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طه حسين

طارق األعرجي                  "مجلة الشبكة العراقية"                  

علي  جلجاموس،  منظمة  رئيس  حّمل 

مسؤولية  املائية  املوارد  وزارة  املسافر، 

املياه  أن  مبينًا  املياه،  إدارة  في  الفشل 

ما  الى  الفرات  حوض  في  انخفضت 

ضرب  جفاف  الى  أدى  ما  م،   85 دون 

ذي  محافظة  أهوار  من  شاسعة  مناطق 

الثروة  في  كبيرة  بخسائر  وتسبب  قار، 

من  هائلة  أعداد  نفقت  إذ  الحيوانية 

األسماك.

أن  الشبكة"  "مجلة  لـ  املسافر  وأوضح 

مستوى  رفع  املياه  مناسيب  انخفاض 

مربي  ودفع  األهوار،  مياه  في  امللوحة 

الجاموس وصيادي األسماك الى مغادرة 

املنطقة للبحث عن أعمال جديدة.

 ونفى املسافر أن تكون التغيرات املناخية 

وحدها هي السبب  في مشكلة شح املياه 

التخطيط   غياب  إن  بل  العراق،  في 

الحصص  توزيع  في  العدالة  وانعدام 

عدم  جانب  الى  املحافظات،  بني  املائية 

اتفاقيات  أية  عقد  على  الوزارة  قدرة 

لصالح العراق مع دول املنبع التي تحتكر 

في  كلها  أسهمت  أراضيها،  في  املياه 

األهوار  في  والسيما  األوضاع،  تفاقم 

الوسطى وهور الحّمار.

الزراعة  وزارة  الى  التابعة  البيطرة  دائرة  أكدت 

جميع  تشمل  واسعة  حملة  لتنفيذ  استعدادها 

الدوائر  مع  والتنسيق  بالتعاون  البالد  محافظات 

على  للقضاء  واملحافظات  بغداد  في  الصحية 

ملرض  الرئيس  الناقل  تعتبر  التي  القراد  حشرة 

الحمى النزفية الذي انتشر في البالد.

ثامر  الدكتور  البيطرة،  دائرة  عام  مدير  وقال 

أن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في  حمزة،  حبيب 

مازالت  للمديرية  التابعة  البيطرية  املالكات 

مستمرة في تنفيذ حملتها منذ ما يقارب الثالثة 

نهاية  تنتهي  أن  املؤمل  من  إذ  اآلن،  وحتى  أشهر 

الشهر الحالي، مشيرًا الى أن الحملة تتضمن رش 

املبيدات على الحيوانات وأماكن تواجدها بهدف 

والناقلة  للعدوى  املسببة  الحشرات  على  القضاء 

لألمراض من الحيوانات املصابة الى الحيوانات 

الحد  في  يسهم  الحر  موسم  أن  وبنّي  السليمة. 

من انتشار حشرة القراد املسؤول األول واملباشر 

اختفاءها  أن  إال  الحيوانات،  بني  العدوى  نقل  في 

الشقوق  باالختفاء بني  تقوم  قد يكون مؤقتًا ألنها 

تعاود  ثم  األرض،  وفي  الجدران  في  املوجودة 

مع  لعودتها  املناسبة  الظروف  توفر  عند  الظهور 

اقتراب فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف، لذا 

فإن حملتنا الحالية تستهدف أماكن اختفاء تلك 

والتقليل  أكبر نسبة منها  للقضاء على  الحشرات 

من أضرارها على الصحة العامة.

آليات  إليجاد  يهدف  إلكترونيًا  استبيانًا  املستهلك،  وحماية  السوق  بحوث  مركز  نظم 

مالئمة ملكافحة ظاهرة التسول في العراق.

"النتائج  أن  "الشبكة"  لـ  البحث،  فريق  عضو  حسني،  الله  عبد  وصال  الدكتورة  وذكرت 

أشارت الى أن نحو 40% من عينة االستطالع أكدوا عدم وجود إجراءات حقيقية مفعلة 

ملكافحة، أو الحد من ظاهرة التسول، فيما أشار نحو 33% من العينة الى أن اإلجراءات 

املفعلة في الوقت الحالي عبارة عن إجراءات فردية، وجاءت إجراءات الشرطة املجتمعية 

باملرتبة الثالثة، إذ شكلت نسبة الذين أكدوا أن تلك اإلجراءات هي املفعلة نحو 17% من 

العينة، أما منظمات املجتمع املدني وما تقوم به من إجراءات ملعالجة تلك الظاهرة في 

الوقت الراهن فقد حازت على نحو 10% من فئة االستطالع".

الراهن  الوقت  في  دور  لها  التي  او  املفعلة  باإلجراءات  املستطلعة  الفئة  آراء  وتباينت 

وهذا  فاعلة،  إجراءات  وجود  عدم  أكدوا  العظمى  فالغالبية  الظاهرة،  تلك  بمكافحة 

بطبيعة الحال يستدعي من الجهات املتخصصة وضع برامج حقيقية تشترك فيها جهات 

حكومية وأهلية للتوصل الى حلول فاعلة ملعالجتها.

امتالكها  النفط  وزارة  أكدت 

املتعلقة  البيانات  جميع 

كردستان  إقليم  بصادرات 

مبدية  الخام،  النفط  من 

أية  لتنفيذ  استعدادها 

قرار  تلي  مركزية  توجيهات 

وإتمامه  االتحادية  املحكمة 

بانسيابية.

"سومو"  النفط  تسويق  شركة  مدير  وقال 

إن   الشبكة"   "مجلة  لـ   الياسري  عالء 

إقليم  النفط تحتسب نفط  "شركة تسويق 

على  برميل  ألف   250 بـ  املقدر  كردستان 

قبل  من  بها  املعمول  التسعيرة  أساس 

املعتمدة  اآللية  وفق  النفط  تسويق  شركة 

لتسعير النفط الخام العراقي."

املالية  العائدات  "تسليم  أن  وأضاف 

النفوط،  تلك  بيع  عمليات  عن  الناتجة 

النافذة  االتحادية  املوازنة  لقوانني  ووفقًا 

بهذا الخصوص، هو من اختصاص وزارة 

وزارة  تتولى  حني  في  العراقية،  املالية 

االتحادية  املحكمة  قرارات  تنفيذ  النفط 

االخيرة."

النفط  تسويق  "شركة  أن  الياسري  وأكد 

تمتلك -وبصورة محدثة- البيانات املتعلقة 

الخام،  النفط  من  اإلقليم  بصادرات 

مركزية  توجيهات  أية  تنفيذ  فإن  وبالتالي 

سيجري  االتحادية  املحكمة  قرار  تلي 

إصدار  حال  في  ودقيقة  انسيابية  بصورة 

توجيه بهذا الخصوص."

العراق يتكبد خسائر هائلة 
حملة جديدة للقضاء على في الثروة الحيوانية

مسببات الحمى النزفية

مطابـــع العتبـــة توفـــر 335 مليـــار دينـــار 
لوزارة التربية 

"مجلة الشبكة العراقية"                  

أنها  املقدسة،  الحسينية  للعتبة  التابعة  الوارث،  دار  مطابع  أكدت 

 65 بمبلغ  املدرسية  الكتب  لطباعة  التربية  وزارة  مع  عقدًا  أبرمت 

 400 بمبلغ  األردن  في  تطبعها  الوزارة  كانت  أن  بعد  دينار،  مليار 

مليار دينار طيلة الـ 16 سنة املاضية.

وأوضح مدير اإلنتاج في الدار موفق محيي 

سيوفر  الجديد  العقد  أن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

املبالغ  مع  باملقارنة  دينار  مليار   335 نحو 

التي كانت تدفع للمطابع األردنية.

إضافية  هدايا  ستقدم  الدار  أن  الى  وأشار 

وهي  عالية،  بجودة  املطبوعة  الكتب  من 

مستمرة في تجهيز وطباعة الكتب املدرسية 

للمدارس وفقًا للعقد الذي كانت قد أبرمته 

مع وزارة التربية.

املتعاقد  الكتب  طباعة  من  نحو%50  أنجزت  الدار  أن  الى  وأشار 

 100 نحو  طباعة   على  يشتمل  العقد  أن  مبينًا  الوزارة،  مع  عليها 

مليون نسخة من كتب املرحلة االبتدائية و700 ألف نسخة من كتب 

املرحلة املتوسطة، و300 ألف نسخة للمرحلة اإلعدادية.
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"مجلة الشبكة العراقية"

الرئيس  به  أشاد  الذي  الحد  الى 

)االستيعاب  بايدن  جو  األمريكي 

حضر  عندما   ، لالوكران(  البولندي 

يعبر  التي  النزوح  ممرات  الى  بنفسه 

عبارات  يلقون  وهم  األوكرانيون  منها 

البولندي،  األمن  عناصر  من  الترحيب 

وهم ذات العناصر التي وضعت سياجًا 

بني  ما  لتحول  الشائكة  األسالك  من 

وإسالمية،  عربية  دول  من  املهاجرين 

وبني العبور الى أوروبا عبر بولندا.

معايير مزدوجة

العساكر  فيه  يتسابق  الذي  الوقت  وفي 

في  املواطنني  حشود  مع  البولنديون 

فإنهم  لألوكرانيني،  املساعدة  تقديم 

نداءات  واملوقف  املشهد  بذات  تجاهلوا 

من  املهاجرون  اطلقها  التي  االستغاثة 

دول الشرق، إلنقاذ حياة نساء في حالة 

بعد  حتفهن  بعضهن  ولبعضهنولقي 

درجة  الى  البولندية  العواطف  جفت  أن 

االنجماد.

بعشرات  تحتفظ  الفضائيات  فصور    

املواقف التي تظهر عنصرية شرطة دول 

وهنغاريا،  بولندا  والسيما  أوروبا،  شرق 

املعاناة  املهاجرون  فيها  واجه  حيث 

هاتني  أراضي  عبورهم  اثناء  املريعة 

الدولتني باتجاه أملانيا التي استوعبتهم 

األوروبية  الدول  إحدى  او  صدر،  برحابة 

املرحبة بالالجئني،

في  العنصرية  مواسير  طفحت  فقد   

قواعد  فيها  ضربت  موقف،  من  أكثر 

األوروبية  الدول  وضعتها  ومعايير 

بنفسها، إذ كشف املكتب املركزي للجنة 

التحقيق في بيالروس، خالل اجتماع مع 

وفد عراقي، عن توثيقه جرائم ارتكبتها 

قوات األمن البولندية بحق 135 مواطنًا 

البيالروسية  الحدود  على  عراقيًا 

بيان  وأفاد   .2021 عام  البولندية 

للجنة  اإللكتروني  املوقع  على  منشور 

"املحققني  بأن  البيالروسية  التحقيق 

وصفت  إجراءات  سجلوا  البيالروسيني 

شخصًا   135 بحق  ارتكبت  باإلجرامية 

أصيبوا  العراق،  جمهورية  مواطني  من 

خاللها بجروح جسدية نتيجة استخدام 

من  ضدهم  الخاصة  والوسائل  العنف 

تحقق  ".كما  البولندية  األمن  قوات  قبل 

تتعلق  قضايا  ثالث  في  التحقيق  لجنة 

غير  وطرد  جسدي  أذى  في  بالتسبب 

األوروبي  االتحاد  أراضي  من  قانوني 

مواطنني  مقتل  إلى  أدت  بيالروس،  إلى 

عراقيني ) حسب اللجنة(. 

الدولية  الجنائية  املحكمة  وستنظر 

حقوق  نشطاء  تصريح  في  الهاي،  في 

إنسان بيالروسيني بشأن "ابادة جماعية 

للمهاجرين" في بولندا.

فبولندا املتهمة بارتكاب تلك الجرائم ، 

تحاول محو ذاكرة العالم، لتظهر بثياب 

وإنسانية  أخالقية  مسؤولية  تتبنى  أمة 

تجاه املهاجرين األوكرانيني.

املتطوعون  يزحف  الشعار  هذا  وتحت 

بني  املعابر  الى  البرتقالية  املالبس  ذوو 

املساعدات  لتقديم  وأوكرانيا  بلدهم 

املسؤولية  تلك  لكن  واإلغاثية،  الطبية 

سبات  في  كانت  البولندية  األخالقية 

واملسلمني  العرب  املهاجرون  كان  حني 

يموتون من شدة البرد ويواجهون الرعب 

والرصاص البولندي بال رحمة.

احصائيات

فإن  بولندية،  إلحصائيات  ووفقًا 

من  االالف  مئات  استقبل  البلد  هذا 

معهم  تقاسموا  األوكرانيني،حيث 

السكن والخدمات والغذاء وفرص العمل 

الحمل  بهذا  تنوء  بولندا  بدأت  حتى   ،

وغربية،  أمريكية  لتقارير  وفقًا  الثقيل 

أنحاء  جميع  في  تستنزف  املوارد  أن  إذ 

البلد الذي يعد مصدرًا لأليدي العاملة 

أكثر من كونه مستوعبًا لها.

وهي  وارسو  العاصمة  ظهرت  فيما 

تعاني التضخم، وارتفاع أسعار إيجارات 

السكن والفنادق بعد أشهر من الحرب 

األوكرانية - الروسية.

وعلى الرغم من كل هذا فإن البولنديني 

تحرص  رسائل  وثمة  يشتكون،  ال 

فظائع ملف المهاجرين العراقيين 
تعري سلوك بولندا

بينما تقدم بولندا نفسها للعالم على أنها املالذ الرحب للمهاجرين األوكرانيني الهاربني من الحرب، 
حيث يقف مئات البولنديني على الحدود الستقبال مئات االلوف من االوكرانيني  الذين ضاقت بهم 

سبل الحياة بسبب الحرب، وسط تعاطف دولي مع دولة عرفت بعدائيتها للمهاجرين العرب و املسلمني 
)حسب مقاطع فيديو وتصريحات(. 
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على  البولندي  واإلعالم  الحكومة 

األخرى،  وللدول  لشعبها  تصديرها 

أمة  أنها  على  بولندا  فيها  تظهر 

التاريخ،  في  فارقة  للحظة  تستجيب 

ستترك آثارها في نظرة العالم إليها. 

صمت بولندي 

بيان  في  الخارجية  وزارة  اعلنت  وفيما 

لها اطلعت مجلة الشبكة العراقية على 

نسخة منه أن الوزارة "تتحرى دقة األنباء 

املهاجرين  من  أعداد  تعرض  حول 

العراقيني إلى مخاطر تهدد حياتهم".

الخارجية  "وزارة  ان  البيان  واضاف 

تمَّ  ما  بالغ  ـ"أهتمام  ب تتابع  العراقية 

إعالمية،  ومواقع  وكاالت  عبر  تداوله 

املهاجرين  من  أعداد  تعرض  بشأن 

العراقيني الى مخاطر تهدد حياتهم".

ورد  ما  دقة  نتحّرى  "إننا  الوزارة  وأكدت 

مع  ننسق  التي  الرسمية  التقارير  عبر 

للوقوف  الدولية  والجهات  السلطات 

نهوض  عن   
ً
فضال تفاصيلها،  على 

سفاراتنا املعنية في تلك الدول بدورها 

بشكل  املعلومات  صحة  تقّصي  في 

موثوق".

الخارجية  وزارة  تذكر  لم  وباملقابل 

تهدد  التي  املخاطر  طبيعة  العراقية 

املهاجرين  هوالء  حياة 

املكان  وال  العراقيني، 

الى  فيه  تعرضوا  الذي 

املذكورة  املخاطر  تلك 

في بيان الخارجية.

ذكره  الجدير  من 

موجة   2021 شتاء  شهد 

مسبوقة  غير  هجرة 

ومن  بيالروسيا،  الى 

تعرض  بولندا،  الى  ثم 

خاللها  املهاجرون 

الجوع  انواع  شتى  الى 

وحتى  والبرد  والعطش، 

الحدود  حرس  قبل  من  عنف  اعمال 

بولندا،   - بيالروسيا  في   الدولتني 

حيث لقي قسم منهم حتفه جراء هذه 

االعمال، او لعدم استيعابهم او ايوائهم. 

مع  عراقي،  وفد  بحث  ذلك  الى 

ملفات  مؤخرا،  البيالروسية،  السلطات 

وأدلة قدمتها االخيرة بخصوص تعرض 

ومقتل  العنف،  الى  عراقيني  مهاجرين 

عدد منهم على الحدود البولندية.

الصمت  البولنديون   التزم  جهتها  من 

االعتداءات  عن  املوثقة  التقارير  إزاء 

البولندي  األمن  عناصر  نفذتها  التي 

من  حتى  وتتهرب   ، العراقيني  تجاه 

ولجان  وبيانات  تحقيقات  على  التعليق 

رسمية وغير رسمية موثقة تثبت تعرض 

املوت  حد  وتركهم  لالعتداء  العراقيني 

من دون تقديم مساعدة كانت ستسهم 

بإنقاذ العشرات منهم،

في وقت خصصت هذه الحكومة ماليني 

اوكرانيا   من  النازحني  إلعانة  الدوالرات 

واالنسانية  الطبية  املساعدة  وتقديم 

ان  باعتبار  معها  نحن  نتفق  والتي  لهم 

كل  فوق  هو  محتاج  انسان  اي  مساعدة 

اعتبار لوني او قومي او مناطقي. 

ترويع بولندي

من  )سالر(  العراقي  املهاجر  يقول 

بني  من  واحدًا  كان  الذي  أربيل،  مدينة 

على  علقوا  الذين  املهاجرين  آالف 

في  األمن  قوات  إن  البولندية،  الحدود 

العائالت  ترويع  على  أقدمت  البلد  هذا 

للدموع،  املسيل  الغاز  وإطالق  املهاجرة، 

واألطفال  النساء  حتى  ضربوا  إنهم  بل 

وأفزعوهم. 

السيد  اعلن  فقد  الوقت  ذات  وفي 

في  عام  مدير  جهاكير  عباس 

رفض واملهجرين   الهجرة   وزارة 

على  االعتداء  العراقية  الحكومة   

دولة  قبل  من  العراقيني،  املهاجرين 

في  مزدوجة  بمعايير  بالتعامل  متهمة 

ملف حقوق اإلنسان.
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شهد تاريخ العراق القديم، 
أعني عهود سومر وآشور وبابل 
وأكد، وغيرها من تلك العهود 

أو العصور القديمة، وحتى 
التي أعقبتها ببضع مئات من 

السنني، اعتالء املرأة العديد من 
مناصب البالط الرفيعة، بما 

في ذلك منصب )امللكة(، عندما 
كان هذا املنصب في أوج تمتعه 
بالحرية، ولم يكن حكرًا على 
الرجال كما حصل في العصور 

الالحقة.

نــــواعــــم

حسن العاني

ومن باب التذكير فقط، نقول إن تلك املراحل املوغلة في القدم لم 

تعرف صورًا متعددة ألنظمة الحكم، وبالذات النظام الجمهوري، 

بل لم يكن حتى مفهوم الجمهورية مطروحًا على الساحة.

ما  غير  ملكاته  عن  يعرفون  القديم  العراق  تاريخ  في  املختصون 

أو زواجه  لعيد ميالده  تاريخًا مؤكدًا  يعرفه رجل مثلي، ال يعرف 

عن  التفاصيل  من  الكثير  يملكون  أنهم  في  والشك  موته،  أو 

أسمائهن وأعوام توليهن الحكم ومدة بقائهن على العرش، مثلما 

يعرفون أدق أسرارهن الخاصة.. ويذكرون منهن -على ما بقي في 

السماء(،  من  )املحبوبة  أي  )سميراميس(  اآلشورية  ذاكرتي-  

التي يبدو أنها استثمرت )حب السماء لها( فاتسم حكمها بالقوة 

والهيمنة واالستبداد بالرأي.. كما أذكر ملكة أور )شبعاد(، وهي 

-على ما أعتقد- من األسرة امللكية األولى.. على أن التي استوقفتني 

وقفة تأمل هي امللكة )كوبانا( – أي املرأة الحارسة – ليس ألنها 

أول ملكة سومرية، بل ألن سيرتها الذاتية تدعو الى التأمل، فهي 

ابتداء )زوجة( امللك األشهر سنحاريب، ثم لكونها حكمت قرابة 

من  متواصلة  سلسلة  كانت  حياتها  أن  هو  واألهم  )100سنة(، 

 جيشها وال شعبها – كما هو 
ْ

الحروب واالنتصارات بحيث لم يذق

متوقع – طعم الراحة، ألنه يخرج من ساحة حرب ليدخل ساحة 

حرب أخرى!!

الى  وصلن  القديم  العراق  ملكات  أن  هو  املالحظة  يستحق  ما 

الديمقراطية  حكايات  البالد  فيه  تسمع  لم  زمن  في  العرش 

عن  الدفاع  ومنظمات  النسوان  واتحادات  واالنتخابات  والكوتا 

بها  تتاجر  كما  باملرأة  أحد  يتاجر  لم  وذاك  هذا  وغير  املرأة، 

املرأة  فإن  ذلك  ومع  و..  الثالثة..  ألفيتنا  في  االنتخابية  البرامج 

العراقية قبل أربعة آالف سنة أو خمسة أو أكثر، كما تقول وقائع 

التاريخ، أصبحت ملكة، ولم تصبح على أيام الديمقراطية والكوتا 

رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء أو رئيسة برملان، ولن ُيسمح لها 

القيادية  املناصب  هذه  مثل  تحتل  أن  وطريقة-  طريقة  -بألف 

 وشبعنا( من 
ُ

وأنا سعيد جدًا فقد )شبعت و..  السيادية،  واملواقع 

معروف   ( فهو  النساء..  حكم  نجرب  أن  نريد  وال  الرجال  حكم 

ومجرب(!! 

)معروف ومجرب(!



تعد حقوق اإلنسان واحدة من القضايا التي برزت على مسرح األحداث 
السياسية منذ بدايات القران املاضي، وتبلور شكلها القانوني عام 1948 بعد 

صدور الئحة حقوق اإلنسان عن األمم املتحدة، وهي الالئحة التي جاءت 
لتعالج اآلثار اإلنسانية، واالنتهاكات التي خلفتها الحربان العامليتان األولى 

والثانية تجاه املدنيني والعسكرين. 
د. هاشم العوادي

البعد اإلنساني في خطاب أمير المؤمنين

)غربيًا(  التاريخي  التأصيل  سياق  يشير 

حقوق  إعالن  إلى  اإلنسان  حقوق  لوثائق 

)إعالن  املتحدة  الواليات  في  اإلنسان 

الثورة  وإعالن  1776م،  فرجينيا( 

البعض  يذهب  وربما  1790م،  الفرنسية 

الى تأصيله منطلقًا من إعالن الـــ "ماجنا 

كارتا" الصادر عن امللك اإلنجليزي جون 

تنظيم  بواسطته  جرى  الذي   ،1215

اإلنكليزي  والشعب  امللك  بني  العالقة 

تضمنت  وقد  الحقوق.  من  جملة  ومنحه 

الئحة حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم 

تناولت  مادة  ثالثني  من  أكثر  املتحدة 

ينبغي  التي  األساسية  الحقوق  من  جملة 

املساس  وعدم  وحمايتها  عليها  املحافظة 

الحقوق  مستوى  على  سواء  بها، 

أو  السياسية،  أو  اإلنسانية، 

أو  االجتماعية،  أو  االقتصادية، 

الثقافية، وغيرها. 

املنظومة  مستوى  على  أما 

اإلسالمية، فقد استطاعت 

تاريخيًا  سبقًا  تسجل  أن 

األوروبية،  املنظومة  عن 

لحقوق  عاملية  وثيقة  مالمح  ورسمت 

املبادئ  من  العديد  تتضمن  اإلنسان 

اإلنسان  محورية  تؤكد  التي  اإلنسانية 

لعمومية  ومؤكدة  اإلسالمية،  الرؤية  في 

حدود  وتجاوزها  وشموليتها  الرؤية  هذه 

أكدت  لذا  اإلنساني،  النوع  في  التمايز 

التجاوز  أن  على  تشريعاتها-  بعض  -في 

 ،
ً
مثال الحياة  كحق  الحقوق،  هذه  على 

 
ْ

ل
ُ

ت
ْ

َيق )َوَمن  تعالى  قال  الكبائر،  من  يعد 

ِفيَها  ا 
ً

اِلد
َ

خ ُم 
َّ
َجَهن ُه 

ُ
آؤ

َ
َجز

َ
ف ا 

ً
د َعمِّ

َ
ت مُّ ا 

ً
ِمن

ْ
ُمؤ

اًبا 
َ
َعذ  

ُ
ه

َ
ل  

َّ
َعد

َ
َوأ  

ُ
ه

َ
َعن

َ
َول ْيِه 

َ
َعل  

ُ
ه

ّ
الل ِضَب 

َ
َوغ

أمير  اإلمام  خطب  بعض  وفي  َعِظيًما(. 

بالله،  الكفر  )الكبائر  قوله  )ع(  املؤمنني 

تعامل  الكريم  القرآن  وأن  النفس(.  وقتل 

بمنزلة  الواحدة  اإلنسانية  النفس  مع 

 
َ

ِلك
َٰ
ذ ْجِل 

َ
أ  

ْ
)ِمن تعالى  قال  املجموع، 

 
َ

ل
َ

ت
َ

ق َمن   
ُ

ه
َّ
ن

َ
أ  

َ
ِإْسَراِئيل َبِني  ٰى 

َ
َعل ا 

َ
ْبن

َ
ت

َ
ك

ْرِض 
َ ْ
األ ِفي  َساٍد 

َ
ف ْو 

َ
أ ٍس 

ْ
ف

َ
ن ْيِر 

َ
ِبغ ًسا 

ْ
ف

َ
ن

 
ْ

َوَمن َجِميًعا  اَس 
َّ
الن  

َ
ل

َ
ت

َ
ق َما 

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
ف

اَس 
َّ
الن ْحَيا 

َ
أ َما 

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْحَياَها 

َ
أ

عملية  شكلت  وقد  َجِميًعا(. 

لهذا  املؤمنة  النفوس  إدراك 

الحق حاجزًا ذاتيًا عن التجاوز عليه، كما 

 
َ

ك
َ

يَّ َيد
َ
 ِإل

َ
ِئن َبَسطت

َ
جاء في قوله تعالى )ل

 
َ

ك
َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
أِل  

َ
ْيك

َ
ِإل َيِدَي  ِبَباِسٍط  ا 

َ
ن

َ
أ َما  ِني 

َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ِلت

 . )
َ

ني ِ
َ
َعامل

ْ
 َربَّ ال

َ
ه

َّ
 الل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ

ِّ
ِإن

اإلمام  موروث  قراءة  نحاول  وعندما     

)عليه  طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني  أمير 

السالم( الخطابي ندرك أن بناء اإلنسان 

وأنه  الخطاب،  هذا  أولويات  من  كان 

التي  واملبادئ  األسس  من  العديد  تضمن 

ملشروع  معرفية   
ً
أصوال اعتبارها  يمكن 

وثيقة علوية في حقوق اإلنسان، تستجيب 

ثوابتها،  عن  التخلي  دون  من  لواقعها 

وثيقة  وشموليتها،  لعامليتها  ومترجمة 

تتضمن العديد من الحقوق التي ينبغي أن 

اإلسالمية،  الرؤية  في  اإلنسان  بها  يتمتع 

التي من أبرزها:

1- حق اإلنسان في الحياة 
هذا  الى  )ع(  املؤمنني  أمير  اإلمام  أشار 

حكم  على  اعتراضه  خالل  من  الحق 

الثاني بحق  الرجم الذي أصدره الخليفة 

الحكم  تنفيذ  أن  الى  منبهًا  حامل،  امرأة 

سلب  الى  سيؤدي  ـــــ  الحالة  هذه  في  ــــ 

طالب طالب 
عليه السالم

بنبنعليعلي

أبيأبي
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



 
ّ

أن "هب   :
ً
قائال الحياة،  في  حقه  الجنني 

 عليها، أّي سبيل لك على ما في 
ً
لك سبيال

 
ٌ

َواِزَرة ِزُر 
َ

ت  
َّ

ال
َ
)أ يقول  تعالى  والله  بطنها 

 ملعضلة 
ُ

َرى("   فقال عمر: ال عشت
ْ

خ
ُ
َر أ

ْ
ِوز

ال يكون لها أبو الحسن، ثّم قال: فما أصنع 

بها؟ قال)ع(: "احتط عليها حتى تلد، فإذا 

فأقم  يكفله  من  لولدها  ووجدت  ولدت 

 ".
ّ

عليها الحد

2- حق املساواة
انسجم خطاب اإلمام أمير املؤمنني )ع( 

املنطق  مع  العباد  بني  املساواة  حق  في 

اُس 
َّ
الن َها  يُّ

َ
أ َيا  تعالى:)  قوله  في  القرآني 

ْم 
ُ
اك

َ
ن

ْ
َوَجَعل ٰى 

َ
نث

ُ
َوأ ٍر 

َ
ك

َ
ذ ن  مِّ م 

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
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َ
خ ا 

َّ
ِإن
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ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
أ  

َّ
ِإن وا 

ُ
َعاَرف

َ
ِلت  

َ
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َ
َوق ُعوًبا 

ُ
ش

وقد  ِبير(. 
َ

خ َعِليٌم   
َ

ه
َّ
الل  

َّ
ِإن ْم 

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
أ ِه 

َّ
الل

أكد اإلمام هذا املعنى في كتابه الى واليه 

املساواة  ضرورة  على  بكر  أبي  بن  محّمد 

في  حتى  التفاصيل  أدق  في  الرعية  بني 

أحد  يشعر  ال  لكي  واللحظة،  النظرة 

منهم بأنه أقل منزلة من غيره، قال )ع(: 

"فاخفض لهم جناحك، وأِلن لهم جنابك، 

في  بينهم  وآِس  وجهك،  لهم  وابُسط 

العظماء  يطمع  ال  حتى  والنظرة  اللحظة 

من  عفاء 
ُ

الض ييأس  وال  لهم،  حيفك  في 

عدِلك عليهم."  

3- الحقوق االقتصادية 
ضرورة  الى  )ع(  اإلمام  خطب  تشير 

الطبقية،  ملنع  املوارد  توزيع  في  العدالة 

تقسيم  مسألة  في  )ع(  اإلمام  يقول 

ِلي   
ُ

ال
َْ
امل  

َ
ان

َ
ك ْو 

َ
ل  " املسلمني  بني  األموال 

 اللِه 
ُ
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)ع(  اإلمام  ضرب  وقد   ".
ٌ

َوِإْسَراف ْبِذيٌر 
َ

ت

في عدله أروع مثال عندما رفض أن يمنح 

 شيئًا من بيت املال حني جاءه 
ً
أخاه عقيال

أن  إال  منه  كان  فما  الحاجة،  إليه  يشكو 

الذي  أخيه  يد  من  وقربها  حديدة  أحمى 

بحرارة  عقيل  أحس  فلما  كفيفًا،  كان 

تصرف  من  مستغربًا  يده  سحب  الحديد 

َيا   ،
ُ

َواِكل
َّ
الث  

َ
ك

ْ
ت

َ
ِكل

َ
ث  " اإلمام، فأجابه )ع(  

َها 
ُ
َسان

ْ
ِإن ْحَماَها 

َ
أ ٍة 

َ
َحِديد  

ْ
ِمن  

ُّ
ِئن

َ
ت

َ
أ  !

ُ
َعِقيل

اُرَها  َجبَّ َسَجَرَها  اٍر 
َ
ن ى 

َ
ِإل ِني  ُجرُّ

َ
َوت ِعِبِه، 

َ
ِلل

ظًى." 
َ
 ل

ْ
 ِمن

ُّ
ِئن

َ
 أ

َ
ى َوال

َ
ذ

َ ْ
 األ

َ
 ِمن

ُّ
ِئن

َ
ت

َ
ِبِه! أ

َ
ض

َ
ِلغ

4- حق األمة على حاكمها
وهو أحد الحقوق السياسية التي تناولتها 

من  العديد  في  )ع(  اإلمام  كلمات 

الى  )ع(  اإلمام  عهد  وأبرزها  النصوص 

مصر،  على  واله  عندما  األشتر  مالك 

الرعية  مع  التواصل  ضرورة  على  مؤكدًا 

االكتفاء  وعدم  واقعهم  على  والوقوف 

)ع(:  قال  عماله،  طريق  عن  يصله  بما 

 
َّ

ِإن
َ
ف  ،

َ
ِتك َرِعيَّ  

ْ
َعن  

َ
اْحِتَجاَبك  

َّ
ن

َ
ل َطوِّ

ُ
ت  

َ
"وال

 
َ

ِمن  
ٌ

ْعَبة
ُ

ش ِة  ِعيَّ الرَّ َعِن  ِة 
َ
ُوال

ْ
ال اْحِتَجاَب 

َوااِلْحِتَجاُب  ِباألُموِر;  م 
ْ
ِعل  

ُ
ة

َّ
َوِقل يِق، 

ِّ
الض

 
ُ

ه
َ
ُدون َجُبوا 

َ
اْحت َما  َم 

ْ
ِعل ُهْم 

ْ
َعن َطُع 

ْ
َيق ُهْم 

ْ
ِمن

ِغيُر،  الصَّ ُم 
ُ

َوَيْعظ ِبيُر، 
َ
ك

ْ
ال ُهُم 

َ
د

ْ
ِعن ُر 

ُ
َيْصغ

َ
ف

اُب 
َ

َوُيش ِبيُح، 
َ

ق
ْ
ال  

ُ
َوَيْحُسن  ،

ُ
َحَسن

ْ
ال ُبُح 

ْ
َوَيق

 
ُ

 َيْعِرف
َ
ٌر ال

َ
َواِلي َبش

ْ
َما ال

َّ
َباِطِل. َوِإن

ْ
 ِبال

ُّ
َحق

ْ
ال

 األُموِر. " 
َ

اُس ِبِه ِمن
َّ
 الن

ُ
ه

ْ
َواَرى َعن

َ
َما ت

5- حق املعارضة 
التي  السياسية  الحقوق  من  أيضًا  وهو 

وخصومه،  الحاكم  بني  العالقة  ترسم 

حرية  أنواع  من  نوعًا  املعارضة  عادًا 

لسلب  توظيفه  للحاكم  يمكن  ال  الرأي، 

واستهدافهم  معارضيه  من  الحقوق 

وفي  ذلك.  غير  او  اقتصاديًا  او  سياسيًا 

فقال  اإلمام  إلى  رجل  جاء  أنه  نقرأ  هذا 

أخرج  وال  أبايعك  وال  أتابعك  ال  "أنا  له: 

جمعة  معك  أصلي  وال  وقت،  في  معك 

ال  "وأنا  )ع(  اإلمام  فأجابه  جماعة،"  أو 

أجبرك على شيء من ذلك وال أمنع عنك 

وفي  املسلمني."  ساملت  ما  وأساملك  الفيء 

رواية أخرى أن اإلمام )ع( أجابه "اجلس 

بيت  من  إليك  يصل  وعطاؤك  بيتك  في 

ك بأمان." 
ْ
املال، ما زال الناس ِمن

6- اعتماد أسس التفاضل الشرعية 
في  الخاصة  قواعده  )ع(  اإلمام  وضع 

التفاضل بني أفراد املجتمع أمام الحاكم، 

بضرورة  عماله  يوصي  )ع(  اإلمام  وكان 

قال  وتطبيقها،  القواعد  هذه  احترام 

 
َ

ك
َ

د
ْ
ِعن ِسيُء 

ُْ
وامل  

ُ
ْحِسن

ُْ
امل  

َّ
ن

َ
ون

ُ
َيك "وال  )ع(: 

ْهِل 
َ
ِهيدًا أل

ْ
ز

َ
 ت

َ
ِلك

َ
 ِفي ذ

َّ
ِإن

َ
ٍة َسَواٍء ؛ ف

َ
ِزل

ْ
ِبَمن

ْهِل 
َ
أل ِريبًا 

ْ
د

َ
وت اإلْحَساِن،  ِفي  اإلْحَساِن 

ى اإلَساَءِة."  وهي رسالة بالغة، 
َ
اإلَساَءِة َعل

أفراد  الى  وإنما  فقط،  الحاكم  الى  ليس 

املجتمع من أجل ترغيبهم في العمل العام 

وتقديم الخدمة العامة.

7- حماية املنتج واملستهلك
 تعرض اإلمام )ع( الى جملة من الحقوق 

حماية  ضرورة  ومنها  االقتصادية، 

والصناعية  التجارية  املهنية  القطاعات 

في الدولة، ألنها األعمدة الساندة لوجود 

األشتر  مالك  الى  )ع(  جاء  وقد  الدولة، 

الصناعات  وأهل  بالتجار  إياه  موصيًا 

والحرف، ومحذرًا من خطرهم في أوقات 

: "ثّم استوص بالتجار وذوى 
ً
األزمات قائال

فإنهم   .... خيرًا  بهم  وأوص  الصناعات  

وجالبها  املرافق  وأسباب  املنافع،  مواد 

وبحرك  برك  في  واملطارح  املباعد  من 

أمورهم  وتفقد   ...... وجبلك  وسهلك 

ـ  واعلم  بالدك.  حواشي  وفى  بحضرتك 

 في كثير منهم ضيقًا فاحشًا، 
ّ

مع ذلك ـ أن

وتحكمًا   ، للمنافع  واحتكارًا  قبيحًا  وشّحًا 

للعامة  مضّرة  باب  وذلك  البياعات،  في 

وعيب على الوالة، فامنع من االحتكار فإن 

م، 
ّ
وسل وآله  عليه  ه 

ّ
الل ى 

ّ
صل ه، 

ّ
الل رسول 

منع منه، وليكن البيع بيعًا سمحًا: بموازين 

من  بالفريقني  تجحف  ال  وأسعار  عدل، 

البائع واملبتاع." 

8- تكافؤ الفرص
وهو من الحقوق املهمة التي يتساوى فيها 

الوظائف  تولي  على  تنافسهم  في  الناس 

عهده  في  )ع(   األمام  أشار  وقد  العامة، 

ثم   " بقوله:  الحق  هذا  الى  األشتر  ملالك 

اختر للحكم بني الناس أفضل رعيتك في 

نفسك ممن ال تضيق به األمور، وال تمحكه 

الخصوم، وال يتمادى في الزلة، وال يحصر 

من الفيء إلى الحق إذا عرفه، وال تشرف 

نفسه على طمع، وال يكتفي بأدنى فهم دون 

وآخذهم  الشبهات،  في  وأوقفهم  أقصاه، 

بمراجعة  تبرمًا  وأقلهم  الحجج،  في 

األمور،  تكشف  على  وأصبرهم  الخصم، 

ال  ممن  الحكم،  اتضاح  عند  وأصرمهم 

يزدهيه إطراء، وال يستميله إغراء."

9- حق الرعاية االجتماعية
نجد  االجتماعية،  الحقوق  مستوى  على 

أن اإلمام علي )ع( يضعنا أمام منظومة 

تشريعية وقانونية تؤمن من خاللها جميع 

الحقوق االجتماعية ألفراد املجتمع، إذ أن 

 ،"
ٌ

 ذي رَمٍق قوت
ِّ

اإلمام )ع( يؤمن بأن "لكل

وقد أكد )ع( في عهده ملالك األشتر، على 

األطفال  من  العمل  عن  العاجزين  رعاية 

ه في 
ّ
ه الل

ّ
: " ثّم الل

ً
والشيوخ واملسنني قائال

لهم  حيلة  ال  الذين  من  السفلى  الطبقة 

البؤسى  وأهل  واملحتاجني  املساكني  من 

بيت  من  قسمًا  لهم  واجعل   ...... والزمنى 

ت صوافى اإلسالم 
ّ
مالك، وقسمًا من غال

في كل بلد."  

اإلنسانية  الحقوق  من  النماذج  هذه  إن 

التي أكد عليها اإلمام أمير املؤمنني )ع( 

املنظومة  في  اإلنساني  البعد  من  تنطلق 

بمقولته  ترجمه  الذي  اإلسالمية، 

الشريفة التي باتت إحدى شعارات األمم 

في  لك  أخ  إما  صنفان،  "الناس  املتحدة: 

تؤسس  الخلق"..  في  لك  نظير  او  الدين، 

يمكن  ووثيقة  اإلنسان  لحقوق  الئحة  الى 

أن تكون أكثر شمولية وواقعية من غيرها 

من  تنطلق  ألنها  واملواثيق،  اللوائح  من 

اإلنسان  مع  تتعامل  سماوية،  مرجعيات 

على أنه خليفة الله في أرضه، وأنه الغاية 

في هذا الخلق. 

د. هاشم العوادي

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
15 14

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )407407( ( 3030 حزيران  حزيران 20222022الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



في  السدود  واقع  على  الضوء  ولتسليط 

في  وتأثيرها  العراق  كردستان  إقليم 

ملياه  التخزينّية  الطاقة  على  الحفاظ 

"الشبكة"  التقت  والفرات،  دجلة  نهري 

كردستان  إقليم  في  السدود  عام  مدير 

ليشرح  خاني،  الرحمن  عبد  العراق 

ومناسيب  اإلقليم  في  املائي  الواقع 

الخزن في سدوده. 

تأمني املياه
إقليم  في  السدود  واقع  أن  خاني  يؤكد 

كردستان هو كبقية السدود في العراق، 

 في الواردات املائية وتناقص 
ٍّ

فهناك تدن

األنهار  في  املياه  مناسيب  في  مستمر 

خزن  موسم  نهاية  إلی  الوصول  قبل 

تخزينيًا  فراغًا  هناك  فإن  ولهذا  املياه، 

سد  وفي   %60 إلی  يصل  دوكان  سد  في 

أن  علمًا   ،%50 من  أكثر  الى  دربندخان 

الكبيرة، مثل دوكان  التخزينية  السدود 

في  أنجزت  قد  ودهوك،  ودربندخان 

املاضي  القرن  وثمانينيات  خمسينيات 

وماتزال مستمرة في الخدمة.

هناك  أن  الى  وأشار 

صغير  سدًا  عشر  خمسة 

سدًا  عشر  اثنا  الحجم، 

قبل  من  أنجزت  منها 

والثالثة  اإلقليم  حكومة 

من  أنجزت  األخرى 

املركزية،  الحكومة  قبل 

وتعتمد هذه السدود علی 

املوسمية  الوديان  سيول 

ومياه األمطار.

من  الهدف  أن  وبنّي 

توطني  هو  إنشائها 

شح  مواسم  في  بمواقعهم  القرويني 

املياه، باإلضافة الى تأمني مياه الشرب 

املياه  وتغذية  املنزلية  واالستخدامات 

الجوفية املتوزعة بني مناطق متفرقة في 

اإلقليم، والسيما االستوائية.

هدر واستنزاف للمياه
التخزينّية  الطاقة  قدرة  وعن 

الكبيرة،  السدود  لتلك  واالستيعابية 

بالنسبة  الخزن  طاقة  أن  خاني  أوضح 

الى  تصل  دوكان  مثل  الكبيرة  للسدود 

= 6.8 مليار/ م3 وسد دربنديخان الى 

 = الى  دهوك   وسد  مليار/م3،   2.6  =

0.052 مليار/م3 وأن بقية السدود عند 

ال  جميعها  التخزينية  املناسيب  أعلى 

تزيد عن 40 مليون/م3.

هناك  أن  ذكر  املياه،  شح  أسباب  وعن   

طبيعية  بينها   من  عديدة،  أسبابًا 

كالتغيرات املناخية وقلة األمطار والثلوج 

الحرارة، وهناك أيضًا  وارتفاع درجات 

دول  قيام  منها  جيوسياسية،  أسباب 

عدد  ببناء  وسوريا  وإيران  تركيا  املنبع 

نهري  على  التخزينية  السدود  من 

األخرى  األنهار  وبعض  والفرات  دجلة 

بشكل  سلبًا  أثر  ما  إيران،  من  القادمة 

وعلى  املائية  العراق  حصة  على  مباشر 

الطبيعي  املجری 

الحال  هو  كما  لألنهار، 

– سيروان  نهري  في 

األسفل  والزاب  ديالی  

وهناك  إيران،  قبل  من 

أيضًا،  أخرى  أسباب 

الى  يعود  ما  زيادة منها 

واحتياجات  السكانية  الكثافة 

الزراعة  في  املياه  واستخدامات 

والصناعة.

أزمات دول املنبع
وفي ما يتعلق بالخطط املقترحة والطرق 

أزمة  معالجة  خاللها  من  يمكن  التي 

الحلول  أن  الى  خاني  يشير  املياه،  شح 

متعلقة بتنظيم اإلدارة الداخلية للمياه، 

معالجة  مع  نوعيتها  على  واملحافظة 

التلوث، باإلضافة الى استخدام أحدث 

الري  وتجاوز  املياه  تقنني  في  التقنيات 

املفتوح، واألهم هو حسم ملف املياه مع 

الحوار  طريق  عن  والجوار  املنبع  دول 

الحوار  في  األولوية  امللف  هذا  وإعطاء 

بني العراق ودول املنبع.

فراغات  توجد  أنه  الى  خاني  ولفت   

إلی  تصل  الكبيرة  السدود  في  خزنية 

هذا  ومع  حمرين،  سد  في  كما   90%

فإننا مستمرون بإنشاء سدود 

صغيرة ألنها ضرورية جدًا للمزارعني. 

وضعت  خطة  هناك  أن  بالذكر  جدير 

من قبل حكومة إقليم كردستان، تستند 

والدراسة  الشحيح  املائي  الواقع  الى 

األراضي  ألن  للمياه،  االستراتيجية 

في  اإليجابي  تأثيرها  لها  العراق  في 

املائية  االستهالكات  على  السيطرة 

واستصالح األراضي.

املياه  شح  أزمة  مواجهة  كيفية  عن  أما 

من  والعوائق  املسببات  بقاء  ظل  في 

دول املنبع، فقد شدد خان على أن هذه 

القضية توثر سلبًا على الواقع السياسي، 

دول  تزرع  أن  املنصف  غير  من  ألنه 

املنبع محصول الشلب، وهناك دولة في 

املصب أنهارها جفت ومواطنوها يعانون 

العطش وقلة ورداءة مياه الشرب، خالفًا 

واألعراف  والقواعد  واملواثيق  للقوانني 

عادل  توزيع  على  تنص  التي  الدولية 

ومنصف للمياه.

"مجلة الشبكة" / ضحى مجيد سعيد                

قســمة غيــر عادلــة قســمة غيــر عادلــة 
وسدود خاوية             وسدود خاوية             

حرب المياه مع دول المنبع               

سعى العراق، كغيره من الدول، الى إنشاء 
املزيد من السدود النهرية في محاولة 
للحفاظ على الخزين املائي وتجنب 
إهداره، لكن سدوده بدأت تفقد أهميتها 
بسبب نقص املوارد املائية وشح األمطار.

الطاقة التخزينّية للسدود تأثرت أيضًا 
بقسمة غير عادلة للحصص املائية بني 
العراق ودول املنبع، في ظل قيام تركيا 
بإنشاء سدود كبيرة على نهري دجلة 
والفرات بالقرب من الحدود العراقية، 
فضال عن خفض حصته من املياه عبر 
نهري دجلة والفرات.
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ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة

سياحة معرفية
الدكتــور  أدارهــا  التــي  الجلســة 

وناقشــت فيهــا  معتــز عنــاد غــزوان، 

الشــخصيات  مــن  مجموعــة  وأثرتهــا 

القيمــة  تناولــت  الحاضــرة،  املهمــة 

املتميــز.  الكتــاب  لهــذا  املعرفيــة 

تحــدث الدكتــور معتــز فــي مســتهلها 

جمــال  الدكتــور  الكاتــب  ســيرة  عــن 

العتابــي ومحطاتــه الثقافيــة التــي عمــل 

فيهــا واملناصــب التــي تســنمها، كمــا 

تحــدث عــن املوضوعــات التــي احتواهــا 

املميــز  كتابــه  "فــي  فقــال:  الكتــاب 

الجمــال(،  أمــام  )املثــول  املوســوم 

ســياحة  العتابــي  الدكتــور  لنــا  قــدم 

اســتعرض  مهمــة،  وثقافيــة  معرفيــة 

فيهــا العديــد مــن املحطــات املضيئــة 

والالمعــة فــي تاريــخ الفــن التشــكيلي 

ــم  ــن عاص ــدءًا م ــث، ب ــي الحدي العراق

حافــظ وتشــكل بــوادر مــدارس الرســم 

الحديــث فــي العــراق، مــرورًا بأكــرم 

شــكري ومحمــد صالــح زكــي وشــاكر 

الــراوي  ونــوري  ســعيد  آل  حســن 

ــان  ــري ونعم ــا صب ــزي وعط ــم رم وناظ

هــادي وصــالح جيــاد. كمــا تطــرق الــى 

العديــد مــن التجــارب املهمــة فــي حيــاة 

وال  العراقيــني،  التشــكيليني  الفنانــني 

 
ً
ســيما الرســامني والنحاتــني، فضــال

ــاش  ــن ع ــارب م ــض تج ــة بع ــن دراس ع

يعقــوب،  كقيــس  الغربــة،  فــي  منهــم 

ودراســة  بالحديــث  التفــرد  وأيضــا 

أمثــال  العراقيــني  الفنانــني  أعمــال 

ضيــاء حســن ومكــي حســني وجعفــر 

طاعــون وكاظــم داخــل وعبــد الرحمــن 

الجابــري وموفــق مكــي، كمــا تطــرق 

ــن  ــة الف ــي دراس ــة ف ــب نقدي ــى جوان ال

والعاملــي." العراقــي  التشــكيلي 

شهادات مشتركة
وتعمــق الدكتــور معتــز فــي التفاصيــل 

ــًا  ــاب، الفت ــا الكت ــي تضمنه ــة الت الدقيق

ــه  ــل من ــي تجع ــة الت ــة املعرفي ــى القيم ال

تجربتهــا  مــن  ينهــل  أكاديميــة  مــادة 

ــد  ــة، فق ــون الجميل ــة الفن ــا طلب وتنوعه

ــة،  ــات نقدي ــى دراس ــاب عل ــتمل الكت اش

وأضــاء تجــارب مهمــة متنوعــة بــني الفن 

العربــي والعمــارة،  التشــكيلي والخــط 

ــم  ــي هاش ــان العراق ــال الفن ــا أعم ومنه

ــداد،  ــاء ببغ ــع الخلف ــي جام ــاط ف الخط

وفــن التصميــم الغرافيكــي والطباعــي 

املظاهــر  بعــض  دراســة  حيــث  مــن 

والشــعارات  امللصقــات  فــي  العامليــة 

شــهادات  فيــه  أن  كمــا  وغيرهــا، 

مشــتركة بــني الفنانــني والشــعراء فــي 

ــي  ــة الت ــة التلقائي ــل الحواري ــراق، مث الع

دارت بــني يحيــى جــواد وحســني مــردان، 

في الجلسة النقاشية لتوقيع كتاب د. جمال العتابي

"المثول أمام الجمال" "المثول أمام الجمال" 

زياد جسام
تصوير : يوسف مهدي

بحضور نخبة من املثقفني والفنانني واإلعالميني، نظم  )گاليري مجيد( جلسة 
حوارية واحتفائية بمناسبة توقيع كتاب الدكتور جمال العتابي، الذي حمل 

عنوان "املثول أمام الجمال"، صدر حديثًا عن منشورات االتحاد العام لألدباء 
والكتاب العراقيني، وهو كتاب نقدي توقف عند محطات عديدة للفن التشكيلي، 

العراقي والعاملي.

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )407407( ( 3030 حزيران  حزيران 20222022



والتطــرق الــى دراســة جوانــب مهمــة فــي 

ــث  ــة والحدي ــة والفني ــم الجمالي املفاهي

عــن تجربــة املعمــار العراقــي الكبيــر 

وتحليــل  الســلطاني،  خالــد  الدكتــور 

العامليــة  املعماريــة  النصــوص  بعــض 

فــي  كامبــي  كنيســة  ومنهــا  املهمــة 

 جماليــًا 
ً
فنلنــدا، التــي حللهــا تحليــال

مهمــًا، وأيضــا الحديــث عــن أعمــال 

رامبرنــت  أمثــال  عامليــني  فنانــني 

ودالــي. وبيكاســو 

بدايات التجربة
جمــال  الدكتــور  أعــرب  جهتــه،  مــن 

العتابــي عــن شــكره وتقديــره التحــاد 

علــى  العــراق  فــي  والكتــاب  األدبــاء 

مبادرتــه بطباعــة هــذا الكتــاب، مثمنــًا 

ــري  ــى كالي ــني عل ــور والقائم دور الحض

حســن  علــى  الجلســة  ومقــدم  مجيــد 

الجميــل،  االحتفــاء  وألــق  التنظيــم 

مســتذكرًا البدايــات وتجربتــه مــع الفــن 

التشــكيلي عندمــا كان صغيــرًا يشــاهد 

والفــرش  كاأللــوان  الرســم  مــواد 

ــده. كمــا تحــدث  وغيرهــا فــي محــل وال

عنوانــه،  مــن  ابتــداء  الكتــاب  عــن 

عنــوان  اختيــار  ســبب  عــن  كاشــفًا 

هــذا الكتــاب "املثــول أمــام الجمــال" 

لكونــه مأخــوذًا مــن عنــوان ملقالــة او 

ــام  ــول أم ــن "املث ــات ع ــارة وانطباع لزي

الجيوكنــدا" وهــي لوحــة بيكاســو، التــي 

كمــا   ،
ً
طويــال أمامهــا  العتابــي  وقــف 

مــن  وغيرهــا  املوناليــزا  أمــام  وقــف 

األعمــال العامليــة. وقــال العتابــي: "أريــد 

أن أتحــدث عــن املثــول األول، اي الوعــي 

املبكــر بالجمــال، حــني كنــت فــي قريــة 

علــى ضفــاف الغــراف اســمها الغازيــة، 

هــذه القريــة فيهــا معلــم يرســم ويخــط 

انتبهــت وشــممت ألول مــرة رائحــة   ،

الرســم  ألــوان  وشــاهدت  الزيــت 

أتســاءل  وبــدأت  واألقــالم،  والفــرش 

ــج  ــم، خري ــل املعل ــذا الرج ــن له ــن أي م

دار املعلمــني الريفيــة، أن يتعلــم الرســم 

والخــط والتعامــل مــع اللــون، لــذا بقيــت 

فكــرة اللــون والحــرف العربــي ترافقنــي 

أن أصبحــت  الــى  بهــا جــدًا  وتأثــرت 

أجيــد الخــط العربــي بشــكل جميــل، 

والفضــل يعــود لهــذا الرجــل، الــذي هــو 

والــدي حســن العتابــي."

أهمية الكتاب
الدكتــور  والــد  حســن،  األســتاذ  كان   

ــي  ــط العرب ــد الخ ــي، يجي ــال العتاب جم

والرســم وتحنيــط الحيوانــات وصناعــة 

بأبيــه  االبــن  تأثــر  لــذا  املجســمات، 

االبتدائيــة،  فــي  تلميــذًا  كان  أن  منــذ 

وقــد قــاده شــغفه وتعلقــه بأعمــال أبيــه 

الفــن  مضمــار  القتحــام  التشــكيلية 

بوســعه،  مــا  كل  فبــذل  التشــكيلي، 

لــم يفلــح فــي مجــاراة موهبــة  لكنــه 

ــك تعمــق فــي قــراءة الكتــب  األب، لذل

ــى أن  ــه ال ــورت ذائقت ــة فتط التخصصي

ــث  ــد والبح ــة والنق ــق الكتاب ــلك طري س

لــدى  معلــوم  هــو  كمــا  التشــكيل  فــي 

الجميــع.

ــي  ــي ف ــع العتاب ــدار أن تض ــاءت األق  ش

وهــو  اهتمامــه،  مــن  قريــب  منصــب 

فــي  التشــكيلية  الفنــون  دائــرة  إدارة 

وزارة الثقافــة العراقيــة، فكانــت فرصة 

يقــدم  أن  خاللهــا  مــن  تمكــن  مهمــة 

فيهــا كل مــا أمكنــه لخدمــة الوســط 

الفنــي. يقــول العتابــي "كنــت رًاضيــا 

عــن نفســي فــي مــا قدمــت." 

كمــا تطــرق املؤلــف الــى أهميــة هــذا 

الكتــاب ومــن املســتفيد منــه، إذ قــال 

ــر  ــد كبي ــى ح ــع ال ــاب ينف ــذا الكت إن "ه

أســتاذ الفــن التشــكيلي، وأيضــًا طالــب 

الفــن، كمــا ينفــع املتلقــي الــذي يريــد أن 

ــة." ــه الفني ــور ذائقت يط

بعدهــا تحــدث بشــكل عميــق عــن كلمــة 

ومــا  العنــوان  فــي  وردت  التــي  الجمــال 

فــي  "تعمقــت  قــال  اذ  بالضبــط،  تعنيــة 

مــن  العديــد  وقــرأت  الجمــال،  مفهــوم 

فوجــدت  الفلســفة،  وكتــب  الدراســات 

مــن  العديــد  تحمــل  الكلمــة  هــذه  أن 

التأويــالت، فلــكل فيلســوف رؤيــة تختلــف 

–كنظريــة-  الجمــال  غيــره،  رؤيــة  عــن 

شــغل الفالســفة منــذ عصــر اإلغريــق، 

بــدأ  مــن  أول  هــم  اليونــان  ففالســفة 

ــز  ــن أن نمي ــف يمك ــال، وكي ــة الجم دراس

الجمــال عــن القبــح، ونحكــم علــى الشــيء 

الفيلســوف  ذلــك،  غيــر  او  جميــل  بأنــه 

أن  يــرى  كان  ديموقريطــوس  اليونانــي 

الجمــال هــو االنســجام او التنســيق، وربط 

مفهــوم الجمــال بالطبيعــة، وأرســطو قــال 

إن الجمــال هــو املتعــة، فيمــا قــال ســقراط 

 .. آخــره  والــى  الخيــر،  هــو  الجمــال  إن 

يوصــي الدكتــور العتابــي الجمهــور بــأن 

هــذا  ويرســخوا  الجمــال  عــن  يبحثــوا 

املفهــوم الــذي مــن شــأنه أن يخلصنــا مــن 

القبــح فــي حياتنــا بشــكل عــام.

الفنانــون  أجمــع  جانبهــم،  مــن 

حضــروا  الذيــن  واملتذوقــون  والنقــاد 

الروائــي  بينهــم  ومــن  االحتفــاء،  هــذا 

ــد،  ــاح مجي ــة كف ــل، والفنان ــادق الجم ص

فــرات  ود.  ســالم،  ســليم  واملوســيقار 

العتابــي، عــن إعجابهــم بهــذا الكتــاب. 

اإلذاعــي  ألقــى  الختــام،  وقبــل  أخيــرا 

واإلعالمــي لطيــف جاســم بعــض األبيــات 

الدكتــور  بمنجــز  ابتهاجــًا  الشــعرية 

ــة  ــن أغني ــًا م ــه مقطع ــدى ل ــي، وأه العتاب

أمــام  غناهــا  إذ  ســومري"،  "يلجمالــك 

بالتصفيــق  الجميــع  واشــرك  الجمهــور 

الكتــاب  توقيــع  جــرى  بعدهــا  معــه.. 

الكريــم. للحضــور  وإهــداؤه 
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ذاكرة المستقبل 

 رحم الله الشريف 
الرضي الهاشمي الذي 
يعرف عزته بأهله، 

لكنه ال يرتضي سوى 
عزٍة  بعمله وأنفٍة أيضًا. 
وهكذا هم كبار النفوس 
- أسعدك الله في أيامك 
- ينهلون من بئر واحدة، 

ويسندون رماحهم إن 
جارت الليالي إلى خاصرة 

واحدة أيضًا.

به  تشّبه  وكم  الهاشمي،  بهذا  والفكر  األدب  أهل  من  كثير  شغف  وكم 

لهذا  واحد  بيت  في  مضمونًا  يكون  أن  بعضهم  تمنى  وكم  بعضهم، 

األعجوبة:

 فما بال بغداد، إذا اشتقت رحلة ... تشبث بي غيطانها وفجاجها

كأن لها دينًا علّي، وأنني ... سيطلبها، سيفي وديني خراجها

ولو أنني أرضى بأدنى معيشة ... ألرضت منائي عند أهليك حاجها

 

ولكنه يأبى ذلك، وتأنف نفسه األبية أن تمر على درب بدار العز، وفيها 

على  سطرًا  يخط  أن  الشريف  قلمه  ويرفض  الهوان.  أهلها  يسوم  علج 

صفحة بيضاء ببغداد، وثمة بقايا السالجقة يقتلون الناس على الهوية. 

الشريف  هو  كما  مكان،  أي  في  الحر،  العربي  يتخيل  الحالة،  هذه  وفي 

الرضي، األماني فيراها غياهَب ال تنجلي، إال وعزمه سراجها. فذاك هو 

قدر العربي الذي هو غريب في داره أيضًا.

كأنها غربة صالح في ثمود.

وغربة  املتنبي في شعب “يوان”.

خطيئة  أو  لسانيًا،  عيبًا  تغدو  العربية  اللغة  حيث  العرب،  الفتية  وغربة 

معنوية، عند نفر يفترض فيهم أنهم حراس العروبة والعربية. نحن على 

عربية.  مدينة  من  أكثر  في  وتربوية،  وثقافية  إعالمية  مؤتمرات  أبواب 

الى  تتلفت  وأن  القوم،  بها  سيتكلم  التي  اللغات  تسجل  أن  ألدعوك  وإني 

لغتنا العربية لتجدها وحيدة، مهملة ال أحد من أبنائها يرأف بها.

، ذهبت الى مقر سفارة عربية، فطلب إلّي أحدهم أن أمأل “استمارة 
ً

مّرة

في  كنت  ذلك  وقبل  املسكني.  يجب  لم  أخ؟  يا  ملاذا  عربية،  غير  بلغة  ما” 

مصرف عربي، فسمعت القوم يتكلمون بلغة وبلغتني ال مكان للعربية بينها. 

وقبل هذا وذاك نزلت الى أحد شوارعنا فسمعت " كنانة" تتحدث باألوردو.
جمعة الالمي

"اعلم - أخي- أن النقش هو النّقاُش" 
)فريد الدين العّطار(

ذو لسان أعوج!
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قاٌص وروائٌي وصحفي، ولد في محافظة األنبار 
عام 1957، حاصل على شهادة البكالوريوس في 

الهندسة املدنية من جامعة السليمانية العراقية 
عام 1979، كتب في صحف عربية وعراقية 
عديدة، وتولى مواقع وظيفية في الصحافة 

الثقافية في بغداد، منها رئيس تحرير مجلة 
)تواصل( املهتمة باإلعالم.

حوار : علي السومري
تصوير : يوسف مهدي

الرواية أكثر جرأة في التعبير 
عن التحوالت الكبرى 

شاكر األنباري: 

والروائي  الكاتب  األنباري،  شاكر  إنه 

لعبت  العراق  في  الثقافة  أن  يرى  الذي 

دورًا محوريًا في تشكيل الهوية الوطنية، 

طريقها  في  تسير  السردية  الكتابة  وأن 

الصحيح.

واتحاد  العرب،  اب 
ّ

الكت اتحاد  عضو  هو 

ونقابة  العراقيني،  اب 
ّ

والكت األدباء 

في  اليوم  يقيم  العراقيني.  الصحافيني 

الدانمارك  مملكة  عاصمة  كوبنهاغن 

في   عاش   ،1985 عام  وصلها  التي 

سورية من عام 1995 حتى عام 2003، 

ليعود إلى بالده بعد سقوط الديكتاتورية 

وبقي فيها ما يقارب العشر سنوات، عاد 

لكن  أخرى،  مرة  الدانمارك  إلى  بعدها 

زياراته إلى الوطن لم تنقطع.

كتابًا  عشرين  من  أكثر  )األنباري(  لـ 

والترجمة  والرواية  القصة  بني  ما 

قصصية  مجاميع  أصدر  إذ  والتأليف، 

و)شجرة  البلوط(،  )ثمار  هي:  عدة 

و)تشكيل  واملجنون(،  و)أنا  العائلة(، 

في  أما  غامضة(.  )أهواء  شامي(، 

روايات:  عشر  من  أكثر  فأصدر  الرواية 

و)ألواح(،  الساحرات(،  )الكلمات 

و)موطن األسرار(، و)كتاب ياسمني(، 

و)الراقصة(،  الكاكا(،  و)ليالي 

البتاويني(،  و)نجمة  سعيدة(،  و)بالد 

سبنسر(،  ونامق  و)أنا 

بزيبز(،  جسر  و)مسامرات 

و)أقسى الشهور(.

كتاب  العربية  إلى  ترجم  كما 

مجموعة  وهو  ة(، 
ّ
جن )املريخ 

ري  األميركي  للكاتب  قصص 

براد بري، إضافة لتأليفه عددًا 

ضد  )ثقافة  مثل:  الكتب  من 

مفترق،  على  و)دولة  العنف(، 

 ،)2006 وعام   2003 عام  بني  العراق 

كتاب  و)تلخيص  أوروك(،  و)أسوار 

برق  و)مثل  التوافقية(،  الديمقراطية 

خبا- سيرة ثقافية لكاتب جوال(.

ولتسليط الضوء على تجربته اإلبداعية 

هذا  معه  لنا  كان  السردي،  ومشروعه 

الحوار:

سحر الكالم
الفنون  كل  دون  السرد  اخترت  ملاذا   •

للتعبير عن ذاتك وآالمها؟

لم  فراتية  قرية  في  نشأت  ألنني   -

الفالحة،  تمتهن  كهرباء،  فيها  تكن 

تشيع  املدينة،  مع  التواصل  وقليلة 

واملرويات  الشفاهية  الحكايات  فيها 

الليالي  وقضاء  للتسلية  الخرافية 

بفن  الطفولة  منذ  تشبعت  لقد  الطوال. 

خيال  من  يرافقها  وما  الحكايات  سرد 

العقل  ومغامرات  القول  وسحر  مجنح 

إلى  قادتني  بالعزلة،  املحكوم  البشري 

وكأنني  ورواية،  قصة  السرد،  فن  محبة 

وبراءة  مفقودة،  طفولة  بذلك  استرجع 

وجودية، وأمكنة زال بعضها منذ سنني 

رديف  هو  السرد  أن  والسيما  طوال، 

إلى  للسفر  الخيال  ومغامرة  للعزلة 

عوالم خارج الزمان واملكان.

الزمن  هذا  إن  يقول  من  مع  أنت  هل   •

زمن الرواية ال الشعر؟

لكونها  باقية  جميعًا  الفنون  أن  أعتقد   -

أم  شعرية،  أكانت  سواء  بشرية،  حاجة 

سردية، أم بصرية، كالتشكيل والسينما 

مررنا  العراق  في  لكننا  واملسرح، 

بتحوالت دراماتيكية خالل العقود 

املجتمع،  صعيد  على  األخيرة 

الفكرية  والهزات  األمكنة،  وبنى 

الفرد  روح  وتشظي  والجمالية، 

املرادف لكل ذلك، وهذا ما يعجز 

ومقاربته،  عنه  التعبير  عن  الشعر 

إضاءة  تمتلك  فهي  الرواية،  عكس 

أوسع، ونفاذًا أكثر جرأة للتعبير عن 

تحوالت ضخمة مثل تلك التحوالت. 

ية  ا و لر ا
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إشكاالت  عن  جماعي  تعبير  رأيي-  -في 

الشعر  يظل  حني  في  وجودية،  مجتمعية 

هنا  من  الفردية،  الهواجس  إلى  أقرب 

سادت الرواية في العقود األخيرة داخل 

الذي  الكثير  هناك  ألن  خاصة،  العراق 

ينبغي أن يقال.

• ما الذي منحته الغربة لك؟ وما الذي 

سلبته منك؟

ثقافات  مع  االحتكاك  الغربة  منحتي   -

أجنبية، ولغات فتحت لي نوافذ إضافية 

ومتصارع،  متغير  عالم  على  لإلطاللة 

وشحنت نصي بحرية شبه كاملة ابتعدت 

واملفاهيم  الداخلي  الرقيب  عن  كثيرًا 

وّسعت  كما  الفرد.  تخنق  التي  الجمعية 

الغربة  ألن  عندي،  الخيال  أفق  من 

املختلف،  باآلخر  وقبول  مكاني،  تنوع 

وضبط العدسة بصفاء أكثر كونها توفر 

بوضوح،  يرى  كي  كافية  مسافة  للكاتب 

ويسترجع  األحداث،  خيوط  ويتتبع 

ومالمح  والطبيعة  واملدن  الشوارع 

حني  في  عنهم.  يكتب  الذين  البشر 

مستقر  غير  بأنه  املغترب  الكاتب  يشعر 

األمكنة  من  أي  إلى  بعمق  منتم  وغير 

األم  الوطن  ويبقى  فيها،  يستقر  التي 

ويصعب  وفاته،  حتى  ظهره  على  معلقًا 

الوراء،  إلى  االستدارة  عن  الكف  عليه 

األبدي  الحنني  عن  عدا  وزمانًا،  مكانًا 

والصداقات  والشباب  الطفولة  ألماكن 

الحوارات  ونمط  املكان  ولهجة  القديمة 

بالبشر  فاالحتكاك   اليومية،  املحلية 

واألحداث من الضرورات املهمة لتجربة 

أي كاتب مهما كان الفن االبداعي الذي 

نصف  نفسي  أعتبر  شخصيًا  يمارسه. 

مغترب ونصف مقيم ألنني عايشت أهم 

 2003 عام  بعد  العراق  في  التحوالت 

وسكنت  وعملت  الوطن  إلى  عدت  حني 

مع  ما-  -بنسبة  واندمجت  بغداد  في 

الوسطني الثقافي واإلعالمي طوال نحو 

أقرب  جعلني  هذا  كل  سنوات،  عشر 

مثقفي  من  اليومية  الوطن  تفاصيل  إلى 

االغتراب غيري.

الهوية الحضارية
اليوم،  العراقية  السردية  تقّيم  كيف   •

إلى  وصلت  بأنها  القول  يمكن  وهل 

العاملية؟

لعبت دورًا محوريًا  العراق  الثقافة في   -

والعراق  الوطنية،  الهوية  تشكيل  في 

ليكون  ينتهي  الثقافة  تلك  تنوع  دون 

وقوميًا،  ومذهبيًا  دينيًا  منعزلة  جزرًا 

والقصة،  الشعر،  هنا  بالثقافة  ونعني 

الشعبي،  والشعر  والغناء،  والرواية، 

وغير  والفولكلور،  والسينما،  واملسرح، 

ذلك من حقول، فهي بمجموعها منحت 

الحضارية.  وخصوصيته  هويته  العراق 

اآلونة  في  الثقافية  الساحة  شهدت  وقد 

الكتابة  في   
ً
هائال انفجارًا  األخيرة 

إلى  املثقف  حاجة  عن  تعبيرًا  السردية 

التي مر بها  قول كل شيء عن األحداث 

أحداث  وهي  املاضية،  العقود  في  وطنه 

حروب  على  اشتملت  صاعقة  ضخمة 

وقومية  دينية  وصراعات  واحتالل 

القامع  انزياح  نتيجة  جاءت  ومذهبية 

الديكتاتور عن حقيقة الواقع وتناقضاته 

وصراعاته، لذلك جاءت الرواية ضرورة 

لتجسيد كل ذلك فنيًا، والتجسيد الفني 

في  وتباينات  تنوعات  القارئ  الى  حمل 

أمر  وهو  والرؤى،  واألساليب  التعبير 

حرية  الكاتب  امتلك  أن  بعد  طبيعي 

كتاب  هناك  كان  شيء.  كل  في  الخوض 

في  عاملية  نصوص  إنجاز  استطاعوا 

ونمذجتها  أفقها  وسعة  وصدقها  رؤاها 

خارج  تشيع  جعلها  ما  اإلنساني،  للهم 

وعامليًا،  عربيًا  مؤثرة  وتصبح  املحلية 

ما  بغربلة  كفيل  نعرف-  -كما  والزمن 

هو أصيل عما هو سائد ومفتعل وشكلي 

تسير  السردية  الكتابة  لكن  ومقلد، 

يوم  كل  وتحقق  الصحيح  طريقها  في 

إنجازات ال يمكن تجاهلها.

عاجزون  بأنهم  النقاد  يالم  ما  دائمًا   •

ما  وشعرًا،  سردًا  ينتج  بما  اللحاق  عن 

رأيك؟

- اإلبداع دائمًا يتقدم على النقد في كل 

ثقافات العالم، ألن النقد األدبي يرتكز 

واالنفجار  تالوينه،  بكافة  املبدع  على 

والرواية  الشعر  في  العراقي  اإلبداعي 

ال يخرج عن هذا اإلطار، علمًا أن هناك 

نشر  دور  وبوجود  النشر،  في  سهولة 

يمكن  الكاتب  نفقة  على  الطباعة  تتبنى 

ألي شخص أن يدفع بنتاجه إلى السوق، 

مؤسسات  نمتلك  ال  اآلن  لحد  ونحن 

وتالحق  الظاهرة  هذه  تراقب  نقدية 

املكتملة  والتجارب  الجديدة  النصوص 

ألن  االكتمال،  إلى  طريقها  في  التي  أو 

إلى  بحاجة  والجاد  الرصني  النقد 

مستقر،  ومؤسساتي  أكاديمي  فضاء 

وهذا غير متحقق لدينا كوننا نمر بحالة 

بل  فقط،  األدب  صعيد  على  ال  فوضى، 

في كل حياتنا، لحد اآلن ال تمثل الثقافة 

العراقية سوى هامش بسيط من حاجات 

املجتمع، والفرد عمومًا منشغل بمشاكله 

منشغل  هو  مما  أكثر  واملعيشية  اليومية 

بغذائه الروحي، ومثل واقع كهذا ال ينتج 

الروحية  الحاجة  يواكب  رصينًا  نقدًا 

لألدب والفن.

من  املثقفني  موقف  تقّيم  كيف   •

االحتجاجات، هل كان موقفهم مؤثرًا أم 

هامشيًا؟

- شخصيًا شكلت لي احتجاجات الشباب 

في تشرين، وكل االحتجاجات السابقة، 

االستكانة  يريد  ال  لشعب  حية  روحًا 

املنشغلني  السياسيني  لخزعبالت 

فروح  والشخصية،  الفئوية  بمصالحهم 

العراق  روح  عن  جلي  تعبير  تشرين 

الحضاري  البعد  ذي  املعافى  الواحد 

مدنية  صنع  الذي  العراق  بتنوعاته. 

آالف  طوال  ومالحم  ولغات  وحضارات 

تسير  التي  الوطنية  والثقافة  السنني، 

عن  تبتعد  أن  يمكنها  ال  االتجاه  هذا  في 

واقع  لخلق  وتوقه  الشبابي  التمرد  روح 

كان  مهما  االنسان  كرامة  يحترم  بديل 

كسرت  لقد  وانتماءاته.  وقوميته  دينه 

الحواجز  كل  تشرين  احتجاجات 

وتقاليد  الخرافية  واملعتقدات  النفسية، 

القطيع، ألنها جاءت معمدة بدم أبنائها، 

الحقول  كل  في   
ً
مستقبال وستتجسد 

الثقافية بال أدنى شك، وهذا أمر يحتاج 

تجري  ال  الكبرى  فالتحوالت  وقت،  إلى 

بتوقيتات سريعة.

ملحمة الهجرات
• ما جديد شاكر األنباري؟

ضخمة  رواية  لي  ستصدر  قريبًا   -

في  املنفيني  العراقيني  تجربة  تعالج 

وهي  الجديدة،  بالبيئة  احتكاكهم  أول 

مدار  على  أحداثها  تمتد  أوروبا،  هنا 

عقود عبر شخصيات ميتة وحية عاشت 

لكن  سنة،  بعد  سنة  أرواحها  تحوالت 

نحو  منشدة  بقاؤها  هو  مالمحها  أبرز 

بالد  خارطة  البعيدة،  الخارطة  تلك 

الرافدين، وأعتبرها رواية ترسم جزءًا 

يسيرًا من امللحمة العراقية التي عاشها 

مجتمعنا  في األربعني سنة األخيرة، أي 

واألمراض  والحروب  الهجرات  ملحمة 

ومطاردة  الفكرية  والتحوالت  الروحية 

الحلم الوجودي في وطن يبتعد كل يوم، 

لكنه موجود ال يمكن تغييبه، سميتها في 

النهاية "نشيدنا الحزين".



عرف عن محمد أركون ولعه واهتمامه 
بموضوعة نقد العقل اإلسالمي، إذ أصدر -في 

هذا السياق- عشرات الكتب التي بحثت في 
الفكر األصولي واستحالة التأصيل، باإلضافة 

الى مسألة االجتهاد والنقض في االجتهاد، 
وغيرها من املباحث التي تتناول الفكر 

اإلسالمي. ومن الطبيعي أن تثار حساسية 
تلك املباحث آراء الكثيرين من املختصني 

بالشأن اإلسالمي ممن تتقاطع رؤاهم مع هذا 
املفكر التنويري، الذي مارس طرق تفكيره 

متأثرًا بمناهج الغرب، كالسيمياء والتفكيك 
والبنيوية، وبقيت رؤيته الحديثة مصدر 
إشعاع وتنوير، ألنه ينطلق من موضوعة 

استقاللية العقل البشري وحدود معرفته 
في القرآن والسنة، ما يشكل على آراء 

اآلخرين معه في موضوعات متعددة، مثل 
انتقاداته للتراث اإلسالمي، ألنه يرى أن 

دور العقل مفقود في التعاطي مع التوجهات 
االجتماعية.

مهدي  الباحث  ومنهم  كثيرون،  يرى   

علم  فلسفة  في  املختص  رجبي، 

يمتلك  أركون  محمد  أن  االجتماع، 

على  مبادئه  في  يقوم  فكريًا  مشروعًا 

نقد العقل اإلسالمي من جهة، ومخالفة 

من  اإلسالم   الى  االستشراقية  الرؤية 

يتبع  بأنه  انطباعًا  ويعطينا  ثانية،  جهة 

وتقييم  الدين  تجاه  راديكاليًا  منهجًا 

ظاهرة الناسخ واملنسوخ، وغالبًا ما يتهم 

على  تعلو  انتقائية  دراساته  بأن  أركون 

أهدافه وغاياته، وربما هي غير مستندة 

الى مصادر معينة، بمعنى اعتماده على 

اجتهاده الشخصي.

الوالدة والتأثير
إحدى  في   1928 سنة  أركون  محمد  ولد 

أمازيغية،  أسرة  من  الجزائر  قبائل 

لم  مجتمع  في  فقيرة  بيئة  الى  منتميًا 

مدارس  بني  تنقل  الصحيح.  التعليم  ير 

في  املقام  به  استقر  حتى  عدة  وبلدان 

فرنسا ملواصلة دراسته العليا سنة 1952، 

واألنثروبولوجيا.   الفلسفة  علوم  دارسًا 

قدم أطروحته )نزعة األنسنة في الفكر 

املؤرخ(  الفيلسوف  مسكويه  العربي.. 

عام 1957، ثم مارس التدريس في حقل 

السوربون،  في  اإلسالمي  الفكر  تاريخ 

القرن  خمسينيات  -منذ  يميزه  وما 

املنصرم حتى وفاته سنة 2010- اهتمامه 

متأثرًا  املعرفية  واملناهج  بالنظريات 

ودريدا  وبورديو  وبارت  وفوكو  بشتراوس 

وبرودل، والسيما )مدرسة الحوليات في 

)لوسيان  مؤسسها  كان  التي  التاريخ( 

املؤثرة  الشخصيات  أكثر  من  فافر( 

على  باعتماده  ومنهجه  أركون  فكر  في 

أسلوب  قراءة  في  )فافر(  يطرحه  ما 

مواجهة  في  والتدقيق  الجديد  التاريخ 

)فرانسوا  كان  كما  التاريخية.  املغالطة 

التي  األسماء  أهم  بني  من  فوريه( 

والسيما  بمنهجها،  أركون  محمد  تأثر 

األدبيات  جميع  دراسة  الى  عمد  حينما 

االنتقادي  ملنهجه  وفقًا  التاريخية 

ضمن  الفرنسية  الثورة  في  والبحث 

أثره  ترك  ما  التصور،  لهذا  عميق  فهم 

والسيما  أركون،  طروحات  في  الخاص 

نقد العقل اإلسالمي. 

أهم  بني  من  كان  فقد  فوكو  ميشيل  أما 

الشخصيات التي وفرت ألركون تطورًا في 

منهجه وأسلوبه املعرفي، والسيما مفهوم 

التاريخية  والقطيعة  )األبستيمية( 

واألركيولوجيا(،  )الجينيالوجيا  ومنهج 

املفاهيم  هذه  أركون  اكتسب  فقد 

وطورها في حقله املعرفي، ومن خاللها 

تبلورت لديه إمكانيات  متعددة وأسلوب 

مميز في نقد العقل اإلسالمي. أما جاك 

دريدا، فقد أثر بأركون عبر ستراتيجيته 

)التفكيكية( ومفهومها الخاص، فكانت 

آراؤه املنهجية ودراساته تمثل محورًا من 

العقائد املؤثرة في مفكرنا محمد اركون، 

منتبهًا في مسعاه الى نقد كل تلك اآلراء 

الثابتة في التوجهات اآليديولوجية، وهو 

جاء  ثم  التفكيكية،  في  دريدا  وظفه  ما 

من بعده تلميذه الجزائري. ولعل الالفت 

االستشراق  مفهوم  مثله  ما  ذلك  كل  في 

من االتجاهات التي تعلق بها هذا املفكر، 

الى  تطرقوا  ممن  الغالبية  اتفقت  واذا 

معرفية  بمراحل  مر  بأنه  االستشراق 

التجريبية  النزعة  قبل  ما  كاستشراق 

واستشراق  الحديثة  املرحلة  واستشراق 

الحداثة،  بعد  ما  بمرحلة  يسمى  ما 

خاص  نوع  مع  تعامل  أركون  املفكر  فإن 

النزعة  مرحلة  وهي  االستشراق،  من 

تلك  وكل  التنوير،  وعصر  التجريبية 

والدراسة  املنهج  لتطور  مؤشرات  كانت 

يد  على  تنويرية  فتوحات  من  تحقق  وما 

محمد أركون. 

اآلراء املختلفة مع توجهات أركون 
لشخصيات  دراسة  من  أكثر  هناك 

املؤلفني  من  مجموعة  أنتجتها  متعددة 

في  صدرت  الجزائري،  املفكر  آراء  حول 

للدراسات  اإلسالمي  املركز  عن  كتاب 

الستراتيجية، جاء الكتاب في فصول عدة 

ومقدمة، انطلق الفصل األول في املنهجية 

نقد  في  أركون  محمد  ملشروع  التأسيسية 

العقل اإلسالمي، أسهم في أدق تفاصيل 

أما  رجبي.  مهدي  الباحث  األفكار  تلك 

اإلسالمي  العقل  فتناول  الثاني  الفصل 

شارك  أركون  محمد  عند  الغربي  والعقل 

متقي،  وسعيد  عرب  محمد  الباحثان  فيه 

أما ملف )آفات العقل الديني وطروحات 

محمد  الشأن  هذا  في  كتب  فقد  أركون( 

رحمة  سيتي  الباحث  ذهب  بينما  صفر، 

نقد  هي  مهمة  موضوعة  الى  سوكاربا 

التفكيكي  األسلوب  في  العربي  الفكر 

وعثمان  خان  عبيدة  ناقشت  كما  ألركون، 

خليل موضوعة محمد أركون التفكيكية.

كتاب  في  صدرت  املتنوعة  املباحث  هذه   

النظريات  دراسة  أركون..  )محمد 

من  يحمله  ما  كل  في  الذي  ونقدها(، 

واالئتالف،  االختالف  في  تصورات 

معالم  على  فها  نطل  فكرية  نافذة  يعد 

من  نجد  ومثلما  اإلشكالي.   املفكر  هذا 

التي  االختالف  آراء  نجد  معه،  يتفق 

علي  أمثال  من  املؤلفون  بها  يستشهد 

يفتقد  أركون  "أسلوب  يقول:  إذ  حرب، 

تثري  ال  وقراءاته  والترابط،  اإلبداع  الى 

كذلك  املسلمني."  عند  الفكر  تاريخ 

لهؤالء  املختلفة  النظر  وجهات  تنطلق 

املؤلفني من االستشهاد بغيرهم، مثل قول 

والجن  اإلنس  كل  بذل  "لو  العلوي:  أحمد 

أركون  قراءة  لتطبيق  متضافرة  جهودًا 

تطور  الى  يؤدي  لن  ذلك  فإن  السيميائية 

املسلمني." 

أكده  ما  االختالف  سياق  في  ويؤخذ 

نجح  "اذا  صالح  الكبير  عبد  الدكتور 

املنحى  ذات  القراءة  تجنب  في  أركون 

عقائد  من  التهرب  أجل  من  اليماني 

ة والشيعة، فقد وقع بالتأكيد فريسة 
ّ
السن

لالهوتية العلمانية." 

املهم لنا كقراء 
الى  نصل  كيف  هو  –كقراء-  يهمنا  ما 

تؤتي  بمنهجية  واألخذ  التفكير  حقائق 

للفكر  -كقراء  وتضعنا  العلم  ثمار 

اإلسالمي- أمام االهتمام بالنص القرآني 

على  تعتمد  األمة  كانت  وإذا  به.  واألخذ 

فاالختالف  علمائها،  بني  فيما  االجتهاد 

املسلمون  جمع  ما  إذا  سّبة  يكون  ولن  لم 

التطور  أن  وبما  كلمتهم على مسار سليم. 

باتا  الحديث  العلم  مناهج  وتعدد  العلمي 

من  نجد  أن  في  ضير  فال  شيوعًا،  أكثر 

اإلسالمي  والفكر  التاريخ  قراءة  يعيد 

ضمن توجهات ومناهج غربية ليصل الى 

الكتاب  هذا  يذهب  مرادها.  تحقق  نتائج 

وجهات  أمام  ليضعنا  أيدينا-  بني  -الذي 

أدق  كشف  الى  باإلضافة  مختلفة،  نظر 

التفاصيل العلمية والحياتية واالجتماعية 

للمفكر محمد أركون. 

طروحات محمد أركون في تفكيك الفكر األصولي

العّلة في الجسد
خضير الزيدي 
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الحب، الوحدة، من خالل هذه الثنائية 

والتراجيدية،  والغامضة  الساحرة 

حتى  يمنحنا،  )سعداوي(  وكأن  تشعر 

روايته،  إلى  بالدخول  الشروع  قبل 

مفاتيح عواملها الغامضة واملتداخلة في 

األمكنة واألزمنة.

غرائبية واقعية.. تعدد األصوات
جائزة  على  الحائز  لـسعداوي  قرأ  من 

 2014 عام  الدولية  العربية  )البوكر( 

بغداد(،  في  )فرانكشتاين  روايته  عن 

كتابة  في  احترافيته  جيدًا  يعرف 

على  االشتغال  الى  يعمد  إذ  رواياته، 

أصوات  وتعدد  املختلفة  السردية  البنى 

رواتها، وهذا ما سنجده في )مذكرات 

واقعية،  بغرائبية  امتازت  التي  دي(، 

بحبكة  مربوطة  زمانية  وانتقاالت 

ماهرة دون أن تتشظى القصة أو تتناثر 

شخوصها.

مجمُع األطياف
في  الكاتب  يدخلنا  األول  الفصل  في 

مجمع  خالل  من  يتجسد  خيالي  عالم 

األطياف في السماء العليا، الذي يفصله 

 غيمي عن سماء محفل اإللوهية، 
ٌ

حاجز

األطياف  سماء  تقع  املحفل  وتحت 

)ممة(،  تحكمه  عالم  وهو  السفلى، 

صانعة األطياف املرافقة للبشر، وتحت 

هذه السماء يقبع عالم البشر.

طيف  محاكمة  الحكاية،  تبدأ  هنا  من 

)بشري(  وقرارات  مصير  في  ل 
ّ

تدخ

مخالف  وهذا  )دي(،  اآلنسة  هي 

لنفسه  اختار  طيف  املجلس،  لقواعد 

لنفسه  اختار  أن  بعد  )ديفالون(  اسم 

مدى  على  اسمًا  وستني  ثالثة  سابقًا 

ألفني وخمسمئة سنة من عمره، وما إن 

تتعمق في القراءة ستجد سبب اختياره 

الذي  العميق،  املعنى  ذي  االسم  لهذا 

هي  البشر  بني  من  أنسية  اخترعته 

باآلنسة  امللقبة  الواحد(  عبد  )ديالى 

)دي(.

سردية جديدة
استثمار  الى  روايته  في  سعداوي  عمد 

الكاتب  وهو  الثر،  املعرفي  خزينه 

الكتابة،  عند  وشغفه  بصبره  املعروف 

وانشغاله بالبحث قبل أية تجربة سردية 

تأثيثه  في  نالحظه  ما  وهو  جديدة، 

وعمارتها  واألمكنة  للشخوص  ورسمه 

فيما  األسطورة  استثمار  على  وقدرته 

ة 
ّ

املعد الرئيسة  القاعة  "كانت  يكتب: 

تصور  تناسب  فخمة  واسعة  للمحاكمة 

عظمة  عن  ويستخدمها  يشغلها  من 

وجاللة املهام التي يقوم بها، أو أهميته 

الشخصية قياسًا بغيره... فهي ال تعكس 

تجميعًا  وإنما  محددًا،  معماريًا  مزاجًا 

لطرز متباينة، وفي العمق تحت زخرف 

والجدران  األساسات  تبدو  السطح، 

أو  قديم،  معبد  لشكل  وكأنها  والسقف 

كاتدرائية قوطية".

ديفالون دي
في الرواية تقرر )دي( كتابة مذكراتها، 

وفيها تجمع كل األحداث التي تمر بها، 

عليها  هيمن  التي  املختلفة  ومشاعرها 

الحزن، حزن غياب والدتها املبكر، وما 

تسمعه من قصص جارحة حولها، حزن 

ال  التي  شقيقتها  مع  الشائكة  عالقتها 

بالكلمات  مشاعرها  جرح  عن  تتوانى 

الدفتر،  هذا  في  اآلن  "أكتب  القاسية: 

ألني أملك كل الوقت الذي أريده من أجل 

موجهة  غير  كتابة  إنها  األشياء،  صياغة 

إعادة  من  نوع  لنفسي،  إنها  أحد،  إلى 

الحوار  رغبة  إشباع  من  ونوع  الهضم، 

  ".
ً
أصال الخارج  في  موجود  غير  أحد  مع 

تبوح  خفي  حارس  الختراع  دفعتها  رغبة 

تعلم  أن  دون  خاطرها،  في  يجول  بما  له 

وهو  بالفعل  موجود  الحارس  هذا  بأن 

حتى  بحكايتها  تأثر  الذي  )ديفالون(، 

جاهر بمخالفته لقوانني مجلس األطياف 

ولهذا  قراراتها،  على  يؤثر  وبات  العليا، 

في  املجلس  قاعة  في  محاكمته  جرت 

السماء.

جديدة،  قصص  عن  تكشف  املذكرات 

نهاياتها  ستتغير  وفيها  جدد،  وشخوص 

وهي  )العّمة(  سنجد  ساردها،  بحسب 

مفاتيح  لتمنح  بعد،  يعرف  لم  بما  تبوح 

صورة  ترسم  ها 
ّ
عل )دي(  لـ  جديدة 

قلبي  "ارتجف  الغائبة:  أمها  )مزكني(، 

)مزكني(،  عن  تتحدث  العّمة  أسمع  وأنا 

وأنها تلوم نفسها ألنها ربما كانت سببًا في 

هروبها من البيت العام 1991." لتتشعب 

بعدها الحكايات وتمتزج بسحرية هائلة 

وما  األرض،  على  لبطلتها  يحدث  ما  بني 

يحدث لحارسها في السماء.

 معذبة
ٌ

روح
كعالج  جاءت  املذكرات  كتابة  فكرة 

كانت  هكذا  املعذبة،  لروحها  نفسي 

 ،2013 عام  منذ  وبدأتها  )دي(،  تفكر 

سنوات،  الثالث  يقارب  ملا  لتستمر 

)تسونامي(  بـ  البالد  تضرب  وفيها 

واالجتماعية،  السياسية  املتغيرات  من 

ونتائجها   2015 عام  تظاهرات  وبينها 

تواجه  أن  قررت  كائنة  على  وانعكاسها 

عزلتها بطرق كثيرة، ستعرف إن نجحت 

الرواية  هذه  عوالم  تقتحم  أن  ما  ال  أم 

مهمًا   
ً
ومشغال جديدة  تجربة  تعد  التي 

سعداوي،  أحمد  الروائي  مسيرة  في 

السردي  مشروعه  ضمن  تندرج  التي 

الذي عمل عليه منذ سنوات طوال.

وثالثني  واحد  بني  الرواية  توزعت 

إلى   
ً
وصوال باملحاكمة  بدأت   ،

ً
فصال

بـ  مرورًا  اإلله(  صحن  على  )ثمرة 

الخائن،  حديم  أودو  خديجة،  )موت 

فتاة  األرض،  سبع  نيوب  عائلي،  جنون 

الحب  دروب  ممة،  حديقة  مختلفة، 

العلوي،  الطابق  في  شبح  الشائكة، 

طفلة صغيرة، عجلة األقدار السماوية، 

الكابينة  الصيادين،  الرجال  قلعة 

حلٌم  وهادئ،   
ٌ

نحيف شاٌب  الزجاجية، 

ثديم، نظرية الديك، ذراعا إله مرحب، 

قضم الثمرة، زوابع، اعترافات، غيوم، 

بلة في الظالم، سبعون 
ُ

مجرد حكاية، ق

نرويجي  غواص  عزرائيل،  يد  إصبعًا، 

عاري الصدر، املحرقة، رسائل، ارتفاع 

البشرية(. الدراما  إغواء  الدامستا، 

يذكر أن رواية )مذكرات دي( للروائي 

منشورات  عن  صدرت  سعداوي  أحمد 

من  صفحة   398 بـ  وجاءت  )نابو( 

القطع املتوسط..

"إذا اختفى الجميع من حولك فلن 
تشعري بالوحشة، ألنك أصال تعايشت 

مع هذه الوحشة منذ البداية.." هذه 
العبارة التي ربما ستلخص حياة قائلتها 

اآلنسة )دي( بطلة رواية )مذكرات 
دي( للروائي أحمد سعداوي، وهي أولى 

العبارات التي ستقرأها قبل الدخول 
في الفصل األول منها، جاورتها مقوالت 
أخرى على لسان شخوص آخرين فيها، 

مثل جمال راجح الذي يقول: "إن غموض 
الحب يكمن في أن دحضه أو إثباته 

يملكان ذات القوة واملنطقية." 

علي الشيخ داغر
تصوير/ صباح اإلمارة 

غرائبية أحمد سعداوي 
في )مذكرات دي( 
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ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة



فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

شروق الحسن:
أنتقي أعمالي 

بدقة

بنــت  )ســارة  مــن  البدايــة  لتكــن   *

صالــح(، مــا الــذي أضافتــه لــك تلــك 

؟ لشــخصية ا

فــي  أكبــر  عمقــًا  ســارة  لــي  -أضافــت 

ومشــاعر  ألعبهــا  التــي  األدوار  نوعيــة 

ثقيلــة اســتطعت إيجادهــا داخــل نفســي، 

ــى  ــة، إل ــة املحب ــى الزوج ــة ال ــن األموم م

الكبيــرة  األخــت  الــى  الحنــون،  االبنــة 

الحريصــة.. كل تلــك املشــاعر فجرتهــا 

ســارة فــي داخلــي.

صالــح"  "بنــات  صــدى  وجــدت  *كيــف 

املعروضــة؟ األعمــال  وســط 

ر 
َّ

- الحمــد للــه، بفضلــه وتوفيقــه تصــد

عمــل )بنــات صالــح( بفــارق كبيــر باقــي 

األعمــال جماهيريــًا، أمــا فنيــًا فكثيــر من 

األعمــال القــت صــدًى كبيــرًا واستحســان 

ورضــا الجمهــور, واملوســم الرمضانــي 

ــتويات  ــة بمس ــة منوع ــل باق ــرم حم املنص

مختلفــة مــن األعمــال الدراميــة.

عاملة النظافة
ــذي  ــي ال ــل الفن ــخصية أو العم ــا الش * م

؟
ً
ــتقبال ــه مس ــن تقديم تودي

املكتوبــة  الشــخصية  تمثيــل  أحــب   -

مهيــأة  شــخصية  وأي  وعمــق،  بحــرص 

بشــكل صحيــح أود تأديتهــا، كأن تكــون 

ســيدة  أو  نظافــة،  عاملــة  شــخصية 

ــن  ــد م ــع العدي ــدة.. م ــًا وحي ــة، أو أم غني

الشــخصيات التــي أتمنــى تأديتهــا، لكــن 

ــة. ــة بحرفي ــون مكتوب ــت- أن تك ــا نوه -كم

* مــا املعاييــر التــي تضعينهــا للموافقــة أو 

رفــض األعمــال الفنيــة؟

حصرهــا,  يمكــن  ال  كثيــرة  معاييــر   -

معاييــر خاصــة وعامــة، لكــن النظــرة 

العامــة دعنــا نقــول )جــودة العمــل( مــن 

 
ً
كتابــة وســيناريو وعمليــة إنتاجيــة، فضال

عــن اإلخــراج  وعمليــة اختيــار ممثلــي 

الشــخصية  وحجــم  العمــل   وممثــالت 

وخــط ســيرها.. ومــا الــى ذلــك.

* البعض يقول إن نجمك بزغ سريعًا؟

ســريعًا  نجمــي  يبــزغ  لــم  بالعكــس،   -

أبــدًا، فأنــا ممثلــة منــذ عــام 2011، أديت 

ــن  ــر م ــي كثي ــخصيات ف ــن الش ــر م الكثي

األعمــال فــي فتــرة مــا قبــل أزمــة الدرامــا 

واصلــت  ثــم  الفنــي،  اإلنتــاج  وتوقــف 

العــراق    mbc افتتــاح  مــع  أعمالــي 

بمجموعــة مــن األعمــال، إضافــة الــى 

عمــل )فايــروس( فــي utv،  لــذا ال أرى أن 

نجوميتــي كانــت ســريعة. 

أحالم ومشاريع
* الســعي إلخــراج أعمــال دراميــة وإنشــاء 

وصــل  أيــن  نســائية..  إنتــاج  شــركة 

الحلــم؟

أحققــه  ترانــي  قــد  موجــود،  الحلــم   -

املــال  رأس  ن  أكــوِّ أن  بعــد   
ً
مســتقبال

لــه.  وأتفــرغ  باملشــروع  الخــاص 

* هــل مازالــت األعمــال الفنيــة تغــذي 

الــذوق؟ الــروح وتهــذب 

- أكيــد.. الفــن -بمختلــف أنواعــه- أهــم 

غــذاء للــروح، مــن الغنــاء الى الشــعر، الى 

املوســيقى، الــى الرســم، الــى التمثيــل. 

الفــن أحــد أهــم أســباب تقــدم الشــعوب 

وأرقــى واجهــه للبــالد، ومــن مســؤولية 

جميــع مــن يعمــل فــي مجــال الفــن أن 

يرتقــي لتهذيــب الــذوق واالبتعــاد عــن 

اإلســفاف.

ــي  ــان العراق ــى الفن ــل يحظ ــك.. ه * برأي

ــام؟ ــن اهتم ــتحقه م ــا يس بم

للــه،  الحمــد   -

ــرام  ــكل االحت ــي ب ــان العراق ــى الفن يحظ

يبقــى  لكــن  والتقديــر،  واالهتمــام 

وآخــر،  فنــان  بــني  نســبيًا  املوضــوع 

ــخصه،  ــه وش ــه لفن ــة طرح ــب كيفي بحس

عاتــق  علــى  تقــع  الكبــرى  فاملســؤولية 

ــاص  ــتيج" الخ ــم "البرس ــي رس ــان ف الفن

مــن  يســتحق  مــا  علــى  ليحصــل  بــه 

ــذا نــرى التفــاوت بــني أســماء  اهتمــام، ل

فــي  التاريــخ  نفــس  لهــم  كثــر  فنانــني 

الفــن، لكــن تــرى األول يحظــى باالحترام 

ــذات  ــر ب ــى اآلخ ــا ال يحظ ــة، فيم واألهمي

ــدم  ــف يق ــن كي ــؤول ع ــو مس ــة،  فه املكان

الــى  او  املنتجــة  الجهــات  الــى  نفســه 

والصحافــة.  الجمهــور 

* هل تؤمنني بالنوع أم بالكم؟

- أكيــد جــدًا بالنــوع،  لــذا ترانــي متذبذبة 

ــرص،  ــي بح ــي أعمال ــي أنتق ــور ألنن الظه

مــا  بقــدر  العــروض  كثــرة  تغرينــي  وال 

أهتــم بــأن أكــون فــي املــكان املناســب لــي 

فقــط، حريصــة جــدًا فــي اختياراتــي، 

الجمهــور  بهــا  يرانــي  التــي  واملكانــة 

مســؤولية كبيــرة, لــذا علــي أن احافــظ 

لكــم  لغــرض  أنجــر  وال  املســتوى  علــى 

والعــروض الكثيــرة التــي تفقــد الفنــان 

رونقــه.

ــك  ــون حيات ــى أن تك ــني عل ــل تحرص * ه

ــواء؟ ــن األض ــدة ع بعي

- نعــم، فللجمهــور مــا أقــدم مــن فــن، 

لكــن حياتــي ملــك لــي.

على الرغم من أنها بدأت العمل الفني مبكرًا، لكن الجمهور تعرف عليها 
في أعمالها األخيرة التي ملع فيها نجمها. وفضال عن األعمال الدرامية 
التي حققت لها شهرة واسعة، فقد طرقت بابي املسرح والسينما، فكان 

لها حضور فاعل فيهما، والسيما في املسرح الذي قدمت فيه مسرحيتي 
)تذكر أيها الجسد( و) اعزيزة(.  إنها الفنانة شروق الحسن، ضيفة مجلة 
"الشبكة العراقية"، التي تحرص دائمًا على انتقاء األعمال الجيدة التي 

تلبي طموحها وتضعها دائمًا في املقدمة.

حوار: محسن العكيلي
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شهدت بغداد مؤخرا مهرجانا سينمائيا كبيرًا احتفاء بمرور 67 عامًا 
على إنتاج أول فيلم عراقي )فتنة وحسن( الذي حظي باهتمام 
الجمهور ومتابعته آنذاك. ابتدأ املهرجان بعزف النشيد الوطني، 
ومن ثم قدمت فعاليات مختلفة ملدرسة املوسيقى والباليه, ُكّرم 

بعدها عدد من مبدعي السينما، ممن أحيلوا إلى التقاعد، بشهادات 
تقديرية تثمينًا لعطائهم الفني والسينمائي.

ـــتقبل ـــم مس ـــة لرس محاول
أفضل في صناعة األفالم

السينما العراقية تحتفي بعيدها الـسابع والستين

أستؤنف الحفل بعرض عدد من األفالم 

من  العراقية  السينما  أيام  في  املشاركة 

إنتاج دائرة السينما واملسرح.

عيد سينمائي

السينمائي  الناقد  قال  املناسبة  بهذه 

عيد  "مهرجان  إن  السلوم  مرشد  كاظم 

السينما يقام سنويًا في الثاني والعشرين 

من حزيران، وهو تاريخ عرض أول فيلم 

عراقي سينمائي خالص هو فيلم )فتنة 

السابقة  األعمال  أن  باعتبار  وحسن(، 

لبنان  مع  املشترك  اإلنتاج  ضمن  كانت 

برغم  السينما،  بعيد  االحتفال  ومصر. 

دعمًا  يعد  املعوقات،  وكثرة  اإلنتاج  قلة 

على  يصر  الذي  السينمائي  للشباب 

جديدة  سينمائية  أفالم  إنتاج  مواصلة 

شاركت في مهرجانات عديدة، وحصلت 

على جوائز عدة، وأن هذا العيد،هو أيضًا 

تكريم لرواد السينما في العراق"، واشار 

السلوم الى حاجة السينما للدعم، مبينا 

آخر   مهرجان  سيتبعه  املهرجان  هذا  أن 

السينمائية،  بغداد  أيام  مهرجان  هو 

ستشارك  إذ  دوليًا،  مهرجانًا  يعد  الذي 

فيه أفالم عاملية."

هيبة السينما

السينمائي  الناقد  وصف  جهته،  من 

بالخطوة  املهرجان  الشاروط  فراس 

تعيد  التي  واملهمة  والجميلة  الجريئة 

سنوات  بعد  العراقية  بالسينما  االحتفاء 

عجلة  وتوقف  والتهميش  الحرمان  من 

الشاروط:  وقال  السينمائي.  اإلنتاج 

نعيد  أن  جدًا  الضروري  من  أنه  "أعتقد 

نقدم  بأن  العراقية،  السينما  الى  الهيبة 

أن   
ً
مستقبال ونتمنى  ملموسًا،  شيئًا 

نشاهد  وأن  أكثر،  اإلنتاج  عجلة  تتحرك 

أفالمًا أكثر، والسيما في مسيرة األفالم 

من   
ً
هائال كمًا  لدينا  أن  إذ  الطويلة، 

الوثائقية،  واألفالم  القصيرة  األفالم 

لكن نتمنى أن تكون هناك جهات داعمة 

كما  الطويلة،  الروائية  لألفالم  فعليًا 

نتمنى أن تكون بغداد مثل أية عاصمة في 

يقترن  وكبير  مميز  مهرجان  لها  العالم 

بلد  البلد هو  باسمها، لكي نثبت أن هذا 

مواكبًا  سيظل  وأنه  والتاريخ،  الحضارة 

العالم  والتكنلوجيا والحداثة في  للتقدم 

املعاصر."

تجارب مهمة

إن  خضر:  الفقار  ذو  الفنان  قال  فيما 

احتفاًء  يأتي  الذي  السينما  "مهرجان 

فيلم  اول  إلنتاج   67 الـ  بالذكرى 

ملناقشة  مناسبة  فرصة  يمثل  عراقي، 

أن  وأوضح  العراقية."  السينما  مستقبل 

أيام  ثالثة  الى  يمتد  الذي  "املهرجان 

أيضًا  يعد  الوطني،  املسرح  صالة  على 

 بمنجز سينمائي عراقي وفرصة 
ً
احتفاال

القصيرة من  ملشاهدة عدد من األفالم 

السينما  دائرة  في  السينما  قسم  إنتاج 

"هناك تجارب  أن  الى  واملسرح." مشيرًا 

اللغة  تحاكي  عالية  بصرية  بلغة  جميلة 

بغض  عامليًا،  بها  املعمول  البصرية 

النظر عن آلية اإلنتاج.  واوضح ان قطاع 

السينما عانى من التهميش، لذلك نقول 

السينما  ودائرة  السينما  لقسم  شكرًا 

االهتمام  على  دأبت  التي  واملسرح 

لصنع  الصخر  في  تنحت  وهي  باإلنتاج 

الجمال والفن."

مشاركة واعدة

إنتاج  من  أفالم  املهرجان  في  تشارك 

السينما  دائرة  في  السينما  قسم 

واملسرح وهي: )آخر حلم( إخراج مالك 

فاضل،  لؤي  إخراج  )حجل(  علي،  عبد 

)كالب  البصام،  علي  إخراج  )كراج( 

)فلور(  الشاوي،  حسن  إخراج  املدينة( 

إخراج  )إجازة(  موسى،  ياسر  إخراج 

حيدر موسى، )نوم طويل وممل( إخراج 

حيدر موسى، )سنة من حياتي( إخراج 

إخراج  ظل(  ال  )يوم  حداد،  صائب 

إخراج  سرحان(  )أم  ياسني،  سرمد 

إياس  إخراج  )تواليت(  فالح،  عمر 

جهاد. 

أفالم الشباب

مجموعة  املهرجان  في  عرضت  كذلك 

على  الحاصلة  العراقية  األفالم  من 

خاصة  وأجنبية  وعربية  عراقية  جوائز 

أجمل(،  )هناك  وهي:  بالشباب، 

أنميشن، إخراج حسنني الهاني، )نافذة 

حمراء( إخراج حسني العكيلي، )5 لتر( 

إخراج  )أماني(  جبار،  داركو   إخراج 

إخراج  أنميشن،  )كرة(  ماهود،  فاضل 

العظيم(  )كلكامش  الكاظم،  عبد  عدي 

أنميشن، إخراج أنس املوسوي.

عبد  عدي  الشاب  املخرج  وتحدث 

سعيد  "أنا   :
ً
قائال تجربته  عن  الكاظم 

أيام  مهرجان  في  باملشاركة  جدًا 

الى  بالشكر  وأتقدم  العراقية،  السينما 

لهذا  قدمته  ملا  واملسرح  السينما  دائرة 

بمشاركة  جدًا  وسعيد  الرائع،  الحفل 

فيلمي )كرة(، الذي يتحدث عن الطبقة 

بمصائر  تتحكم  التي  البرجوازية 

املنهكة  الطبقات  حولت  التي  الشعوب، 

الى لعبة، وقد حصل الفيلم على جوائز 

دولية ومحلية.

بالحراك  جدًا  سعيدون  واضاف: 

الى  ونطمح  العراق،  في  السينمائي 

صناعة سينما حقيقية في العراق مثلما 

يشاهد  أن  العراقي  الجمهور  يتمنى 

 بمعايير عاملية."
ً
أعماال

 الى ذلك، قال املخرج سردار زنكنة:

فقد  األولى،  مشاركتي  ليست  "هذه 

عدة  مهرجانات  في  سابقًا  شاركت 

العراقية،  املحافظات  من  عدد  في 

السينمائية  بغداد  أيام  في  ومشاركتي 

أتمنى  الذي  )القطيع(،  بفيلم  كانت 

املشاهدين,  واستحسان  رضا  ينال  أن 

في  هو  العراقية  بالسينما  فاالحتفاء 

الحقيقة إضاف لنا زيادة في املعلومات 

تجارب  على  لالطالع  فرصة  لنا  واتاح 

اآلخرين."  

محسن إبراهيم - تصوير : يوسف مهدي

فراس الشاروطفراس الشاروطكاظم مرشد السلومكاظم مرشد السلوم

ذو الفقار خضرذو الفقار خضرسردار زنكنةسردار زنكنةعدي عبد الكاظمعدي عبد الكاظم
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يمكن أن تعتمد البرامج الحوارية، أو برامج 

الدردشة، على بلد املنشأ، وهناك العديد من 

الذي  الجانب  تحدد  التي  املختلفة  املتغيرات 

يقع عليه العرض، مع كون أحد أكبر العوامل 

هو املضيف.

كريسوستومو،  جورج  أجراه  الذي  التحديث 

من  السابع  في  الجامعيني،  الطلبة  احد  وهو 

الكوميدي  املمثل  بأن  يفيد   2022 حزيران 

واملضيف التلفزيوني جيمس كوردن سيتقاعد 

كمضيف  يصدق  ال  بشكل  الناجح  دوره  من 

لبرنامج  The Late Show ، الذي جعل الكثير 

الحوارية  املواهب  في  يفكرون  الناس  من 

الواليات  من  كل  في  ظهرت  التي  الرائعة 

املتحدة واململكة املتحدة . 

الدردشة،  برامج  تنسيق  تطور  استمرار  مع 

برامج  على  معمقة  نظرة  إلقاء  املهم  من 

املاضي،  من  املوهوبني  املضيفني  هؤالء 

واملمثلني  النوع،  تحديد  في  ساعدوا  الذين 

الصاعدين  األداء  وفناني  الكوميديني 

الخاصة  بصمتهم  ترك  من  تمكنوا  الذين 

أنه  املؤكد  من  البرامج،  وتصميم  إنتاج  على 

سيكون النظر إلى هذه املواهب األميركية في 

حوارية  برامج  صياغة  عند  املقبلة  السنوات 

جديدة.

برنامج أوبرا وينفري

سنوات بثه على الهواء: )2011-1986(.

بدأت أوبرا وينفري ، التي ولدت ألم مراهقة 

املهنية  حياتها  ميسيسيبي،  والية  في  فقيرة 

من  كل  في  محلية  تلفزيونية  أخبار  كمذيعة 

وماريالند،  بالتيمور  تينيسي،  ناشفيل،  مدن 

في  صباحيًا  حواريًا  برنامجًا  تدير  أن  قبل 

مليارات  ثالثة  ثروتها  تبلغ  اليوم  شيكاغو. 

األشخاص  أقوى  من  واحدة  وتعتبر  دوالر، 

الحواري  برنامجها  بث  جرى  العالم.  في 

على  خالله  من  وركزت  عامًا،   25 ملدة 

شرائح  مختلف  مع  الذات  وتحسني  التواصل 

نصائح  باقة  خالله  من  تقدم  كما  املجتمع، 

والقطاعات  األسري  والعالج  العالقات  في 

التعليمية ونوادي الكتب واملقابالت والعروض 

الترويجية الخيرية.

مدى  على  املحاورين  أعظم  من  هي  أوبرا 

على  ورائعة  عجيبة  بقدرة  تتميز  عصور، 

مجابهه  في  خوفه  عن  يتخلى  ضيفها  جعل 

كاميرات التصوير ويسترخي بطريقة تجعله 

ليلة  لو أنه جالس بجوار موقد في  يشعر كما 

أحد  ال  شاي،  او  قهوة  فنجان  يحتسي  باردة 

تتواصل  كما  ضيفه  مع  يتواصل  ان  يستطيع 

وينفري، فلديها أسلوبها الخاص، املميز.

أوبرا الحب

وهي  العالم،  في  مضيفة  أفضل  هي  أوبرا 

على قائمة أبرز املؤثرين في العالم! .. كثيرون 

يحبون البرامج الحوارية، لكن أوبرا وينفري 

بالنسبة لكثير من الناس هي األكثر احترامًا 

بجد  تعمل  عادلة،  جميلة،  إنها  وموهبة، 

وتكرس جل وقتها وطاقتها ملا تفعله.

25 عامًا من النجاح

التي  الحوارية  البرامج  من  قليل  عدد  هناك 

تركت تأثيرًا دائمًا مثل برنامج أوبرا وينفري. 

من خالل املواظبة املستمرة التي امتدت على 

مدى 25 عامًا من التميز، فقد حاز البرنامج 

 Daytime Emmy جائزة  منها  جائزة،   47

في  الـ19  املركز  على  البرنامج  حصل  كما   ،

حسب  التلفزيونية  البرامج  أعظم  قائمة 

... TV guide تصنيف

أوبرا  عرض  كان   ،2000 العام  بحلول 

شأنه  من  بالثقة،  جدير  نهاري  مالذ  بمثابة 

أوبرا  لعبت  واحد.  آن  في  والترفيه  التثقيف 

في برنامجها دور املعالج لعدد ال يحصى من 

الضيوف واملشاهير.

عندما يتعلق األمر بمضّيفي البرامج الحوارية عالية الجودة، ال شيء يتفوق على 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة، والسيما عندما يتعلق األمر بالعروض الليلية.

تدير صناعة الترفيه في أميركا برامج حوارية طويلة، البرنامج الحواري هو  حزمة 
كاملة من املرح والواقع مع نكهة الكوميديا، وهناك مضيفون وضيوف يتحدثون عن أي 

شيء يمر في خاطرهم. مع ذلك، في هذه املقالة ، نتحدث عن أبرز البرامج الحوارية 
الشهيرة التي كانت تسلينا ألكثر من عقد من الزمان.

ترجمة: آالء الطائي

البرامج الحوارالبرامج الحوار  ية األميركيةية األميركية

بين الضحكات والنجاحات بين الضحكات والنجاحات 
واالنتقاداتواالنتقادات
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األميريكيني،  املشاهير  معظم  استضافت 

عد مقابلتها مع مايكل جاكسون في شباط 
ُ

وت

في  مشاهدتها  جرت  مقابلة  أكثر   1993

التاريخ، إذ حققت نحو 90 مليون مشاهدة.

شركة  لها  أنتجته  الذي  فيلمها  إصدار  قبل 

تابعة  أميركية  تلفزيونية  )شبكة   HBO

خدمتي  تقدم  وارنر،  تايم  اإلعالم  لعمالق 

ألكثر  الثمن  مدفوعتي  متواصلتني  تلفزيون 

تحدثت  أميركي(،  مشترك  مليون   40 من 

أوبرا  كشفت   ،People موقع  محررة  معها 

كشكل  الواقع  في  برنامجها  عمل  كيفية  عن 

بمثابة  وكذلك  للمضيف،  العالج  أشكال  من 

عالج للضيوف كافة على اختالف مشاربهم.

حصل برنامجها على أعلى تصنيف في تاريخ 

األميركية،  التلفزيونية  البرامج  مشاهدة 

مليون   18 إلى  املشاهدة  نسبة  وصلت  حيث 

مشاهدة عند موعد عرض الحلقة.

 1986 أيلول  في  البرنامج  حلقات  اولى  بثت 

أعلنت  حتى  البرنامج  واستمر  شيكاغو،  من 

أوبرا انتهاءه في تشرين الثاني 2009 ، وبثت 

الحلقة األخيرة في أيار 2011.

Dr. Phil برنامج

من  الهواء،  على  البرنامج  هذا  بث  سنوات    

العام 2002 إلى وقتنا الحاضر.

مستشارًا  ماكجرو  فيل  كان 

"أوبرا  برنامج  في  دوريًا 

به  الخاص  برنامجه  أطلق   ، شو"  وينفري 

واملعروف عامليًا بـ"Dr. Phil" في العام 2002.

نصائحه  ماكجرو  يقدم  البرنامج،  هذا  في   

التمويل  كالزواج،  شتى،  مواضيع  حول 

األطفال،  تربية  الوزن،  فقدان  املالي، 

العقلية.  الصحة  موضوعات  من  والعديد 

الشعبي  برنامجه  أصبح  السنني،  مر  على 

من  كان  متزايد.  بشكل  مثيرًا  الحواري 

استضافهم  الذين  البارزين  الضيوف  بني 

األم   Sugar Baby فريق  برنامجه  في  فيل 

باملولود  حامل  أنها  اعتقدت  وامرأة  وابنتها، 

على  املشهورة   "Cash me out" وفتاة   ، يسوع 

الراب  باسم  اآلن  عرف 
ُ

ت والتي  اإلنترنت، 

القارئ عندما يعلم  BhadBhabie. قد يفاجأ 

قد  فيل  يقدمها  التي  النفسية  االستشارة  أن 

انتهت صالحية ترخيصها ولم يعد ترخيصه 

يوجد  حيث  كاليفورنيا  في  لتجديدها  مطلقًا 

االستوديو الخاص به.

برنامج األطباء

األطباء او The Doctors ، هو برنامج حواري 

أميركي، كان يبث يوميا في الواليات املتحدة 

وفنلندا.  والسويد  وآيرلندا  وكندا  األميركية 

البرنامج  أنتج   .2008 أيلول،   8 يوم  بثه  بدأ 

ويجري  ماكغرو،  وجي  فيل  من  باملساعدة 

وهي  للتوزيع،   CBS شبكة  خالل  من  توزيعه 

يات 
َ
الَوال في  التلفزيون  شبكات  أشهر 

املتحدة األميركية.

مفهوم البرنامج نشأ من مسلسل د. 

فيل، الذي  يركز 

أساسًا  فيه 

على 

فريق  يناقش  إذ  والطبية،  الصحية  القضايا 

مختلفة  صحية  قضايا  الطبيني  املهنيني  من 

ويقومون باإلجابة على أسئلة املشاهدين التي 

قد يتحرج البعض من أن يطرحها ألطبائهم 

الشخصيني.

Dr.Oz برنامج

حواري  برنامج  هو  شو  أوز  دكتور  برنامج 

أوز،  الدكتور  يقدمه  أميركي  تلفزيوني 

حلقة  كل  تحتوي  أوز(،  )محمد  بـ  وامللقب 

من  والوقاية  الصحة  عن  تتحدث  فقرة  على 

من  الطبية،  املعلومات  وبعض  األمراض 

ضمنها فقرات تتحدث عن قصص الجريمة 

شاركت  املشاهير.  مع  ومقابالت  الحقيقية 

 Harpo Productions في إنتاجه شبكة اإلنتاج

التابعة ألوبرا وينفري وقام بتوزيعه تلفزيون 

سوني بيكتشورز. يمتلك البرنامج وحدة طبية 

طبيني  ومنتجني  باحثني  من  مكونة  داخلية 

املشهور  ليندر  ستوارت  بينهم  من  وأطباء، 

الذي  هيلز،  بيفرلي  في  التجميل  بجراحات 

يعد مساهمًا دوريًا في البرنامج.  

أوز  د.  مع  يوميًا  الطبية  الوحدة  تعمل 

وإنتاج  وكتابة  تطوير  أجل  من  واملنتجني 

فقرات البرنامج. الوحدة الطبية أيضًا تقوم 

بتقييم واعتماد كل املنتجات التي تظهر على 

البرنامج، لكن حاله حال الكثير من البرامج  

تعرض برنامج Dr. Oz لجملة انتقادات تتعلق 

ببعض املواضيع التي يتناولها. 

 .2009 العام  في  مرة  ألول  البرنامج  ُعرض 

  Daytime Emmy وقد حصل على تسع جوائز

جوائز  خمس  منها  عرضه،  فترة  خالل 

وأربع  حواري،  برنامج  في  إعالمي  ألفضل 

جوائز ألفضل مضيف برامج حواري. 

 Dr. برنامج  إنتاج  جرى   ،2018 نيسان  في 

Oz للموسمني 11 و 12، حتى موسمي 2020-

تجديد  جرى   ،2020 أيلول  وفي   .21

حتى   ،14 و   13 للموسمني  البرنامج 

موسمي 2022–23.

عن موقع / ترندي بايو
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هل فشلت الدراما العراقية 
في صناعة النجوم؟

كثيرًا ما يترّدُد، في أحاديث وحوارات الفنانني العراقيني، وفي اللقاءات 
والبرامج التلفزيونية خاصَة، أن ليست لدينا )صناعة نجوم(. وسواٌء أكانوا 

يدركون ما يقولون، َأْم يطلقون الكالم على عواهنِه، فإننا إذا سألنا أولئك 
الفنانني:  

رضا المحمداوي

املقصود                   ما  الفنانني:  أولئك  سألنا  إذا 

سيأتي  الجواب  فإن  النجوم(؟  صناعة   ( بـ 

في إطار املفهوم العام الواسع والعريض دون 

تحديد ُيذكر على وجه الدقة والتشخيص: 

)نجم(  تقديم  العراق  في  بوسعنا  هل 

 صناعة النجوم 
ُ

مه
ُّ

عراقي على غرار ما تقد

األميركية من أسماء فنية كبيرة في هوليوود 

شركات  ُم 
ّ
تتحك حيث  الخصوص؟  وجه  على 

بـ  الكبرى  العاملية  السينمائي  اإلنتاج 

ليس  وتقديمه،  األميركي  النجم  )تصنيع( 

املشاهدين  ملاليني  بل  لوحدها،  أميركا  في 

في أنحاء العالم كافة؟

سباق محموم

السينمائي  اإلنتاج  شركات   
ْ

َعملت لقد 

املمثلني  نظام   
ْ

ت أسسَّ أن  منذ  األميركية، 

القرن  من  العشرينيات  عقد  خالل  النجوم، 

املاضي، في إطار املنافسة والسباق املحموم 

الرأسمالي  النظام  طبيعة   
ُ

تفرضه الذي 

الوسائل  وبشتى   ،
ْ

الشركات تلك   
ْ

َعملت  ..

بمختلف  الجمهور  جذب  أجل  من  والُسبل، 

من  عدد  أكبر  الصطياد  وميولِه  شرائحِه 

املشاهدين، الذين سيصبحون –الحقًا- ومن 

شباك  طوابير  في  والوقوف  التزاحم  خالل 

الذي  الفيلم  لذلك  ُممّولني  الى  التذاكر، 

السياق  هذا  ومن  ذة، 
ِّ
نف

ُ
امل الشركة   

ُ
أنتجته

الذي جرى اعتمادُه على مدى سنوات طوال 

التذاكر(  )شباك  مفهوم   
َ

تّولد أو   ،
َ

اشتق

للداللة على النجاح التجاري للفيلم وللشركة 

وتحقيقها األرباح بواسطة ذلك النجم.. فهو 

إذن نجم شباك التذاكر.

التجربة املصرية

السينما  في  املصرية،  الفنية  التجربة  ل 
ّ
مث

ُ
ت

وفي  خاص،  بشكل  التلفزيونية  والدراما 

اعتمادها على نظام النجوم، أقرب التجارب 

ها، 
َّ

وتميز نجاحها،  على  للقياس  العربية 

عقود  مدى  على  وتواصلها  وخصوصيتها، 

من  عديدة  أجيال  تعاقب  وعلى  طوال، 

النجوم واملمثلني، إذ كانت السينما املصرية 

هذا   
ْ

رّسخت قد  الطويل  وتاريخها  بأفالمها 

 الكثير من النماذج واألسماء 
ْ

مت
َّ

النظام وقد

 مالمحها ومواصفاتها في 
ْ

ت
َ

والوجوه التي ثَبت

عيون وعقول املشاهدين.

وفي مرحلة زمنية الحقة، وألسباب متعددة، 

السينما  نجوم  من  كبير  عدد  انتقال  جرى 

 
ْ

وأصبحت التلفزيونية،  الدراما  الى  املصرية 

السينمائيني  النجوم  أولئك  ووجوه  أسماء 

لغرض  تلفزيونيًا  دراميًا  مكسبًا  املعروفني 

القنوات  الى  الدرامية  األعمال  تلك  تسويق 

، وبعدها 
ً
الفضائية املصرية، داخل مصر أوال

وأسواقها  العربية  الفضائية  القنوات  الى 

النهائية  النتيجة  وفي  املفتوحة.  الكثيرة 

هو  والتلفزيوني  السينمائي  النجم  أصبح 

شركات  عليه  تعّول  الذي  الرهان  حصان 

وتسويق  وتوزيع  بيع  في  الدرامي  اإلنتاج 

أعمالها الدرامية.

من  الكثير   
َ

ز
َّ
وحف َع  شجَّ الوضع  هذا  مثل 

في  الفنية  أجورهم  رفع  على  النجوم  أولئك 

أكثر  يصيدون  بذلك  وهم  الواحد،  املسلسل 

من عصفور بحجر واحد، فهم يضمنون بقاء 

أسمائهم في املراتب األولى من قائمة الوجوه 

الوضع  هذا   
َّ

أن الى   
ً

إضافة دائمًا،  املطلوبة 

الفنان-النجم  املالي يدفعان  الفني ومردوده 

والدقة  واالنتقاء  أعمالِه،  من  اإلقالل  إلى 

جهده  واقتصار  األعمال،  تلك  اختيار  في 

على  مسلسل درامي واحد في املوسم الفني، 

 ما يكون في شهر رمضان، وبذلك 
ً

الذي عادة

بني  املتوازنة  املعادلة  النجم  الفنان-   
ُّ

ُيّحقق

في  ظهوره  تكرار  وعدم  الفني  لعملِه  التفرغ 

االجور  ضمان  وكذلك  فني،  عمل  من  أكثر 

النجوم  أولئك  أجور   
ْ

أصبحت حتى  العالية، 

تأخذ ما يقرب من نصف امليزانية االنتاجية 

للمسلسل الواحد. 

نظام فني 

 من الـتأكيد هنا على أن )نظام النجوم( 
َّ

ال ُبد

هو نظام فني عاملي، ويكاد جانبه االحترافي 

السينمائي  النجمني،  امتالك  في  يكمن 

فنية  ومقومات  ملواصفات  والتلفزيوني، 

خاصة تؤهلهما ليكونا العنصرين املهمني في 

)السلعة(  وتوزيع  لتسويق  التجارية  العملية 

الدرامية،  األعمال   
ْ

تحّولت فقد  الفنية، 

ورسائل  ورؤى  أفكار  من  عليه  تنطوي  بما 

داخل  العمل  ملقتضيات  -ووفقًا  وتصورات 

سلعة  الى  الفنية-  واشتراطاته  النظام  ذلك 

فنية في سوق البيع والتسويق التجاري بمعناه 

والخسارة  الربح  مقاييس  حيث  االقتصادي، 

تأسيس  بعد  والسيما  املالي،  واملردود 

والقنوات  واملؤسسات  الشركات  من  العديد 

حيث  واألسواق،  واملهرجانات  الفضائية 

والصفقات  الخاصة  االتفاقيات  عقد  يجري 

القانون  سيادة  ظل  في  التجارية  الفنية 

والطلب،   العرض  للسوق وهو: قانون  الرئيس 

 ً خاضعة  الدرامية  السلعة   
ْ

باتت هنا   من 

للتفاوض واملساومة.

نجوٌم .. خارج شباك التذاكر..!!  

الفني  الوسط   
ْ

َيعرف ْم 
َ
فل العراق،  في  أّما 

العراقية  السينما  النجوم، ال في  لدينا نظام 

وال في الدراما التلفزيونية، ولم تخضع عملية 

إنتاج األعمال الدرامية الى أسس ومنطلقات 

مفهوم )النجومية( الفنية باملعنى االحترافي 

)شباك  مفهوم  نعرف  لم  مثلما  للكلمة، 

التذاكر( في حياتنا الفنية.

العراقية  الدرامية  السوق  انعدام  ظل  وفي 

وشراء  بيع  لعمليات  التجاري  -باملعنى 

إنتاج  عملية  في  لدينا   
َ

يبق لْم  االعمال- 

االعمال الدرامية من قبل القنوات الفضائية 

والسيما  األسماء،  لبعض  )الترويج(  سوى 

الدرامية  والبرامج  الفكاهية  األعمال  فناني 

الدرامية  األعمال  أقول  )وال  الخفيفة 

الفنانني  هؤالء  اعتبار  جرى  إذ  الكوميدية(، 

على  ومطلوبة  مرغوبة  ووجوهًا  رابحة  أوراقًا 

شاشات القنوات الفضائية العراقية.

الفكاهي  النمط  سيادة  لتكرار  ونتيجة   

الواحد في عدد من تلك القنوات، فقد تكّرَر 

القنوات،  تلك  في  الفنانني  أولئك  ظهور 

خاص،  بامتياز  نمطيني  فنانني  وأصبحوا 

إنتاج  وإعادة  تكرار  على  وَعَملوا  َعَمدوا  إذ 

هذه  إحدى   
َّ

كأن حتى  الفنية،  شخصياتهم 

عن  األصل  طبق   
ً

نسخة ُم 
ّ

تقد الشخصيات 

مها 
َّ

قد  
ْ

أن  
َ

َسبق التي  السابقة  الشخصية 

ُيعاُد  الفنان في عمل تلفزيوني سابق. وهكذا 

الشخصية  بنفس  املمثل  ذات  وتدوير  داول 
َ

ت

 بإنتاجها لهذا النوع 
ْ

ت
َ
بني القنوات التي ُعِرف

ل 
ّ
مث

ُ
مل تراُه   ما   

َّ
أن النهائية  والحصيلة  الفني، 

هذه  شاشة  على  ُمعّينة  بشخصية  فكاهي 

ومكررًا  ُمعادًا  الحق  وقت  في  ستراه  القناة، 

على قناة أخرى دون جديد يذكر ؟!      

هل فشلت الدراما العراقية 
في صناعة النجوم؟

كثيرًا ما يتردد، في أحاديث وحوارات الفنانني العراقيني، وفي اللقاءات 
والبرامج التلفزيونية خاصة، أن ليست لدينا )صناعة نجوم(. وسواء أكانوا 

يدركون ما يقولون، أْم يطلقون الكالم على عواهنه.

رضا المحمداوي
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سنان باسم                                

أي ثالوث هذا الذي يصبغ 
قصة فلم عن فتاة تنوي 
السفر في طائرة تتوجه 
الى والية أميركية يقطنها 
حبيبها، لتكون الصدمة في 
شخص ذي مالمح بشعة 
يتمكن من السيطرة على 
الطائرة، ليخرج املخلص 
ذو البشرة البيضاء ويرجع 
الحياة الى طبيعتها.

هكذا شّوهت هوليود هكذا شّوهت هوليود 
صورة العربي                 صورة العربي                 

ملوضوع  مقدمة  لتكون  افتعلتها  قصة 

"الصورة  وهو  عنه:  الحديث  ابتغيت 

السينما  في  واملسلم  للعربي  التقليدية 

األحيان-  بعض  -في  وربما  األميركية"، 

املمنهج  التهديم  وألن  أيضًا.  األجنبية 

تمرير  على  دأبت  التي  الشركات  صنعة 

تمرر  االفكار  فإن  سوداوية،  رسالة  كل 

بمظهره  عربي  رجل  هيأة  على  أحيانًا 

املعتاد في الثوب العربي والعقال، ليمرر 

بأحد  املاجنة  الحفالت  في  املشهد  هذا 

املقاد  العربي  يظهر  إذ  األفالم،  مقاطع 

الخمر  عن  الباحث  النساء،  قبل  من 

الى  الصورة  لتتبدل  واملجون،  والسهر 

من  عشر  الحادي  أحداث  بعد  أخرى 

أيلول، التي هزت برجي التجارة العاملية 

ليظهر  البنتاغون،  مبنى  الى  باإلضافة 

ملؤه  شخص  بهيأة  واملسلم  العربي 

مقفل  وقميص  طويلة،  بذقن  األحقاد 

األزرار حتى العنق وخارج البنطال، وفي 

األغلب يكون من ذوي البشرة السمراء .

ساذج وأحمق             

من  عدة  أفالم  كذلك  ذهني  على  تمر 

ووقوف  بحث  نقاط  تشكل  أن  املمكن 

رسائلها  ووضع  بنيتها  لتفكيك  عندها 

"التقل  فلم  من  والبداية  اليد،  كف  على 

 "   Never Say Againأخرى مرة  أبدًا 

الفلم  يظهر  إذ  كونري،  شني  للممثل 

الفرد العربي بأنه شهواني يركض خلف 

فلم  أذكر  كما  يذكر،  وعي  بال  النساء 

آرنولد  األميركي  للممثل    True    Lies

شوارزنيجر، الذي يظهر املعدن الساذج 

ملجموعة شباب فلسطينينب، وكيف يمكن 

لبطل الفلم أن يصطاد -بكل سهولة وبال 

انتقائية- تلك املجاميع، كما ال يفوتني أن 

أنتجت  التي  األفالم  بعض  بوجود  أذكر 

بعد حرب الخليج الثانية، التي مالت في 

كإرهابيني،  العراقيني  إظهار  نحو  ثقلها 

مقتضبة،  حوارات  في  ذلك  يكن  وإن 

ذاكرتي  الزم  الذي  اآلخر  الفلم  أما 

لبروس    The Siege الحصار  فلم  فهو 

شلهوب،  وتوني  واشنطن  ودينزل  ويليس 

في  للعرب  الواضحة  املالحقات  حيث 

الكبير  التفجير  بعد  األميركية  األحياء 

حرب  بعد  السعودية  في  أميركية  لثكنة 

فلم"القناص  يأتي  كما  الثانية،  الخليج 

حني    American Sniper األميركي" 

خدم  الذي  األميركي  الجندي  نشاهد 

مئة  بقتل  املتهم  وهو  العراقية  املدن  في 

بهدوئه  املسّير  بقناصه  عراقيًا  وستني 

دون  بالقتل  التباهي  حيث  وتركيزه، 

رحمة أو رأفة تذكران .

تزوير التاريخ                  

حادثة  على  تبنى  التي  األفالم  أما 

القصة  في  أحيانًا  تبتعد  فقد  تاريخية، 

أو  الشك  الى  يدفعك  مغاير  واقع  الى 

الرجوع الى مضمون القصة، ومنها فلم 

سيطرة  واقعة  الى  يستند  الذي  "ميونخ" 

أفراد فلسطينيني على القرية الرياضية 

أثناء أوملبياد ميونخ في العام 1972، إذ 

الفلم  كاتب  يمرره  الذي  التعاطف  نرى 

الحقيقية  الشرارة  الى  اإلشارة  دون 

التمكن  إثرها  على  جرى  التي  للحالة 

في  اإلسرائيليني  الرياضيني  سكن  من 

القرية األوملبية .

في  التمعن  من  يمنعنا  ال  ذكر  ما  كل 

كمية الرسائل املفخخة التي أرسلت الى 

وحتى  واألوروبيني  األميركيني  أدمغة 

إظهار  هي  األفالم  تلك  بأن  اآلسيويني، 

املسلم،  أو  بالعربي  يعرف  حي  ألنموذج 

تلك حقيقته البشعة في القتل والترهيب 

واستعباد النساء، وأي تضييق يجري في 

واألوروبية  األميركية  والجامعة  املدرسة 

الشحنني  بعد  املسلمني  الطلبة  على 

العاطفي السلبي .

إظهار  أساليب  تعززها  سلبية  صورة 

لبس  في  مهندم  غير  بلباس  العربي 

وجه  مع  لحية،  وبال  والعقال  الغترة 

أبيض اللون وبدون أي لحية أو شارب، إذ 

تبدو مالمح املدنية الضاربة على وجهه 

راجعوا  أبدًا،  تواجهه  لم  الشمس  وكأن 

أنفسكم حولنا فنحن لسنا الوحش أمام 

حسنائكم! 

ووإرهابي ز ير نساءساذج 
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اليومية  الحياة  قضايا  الى  باإلضافة 

بلجيكا حاليًا، فهي من  تعيشها في  التي 

على  أصروا  الذين  املغتربني  الفنانني 

تمثلت  الدائمة.  لغتهم  هو  الفن  يكون  أن 

أعمالها في تشكيل سطوح، سواء أكانت 

تتبعنا  فلو  الورق،  أم  الكانفاس  من 

أنها  لوجدنا  البدايات،  منذ  أعمالها 

تجارب مشتق بعضها من بعض، أي أنها 

تتالعب  وأخذت  الزمن  بمرور  تطورت 

أو  ألوانهم،  أو  وهيئاتهم،  بالشخوص 

تميزهم،  التي  املختلفة  اللون  تقنيات 

مستمرة  تطور  مراحل  بالنتيجة  وهي 

الخامة  على  العمل  الى  بها  وصلت 

الى  مؤخرًا  توصلت  فقد  وتصنيعها، 

أعمال فنية ورقية صنعت ورقها بنفسها، 

إبداعية  قيمة  األعمال  تلك  يمنح  وهذا 

كبيرة.

اكتشاف التغييرات

في  املتفرج  َرهافة  امتحان  يقع  هنا   

طرق  في  التعبيرية  التغييرات  اكتشاف 

اللونية  تصويرها التشكيلية واختزاالتها 

–أيضًا-  أعمالها  تميزت  فقد  وتقنياتها، 

اللوحة ودراسة ما  بتركيزها على فضاء 

أحيانًا  تخرج  مفردات  من  مركزها  في 

عن إطار الصورة، هذا بالنسبة لرسومها 

التجريدية،  التعبيرية  الى  تميل  التي 

أسس  على  اللوحة  بناء  في  اعتمدت  إذ 

بني  الربط  وتعميق  فكرية،  جمالية 

من  الكثير  في  ركزت  كما  والفكر،  الفن 

األعمال على جانب إنساني مهم يبدأ من 

الطفل وحواسه، كذلك تتعمد أن تسمي 

)الطفولة  مثل  معينة  بعناوين  أعمالها 

رسائل  ضداملرأة،  العنف  املشردة، 

التسميات،  من  وغيرها  الحرب(،  عن 

الرسم  بني  الفنية  تنويعاتها  خالل  من 

التي  املائية  باأللوان  الرسم  او  بالزيت 

وفي  املفردة،  خالل  من  بالواقع  توحي 

الوقت نفسه ال تخلو أعمالها من العفوية 

وتختلف  جماليًا،  املقصودة  والضبابية 

باختالف  لوحاتها  في  املستعملة  األلوان 

املواضيع ودرجات حضورها، فهي تعتمد 

الذي  العفوي  اللون  األحيان  بعض  في 

كما  األخرى،  األلوان  خليط  من  يأتي 

أحيان  العفوية في  الدالالت  تستفيد من 

الجمالية  للمعايير  تخضع  التي  أخرى، 

محاكاة  في  أو  التعبير،  في  األقل  على 

الطبيعة.

امللمس حاضر في غالبية لوحات الفنانة 

بكثافة،  اللون  يحضر  بينما  سحر، 

محطات  لوحاتها  تبدو  ما  فدائمًا 

مادامت  املكونات  هذه  عن  للتساؤل 

هناك دالالت ليست واقعية بحتة. تصف 

لنا هذه الفنانة روح الشخوص املرسومة 

املتلقي   عني  تراه  ما  يشبه  قد  بمنظور 

بطريقة  رسمها  إلى  وتلجأ  أحيانا، 

من  حالة  في  وهو  يرسم  الذي  املحترف 

 
ً
عمال ينجز  حتى  انقطاع  بدون  النشوة 

أعمالها  إن  شيء.  كل  قبل  ذاته  يرضي 

تشكيلية  فنية  جمالية  رؤية  عن  تكشف 

عالقتها  باألساس  تهم  لها،  مخصصة 

ال  التي  األم  املحلية  ببيئتها  الشديدة 

ابتعدت عنها، ألنها  لو  تخرج عنها حتى 

ملهمتها األولى.

رؤية فنية

الحرفي  النقل  عن  الفنانة  هذه  تبتعد   

تركز  اذ  لوحاتها،  عناصر  ملختلف 

باملوروث  االحتفاء  على  الفنية  رؤيتها 

ومن ثم املحيط الصوري، إذ الشك في 

الحرية في اختيار مناطق  لكل فنان  أن 

أي  والذهني،  الوجداني  وخياله  إبداعه 

بني الظاهر واملسكوت عنه، وبني السهل 

يكمن  اختياراته  في  فالسر  واملعقد، 

وحضارته،  وبيئته  وجيناته  ذاته  في 

قد   
ً
عمال الفنان  ينتج  أن  غريبًا  فليس 

تلتبس فيه املفاهيم، ألنه أنتجه إلرضاء 

فنانتنا  على  هذا  أسقطنا  ولو  الذات، 

تقف  ال  مبدعة  فنانة  لوجدناها  سحر 

فإنتاجها  معينة،  حدود  عند  تجربتها 

على  واضحًا   
ً
دليال يعطي  الغزارة  بهذه 

في  الكبيرين  والبصيرة  اإلدراك  حجم 

من  قدرًا  حملت  ألنها  اإلبداع،  تصوير 

لوحاتها،  في  الواضح  اإلنساني  الهم 

ليلقي بظالله على مسار العناصر التي 

اإلنسانية  العالقة  هي  لتصبح  اختارتها 

واملوضوع  واللون  الريشة  وبني  بينها 

والحلم.. الى آخره.

في  النضج  هذا  ووسط  ذلك،  ومع   

الفنانة سحر عالقات  أعمالها، صنعت 

والرموز  األلوان  مختلف  بني  تحاورية 

كل  بني  والتوازن  التكافؤ  من  بنوع 

الفضاء،  تمأل  التي  والعناصر  املكونات 

مع  ويتفاعل  يتناغم  البصر  لتجعل 

طبيعة العمل ككل. 

التشكيلية سحر زهير...
تقنيات الجمال بين بيئتين 

تعد تجربة الفنانة التشكيلية سحر زهير من التجارب الفنية الهادفة، اذ 
تعتمد فيها بالدرجة األولى على مسألة املضمون وغايته قبل أن تهتم بالشكل 

الخارجي للعمل، وتعكس لوحاتها -التي قد تكون بالغت في غزارة إنتاجها- ما 
يجيش في دواخلها من تأثيرات البيئة العراقية التي نشأت فيها، وانفعاالتها 

الحياتية، 
زياد العاني
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سيحظى مشاهد الفيلم األرجنتيني "الجميع بخير" للمخرج 
جوزيبي تورناتوري -الذي شارك بكتابة سيناريو الفيلم باالشتراك 
مع تونينو غويرا وماسيمو دي ريتا- بالكثير من السفر في القطارات 

والتوقف في املحطات والحيرة على مفارق الدروب؛ والعديد من 
األسئلة التي يطرحها الفيلم الذي لعب بطولته في دور األب ماثيو 

سكورو النجم اإليطالي مارسيلو ماستروياني. 

فدوى العبود

عندمـــا يخفـــي األبنـــاء
فشلهم عن اآلباء

فيلم "الجميع بخير"..

يتعلق  للفيلم  األساسي  السؤال  لعل 

َعسف  من  أبنائنا  حماية  على  بقدرتنا 

العالم وجور الصدف والمباالة القدر.

 فهو يطرح مجموعة من الهواجس تسهم 

نّصًا  تشكل  -التي  البصرية  الصورة 

موازيـــــًا-في جزٍء كبيٍر منها.

فه 
ِّ
 فالصورة تكشف مدى القبح الذي تخل

ومظاهرها  الرأسمالي  العالم  فلسفة 

املدنية  تحت  املتخفية  البليدة  املادية 

الروح  بسيرة  تتعلق  والحكاية  القاتمة. 

الخاصة  الذكاء  ومكونات  الفرديـــــة 

وسخرية(  وشاعرية  حساسية  )من 

تعود  ذاتها  الصورة  لكن  املادية؛  من 

قدرة  حول   
ً
تساؤال املشاهد  على  لتطرح 

ينتقده!   مما  الفكاك  على  تورناتوري 

وجميعها تصب في الهاجس الكلي للفيلم 

واملتعلق بفلسفة الرحلة باعتبارها إعادة 

اكتشاف وتصحيحًا مستمرًا لحياتنا.

أسئلة تتوالى 
الفيلم حول ماثيو وأبنائه الخمسة  يدور 

للفيلم-الذي  الرئيس  الخط  هو  -وهذا 

ستتفرع عنه خيوط جانبية ومهمة تتعلق 

والقناعات.   والقدر  والتربية  بالحياة 

ينطلق العجوز الذي كان يعيش وحده بعد 

-التي لم يتوقف عن  وفاة زوجته أنجيال 

صقلية  جزيرة  روحها-من  إلى  التحدث 

لزيارة أبنائه الذين انقطعوا عن زيارته 

منذ فترة. واملوزعني بني روما ونابولي.

العجوز  رحلة  خط  املتلقي  يتابع  وبينما   

الحساسية  تنقصه  ال  الذي  املبتهج، 

تتوالى  األسئلة  فإن  والسخرية،  والذكاء 

ماثيو  وصول  لحظة  املشاهد؛  على 

موقف  بوضوح  يبني  وهذا  املدينة. 

بدا  فاملكان  الرأسمالية  من  تورناتوري 

لقطات  شكل  على  سريالية  للوحة  أقرب 

قاتمة  بألوان  صاخبة  متالحقة  سريعة 

ومعتمة توحي بالفقر الروحي واإلنساني 

يريد  رجل  )مشهد  املكان  يعكسه  الذي 

يرمي  وهو  مزيف  بمسدس  االنتحار 

الالقطات الهوائيــــــة فوق رؤوس الناس 

التي  العصافير  عليه،  يضحكون  الذين 

تتساقط  والتي  النظافة  عمال  يكنسها 

العجوز  يسأل  وحني  ميتة،  أسراب  في 

أحد األشخاص فيخبره بالمباالة "إنهم 

حيث  املدينة  فوق  بالجنون  يصابون 

تضّيع الطيور االتجاهات فتقرر االنتحار 

العجوز  على  اعتداء  حادثة  الجماعي"، 

املاّرة،  مباالة  وال  صغيرة  محطة  في 

أحضرها  التي  للكاميرا  لص  تحطيم 

أنجيال  لروح  ليوثق  خصيصًا  ماثيو 

مشهد  يشكل  املقابل  في  أبنائها(.  صور 

اتصاله بابنه ألفارو مقاومة لهذه العجلة 

املسرعة  فالجموع  بالبطء؛  واحتفاًء 

اتصال  لحظة  الصورة  وتتجمد  تتوقف 

ماثيو بابنه الفارو وسماع املجيب اآللي، 

وبمجرد أن يغلق السماعة يعود كل شيء 

الى طبيعته.

هؤالء أبنائي
يرغب  األب  فإن  الفيلم،  الى  بالعودة 

ه وفخره بهم؛ لكن  بالحديث عن أبنائــــــِ

يحيل  -ما  إليه  االستماع  يريد  ال  أحدًا 

إنه  "أيونا" ألنطوان تشيخوف.  إلى قصة 

منجزاتهم  عن  الحديث  عن  يتوقف  ال 

ونجاحهم في الفن والسياسية واملوسيقى 

املستمع  على  يعرض  وهو  العليا؛  واملهن 

في  للعائلة  التقطت  جماعية  صورة 

لآلخرين  توحي  التي  مسرحي؛  عرض 

لهم  يصحح  لكنه  مسرحية،  فرقة  أنهم 

في  نجحوا  الذين  أبنائي  هؤالء  بابتهاج: 

لكنه  لزيارتهم.   طريقي  في  وأنا  الحياة 

"ألفارو"  أصغرهم  منزل  الى  يصل  حني 

ال يفتح أحد الباب فيضطر لقضاء ليلته 

في ساحة نابولي، وهو يتحدث إلى طيفه 

الشديد  البرد  ونتيجة   ،
ً
طفال كان  حني 

يقصد فندقًا ويطلب الغرفة رقم 12 التي 

قصدها قبل ستني سنة مع رفيقة حياته 

االستقبال  موظف  دهشة  )أمام  أنجيال 

أن  فهم  عن  العاجزة  البليدة  ونظرته 

الى مكان مّر به منذ زمن   أحدهم 
ّ

يحن

بعيد(. 

ابنه  لـــــــــــــ  كانت  الثانية  الزيارة 

عازف  يكون  أن  يحلم  كان  الذي  جومليلو 

كمنجة، ثم ابنته توسكانا عارضة األزياء 

الذي  والسياسي  املشهورة،  واملمثلة 

في  مرموقة  لوظيفة  ترشح  أنه  يخبره 

ماثيو  كان  محطة  كل  في  لكن  البرملان. 

بحدس  ويشعر  غريبة  إشارات  يتلقى 

إلى  عنه.   مخفيًا  شيئًا  هناك  أن  األب 

يزور  حني  الحقيقة،  لحظة  تأتي  أن 

حلم  يعاوده  وهناك  ميالنو،  في  نورما 

صغاره  برفقة  فيه  يظهر  الذي  الشاطئ 

أسود.  منطاد  يبتلعهم  الذين  الخمسة 

وفي اللحظة التي يستيقظ فيها مذعورًا 

وزوجها  نورما  حديث   
ً

مصادفة يسمع 

في  عالقة  أنها  ليكتشف  يتعاركان  وهما 

فقط  أتى  زوجها  وأن  سعيد  غير  زواج 

الى  يدفعه  ما  يرحل،  ريثما  للمجاملة 

املغادرة والسير حتى يدعوه مشرد للنوم 

األرصفة.  أحد  فوق  كرتونية  علبة  في 

من  مشهدًا  تورناتوري  يرسم  وهناك 

بحيث  ة،  السريــــــاليـــّ اللوحات  أجمل 

تباعــــًا  أطفاله  فيأتي  العجوز  ر 
ِّ
يصف

ليخبروه بالحقيقة.

-كلكم كذبتم علي.. 

السن،  كبير  ألنك  نحزنك  أن  نرد  -لم 

ومريض وسترحل قريبًا.. لقد أخبروه أن 

الحقيقة  لكن  ملنحة،  بجائزة  فاز  ألفارو 

الجميع  أخفى  وقد  انتحر،  قد  أنه  هي 

توهمه  التي  توسكانا  وأما  عنه،  ذلك 

أنها ممثلة ناجحة فهي تعمل في تصوير 

أقرب   
ّ

مذل مشهد  في  )الالنجري( 

املصور  يصرخ  حيث  الجسد  لنخاسة 

تربية  في  عالقة  أنها  كما  النساء،  في 

وحني  صديقتها  ابن  أنه  تدعي  طفل 

يسألها عن الرضيع تجيب بأنها ال تعرف 

أنها  فتخبره  نورما  أما  األب.   هو  من 

جومليلو  يكن  ولم  سيئ،  زواج  في  عالقة 

جوالت  أية  توجد  وال  كمنجة  عازف 

في  طبل  ضارب  مجرد  إنه  أوروبا،  في 

يخفوا  أن  أرادوا  لقد  متواضعة.  فرقة 

التي  والتنازالت  الحياة،  صعوبات  عنه 

الخطأ  مشهد  وأن  جدوى.  دون  قدموها 

التذاكر  قاطع  يعطي  حني  القطار  في 

ليثقبها  التذكرة،  من   
ً
بدال أبنائه  صورة 

األخير دون قصد فتسقط منها وجوههم. 

وحني يالحظها أحدهم ويسأله عما إذا 

كانت هذه الصورة لفرقة مسرحية. 

يجيب: نعم هو عرض مسرحي.

على  القارئ  يطرحه  الذي  السؤال  ولعل 

يصور  الذي  األخير  املشهد  في  نفسه 

انبثاقه  لحظة  يجسد  امللح  من   
ً
جبال

من رحم والدته التي تؤنبه قائلة: "ماثيو 

اليد،  في  املال  ضع  أخبرتك  مرة  كم 

م 
ِّ
وتقل طفل  لك  يولد  عندما  تتذكر!  أال 

يكبر  حتى   
ً
ماال يده  في  فلتضع  أظافره 

ويصبح قويــــًا"-هو:

التي  القيم  تورناتوري  تبنى  "ملاذا   

أعماله،  مجمل  في  الصورة  تنتقدها 

هذا  مواجهة  أردت  إذا  يقول:  وكأنـــــه 

العالم كل ما عليك فعله أن تضع املال في 

يد طفلك؟"

تلك  كل  أن  خالصة،  إلى  ماثيو  يصل 

أنجيال  أمهم  تضحيات  التضحيات: 

والتوصيات  )الرهونات  وشقاءه 

يصل  وحني  فائدة.  بدون  والقروض(، 

إلى قبر أنجيال يقول: "سأخبرك.. كانت 

 مهمة، لكني لن أتمكن من أن أريِك 
ً

رحلة

واكتشفت  كثيرًا،  مشيت  لقد  الصور، 

أطفالنا  املهمة،  األشياء  من  العديد 

ذكراهم  يسجلون  إنهم  بخير،  جميعًا 

على األرض." 

الهزيمة
تقلم  يدًا  يصور  بمشهد  الفيلم  ينتهي 

أظافر طفل، بينما تضع في يده األخرى 

 من النقود؛ ما جعل الرسالة 
ً

رزمة ًكبيرة

ربما  بل  كهزيمة؛  تبدو  للفيلم  األخيرة 

الرسالة  هي  الرسائل  هذه  أخطر  كانت 

الطفل  بيد  النقود  مشهد  يحملها  التي 

كل  بأن  مرًا  اعترافًا  بدت  التي  الصغير. 

املواهب واألحالم ال قيمة لها أمام سطوة 

اإلرادة  صنيعة  ليس  الحظ  وأن  املال، 

واملثابرة، بل إنه ابن شرعي لرأس املال 

سوى  للفرد  يتبقى  وال  النقود،  ورائحة 

انخراطه  رغم  العالم  من  السخريـــــــة 

فيه.
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كانت تشير إلى بيت ذي أشجار سدر عالية جدًا، وتقول "هذا 

األعجمية،  الجيم  على  تشدد  وكانت  بيتنا."  الجبير  البيت 

التي كنت أعاني عند لفظها. رزيقة، التي قالت إني أتكلم مثل 

املعدان، وبرغم أني حديثة العهد باملدينة، وقادمة من منطقة 

ريفية، إال أني لم أكن أعرف من هم املعدان.    

كما  جدًا،  متأخر  وقت  إلى  محيطي  على   
ً

غريبة لهجتي   
ْ

ظلت

االبتدائي-،  األول  الصف  في  معلمتي  -وهي   
ً

فضيلة الست  أن 

 اسمها 
ُ

وكانت سمراء لها وشٌم في منتصف أنفها، ولديها طفلة

علمتني  من  أول  كانت  الصف،  تشاركنا  كانت  التي  إيناس، 

تسألني  كانت  حني  ذلك  أذكر  أخرى.  بصيغ  السؤال  استنتاج 

تدون  أحمر   
ً
مستطيال دفترًا  يدها  في  تحمل  وهي  اسمي  عن 

فيه معلومات أظن أنها كانت عني، فأجبت "اسمي فلسطني،" 

تقول  فعادت  "فلسطني،"  فكررت  شنو؟"  "فلسطني  فقالت 

"فلسطني شنو،" وكررت "فلسطني،" فقالت بصوت غاضب: "ما 

اسم أبيك؟" عرفت وقتها أن )شنو( قد تكون أداة سؤال أيضًا! 

 في بيتنا 
ُ

غير أننا في بيت جدي الطيني لم نتعلمها، فاألسئلة

جوابًا  وتطلب  محددة  أدوات  لها  التي   
ُ

الواضحة  
ُ

األسئلة هي 

 
ُ

 هي بدورها محددة ال تأويل فيها، بينما لغة
ُ

محددًا، واألجوبة

املدينة فيها الكثير من الغموض الذي يتطلب جهدًا كبيرًا من 

طفلة مثلي لتفهم غاية محدثها. على أني أذكر أن الست فضيلة 

 أن تجلس بجواري، 
َ

كانت تحبني، إذ كانت تجبر ابنتها املدللة

أشعر  وكنت  فلسطني."  من  "تعلمي  لها  تقول  دائمًا  وكانت 

بالزهو، وأنا ال أعرف ما الذي يجب أن تتعلمه ابنتها مني، فلم 

أكن ذكية بما فيه الكفاية ألتميز عن زمالئي،  كما أنني كنت 

والورود،  النساِء  بوجوه  دفاتري  وأطرز  والكتابة،  النقل  أهمل 

وأحسد شقيقني توأمني كانا معنا في الصف، علياء وعالء، فقد 

كان لديهما دفتر رسم وألوان جميلة، ويرسمان بشكٍل رائٍع.

 بالنقل من دفترهما 
ٌ

 كنت مرة أجلس على األرض وأنا منشغلة

م وطائر 
ّ
الذي جاءا به من البيت، كانت الرسمة عبارة عن سل

بألوان كثيرة، ولم أفطن إلى الست فضيلة التي كانت تراقبني، 

"تعالي  قائلة:  ابنتها  على  تنادي  وهي  بالضحك  انفجرت  حتى 

تذكرت  كلما  اللحظة  وحتى  فلسطني،"  من  الرسم  وتعلمي 

ومعجبة  جادة  فضيلة  الست  كانت  هل  أتساءل:  املوقف،  ذلك 

برسمتي، أم أنها كانت تسخر مني؟! 

رزيقة، زميلة شاركتني طريق عودتي من املدرسة ليوم واحد، ال أعرف 
ملاذا لم يتكرر، أذكرها جيدًا، تلك الطفلة السمينة التي تتحدث مثل 

الكبار، كنت وقتها في الصف األول االبتدائي، أذكرها ألنها كانت أول من 
نبهني إلى أن لهجتي ال تشبه لهجة أبناء املدينة، وهي تقول لي "قولي 

جبيرة"، وليس "كبيرة". 

أســـئلة غامضـــة 
لبنت واضحة       

عن الطفلة التي كانت تسخر من لهجتي!  

فلسطين الجنابي                      
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ــت الــجــلــبــي ــن ــيــك ب ــاب ــت الــجــلــبــيشــب ــن ــيــك ب ــاب شــب



    باسم عبد الحميد حمودي

ــق  ــي حدائـ ــة فـ جولـ
العراق القديمة    

ــى بســاتين البصــرة ــل إل ــن باب مــن جنائ

على البحر، وكان من الصعب الوصول إليها 

والى الجد إال بمساعدة الغانية )سيدوري(، 

التي كانت تعمل وسط حديقتها الجميلة، إذ 

أرسلتهما الى حارس الطوافة )أورشنابي( 

الذي حمل جلجامش الى جده القابع وسط 

حديقته البحرية السحرية.

وأنكيدو  جلجامش  الصديقني  وصول  قبل 

من  لهما  البد  كان  األرز،  حدائق  الى 

األرز  وحدائق  الغابة  حارس  يقاتال  أن 

)خمبابا( القوي ليستطيعا العبور, وعندما 

قتال ذلك القوي الذي صنعته اآللهة، الذي 

قتل  هؤالء  قرر  اآللهة،  حدائق  يحرس  كان 

أنكيدو ألنه  بشري فسلطوا عليه مرضًا فتك 

به تحت أنظار صديقه جلجامش املكون  من 

نسلي اآللهة والبشر.

أنظار  أمام  الحدائق  وسط  أنكيدو  مات 

دفنه،  رافضًا   
ً
طويال حزن  الذي  صديقه 

وهنا  ذلك,  الى  الطبيعة  اضطرته  حتى 

الى جده  الوصول  أدرك جلجامش أن عليه 

عشبة  على  يحصل  أن  بمساعدته  ليستطيع 

الخلود.

لم يستطع الحصول من )آدم( األسطوري, 

الخلود  سر  على  بشتم،   أتونا  هنا  وهو 

الذي كان يتوق إليه، بل حصل على العشبة 

السحرية من زوجة الجد. 

أننا وسط تجوال جلجامش وصاحبه  املهم 

أنكيدو بني أوروك وموقع الحديقة البحرية 

نمر  بشتم،  أتونا  الجد  فيها  يعيش  التي 

صنعتها  التي  األسطورية  الحدائق  بعديد 

قبلها  يكتب  لم  التي  الفريدة،  امللحمة  هذه 

 – سني  الشاعر  الفريد،  مدونها  مثل  شاعر 

ليفي نيني،

ذلك هو اسم الشاعر السومري الذي كتب 

امللحمة حسبما دونه األستاذ طه باقر، لكن 

ألواح  حوت  التي  بانيبال  آشور  امللك  مكتبة 

العالم  في  األولى  الشعرية  امللحمة  هذه 

واالسمان  تونني(،  ئيقي-   – )شني  تسميه 

الشاعر  هذا  لكن  بعيد,  حد  الى  يتشابهان 

أبد  الخالدة  امللحمة  هذه  لنا  صنع  العظيم 

الدهر في اآلداب العاملية.

       حدائق ألف ليلة وليلة
التي  جلجامش  عوالم  عن  كثيرًا  نبتعد  ال   

صنعها كاتبها الفريد إذا ما ذكرنا الحدائق 

الباحثني  أحد  صنعها  التي  االفتراضية 

األميركان  مللحمة)الف ليلة وليلة.)

يذكرها   )... )دن  وكاتبها  الحدائق  تلك 

املوسوي  جاسم  محسن  الدكتور  األستاذ 

ألف  السحر-  دائرة  في  )الوقوع  كتابه  في 

إن  وليلة في األدب اإلنكليزي(، ويقول  ليلة 

يرصد  وهو  العملية  حياته  أمضى  الرجل 

البرامكة  حدائق  ويتابع  الليالي  حكايات 

وهارون الرشيد والحسن البصري وأبي قير 

عند  والصياد  الجني  وحديقة  صير  وأبي 

وحدائق  الزمان  قمر  وحدائق  دجلة،  نهر 

الجن  وحدائق  وسواها,  األوصاف  زين 

واإلنس اآلخرين في كل هذه الحكايات.

   حدائق  طريدون
تشارك الروائية املصرية منصورة عز الدين 

الروائي  البصرة(  )بساتني  روايتها  في 

العراقي جواد جابر خليفة وهو يكتب روايته 

جوانب  –افتراضيًا-  ليصور  )طريدون(، 

تقع  التي  )طريدون(  مدينة  حياة  من 

بوابة  عند  وقيل  الزبي،  باب  عند  تاريخيًا 

جبل سنام, لكنه يصنع من طريدون سفينة 

وعاملًا محتدمًا بالصراع، مستعينًا بالخلفية 

التاريخية لطريدون املدينة – الحديقة, التي 

تتصل بالبصرة, وهي منطقة تجاور حدائق 

الذي  الزريجي  منطقة  ميناء  عند  البصرة 

سباسينو,  كراكس  ميناء  اليونانيون  سماه 

العرب  شط  يغير  أن  قبل  واقعي  ميناء  وهو 

.
ً
مجراه قليال

ملنصورة  البصرة(  )بساتني  رواية  في  

بحدائق  البساتني  هذه  تتصل  الدين،  عز 

بنخيلها  املزدهية  الواقعية  البصرة 

ببساتينها  تتجه  منصورة  لكن  وفاكهتها، 

والعدم   بالوجود  يتعلق  فلسفيًا  اتجاهًا 

يهم  ال  أمر  وهو  الفكرية،  اإلرادات  وصراع 

بحدائق  اهتمامه  بقدر  املقال  هذا  قارئ 

بصرة الخير الوارفة على مر الزمان.

     حدائق قلعة أربيل – أربا إيلو
قبل  عام  آالف  أربيل منذ ستة  قلعة  ظهرت 

مستوطن  أقدم  تعد  بذلك  وهي  امليالد، 

حضاري مستدير في التاريخ, وكانت تسمى 

اآللهة  مدينة  أي  إيلو,   – أربا  وقلعة  مدينة 

ويذكر  شهرزور,  سهل  على  املطلة  األربعة 

املؤرخون وجود حديقة واسعة وسط القلعة, 

الذي وقف بوجه  القوي  بنيانها  الى  إضافة 

الغزاة.

    جنائن  بابل املعلقة
من  لون  أغرب  املعلقة  بابل  حدائق  تعد 

التاريخ,  في  البشر  صنعها  التي  الحدائق 

في  املعلقة  الحدائق  هذه  بناء  سبب  وكان 

الحب,  هو  الجميلة  السهلية  بابل  أرض 

نصر  نبوخذ  امللك  تزوج  إذ  سواه،  وليس 

السادسة  املئة  نهاية  في  بابل  ملك  الثاني 

قبل امليالد ابنة جاره امللك املاذي, وصحبها 

األرض  ذات  ملكه  عاصمة  بابل  الى  معه 

السهلية.

دخلت جنائن بابل العظيمة تاريخ اإلنسانية 

كواحدة من عجائب العالم السبع, وما زالت 

كذلك.

   أخيرًا هذه حكاية بعض الحدائق العراقية 

األرض  هذه  عراقة  على  تدل  التي  القديمة 

املعطاء وأهلها على مر التاريخ.

كان العراق منذ آالف السنني أرض 
خضرة وجمال وكثافة أشجار متنوعة 
سيدها النخل. ولم يكن النخل وحده 

يمتلك أراضي العراق الزراعية, أرض ما 
بني النهرين العظيمني دجلة والفرات، بل 

حفلت مدن الحدائق العراقية وبساتينها 
بأنواع األشجار املثمرة، منها الجوز واللوز  
في أرض الجبال، حيث مدينة أربا–أيلو, 

وتعني مدينة اآللهة األربعة, وهي 
مدينة )هولير(-أربيل.. اليوم.

عراق الخضرة والحب
القديمة  العراق  حدائق  زهت  كذلك 

والحمضيات  البرتقال  بأشجار  وبساتينه 

األعناب  الى  إضافة  األخرى,  الحلوة 

تغطي  كانت  التي  السامقة  النخيل  وأشجار 

 
ً
قليال إال   عنها,  وتمنع  الفواكه  أشجار 

صنع  في  األشجار  منه  تفيد  ضياء  من 

النسغني  لتحريك  بها  الخاص  الكلوروفيل 

الصاعد والنازل من أجل الحياة واإلثمار.

   حديقة جلجامش البحرية
تقول حكاية جلجامش التي المثيل لها، التي 

إن  األسطورية,  الهيلينية  اآلداب  على  أثرت 

عصر  خالل  الوركاء  حكم  الذي  امللك  هذا 

فجر السالالت )2900-2350( قبل امليالد، 

اآللهة  من  جسمه  ثلثا  قاسيًا،  جبارًا  كان 

والثلث اآلخر من البشر، ال يعيقه عائق في 

نزواته وحروبه، لم يردعه أحد عن شروره 

استجابة  اآللهة  صنعته  الذي  أنكيدو  سوى 

حكم  تحت  كانوا  الذين  البشر  لنداءات 

أنكيدو  قام  وعندما  املتجبر.  جلجامش   

البطل  قوة  أدرك  قتله  بغية  معه  بالصراع 

األوروكي فصالحه وصار صديقه.

وسط حدائق الوركاء قرر الصديقان البحث 

بشتم(،  )أتونا  الشيخ  جلجامش،  جد  عن 

تطل  سحرية  حديقة  في  مقيمًا  كان  الذي 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )407407( ( 3030 حزيران  حزيران 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
49 48

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــــــــــــــــــــراثتــــــــــــــــــــراث



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )407407( ( 3030 حزيران  حزيران 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
51 50

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ــام ــ ــظـ ــ الـ تــــلــــعــــن  ــامال  ــ ــظـ ــ الـ تــــلــــعــــن  ال 

شغف علي هالل بالترحال، حتى أنه جاب أكثر من خمسة 
عشر بلدًا واطلع على عادات ومعالم وطبيعة دول العالم، 
كما تعرف على بعض الدول، لكنه اكتشف أن في بالده ما 

يستحق املغامرة والتعرف عليه.

رّحالة يكتشف الوجه 
المشرق للعراق

يواصل مغامراته في مناطق 
تسحر السائحين

عند بحثك عن أية مدينة في اإلنترنت ومحركات البحث، ستخرج 

للمدن  اإلعالمي  الجانب  هذا  للمدن،  املذهلة  الصور  مئات  لك 

األخرى هو الذي جعلها مميزة سياحيًا، الى درجة أن صورة واحدة 

لذا  اللحظة،  املكان في هذه  احترافية تجعلك ترغب بزيارة هذا 

فكرت: لم ال نفعل األمر ذاته في العراق؟" 

الجانب املشرق                    

يعتقد هالل أن لبعض العراقيني واقعًا صعبًا، لكنه جعل من نفسه، 

متخصصًا في نقل الجانب اآلخر من هذا الواقع املهمل واملنسي، 

 جذب أكبر عدد من السائحني، 
ً
أال وهو الجانب السياحي، محاوال

وممن يفكرون بزيارة العراق، فعن طريق بحثهم سيجدون صورًا 

في  تحجز  وتجعلك  تبهرك  صور   ،
ً
مثال بابل  آثار  عن  احترافية 

طائرتك الى العراق.

      مرجع سياحي                        

يقول علي هالل: "لم يكن لدينا )مرجع سياحي( أو مصدر تبحث 

أنا  أكون  أن  أحاول  السياحية،  األماكن  على  ليدلك  وتجده،  عنه 

فعلها  غيري  السياحية،  لألماكن  مرجعًا  صوري-  خالل  -من 

قبلي، لكن بعضهم لم يستمر، أريد االستمرار ألني لم اكتشف من 

العراق حتى اليوم، وبعد سنتني، سوى 40% من أجزائه القديمة."

تصوير احترافي                     

بطريقة  االحترافية  وبزاويته  بعينه  العراق  هالل  علي  يصور 

وبألوان  واستحقاقها،  العراق  لحضارة  واستعراضية  عصرية 

في  حقًا  الصور  هذه  هل  نفسك:  تسأل  قد  أنك  لدرجة  مبهرة، 

ال  أماكن  جديدة،  أماكن  الى  الوصول  علي  استطاع  إذ  العراق؟ 

يعلم بها حتى القاطنون على بعد أمتار قليلة منها.

وجود  يستغربون  املواطنني  من  العديد  أن  الى  هالل  علي  يشير 

أو  بابل  آثار  غير  وجديدة،  غريبة  العراق،  في  سياحية  أماكن 

التي  الواسعة،  النجف  صحراء  فهناك   ،
ً
مثال املعروفتني  الزقورة 

ال  "أنا  يستدرك  األردن،  او  الخليج  صحراء  بجمالها  تضاهي 

آالف  منذ  موجود  هو  ما  استعرض  إنما  جديدة،  أماكن  أكتشف 

السنني، لكن الناس ال يعرفون شيئا عنها."

أماكن جميلة                       

بعض من األماكن التي وصلها علي هالل القت صدًى كبيرًا لدى 

النار  ومنها  سابقًا،  بها  معرفتهم  لعدم  التواصل،  مواقع  رواد 

ولم  السنني  آالف  منذ  موجودة  بأنها  هالل  يخبرنا  التي  األزلية، 

العراق،  في  العالم،  في  أمواج  كاسر  أكبر  وجود  أيضًا  تنقطع، 

أبعد وآخر نقطة من البالد، إضافة  وتحديدًا في البصرة، حيث 

ولم  كربالء،  صحراء  عمق  في  تقع  التي  )املوجدة(،  منارة  الى 

تصلها إال أعداد قليلة من السكان، واألهم -حسب قوله- هي آثار 

النمرود العظيمة واملهمة، التي لم يعرف عنها أحد من قبل ألنها 

 كبيرًا.
ً
تعاني إهماال

شيء،  فعل  على  والقدرة  السلطة،  امتلكت  "لو  هالل:  علي  يقول 

لقمت باالهتمام باألهوار، ألنها قادرة على أن تكون قبلة سياحية 

مهولة، ملا تملكه من جمال، ولو استثمرت هذه الوجهة السياحية، 

فسيكون األولى في مقدمات الوجهات السياحية عامليا.

ساعد بلدك                        

الذي يقوم بكل هذه الجهود بشكل ذاتي تطوعي،  ال ينتظر علي، 

خاص.  قطاع  من  حتى  أو  حكومي،  دعم  أي  الخاص،  جيبه  ومن 

فعله  يستطيع  ما  فعل  بنفسه،  شيء  فعل  العراقي  "على  إن  يقول 

لبلده، وهو قادر على نشر الوعي في قاعدته الشعبية في السوشيال 

ميديا، من خالل إبرازه لجمال املناطق األثرية وتوثيقها، واألهم 

الحفاظ عليها."

يحاول  من  كل  على  كبيرة  وعقوبات  غرامات  فرض  الى  ويدعو 

آالف  منذ  املوجودة  هذه،  املهمة  املمتلكات  تخريب  او  التعدي 

السنني، مقترحا أيضًا فرض أجور بسيطة على دخول الزائرين، 

ليشعر املواطن بقيمة املكان، وقدسيته.

استغالل السياحة                

فضول  يثير  ما  واآلثار،  بالثروات  غني  بلد  العراق  أن  هالل  يؤكد 

 عن العالم 
ً
سكان األرض، ثم أن هذا البلد كان مسجونًا ومنعزال

بسبب الحصار والحروب، حتى أن الحصول على "تأشيرته" كانت 

صعبة للغاية، لكنها اليوم باتت سهلة، فلَم ال نجعل هذه األماكن 

أفضل؟ كواجهة سياحية ومورد مالي أيضًا.

 من باص الى سيارة أجرة، ومن 
ً
يستمر علي اليوم بترحاله، متنقال

للموافقات،  كالحاجة  الصعوبات  بعض  يواجه  أخرى،  الى  مدينة 

لكنه يكتشف يوميًا وجه العراق املشرق الذي ال تنقله الفضائيات 

ومواقع التواصل.

آية منصور                 هالل..
علي

غالبية  سكان البالد يذهبون الى دول وعواصم عربية وأجنبية، لكن 

والعكس  البالد،  وشمالي  غربي  مناطق  يعرف  ال  قد  منهم  الجنوبي 

صحيح، وهذا كان دافعًا لهالل للتفكير بالتعرف على ثقافات ومناطق 

الجمال في بلده ونقلها الى اآلخرين.

عاملي املمتع                          

"السفر هو عاملي املمتع"، يقول علي هالل، ويوضح "لقد عشت خارج 

العراق منذ عام 2014، وعدت إليه عام 2020، وبدأت مشواري بالتنقل 

من مدينة الى أخرى، بهدف إظهار الجانب املشرق من العراق."

ويضيف هالل: "أقمت في مدن كثيرة، وأحياء عديدة، تعلمت واكتشفت 

الحياة جيدًا، وكونت الكثير من الصداقات، فكان من مساوئ السفر 

وعالقاتك  روحك  من  جزءًا  تترك  مدينة،   كل  وفي  أنك  هي  القليلة، 

االجتماعية الرائعة."

اكتشاف الذات                              

حقيقية  صور  ال  أن  اكتشفت  العراق،  الى  عدت  "حينما  هالل:  يقول 

مهمة تبرز الجانبني السياحي واآلثاري للبلد، ورأيت أن هذا الجانب 

مهمل جدًا، ال يعلم عنه أحد شيئًا، فعند سفرك الى أية مدينة، ال بل 



شيدت اإلمارات شيدت اإلمارات 
مستشفى الشيخ زايدمستشفى الشيخ زايد

هلهل
؟؟ "مجلة الشبكة" / سرمد رزوقي- تصوير: صباح االمارة

املعاد  التقرير  على  التعليقات  تظهر 

املعلقني  أن  تيوب"  "يو  نشره على منصة 

ليس لديهم أدنى شك بصدقية التقرير، 

وأن غالبية املعلقني أعربوا عن امتنانهم 

الله(  )رحمه  زايد  وللشيخ  لإلمارات 

على بناء هذا املستشفى.

مستشفى الشيخ زايد لم يكن في الواقع 

الذي  للوالدة،  الحيدري  مستشفى  إال 

ساحة  قرب  العلوية  منطقة  في  يقع 

األهلية  املستشفيات  من  وهو  األندلس، 

األمراض  ومعالجة  للوالدة  أنشئت  التي 

عام  في  العامة  والجراحة  النسائية 

سالم  املرحوم  للدكتور  يعود   ،1956

بالوالدة  املتخصص  األستاذ  الحيدري، 

 20 على  يحتوي  النسائية،  واألمراض 

مستشفيات  من  يعد  وكان  سريرًا، 

الدرجة األولى.

على  عدي  استولى   1996 عام  في 

في  والتوليد  للنساء  الحيدري  مستشفى 

املستشفى  الى  اسمه  وغير  تامة،  سرية 

األوملبي، وكان بصدد تحويله إلي أحدث 

عدي  كان  فقد  العراق،  في  مستشفى 

النغماسه  املستشفى  هذا  الى  يحتاج 

كان  كما  الفتيات،  وصيد  امللذات  في 

مجال  كل  في  والتربح  بالعمل  مهووسًا 

.
ً
يعتقد أنه يدر عليه أمواال

بشير،  عالء  الدكتور  يرويه  ما  وبحسب 

حسني  لصدام  الخاص  الطبيب 

للجراحات  الواسطي  مستشفى  ومدير 

يبقي  أن  يريد  كان  عديًا  أن  التجميلية: 

مستشفى  على  استيالئه  موضوع 

صعوبة  واجه  لكنه  سريًا،  الحيدري 

الطبية  التجهيزات  علي  الحصول  في 

والتقنية واملعدات الالزمة عبر القنوات 

أسلوب  الى  لجأ  ولهذا  الرسمية، 

االستيالء على أجهزة طبية من مختلف 

املستشفيات.

العراقية"الى  الشبكة  "مجلة  سعت 

التي  الرصافة  صحة  بدائرة  االتصال 

املكتب  والى  املستشفى  على  تشرف 

لم   لكن  الصحة،  لوزارة  اإلعالمي 

على  تعليق  أي  أو  إجابات  على  تحصل 

من  تتمكن  لم  كذلك  املعلومات،  هذه 

الوزارة  تمنع  التي  األسباب  معرفة 

التعليق على هذه القصة. 

بأموال عراقية 

وكفريق عمل للمجلة ارتأينا أن نبدأ من 

مديره  أحاديث  الى  ونستمع  املستشفى 

علي  مجيد  معتز  د.  يقول  ومنتسبيه. 

العبودي مدير مستشفى الشيخ زايد إن 

"هذا املستشفى يعد من أهم املستشفيات 

املوجودة في جانب الرصافة من بغداد، 

كونه مستشفى الطوارئ الوحيد في جهة 

من  يستقبل  فهو  والجادرية،  الكرادة 

800 الى 1000 مريض يوميًا.

عديدة  أقسام  على  املستشفى  يحتوي 

مهمة هي: قسم إنعاش القلب وهو مجهز 

بأحدث األجهزة مثل أجهزة اإليكو، كما 

أسّرة ألنعاش  على تسعة  القسم  يحتوي 

القلب، وهناك وحدة جديدة مستحدثة 

 )HDU( وحدة  هي  املستشفى  داخل 

التي خصصت للحاالت الحرجة."

في  الشقيقة  اإلمارات  دولة  دور  وعن 

أو  طبية  بمعدات  املستشفى  تجهيز 

أية  يملك  ال  أنه  العبودي  يؤكد  أدوية، 

في يوم 11-9-2٠11 قدم مراسل قناة دبي في بغداد تقريرًا زعم 
فيه أن مستشفى الشيخ زايد شيد بمنحة من الشيخ املغفور له زايد 
آل نهيان )رحمه الله(، لكن تلك املعلومة املزيفة لم تكن إال جزءًا 
من تاريخ مزيف لهذا املستشفى وأحد أسرار تبدالت اسمه وملكيته 
وحتى إداراته.

د. معتز مجيد علي العبودي

د. مازن الخزرجي

التقني طالب عبد المنعمالتقني طالب عبد المنعم

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )407407( ( 3030 حزيران  حزيران 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya
53 52

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



املستشفى  تلقي  يخص  عما  معلومات 

غير  جهة  أية  من  طبية  معونات  أية 

أن  متأكد  –بالطبع-  لكنه  عراقية، 

واألجهزة  والتأهيل  التطوير  عمليات 

صحة  دائرة  بها  قامت  الحديثة  الطبية 

الرصافة التي يرتبط بها املستشفى.

املستشفى  أن  املستشفى  مدير  ويوضح 

عن   
ً
فضال أسّرة،   105 على   يشتمل 

الجراحة  في  استشارية  عيادات  وجود 

مالك  أن  مبينًا  والكسور،  والباطنية 

املستشفى يضم أكثر من 1100 منتسب 

يتقاضون مرتباتهم من وزارة الصحة.

كسور  عمليات  صالة  املستشفى  وفي 

الطارئة  للحاالت  خاصة  وجراحة 

أخرى  أقسام  هناك  كذلك  والحرجة، 

داخل املستشفى مثل قسم األسنان الذي 

يعمل صباحًا بطاقم كامل من أصحاب 

وحدة  يمتلك  واملستشفى  الخبرة، 

لألشعة، وهذا القسم يحتوي على جهاز 

)دوبلر( أي جهاز الرنني املفتوح وكذلك 

جهازي املفراس واألشعة.

جرى  املستشفى  أجهزة  جميع  أن  كما 

املستشفى  ألن  عراقية،  بأموال  شراؤها 

حكومي وال يتلقى أية هبات أو مساعدات 

بعلم  إال  خارجية  أو  داخلية  جهات  من 

الوزارة، وهذا لم يحصل منذ أن تسلمت 

وزارة الصحة هذا املستشفى.

يحتوي  املستشفى  أن  العبودي  أضاف 

املختبر  هما  بجزءين،  مختبر  على 

تتوفر  االستشارية،  ومختبر  الرئيس، 

الى  باإلضافة  التحاليل،  مختلف  فيهما 

ومختبر  الكورونا،  ملرضى  مسحات 

للحصول  املستشفى  ويسعى  الطوارئ، 

من  بدعم  حديثة  جديدة  أجهزة  على 

وزارة الصحة.

وزارة الصحة 

فإن  املستشفى،  مدير  كالم  وبحسب 

األدوية  توفر  التي  الوحيدة  الجهة 

وأن  الصحة،  وزارة  هي  للمستشفى 

في  نقص  أي  من  يعاني  ال  املستشفى 

األدوية، إذ أن غالبية األدوية املهمة جدًا 

بالنسبة للمرضى متوفرة في املستشفى، 

تزودنا بها وزارة الصحة فقط.

تأكيد

الخزرجي،  مازن  د.  يقول  ذلك،  الى 

مدير  ومفاصل،  عظام  جراحة  طبيب 

املستشفى،  مدير  معاون  الفني،  القسم 

خمسينيات  في  أنشئ  "املستشفى  إن 

أهليًا  مستشفى  وكان  املاضي،  القرن 

املتخصصني  األطباء  ألحد  ملكيته  تعود 

مستشفى  باسم  والوالدة،  بالنسائية 

مستشفى  الى  تحول  ثم  ومن  الحيدري، 

حكومي في فترة النظام السابق."

أن  "يمكن  أننا  الى  الخزرجي  وأشار 

قديم  األول  البناء:  من  نوعني  نالحظ 

القرن  ستينيات  او  خمسينيات  يمثل 

الى  يعود  حديث  والثاني  املاضي، 

اإلدارة  قسمي  ويشمل  التسعينيات، 

ردهات  الى  إضافة  اإلدارية،  واألمور 

من  ومجموعة  والرنني  املفراس 

فقد  القديم  البناء  اما  االستشاريات، 

أصبح عبارة عن ردهة طوارئ وعمليات 

قسم  وفيه  صغرى  وعمليات  جراحية 

لألشعة ومختبر الطوارئ."

وشراء  التطوير  عمليات  أن  واوضح 

وزارة  بها  تقوم  الحديثة  األجهزة 

عامًا،  عشر  خمسة  مدار  على  الصحة 

املواطنني  الى  خدماتنا  نقدم  وحاليا 

من  أكثر  ونجري  الرصافة،  منطقة  في 

1400 عملية.

الجانبان التقني والفني

طالب  الطبي  التقني  يقول  ناحيته،  من 

عبد املنعم، مسؤول وحدة املهن الصحية 

من  يعد  "املستشفى  إن  والتقنية، 

املستشفيات الرائدة في جانب الرصافة 

الرصافة،  بغداد  صحة  الى  التابعة 

منها  عديدة،  أقسام  على  يحتوي  وهو 

الفني  القسم  واإلداري،  والعلمي  الفني 

الدوبلر  وقسم  األشعة  ردهة  من  يتكون 

والسونار  والرنني  الحلزوني  واملفراس 

الطبيعي  والعالج  واملختبر  والصيدلة 

والتمريض  والتخدير  العامة  والصحة 

هذه  كل  واألسنان،  الدم  ومصرف 

األجهزة  أحدث  فيها  توجد  األقسام 

وتعمل  الطبية  واملستلزمات  واملواد 

العلمي  القسم  أما  على مدار 24 ساعة. 

في  ويجري  والتطوير،  التدريب  فيشمل 

العلمية  املحاضرات  تقديم  القسم  هذا 

والطبية وشرح مفصل للحاالت املرضية 

فيشمل  اإلداري  القسم  أما  املهمة. 

والصيانة،  والحسابات  البشرية  املوارد 

في  الركائز  أهم  من  تعتبر  التي 

التمريض  قسم  يعد  كذلك  املستشفى، 

الطوارئ  شعبة  أما  املهمة،  األقسام  من 

والنساء  للرجال  صالتني  على  فتحتوي 

كما  الصغرى،  العمليات  صالة  كذلك 

يحتوي املستشفى على صالتني للعمليات 

الجراحية  للعمليات  إحداهما  الكبرى 

مجهزة بجهاز الناظور، وأخرى للكسور، 

مع وجود ردهة اإلنعاش املجهزة بأفضل 

األجهزة."

  وفي فترة تفشي جائحة كورونا، جرى 

عزل  مستشفى  الى  املستشفى  تحويل 

الستقبال  إداري  أمر  وبدون  بالكامل 

الحاالت املرضية.

التي  الطبية  األجهزة  توفير  الى  إضافة 

زودت بها وزارة الصحة هذا املستشفى، 

اشتمال  من  املنعم  عبد  أكده  ما  ومنها 

للعمليات  صالتني  على  املستشفى 

الجراحية،  للعمليات  إحداهما  الكبرى 

مجهزة بجهاز الناظور، وأخرى للكسور، 

مع وجود ردهة اإلنعاش املجهزة بأحدث 

األجهزة.

الجائحة  فترة  في  املستشفى  استخدم   

ملعالجة  خاص  كمشفى  )كورونا( 

مرضى هذا الفيروس، لكن املشفى يبدو 

في  باملشافي  مقارنته  يمكن  وال  متهالكًا 

من  مراجعوه  يشكو  إذ  املجاورة،  الدول 

 عن غياب 
ً
نقص في أدوية مهمة، فضال

واملنتسبني  األطباء  ومخاوف  النظام، 

عليهم،  املسيئني  بعض  اعتداءات  من 

والسيما ذوي املرضى الذين يموتون في 

هذه املشافي، التي في الواقع تمثل أسوأ 

الحلول املتاحة للمرضى.

هذا  العراقية"  الشبكة  "مجلة  تفتح  وإذ 

والقراء،  الناس  كما  تأمل،  فهي  امللف، 

بالحصول على إجابات رسمية واضحة 

عن األسباب الحقيقية الستبدال تسمية 

الشيخ  بمستشفى  الحيدري  مستشفى 

لهذه  تقديرًا  األمر  كان  إذا  وما  زايد، 

أنه  أم  املحترمة،  اإلنسانية  الشخصية 

اجتهاد من مجموعة استولت على منحة 

مستشفى  تحويل  مقابل  إماراتية  مالية 

عليه  واستولى  عراقي  طبيب  أسسه 

مستشفى  الى  ما  بطريقة  صدام  عدي 

فشلت  أن  بعد  عربية؟  شخصية  باسم 

من  إجابة  على  الحصول  في  محاوالتنا 

الرصافة،  صحة  دائرة  في  املسؤولني 

الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  ومن 

اتصاالتنا  على  الرد  تجاهل  الذي 

املستمرة به طوال أسبوع.

ومن الطبيعي أن املوضوع مازال مفتوحًا 

فيه  الصلة  ذات  الجهات  لجميع  ويمكن 

أن تتواصل مع املجلة لفهم الحقائق كما 

هي.

المحرر مع مدير المستشفىالمحرر مع مدير المستشفى
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مـــن الناصريـــة إلـــى الباديـــة الجنوبيـــة.. 

يطاردون النجوم 
والنيازك

مثل صياد ماهر، وبصبر حاملي السنارات 
عند ضفاف األنهر، يتعقب هواة الفلك حركة 

النجوم والكواكب واملذنبات وزخات الشهب 
والنيازك. هواية ليست علمية، لكنها تقدم 

خدمة للعلماء، املحظوظ فيها من ينجح 
في رصد والتقاط صورة للمناظر الفلكية 

وللعناقيد النجمية والسدم واملجرات. 

يوسف المحسن 
تصوير: باقر الباقري

الظلمة  ساعات  أو  الليل،  آخر  هواية 

الحالكة، هي التشبيه األكثر قربًا لوصف 

النجوم،  راصدو  به  يقوم  الذي  العمل 

مما  الخالية  األماكن  عن  يبحثون  إذ 

العائق  فهو  الضوئي،  التلوث  يسمونه 

دقيٍق  رصٍد  من  يمنعهم  الذي  األول 

)نادي  اعضاء  إنهم  عنه،  يبحثون  ملا 

في  رحالهم  حطوا  الذين  الفلك(  هواة 

البادية الجنوبية، حاملني معهم معدات 

قِربة 
ُ
الرصد والتلسكوبات والنظارات امل

والكاميرات. 

يقول مرتضى علي، رئيس الفريق املكون 

هو  "التجمع  إن  أشخاص،  عشرة  من 

وزارة  مع  بالتعاون  ننظمه  الذي  السابع 

الرعاية  ودائرة  والرياضة  الشباب 

حديث  -في  أضاف  علي  فيها."  العلمية 

دائمًا  الفلك،  هواة  "نحن  لـ"الشبكة": 

ننظم تجمعات لرصد النجوم والكواكب 

بعيدًا  مكانًا  نختار  السماوية،  واألجرام 

عن التلوث الضوئي، باألحرى بعيدًا عن 

ألنه  الفلك  هواة  عدو  فالضوء  املدن، 

ال  عازلة  طبقة  ويصنع  السماء  يحجب 

البادية  واختيار  النجوم،  برؤية  تسمح 

الجنوبية لم يأت من فراغ ألن في فضائها 

فرصة  يمنحنا  ما  والنقاء  الصفاء  من 

الرصد ومتابعة حركة النجوم والكواكب 

هواة  نادي  رئيس  يضيف  والكويكبات." 

من  وجده  بما  سعيدًا  بدا  الذي  الفلك، 

"نحن  السماء  في  معلقة  مضيئة  عناقيد 

ومتابعة  باكتشاف  الشغف  جمعنا  هواة 

في  الالمعة  األجسام  حركة  ورصد 

الفضاء."

مخّيم صحراوي 
بها  استعان  التي  هي  املجردة  العني 

النجوم  حركة  رصد  في  اإلنسان 

كان  الفضاء،  في  السماوية  واألجرام 

واملقارب  التلسكوبات  صناعة  قبل  ذلك 

في  اليوم  باتت  التي  املتطورة،  الفلكية 

األوائل  فالراصدون  الهواة،  متناول 

السماوية  واألجرام  النجوم  على  تعرفوا 

وقسموها الى مجاميع نجمية، ساعدهم 

ريفية  مناطق  في  السكن  ذلك  في 

مفتوحة بال ملوثات هواء، في وقت كانوا 

البسيطة  اإلنارة  فيه يستخدمون وسائل 

مثل مواقد النار والشموع واملشاعل التي 

لعمليات   
ً
معرقال ضوئيًا  تلوثًا  تشكل  ال 

الرصد.

رحاب  الفلك  هواة  نادي  عضوة  تقول   

البادية  في  "السماء  إن  السعدي، 

الغيوم  من  وخالية  صافية  الجنوبية 

مكان  وهي  السنة،  من  الوقت  هذا  في 

السعدي،  الرصد."  لعمليات  مثالي 

في  املاجستير  شهادة  على  الحاصلة 

هندسة الحاسبات واالتصاالت أضافت 

"الفريق مكّون من هواة، قدموا من مدن 

وأجواء  واسع  فضاء  خيمة  وتحت  عدة 

دقيقة  رصد  بعمليات  يقومون  صافية، 

للنجوم والكواكب، والشيء الذي يضيف 

وجود  هو  وراءها  نسعى  التي  الجودة  لنا 

النصح  يقدمون  متخصصني  أساتذة 

بالخرائط  يرتبط  ما  في  والتوجيه 

مسارات  وتوقع  واالحداثيات  الفلكية 

األجرام."

العراقيون القدماء وعلم الفلك 
"كان البابليون القدماء أوائل من نجحوا 

في إعطاء وصف رياضي دقيق للظواهر 

تجريبيًا  مسارًا  اجترحوا  فقد  الفلكية، 

تسجيل  خالل  من  الفلك  لعلم  مطورًا 

مع  تتعامل  التي  ومعتقداتهم  فلسفاتهم 

التنبؤي  النظام  وفق  املثالية  الطبيعة 

العلماء  عليه  يطلق  ما  وهو  الكوكبي، 

التي  األولى(  العلمية  )الثورة  اليوم 

في  الفلك  لعلم  ومنطلقًا  أساسًا  شكلت 

للجهود  يحسب  وما  القديمة،  اليونان 

التنجيم  علم  طورت  أنها  السومرية 

حيث  البابلية،  الثقافة  في  أثر  الذي 

للقمر  يومية  مشاهدات  تسجيل  جرى 

املجاميع  تقسيم  على  عالوة  والكواكب، 

النجمية إلى نجوم اإلمبراطورية األكدية 

عيالم،  بالد  ونجوم  أموّرو  اإلله  ونجوم 

فيما يعود أقدم رقيم طيني احتوى على 

1646ق.م  عام  الى  الفلك  لعلم  إشارات 

السومري  السبقني  أكدت  حقائق  وهي   ،

والبابلي في هذا امليدان."

وهو  طالب،  محمد  الراصد  يضيف   

الدراسة  له  سبقت  بغداد  العاصمة  من 

بجامعة  والفضاء  الفلك  علوم  قسم  في 

بعد  عنها  غنى  ال  "الدراسة  إن  بغداد، 

التطور الذي شهدته هذه الهواية املوغلة 

في القدم، التي برع فيها العراقيون عبر 

تحظى  أن  أهمية  الى  مشيرًا  التاريخ." 

الفلكي  الرصد  وفرق  العلمية  النوادي 

أجل  من  ومالي  تقني  حكومي  بدعم 

ودراسة  النتائج  أفضل  الى  الوصول 

الخارطة الفلكية في عاملنا اليوم.

الناصرية.. بوابة النجوم 
الفضاء  وهواة  الراصدين  اهتمام  إن 

اهتمامهم  لهم  إنما  فحسب،  ليليًا  ليس 

بالبقع الشمسية وحاالت كسوف الشمس. 

يقول الراصد علي أحمد، وهو من مدينة 

الناصرية، إن "الولع بالعناقيد الضوئية 

إذ  الصغر،  منذ  رافقني  الفضاء  في 

أنني تابعت جمال النجوم وروعة بريقها 

الليالي  في  خاص  وبشكل  السماء  في 

هواة  نادي  عن  قرأت  إن  وما  الصافية، 

في  وشاركت  اليه  انضممت  حتى  الفلك 

النادي."  أقامها  التي  الرصد  مخيمات 

"شرعنا  "الشبكة":  لـ  أضاف  أحمد 

فريقًا  وشكلنا  هوايتنا  وممارسة  بالعمل 

في مدينة الناصرية أطلقنا عليه )بوابة 

من  أكثر  اليوم  يوجد  حيث  النجوم(، 

عشرين من هواة رصد النجوم والفلك، 

وكل شاب له كوكب معني يرصده." يضيف 

ضاحكًا "أنا أعشق كوكب الزهرة."

على  الفلك  هواة  نادي  أعضاء  يتفق     

مجموعة من الخطوات التي البد للراصد 

أفضل  لتحقيق  بها  يستعني  أن  من 

هو  عليه  يحصلون  ما  وأفضل  النتائج، 

املتعة، إذ يقولون إنها هواية ال تصلح إال 

للمتعة، مؤكدين أهمية القراءة المتالك 

فهو  الحاسوب،  على  فلكي  برنامج 

يساعد في فهم الظواهر الفلكية ومتابعة 

يعزز  بما  السماوية  واألحداث  الخرائط 

خبرة ومعرفة الهاوي بالحيز الفضائي، 

وكلما تعرف على كويكب أو جرم سماوي 

جديد، ازدادت الخبرة، ومعها املتعة في 

كل  الصور،  والتقاط  والرصد  املراقبة 

تعادل  أناة  وطول  صبر  الى  يحتاج  ذلك 

ضفاف  عند  السنارات  حاملي  صبر 

األنهر، فليس من السهل أن تطارد نجمًا 

في السماء!

محمد طالب

منتظر علي

رحاب السعدي

فلكّيون



قبل أكثر من قرن شخص األديب أنطون تشيخوف سبب فشل املجتمعات بقوله :"في املجتمعات 
الفاشلة ثمة ألف أحمق وألف كلمة خرقاء إزاء كل كلمة واعية، فإذا رأيت املوضوعات التافهة 

تعلو على الكالم الواعي، ويتصدر التافهون املشهد، فأنت تتحدث عن مجتمع فاشل جدًا." قد 
تكون هذه العبارات أقرب وصف ملا يحدث اليوم في غالبية املجتمعات التي يغلب عليها انتشار 

قشور )التقانة( على عمق الوعي .

املنتج،  املحتوى  تفاهة  ظاهرة  تفسر 

ُيدعى  حديث  بقالب  للجمهور  املقدم 

لكل  املتاح  والنشر،  التواصل  وسائل 

املختلفة  العمرية  بفئاتها  الشعوب 

من  ومستوياتها  الثقافية  وشرائحها 

وبممازجة  ومجتمعات،  أفرادًا  الوعي، 

سنقع  تشيخوف  قاله  ما  مع  اآلراء  تلك 

دة وشائكة تبدأ بالتفاهة 
ّ

على خلطة معق

ووضع  الظاهرة  بدراسة  إال  تنتهي  وال 

صانعي  أداء  بمستوى  لالرتقاء  الحلول 

)اليوتيوبرز(  وباألخص   املحتوى، 

بخطوة  لكن  )الفيسبوك(،  وناشري 

املتابعون  يعي  أن  وهي  هذا،  كل  تسبق 

األول  واملشجع  املحرك  هم  الذين 

التفاهات  هذه  لصناعة 

واملحتويات الهابطة.. كيف؟ 

منشور  على  قني 
ّ
املعل غالبية  يعلم  ال  قد    

من  بالضد  كان  مهما  تعليقهم،  أن  تافه 

مقبوليته  درجة  من  فسيرفع  املنشور، 

انتشاره، فهذه هي قوانني  وسرعة وسعة 

لن  فماكنتها  الحديثة،  التواصل  وسائل 

منشور،  كل  على  التعليقات  ألوف  تقرأ 

كل  في  املنشورات  بماليني  بالك  فما 

إن  نفسها؟!  الشبكة  ضمن  العالم 

في  التوعية  ملسؤولية  يتصدى  من  على 

هذه  حساباته  في  يضع  أن  املجال  هذا 

عن  تغيب  التي  اإللكترونية  الضوابط 

معلومات بعض املهتمني، أو ربما األغلب 

بال  لكنه  الهابط،  املحتوى  ينتقد  الذي 

وعي منه يكتب نقده أو يرسل الفيديو أو 

أو  املنشور الى صديقه لغرض السخرية 

االنتقاد والتهكم، وال يعلم أنه بفعلته هذه 

يرفع رصيد املنشور التافه، لذا فاألجدى 

مباشرة،  بإهماله  مهده  في  املنشور  وأد 

بهذا  لنا  يرسله  من  تنبيه  واألفضل 

صاحب  وإلغاء  املفاضل  التقني  املعيار 

املنشور ضمن مجموعة أو صديق يحاول 

استجداء تعليق على منشور تافه املحتوى 

ملجرد الضحك أو النقد غير املنتج الذي 

وفي  املحتوى،  صانع  على  بالنفع  سيعود 

ذائقة  بمستوى  يهبط  األخرى  الضفة 

املراهقني والالواعني 

هابطًا  عامًا  رأيًا  ليخلق  املجتمع  في 

املدى  على  واألخالق  للقيم  امًا 
ّ

وهد

األبعد. 

على  يشيرا  أن  واملثقف  الواعي  على  إن 

مستخدم وسائل التواصل بهذه املعرفة، 

املحتوى  صانع  أن  إلى  الجيل  وينّبها 

الذكاء  ذلك  مقابل  فإن  ذكيًا  كان  إذا 

في  انجّر  بالتأكيد  غبي 

التعليق  إلى  الالوعي 

وإن  له، 

هناك  فإن  البعض  استغفل  قد  كان 

استخفاف  عملية  هي  إذن  ساذجًا. 

النخبة  فأين  املجتمع،  وبقيم  بالعقول 

الواعية من ذلك؟ 

                         نماذج هابطة
ملقولة  وطبقًا  الصحافة،  مهنية  ضمن 

ارتأينا  كلمة(،  ألف  تعادل  )الصورة 

هذا  في  القارئ-  -عزيزي  لك  نرفق  أن 

الفيسبوك  منشورات  من  نماذج  العدد، 

على  منها  لتستدل  املحتوى  هابطة 

من  ناشرها  أو  لكاتبها  الثقافي  املستوى 

خالل لغته وأسلوبه، وأيضًا ستعرف 

عدد املعلقني الذين استخف الناشر 

إن  إذ  محدد،  زمن  خالل  بعقولهم 

من  اآلالف  عشرات  حصد  بعضهم 

اإلعجابات والتعليقات خالل ساعات، 

رصيد  على  حصل  العملية  وبهذه 

تعليقات  رصيد  األضعاف  بمئات  يفوق 

وإشارات اإلعجاب ملنشور رصني ثقافي 

وألمانة  علمي،  أو  اجتماعي  توعوي  أو 

اسم  حجبنا  فقد  النشر،  ومصداقية 

الناشر وأبقينا على عدد هذه املتابعات، 

ونتبني  أوضح  الصورة  تكون  ولكي 

عي، أرفق لكم منشورًا 
ّ

الحقيقة في ما ند

 
ّ

 لعل
ً
راقيًا وتوعويًا بقيت أتابعه يومًا كامال

نسبة  لعتبة  ولو  ليصل  يتصاعد  رصيده 

الهابطة..  باملنشورات  أسميناها  مما   %1

لكن!! أنظر املنشور أدناه : 

   هوس الترند               
أن  بعد  جديدة،  أخرى  ظاهرة  ثمة 

عن  تبحث  بدأت  الفضائيات  عدد  زاد 

انحسارها،  فيها  تعوض  مشاهدات 

فاستحدثت برامج جديدة تحت عناوين 

أو  املنشورات  خاللها  من  تبث  )الترند( 

الفيديوات األعلى مشاهدة، بغض النظر 

رسالتها  تخون  بهذا  وهي  محتواها،  عن 

املجتمعية، ومن باب آخر تؤشر فشلها في 

إنتاج برامج ذات إبهار وتوعية وفائدة. 

             جهد فكري                        
الحديثة  التواصل  وسائل  البعض  يصف 

الفرد  تعامل  حسب  ونقمة  نعمة  بأنها 

التافهون يتصدرون التافهون يتصدرون 
المشهد!                  المشهد!                  

اركن مهارتك جانبًا

أياد السعيدي
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تكون  وقد  منها،  إفادته  ومدى  معها 

أن  إال  الشيء  بعض  صائبة  العبارة 

وتحتاج  املفردتني،  بني  واسعة  فسحتها 

لدن  من  كبير  وتوعوي  فكري  جهد  إلى 

باألخص،  املهني  واإلعالم  الواعني 

فاألمية املعاصرة اآلن ليست عدم معرفة 

القدرة  عدم  هي  وإنما  والكتابة  القراءة 

على التمييز بني ما نقرأ وانعدام القدرة 

على اختيار ما نكتب.

تجوالك  خالل  ومن  أنك  وافترضنا   

أحدها  عليك  مّر  عديدة  فيديوات  بني 

لرئاسة  عبده  فيفي  ح 
ّ

)ترش وعنوانه 

الحكومة( وآخر عنوانه )بدء مفاوضات 

سيتحكم  الذي  فما  وأوكرانيا(،  روسيا 

مشاهدة  لتفضيل  ك 
ّ

ويشد ذهنك  في 

في  الفنانة  بحق  ستفكر  هل  أحدهما؟ 

أم  السياسيني،  مع  متنافسة  الحكم 

عند  نووية  عاملية  حرب  قلق  سينتابك 

نقطة  ستكون  هنا  املفاوضات؟  فشل 

مجتمع  في  فردين  بني  بالوعي  الفصل 

بنا  ستعصف  التي  الصدمة  وأن  واحد، 

هي عند معرفة عدد متابعي الفيديوين .

من املسؤول؟
طرح  الفيسبوك،  على  له  منشور  في 

فيه  أراد   
ً
سؤاال فاخر  عادل  الصحفي 

معرفة السبب بانتشار )التفاهات( عبر 

هما  جهتني  حدد  وقد  اإلعالم،  وسائل 

والجمهور!!  اإلعالمية  املؤسسة  إدارة 

إنهما  ضمنيا  يقول  أن  أراد  بالطبع 

يحددها  وبنسب  ذلك  عن  املسؤوالن 

في  عامة  ظاهرة  فهي  استطالعه، 

لخليط  وعاء  ألنها  الفضائية،  القنوات 

من الهادم والباني والتافه والجاد والغث 

فال  املتناقضات،  كل  يحوي  والسمني، 

توجيه  في  فضائية  أية  تنجح  أن  يمكن 

ذكاء  كان  مهما   %100 بنسبة  خطابها 

باملطلوب  وإحاطتها  ومهنيتها  إدارتها 

ج.
َ

نفسيًا واجتماعيًا للمنت

وحسب  االستطالع،  نتائج  كانت 

الجمهور  غالبية  أن  "يبدو  تصريحه: 

بخصوص  ترفيهًا  تعتقده  ما  إلى  تذهب 

الهابط  املحتوى  فإن  لذلك  املحتوى، 

معلومة  يضيف  وال  ر 
ّ
تفك إلى  يحتاج  ال 

أو  ينشر  ترفيه  هو  ما  بقدر  للمتلقي 

مواقع  السيما  متعددة،  وسائل  في  يبث 

التواصل االجتماعي، أما وسائل اإلعالم 

ضرورة  هناك  أن  فأعتقد  املختلفة 

ملعرفة  استطالع  أو  رأي  استبيان  إلجراء 

ومستوياته  فئاته  بكل  الجمهور  يريده  ما 

لخلق حالة توازن، أفضل من بث محتوى 

العقول،  ويشّوه  الوقت  يستنزف  تافه 

التافه لم يعد يستهوي األميني  فاملحتوى 

أيضًا،  املتعلمني  يستهوي  صار  بل  فقط، 

على  الحظ  املشكلة،  أساس  يكمن  وهنا 

بالشعر  ترغب  الغالبية  أن  املثال  سبيل 

على  حتى  الفصيح،  من  أكثر  الشعبي 

احترامي  مع  الجامعات،  طلبة  مستوى 

للشعر الشعبي وأهميته، لكن ليس لدرجة 

غياب الفصيح والعمودي بالكامل."

   نظام التفاهة                         
 من تعريف لعبارة )تفاهة املحتوى(، 

ّ
البد

التي يصفها أستاذ اإلعالم د. محمد وليد 

الفيلسوف  طرحها  التي  للمفاهيم  طبقًا 

يتضح  التفاهة  "نظام  دونو:  آالن  الكندي 

في النظام االجتماعي الذي تسيطر عليه 

وبموجبه  التافهني،  األشخاص  طبقة 

ُيكافأ العمل التافه والرديء على حساب 

انسحاب  عن   
ً
فضال وامللتزم،  الجاد 

تغّول  أمام  والتأملي  العميق  التفكير 

التبسيطي  الطابع  ذات  التقنية  النزعة 

تنمية  من  "البد  ويضيف:  والتنميطي." 

الجديد  للنشء  اإلعالمية  القدرات 

ووسائله  الرقمي  باملحيط  والتوعية 

وترسيخ  والعلمية  الفكرية  وغاياته 

في  السليمة  اإليجابية  املمارسات 

بواسطة  واملعلومات  األخبار  مع  التعامل 

وكذلك  الرقمية  اإلعالمية  التربية 

الناقد  والتفكير  التحليل  مهارات  تطوير 

املحتوى  تقييم  أدوات  من  وتمكينهم 

ملواجهة التضليل اإلعالمي." 

ج 
َ

للمنت والعلمي  الواقعي  الوصف  هذا 

استنطاق  إلى  يجّرنا  الهابط  اإلعالمي 

واألساليب  الرقمي  املونتاج  خبراء 

الوندي يقول:  املتطورة فيه.  الخبير علي 

األول  طريقني،  أمام  تكون  "عندما 

والثاني  مضمونة،  غير  ونتائجه  صعب 

 
ً
)أمواال مضمونة  والنتائج  املنال  سهل 

الغالبية  أن  املؤكد  فمن  ومتابعني(، 

سوف تختار األسهل، فلو أن شخصًا قدم 

برنامجًا ثقافيًا يتحدث عن كتب أو ثقافة 

 القلة، أما الشخص 
ّ
معينة، فلن يتابعه إال

الذي يقدم محتوًى ساخرًا أو أسئلة غير 

هنا  هابط،  بمحتوى  جدًا  وجريئة  الئقة 

بكثرة.  ومشاهدات  متابعون  له  سيكون 

بصراحة فإن التواصل االجتماعي ساعد 

صح  )إن  األغبياء  غزو  دعم  في  كثيرًا 

التي  الفارغة  العقول  دعم  أو  التعبير( 

يطرح  بأن  دّب  و  هّب  من  لكل  سمحت 

هذا  األسف  كل  ومع  الهابط،  محتواه 

للمجتمع، حاله  األمر أسهم بضرر كبير 

األخرى،  واملمنوعات  املخدرات  حال 

ولّوث أفكار أطفالنا وغّير مساراتهم الى 

فإن  األسف  شديد  ومع  فارغة،  مسارات 

التفاهات  هذه  تدعم  الشركات  كبريات 

كقدوات  التافهني  تسويق  ويجري  ماديًا، 

والجيل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 

الفارغ قادم بسب دعم البرامج التافهة." 

                ضعف الخطاب اإلعالمي                      
التافه  املحتوى  في  البحث  دائرة  تبقى 

نحو  غالبة  بنسبة  املجتمع  واندفاع 

متابعته بحاجة إلى سماع آراء املختصني 

االنقالب  هذا  من  نخرج  كيف  لنعرف 

التأريخي بالذائقة الفكرية :

كلية  عميد  الوزان،  الكريم  عبد  أ.د.   

اإلسالمية  الجامعة  في  اإلعالم 

الخطاب  "ضعف  يوجز:  األميركية، 

التقنية  الثقافة  وتردي  اإلعالمي 

واإلعالمية وتداخل السياسات املتحكمة 

أصبح  إذ  بلد،  ألي  اإلعالم  وسائل  في 

الضوابط  عن  بمنأى  إعالميني  الكل 

الثقافية واالجتماعية."

اإلعالم  أستاذة  الالمي،  خمائل  د. 

املستنصرية،  الجامعة  في  الجديد 

"املحتوى  املحتوى:  تفاهة  تختصر مفهوم 

بثقافة  الالئق  غير  املحتوى  هو  الهابط 

األسرة  يراعي  وال  املجتمع  وقيم  وتقاليد 

الذي  املحتوى  والصغير،  الكبير  والفرد، 

والتفاهة  العام،  اإلطار  في  له  قيمة  ال 

من  خاٍل  هدف،  بال  محتوى  أي  هي 

بالتناقضات  واملليء   املجتمعية  القيم 

مجهولون  يقدمه  الهابطة،  والتشبيهات 

ال عالقة لهم بالثقافة، وهو محاوالت من 

املجتمع  ثقافة  على  للتأثير  البعض  قبل 

األعراف  عن  بعيدة  منحلة  صور  عبر 

)خالف  مبدأ  وفق  يعمل  والتقاليد، 

املثيرة  املضامني  صعيد  على  عرف( 
ُ

ت

واملصطلحات  اللهجات  ويستغل  للجدل، 

املجتمع  فئات  إلى  للوصول  الدارجة 

بدورها  التي  والتعلم  املعرفة  القليلة 

الهابط  املحتوى  هذا  انتشار  في  تساعد 

واإلعجابات  املشاركات  عمل  خالل  من 

على مواقع التواصل االجتماعي، ما يزيد 

من انتشاره وتأثيره." 

تشير  العلمية  واآلراء  التحليالت  هذه    

هذا  آثار  محو  في  الفصل  الكلمة  أن  إلى 

أضالعه:  مثلث  ضمن  تنحصر  التوجه 

واإلعالم  التربوية،  واملؤسسات  األسرة، 

امللتزم .
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وراء  تقف  األسباب  من  العديد  ثمة 

وأخرى  وراثي  بعضها  األطفال،  عزلة 

األسرة  اعتناء  وعدم  التربية  الى  تعود 

حياة  في  النفسية  الجوانب  بمعالجة 

بأقرانهم،  اللقاء  من  ومنعهم  أطفالهم 

او قد تحدث نتيجة الصدمات والضغوط 

النفسية.

الفوبيا االجتماعية
أحمد  رؤى  النفسية  االستشارية  تقول 

شوكت: "يطلق على العزلة االجتماعية في 

لالضطرابات  الدولي  التصنيف  كتاب 

أو  االجتماعي(  النفسية)الرهاب 

)الفوبيا االجتماعية(، وهي تنتج بسبب 

والقلق عند األشخاص  بالخوف  الشعور 

الذين يميلون الى العزلة، وهي بالتأكيد 

وتواصلهم  حياتهم  على  سلبياتها  لها 

أنه  اإلنسان  طبيعة  ألن   اآلخرين،  مع 

أن يعيش  كائن اجتماعي غير قادر على 

يعني  وإن حصل ذلك فإن هذا  بمفرده، 

 في تكوينه."
ً
أن هناك خلال

العالمات  "هذه  أن  شوكت  وأوضحت 

شكل  على  األطفال  بعض  عند  تظهر 

مرتاحني  غير  محرجني،  أشخاص 

بوجودهم مع اآلخرين، وأحيانا معدومي 

يكونون  عندما  والسيما  بالنفس،  الثقة 

األصدقاء  أو  الناس  من  مجموعة  وسط 

لديهم  تتضح  ما  وعادة  املعارف،  أو 

عالمات االنطواء على أنفسهم."

سلوكية  مظاهر  "وجود  الى  وأشارت 

الرهاب  من  يعانون  أنهم  على  تدل 

بعمل  االنشغال  كمحاولة  االجتماعي، 

شيء  أي  أو  باملوبايل  اللهو  مثل  ما، 

التي  بأيديهم  يحملونه  او  منهم،  قريب 

يضعوا  كأن  معينه  بطريقة  يحركونها 

إحداها على األخرى ويبدأون بتحريكها 

إذا  السيما  بها،  حالهم  يشغلوا  حتى 

كانوا وسط جمع من األشخاص وأحيانا 

اللعب  أو  أقدامهم  هز  على  يعملون 

القلق  عالمات  عليهم  وتبدو  بثيابهم، 

وممسكني  مالزمني  ويكونون  والتوتر، 

بأيدي آبائهم خشية االبتعاد عنهم."

تكون  االضطرابات  هذه  أن  وبينت 

وآخر،  شخص  بني  متفاوتة  بدرجات 

لكنها قابلة للتفاقم إذا لم تحل سريعًا.

ولفتت الى أن هناك عالمات أخرى تدل 

عن  يزيد  حني  كالخجل  العزلة،  على 

حده، وهنا ينبغي على العائلة أن تعرض 

ملعالجته  نفسي  مستشار  على  طفلها 

ببرامج سلوكية معرفية.

"العزلة االجتماعية  أن  تؤكد شوكت  كما 

مستقبل  على  الكبيرة  تأثيراتها  لها 

األطفال وحياتهم بشكل عام، وما تتركه 

الطفل،  نفسية  على  سلبيه  آثار  من 

يجعل  ما  حدتها،  تفاقمت  إذا  والسيما 

مع  االنسجام  على  قادر  غير  الطفل 

يحقق  أن  على  قادر  وغير  االطفال 

مع  التواصل  في  النفسية  احتياجاته 

اآلخرين."

ثالثة أسباب
وحددت االستشارية النفسية رؤى أحمد 

شوكت ثالثة مسببات للعزلة االجتماعية 

لدى األطفال: أولها هو السبب البيولوجي 

في   
ً
خلال هناك  أن  بمعنى  الوراثي  أو 

عن  املسؤولة  والنقاط  الدماغ  تكوين 

العصبية  والخاليا  التواصل  فسيولوجيا 

ربما  او  اآلخرين،  مع  بالدماغ  للتواصل 

نتيجة خلل جيني بحت متوارث عن آباء 

أو أجداد أو أقارب.

التربية غير  الى  وهناك سبب آخر يعود 

الصحيحة، مثل اإلهمال الزائد، وأيضًا 

بحب  الطفل  يكتفي  إذ  املفرط،  الدالل 

الوالدين فقط ويستغني عن بقية الناس 

من حوله، باإلضافة إلى ذلك حني يرون 

الضرب،  مثل  املنزل  في  عنيفة  مشاهد 

العقاب  كذلك  الصراخ،  أو  اإلهانة،  أو 

عن   
ً
فضال الوالدين،  قبل  من  الشديد 

من  الصدمة  لهم  تسبب  قد  مشاهد 

العالقة الحميمة بني   رؤية 
ً
العائلة، مثال

أيضًا من مشاهدة عالقات  األم واألب، 

او  اإلعالنات  من  املوبايل  على  جنسية 

صدمات  تشكل  عوامل  كلها  غيرها، 

الرهاب  له  وتسبب  للطفل  نفسيه 

االجتماعي."

ومعايير  نقاطًا  هناك  أن  الى  وأشارت 

األبيض  تصنيف  من  املجتمع  يضعها 

أي  اآلخرين،  من  والسخرية  واألسود 

البيئة  نتيجة  تكون  أن  آخر-  -بمعنى 

التي  عام،  بشكل  املحيطة  او  الدراسية 

واملجتمع،  والبيئة،  املدرسني،  تشمل 

كلها  الدينية،  والتوجهات  واإلعالم، 

هذه  مثل  بلورة  في  تسهم  أن  املمكن  من 

االضطرابات.

معالجة العزلة
العزلة  "عالج  أن  شوكت  توضح 

حسب  األطفال،  لدى  االجتماعية 

النفسية  لألمراض  الدولي  التصنيف 

عليه  املتفق  الدولي  والبروتوكول 

الرهاب  نسبة  قياس  هو  أولى،  كخطوة 

خالل  من  الطفل  هذا  عند  االجتماعي 

مدى  لنعرف  مترية(  )السايكو  قياس 

من  نحتاج  وكم  االضطراب،  شدة 

الجلسات. أما الخطوة التي تليها فنقرر 

بحاجة  هي  وهل  العزلة  شدة  مدى  فيها 

الى عالج دوائي أم أن بإمكاننا االكتفاء 

حالة  في  املعرفية  السلوكية  بالعالجات 

دواء،  بدون  الحالة  هذه  معالجة  قررنا 

فيها  األدوية  ألن  يفضل  ما  دائمًا  وهذا 

آثار جانبية."

تي(،  بي  )سي  "عالج  أن  وأوضحت 

يتضمن  السلوكي،   املعرفي  العالج  أي 

ملقاومة  املهارات  لتنمية  جلسات 

أيضا  هناك  ذلك  عن   
ً
فضال الرهاب، 

باللعب  التعلم  مثل  أخرى  عالجات 

من  الرغم  على  املجتمعي  واالندماج 

لعالج  متخصص  مركز  أي  يوجد  ال  أنه 

العزلة االجتماعية."

تحذير
احتماالت  من  رؤى  االستشارية  وحذرت 

تطور العزلة الى حالة التوحد على الرغم 

من أن أطياف التوحد عديدة ومختلفة، 

عالمات  بوجود  تتمثل  بدايتها  لكن 

او  الحقًا،  تتطور  االجتماعية،  العزلة 

اضطرابات،  بوجود  سببًا  تكون  ربما 

وهذا أحد فروع العزلة .

اغتراب داخل العائلة
من ناحية أخرى، يقول أمجد قادر كرسو، 

االبتدائية  املدارس  إحدى  مدير  وهو 

مليء  اليوم  الطفل  "واقع  إن  أربيل:  في 

بالصراع واإلحباط والحرمان، إذ يعيش 

داخل  واغترابًا  عزلة  واملراهق  الطفل 

مشكالت  منها  عديدة  ألسباب  العائلة   

بمتطلبات  تتعلق  واخرى  الحضارة، 

الحياة املعقدة."

من  هم  املنعزلني  "األطفال   أن  ويوضح 

الذين يعيشون في جو عائلي سيئ يسوده 

اإلهمال واإلرباك واملشكالت."

في  كبيرًا  دورًا  "للمدرسة  أن  الى  وأشار 

معالجة العزلة لدى األطفال،  إذ تسهم 

أبنائها  وتربية  إعداد  في  األخرى  هي 

بحيث  وأخالقيًا،  واجتماعيًا  نفسيًا 

دورهم  تأدية  علی  قادرين  تجعلهم 

االجتماعی."

زواج االقارب
فيما يشرح علي أحمد ربيع، الذي يعمل 

طبيبا في أحد مستشفيات دهوك، حالة 

أربع  العمر  من  تبلغ  التي  حسنى،  ابنته 

السنة  عمر  في  كانت  فعندما  سنوات، 

معوية  بنزالت  أصيبت  السنة  ونصف 

انعزالها  عن   
ً
فضال باستمرار،  شديدة 

مع  بعدوانية   وتعاملها  العائلة  عن  التام 

محيطها. وتابع "بعد الفحوصات اكتشفنا 

خالل  من  عصبي  بمرض  مصابه  أنها 

مختص  طبيب  وهو  والدي،  مالحظات 

لسلوكها  ومراقبته  العصبية،  بالجملة 

وعزلتها في البيت، إذ شك بأنها مصابة 

بطيف التوحد، ومع هذا كان من الصعب 

الحكم على إصابتها، ألن اطياف التوحد 

متنوعة، لذا عرضنا حالتها على طبيب 

النفسية،  باألمراض  مختص  استشاري 

ومن ثم على لجنه من األطباء املختصني 

التأكد  لغرض  أطباء  خمسة  من  مكونة 

وعزوا  التوحد،  بطيف  مصابة  أنها  من 

األقارب  من  الوالدين  زواج  الى  ذلك 

باإلضافة الى تطابق صنف الدم."

البيت  في  سلوكها  إن  حسنى  والد  يقول 

يظهر على شكل انعزال تام إذ ال تنصاع 

بشيء  تتمسك  ما  وكثيرًا  أوامر،  ألية 

معني، مثل لعبة او جماد، وعادة ما يكون 

في  ترغب  أنها  كما  أزرق،  أو  أحمر  لونه 

بقية  إهمال  مع  األلعاب  من  واحد  نوع 

عن  معزل  في  تكون  ما  وغالبًا  األشياء، 

بمواقع  اهتمامها  عن   
ً
فضال العائلة، 

التواصل االجتماعي وتعلقها بشخصيات 

كارتونية مشهورة."

تغيير  على  جاهدين  يعملون  أنهم  وبنّي 

وقد  الصحيحة،  غير  وعاداتها  سلوكها 

لتتلقى  خاصة  تدريب  بمدرسة  ألحقوها 

العالج الخاص بأطياف التوحد، مشيرًا 

بلغت  حالتها  في  التحسن  نسبة  أن  الى 

30%  وربما يعود السبب الى أن مدارس 

التدريب الخاصة ال ترتقي في إمكانياتها 

او  املتقدمة،  بالدول  قياسًا  ومستواها 

على األقل مع دول الجوار.

كيف يؤثر الرهاب االجتماعي
على حياة طفلك؟

ضحى مجيد سعيد

تشكل عزلة األطفال خطرًا على طبيعة حياتهم وسلوكهم 
ومستقبلهم املهني، تظهر على شكل عالمات وسلوكيات من 
بينها عدم الرغبة بالتحدث او لقاء األشخاص سواء أكانوا 

أقارب أم غرباء. لهذا ينبغي على العائلة االنتباه الى حالة 
أطفالهم اذا ما تضررت وعدم إهمالها وعرضها على األطباء 

واملختصني النفسانيني قبل تفاقمها.
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تتطابق آراء أولياء أمور التالميذ ومعلمي مادة الرياضيات في الصفني الثاني والثالث 
االبتدائيني بشأن صعوبة املادة وعدم مناسبتها ألعمار التالميذ، مع التقرير املخيف الذي 

نشره البنك الدولي عن التعليم في العراق، الذي يرى أن غالبية التالميذ في مرحلتي 
الثاني والثالث االبتدائيني املشمولني في الدراسة لم يفهموا املواد املرتبطة بأعمارهم 

ومرحلتهم الدراسية، فماذا يقول املعنيون بشأن هذا املوضوع الشائك؟

صعوبة التدريس
محمد،  هيفاء  الدكتورة  مانقلته  بحسب 

عن أم حاصلة على شهادة املاجستير في 

بالغة  صعوبة  تجد  األم  فإن  الرياضيات، 

الصف  في  التلميذة  ابنتها  تدريس  في 

حجم  نفهم  هنا  ومن  االبتدائي،  الثاني 

األمور  أولياء  يواجهها  التي  الصعوبة 

وهذا  شهادات،  لديهم  ليست  الذين 

أعمار  مستوى  من  أعلى  املنهج  بأن  إقرار 

التالميذ؟! 

ال فائدة من الدورات
معلمة  كمال،  أسيل  املعلمة  وترى 

األرقم  ابن  مدرسة  في  الرياضيات 

الدبلوم،  شهادة  تحمل  التي  االبتدائية، 

أن هناك أمورًا محيرة للتلميذ، منها مثال 

الذي  الوقت  ففي  الكسور(،  )موضوع 

نجد  املتشابهة  املقامات  املنهج  يتناول 

املختلفة،  املقامات  عن  تمارين  هناك  أن 

ولم نجد لها شرحًا في كتاب الرياضيات 

للصف الثاني االبتدائي. 

من  حمودي،  أسيل  املعلمة  أكدت  فيما 

موضوع  أن  االبتدائية،  االبتهال  مدرسة 

مستوى  من  أكبر  املفتوحة(،  )الجمل 

صعوبة  عن   
ً
فضال التالميذ،  أعمار 

أن هناك  والكسور، كما  القسمة  مواضيع 

فالفصول  املنهج،  بتقسيم  كبيرًا  خطأ 

في  تكون  أن  املفترض  من  كان  األخيرة 

التي  بالفصول  لعالقتها   الكتاب  بداية 

ستدرس في السنة التي تليها.

وتتفق مديرة مدرسة االبتهال االبتدائية، 

عبرت  التي  اآلراء  مع  مالك،  ندى 

والثالث  الثاني  مرحلتي  معلمات  عنها 

تلقت  أنها  الى  مشيرة  االبتدائيني، 

تطالب  األمور  أولياء  من  عديدة  شكاوى 

والثالث  الثاني  للصفني  املناهج  بتغيير 

صوتها  رفع  على  وتحثها  االبتدائيني، 

وإيصاله الى وزارة التربية بشأن معاناتهم 

في تدريس أبنائهم في البيت. 

التخصص الدقيق
منى  التربوية  املشرفة  حديث   

ُ
يخل ولم 

الطائي،  الحسني  عبد  طاهر  حامد 

تحمل  التي  الثانية،  الكرخ  تربية  في 

تدريس  طرق  في  العالي  الدبلوم  شهادة 

العلوم، من الصراحة العلمية، فقد عزت 

الرياضيات  منهج  عن  الكبيرة  الشكاوى 

في  االبتدائيني  والثالث  الثاني  للصفني 

الحقيقية  الدورات  قلة  الى  العراق  عموم 

معلمو  يدخلها  أن  يجب  التي  والعملية 

األساسية  البداية  تعد  التي  الصوف  هذه 

غالبية  أن  ذلك  الى   أضف  للتعليم، 

املشرفني على الصفوف األولى ال يملكون 

عن  ناهيك  للمادة،  الدقيق  التخصص 

للتدريس،  الحديثة  التقنيات  توفر  عدم  

اإليضاح  ووسائل  الذكية  السبورة  مثل 

التي يستخدمها املعلم أو املعلمة.

منى  الست  التربوية  املشرفة  تواصل 

الطائي حديثها وهي تتابع جذور املشكلة، 

فعندما جرى تبديل منهج الصفني الثاني 

املفروض  من  كان  االبتدائيني،  والثالث 

عموم  في  التعليمية  املالكات  تدرب  أن 

التربويون  املشرفون  ومعهم  العراق، 

لم  األمر  هذا  لكن  األقل،  على  شهر  ملدة 

معدودات،  أيام  على  اقتصر  بل  يتحقق، 

ما ولد فجوة تأثر بها كل معلم دّرس هذين 

الصفني. 

خبراء اليونسكو
مصدرها  من  الحقائق  على  نطلع  وحتى 

العامة  املديرية  فلنزر  قلنا  األساس، 

يقال،  والحق  التربية،  وزارة  في  للمناهج 

الله  عبد  كريم  رياض  الدكتور  فإن 

العمري، املدير العام للمناهج في الوزارة، 

يبخلوا  لم  الرياضيات،  شعبة  وأعضاء 

بصعوبة  تتعلق  التي  أسئلتنا  عن  باإلجابة 

والثالث  الثاني  الرياضيات للصفني  مادة 

 :
ً
الدكتور حديثه قائال االبتدائيني، إذ بدأ 

"نحن لم نقرر تطوير مناهج الرياضيات 

اعتباطًا، بل وضعنا خططًا علمية وبجهود 

مديريتنا  في  املناهج  خبراء  من  حثيثة 

أعددنا  وقد  اليونسكو،  خبراء  وبإشراف 

عندما  طريق(،  )خارطة  خاصة  وثائق 

بدأنا بهذا التغيير الكبير."

يضيف العمري: "هناك حقائق قد يجهلها 

أولياء األمور واملعلمني ،وحتى  العديد من 

بعض الجهات الدولية، فنحن قمنا بتغيير 

املناهج وفق ستراتيجية التعليم الخماسي 

التي  التي تعد من الستراتيجيات   )5Es(

شريحة  فيهم  بمن  التالميذ  جميع  تالئم 

بطيئي التعلم."

قلة التدريبات
نجر  لم  طوال  "لسنني  أنه  العمري  وبنّي 

تغييرًا في مناهج الرياضيات، فبالتاكيد 

شتى،  فئات  من  اعتراض  هناك  سيكون 

منهم بعض املعلمني القدماء الذين تعودوا 

على املناهج القديمة، وبعض أولياء األمور 

هذه  مع  التواصل  يستطيعوا  لم  الذين 

نتقبله،  أن  من  البد  أمر  وهذا  املناهج، 

وربما الزمن كفيل بتغيير آرائهم.

شعبة  أعضاء  فإن  أحدًا،  أظلم  ال  وحتى 

شخصوا  مديريتنا  في  الرياضيات 

الجديد،  املنهج  لصعوبة  األسباب  بعض 

في  والثالثي  الثنائي  الدوامني  منها 

غالبًا  اللذين  املدارس،  بعض 

الدرس،  حصة  من  مايقلالن 

العددية  الكثافة  جانب  الى 

املدرسية،  الصفوف  في 

التدريبات  قلة  عن   
ً
فضال

العامة  املديرية  تقيمها  التي 

نتيجة  والتدريب  لإلعداد 

من  املالية  التخصيصات  قلة 

جهة، ومن جهة أخرى تفشي 

وباء كورونا، وتأخر املوازنة."

مراكز متقدمة
أثبت  "حتى  العمري:  يتابع 

الرياضيات  منهج  نجاح  عمليًا  لكم 

فإن  االبتدائيني،  والثالث  الثاني  للصفني 

املتقدمة  املراكز  على  تالميذنا  حصول 

مادة  تخص  التي  الدولية  املسابقات  في 

اشتراكهم  من  الرغم  على  الرياضيات، 

تدريب،  دون  من  األحايني  بعض  في 

وأترك األمر لخيالكم عن ذكاء التالميذ 

اسم  يرفعون  ما  غالبًا  الذين  العراقيني 

العراق عاليًا.

املنهج  )أن  معلومة  معرفة  من  والبد 

بسبب  سنوات  خمس  كل  للتغيير  يخضع 

العالم،  يشهدها  التي  العلمية  التغيرات 

ولكي يكون املنهج ضمن املستوى العاملي( 

في  بالدخول  للعراق  السماح  عن   
ً
فضال

من  فالبد  لذلك  الدولية،  االختبارات 

التغيير." 

األهالي يشكون صعوبة المنهج والتربية 
تؤكد أن تالميذنا أذكياء

قطار منهج الرياضيات للصفين الثاني والثالث االبتدائيين 
متواصل رغم صعوبته 

علي غني

د. رد. ر  ياض كريم العمري ياض كريم العمري 

أسيل كمالأسيل كمال أسيل حموديأسيل حموديندى مالكندى مالك

د. هيفاء محمدد. هيفاء محمد
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يرغب الكثير من الناس في معرفة 
سر طول العمر لدى املعمرين 
حول العالم، إذ يعتمد متوسط 
العمراملتوقع لإلنسان إلى حد 
كبير على علم الوراثة. مع ذلك، 
تلعب التغذية أيضًا دورًا مهمًا في 
عمر اإلنسان، وقد حدد العلماء 
ودرسوا خمس مناطق على الكوكب 
تسمى بـ "املناطق الزرقاء"، وفيها 
لوحظ أعلى متوسط عمر متوقع، 
واتضح أن سكان هذه املناطق 
يلتزمون بنظام غذائي مثالي.

لقرون مضت، لجأ البشر الى تناول أطعمة 

حياتية  وأنماط  تمارين  وممارسة  معينة 

وأجسادهم  عقولهم  على  للحفاظ  محددة 

في أفضل حاالتها، وإلطالة أعمارهم، لكن 

إذا كنت تعتقد أن هذه املمارسات ال طائل 

من ورائها بالنظر لتركيبتك الجينية، ففكر 

دنماركية  دراسة  خلصت  فقد  أخرى.  مرة 

الشيخوخة  مرحلة  من  فقط  باملئة   20 أن 

تحددها جينات أجسامنا  و80 باملئة تعتمد 

امتالكنا  يعني  ما  حياتنا،  أسلوب  على 

القدرة على التحكم إلى حد كبير بصحتنا 

الغذائي  وإطالة أعمارنا من خالل نظامنا 

وممارستنا ألفضل تمارين الصحة العقلية 

والبدنية.

)علماء  الديموغرافيني  من  فريق  وضع 

السكان( دراسة مستفيضة ومعمقة للعثور 

أنحاء  جميع  من  الناس  من  جماعات  على 

عمر  متوسط  أعلى  لديهم  ممن  العالم، 

الى  يصلون  أشخاص  نسب  وأعلى  متوقع، 

سن 100 عام فأكثر، ناهيك عما يمكن أن 

العالم املتعددة، والسيما  تثرينا به ثقافات 

ألجيالها  إيجابية  نتائج  حققت  التي  تلك 

القادمة.

على  للتعرف  القارئ  عزيزي  معنا  تابع 

صحية  لحياة  ونصائح  املعمرين  أسرار 

أفضل من كافة أنحاء العالم.

املناطق الزرقاء حول العالم
املعمرين  أسرار  على   

ً
أوال التعرف  علينا 

الزرقاء  املناطق  ثقافات  بها  تثرينا  التي 

وهي   ، Blue Zoneباإلنجليزية العالم،  في 

حديثًا  صياغتها  جرت  مستحدثة  عبارة 

العالم  في  القليلة  املناطق  تحديد  لغرض 

مقارنة  الطويل  ساكنها  بعمر  تتميز  التي 

بمتوسط األعمار في بقية مناطق العالم.

هناك في املجموع خمس مناطق زرقاء 

العالم، حددها )دان         بوتنر(   في 

الزرقاء(  )املناطق  الشهير  كتابه  في 

لحياة  العيش  أساسيات  يتضمن  الذي 

الذين  األشخاص  من  مستقاة  طويلة، 

عاشوا أطول األعمار، على أساس 

خصائص ساكنيها التي تمتاز بمعدل أعمار 

يفوق املعدل الطبيعي.

أصل التسمية
األكاديمي  مرة  ألول  املصطلح  صاغ   

والديموغرافي  بيس  جياني  اإليطالي 

خلفية  على  بوالن،  ميشيل  البلجيكي 

مقاطعة  في   ،2000 العام  في  اكتشافهما 

نورو )سردينيا(، ألعلى تركيز لألشخاص 

العديد  في  منتشرين  العالم  في  املعمرين 

من القرى الجبلية التابعة لهذه املقاطعة.

القرى  هذه  تجمع  ملنطقة  تحديدهم  وبعد 

باستعمال  الخريطة  على  بتمييزها  قاما 

الحبر األزرق، وأطلقوا عليها اسم )املنطقة 

الزرقاء(.

جيوغرافيك  ناشيونال  منظمة  دعمت 

بها  حدا  ما  االكتشاف،  هذا  األميركية 

 2002 العام  بحلول  مماثل  مشروع  إلطالق 

يهدف لتحديد مناطق زرقاء أخرى مماثلة 

حول العالم.

خمس مناطق زرقاء في العالم
في  نورو  ملقاطعة  التابعة  الجبلية  •القرى 

من  )غالبًا  للرجال  يكون  حيث  سردينيا، 

الرعاة السابقني( نفس العمر املتوقع لدى 

النساء، في هذه املناطق بالذات يوجد نحو 

السكان،  من  ألف   100 لكل  معمرًا   130

التاسع  عقدهم  تجاوزوا  الذين  واملسنون 

بمن  مقارنة  جيدة  بدنية  حالة  في  هم 

سواهم.

• جزيرة  إيكاريا اليونانية في شمال شرق 

بحر إيجة.

•جزيرة اوكيناوا اليابانية.

يبلغ  التي  •شبه جزيرة نيكويا، كوستاريكا 

حيث  نسمة،  ألف   100 نحو  سكانها  عدد 

من  أقل  هو   50 سن  في  الوفيات  معدل 

املعدل الطبيعي.

•مدينة لوما ليندا األميركية في كاليفورنيا، 

يعيش  السبتيني،  طائفة  من  مجتمع  وهي 

أطول  أعمارًا  املتوسط  في  أفرادها  معظم 

في  األعمار  متوسط  عن  سنوات   10 بنحو 

الواليات املتحدة األميركية.

ترجمة: آالء فائق

عن موقع / أكسترامايل

بين الجينات 
وأساليب الحياة

يعيشون في "المناطق الزرقاء"

المعّمرينالمعّمرين
ر ا رأســر ا أســر
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الصاالت  لكرِة  العراقي  املنتخب   
ُ

سيدات

إنجازًا  ويحققن  آسيا  غرب  كأس  يخطفن 

تاريخيًا لكرة القدم النسوية في أوِل مشاركٍة 

دربة 
ُ
لهن في بطولِة غرب آسيا تحت قيادة امل

اإليرانية "ياري"..

باستحقاق وجدارة
على  كان  الصاالت  لكرة  السيدات  "منتخب 

آخر  الى  مباراة  أول  منذ  اللقب  مع  موعد 

في  بالندية  اتسمت  التي  اإلثارة  لقطات 

دقائقها األخيرة"..

بهذا الجزم االحترافي لصالح سيداتنا، بدأ 

الصالحي  إياد  الرياضي  الصحافي  الكاتب 

:
ً
غمسة بالفرح والزهو، قائال

ُ
وجهة نظره امل

السعودية  سيدات  تقدم  من  الرغم  "على 

تحركات  وبفضل  العراق  العبات  أن  إال   ،
ً
أوال

الرحمن  وتبارك  سليم  طيبة  الثالثي 

إلى  العودة  استطعن  الدين،  نور  وشوخان 

مباراة  في  لصالحهن  الطاولة  وقلب  املباراة 

اتسمت باإلثارة والندية في دقائقها األخيرة. 

اللقب  مع  موعد  على  كان  نتخب 
ُ
امل بصراحة 

ضد  خاضها  مباراة  أول  منذ  استحقه  الذي 

من  عشر  الثامن  يوم  البحريني  املنتخب 

بهدف  خسارته  وبرغم  الجاري،  حزيران 

الشوطني،  خالل  األفضل  كان  أنه  إال  واحد، 

منتخب  على  الكبير  بفوزه  عززه  ما  وهذا 

العشرين  في  نظيفة  بسباعية  فلسطني 

مجموعته  في  ثانيًا   
ّ

فحل نفسه،  الشهر  من 

ملواجهة  وانتقل  نقاط،  ثالث  برصيد  األولى 

الثاني  يوم  النهائي  نصف  الدور  في  الكويت 

مريرة  هزيمة  به  وألحق  منه،  والعشرين 

قوامها 12 هدفًا مقابل ال شيء، ليكون طرفًا 

في  البطولة  نهائي  في  السعودية  منتخب  مع 

صالة مدينة امللك عبد الله الرياضية لتثبت 

سيدات املنتخب أنهن بطالت جديرات بحمل 

نسجمة 
ُ
امل التشكيلة  بفضل  آسيا  غرب  كأس 

ياري.  شهناز  اإليرانية  املدربة  وظفتها  التي 

الدين  نجم  شوخان  البارزة  الالعبة  وقادت 

سيدات املنتخب إلى التتويج، بعد أن سجلت 

تسجيل  الى  إضافة  الرباعية،  من  هدفني 

لكل  هدف  الرحمن  وتبارك  محمد  دارين 

منهما."

ال وجود لعالٍم بال امرأة
في  الباهر  وفوزها  البشرية،  الرّبة  "إنها 

هو  املتسلطة  ذكورتنا  على  مقتصر  مجال 

ظلم الذي ينظر اليها 
ُ
عامل تعرية للمجتمع امل

بمحدودية مقيتة"..

وامتنانًا  بهجة  الهادر  الحديث  بهذا 

شاعريني، عبر الشاعر العراقي علي الصالح 

هذا   
ُ

منحه ما  تجاه  مفرداته  في  يجول  عما 

:
ً
الفوز من حياة، قائال

وتصحح  العالم  قبح  لتجمل  املراة  لقت 
ُ

"خ

بال  عاملًا  تخيلي  الرجال،  يخربشه  ما 

وسيموت  املغنون  سيختفي  صدقيني  مرأة، 

الشعراء وستتوقف املطارت، املرأة ياسيدتي، 

نسعى  مسالم  نووي  مفاعل  مثل  باختصار، 

فأي  الكون،  هذا  وحشية  ملواجهة  المتالكه 

كأس وأي فوز وهي املنتصرة علينا منذ بداية 

الخليقة، لكننا نكابر فقط."

الجامعة  في  التدريسي  تحدث  جانبه،  من 

اآلمال  عن  البغدادي  أحمد  املستنصرية 

 
ُ

تركه مما  جزء  بتضميد  والكفيلة  تعلقة 
ُ
امل

جروح  من  دواخلنا  في  الرياضة  رجال 

:
ً
خاسرة، قائال

ميدان  في  لألسف  الرجال  خذلنا  أن  "بعد 

املتعلقة  اآلمال  إال  لنا   
َ

تبق لم  القدم،  كرة 

الكؤوس  ورافعات  الرجال(  )سيدات  بـ 

قلوبنا،  في  الفرحة  بزرِع  الكفيلة  الذهبية 

يقارن  ال  لهن  يقدم  الذي  االهتمام  أن  علمًا 

أبدًا بما تحصل عليه منتخبات الرجال التي 

لم تجلب لنا سوى الخيبة وارتفاع السكري."

بطلة وأخت رجال
نعير  ال   

ُ
ونحن اإلنتصارات  هذه  كل  "تخيلوا، 

وليست  النسائية،  للرياضة  كافيًا  اهتمامًا 

ذلك  ومع  تؤهلها،  تدريبية  معسكرات  لدينا 

الصدارة  وحققن  اللقب  البطالت  خطفت 

بأفضلية، هذا الشيء بحِد ذاته يدعو للفخر 

بداخل كل عراقية"..

النسوي  والتباهي  املنفرد  الفخر  بهذا 

والكاتبة  األكاديمية  عبرت  جنسها،  ببناِت 

الصحافية بالشأن الرياضي زهراء املوسوي 

عما يغمرها من احتفاٍء، قائلة:

"الفوز ببطولة غرب آسيا لكرة الصاالت فخر 

لنا جميعًا، كنساء وكبطولة، هذا اللقب األول 

عن  النظِر  بغض  العراقية،  النسائية  للكرة 

جدًا  مهمة  بطولة  تبقی  لكنها  البطولة،  نوع 

بالنسبة  بأهميتها،  آسيا  بطولة  بعد  وتأتي 

سابقًا  جدًا،  مهمًا  تاريخيًا  إنجازًا  أراها  لي 

إذ  عبور،  محطة  عن  عبارة  املنتخب  كان 

كان يخسر بنتائج ثقيلة جدًا، لكن اإلستعانة 

بالخبرات األجنبية كان لها دور كبير وتطور 

كامرأة  وأنا،  جدًا،  قياسية  وبفترة  ملحوظ 

اعتبره  الكروية،  لألحداث  ومتابعة  عراقية 

اآلسيوية،  نحو  خطوة  وأول  مهمًا  إنجازًا 

األلف  ومشوار  واألوملبية،  للعاملية  ومنها 

بامتناٍن:  أقول  لذا  واحدة،  بخطوة  يبدأ  ميل 

وُمبارك  الوطني  منتخبنا  لالعبات  ُمبارك 

التي  ياري  شهناز  السيدة  اإليرانية  للمدربة 

كانت علی قدر املسؤولية."

هتم بالشأن الرياضي أحمد الشنجار، 
ُ
أما امل

ترفعه  كأٍس  تجاه  كرجل  شعوره  كتب  فقد 

:
ً
املرأة في بالدنا املتشبعة باألزمات، قائال

العراقية  املرأة  فيه  ترفع  مشهد  "أمام 

ال  كرجل  هنا  شعوري  مرة،  وألول  الكأس، 

الرجال  غاب  بعدما  السيما  حتمًا،  يوصف 

طوال  ولسنني  إسعادنا،  عن  الرياضة  في 

خطفته  الذي  الكأس  رفع  فرحة  فيها  غابت 

نا 
ُ
ك الرجال(،  وأخت  املعدلة  امللحة  )بنت 

أما  النسائية،  الفرق  من  لكثير   
ً
سهال صيدًا 

اآلن فقد أصبحنا رقمًا صعبًا في هذه اللعبة 

عندما  دائمًا  العراقية  املرأة  ألن  واملعادلة 

تضعها في اختبار صعب تنجح وبجدارة ألنها 

)گدها ونص(.."

آمنة الموزاني

سيداُت العراق وحفيدات أنخيدوانا 
يخطفن الكأس والمجد دفعة واحدة

الفوز ببطولِة غرب آسيا النسويّة لكرة الصاالت 

يا له من شعور فذ ومهيب هذا 
الذي تصنعه قارئات حروف 
املسمار وفارسات بالد الرافدين 
اللواتي كان لهن موعد تأريخي 
مع املجد، فال فوز أكبر من 
أن صانعة األمنيات وحفيدة 
"أنخيدوانا" املرأة التي خلقت 
لتجمل قبح العالم وتصحح ما 
يخربشه اآلخرون، تضُع بالدها 
مجددًا على منصة التتويج 
والصدارة ليصفق لها العالم 
بأسره.
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املخيبة في تصفيات مونديال  النتائج  من 

كأس العالم، الى الخروج من الدور األول 

حتى  مخزية،  بنتائج  العرب  كأس  لبطولة 

بطولة  من  بالخروج  األخيرة  اإلخفاقة 

آسيا للمنتخبات األوملبية، يستمر سيناريو 

الهزائم الكروية ملنتخبات العراق، ويستمر 

الرياضة  به  تدار  الذي  األسلوب  نفس 

العراقية وكرة القدم بشكل خاص.

العراقية  للكرة  املتواصلة  اإلخفاقات  عن 

"مجلة  استطلعت  وتداعياتها،  وأسبابها 

الشبكة" آراء أهل الكرة... 

سكوب لم يضف شيئًا يذكر
خروج  أسباب  أحمد  ثائر  املدرب  يرجع 

األخيرة  آسيا  بطولة  من  األوملبي  منتخبنا 

الى "فشل قراءة املباريات من قبل املدرب 

األجنبي سكوب! برغم أن الفريق العراقي 

كان  مميزين  العبني  صفوفه  في  يضم 

في  األداء  أفضل  تقديم  باستطاعتهم 

في  عاليًا  مستوًى  قدموا  إذ  املباريات، 

مباراتهم مع املنتخب األوزبكي، وكادوا أن 

تحالف  الذي  الحظ  لوال  فائزين  يخرجوا 

ركالت  تنفيذ  في  األوزبكي  املنتخب  مع 

الجزاء الترجيحية، في هذه الحالة لو كان 

موجودًا  سالم  إبراهيم  الحراس  مدرب 

لكان  التدريبي  الكادر  مع  امللعب  داخل 

هناك كالم آخر، لكن ابتعاده كان له تأثير 

ركالت  رد  في  بحّراسه  أعلم  فهو  واضح، 

الترجيح."

 وأشار أحمد الى أن "الفريق قدم ما عليه، 

العددي  النقص  يستغل  لم  املدرب  لكن 

للفريق األوزبكي الذي لعب بعشرة العبني 

لم  –أعتقد-  فاملدرب  املباراة،  بداية  منذ 

يضف شيئًا للمنتخب، لتزيد معاناة كرتنا 

في  كبير  أملنا  متكررة..  إخفاقات  في 

بالكرة  والعودة   
ً
مستقبال األمور  تدارس 

العراقية من خالل التخطيط املسبق."

دوري كروي متهالك
ثائر  الرياضي  الصحفي  أعرب  فيما 

النقاد  بعض  من  استغرابه  عن  املوسوي 

املنتخب  العبي  يطالبون  الذين  واملحللني 

األوملبي بتقديم مستوى أفضل ويحملونهم 

أكثر من طاقتهم.

وقال: "لقد شاهد الجميع قبل أيام مباراة 

الزوراء والجوية واملستوى الهزيل لالعبي 

ال  ضعيفًا  أداؤهم  كان  فقد  الفريقني، 

يوحي بأنهم من أندية املقدمة في الدوري 

العراقي."

املدربني،  دور  هو  "أين  املوسوي:  وتساءل 

ليس  األندية  والعبو  متهالك  فالدوري 

مقنعة،  عروض  تقديم  باستطاعتهم 

وال  طاقتهم،  هي  هذه  فإن  يبدو  ما  وعلى 

يستطيعون تقديم أكثر مما قدموا."

األوملبي  املنتخب  لعب  "عندما  وتابع: 

تأهل  آسيا،  بطولة  في  األخيرة  مبارياته 

عن املجموعة بتصاعد في مستواه، لكن في 

األوزبكي  املنتخب  أمام  األخيرة  مباراته 

كان بإمكان الفريق الفوز لوال القراءة غير 

الصحيحة للمباراة من قبل املدرب، إذ  لم 

يستفد األوملبي من النقص العددي للفريق 

األوزبكي، فالالعبون لم يحسنوا التصرف 

بشكل جيد مع الكرة برغم الحالة النفسية 

السيئة لألوزبكيني، عمومًا فرصة سانحة 

أضعناها  األوملبي  ملنتخبنا  متاحة  كانت 

لنعود  الصحيح  غير  وتخطيطنا  بإرادتنا 

هو  وهذا  الصفر،  نقطة  الى  اخرى  مرة 

حال كرتنا بعد نهاية كل بطولة!"

خروج غير مستحق
القوة  حراس  مدرب  أعرب  جانبه،  من 

لخروج  أسفه  عن  محمد  جابر  الجوية 

منتخبنا األوملبي خالي الوفاض من بطولة 

وقال  سنة،   23 سن  تحت  ألعمار  آسيا 

املطلوب،  بالشكل  يظهر  لم  "فريقنا  إن 

والسيما في املباريات األولى، لكنه تحسن 

املنتخب  أمام  األخيرة  املباراة  في   
ً
قليال

لكن  العبيه،  من  بعض  تألق  إذ  األوزبكي، 

ضمن  اللعب  اليستحقون  العبني  هنالك 

الفريق نتيجة أدائهم غير الجيد."

وأضاف: "كان باستطاعة الفريق العراقي 

الفوز في املباراة، السيما بعد طرد الحكم 

األوزبكيون  لعب  إذ  األوزبكي،  لالعب 

بعشرة العبني منذ بداية الشوط األول من 

يضع  أن  باملدرب  األجدر  وكان  املباراة، 

املباراة  في  الفوز  أجل  من  جيدة  خطة 

والصعود الى املربع الذهبي، لكن شاهدنا 

على  األوزبكي  الفريق  بسيطرة  العكس، 

وإحرازهم  الهجمات  خالل  من  اللعب 

عدم  هو  ة 
ّ
بل الطني  في  زاد  ومما  هدفني، 

إشراك الحارس البديل بعد انتهاء الوقت 

ركالت  نحو  واالتجاه  للمبارة  األصلي 

الترجيح، إذ كان بامكان الحارس املوجود 

على دكة االحتياط أن ينهي املباراة لصالح 

الحراس  مدرب  أن  إال  األوملبي،  منتخبنا 

كان  بحراسه،  أعرف  وهو  زيدان،  جليل 

القوانني  بسبب  املدرجات  على  موجودًا 

التي حددت عدد الجالسني على مصطبة 

األجدر  كان  إذ  امللعب،  داخل  املدربني 

مدرب  بوجود  الطلب  العراقي  بالوفد 

على  يشير  لكي  الساحة،  داخل  الحراس 

املدرب سكوب في تبديل الحارس، عمومًا 

العراقي  األوملبي  كلف  إداري  خطا  إنه 

الخروج من البطولة خالي الوفاض." 

تخبط إداري واضح
أما الصحفي الرياضي نعيم حاجم فقال: 

"منذ زمن بعيد والكرة العراقية تعاني من 

على  املدربني  قدرة  وعدم  املواهب  شح 

الكرة  مسيرة  في  نوعية  قفزة  إحداث 

العراقي  الكروي  فالدوري  العراقية، 

ضعيف! واليمكن ملدربي املنتخبات اختيار 

الالعبني الذين يستحقون ارتداء الفانيلة 

الدولية."

باملنتخب  خيرًا  تأملنا  "لقد  وأضاف:  

االنتكاسات  سيعوض  إنه  وقلنا  االوملبي، 

من  عليه  كما  ظل  الوضع  أن  إال  السابقة، 

األوملبي،  العبي  بعض  أهلية  عدم  حيث 

الفريق  قاد  الذي  سكوب  املدرب  إن  بل 

واملباريات  معروفة،  غير  خططه  كانت 

على  دليل  خير  كانت  األوملبي  لعبها  التي 

لقد  املشوار،  مواصلة  الفريق  قدرة  عدم 

الحاجز  تخطي  األوملبي  باستطاعة  كان 

املدرب  لكن  سهولة،  بكل  األوزبكي 

جاءت  التي  املباراة  ظروف  يستغل  لم 

الصحيح  غير  العمل  أن  والحق  ملصلحته، 

طريق  الى  كرتنا  أوصل  الكرة  التحاد 

هذا  نتيجة  تعاني  كرتنا  وستظل  مسدود 

التخبط!" 

سيناريو اإلخفاقات يأبى أن يفارق الكرة العراقية منذ زمن 
بعيد! آخرها جاءت من منتخب كنا نضع عليه الكثير من 

اآلمال، والسيما بعد عروض جيدة قدمها في البطولة، وفرص 
بغداد / أميرة محسنبدت قريبة، لكن املنتخب األوملبي فرط بها.

سيناريو اإلخفاقات يرافق الكرة العراقية
 المنتخب األولمبي يخفق في التأهل إلى األولمبياد
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يحتذى   
ً
مثاال العراقية  املالعب  كانت 

انقلب  فلَم  الجميل،  التشجيع  في  به 

يقتنص  تخريبي،  جمهور  الى  املشجعون 

الى  املباراة  ليحول  تحكيمي  خطأ  أي 

مادية  بخسائر  يتسببان  ودمار  فوضى 

ومعنوية، وربما -ال سمح الله- بشرية.

في هذا املوسم الكروي، الذي شارف على 

االنتهاء، رافق مبارياته الكثير من أعمال 

على  االعتداءات  حيث  الجماهير،  شغب 

التدريبية  والكوادر  التحكيمية  الطواقم 

بعض  يلجأ  مرة  من  وكم  والالعبني، 

من  امللعب  بأثاث  العبث  الى  الجمهور 

خالل تحطيم  محتوياته.

إنه مشهد مؤسف تكرر في مالعبنا أكثر 

وفي  الكروي،  الدوري  خالل  مرة  من 

مختلف الفئات.. وحان الوقت لنقول "كفى 

شغبًا.."

أعمال مرفوضة 
االتحاد  لرئيس  األول  النائب  يقول 

جبار:  علي  القدم  لكرة  املركزي  العراقي 

الشغب  أعمال  أن  في  اثنان  يختلف  "ال 

قاطعًا،  رفضًا  مرفوضة  املالعب  داخل 

اتخاذ  ويجب  إطالقا،  بها  مقبول  وغير 

أقسى العقوبات بحق مرتكبيها ملا لها من 

تأثير سلبي على الرياضة."

الكثير  شهد  املوسم  "هذا  أن  الى  واشار 

سواء  املالعب،  داخل  املشكالت  من 

او  لألندية،  اإلدارية  الكوادر  طرف  من 

شرارة  أشعل  ما  والالعبني،  املدربني 

الشغب والفوضى."

أن  تحتاج  العراقية  "املالعب  أن  وتابع  

رفع  أجل  من  إيجابية  رسائل  ترسل 

االبتعاد  من  البد  إذن  عنها،  الحظر 

مالعبنا  في  الشغب  مظاهر  جميع  عن 

واملحافظة على الروح السامية للرياضة، 

االتحاد  شعار  على  املحافظة  كذلك 

النظيف  القدم وهو )اللعب  الدولي لكرة 

خالله  من  الذي  الشريفة(  واملنافسة 

وقد  البلدان،  وتبنى  الرياضة  تتقدم 

شاهدنا العقوبات التي صدرت من لجنة 

نجحت  التي  الكرة،  اتحاد  في  العقوبات 

أن  نتمنى  املسيء،  بمعاقبة  قراراتها  في 

واملدربون  الرياضية  الجماهير  تبتعد 

التي  املشكالت  هذه  عن  والالعبون 

الرياضية  الحركة  مسيرة  في  التصب 

العراقية." 

رفع الحظر 
مسلم  الرياضي  الصحفي  قال  فيما 

وأعمال  حمقاء  "تصرفات  الركابي: 

القوة  نادي  جمهور  عليها   أقدم  فوضوية 

أمام  الكالسيكو  مباراة  خالل  الجوية 

انتهت  التي  الكأس،  بطولة  في  الزوراء 

بفوز الزوراء وخروج الجوية من البطولة."

كرة  في  "الخسارة  الركابي:  أضاف 

يحدث  أن  يمكن  جدًا  عادي  أمر  القدم 

الفوز  فيها  القدم  فكرة  فريق،  ألي 

والخسارة والتعادل، وهذا األمر طبيعي، 

نشاهد  أن  هو  الطبيعي  غير  األمر  لكن 

بحيث  الطريقة،  بهذه  ينفعل  جمهورًا 

يعتدي ويقوم بأعمال تخريب أمام أنظار 

الجميع والفضائيات، مشهد تابعه العالم 

أعطى  جمهور  وخارجه،  العراق  داخل 

العراق  إن  تقول  املعالم  واضحة  رسالة 

مباراة  أية  تنظيم  على  باملرة  قادر  غير 

او بطولة. وهذا األمر يدعو لألسف حقًا، 

أوصل  من  ترى  هو:  األهم  السؤال  لكن 

الجمهور الى هذا املستوى من العصبية؟ 

بحيث بات األمر خارج السيطرة، شاء من 

شاء وأبى من أبى، علينا أن نضع النقاط 

على الحروف ونسمي األمور بمسمياتها، 

فقد تكرر هذا املشهد أكثر من مرة ويكاد 

أن  دون  موسم  كل  في  ذلك  يحصل  أن 

نشاهد أية ردة فعل من الجهات الرسمية 

واملباريات،  املسابقات  بتنظيم  املعنية 

ونعني اتحاد الكرة وكذلك وزارة الشباب 

والرياضة، نحن كل يوم نمضي من فشل 

ال  كثيرًا،  العالم  نا 
َ

تجاوز لقد  آخر،  الى 

بطوالت،  باستضافة  نفكر  كيف  نعرف 

يفكرون  جماهيرنا  من  بعض  ولدينا 

النفس  بهذا  ويتصرفون  الطريقة  بهذه 

نطلب  أن  لنا  يتسنى  كيف  التخريبي! 

الى  فرقها  ترسل  أن  العالم  دول  من 

املحسوبني  بعض  تشاهد  وهي  العراق 

بهذا  يتصرفون  العراقية  الجماهير  على 

التحاد  نقول  وعليه  الالئق.  غير  املستوى 

الكرة ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك 

باألمر  تتهاونوا  ال  الرياضي:  اإلعالم 

الذي  ان  املوضوع،  تسطحوا  ان  وإياكم 

حدث ويحدث باستمرار هو كارثة وضربة 

في صميم الرياضة العراقية." 

تصرف مرفوض
أما الصحفي الرياضي عبد الكريم ياسر 

املوسم:  هذا  في  الشغب  أعمال  عن  فقال 

"الجمهور الذي سبق وأن أطلق عليه لقب 

عنه  قال  بعضنا  إن  بل   ،12 رقم  الالعب 

الالعب رقم واحد، نسبة ملا له من أهمية 

الذي  الفريق  فوز  تحقيق  في  عظمى 

خالل  الجمهور  من  بعضًا  لكن  يشجعه،  

كل  قلب  األخيرة  والجوية  الزوراء  مباراة 

التوقعات وخالف كل االعتبارات، بل كان 

املحسوبني  فبعض  املباراة،  في  األسوأ 

ظلمًا على الرياضة عند خسارة فريقهم 

إنه  عنه  يقال  ما  أقل  تصرفًا  تصرفوا 

هؤالء  قام  أذ  حضاري،  غير  تصرف 

العراقية  الكرة  جماهير  على  املحسوبون 

داخل  املدرجات  كراسي  ورمي  بتهشيم 

عليها  يحاسب  مخالفة  وهذه  امللعب، 

كان   
ً
فعال الجمهور  بعض  أن  إذ  القانون، 

النقطة غير الجيدة في مباراة كان يجب 

تجمع  أنها  إذ  بيضاء،  مباراة  تكون  أن 

هذا  في  حدثت  لقد  كبيرين.  فريقني 

مصدرها  كان  كثيرة  مشكالت  املوسم 

جماهير  سواء  الجماهير،  بعض  الرئيس 

التي  الشمالية  االندية  أم  بغداد  أندية 

وزادته  املوسم  هذا  املشهد  تصدرت  

اتحاد  في  العقوبات  لجنة  وقامت  شغبًا، 

الكرة بواجبها، لكن الشغب ظل مستمرًا 

ال  األندية،  طالت  التي  العقوبات  برغم 

ندري، هل تتكرر هذه الحاالت في املوسم 

الجديد.. الله أعلم!"

الشغب يسهم في إبقاء الحظر
لنادي  اإلعالمي  الناطق  تحدث  كما 

نعيم  الزهرة  عبد  الصحفي  بالدي، 

 :
ً
قائال املوسم  هذا  الجماهير  شغب  عن 

األسوأ  كان  املوسم  هذا  أن  "الحقيقة 

في  الجماهير  بعض  شغب  حيث  من 

الجنوب  في  سواء  املباريات،  غالبية 

األندية  أنصار  من  فبعض  الشمال،  أو 

الكبيرة  العقوبات  برغم  الشغب  مارسوا 

ظلوا  املسيئني  لكن  أنديتهم،  طالت  التي 

املباراة  في   والسيما  النهج!  نفس  على 

جرى  إذ  والجوية،  الزوراء  بني  األخيرة 

بها  والرمي  املدرجات  كراسي  تحطيم 

يكون  طبعًا  األفعال  وهذه  امللعب،  داخل 

تأثيرها سلبيًا على سمعة الكرة العراقية، 

بل يدعو هذا العمل الى تأخير عملية رفع 

الحظر عن املالعب العراقية. نتمنى على 

قادة رابطات املشجعني حث جماهيرهم 

عن  االبتعاد  على  العراقية  للكرة  املحبة 

خدمة  في  اليصب  الذي  التعصب  هذا 

كرتنا العراقية."

بغداد / أحمد الساعدي

آفـــة الشـــغب تطـــل 
برأسها من جديد 

تعكس تدني الثقافة الكروية لبعص المشجعين

يسعى املشجعون الى بث روح الحماسة 
في نفوس العبي فريقهم من أجل 
تقديم املستوى العالي، وبالتالي 
تحقيق الفوز في املباراة، لكن عندما 
يتحول الحماس الى عنف ويخرج عن 
إطار التنظيم والجمال الى الفوضى 
والتخريب، فإنه يتحول الى شغب ترفضه 
أهداف الرياضة النبيلة، مثلما يرفضه 
العقل والقانون واملنطق، ألنه نتاج تدني 
ثقافة ووعي الجمهور.
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العراقي  املنتخب  أداء  في  التطور  عن 

"الشبكة" هذا  لـ  وتجربته في بغداد كان 

الحوار مع املدرب شريف مؤمن..

بلدي الثاني
*منذ متى تسلمت مهمة تدريب املنتخب 

العراقي لكرة اليد؟

-في السنوات السابقة كنت أشرف على 

حققت  وقد  املصري،  املنتخب  تدريب 

نتائج رائعة معه، إذ استطعنا أن نخطف 

موزنبيق  في  إفريقيا  أمم  بطولة  لقبني: 

في  العرب  بطولة  كذلك   2011 عام 

العام  هذا  وبداية  العام،  بنفس  الدوحة 

العراقي  االتحاد  مع  عقدًا  وقعت   2022

املنتخب  لتدريب  اليد  لكرة  املركزي 

الفئات  ومنتخبات  العراقي  الوطني 

العمرية األخرى.

*كيف وجدت العراق؟

أدرب  وأنا  بالقصيرة  ليست  فترة  -منذ 

منتخبات كرة اليد، وقد استطعت خالل 

 واعدًا من 
ً
الفترة املنصرمة أن أعد جيال

مليء  الله-  شاء  –ما  فالعراق  الالعبني، 

في  ساعد  وما  اللعبة،  هذه  في  باملواهب 

نجاح عملي أن البلد آمن وأهله طيبون، 

من  بلدي  في  وكأني  أحسست  حقيقة 

خالل التعامل الرائع من قبل أهل العراق 

الرائعني، أهل األصالة والطيبة والغيرة 

والكرم. 

البحث عن املواهب
تتسلم  وأنت  مشاعرك  تصف  كيف   *

املهمة التدريبية للمنتخبات العراقية؟

لي  د 
ّ
ول العراق  في  عملي  أن  -الحقيقة 

على  القائمني  أن  إذ  كبيرًا،  ارتياحًا 

محمد  األستاذ  مقدمتهم  وفي  االتحاد، 

له  أكن  الذي  االتحاد،  رئيس  األعرجي 

كل التقدير واالحترام، منحوني الحرية 

الكاملة في اختيارات الالعبني أصحاب 

شأن  من  يرفعون  سوف  الذين  املواهب 

الذي  النهج  على  سرت  وقد  اللعبة، 

جديدة  منتخبات  لتكوين  له  خططنا 

االتحاد  إدارة  بمساعدة  الفئات،  لجميع 

املهمة  نجاح  مستلزمات  وفرت  التي 

كافة، وهم مشكورون على كل ما قدموه، 

في  النجاح  ثمار  سريعًا  قطفنا  ولهذا 

البطولة اآلسيوية السابقة التي قدم فيها 

نجوم كرة اليد العراقية مستوى رائعًا.  

قاعات خاصة
التي واجهتها خالل  * ما أهم املصاعب 

تدريبك املنتخب العراقي؟

-في الحقيقة أود أن أتحدث عن موضوع 

وزارة  به  تقوم  ما  أن  إلى  وألفت  مهم 

بناء  من  العراقية  والرياضة  الشباب 

جدًا،  رائع  شيء  القدم  لكرة  مالعب 

لكن البد من إنشاء قاعات خاصة لبعض 

لقد استغربت كثيرًا  الرياضية،  األلعاب 

لعدم وجود قاعات للعبة كرة اليد، وهذه 

فالعراق  تواجهنا،  التي  املصاعب  أهم 

الالعبني  من  كبيرة  مجموعة  يمتلك 

الذين يجيدون لعبة كرة اليد، وفي هذه 

الحتواء  قاعات  وجود  من  البد  الحالة 

أجل  من  بهم  واالعتناء  الشباب  هؤالء 

مستقبل زاخر للعبة.

التضامن اإلسالمي
لبطولة  استعداداتكم  هي  *كيف 

التضامن اإلسالمي؟

لهذه  باالستعداد  مبكرًا  بدأنا  -لقد 

تركيا  في  ستنطلق  التي  املهمة  البطولة 

إدارة  لنا  هيأت  وقد  املقبل،  آب  شهر 

املستلزمات  جميع  مشكورة  االتحاد 

إذ  مهمتنا،  نجاح  في  تسهم  سوف  التي 

تدريبية  وحدة  بأول  أسبوعني  قبل  بدأنا 

العراقي،  الوطني  املنتخب  لصفوف 

استعدادًا  بغداد  في  داخلي  معسكر  مع 

ستكون  التي  البطولة  هذه  في  للمشاركة 

قوية ومهمة، إذ ستشارك فيها منتخبات 

والفوز  مجاراتها  اال  علينا  وما  قوية، 

العبينا،  وقوة  وبعزيمة  الله  بإذن  عليها 

شبابية  وخامات  العبني  يمتلك  فالعراق 

العراقي  املنتخب  لتمثيل  زجهم  جرى 

هذه  منافسات  لخوض  زمالئهم  مع 

به  وعدتنا  ما  بانتظار  ومازلنا  البطولة، 

معسكرات  إقامة  في  العراقية  األوملبية 

وماجرى  وتونس،  مصر  في  خارجية 

على  نؤكد  أن  نحب  وهنا  عليه،  االتفاق 

قبل  التجريبية  املباريات  إجراء  أهمية 

خوض املنافسات, نحن اآلن في معسكر 

املقبلة  األيام  وخالل  بغداد،  في  داخلي 

سنكمل املشوار في كردستان العراق.

*توقعاتك للمنتخب في بطولة التضامن 

والبطوالت الدولية املقبلة؟

قدم  العراقي  املنتخب  أن  شك  -بدون 

اآلسيوية،  البطولة  في  جميلة  مباريات 

منتخبات  أفضل  بمستوانا  أحرجنا  فقد 

أمام  مبارياتنا  في  والسيما  القارة، 

وبقية  وكوريا  وقطر  الكويت  منتخبات 

املباريات، التي قدم فيها الفريق العراقي 

مشاركتنا  وبعد  عالية،  فنية  ملحات 

العربية  املنتخبات  أصبحت  الناجحة 

واآلسيوية تحسب لنا ألف حساب، وهذه 

في  نفكر  اآلن  بذلت،  التي  الجهود  ثمار 

كيفية املنافسة على املراكز األولى، وهذا 

الله،  بعون  فيه  وسننجح  له  خططنا  ما 

واألوملبية  الوزارة  دعم  من  البد  وهنا 

العراقي  املنتخب  أن  إذ  اليد،  التحاد 

املتقدمة  الدول  فرق  مصاف  في  أصبح 

لكرة اليد.  

*هل أنصفك اإلعالم العراقي؟

لإلعالم  واالحترام  التقدير  كل  -أكن 

الداعم  ومازال  كان  الذي  العراقي 

دعمه  والسيما  األلعاب،  لجميع  الرئيس 

الرائع للمنتخب العراقي خالل مشاركته 

األخيرة في البطولة اآلسيوية، كما أتقدم 

بالشكر والعرفان للعزيز الخلوق الناطق 

الذي  القيسي  علي  لالتحاد  اإلعالمي 

قدم جهدًا رائعًا يصب في مصلحة لعبة 

التوفيق  له  متمنيًا  العراقية،  اليد  كرة 

والنجاح الدائمني.

مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد  

بدأت فرق آسيا تحسب بدأت فرق آسيا تحسب 
للعراق ألف حسابللعراق ألف حساب

شرشر  يف مؤمن:يف مؤمن:

النتائج األخيرة التي حققها العراق بلعبة كرة 
اليد في املسابقات الخارجية كانت مفرحة، وتؤشر 

عودة سريعة لإلنجازات السابقة. وراء هذه 
النجاحات مدرب متميز أنيطت به مهمة تدريب 

املنتخب العراقي، هو املدرب املصري شريف 
مؤمن، الذي قطف الفريق العراقي ثمار جهوده 
بمنتخب مميز قدم عروضًا قوية في البطوالت 

الخارجية.

بغداد / أميرة الزبيدي 
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وصفوهن باألمهات املضطربات نفسيًا، وأن أمومتهن عبارة عن فطرة ملوثة باألنانية، ال يهمهن 
تدمير شخصية الطفل حينما يحولنه الى جاسوس صغير ونمام محترف يالحق حديث والده في 

الهاتف الخاص، او ينقل بالخفاء ما يضمره من أسرار مع أصدقائه. 

كما  بتليات- 
ُ
امل النساء  ت 

َّ
شن باملقابل 

رجاٍل  على  الذعًا  هجومًا   -
ّ

يعبرن

عيوِن  عن  بعيدًا  بالخصوصية  يتبجحون 

السرية  املراقبة  من  ويتذمرون  الزوجات 

بستِر  سوى  يفكرون  وال  لخفاياهم، 

وإخفاِء  الصبيانية  تصرفاتهم  غموض 

العائلة  حياة  بتخريب  متسببني  ألغازها، 

وتحويل البيت الى فندِق استراحة!

 مضطربات ال أمهات
مضطربات  مجرد  وإنما  أمهات  "لسن 

نفسيًا، السلوك الذي يقود املرأة لتحطيم 

)الغيرة(،  مسمى  تحت  طفلها  شخصية 

هو  جدًا،  خاطئ  تبريري  مفهوم  وهذا 

سلوك عصابي مريض.."

تحدث  والجريء،  الالذع  الهجوم  بهذا 

تنصت  من  )امللچوم(  عدنان،  علي  األب 

التجسس،  بطريقة  له  أطفاله  ومالحقة 

:
ً
قائال

األطفال  ضحيته  النفسي  الهوس  "هذا 

وفاقدي  مؤهلني  غير  سينشأون  الذين 

حولهم  من  بكل  واجتماعيًا  سلوكيًا  الثقة 

للثقافة  عالقة  ال   
ُ

أنه علمًا  املستقبل،  في 

نجد  فأحيانًا  املخطئة،  األم  بطريقة 

بشخصيات  أبناءهن  يهيئن  بيوت  ربات 

وأفكار محصنة من خالل املتابعة وتنمية 

أن  ال  األخطاء،  من  وتحصينه  الفكر 

للصدِق  وفاقدًا  كذابًا  الطفل  ينشأ 

فقد  والشك،  والثقة،  والصراحة 

الحالية  التكنلوجيا  لتأثير  يكون 

األسرية،  الحياة  في  كبير  تدخل 

األخطاء  بشرعنة  يسهم  قد  ما  وهذا 

لألب، لكن في النهاية تبقى حصانة 

هي  السلوكيات  تلك  من  األطفال 

مهمة املرأة بالدرجة األولى، 

حق  للمرأة  ليس  أنه  مع 

والعكس  الرجل،  في  التملك 

كليهما  على  تقع  وإنما  كذلك، 

وبناء  الحفاظ على ديمومة األسرة  مهمة 

فالشك  الطرفني،  بني  وتعزيزها  الثقة 

كذلك  األسري،  التفكك  عوامل  أهم  أحد 

الحال بالنسبة للرجل الذي يتحمل جزءًا 

املرأة  طمأنة  عدم  في  املشكلة  من  مهمًا 

والسلوك  الواضح  التعامل  خالل  من 

هذه  كل  األسرة،  وقت  واحترام  الجيد 

تحملها  يسهل  بسيطة  أجزاء  املالحظات 

على الطرفني."

نزالء فندق ال آباء
عالقاته  في  غامض  رجل  ألي  يحق  "ال 

وصامت في بيته أن يتكلم عن جاسوسية 

حياتهم  بتخريب  األم  متهمًا  األطفال، 

الى فندق  املتأخرة  بمراهقته  التي حّولها 

استراحة!"

سبقها  من  على  الحاد  الرد  بهذا 

دائرة  في  املوظفة  تكلمت  بالحديث، 

قائلة:  بعصبية  عباس،  نجاة  الضريبة 

في  الزوجة  وهوس  أخطاء  عن  "يتحدثون 

أطفالها  حياة  بتخريب  ويتهمونها  البيت، 

رأسها،  في  لوثة  أو  غيرة  إرضاء  ملجرد 

البيت،  ألثاث  مكملة  او  ماكنة  وكأنها 

عن  املريضة  أنفسهم  يسألون  ال  ملاذا 

والخصوصية  والتكتم  الغموض  هذا  سّر 

شركاء  فيه  يكونوا  أن  يفترض  بيت  في 

في  األطفال  استخدام  إن  ضيوف،  ال 

خاطئ،  وتصرف  مرفوض  األب  مراقبة 

يجبر  الذي  ما  هنا  السؤال  لكن  نعم، 

فلو كانت  الى ذلك؟  األم على االضطرار 

األمور واضحة وهنالك طمأنة وصدق في 

احتجنا  ملا  شيء  بكل  والتعامل  التعاطي 

أساسًا ملراقبتهم او معرفة ما يخفونه."

الوعي قبل األمومة
"وحدها األم األنانية من تحول طفلها الى 

إنسان جاسوس ناقل للكالم وتفقده ميزة 

منبوذًا   إنسانًا  منه  وتجعل  اآلخرين  ثقة 

بني أصدقائه في املستقبل.."

سالم  األب  أجابنا  املنزعج  الرد  بهذا 

كامل، الرافض لظاهرة التنصت عليه من 

:
ً
قبل أطفاله الصغار، مكمال

الشكاكة،  زوجتي  مع  كثيرًا   
ُ

"عانيت

رأسي  الى  تدخل  أن  اضطرت  لو  التي 

تردد،  بال  لفعلت  بداخله  ما  وتخرج 

فالطفل  سلوكها،  لنتائج  مباالٍة  ودون 

لن  بالجاسوسية  أمه  عليه  حكمت  الذي 

طوال  مقرب  صديق  امتالك  من  يتمكن 

بمواجهة  الُجنب  ثقافة  وسيدمن  حياته، 

الى  هنا  اإلشارة  من  والبد  اآلخرين، 

تجنب  في  ومحدداتها  الوعي  قضية 

الفعل، وحتمًا فإن الثقافة واإلدراك لهما 

عالقة بالشخصية، فإذا كانت األم واعية 

لنتائج سلوك كهذا، وأنه يصنع من طفلها 

ستقوم  بالتأكيد  فإنها  مهزوزة  شخصية 

بالضغط على نفسها وتجنب االتجاه نحو 

عن  أما  التدميرية.  السلوكيات  هذه  مثل 

بمقداٍر  أجدها  فأنا  هنا،  األب  مسؤولية 

قليل جدًا، ألن شخصية الرجل أساسًا هي 

وإنما  ضدها،  لسبب  ال  وكتومة،  غامضة 

ة بهذا الشكل، فإذا ما 
ّ
هي شخصية ُمدجن

الصمت  رموز  تفكيك  على  أم  كل  عمدت 

عند الرجال فسيتحول جميع األطفال الى 

جواسيس."

أطفال مكروهون اجتماعيًا
التربوي  التدريس  طرائق  في  الباحثة 

بظاهرة  نظر  وجهة  أعطت  سعد،  نجالء 

الجواسيس الصغار، قائلة:

سيء األم 
ُ

"الطفل ليس له ذنب، وأحيانًا ت

كثيرًا ألطفالها بتلك العادة السيئة دون أن 

تقصد، وطبعًا هنا ال أعفيها من املسؤولية 

اجتماعيًا  مرفوضني  أطفالها  تجعل  التي 

مراحل  عن  أتحدث  لكن  مقبولني،  وغير 

املشكلة، فعلى الرغم من أنهم قد ينقلون 

ما يحدث من دون أن يفهموا خطورة ذلك 

يثير  أن  يمكن  وكيف 

لألسف  لكن  البيت،  في  والخراب  الفنت 

حقوقهن  بأن  يعتقدن  األمهات  بعض 

الصواب  مفهوم  تتعدى  وزوجات  كأمهات 

وسيلة  أبنائهن  من  فيجعلن  والخطأ، 

من دون أن يتنبهن إلى ما ينتج عن ذلك 

وتدمير  األطفال  ألخالقيات  إفساد  من 

في  واملجتمع  البيت  داخل  شخصياتهم 

املستقبل.

خبرتها،  لقلة  ونتيجة  الزوجة  فإن  إذن،   

السلوكية،  األخطاء  ملمارسة  الطفل  تدفع 

ومع مرور الوقت تتحول أخطاؤه الى عادة 

الكالم  ونقل  النميمة  حتى  بل  طبيعية، 

بشخصيته  ملتصقتني  صفتني  يصبحان 

أن  نرى  لذلك  الكبر،  حتى  معه  تستمران 

تكون  الجاسوس  الطفل  مشكلة  معالجة 

من خالل الرجوع من جديد وتدريبه على 

بدون  والحقوق  والخصوصية  الحدود 

 سليمًا 
ً
عقاب، ألننا إذا أردنا أن نبني جيال

وقويًا فعلينا ببناِء األم املؤهلة واألب الذي 

ال يتردد لحظة في طمأنتها بالحفاِظ على 

بيته وعائلته."

آمنة عبد النبي                         
في بيتنا جواسيس

أمهات يجندن أطفالهن لمراقبة آبائهم.. 
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بشرتك،   
ُ

تواجهه الذي  والتلوث  والغبار  التعب  من  طويل  يوم  بعد 

ستحتاج حتمًا لتونر يزيل عنها البكتريا والزيوت ويشد مساماتها، 

من  مناسبة  كمية  مع  طازجة  ليمونة  نصف  عصر  سوى  عليك  وما 

وتبريده  املزيج في علبة زجاجية معقمة  الصافي ووضع  النقي  املاء 

قطنة  بغمِر  التونر  من  حاجتك  خذي  االستعمال  وعند  الثالجة،  في 

دائرية باملزيج ومسحها على بشرتِك بهدوء.

لشفاه وردية براقة
عصير رمانة 

وملعقة عسل

تونر الليمون البارد
قابض لشد مسامات الوجه

التي  والشحوب  والتشقق  التيبس 

تعانيها الشفتان هي مشكالت مزعجة 

غالبًا  أسبابها  السيدات،  من  لكثير 

الفيتامينات  من  الشفاه  فقر  الى  تعود 

تعد  لذلك  الطبيعي،  والترطيب 

قطرات  مع  الرمان  عصير  خلطة 

الشفتني  لتوريد   
ً
فعاال عالجًا  العسل 

الخليط  في  وغمسها  قطنة  باستخدام 

ثم  ومن   
ً
ليال النوم  قبل  وتدليكهما 

غسلهما صباحًا.

بشرتِك  من  للتخلص  تحتاجني  ال 

عصير  تجميد  من  أكثر  الشاحبة 

الثلج  مكعبات  علبة  في  البرتقال 

بالفريز ومن ثم تدليك الوجه بحركات 

لونه  من  والتخلص  لتنظيفه  دائرية 

املسامات  تفتح  الطريقة  هذه  الباهت، 

التي  الزيوت  بكمية  بالتحكم  وتسمح 

البرتقال  وفاعلية  املسامات،  فرزها 
ُ

ت

غني  أنه  هو  بسيط  لسبٍب  كبيرة  هنا 

خاليا  إلنتاج  الضروري   C بفيتامني 

الدم البيض التي تحارب الفيروسات 

الجلد،  خاليا  وتجدد  والبكتيريا 

مضادة  مواد  وجود  الى  إضافة 

الناجم  التلف  يقاوم  تجعله  لألكسدة 

والتلوث  الشمس  ألشعة  التعرض  عن 

البيئي وكذلك ينتج الكوالجني.

الضغوطات  نتيجة  الزائد  التفكير 

املؤدية  املسببات  يتصدر  النفسية 

خلطة  ظهرت  لذلك  الشعر،  لتساقط 

التي  السحرية  والبيض  الخروع  زيت 

الشعر  إعطاء  في   
ً

فعالية األولى  تعتبر 

فورًا،  ملعانه  زيد 
ُ

وت والحيوية  القوة 

ويعتبر زيت الخروع والصفار من أهم 

على  يحتويان  ألنهما  الطبيعية  املواد 

نمو  في  تساعد  ومعادن  فيتامينات 

وتجدد  اللون  وتعطيه  سريعًا  الشعر 

خالياه امليتة، ويكون االستخدام بخلط 

صفار خمس بيضات مع ربع كوب من 

على  الخليط  يوضع  ثم  الخروع،  زيت 

والفروة  والجذور  األطراف  منطقتي 

يغسل  بعدها  لساعاٍت،  بكيس  وُيغطى 

تكرار  مع  والشامبو  الفاتر  باملاء 

الوصفة ملرتني في األسبوع.

جربي  رميه،  من   
ً
بدال

املوز  بقشر  االستعانة 

طبيعيًا  سالحًا  واتخاذه 

تصبغات  ملحاربة   
ً
فعاال

غني  أنه  إذ  الوجه، 

طبيعية  بمكونات 

مستويات  تثبيط  على  القدرة  لديها 

الكلف  ومحاربة  الجلد  في  امليالنني 

الناتجة  والتصبغات  الداكنة  والبقع 

تصنعي  ان  إال  عليِك  فما  ذلك،  عن 

موزة  قشرة  بأخذ  للوجه  قناعًا 

من  وملعقتني  ومطحونة،  مجففة 

سكر،  وملعقتي  املطحون  الشوفان 

بمزج  قومي  ثم  حليب،  وملعقة 

لتصبح  بعض  مع  بعضها  املكونات 

وجهك  على  ضعيها  سميكة،  عجينة 

اتركيه  ثم  دقائق  خمس  ملدِة  ودلكيه 

ليجف  دقيقة  ثالثني  الوجه  على 

واغسلي وجهِك بعد ذلك.

مكعبات الفاكهة الُمثلجة 
ُتخلصك من شحوب البشرة

شعرك المع 
وكثيف 

الخـــروع  بزيـــت 
وصفار البيض

قشرة الموز
سالح لمحاربة 

الكلف
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أداة خطيـــرة بيـــد أداة خطيـــرة بيـــد 
األطفال األطفال 

الوقت  هذا  في  األطفال  تربية  أصبحت 

الذكية  الهواتف  انتشار  مع  جدًا  صعبة 

ال  بحيث  بأيديهم،  لعبة  أصبحت  التي 

هم  من  حتى  عنها،  االستغناء  يمكنهم 

صاروا  فقد  فوق،  فما  السنتني  عمر  في 

ويمارسون  الهواتف  بتلك  يمسكون 

ألعابهم من دون إدراك ألبعادها، وإنما 

أو  لحيوانات  ملونة  صور  مع  يتعاملون 

ذاكرتهم  ألن  ببراءة،  مختلفة  رسومات 

الشركات  لكن  بعد،  تلوث  لم  نظيفة 

تدرك جيدًا أنها تتعامل مع ذاكرة طرية 

ما  فيها  ويزرعون  يحرثون  وهم  نظيفة 

يشاؤون من األفكار .

الخطأ يبدأ من العائلة 
لولد  وأم  بيت  ربة   – جواد  ماجدة  تقول 

هاتفيًا،   
ً
اتصاال تستذكر  وهي   – وبنت 

من  متأخرة  ساعة  وفي  فترة  "قبل  أنها 

الليل نهضت فزعة من فراشي على إثر 

اتصال  استغربت  الجوال،  هاتفي  رنني 

جدًا،  وقلقت  الساعة  هذه  في  أختي 

في  طفل  بصوت  فإذا  الخط  فتحت 

ابن  صوت  أنه  عرفت  اآلخر،  الجانب 

من  الثالثة  السنة  يبلغ  لم  الذي  أختي 

القلق  وتجاوز  هدوئي  أسترد  لم  عمره، 

مشكلة  في  أفكر  وأخذت  وقت،  بعد  إال 

الهاتف – املوبايل – الذي صار لعبة بيد 

في  ليس  الخطأ  أن  وأدركت  األطفال، 

سواء  األهل-  -نحن  فينا  وإنما  األطفال، 

األم أو األب." 

بأن  ألطفالنا  سمحنا  "ألننا  توضح 

إسكاتهم  بغية  هواتفنا  على  يستحوذوا 

بعض  إنجاز  أجل  من  الوقت  لبعض 

أن  دون  من  اليومية  البيتية  األعمال 

أننا  سوى  لشيء  ال  صرخاتهم،  نسمع 

الواجبات،  تلك  إلنجاز  إشغالهم  نريد 

من هنا نبدأ باقتراف األخطاء السلوكية 

في تربية األطفال، التي يجب أن ندركها 

مسبقًا قبل أن نقع في املحذور."

عزلة طفلي 
 – حرة  أعمال   – عبد  أحمد  الحظ  

يقول:  )آيباد(،  بجهاز  طفله  انشغال 

"الحظت منذ فترة عزلة طفلي وتمسكه 

واحتضانه لجهاز اآليباد،  ما أبعده عن 

التفاعل معنا، وحتى لو مارسنا الضغط 

يتمسك  فإنه  الجانب  هذا  في  عليه 

 وكأننا نسعى 
ً
بجهازه بعناد ويبكي طويال

أقلقتنا  الخاص،  عامله  من  انتزاعه  الى 

هذه املشكلة وصرنا -أنا ووالدته- نبحث 

عن حلول لهذه املشكلة وإعادة  اندماجه 

الحالة  لهذه  نريد  ال  اذ  العائلة،  مع 

االنعزالية أن تتضخم لدى ولدنا فتصبح 

أو  تجاوزها  نستطيع  ال  مرضية  حالة 

ابننا  أنه  والسيما   ،
ً
مستقبال عالجها 

الوحيد الذي نريده أن يكون معنا وبيننا، 

ال بعيدًا عنا يعيش عزلته مع جهازه.

بناء األسرة      
فيما تطرق عباس كاظم – مدرس – في 

ما  "إن  قال:  إذ  مهمة،  نقطة  الى  حديثه 

الذكية،  الهواتف  تفسده  األسرة  تبنيه 

التي أصبحت مشاعة في كل بيت بشكل 

والشباب،  األطفال  بني  للنظر  الفت 

كل  يمتلك  إذ  واألمهات،  اآلباء  وحتى 

فرد أكثر من هاتف، صار ذلك مصدرًا 

هذه  موديالت  وتنوع  بكثرة  للتباهي 

الهواتف، هذه الهواتف التي تحتوي على 

ألعاب  من  املختلفة  األلعاب  من  الكثير 

الثمني  الوقت  وهدر  العنف،   أو  التسلية 

األجواء  عن  بعيدًا  األجهزة  هذه  مع 

هباء  يذهب   حيث  األسرية،  العائلية 

سليمة  أسرة  لبناء  والتوجيه  اإلرشاد 

نافعة في املجتمع ."

القول الفصل                
الربيعي  فرج  أكرم  الدكتور  يقول 

"تحاول  أكاديمي-  وباحث  أستاذ    –

سن  في  أبنائها  إرضاء  العوائل  بعض 

رغباتهم،  بتلبية  واملراهقة  الطفولة 

أضرار  له  بعضها  أن  الى  تنتبه  أن  دون 

على  طبية  وحتى  واجتماعية  نفسية 

بشكل  ينطبق  الحال  وهذا  األطفال، 

فقد  اإللكترونية،  األلعاب  على  واضح 

لجوء  أن  النفسية  الدراسات  أثبتت 

يوميًا  األلعاب  هذه  الستخدام  األطفال 

مكثف  ألوقات طويلة وبشكل 

منطوين  على يجعلهم 

ويؤثر  أنفسهم 

على  كبيرة  بدرجة 

اآلخرين،  مع  تفاعلهم 

بل إن نظريات االتصال 

أظهرت  الحديثة 

اإلدمان  بروز  لنا 

اإللكتروني، إذ تكون األلعاب االلكترونية 

هذا  في  الرئيسة  األسباب  من  واحدًا 

العنف  الى  تؤدي  أنها  كما  اإلدمان، 

إذ  األطفال،  عند  الزائدة  والعصبية 

صنعت  إلكترونية  ألعابًا  هناك  أن 

وصممت لهذا الغرض، وهنا يبرز سؤال 

منع  يعني  هذا  هل  عنه:  اإلجابة  تنبغي 

تلك  استخدام  من  باتًا  منعًا  األطفال 

ال  أن  أي  ال،  بالطبع  اإلجابة  األلعاب؟ 

يكون هناك منع مطلق، في الوقت نفسه 

بمعنى  استخدامها،  على  اإلدمان  منع 

األلعاب  تلك  استخدام  في  توازن  إيجاد 

تتبناها  مسؤولية  وهذه  األطفال،  عند 

مناسب  وقت  تحديد  طريق  عن  األسرة 

األطفال  وتشجيع  الستخدامها،  ومحدد 

والسيما  أخرى،  أنشطة  ممارسة  على 

أن  كما  الرياضية،  األنشطة  ممارسة 

املعالجة  أن تكون هذه  من الضروري 

ومعايشة  مباشر  بإشراف 

الطفل،  والدي  من 

األب واألم ".

الدكتور أكرم فرج الربيعي

أحمد عبد

لم يعد الهاتف النقال وسيلة 
مهمة من وسائل التواصل 
االجتماعي، فبقدر الفوائد 
العظيمة التي يوفرها فإنه 
يمكن أن يتحول الى أداة خطرة، 
والسيما بيد األطفال واملراهقني، 
فهناك العديد من الشركات 
العاملية الكبرى ال تكتفي فقط 
بجني األرباح، إنما تسعى لتوجيه 
ذهنية األطفال في مرحلة التكون 
والنشوء الى اتجاهات غير سليمة 
ال تنسجم مع القيم والتقاليد 
املجتمعية.

فكرة الطائي 

الموبايل..الموبايل..
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خبير التجميل-ميثم أر يدو

املالبس،  في  وناعمة  هادئة  بأنها  الزاهية  وألوانه  الصيف  موديالت  تنفرد 

شفاه  أحمر  يعد  إذ  التناسق،  في  والهدوء  البساطة  الى  املكياج  يميل  كذلك 

واإلضاءة  الدخاني  مع  والكحل  الترابية  بأنواعها  والظالل  وتدرجاتِه  النود 

مع الكونتور، جزءًا مهمًا من مكياج كل فتاة في حياتها اليومية او املناسبات، 

جمالها  مواطن  بإبراز  وقمنا  لفتيات  )نيولوك(  االسبوع  هذا  لكم  اخترنا  لذا 

الطبيعي في الوجه من خالل ملسات املكياج.

ظالل ترابية وإيالينر حاد

ال تزال رسمة العني العربية بفرشة إيالينر حادة وممزوجة بالسموكي تتصدر 

الترند بشكل واضح، إذ تتدرج بالظالل الترابية والنود واألورنج، التي يجب أن 

توزعيها على كامل الجفن املتحرك وتلطفيه بالدمج، أما وضع الرموش فيكون 

العيون  أما  سميكة،  رموشًا  تحتاج  املبطنة  العيون   
ً
مثال العني،  طبيعة  بحسِب 

والواسعة  املدورة  العيون  أما  املقدمة،  من  العالية  الرموش  فتناسبها  القريبة 

فتستخدم فيها الرموش التي تكون أطول من الطرف وأقصر من األمام.

أحمر الشفاه وتدرجات بشرة 

البصلي  النود  الشفاة  أحمر  استخدام  املتوسطة  البشرة  لصاحبات  يمكن 

الفاتحة  البشرة  اما  للذهبي،  تميل  التي  البيج  درجات  او  الغامق،  والوردي 

البشرة  اما  للوردي،  املائل  البيج  اللون  ذي  الشفاه  أحمر  بتطبيق  فأنصح 

التي  القمحية فيجب تجنب أي لون يميل لالصفرار وانما تستخدم الدرجات 

البشرة  ذوات  اما  الغامقة،  البني  درجات  أو  الوردي  من  مسحة  على  تحتوي 

 بأحمر شفاه بدرجات وردية دافئة.
ّ

الداكنة فعليهن

هاياليتر بحسِب الوجه ولونه

أو  البرونزي  الى  املائل  الهاياليتر-اإلضاءة-  الى  تحتاج  السمراء  البشرة 

البشرة  مع  البيج  أو  الفضي  أو  الزهرى  الظل  يستخدم  حني  في  الذهبي، 

على  الحصول  أردِت  واذا  الفضية،  اإلضاءة  فتحتاج  البيضاء  اما  الحنطية، 

عينني كبيرتني استخدمي الهاياليتر تحت عظمة الحاجب، أما في حال رغبِت 

ابيض  دائريًا  وجهِك  كان  واذا  الوجنتني،  آخر  على  فضعيه  وجهِك  بتنحيف 

فالبد من تخفيف استدارته بدرجة هاياليتر أفتح من البشرة وأعلى خديك، 

العينني  تحت  الهاياليتر  بتوزيع  مالمحه  فابرزي  بيضويًا  وجهك  كان  إذا  اما 

والجبني والذقن.

جّرُة كحل ساحرة 
تخطف القلب

مكيــاج دخانــّي برســمِة )إيالينــر(..
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شـــفافية ُمطعمـــة 
باألحجار الناعمة

فكل  منازع،  بال  املواسم  ملك  الدانتيل 

الالمعة  بشفافيتِه  الدانتيل  يكون  موسم 

التصاميم  وأغلب  ومتألقًا،  حاضرًا 

واألزياء النسائية ُمطعمة بالدانتيل الذي 

قد يأتي على شكل فستان كامل أو تطعيم 

الدانتيل  ملسة  وتعتبر  بجزئياته،  بسيط 

املرأة  تعطي  التي  املميزة  األقمشة  من 

 أخاذًا ورقيًا فاخرًا، 
ً
أنوثة طاغية وجماال

بتفاصيل  مستخدمًا  كان  إذا  السيما 

دقيقة وممزوجًا بشكل يتناسب مع فكرة 

املوديل حسب  الدانتيل. ويختلف  تصميم 

الدانتيل  يعتبر  إذ  واألشكال،  الطبعات 

يتميز  ألنه  األنواع  أفخم  من  الفرنسي 

القوي،  و)املتريال(  الخامة  بترافة 

جدًا  ناعمة  تكون  والطبعات  والرسمات 

تتناسب مع جسم املرأة.

وقد اخترنا لهذا التصميم امللوكي الفنانة 

زهور عالء لتجربة فستانني مختلفني في 

األسود  باللون  األول  والتفاصيل،  اللون 

طعم بالتفتة، والتصميم الثاني 
ُ
الطويل امل

بالتول  مطعم  )بينصل(  فستان  هو 

الناعمة  واألحجار  والستراس  والورود 

لكي يعطي جمالية خاصة لستايل الجسم 

 الى لون البشرة.
ً

وأيضًا مراعاة

الدانتيلالدانتيل
ملكاتملكات

تصميم - سيف العبيدي 



املقادير:

باذنجانة  مع  مفروم  لحم  كيلو  نصف 

كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات، وبصلة 

متوسطة الحجم مفرومة، مع فصي ثوم 

وملعقتي زيت، إضافة الى نصف ملعقة 

وكركم  كاري  ملعقة  مع  بهارات  سبع 

وفلفل أسود)حسب الرغبة(.

طريقة التحضير :

حّمري الباذنجان بالزيت الى أن ُيصبح 

الزيت  من  نشفيه  بعدها  ذهبيًا،  لونه 

قدر  في  الزيت  سخني  ثم  بمناديل، 

البصل  له  وأضيفي  متوسطة  نار  على 

وقلبيه حتى يذبل، بعدها أضيفي اللحم 

والثوم وامللح والفلفل األسود والبهارات 

بي 
ّ
وقل الحار  والفلفل  والكركم  والكاري 

بعدها  اللحم،  لون  يتغير  حتى  جيدًا 

غطي القدر واتركيه على نار هادئة ملدة 

25 دقيقة، وبعدما ينضج اللحم أضيفي 

نار  على  واتركيه  وقلبيه  الباذنجان 

للعائلة..  وقدميه  دقائق  لخمس  هادئة 

بألف عافية.

تبسي باذنجان باللحم 
المفروم

متبــّل بالفلفل والكاري والثوم

عصير

المثلج
األناناساألناناس

االكل الطّيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية تحتاجها االسرة ويجب ان 
فرة اهلنا لضمان دوام الصحة واملذاق.. ال تخلو منها سُّ

املقادير

كوبان من قطع األناناس مع كوب من املاء البارد، 

وأيضًا كوب من اللنب، مع إضافة ملعقة صغيرة من 

السكر وأربعة مكعبات من الثلج. 

طريقة التحضير:
اخـــلطي املاء واللنب وقــطع 

األنانــــــــاس والسكر والثلج 

ط وامزجــــــــيها 
ّ
في الخــــــال

جيدًا.. وقـــــــدميه كعصير لذيذ.

تفاحة على الريق
صباحًا، بعد كأس من املاء، جربي تناول تفاحة 

على الريق، إذ ستلعب دورًا رئيسًا في تنقية 

جسمك من السموم وتزودك بطاقة كبيرة، ألنها 

تحتوي على سكر الفركتوز الطبيعي الذي يعد 

مصدرًا مهمًا في نشاط الجسم، كما يمكن تناولها 

في فترة ما قبل الغداء وفي املساء كوجبة خفيفة.
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ميساء فاضل
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فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 

تحليل  في  الخوض  السهل  من  ليس 

خريطته  تأملت  فقد  العندليب،  شخصية 

الفلكية والرقمية منذ سنوات، وكنت أحاكي 

نفسي كيف استطاع هذا املخلوق أن يعيش 

معجبني  من  يحيطه  ما  رغم  الصعاب  هذه 

لكني  أجله،  من  للموت  مستعدين  ومحبني 

اكتشفت أخيرًا أن إسعاد الناس كان هدف 

املحبة.  هذه  كل  على  حصل  لذا  العندليب، 

منحنا  لكنه  مبكرًا،  العندليب  رحل  لقد 

تناقلته  الذي  العطاء  من  السنني  عشرات 

األجيال. 

في21حزيران  حافظ  الحليم  عبد  ولد 

كانت  وقد   ،1929

أنه  أي   ،)3-5-3( هي  الرقمية  خريطته 

كان: مفعمًا باسمًا فضوليًا مشاكسًا عاطفيًا 

عفويًا  متسرعًا  ذكيًا  واعيًا  مدركًا  حسيًا 

زاهدًا  كريمًا  قويًا  محبوبًا  صريحًا  شغوفًا 

خالقًا.   
ً
سهال بسيطًا  الحياة،  شكليات  في 

كثير  في  مسيطرًا   )21( امليالد  يوم  كان 

من تفاصيل حياته، إذ لم يترك له وقتًا ولو 

قصيرًا للراحة، كان يحس أن أيامه قصيرة 

وليس لديه وقت كي يضيعه، كان يستشرف 

هذا  وجود  إن  حدسه.  قوة  نتيجة  حياته 

شيء  كل  أعطاه  حياته  في   )21( الرقم 

واألصدقاء  واالبتسامة  الجاذبية  جميل: 

وجمال الروح، يتحرك في كل اتجاه، مريح 

ألنظار اآلخرين.

إال  له  يترك  لم  ذلك  مقابل  في   

بسبب  عليه  كبيرًا  صحيًا  ضغطًا 

كثرة التحرك، فقد كان ال يعرف 

الهدوء, كثير األفكار, والعاطفة, 

واألصدقاء،  والسفر, 

البلد,  وهموم  والجماهير, 

والفقراء. كان يعطي كل 

كان  ألنه  نفسه  ينسى  وكان  لآلخرين  شيء 

أما  إال إلسعاد اآلخرين.  لم يخلق  أنه  يفكر 

فسوف   )5( اآلخر  الرقم  إلى  انتقلنا  إذا 

وسرعة  والقلق  التوتر  من  عانى  كم  نجد 

االنفعال واالندماج مع اللحظة كي يتوج هذا 

الجهد والصوت الرائع ملتعتنا حتى الصباح. 

مقابل ذلك كان يخسر طاقته، إذ كان يفني 

وقته  بضيق  يشعر  ألنه  اإلضافية  طاقته 

الرقم  هذا  يتجانس  عندما  ذكرت-.  -كما 

االنفعاالت  من  ثورة  تبدأ   )3( الرقم  مع 

قلبه  صوب  كالبركان  املتدفقة  والشحنات 

الصغير.

بطريقة  حواسه  يحرك  املؤثر  املشهد  كان   

لم  صحته،  يستنزف  غير نمطية، ما جعله 

يكن قويًا بما فيه الكفاية ليصمد بوجه هذه 

الشحنات اللعينة كي يبقى عمرًا أطول، كان 

حياته،  من  املشرق  الجانب  يرينا  أن  يريد 

التي  للسكينة  للسالم،  للحب،  يجرنا  وأن 

يفتقدها. خريطته الرقمية بقدر ما أعطته 

التفاعل،  مستوى  في  كبيرة  إمكانيات  من 

الرقم  وجود  فمع  تريد،  ما  منه  أخذت 

املذكورة  الصفات  كل  تركزت   )3( الثالث 

مضاعفة فأصبح أكثر تأثرًا.

املسرح  خشبة  على  العندليب  نرى  حينما   

مالئكيًا  كائنًا  نسمع  فكأننا  يؤدي،  وهو 

الصوت  يأتينا  فيما  فقط،  شفتاه  تتحرك 

للعندليب  الرقمية  الخريطة  مكان.  كل  من 

كانت صعبة، فيها مرونة كبيرة لم يستطع 

الخريطة  مع  تعاكست  ألنها  مجاراتها، 

الجزء  في  عنها  سنتحدث  التي  الفلكية 

بعضًا  أوصلت  قد  أكون  أن  أتمنى  الثاني. 

قلبًا وجسدًا  التي ظلت تسكن  الحقيقة  من 

وضميرًا وتجسدت في روح عندليبنا.        

العندليب عبد الحليم حافظ
من رؤية رقمية

باحث فلكي

علي البكري

وهللا اعلموهللا اعلم

الجوزاء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

ترغبون  ملا  الداعمة  العوامل  من  الحظ 

نحو  التغييرات  فرص  حيث  به،  القيام 

االجتماعي  مركزيكم  وتدعيم  األحسن 

واملالي مع شعور مطمئن نحو أفق جيد، أما 

من  الكثير  فهناك  العاطفي  الصعيد  على 

التحسن والتغير اإليجابي. 

على  للحصول  أو  له  واإلعداد  السفر 

ملوضوع  أوراقكم  تقديم  أو  تأشيرة 

دراسية  منحة  على  للحصول  أو  هجرة 

السياحية  املكاتب  مجال  في  للعمل  أو 

املكاتب  مجال  أو  الطيران  مكاتب  أو 

الدبلوماسية.

وقت جيد عليكم املحاولة فيه لتحسني 

في  وتراجعت  ارتبكت  التي  أعمالكم 

في  ينجح  بعضكم  املفاصل.  بعض 

هذا  خالل  جديدة  أعمال  إلى  الدخول 

وفرصة  جديد  عمل  مشروع  الوقت. 

أيضًا للبدء بدورة عالج.

في   
ً
أمال قرارات  نتخذ  أن   نستطيع 

مشاكلنا  لبعض  حلول   الى  الوصول 

توازننا  نستعيد  الوقت  هذا  في  املتعثرة. 

من  نقترب  وبدأنا  والجسدي  النفسي 

عن  يبعدنا  جديد  وضع  في  الدخول 

املتاعب والضغوطات.

وقد  حادة  أمزجتكم  وتبدو  تنشدون 

التي  العائلة  أوضاع  بمتابعة  تنشغلون 

أيضا  والصداع،  القلق  لكم  تسبب  قد 

غير  بمصاريف  بعضكم   يفاجأ  قد 

متوقعة ما يسبب تراجعًا في ميزانيتكم 

غير املستقرة

متاعب يشترك فيها الشريك والعائلة، وقد 

في  كثيرًا  يساعد  ال  مزاج  في  أنكم  تجدون 

بإنجاز  االكتفاء  عليكم  متطلباتكم.  إنجاز 

اآلخرين  متعلقات  وترك  املهمة  األمور 

العاطفي  الجانب  في  أما  آخر،  وقت  الى 

إعادة  أو  زواج  إلتمام  فرصة  فستجدون 

مستوى العالقة إلى وضع أفضل.  

تحاولون إدراك فرصة لسفر قريب أو متابعة 

هذا  في  اختبار،  الجتياز  أو  دراسي  موضوع 

لغة  تعلم  دورة  تدخلوا  أن  تستطيعون  الوقت 

أجواؤكم  قيادة.   رخصة  على  الحصول  أو 

يرغب  من  التحسن،  من  حالة  في  النفسية 

في إجراء تغييرات على صعيد العمل والبيت 

يستطيع ذلك.

هذا  في  واإلرهاق.  بالتعب  يشعركم  وقتكم 

الوقت قد يطلب منكم تأدية أعمال إضافية، 

وبمرور الوقت تجدون أنكم في حاجة ألخذ 

أعمالكم  تأجيل  حاولوا  الراحة.  من  قسط 

الى وقت أفضل، مع تجنب الدخول في جدل 

مع اآلخرين.

العمل،  أحوال  على  منكم  الكثير  يركز 

وظيفي  مركز  على  يحصل  من  منكم 

جديد. تستطيعون أن تجدوا السبل الكفيلة 

ترفع  وتعديالت  تغييرات  على  لحصولكم 

عليكم  آخر  جانب  من  أعمالكم.  قيمة  من 

تحمل الضغوط النفسية.

التي  والظروف  اإليجابية  التحوالت 

منها  االستفادة  عليكم  بكم  تحيط 

هوامش  في  وقتكم  إضاعة  وعدم 

للتغييرات  االستعداد  عليكم  األمور، 

عدم  دائرة  من  والخروج  اإليجابية 

االستقرار املالي بتدبير أكثر.

تلوح  التي  الفرص  إضاعة  عدم  عليكم 

املقبلة.  واأليام  الوقت  هذا  خالل  أمامكم 

والزواج  االرتباط  فرص  أهم  أمام  انتم 

التي  الظروف  مع  رغباتكم  توافقت  ما  إذا 

الوقت  من  مزيد  أخذ  عليكم  بكم.  تحيط 

للتفكير إذا ما رغبتم بتغيير أعمالكم. 

وعدم  واقعي  بشكل  وضعكم  تقدير  عليكم  

الذي  الوقت  حولكم.  يدور  ما  إهمال 

عملكم  طريقة  ملراجعة  يدعوكم  به  تمرون 

باالزدياد.  اآلخذة  املالية  ومصروفاتكم 

مع  مشترك  عمل  عليه  يعرض  بعضكم 

اآلخرين وهي فرصة لتجربة هذا النوع من 

العمل وإن كان لفترة مؤقتة. 
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وحل وحلمشكلة  مشكلة 

الحل

المشكلة

خطيبي يصغرني بعشرين خطيبي يصغرني بعشرين 
عامًا.. هل أتزوجه؟عامًا.. هل أتزوجه؟

أجابت الدكتورة في العلوم النفسية شيماء العباسي عن 

بالزواج،  األمر  يتعلق  "حينما  بالقول:  ش  السيدة  رسالة 

فإن فارق العمر ليس مجرد رقم، على الرغم من أن قرار 

إال  وحدهما؛  االرتباط  طرفي  قبول  يخص  شأن  الزواج 

أن للتقاليد دورًا أساسيًا يتحكم في كثير من الزيجات، 

والسيما حينما يتعلق األمر بالفارق العمري بني الزوجني.

 سيدتي الفاضلة، إن للزواج من املرأة األكبر سنًا -كما 

نصب  تضعيها  أن  البد  سلبيات  الحالي-  وضعك  في 

تجلب  قد  التي  الخطوة  هذه  على  األقدام  قبل  عينيك 

رجل  من  زواجك  أن  إذ  عقباها،  تحمد  ال  مشكالت  لك 

أصغر منك سنًا في هذا الوقت، وفي مجتمعنا الحاضر، 

اجتماعيًا  صائب  غير  يكون  ووضعك،  ظرفك  مثل  وفي 

وبهذا  سنًا  منه  أكبر  المرأة  الرجل  اختيار  ألن  ونفسيًا، 

أمومي،  عاطفي  حرمان   نتيجة  يكون  الكبير  الفارق 

بمعنى أنه يبحث عن صورة األم واهتمامها ورعايتها من 

خالل هذا الزواج، أو أنه قد يكون تدلل كثيرًا في طفولته 

اهتمام  خالل  من  الدالل  هذا  له  تقدم  عمن  ويبحث 

الالوعي  في  يحمل  وقد  األم  رعاية  عن  بديلة  ورعاية 

اآلخر  الطرف  على  االتكال  عبر  املسؤولية  من  هروبًا 

احتياجات  أن  إلى  اإلشارة  من  البد  وهنا  )الزوجة(، 

 ،
ً
الناس تختلف، فمنهم من تكون حاجته اقتصادية مثال

ولديه طمع وجشع كونك تملكني بيتًا ملكًا وراتبًا تقاعديًا 

فتكونني فرصة سهلة ال تعوض وال تتكرر له.

أما أنك ذكرِت في رسالتك أنه أحبك، فلتعلمي أن الحب 

واإلعجاب  االنبهار  مرحلة  أوالها  مراحل،  بثالث  يمر 

وثانيًا  كالمه،  او  بحركاته  او  بأسلوبه  إما  فرد،  بشكل 

والعيوب  اإليجابية(،  )الصفات  املزايا  اكتشاف  مرحلة 

)الصفات السلبية(، وهنا البد من اإلشارة إلى أنه من 

خالل  االرتباط  يكون  أن  املجدي  غير  ومن  املفضل  غير 

وأنت  االنبهار  مرحلة  إطالة  أن  كما  األوليني،  املرحلتني 

في هذه املرحلة سيدتي، من خالل كالمك الذي ورد في 

رؤية  عدم  إلى  الفرد  يدفع  جدًا  سلبي  أمر  هو  رسالتك، 

اآلخر بحياد وموضوعية، أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة 

التقبل والتكيف، وهي مرحلة يقرر فيها الفرد ما إذا كان 

باملزايا، فبعد املرحلة  العيوب واالستمتاع  يستطيع تقبل 

الذي  االرتباط  قرار  إلى  يصل  أن  للفرد  يمكن  الثالثة 

ستفقدين  ألنك  عليه،  اإلقدام  في  أشجعك  أن  يمكن  ال 

واحترام  ثقة  وتفقدين   ،
ً
أوال لنفسك  واحترامك  ثقتك 

املادية  الخسائر  الى  باإلضافة  ثانيًا،  وأحفادك  أبنائك 

واملعارف  األقارب  ونظرة  ستفقدينها،  التي  واملعنوية 

واألصدقاء والجيران لك، باإلضافة إلى التنازالت التي 

ستقدمينها للزوج في سبيل أن يبقى معك. 

لبنات  وأم  ناضجة  امرأة  أنت  الفاضلة..  سيدتي  أخيرًا   

وأوالد يفتخرون بك أمام أزواجهم وزوجاتهم، تأتني في 

هذه  لتمحي  العمر  وبهذا  املطاف  نهاية 

صورة  وتكوني  عنك  املشرفة  الصورة 

أخرى.

فعليك  الفراغ  بوقت  تحججك  اما   

استثمار كل دقيقة من عمرك باإلحسان 

الله  الى  والتقرب  التطوعي  والعمل 

دور  الى  والذهاب  الخيرية  باألعمال 

أنك  لتعلمي  األيتام  دور  والى  املسنني 

عليك   
َّ

من الذي  الله  من  وخير  نعمة  في 

ألقرب  الحاجه  وعدم  والعافية  بالصحة 

وراتب  بمسكن  وأكرمك  لك  الناس 

تقاعدي لتكوني ملكة زمانك.

(، لعلها تجد ما يساعدها في 
ً
بعثت السيدة ش. ق بمشكلتها الى صفحة )أريد حال

تجاوز أزمتها التي تعيشها في الوقت الحاضر، وهي في منتصف الستني من عمرها، 

وتسعى الى أن تعيش حياة زوجية سعيدة بعد أن توفي زوجها قبل أكثر من عشرين 

يصغرها  رجل  إلى  "تعرفت  إنها  مشكلتها  تفاصيل  ثنايا  في  ش  السيدة  تقول  عامًا. 

بعشرين عامًا عن طريق الفيسبوك منذ زمن ليس ببعيد، وتوطدت العالقة بينهما 

وصارت أشبه باإلدمان اليومي عبر املراسالت واملكاملات الصوتية، وكان يسحرني 

برقة كالمه وعذوبة صوته، بعدها تطورت مكاملاتنا الى اتصاالت فيديوية مستمرة 

 صار قصيرًا جدًا." 
ً
لساعات طوال من الليل، ذلك الليل الذي كنت أشعر به طويال

وتضيف: "أنا امرأة وحيدة بعد أن تزوجت بناتي وكذلك أوالدي وتركوني أعيش في 

البيت القديم مع  ذكرياتي وراتبي التقاعدي، فقد بنى كل فرد من األبناء حياة أسرية 

مستقلة، خنقتني وحشة البيت وأخذ الفراغ  يحيطني من كل جانب على الرغم من 

ومتابعة  باملطالعة  عليه  والقضاء  الفراغ  مللء  البيت  في   
ً
أشغاال أبتكر  ما  دائمًا  أني 

األفالم واملسلسالت على القنوات الفضائية، لذا كانت هذه العالقة مفتاحًا للخروج 

العالم االفتراضي، لكنه تحول الى عالم حقيقي، والسيما بعد  من هذه العزلة الى 

أن عرض علي الزواج، وقد تأكدت من صدق نواياه، ال أنكر أني أحببت هذا اإلنسان 

وأريد أن أقضي بقية حياتي معه، لكني أعرف مسبقًا اعتراضات األوالد والبنات، 

ال  أفعل،  ماذا  أدري  ال  الناس،  كالم  وكذلك  وأزواجهم  زوجاتهم  أمام  وموقفهم 

على  وسيطر  داخلي  الى  تغلغل  الذي  الحب  هذا  تجاهل  أو  نسيان  أو  إنكار  أستطيع 

مشاعري، وال أستطيع أن أترك أسرتي علكة في أفواه الناس تسخر من فعلة أمهم 

في آخر العمر كما يقولون، أفتوني النصيحة جزاكم الله خيرًا في الدنيا واآلخرة. "

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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ــمــيــزان ــزانفـــي ال ــمــي فـــي ال

الميزان
بين الحب واالستغالل!

رجاء خضير

في

املادية  الناحيتني  من  عائلتينا  بني  الفوارق  من  بالرغم   

واالجتماعية إال أنني استطعت إقناع أهلي بهذه الزيجة، وافقوا 

ألنني وحيدهم، فكل طلباتي كانت ُمجابة من قبلهم.

فرح أهلها بنا عند زيارتنا لهم لنطلب يد ابنتهم )حبيبتي(، 

التفاصيل،  كل  على  الطرفان  وافق  األولى  الزيارة  ومن 

عد لزواجنا 
ُ
وبذلك أصبحنا أسعد حبيبني في الدنيا، وبدأنا ن

من  ذلك  على  يترتب  وما  العسل  وشهر  الفرح  مستلزمات 

تحضيرات. في هذه األثناء صدر أمر تعييني في إحدى الدوائر 

فكانت  هي  أما  قسمي،  على  األول  املتفوق  كنت  ألنني  املهمة، 

التعيني، وهنا فوجئت حينما طلبت مني تأجيل الزواج  تنتظر 

الى حني تعيينها.

حاولت إقناعها بالعدول عن شرطها دون جدوى، ما اضطرني 

ذلك  وتحقق  لتعيينها  متنفذة  جماعة  عند  لها  أتوسط  أن  الى 

، وتزوجنا.
ً
فعال

أصبح زواجنا يضرب به املثل. 

ال  ألننا  البيت،  لنا  ليتركا  الخارج  الى  ووالدتي  والدي  سافر 

نستطيع قضاء شهر العسل في الخارج بسبب عملنا الجديد.

عشنا -أنا وهي- سعداء بحياتنا الجديدة، وكانت تعبر عن ذلك 

بقولها "هل توجد فتاة أسعد مني؟" 

تحزن  كانت  أنها  والحظت  دائم،  بشكل  يزورونها  أهلها  كان 

 املوضوع 
ُ

بعد خروجهم وتبقى صامتة برهة من الزمن، فّسرت

على أنها متعلقة بهم جدًا، هذا كل ما في األمر. ولكن مع األيام 

 مبكرًا، وحينما 
ُ

اكتشفت غير ذلك، ففي إحدى األمسيات عدت

فتحت الباب تناهى الى سمعي أن أمها وشقيقها يتحدثان معها 

بشكل قاٍس، وهي ترد عليهما بقسوة أكبر، لكنني لم أفهم ما 

هو املوضوع. 

مشروعًا  أفتح  أن  مني  يريدون  أهلها  بأن  صارحتني  لكنها 

تعود  جميعها  الثروة  أن  جيدًا  تعرفني  أنت  لها:   
ُ

قلت البنهم، 

لوالدي، وليس من املعقول أن اطلب منه مبلغًا كبيرًا لشقيقك، 

فماذا سيقول عنا؟

أجابت: وملاذا تتردد بطلب ذلك من والدك، باألخير أنت املالك 

الوحيد لكل ثروته!

طلب  على  موافقة  أنها  يعني  فهذا  معي،  لغتها  من  وفوجئت 

أهلها.

لم أناقشها، بعد ذلك عدنا الى البيت ولم أفتح معها املوضوع 

بدأت  أالحظها  ال   
ُ

كنت التي  األمور  بعض  لكن  أعشقها،  ألنني 

 كانت تطلب مني املال مع أنها موظفة براتب 
ً
تتوضح لي، فمثال

جيد، وبدأت أشياء كثيرة تختفي من البيت بحجة أنها قديمة 

ولم تعد صالحة لهذا الزمن.

كانت  البيت  صالة  من  ثمينة  لوحة  اختفت  األيام  أحد  في 

لعامل  "أعطيتها  فقالت  وسألتها،   
ُ

استغربت جدًا،  تحبها  أمي 

النظافة  عامل  طرق  يكشفها  أن  يريد  الله  وألن  النفايات"، 

وسوف  يعيدها  أن  بإمكانِه  أن  وهل  اللوحة  عن  فسألته  الباب 

أعطيه ما يريد، استغرب وسألني هو "عن أية لوحة تتحدث، أنا 

لوحة"، وكانت هي تسمع، وحينما دخلت صرخت  أية  لم آخذ 

وقالت "أنت اذن تشك بي؟"

أنها لوحة أمي املفضلة وهي تساوي املاليني، لم  بها   
ُ

صرخت

تتركني أكمل، إذ بكت ودخلت الغرفة.

من يومها ساورني الشك بشقيقها، لذا بدأت أتغيب عن البيت 

وصدق  بعيد،  من  البيت  أراقب  كنت  لكني  وأخرى،  بحجة 

ويحمالن  غيابي  في  يأتيان  وأمها  شقيقها  كان  فقد  حدسي، 

األشياء الثمينة من البيت.

ومن يومها رسمت خطة لإليقاع بهم جميعًا، لكن القدر كان في 

صالحهم، إذ مرضت أمي وطلبتني للذهاب إليها كي أراها.

في غضون أيام انتقلت أمي الى رحمة الله، وكانت وصيتها أن 

تدفن في العراق، وُعدنا ونفذنا وصيتها وُدفنت حيث أرادت.

أمي،  لفراق  التأثر  او  العميق،  الحزن  زوجتي  وجه  على  أر  لم 

ولم يفارقنا أهلها طوال فترة الحداد.

استغرب والدي من األمر وسألني عدة أسئلة أولها "أين لوحة 

أمك املفضلة؟" وأين وأين؟؟

أنا  يتركونا  أن  في  زوجتي  أهل  أستأذن  أن  مني  طلب  وهنا 

من  الخروج  منهم  أطلب  أن  )يعني  بمفردنا  وزوجتي  ووالدي 

بيتنا( ملناقشة أمور مهمة.

منهم،  والدي  يتوقعه  لم  جارح  بكالم  وبدأوا  غضبًا  اشتاطوا 

ر أخته باملشروع.
ّ
والسيما شقيقها الجاهل وهو يتوعد ويذك

وهنا سألها والدي: "عن أي مشروع يتحدث شقيقك يا ابنتي؟"

أجابت وبجرأة أقرب الى الوقاحة: "عمي شقيقي طلب مني أن 

تفتحوا له مشروعًا يرتزق منه." ثم سكتت بعد أن صرخ والدي 

بها أن تسكت واال سيطردها من البيت!

فما كان منها إال أن طلبت مني أن أوصلها الى بيت أهلها وأنها 

ستعود حني تنفيذ طلب شقيقها!

توسلت بها أن تبقى في البيت، لكنها رفضت إال أن ينفذ طلبها.

وحينما  الباب،  عند  جميعًا  ألجدهم  أهلها  بيت  الى  أوصلتها 

حراك،  بال  تتفرج  هي  فيما  وشتمًا،  ضربًا  علّي  انهالوا  رأوني 

ادافع  أن  علّي  كان  لذا  بالضرب،  سيارتي  من  أخرجوني  إذ 

عن نفسي، وهنا تجمع الجيران واملارة لفض هذا االشتباك، 

حديديًا  قضيبًا   
ً
حامال نحوي  السارق   شقيقها  تقدم  وقتها 

وجهه الى رأسي، لكني ابتعدت عنه ليصيبني في جانب رأسي 

الرصيف  حافة  على  وقع  منه،  ألتخلص  بقوة  دفعته  أن  بعد 

وسقط القضيب الى جانبه، لم يفق الشقيق وبدأ الحاضرون 

بالصراخ عليه أن ينهض دون جدوى، وفورًا حضرت الشرطة 

وإنما  الضرب  بسبب  ليس  الحياة،  فارق  بأنه  جميعًا  وفوجئنا 

بسبب تعاطيه كمية كبيرة من املخدرات بعد تحليل دمه.

عني  وأفرجت  شفائي،  لحني  أيامًا  املستشفى  في  رقدت 

ذلك  في  لرغبتها  زوجتي   
ُ

وطلقت مذنبًا،   
ُ

لست ألنني  املحكمة 

ألبدأ  فترة  بعد  عدت  ثم  والدي،  مع   
ُ

وسافرت أيضًا،  ورغبتي 

حياة جديدة ملؤها الحب واالحترام بعيدًا عن االستغالل.  

في أحد األيام اختفت لوحة ثمينة 
من صالة البيت كانت أمي تحبها جداً، 

استغربُت وسألتها، فقالت "أعطيتها 
لعامل النفايات"!

جاءني الشاب )ع( ليروي حكاية حّبه الذي 
ال يضاهيه إال الحب في ذلك الزمن الجميل. 

قال )ع(: تعرفت إليها في الجامعة، حيث 
كنا ندرس في نفس القسم وتخرجنا معًا، 
وطوال سنوات الدراسة كانت تبوح بحبها 

لي، وكذلك أنا، واتفقنا أن نكمل حياتنا 
معًا بعد التخرج.
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

فنانة  الصورة  1-صاحبة 

عراقية.

2- للنهي، هرَب، مهرب.

املعدة،  خلف  الغدد  3-من 

خصم)م(.

مدينة  صياح،  4-نصف 

املانية)م(.

5- لقب عبد الرحمن الداخل.

6- والية امريكية.

7- العب كرة قدم روسي.

8- متشابهة.

9- علم مؤنث)م(.

في  العراقية  اآلثار  من   -10

سامراء.

1- محافظة عراقية.

2- ملحن ومؤلف موسيقي عاملي.

3- اليسمعون.

4- من القارات، موصولة. 

5- عكس علني، سرير)مبعثرة(.

6- بلدة من محافظة نينوى، لالستفهام.

7- البارحة، كرار)مبعثرة(.

ناقص  النمسا  عاصمة  متشابهة،   -8

الحرف االخير)م(، حرف عطف.

9- سد في املوصل، موسيقي عاملي.

10- خطيئة، عاصمة البحرين.

ال تدفن رأسها..!

تقال  التي  ماكو"،  "شكو  كلمة  أن  تعلم  هل 

أو  األصدقاء  من  اثنان  يلتقي  عندما 

واألحداث  األخبار  آخر  ملعرفة  املعارف 

مأخوذة  كلمة  باألصل  هي  والتطورات، 

تعني  التي  "أكاماكو"،  األكدية  اللغة  من 

إذ  موجود"،  "الحي  أو  موجود"  "الرب  أن 

كانت تستخدم كإحدى عبارات التحية بني 

سكان العراق في الحضارات القديمة.

النعام  طائر  أنثى  بيض  أن  يقال 

إذ  الحيوانات،  بقية  بيض  من  أكبر 

 !
ً
أنها تكفي إلطعام اثني عشر رجال

 
ّ

واالعتقاد السائد في األذهان بأن

الرمال  في  رأسها  تدفن  النعامة 

مجرد  هو  للخطر  تعرضها  عند 

ألنها  خيالي،  أسطوري  اعتقاد 

ستموت مختنقة إذا دفنت رأسها في 

تستخدم  أنها  هي  والحقيقة  الرمال، 

منقارها في تفتيت باطن األرض لحفظ 

النباتات  من  لتأكل  وأيضًا  وتقليبها،  بيوضها 

املوجودة في باطن األرض.

فكرة  أن  العروسة  عزيزتي  تعلمني  هل 

زفافِك  يوم  تحملينها  التي  الورد"  "مسكة 

من  مجموعة  عن  عبارة  قديمًا  كانت 

الى  تحولت  الوقت  مع  لكنها  الثوم؟  رؤوس 

الى  الفكرة  أصل  ويعود  زهور.  مجموعة 

بأن  يعتقدون  الذين  القدماء  اليونانيني 

العروسني  ستمنح  الثوم  رؤوس  باقة  فكرة 

تبعد سوء الحظ  والعافية، وسوف  الصحة 

تعتقده  ما  بحسب  املرأة،  عن  والطالع 

كانت  إذ  القديمة،  اإلغريقية  الحضارة 

لكن  منسق،  بشكل  الورود  باقات  تنظم 

في  األبرز  وهي  تعلوها  كانت  الثوم  رؤوس 

العادة  تلك  انتشرت  بعدها  آنذاك،  الباقة 

بأن  مهمًا  تقليدًا  واعتبرت  البرازيل  في 

املرأة  عن  السيئ  الحظ  تبعد  الورد  باقة 

بشكل خاص، ولهذا ترميها العروس بشكل 

تلتقطها  فمن  النساء،  باتجاه  عشوائي 

سيحالفها الحظ باختيار الرجل املناسب.

البقعة  هو  روما  في  سابو  جبل 

الجغرافية التي يشير إليها التاريخ في 

فبينما  مرة،  ألول  الصابون  اكتشاف 

يغسلن  النساء  من  مجموعة  كانت 

مليئًا  كان  الذي  البحر  في  مالبسهن 

كانوا  الناس  ألن  الحيوانات،  بدهون 

آنذاك يرمون أضحياتهم فيه، وبسبب 

طينية،  دهنية  طبقة  تشكلت  ذلك 

فاتضح لهن أن املالبس تنظف بسرعة 

الدهن يزول عنها بسهولة، ومنذ  وأن 

الصابون،  الناس  عرف  الوقت  ذلك 

أما أول محاولة لصنعه فقد كانت من 

ِقَبل البابليني، التي اكتشفت من خالل 

أوعية الصابون التي يعود تاريخها إلى 

األوعية كانت  تلك  امليالد،  2800 قبل 

املاِء  مع  ممزوج  دهن  من  مصنوعة 

استخدامها  أن  علمًا  الخشب،  ورماد 

القطن  لغسل  األمر  بادئ  في  كان 

واملالبس، ال لتنظيف الجسم.

مسكة العروسة
مجموعة من رؤوس الثوم!

أصل
شكو ماكو!

قل: الشيء الذي ذكرته 
آنفًا، أو سالفًا، أو المذكور 
آنفًا؛ وال تقل: الشيء 
اآلنف الذكر. 

قلوال تقل :

أول صابونة 
في التاريخ

النعامة 
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

أول  سمعتها  جد،  عن  أبا  عراقية  السائد  بمعناها  املفردة 

مرة منتصف التسعينيات، وربما كانت شهادة ميالدها تعود 

لسنوات أسبق، ال أدري، وكنت أظن أول وهلة انها تعني باعة 

األقفاص، على وزن )سماجة( باعة السمك،و)عتاكة( باعة 

تطوع  حتى   ، وغيرها  الجاموس،  مربو  و)جماسة(  العتيق، 

أوالد الحالل لتصحيح فهمي للمفردة )عمليا(.. 

وضوح  أقصد  القفص..  وضوح  واضح  الشعبي  ومعناها 

من  االحتيال،  قفص  في  أحدهم  ايقاع  تعني  فهي  الشمس، 

وإجالسه  أمالكه،  أو  فليساته،  على  واالسحواذ  غشه  خالل 

على الحديدة، وكان التقفيص عند نشأته يمارس على نطاق 

توسع  ثم  البسيطة،  ومحتوياتها  املحفظة  اليتعدى  ضيق 

القفص وتوسعت تبعا له )مهنة( التقفيص.

مثل..)دير  مختلفة  واشتقاقات  عبارات  في  املفردة  تأتي 

بالك من القفاصة( وتقال للتحذير، )خوما قفصوا عليك( 

أكبر قفاص(  التقفيص، )مبني عليه  انتهاء فعل  بعد  وتقال 

تقال بصيغة الذم الذي يشبه املدح، )خوش تقفيصة( تقال 

عند تقاسم الغنيمة )مقفوص من كاعه( تقال عن الشخص 

ذو  إال  ينالها  ال  درجة  وهي  أولى(  درجة  )قفاص  املفلس، 

)قفٍص( عظيم. 

املعاني  قاموس  يعلمنا  كما  فصيحة  أصلها  في  واملفردة 

واملفعول  قافص،  فهو  قفصا،  يقفُص  قفَص  األنترنيتي، 

مقفوص، قفص الطائر، حبسه في قفص )بمعنى اصطاده(، 

أوجعه،  الرجل،  املرض  قفص   ، رجليه  ربط  الحيوان  قفص 

آمله، وجعله يندب حظه العاثر!

ولكم حق االختيار في التقفيص.. العامي أو الفصيح! 

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

ضد النظام
من  حصل  ما  لكم  أروي  أن  أيضًا  تستغربوا  وال 

خرق سافر للنظام، ال يليق بأحد، فما بالكم بمن 

لهم  هم محسوبني على الفن والثقافة واألدب، أوَّ

كاتب هذه السطور!

من  عائدين  املندالوي  علي  صديقي  مع  كنت 

أن  وعلينا  السعدون،  في  )الواسطي(  صالة 

نعبر إلى الرصيف اآلخر في الجهة املقابلة من 

بعيدة  كانت  املشاة  عبور  نقطة  لكن  الشارع، 

من  الشارع  قطع  العادة  في  امليسور  ومن   ،
ً
قليال

السلطة  كانت  فقد  األسبوع،  ذلك  لوال  مكان  أي 

فتستنفر  عام،  كل  للمرور  يتيمًا  أسبوعًا  تفرض 

املشاة  وعبور  السير  حركة  لضبط  املرور  رجال 

قاسية  عقوبات  وتفرض  والعربات،  واملركبات 

وقتها، بغرامة خمسة دنانير أو الحبس أليام ملن 

ال يستطيع الدفع.

شرطة  ماكو  بسرعة،  نعبر  "تعال  لعلي:  قلت 

مرور!" 

على  مني   
ً
ال

ُّ
وتعق انضباطًا  أكثر  فكان  علي  أما 

الدوام، فقال: "ال يمعود هسه يلزمونا ونتبهذل".

أنه   
ُ

أكدت  
ْ
إذ إصراري،  أمام  علي  يصمد  لم 

أسرعت  بل  يبدو،  كما  مرور  لشرطي  وجود  ال 

يتبعني،  أن  منه  وطلبت  بالعبور،  وسبقته 

عبرنا  وهكذا  مضض،  وعلى  مكرهًا  فاستجاب 

بسالم، وما إن صرنا على الرصيف اآلخر حتى 

قلت لعلي ضاحكًا:

عبرنا  صار،  ما  شي  كل  تخاف؟  ليش  "شفت؟ 

ومحد شافنا!"

تطبق  قوية  بقبضة  وإذا  جملتي  أنهي  أكد  ولم 

على عنقي، وقبضة أخرى على عنق علي، وسارا 

، وهما يبربران غضبًا من فعلتنا.
ً
معنا قليال

فقد  متوقعة،  غير  دراما  إلى  املوقف  انقلب  هنا 

املتطوعني-  -أو  الشرطة  رجال  من  عدد  كان 

ينتظرون أمثالنا ليقعوا في الشرك!

لم تسعفنا االعتذارات والرجاءات، بل كنا نساق 

سبقنا  وقد  قليلة،  مبعدة  على  واقفة  حافلة  نحو 

إلى ضيافتها عدد من أمثالنا!

ومن  املوقف،  هذا  من  الضحكات  وحاصرتنا 

منظر الضيوف املخالفني الذين يؤتى بهم وهم 

يتوسلون للفكاك بال فائدة، ولم تتحرك الحافلة 

تمامًا،  "قبطت"  أن  بعد  إال  الثمني  الصيد  بهذا 

أشكالنا  رئيس،  مرور  مركز  إلى  بنا  فتحركت 

األفندي  من  وجنسية،  لون  كل  من  طريفة، 

والعجوز، والشقاوة وشبه الشحاذ، ومن املصري 

فكنا  وعلي  أنا  أما  والباكستاني،  التونسي  إلى 

بحقيبة  وعلي  كتب،  معي  فأنا  رة"،  "السِّ نجوم 

فنان وبعض من عدة رسمه الخفيفة.

يحاسب  الذي  الضابط  أمام  )سرانا(  وصل 

إلى  فلوس  معه  ليس  من  يرسل  أو  املخالفني 

كان  فقد  علي،  وبـ  بي  فوجئ  لكنه  السجن، 

مستغربًا، ولم يتوقف عن القول بمرارة:

املرور؟  وتخالفون  واملزمار  بمجلتي  "تشتغلون 

خوش قدوة ألطفالنا! والله الزم أسويلكم غرامة 

مضاعفة"!

وكانت   ،
ً
خجال أمامه  وذبنا  محقًا،  الرجل  كان 

اعتذاراتنا باهتة أمام كوننا من العاملني في دار 

ثقافة األطفال.

دفع كل واحد منا خمسة دنانير مخالفة، وسط 

نظرات استغراب وعتب وسخرية ممن معنا في 

رة". "السِّ

خروجنا  بعد  جديد  من  انطلقت  ضحكاتنا  لكن 

من املركز بسبب كل ما جرى، وأخذ علي يلومني 

ما  كل  في  السبب  بأنني  ويتهمني  جديد،  من 

جرى، وأنه نبهني واعترض علي منذ البداية بال 

فائدة، وأنني على الدوام أوقعه في إحراجات.

فتتميمًا  زمالئنا،  حديث  كنا  التالي  اليوم  في 

لوحة  في  املخالفة  وصلي  بلصق  قمنا  للعقوبة 

بغرفة الرسامني، ولم نسلم من قفشات األعزاء 

البكري  ومنصور  محمد  بالسم  خاصة  جميعًا، 

وعبد الرحيم ياسر ومنى سعيد وعواطف الحلي 

وحنان شفيق ووووو.

أشعر  الحادثة  تلك  أتذكر  عندما  اآلن  إلى 

بالخجل، وأنه كان درسًا علمنا الكثير، ونحن في 

لكي  الدروس  الكثير من  الى  فيها  أوطان نحتاج 

نتعلم النظام.
بيان الصفدي

إن االلتزام بالنظام ليس 
وليد ساعة، لكنه مسألة 
د  تحتاج إلى تربية وتعوُّ

وقوانني رادعة، وال شك في 
أننا شعوب لم تغادر بداوتها 
تمامًا، ولم تدخل العصر إال 

ابات ضيقة ومخلعة، قد  من بوَّ
يتساوى فيها األمي واملثقف 

إلى حد كبير.
فال تفاجأ إن وجدت أحدنا 
يأكل بيده، أو يحاول انتزاع 
دور ليس له في الطابور، أو 
يحاول التقدم على آخرين 
أكثر منه أحقية وكفاءة في 

مجال من املجاالت.


