالفيلر والبوتوكس وغيرها..!

التي  العيادات  بني  تجولت  الشبكة"  "مجلة 

أطباء  بال  هذه  الحقن  علميات  تجري  

انتشارها  سبب  عن  للبحث  اختصاص، 

دون رقابة أو حسيب؟

 تجاهل ومخاطر

مراكز  انتشار  خطورة  مدى  عن  أسئلة 

الطب،  عن  بعيدة  تجميل  وصالونات 

توجهنا بها الى وزارة الصحة متمثلة بمدير 

إعالمها.. إال أنه رفض إبداء رأي أو تصريح 

بشأن هذه الظاهرة الخطرة..! لذا ما كان 

منا إال االستفسار من أطباء اختصاصيني، 

حاالت  مع  والتحدث  اختصاصيني،  وغير 

من  وعبثية  مجانية  مخاطر  من  عانت 

واملراجعني  املراجعات  حقن  استخدام 



شعور  دائمًا  يرافقها  العاملة  املرأة 

بالذنب تجاه أبنائها، مهما كانت ملتزمة 

نظرة  مع  السيما  مقصرة،  وغير  معهم 

الوقت،  طوال  لها  الجارحة  املجتمع 

واالتهام املستمر لها بالتقصير.

 نرمني ساجد )34 عامًا(، ممرضة في 

"تزوجت  تقول:   الهيثم،  ابن  مستشفى 

منذ سبعة أعوام ولدي طفالن، لم أتمكن 

يومًا من إهمالهما، إذ كنت دائمًا أضغط 

العناية  إعطائهما  أجل  من  نفسي  على 

املطلوب  الدعم   
َ

أتلق لم  لكني  الالزمة، 

أتعرض  كنت  بل  وأهلي،  محيطي  من 

الى أقسى أنواع االنتقاد، على الرغم من 

كون  عن  الكالم،  أن  إال  تقصيري،  عدم 

كان  عنهما،  ابتعادي  من  يعانيان  طفلّي 

أنني  أؤكد  أن  أستطيع  لكني  يالزمني، 

فهما  االدعاءات،  هذه  تفنيد  استطعت 

بالذكاء  أقرانهما  على  يتفوقان  اليوم 

والسلوك الحسن."

الشعور باالستقرار والراحة

وتشير نرمني الى أنها اعتادت على ترك 

لكنها  العمل،  أثناء  والدتها  مع  ولديها 

تحرص على تخصيص وقت نوعي لهما، 

النوم  قبل  ساعة  معهما  تجلس  فهي 

سبع  جلوسنا  من  أفضل  وبفائدة،  بحب 

ساعات غير نافعة.. كما تقول.

إيقاظ  على  احرص  "أنا  وتضيف: 

وابتسامة،  جيد  بمزاج  صباحًا  ولدّي 

شعورًا  إعطائهما  أجل  من  بهما  واعتني 

يشعر  فالطفل  والحب،  باالستقرار 

املشاعر  ويتلمس  الصادق،  باإلحساس 

بسهولة، ما ينعكس على تربيته ونشأته ".

تركت وظيفتي 

أن  عامًا(   27( الله  عبد  تقوى  تعتقد 

أكبر  العاملة  األم  تبذله  الذي  الجهد 

تتطلب  كهذه  مسؤولية  وأن  سواه،  من 

تضحية بالغة، غالبًا ما تأتي على حساب 

-قبل  تزوجت  "عندما  مؤكدة:  األطفال، 

في  بسيطة  موظفة  كنت  سنوات-  ثالث 

إنجاب  بعد  لكنني  اتصاالت،  شركة 

واجبي  من  أن  رأيت  األولى،  طفلتي 

غيرها،  من  أكثر  لها  وقت  تخصيص 

العمل  أن  أظن  وال  أولوياتي،  أولى  فهي 

او الوظيفة شيء يوازي أهمية أن تتربى 

ناظري،  وأمام  مني  بالقرب  ابنتي 

وفضلت  عنها،  االبتعاد  استطع  فلم 

االستقالة، وأنا اآلن ربة منزل وال انزعج 

العمل  أن  أقول  ال  طبعا  أبدًا،  ذلك  من 

أم  لكل  أن  أعتقد  لكنني  يستحق،  ال  أمر 

نمتلك  جميعا  ولسنًا  الخاصة،  قدراتها 

نفس الطاقة واإلمكانية، وقضية املوازنة 

بني العمل ورعاية األوالد قدرة ال تمتلكها 

اال املرأة التي تمتلك دعمًا ومساندة من 

اآلخرين." 

 املرأة املنظمة 

املرأة  هي  ليست  الناجحة  املرأة  "إن 

املنظمة،  املرأة  هي  إنما  فقط،  العاملة 

حسب  وقتها"،  تدير  كيف  تعرف  التي 

عامًا(،   42( حميد  فرح  السيدة  رأي 

التدريس  في  وظيفتها  مع  وتجربتها 

عامًا،  عشر  أربعة  ملدة  أطفالها  وتربية 

طفل  لديها  التي  "املوظفة  إن  مؤكدة: 

على  لنتفق  وأصعب،   أكبر  مسؤوليتها 

مسألة مهمة، هي أن راحة املرء تكمن في 

للمرأة  أحب  شيء  وال  يحبه،  الذي  عمله 

بالزهو  وشعورها  ذاتها  تحقيق  من 

املهني، ما ينعكس على حالتها النفسية، 

تربيتها  أسلوب  في  ستظهر  حتما  التي 

ألبنائها، فأنا ال يمكن أن أكون أمًا ناجحة 

يرافق  وبالتأكيد  أمًا سعيدة،  أكن  لم  إن 

إذ  واملهام،  للوقت  صحيح  تنظيم  ذلك 

بنفسي  لالعتناء  فرصة  نفسي  أمنح 

كمدرسة  عملي  مع  وأطفالي،  ومنزلي 

دون  جانب  في  أقصر  يجعلني  ال  بشكل 

مثالية،  أمًا  أنني  أقصد  وال  اآلخر، 

في  صباحًا  أنا  املثال،  سبيل  وعلى  لكن، 

أرتب  منزلي،  في  الظهر  وبعد  دوامي، 

باألوالد  وأعتني  الطعام  وأطهو  املنزل 

وأتسوق  بزوجي  أعتني  ثم  لهم،  وأذاكر 

التالي..  لليوم  وأحضر  األصدقاء  وأزور 

وهكذا، كما أنه من املهم أن أشير الى أنه 

املنزل، ألن  الى  العمل  واقع  نقل  ال يجوز 

عالقة  على  سلبية  أضرارًا  يسبب  ذلك 

في  العمل  فمشكالت  بأطفالها،  األم 

العمل، وظروف املنزل في املنزل ".

 األم العاملة 

جليل  ولي  االجتماعي   الباحث  يؤكد 

تجابه  تحديات  "هناك  أن  الخفاجي 

واملجتمع،  البيت  داخل  العاملة  األم 

منها طبيعة الزوج، إذا كان غير متعاون 

بالتصرف  لها  يسمح  ال  أو  شكاك،  أو 

والتقاليد  العادات  كذلك  بأموالها، 

والسيما  الخروج،  من  املرأة  تمنع  التي 

النوع،  هذا  من  الزوج  عائلة  كانت  إذا 

وطبيعة عملها إذا كان شاقًا وال يتناسب 

وظروفها." مضيفًا: "العمل -أحيانًا- يؤثر 

األم  توفق  لم  إذا  الطفل،  تنشئة  على 

أو  الطفل،  ومتطلبات  العمل  بني  وتوازن 

أن تكون غائبة عن أطفالها فترة طويلة، 

فذلك سوف يؤثر على الجانب العاطفي 

والعاطفي،  النفسي  نموه  وعلى  للطفل 

إليها  التي تنتمي  كما أن لطبيعة األسرة 

األم العاملة األثر الكبير في نجاح عملها 

متفهمة  العائلة  كانت  فإذا  وأسرتها، 

الصعاب  كل  تذلل  سوف  املرأة،  لعمل 

فيما  التعاون  يسود  وسوف  أمامها، 

فستعاني  العكس  حصل  إذا  أما  بينهم، 

".
ً
من ذلك، وربما تترك العمل مستقبال

طفل مسؤول 

لألم،  بالنسبة  األوالد  من  أهم  شيء  ال 

املؤكد  ومن  األول،  وجودها  سر  فهم 

األم  دور  تغييب  بإمكانه  شيء  ال  أن 

فقد  أبنائها،  ذهنية  إنضاج  في  العاملة 

املرأة  أوالد  أن  النفسية  التجارب  أكدت 

العاملة غالبًا ما يخرجون منظمني أكثر 

باملسؤولية  شعور  ولديهم  سواهم،  من 

يقدرون  كيف  ويعرفون  واالستقاللية، 

واألرزاق  النعم  ويحترمون  اآلخر، 

من  أكثر  أنفسهم  على  ويعتمدون 

أقرانهم.

تحقيق التوازن بني عمل األم ورعاية أطفالها وأسرتها، هو بال شك معادلة صعبة، وتتطلب 
جهدًا مضاعفًا وقدرة عالية على الثبات وتنظيم الوقت وإنجاز املهام املتعلقة بتربية 

األوالد والعمل، دون التقصير في أي منهما، والسيما أن األمهات يمثلن الدعامة األساسية 
لألسرة. ترى كيف توازن األم بني املهمتني؟ وماهي التحديات التي تواجهها؟

تحديات تواجه تحديات تواجه 
األمهات العامالت                  األمهات العامالت                  

نور الالمي                       
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االظافر  تحمله  انوثتك  من  كبير  جزء 

بعض  استخدام  يمكنك  لذا  سجرها 

األلوان املميزة التي تناسب لون بشرتك 

وتعطي إطاللتك مظهرًا أنيقًا وجذابًا.. 

األظافر  تعطي  وناعمة  هادئة  ألوان 

األلوان  منها  وملاعًا..  طبيعيًا  مظهرًا 

ودرجات  الفاتحة  والترابية  الزهرية 

األزرق الفاتح. 

أما إذا كنت تبحثني عن ألوان وموديالت 

أكثر جرأة، فيمكنك تطبيق جل األظافر 

الذي  الصناعية،  األظافر  أكريليك  أو 

ألوان  وهناك  بسهولة.  إزالته  يمكنك 

واملربع  املدبب  منها  مختلفة،  وموديالت 

واملزين بالحلي واملجوهرات التي تناسب 

واملناسبات  الزفاف  وحفالت  السهرات 

املختلفة. 

لربيع  الرائجة  األلوان  جانب  إلى 

اللماع  األحمر  اللون  يبرز   2022 وصيف 

الكالسيكي الذي يعطي األظافر مظهرًا 

 وجذابًا وأكثر جرأة.
ً
جميال

تزل  لم  التي  واملوديالت  األلوان  ومن 

الفرنسي  املناكير  وجميلة  رائجة 

أجمل  من  يعتبر  الذي  فرنش(  )مناكير 

لجميع  مناسب  فهو  األشكال،  وأرقى 

أنواع البشرة ويليق ألي ملبس، ومناسب 

ملختلف أنواع املناسبات والسهرات. 

هو  االختيار  فإن   2022 وصيف  ولربيع   

من  مايزال  الذي  )املدرج(  األومبريه 

املوديالت الرائجة لهذا املوسم وهو لون 

مفعم بالحيوية. 

ألظافر تناسب 
إطاللتك

ألوان ساحرةألوان ساحرة
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ماسك الكاكاو واللبن للمعة وجه فورية

كل  أمنية  هي  ونظافتها  البشرة  ملعة 

املطحون  الكاكاو  مزيج  أن  علمًا  امرأة، 

والسكر يعطي إضاءة للوجه فورًا بتكلفة 

وفركه  طبيعي،  منتج  ألنه  جدًا،  بسيطة 

على الوجه ُيزيل خاليا الجلد امليتة التي 

خلط  أن  كما  داكنة،  بشرة  الى  تؤدي 

وعمل  املطحون  والكاكاو  الخاثر  اللنب 

ألن  فعالة،  بنتيجة  يأتي  سحري  ماسك 

البشرة  تنظيف  على  يعمل  أيضًا  اللنب 

مكونات  على  يحتوي  فهو  الشوائب،  من 

الداكنة  البقع  إزالة  على  تعمل  مبيضة 

ولعمل  الجلد.  عن  امليتة  الجلد  وخاليا 

من  كبيرتني  ملعقتني  اخلطي  املاسك 

اللنب  من  كبيرتني  ملعقتني  مع  الكاكاو 

من  كبيرة  ملعقة  وأضيفي  وعاء  في 

العسل إذا وجد، ثم افرشي املزيج على 

دقيقة  لعشرين  واتركيه  ليجف  بشرتك 

ثم امسحيه واغسلي الوجه باملاء الفاتر.

أحيانًا تكون فكرة الحصول على النعومة 

يمكن  جدًا،  بسيطة  للوجه  الدائمة 

أن  إذ  البيت،  الحصول عليها من داخل 

مسحات من الحليب على الوجه تحافظ 

وتجعلها  ونعومتها  البشرة  نظارة  على 

الداكنة،  البقع  تزيل  أنها  كما  ممتلئة، 

املوجودة،  املسام  تصغير  على  وتعمل 

ظهور  وتؤخر  الشوائب  كمية  وتقلل 

الوجه  مسح  عملية  وتكون  الشيخوخة، 

خلط  طريق  عن  النوم  قبل  بالحليب 

بودرة الحليب السائل باملاء حتى يصبح 

قطعة  بواسطة  ثم  متجانسًا  الخليط 

بحركاٍت  الوجه  على  للمسح  القطن  من 

رقيقة دائرية.

السن  تقدم  عالمات  أن  في  شك  ال 

وتقلقها،  امرأة  كل  تزعج  وتجاعيده 

للمشمش  املنتظم  أن االستخدام  غير 

أكثر  البشرة  وجعل  بمحاربتها  كفيل 

وذلك  وطبيعي،  آمن  بشكل  مرونة 

املضادة  املواد  على  احتوائه  بفضل 

تمتاز فاكهة الليمون الغنية بالفيتامينات 

مختلفة  أجزاء  ثالثة  من  مركبة  بأنها 

والبذر،  والعصير  القشر  وهي:  األهمية 

تشترك  أن  اإلمكان  قدر  يفضل  لذلك 

ُمطيب  ألنه  شرابه  في  الثالثة  األجزاء 

للمعدة ومقوٍّ للقلب ويحتوي على حامض 

باإلضافة  للكولسترول،  املفيد  لينوليك 

وال  السموم  مقاومة  على  قدرته  إلى 

نصف  سوى  الصباحي  مشروبه  يتطلب 

لتهدئة  ماء  كوب  في  معصورة  ليمونة 

اليوم،  لكامل  املزاج  وتحسني  االعصاب 

للفيتامينات  الطبيعي  املصدر  ألنه 

ومضادات األكسدة القادرة على تطهير 

املعدة من السموم غير املرغوب فيها.

إخفاء  على  تعمل  التي  لألكسدة 

العينني  حول  الدقيقة  التجاعيد 

يحتوي  املشمش  ألن  والفم،  والجبني 

يمتلك  الذي  اللينوليك،  حمض  على 

تساعد  للبشرة  مرطبة  خصائص 

والرطوبة.  التوازن  على  املحافظة  في 

بتحضير  قومي  وجه،  قناع  ولعمل 

عصير املشمش من ثماره، ثم امسحي 

نظيفة  قطنة  باستخدام  وجهك  به 

دقيقة،  لعشرين  الوجه  على  واتركيه 

ثم اغسلي وجهك باملاء البارد

يمكن اعتبار مقشر القهوة والسكر للوجه 

من الضروريات اليومية غير املكلفة لكل 

امرأة، وذلك لكون القهوة تنظف البشرة 

فورًا وتنقيها، كما أنها فعالة في التخلص 

البثور وآثارها، إذ تساعد في تفتيح  من 

وجعلها  وشدها  البشرة  لون  وتوحيد 

ناعمة متوردة. كما أن مضادات األكسدة 

االلتهاب،  تقلل  القهوة  في  املوجودة 

معًا  والسكر  القهوة  كافيني  فرك  ويؤدي 

الدموية،  الدورة  تحفيز  الى  الوجه  على 

مادة  إنتاج  على  يعمل  املزيج  أن  إذ 

البشرة  في  املوجود  الكوالجني 

إنتاجه  عملية  أن  غير  معني،  بمقدار 

العمر.  في  التقدم  مع  وتتباطأ  تقل 

للبشرة،  كثيرة  فوائد   
ُ

فله السكر  أما 

البشرة  وتقشير  تجديد  على  يعمل  فهو 

 
ً
حال ويعد  والترطيب،  النعومة  ويمنحها 

رائعًا للبشرة الجافة، إذ يقلل من ظهور 

الخطوط الدقيقة مثل التجاعيد، ولعمل 

القهوة  بن  من  ملعقتني  خذي  املقشر 

املستعملة مع ملعقتي سكر وقطرات من 

جوز الهند واخلطيها في إناٍء، ثم ابدئي 

واتركيه  دائرية  بحركات  الوجه  بفرك 

يغسل  ثم  يجف  حتى  دقيقة  لعشرين 

الوجه لتظهر النتيجة فورًا.

مسح الوجه بالحليب
نعومة دائمة

مقشر القهوة والسكر
كوالجين طبيعي بدل 
السيروم

المشمش لمحاربة 
كوب ليمون لصحة ومزاج هادئتجاعيد الوجه
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تصميم: سيف العبيدي

هكذا نطقت شهزاد 

هو زي عراقي مستوحى من ألف ليلة وليلة، متمثل بزي شهرزاد، 

الشذري  اللون  واخترنا  والتول،  اللنن  قماش  من  مصنوع  وهو 

إضافة  اللون،  بهذا  املعروفة  بغداد  قباب  لون  عن  يعبر  الذي 

إلى إدخال اللون الرمادي إلضافة جمالية الرسمة واللوحة الى 

الزي. 

وتدخل من ضمن التصميم أيضًا أيقونة من أيقونات العراق إذ 

نشاهد املصباح السحري واملارد وقباب بغداد القديمة.. استمر 

)عمل  ميد  هاند  العمل  ألن  الشهرين،  قرابة  الزي  بهذا  العمل 

يدوي(، وبالنسبة لغطاء الراس )الهيد بيس( فهو أيضا صناعة 

يدوية. 

بفيديو  تصوير  جلسة  في  حسني  آالء  الفنانة  الزي  هذا  ارتدت 

الكليب  الثرواني،  أحمد  والشاعر  العراقي  كريم  للشاعر  كليب 

حكايات  تحكي  التي  وبشهرزاد  وجمالها،  بغداد  عن  يتحدث 

األيقونات  مختلف  التصميم  هذا  ويحتوي  بغداد،  وقصص 

العراقية الجميلة. 

الفلكلور والحداثة
هو عبارة عن عباءة عراقية مطرزة، مرسومة عليها فكرة النساء 

العراقيات، بحكم ان املرأة العراقية تعتبر أيقونة الجمال. وهذا 

قطعتني:  عن  عبارة  وهو  والتراث،  الحداثة  بني  يجمع  التصميم 

األولى هي عباءة من قماش اللنن مع القطعة الثانية الداخلية، 

وهي فستان مصنوع من قماش الباييت، وهو أيضا عمل يدوي .. 

  أدخلنا الحداثة على التصميم إلعطائه مظهرًا أنيقًا بعيدًا عن 

الشكل التقليدي من ناحية الالين للزي ألنه مقسم على الجسم، 

باإلضافة إلى فكرة البشت أيضًا الذي يكون مقسمًا على الجسم 

باقي  عن  مميزًا  يكون  حتى  له  عراقية  هوية  وإلضافة  أيضًا، 

األزياء، وهذا الزي –أيضًا- ارتدته الفنانة آالء حسني في جلسة 

تصوير بشارع املتنبي. 

"ألف ليلة وليلة" 

أز ياء
مستوحاة من 
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املقادير
1 بصل مقطع

1 فلفل حلو أخضر مقطع

1فلفل حلو أحمر مقطع

1 فلفل أخضر حار اختياري

5 فصوص ثوم

2 طماطم مقشرة

2 م ك لنب زبادي

ربع كوب ليمون

2 م ك خل أبيض

1 م ص ملح

1 م ص ببريكا

نصف م ص فلفل أسود

ربع كوب زيت زيتون

6 أرغفة خبز عربي

2 دجاج مقطع

خلطة دهن الدجاج للتحمير

1 م ك معجون طماطم

1م ك دبس فليفلة اختياري

4 م ك زيت زيتون

ربع كوب ماء

1 بصل

1 م ك سماق

نصف م ص ملح

2 م ك زيت زيتون

2 م ك بقدونس مفروم

الطريقة
البصل  نضيف  الطعام  محضرة  في 

والزبادي  والطماطم  والثوم  والفلفل 

وزيت  والبهارات  االبيض  والخل  والليمون 

الزيتون ونخلطها جيدًا .

الدجاج،  قطع  نضيف  الفرن  صينية  في 

نضيف  ثم  طولي  بشكل  بتشريحها  نقوم 

وندهنها  الدجاج  الى  الخلطة  كمية  نصف 

والقصدير  الزبدة  بورق  نغطيها   ، جيدًا 

األسفل  من  األول  الرف  الفرن  وندخلها 

املقادير
مغلف أوراق بقالوة 

نصف كوب سمن مذوب

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيال

نصف كوب سكر

علبة قشطة

ربع كوب زيت

نصف كوب سميد خشن

نصف كوب حليب سائل

نصف كوب جوز هند

ملعقتان كبيرتان طحني

ملعقة صغيرة بكنج باودر

رشة ملح 

الكوب  ونصف  كوب  للقطر 

سكر

كوب ماء 

عصير ليمون

التحضير :
نحضر القطر على النار ونضيف 

السكر واملاء. 

الليمون  عصير  نضيف  الغليان  وعند 

ونترك  درجة  أدنى  الى  الحرارة  ونخفض 

النار  عن  نرفعه  ثم  دقائق  عشر  ملدة  الخليط 

ونتركه جانبًا ليبرد...

نفرد رقائق البقالوة وندهنها جيدًا بالسمن ونطويها

ثم نرصها في صينية الفرن

في وعاء كبير نخفق البيض مع الفانيال والسكر ملدة أربع دقائق. 

ثم نضيف باقي املكونات ونخلط لدقيقة وتصب مباشرة فوق عجني 

البقالوة في الصينية

وتخبز في فرن محمي مسبقًا على الرف األوسط على درجة حرارة 
ً
160 ملدة ربع ساعة ونحمر وجهها قليال

نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر البارد وهي ساخنة.

تترك لتبرد وتقدم.

بسبوسة بطريقة 
مختلفة

على درجة حرارة 200 ملدة 45 دقيقة.

الفرن  بالخلطة وندخله  الخبز  ندهن وجه 

للتحمير من فوق.

ودبس  الطماطم  معجون  نضيف  وعاء  في 

إضافة  مع  نخلطه  الزيتون  وزيت  الفليفلة 

املاء وندهن وجه الدجاج وندخله للتحمير 

من فوق.

ونضيف  البصل  شرائح  نضيف  وعاء  في 

 ثم 
ً
اليها امللح والسماق وندعكها باليد قليال

نضيف زيت الزيتون والبقدونس ونخلطها .

الدجاج  فوقها   
ّ

ونصف الخبز  طبقة  نضع 

البقدونس  خليط  الوجه  على  ونضع 

والبصل ويقدم الطبق مباشرة.

طبق محمر 
بالخضراوات والليمون

الدجاج التركي

إعداد وتصوير : ميساء فاضل
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الكلمات االفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1-صاحبة الصورة فنانة عراقية

2- متشابهة، حرف انكليزي، احسان 

من  الفيزيائية,  الظواهر  3-من 

اغاني الراحلة سليمة مراد)م(

مدينة  الجارحة،  الطيور  4-من 

عراقية

مطربة  موصولة،  قاتلة،  5-مادة 

انكليزية معروفة 

6-من الغزوات بني املسلمني وقريش، 

من الخضراوات 

7-حرف جزم، حبيس)م( 

من  املوسيقية،  االالت  8-من 

الحشرات

9-جمع رد، حرف تخيير

10-مدينة عراقية )م(

عمر  بطولة  سينمائي  1-فيلم 

الشريف 

2-العب كرة قدم عراقي 

3-محامي باالنكليزية, صوت االنفجار 

4-ارشد

كرة  طبيعية,العب  5-ظاهرة 

قدم برازيلي)م( 

عند  النساء  6-اله 

االغريق، امارة خليجية

7-نحات عراقي راحل 

8-هدنة)مبعثرة( 

9-حرف عطف، نصف يوسف  

10-عاصمة ليبيا

طائر رصاصي!
زهرُي اللون، أخاذ برشاقته وريشِه املتموج ما بني الزهرّي واألبيض، 

يعرفها  ال  التي  الحقيقة   
ّ

أن إال  الفالمينكو.  طائر  عن  يعرف  ما  هو 

اللون  يكتسب  ريشه  لكن  الرمادي،  هو  الحقيقة  في  لونه  أن  الجميع 

الوردي بسبب الطعام الذي يتناوله الفالمينغو، املتكون من أحد أنواع 

تحتوي  التي  الجمبري  من  أنواع  كذلك  املزرقة،  الخضراء  الطحالب 

على صبغة تحول لون ريشه إلى اللون الوردي، ليظهر لنا بهذا الشكل 

الجمالي الباهر.

امتدت  املتعددة  إنسانية  الال  ونتائجها  الحروب 

الباردة  الحرب  فخالل  ما،  وقت  في  القطط  الى 

على  التجسس  ولغرض  وروسيا،  أمريكا  بني 

الروس، فكرت وكالة املخابرات املركزية األمريكية 

تنفيذها  وكان  التجسس،  في  قطة  باستخدام 

هو  املشروع  هذا  من  الهدف  كان  إذ  بالفعل، 

رقاقة  وضع  عبر  الكرملني  من  املعلومات  استرجاع 

صغيرة في جسم القطة وهوائي استشعار في ذيلها 

عن  التخلي  وجرى  نجز 
ُ

ت لم  املهمة  لكن  لإلرسال، 

الفكرة ألنها انتهت بالفشل.

كارتون نيلز درس جغرافيا!

الفالمينكو.. 

السويدية  الكاتبة  ابتدعه خيال  لق 
َ

الرغم من كونه مجرد فتى كارتوني مخت على 

 ،1909 العام  في  لآلداب  نوبل  على  تحصل  امرأة  أول  وهي  الغرلوف”،  “سلمى 

الذي يتحدث عن قصة طفل اسمه "نيلز"، قام ساحر بمسخه ليحوله ِمن حجمه 

الوزة  ظهر  على  طار  وعليه  الحيوانات،  إيذاِئه  بسبب  صغير  حجم  إلى  الطبيعي 

ليمر  املهاجر  البري  اإلوز  سرب  مع  املزرعة  في  تعيش  التي  "مورتن"  الداجنة 

 عبر جغرافيا وتضاريس بالده. الفكرة جاءت ألن الطالب في بالدها كانوا 
ً
متنقال

يواجهون صعوبة في درس الجغرافيا، فكانت الفكرة بتحويله الى مادة كارتونية 

سريعة الفهم، وقد كرمتها بالدها، إذ ليس مستغربًا أن يظهر “نيلز وإوزته" على 

ظهر العملة السويدية، حيث يطل الفتى -على ما يبدو- على قرية جميلة من تلك 

ة.
ّ

القرى التي مر عليها في مغامرته الطويلة التي خاضها على ظهر إوز

التي  الزمنية  املدة  أن  تصدق  هل 

هي  التاريخ  في  حرب  أقصر  استوفتها 

وغير  مبهمة  أنها  علمًا  )38دقيقة(؟ 

التاريخ،  كتب  في  كبير  بشكل  معروفة 

والفالسفة  واملفكرين  تاب 
ُ
الك ألن 

مثيرًا  حدثًا  الحرب  هذه  لهم   
ُ

تبد لم 

لكي  أو  عنها  يعلمونا  لكي  لالهتمام 

وعلى  املدرسية،  الكتب  في  يضعوها 

أية حال فهذه الحرب كانت بني اململكة 

املتحدة وزنجبار في عام 1896، وسبب 

أن  هو  السريع  الشكل  بهذا  انتهائها 

القوات البريطانية قصفت مدافع العدو 

وأسلحته ملدة 38 دقيقة ودمرتها، لتنهي 

بذلك الحرب برمتها.

من األلفاظ التي ما زالت تستخدم إلى اليوم 

ويعود أصلها الى اللغتني السومرية واألكدية 

بلهجتيها البابلية واآلشورية:

چرخ : وتعني اسطوانة ٔاو عجلة او شكل مدور، 

كلمة  اشتقت  ومنها  صل، 
ٔ
اال سومرية  وهي 

الكرخ للتعبير عن بغداد املدورة.

التي  النسائية  : وهي من األكسسوارت  ماشة 

سومرية  والكلمة  الشعر،  خصل  بها  تربط 

يرتبط  ما  ٔاو  )ماش(  الرٔاس  وتعني  صل، 
ٔ
اال

به.

مشط: في األكدية )ُمشطو(، ومشط موجودة 

شورية 
ٓ
اال الحقبتني  في  وكذلك  األكدية  في 

والبابلية القديمة.

ٔاكدية،  سومرية  تسمية  )القفة(،   : گفة 

العصر  منذ  نقل  كوسيلة  تستخدم  وكانت 

السومري.

صرايف، ومفردها )صريفة(:من )صريف( 

األكدية وتعنى كوخ القصب.

حذية 
ٔ
)إسكاف(: وتعني إسكافي ٔاو صانع اال

من  وأصلها   ،) اسكابو   ( األكدية  وفي 

السومرية.

كدية )رقو(.
ٔ
)رگة( اي سلحفاة : من اال

واضطراب  عظيم،  هيجان   : )طرگاعة( 

هذه  جذور  وتعود  حلت،  مصيبة  أو  شديد، 

الكلمة إلى البابلية.

سومرية،   مفردة  وهي  االبن،  زوجة   : )چنة( 

أصلها )گن( وتطلق على الجارية.

)سنسول(: وتعني العمود الفقري، وغالبًا ما 

طلق على عمود السمك، وأصل الكلمة بابلي.
ُ

ت

باب( : لحم مشِوي ، وفي األكدية )كبابو(.
َ
)ك

أقصر حرب في 38 دقيقة!

ألفاظ سومرية مازالت 
تستخدم اليوم       

قطة 
جاسوسة

قل آُمُل النجاَح، وال تقل 
آُمُل في النجاح ..

قلوال تقل :
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وهللا اعلموهللا اعلم

الدلو HOROSCOPE
الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

الضبط  مــن  الكثير  ــى  إل بحاجة  أنــتــم 
الى  يشير  فالوقت  املالية،  مليزانيتكم 
اإلفــادة  عليكم  ومالية  مهنية  تعزيزات 
على  الحصول  في  يفكر  البعض  منها، 
أو  إرث  موضوع  وبحث  مصرفي  قــرض 
تقسيم تركة، ومنكم من يلجأ الى القضاء 

إلنصافه في موضوع قانوني.

وهناك  واضــح،  بشكل  منكم  التعب  ينال 
قد  العاطفي  الجانب  في  سلبية  مواقف 
عند  الــحــذر  مــن  مــزيــدًا  توخي  تلزمكم 
ميزانيتكم  تــزال  ال  املختلفة.  تعامالتكم 
عليكم  املالي،  الجانب  في  إلرباك  تتعرض 
تجنب املصروفات غير الضرورية. حاولوا 

التحكم بطباعكم لهذه الفترة املتعبة .

مصادر  مــن  اتــصــاالت  لتلقيكم  فرصة 
مع  للعمل  فرصة  بعضكم  ولدى  خارجية، 
شركات خارجية وفرصة للعمل في مكاتب 
في  جيدة  حظوظكم  ــزال  ت ال  الطيران, 
تجربة السفر للتخلص من بعض الظروف 
التي رافقتكم لهذه الفترة التي أوشكت أن 

تنتهي لصالحكم.

في  نفسه  يجد  والبعض  بجدية،  نتعامل 
لدينا  األحــيــان،  بعض  فــي  سلبية  حالة 
الكثير من االلتزامات مع العائلة، وبعضنا 
يسعى لتغير ديكور منزله لكن تحت أجواء 
القادم  الــوقــت  ــالل  خ لديكم  ضاغطة. 
فرصة  وهي  املهنية  االلتزامات  من  الكثير 

للبدء بمشاريع ناجحة.

اولوا تجنب املواجهة مع الشريك العاطفي 
واالبتعاد عن الجو املشحون وعدم الخوض 
في مواضيع الجدل وترك املغامرة،  وحذار 
كبيرة.  تجارية  عملية  في  الــدخــول  من 
الوقت املقبل يضعكم أمام بعض التحديات 
ما  دراســة  إلعــادة  فرصة  وهي  العمل  في 

قدمتموه الختيار األفضل.

ما  العمل  فــي  الــضــغــوط  عليكم  ــزداد  تـ
الصحي،  الجانب  على  سلبًا  ينعكس  قد 
والسيما  ــاح  ــي االرت ــدم  ع عليكم  ويــبــدو 
األماكن  أو  الطرقات  في  تواجدكم  أثناء 
الكثير  ــى  ال تحتاجون  أنتم  املــزدحــمــة. 
أوضاعكم  تسير  كي  واملرونة  الصبر  من 

العاطفية بشكل جيد خالل هذه الفترة.

أمامكم  تبدو  وقد  عليكم،  الضغوط  تزداد 
من  الكثير  ــى  إل وبحاجة  قليلة  الــفــرص 
قد  وبعضكم  بصبر،  األمور  وأخذ  املحاولة 
شؤون  لتولي  فرصة  هناك  صحيًا.  يتوعك 
ضغط  تحت  لكن  العمل  في  جديدة  إدارية 
اآلخرين، وقد يشي بكم أحد زمالئكم عند 

رئيس العمل.   

تبدو أوضاعكم أكثر إيجابية  في الجانبني 
على  بسفر  والقيام  واملــالــي،  الشخصي 
او  ــي،  ــارج ــخ وال الــداخــلــي  الصعيدين 
قد  إضــافــيــة.  متطلبات  على  للحصول 
تبادروا  الى قليل من الصبر كي  تحتاجون 
أحو  إلصــالح  أو  عاطفيًا  االرتباط  ألجل 

الكم العاطفية املتشنجة.

مظهركم  على  يظهر  إيــجــابــي  تحسن 
في  بمبادرة  يقوم  من  وهناك  الخارجي، 
حاولوا  فيها.  وينجح  الشخصي  الجانب 
من  فترة  بأخذ  الضغوط  مــن  التخلص 
الراحة والخروج من الروتني الذي يسيطر 
أجــواء  من  تقتربون  أنتم  حياتكم,  على 

القيام بسفر خارجي.

أنها  يبدو  وقد  أحوالكم،  لتحسني  فرصة 
جانب  من  أكثر  في  إيجابي  لتغير  بداية 
القصوى  واالستفادة  االستعداد  عليكم 
املربك  الوضع  اجتياز  في  تنجحون  منه. 
أنفسكم.  عــن  أفــضــل  صـــورة  وتــقــدمــون 
انتبهوا ملا يدور خلف الكواليس كي تتجنبوا 

الخالفات مع الشركاء.

يهتم  منكم  والكثير  جيدة،  مالية  فرصة 
.هناك  العملية  برامجه  في  أكبر  بشكل 
من يحاول إيجاد منافذ جديدة في العمل. 
ال  وربــمــا  بسفر،  للقيام  فرصة  لديكم 
لذا  طموحنا،  يلبي  إنجاز  تحقيق  نستطيع 
الفترة  لهذه  النتائج  نستعجل  ال  أن  علينا 

ونحافظ على هدوء أعصابنا.

فــاألجــواء  مــتــعــددة،  بمشاعر  تشعرون 
املالية  وتعامالتنا  إيجابية  تبدو  العاطفية 
ببعض  لقيامنا  فرصة  وهناك  مشجعة، 
لهذا  بحاجتها  نحن  الــتــي  التعديالت 
في  ــارزًا  ب دورًا  الحظ  يلعب  كما  الوقت، 
جهودنا  تتوج  او  متطلبات،  على  الحصول 

بنتائج مفرحة. 

حياتك  في  األرقام  تجانس  يخبرك  بماذا 

أننا  نجد  أرقام  هناك  وهل  اليومية؟  

كثيرا ما تأتي عبرها أخبار سارة ومواقف 

علينا  تمر  أرقامًا  هناك  وأن  إيجابية؟ 

ثقيلة؟ وملاذا نجد أن لدينا ارتياحًا لبعضها 

وعدم تقبل بعضها؟

األرقام  عالقات  كشف  في  نبحر  دعنا 

التكوينية  الرقمية  لخريطتك  بالنسبة 

رقم  أي  ميالدك،  يوم  فقط  وسنحلل 

لكل  عنك.  اآلخرين  يخبر  الذي  االنطباع 

يأتي  األول  تكوينية:  أرقام  ثالثة  منا  واحد 

عبر يوم امليالد، والرقم الثاني رقم برجك 

الرئيس  الرقم  هو  الثالث  والرقم  الفلكي، 

الذي يأتي من حاصل جمع )اليوم والشهر 

هذه  في  مولود  إنك  نقول  عندما  والسنة(. 

تحمل  أنك  فمعناه   )28-19-10-1( األيام 

األرقام   ،)1( للرقم  األول  االنطباع  رقم 

الصديقة له في العمل: هم كل مواليد اليوم 

)1( واأليام )3-12-21-30(، واأليام )4-

أما   .)27-18-9( واأليام   ،)31-22-13

عاطفيًا فصديقه هم كل مواليد األيام )5-

و)30-21-12-3(.  و)27-18-9(   )23-14

أما للصداقة فهي األيام )7-16-25( و)1-

10-19-28(. أما األرقام التي تشكل نقيضًا 

-15-6(  )29-20-11-2( فهي  معه  سلبيًا 

24( )8-17-26(، لذا قد نجد أن أمنياتنا 

تتحقق دائمًا في األيام التي تحمل أرقامها 

تجاذبًا وتعد صديقة ألرقامنا.

الذي   )2( يوم  ملولود  االنطباع  رقم  أما 

 ،)29-20-11-2( األيام  هذه  مولود  يمثله 

كل  هم  العمل  في  له  الصديقة  األرقام 

 )23-14-5( واألرقام   )5  ( الرقم  مواليد 

-12-3( واألرقام   )24-15-6( واألرقام 

مواليد  كل  من  يقترب  وعاطفيا   ،)30-21

أما   ،)24-15-6(  )25-16-7( األرقام 

 )23-14-5( األرقام  مع  فتجمعه  للصداقة 

تشكل  التي  األرقام  أما   .)29-20-11-2(

 )31-22-13-4( فهي  معه  سلبيًا  نقيضًا 

  .)27-18-9( )26-17-8(

أما رقم االنطباع ملولود يوم )3( الذي يمثله 

مولود هذه األيام )3-12-21-30(، األرقام 

الصديقة له في العمل هم كل مواليد الرقم 

واألرقام   )28-19-10-1( واألرقام   )1  (

 )31-22-13-4( واألرقام   )24-15-6(

-18-9( واألرقام   )23-14-5( واألرقام 

مواليد  كل  من  يقترب  وعاطفيا   ،)27

 )30-21-12-3(  )28-19-10-1( األرقام 

)5-14-23( )9-18-27( )6-15-24(، أما 

-21-12-3( األرقام  مع  فتجمعه  للصداقة 

-18-9( )26-15-6( )31-22-13-4( )30

التي تشكل نقيضًا سلبيًا  27(. أما األرقام 

معه فهي )25-16-7( )26-17-8(.

الذي   )4( يوم  ملولود  االنطباع  رقم  أما 

 ،)31-22-13-4( األيام  هذه  مولود  يمثله 

كل  هم  العمل  في  له  الصديقة  األرقام 

-19-10-1( واألرقام   )1  ( الرقم  مواليد 

واألرقام   )30-21-12-3( واألرقام   )28

)5-14-23( )9-18-27(، وعاطفيا يقترب 

من كل مواليد األرقام )28-19-10-1( )9-

18-27(، أما للصداقة فتجمعه مع األرقام 

-18-9(  )30-21-12-3(  )27-19-10-1(

التي تشكل نقيضًا سلبيًا  27(. أما األرقام 

معه فهي )29-20-11-2( )26-17-8( )7-

. )25-16

الذي   )5( يوم  ملولود  االنطباع  رقم  أما 

 ،)23-14-5( األيام  هذه  مولود  يمثله 

كل  هم  العمل  في  له  الصديقة  األرقام 

-19-10-1( واألرقام   )1  ( الرقم  مواليد 

واألرقام   )30-21-12-3( واألرقام   )28

وعاطفيا   ،)26-17-8(  )31-22-13-4(

-20-11-2( األرقام  مواليد  كل  من  يقترب 

فتجمعه  للصداقة  أما   ،)25-16-7(  )29

أما   ،)30-21-12-3(  )23-14-5( األرقام 

التي تشكل نقيضًا سلبيًا معه فهي  األرقام 

.)27-18-9( )26-17-8(

حياتك بين االرقام الصديقة 
واالرقام العدوة

باحث فلكي

علي البكري

الجزء االول
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ــااريــــــــــــد حـــا اريــــــــــــد حـ

الحل

المشكلة

أخشى االرتباط أخشى االرتباط 
مجدداً!                مجدداً!                

العباسي،  شيماء  النفسية،  العلوم  في  الدكتورة 

يمكنني  الواقع  في  السيدة:  رسالة  على  أجابت 

بعد  السيئة  النفسية  وحالتك  شعورك  تصور 

عليك  فإن  لذا  فاشلة،  زواج  تجربة  من  خروجك 

اكثر  وأنت  النفسية  األزمة  هذه  من  تخرجي  أن 

اختيار  في  ووعيًا  نضجًا  وأكثر  بنفسك  وثقة  قوة 

شريك الحياة.

 وال شك أن هناك قدرًا من املنطق في مخاوفك 

لكن  فاشلة،  زواج  تجربة  بعد  ثانية  االرتباط  من 

عاطفيًا  ويتطور  تجاربه  من  يستفيد  اإلنسان 

جوانب  في  بآخر،  أو  بشكل  وعقليًا،  ونفسيًا 

مختلفة، ومن بني هذه الجوانب أمور مثل الشعور 

والنضج  التطور  وأن  االستقاللية،  أو  بالثقة 

مرورك  بعد  عليك  يطرآن  اللذين  الشخصي 

أكثر  يجعالك  أن  ينبغي  الفاشلة  التجربة  بهذه 

ويكونا  العالقة،  تلك  انتهاء  بعد  واستقاللية  ثقة 

دافعني إلى تعويض ذلك وموازنته، ربما ال تكون 

عليك  لكن  الواقع،  في  الشاكلة  هذه  على  حالتك 

على  وقدرتك  واستقاللك  بحريتك  تشعري  أن 

هو  االختيار  هذا  ألن  ثقة،  بكل  الشريك  اختيار 

الذي يقلل من شعورك باأللم والخوف من خوض 

التجربة مرة ثانية، فأنت اآلن  أكثر نضجًا ووعيًا 

وعاطفة، وانا كلي ثقة بأن اختيارك سيكون موفقًا 

تنسي  وأن  شجاعة  تكوني  أن  عليك  لذا  وناجحًا، 

من  تبدئي  وأن  ومرها،  بحلوها  التجربة  تلك 

جديد. 

عند  وال  مرحلة،  عند  التقف  الحياة  أن  واعلمي   

أسرع  فالحياة  معني،  حد  عند  وال  شخص، 

ثقتك  ولتكن  تتصورين،  مما  وتجاربها  بأحداثها 

بالله أقوى وأعظم، فالخير فيما اختاره الله لك، 

فتوجهي نحو الحياة بكل ثقة وقوة وصالبة، وأن 

أسس  على  مبنيًا  حياتك  لشريك  اختيارك  يكون 

لجوانب  بينكما  املتبادل  بالتوازن  تبدأ  متينة 

واالجتماعية  والثقافية  الفكرية  املختلفة،  الحياة 

تقل  ال  وأن  والدراسية،  واالقتصادية 

لك  ليتسنى  سنة،  عن  الخطوبة  فترة 

كشف حقيقة شخصيته وسلوكه وطباعه 

وعاداته -اإليجابية والسلبية- وإخضاعه 

مختلفة،  حياتيه  مواقف  في  لتجارب 

بعدها تقررين االرتباط به أم ال.

كل  لك  أتمنى  الفاضلة..  سيدتي  أخيرًا   

حياتك   في  والراحة  والسعادة  التوفيق 

املقبلة، ومن الله التوفيق.

تعاني  التي  أزمتها  باحثة عن حل يساعدها في تجاوز  السيدة س.ق بعثت مشكلتها 

إنها تزوجت شابًا  منها منذ سنوات. تقول السيدة س في معرض تفصيل مشكلتها 

ولدي  الزوجية،  حياتي  بداية  في  سعيدة  "كنت  وأضافت:  العمر،  مقتبل  في  وهي 

في  زوجي  مع  وتفاهمي  تعاوني  خالل  من  سعيدة  أسرة  بناء  عن  وأحالم  تصورات 

إدارة شؤون البيت، لكني فوجئت، بعد مرور أشهر من الزواج، بأن زوجي كان مدمنًا 

إقناعه  حاولت  وعبثًا  كثيرًا،  ذلك  على  واعترضت  بإفراط،  الكحول  تناول  على 

العنيف،  بالضرب  علي  االعتداء  في  أكثر  وتمادى  عنادًا  ازداد  لكنه  عنها،  باإلقالع 

ما جعل الحياة معه مستحيلة، ووصلت عالقتنا في النهاية الى الطالق. وبعد مرور 

سنوات على الطالق بقيت أخاف االرتباط من جديد، على الرغم من تقدم العديد 

واجترار  التجربة،  تكرار  أخشى  صرت  لخطبتي،  األعمار  مختلف  من  الرجال  من 

املأساة من جديد." تتساءل السيدة س في نهاية رسالتها "كيف يمكنها تجاوز هذه 

املشكلة ومسح صور العنف من ذاكرتها؟"

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

عنوان هذه املجموعة من الرسوم مستل من تصريح ملدير املرور 

العام نشر بتاريخ 16 نيسان 2022، إذ قال إن "أعداد الحوادث 

أسباب  وعزا  )حرب("،  في  وكأننا  مستمر  تزايد  في  املرورية 

واستخدام  بالسرعة،  االلتزام  عدم  الى  الحوادث  هذه  معظم 

الهاتف النقال أثناء القيادة.

ليتحمل  مصممان  أعاله  املذكورين  السببني  أن  الواضح  ومن 

لكن  تمامًا،  صحيحان  وهما  )السائق(،  املواطن  مسؤوليتهما 

بودي أن أستأذنكم، وأستأذن السيد مدير املرور العام، ألضيف 

أي  مسؤولية  املواطن  يتحمل  ال  الحوادث،  لوقوع  أخرى  أسبابًا 

عالمات  قلة(  )أو  وغياب  الشوارع  )طسات(  ومنها:  منها، 

املرور التحذيرية، وعدم وجود الخطوط الفسفورية في الشوارع 

وغياب  التقاطعات،  في  الضوئية  اإلشارات  وغياب  وحافاتها، 

فحص  وعدم  السرعة،  ملتجاوزي  الرادعة  املراقبة  كاميرات 

منها،  املخالف  واستبعاد  واملاطورات  الستوتات  سير  وتنظيم 

وفوضى الوقوف على جانبي الطريق في غالبية الشوارع، وعدم 

األشغال  أو  الحفريات  لوجود  مناسبة  تحذيرية  عالمات  وجود 

القانونية  غير  االصطناعية  املطبات  إزالة  وعدم  الشوارع،  في 

التي  الطرق  شق  في  التوسع  وعدم  ومعيط،  شعيط  يقيمها  التي 

وجود  وعدم  االستيعابية،  طاقتها  أضعاف  عشرة  حاليًا  تتحمل 

صيانة دورية ملعالجة الطسات املستجدة، وعدم التعامل بحزم 

مع ظاهرة )الرونغ سايد( للسيارات الرسمية أو غير الرسمية.. 

علن الهدنة 
ُ

بمعالجة هذه األسباب، وعشرات غيرها، يمكن أن ت

 من االكتفاء كل مرة .. بتقريع 
ً
وتنتهي هذه الحرب املؤسفة، بدال

الضحية!

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

أمير صعاليك بغداد
نفسه  وجد  بل  الهدف،  هذا  يكمل  فلم  دراسته،  ليتابع  بغداد  إلى  م  املعمَّ النجفي  الشاب  هذا  جاء 

العابث  التسكع  يتيه في شوارعها ومقاهيها وحاناتها، ثم يدمن  البغدادية"،  "الصدمة  تحت وطأة 

 بهذا 
َّ

والفوضى إلى أقصاها، ولم تنجح كل محاوالت إعادته الى العمل أو االستقرار، وهذا ما حل

 جديدًا من حياته.
ً
الفتى القادم من بيئة ثرية بمعارفها اللغوية والتراثية، ليبدأ فصال

إليه،  نصل  أن  وقبل  السامرائي،  ماجد  الصديق  برفقة  )البرملان(  ملقهى  األولى  زيارتي  في     

السامرائي  يد  على  يقبض  قاسية  وبمالمح  ممتلئًا   
ً
رجال شاهدت  الحيدرخانة،  جامع  وبمحاذاة 

 بغلظة وصوت قوي:
ً
قائال

-ماجد.. جيب دينار!

في  التفاتة  دون  فمضى  طلب،  ما  السائل  ذلك  إعطاء  وسرعة  السامرائي  ارتباك  نظري  ولفت     

طريقه، فالتفت ماجد السامرائي إلي وقال:

-هذا الشاعر عبد األمير الحصيري، ال تستغرب، ستسمع عنه الكثير فيما بعد.

كان  حني  املشهورة  صورته  في   
ً
مستقبال رأيته  الذي  معطفه  أنسى  وال  الحصيري،  أتابع  ورحت     

يفترش األرض وهو يلبسه.

 من األدباء الذين يعرفهم، والويل ملن يتردد في 
ً
   فيما بعد كنت أراه في مشهد متكرر، يطلب ماال

تلبية طلبه! عندها سيكويه بلسان حاد ال يرحم وال يستحي.

   وكانت أخبار هذا الشاعر تأتيني من كثيرين ممن يجالسونه أحيانًا، لكنني شخصيًا عملت على 

قراءة شعره الغزير املنشور وغير املنشور أحيانًا، فقد كانت بعض أوراقة لدى بعض جلسائه، وله نثر 

جميل مميز، كما نالحظ في هذا املقطع الذي كتبه عن الحرية:

ك أمي، وأبي، وشقيقي، وشقيقتي، وزوجتي، ودنياي، وصحوي، ومنامي ، 
ّ
"رحماك أيتها الحرية! إن

 شيء لدي"
ّ

ك كل
ّ
وطعامي، وألحاني، إن

   وبدا لي بوضوح أن الرجل ينضح لغة رصينة جزلة، لكنها تحاول جاهدة أن تنتمي إلى العصر، 

ففي صوره سالسة وجموح، وأحيانًا تجديد وابتكار.

ثقافات  كونته  الذي  الداخلي،  عامله  في  الوحشة  هاجس  يؤرقه  كتب  ما  معظم  في  والشاعر     

متضاربة، وصدمة االنتقال بني محيطني: النجف-بغداد، مع حياة صعلكة كاملة، أبعدته عن الزواج 

واالستقرار، بل حتى عن السكنى باملعنى املعروف، فسخط على الدنيا واملجتمع كما عّبر نثرًا ذات 

 يوم أستفيق وأغفو وعلى شفاهي تستفيق وتغفو ألف مليون لعنة سخطًا، ونقمة على هذا 
ّ

مرة: "كل

العالم".

ر  د والعبث، وقد عبَّ التشرُّ الته وأوهامه ونرجسيته املختفية في معطف  ، وتكبر تخيُّ لذا راح يغرق 

بإبداع عن عمق مأزقه الروحي في قوله: 
ُ

د والحرمان واألرق قَربني         أنا التشرُّ
َ

 غريرًا كيف ت
ً
ما زلت طفال

ُ
وتهرب من أقدامَي الطرق أنا الشريد ملاذا الناس تذعر من وجهي  

   لكن خاتمة حياته كانت غريبة شعرًا ومماتًا، فمن غرائب الشخصية البشرية أن الحصيري العابث 

الغاشمة  السلطة  الوقت نفسه يخص  السالم، وفي  يكتب شعرًا لإلمام علي عليه  العدمي  الالهي 

وقتها بديوان كامل عنوانه )تموز يبتكر الشمس( صدر عام 1976، إنه سر من أسرار الشخصية 

القلقة والخائفة والضعيفة من الداخل، أما رحيل الحصيري فكان فاجعًا، حيث وجد ذات يوم ميتًا 

في مكان ال يليق بالبشر في فندق رخيص، لكن بموته خلت بغداد من شاعر صعلوك، عاش حياته 

أسطورة من لحم ودم تمشي على قدمني.

بيان الصفدي

لقبوه بأمير صعاليك 

بغداد، بل هو ذاته 

سمى مجموعة شعرية 

له )مذكرات عروة بن 

الورد( صدرت عام 1973، 

والالفت أنه صاحب 

الت غريبة في  تحوُّ

شخصيته وحياته، لكنها 

غرابة نستطيع معرفة 

دوافعها وخلفياتها.


