


A L S H A B A K A  A L I R A Q Y A

مجلة اسبوعية عامة نصف شهرية مؤقتا
تصدر عن شبكة اإلعالم العراقي

االعالن:
Adver@magazine.imn.iq

هواتف المجلة
التحـر ير : 07828070778
االعالنات: 07828070750

التـوز يع:  07809210536 

السنة السابعة عشرة
15 آب 2022

ي
اع

خز
ق 

واث
ير 

صو
ف ت

غال
ال

التصحيح اللغوي

كاظم ابراهـيم

المدير الفني 

يـــــاسر جمـــال

سكرتير التحر ير

طارق حليم االعرجي

رئيس التحر ير
سرمد عباس الحسيني

السنة السابعة عشرة العدد 
)409( 15 آب 2022

العراقيةالعراقية

الصين تدشن نظامآ ماليآ 
عالميآ جديدآ

منبر الحسين.. ترتيالت 
يرددها العشاق

د. نبيل  جاسم :د. نبيل  جاسم :

موسوعتنا  التاريخية  املصورةموسوعتنا  التاريخية  املصورة
هـي  األولـى  مـن  نوعهـا  فـي  الـعراقهـي  األولـى  مـن  نوعهـا  فـي  الـعراق

magazine.imn.iq

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 
ببغداد 895  لسنة 2006

34
46
50 زومبيات التيك توك أمست مشاهير العراق!!!

لماذا يحتفى بالشعر
دون السرد؟

التشابيه.. حين يتكامل التجسيد والشعور

07 صفحة

86

96كاريكاتير العدد

409

للمساهمة عبر االنترنيت:
editor@magazine.imn.iq اجب واربح اشتراكًا

مجانيًا في المجلة
لمدة شهر

صفحة 95

استصالح آبار في 
حقلي الزبير وغرب 

القرنة النفطيين 

08

18

نظام مالي عالمي
جديد تدشنه الصين

هويَّة حضارات العراق 
خالدة في متحف

النفائس

الر ياضة النسوية تسير 
عكس التيار

علي عباس الخفاجي 



الشبكة الشبكةفــي  فــي 

استصالح آبار في حقلي الزبير وغرب 
القرنة النفطيين 

البيطرة 
تجيز العمل بخمسة لقاحات 

مجلة الشبكة

طه حسين

مجلة الشبكة

متابعة مجلة الشبكة

مجلة الشبكة

قضائيتني  دعويني  النفط  وزارة  رفعت 

ضد شركتي غاز بروم الروسية ودانة غاز 

اإلماراتية لعدم امتثالهما لقرار املحكمة 

مشروعية  بعدم  القاضي  االتحادية 

كردستان،  في  والغاز  النفط  نشاط 

أمام  يحضرا  لم  الشركتني  ممثلي  لكن 

محكمة الكرخ التجارية. وتعد شركة غاز 

نفطية  شركات  ثالث  أكبر  إحدى  بروم 

في روسيا وتستثمر في أكثر من 15 دولة 

أربعة  في  تستثمر  أنها  إذ  العراق،  منها 

حقل  أحدها  العراق،  في  نفطية  حقول 

بدرة، والثالثة األخرى في كردستان، إذ 

 : حقول  في   2012 عام  منذ  تستثمر  أنها 

شاكال وحلبچة وكرميان. وتنتج غاز بروم 

مليون   2.2 بحدود  كردستان  نفط  من 

التي  الغاز  دانة  شركة  أما  سنويًا.  طن 

تستثمر في حقلي خور مور وجمجمال في 

كردستان منذ عام 2007 فهي أكبر منتج 

للغاز الطبيعي في كردستان إذ تنتج 452 

 15 عن   
ً
فضال الطبيعي  الغاز  من  مقمقًا 

ألف برميل من املكثفات وألف طن متري 

وتؤمن  املسال،  البترولي  الغاز  من  يوميًا 

شركة دانة الغاز املؤتلفة مع شركة الهالل 

اإلماراتية الوقود ألكثر من 80% من طاقة 

توليد الكهرباء في كردستان.

هدر  ومنع  استعادة  عن  النزاهة  هيئة  أعلنت 

أن  الى  أشارت  فيما  دينار،  التريليوني  قرابة 

العمل  تنفيذ  عن  تمتنع  املؤسسات  غالبية 

اإللكتروني.

في  الساعدي  عالء  الهيئة  رئيس  وقال 

خالل  الهيئة  بمقر  عقده  صحفي  مؤتمر 

"الهيئة  إن  السنوي،  نصف  تقريرها  إعالن 

الحالي  العام  من  األول  النصف  خالل  استطاعت 

 )1,773,380,063,273( هدر  ومنع  استعادة 

الخزينة  حساب  إلى  ة  العامَّ األموال  من  دينارًا 

ة"،  والوقائيَّ ة  الردعيَّ إجراءاتها  طريق  عن  ة  العامَّ

ت استعادته إلى  الفتًا الى أن "تلك املبالغ  تمثل ما تمَّ

أو  كشفتها،  التي  تلك  أو  العامة،  الخزينة  حساب 

ها، والتي   بردِّ
ٌ

ة األموال التي صدرت أحكاٌم قضائيَّ

منعت وأوقفت هدرها."

يملك  بما  النواب  مجلس  الى  نتطلع  "إننا  واضاف 

لجعل  التنفيذية  والسلطة  الرقابي  الجانب  من 

في  "الهيئة  أن  مبينًا  للفساد."  طاردة  بيئة  العراق 

عملها تعتمد على املهنية وتقدم تقريرها وال تتردد 

في ذكر األسماء متى ما كانت مخولة." 

الرشا  تتداول  املؤسسات  من  "الكثير  أن  وبني 

املواطن."  ثقة  تفقد  وبدأت  املعامالت،  وتعرقل 

تمتنع  الحكومية  املؤسسات  "غالبية  أن  الى  مشيرًا 

متعمدة من تنفيذ العمل اإللكتروني وتضع الحجج 

تهربًا من تطبيق هذه األنظمة."

وذكر الساعدي أن "القضايا الجزائية في النصف 

األول من العام الحالي شملت 280 وزيرًا ودرجات 

بدرجتهم."  هم  ومن  عامني  ومديرين  خاصة 

موضحًا أن "هؤالء توزعوا بواقع )39( وزيرًا ومن 

ة  هم بدرجتهم  و)241( من ذوي الدرجات الخاصَّ

ني ومن هم بدرجتهم." واملديرين العامِّ

من  األول  النصف  خالل  نظرت  "الهيئة  أن  وبنّي 

وإخبارات  بالغات   )34,209( في  الحالي  العام 

بالغــًا،   )8,877( بني  عت 
َّ

توز ة،  جزائيَّ وقضايا 

ـة." ـة جزائيَّ و)10,535( إخبارًا، و)14,797( قضيَّ

املالكات  أنجزت 

في  والهندسية  الفنية 

العراقية  الحفر  شركة 

آبار  خمسة  استصالح 

الزبير  حقلي  في  نفطية 

في  النفطيني  القرنة  وغرب 

محافظة البصرة. 

الشركة  عام  مدير  وقال    

في  ناصر  الكريم  عبد  باسم 

"املالكات  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  تصريح 

أنجزت  الشركة  في  والهندسية  الفنية 

الزبير  حقل  في  آبار  ثالث  استصالح 

باستخدام   ENi شركة  لصالح  النفطي 

بئرين  واستصالح  االستصالح،  أجهزة 

القرنة  غرب  حقل  في  أخريني  نفطيتني 

". Exxonmobil لصالح شركة

ضمن  جرى  العمل  إنجاز  أن  الى  مشيرًا 

وحسب  املحددة  التوقيتات 

البرامج املوضوعة. 

استصالح  عمليات  أن  العام  املدير  وبني 

النفطية  لآلبار  تجري  النفطية  اآلبار 

املنتجة  الطبقات  لتفعيل  سابقًا  املحفورة 

للنفط وتغيير مناطق اإلنتاج او اإلنتاج من 

طبقات عدة واستبدال املضخات القديمة 

والعاطلة بأخرى جديدة ذات كفاءة عالية 

لزيادة اإلنتاج في اآلبار.

املاضي-  -األسبوع  التجارة  وزارة  أكدت 

الصمون  وجبات  إيصال  في  استمرارها 

اليومية الى مدينة كربالء املقدسة إسهامًا 

اإلمام  استشهاد  ذكرى  إحياء  في  منها 

األطهار  بيته  وآل  السالم  عليه  الحسني 

للمدينة  الزائرين  املؤمنني  مسيرة  ودعم 

املقدسة.

لتصنيع  العامة  الشركة  عام  مدير  وقال 

لـ  تصريح  في  سلمان  داود  أثير  الحبوب 

"مجلة الشبكة" إن "الشركة وبإيعاز مباشر 

الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  قبل  من 

التجارة  وزير  والسيد  الكاظمي  مصطفى 

من  األولى  الوجبة  إيصال  من  تمكنت 

عشرين  من  أكثر  عددها  البالغ  الصمون 

محرم  شهر  خالل  يوميًا  صمونة  ألف 

الحرام، مشيرًا الى أن آلية توزيع الصمون 

الزيارة  مراسم  انتهاء  لحني  ستستمر 

األربعينية بعد منتصف شهر أيلول املقبل.

بالتعاون  التوزيع ستكون  وأضاف أن عملية 

التي  الحسينية  املواكب  هيئة  مع  والتنسيق 

شكل  وتنفيذ  تحديد  في  بدورها  ستتكفل 

التوزيع بني املواكب الحسينية لضمان  آلية 

وصولها الى أكبر عدد من تلك املواكب ومن 

خاللها الى جموع الزائرين.

خالل  من  تسعى  الوزارة  أن  سلمان   وتابع 

الحسينية  املواكب  دعم  الى  اإلجراء  هذا 

أبي  اإلمام  لزوار  الخدمات  أفضل  وتقديم 

عبد الله الحسني عليه السالم.

غاز بروم الروسية 
ودانة غاز 

اإلماراتية في 
مواجهة القضاء 

العراقي

20 ألف صمونة من التجارة لدعم 
المواكب الحسينية

املاضي-  -األسبوع  الزراعة  وزارة  الى  التابعة  البيطرة  دائرة  أجازت 

مطابقاتها  حققت  أن  بعد  جديدة  أدوية  وأربعة  لقاحات  بخمسة  العمل 

لشروط الفحص واملطابقة لتعليمات الفحوصات البايولوجية الفيزيائية 

والحقلية.

لـ  حديث  في  حمزة  حبيب  ثامر  الدكتور  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وأكد 

"مجلة الشبكة" أن "الدائرة منحت موافقتها بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة 

تسجيل األدوية واللقاحات البيطرية في الدائرة للنظر في إجازة وتسجيل 

تسجيل  ضوابط  حسب  بيطرية  ولقاحات  أدوية  تشمل  التي  املواد  تلك 

األدوية واللقاحات."

وأضاف أن "اإلجراء يأتي في سياق الخطة التي تعمل بها الدائرة لتطوير 

عملها وتقديم أفضل وأحدث املنتجات العاملية من لقاحات وأدوية بيطرية 

النزاهة تمنع هدر تريليوني 
دينار من األموال العامة
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هو نظام مشابه لصندوق النقد الدولي، 

بفرض  تدخله  عدم  في  يختلف  لكنه 

مثل  املقترضني،  على  سياسية  شروط 

اململوكة  املشروعات  خصخصة  فرض 

للدولة، أو رفع الدعم عن الفئات األكثر 

العمالت  لتعويم  التدخل  أو  احتياجًا، 

أو  السلع  بعض  أسعار  رفع  أو  املحلية، 

دولة  لكل  وتكون  مشروعات،  تصفية 

حرية التصرف في التمويل وفق دراسات 

تمديد  ويمكنها  االقتصادية،  الجدوى 

فترة السداد عند تعرضها ألي تعثر، مع 

الدولة  ترهق  ال  للغاية  منخفضة  فائدة 

املقترضة.

دوليًا  صندوقًا  تدشن  الصينية  الخطوة 

الذي  الدولي  النقد  لصندوق  منافسًا 

وعدد  املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن 

كبير  دور  له  وكان  األوروبية،  الدول  من 

للغاية في التأثير على النهج االقتصادي 

العالم،  دول  من  للعديد  والسياسي 

واملتهم بأنه أحد أهم أدوات الرأسمالية 

تعثر  استغلت  التي  )النيوليبرالية( 

العديد من الدول بفرض سياسات مالية 

واقتصادية أوقعتها في أسر الرأسمالية 

في  وأدخلتها  النبوليبرالية،  العاملية 

االقتصادية  األزمات  من  دوامات 

البنك  أن  يعني  ال  وهذا  واالجتماعية. 

الدولي الجديد بقيادة الصني هو جمعية 

أو  حدود  بال  القروض  تمنح  خيرية 

ضمانات أو أهداف تحقق للصني بعض 

بأكبر  تحظى  التي  فالصني  املكاسب، 

الفوائض املالية في العالم، بفضل ميزان 

 700 إلى  تصل  فوائض  يحقق  تجاري 

التجاري  والشريك  سنويًا،  دوالر  مليار 

ترجمة  تريد  دولة،   140 من  ألكثر  األول 

هدفني  تحقق  وأن  االقتصادية،  قوتها 

رئيسني: األول هو تدويل عملتها )اليوان( 

مصطفى السعيد

خطوة الصني بتأسيس بنك 
دولي ستكون لها تداعيات مؤثرة 
على النظام املالي العاملي، بالرغم 
من بدايتها التي تبدو متواضعة 
بتعاونها مع أربع دول هي 
إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة 
وتشيلي، باإلضافة إلى هونك 
كونك، ومساهمة كل منها برأسمال 
قدره 15 مليار يوان، تعادل نحو 
2,2مليار دوالر، لكنها ستكون 
مدعومة باحتياطيات صينية 
ضخمة وفق إعالن البنك املركزي 
الصيني، ما يتيح للمساهمني 
الحصول على قروض تفوق 
مساهمتها بكثير. 

نظـــام مالـــي عالمـــينظـــام مالـــي عالمـــي
جديد تدشنه الصينجديد تدشنه الصين
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تتفوق  بل  األمريكي،  الدوالر  لتنافس 

في  النجاح  عوامل  كل  لديها  ألن  عليه، 

السباق مع الدوالر، فاالقتصاد الصيني، 

الدولي  النقد  صندوق  لتقديرات  وفقًا 

اإلجمالي  ناتجها   ،2020 عام  الصادرة 

للعملة  الشرائية  للقوة  املستند  الحقيقي 

اإلجمالي  الناتج  على  يتفوق  الصينية، 

ألف  و800  ترليونات   3 بنحو  األمريكي 

سبق  الصيني  االقتصاد  أن  أي  دوالر، 

على  سنوات   8 منذ  األمريكي  منافسه 

األقل منذ هذا التاريخ. 

ويتمتع اليوان بغطاء ذهبي يضمنه البنك 

الدوالر  تخلى  بينما  الصيني،  املركزي 

الذهبي،  الغطاء  عن  عقود  خمسة  منذ 

لسوق  املرجعية  العملة  أنه  على  واعتمد 

في  املركزية  البنوك  من  ولكثير  النفط، 

الثقة  وتلك  بالثقة،  تتمتع  كعملة  العالم 

تعتمد على قوة االقتصاد األمريكي الذي 

يمثل  وكان  منفردًا،  املقدمة  يحتل  كان 

45% من الناتج العاملي، لكنه تراجع كثيرًا 

في العقدين األخيرين إلى أقل من %19، 

بينما كان الناتج اإلجمالي للصني ال يزيد 

عن 3،5% من الناتج العاملي عام 1997، 

ليرتفع بوتيرة عالية وسريعة، ويصل إلى 

الناتج  حاليا  ليتجاوز   ،2015 عام   %14

للقوة  وفقا   %4 بنحو  األمريكي  املحلي 

الدوالر  قيمة  تراجعت  كما  الشرائية، 

الشكوك  جعل  ما  رئيسة،  عمالت  أمام 

تحوم حول مستقبل الدوالر، وبدأ العديد 

من  احتياطياتها  بخفض  الدول  من 

عمالت  سلة  على  واالعتماد  الدوالر، 

في  والسيما  الذهب،  إلى  باإلضافة 

على  املتزايد  األمريكي  االعتماد  ظل 

طباعة كميات أكبر فأكبر لتغطية العجز 

واملقدر  التجاري،  امليزان  في  الهائل 

العام  هذا  دوالر  ترليون  من  يقترب  أن 

العام  من  األولى  األشهر  ملؤشرات  وفقًا 

املتحدة  الواليات  وأساءت  الحالي. 

العقوبات  فرض  في  باإلفراط  التصرف 

مكاسب  لتحقيق  كوسيلة  االقتصادية 

كبديل  وأحيانا  وسياسية،  اقتصادية 

هذا  نتيجة  وكانت  العسكرية،  للحرب 

الدوالر  تداول  حجم  تقلص  أن  اإلفراط 

الدول  من  مجموعة  وشرعت  عامليًا، 

األمريكي  الدوالر  عن  بعيدًا  بالتعامل 

بالتبادل السلعي أو عبر مسارات ال تمر 

عليها  تهيمن  التي  )سويفت(  بمنظومة 

واملتحكمة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

في تبادل الحواالت املالية بني الدول.

هكذا ستواجه الواليات املتحدة ضربات 

في  بها  تتحكم  أدوات  ثالث  أهم  في 

مكانة  وهي:  العاملي،  املالي  النظام 

وصندوق  سويفت،  ومنظومة  الدوالر، 

مالي  نظام  نشوء  مع  الدولي،  النقد 

القطبية  التعددية  يواكب  جديد  عاملي 

نشوب  مع  السيما  واقعًا،  أصبحت  التي 

الواليات  واعتقاد  األوكرانية،  الحرب 

االقتصاد  تدمير  أن  وحلفائها  املتحدة 

بعشرات  فإذا  املنال،  سهل  أمر  الروسي 

االقتصادية  الحرب  في  املشاركة  الدول 

وتعاني  األكبر  الثمن  تدفع  روسيا  على 

من معدالت تضخم متزايدة وال تستطيع 

وجاءت  اآلن،  حتى  عليها  السيطرة 

معالجتها برفع سعر الفائدة في البنوك 

إلى  بالركود  الغربي  االقتصاد  لتصيب 

جانب التضخم، ما فاقم مخاطر األزمة 

االقتصادية في الواليات املتحدة وأوروبا.

من  الكثير  تنضم  أن  املتوقع  من  أن  كما 

الجنوبية  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  بلدان 

دشنته  الذي  الدولي  الصندوق  إلى 

الحليف  روسيا،  إلى  باإلضافة  الصني، 

للصني،  واألمني  والسياسي  االقتصادي 

أقل  قروض  من  البلدان  تلك  وتستفيد 

 من صندوق النقد الدولي، 
ً
كلفة وتدخال

ستستفيد  تنضم  لن  التي  البلدان  وحتى 

من اضطرار جهات التمويل الغربية إلى 

البلدان  على  وضغطها  شروطها  خفض 

وسيصبح  للقروض،  احتياجًا  األكثر 

العالم أمام مشهد جديد فيه منظومات 

متعدد  عالم  في  تجارية  تعددية  مالية 

األقطاب تتراجع فيه هيمنة الرأسمالية 

النيوليبرالية.

من يدلني على كلمة 
أكثر تداوال في جوانب 

حياتنا املنوعة من كلمة 
)روتني(؟ فأينما نجيل 

الطرف نجدها حاضرة، 
وحضورها دالة إزعاج 
غالبًا مايصل الى حد 

اإليذاء!

نــــواعــــم

حسن العاني

الثالث  العالم  بلدان  معظم  أن  إلى  االجتماع  علماء  يذهب 

تعاني من مشكلة اجتماعية في طبيعة الحياة الزوجية، تتمثل  

أو  الزعل  أو  الهجر  أو  الطالق  أو  كاالنفصال  عدة  بمظاهر 

)عالقات  من  القرف  على  زيادة  الخ،  أو..  النكد  أو  العراك 

وراءها  يقف  أن  يمكن  األعراض  هذه  مثل  أن  ومع  الفراش(. 

، أو الثقافي أو البيئي أو التباين الحاد 
ً
العامل االقتصادي مثال

في طبيعة الزوجني، لكن روتني العالقة الزوجية وسكون الحياة 

األسرة  نمط  ألن  األسباب،  مقدمة  في  تقف  ورتابتها  اليومية 

البلدان بصورة عامة قائم على صيغ محددة وسلوك  في هذه 

ثابت، إذ ال يوجد على الئحتها – إال ما ندر- شيء اسمه سفرات 

سياحية أو زيارات متبادلة بني األقارب واألصدقاء، كما تفتقر 

الالئحة إلى شيء اسمه سينما أو مسرح أو مطعم أو متحف أو 

حديقة أو متنزه أو ناٍد أو مدينة ألعاب.. كل شيء كما هو، حتى 

فلماذا  النهارات،  وكذلك  بعض،  من  بعضها  مستنسخ  الليالي 

أعظم  تنهار  ال  وملاذا  ويتعداها؟  القصوى  حدوده  امللل  يبلغ  ال 

قصص الحب الحقيقية قبل الزواج؟ ومئة ملاذا قابلة للتساؤل..

قد ال يكون )انهيار( الحياة الزوجية وتفاقم ِنَسِب الطالق وما 

يتبعها من مشكالت، ال أول لها وال آخر، هو الوجه األبرز ظهورًا 

املستويني  على  شاعت  املفردة  هذه  ألن  الروتني،  مشهد  في 

كلمة  فيه  تذكر  تكاد  ال  الذي  الحد  إلى  والوظيفي  اإلداري 

)روتني( حتى تتبادر الى الذهن )دوائر الدولة( وروتينها في 

عرقلة العمل، والسيما في إنجاز معامالت املواطنني. ومتاعب 

وإنما  وماديًا،  نفسيًا  املواطن  بإيذاء  تكتفي  ال  اإلداري  الروتني 

تخطو خطوة أشد أذًى على اقتصاد البالد وتطورها، فالكثير 

من املشاريع االستثمارية ومشاريع الدولة تعاني من العرقلة الى 

حد التوقف بسبب )معوقات( الروتني.

هكذا إذن إلى أن زحف هذا الروتني حتى إلى السياسة، أال تبدو 

االنتخابات في العراق، والسيما تشكيل الحكومة، وكأنها تدور 

في فلك الروتني؟ فهي تتكرر كل 4 سنوات بالصيغ واألساليب 

االنتخابات  تجري  أن  أقترح  لهذا  امللل،  أصابنا  بحيث  ذاتها 

من  اآلالف  توفير  يعني  وهذا  سنوات،   4 من   
ً
بدال أشهر   4 كل 

والبرملان  االنتخابات  عن  االستغناء  أو  للعاطلني،  العمل  فرص 

والحكومة بحيث ينام املواطن مرتاح البال قرير العني!!

المفردة األشهر
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مالذ خالص

فإن  التخطيط،  وزارة  توقعات  حسب 

حاليًا  يتجاوز  ربما  العراق  سكان  عديد 

عديد  يتجاوز  فيما  نسمة،  مليون   41 الـ 

يتطلب  ما  عائلة،  مليون   12 الـ  العوائل 

املتخصصة  الحكومية  الدوائر  من 

واملواد  والتجارة  والصحة  بالتربية 

واإلسكان  والجسور  والطرق  الغذائية 

حدوث  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

الزيادات  جراء  من  مستقبلية  ازمة  أية 

السكانية التي تصاحب تقدم الزمن.           

إحصائيات

في  أعلنت  قد  التخطيط  وزارة  وكانت 

من  أكثر  الى  بحاجة  العراق  أن  بياناتها 

ثالثة ماليني وحدة سكنية للقضاء على 

خالل  من  جليًا  تبرز  التي  السكن  أزمة 

منها  البالد،  في  العشوائيات  انتشار 

عشوائية  ألف  من  أكثر  بغداد  في  فقط 

 25 من  أكثر  على  منها  الواحدة  تحتوي 

من  عددًا  الواحدة  الدار  تؤوي  وقد  دارًا 

في  العشوائيات  عن  ناهيك  العوائل، 

إذ  والنواحي،  واألقضية  املحافظات 

تتفاقم أزمة السكن في البالد رغم تصريحات املسؤولني، ومن أعلى 
املستويات، منذ 2003 ولغاية اآلن بأن الحكومة عازمة على وضع حلول 
ملعالجتها، لكننا حتى اآلن لم نشهد إال حلوال هامشية على أرض الواقع، 

ال تغني وال تسمن من جوع.

ـــع ـــاًل للتوس ـــودي ح ـــاء العم ـــعالبن ـــاًل للتوس ـــودي ح ـــاء العم البن
الخدمات العنكبوتي للعشوائياتالعنكبوتي للعشوائيات العشوائيات  هذه  عن  تغيب 

خرائط  في  واضحة  غير  كونها  البلدية، 

على  موجودة  لكنها  البلدية،  الخدمات 

أرض الواقع.

الحكومات  طرحت   2010 عام  في 

الكلفة  منخفضة  دور  بناء  فكرة  املحلية 

بني  وبالفعل  العشوائيات،  على  للقضاء 

عدد  في  واألحياء  الدور  هذه  من  عدد 

ظاهرة  أن  إال  وبغداد،  املحافظات  من 

مناطق  وفي  قائمة  مازالت  العشوائيات 

ملتطلبات  نتيجة  تتوسع  أنها  كما  معينة، 

والستيعاب  الجديدة  للعوائل  السكن 

متفرقة  مناطق  من  آخرين  وافدين 

بسبب الفقر والعوز.

توسع العشوائيات 

ان أسباب توسع العشوائيات تعود الى:

العراق،  في  العقارات  أسعار  ارتفاع   -1

إذ أن سعر املتر املربع الواحد في بعض 

ماليني   5 الـ  يتجاوز  قد  بغداد  مناطق 

املحافظات  في  الحال  وكذلك  دينار، 

السكانية، حيث يزيد سعر  الكثافة  ذات 

ماليني   3 الـ  على  الواحد  املربع  املتر 

حسب  األرقام  هذه  ترتفع  وقد  دينار، 

البلدية  بالخدمات  وتمتعه  العقار  موقع 

والكهرباء واملوقع التجاري.    

في  العمودي  السكن  ثقافة  ضعف   -2

اإلسكانية  املشاريع  نجاح  برغم  العراق 

مجمع  مثل  بغداد  في  العمودية 

ومجمع  بسماية،  ومجمع  الصالحية، 

العمودية  املجمعات  وكذلك  الدورة.. 

من  يتطلب  ما  املحافظات،  بعض  في 

الحكومة إنشاء مجمعات عمودية ضخمة 

املدن  أطراف  على  سكنية  بمدن  أشبه 

وبأسعار  الخدمات  جميع  فيها  تتوفر 

السكن  على  العوائل  لتشجيع  مناسبة 

العمودي.  

من  بالحد  الحكومة  جدية  عدم   -3

وإزالتها،  العشوائي  السكن  ظاهرة 

البناء  على  العوائل  من  كثيرًا  شجع  ما 

وتأسيس  للدولة  اململوكة  األراضي  في 

امتالك  برغم  جديدة  عشوائية  مناطق 

بعضهم منازل أخرى.

هذه  الحكومة  تردع  لم  حال  وفي 

املدن  معالم  تشوه  التي  العشوائيات 

للخدمات  التحتية  البنى  على  وتسطو 

الصالحة  واملياه  كاملجاري  العامة 

قد  األمر  فإن  الكهرباء،  وخطوط 

أمام  البلدية  الدوائر  وستكون  يستفحل 

تقديم  تعسر  بضمنها  كبيرة  مشكالت 

التوسع  على  السيطرة  وعدم  الخدمات 

املنضبط  غير  للعشوائيات  العنكبوتي 

والبلدية،  الحضرية  باإلجراءات 

سريعة  معالجات  إيجاد  يتطلب  ما 

واقعًا  لتصبح  تمددها  قبل  للعشوائيات 

معاشًا في غالبية مدن البالد.
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بغداد / علي الهاشمي 

عدها البعض خطوة متأخرة 

التعليم: "ال مكان  للشهادات غير الرصينة في العراق"

أثار موقف العراق بحذف جامعات إيرانية وتركية ولبنانية وجزائرية وتونسية ومغربية  ويمنية وبحرينية 
ودول أخرى من قائمة الجامعات التي تعترف بها  بغداد جداًل واسعًا، بعضهم عده عزاًل علميًا تامًا للطلبة 

العراقيني وضربة قاضية للعقل العراقي، فيما وصفه بعض آخر بأنه قرار حزبي تجاري بامتياز.
السياسات  لرسم  والتعليم   للتربية 

التغييرات  تدخالت  عن  بعيدًا  التعليمية 

واضحة  نراها  التي  الوزارة،  في  املستمرة 

الجامعية  القيادات  اختيارات  موضوع  في 

غالبية  أن  إذ  األهلي،  الجامعي  والتعليم 

أهلية  وكليات  جامعات  لديهم  السياسيني 

العلمي،  الشأن  في  التدخل  فيها  يحاولون 

الرصانة  أهداف  تحقيق  دون  يحول  ما 

تخريج  في  أسهم  الذي  األمر  العلمية، 

وهم  األولية  الدراسات  طلبة  من  دفعات 

ما  التخصص،  متطلبات  أدنى  اليفقهون 

)األمية(  من  جديد  نوع  انتشار  الى  أدى 

بني الخريجني، اذ ال يشترط بالنجاح سوى 

دفع أجور الدراسة، أضف الى ذلك وجود 

يعملون  النيابية  التعليم  لجنة  في  أعضاء 

هو  الذي  أهلية  وكليات  جامعات  لحساب 

التوقف  من  البد  كبيرة  مشكلة  بات  اآلخر 

عندها، إذ أن هناك كالمًا كثيرًا بخصوص 

التعليم الجامعي  سعيهم الى تعديل قانون 

وليس  املستثمرين  مصالح  لتحقيق  األهلي 

التعليم  وزارة  أن  كما  العلمية،  الرصانة 

العالي والبحث العلمي يجب أن تخرج من 

الوزير  اختيار  في  الحزبية  املحاصصة 

مستقبل  ضمان  بغية  الجامعية  واإلدارات 

األجيال في وطننا الحبيب." 

التعليم العالي تطمئن الطلبة

دائرة  مدير  العبودي،  حيدر  الدكتور 

التعليم  وزارة  في  والعالقات   اإلعالم 

باسمها،  والناطق  العلمي  والبحث  العالي 

حينما نقلنا له ردود أفعال الطلبة وما يدور 

الجديد  الدليل  عن  أسئلة  من  خلدنا  في 

للجامعات  املعترف بها، وما موقف الطلبة 

الخريجني من الجامعات امللغى االعتراف 

الدراسة،  في  املستمرين  وكذلك  بها، 

التوسعة،  غير  خطط  إيجاد  وإمكانية 

تفتح  أن  األهلية  الكليات  بإمكان  أن  وهل 

الرجل  فإن  العليا،  للدراسات  أقسامًا 

معلومة،  بأية  عنا  يبخل  لم  يقال-  -والحق 

: "إن الوزارة قررت اعتماد 
ً
إذ تحدث قائال

والنفقة  االبتعاث  لجامعات  جديد  دليل 

الخاصة، ألن منظمة التعليم العالي تحمل 

هذه  وفق  وعلى  عاملية،  وهوية  مشتركات 

بني  والتصنيف  التنافس  يكون  املشتركات 

الجديد  الدليل  جاء  لذلك  الجامعات، 

وأطمئن  العاملية،  املعايير  يعتمد  الذي 

الطلبة في الجامعات امللغى االعتراف بها 

من  ابتداًء  به  العمل  يبدأ  الدليل  هذا  بأن 

األول من أيلول املقبل، وأنه ال يؤثر على من 

باشر بالدراسة قبل هذا التاريخ في ضوء 

القرارات واإلعمامات الصادرة سابقًا من 

دائرة البعثات والعالقات الثقافية."

كاشفة للجامعات

خطط  تراعي  الوزارة  أن  أضاف  العبودي 

السياقات  وتلتزم  وطاقتها  الجامعات 

العلمية والقانونية. 

العليا  الدراسات  في  "املسجلون  وتابع: 

و  الخارج،  في  ألفًا   32 من  أكثر  رسميًا 

العدد  هو  هذا  العراق،  داخل  في  ألفًا   50

البرامج  على  موزعون  وهم  اإلجمالي، 

برنامجًا   2098 تبلغ  التي  كافة  الدراسية 

واملاجستير  العالي  الدبلوم  صعيد  على 

والدكتوراه."

العاملية  "التصنيفات   أن  العبودي  وكشف   

الجديد  الدليل  في  معيارًا  اعتمدت  التي 

الجامعات  نوعية  عن  كاشفة  ستكون 

الدراسة داخل  أن   للدراسة، كما  املطلوبة 

التنافس  وفق  على  للجميع  متاحة  العراق 

وحسب ضوابط التقديم والقبول، أما عن  

القبول في الجامعات والكليات األهلية  فإن 

العالي  التعليم  قانون  من  التاسعة  املادة 

أعطت  قد   2016 لسنة   )25( رقم  األهلي 

مساحة مشروطة إذ نصت على اآلتي:

برامج  استحداث  على  املوافقة  )للوزارة 

الكلية  أو  الجامعة  في  العليا  الدراسات 

بعد  وذلك  معهد  أو  بجامعة  املرتبطة  غير 

والجودة  والعلمية  املادية  املتطلبات  توفر 

حاجة  وحسب  النادرة  لالختصاصات 

البلد(."

 هذا اإللغاء.. كيف قّيمه املختصون؟ وماذا 

عن  املسؤول  هو  ومن  بواطنه؟  في  يخفي 

أم  العراق  في  سواء  العلمية،  التصنيفات 

بالعالم؟ وملاذا عدته التعليم العالي قرارًا  

طاردًا للشهادات غير الرصينة؟

إلغاء التصنيف!

بعد قرار اإللغاء ضجت األوساط الطالبية، 

شهادات  على  الحاصلني  الطلبة  والسيما 

عن   
ً
فضال امللغاة،  الجامعات  هذه  من 

الطلبة العراقيني املستمرين بالدوام فيها، 

العالي،  التعليم  وزارة  على  باللوم  ملقني 

بأنه قرار فيه عجالة،  إذ وصفه غالبيتهم 

حصلوا  التي  الشهادة  مصير  ما  وتساءلوا: 

او سيحصلون عليها؟ هل تعترف بها وزارة 

قرار  اتخذ  وملاذا  ال؟  أم  العالي  التعليم 

الحذف في هذا الوقت ؟ بعض املعترضني 

مبيتة  نية  لوجود  القرار  هذا  اتخاذ  عزا 

تتبناها  العراق   داخل  عليا  دراسات  لفتح 

السؤال  ربما  لكن  األهلية،  الكليات  بعض 

تصنيف  عن  املسؤول  هو  من  هو:  األهم 

الجامعات علميًا؟ وهل أن جميع الجامعات 

العراقية معترف بها علميًا وعامليًا؟

شروط معينة 

تربطنا  التي  القديمة  الصداقة  تكون  ربما 

جامعة  رئيس  املوسوي،  موسى  بالدكتور 

ملعرفة  قادتنا  التي  هي  السابق،  بغداد 

في  الدارسني  الطلبة  موضوع  بشأن  رأيه 

داخل وخارج العراق، وقيام العراق بحذف 

فقلت  الدول.  من  للعديد  الجامعات  بعض 

كيف  أعرف  أن  أود  )املوسوي(:  للدكتور 

عامليًا؟   بالجامعات  االعتراف  يتحقق 

بالجامعات عامليًا  "إن االعتراف  فأجابني: 

أن  منها  معينة،  شروط  تحقيق  يتضمن 

اكثر  أو  واحد  ضمن  داخلة  الجامعة  تكون 

من التصنيفات العلمية املعترف بها دوليًا، 

ولديها موقع إلكتروني تنشر فيه ما تقدمه 

ومناهج  وفعاليات  نشاطات  من  الجامعة 

كما  الخريجني.   ومتابعة  تدريب  وبرامج 

يجب أن تكون املناهج واملفردات ووحدات 

التدريس وأعدادها متطابقة، او متوافقة، 

مع ما تقدمه الجامعات العاملية. الى جانب 

ومشاركات  جوائز  على  الجامعة  حصول 

 عن 
ً
في مؤتمرات ومنتديات عاملية، فضال

وعملي،  نظري  منهاجان  لديها  يكون  أن 

وأن تكون الجامعة قد شاركت بفعالية في 

خريجي  أداء  ويكون  املجتمعات،  خدمة 

العمل  حقول  في  عديدة  لسنوات  الجامعة 

أو  متميزًا  البلد  خارج  أو  داخل  املختلفة 

مناسبًا، وهذا يعني أن الجامعات العراقية 

ذلك  وتثبت  رسميًا،  بها  معترف  الرسمية 

مع  تبرمها  التي  التفاهم  مذكرات  مئات 

جامعات دول أخرى."

اعتراف  إلغاء  فإن  "وعليه  املوسوي:  وتابع 

عن  يتخذ  أخرى  دول  بجامعات  العراق 

وبالتحديد  العالي،  التعليم  وزارة  طريق 

حينما  الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة 

غير  ذكرناها-  -التي  الشروط  أن  ترى 

الطلبة  مصير  أن   وأرى  عليها،  منطبقة 

سحب  التي  الجامعات  في  يدرسون  الذين 

الطالب  شهادة  تقبل  أن  منها  االعتراف 

إذا كان مستمرًا بالدراسة والتحق بها قبل 

سحب االعتراف."

خطوة متأخرة!

العراقيني  األكاديميني  نقيب  وصف  فيما 

الهالل  مهند  الدكتور  املساعد  األستاذ 

التعليم  وزارة  اتخذتها  التي  الخطوة 

كونها  "رغم  بأنها  العلمي  والبحث  العالي  

متأخرة، إال أنها ضرورية بعد ثالثة أعوام 

من فوضى احتساب الشهادات الذي رافق 

عام  في  الشهادات  تعادل  أسس  قانون 

قبل  من  به  الطعن  جرى  الذي   )2020(

على  االتحادية،  املحكمة  في  )النقابة( 

وأبرزها  املالحظات  بعض  من  الرغم  

وجدت  إذ  االبتعاث،  بجامعات  يتعلق  ما 

التصنيف،  خارج  إيرانية  ابتعاث  جامعات 

اإلجراء  هذا  أن  الى  اإلشارة  من  والبد 

يتعلق بجامعات العالم التي تقبل الدراسة 

فيها."

أمور  تنظيم  على  ينطبق  "ما  وأضاف: 

ينسحب  أن  يجب  الخارج  في  الدارسني 

على الداخل أيضا، إذ أن طلبة الدراسات 

العديد  وجد  الفوضى،  هذه  بعد  العليا 

منهم االعتماد في دراستهم على املكتبات 

الرسمية في إنجاز مهاهم البحثية وكتابة 

من  أن  نرى  كما  وأطروحاتهم،  بحوثهم 

الترقيات  بتعليمات  النظر  إعادة  املناسب 

العلمية، وأن علينا التخلص من التدخالت 

في  توسعات  إضافة  قبيل  من  السياسية 

القبول أو الدور الثالث للفاشلني، وإضافة 

درجات قرار ال أساس لها."

مجلس أعلى

"النقابة قدمت مقترحًا  وكشف الهالل أن 

األعلى  املجلس  قانون  تشريع   يتضمن 

د. موسى املوسوي

د. مهند الهالل

د. حيدر العبودي
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صندوق املصروف اليومي

عمرها،  من  الثامنة  في  طفلة  زهراء.. 

اليومي  مصروفها  من  مبالغ  وفرت 

)كيومية  والديها  من  عليه  تحصل  الذي 

مدرسية( وما إن حل شهر محرم الحرام 

حتى طلبت من والدتها أن تقيم موكبًا في 

باب الدار مدفوع التكاليف من مصروفها 

املدخر.

تحب  ال  بطبيعتها  "زهراء  والدتها:  تقول 

فاجأتني  لكنها  ألحد  تملك  ما  تعطي  ان 

طعامًا  مالها  من  تشتري  أن  طلبت  حني 

وماًء  وأن تؤسس موكبًا صغيرًا، وافقتها 

موكبها  يكون  أن  شرط  فكرتها  على 

الصغير عند باب دارنا تحديدًا.. فوافقت 

بغبطة امللهوف."

ووضعت  األسود  رداءها  زهراء  ارتدت 

وناولتها  رأسها،  على  أسود  حجابًا 

في  وضعتها  ومنضدة  مفرشًا  والدتها 

باب الدار ورتبت قطع الكعك وأقداح املاء 

في صينية. وعلى الرغم من أن البيت يقع 

توزع  باتت  أن زهراء  إال  في شارع فرعي 

الذين  الجيران  أطفال  وعلى  املارة  على 

حضروا ليأكلوا ويروا ماذا تقدم.

موكبه تحول ملزار

نموذج موكب زهراء ليس نموذجا طارئا 

تجاه وعي ثابت غير طارئ، ففي مناطق 

صغيرة  مواكب  االطفال  اسس  اخرى 

واشتهرت  انتشرت  بسيطة  اشياء  تقدم 

وتفاعل  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 

اشهرها  وربما  والكبار،  الصغار  معها 

/ النجف  في  رضا  محمد  الطفل  موكب 

عمره  رغم  استطاع  الذي  الفرات،  حي 

بكاملها  مواكب  مسير  يغير  ان  الصغير 

املشاة  سير  عن  البعيد  بيته  باتجاه 

ترويها  القصة  ومواكبهم.  الزائرين 

على  ولدي  اصر  :"لقد  قالت  التي  والدته 

الدار،  باب  أمام  صغير  موكب  تأسيس 

له أن دارنا بعيد عن سير  ورغم ابالغي 

الحسينية،  ومواكبهم  الزائرين  ومرور  

الصغير  موكبه  في  باقيا  أصر  انه  اال 

منتظرا  الليل  منتصف  حتى  والبسيط 

األمل بمرور زائر واحد على األقل ليشفي 

الحسني(."  )زوار  بخدمة  شغفه  غليل 

تضيف والدته: "فما كان مني إال أن  انشر 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  قصته 

إن  وما  الشديد،  بحزنه  احسست  ألني 

التواصل  وسائل  عبر  قصته  انتشرت 

في  عليه  الناس  توافد  حتى  االجتماعي 

توافد  الثالث  اليوم  وفي  الثاني،  اليوم 

ذلك  من  أكثر  بل  موكبه  على  الزائرون 

مرورها  طريق  بكاملها  مواكب  غيرت 

بروح  ضيفهم  الذي  ولدي  موكب  باتجاه 

أبي  )زاد  بركات  من  املدرك(  )املعزب 

علي(."  

حوافز وكرم مجتمعي 

بركات الحسني )ع( هي عبرة ودرس في 

االخالق لذلك يطرح السؤال املهم نفسه 

زهراء  قصتي  من  نستشف  ماذا  هنا: 

ومحمد رضا!

الجواب، نستشف يقينا ان النية الخالصة 

للخير  وبراءة األطفال وفطرتهم وحبهم 

بطريقة  محيطهم  في  يؤثرون  جعلتهم 

حالتني  ليستا  وقصتهما  الكبار.  وتأثير 

بالكرم،  عرف  مجتمع  في  نادرتني 

والسيما تجاه ضيوفه، إذ ذكرت مؤسسة 

أكرم  من  العراق  أن  الخيرية   )CAF(

الذي  األمر  وهو  ضيوفه،  تجاه  الشعوب 

االطفال  من  مجموعة  عن  يبتعد  لم 

دجلة  شاطئ  من  قريبا  مكانا  اتخذوا 

لهم  تيسر  ما  يقدمون  ازقة  في  وآخرين 

من طعام وشراب للمارة.

امام  صغيرا  موكبا  اسس  طفل  حسن.. 

"طلب  حسن:  ام  تقول  البسيط،  دارهم 

في  فساعدته  موكبا  يؤسس  ان  ابني 

متحمسًا:  حسن  يقاطعها  وهنا  ذلك". 

واخدم  موكب  صاحب  اصبح  ان  "اريد 

الحسني ع" وزائريه.

كذلك كان حسوني وعبوسي وبنني الذين 

اسسوا مواكب صغيرة اإلمكانيات كبيرة 

بشارع  الكريعات  منطقة  في  املعاني 

يسمونه )فرع ابو زكريا( يقولون: "اسسنا 

موكبا ألننا نحب الخدمة ونريد ان نطعم 

الناس والزائرين بثواب الحسني".

حمزة(  احمد  ابن  )برهان  موكب  أما 

املاء  يقدم  الذي  موكبهم  سموا  هكذا   ..

برهان  يقول   . للمارة  والشاي  والكعك 

)ع(  للحسني  موكبا  اقيم  ان  :"احب 

وتعلمت من الكبار كيف يقدمون الخدمة 

واحببت ان اكون مثلهم".

في  اشترك  سنوات  الثالث  ذو  عباس 

الخاص،  مصروفه  من  يمده  موكب 

اجاب  ذلك؟  تفعل  ملاذا  سألناه  وعندما 

إجابة  ع".  الحسني  لإلمام  اسويه  :"آني 

فطرية ربما تأثرت ببيئة يكثر فيها الكرم 

واإليثار.

فطرة وتنشئة سليمة

املنبثق  الحسيني  االيثار  ذلك  وعن 

حسن  ايمان  الدكتورة  تقول  بالطفولة، 

النفسي  باإلرشاد  املتخصصة  الجنابي، 

ابن   / التربية  كلية  في  التربوي  والتوجيه 

البيئة   تتبع  الطفل  سلوكيات  ان  رشد: 

فيكتسب مايمكن اكتسابه منها ومشاركة 

وخدمة  الحسينية  املواكب  في  االطفال 

وااليثار  الكرم  روح  لديهم  تنمي  الناس 

صحيح  مجتمع  بناء  في  وتسهم  والعطاء 

السلوك، ان الخدمة في املواكب تزيد من 

روح االنتماء للمجتمع وااللتزام بالتعاليم 

شخصيتهم  يبنون  وتجعلهم  السامية 

نجدهم  لذلك  خاللها،  من  وكيانهم 

يقدمونه  بما  فرحني 

يتناسب  كرم  من 

بثقة  واعمارهم 

موكبا  يقيمون  حني 

برعاية  أو  بأنفسهم 

أولياء  أو  والديهم 

يسهم  ما  أمورهم 

االلتزام  حالة  بتركيز 

والتربوي  االجتماعي 

امورهم،  أولياء  تجاه 

سليمة  تنشئة  مع 

االعتماد  على  مرتكزة 

تقليد  في  النفس  على 

اإليجابي  الجانب 

مستوى  على  للكبار 

األخالقي  االلتزام 

العبر،  واستيعاب 

يتعلق  فيما  حتى  أو 

من  املالي  بالتدبير 

البسيط  مصروفهم 

العالية،  الكرم  وهمة 

ما يسهم بال أدنى شك 

شخصيتهم  بناء  في 

وتحصينها  املستقبلية 

وتيارات  تجاه توجهات 

تجد  بدأت  منحرفة 

مجتمعات  في  ضالتها 

خالل  من  مختلفة 

غير  معلن  دعم 

هذه  ان  السيما  خفي، 

بعناية  مستهدفة  العمر  من  الشريحة 

شيطانية ، وما تبني شركة عمالقة برسوم 

عنا  منحرفة  ألفكار  واألطفال  الكارتون 

استيعاب  اهمية  تأتي  هنا  ومن  ببعيد، 

املعاني والعبر التي ثار من أجلها الحسني 

والعقيدة  الدين  مسار  وتصحيح  )ع( 

ثورته  لوال  وتضيع  تطمس  أن  كادت  التي 

التصحيحية واإلصالحية.

مجلة الشبكة

حسينيون بعمر 
الزهور ال يملكون 

مااًل وفيرًا وال عدة 
عاشورائية مكلفة 

وانما ينصبون 
مواكبهم البسيطة 

بعطائها الفطري 
ببركة املصروف 

اليومي امُلدخر، 
ويقاسمون ذويهم 

نفس الهمة والحماس 
ويتنافسون على 
خدمة الزائرين 

ليثبتوا للعالم بأسره 
وبشكل ال أرادي 

التصاقهم الفطري 
بسمو امللحمة وجانبها 

السلوكي الفّذ.

مواكب األطفال
صغيرة بإمكانياتها.. كبيرة 
بمعانيها
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آية منصور
عدسة / واثق خزاعي

شبكة اإلعالم العراقي تُصدر أول 
موسوعة مصورة

هويَّة حضارات العراق
خالـــدة في متحف النفائس

نفائُس الحضارة املعتقة في بالدنا تشبه أنتيكة فاخرة مطعمة بندبة حزن أركيولوجية 
عميقة ومنحوتة بحروف املسمار وأساطير أور وأشعار أنخيدوانا ونقوش الجنائن وساللم 
الزقورة الخالدة، تلك التحف التي شكلت هوية الحضارة العراقية وتوجتها على عرش 

الدنيا في وقت كانت الشعوب األخرى تعيش مراحل نشأتها األولى.

ظلت  النفائس  أن  كله  هذا  في  املؤلم 

بل  مباالة  أو  اهتمام  دون  مركونة 

لتوظيفها  تعبوية  محاوالت  واجهت 

يبت 
ُ

غ لذلك  معينة،  لجهاٍت  كمشاريع 

جيوب  في  وطويت  التوثيقية  الصور 

وصمت  اآليديولوجية  االختالفات 

املحنة، لذلك ومن هنا تحديدًا انبثقت 

موسوعة   :
ّ
الفذ الثقافي  املشروع  فكرة 

العراق(  )حضارات  املصورة  العراق 

التي توثق مئات القطع األثرية املصورة 

مسيرٍة  عبر  وفنيًا  احترافيًا  تصويرًا 

ثالثة  بمجلدات  اولى  كمرحلة  رائدة 

لنسج الهوية الوطنية العراقية بالتوثيق 

فذ 
ُ
ن الرافدين،  بالد  لتأريخ  الصوري 

اإلعالم  شبكة  من  بفكرة  املشروع 

املركزي  البنك  مع  بالتعاون  العراقي 

العراقية،  املصارف  ورابطة  العراقي 

سنواٍت  لثالث  الجهد  استمر  وقد 

التصميم  من  وسنتني  التصوير  من 

الطباعي وبأيٍد عراقية وأعلى مستوى 

في مطابع الشبكة.

الشبكة حارس التراث 

برعاية  ومهيب  ضخم  افتتاح  حفل 

شبكة اإلعالم العراقي، حضرته نخب 

وشخصيات  املستوى  رفيعة  سياسة 

املميز  ثقلها  لها  وثقافية  اجتماعية 

املشروع  بهذا  لالحتفاء  املجتمع  في 

شبكة  رئيس  السيد  العمالق،  التراثي 

اإلعالم العراقي )د. نبيل جاسم( قال 

الذي  الحفل  خالل  االفتتاح  كلمة  في 

حضرته "مجلة الشبكة العراقية": 

"إن هذه املوسوعة هي األولى من نوعها 

في العراق، حيث اختزلت الحضارات 

العراقية القديمة وجسدتها عبر ثالث 

مجلدات مصورة بـ 600  صورة استمر 

سنوات  ثالث  من  ألكثر  فيها  العمل 

للعراق.  الوطنية  الصورة  رسم  بهدف 

إن هذه االحتفالية هي بإطالق الجزء 

العراق  موسوعة  سلسلة  من  األول 

وسوف  العراق(  )حضارات  املصورة 

إطالقها  سيتم  أخرى  أجزاء  تتبعها 

هو  الذي  الثقافي  املشروع  لهذا  تباعًا 

اإلعالم  شبكة  مهام  من  أساسي  جزء 

العراقي وكوادرها".

مجلدات  ثالث  الكتاب  هذا  يحتوي 

الحضارات  كنوز  جميع  تشمل 
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العراقية القديمة املصورة من املتحف 

صورة،   600 شكل  على  العراقي 

سنوات  ثالث  فيها  العمل  استمر 

للتصوير وسنتني للتصميم والطباعة، 

في وتغليفه  وطباعته  تصميمه   وتم 

 مطبعة شبكة اإلعالم العراقي، إذ أن 

شبكة  كوادر  بإشراف  املوسوعة  هذه 

اإلعالم العراقي وحدها من األلف الى 

الياء. 

املوسوعة سفيرًا للعراق 

واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  السيد 

للمجلة  أدلى  ناظم(  حسن  )د. 

بإشادته من خالل كلمة االحتفاء التي 

ألقاها في الحفل االفتتاحي للمشروع، 

إذ أشاد بجهود شبكة اإلعالم العراقي 

هذا  انتاج  على  بجدارة  حرصت  التي 

املهم،  والتوثيقي  الحضاري  املنجز 

مؤكدًا أن هذه املوسوعة ستكون سفيرًا 

حضارته  وتسويق  للعراق  صوريًا 

كل  على  توزع  أن  ويجب  املديات  ألبعد 

وادي  آثار  على  لالطالع  العالم  دول 

في  الحضارية  واهميتها  الرافدين 

العالم. 

خزين هائل لألجيال 

وفي كلمة ألقتها النائبة سميعة الغالب 

النواب  مجلس  رئيس  السيد  عن  نيابة 

فيها  أكدت  الحلبوسي(  )محمد 

للمجلة ووسائل اإلعالم املوجودة:

جهود  تقدر  النواب  مجلس  رئاسة  "أن 

شبكة اإلعالم العراقي في إصدار هذه 

سيرفع  املشروع  هذا  وأن  املوسوعة، 

اسم العراق عاليًا في املحافل الدولية 

 من 
ً
وهو إنجاز وفر لألجيال كمًا هائال

واملرسومة  املصورة  املهمة  املعلومات 

بمجلد  العراق  تاريخ  تشرح  التي 

سيبقى مرجعًا للجميع".

ُمضيفة أن "املشرفني على هذا اإلنجاز 

أثبتوا  العراقي  اإلعالم  شبكة  في 

جدارتهم في إتمامه وإظهاره بالصورة 

يستحق  وهو  الرافدين  لبالد  املشرقة 

الثناء والدعم املستمر."

إنجاز وتوثيق حضاري

اإلعالم  شبكة  أمناء  مجلس  عضو 

عويش(  )مارلني  السيدة  العراقي 

الحدث  "هذا  أن  ملجلتنا  ايضًا  أكدت 

اإلعالم  لشبكة  ومهمة  كبيرة  نقلة  هو 

العراقي، وهو إنجاز جديد يضاف الى 

النهرين،  بني  ما  عراق  عن  إنجازاتها 

أولى  فيه  وجدت  غيره  قبل  هو  الذي 

اإلرث  هذا  واليوم  الحضارة،  بدايات 

البلد  هذا  أبناء  نحن  علينا  يوجب 

به  ونحتفي  ونحميه  به  نحتمي  أن 

ونصونه، املوسوعة العمالقة هي توثيق 

هنالك  وستكون  العراق  لحضارات 

وحرص  بجهد  وسنعمل  أخرى  أجزاء 

إلنجازها قريبًا مع د. نبيل جاسم".

فريق احترافي متخصص

وزارة  باسم  الرسمي  الناطق 

الخارجية )د. أحمد الصحاف( أشاد 

شبكة  كوادر  بجهد  للمجلة  حديثه  في 

في  "تفانيهم  وأكد  العراقي  اإلعالم 

وأن  استثنائي،  بجهد  املهمة  إتمام 

املوسوعة  وأطلق  أنجز  الذي  الفريق 

والتاريخ  العراق  لحضارة  املصورة 

مستوى  على  أجزاء  بثالثة  الحضاري 

العراق،  بحضارة  الفكري  إنجازه 

بمستوى  واحترافيًا  متخصصًا  كان 

املوسوعة  أن  الصحاف  ويرى  عاٍل." 

تشكل نقلة نوعية على مستوى التوثيق 

لوزارة  جديد  ومستوى  اإلعالمي 

للعراق  الدبلوماسي  باملعنى  الخارجية 

باقي   من  األرض  في  شركائه  مع 

األوطان."

تصاميم وطباعة فاخرة

العراقي  اإلعالم  شبكة  مطبعة  مدير 

شرح  خضير(  جاسب  )محمود 

اإلنجاز  مراحل  الشبكة"  "مجلة  لـ 

:
ً
وتفاصيل الطباعة، قائال

موسوعة  إلنجاز  الكاملة  "العملية 

مرحلة  هما  بمرحلتني،  كانت  العراق 

الطباعة  ومرحلة  الطباعي  التصميم 

مرحلة  استلزمت  وقد  الورقية، 

من  وأكثر  شهرًا  الطباعي  التصميم 

بعد  إذ  األولي،  للتصميم  يومًا   45

ويسحب  للمناقشة  يعرض  التصميم 

مالحظات  هنالك  كانت  اذا  وبالتالي 

إعادته  تمت  وفعال  التصميم،  سيعاد 

ثالث مرات ثم انتهت مرحلة التصميم 

ثم   pdf نسخة  الى  وتحول  األخيرة 

انتقل الى مرحلة الطباعة الورقية التي 

الى  تحتاج  ألنها  أطول  وقتًا  استلزمت 

دقة متناهية."

الورق  نوع  أن  أيضًا  أكد  جاسب 

مخصصًا  كان  كله  والتصميم 

بأجود  االستعانة  جرت  إذ  للموسوعة 

بالتجليد  الخاصة  الشركات  وأفضل 

وتعليب الورق.

جمالية واحتراف العدسة  

املصور بلقطاته املحترفة، الذي أمسك 

وضخمة  رائعة  توثيقية  مهمة  بزمام 

النظير  منقطع  باجتهاٍد  توثيقها  أجاد 

ملجلتنا  أشار  الدين(..  جمال  )حسن 

وجهده  املضني  عمله  نفاصيل  الى 

الدؤوب، إذ أنه كان يبقى حتى ساعات 

القطع  لتصوير  املتحف  في  متأخرة 

العدسة،  ذاكرة  في  وتوثيقها  جميعها 

وآخر  املتحف  يدخل  من  أول  كان  وأنه 

األثرية  القطع  هذه  ألن  يخرج،  من 

تمثل  بتصويرها  قام   
ُ

بأنه يفتخر  التي 

نحو  وواجهته  العراق  وتاريخ  حضارة 

العالم، وقد قام بتصوير أكثر من 600 

الى 700 قطعة أثرية بعدسته املذهلة. 
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بعطائهم  مستمرون  املعروف  أهل  أن 

دون توقف أو كلل أو ملل لنجدة امللهوف 

مستمرة  حياة  هنالك  مادامت  واملحتاج 

على كوكب األرض.

مجانًا في بغداد

في  "مجانا  مجموعة-  -أو  كروب  مدير 

بغداد"، محمد منهاج، أكد في حديث لـ 

لديه  تبلورت  "الفكرة  أن  الشبكة"  "مجلة 

املقربني  أصدقائه  من  مجموعة  ولدى 

في  وساندوه  الفكرة  استحسنوا  الذين 

تحويل هذه األفكار الى واقع عملي تحت 

هذه  باشرت  بغداد(،  في  )مجانا  شعار 

مبالغ  جمع  خالل  من  عملها  املجموعة 

عن  والفائضة  الزائدة  واملواد  رمزية 

منزلية  ومواد  مالبس  من  حاجتهم 

العوائل  عن  والبحث  وغيرها،  وغذائية 

مثل  الى  بحاجة  هم  الذين  واألشخاص 

املبالغ  إيصال  على  والعمل  املواد،  هذه 

املادية واملواد الغذائية إليهم."

التواصل االجتماعي 

التواصل  "وسائل  أن  منهاج  أضاف 

في  كبير  بشكل  أسهمت  االجتماعي 

جميع  إلى  املجموعة  صوت  إيصال 

جنوبه،  إلى  شماله  من  العراق،  مناطق 

حافزًا  ليكون  غربه،  إلى  شرقه  ومن 

املجموعة  عمل  تطوير  على  إيجابيًا 

أهدافها  وتحقيق  نشاطها  وتوسيع 

املبالغ  إيصال  إلى  الرامية  األساسية 

إلى  ماديًا  امليسورين  الناس  من  املالية 

العائالت  من  املحتاجني  األشخاص 

الفقيرة، إذ عملت املجموعة على إنشاء 

)مجانًا  باسم  الفيسبوك  على  صفحة 

على  الطلبات  بعدها  لتنهال  بغداد(  في 

ومد  واملساهمة  املجموعة  في  االشتراك 

للمجموعة  املتواصل  والدعم  العون  يد 

املتبرعني  من  كبير  عدد  قبل  من 

باألموال واملواد الغذائية واملنزلية كافة، 

من  املحتاجني  طلبات  تسلم  كذلك 

صفحة  على  تبعث  التي  الرسائل  خالل 

املجموعة او الرسائل الخاصة التي تصل 

الى املشرفني عليها."

آفاق واسعة

املتواصل  "الدعم  أن  إلى  منهاج  وأشار 

األشخاص  قبل  من  يقدم  والالمحدود 

لم  التي  األخرى  والعائالت  امليسورين 

االشياء  بأبسط  املساهمة  في  تتردد 

في  يكونون  قد  التي  يمتلكونها،  التي 

بها  التبرع  فضلوا  لكنهم  إليها،  حاجة 

زاد  ما  وهذا  منهم،  حاجة  األكثر  إلى 

في حماس املجموعة واندفاعهم لتطوير 

جديدة،  حاالت  لشمول  وتنويعه  العمل 

الى  املحتاجني  األشخاص  كمساعدة 

معالجة  أو  عمليات  إلجراء  مادية  مبالغ 

واملزمنة  املستعصية  املرضية  الحاالت 

من  وغيرها  والسكري  كالسرطان 

األمراض، عافانا الله وإياكم منها، من 

خالل جمع املبالغ املالية وإيصالها لهم."

نشاط  في  الحاصل  التطور  وبعد   

واملساهمني  املتبرعني  وكثرة  املجموعة 

إلى  عمدنا  الخير،  عمل  في 

املواد  إليداع  مخزن  إنشاء 

املتبرعني  من  املتسلمة 

إيجاد  أو  إيصالها  لحني 

العائالت  من  يحتاجها  من 

وشراء  املتعففة  الفقيرة 

الستخدامها  حمل  مركبات 

في نقل تلك املواد وإيصالها 

إلى من يحتاجها."

دار للمسنني والعجزة

العضو الفاعل في مجموعة 

حيدر  بغداد(،  في  )مجانًا 

حديث  في  بنّي  الساعدي، 

أن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

من  تقدمه  فيما  منها  إيمانًا  "املجموعة، 

شمول  على  منها  وحرصًا  إنساني،  عمل 

بتلك  املتعففة  الفقيرة  الشرائح  غالبية 

األموال  طريق  عن  شرعت  الخدمات، 

بشراء  املتبرعني  من  جمعتها  التي 

عدة  دونمات  من  متكونة  زراعية  أرض 

إلنشاء دار إليواء املسنني والعجزة، وقد 

قطعت املجموعة أشواطًا وبلغت مراحل 

القيام  تضمنت  الدار،  إنشاء  في  مهمة 

بعمليات تسوية األرض والتهيئة لتشييد 

األبنية التي ستكون نواة لبناء تلك الدار، 

والعمل أيضًا على استحصال املوافقات 

العالقة  ذات  الدوائر  من  الرسمية 

املساحة  ضمن  وإدارتها  الدار  لتسجيل 

التي يضمنها ويسمح بها القانون."

نواة ملشاريع كبرى

املشروع،  "هذا  أن  إلى  الساعدي  ولفت 

الذي سيخدم شريحة مهمة وواسعة من 

افترشوا  الذين  واملتعففني  السن  كبار 

اليوجد  ممن  السماء،  والتحفوا  األرض 

الشتاء  يؤويهم ويقيهم برد  لديهم مكان 

وحر الصيف، سيكون نواة ومفتاح طريق 

تهدف  كبيرة  مسقبلية  مشاريع  لتنفيذ 

ملستحقيها  املساعدات  ايصال  إلى 

إلى  البالد  أقصى  من  كانوا،  أينما 

أقصاها، من خالل الجهود التي يبذلها 

الخيرون  والناس  املجموعة  أعضاء 

واملعنوي  املادي  الدعم  يقدمون  الذين 

النبيلة  األغراض  لخدمة  املحدود  غير 

املجموعة."  هذه  بتنفيذها  تقوم  التي 

يمتلك  من  نفسه-  الوقت  -في  داعيًا 

بالقليل،  ولو  التبرع،  إلى  املادية  القدرة 

تحقيق  في  ستسهم  االموال  هذه  ألن 

والفقراء،  واأليتام  لألرامل  الفرحة 

فقدها  على  أوشك  ملن  الحياة  وإعادة 

املادي،  والعوز  والحرمان  املرض  نتيجة 

وإيصال  اإللكتروني  باملوقع  لالتصال 

التبرعات إلى مستحقيها." 

عندما يرتقي الفكر اإلنساني 
ويعمل متجردًا من كل األهواء 
البشرية، مسخرًا كل طاقاته 
الكامنة من أجل خدمة املجتمع 
والنهوض بواقعه املزري، وحينما 
ترى مجموعة من الشباب 
الواعي يعملون ليل نهار من 
أجل الوقوف على سد حاجة 
املحتاجني وتوفير ما يمكن 
توفيره من أبسط األشياء التي 
تحتاجها العائالت الفقيرة 
املتعففة من متطلبات مادية 
أو معنوية،تشعر أن البشرية 
مازالت بخير.

متبرعون يقدمون مساعدات إنسانية متبرعون يقدمون مساعدات إنسانية 
للعوائل المتعففةللعوائل المتعففة

تحت شعار 

طه حسين

في بغداد
مجانًا



تؤكد   

الصفار،  نور 

هيلي،  مشروع  مؤسسة 

وأن   ،2016 عام  باملشروع  بدأت  أنها 

عامًا،   12 من  أكثر  منذ  كان  به  التفكير 

كلها  أفكارها  جمع  خاللها  حاولت 

لتضعها في مكان واحد.

تاريخ  عن  كثيرًا  أقرأ  "كنت  وتضيف: 

من  الكثير  ووجدت  العراق،  وحضارة 

–كعراقيني-  علينا  يجب  التي  األمور 

متداولة  وجعلها  وصقلها  بها  االعتزاز 

العمل  يمكن  أمور  فهناك  بيننا،  فيما 

عليها وصناعتها، لتكون جزءًا من هوية 

البلد."

 األصالة والود

خالل  خبرتهما  ودعاء  نور  اكتسبت 

يعني  الذي  "هيلي"،  ليطلقا  السنني، 

والود(،  )األصالة  السومرية  باللغة 

"الشبكة  ملجلة  تؤكدان  كما  وأيضا، 

بعض  فإن  العراقية"، 

من  "َهلي"  يلفظونه  الزبائن 

العائلية.  والروابط  األهل  جذور 

عراقية  "ماركة"  بأنه  "هيلي"  ويتميز 

بفكرة  جدال  وال  مجال  "فال  صرف، 

البلدان  من  البضائع  استيراد  او  عمل 

على  املشروع  هذا  يعتمد  إذ  األخرى، 

واحترام  فقط،  العراقية  العاملة  اليد 

الشابة  والكفاءات  العراقية،  املهارات 

والحلي  البضائع  لصناعة  والنسوية 

مع  بالتعاون  يومًا  نفكر  ولم  والسجاد، 

انتقاصًا  ليس  وهذا  أخرى،  جنسيات 

بهوية  اعتزاز  أنه  ما  بقدر  اآلخرين  من 

القطعة  ستكون  إذ  العراقي،  اإلنسان 

املعمولة بحرفية وجهد حقيقي، من نتاج 

يد عراقية الى يد عراقية أخرى."

 التعاون مع النساء

عدد  مع  تعاون  "هيلي،  إن  نور  تقول 

املتعففات،  العامالت،  النساء  من  كبير 

حيث  والحلة،  والسماوة  بغداد  في 

لإلنتاج  مستعدًا  مدربًا  فريقًا  أنشأنا 

عالية"،  وجودة  مطلوبة  وبمواصفات 

بعمل  ساهمن  النسوة  "هؤالء  أن  مبينه 

من  وغيرها  العراقي  والسجاد  اإليزار 

بحرفية  امتازت  التي  اليدوية  األعمال 

عالية من قبلهن."

وأضافت أن "عملهن الرائع أثبت أن في 

إذ  ومنتجة،  ملهمة  كثيرة  أيادي  العراق 

في  الطيبة  اإلنسانية  العالقات  تتوطد 

إضافة  استطعنا  وقد  املشروع،  أروقة 

لجميع  االقتصادي  التمكني  مبدأ 

العامالت."

ودعاء  لنور  عون  خير  اإللهام  كان  لقد 

جديدة  وبضائع  منتجات  إلضافة 

توضح  مشروعهما.  في  يدويًا  مصنوعة 

نور أن "اإللهام يأتي من األزقة القديمة، 

الفرح  وأغاني  العراقية،  والقصص 

بيوت  أحيائنا وفي  املنتشرة في  التراثية 

من  أعمالنا  نستلهم  وأحيانًا  الجدات، 

رائحة البيوت، ولهذا صنعنا شايًا عراقيًا 

بنا، وكليجة، ورز عنبر، نستطيع  خاصًا 

الشعبية  التفاصيل  هذه  أن  نعتبر  أن 

يقاوم املستورد من  املنتج  هي من تجعل 

جديدة،  منتجات  وخلق  االبتكار  خالل 

هي في الحقيقة، جزء من موروثنا."

 حقيبة بابلية

في  أنجزوه  عراقي  منتج  أول  نور  تتذكر 

بابلية  حقيبة  وكان  هيلي،  مشروعهم، 

عشتار،  بوابة  من  مستوحاة  فكرتها 

من  عراقية  وإياد  بمشاغل  مصنوعة 

لتقتنيها  صنعت  وقد  الياء،  حتى  األلف 

البعثات  إحدى  في  تعمل  أجنبية  سيدة 

الدولية.

تؤكد نور أنها تيقنت من أن الرسالة من 

مشروعها قد وصلت.

وتضيف: "كان شعورًا رائعًا أن تكون أول 

شخص  قبل  من  مقتناة  نبتكرها  قصة 

عن  اآلخرين  سيخبر  عراقيًا،  ليس 

وصناعتها  وتراثها  البالد  هذه  حضارة 

الصناعة  أن  سيؤكد  وأنه  اليدوية، 

اليدوية ما تزال موجودة في العراق ولم 

تنته كما يعتقد بعضهم."

 أبرز بضاعات هيلي

العراق  فناني  من  عددًا  "هيلي"  اختار 

مع  للمشروع،   
ً
أبطاال ليكونوا  الرواد 

عراقية  لهيئات  ومجسمات  أشكال 

وأشكال ترتدي األزياء الشعبية التراثية، 

واملجوهرات  الحلي  الى  باإلضافة 

الحضارات  من  واملستوحاة  املصنوعة 

وحتى  واآلشورية،  والبابلية  السومرية 

العراق،  في  صناعتها  تمت  الصحون 

هذا  عراقية،  ورسوم  وبزخارف 

طقوس  يشارك  هيلي  أن  الى  باإلضافة 

العراقيني ومناسباتهم من خالل طرحه 

واملجسمات  االبتكارات  من  العديد 

من  واملصنوعة  الخزفية،  واألواني 

السعف كذلك."

من  التراث  إعادة  "نحاول  وتابعت:   

صديقة  بطريقة  مجددًا  تصنيعه  خالل 

أن  حقًا  يمكنها  منتجاتنا  فجميع  للبيئة، 

أضرارًا  تسبب  وال  للبيئة،  صديقة  تكون 

هدفنا  أن  إذ  والبالستيك،  كالنايلون 

إنساني محب لإلنسان واألرض واملوروث 

الحي."

هيلي  واجه  فقد  مشروع،  وكأي  وحتمًا، 

بعض األزمات، كان منها التوقف بسبب 

انتشار فايروس كورونا، إذ لم يستطيعوا 

لكن  والُصناع،  الحرفيني  مع  التواصل 

العمل عاد وبشكل مكثف بعد أن انحسر 

العمل  تحفيز  استمرار  أجل  من  الوباء 

اليدوي والصناعات اليدوية.

وتبني نور أن "العديد من زبائن هيلي هم 

من خارج العراق، ما يدل على أن التراث 

تأثيرهما  لهما  العراقيني  والفلكلور 

الخاص على األجانب بشكل خاص."

كيف يمكن ملشروع عراقي، 
متخصص بفكرة "الصناعة فقط 
بحب العراق" أن يحمل بلده فوق 

قلبه بكل هذا الحب والشغف؟ 
إنه مشروع يشبه طفال يتمسك 

بأمه، هكذا تتمسك نور ودعاء، 
الشقيقتان، مؤسستا مشروع 

"هيلي" بالعراق. املشروع متخصص 
بصناعة املنتجات العراقية 

الخالصة، والتذكارات العراقية، 
ليصبح واحدًا من أهم املراجع 

التي يفضلها املرء في إهداء أحبته 
جزءًا من التراث الشعبي املحلي 

على هيئة هدية صغيرة.

مشروع عراقي لصناعة 
المنتجات الوطنية

"هيلي"..

آية البهادلي
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رفاهيـــٌة أم نقٌص في األوفياء! 
الحيوانات في البيوت

صديقها  البيت  داخل  تربي  سلندر( 

والقطة  )دوريس(  والكلبة  )بوتا(  األرنب 

كائنات  الحيوانات  "إن  قالت:  )كاتيال(.. 

وبني  بينها  التفريق  يمكن  وال  لطيفة 

األصدقاء في اللعب واالهتمام والنزهة."

فراقها يحرق القلب
"القطط متملقة ومملة ولديها إحساس ملتٍو، 

أنها  إذ  انتهازية،  واعتبرها  بوفائها  أشكك 

أقرب  في  وتهرب  صاحبها  تترك  أن  يمكن 

لطيف  تقاطع  الكلب"..  عكس  على  فرصة 

أبو كنز(  النظر عبر عنه )لؤي  في وجهات 

 بتحٍد ظريف:
ً
قائال

من  ذكي  كلب  وهو  )ڤيري(،  لدينا  "كان 

أحببناه  شيبرد(،  )الجيرمن  فصيلة 

أشعل  توفي  حينما  أنه  درجة  إلى  وعايشناه 

في بيتنا حزنًا ولوعة، لقد كان صديقًا وفيًا، 

فقد  عمل،  أو  سفر  في  أحدنا  يغيب  فحينما 

كان ينتظره ويفتقده ويالزم باب املنزل في 

انتظار أية حركة تدل على عودته، أما مشهد 

اللقاء في تلك اللحظة فإنه مؤلم ومبٍك إلى 

كل  في  وشكره  بامتنانه  يشعرك  أنه  درجة 

ذلك  رؤية  على  أجرؤ  ال  صدقيني  لحظة، 

املقطع."

صديق مثالي لألطفال
كائنات  أعتبرها  الحب  وطيور  "الكناري 

تربيتها   إلى  يلجأ   ،
ً
جماال أكثر  فهي  عائلية، 

هو  املنزل."  في  كافية  مساحة  يمتلك  ال  من 

خيار  عاّدة  عمران(،  )سناء  املعلمة  رأي 

الطيور بأنه األفضل على اإلطالق، قائلة:

"الطير صديق حقيقي ألطفالي داخل البيت 

وغير مؤٍذ، فاألصوات التي تصدرها الكناري 

وطيور الحب لها وقع بالغ الجمال على أذن 

اإلنسان، إضافة إلى الريش الناعم الجميل 

إليها  للنظر  تجذبك  التي  الزاهية  واأللوان 

الطيور  من  العديد  هناك  ملل،  دون   
ً
مطوال

وال  املنزل  في  تربيتها  يمكن  التي  املنزلية 

تحتاج جهدًا كبيرًا وال تفرغًا كما هو الحال 

بالنسبة للقطط والكالب والهامستر."

تأثيرها النفسي في السلوك
بغداد،  من  قاسم(  )محمد  املدني  الناشط 

الشرطة  مع  تطوع  كالب  مدرب  وهو 

من  الشوارع  إلخالء  حملة  في  املجتمعية 

بها  اإلمساك  خالل  من  السائبة  الكالب 

في  للكالب  مخصصة  محمية  إلى  ونقلها 

منطقة الرضوانية. يقول محمد:

من  سائب  كلب  مئة  من  أكثر  "جمعنا 

الشوارع، وبالنسبة للطعام فإن لدينا عالقة 

تبرعوا  كثيرين  مطاعم  أصحاب  مع  طيبة 

بإعطائنا فضالت الطعام بدون أي مقابل، 

املشروع  إنجاح  في  املساهمة  ملجرد  وإنما 

البيئي وتفعيل مبدأ حقوق الحيوان."

الكالب  تربية  ثقافة  "إن  قاسم:  يضيف 

العاطفة  تنمي  والقطط  واألسماك  والطيور 

وتجعلهم  األطفال  لدى  املسؤولية  وحس 

بذلك  وهي  واهتمامًا،  وعاطفة  رحمة  أكثر 

اإلنسان  وسلوكيات  صفات  من  الكثير  تغير 

وبذلك  العنف،  استخدام  عن  وتبعده 

نفسيًا  اإليجابي  تأثيرها  الحيوانات  تثبت 

واجتماعيًا في سلوك مالكيها."

طبقية وتفكير غربي
حراسة  في  املستخدمة  األنواع  "ماعدا 

مناطق  وبعض  القرى  في  والحالل  البيوت 

املدن، فإن تربية نوعيات معينة من الكالب 

كانت مقتصرة وبشكل محدود على العوائل 

الكاتب  رأي  هو  والغنية"..  األرستقراطية 

الدقيقة  وتفصيالته  جبار(  الستار  )عبد 

وأصحابها،  وأصلها  الظاهرة  تلك  عن 

:
ً
قائال

الفتة  ظاهرة  الكالب  تربية  "أصبحت 

يكون  ربما  املجتمع،  طبقات  مختلف  في 

هو  الظاهرة  مستوى  الى  الحالة  وصول 

جزء من مظاهر التأثر بالغرب الذي يأخذ 

حياته،  في  الكالب  وجود  االعتبار  بنظر 

حيث  املدن،  تخطيط  مستوى  على  حتى 

بروكسل  شوارع  في  –شخصيًا-  شاهدت 

مرتبة  وأماكن  للكالب  مخصصة  ممرات 

لرفع  مخصصني   
ً
وعماال حاجاتها  لقضاء 

فضالتها، لكن في مجتمعاتنا، على مستوى 

الدين والعرف، فإن الكلب يعد نجسًا مهما 

القائل  املثل  وفق  على  إليه  نظرتك  كانت 

أنهم  مع  بالذهب(  طوقته  ولو  كلب  )الكلب 

يعترفون بأنه رمز للوفاء."

مؤاخاة بني الحيوان واإلنسان
يضيف الكاتب: "سألت بعض الذين يعيشون 

الذي  االهتمام  هذا  سر  عن  الكالب  مع 

فأجابوا  األبناء  بتربية  االهتمام  يضاهي 

الكثير  من  أنقى  الكالب  بأن  قاطع  بشكل 

أكان  وسواء  تخون.  ال  أنها  إذ  البشر  من 

بحياة  التشبه  هو  الظاهرة  شيوع  سبب 

العالقات  سوء  من  الهروب  أم  الغرب، 

فإنه  هواية،  محض  أنها  أو  االجتماعية، 

)املؤاخاة(  عصر  أبواب  على  أننا  لي  يخيل 

بني الكلب واإلنسان، ولكن هل تتغير املعاني 

قاموس  من  الكلب  ويسقط  واالستخدامات 

فتكون  الغزل..  قاموس  ويدخل  الشتائم 

لفظة كلب أو ابن الكلب، عبارة غزل وليست 

شتيمة؟"

يعالجها  التي  النفسية  األمراض  حقيقة  ما 

على  ومؤاخاته  أليف  حيوان  من  التقرب 

التعايش املبكر  أن   الحلوة واملّرة، وهل حقًا 

ما بني الحيوانات واألطفال ينظف ذاكرتهم 

من لوثات العنف واألنانية؟

لطافة مجانية وشقاوة
أليف  وصديق  لطيف  مخلوق  "الحيوان 

من  أكثر  واألكل  واللعب  الضحكة  يقاسمك 

نقوم  كنا  صغارًا  نشأتنا  مذ  الناس،  بعض 

مثل  ونحبها  بيوتنا  في  الحيوانات  بتربية 

)لؤي  بدأ  املسالم  الهدوء  بهذا  أطفالنا.." 

الصفار( حديثه عن هؤالء الضيوف اللطفاء 

:
ً
داخل البيت، قائال

الذي  الشقي  الولد  )فلوكي(،  لدينا  "حاليًا 

من  هو  أبدًا،  بالوحدة  نشعر  ال  بوجوده 

الشعر  قصير  البريطانية،  القطط  فصيلة 

رأس  لها  القطط  هذه  مستدير،  بوجه 

وخدود  مشرقة  مستديرة  وعيون  دائري 

إذ  الكالب،  لتربية  أبدًا  أميل  ال  أنا  ممتلئة، 

أن عائلتي تعشق القطط ألنها تشبه األطفال 

)الكيوت( في البيت."

مشاكس  "فلوكي  ضاحكًا:  الصفار  يضيف 

ولديه طباع تشبه عناد األطفال، قبل يومني 

توقعت  أسبوعني،  استمر  سفر  من  عدت 

استقباله الحار بعد الغيبة، إال أنه ما إن رآني 

فتحت  وبعدما  وهرب،  إصبعي  عض  حتى 

جاء  مكانها  الى  ألعيدها  املالبس  حقيبة 

وجلس في منتصفها وفركشها تزلفًا، ولكم 

أن تتخيلوا شقاوة هذا املخلوق ولطافته."

)أملا  عراقي  أصل  من  السويدية  الطفلة 

يقولون إن محاوالت الهروب من الواقع املر واإلحساس املبطن بالوحدة نتيجة 
نقص األوفياء يمكن أن تعوضها ال شعوريًا شقاوة قطة )كابيرتش( أو حنّية 

كلب )الجيرمن(، ما يعطي انطباعًا بأن الحيوانات القابعة في قاموس الشتائم 
والتحقير لسنوات ستدخل قاموس الغزل والصحبة، والسيما بعد أن أصبح 

مجلة الشبكةمظهرها بصحبة )الفايخني( الفتًا في شوارع بغداد، 
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يتعرض املجتمع العربي، كغيره من املجتمعات، 
الى تغيرات متسارعة من النواحي االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية والثقافية. كما يتعرض الى 
غزو فكري وثقافي نتيجة للثورة املعلوماتية واالنفتاح 

على العالم الخارجي واإلقبال على أنماط حياة 
املجتمعات األخرى.

استهواء أم إحساس 
بفقدان الهوية 

أ.م.د إيمان حسن الجنابي

ببعض  كذلك  العراقي  املجتمع  تأثر  وقد 

خطرًا  شكلت  التي  واملشكالت  الظواهر 

ينعكس  ما  وأصالته،  املجتمع  روح  على 

فقد  لديه،  والسلوك  القيم  منظومة  على 

املراهقني  لدى  غريبة  سلوكيات  ظهرت 

على  التمرد  من  حالة  تمثل  العراقيني 

الثقافة األخالقية واملنظومة القيمية التي 

اكتسبوها من األسرة واملدرسة واملجتمع، 

وتقليدهم  الغرب  ملحاكاة  واالتجاه 

والتشبه بهم. والتقليد األعمى حالة سلبية 

مجٍد  وغير  ضارًا  يكون  إذ  الغالب  في 

للفرد املقلد او للمجتمع الذي ينتمي إليه، 

قد يقلب املوازين ويهدم النفوس والعقول 

وشخصيته  وهويته  هيبته  الفرد  ويفقد 

ويسلبه إرادته.

يكون  أن  فإما  نوعان:  األعمى  التقليد   

بالتقليد  واملقصود  سلبيًا،  أو  إيجابيًا 

ضارًا،   
َ

أجوف تقليدًا  يمثل  أنه  األعمى 

وظهر التقليد األعمى بصورة واضحة لدى 

البعض من املراهقني في اآلونة األخيرة، 

تي  )بي  الكورية  الغنائية  الفرقة  كتقليد 

املالبس  وألوان  الشعر  قصات  في  أس( 

اإليقاعية  والحركات  واألكسسوارات 

سبعة  من  مكونة  الفرقة  وهذه  الراقصة، 

هذه  شعبية  ارتفعت  وقد  كوريني،  شباب 

ومنها  العالم  أنحاء  مختلف  في  الفرقة 

املراهقني  أن  وبما  العراقي،  مجتمعنا 

هذا  اتباعهم  فإن  املستقبل،  جيل  هم 

األعمى  التقليد  يمثل  السلبي  السلوك 

الذي يدل على الشعور بالنقص وحاجتهم 

يلجأ  لذا  والحب،  والرعاية  االحتواء  الى 

ذلك  في  بما  شيء  كل  تقليد  الى  املراهق 

إذ  واللغة،  والعادات  والطعام  املالبس 

ألعضائها  الحركي  اإلبهار  الفرقة  تعتمد 

على املسرح وفي عروضها االستعراضية، 

ومن خالل أغنياتها تخاطب مشاعر جيل 

مكان  كل  في  واملراهقات  املراهقني 

أحاسيسهم  وتالمس  العالم،  في 

والحديث  املراهقني  وهموم 

وإحباطاتهم  أحزانهم  عن 

وبرغم  وأحالمهم.  وآمالهم 

يعرفون  ال  املراهقني  كون 

أغنياتهم  كلمات  معاني 

الكورية،  باللغة  ألنها 

يزداد  ذلك  مع  لكن 

الفرقة،  مع  تفاعلهم 

حد  الى  يصل  إذ 

وهذا  والبكاء،  الصراخ 

من  الكثير  أظهرته  ما 

وما  امليدانية  الدراسات 

التواصل  مواقع  أظهرته 

االجتماعي.

االنجذاب  هذا  كل   

للفرقة من قبل املراهقني 

بالضياع  وأحساسهم  وشعورهم  بالذات 

ومجهولية املستقبل ال يمكن تفسيره، وهو 

يعيشون  أنهم  إذ  بهم،  يشعر  أحد  ال  أن 

املفاهيم:  من  نوعني  بني  تناقض  مرحلة 

بالعادات  املرتبطة  التقليدية  أولهما 

عليها،  ونشأوا  تربوا  التي  والتقاليد 

كل  البعيدة  الجديدة  املفاهيم  وثانيهما 

البعد عن مفاهيمهم، املرتبطة بالتطوير 

والتجديد وتغيير النظرة الى األمور كافة، 

اإليجابية  للهوية  املراهقني  فقدان  أن  إذ 

عن  تعبر  ال  سلوكيات  يسلكون  يجعلهم 

التي  األخالقية  مجتمعهم  وقيم  ثقافتهم 

أكثر  له  االستهواء  أن  إذ  منها،  ينحدرون 

من سبب، وقد ترتبط هذه األسباب بكل 

ما سبق الحديث عنه، لكننا هنا نؤكد على  

االستهواء  في  األصدقاء  جماعة  تأثير 

األسباب  بقية  إهمال  عدم  مع  الجمعي 

والعوامل األخرى، إذ تؤثر جماعة األقران 

وتقليدهم  املراهقني  شخصية  على 

لغيرهم على الرغم من اختالف 

 ، فة لثقا ا

األعمى،  بالتقليد  االستهواء  يرتبط  لذا 

االستهواء  طريق  عن  منتقلة  فكرة  فكل 

يجري تنفيذها سلوكيًا عن طريق التقليد.

ويعّبر االستهواء عن وجود استعداد أو ميل 

عام لدى العديد من املراهقني واملراهقات 

وآراء  بأفكار  والتسليم  التصديق  لسرعة 

بصورة  اآلخرين  ومعتقدات  وتوجيهات 

والتبصر  الناقد  التفكير  معها  ينعدم 

عن  الفرد  فأفكار  املختلفة،  األمور  في 

تعبر  التي  الذاتية  قدرته  في  وثقته  ذاته 

التعامل  في  لقدراته  الفرد  إدراك  عن 

في  مهمني  عاملني  يعدان  ما،  موقف  مع 

وثقته  لذاته  الفرد  فتقدير  االستهواء، 

كما  سلوكه،  على  ينعكسان  قدراته  في 

يعدان من العوامل الداخلية التي تؤثر في 

القابلية لالستهواء, وهذا ما أكدته بعض 

الدراسات، كدراسة كيم وراي وجوليان: 

 Kim &Ray( جو  2012(ودراسة   JO(،

 )&Julian2008

أن  ألدركوا   
ً
قليال فكروا  هؤالء  أن  ولو 

التمرد  من  شيء  عن  إال  يعبر  ال  سلوكهم 

وأخالقيات  وتقاليد  وعادات  قيم  على 

إثبات  الى  منهم  كل  يسعى  إذ  املجتمع، 

عن  متميز  بأنه  واإلحساس  وجوده 

اآلخرين وله شخصيته املستقلة.

 لذا فإن على التربويني كافة القيام بتوجيه 

لديهم  يظهر  الذين  املراهقني  وإرشاد 

الضوء  وتسليط  السلبي،  السلوك  هذا 

الوقاية،  وأساليب  العالج  طرق  على 

والتعامل  لديهم،  الديني  الوازع  وتقوية 

ومراقبة  املراهقني،  فئة  مع  السليم 

سلوكهم ومعرفة أصدقائهم ومن أية بيئة 

في  وحزم  بلني  معهم  والتعامل  انحدروا، 

نفس الوقت، ونشر الوعي والثقافة بينهم، 

الجلوس  عن  اإلمكان  قدر  وإبعادهم 

لفترات طويلة أمام الشاشات، وإرشادهم 

الى كيفية التعامل مع التكنلوجيا الحديثة 

لنضمن  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومع 

في املستقبل أفرادًا أسوياء ينفعون ذاتهم 

وينفعون مجتمعهم.

التقليد األعمى..

29السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )409409( ( 1515 آب  آب 20222022تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات 28

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya



وسط قيظ شوارع بغداد ولهيب شمسها الذي يكوي رؤوسنا, توقفت عند 
بائع الشاي ألشرب قنينة ماء تحت ظل نحيف جدًا )سقف جينكو( ألقل 

من دقيقة، الحظت الصبي العامل لدى هذا البائع، ويبدو أنه ابنه الصغير 
وهو يحمل حزمة من املاء )12قنينة( فينقلها ملرتني الى داخل إحدى 

إياد السعيد دوائر التسجيل العقاري في بغداد ألننا نقف أمامها.. 

نقلت  ما  أسرع  "ما   : الصبي  سألت 

ميتة  الناس  :"عمو  فأجاب  حزمتني." 

وبإشارة  لحم."  وصايرة  جوة  الحر  من 

أنني سأحسده على  الذي ظن  والده  من 

الدائرة  داخل  اختفى  هذه  البيع  نعمة 

 
ُ

بسرعة وهو يحمل حزمة جديدة.. قررت

يراجعها  التي  الدائرة  هذه  الى  الدخول 

واتجهت  اآلالف،  وربما  املئات،  يوميًا 

باحثًا عن الصبي، وإذا بي أمام جمهرة 

ثالثة  أمام  الشمس  أشعة  تحت  كثيفة 

الخلفية  األجزاء  منها  تطل  شبابيك 

بصوتها  تصدح  التي  الهواء  ملكيفات 

املزعج وهوائها الالفح بوجوه املراجعني 

 أن يقف خلفها أو حتى 
ٌ

فال يستطيع أحد

املراجع  يتحمل  للضرورة  لكن  بجانبها، 

والخروج  معاملته  إنجاز  أجل  من  ذلك 

ونفسيًا،  وصحيًا  ماديًا  الخسائر  بأقل 

وبصراحه لم أتحمل شدة حرارة املوقف 

خمسة  بعد  على  وكنت  واملحزن  املخزي 

عليه  تزاحم  الذي  الشباك  من  أمتار 

من  تخلو  ترابيه  أرض  وسط  املراجعون 

جدار  أو  شجرة  حتى  أو  لسقف  ظل  أي 

بها  مررت  أنني  رغم  مذعورًا  فخرجت 

قبل سنوات.. 

أبو عمار )40 سنة( وهو خارج من هذا 

الجحيم يقول: "الله اكبر.. عمي هذا يوم 

املحشر، وفوق ذلك مكيفاتهم التي تشبه 

التنني الذي ينفث النار علينا."  

أبي  وحديث  وقائع  من  ورد  ما  بالطبع    

ينهشها  دوائر  في  غريبًا  ليس  عمار 

بحثت  فقد  واإلهمال،  والرشا  الفساد 

الدائرة  في  صحية  مرافق  عن  بنفسي 

ال  خربة  بها  وإذا  عليها،  عثرت  وبمشقة 

ذبحه،  قبل  الحيوان  لعزل  حتى  تصلح 

يسردها  التي  الصدمة  هي  واألغرب 

مع  مراجعتي  "عند  املعموري:  إياد  لنا 

لترويج  الدائرة  لهذه  الدار  باعني  من 

معاملتنا اكتشفنا أن هناك من سرق مبلغ 

التزاحم  في  جيبه  من  دينار  ألف   600

مني  وكمساهمة  املراجعة،  شباك  على 

له  دينار  ألف   300 لدفع  اضطررت 

وحينها  خاطره،  لتطييب  كمشاركة 

باب  في  الحارس  الشرطي  الى   
ُ

ذهبت

وسألته  رسميًا،  الحالة  ألشكو  الدائرة 

حكومية؟  دائرة  في  هذا  يحدث  كيف 

عادي  األمر  أن  وأكد  مستهزئًا  فضحك 

امرأة  من  سرقوا  أسبوع  فقبل  جدًا، 

ة 40 ورقة - ستة ماليني دينار!! لم 
ّ
مسن

صدمة  ألنها  حقيقة  عليه  الرّد  أستطع 

اإلدارة  دور  ماهو  اآلن  لحد  أتبني  ولم 

والحرس تحت علم الدولة رسميا!!" 

املراجعات  إحدى  من  مداخلة  وفي 

قالت: "يستحيل أن يسرق املراجع بل إن 

هناك لصوصًا من الشباب - أشارت إلى 

الذي  الشاب  ذلك  ترى  هل   – أحدهم 

يتربص ويتجول بحريته بني املراجعني؟ 

أن  يجب  وكان  حرامي  أنه  متأكدة  أنا 

سبب  عن  االستعالمات  موظفو  يسأله 

يسنده  من  هناك  وبالتأكيد  دخوله، 

ويحميه داخل الدائرة !!" 

استبيان  لنتائج  وطبقًا   2012 عام  في   

رت ما 
ّ

مستويات تعاطي الرشوة التي أش

نسبته 40% من املراجعني إلحدى الدوائر 

املرورية في بغداد، زارت لجنة من هيئة 

النزاهة املوقع واقترحت بعض املتغيرات 

بطاقات  وتوفير  املراجعة  أسلوب  على 

توقيتات املراجعة وأماكن االنتظار، وبعد 

ثالثة أشهر فقط انخفضت نسبة دافعي 

أن  على  دليل  هذا   ..  %3.4 الى  الرشوة 

واالستراحة  الدور  نظام  توفير 

بالقضاء  كفيل  املكيفة  املناسبة 

حاجة  واستغالل  االبتزاز  على 

املواطن.

الطابو،  دوائر  إحدى  في   

من  ن.  خ.  املهندس  يشكو 

خاصة  سيارات  توفر  عدم 

يضطر  ما  الكشف،  بفريق 

سيارة  الستئجار  الفريق 

مستحقاتها  ودفع  خاصة 

املواطن املستفيد  من قبل 

عبد  لكن  الكشف!!  من 

يضحك  جاسم  الكريم 

تتجاوز  ال  السيارة  "أجرة   : عاٍل  بصوت 

لوحدي  أنا  بينما  دينار  ألف   25 الـ 

مواطنني  أربعة  وغيري  ألفًا   150 دفعت 

سيصلهم الفريق وكل الجولة ال تستغرق 

األراضي  كل  ألن  واحدة  ساعة  من  أكثر 

حجة  طبعًا  وهذه  واحدة،  منطقة  ضمن 

مبررة ومكشوفة بشكل فاضح." 

لكن  الحاّدة،  لآلراء  ميلي  عدم  رغم    

من  الصدد  هذا  في  سمعته  رأي  أغرب 

بما  قال  الذي  حسن  عباس  املتقاعد 

ذكي  لكنه  االستنتاجي،  التحليل  يشبه 

صدور  "بعد  عنده:  الوقوف  ويستوجب 

براتب  سنوات  الخمس  إجازة  قرار 

اسمي قدم العديد من املوظفني في أغلب 

الوزارات عليها لكي يحسنوا من وضعهم 

وليست  ضعيفة  رواتبهم  ألن  املادي 

من  بينهم  أن  رغم  مخصصات  لديهم 

نالحظ  لكن  العالية،  املخصصات  ذوي 

أن موظفي التسجيل العقاري والضريبة 

لم  املواطن  مع  تماس  في  التي  والدوائر 

يقدموا الى هذه اإلجازة، أنا أسأل فقط 

الرقابية  بالجهات  األجدر  أليس  ملاذا؟ 

أن تدرس هذا؟!" 

اآلراء  بعض  أن  ألؤكد  اخرى  مرة  أعود 

نعرف  لكي  رقمية  دراسات  الى  تحتاج 

الرأي  وباألخص  دوائرنا،  ندير  كيف 

األخير.

حين تتفق الشمس مع الموظف 
للضغط على المواطن 

ســـخونة الجـــو عامـــل لالبتـــزاز! 
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استشهادهم 

العباس  شِهد 
ُ

:است جعفر  ابو  السيد  يواصل   

سنة،   )34( العمر  من  وله  السالم(  )عليه 

شِهد عبد الله وله من العمر )25( سنة، 
ُ

واست

سنة،   )21( العمر  من  وله  عثمان  شِهد 
ُ

واست

شِهد جعفر وله من العمر )19( سنة. 
ُ

واست

ا رأى كثرة 
َّ
 العباس )عليه السالم( مل

َّ
روي أن

موا، بنفسي 
َّ

ه: )تقد تل قال إلخوته من أمِّ
ُ

من ق

ى تموتوا دونه(، 
ّ

دكم حت أنتم، فحاموا عن سيِّ

الحسني  أمام  فصاروا  جميعًا،  موا 
َّ

فتقد

ونحورهم،  بوجوههم  يقونه  السالم(  )عليه 

عبد  على  الحضرمي  ثويب  بن  هانئ  فحمل 

فقتله  جعفر  أخيه  على  حمل  ثم  فقتله،  الله 

بسهم  عثمان  األصبحي  يزيد  ورمى  أيضًا، 

 رأسه، فأتى عمر 
َّ

فقتله، ثم خرج إليه فاحتز

بن سعد، فقال له: )أثبني(، فقال عمر: عليك 

بأميرك - يعني عبيد الله بن زياد - فاسأله أن 

ُيثيبك، وبعدهم بقي العباس )عليه السالم( 

معه  ويميل  دونه،  ُيقاتل  الحسني  أمام  قائمًا 

شهد، رحمة الله .
ُ

حيث مال حتى است

االصطفاء اإللهي 

 وللشيخ ماجد الجبوري ، املشرف على حوزة 

االمام الجواد )ع( ، رأي بتميز العباس عليه 

 : يقول  فهو  إلهيا،  وعده   ، إخوته  عن  السالم 

عندما تبرز بعض األسماء والشخصيات على 

املستوى التاريخي ، فال بد من أن تكون هناك 

استحقت  وإنجازات  واستعدادات  مميزات 

تسليط  وتنال  وتظهر،  تبرز  أن  بها 

تلك  كانت  فإن   ، إعالميًا  األضواء 

تحقق  فقد  إلهية  الشخصية 

بها هذا االستعداد إضافة 

الظهور  دائرة  وسعت  التي  اإللهية  الهبة  الى 

كان  ملن  ومعصومًا  مقدسًا  ظهورًا  ليصبح 

استعداده ذلك . 

القرآن  ذكر  لقد  الجبوري(:  )الشيخ  وتابع   

وأنه  السالم،  عليها  مريم  اصطفاء  الكريم 

دون  عاملها  نساء  بني  من  اختارها  جل  و  عز 

الله  عند  العظيمة  املنزلة  هذه  لتنال  النساء 

تعالى ، و أفرد لها سورة كاملة وآيات كريمة 

ملا  تبعًا  االصطفاء  ليكون  منزلتها،  فيها  بنّي 

وإخالص  نقاء  و  استعداد  من  حياتها  تخلل 

دون سائر النساء في عاملها، فقال تعالى )) 

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 

مكانًا .... (( سورة مريم / 16 .

قالت  إذ  و   ((  :  42/ عمران  آل  سورة  في  و 

وطهرك  اصطفاك  الله  إن  مريم  يا  املالئكة 

واصطفاك على نساء العاملني .. (( .

بنّي  أن  بعد  االصطفاء  تعالى  الله  فذكر 

مقدمات االستحقاق . 

السالم  عليه  ملوسى  تعالى  الله  اختيار  وفي 

حيث قال )) وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى 

(( طه/13 .  قد بنّي عز وجل في سور وآيات 

السالم  عليه  موسى  الله  نبي  قصة  عديدة 

رتبة  ليبلغ  مؤهالته  تتضح  خاللها  ومن 

اإلختيار اإللهي .

 من رحمة الله 
ٌ

مع أن هذه املؤهالت هي فيض

تعالى تصب على هذه الشخصية اإللهية لتبلغ 

هذه الرتبة واملنزلة دون غيرها في عصرها .

عليهم  العزم  أولي  األنبياء  اختيار  كذلك 

وفقًا  كان  األنبياء  من  غيرهم  دون  السالم 

اإللهي  الجعل  الى  إضافة   ، الستعداداتهم 

و  صبروا،  وبما  كتب،  من  به  اختصهم  وما 

بما أخذ منهم من ميثاق، كما في قوله تعالى 

ومنك  ميثاقهم  النبيني  من  أخذنا  ))وإذ 

ومن... (( األحزاب / 7 . 

واالختيار  االصطفاء  يكون  فال  ذلك  وعلى 

البشري،  الظاهري  البعد  في  منحصرين 

الوحياني،  الباطني  البعد  إلى  يتعدياه  بل 

بجانبه  وإخالص  وعمل  استعداد  فهنالك 

التميز حكمة في  إلهي  ووحي  يجعل  تسديد 

االختيار لبلوغ الغاية واملراد . 

استعداد  هناك  كان  الطف  واقعة  ففي 

الجعل  تنال  أن  استحقت  ة 
ّ
ل

ُ
ث من  وإخالص 

اإللهي واالصطفاء في االختيار دون غيرهم  

وبلوغ تلك املقامات الشريفة .

فالحر وزهير وجون وووو .. بلغوا تلك املراتب 

باالستعداد والصبر واالصطفاء اإللهي معًا .

تلك  أبرز  أحد  السالم  عليه  العباس  وكان 

األقربني  مستوى  على  حتى  الشخصيات، 

فاملرتبة   ، األكبر  كعلي   ، املعصوم  من  نسبًا 

اللواء  التي نالها العباس عليه السالم بحمل 

لهذه  وكانت  واصطفاًء،  استعدادًا  كانت 

كان  إذ  أظفاره  نعومة  منذ  مقدمات  املرتبة 

تحت رعاية أمير املؤمنني عليه السالم، الذي 

كان يرى في العباس ذلك االستعداد فجعل له 

ت واقعة 
ّ
مقامًا متميزًا عن إخوته، إلى أن حل

الطف فصار التمّيز واالختيار إلهيا بواسطة 

املعصوم .

ملريم  اإللهي  واالختيار  االصطفاء  كان  وكما 

عليهم  العزم  أولي  ولألنبياء  السالم،  عليها 

السالم،  عليه  للعباس  كذلك  كان   ، السالم 

ويوم  استشهد  ويوم  ولد  يوم  عليه  فسالٌم 

يبعث حّيا.

من  شجاعتهم  واخوته  العباس  استمد 

علي  املؤمنني  أمير  والدهم  وعقلية  شجاعة 

الله  رسول  بعد  العرب  اشجع  طالب،  ابي  بن 

أمهم  وتربية  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى 

)أم البنني( التي ربتهم على حب آل البيت، 

سر  وما  اعمارهم   وما   ، استشهدوا  فكيف 

تسمياتهم ؟

إخوة العباس 

اليها  استندنا  التي  التاريخية  املصادر  تقول 

وحدة  من  املقدسة  العباسية  املكتبة  من 

السيد   أعدها  التي  والدراسات   التأليف 

عددهم:  العباس  إخوة  إن  املوسوي،  جعفر 

السالم(،  )عليه  العباس  أخيهم  مع  أربعة 

واملراجع  املعتبرة  املصادر  أجمعت  وقد 

باألربعة،  تحديدهم  على  ة  واملهمَّ القديمة 

اإلمام  أخيهم  مع  جميعًا  شهدوا 
ُ

است وقد 

 كربالء، في 
ِّ

الحسني )عليه السالم( في طف

ّمهم 
ُ
العاشر من محرم سنة )61( هجرية، وأ

دة فاطمة بنت حزام بن خالد بن دارم  السيِّ

م البنني(.
ُ
اة بـ )أ

َّ
ة، املكن الكالبيَّ

سر تسمياتهم

: هذه  أسماؤهم   وتابع السيد جعفر املوسوي  

بحسب والداتهم: العباس، عبد الله، عثمان، 

جعفر، وعن سر تسميتهم وكناهم: كان للوحي 

)عليه  املؤمنني  أمير  أوالد  تسمية  في   
ٌ

مدخل

الزهراء   فاطمة  النساء  دة  سيِّ من  السالم( 

ى 
َّ
)صل الرسول  اهم  فسمَّ السالم(،  )عليها 

بأمٍر من وحي السماء  م( 
َّ
وآله وسل الله عليه 

)عليه  علّيًا   
َّ

وأن وُمحسنا(،  وُحسينًا  )َحسنًا 

تسمية  في  منيته 
ُ
وأ ُمبتغاه   

َ
ق

َّ
حق السالم( 

أوالده من غير فاطمة )عليها السالم(، فقد 

أعلن عن هذا الهدف السامي في ما رواه أبو 

 بعباس 
ُ

يت دري عنه، قال: )وقد سمَّ
ُ
سعيد الخ

م(، 
َّ
وسل وآله  عليه  الله  ى 

َّ
صل الله  رسول  عّم 

ه  عمِّ باسِم  العباس  ولده  ى  سمَّ فقد  إذًا 

أيضًا  بكنيته  اه 
َّ
وكن لب،  املطَّ عبد  بن  العباس 

باسِم  الله  عبد  ولده  ى  وسمَّ الفضل(،  )أبو 

الله  ى 
ّ
النبيِّ األكرم )صل والد  الله  ه عبد  عمِّ

ى  اه )أبو محمد(، وسمَّ
َّ
م(، وكن

َّ
عليه وآله وسل

ولده جعفر باسِم أخيه جعفر ذي الجناحني، 

ِذكَر  أحيا  وبهذا  الله(،  عبد  )أبو  اه 
َّ
وكن

أعمامه وإخوته في تسمية أوالده؛ ملا يحملونه 

من شرف ومجد وشجاعة وكرم وطيب ذكر، 

لكي تستمر تلك املعاني الرفيعة في األبناء، 

 
َّ

أن ُروي  فقد  لعثمان  بالنسبة  أّما 

أمير املؤمنني )عليه السالم( 

يته باسم أخي  ما سمَّ
َّ
قال: )إن

تخليدًا  مظعون(؛  بن  عثمان 

مات  الذي  رفيقه  لذكرى 

الهجرة،  من  اثنتني  سنة 

اه )أبو عمرو(.
َّ
وكن

عرف العباس بن علي بن ابي طالب)ع( بشجاعته غير االعتيادية، فهو حامل راية قائد 
الثورة اإلمام الحسني )ع( في واقعة الطف األليمة ، والعباس الذي كان يتصف بكل صفات 

القيادة املنضبطة كان شامخًا حامال الراية بكل مايملك من القوة الجسدية والنفسية 
والرمزية ، فقد التزم بكل ماقاله له قائد ثورة )الفتح(، أبو األحرار الحسني )ع( على الرغم 

من مصرع إخوته قبله. 

دخلوا المعركة بروح االستشهاد 
العباس وإخوته في واقعة الطف األليمة

بغداد/علي غني
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ما  سردية  على  للحفاظ  محاولة  وفي 

واقعية،  محاكاة  بصيغة  ولكن  حصل، 

األقرب  املثال  )التشابيه(،  كانت 

ليست  مساحة  لها  كانت  التي  للواقعة، 

الدرامي  التوثيق  مستوى  على  بالهينة 

والعاطفي، التي استأثرت بخصوصية ال 

واملتتبعني  املتابعني  لدى  تجاوزها  يمكن 

تجسيدها  مكان  حتى  أو  املأساة،  لهذه 

ملحبي  بالنسبة  إقامتها  ومكان  الدرامي 

سيد  باستشهاد  واملتأثرين  البيت  أهل 

األحرار.

اإلنسانية  الفعالية  تلك  هي  فالتشابيه 

والفنية في ذات الوقت، التي تعد محاكاة 

وتجسيد  كربالء  أرض  في  حدث  ملا 

عاٍل  بأداء  مدعومة  وقائعها  تفاصيل 

من  قبل أشخاص أدوا أدوارهم بإتقان، 

املشهد  مشاعر  مع  سليمة  عربية  وبلغة 

منها(.  للمميز  )بالنسبة  التمثيلي  

الثورية  اإلنسانية  الفعالية  تلك  عرض 
ُ

وت

في ساحة كبيرة ويفضل أن تكون ترابية 

ملا لها من واقعية في التجسيد، باإلضافة 

وأمام  مسرح  على  تأديتها  إمكانية  الى 

قصة  مع  املتفاعلة  الشغوفة  الجماهير 

عام  كل  بداية  في  املنتظرة  املأساة 

من  كلل  وبال  بشغف  وتتابع  هجري، 

أبناءهم  يصطحبون  وهم  املحبني  قبل 

تموت  لكيال  الثائر  بالحسني  ليعرفوهم 

تلك السيرة اإلنسانية األبية وتبقى حية 

ادة في نفوس األجيال.
ّ

وق

ال  سؤال  هو  كله  األمر  في  الالفت  لكن 

تتكون  اللبيب وهو: كيف  يبتعد عن ذهن 

مواظب  درامي  بسير  املشاهد  تلك 

او  تدخل  بال  الجميل  الفني  إيقاعه  على 

مخرج  بال  ذلك  من  واألكثر  تقاطع؟؟ 

اللوحة  أو محترف فن لكل هذه  مختص 

اإلنسانية الحرة؟؟ 

الذي  التجسيد  في  الحيرة  تبدأ  هنا 

تقاطعات  بال  صحيحة  سكة  يالزم 

حتى  أو  رئيس  ممثل  من  اجتهاد  أو 

الحسني  اإلمام  كتيبة  في  كومبارس 

يزيد،  جيش  في  وربما  السالم،  عليه 

البروفة  أم  الصوتي  التسجيل  هو  هل 

من  أشهر  قبل  مورست  التي  املكثفة 

في  ندخل  هنا  الجلل،  واملصاب  الحدث 

الالفتة  التفاصيل  وزحمة  التفرعات 

حيث تجذبنا اللوحة الثائرة وكواليسها، 

تستخدم  التي  املالبس  أن  نجد  إذ 

يغطي  الذي  واملكياج  بأكسسواراتها 

سنان باسم

حين يتكامل التجسيد 
بالشعور

التشابيه.. التشابيه.. 
اللحظات  تلك  تصور  الى  يعيدنا  الوجوه 

من  نسجت  نمطية  بصورة  املأساوية 

للمشاهد  التلفزيوني  الدرامي  التراكم 

عبر مسلسالت تاريخية تحاكي العصور 

بمالبسهم  املسلمني  وتظهر  اإلسالمية 

كبيرة  بريشة  السود  وخوذهم  البيض 

من  الواقية  الدرع  بعدها  لتأتي  تعتليها، 

الحديد والجلد وبأشكال هندسية الفتة، 

من  مختلفة  وبألوان  الكبيرة  والرايات 

واألخضر،  واألحمر  واألسود  األبيض 

األكسسوارات  جملة  من  الزخم  هذا  كل 

يدعم تلك التفاصيل الفنية الخالبة التي 

تتعشق مع التجسيد الرصني باإلحساس 

في التعبير واإليحاءات، مرورًا بالتزامن 

من  تصدر  التي  الدبلجة  مع  الصوتي 

مكبرات صوتية مجاورة.

مخرج  بال  بإتقان  ُيجسد  كهذا  مشهد   

مخرج،  مساعد  أو  منفذ  مخرج  أو 

كيان   
ُ

تعد رئيسة  وظيفية  صفات  وهي 

بهذه  فكيف  االعتيادي،  الدرامي  العمل 

الكبار  تحوي  التي  التاريخية  البانوراما 

 ، باألطفال  انتهاًء  والنساء  والشباب 

الى  تحتاج  إذ  وخيام،  بخيول  مدعمة 

التوجيه والتعريف بالشخصية وأهميتها، 

الذين  املشاهدين  على  السيطرة  كذلك 

املاء  كؤوس  ويمررون  يتفاعلون  لطاملا 

الى أبناء عقيل بن مسلم تارة والى أبناء 

يردعون  وكيف  أخرى،  تارة  الحسني 

تنهال  وهي  يزيد  جيش  سياط  ويوقفون 

السالم،  عليه  الثائر  اإلمام  أسرة  على 

واملسؤولية  املهام  ازدواجية  يعني  وهذا 

جسد 
ُ
وامل املتلقي  على  السيطرة  في 

لتعريفه ببداية دوره وانتهائه.

التي  الشخصيات  إلباس  ويجري 

يحجب  نقابًا  القدسية  الصفة  تحمل 

أو  الواقف  املتلقي  عن  جسد 
ُ
امل وجه 

املشاهد عبر التلفاز وربما الهاتف، لكن 

تكون  أحيانًا  واملؤاخذات  املالحظات 

اذ  الثورية،  امللحمة  تلك  في  حاضرة 

عامة  من  السيئ  انتقاء  يجري  ما  غالبًا 

سعد،  بن  عمر  جيش  في  لزجه  الناس 

وجعلهم  الشمر،  شخصية  لتجسيد  أو 

ملعرفتهم  املشاهدين  قبل  من  أضحوكة 

أو  بسوابق تلك الشخصيات في املنطقة 

إن  القول  من  لنا  والبد  السكنية.  املحلة 

جابه  قد  السالم  عليه  الحسني  اإلمام 

خصومه وأعداءه بكل شجاعة ومسؤولية 

الشخصيات،  لتلك  استصغار  أي  ودون 

الحسني  اإلمام  إيمان  على  داللة  وهي 

عليه السالم بعظمة قضيته دون تسفيه 

من يجابهه وإال الندثرت الرواية الخالدة 

وعدت مثل أية حكاية تتداولها الجدات.

أن   والسرد  القول  في  علينا  مر  ما  كل 

االمتزاج واالنصهار بني كل الشخصيات 

تجسيد  من  فني  انبهار  أمام  يجعالنا 

مجسد،  خير  هو  املُحب  وكأن  عفوي 

وبني توزيع لألدوار حسب النص املعنوي 

يسير  سرمدي  حسيني  بعشق  املمزوج 

وتتلقفها  االفئدة  تقلبها  صفحات  وفق 

احمرت  التي  الخدود  على  املارة  الدموع 

قضية  على  والنحيب  البكاء  جراء  من 

أصقاع  مختلف  في  الثائرين  منار  باتت 

األرض.

لبيك يا حسني، هتاف يعلو عند 
ظهيرة العاشر من محرم الحرام 
في كل عام هجري، اذ تسمع 
الهتافات ممزوجة بأصوات النحيب 
والبكاء على ما أصاب الحسني عليه 
السالم وأهله وأصحابه، ومما رافق 
موضوعة األسى واأللم على تلك 
الفاجعة.
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األهم  الدور  الحسيني  للرادود  فكان 

البيت  أهل  مظلومية  نشر  في  واألعم 

على  تقدم  التي  )اللطمية(  خالل  من 

ينصب  الرادود  فدور  الحسيني،  املنبر 

خالل  من  الواقعة  وتجسيد  تصوير  في 

من  التأثير  في  وطريقته  صوته  حالوة 

التي  واألوزان  األنغام  استخدام  خالل 

أول  أن  تاريخيًا  واملشهور  عليها.  يعتمد 

الليلة  في  بكربالء  أقيم  حسيني  مجلس 

بعد  الحرام  محرم  من  عشرة  الحادية 

مقتل اإلمام الحسني وبرعاية ابنه اإلمام 

بيته،  أهل  وبحضور  الحسني  بن  علي 

في  الشام  في  آخر  مأتم  أقيم  ذلك  بعد 

وصلت  عندما  معاوية  بن  يزيد  قصر 

هند  فأقامت  يزيد،  مجلس  الى  السبايا 

بنت عبد الله بن عامر بن كريس مجلسًا 

حسينيًا رغم معارضة زوجها يزيد، ومن 

والبكاء  الندب  مسلسل  بدأ  اللحظة  تلك 

والحزن الذي لم ينقطع وبحكم الظروف 

الدولتني  عهد  في  والسيما  التاريخية، 

األموية والعباسية. 

كادت مظاهر الندب أن تختفي وصارت 

تمارس بسرية تامة، ثم ظهرت مظاهرها 

ببغداد  البويهيني  عهد  في  جديد  من 

والصفويني  القاهرة  في  والفاطميني 

في إيران وفي شمال سوريا وحلب وأيام 

عصرنا  الى  وامتدت  الحمدانية،  الدولة 

الحالي. 

تكبر  املواكب  فبدأت  األمر  تطور  ثم 

الخارج،  الى  املأتم  من  العزاء  وانتقل 

وبدون  معينة  ساحات  حدود  وفي 

تطورت  الحياة  وبتطور  صوتية.  مكبرات 

واسعًا  انتشارها  وصار  الشعيرة  تلك 

دموي  غير  بصري  طقس  ألنها  وكبيرًا 

تموجات  على  يعتمد  لحني  تكرار  فيه 

الصوت من خالل درجة االنفعال الحسي 

صوت  فيها  يتشكل  محددة  ضوابط  وفق 

داخل  املوجودين  األشخاص  مع  الرادود 

تلك الحلقة العزائية.

تحمل  املنبرية  النصوص  صارت  كما 

واستدرار  الحزن  عن  بعيدة  رسائل 

تلك  الحقيقة،  حساب  على  العواطف 

عادل مكي

يخلد  حسينيًا  نصًا  أنتجت  املحددات 

مدى الدهر، وكأن مهمة الشاعر أن يقدم 

التوثيق  بطريقة  شاملة  متحركة  صورًا 

خالل  من  التنوع  واعتماد  والتجديد 

تعبيرية  رمزية  لوحات  رسم  في  اإلبحار 

الحسي،  الخيال  او  بالواقع  مرتبطة 

مشحونة بالعاطفة والوجدان والتضحية 

من  كبيرة  جمهرة  فأبدعت  والدموع، 

كاظم  مثل:   الحسينية  القصيدة  شعراء 

غفلة،  وعبود  األموي،  ومهدي  منظور، 

في  وغيرهم  الفتالوي،  األمير  وعبد 

تصوير ونقل أحداث الواقعة األليمة التي 

خصها الله باستمرارية العزاء الحسيني 

الحسيني  العزاء  إذ كان  الدين،  يوم  الى 

الرواديد  على  األزمان  سالف  في  يعتمد 

من  املنبري  الخطيب  انتهاء  فبعد  فقط، 

القصيدة  بقراءة  الرادود  يبدأ  القراءة 

على املستمعني وهم جلوس يلطمون على 

رؤوسهم وصدورهم،

متعددة  بفترات  )اللطم(  منابر  مرت 

وحدث عليها أكثر من تطور في األسلوب 

املتبع قديمًا، والسيما في النجف األشرف 

بتلك  الخاص  األسلوب  هو  وكربالء، 

والرتم  االيقاع  على  يعتمد  الذي  املناطق 

البطيء مثل: )جابر يا جابر( و)يحسني 

وبسبب  اللطميات،  أن  إال  بضمايرنا(. 

 مختلفة ومتعددة 
ً
الحداثة أخذت أشكاال

أمثال  الرواديد  من  مجدد  جيل  بظهور 

أسس  الذي  الكربالئي،  باسم  الحاج 

تجد  عظيمة  حسينية  إنشادية  ملدرسة 

فيها إحياء التراث مع التجديد واالبتكار، 

عن  كليا  يختلف  وهادر  نادر  صوت  فهو 

بتلك  خصه  الله  ألن  البشرية،  األصوات 

والعذوبة  النقاوة  حيث  من  اإللهية  الهبة 

جواب  في  النادرة  الصوتية  والطبقات 

تحول  وسرعة  القرار  قرار  وفي  الجواب 

العارف  فهو  آخر،  الى  نغم  من  عجيبة 

سمعية  بذائقة  يتمتع  ألنه  يعّرف  ال  الذي 

الرصني  االنتقاء  في  املستوى  رفيعة 

فاستخدم  والرسالي،  الرثائي  بنوعيه: 

إيقاعات وأوزانًا لم تستخدم من ذي قبل، 

الهارموني  التوزيع  عنصر  فيها  أدخل 

بالقرار واملستعار وعلى يد أمهر املوزعني 

أمثال املوزع  اللبناني ميشال فاضل، وفي 

فخرجت  العاملية،  الستوديوهات  أحدث 

الينا قصائد غاية في الجودة واملضمون 

اللطميات  من  وغيرها   ) )ياقارورة  مثل 

العراقيون  الرواديد  وكان  املميزة، 

التجديد  عن  باحثني  دائم  تواصل  على 

والتنوع مثل أبي بشير النجفي ومال جليل 

وآخرين،  البديري  وقحطان  الكربالئي 

روائع  يقدمون  زالوا  وما  قدموا  الذين 

التي  واللطميات  القصائد  من  كبيرة 

يتلقفها املحبون من كل حدب وصوب. 

من  الكثير  وجود  التوجه  هذا  عزز 

الحسينيات املنتشرة في كل بقاع العراق 

التي احتضنت وتحتضن هؤالء الرواديد 

لكي يقدموا ما لديهم من مراٍث إبداعية 

خدمة  الحسينية  منابرها  خالل  من 

الحسني  اإلمام  الشهداء  سيد  لقضية 

عليه السالم. 

ولو أردنا الغوص والتبحر في ذلك األمر 

وأكثر  وقفة  من  أكثر  الى  سنحتاج  فإننا 

في  وعميق  متأصل  املوضوع  ألن  مقال 

بيت  آل  محبي  وذاكرة  الزمن  ذاكرة 

النبي األكارم.

للقصيدة املنبرية دور كبير في تخليد ملحمة عاشوراء على مر 
األزمان والحقب منذ حدوثها حتى يومنا هذا بأساليب وطرق 
متعددة، فقد كانت منارًا متوقدٍا وترتيلة يرددها عشاق اإلمام 
الحسني عليه السالم. إن للمنبر الحسيني الدور األهم واألكبر 
بتوثيق تلك امللحمة التاريخية العظيمة عبر خلودها األزلي 
بكلمات سطرها شعراء القصيدة الحسينية جياًل بعد جيل بال 
كلل او ملل حبًا بالحسني وأهل بيته عليهم السالم .

منبر الحسين
ترتيالت يرددها العشاق
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رفعة،  أو  "تدبارة"  وبتي  حبَّ كانت  لذلك 

ل 
َ

حال ورويحة  املسچ  شم  شبه 
ُ

ت طيبة 

 
ُ

بة، ال تعرف ُمذهَّ ة  يروزيَّ
َ
ف  خضرمٍة 

َ
مثل

القرٓان  تهّيس  لكنها  والكتابة،  القراءة 

جيد صالبة اإلبقاء على 
ُ

والعباس معًا، وت

الوجِع خالدًا كحروف املسمار لدرجٍة أنه 

البريسم  لف شيلتها 
َ

ت  عاشوراء 
ّ

كلما حل

مثل  وعة 
َّ
الل َدِسمة  جنوبيٍة  كٔاّيِة  طّينة 

ُ
امل

ر الحسني، وفي ساعِة الغروب ترسُم 
ْ

ِجد

"چادر"  خيلة 
ُ
امل داخل  النقّية  بَمجّساتها 

الناِس  عويِل  عن  وبعيد  غريٍب  مواساٍة 

ونواحهم..

الغريبة،  زينب"   
ّ

"تل على  تنصبه  چادر 

تعبني من كِل فٍج 
ُ
تلم بداخله الّسمران امل

ْيِم أبناء القهر الفائض واآله املجانّية 
َ

وض

اگة 
ّ

العت وليداتها  الجي 
ُ

ت وآه،  آه  تلو 

الباشوات  اگَة، 
ّ
التف أبناء  األحرار 

بالحسني  املحسودين  البالة،  بقمصان 

وال  املصفحة  بسياراتهم  ال  وعباسه، 

من  املحرومني  املتفحة،  بوجناتهم 

قيم 
ُ

لت فاضل  أبي  حْرز  إال  شيء   
ّ

كل

موالتها  ُمَعزيات  وتستقبل  مٔاتمها  فيه 

يا  ..آه  بـ  الـقلب  سّباحة  وتندُب  املنكوبة 

زينب..

ميثولوجيا الحزن النبيل

أجزم أن ميثولوجيا "تدبارة" كانت تسمُع 

وكأنه  فارسه  بال  العائد  امليمون  صهيل 

يخصها وحدها بالعويل فتجلس في أعلى 

قدميها  بني  رأسها  وتضع  الزينبي  التل 

سبيكته  صاغوا  من  ألن  ليس  ناحبة، 

الحزن  صنع  في  قديسون  الدمعية 

النبيل، وإنما ألن دموعك يا زينبنا كانت 

هنا دسمة الفقد وتشبه ماء الطاسة التي 

إلى  الطريق  في  ونحن  أمهاتنا  تنثرها 

والفجائع  القهر  أبناء  نحن  ندريه،  ال  ما 

املجانية على طول الزماِن واملكان املمتد 

الزينبية،  تل  الى  أرواحنا  من  بشجنه 

القريب  املكان  ذلك  الزينبي،  التل  أو 

الفجيعة  بقعة  الحسينية،  العتبة  من 

حيث  األجيال،  بذاكرة  الشاخصة 

على  الدامية  عليائه  من  يشرف  كان 

األخيرة  املنازلة  يوم  كربالء  معركة 

جبل  إليه  توجهت  حينما  عاشوراء،  في 

الصبر زينب راكضة، ومن ثم نادت على 

عن  عبارة  هو  اآلخر.  تلو  واحدًا  إخوتها 

مرتفع أرضي بتلة صغيرة يبلغ ارتفاعها 

خمسة أمتار عن أرض الحرم الحسيني، 

الحرم  من  مترًا  عشرين  بعد  وعلى 

تراجيديا  من  مترًا  وثالثني  وخمسة 

املعركة.

على  يشرف  كان  الناحب  التل  هذا 

مصارع الشهداء في حادثة الطف، حيث 

الحسني  أخيها  حال  تتفقد  زينب  كانت 

هذا  عرف  لذا  امللحمة،  وتراقب  منه 

املكان الذي كان قرب املقتل بتل الزينبّية.

سيميائية الطف الباسل

تبكي  أن  في  زينب  يا  الحق  وحدِك  لك 

وتبكني علينا بمهارة العارفني وصدقهم 

حينما يبوحون باألوجاع املضمرة، ألنِك 

الذي  السماوي  والتل  املأوى  وأخيرًا   
ً
أوال

تنزح إليه أرواحنا هربًا من بالٍد اكتفت 

مع  فيه،  لنموت  متربًا  مكانًا  تكون  بأن 

أنني أعرف أن الحزن سّيد ثقيل عليِك، 

الفقد  ألن  عليه،  احتيال  إال  صبرك  وما 

تصنعها  وذاكرة  حاٍد  زمٍن  الى  بحاجة 

راديكالية  بمواجهة  الكبرى  األسئلة 

أبدية مع امرأة نجزم أنها أصل الوجود 

على  وحيدة  وقفت  حينما  صبره  وكعبة 

التل مثل عالمة شاخصة وداللٍة فذة في 

لذلك  العاشر،  وسيميائية  كربالء  طف 

أنف  رغم  الباسل  املوضع  هذا  ُسمي 

الطغيان باسمها.

رمزية خطاب السماء 

الوحيد  النفع  بٔان  تمامًا  مٔومنة  كانت 

الذي بقي لنا في الحياِة هو البكاء، نحن 

يرفق  لم  به،  واملمسوسني  القهر  أبناء 

خدود  خدش  اعتاد  الذي  املوت  حتى  بنا 

ج وخمشها بال رحمٍة، لذلك 
َّ

أحبتنا الخد

ة 
ّ
 في التفريِق ما بني ون

ً
كنت أجد صعوبة

من  القادمة  العقيلة  وآه  تدبارة  وبتي  حبَّ

الحسني  عينها  قّرة  تشاهد  وهي  التل 

)ع( محاطًا بالسيوف والحتوف يخوض 

املعركة املصيرية ببسالة جده، وفي رواية 

أنها خرجت ساعة وقوع الحسني )ع( من 

ثم  السماء،  لتخاطب  جواده  ظهر  على 

املنورة،  املدينة  صوب  بنظرها  توجهت 

فعل  بما  وتخبره  )ص(  جدها  تخاطب 

نادت:  حتى  وأراذلهم  القوم  شذاذ 

واجداه وامحمداه! هذا حسني في العراء 

قتيل في كربالء، وبعدها صوبت نظرها 

نحو الغري منادية يا أبتاه يا علياه! اللهم 

ذ حتى ترضى.
ُ

خ

بَم أعوضك يا آه زينب 
الحايلة في دمع ال تتقن 

لوعته حتى املالئكة، قطعًا 
ال معنى لسؤالي أمام ما قالته 
املنكوبة ننسن أم گلگامش 
في اللوح السادس من امللحمة: 

"سأقضي بالبكاء والنواح 
عليك يا گلگامش، سنة 

بعد سنة.."

آمنة المحمداوي

تّل الز  ينبية وعشــبة 
گلگامش

تراجيديا الخلود
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عندما نشرنا القسم االول من موضوع )من هو ذبيح شاطئ الفرات(، أصيب 
البعض بصدمة كبيرة، فهم لم يكونوا يتصورون أن يثار هذا املوضوع 
الذي حاول البعض التستر عليه لقرون طوال.  فقد اهتمت املسيحية 

قبل اإلسالم بهذا املوضوع اهتمامًا بالغًا ألنهم -ومنذ قرون- يتطلعون إلى 
سقوط هذه الذبيحة التي تعتبر من نبوءات التوراة املهمة جدًا، 

بح على النصب(. وفي اإلنجيل أمر )ال تأكل الرجاسات( 
ُ
)وما ذ

والرجاسات هي ذبائح الوثنيني ألصنامهم. وحتى لو كان املذبوح 

إال  الذبيحة  هذه  يتقبل  ال  الرب  فإن  حرب،  أي  في  سقط  بشرًا 

بعد أن تكون خالصة له )برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة 

حية مقدسة مرضية عند الله(.)1( هذه هي مواصفات الذبيحة 

املرضية عند الرب تبقى حّية، يعني تضحية اإلنسان بنفسه من 

أجل املبادئ العليا وهو ما يؤكده القرآن أيضًا: )وال تحسنب الذين 

قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء(. 

على  وتحديدًا  ذبيحة  لله  )إن  التوراة:  نبوءة  نص  يقول  وعندما   

قيم  أجل  من  سقطت  الذبيحة  هذه  أن  يعني  فهذا  الفرات(، 

كما  وليس  مشركة  غير  به  مؤمنة  وهي  الرب،  دين  ومبادئ 

هي  الذبيحة  هذه  إن  يقول  الذي   )2( املصري(.  )وحيد  يزعم 

فهو  بابل،  ملك  نبوخذراصر  مع  يتقاتل  كان  الذي  نخو  فرعون 

والتعمية  الناس  تجهيل  ُيريد  بهذا 

عليهم  فيكذب  وخداعهم،  عليهم 

ونبوخذراصر  نخو  فرعون  ألن 

أجل  من  تقاتال  وثنيان  كليهما 

على  واالستحواذ  نفوذهما  توسيع 

يكونان  فكيف  والعبيد،  الغنائم 

ذبائح مقدسة لله؟ ثم ُيناقش وحيد 

وُيغّرب  فُيشّرق  كركميش  خارطة 

اترك  له:  أقول  وأنا  نتيجة  دون  من 

الذبيحة  هي  من  لي  وقل  الخريطة 

املقدسة؟  

وال  الشمس  وضوح  واضح  النص 

نخو   فرعون  بمعركة  له  عالقة 

قبل  وقعت  التي  ونبوخذراصر 

أمدها.  وانقضى  بقرون  املسيحية 

عند  ذبيحة  لله  )إن  تقول:  النبوءة 

غير  معركة  تصف  ثم  الفرات( 

وأخرى  قليلة  فئة  بني  متكافئة 

فهي  وطاقاتها،  قواها  كل  حشدت 

واقعة  عن  تحكي  مستقبلية  نبوءة 

إن  بل  ال  الفرات،  ضفاف  على 

النص يؤكد بأن دجلة أيضًا يمر من 

رعاوى  لها  يقال  التي  العظيمة  الصحراء  )في  يقول:  كما  هناك 

عليم.  ملك  أريوك  صحراء  في  ويادسون  ودجلة  الفرات  عند 

رب  للسيد  ألن  وسقطوا.  عثروا  الفرات  نهر  بجانب  الشمال  في 

الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات(.)3( واإلشارة 

بابل  منطقة  حدد  
ُ

ت حيث  النص،  في  الشمس  وضوح  واضحة 

نهر  أيضًا  يمر  التي  الحالية،  الشمالية، وهي كربالء  وضاحيتها 

دجلة بالقرب منها، على عكس معركة نبوخذنصر التي يبعد نهر 

جدًا  مهم  أمر  إلى  إضافة  شرقًا.  الكيلومترات  مئات  عنها  دجلة 

إلى منطقة  ُيشير  النص  أن  تجاهله كل من رد على مقالي، وهو 

بابل، وليس إلى منطقة )أفرات( في تركيا، فلم يكن هناك يهود 

املنطقة:  تلك  من  يهربوا  أن  اليهود  الرب  يأمر  النص  ففي  أبدًا، 

)اهربوا من أرض الشمال، يقول الرب. تنجي يا صهيون الساكنة 

في  بابل(. فقد كان اليهود في بابل حيث يأمرهم الرب أن يهربوا 

من المعترض على موضوع من المعترض على موضوع 
ذبيح شاطئ الفرات ؟  ذبيح شاطئ الفرات ؟  

إيزابيل بنيامين 
ماما آشوري 

يسوع  على  النبوءة  هذه  تسحب  أن  جاهدة  املسيحية  حاولت  لذا 

املسيح، لكن املسيح ُصلب ولم ُيذبح أو ُيقتل على شاطئ الفرات. 

وفي كل يوم يظهر لنا تفسير متهافت ملعنى هذه الذبيحة ومن هو 

عز  لله  الوثنيني  ذبائح  تكون  أن  املستحيل  من  ألنه  سيكون،  ومن 

وجل. 

الذي  )نخو(  فرعون  جيش  بني  حصلت  املعركة  أن  يزعمون  كما 

كان يتقاتل مع  )نبوخذراصر(، ألن النص معقد جدًا ألنه يذكر 

معركة تحدث على شاطئ الفرات تحمل مضامني قدسية عالية 

وال عالقة لها بمعارك الوثنيني التي جرت في أعالي نهر الفرات، 

ألن الرب في كل الكتب السماوية أمر بعدم تقبل ذبائح الوثنيني 



إلى شمالها، إلى الصحراء العظيمة التي ُيقال لها رعاوى، حيث 

والكفل  النجف  في  للعيان  ماثلة  آثارهم  اليوم  هذا  إلى  تزال  ال 

والكوفة وكربالء. 

امثال  األديان  وبائعي  الكلمة  لتّجار  طيب 
ُ

ت ال  الحقائق  هذه  لكن 

ثم  ويكذبون  فُيدلسون  وغيرهم،  املصري  ووحيد  املغربي  رشيد 

يقول وحيد املصري إيزابيل الكدابة، من أين جئت بهذا الكالم؟ 

ثم يأخذ بمناقشة الخريطة لكنه يتحاشى ذكر الحقيقة التي تقول 

ناقشها 
ُ

ت التي  الخريطة  إن  لك  قال  من  ثم  لله.  هي  الذبيحة  إن 

صحيحة او دقيقة إذا ما عرفنا أن نصوص الكتاب املقدس جرى 

التالعب بها، وحتى جغرافية الكتاب املقدس أيضًا جرى تزويرها 

لتخدم غرضًا معينًا. 

وال أدري ملاذا يعزف كل من عارض املوضوع عن أقوال املفسرين 

مفسرو  فهمه  الذي  فإن  املعركة،  أرض  مكان  حول  املسيحيني 

نهر  ضفاف  على  بابل  هي  الشمال  أرض  أن  املقدس  الكتاب 

الفرات كما ورد في تفسير القس انطونيوس فكري تفسير سفر 

شمال  أنها  بابل  على  يقال  كان  ))عمومًا  يقول:  الذي  حزقيال، 

فلسطني، فطريق القوافل كان يجتاز الفرات ثم يتجه إلى الجنوب 

في  املقدس  الكتاب  مفسرو  عليه  اعتاد  ما  وهذا  سوريا((.  عبر 

تفسيرهم لهذا النص الوارد في سفر إرميا 46: 6 ))في الشمال 

في  ُيشيرون  دائما  فهم   . وسقطوا((  عثروا  الفرات  نهر  بجانب 

وضواحيها،  بابل  هو  هنا  املقصود  الشمال  أن  إلى  تفاسيرهم 

للسيد  ))ألن   10  :46 إرميا  سفر  في  القول  تفسير  فإن  ولذلك 

رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات(( ال يتعلق 

أن  إلى  ُيشير  النص  إن  بل  املذكورة.  كركميش  في  سوريا  بأرض 

التي  )نينوى(  بابل  من  بالقرب  الشمال  أرض  في  الذبيحة  هذه 

كان يحكمها نبوخذنصر وهي ليست نينوى اآلشوريني.

فجأة  النص  انتقال  يالحظوا  لم  املنتقدين  أن  العجيب  الغريب 

في  امرأة  عن  ليتحدثوا  الفرات  شاطئ  على  الذبيحة  مقتل  بعد 

فيقول:  بحزنها  العالم  كل  سمع  التي  املرأة  هذه  الحرب،  هذه 

ــ.. قد سمعت  ــ أي الطاهرة  ))اصعدي وخذي بلسانا يا عذراء 

 
ً
بطال ينصر   

ً
بطال ألن  عويلك،  األرض  مأل  وقد  بحزنك،  األمم 

هما  من  املعترضون  يخبرني  فهل  معا((.  كالهما  فيسقطان 

معًا  يسقطان  ثم  بعضًا  بعضهما  ينصر  اللذان  البطالن  هذان 

هما  هل  العالم؟  كل  إلى  عويلها  يصل  حتى  امرأة  عليهما  وتبكي 

فرعون نخو ونبوخذراصر الوثنيان، أم املقدسان الحسني وأخوه 

ناديه )يا ابن والدي( والذي بسقوطه 
ُ

العباس الذي كانت زينب ت

صاح الحسني )اآلن انكسر ظهري(. 

املصادر:  

1- رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 1. 

الدليل،  برنامجي  منها  كثيرة  برامج  يرعى  املصري  وحيد   -2

ومن  لإلسالم،  فيها  يتصدى  البرامج  وهذه  الحياة.  وقناة 

كركميش  خريطة  مناقشة  إلى  عمد  املستمع  على  التعمية  أجل 

 النقاش حول الذبيحة املقدسة.
ً
وجرابلس متجاهال

3- سفر يهوديت 1: 6. وأما يادسون صحراء أريوك فهي تقع في 

الشرق األوسط تحديدًا في العراق من حدود بابل مرورًا بآشور 

يادسون.  إقليم  عليه  وُيطلق  الزور  دير  إلى   
ً
وصوال سوريا  وحتى 

في  العلمانية  واألبحاث  الدراسات  مركز  خيري  طلعت  انظر 

العالم العربي. خريطة الشرق األوسط القديم-- املنطقة العربية.
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ذاكرة المستقبل 

ماذا نقول ألحدهم، 
يعلم باسم الطامع 
بمياهه، ثم يعهد 

إليه بصيانة سدود 
أنهار بالده؟ ال تجعل 

أوسًا حارسًا على 
غنمك، وال تأمن 

أويسًا فتلبسه لباس 
الحرس وتقول له: 

تعال احرس حاللي 
وبيتي وثروتي. 

ولكن، اختر لحراسة قطيعك من هو على سنخ السلهب، ألنه وفّي في طبعه، ال يغدر 

فته العرب.
ّ
بك، وال يخون أمانتك، ألنه حسيب نسيب، كما صن

أوس، الذي يتسمى به بعضنا، هو: الذئب، وأويس هو الذئب أيضًا. قال “الهذلي”:

يا ليت شعري عنك واألمر أمم ...  ما فعل اليوم أويس في الغنم!

بل  فقط،  الظاهر  ليس  القول  من  أخذت  ما  إذا  مفيد،  فشأنه  “السلهب”  ذلك  أما 

الباطن أيضًا، أي كأنك تنظر الى الجبل عاليًا على وجه البسيطة، وعروقه البعيدة 

في أعماق األرض، وفي هذا دليل على فطنة.

ومن الفطنة أيضًا أن تعرف أن هذا “السلهب” هو اسم كلب حسيب نسيب لدى أحد 

العرب. وكان العرب في قديم أزمانهم يعرفون أنساب الخيل واإلبل، والكالب أيضًا. 

ونقل الجاحظ عن أحدهم قوله: "ليس الديك من الكلب في شيء، فمن الكالب ذوات 

األسماء املعروفة واأللقاب املشهورة، ولكرامها، وجوارحها، وكواسرها، وأحرارها، 

وعتاقها، أنساب قائمة، ودواوين مخلدة، وأعراق محفوظة، ومواليد محصاة، مثل 

ر بن هارش."
ّ
كلب جذعان، وهو: السلهب بن اليراق بن يحيى بن وثاب بن مظف

في  العقلية  الطريقة  وأرباب  العقل  أشياخ  أحد  بحر،  بن  عثمان  أبي  ذمة  على  هذا 

الثقافة العربية، وهو يشير من بني أمور أخرى إلى أنه وضع كل ما يتعلق بالحياة في 

ميزان العقل والتجربة العقلية، هو الفيصل في املعرفة.

لذلك قال الجاحظ: "العقل حجة."

باملر مع  البريطاني ديفيد  الرجل  القارئ، حجة ما في حكاية  ولعلك تجد، عزيزي 

صحيفة  وحسب  الثاني.  تجاه  األول  من  وحنو  عطف  بعد  يوينغ  نيك  العائلة  صديق 

“ديلي ميل” في شهر يوليو/ تموز من سنة 2008، فإن “نيك” يتقاسم املنزل مع عائلة 

العائلة تمامًا، فهو يحضر  صديقه باملر منذ ثالث سنوات، بل إنه صار أحد أفراد 

التلفزيون، ويأكل البسكويت، وصار وزنه 140 كيلوجرامًا.

تناول  يهوى  “نيك”  أن  هو  باملر،  وأطفال  “نيك”  بني  الفرق  إن  ميل”  “ديلي  تقول 

األعشاب في حديقة املنزل، ألنه خروف، سبق أن وجده باملر في حالة سيئة قبل ثالث 

سنوات فعالجه وأكرمه، وجعله يعيش مع زوجته كارولني وابنته ناثان.

فعل  كما  العائلة،  الى  وضمه  مريضًا  أوسًا  وجد  إذا  جدًا  فادحة  باملر  غلطة  ستكون 

بعضنا، ويفعل اآلن أيضًا.

جمعة الالمي

"ولألمور حكمان: حكم ظاهر للحواس؛
وحكم باطن للعقول. والعقل هو الحجة"
)الجاحظ(

مقامة حول أوس وسلهب!



شتى،  موضوعات  املناظرات  تناولت 

النقدية  طروحاتها  في  مبوبة  جاءت 

يكشف  بما  املعرفية  حموالتها  ومستوى 

لدن  من  املطروحة  األسئلة  عمق  عن 

األجوبة  مستويات  تقابلها  املؤلف، 

الباحثة عن أطر جديدة ملشكالت العصر 

وحضوره  الدين  جوهر  من  املنطلقة 

األولى  املناظرة  من  بدءًا  اإلنساني، 

وحتى  إيمان"،  والال  "اإليمان  املعنونة 

املناظرة األخيرة. هذا املنت الفكري الذي 

قدمه لنا املفكر عبد الحسني شعبان في 

تقصى  استثنائي  جهد  هو  هذا،  كتابه 

فيه األفكار القارة وموضوعاتها وقضايا 

العصر ومحاكاتها عبر الجدل والتساؤل، 

ومن ثم التوصل الى نتائج تتيح لنا إيجاد 

مبحث محدث عن الحقيقة، كل هذا عبر 

هذه املناظرات مع السيد البغدادي التي 

تبادل  في  والوضوح  بالصراحة  اتسمت 

قراءة  وإعادة  النظر  ووجهات  اآلراء 

والقناعات  واليقينيات  املسلمات  بعض 

واألطروحات بإخضاعها للنقد.

" ما نحتاج إليه اليوم هو إخضاع مالدينا 

ومعارف  ولغات  ومؤسسات  سلطات  من 

وطرائق  وقوانني  وأخالقيات  وموروثات 

له  العالقة  بعضها  وإيمانيات،  تدّين 

عن  خروجًا  كان  إن  حتى  للنقد  بالدين، 

هدفنا  مادام  واليقينيات،  املسلمات 

البحث عن الحقيقة" ص10.

إذًا هو التغيير الشامل في البنى واألفكار 

ولغة الخطاب والبحث عن حقائق للمعنى 

تتعايش  لحياتنا  حداثة  أكثر  أطٍر  لوضع 

الهائلة.  وتحوالته  العصر  جدل  مع 

وأخالقية  قيمية  كمنظومة  والدين، 

تكمن في النفس والعقل والروح، البد من 

والحوار  الذات  وعي  عبر  خطابه  تجديد 

والتوقف مليًا عند السرديات التاريخية، 

حيث تتداخل الوقائع مع  "امليثولوجيات" 

أمر  على  املؤلف  يتوقف  هنا  من  أحيانًا. 

عالقة  "ثمة  وهو  أال  األهمية  غاية  في 

الدين  بني  سوسيوثقافية  عضوية 

بذاته  اإلنسان  جهل  أساسها  والتدين، 

بالطبيعة  جهله  الى  إضافة  وباآلخر، 

به  التكهن  وصعوبة  املستقبل  وغموض 

واملوت ومابعده." ص12.

والدين  التنويري  الفكر  جدل  ويظل 

اشتباك  في  آيديولوجية  كمنظومة 

الفكر  يمتلكه  ملا  وذلك  املساحة،  شاسع 

لجملة  وجدل  وتخصيب  حفر  آليات  من 

كل  في  الدائرة  والخطابات  األفكار 

يقابله  وواقعنا،  حياتنا  تهم  موضوعة 

الدين ورجاالته الذين أفرغوه من إبداعه 

الداللي وواقعيته السياسيةـ  االجتماعية، 

إذ تحول املتدين الى مجرد مؤٍد للطقوس 

والشعائرعلى نحو متذلل أحيانًا.

منت  الواقع"  وفقه  العقل  "دين  كتاب 

وأفقها  "املحاِور"  بفلسفة  يشي  فكري 

النقدي، وهو يحفر عميقًا في مطارحاته 

ومناظراته عبر مداخل تؤدي الى قضايا 

أجمع،  العالم  ومساءلة  والوجود  الفكر 

منطلقًا من حدود الدين والتدين بضروة 

الواقع.  فقه  مع  انسجامًا  العقل"  "إحكام 

عبر  املستمر  الحديث  "أفق  أن  ذلك 

املؤلف  لدن  من  املثير  السؤال  مساحة 

متوالية  عبر  يجري  اآلخر  املحاور  تجاه 

أساس  ذلك  فإن  املعرفة،  الى  االحتكام 

عقل  وال  عقل،  دون  من  دين  وال  الدين، 

من دون علم".

فيه  تبدأ  الكتاب  من  الثاني  القسم 

التي هي نقطة انطالق  املناظرة األولى، 

الفكري،  والجدل  الخالق  الحوار  هذا 

ثماني عشرة مناظرة توزعت موضوعاتها 

على محاور عدة، لها وجوهها املعاصرة، 

ينطلق فيها املؤلف د.عبد الحسني شعبان 

قاسمًا  يشكل  الذي  الدين"  "مفهوم  من 

تبغى  حوارية  في  لالنطالق  مشتركًا 

قيم  لتعزيز  محدثة  غايات  الى  الوصول 

بعد  إال  القيم  هذه  تتأتى  وال  اإلنسانية، 

 
ً
بعثها من جديد عن طريق طرحها سؤاال

واإلرهاب/  ))الدين  مثل  وإشكالية، 

الدين  واملدنس/  املقدس  بني  الدين 

عاما  أطارًا  شكلت  كلها   )) والعنف..الخ 

ملنت الكتاب املؤلف من  319 صفحة من 

القطع الكبير.

فكرية  حوارية  في  جاءت  مناظرات 

الظاهرة  لتحليل  الطرفني  بفهم  ارتقت 

التاريخي،  وعمقها  وتاريخها  وجذورها 

فكرية  مشتركات  الى  التوصل  ثم  ومن 

مهاد  هي  التي  اإلجابات  في  ينعكس  بما 

والتدين  الدين  لفهم  جديدة  ملخرجات 

روحيًا  املجتمعية  البنية  في  وحلوله 

اتخذت  لقد  وقيميًا.  وثقافيًا  وفكريًا 

املناظرات شكل السؤال من لدن املؤلف، 

آفاق  على  ينفتح  الذي  السؤال  هذا 

أرحب نجدها في أجوبة السيد الحسني 

جسرًا  يمدان  بهما  وكأني  البغدادي، 

معرفيًا للوصول الى حقائق مطمئنة وإن 

املناظرة  مثال  خذ  التوجهات.  اختلفت 

يسأل  إذ  والتمذهب"،  "الطائفية  الثامنة 

الحسني:  السيد  شعبان  د.حسني  املؤلف 

عن  سأل 
ُ

ت حني  ذهنك  الى  يتبادر  ماذا 

أنت  هل  نفسك؟  ف  تعرِّ كيف  هويتك؟ 

عربي أم عراقي أم شيعي أم إسالمي أم 

ماذا..؟

الفور:  على  البغدادي  السيد  ليجيب 

أني  هو  األول  وشعوري  درجات،  "هناك 

كبيرة  أمة  الى  انتمي 

وأن  العراق،  هو  ووطني  العرب  أمة  هي 

وفي  اإلسالم،  هي  أوسع  أمة  هناك 

إذًا   .125 ص  مذاهب"  هناك  إطارها 

هامة  مفاصل  تجس  املناظرات  كانت 

عابرة  املعاشة،  حياتنا  في  وحيوية 

مواضيع قارة ومستهلكة في إطار الدين، 

بني  واألجوبة  األسئلة  خالل  من  ليتضح 

املتناظرين حضور الفكر ودوره التنويري 

أجوبة  الى  للوصول  األسئلة  إثارة  في 

تالمس عقولنا وفهمنا املشترك.. 

حوارياتها  في  املناظرات  سعت  هنا  من 

ممثلة  الفكر  "ليبرالية"  بني  ما  املشتركة 

باملفكر د.عبد الحسني شعبان، و"مركزية 

الحسني  بالسيد  ممثلة  وفقهِه  الدين" 

البغدادي، لتكوين حلقة مركزية منطلقة 

ومن  التاريخي،   / املنطقي  السؤال  من 

الفكر  في  واملعزول  املعتم  إضاءة  ثم 

فكريًا  ثقافيًا  خطابًا  لنا  ليقدما  الديني، 

متناسبًا مع الظروف الحاضرة وتطلعات 

املستقبل.

نصير الشيخ

المناظرات..
حوار العلم والدين 

كتاب "دين العقل وفقه الواقع ــ مناظرات مع الفقيه السيد أحمد الحسني البغدادي" 
ملؤلفه املفكر الدكتور عبد الحسني شعبان، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية 

بطبعته األولى/ حزيزان 2021.
تضمن الكتاب تمهيدًا وقسمني، اختص القسم األول بـ "اإلطار املنهجي املفهومي" عبر 

إلقاء نظرة فاحصة على حيثيات املناظرات بكل تفاصيلها. بينما اشتمل القسم الثاني 
من الكتاب على ثماني عشرة مناظرة مع السيد أحمد الحسني البغدادي، 
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ال يخفى على الجميع، وباألخص املراقب للمشهد الثقافي، كم 
املهرجانات الشعرية التي تقام في العراق، حتى وصل الحال الفتتاح 

أكثر من مهرجان في أقل من أسبوع، سواء في العاصمة بغداد أو 
املحافظات األخرى. "مجلة الشبكة" رصدت هذه الظاهرة، وتوجهت 

بأسئلة منها: هل الشعر بحاجة الى هذا العدد من امللتقيات الشعرية؟ 
وما الذي تضيفه للحركة الشعرية وتطورها؟ وملاذا ال تكون للسرد 

مهرجانات توازي ما يقام للشعر؟ استطالع ٔاجراه: علي السومري

أسئلة توجهنا بها الى عدد من املثقفني.

ٕافراط وعشوائية

معرض  في  العزيز،  عبد  طالب  الشاعر 

لهذا  بحاجة  نحن  هل  سٔوال  عن  إجابته 

"ٔابدًا، هناك  الكم من  املهرجانات قال: 

ارتجال  وهناك  وعشوائية،  إفراط 

وتسويق ال معنى له. ومن يعتقد أن كثرة 

املهرجانات عافية للثقافة فهو واهم، بعد 

مر عن مركزيته الى فوضاه، 
ٔ
ٔان خرج اال

وشخوصًا  مٔوسسات  نجد  بتنا  حتى 

وهميني يقيمون مهرجانات شعرية، وفي 

مناسبات ال عالقة لها بالثقافة، وال قيمة 

التسويق  هو  منها  الغرض  كل  لها،  فنية 

وشهادات  جوائز  من  يمنح  ما  ٔاما  لهم، 

"على  ٔان  مبيـنًا  بعينه."  السخف  فذلك 

االنتباه  الصلة  ذات  والجهات  الوزارة 

ن هذه املمارسات تشكل خطرًا 
ٔ
لذلك، ال

ٔان  إلى  مشيرًا  العراقية،"  الثقافة  على 

"إدارة الثقافة وتسويقها ٔاهم من الثقافة 

وتسطيحها بهذا الشكل."

تجمعاٌت شعرية

خالد  الدكتور  كاديمي 
ٔ
واال الكاتب  ٔاما 

هذه  عن  تحدث  فقد  هويدي  خليل 

سٔوال  ٔان  ٔاعتقد   "  :
ً
قائال املوضوعة 

مرحلة  سياق  في  ئاتي  االستطالع 

شخصيًا  ٔاسميها  ما  فيها  تتكاثر  مهمة 

فترة  فقبل  الشعرية(،  )التجمعات  بـ 

خمسة  متزامنة  بصورة  ُعقدت  قريبة 

سس 
ٔ
اال نعرف  وال  شعرية،  مهرجانات 

التي  التجريبية  ٔاو  الشكلية  ٔاو  الجمالية 

وجهة  من  التعدد؟  هذا  في  سببا  كانت 

ورثناها  التي  الذهنية  ٔان  ٔاعتقد  نظري 

شٔان  من  تعلي  الدكتاتورية  عهود  من 

ذات  الفنون  بقية  حساب  على  الشعر 

ذهنية  وهي  واملنهاجي،  املعرفي  البعد 

املشهد  تصدر  في  رئيسًا   
ً
عامال كانت 

)هويدي(  وعزا  غيره."  على  الشعري 

إلى  الشعرية  املهرجانات  تعدد  ٔاسباب 

واملناطقي  السياسي  التشظي  حالة 

القائمني  بعض  بوجود  نعيشه؛  الذي 

سياسية  خلفيات  من  املهرجانات  على 

سياسيًا  بينها  فيما  تتنافس  متناقضة 

ومناطقيًا. مضيفًا: "ال تحتاج املهرجانات 

عدد  دعوة  سوى  إعدادها  في  الشعرية 

قصائدهم  يلقون  الذين  الشعراء  من 

وتبادل  الحديث  إلى  ذلك  بعد  ليتفرغوا 

يقرأها  ال  التي  الشعرية  مجاميعهم 

ٔانني  تخّيل   ،
ً
ٔاصال وها 

ٔ
قرأ إن  سواهم، 

الى  املدعوين  الشعراء  عدد  ٔاحصيت 

املحافظات  إحدى  في  بسيط  مهرجان 

فوجدته قد تجاوز حاجز الـ 100 شاعر! 

الشكلي  ٔاو  الجمالي  املعيار  ٔاعرف  وال 

الذي اعتمد في هذه الدعوات!" 

دعايات وإخوانيات

خرى، 
ٔ
"الشعر يختلف عن باقي الفنون اال

فهو ال يحتاج إلى مسرح وال إلى كاميرات 

تحيط  بلد  في  لذلك  ٔاخرى،  ٔامور  أو 

ٔاصبح  والنكبات،  النوائب  هذه  كل  به 

الشخصية  في  ٔاساسيًا  عنصرًا  الشعر 

الشاعر  ابتدٔا  املقدمة  بهذه  العراقية"، 

كاديمي الدكتور حازم هاشم إجابته 
ٔ
واال

عن سٔوالنا، موضحًا ٔان هذا انعكس على 

السائدة  واالنفعالية  الشعرية  العقلية 

ٓاالف  منذ  ربما  الجميع،  تحكم  التي 

مرتبطة  الرافدين،  وادي  في  السنني 

وعدم  ومتغيراتها  الطبيعة  بظواهر 

السياسي  االستقرار  وعدم  استقرارها 

إلى  إضافة  واالجتماعي،  والنفسي 

ٔان  مضيفًا  والعقائد،  ديان 
ٔ
اال اختالف 

ذلك: "ٔادى باملبدع ومن يحمل همًا للهرب 

نحتاج  هل  "ولكن   :
ً
متسائال الكلمة."  إلى 

الشعرية؟"  املهرجانات  هذه  كل  إلى 

مضيفًا: "ال ٔاعتقد ذلك، ٔاعتقد ٔان هناك 

ومادية  وسياسية  مناطقية،  اعتبارات 

املهرجانات  بمنظومة  تتحكم  ودعائية 

التي ٔاصبحت وكٔانها جزء من ال مركزية 

غالبة  سمة  لتكون   2003 عام  بعد  البلد 

للمهرجانات، سابقًا كان هناك مهرجان 

اليوم  بينما  )املربد(،  هو  واحد  شعري 

من  تمتد  املهرجانات  من  سلسلة  تقام 

غريبة  بطريقة  البصرة  حتى  زاخو 

من  نمط  على  تعتمد  ومكدسة،  وفجة 

الدعاية  إلى  ٔاقرب  هي  التي  الدعوات 

واإلخوانيات."

ترهل وجمود

املهرجانات  هذه  تضيفه  عما 

للحركة الشعرية 

قال  وتطورها، 

سنوات  منذ  العزيز:  عبد  طالب  الشاعر 

مثل  كبير  ومهرجان  إيران  مع  الحرب 

املربد يعاني من الترهل والجمود وعدم  

لتسويق  شاشة  بات  ٔان  بعد  همية، 
ٔ
اال

الحرب ورٔاس النظام، ولم نحظ، وعلى 

ٔاو  شعرية  بحركة  تلك  السنوات  مدار 

جرى  وما  عنه.  انبثقت  ٔاو  جايلته  نقدية 

العام 2003 ال يختلف عن  بعد ربيع 

املهرجانات  اتخذت  فقد  ذلك، 

الشعرية  وغير  الشعرية 

عنه،  تحد  ولم  ذاته،  سلوب 
ٔ
اال

دونما  رتجل، 
ُ

ت ٔاعمالها  وظلت 

متابعة واعية من نقد وال دراسة 

ٔانه  موضحًا  رصينة."  ٔاكاديمية 

حاجة  في  نكون  ربما  ذلك  ملالحظة 

الختامية  البيانات  مراجعة  الى 

التي  والتوصيات  للمهرجانات 

ما  "ونسٔال  مضيفًا:  عنها،  صدرت 

هناك  ٔابدًا.  منها؟  ببعض  ٔاخذ  إذا 

مال مضّيع، وجهد ورقي يرمى في 

سالل النفايات."

طبيعة كرنفالية

خالد  الدكتور  قال  حني  في 

ئوكد  مر 
ٔ
اال "هذا  هويدي:  خليل 

هذه  تصنيف  إمكانية  عدم  حقيقة 

فعاليات  ٔانها  على  املهرجانات 

تفتقر  نها 
ٔ
ال وذلك  ثقافية، 

إلى جلسات 

ـــعر ـــى بالش ـــاذا يحتف لم
دون السرد؟

في غالبية المهرجانات الثقافية

الدكتور حازم هاشم الدكتور حازم هاشم د. خالد خليل هويدي د. خالد خليل هويدي الشاعر طالب عبد العزيزالشاعر طالب عبد العزيز
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أسئلة توجهنا بها الى عدد من املثقفني.

ٕافراط وعشوائية

معرض  في  العزيز،  عبد  طالب  الشاعر 

لهذا  بحاجة  نحن  هل  سٔوال  عن  إجابته 

"ٔابدًا، هناك  الكم من  املهرجانات قال: 

ارتجال  وهناك  وعشوائية،  إفراط 

وتسويق ال معنى له. ومن يعتقد أن كثرة 

املهرجانات عافية للثقافة فهو واهم، بعد 

مر عن مركزيته الى فوضاه، 
ٔ
ٔان خرج اال

وشخوصًا  مٔوسسات  نجد  بتنا  حتى 

وهميني يقيمون مهرجانات شعرية، وفي 

مناسبات ال عالقة لها بالثقافة، وال قيمة 

التسويق  هو  منها  الغرض  كل  لها،  فنية 

وشهادات  جوائز  من  يمنح  ما  ٔاما  لهم، 

"على  ٔان  مبيـنًا  بعينه."  السخف  فذلك 

االنتباه  الصلة  ذات  والجهات  الوزارة 

ن هذه املمارسات تشكل خطرًا 
ٔ
لذلك، ال

ٔان  إلى  مشيرًا  العراقية،"  الثقافة  على 

"إدارة الثقافة وتسويقها ٔاهم من الثقافة 

وتسطيحها بهذا الشكل."

تجمعاٌت شعرية

خالد  الدكتور  كاديمي 
ٔ
واال الكاتب  ٔاما 

هذه  عن  تحدث  فقد  هويدي  خليل 

سٔوال  ٔان  ٔاعتقد   "  :
ً
قائال املوضوعة 

مرحلة  سياق  في  ئاتي  االستطالع 

شخصيًا  ٔاسميها  ما  فيها  تتكاثر  مهمة 

فترة  فقبل  الشعرية(،  )التجمعات  بـ 

خمسة  متزامنة  بصورة  ُعقدت  قريبة 

سس 
ٔ
اال نعرف  وال  شعرية،  مهرجانات 

التي  التجريبية  ٔاو  الشكلية  ٔاو  الجمالية 

وجهة  من  التعدد؟  هذا  في  سببا  كانت 

ورثناها  التي  الذهنية  ٔان  ٔاعتقد  نظري 

تعلي  الدكتاتورية  عهود  من 

حساب  على  الشعر  شٔان  من 

بقية الفنون ذات البعد املعرفي 

ذهنية  وهي  واملنهاجي، 

تصدر  في  رئيسًا   
ً
عامال كانت 

غيره."  على  الشعري  املشهد 

تعدد  ٔاسباب  )هويدي(  وعزا 

حالة  إلى  الشعرية  املهرجانات 

واملناطقي  السياسي  التشظي 

القائمني  بعض  بوجود  نعيشه؛  الذي 

سياسية  خلفيات  من  املهرجانات  على 

سياسيًا  بينها  فيما  تتنافس  متناقضة 

ومناطقيًا. مضيفًا: "ال تحتاج املهرجانات 

عدد  دعوة  سوى  إعدادها  في  الشعرية 

قصائدهم  يلقون  الذين  الشعراء  من 

وتبادل  الحديث  إلى  ذلك  بعد  ليتفرغوا 

يقرأها  ال  التي  الشعرية  مجاميعهم 

ٔانني  تخّيل   ،
ً
ٔاصال وها 

ٔ
قرأ إن  سواهم، 

الى  املدعوين  الشعراء  عدد  ٔاحصيت 

املحافظات  إحدى  في  بسيط  مهرجان 

فوجدته قد تجاوز حاجز الـ 100 شاعر! 

الشكلي  ٔاو  الجمالي  املعيار  ٔاعرف  وال 

الذي اعتمد في هذه الدعوات!" 

دعايات وإخوانيات

خرى، 
ٔ
"الشعر يختلف عن باقي الفنون اال

فهو ال يحتاج إلى مسرح وال إلى كاميرات 

تحيط  بلد  في  لذلك  ٔاخرى،  ٔامور  أو 

ٔاصبح  والنكبات،  النوائب  هذه  كل  به 

الشخصية  في  ٔاساسيًا  عنصرًا  الشعر 

الشاعر  ابتدٔا  املقدمة  بهذه  العراقية"، 

كاديمي الدكتور حازم هاشم إجابته 
ٔ
واال

عن سٔوالنا، موضحًا ٔان هذا انعكس على 

السائدة  واالنفعالية  الشعرية  العقلية 

ٓاالف  منذ  ربما  الجميع،  تحكم  التي 

مرتبطة  الرافدين،  وادي  في  السنني 

وعدم  ومتغيراتها  الطبيعة  بظواهر 

السياسي  االستقرار  وعدم  استقرارها 

إلى  إضافة  واالجتماعي،  والنفسي 

ٔان  مضيفًا  والعقائد،  ديان 
ٔ
اال اختالف 

ذلك: "ٔادى باملبدع ومن يحمل همًا للهرب 

نحتاج  هل  "ولكن   :
ً
متسائال الكلمة."  إلى 

الشعرية؟"  املهرجانات  هذه  كل  إلى 

مضيفًا: "ال ٔاعتقد ذلك، ٔاعتقد ٔان هناك 

ومادية  وسياسية  مناطقية،  اعتبارات 

املهرجانات  بمنظومة  تتحكم  ودعائية 

التي ٔاصبحت وكٔانها جزء من ال مركزية 

غالبة  سمة  لتكون   2003 عام  بعد  البلد 

للمهرجانات، سابقًا كان هناك مهرجان 

اليوم  بينما  )املربد(،  هو  واحد  شعري 

من  تمتد  املهرجانات  من  سلسلة  تقام 

غريبة  بطريقة  البصرة  حتى  زاخو 

من  نمط  على  تعتمد  ومكدسة،  وفجة 

الدعاية  إلى  ٔاقرب  هي  التي  الدعوات 

واإلخوانيات."

ترهل وجمود

للحركة  املهرجانات  هذه  تضيفه  عما 

طالب  الشاعر  قال  وتطورها،  الشعرية 

مع  الحرب  سنوات  منذ  العزيز:  عبد 

يعاني  املربد  مثل  كبير  ومهرجان  إيران 

همية، 
ٔ
اال وعدم   والجمود  الترهل  من 

بعد ٔان بات شاشة لتسويق الحرب ورٔاس 

النظام، ولم نحظ، وعلى مدار السنوات 

ٔاو  جايلته  نقدية  ٔاو  شعرية  بحركة  تلك 

العام  ربيع  بعد  جرى  وما  عنه.  انبثقت 

اتخذت  فقد  ذلك،  عن  يختلف  ال   2003

الشعرية  وغير  الشعرية  املهرجانات 

وظلت  عنه،  تحد  ولم  ذاته،  سلوب 
ٔ
اال

واعية  متابعة  دونما  رتجل، 
ُ

ت ٔاعمالها 

رصينة."  ٔاكاديمية  دراسة  وال  نقد  من 

موضحًا ٔانه ملالحظة ذلك ربما نكون في 

الختامية  البيانات  مراجعة  الى  حاجة 

صدرت  التي  والتوصيات  للمهرجانات 

عنها، مضيفًا: "ونسٔال ما إذا ٔاخذ ببعض 

وجهد  مضّيع،  مال  هناك  ٔابدًا.  منها؟ 

ورقي يرمى في سالل النفايات."

طبيعة كرنفالية

خليل  خالد  الدكتور  قال  حني  في 

عدم  حقيقة  ئوكد  مر 
ٔ
اال "هذا  هويدي: 

املهرجانات  هذه  تصنيف  إمكانية 

نها 
ٔ
ال وذلك  ثقافية،  فعاليات  ٔانها  على 
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زومبيات التك توك زومبيات التك توك 
أمست مشاهير العراقأمست مشاهير العراق

عى الدولة أال تعتبر الفنان عى الدولة أال تعتبر الفنان 
حاجة غير أساسية!حاجة غير أساسية!

مركز للتبادل الثقافي مركز للتبادل الثقافي 
ومد الجسور بينومد الجسور بين

 البلدين البلدين

بعد الغزالي وسعدون والساهر 

الفنان فالح إبراهيم:

المعهد الفرنسي في العراق

مّحارة بارمّحارة بار  يس الحزيس الحز  ينةينة
شنايدر..

رومي



منذ بداية القرن الحالي بدأت مالمح 
الفن العراقي تعبر الحدود، فسافر 
متخطيًا تلك الحدود ليجوب العالم على 
أجنحة اإلبداع, أسماء سطرت حروفها 
من نور في عاملي الفن واألدب حتى باتت 
سفراء للعراق في مجاالت عدة. 

بدأت تلك املالمح تتضح في ناظم الغزالي 

 ,
ً
والسياب شعرًا وجواد سليم تشكيال غناًء 

أن  حتى  عربيًا،  الغزالي  شهرة  طغت  إذ 

الوهاب  عبد  محمد  األجيال  موسيقار 

أعرب عن رغبته في التلحني للغزالي، وتم 

االتفاق على ذلك في صيف 1961، غير أن 

ذكر  ننسى  وال  للغزالي.  أقرب  كان  األجل 

املوسيقار محمد عبد الوهاب مقولة مهمة 

جدًا هي أن الغناء العربي كله تأثر بأسلوب 

املصريني في التلحني والغناء ماعدا الغناء 

العراقي.

املطربني  لغالبية  الباب  ناظم  فتح 

العراقية  األغنية  باتت  حتى  العراقيني، 

العربية،  البلدان  في  واسعًا  رواجًا  تالقي 

 املهرجانات العربية من حضور 
ُ

إذ لم تخل

جابر  بسعدون   
ً
متمثال العراقي  الطرب 

فيما  املطربني.  من  وغيرهما  خضر  وياس 

اإلبداع،  ينابيع  يفجر  أن  السّياب  استطاع 

فجعل الشعر العربي يبحر الى آفاق أخرى. 

حسن  لفائق  كان  فقد  التشكيل  فن  في  أما 

عربيًا  الريادة  سبق  وآخرين  سليم  وجواد 

العراقي حتى  إن تذكر املسرح  ودوليًا، وما 

تقفز إلى األذهان حضارة ما بني النهرين، 

البابلي  واألدب  وأكد  وآشور  وبابل  سومر 

املسرحية  امللحمة  تلك  جلجامش,  وملحمة 

الشعرية التي كانت مصدر إشعاع حضاري 

والعربي  العراقي  للمسرح  كان  وثقافي 

والعاملي نصيب كبير فيها.

مشاهير ولكن!!

مواقع  مرتادي  أحد  مع  طويل  نقاش  في 

–وبتندر-:  قال  العرب  االجتماعي  التواصل 

يقال إن العراق بلد الفن والحضارة، لكننا 

لم نشاهد سوى أشكال وأسماء غريبة تغزو 

يطلقون  توك  والتيك  الفيسبوك  مواقع 

محتوى  العراق(،  )مشاهير  أنفسهم  على 

صادم وانحطاط أخالقي في ما يقدم من 

العربي،  األخ  يعلم  لم  املنصة.  تلك  على 

أن  شبابنا،  بعض  من  قصور  هو  ربما  او 

العراق  يحتويه  عما  حسنة  فكرة  يوصل 

صفحات  على  يمتد  وأدبي  فني  إرث  من 

بني  ما  بالد  في  األول  الحرف  منذ  الزمن 

والرسم  الكتابة  اختراع  حيث  النهرين، 

والنقوش واملقامات املوسيقية التي تناقلتها 

لكل  منطلقًا  العراق  بات  حتى  األجيال، 

مرصعة  السماء  تكن  لم  حني  الفنون.  هذه 

بث  هناك  يكن  ولم  الصناعية  باألقمار 

فضائي وال مواقع للتواصل االجتماعي، بل 

كانت الفنون والشعر واملوسيقى تحلق على 

على  غيثًا  غيومها  وتمطر  اإلبداع  أجنحة 

في  الحرف  إبداع  تعرف  لم  جرداء  أرض 

يوم ما.

منهج صحيح

املاضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في 

الشباب  املطربني  موجة  ظهور  وحني 

االمتعاض  كان  التجاري،  املسرح  وظاهرة 

واضحًا لدى الكثير من النقاد الذين تربت 

السبعينيات  جيل  أغاني  على  أسماعهم 

والوطني  الرشيد  مسارح  ارتادوا  ممن 

والستني كرسي، حيث يوسف العاني وجالل 

تلك  ورغم  الحميد.  عبد  وسامي  إبراهيم 

االنتقادات لفترة التسعينيات، لكنها كانت 

وافرزت  األخالقي,  املستوى  ضمن  تخطو 

مجال  في  ذلك  كان  إن  عدة،  فنانني 

برزت  إذ  التشكيل،  او  التمثيل  او  الطرب 

وهيثم  أنور  ومحمود  الساهر  كاظم  أسماء 

السلطان  وقاسم  محسن  ومهند  يوسف 

الصحيح  الطريق  اختاروا  ممن  وغيرهم 

لتمثيل الفن العراقي، فيما ظهرت تجارب 

املسرح  مجال  في  المعة  واسماء  ومدارس 

لتمثل العراق في الكثير من املحافل الدولية 

مرة  من  أكثر  في  اإلبداع  جوائز  وتحصد 

واملراقبة  الصحيح  املنهج  الختيار  نتيجة 

لكل ما ينتج من عمل فني. 

تيك توك

والتكنولوجبا  االجتماعي  التواصل  وسائل 

بصورة  مجتمعنا  غزت  التي  عام،  بشكل 

بشكل  استخدامها  أسيء  والتي  كبيرة، 

ما  لكل  تسخر  أن  األولى  كان  إذ  كبير، 

االنتشار  مجال  في  والسيما  إيجابي،  هو 

وتعريف اآلخرين بمنجزنا الفني والثقافي، 

سلبًا،  الوسائل  تلك  استغل  البعض  لكن 

للعديد  مصراعيه  على  الباب  فتح  إذ 

العلن.  الى  للظهور  الشاذة  الظواهر  من 

سوى  لها  هّم  ال  غريبة  وأشكال  أسماء 

مسمى  تحت  الفاضح  واملحتوى  الرقص 

كما  )الطشة(،  او  الشهرة(  )حّمى  الفن, 

األول  الهاجس  أصبحت  عليها،  يطلقون 

وبأي ثمن, فعند التجول في مواقع التواصل 

االجتماعي في )اليوتيوب(، و)فيسبوك(, 

هذه  من  املئات  سنشاهد  و)أنستغرام(, 

او  الفنان  ذلك  مسمى  وتحت  الفيديوهات 

مرتعًا  أصبحت  التي  املواقع  تلك  الفنانة, 

مشوهة  صورة  لتنقل  ودب  هب  من  لكل 

الذين  العرب  للمتابعني  العراقي  الفن  عن 

يفقهون  ال  الذين  املراهقني  من  غالبيتهم 

والثقافي،  الفني  العراق  تاريخ  عن  شيئًا 

مشاهير  توك  التيك  زومبيات  لتمسي 

للعراق في أعني متابعيهم!!  

زومبيات التيك توك 
أمست مشاهير العراق!!!

بعد الغزالي
محسن إبراهيم

وو الساهرسعدون 
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تخلُع شالها السواريه األسود وتغمز ناعسة بعينيها املسحوبتني فتدوخ رجال الكون 
بأسره، محارة باريس السينمائية وفوتوجينيك الغواية والحزن الفاخر الذي خلدت 

إليه وصار نديمها بعد فراق حبيبيها:  آلن ديلون وولدها دايفيد، كان أعمق من أن يكون 
مجرد حزن، وإنما أضحت امرأة ميتة منذ زمن بعيد تصارع نحر حياتها في محاوالت 

آمنة عبد النبيعدة الى أن نجحت في آخرها.

مّحارة بارمّحارة بار  يس الحزيس الحز  ينةينة
رومي شنايدر..

سريِر  بجوار  بكبريائه  مكفنًا  وقف  آلن 

دميته اآلدمية امليتة بعد صراٍع طويٍل مع 

تبقى  ملا  فنعاها  املوِت،  قيد  على  البقاِء 

من عمره باكيًا:

 "أراِك تنامني هادئة، أنظر إلى األزهار 

أنِت  كم  أفكر  أراها،  وال  وجِهك  في 

في  األولى  املرة  إنها  رومي  يا  آه  جميلة، 

حياتِك التي تكونني فيها ساكنة بأبدّية "..

لوعة امرأة

غياب  على  الريح  كما  السنوات  تجري 

املالئكي،  الوجه  صاحبة  شنايدر 

والعينني السماويتني كحبتي لؤلؤ، واألنف 

جيدًا  تدرك  كانت  الساحر.  الروماني 

تطيب  سوف  إنها  تقول  التي  الجروح  أن 

كاذبة، وإن الجسد مهما ملع ستظل الروح 

من  ألحدهم  والبد  ركبتيها،  على  جاثية 

أن يلمح بالعينني ملح النظرات، ولك أن 

الوحيد  ابنها  يموت  امرأة  لوعة  تتخيل 

وبعد أشهر على رحيله تموت منتحرة.

 إنها أمومة رومي شنايدر التي انجرحت 

جرحًا عميقًا بمصرع ابنها البكر دايفيد 

انتحار  وأيضًا  تافهة  سقوط  حادثة  في 

والده، وقبلهما فراق عشيقها آلن، الذي 

السابقة  حياتها  تترك  أن  في  سببًا  كان 

لكن  باريس،  في  قربه  لتعيش  وتنتقل 

بجاذبيته  املغتر  الطائش  الفتى  ديلون، 

حياتها  من  وخرج  خذلها  نسائه،  وتعدد 

وتركها وحيدة، مع أنها كانت توأم روحه 

وحبه الكبير ودميته، ولحد هذه اللحظة 

لم تجر معه مقابلة ما لم يستحضر فيها 

أنها  علمًا  ممزق،  بقلب  معها  ذكرياته 

املخلص،  الرجل  سكرتيرها،  تزوجت 

ابنها  ويرعى  بشؤونها  يهتم  كان  الذي 

األول  زوجها  من  به  رزقت  الذي  ديفيد 

أيضًا  منه  ولها  هارالد،  األملاني  املمثل 

ابنة تدعى سارة.

النجمة األولى

روز ماري او رومي شنايدر -كما يسميها 

التي  األملانية  الحسناء  الناس-  عامة 

الفرنسيني،  قلوب  تسكن  كيف  عرفت 

يوم  ذات  وصارت  بينهم  عاشت  حيث 

سند إليها أول دور 
ُ
نجمتهم األولى التي أ

باملرح  صاخبة  ملونة  أفالم  سلسلة  في 

النمسا  في  امللكي  القصر  عن  تتحدث 

الشابة  األميرة  سيسيا،  عن  وبالتحديد 

ّصة 
َ

التي ستصبح إمبراطورة، وصارت ق

شعرها موضة آنذاك.

تجلب  أن  تستطع  لم  ذلك  كل  وبرغم 

أفالمها  أن  العلم  مع  السعادة،  لحياتها 

تفرح  أن  شأنها  من  أرباحًا  تحقق  كانت 

تكن  لم  رومي  لكن  أخرى،  ممثلة  أية 

بقولها  ذلك  عن  عبرت  وقد  سعيدة، 

كل  "إن   : مرة  ذات  سألها  لصحافي 

سألها  وحني  عني،"  ابتعدت  قد  الظالل 

بابتسامة  أجابت  ظالل؟  أية  الصحافي: 

لي  قالوا  الذين  الرجال  "ظالل  شاحبة: 

أي  يعطوني  لم  ثم  يحبونني،  إنهم  يومًا 

شيء."

في  أنجبته  الذي  دايفيد  الطفل  وحده   

أخته  بعده  أنجبت  ثم   ،1978 العام 

الحياة،  في  الوحيد  عزاءها  كان  سارة، 

فقد كانت تعتبره أحن عليها من الرجال 

يعطونها  كيف  أبدًا  عرفوا  ما  الذين 

حنانًا كانت تفتقر إليه، لذلك ظل خنجر 

موت دايفيد مغروسًا في روحها، يطحن 

ذاكرتها، كأنما هو رجل آخر غدر بها، إذ 

كانت تجلس في مكتبها لساعات محاولة 

ذكرياته  مع  ممكن  وقت  أكثر  قضاء 

وصوره التي تعلقها في كل مكان، وأيضًا 

لتستمع إلى املوسيقى وترسم الرسومات 

البنتها سارة.

 لقد كان إصرارها على الصمت واملوت 

بعده غريبًا الى درجة أنه أقلق جميع من 

انتحارًا  ماتت  تكن  لم  فلو  حولها،  كانوا 

إلى  أخرى،  بطريقة  ماتت  كانت  لربما 

انطفأت  التي  الحزينة  الليلة  جاءت  أن 

فيها رومي شنايدر بجرعة حبوٍب منومة 

الفرنسيون  يزال  وال  األبد،  إلى  لتنام 

الساحرة  مالمحها  يستذكرون 

يصعب  الذي  عينيها  ولون  وابتسامتها 

تحديده..
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قضية الحسني في السينما تكاد 
تكون مقتصرة على عمل أو 

عملني، بصورة مباشرة وغير 
مباشرة، أنتجتهما السينما 

اإليرانية, بينما تواجه السينما 
العراقية الكثير من املعوقات 
التي تمنع ظهور عمل ضخم 

يتحدث عن قضية اإلمام 
الحسني، أبرزها عدم تركيز 

الجهود على الرواية التاريخية 
في االخراج،  فضال عن نقص 

الدعم املالي، إذ أن منهجية 
الدعم لألفالم الرسالية لم 

تترسخ بعد. 

مجلة الشبكة

إنتــاج ســينمائي عراقــي إنتــاج ســينمائي عراقــي 
لم يَر النور!!لم يَر النور!!

ملحمة الطف 

من  الجهود،  كل  تتوحد  أن  هو  املطلوب 

للعمل  دينية  وحوزات  أفالم  منتجي 

الدينية  األهمية  يبني  مشروع  تبني  على 

عن  والبحث  سينمائيًا،  القضية  لدعم 

النواحي الشرعية لألمور املتعلقة بإنتاج 

السينما  صناع  يتمكن  لكي  كهذه  أعمال 

بطريقة  الرسالة  يوصل  عمل  إنتاج  من 

إبداعية ومؤثرة.

طرحت أفكار عدة منذ سبعينيات القرن 

عمل  يقدم  لم  اآلن-  -حتى  لكن  املاضي، 

بشكل  الطف  واقعة  يتناول  سينمائي 

الكثيرة  املحاذير  هو  والسبب  مفصل، 

العراقي  الفنان  يواجهها  كان  التي 

بمجرد طرح الفكرة.

القرار املؤجل

قاسم  املخرج  قرر  لبنان  في   1977 عام 

سينمائيًا  البحث  رحلة  يبدأ  أن  حول 

عليه  الحسني  اإلمام  قضية  تجسيد  عن 

اآلن  حتى  أننا  كيف   :
ً
متسائال السالم،  

للسينما عن شخص   دراميًا 
ً
نَر عمال لم 

امللحمة  تلك  الحسني وموقفه في  اإلمام 

وعندما  اإلنساني؟  التاريخ  في  الخالدة 

امتزج الوعي بانطباعاته العفوية األولى 

منذ  حلمًا  وأصبحت  الفكرة  نضجت 

خارج  قاسم  وجود  لكن  طوال،  سنوات 

الوطن حال دون تحقيق هذا الحلم. وحني 

االستقرار  بعد  التأمل  فرصة  له  توفرت 

ثانية،  نفسه  الحلم  فرض  هولندا،  في 

مرات،  خمس  السيناريو  بكتابة  فشرع 

ثم  واملوافقة،  للقراءة  جاهزًا  وبات 

وحسم  التصوير  مواقع  استطالع  جرى 

سيلعبون  الذين  املمثلني  اختيار  موضوع 

شخصيات امللحمة. 

العراق  في  بالنجف  الدينية  املرجعيات 

يثير  أال  بضرورة  أبلغته  إيران  في  وقم 

اإلسالمي,  الصف  في  فرقة  أية  الفيلم 

الفيلم قد عرض  كان مفترضًا أن يكون 

اإلمام  سماحة  وفاة  لوال  الشاشة  على 

رئيس  الدين  شمس  مهدي  محمد 

املجلس الشيعي األعلى )رحمه الله(، إذ 

يتحملون  سوف  الذين  أكثر  من  كان  أنه 

عبء كلف اإلنتاج بحكم تأثيره على من 

اإلمام  محبي  من  التمويل  قدرة  يملك 

الحسني عليه السالم. 

لم تكن ثمة مشكلة في تمويل اإلنتاج لوال 

املفاجأة برحيل سماحته.. الجهة املنتجة 

شركة  وهي  لإلعالم،  الكوفة  شركة  هي 

من  أساسيون  مساهمون  فيها  مساهمة 

أنحاء مختلفة من العالم. 

على  األخيرة  اللمسات  قاسم  وضع 

تاركًا  التصوير  مواقع  واختار  السيناريو 

الفيلم  هذا  إنتاج  في  القرار  للوطن 

يتحمل  ال  إنتاجه  توقيت  أن  اعتبر  الذي 

مع  أعد  قاسمًا  أن  والسيما  التأخير، 

يخصص  آخر  سيناريو  السيناريو 

الفيلم  مادة  نفس  من  ينتج  لألطفال 

بشكل  الحسني  اإلمام  قصة  لهم  تحكي 

مر  على  فيلمان  هناك  فيصبح  مبسط 

األجيال. 

قيد املداولة

جمال  املخرج  يشير  آخر،  جانب  على 

روائي  فلم  إنتاج  في  عزمه  الى  أمني 

عليه  الحسني  اإلمام  ملحمة  عن  طويل 

فاتح  أمني  املباركة..  ونهضته  السالم 

وقدم  املوضوع  هذا  في  عدة  جهات 

ننتج  )كيف  بعنوان  دراسة  في  املشروع 

العامة  األمانة  إلى  حسينيًا؟(  فيلما 

لحد  وهي  املقدسة،  العباسية  للعتبة 

اآلن قيد املداولة، كما أن املشروع برمته 

ليست  الصعوبة  لكن  القرار!  ينتظر 

اتخاذ  في  تكمن  وإنما  الفيلم  إنتاج  في 

القرار الذي مازال بيد املرجعية، بمعنى 

أن يكون هناك من يقرر هل ينتج الفيلم 

أم ال؟ وبأية كيفية؟ وتحديد ما يجوز وما 

ال يجوز طبقًا للحكم الشرعي!

قاسم حول

جمال امين
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الداعم  والفكر  والتالقح  الثقافة  بدون 

للحياة،  وجود  ال  الحضاري  للفعل 

عشوائيًا  نشاطًا  ليس  الثقافي  فالنشاط 

له  مهم  فعل  إنه  بل  فحسب  ترفيهيًا  او 

أهداف ومقومات ومعايير.

عمل مسرحي

الفرنسي  املعهد  فضاء  في  مؤخرًا  أقيم 

في العراق نشاط فني عراقي مهم، حيث 

)غودوت  بعنوان  مسرحي  عرض  قدم 

وتناص  جديدة  قراءة  وهو   ) أنت؟  أين 

للوصول إلى إنتاج معنى جديد ملسرحية 

بيكيت،  للكاتب  غودوت(  انتظار  )في 

الرجالية  الشخصيات  تحويل  تم  فقد 

باللهجة  ينطقن  نسائية  شخصيات  الى 

العراقية ويتحركن في انتظار من غاب، 

تنتظره  غودوت  النسوة  هؤالء  من  ولكل 

الشخصيات  جسد  الفت.  عراقي  بطقس 

سالم  شذى  د.  الكبيرة  الفنانة  من  كل 

والفنانة املتميزة سمر محمد مع فنانتني 

شابتني مبدعتني هما شيماء جعفر وريتا 

املسرحي  العرض  حقق  وقد  كاسبر. 

الحضور.   من  املتلقني  مع  كبيرًا   
ً
تفاعال

قدم  املذكور  املسرحي  العرض  بأن  علمًا 

كبير،   جماهيري  بإقبال  أيام  ثالثة  ملدة 

واملسرح  السينما  دائرة  استضافته  ثم 

الرشيد   مسرح  فضاء  على  من  ليقدم 

باحتفال جماهيري واسع.

 ومنحت وزارة الثقافة الفرنسية الفنانة 

وسام  نعيم  د.عواطف  املتميزة  العراقية 

وهو  فارس،  بدرجة  واآلداب  الثقافة 

او  عربية  لشخصية  يقدم  وسام  أرفع 

السفير  بيد  التكريم  جرى  إذ  عاملية، 

وزارة  من  اعترافًا  العراق  في  الفرنسي 

الفنانة  هذه  بمكانة  الفرنسية  الثقافة 

 جسور إنسانية 
ّ

القديرة ومثابرتها في مد

والفرنسية،  العراقية  الثقافتني  بني 

عروض  ستة  من  أكثر  قدمت  ولكونها 

نصوص  عن  عراقية  بقراءة  مسرحية 

وكامو  جينيه  جان  اب: 
ّ

للكت فرنسية  

العراقي  املسرح  مثل  بعضها  وبيكيت،  

في مهرجانات عربية )اإلمارات، مصر، 

اعتبرت  وبذلك  تونس(،  الجزائر، 

فنانة  أول  نعيم  عواطف  د.  الفنانة 

الوسام  هذا  تنال  عراقية  وشخصية 

اعترافًا  دولتها  غير  دولة  من  الرفيع 

باملكانة واألهمية من وزارة غير وزارتها.

ندوة ومعرض

للمعهد  الثقافية  األنشطة  وضمن 

هذا  قبل  أقيمت  العراق  في  الفرنسي 

النشاط ندوة علمية بعنوان "ليلة األفكار" 

وتأثيرها  العراق  في  املياه  أزمة  حول 

املباشر في البيئة عامة وفي بيئة األهوار 

وزير  حضرها  خاص،  بشكل  العراقية 

البيئة وكالة د. جاسم عبد العزيز حمادي 

وأيضا وكيل وزارة املوارد املائية والسفير 

متخصصة  اخرى  وشخصيات  الفرنسي 

انعاش  موضوع  ملناقشة  واملياه  البيئة  في 

التغيرات  وتأثير  العاملي  واإلرث  األهوار 

التي  كلمته  في  الوزير  قدم  إذ  املناخية، 

وزارة  رؤية  الندوة  افتتاح  في  ألقاها 

األهوار  استدامة  في  العراقية  البيئة 

يمثل  الذي  املمتلك  هذا  على  والحفاظ 

، اضافة الى ضرورة 
ً
نظامًا بيئيًا متكامال

على  الحفاظ  أجل  من  األهوار  استدامة 

الذي  املمتلك  لهذا  األساسية  القيم 

أن  إذ  العاملي،  التراث  الئحة  على  ُسجل 

السكان  الجفاف قد يتسبب بترك  خطر 

داخلي  نزوح  نحو  واالتجاه  البيئة  لهذه 

للحصول على املوارد، كذلك فإن الجانب 

التي  القطاعات  أهم  أحد  يمثل  البيئي 

من املمكن أن تقود مهمة كبيرة من أجل 

مجتمعات  وبناء  األزمات  من  التعافي 

الى  الوصول  لحني  األهوار  في  مرنة 

بيئة  وخلق  املستدامة  التنمية  أهداف 

تدعم املجتمعات املتأثرة لتحقيق تماسك 

مجتمعي تسوده العدالة االجتماعية.

املهندسة  املستديرة  الطاولة  أدارت 

حسن،  سارة  املياه  شؤون  في  املختصة 

متخصصة  مجموعة  فيها  وتحدثت 

رؤساء  من  اثنان  بينهم  من  املجال  بهذا 

والبيئة،  املياه  شؤون  في  دولية  منظمات 

كلية  بغداد  جامعة  من  أستاذ  وآخر 

إنعاش  مركز  عضوة  وأخرى  العلوم، 

األهوار في وزارة املوارد املائية.

معرض  أقيم  الندوة  هامش  وعلى 

املصورين  من  ملجموعة  مهم  فوتوغرافي 

عنوان  حمل  العراقيني  الفوتوغرافيني 

نعيم،  ميثاق  للمصورين:  املياه"  تقاسم 

لكل  الشيخلي..  وعمر  النجار،  وحسن 

وثقت  كبيرة،  بأحجام  صور  سبع  منهم 

لقطات من أهوار العراق وبعض األماكن 

التي باتت تعاني من شحة املياه.

مركز للتبادل الثقافي ومد 
الجسور بين البلدين

لدوره الثقافي الفاعل في بغداد، يقيم 
املعهد الفرنسي في العراق بني حني 
وآخر نشاطات ثقافية وفنية مستمرة، 
الغرض منها بالدرجة األولى التبادل 
الثقافي واملعرفي، والتقارب بني الشعبني 
عبر قنوات وجسور متينة لتوطيد 
العالقات.

المعهــد الفرنســي فــي العراق

زياد جسام
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ال  املمثل  أن  هو  تقليدي  جواب  -هناك 

يستطيع أن يقول إن حضوره كان مميزًا، 

لكن بصورة عامة أنا راٍض عن حضوري 

وبصراحة  صالح(,  )بنات  مسلسل  في 

إلى  تحتاج  الرمضانية  الدراما  فإن 

كما  والتشجيع،  الرعاية  من  الكثير 

يهاجمون  ممن  األولى-  -بالدرجة  تحتاج 

الهدوء  األولى،  الحلقة  من  األعمال 

وأعتقد  العمل,  انتهاء  لحني  والتروي 

بمستوى  ليست  العراقية  الدراما  أن 

به  نحلم  مما  تقترب  ولم  الطموح، 

كممثلني ومشاهدين ألن الواقع العراقي 

والدراما  والقصص،  باألحداث  مليء 

تجسيد  في  مقّصرة  مازالت  العراقية 

الواقع العراقي.

الى  أدى  الذي  السبب  ما  رأيك..  *في 

تراجع الدراما؟

- سبب تراجع الدراما العراقية هو عدم 

والتقدم  االستمرار  أردنا  وإن  التسويق، 

يعرض  أن  فيجب  الدراما  مجال  في 

عرضه  مع  بالتزامن  العراق  في  العمل 

هناك  يكون  كي  العربية,  الشاشات  على 

دخول  على  املنتجني  يشجع  مالي  مردود 

الدراما  فإن  وبصراحة  الدراما،  مجال 

قابلة  غير  نشأتها-  -منذ  العراقية 

وأصبحت  منتجة  غير  دراما  للتسويق، 

إذ  لألموال،  محرقة  الحال-  -بطبيعة 

أنها ال تحقق أي مردود مالي كي تشجع 

على ديمومة االستمرار, أكيد أن الثقافة 

تمويل  تنتظر  الدراما  أن  هي  املتوارثة 

ال  الدولة  فإن  الحال  وبطبيعة  الدولة، 

اعتادت  لذلك  مالي،  بمردود  تطالب 

العمل  أن  وعلى  التمويل  على  الدراما 

مخصص للعرض املحلي فقط.

*حني يجسد الفنان شخصية ما ويحصد 

يبقى  ملاذا  كبيرة،  شهرة  خاللها  من 

السبب  أن  هل  الشخصية,  لهذه  حبيسًا 

هم املخرجون أم املشاهدون؟

هذه  يتحمل  من  هو  الفنان  أن  -أكيد 

ما  شخصية  يجسد  حينما  املسؤولية 

لهذه  أسيرًا  ويصبح  جماهيريًا  وينجح 

في  الوقوع  يتحمل  من  فهو  الشخصية، 

فالح  أعلن  الفني  املشوار  هذا  بعد 

على  احتجاجًا  املسرح  اعتزاله  إبراهيم 

أن  فالح  يعتقد  العراقي.  الفنان  وضع 

على الدولة أال تنظر إلى الفنان على أنه 

حاجة غير أساسية.

محاور  وفي  والفنانني،  الفن  هموم  عن 

واملخرج  الفنان  مع  حوارنا  كان  عدة، 

فالح إبراهيم.

الغربة،  واختيار  الوسط  عن  االبتعاد   *

هل كان االختيار طوعًا أم احتجاجًا؟

الوسط  عن  أبتعد  لم  أنني  -الحقيقة 

فني  عمل  توفر  إذا  أنه  بدليل  الفني، 

أكون  فسوف  جيدة  بمواصفات  درامي 

أنا أعلنت اعتزالي عن املسرح  حاضرًا, 

وعلى  كفنانني،  وضعنا  على  احتجاجًا 

تعامل الدولة مع األعمال املسرحية التي 

صرف عليها املمثلون من مالهم الخاص 

أي  على  يحصلوا  لم  اللحظة  هذه  ولحد 

أجر! ومنذ العام 2017، وفي يوم املسرح 

تجويع  على  احتجاجي  أعلنت  العاملي 

محاولة  وعلى  العراقي  الفنان  وإذالل 

الغربة  موضوع  أما  املسرح,  تهميش 

أتخذ هذا  فإن كثيرًا من األمور جعلتني 

والوضع  الصحي،  الوضع  أولها  القرار، 

 عن الوضع 
ً
العام العقيم الحلول، فضال

الفني الذي أصبح متعبًا جدًا وال يمتلك 

إذ  املسرح،  عن  أتكلم  بالذات  أفق،  أي 

على  يشتغل  عراقي  فنان  أي  أعد  أني 

لذا  للمسرح،  وعاشقًا   
ً
بطال املسرح 

يعي  أن  العراقي  السياسي  على  أتمنى 

أهمية الثقافة والفن.

*كان لك حضور في دراما رمضان, كيف 

تقّيم واقع الدراما العراقية؟

أكثر من 50 عماًل مسرحيًا 
كممثل، وعشرة أعمال 
مسرحية كمخرج، وعشرون 
كسينوغرافي. حصل على 
العديد من الجوائز: أفضل 
ممثل واعد عام 1988 عن 
مسرحية )الغوريال(، وجائزة 
أفضل مخرج عام 2000 عن 
مسرحية )بياض الظل(، 
وجائزة الدولة للمحترفني 
عام 2002 عن مسرحية 
)الهجرة إلى الحب(. 

عى الدولة أال تعتبر الفنان عى الدولة أال تعتبر الفنان 
حاجة غير أساسية!حاجة غير أساسية!

الفنان فالح إبراهيم:

الدراما 
العراقية 

لم تقترب 
مما نحلم 

به

ال نمتلك 
نجمًا في 

العراق!

مستعد 
ألداء 

شخصية 
الدكتاتور 

صدام

حوار: محسن العكيليحوار: محسن العكيلي
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

-وفي  املمثل  ألن  الشخصية,  هذه  أسر 

العمل  له نص  يقدم  كل األحوال- حينما 

سيكون حرًا في اختياره، بالرغم من أن 

نجاحك  يشاهد  حني  املخرجني  بعض 

نفس  لك  سيسند  فإنه  معينة  أدوار  في 

يحافظ  أن  املمثل  على  لكن  الشخصية, 

إلى  يسعى  وأال  كممثل  شخصيته  على 

بأن  للمخرجني  يسمح  وأال  التكرار, 

يجعلوه أسيرًا لشخصية ما. لذلك أعتقد 

أن املسؤولية وبشكل كبير يتحملها املمثل 

الذي يوافق على تكرار الشخصية.

مستعد ألداء شخصية

 الديكتاتور صدام! 

الشخصيات  تجسيدك  أن  تعتقد  *هل 

والجدلية سيجعلك في مواجهة  السلبية 

مع الجمهور؟

-دائمًا الشخصيات املركبة والشخصيات 

األداء  ناحية  من  املمثل  تخدم  الشريرة 

مهمة،  قضية  هناك  لكن  كبير،  بشكل 

معروفة،  شخصية  تقدم  حني  فإنك 

يحتاج  األمر  فإن  سيرته،  عن  وبالذات 

نوعًا أو درجة من الشبه بينك وبني هذه 

من  أن  هل  ُسئلت:  مرة  ذات  الشخصية, 

املمكن أن تقدم شخصية صدام حسني أو 

هتلر أو أي شخصية، سواء أكانت سلبية 

أكون  سوف  بأني  أجبت  إيجابية؟  أم 

مثيرة  شخصية  قدمت  ما  إذا  محظوظًا 

للجدل, لكن إذا كانت الشخصية أو العمل 

عبارة عن سيرة حياة فسوف أحتاج إلى 

ولو  الشخصية،  بهذه  شبه  على  أكون  أن 

بنسبة بسيطة، لكي  أكون مقنعًا, أما إذا 

فمن  فقط،  داللة  ذات  الشخصية  كانت 

لنا  كان  جيد.  بشكل  ستجسد  أنها  املؤكد 

قلت  الحسني,  ثورة  يتناول  عمل  مشروع 

أجسد  ان  أتمنى  العمل:  على  للقائمني 

مر ألنه الشخصية السلبية أمام 
ِّ

دور الش

شخصية اإلمام الحسني اإليجابية.

هذه  تقّيم  كيف  للمسارح..  *مديرًا 

التجربة؟

للمسارح،  كمدير  تجربتي  أن  أعتقد   -

الذين  أصدقائي  كل  تجارب  كذلك 

كانت  وهناك،  هنا  مناصب  تسنموا 

قادر  غير  ألنك  ومتعبة،  مريرة  تجربة 

على تحقيق ما تحلم به من منجز فكري 

أي  فإن  وبصراحة  وترفيهي,  وثقافي 

هو  خصوصًا-  الثقافة  وزارة  -في  مدير 

عاجز عن تحقيق أي شيء من مشاريعه 

ألنه يصطدم باملشكالت املالية واإلدارية 

منجز,  أي  تنفيذ  عن  تعيقه  سوف  التي 

أعتقد أن ليس هناك عيب في أي شخص 

تسنم منصبًا ما في وزارة الثقافة، لكن 

العيب في من يضع ميزانية الدولة ومن 

العراقي على  واملثقف  الفنان  يتعامل مع 

أنه حاجة غير أساسية! 

* ما مشكلتك مع املونودراما في املسرح؟

قال  وكما  املسرح،  في  -املونودراما  

محنة،  هي  خليل،  فاضل  الراحل 

يكلم  لَم   :
ً
سؤاال يطرح  ما  دائمًا  وكان 

أعمال  غالبية  فإن  لذلك  نفسه؟  املمثل 

على  إما  ترتكز  الناجحة  املونودراما 

ممثل  شخصية  أو  مجنون،  شخصية 

يستذكر شخصيات أخرى, أما غير هذا 

فال يوجد تبرير لحديث املمثل مع نفسه، 

لكل  احترامي  مع  نظري  وجهة  هذه 

الفنانني, أعتقد ان املونودراما فن صعب 

أنا  املشاهد,  وعلى  املمثل  على  محنة  ذو 

األولى  املجال  هذا  في  تجربتني  خضت 

في  املختار  الخالق  عبد  الراحل  مع 

أخي  مع  والثانية  )األحدب(  مسرحية 

يحيى إبراهيم حني أخرجت له مسرحية 

)بياض الظل.(

* هل نمتلك مؤسسات تستطيع أن تصنع 

لنا مسرحًا وسينما ونجومًا عراقيني؟

مسرحًا  تصنع  مؤسسات  نمتلك  كيف   -

غير  مؤسسات  وهي  ونجومًا  وسينما 

السينما  يمولها؟  من  تنتظر  منتجة 

أصبحت صناعة وتجارة، وإذا لم تتوفر 

وهي  السينما،  في  الصناعة  شروط 

لن  والسوق،  التحتية  والبنى  املال  رأس 

 احترامي لكل 
ّ

يكون هناك نجم، ومع جل

الفنانني فإننا ال نمتلك نجمًا في العراق 

وإنما هناك فنان معروف ولكن ال تنطبق 

عليه شروط النجومية.

دور  العراقي  لإلعالم  هل  رأيك..  في   *

في صناعة النجم؟

- اتمنى أن أحصل على جواب شاف من 

املهتمني  واإلعالميني  الصحفيني  قبل 

والدراما  العراقي  الفني  بالشأن 

العراقية.

أسرار البنات 
خارج نطاق األمهات

العدسات الالصقة 
تبرز عينيك كفصي ياقوت

افتح قلبك: 
هل عدو الفتاة.. أمها!

الفستان األسود..الفستان األسود..
فخامة ساحرةفخامة ساحرة

شيطنة وهروب 
مبطن

حجاب )التيك توك(
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ــو ــ ــوهـــــي وه ــ هـــــي وه

ما حكاية ظاهرة محجبات السوشيال ميديا اللواتي يتراقصن عالنية 
على برامج التيك توك واألنستا والفيسبوك بحركات غجرية 

وشخصيات متناقضة تفصل رأسها املغطى بحجاب كامل عن الجسد 
)املتمايع( بمالبس ضيقة وشفافة فاضحة؟ 

مجلة الشبكة

ـــزام..  ـــادة والت ـــزام.. عب ـــادة والت ـــاب..  عب الحج
أم موضة و)تيك توك(أم موضة و)تيك توك(

بامللبس  الشرف  ربط  فكرة 

معيبة،  فكرة  ألنها  واملكياج، 

حجاب  لبس  أن  وعدت 

التوربان كبديل عن الحجاب 

التمرد  من  نوع  هو  الخانق 

تجعل  ال  عصرية  وفكرة 

ملفعة،  عجوزًا  الفتاة  من 

بإظهار  حرية  وتعطيها 

حتى  والرقبة،  الشعر  مقدمة 

نقف  فنحن  حيلة  كانت  وإن 

للتخلص  مضطرين  خلفها 

واملجتمع  األهل  فضول  من 

نفسيًا  املضطربات  والنساء 

يحق  ال  الالتي  وعقائديًا، 

تتهمنا بتخريب  إلحداهن أن 

الحجاب، ألنه شأن شخصي."

 خلعته ولن أنافق ذاتي
"اليوم، أنا ال أؤمن بالحجاب بتاتًا، لكنني ال أنوي أن أروج لذلك، ألن 

قناعات اآلخرين ال تعنيني، بالضبط كما لم تكن تعنيني حينما كنت 

أؤمن به.

شأنًا  األمر  وعدت  املبدئية،  قناعتها  عن  بقوة  دافعت  إياد(  )حور 

شخصيًا بحتًا، قائلة:

لم  إليه  توصلت  وحني  مفاجئ،  بشكل  جاء  الحجاب  بخلع  "قراري 

أتردد نهائيًا، فخلعته ألنني ببساطة لن أنافق ذاتي، ولذلك لم أضع 

التوربان ألبدي تمردًا ال أعنيه حقًا! كم هو سهل وبسيط وأقل مضرة 

من  العامة  إلرضاء  الباقي  أظهر  بينما  شعري،  من   %30 أخفي  أن 

ال  التي  باألفكار  داخلي  يضطرب  بينما  عني،  ألسنتهم  وكف  الناس 

أظهرها! لكنني لست كذلك بطبعي، فحني كنت محجبة ارتديته كما 

أزلته ببساطة  يجب، وحني زالت قناعتي وحلت محلها قناعة أخرى 

من دون االكتراث للناس وأحكامهم."

التي  والقناعة  بالفكرة  خالفتها  فقد  املوسوي(  )زهراء  املعلمة  أما 

عبرت عنها، قائلة:

"قناعتي ُمطلقة مذ ارتديت الحجاب في أول سنة باملرحلة املتوسطة، 

ولم اخلعه بحياتي في أية مناسبة او حفل، وحتى يوم عرسي صممت 

على ارتدائه، أتذكر حينما أخذني والدي بعد التخرج من االبتدائية 

لشراء مالبس العيد، أثناء ذهابنًا مشيًا الى السوق القريب، فاتحني 

باملوضوع بلطف وظل يشرح قيمته األخالقية وأنه يحب أن يراني فتاة 

محترمة ومحتشمة وتعكس تربية أبيها، كان كالمه بلسمًا روحيًا على 

نفسي فارتديته ألنه تكريم للمرأة."

املوضة الغربية فتنة
مطيري(،  )د.ندى 

اتهمت  التربوي،  التدريس  بطرائق  املختصة  األكاديمية 

عجينة  بتطويع  األهل  وإفشال  بالتخريب  الغربية  املوضة 

عقول الفتيات، قائلة:

"أحث الجهات الرسمية املعنية أن تتدخل لوقف ما يحدث في برامج 

التواصل، أما اللواتي خلعن حجابهن في الواقع، او تمسكن بنسخته 

بفعل  بعلتِه  تورطن  او  به،  اقتناع  على   
ّ

يكن لم  ألنهن  إما  املشوهة، 

أمام  لهن  عائقًا  صار  لذا  الغربية،  املوضة  أدخلتها  التي  املغريات 

قرار  يملكن  ال  أنهن  وبما  شروطه،  مع  يصح  ال  الذي  املودرن  امللبس 

فيحدث  الجسد  لباس  على  الرأس  لباس  يفصلن  لذلك  الرجوع، 

النشاز، أما من ترتديه عن عقيدة واقتناع فلن تفكر في خلعه أبدًا، 

عقائدية  بطريقة  ارتداؤه  يكون  أن  يجب  الحقيقي  الحجاب  إذن 

وال  باإلقناع،  الصغر  منذ  األفكار  عجينة  تطويع  خالل  من  تثقيفية 

يصح ربط الشرف بامللبس واملكياج، هذا معيب جدًا."

قمرة القيادة ذكورية
أن   إال  املرأة،  تشتهيه  عما  يختلف  ال  املذكر  يشتهيه   ما  "بايولوجيًا، 

العيب  يفرضه  الشرقية،  ثقافتنا  في  خاصًا  وضعًا  النسائي  للجسد 

العرفي أكثر مما تفرضه العقائد."

هذا ما تعتقده باحثة السوسيولوجيا )شمس الربيعي(، التي انطلقت 

داخل  الذكوري  الثقافي  "التمثيل  قائلة:  املجتمعي،  التميز  نقطة  من 

متدح فيه الفحولة 
ُ

البيت في مجتمعاتنا قائم على التمييز بني مذكر ت

شبابها  إظهاِر  في  ترغب  مؤنثة  بني  وما  بيته،  نساء  على  والسيطرة 

بأنوثة وفتنة تستفزان األول، أي أن النزاع هو بني مفهومي )الرغبة( 

و)الفتنة( وال مكان للوعي أمام الشرف في قمرة القيادة الذكورية، 

ألن ما يظهره الرجال في مجالسهم العامة يخالف ما يستبطنونه في 

لحظات االختيار الحاسم تجاه الشرف."

وهل حقًا أن املوضة الغربية وتصاميمها ورطت الشابات بمغرياِت حجاِب 

 محل الحجاب الساتر ويقنع 
ّ

التوربان- املودرن- الذي صمم بشيطنة ليحل

صاحبته بحيلة ارتداء ما تشتهيه دون الشعور بالخجل او النشاز او التقيد 

لشخصية  واحترامًا  مجتمعيًا   
ً
قبوال نجد  ال  وملاذا  عقائدية،  حشمة  بأية 

بشرفها  املساس  دون  قناعة  عن  -جزءه-  أو  حجابها  تخلع  حينما  املرأة 

وربط الخلع بالخروج عن الطريق؟!

خصومة قذرة وحرب علنية
مكياج،  طن  مع  توربان-  املودرن-  او  الساتر  للحجاب  لبسك  يهمني  "ال 

وإنما املعيب وقلة التربية حينما تقدمني نفسك للمجتمع كمحجبة بنسخة 

جسدك  تظهرين  أو  ميديا،  السوشيال  على  بالرقص  تقومني  او  بديلة، 

بمقاطع ال أخالقية ومخزية بشعر مغطى بالحجاب!"

االجتماعية  الرعاية  دائرة  في  املوظفة  ت 
ّ
شن الالذعة،  الحرقة  بهذه 

املحجبات،  ميديا  السوشيال  راقصات  على  هجومًا  عمران(  )زينب 

 األمر استهدافًا لقدسية حجابها الحقيقي، قائلة:
ً

معتبرة

ويقمن  ميديا"  السوشيال  "حجاب  يرتدين  لفتيات  تنتشر  التي  "املقاطع 

وخصومة  قذرة  وحربًا  توظيفًا  هنالك  أن  تثبت  أخالقية  ال  بتصرفات 

مخالفة  وإنما  يدعني-  -كما  حرية  وال  موضة  ليست  هذه  شريفة،  غير 

وقحة لتشريع الحجاب كستر للمرأة وليس سترًا لفضائحها، أما حجاب 

املودرن، مثل التوربان، فال يقل سوءًا، فما فائدة ارتداء التوربان والرقبة 

مكشوفة ومفاتن الجسم مقسمة، علمًا أن أحد أصول التوربان هو عبارة 

ة، 
ّ
عن عمامة نسوية مشتقة من العمامة الهندية السيخية الخارجة عن املل

فهل هذا التقليد الهندي أو اإلفريقي أو األوروبي جاء من فراغ أو صدفة؟!"

توربانًا  ترتدي  التي  اإلسراء،  كلية  في  الطالبة  عدنان(،  )أفراح  أما 

من  واشمأزت  قناعاتها  في  التدخل  رفضت  فقد  عصريًا،  وبنطلونًا 



الداكنة  والبقع  الكلف  مشكلة  تظل 

الصيف،  في  والسيما  امرأة،  كل  تؤرق 

اذ  لها،  ممتازًا   
ً
حال الرمان  ويعتبر 

يحتوي على ماّدة أنتوثيانني التي تقضي 

على الكلف والنمش، كما تعتبر 

ُحبيباته وسيلة جّيدة لتنشيط 

من  والتخلص  األعصاب 

التخلص  وألجل  اإلرهاق. 

البشرة  بثور  من 

تقسيم  خالل  من  قناع  يحضر  صافية  وجعلها 

الحبوب  واستخراج  جزءين،  إلى  الرّمان  حّبة 

وعاء  في  وضعها  ثم  منهما،  الصغيرة  الحمر 

وهرسها الستخراج املاء من الوعاء ومسح الوجه 

عشرين  ملدة  به 

ثم  تقريبًا  دقيقة 

يغسل الوجه باملاء 

الفاتر.

ــفاه ــول الش ــمرار ح ــفاهاالس ــول الش ــمرار ح االس
شرائح البطاطا حل سحري

هاياليتر هاياليتر 
طبيعيًا للوجهطبيعيًا للوجه

ُيضيء البشرة
ويحارب سمار الشمس

ال يمكن اعتبار حالة االسمرار حول الفم بالنسبِة للسيدات مشكلة ثانوية 

ال يؤخذ بها، وإنما لها تأثير نفسي عميق في أنوثة كل امرأة، والحل موجود 

كبيرة  قدرة  لها  التي  البطاطا  بشرائح  املنطقة  فرك  سوى  يستوجب  وال 

من  قطعة  استخدام  يمكنِك  اذ  الشفتني،  حول  االسمرار  لون  تفتيح  على 

بعد  دقيقة،  عشرين  ملدة  دائري  بشكل  املنطقة  على  وفركها  بطاطا  حبة 

ذلك اغسليها بماء عادي، وبإمكانك تكرار الطريقة يوميًا.

بالرغِم من قدرته على إزالة أثار لسعات 

إال  البشرة،  على  تظهر  التي  الشمس 

البشرة  تهدئة  على  يعمل  أنه 

هيجانها  من  ويقلل  الحساسة 

من  العديد  على  يحتوي  ألنه 

املهمة  واملعادن  الفيتامينات 

ويمكن  البشرة،  تغذية  في 

إلزالة  أيضًا  الحليب  استخدام 

املوجودة  السود  الهاالت 

مسح  خالل  من  الوجه  على 

الوجه بقطنة ناعمة وبشكٍل 

كمية  يقلل  أنه  إذ  دائري، 

الدهون في البشرة.

الجلد  خاليا  إزالة  على  النشا  يعمل 

داكنة،  بشرة  الى  تؤدي  التي  امليتة 

وتفتيحها،  البشرة  لون  توحيد  وكذلك 

بمضادات  غني  فهو  الكاكاو  أما 

األكسدة التي تساعد على تأمني بشرة 

فاتحة بعد التعرض للشمس، وطريقة 

ملعقة  بوضع  تكون  منهما  االستفادة 

كبيرة من الكاكاو مع ملعقة من النشا 

في  واللنب  الليمون  عصير  من  وملعقة 

وعاء، ثم اخلطي املزيج جيدًا وافرشيه 

دقيقة،  عشرين  ملدة  بشرتك  على 

سيقوم بإزالة األوساخ وبالتالي تصبح 

الجلد  تنظيف  بعد  أفتح  البشرة 

وبمرور الوقت والتكرار.

امرأة،  كل  هدف  واللمعان  اإلشراق 

التي  البرتقال  قشور  أن  والغريب 

بذلك،  تتكفل  من  هي  نرميها 

والطريقة تتلخص بسكب املاء املغلي 

ملدة  ترك 
ُ

وت البرتقال  قشور  على 

ُيصفى  الصباح  وفي  كاملة،  ليلة 

من  قطعة  وباستخدام  السائل،  هذا 

القطن ُيوزع على الوجه، وبعد أن 

الوجه  ُيغسل  يجف 

المعًا  ليصبح 

قًا  مشر و

على 

الفور.

جربيه بال تردد
يحارب الهاالت السود

بشرة صافية من 
سمار الشمس

خلطة النشا 
والكاكاو واللبن

اصنعي من 
قشور البرتقال

الرمان

الحليب
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صــــــــالــــــــونصــــــــالــــــــون

لبس العدسات 
الالصقة )الالنسز( 
سواء في الحياة 
اليومية او املناسبات 
هي تجربة أنثوية 
بامتياز تضيف 
الى جمال عينيك 
سحرًا وتغييرًا 
في مظهر الوجه 
ككل. ولكي ال 
يبدو مكياج العني 
وظاللها نافرين 
وغير طبيعيني ملن 
يركز فيهما، فكل 
عدسة تجميلية 
داخل العني تحتاج 
إلى لون مكياج 
متوائم مع لونية 
العدسة وال يتنافر 
مع لون البشرة،

ظـــــــــالٌل ُتبـــرز عينيـــِك 
كفّصي ياقوت

ــز" ــة "الالنس ــات الالصق االسبوع العدس هذا  عزيزتي  لِك  وضعنا  وقد 

)نيولوك( لوجوٍه وعدساٍت بألواِن ظالل 

متعددة ومناسبة لكل عني وبشرة:

عدسات الياقوت التركواز

البشرة الفاتحة تختار إلبرازها درجات 

واألزرق،  الوردي  ودرجات  األرجواني 

والسيما إذا وضعت الظالل على غالبية 

الجفن، اما البشرة املتوسطة فتستخدم 

ألوان املوكا، في حني أن البشرة السمراء 

الكهرمان  بلون   
ً
ظالال إلبرازها  تحتاج 

الغامق على الجفن املتحرك.

عدسات العسل املتدرج

اذا كنِت ببشرة فاتحة فاستخدمي اللون 

العاجي  واللون  الجفن  طبقة  في  املوف 

ذوات  اما  إلبرازه،  الحاجب  عظمة  على 

البشرة الحنطية فيفضل ان يستخدمن 

اما  املات،  بألوان  السموكي  ظالل 

الينر  اآلي  فيناسبها  السمراء  البشرة 

أو قلم تحديد، وحددي الجفن السفلي 

بخط على حدود الرموش، ستبرز العني 

ولون العدسة.

عدسات أخضر زيتوني

البشرة البيضاء تناسبها ظالل طبيعية 

الباهتة،  مثل درجات األخضر واألزرق 

فاستخدمي  املتوسطة  للبشرة  اما 

درجات  أو  الداكن  الرمادي  درجات 

البشرة  اما  البني،  ودرجات  املشمشي 

درجات  ظالل  فتناسبها  السمراء 

في  اللون  تكثيف  على  وركزي  البرونز 

ثنية الجفن.

عدسات األزرق البنفسجي

البيضاء  البشرة  صاحبات  بإمكان 

إبراز لون العني باستخدام ألوان ظالل 

األزرق،  أو  درجات األخضر  من  فاتحة 

اللون  فابرزي  املتوسطة  البشرة  اما 

املتوسط،  ي 
ّ
البن درجات  باستخدام 

السمراء  البشرة  ذوات  تظلل  حني  في 

الجفن باملوف املائل للبني الغامق.

عدسات الرمادي واألرجواني

حدود  على  األرجواني  اللون  ظالل 

البشرة  تناسب  العلوي  الجفن  رموش 

البيضاء، اما البشرة املتوسطة فيناسبها 

الفضية  الرمادية  الظالل  من  القليل 

على كامل الجفن املتحرك، في حني ان 

البشرة السمراء تتألق بظٍل المٍع برونزي 

ومائل للرصاصي أو لون بنفسجي غامق 

غني على كامل الجفن. خبير التجميل
ميثم أريدو



ولم تعد البنت تختلف عن االبن في هذا 

و)كروباتها(  صديقاتها  مع  السلوك 

األم  حنان  عن  أبعدتها  التي  املفضلة 

األسرار  صندوق  وأقفلت  ورعايتها، 

عن  شيئًا  تعرف  األم  تعد  فلم  بينهما، 

بناتها إال ما ندر، وعن طريق الصدفة.

أمي مخزن أسراري 

يضعن  أصبحن  البنات  من  الكثير 

هناك  أن  إال  البيت،  خارج  أسراهن 

العائلية  بالتقاليد  يتمسكن  زلن  ما  بنات 

ويحافظن  بها  يفرطن  وال  الرصينة 

لديهن  األم  وتبقى  األسرة،  تماسك  على 

مخزن األسرار. 

صابرين  اآلنسة  تقول  هذا  السياق  في 

أمي  "أعد   – تقني  معهد  خريجة   – علي 

مما  بالكثير  لها  أبوح  إذ  أسراري  مخزن 

يحدث لي أثناء الدراسة، أو في الطريق، 

أو ما أفكر فيه بالنسبة للمستقبل، لكني 

في بعض األحيان أخشى أن أتحدث معها 

والحزن  األلم  لها  تسبب  قد  أمور  في 

وتشغل ذهنها بالتفكير، فقد تذهب أمي  

بعيدًا بأفكارها ألنها تخاف علينا وتريد 

أن تضمن لنا حياة سعيدة في وجودها." 

تحدثت  عما  كثيرًا  يختلف  ال  الرأي  هذا 

"ال  قالت:  فقد  عباس،  إسراء  الشابة  به 

يمكن لي أن أبعد أمي عن تفاصيل حياتي 

صديقاتي،  مع  لي  يحدث  وما  اليومية 

كبنات،  بيننا  الخاص  الكالم  في  حتى 

إال  واالطمئنان  باألمان  أشعر  ال  فأنا 

على  تخاف  التي  فهي  أمي،  من  بالقرب 

تشاركني  إسعادها،  الى  وتسعى  ابنتها 

أسراري وأفكاري وتحاول حل مشكالتي."

أنا كتومة بطبعي 

ما تعيشه اآلنسة ابتهال محسن في وسط 

األخريات  عن  ما  شيئًا  يختلف  أسرتها 

كتومة  طبعي  في  "أنا  تقول:  كما  فهي، 

إخوتي  مع  البيت  داخل  الكالم  وقليلة 

أبي،  عن  كثيرًا  أبتعد  وأمي،  وأخواتي 

فأنا أخشى حتى النظر إليه على الرغم 

من أني أعرف جيدًا أنه يحبني كثيرًا، 

دائمًا  لكنها  هذا،  طبعي  تعرف  أمي 

تشعر بالقلق، وأنا أحس وأشعر بقلقها 

هذا، تحاول أن تتقرب مني وتفتح معي 

حوارات كثيرة تريد من خاللها معرفة 

األقارب  من  أتحدث  وملن  به  أفكر  ما 

كثيرًا  تتضايق  وأراها  والصديقات، 

عندما ال تحصل على جواب يرضيها أو 

يقنعها، اذ يبقى الشك يدور في ذهنها، 

بل  ألحد  بأسراري  أبوح  أن  أحب  ال  أنا 

أكتم مشاكلي في داخلي."

صديقاتي محط  أسراري 

-موظفة   ناصر  مريم  السيدة  تقول 

طالبة  كنت  أن  "منذ  حديثًا-  متزوجة 

في املرحلة اإلعدادية أو الجامعية كان 

من  وكانت  الصديقات،  من  العديد  لي 

بينهن صديقات مفضالت هن مصدر 

ثقة لي إذ يحفظن أسراري، على بساطة 

تلك األسرار، واليوم في الوظيفة أيضًا 

هناك صديقات مقربات أبوح لهن بما 

أعاني منه أثناء العمل في عالقاتي مع 

اآلخرين أو في املحيط العائلي، أذ أني 

شاركت  أني  األيام  من  يوم  في  أتذكر  ال 

أمي في شيء من أسراري، وهي بدورها 

لم تسألني بماذا أفكر، فقد عودتها على 

مني  بقصد  ليس  عني،  بعيدة  تكون  أن 

لنا طبيعة  التي رسمت  وإنما هي الحياة 

عالقة محددة."

صديقتي تفشي أسراري 

حني  "صدمت  خالد:  ملك  اآلنسة  تقول 

عرفت -عن طريق الصدفة- من صديقة 

مصدر  هي  التي  صديقتي،  الى  مقربة 

ثقتي ومستودع أسراري، أن تلك األسرار 

من  الكثير  صار  وإنما  أسرارًا،  تعد  لم 

الصديقات يعرفن بها ويتندرن علي ألني 

وضعت تقتي في إنسانة هي ليست مصدر 

ثقة، على الرغم من أنها تتصل بي يوميًا 

تريد  ما  لتعرف  لساعات  معي  وتتحدث 

كم  عرفت  اللحظة  هذه  في  تعرفه،  أن 

في  ثقتي  وضعت  حني  وبلهاء  غبية  كنت 

التي  أمي   عن  وابتعدت  الصديقة  هذه 

اللحظة  تلك  منذ  لي،  إنسان  أقرب  هي 

أمي  وأن  حمايتي  هي  أسرتي  أن  أيقنت 

هي صديقتي ومستودع أسراري."

نهاية املطاف 

الباحث  يحدد  املطاف،  نهاية  في 

التربوي سعد السوداني عوامل عدة لهذه 

الظاهرة منها:  العالقة األسرية، وعالقة 

أو  بالبنت،  األب  عالقة  أو  بالبنت،  األم 

بإخوانها وأخواتها، بمعنى أنه حني تكون 

يصبح  جيدة  األطراف  أحد  مع  العالقة 

كما  البنت،  أسرار  موضع  الطرف  هذا 

األسرة  أفراد  غير  مع  البنت  عالقة  أن 

أو  األخ  زوجة  أو  الخالة  أو  العمة  مثل 

الثقة  موضع  أحدهم  يكون  فقد  آخرين 

طبيعة   تخضع  كما  األسرار،   ومستودع 

وخصوصية  نوع  الى  أيضًا  العالقة 

اختيار  بطبيعة  تتحكم  التي  األسرار 

األسرار  مثل  الخاص،  البنت  مستودع 

فلكل  النفسية،  أو  املرضية  أو  العاطفية 

عن  يختلف  مستودع  األسرار  هذه  من 

مثل  الخارجية،  املؤثرات  أن  كما  اآلخر، 

في  دورًا  تلعب  واألفالم،  املسلسالت 

األسرار،  تلك  موضع  اختيار  تحديد 

املماثلة،  اآلخرين  تجارب  عن   
ً
فضال

 ، األخ  زوجة  أو  الصديقة  أو  األخت  مثل 

على  طرف  ترجيح  يمكن  ال  األعم  وفي 

ذلك  من  نستثني  وربما  األطراف،  بقية 

العتبارات  البنت  الى  األقرب  ألنها  األم 

اجتماعية ونفسية." 

فكرة الطائي 

البنات يغادرن صندوق األم 
ويضعن أسرارهن لدى الصديقات! 

البنات يضعن أسرارهن لدى 
أمهاتهن، تلك كانت حقيقة ثابتة 
في زمن مضى، لم تشهد عصر 
التطور التقني لوسائل االتصال 
التي تجاوزت الهاتف األرضي 
وجلسات الطرف بني نساء وبنات 
املحلة. ولم تشهد العالقات األسرية 
بني األبناء واآلباء واألمهات هذه 
العزلة والتباعد الروحي على 
الرغم من أنهم يعيشون في بيت 
واحد، أو يجلسون في مكان واحد، 
لكن كل فرد من أفراد العائلة 
مشغول بجهازه الخليوي في دردشة 
متواصلة مع أصدقاء و)كروبات( 
خاصة.

الباحث سعد عباس السودانيالباحث سعد عباس السوداني
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فخامـــة ســـاحرة
وغموض جذاب

يسمونه سيد األلوان األنثوية، املتربع على 

عرِش الفخامِة واملودرن، ُيعطي ملرتدياتِه 

رائعًا  كالسيكيًا  ومظهرًا  غامضًا   
ً
جماال

ساحر  باعتبارِه  لها،  مثيل  ال  وأناقة 

مع  تتناسب  التي  بهرمونيتِه  الشخصية 

أكانت  سواء  املالبس،  موديالِت  جميِع 

بالسواريه  املطعمة  أم  السواد  كاملة 

واألحجار الناعمة واللؤلؤ، وحتى املالبس 

الكاجوال البسيطة.

ملكة  ترتديه  الذي  التصميم  هذا  في   

قاسم"  "شيماء  السابقة  العراق  جمال 

مبتكرًا  كرديًا  تصميمًا  لكم  اخترنا 

ومودرن،  حداثوية  بطريقِة  ومصممًا 

الزي  من  مقتبس  فستان  عن  عبارة  وهو 

داخلية  قطعتني،  من  يتكون  الكردي 

قريبة  مودرن  بطريقة  ونفذ  وخارجية، 

في  ارتداؤه  ويمكن  الكردي،  للزي 

السهرات أو املناسبات املتنوعة.

فستان  لقصة  مشابهة  قّصة  عملنا  وقد   

الصاية  وفوقه  الداخلي،  السهرة 

املطرز  الخارجي  "الكاويه"  أو  الخارجية 

في  وأدخلنا  واألسود،  الذهبي  باللونني 

شكل  على  والكرستال  اللؤلؤ  تطريزه 

ورونق  روحية  إلعطائه  وذلك  عنب، 

الخارجية،  القطعة  على  املطرز  الشكل 

بني  ما  أيام  ثالثة  فيه  العمل  استغرق 

القى  وقد  يدوي،  وشغل  وخياطة  تفصيل 

الفستان صدًى ذوقيًا وجماليًا واسعًا بني 

السيدات، بكافة أعمارهن تقريبًا، وذلك 

ألن من املمكن ارتداءه في أية مناسبة.

الفستان األسود

المصمم - سيف العبيدي
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من  كوبًا  نأخذ  الكبة:  عجينة  لعمل 

كوب  مع  ناعم  سميد  من  وكوبًا  الجريش 

متوفرًا(،  السميد  كان  )اذا  برغل، 

ثم  برغل،  وكوب  جريش  كوبي  نحضر 

والفلفل  امللح  عليها  ونرش  معًا  نخلطها 

ة كمون، ونقلبها جميعًا 
ّ

األسود وكذلك رش

مع كوبي ماء دافئ ونتركها ملدة ربع ساعة 

لكي تتماسك العجينة وتصبح جاهزة.

 
ً
بصال نقلي  والشوربة:  الحشوة  لعمل 

وملح  ومعدنوس  مثروم  لحم  مع  ناعمًا 

وكشمش  لحم  وبهارات  أسود  وفلفل 

)حسب الرغبة( وبعدها نحشي العجينة 

الليمون،  من  وقليل  وملح  بماء  ونسلقها 

أو  لألكل  استخدامها  هنا  وبإمكانك 

للتجميد، اما لعمل الشوربة فنضيف زيت 

بنعومة مع  املثروم  البصل  الزيتون ونقلي 

املعجون وامللح والفلفل، وكذلك ماء لحم 

الشعرية  من  مقدار  إضافة  مع  دجاج  او 

ينضج،  حتى  النار  على  الخليط  ونترك 

توضع الكبة في داخله لحني نضجها، ثم 

تقدم.. بألف عافية. 

ُكبة الحامض برّشة الكمون
محبوبة السفرة العراقية

األكل الطّيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها االسرة 
ويجب أال تخلو منها سفرة اهلنا لضمان دوام الصحة 
واملذاق..

البارد  املاء  من  متساوية  مقادير  خلط 

الى  إضافة  الطبيعي  والحليب  ثلج 
ُ
امل

الهند مع ملعقة عسل كبيرة  حليب جوز 

حلقات،  ُمقطعة  وموزة 

مع  الكهربائي  الخالط  في  املواد  تخلط 

ُمزينة  باألكواب  قدم 
ُ

وت الثلج  مبروش 

وباردة ومنعشة.

او  األسود  الزبيب  تناول  أن  تعلم  هل 

العنب املجفف يساعد مرضى السكري 

استجابة  معدل  من  التقليل  على 

أنه  إذ  الطعام،  تناول  بعد  األنسولني 

السكر  امتصاص  تنظيم  على  يعمل 

املضاعفات  من  يقي  ما  الدم،  في 

الحامل  يساعد  فإنه  كذلك  املتوقعة، 

في الحصول على الطاقة الالزمة أثناء 

وتقوية  الجنني  وإفادة  الحمل  فترة 

جهازه العصبي.

عصير الموز بحليب جوز الهند
ُمنعش وُمثلج ولذيذ

ميساء فاضل

الز بيب المجفف 
عالج مجاني 
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أهلنا أهلناســفــرة  ســفــرة 



الحل

المشكلة

ــوات  ــن األخ ــة بي ــوات التفرق ــن األخ ــة بي التفرق
جفاٌء تصنعه األمهاتجفاٌء تصنعه األمهات

على  أجابت  النفسية  التربوية  االختصاصية  العباسي  شيماء  الدكتورة 

رسالى اآلنسة س.. قائلة: 

بوالدتك  للبر  تعالى  الله  وفقك  أنت   :
ً
أوال البارة،  بابنتي  ومرحبًا  أهال 

في  العدل  ثانيًا:  الشكر.  تستحق  نعمة  وهذه  رضاها،  على  والحرص 

املعاملة بني األبناء واجب على الوالدين. لكن قد تحب األم أحد أبنائها 

حبًا زائدًا عن إخوانه لبّره او لتميزه في جانب من الجوانب، وهذا أمر 

إخوانها  أحد  الفتاة  تحب  كأن  الناس،  كل  مع  يحصل  أن  يمكن  طبيعي 

لكن  الصديقات،  بقية  من  أكثر  صديقاتها  إحدى  أو  غيره،  من  أكثر 

املطلوب أال يتحول هذا الشعور الذي ال تملكه الى فعل تملكه، فتترجم 

تعتني  قد  األحيان  بعض  في  زائدين.  وتفضيل  لتقريب  الزائد  الحب 

األم بأحد األبناء عناية زائدة لشعورها بضعفه في جانب ما، أو تبالغ 

في العناية واالهتمام به دون سائر إخوته، وأيضًا األم في العادة تهتم 

به  العناية  في  وتستمر  عينها،  في  صغيرًا  يظل  الذي  األصغر  باالبن 

واالهتمام الزائد دون شعور منها بأنها تقع في آفة التفضيل وأن الصغير 

قد كبر ولم يعد يختلف عن إخوانه في احتياجاته. لذا عليك ابنتي البارة 

أوالدها  تحب  األم  أن  تعلمي  وأن  عينيك،  نصب  األمور  هذه  تضعي  أن 

جميعًا، فهي أنجبتهم بعد الحمل وأرضعتهم واعتنت بهم. عزيزتي أنت 

تعطني املوضوع أكبر من حجمه الطبيعي واالعتيادي، وبالتالي أدخلِت 

بأختك  والدتك  تهتم  ربما  األمر،  هذا  بسبب  نفسية  حالة  في  نفسك 

الصغرى أكثر منك ألنها أصغر عمرًا وأقل خبرة، وأنها بسبب خوفها 

وحرصها عليها من وقوعها بالخطأ والخطر وعدم قدرتها على مواجهة 

والدتك  ونصح  مراقبة  الى  تحتاج  وبالتالي  الحياة،  وتجارب  املشاكل 

أيضًا أن شخصية أختك تختلف عن شخصيتك،  املمكن  الدائم، ومن 

وتعرف  والدتك  مع  الحديث  وتفتح  منك  أكثر  الكالم  تحب  تكون  فقد 

كيف تدخل السرور الى قلبها وال تنق أو تتمرد، فكسبت حبها. 

 لذا عليك يا ابنتي أن تتمتعي ببعض الذكاء للتقرب إليها.. فإن الذكاء 

االجتماعي في رأيي أهم كثيرًا من ذكاء الدراسة، فكم من األشخاص 

والحياة  بالواقع  اختلطوا  عندما  ولكن  الدراسة،  في  األوائل  من  كانوا 

بنفسي  رأيتهم  ذريعًا،   
ً
فشال ففشلوا  اجتماعي،  ذكاء  لديهم  يكن  لم 

بالذكاء  تتسمي  أن  أوصيك  لذا  لي،  أصدقاء  وبعضهم  الجامعة  في 

االجتماعي مثلما تتسمني بالذكاء الدراسي، فهو املكسب الحقيقي في 

انواع  أسهل  فهي  أمك  فاكسبي  الناس،  تكسبني  كيف  يعلمك  الدنيا، 

فهل  أعداءهم،  يكسبوا  أن  يستطيعون  أشخاص  فهناك  املكاسب، 

وقوية  وواعية  ذكية  إنسانة  أنت  والدتك؟  تكسبي  أن  تستطعني  ال  أنت 

الشخصية.

 اعلمي عزيزتي أن فن كسب القلوب فن كبير وعليك أن تكوني ذكية، 

أنت  معك  الطبيعي  غير  لتعاملها  الحقيقي  السبب  تعرفي  أن  وحاولي 

تجنبه  على  والعمل  الحقيقي  السبب  فمعرفة  اآلخرين،  دون  بالذات 

وال  تريدين،  عما  أمك  تسألي  أن  وحاولي  ملشكلتك،  الحل  هو  وتفاديه 

تقولي لها ملاذا التحبينني؟ او ملاذا تفرقني بيني وبني أختي؟ بل اسأليها 

غاضبة  أنت  وهل  عني؟  راضية  تكونني   وكيف  أمي؟  يا  يرضيك  ماذا 

تعاملها  وأن  ابنتها  بأنك  واآلخر  الحني  بني  وذكريها  ؟  وملاذا  مني؟ 

حاجة  في  األسرة  بقية  مثل  وأنك  نفسك،  في  ويؤثر  يؤملك  هكذا  معك 

تفتحي  ان  أنصحك  السبب.  معرفة  حاولي  لذا  وحنانها،،  عطفها  إلى 

قلبك لوالدتك، فأنا متأكدة جدًا أنها تحبك كثيرًا والبد من أن هناك 

سوء تفاهم، وال تغضبي إن اهتمت بأختك األصغر منك فدورك قادم 

ال تقلقي. وأنا لم أالحظ ذكرًا لوالدك في الرسالة؟؟  فأين والدك من 

العائلة، كالجد  السن في  أو ألحد كبار  له؟  تلجئني  كل هذا؟؟ وملاذا ال 

والجدة والخال والخالة؟؟ بالتالي يا ابنتي العزيزة هي أمك أوال وأخيرًا 

وأنت ملزمة بنيل رضاها وبرها مهما كانت مشاعرك، وذلك لتريحي 

تعرفي  أن  حاولي  يرضيها.   ال  بما  معها  التكلم  يجوز  وال  ضميرك، 

مفاتيح قلبها، وألخبرك بواحد منها، وهي أختك الصغيرة، تقربي منها 

وصادقيها وأحبيها وكونا معًا مع والدتك، وستشعرين بالفرق والتمسي 

عن  الحديث  واستبدلي  فعلها،  عن  الحديث  عن   
ً
بدال لوالدتك  العذر 

منها،  بدر  كلما  الفعل  معالجة  كيفية  عن  بالحديث  فعلها 

بالتعاون  نفسك  واشغلي  الدائرة  هذه  من  الخروج  وحاولي 

ومستقبلك  بدراستك  واالهتمام  واملفيد  النافع  تعلم  على 

فعما  وعائلة،  مستقر  بيت  في  وجودك  بنعمة  واإلحساس 

التي  التصرفات  أن  وستكتشفني  وتفترقان  تتزوجان  قريب 

كانت تزعجك بسيطة جدًا، وال تستحق أن تحيل الحياة الى 

نكد وحزن وهم، واستبدلي الكلمات السلبية بكلمات إيجابية: 

أنا  أخطأت،،  إن  وتنبهني  توجهني  أن  وتريد  تحبني  أمي 

احبها، ألن ال يمكن ألم أن تجرح ابنتها.

 
ً
بعثت اآلنسة س.م مشكلتها الى هيأة تحرير "مجلة الشبكة" لعلها تجد حال

معها  أمها  تعامل  جراء  من  نفسية  أزمة  من  تعيشه  ما  تجاوز  في  يساعدها 

طيات  -في  س.  اآلنسة  تقول  الصغرى.  أختها  وبني  بينها  للتفريق  وسعيها 

التي  األخطاء  كل  على  ولومها  بتعنيفها  تقوم  ما  كثيرًا  والدتها  إن  رسالتها- 

تحدث في البيت، سواء أكانت هي املسبب أو غيرها من أفراد العائلة. 

وتضيف قائلة "تسعى أمي دائما الى تأييد وإسناد أختي الصغيرة التي تحبها 

أكثر مني وتميل لها وتفضلها في كل شيء، ألنها أجمل مني، مع العلم أني في 

الدراسة متفوقة أكثر منها، كذلك تلومني على تأخر أختي في الدراسة 

وكأني السبب في ذلك، فيما هي تقضي معظم وقتها في تزيني نفسها 

وتهمل دروسها وال تقوم بأي عمل من أعمال البيت أو املطبخ ألنها تخشى 

على نعومة يدها أو تكسر أظافرها الطويلة ، وسعيت أكثر من مرة الى 

التقرب من أمي إال أنها ال تريد أن تسمعني."   

هذه  تجاوز  في  يساعدها   
ً
حال س.  اآلنسة   تطلب  رسالتها  ختام  في 

املشكلة. 

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.

افتح قلبك
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قلبك قلبكأفــتــح  أفــتــح 



بعد أن كان زواجهن سجنًا حرمن فيه من الحرية وذقن بداخله ألوان التعنيف 
والحرمان لذا عد طالقهن انتصارًا وخروجًا إعجازيًا من الحبس، ولكن يبدو أن 
رياح الحرية املوهومة تجري بما ال تشتهي النفوس النسوية الحائرة والغارقة 

بفخ السؤال األكثر إيالمًا وكلفة وإهماال..

سحب األطفـــال ثمن 
تدفعُه األمهات!

ما بيـــن مرارة الزواج وظلم األهل 

التي  الفتاة  زفاف  خاتم  خلع  بعد  ماذا   

عادت منكسرة لبيت اهلها وتحمل لقب 

مرحب  غير   
ً
طفال بيديها  وتجر  مطلقة 

أن  وهل  شيئًا،  أبيه  عن  يعرف  وال  به 

دللة التي تركتها كبنت وعادت 
ُ
الحياة امل

إليها منفصلة ال تزال متاحة أم أن الثمن 

 كفيل بجعلها تترحم على 
ُ

الذي ستدفعه

رعب.
ُ
أياِم السجن الزوجي امل

نار الزوج وعذاب االهل

عن  انفصلت  ُمر  وتعنيف  كسير  بقلٍب 

بنت  لديها  أخالقه،  سوء  بسبب  زوجها 

واحدة فقط، وكانت أمنيتها أن تحتضن 

ابنتها بحكم عمل والدها وعدم اهتمامه 

بها، إال أن والدها رفض رفضًا قاطعًا أن 

تأتي رقية لتعيش مع والدتها ألنه-وحسب 

أمام  مسؤوليتها  تحمل  يستطيع  قوله-ال 

أهل والدها.تقول املنكوبة أم رقية:

ابنتي  إن حرقة قلبي وغصته باحتضان 

أنها  أعرف  ألني  ألم،  أي  يعادلهما  ال 

ما  وهذا  والدها،  ومن  مني  ستحرم 

جدها  حضن  الى  رماها  فقد  حصل، 

تحس  وهي  رعايتها،  وأهمل  وجدتها 

تركت  وقد  مرتاحة،  وغير  غريبة  أنها 

دراستها، ووالدها يعاملها بصورة سيئة 

وأنا الحول لي وال قوة.

حاولت أم رقية أن تستأجر مكانًا خاصًا 

أن  رفض  والدها  أن  إال  والبنتها،  لها 

تعيش ابنته وحفيدته لوحدهما وإن كان 

تتكلم  اآلن  رقية  أم  منهم.  قريبًا  البيت 

وهي تذرف الدموع في آن واحد أملًا على 

واغتيال  فراقها  ألم  وعلى  ابنتها  حال 

أمومتها.

هرج ومرج في البيت

انفصلت  أطفال،  لثالثة  األم  سجاد..  أم 

وتعنيفه،  تقصيره  بسبب  والدهم  عن 

األطفال،  بحضانة  االحتفاظ  وأرادت 

ولو  يحتملوهم  لم  وأهلها  إخوتها  لكن 

إخوتها،  أوالد  وجود  بسبب  أيام  لبضعة 

إذ أصبح البيت في )هرج ومرج( حسب 

ينتمون  غرباء  أوالد  وأنهم  تعبيرهم، 

الى والدهم. تقول أم سجاد: لقد تعرض 

من  والتجويع  واإلهانة  للضرب  أوالدي 

قبل أهلي، ما اضطرني الى أن أعطيهم 

لوالدهم، وال أحد سوى الله يعلم مقدار 

أعلم  وأنا  عليهم،  قلبي  وحرقة  أملي 

أجدادهم  بني  سيضيعون  بأنهم  جيدًا 

وأعمامهم.

أب حاضر غائب

ال يفرق حال فاطمة عن سابقتيها، فوالد 

بناتها يعمل ويغيب كثيرًا، وهي ال تستطيع 

أهلها  بسبب  بناتها  بحضانة  القيام 

وفقرهم وعدم موافقتهم على أن تعيش 

أصبحت  وبذلك  عندهم،  بناتها  مع 

عنهن  يعرف  ال  الذي  ألبيهم  حضانتهم 

بألم:  بابا". تقول فاطمة  "هلو  سوى كلمة 

أرجوكم.. بناتي صغيرات جدًا ومتعلقات 

أن  أريد  احتضنهن،  أن  أريد  كثيرًا،  بي 

بالحنان،  مفعمة  جيدة  تربية  أربيهن 

لكن حسبي الله على من ظلمني وحرمني 

منهن.

الحضانة وتأهيل الوالدين  

بالطب  مختص  مفنت(  علي  )د.حسني 

في  النفسية  اللجنة  ورئيس  النفسي 

وزارة الصحة، يقول :

يرسله  ما  على  يقتصر  اللجنة  دور  إن 

الوالدين  سالمة  من  للتأكد  القاضي 

ال  ونحن  للحضانة،  وأهليتهما  نفسيًا 

يدرس  الذي  القاضي  قرار  في  نتدخل 

ملن  ليقرر  النواحي  جميع  من  الظروف 

األم  أن حرمان  الحضانة، والشك  تكون 

يؤدي  قد  قسرًا  أطفالها  حضانة  من 

نالحظه  ما  وهذا  نفسية،  أمراض  الى 

خالل عملنا اليومي في معالجة الحاالت 

أن  أهلها  يرفض  التي  فاألم  املرضية، 

تحتضن أطفالها تبقى تحت تأثير ضغط 

باضطرابات:  تصاب  وقد  عال،  نفسي 

التفكير،  وصعوبة  النوم،  صعوبة  مثل 

واالنتحار،  املوت  وتمني  الكآبة  وازدياد 

االضطراب  الى  ذلك  يؤدي  قد  كما 

الذهاني.

 قانون يحمي حقوقهن

العبيدي(  )د.بشرى  القاضية 

مفوضية  في  السابقة  املفوضة 

إن  جانبها:  من  تؤكد  اإلنسان،   حقوق 

يكون  أن  يجب  املشكالت  هذه  حل 

تجعل  محفزات  هناك  كانت  لو  قانونيًا، 

ابنتهم  تحتضن  بأن  يقبلون  األهل 

ولو  لألم،  الحرمان  حدث  ملا  أطفالها 

بالتحكم  يسمح  ال  قانونًا  هناك  أن 

كانت  إذا  والسيما  وأوالدها،  باملرأة 

ملا  وأوالدها،  شؤونها  إدارة  على   قادرة 

زمن  منذ  نحاول  نحن  ذلك،  حصل 

إيجاد حلول قانونية وتشريعها كي تتمكن 

رغبتها  حسب  أطفالها  حضانة  من  األم 

ودون تدخل أطراف أخرى. هناك تعنيف 

أسري تتعرض له غالبية النساء واألطفال 

ونتمنى أن ننجح في تشريع قانون يحمي 

وباألخص  حقوقهم،  ويحفظ  الجميع 

واالضطهاد،  للظلم  تتعرض  التي   املرأة 

من  أم  املجتمع  من  أم  أهلها  من  سواء 

زوجها، الى غير ذلك.

هند الصفار
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منتخبنا  خرج  املاضية  الفترة  خالل 

الى  املؤهلة  التصفيات  من  الوطني 

القرعة  أن  برغم   2022 قطر  مونديال 

بعد  أعقبه  سهلة،  مجموعة  في  وضعته 

ذلك املنتخب األوملبي بخروج مذل، ومن 

وأخيرًا  الناشئني،  منتخب  إخفاقة  ثم 

في  االنتكاسات  الشباب  منتخب  أكمل 

في  مؤخرًا  انتهت  التي  العرب  بطولة 

األول  الدور  من  خروجه  بعد  السعودية 

واملنتخب  موريتانيا  أمام  بخسارتني 

الشبابي السعودي برباعية مذلة!

العمرية  للفئات  منتخباتنا  كانت  لقد 

املركز  فإن  ما  بطولة  الى  تذهب  عندما 

الحال  لكن  نصيبها،  من  يكون  األول 

فرقنا  مشاركة  فأصبحت  تمامًا  اختلف 

عدد  إلكمال  حاصل  تحصيل  الكروية 

للمنتخبات  عبور  ومنطقة  الفرق، 

املشاركة. 

عالقات ومصالح

تحدث  جواد  علي  السابق  الكرخ  مدرب 

الوطنية  املنتخبات  مدربي  تسمية  عن 

تحكمه  كروي  اتحاد  من  "الجدوى   :
ً
قائال

أصبحت  بحيث  واملصالح،  العالقات 

منتخباتنا الوطنية، والسيما فرق الفئات 

مع  العمل،  عن  للعاطلني  مالذًا  العمرية 

احترامي لألسماء كأشخاص محترمني، 

بهذه  السنّية  بمنتخباتنا  العبث  لكن 

كانوا  مدربني  الى  وتسليمها  الصورة 

العراقية  بالكرة  سيؤدي  دوليني  العبني 

كلنا  والتدني..  التأخر  من  مزيد  الى 

على  عراقية  خبرات  هناك  أن  نعلم 

أجبرتهم  عال  وأكاديمي  فني  مستوى 

الشأن  وأصحاب  العامة  البلد  ظروف 

اخرى،  بلدان  الى  املغادرة  على  الكروي 

منهم  االستفادة  باإلمكان  كان  فيما 

والبأس  السنّية،  الفرق  منتخبات  في 

من  فطاقات  معهم،  شباب  مدربني  بزج 

أمثال الدكتور يحيى علوان ونزار أشرف 

ممكن  راضي،  وصالح  الربيعي  وكاظم 

 واعدًا لكرة 
ً
لهذه الخبرات أن تبني جيال

القدم العراقية."

مشاكل وعقد

حسني  الرياضي  الصحفي  قال  فيما 

الوطنية  املنتخبات  مشكلة  "إن  الشمري: 

وحلولها  كبيرة  القدم  لكرة  العراقية 

واليمكن  ودؤوب،  مضٍن  عمل  الى  تحتاج 

أن تحل بني ليلة وضحاها، تلك املشكالت 

والعقد في االتحاد ليست وليدة اليوم، بل 

إنها برزت بعد عام 2003، وأهمها عقدة 

مازالت  التي  واملنسوبية(  )املحسوبية 

الرياضة  جسد  في  كبيرًا  حيزًا  تشغل 

كانت  وإن  حتى  مفاصلها،  بكل  العراقية 

نارًا تحت الرماد، ودليلنا على ذلك واضح 

في سياسة البلد وتناحر السياسيني فيما 

بينهم، وهذا بالتأكيد يرمي بظالله على 

العمل في كل حياتنا اليومية. األمر اآلخر 

األحزاب  تدخل  هو  أهمية  يقل  ال  الذي 

والكتل السياسية في شؤون الرياضة، إذ 

بات كل منهم يريد له حصة وموطئ قدم 

استحواذ  عن  نتج  ما  االتحاد،  أروقة  في 

جملة  بالرياضة  لهم  عالقة  ال  أشخاص 

القدم  كرة  مجال  في  ليس   ،
ً
وتفصيال

يكونوا  أن  يجب  أنهم  املهم  وحدها، 

موجودين حتى وإن كانوا مثل )األطرش 

التسقيط  محاوالت  ثم   ومن  ة(، 
ً
بالزف

التي  الفضائية  القنوات  بعض  قبل  من 

حصة  لها  تكون  بأن  األخرى  هي  ترغب 

ذلك  عن  نتج  الكرة،  اتحاد  سفرات  في 

أعضاء  أصحبوا  العبينا  من  بعض  أن 

لغة  في االتحاد وهم ال يفقهون شيئًا في 

يكفي  وجودهم  أن  معتقدين  الحوار، 

لكونهم نجومًا في سماء الكرة العراقية، 

كل هذه العقد ونريد أن نعيد كرة القدم 

الى سابق عهدها.. هيهات أن تعود كرتنا 

اذا لم تحل تلك املشاكل والعقد." 

عشوائية العمل

حاجم  نعيم  الصحفي  تحدث  ذلك،  إلى 

أن  املقبول  وال  املعقول  غير  "من   :
ً
قائال

لهم  كبار  مدربني  دور  تهميش  يجري 

على  وحضورهم  وإنجازاتهم  تاريخهم 

الجملة  هذه  العراقية،  الكروية  الساحة 

اللذين  والتخبط  العشوائية  تلخص 

وضع  الذي  الكرة  اتحاد  عمل  يسودان 

على رفوف النسيان واإلهمال والتهميش 

املشرف  تاريخها  لها  مهمة  كروية  رموزًا 

كرة  يخدم  أن  املمكن  من  فكرًا  وتحمل 

لقد  النجاح،  طرق  لها  ويرسم  القدم 

ضاعت كرتنا وسط التخبطات والتناحر 

قبل  من  الصحيح  غير  والتخطيط 

القائمني عليها، فباألمس خرج منتخبنا 

األول صفر اليدين من التصفيات املؤهلة 

قطر،  في  العالم  كأس  نهائيات  الى 

وبعدها جاءت انتكاسة األوملبي، ومن ثم 

الشبابي،  فاملنتخب  الناشئني،  منتخب 

التي  العراقية  الكرة  بحق  كارثة  وهذه 

القوية  واملنافسة  البطوالت  ملح  كانت 

ال  العاملية،  املنتخبات  ألقوى  الشرسة 

أعتقد أن كرتنا ستعود بوجود مثل هكذا 

اتحاد ال يعرف كيف يخطط وكيف يختار 

أن  حاجم  أضاف  التدريبية."  الكوادر 

"هنالك ضوابط  البد من اتباعها إلنفاذ 

مدربي  قدرة  أوال  وهي:  كرتنا،  مسيرة 

على  والشباب  والناشئني  األشبال  فئات 

التطوير الفعلي لالعبني فرديًا وجماعيًا. 

فهم  من  والفرق  الالعبني  تمكني  ثانيا 

وهضم مفهوم وتطبيق التكتيك، والتهيئة 

التدريبية لجعلهم قادرين على االستمرار 

في أن يكونوا مستمرين وجاهزين للفئات 

في  متميزين  يكونوا  وأن  األعلى  العمرية 

ينتمون  التي  األندية  الى  رجوعهم  حال 

املدربني  عن  البحث  ضرورة  ثالثًا  اليها. 

بكيفية  كانوا متميزين في فرقهم  الذين 

اللعب وبكميات اللعب وإجادة الفريق لكل 

األمور األساسية والفنية لالعبني أفرادًا 

القدرات  توفر  ضرورة  رابعًا  وجمعًا. 

أكدت السنوات السابقة والحالية تدهور مستوى الكرة العراقية التي 
دخلت منحدرًا خطيرًا بعد عام 2007 الذي توج فيه املنتخب العراقي 

بطال للقارة اآلسيوية. تراجع غير مبرر، حتى أصبحت أضعف 
املنتخبات العربية واآلسيوية تتغلب علينا بعد أن كانت تحلم ولو 

بالتعادل مع أسود الرافدين. 

الكرة العراقية تواصل سينارالكرة العراقية تواصل سينار  يو يو 
بغداد / أحمد رحيم نعمة)من سيئ الى أسوأ()من سيئ الى أسوأ(

إخفاقـــات متكـــررة 
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الشخصية  وقوة  والثقافية  العلمية 

وليس  العمل  في  املنهجي  واألسلوب 

أعمار  يزورون  كانوا  مدربني  الى  العودة 

الالعبني علنًا وشاركوا في دورات عديدة 

بطوالت  على  إال  منهم  البلد  يحصل  ولم 

وهمية." 

ال توجد أفكار تدريبية!

املدرب سعد عبد الرحيم كان له رأي قال 

العراقية  القدم  كرة  تتطور  "كيف  فيه: 

ومتطورة  حديثة  تدريبية  أفكار  بدون 

واألسلوب  املستوى  تنقل  لكي  ومؤثرة 

واقع  يعكس  وهذا  متقدمة،  مراحل  الى 

لدينا،  واملتأخر  املتخلف  التدريبي  الفكر 

علمًا أن الالعبني هم نتاج عمل املدرب، 

فاملنتخبات الوطنية العراقية غير مؤهله 

ينقصها  إذ  الخارجية  للمشاركات 

املهارات  لتعلم  بحاجة  أنها  حتى  الكثير، 

األساسية في كرة القدم."

كرتنا ضاعت 

فيما قال الصحفي الرياضي رائد محمد: 

)ضاعت(  تردد  او  تحفظ  بال  "كرتنا 

على  أصبحت  إذ  البلد،  فوضى  وسط 

الهامش، أنيابها قلمتها موريتانيا والهند 

تعلنوا  ال  بوتان،  او  سريالنكا  غدًا  وربما 

األسباب ألنها معروفة )دفة قيادة تبحث 

النجوم  كان  لو  فقط(،  الكراسي  عن 

يصنعون كرة القدم )فنيًا واداريًا( لكان 

بيليه رئيسًا لالتحاد الدولي لكرة القدم 

وبيكنباور  وبالتر،  هافالنج  من   
ً
بدال

بكرة  العظيم  األملاني  لالتحاد  رئيسًا 

فرنسا.  ملنتخب  مدربًا  وبالتيني  القدم، 

الراحل مارادونا، معجزة كرة القدم في 

التدريب  يستطيع  لم  والحاضر،  املاضي 

كرة  ألن  اإلماراتي،  الدوري  في  حتى 

القدم باتت علمًا يدرس مثل الرياضيات 

الشبابي  منتخبنا  فخسارتي  والهندسة، 

موريتانيا  أمام  العرب  بطولة  في 

جهاز  الى  نحتاج  أننا  أثبتتا  والسعودية 

مبادئ  ويعلمهم  الالعبني  يدرس  فني 

القدم، بل إن كرتنا بمختلف فئاتها  كرة 

تحتاج الى كوادر تدريبية متخصصة من 

كما  الحال  ظل  إذا  لكن  إنقاذها،  أجل 

)جسورًا(  منتخباتنا  فستصبح  عليه  هو 

ألضعف املنتخبات.

تراجع الكرة العراقية

أما املدرب بسام رؤوف فقال: "سابقا كنا 

نتفاءل  ونتساءل: من صنع كرة القدم في 

ال  اليوم  املدربون؟  أم  الالعبون  العراق، 

القدم  كرة  أضاع  من  نتساءل  بل  نتفاءل 

املدربون؟  ام  الالعبون  العراق،  في 

ووضع  سابقًا  تكلم  النجوم  من  الكثير 

)قبل أن يتسلم أية مهام إدارية أو فنية( 

ممكن  وبرامج  وخططًا  وتطلعات   
ً
آماال

تحقيقها، وفي رأيي  أن جزءًا منها غير 

ال  آخر  وجزءًا  منطقي،  وغير  مدروس 

يتناسب مع الواقع، والثالث منها محاولة 

التغيير  على  بقدرتهم  الناس  إليهام 

بأمل  ضرب خصومهم أو إجبارهم على 

العراقية  الدولة  وألن  معهم،  التعامل 

بالتقاط  وتحلم  النجوم  وراء  تركض 

لو  حتى  الدعم  كل  ومنحهم  معهم  صور 

والسياقات  الضوابط  خالف  األمر  كان 

القانونية، وهذا ما شاهدناه في حصول 

الكثير من النجوم على شهادات دراسية 

القوانني  فوضى  نتيجة  مضحكة  بطرق 

كذلك  واستغاللها،  اختراقها  وسهولة 

ومنح  استثمارات،  منهم  جزء  منح 

آخرون تسهيالت قروض او قطع أراض، 

إخواننا  من  كبيرًا  جزءًا  أن  والنتيجة 

أسماءهم  استغلوا  السابقني  النجوم 

وتاريخهم  ملصالح شخصية، والدليل أن 

الكثير منهم لديهم اليوم اكثر من منصب 

دون فهم نوعي بالعلوم اإلدارية أو الفنية 

او القانونية، كما أن هناك ضعفًا واضحًا 

في الثقافة العامة.  من هنا أقول إن من 

غير املنطقي أن يطالب الجمهور بعناصر 

او شخصيات  ترسم ستراتيجيات عميقة 

عناصر  وجود  ظل  في  وحيوية  ومهمة 

تصفية  على  يعملون  األهلية  فاقدي  من 

فإذا  وتزييفها.  الحقائق  وقلب  الكفاءات 

معها  ونتعامل  الحقائق  تلك  نفهم  لم 

نحلم  نبقى  فسوف  العالج،  لها  ونجد 

ونعيش  تحلم  والدولة  يحلم  والجمهور 

في كذبة نيسان ألعوام تكون فيها أشهر 

السنة كلها نيسانًا."



الحل
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ـــار  ـــد الجب ـــد عب ـــدرب أحم الم
انجاز تحقق بتضافر جهود الجميع

بعد حصول نادي الكرخ على كأس العراق 

لـ "مجلة الشبكة": 

أصحاب  العبون  وفيه  جيدًا،  أعرفه 

على  وقدرة  مهارة  يمتلكون  مواهب 

العبي  غالبية  أن  اذ   ، الخصوم  تجاوز 

زرع  الى  يحتاجون  شباب  هم  الفريق 

املواهب  فأصحاب  نفوسهم،  في  الثقة 

ان  اجل  من  الثقة  إعطائهم  من  البد 

انا  باملئة،  مئة  الجيد  املستوى  يقدموا 

أعتبر أن تسلمنا مهمة تدريب فريق كرة 

األولى  في  مراحل:  بثالث  مرت  الكرخ 

كنا نقدم أداء متميزًا، لكن كان ينقصنا 

الثانية  املرحلة  وفي  النتيجة،  حسم 

أصبح الفريق يقدم األداء والنتيجة، اما 

البقاء  ضمان  وبعد  الثالثة،  املرحلة  في 

أصبح  فقد  الكروي،  النخبة  دوري  في 

ما  أروع  فقدم  عطائه  قمة  في  الفريق 

باالعتماد  العراق  كأس  بطولة  في  يكون 

امتالكنا  برغم  الشباب  الالعبني  على 

على  اعتمدنا  لكننا  املحترفني،  لالعبني 

فكانت  الكأس  مباريات  في  الشباب 

النتيجة مفرحة وهي الحصول على كأس 

العراق.

داخل  الالعبني  مع  تعاملكم  كان  *كيف 

وخارج امللعب؟

الالعبني،  مع  أخويًا  التعامل  _كان 

الصغار،  إخوتنا  بأنهم  أحسسناهم 

املتبادل  االحترام  على  مبني  تعامل 

من  بالالعبني  نثق  كنا  املتبادلة،  والثقة 

الفنية  سواء  احتياجاتهم،  توفير  خالل 

من  وغيرها  املادية  او  امللعب  خارج  او 

األمور، وهذا طبعًا ساعدتنا فيه اإلدارة 

شرار  النادي  رئيس  العزيز  باألخ  ممثلة 

حيدر الذي دعم الفريق بشكل كبير من 

الناحية املادية، وكان التعامل مبنيًا على 

االحترام .*ماذا كان ينقص الفريق؟

_الذي كان ينقص الفريق -حسب توقعي- 

نفسية  يعرف  منهم،  قريب  مدرب  هو 

الالعبني ويكون داعمًا لهم، كانت تنقص 

نحن  بصراحة،  بالنفس  الثقة  الالعبني 

عززنا تلك الثقة في نفوس الالعبني من 

بالتأكيد   ، والنفسية  الذهنية  الناحيتني 

كانت هناك نواقص فنية ونفسية عملنا 

كل  نتجاوز  أن  واستطعنا  تذليلها،  على 

العوائق فكانت النتائج مفرحة للجميع.

كأس  بطولة  تحرز  وأنت  مشاعرك  *ما  

العراق لكرة القدم؟

_الحقيقة أنها فرحة ال توصف بإحرازنا 

كأس العراق، بصراحة كنت حينها أسعد 

أول  فهو  األرضية،  الكرة  على  انسان 

اإلخوان  مع  كمدرب  لي  بالنسبة  إنجاز 

لنادي  إنجاز  أول  أنه  املدربني معي، كما 

لم  أن فرقًا جماهيرية كبيرة  إذ  الكرخ، 

أن  كما  الكأس،  على  الحصول  تستطيع 

في  البقاء  أجل  من  يصارع  كان  فريقنا 

نبقي  أن  استطعنا  لله  والحمد  الدوري، 

نحن  الكبار،  دوري  مصاف  في  الفريق 

أول فريق يفوز بالنسخة الحديثة للكأس 

بعد أن أبدع األستاذ أحمد البحراني في 

كان  الذي  الغالي  الكأس  هذا  تصميم 

شكري  أقدم  الكرخ،  نادي  نصيب  من 

ملتزمني  كانوا  الذين  لالعبني  وتقديري 

ثقتهم  ووضعوا  التدريب  فترة  طوال 

إذ  التدريبي  للكادر  خاص  وشكر  بنا، 

والفني  الطبي  الكادر  كذلك  معًا،  عملنا 

املتمثل بشخص األستاذ شرار  واإلداري 

جميع  في  الفريق  مع  وقف  الذي  حيدر 

الظروف، كما أقدم شكري وتقديري الى 

رابطة نادي الكرخ الذين ساندوا الفريق 

في مبارياته. 

*هل ستبقون على الالعب املحلي؟

محترفني  العبني  مع  التعاقد  النية  _في 

أجانب يكون اختيارهم بشكل عملي من 

أجل دعم صفوف الفريق، لكننا سنبقى 

املوسم  في  مثلوه  الذين  الالعبني  على 

املاضي لكون أغلبهم من الشباب الذين 

مباريات  خالل  جيدة  خبرة  امتلكوا 

بالدرجة  سنعتمد  املاضي،  املوسم 

في  بسيط  تطعيم  مع  عليهم  األساس 

صفوف الفريق.

للفريق  داعمة  النادي  إدارة  كانت  هل   *

في مسيرة الدوري والكأس؟

_ إدارة النادي التي يقودها األخ العزيز 

الفريق  مع  وقفت  حيدر  شرار  األستاذ 

الدوري  في  سواء  املراحل،  جميع  في 

ألبناء  داعمه  مثالية  إدارة  الكأس،  او 

وليس  الرياضية  األلعاب  كل  في  النادي 

بقوة  دعمت  وإنما  فقط،  القدم  كرة 

النادي اعتبر  إن  النادي، بل  ألعاب  جيع 

والوسط  واملتابعني  النقاد  -بشهادة 

للرياضة  األول  الداعم  الرياضي- 

املواهب  صقل  خالل  من  العراقية 

كرة  في  سواء  وتخريجها،  الرياضية 

االمور  وهذه  االخرى،  األلعاب  او  القدم 

الكرخ  كان  وانما  اليوم  وليدة  ليست 

السياسة  بفضل  النجوم  يصنع  ومازال 

إال  يسعني  ال  النادي،  إلدارة  الصحيحة 

إلدارة  العالي  وتقديري  شكري  أقدم  أن 

النادي وأبنائه الرائعني.  

الظاهرة األبرز للموسم 
الكروي املنصرم هي 

بروز مدربني شباب في 
الدوري الكروي العام 
وبطولة كاس العراق، 

إذ تألق أكثر من مدرب 
في املباريات، بل إنهم 

تفوقوا على خطط 
مدربني كبار لهم 

باع طويل في مجال 
التدريب. 

من بني أبرز املدربني الشباب أحمد عبد 

نادي  فريقه  مع  استطاع  الذي  الجبار 

رائعة  كروية  سمفونية  يقدم  أن  الكرخ 

بصحبة  األخضر  املستطيل  أديم  على 

قهر  من  تمكنوا  الذين  الشباب  العبيه 

املركز  عرش  على  ليتربعوا  الفرق  جميع 

األول في بطولة كأس العراق .. 

الكرخ  لكرة  الكبير  اإلنجاز  هذا  عن 

أحمد  املدرب  عنها  حدثنا  أخرى  وأمور 

عبد الجبار في هذا الحوار الذي أجرته 

معه مجلة "الشبكة العراقية" :

بهذه  الفريق  ظهور  تتوقع  كنت  *هل 

الروحية العالية؟

املتابعني  من  الكثير  أن  _الحقيقة 

تسلمي  بداية  في  لي  قالوا  واملحللني 

نظرًا  انتحارية،  املهمة  هذه  إن  الفريق 

يعانيه  كان  وما  السيئة  الفريق  لحالة 

في  يقبع  كان  إذ  جيد،  غير  وضع  من 

مكان متأخر في الدوري، كما أن الحالة 

جيدة،  غير  كانت  لالعبني  النفسية 

واملباريات  صعب  الدوري  أن  والسيما 

وزمالئي  -أنا  قررت  لذا  أصعب، 

الفريق  مع  جهدنا  نبذل  أن  املدربون- 

أنا  فالفريق   ، النخبة  دوري  في  لنبقيه 

بغداد / أميرة محسن 



وحققت  فيه،  احترف  بلد  أول  هو  العراق   _

اإلنجاز خالل تسلمي الفريق وفي فترة قليلة، 

قبل أن احترف في العراق -وفي نفس الوقت- 

كانت هناك عروض تدريبية عدة أخرى من 

قرار  اتخاذ  علّي  كان  وهنا  إيرانية،  أندية 

مهم وحيوي يغير من مسيرتي في عالم كرة 

بالخصوص،   التدريب  عالم  وفي  الصاالت 

فقررت املوافقة على تدريب املنتخب العراقي 

بلد  في  التدريب  تجربة  وخوض  للسيدات 

آخر، ايضا قدمت لي عروض سعودية مؤخرًا 

سوف أفكر فيها بعد انتهاء عقدي مع العراق. 

في  األول  املركز  إحراز  تتوقعني  كنت  *هل 

بطولة غرب آسيا ؟ 

_في البداية لم أكن أتوقع أبدا الحصول على 

اللعبة  في  نفسي  أثبت  أن  اريد  كنت  الكأس، 

للمدربني  مدرسة  وانا  كمدربة،  وسمعتي 

تسلمت  وعندما  كمدربة،  عملي  الى  إضافة 

الفريق النسوي وجدت هّمة ومواظبة عاليتني 

قبل  من  التدريبية  الوحدات  حضور  في 

بما  التقيد  على  صممن  اللواتي  الالعبات 

اللعبة  وقوانني  إرشادات  من  عليهن  أمليه 

جميع  في  الكروية،  الفنون  بعض  وتعليم 

رشاقة  بكل  يطبقن  الالعبات  كانت  األمور 

واقتدار، الحقيقة اني فرحت كثيرا باالنتظام 

العالي لالعبات سواء داخل امللعب او خارجه، 

لذلك فإنهن استحققن الكأس بعد أن قدمن 

كاس  خطفنا  النهاية  وفي  رائعة،  مباريات 

غرب آسيا ألول مرة.  

*كيف هو دعم االتحاد للكرة النسوية؟

_االتحاد مشكور قدم ماعليه من دعم، لكن 

بعض األماكن التدريبية بعيدة عن بعضها إذ 

او  كبيرة  قاعة  مثال  رياضي،  مجمع  اليوجد 

مسبح او جم في نفس املكان، وهذا ياخذ وقتا 

اي  للوقت،  هدر  أنه  كما  الالعبة  من  وجهدا 

ان التنقل من مكان الى آخر يرهق الالعبات.

في  الالعبات  تشكيلة  نفس  ستشارك  *هل   

البطوالت املقبلة؟

الجديدة  التشكيلة  عن  نعلن  لم  اآلن  _لغاية   

املواهب  اكتشاف  في  جولتنا  من  والنهائية 

في املحافطات، حيث كانت قرابة املئة العبة 

لكن  عليهن،  االختبارات  أجرينا  جديدة 

فالتي  العبة،  املئة  هذه  من  االختيار  امامنا 

بالطبع  الحركة  ولديها سرعة  مستواها عال 

أن  لنا  يتسنى  كي  التشكيلة  ضمن  ستكون 

بحيث  الوقت،  ونكسب  التدريبات  في  نباشر 

يكون مستوى وجهد الالعبات واضحني، لكي 

نسابق وندخل في منافسة مع العبات البلدان 

األخرى الالتي لديهن لياقة بدنية عالية. 

كانت  اذا  جديدة  اختبارات  عملت  *ملاذا 

هناك العبات جيدات في املنتخب؟

كانت  املنتخب  العبات  اخترت  _عندما 

لكن  باالختيار،  قمت  وأنا  العبة   30 هناك 

اآلن الفرص أكثر أمامي لالختيار كي أصنع 

أعد  ولكي  البطوالت  على  ينافس  قويا  فريقا 

تشكيلة جديدة ونذهب للبطوالت بثقة عالية، 

نحن أبطال غرب آسيا اآلن والبد أن نحافظ 

بمستوى  بالظهور  الفريق  ورصانة  قوة  على 

عال يليق بالبطل. 

*هل وفر االتحاد جميع الطلبات؟

_ال،  لم يوفر اال القليل، القاعات حارة جدا 

في بغداد وكردستان وهذا يؤ ثر على مستوى 

التدريب وطاقة الالعبات.

النسوي  املنتخب  ينافس  مدى  اي  *الى 

العراقي على البطوالت املقبلة؟

واملفروض  كرواتيا..  في  بطولة  _هناك 

البطولة  لهذه  ايران  في  معسكرا  لدينا  أن 

اآلن  لغاية  تقيدنا،  الطويلة  االجراءات  لكن 

في  ليس  والتأخير  حرج   ووقتنا  نتدرب  لم 

وهذه  جدا،  مهمة  االجراءات  وهذه  صالحنا 

كلها تعطل البرنامج التدريبي.

آسيا  غرب  كأس  على  حصولكم  كان  هل   *

ضربة حظ؟

بالقليل،  ارضى  وال  جدا  طموحة  مدربة  _انا 

والفوز  والكثير  الكثير  طموحي  دائما 

املسؤول  يكون  ان  بشرط  لكن 

املسؤول  هو  واالدراي 

يوفر  الفريق،  عن 

نحتاجة  ما  كل  لنا 

من  تجهيزات،  من 

متابعتي  خالل 

سنخطف  اننا  احسست  لالعبات  االولية 

بفضل  ذلك  تحقق  وقد  االول  اللقب 

عرفن  اللواتي  الالعبات  وعقلية  االرشادات 

امللعب،  داخل  الفرص  استغالل  كيفية 

مليئة  النسوية  العراقية  الرياضية  فالساحة 

اجل  من  صقل  الى  تحتاج  لكنها  باملواهب 

الظهور، وقد حققنا بطولة غرب آسيا بجهد 

تكن  ولم  االول  املركز  نستحق  وكنا  وتعب 

وهمة  بتفاني  فوزنا  جاء  وانما  حظ  ضربة 

وعزيمة الالعبات.

شاهناز ياري في سطور

املنتخب  في  العبة  وكانت  اليد  كرة  مارست 

ان  بعد  لكن  اليد،  لكرة  االيراني  الوطني 

اصبحت رياضة كرة الصاالت تمارس بشكل 

رسمي في ايران للسيدات اصبحت من اوائل 

على  حصلت  الرياضة،  هذه  في  املدربات 

اإليرانية،  األندية  في  عدة  وإنجازات  ألقاب 

وحتى على نطاق املنتخب الوطني، ومن هذه 

املركز  على  الحصول  واإلنجازات  األلقاب 

الثالث في بطولة كاس الحرية التي تقام في 

روسيا كل سنة.

في أول حوار لها 
مع "مجلة الشبكة 

العراقية": 

المواهب النسوية تتطلب الصقل 
لخطف البطوالت 

من املدربات املحترفات املتميزات في عالم الكرة، اإليرانية شاهناز 
ياري، فبرغم تعاقد االتحاد العراقي لكرة القدم معها قبل فترة تكاد 

تكون قصيرة، إال أنها استطاعت أن تبني فريقًا نسويًا قويًا خالل فترة 
وجيزة، إذ تمكنت هذه املدربة من قيادة املنتخب العراقي النسوي 

للصاالت في بطولة غرب آسيا التي خطفت كأسها سيدات العراق بعد 
عروض رائعة في جميع املباريات التي خاضها الفريق، والفضل األول 

يعود الى العقلية املميزة لهذه املدربة.

شاهنازالمدربة اإليرانية
ياري

فرصة  انتهزت  العراقية"  الشبكة  "مجلة   

وجود املدربة شاهناز ياري في بغداد فأجرت 

معها هذا الحوار: 

األندية  مع  التدريبية  مسيرتك  كانت  *كيف 

اإليرانية؟

_مسيرتي مع األندية اإليرانية كانت مع فرق 

كرمانشاه و دانشكاه رازي وسايبا باإلضافة 

الحقيقة  بالفوتسال،  اإليراني  املنتخب  الى 

أن مسيرتي مع كرة الصاالت تجاوزت الـــ24 

ومدرسة  ومدربة  كالعبة  قضيتها  عامًا 

لألجيال.

الوطنية  املنتخبات  مع  إنجازاتك  أهم  *ما 

اإليرانية؟

ثالث  ملدة  اللعبة  في  الثالث  املركز  _حققنا 

جميع  أوقفت  كورونا  جائحة  لكن  سنوات، 

السابقة  السنوات  في  الرياضية  األنشطة 

التي كنت أدرب فيها املنتخب.

*كيف هو االحتراف في العراق؟

بغداد / مجلة الشبكة 
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)ماض أفضل من الحاضر(، هذا ما تمر 
به الرياضة النسوية العراقية، إذ يعد 
ماضي الرياضة النسوية أفضل بكثير من 
الحاضر ألسباب كثيرة أولها اإلهمال الذي 
طال جميع األلعاب الرياضية النسوية، 
مع فقدان الدعم املادي الذي أجبر غالبية 
األندية العراقية على التخلي عن األلعاب 
النسوية.

بغداد / أميرة الزبيدي

 اال بعض األلعاب النسوبة تمارس 
ّ

لم تتبق

في قليل من االتحادات الرياضية، فرغم 

والكشافني،  واملدربني  املواهب  وجود 

من  تعاني  ظلت  النسوية  الرياضة  لكن 

اإلهمال الواضح.

النسوي  للمنتخب  األخير  اإلنجاز  لكن 

على  بحصوله  الصاالت  بكرة  العراقي 

املركز األول في بطولة غرب آسيا شجع 

على  النسوية  الرياضة  عن  املسؤولني 

أجل  من  الشريحة  تلك  بدعم  التفكير 

والعودة  النسوية  رياضتنا  أمجاد  إعادة 

الى منصات التتويج.

وبعض  املقبلة  النسوية  املسيرة  عن   

عباس،  علي  يحدثنا  األخرى  األمور 

على  املشرف  النسوية  اللجنة  عضو 

منتخب العراق لكرة الصاالت للسيدات، 

في هذا الحوار: 

بواقع  النهوض  أجل  من  عملتم  *ماذا 

الرياضة النسوية؟

_ ننسق مع وزارة التربية، قسم النشاط 

معهم  التعاون  لغرض  الرياضي، 

الفرق  وزج  املدرسية  الرياضة  لتنشيط 

املدرسية في األندية واملنتخبات الوطنية 

لديمومة  األساسية  الركيزة  تعد  أنها  إذ 

الرياضة العراقية النسوية.

 * هل هناك دعم مادي أو معنوي من قبل 

املؤسسات الرياضية للفرق النسوية؟ 

_كل فريق رياضي يحتاج الى دعم مادي، 

التحديد  وجه  على  القدم  كرة  وفريق 

ألهميته،  نظرًا  أكثر  املادي  دعمه  يكون 

قبل  من  املقدم  الدعم  من  فبالرغم 

رئيس  والرياضة  الشباب  وزير  السيد 

النسوية،  اللجنة  الى  القدم  كرة  اتحاد 

االندية  من  أكثر  دعم  الى  نحتاج  لكننا 

اهتمام  الى  نحتاج  كما  النسوية،  للفرق 

خالل  من  النسوية  بالفرق  األندية 

التدريبية  للكوادر  رواتب  تخصيص 

لها  بأن  الالعبة  تطمئن  لكي  والالعبات 

مردودًا ماليًا منتظمًا، هذه األمور كانت 

بطالت  لنا  كانت  لذلك  سابقًا،  مطبقة 

عراقيات في جميع األلعاب الرياضية.

بعض  استبعاد،  أو  استغناء،  سر  *ما 

األندية العراقية عن األلعاب النسوية؟ 

الدرجة  في  املادي  الجانب  هو  السبب   _

الضيقة  املجتمع  نظرة  ثم  األولى، 

البلد  في  العام  الوضع  كذلك  للمرأة، 

عن  الالعبات  عزوف  الى  أدى  الذي 

ممارسة األلعاب.

كرة  منتخب  حصول  وراء  كان  *من 

الصاالت النسوي على كأس غرب آسيا؟

حسن  ويكون  الجهود  تتضافر  عندما   _

هناك  سيكون  فبالتأكيد  حاضرًا،  النية 

واللجنة  الكرة  اتحاد  في  عملنا  إنجاز، 

أجل  من  السبل  كل  توفير  على  النسوية 

طاقم  اختيار  خالل  من  املهمة  إنجاح 

عال  مستوى  على  نسوي  أجنبي  تدريب 

جدًا، كذلك بتوفير املعسكرات الداخلية 

الالعبات  بهّمة  وأيضا  والخارجية، 

والغيرة  الذات  إثبات  على  وإصرارهن 

الكبيرة تمكنا من الظفر بكاس البطولة 

الغالي. 

في  النسوية  الرياضة  نجاح  سبب  *ما 

الوسط  في  وتراجعها  الشمالية  األندية 

والجنوب؟ 

على  القائمني  من  كبير  اهتمام  _هناك 

في  النسوية  بالرياضة  اإلقليم  رياضة 

أن  ننسى  وال  الرياضية  األلعاب  جميع 

كردستان  إقليم  في  املجتمع  طبيعة 

والجنوب،  الوسط  في  هي  عما  تختلف 

األندية  في  جيد  بشكل  الدعم  توفر  فلو 

الى  رياضتنا  لعادت  والوسط  الجنوبية 

سابقًا،  كانت  كما  الطبيعية،  مكانتها 

العربية  البطوالت  خطف  حيث  من 

واآلسيوية. 

*هل هناك أمل بالنهوض 

بواقع الرياضة النسوية؟

ننشئ  لم  إذا   _

نسوية  تدريبية  مراكز 

لجميع  متخصصة 

األلعاب الرياضة، كذلك 

فتح أندية متخصصة في 

وعودة  املحافظات  جميع 

املدرسية  الرياضتني 

وضعهما  الى  والجامعية 

تنهض  فل  الطبيعي، 

في  النسوية  الرياضة 

األمد القريب.  

السابق  الوقت  *في 

في  بطالت  لدينا  كانت 

ماذا  الرياضات،  كل 

اختلف؟

السابق  _االهتمام 

كان  النسوية  بالرياضة 

خالل   من  جدًا  كبيرًا 

مراكز  الشباب املنتشرة 

بل  العراق،  عموم  في 

تقيم  الكليات  كانت 

نسوية  وبطوالت  دوريات 

كانت  السنة،  مدار  على 

تمتلك  العراقية  االندية 

األلعاب  جميع  في  فرقًا 

بها  تشارك  الرياضية 

االتحادات  تقيمها  التي  الدوريات  في 

األلعاب  تألقت  لذلك  الرياضية، 

في  البطالت  وبرزت  العراقية  النسوية 

كل  -مع  اآلن  لكن  الخارجية،  املسابقات 

الدول  في  الكبير  التقدم  ورغم  األسف- 

عكس  يسير  العراق  أن  إال  املجاورة، 

التيار في هذا الجانب، لذلك لم نستطع 

منتخبات  في  طموحنا  بهم،  اللحاق 

غرب  إنجاز  بعد  النسوية  القدم  كرة 

نهائيات  الى  باملنتخب  نصل  أن  آسيا 

وهذا  العاملية،  الى  وبعدها  آسيا،  كأس 

يحتاج اهتمامًا أكبر من قبل الدولة من 

املعنوي،  والدعم  األموال  توفير  خالل 

والعبات  بشرية  إمكانيات  لدينا  أن   إذ 

يزداد  أن  أتمنى  جدًا،  عال  مستوى  على 

النسوية  رياضتنا  عودة  أجل  من  الدعم 

في  وإبداع  تألق  من  عليه  كانت  ما  الى 

سوح املالعب الخارجية.

علي عباس 
الخفاجي 

المشرف على منتخب العراق بكرة الصاالت 
للسيدات لمجلة "الشبكة العراقية": 

ـــار  ـــر ياضـــة النســـوية تســـير عكـــس التي ال
ـــر بتحقيـــق اإلنجـــاز ـــا كبي وطموحن
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 Minority في فيلم النجم األميركي توم كروز

لديهم  أشخاص  إلى  علماء  يلجأ   Report

ارتباط  بعمل  قاموا  خارقة  ذهنية  قدرات 

بني أدمغتهم وعشرات األجهزة التي أمدتهم 

ومواقف  بهم  مشتبه  عن  ومعلومات  بصور 

توقع  خاللها  من  ليتمكنوا  مختلفة  وأحداث 

جرائم القتل قبل وقوعها.

عامًا،   20 نحو  الفيلم  هذا  إنتاج  على  مر 

إذ  واقعًا،  الخيالية  الفكرة  أضحت  واليوم 

التنبؤ  تمكن برنامج للذكاء االصطناعي من 

شيكاغو  مدينة  في  الجريمة  ومعدل  بموقع 

قبل أسبوع بدقة تصل إلى 90 في املئة.

األستاذ  تشاتوبادياي،  ايشانو  ابتكر 

في  الحيوية  الدراسات  كلية  في  املساعد 

للذكاء  نموذجًا  وزمالؤه،  شيكاغو  جامعة 

الجريمة  بيانات  بتحليل  يقوم  االصطناعي 

للفترة  إلينوي  بوالية  شيكاغو  مدينة  في 

مستويات  توقع  ثم  و2016،   2014 بني  ما 

تغذية  فترة  تلت  التي  األسابيع  في  الجريمة 

البرنامج بالبيانات واملعلومات.

املذهل أن الذكاء االصطناعي توقع احتمالية 

حدوث جرائم معّينة في جميع أنحاء املدينة 

التي جرى تقسيمها إلى مربعات بعرض نحو 

300 متر  قبل أسبوع من وقوعها بدقة تصل 

واختباره  تدريبه  جرى  كما  املئة،  في   90 إلى 

على بيانات سبع مدن أمريكية رئيسة أخرى، 

ليفاجأ العلماء بمستوى مماثل من األداء.

أنظمة  الستخدام  السابقة  الجهود  كانت 

مثيرة  بالجريمة  للتنبؤ  االصطناعي  الذكاء 

من  نسبة  على  بقي 
ُ

ت أن  يمكن  ألنها  للجدل، 

األخيرة  السنوات  وفي  العنصري.  التحيز 

خوارزمية  شيكاغو  شرطة  إدارة  اختبرت 

ُيعتبرون  الذين  باألشخاص  قائمة  أنشأت 

إطالق  في  التورط  لخطر  عرضة  األكثر 

النار، إما كضحايا أو كجناة.

جرى االحتفاظ بسرية تفاصيل الخوارزمية 

صدرت  عندما  ولكن  البداية،  في  والقائمة 

من  املئة  في   56 أن  اتضح  أخيرًا،  القائمة 

تتراوح  الذين  املدينة  في  السود  الرجال 

أعمارهم بني 20 و 29 عامًا قد ظهروا فيها.

التي  البيانات  بأن  تشاتوبادياي  ُيقر 

أيضًا،  متحيزة  ستكون  نموذجه  يستخدمها 

لكنه يقول إنه جرى بذل جهود للحد من تأثير 

يحدد  ال  االصطناعي  الذكاء  وأن  التحيز، 

للجريمة  املحتملة  املواقع  بل  بهم،  املشتبه 

الخطأ  يرتكب  لن  أنه  إلى  مشيرًا  فقط، 

تقرير  ليس  "إنه  كروز:  توم  فيلم  في  الوارد 

األقلية".."موارد الجهات القائمة على تطبيق 

أنت  لذلك  النهاية..  في  محدودة  القانون 

تريد استخدام تلك املوارد على النحو األمثل. 

ستحدث  أين  تعرف  أن  الرائع  من  سيكون 

والجهد  الوقت  انفاق  دون  القتل  جرائم 

واملوارد ملعرفة ذلك."

والذكاء  اآللي  التعلم  في  التقدم  ويثير 

ترغب  التي  الحكومات  اهتمام  االصطناعي 

األدوات  لهذه  األمن  أجهزة  استخدام  في 

الجهود  أن  صحيح  الجريمة.  لردع  التنبؤية 

املبكرة للتنبؤ بالجريمة كانت مثيرة للجدل، 

التحيزات  االعتبار  في  تأخذ  ال  أنها  إال 

املنهجية في إنفاذ الشرطة للقانون وعالقتها 

املعقدة مع الجريمة واملجتمع.

مركز  -من  شيرمان  لورنس  يخف  ولم 

املتخصصة  الشركة  أفرع  ألحد  كامبريدج 

)ربما(  األمر  "يكون  أن  املتحدة-  باململكة 

انعكاسًا للتمييز املتعمد من قبل الشرطة في 

مناطق معينة."

استخدام  يمكن  إنه  تشاتوبادياي  يقول 

تنبؤات الذكاء االصطناعي بشكل أكثر أمانًا 

كمصدر للمعلومات ملتخذي القرار على أعلى 

 من استخدام موارد األجهزة 
ً
املستويات بدال

أتاح  أنه  إلى  مشيرًا  مباشر،  بشكل  األمنية 

في  املستخدمة  والخوارزمية  البيانات 

الدراسة للجميع حتى يتمكن باحثون آخرون 

العمل،  وتطوير  النتائج  في  التحقيق  من 

بحسب ما نشر موقع "فيزي دوت اورغ".

يمكن للذكاء االصطناعي الذي يبحث عن بيانات الجريمة 
أن يتنبأ بموقع الجرائم في األسبوع املقبل بدقة تصل إلى 
90 في املئة. لكن هناك مخاوف تحيط بعملية التحّيز التي 

قد تقع فيها تلك األنظمة الحديثة.    

ــة  ــأ بالجريمـ ــة يتنبـ ــأ بالجريمـ يتنبـ
قبل وقوعهاقبل وقوعها

الذكاء الذكاء 
االصطناعي االصطناعي 

دراسة:
استخدام الهاتف الذكي

قد يساعد في تحسين الذاكرة

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مغايرة تمامًا، قد تدفع الكثير من الناس 
إلى تغيير رأيهم بشأن هذا الجهاز، الذي أصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة 

الناس حول العالم.فقد كشفت دراسة حديثة أن استخدام الهواتف الذكية 
قد يساعد في تحسني مهارات الذاكرة لدى الشخص، بدال من جعله كسوال 

أو كثير النسيان.

ترجمة/ مجلة الشبكةترجمة/ مجلة الشبكة

newscientist موقع

الرقمية  األجهزة  أن  الدراسة  أضافت 

قد  ما  مهمة،  معلومات  تخزن  أن  يمكن 

تذكر  على  القدرة  تحسني  إلى  يؤدي 

ذكره  ما  وفق  الحاجة،  وقت  األشياء 

الدراسة  عن   
ً
نقال فايند"،  "ستادي  موقع 

املتخصصة  العلمية  املجلة  في  الصادرة 

"مجلة علم النفس التجريبي".

الهاتف  استخدام  أن  الدراسة  وأوضحت 

فقط  يساعد  ال  خارجية"  "ذاكرة  كـ 

األشخاص على تذكر ما يجري تخزينه في 

تذكر  في  أيضًا  يساعدهم  ولكن  الهاتف، 

املعلومات غير املحفوظة.

"اإلندبندت"  صحيفة  موقع  أفاد  وقد 

البريطانية أن النتائج اعتمدت على دراسة 

شارك فيها 158 متطوعًا تتراوح أعمارهم 

بني 18 و 71 عامًا، ُطلب منهم أداء "مهمة 

ذاكرة" طورها الخبراء على أجهزة رقمية.

على  املشرف  جيلبرت"،  "سام  قال 

الدراسة، أستاذ علم األعصاب في جامعة 

ج  ليد كو

يؤثر  أن  يمكن  كيف  معرفة  "أردنا  لندن: 

على  رقمي  جهاز  في  املعلومات  تخزين 

أنه  "وجدنا  وأضاف:  الذاكرة."  قدرات 

باستخدام  لألشخاص  سمح  عندما 

على  الجهاز  ساعدهم  خارجية،  ذاكرة 

كما  فيها،  حفظوها  التي  املعلومات  تذكر 

وجدنا أن الجهاز حّسن ذاكرة األشخاص 

بالنسبة للمعلومات غير املحفوظة كذلك".

الجهاز  استخدام  ألن  "هذا  كالمه:  وتابع 

غّير الطريقة التي يستخدم بها األشخاص 

األهمية  ذات  املعلومات  لتخزين  ذاكرتهم 

األهمية  ذات  املعلومات  مقابل  العالية 

أن  النتائج  "تظهر  وأردف:  املنخفضة." 

عن  بعيدًا  تعمل  الخارجية  الذاكرة  أدوات 

أن  إذ يمكن  الرقمي،  التسبب في الخرف 

إلى  خارجي  ذاكرة  جهاز  استخدام  يؤدي 

معلومات  على  للحصول  ذاكرتنا  تحسني 

لم نحفظها مطلقا." حسب ما أورده موقع 

"ستادي فايند".

عّبروا  الصحة  خبراء  أن  إلى  يشار 

استخدام  كثرة  أن  من  قلقهم  عن  سابقًا 

وظائف  من  يقلل  أن  يمكن  التكنولوجيا 

أشكال  من  شكل  إلى  يؤدي  وربما  املخ، 

"ستادي  موقع  حسب  الرقمي"،  "الخرف 

فايند". 

فورفا شاه/ صحيفة اإلندبندنت 
البريطانية
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صيد  في  العاملة  التونسية  العوائل 

تتعامل  التي  الوحيدة  ليست  السمك 

دراسة  فهناك  التغييرات،  هذه  مع 

حديثة للبنك الدولي بحثت في العواقب 

تلك  في  الساحل  النحسار  االقتصادية 

 مثل تونس واملغرب 
ً
املنطقة وجدت أن دوال

والجزائر وليبيا تخسر شواطئها بمعدل 

أسرع من كل مناطق العالم األخرى.

منطقة  شواطئ  أن  الدراسة  استنتجت 

املغرب العربي تآكلت بمعدل 15 سنتمترًا 

بينما  و2016،   1984 عامي  بني  سنويًا 

سنويًا.  سنتمترات   7 العاملي  املعدل  بلغ 

السواحل  حجم  اكتشاف  ويصعب 

املفقودة في كل دولة ألن الشواطئ تكسب 

البنك  باحثي  لكن  الرمال،  وتخسر 

 
ً
تفصيال أكثر  بيانات  استخدموا  الدولي 

وكالة  من  االصطناعية  األقمار  وصور 

الفضاء األوروبية ومركز علم املحيطات 

التهديد  مدى  لديهم  ليتضح  البريطاني 

على بعض أجزاء ساحل املغرب العربي.

أيضًا  الدولي  البنك  اقتصاديو  حاول 

حساب قيمة هذه الخسائر عبر اكتشاف 

التحتية  والبنى  املفقودة  األرض  قيمة 

مليار   2،5 ذلك  ويعادل  الساحل،  على 

القومي  دوالر تقريبًا على أساس الدخل 

لتلك الدول في 2021.

عمومًا، أشار الباحثون أن تلك الخسائر 

تمثل الحد األدنى ألنها ال تحتسب أقيامًا 

الضائعة.  السياحة  إيرادات  مثل  أخرى 

جانبية  تأثيرات  له  الساحل  وانحسار 

ويبدأ  التربة  املالح  املاء  يغمر  اذ  أيضًا، 

ويزيدها  العذبة  الجوفية  املياه  بتلويث 

املالح  املاء  استخدام  يمكن  وال  ملوحة، 

ألغراض الشرب أو الري.

باحثون في جامعة  ثانية، كتب  من جهة 

التأثير  عن  دراسة  الفرنسية  مونبيلييه 

املحتمل النحسار الساحل على قطاعات 

مثل السياحة والصيد، وشبهوه بالقنبلة 

تنفجر  لم  التي  االقتصادية  االجتماعية 

العربي  املغرب  دول  في  والوضع  بعد. 

املقيمني  السكان  عدد  ألن  خطورة  أكثر 

إذ  جدًا،  كبير  بقربه  أو  الشاطئ  على 

العالم  سكان  من  باملئة   40 نحو  يعيش 

قرب البحر.

املقيمني  املحليني  السكان  نسبة  تبلغ 

باملئة،   65 املغرب  في  الساحل  قرب 

باملئة.   85 من  فتقترب  تونس  في  أما 

املغرب  في  الكبرى  املدن  معظم  وتقع 

-على  تونس  ففي  الساحل،  على  العربي 

اإلنتاج  من  باملئة   90 يقع  املثال-  سبيل 

االقتصادي للبالد عند الشاطئ.

التمدن  زيادة  تكون  قد  الواقع  في 

وضغط السكان على الشاطئ من ضمن  

الساحل  تآكل  لزيادة  الكثيرة  األسباب 

على  واملباني  البشر  ويحتشد  املتسارع. 

تآكل  من  للحماية  مهمة  طبيعية  موارد 

التربة، مثل األراضي الرطبة والنباتات 

والكثبان الرملية.

السواحل  الختفاء  اآلخر  الكبير  السبب 

وكما  لكن،  البحر.  مستويات  ارتفاع  هو 

وراء  الحقيقي  فالسبب  خبراء،  يقول 

التآكل  هذا  من  العربي  املغرب  معاناة 

الساحلي الهائل يقع بعيدًا عن الشاطئ. 

أن  مونبيلييه  جامعة  في  خبير  ويذكر 

وشمال  العربي  املغرب  بني  االختالف 

وعدد  السدود  عدد  هو  املتوسط  البحر 

بسبب  التآكل  حدوث  يزداد  إذ  األنهار، 

عدم وجود أنهار وسدود كثيرة.

واملغرب  تونس  في  دراسات  أظهرت 

والجزائر تبحث في تاريخ الترسيب عند 

التقاء األنهار مع البحر أن وجود سدود 

من  ضخمة  كميات  وصول  يمنع  كبيرة 

التربة الى الشاطئ، والوظيفة الطبيعية 

ستشهد  األرض  تشكيل  في  للساحل 

ثم  ومن  الساحل  لتعظيم  التربة  وصول 

ستجرفه التيارات البحرية.

تحت  يقع  العربي  املغرب  شاطئ  لكن 

األول  املناخي:  للتغير  عنصرين  ضغط 

هو درجات الحرارة املرتفعة التي تسبب 

الساحل،  وغمر  البحر  مستويات  صعود 

مثل  شديدة  مناخية  ظواهر  الى  وتؤدي 

والرياح  العاتية  واألمواج  الفيضانات 

القوية.

معدالت  تراجع  هو  الثاني  العنصر 

املحليني  السكان  أن  يعني  ما  األمطار، 

تخزين  يحاولون  إفريقيا  شمال  في 

الفرصة  لهم  سنحت  كلما  العذب  املاء 

املناطق  لسكان  توفيره  أجل  من  لذلك 

الى  ذلك  ويحتاج  املتزايدين  الشاطئية 

بناء سدود إضافية.

اختفـــاء شـــواطئ
شمال إفر يقيا

يقول صيادو السمك في بلدة غنوش التي تبعد 400 كم جنوبي 
العاصمة التونسية إنهم الحظوا تغييرات كبيرة على الساحل طيلة 

السنوات الـ 15 املاضية. ويذكر أحدهم أن الرمال تنحسر وبدأت 
الصخور بالبروز، وهذه مشكلة مضاعفة، ألن تلك الشواطئ تعاني 

أصال من التلوث البيئي الناتج عن املعامل الكيماوية في املنطقة 
وتأثير ذلك على نشاط مصائد السمك الصغيرة.

ترجمة: خالد قاسم

DW آن توماس/ موقع
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وهللا اعلم

ال شك في أن قلوبنا تنبض حبًا للعراق، 

فهو البيت الكبير الذي يجمع كل أبنائه. 

حوله  من  الفلك  رحى  تدور  كيف  ترى 

العاملية  األزمات  ظل  في 

الداخلية  واملشكالت 

التي تعصف به؟ سبق أن 

عادية،  ليست  زمنية  فترة  في  إننا  قلنا 

ظاهرة  تشكل  نتيجة  استثنائية  بل 

في  اآلن  وهي   2019 سنة  منذ  النسق 

تلفظ  أنها  رغم  العصف  حاالت  أشد 

الحياة  أنفاس  لكنها  اآلخيرة،  أنفاسها 

جديد  عالم  باتجاه  املقبلة  الجديدة 

عالم  إنه  واألعمال،  التوجهات  مختلف 

التكنلوجيا الرقمية واالختصارات، ومن 

وال  طرق  مفترق  أمام  العراق  فإن  هنا 

عودة الى الوراء مهما حدث من ضجيج 

فمع  الجدل،  أصوات  وارتفاع  إعالمي 

على  الستار  أسدل  الظاهرة  هذه  بداية 

في  الكرة  وأصبحت  السياسي  الجانب 

الحلول  وأصحاب  االقتصاديني  ملعب 

الرقمية, ربما الكثير متخوفون من نشوب 

الواحد،  املكون  حرب  او  أهلية  حرب 

تحول  أمام  فنحن  انتهى،  أيضا  وهذا 

كبير جدًا في مفهوم اإلدارة الدولية، إذ 

ال حدود تمنع التدفق الرقمي وال قوانني 

تلزم الجميع، وهنا علينا ان نهدأ ونطوي 

صفحة املاضي وأن نبدأ مرحلة جديدة 

عمادها العلم والشباب، وإال سنكون في 

مهب الريح.

فلكية  رؤية  من  العراق  ينتظر  ما  إن 

مرهون  ذلك  لكن  ومهم،  وعظيم  رائع 

بقوانني جديدة بعيدة عن قوانني تشكيل 

الحكومات التي تلت سنة 2003 والسبب 

نواكب  أن  فعلينا  سنة   20 كل  نتغير  أننا 

هذا التغير وإال سوف ينتهي بنا املطاف 

شيء  االختالف  جديد.  دولي  بند  تحت 

الظروف  لكن  الفرقاء،  بني  طبيعي 

املنتصف  في  تقف  ال  الحالية  التكوينية 

بل تذهب بعيدا في التغيرات. ما يحصل 

دون  تستمر  سوف  توترات  من  حاليا 

أسلوب  الى  العودة  الفرقاء  يستطيع  أن 

املحاصصة، فعليهم ايجاد بديل مختلف 

دون  مشلولة  حبيسة  األمور  ستبقى  وإال 

حراك، والسبب هو أن العاصفة الفلكية 

في نهاياتها وهي ستنتهي مع بداية الربع 

 اال القليل 
َ

األول من سنة 2023 ولم يتبق

من هذا الوقت، وهنا علينا أن نفكر في 

ستضع  التي  املقبلة  العاملية  التغيرات 

ملقدار  الحقيقي  املحك  على  الجميع 

تعاطيهم مع التحوالت العميقة في ادارة 

حكم  سيتغلب  فشيئًا  شيئًا  املجتمعات، 

وهذا  الحكومات،  ادارة  على  املجتمعات 

سيكون  إذ  خطورة،  األكثر  التحول  هو 

في  رقمي  تأثير  ذا  املجتمعات  حراك 

املحركني  من  يتطلب  وهذا  األحداث، 

وإال  إيقاعها  ضبط  املجتمعات  لهذه 

أصبحت عائمة.

محالة  ال  مقبلة  الحلول  فإن  وأخيرًا..   

وغير  عاصفة  ستكون  لكنها  ذلك،  في 

ان  علينا  وهنا  الوراء،  الى  للعودة  قابلة 

عالم  فهو  الجديد،  العالم  سمة  ندرك 

انه  مشتركة،  مصالح  وعالم  اقتصادي 

وسيكون  التفكك،  وليس  االندماج  عالم 

االكثر  الشطرنج  قطعة  مثل  فيه  العراق 

تعقيدًا، لكنها األهم واألكثر نفعًا، حيث 

بداية الرخاء املرهون بالتعقل واإلدراك 

الذي  الجغرافي  املكان  فهو  والتوازن 

سيكون نقطة التقاء العالم، لكن لم يعد 

وإال  ساحته  لترتيب  قليل  وقت  إال  أمامه 

والت  دولي..  بند  تحت  أنفسنا  سنجد 

حني مندم .

األفق التكويني للعراق 

باحث فلكي

علي البكري

الجزء الثاني

وهللا اعلم

الجوزاء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

النتائج  من  بالكثير  جهودكم  تتوجون 

االيجابية في محتواها املادي واملهني. الكثير 

امتيازات  مفاجئ  وبشكل  يستعيد  منكم 

عليكم  املاضي.  الوقت  خالل  خسرها  قد 

بقربكم  الحظ  عوامل  وجود  من  االستفادة 

وعدم التصرف بطريقة استفزازية، الوقت 

يدعم كثير من الخيارات.

املرح  باتجاه  يأخذكم  غامر  نفسي  شعور 

والتحرك للمبادرة في أكثر من اتجاه وقد 

لهذا  لكم  حضورا  األكثر  هو  العمل  يكون 

اليوم، كما تشعرون بقوة العاطفة تسيطر 

عليكم وتقربكم كثيرا من القيام بمبادرة 

من  كثيرا  يحسن  ايجابي  قرار  واتخاذ 

وضعكم .

تتحسن مواردكم املالية بشكل يسبب لكم 

البدء  عن  يبحث  من   , االرتياح  من  نوعا 

الوقت  فهو  ذلك  يستطيع  عمل  بمشروع 

جهدكم  تخسروا  .ال  وسهولة  حظا  األكثر 

العاطفية  حياتكم  إصالح  في  السابق 

حساسة  تثير  مواضيع  في  بالخوض 

الشريك.

األربعة  لألسابيع  بوسعكم  يكون  قد 

في  التكويني  وضعكم  استثمار  القادمة 

إلجراء  وفرصة  الخارجي  السفر  مجال 

بعض التغير على الصعيد النفسي .عمليا 

تحسني  في  منكم  الكثير  اهتمام  ينشد 

مسار  تعديل  يحاول  وقد  العملي  واقعه 

عمله رغم ضيق املساحات التي تفرضها .

الحظ  بني  فاصلة  منطقة  في  تقفون 

عليكم   . الذاتية  قدراتكم  على  واالعتماد 

الخوض  وترك  العائلة  مع  بهدوء  التصرف 

والشعور  الحزن  تسبب  مواضيع  في 

لليومني  التكويني  فالوقت  باإلحباط 

انتم  جدا.  ايجابية  عالمة  يشكل  القادمني 

في أهم وقت للزواج وإصالح حياتكم .

وتنجحون  بها  تشعرون  الحيوية  من  مزيد 

هذا  في  مطالب،  على  الحصول  في  كثيرا 

الفرص  من  الكثير  أمامكم  يتهيأ  الوقت 

أرهقت  التي  األعباء  من  للتخلص  والحلول 

الشخصي، قريبا تستعيدون زمام  وضعكم 

املبادرة لكن قبل ذلك ال يزال لديكم بعض 

الوقت إلعادة ترتيب أعمالكم.

األجواء التكوينية لهذا اليوم تضعكم في جو 

مميز ومريح حيث الفرص التي تضمن لكم 

تحقيق منجز أو مطلب، كما ان عليكم قبول 

رفضها  وعدم  تجاهكم  اآلخرين  مبادرات 

نهاية األمر. تميز  فهي تصب لصالحكم في 

في املواقف لدى الحبيب والشريك العاطفي 

وأفضل األوقات للزواج والخطبة تكوينيا.

هذا اليوم قد نجد تناقضا في الجانب املالي 

لكن  األرباح  في  وزيادة  املال  حصول  فبرغم 

.البعض  كبيرة  مصروفات  ذلك  يرافق  قد 

قد يجري تداخال جراحيا ألغراض تجميلية 

وهو الوقت املناسب تكوينيا. تبقى أوضاعكم 

مشدودة وقد يلفها التعكير لذا عليكم تحمل 

بعض ما قد يصدر من الشريك.

العمل مع  أو  العمل املشترك  من يبحث عن 

تحقيق  في  ينجح  قد  حكومية  مؤسسات 

مهما  دورا  الحظ  يلعب  كما   , املطلب  هذا 

وايجابيا في ترسيخ وتأكيد نجاحكم املهني 

الجدل  تجنبوا  .عاطفيا  الوقت  هذا  خالل 

وانتقاد الشريك في هذه الفترة املهمة التي 

تضعكم بالقرب من الشريك .

يمكنكم العودة إلصالح عالقاتكم العائلية 

لهذا اليوم وقد يلعب احد أفراد العائلة دور 

تستطيعون  كما  املبادرة  هذه  في  الوسيط 

األصعب  يعد  الوقت  وهذا  عقار  شراء 

لذا  جديد  سكن  إلى  ينتقل  ملن  تكوينيا 

عليكم االنتظار قليال .قد تزداد محاوالتكم 

في ترطيب األجواء مع الشريك العاطفي.

األفضل  هو  التكويني  الوقت  هذا  يعد 

واألكثر ايجابية إذا جرت فيه خطبة أو زواج 

العاطفي  الجانب  في  التكوينية  فاملسارات 

عالقاتكم  ستشهد  كما  ذروتها  تصل  لكم 

والعودة  االزدهار  من  الكثير  العاطفية 

عمل  في  منكم  الكثير  .يدخل  الستقرارها 

مشترك يربطه بشركاء جدد.

أفضل  مكان  في  تضعكم  جديدة  محاور 

للتحرك وتلبية متطلبات تخص أعمالكم، 

من  وتحرره  الوقت  بمرور  يشعر  الكثير 

األيام  خالل  عليكم  املسلط  الضغط 

آخر  لوقت  تحتاجون  .ماليا:  املاضية 

وضغط  املالي  اإلرباك  من  للتخلص 

النفقات املتزايد .
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- نادي كرة قدم اسباني.

2- من القارات.

3- عاصمة جمهورية التشيك، متشابهة.

4- سر الحياة)م(.

5- سد في املوصل، نصف عامر.

6- والية امريكية.

7- بطل الدوري االسباني الحالي.

8- كمية من الورق، للنداء.

الحليم  العندليب)عبد  اغنيات  من   -9

حافظ(، من مصايفنا الجميلة.

اوبرا  مطربة  الصورة  صاحبة   -10

عراقية مغتربة.

1- احسان، من االشهر الهجرية.

2- مطربة عربية.

3- مطربة عراقية)م(.

4- من املناطق السورية، متشابهة.

"ال"  بدون  الراين  شمال  في  منطقة   -5

التعريف، من دول امريكا الجنوبية.

6- في السفينة، الشمس )مبعثرة(.

نصف  به،  نفرح  )م(،  خرافي  كائن   -7

وباء.

الجمل)م(،  صوت  بوكا)م(،  نصف   -8

سارق.

9- وكالة فضائية، تضحية.

10- مادة قاتلة، خصم، حرف جر.

شخصية عراقية 
عراقي،  عربي  شاعر   ،1997-1889 الجواهري  مهدي  محمد 

ُيعد من بني أفضل شعراء العرب في العصر الحديث. تميزت 

قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي. 

نشأ الجواهري في النجف، في أسرة أكثر رجالها من 

العربية  علوم  درس  واألدب.  بالعلم  املشتغلني 

وحفظ كثيرًا من الشعر القديم والحديث، 

بالتعليم  اشتغل  املتنبي.  شعر  والسيما 

وبالصحافة  حياته،  من  فترة  في 

جرائد  فأصدر  أخرى،  فترات  في 

ثم  »االنقالب«  ثم  »الفرات« 

)حلبة  دواوينه  أول  العام«،  »الرأي 

مجموعة  هو  الذي   )1923 األدب 

أبي  وإيليا  شوقي  كأحمد  عصره  شعراء  ملشاهير  معارضات 

و)ديوان   )1928 والعاطفة  الشعور  )بني  ديوان  له  ماضي، 

الجواهري 1949 (.

توفي في تموز  1997، في أحد مستشفيات العاصمة السورية 

السياسيني  من  الدولة  أركان  بحضور  يع 
ُ

وش دمشق، 

كبير،  شعبي  حضور  الى  باإلضافة  والعسكريني، 

السيدة زينب  الغرباء بمنطقة  ودفن في مقبرة 

السيدة  زوجته  قبر  جانب  إلى  دمشق  في 

العراق  خارطة  نحتت  قبرِه  وعلى  أمونة. 

"يرقد  عليها  مكتوب  الغرانيت  حجر  من 

هنا بعيدًا عن دجلة الخير"، في إشارة إلى 

قصيدته الرائعة.

على  وهو  ملك  على  شاعٌر  دخل 

 : له  وقال  إليه  امللك  فأدناه  مائدته 

أيها الشاعر!

"وا"  امللك:  قال  امللك!  أيها  نعم  قال 

 ,"
ّ

"إن الفور  على  الشاعر  فقال   ,

وأمر  شديدًا  غضبًا  امللك  فغضب 

لم  وسألوه:  الناس  فتعّجب  بطرده، 

نفهم ما لذي دار بينكما أيها امللك, 

" فما "وا" 
ّ

أنت قلت "وا" وهو قال "إن

"؟
ّ

وما "إن

الله  قول  أعني  "وا"  له:  قلت  أنا  قال: 

الغاوون."  يتبعهم  "والشعراء  تعالى 

قوله  يعني   "
ّ

"إن وقال:  علّي  فرّد 

 
ً

قرية دخلوا  إذا  امللوك   
ّ

"إن تعالى 

أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة."

××يقال إن أبا األسود الدؤلي طرق 

باب دار صديٍق له، وكانت لصديقه 

ابنة ذكية سريعة البديهية، ففتحت 

له البنت،

قال لها أبو االسود: ابوِك أباِك أبيِك 

هنا؟

قالت له: ال لو لي.

مع تطور حياة اإلنسان األول وتكوين املجتمعات البشرية، وجد اإلنسان نفسه 

املجتمعات  وعايش  اللغة  إلى  فاهتدى  اآلخرين  مع  التفاهم  على  قادر  غير 

األخرى، فاخترع الكتابة لحفظ نتاجه الفكري وميراثه الثقافي والعلمي من 

االندثار ولتتوارثه األجيال الالحقة. 

ففي سنة 5000 ق.م ابتدع اإلنسان الكتابة في بالد الرافدين مع التوسع في 

وظهور  التجارة  ورواج  الحضرية  واملجتمعات  املدن  ظهور  وبداية  الزراعة 

وتفاهم.  اتصال  أداة  اللغة  فكانت  الشراعية.  والسفن  العجلة  ذات  العربة 

وكان  ق.م،   3600 عام  املسمارية  باللغة  الطينية  األلواح  على  الكتابة  ظهرت 

أو  النار  في  الطني  يجفف  ثم  رفيع،  ه 
ّ
سن بقلم  طري  وهو  الطني  على  ينقش 

الشمس.

وابتكر املصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية 3400 قبل امليالد، ثم اخترعوا 

الورق فانتشرت الكتابة.

أول من

نوادر و طرائف

أول من اخترع الكتابة؟

إذ  تاريخنا؛  في  جدًا  هامة  شخصية  جحا 

اآلن  نسميه  عما  املعبر  اللسان  كان  طاملا 

"األغلبية الصامتة"، أما مسماره، فُيضرب 

به املثل في اتخاذ الحجة الواهية للوصول 

وأصل  بالباطل.  ولو  املراد  الهدف  إلى 

أن  وأراد  دارًا  يملك  كان  جحا  أن  الحكاية 

يبيعها دون أن يفرط فيها تمامًا، فاشترط 

على املشتري أن يترك له مسمارًا في حائط 

داخل املنزل، فوافق املشتري دون أن يلحظ 

الشرط،  وراء  من  لجحا  الخبيث  الغرض 

عليه  يدخل  بجحا  أيام  بعد  فوجئ  لكنه 

أجاب  الزيارة  سبب  عن  سأله  فلما  البيت. 

جحا: جئت ألطمئن على مسماري!! فرحب 

الزيارة  لكن  وأطعمه.  وأجلسه،  الرجل،  به 

طالت، والرجل يعانى حرجًا من طول وجود 

جحا، لكنه فوجئ بما هو أشد؛ إذ خلع جحا 

جبته وفرشها على األرض وتهيأ للنوم، فلم 

يطق املشتري صبرًا، وسأله? ماذا تنوي أن 

تفعل يا جحا؟! فأجاب جحا بهدوء : سأنام 

في ظل مسماري!! وتكرر هذا كثيرًا.. وكان 

جحا يختار أوقات الطعام ليشارك الرجل 

في طعامه، فلم يستطع املشتري االستمرار 

بما  الدار  لجحا  وترك  الوضع،  هذا  على 

فيها وهرب!!

مسمار جحا
قصة مثل

؟

ال تقل مشاكل ومعاجم بل قل مشكالت ومعجمات 
ألنها من الرباعي. أشَكَل ُيشِكل فهو مشكل على وزن 

ُمفِعل، وألن ُمفِعل ال تجمع على َمَفاعل.

قلوال تقل :

ترسل االجابات على أرقام 
هواتف املجلة  والجائزة اشتراك 

في أي عام تم افتتاح جسر 
الجمهور ية في العاصمة بغداد؟

الفائز بجائزة العدد السابق
سالم كاظم لعيبي/ الديوانية

سؤال وجائزة
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للوصول  التقليدي  غير  التفكير  به  يقصد  مجازي  تعبير  الصندوق"..  خارج  "التفكير 

إنجازات  لتحقيق  املجتمعات  عليه  تعول  الذي  التفكير  وهو  تقليدية،  غير  نتائج  الى 

وعن  ونشأته،  املصطلح  خلفية  عن  )بحوشتي(  خالل  من  فهمت  هكذا  أو  مبهرة، 

، وكنت وأنا أقرأ 
ً
عالقة الصندوق بالتفكير، وملاذا صندوق وليس كرة أو أسطوانة مثال

أتحسس محيط رأسي.

  فالتفكير خارج الصندوق، كما تقول مناهج التنمية املستدامة، هو طريقك الى املجد 

والثراء والشهرة، ومع ذلك فإن غالبية املشاهير من املبدعني واملخترعني واألثرياء، 

من أمثال بيل غيتس وستيف جوبز وايلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، لم 

، وأطلقوا منذ 
ً
يفكروا خارج الصندوق على اإلطالق، ألنهم لم يعترفوا بوجوده أصال

خلفهم  يركضون  الصناديق  أصحاب  وتركوا  والفني  العلمي  لخيالهم  العنان  الصغر 

الهثني.. 

ورغم حداثة هذا املصطلح )ولد أواسط السبعينيات( فقد أصبح في ُصلب اإلدارة 

التعليم األساسي  الصندوق على  التفكير خارج  يعتمد تحصيل مهارات  إذ  الحديثة، 

والتعليم الذاتي املستمر ملواكبة املستجدات، والبيئة األسرية واالجتماعية والحوافز 

املادية واملعنوية التي يجب أن توفر للشباب الراغبني بتقليد زوكربيرغ وتمزيق شرنقة 

الصندوق.

السلوك  وجداول  التقليدية  اإلدارية  والضوابط  التعليمات  أن  قرأت  ما  طريف  ومن 

الوقت داخل  التي تحشر املوظف مع مرور  املرسومة سلفًا من عالوات وترقيات هي 

من  متراكمة  كخبرة  استمده  الذي  اآلمن  املبرمج  التفكير  على  فيدمن  الصندوق، 

الرغبة  لديه  تضعف  وهكذا  الصندوق،  داخل  االنحشار  في  سبقوه  الذين  املوظفني 

بأية محاولة للتفكير خارج الصندوق، ألن مثل هذا التفكير يحمل بطبيعته قدرًا من 

املخاطرة التي قد تؤثر... على موعد عالوته املقبلة!

 .. العالم  عن  وتصوراته  وخياله  تفكيره  الصندوق..  خارج  وتفكيره  يولد   
ً
مثال الطفل 

رسومه وشخابيطه ومسمياته لألشياء كلها خارج الصندوق، لذلك هو يفاجئنا بكلماته 

املتراكمة،  والتقاليد  العادات  صناديق  في  املحشورين  ونحن،  وآرائه،  وتصرفاته 

.. ولكن ما إن يكبروا حتى 
ً
نستأنس بهذه التصرفات البريئة ألطفالنا ما داموا أطفاال

نجهز لهم، بالتعاون مع الشارع واملدرسة، الصناديق التي تليق برؤوسهم الصغيرة! 

خضير الحميري
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بغداد.. حتى الفجر

ذكريات عراقية

جرحني الكالم، فأنا ال أسعى إلى أية دعوة، كما 

يعلم كل قريب مني، لكن كان حلمي أن أرى بغداد 

بني  الكاملة  القطيعة  تلك  بعد  فيها  وأصدقائي 

ني أراها ثانية.
ّ
النظامني، عل

لقد قلت في نفثة حنني شخصية: 

فكـــــم  ها          أعرفـُ  
ُ

العراقيات العيــــون  هذي 

ني مآقيها ْدمتـْ
َ
ني وأ

ْ
رمت

 تأخـذ مـن 
ُّ

ها     تظل ت سنني ٌوما ذابت حالوتـُ مرَّ

روحـــي وتعطيها 

 "
ُ

رابني
َّ

ها      وال "الد
ُ
العمر ُيطَوى وما غابت منازل

ط ُّ الذي فيها
َ

والش

ُّ أبحث  ه زمنًا       أظل  بغداُد قلبــي الــذي ضيعتـُ

عنــه ُ بني أهليــــها

واألرض       
ٌ

بــة ُمذهَّ حضـــــارات  العراق  أنا  

عطشى إلى خيري فأسقـيها

والنخل  ركعا       مـــا  والنـــهران   ِ السحر   
ُ

وبابل

يشمخ في أعلـــى أعاليها

 عمــــري َ 
َّ

ما زلت أحِسب أيامي على َمَهل ٍ      كأن

 مـن ثوانيها
ٌ

بعــض

جسوُر  ويا  ِردًا     
َ

غ طائرًا  ني 
ْ
خذ الخير   َ ِدجلة  يا 

ِصِليني، قد كفى ِتيها

 ..!
ُ

ـه ٌ        أنا البعيد داَر الســـــالم سالمًا! إننـي َولـِ

أحقــــًا؟ إنني فيــها!

عاد الوفد الكبير، ورحت أمللم عنهم روائح بغداد 

كلها،  الدنيا  مصائب  تحت   
ّ

تئن التي  الجميلة 

تي بصمت. وكتمت ُغصَّ

لألدباء  العام  لالتحاد  اجتماع  عقد  بعام  بعدها 

بيتي  في  كنت  وبينما  دمشق،  في  العرب  والكتاب 

بال عمل ثالث سنوات بعد عودتي من اليمن، وإذا 

السنة،  تلك  نهاية  في  الوقت  كان  ُيطَرق،  بالباب 

عاٍل  بصوت  وإذا  الوجوه،  د  يجمِّ القارس  والبرد 

لصديق سوري يتعالى قبل أن أفتح الباب:

"عندك ضيوف من اليمن!"

 : ضيفيَّ عانقت  حني  جميلة  مفاجأة  كانت 

إسماعيل الوريث وسلطان الصريمي، وبعد جلسة 

في  الغداء  إلى  أرافقهم  أن  الجميع  أصرَّ   
ْ

ُطل
َ

ت لم 

أحد املطاعم لنلتحق بباقي الوفود.

بشكل  أعرفهم  من  على  وسلمت  املطعم،  دخلت 

بشكل  عرفته  عراقي  بأديب  وفوجئت  خاص، 

العراقي؟،  الوفد  مع  حضرتك  له:  فقلت  عابر، 

لكنه فاجأني بقوله: 

"أنا رئيس االتحاد"، 

وراح يكيل املديح لي، فقلت له:

عشرات  دعوتم  ملا  تقول  كما  برأيكم  كنت  "لو 

األدباء السوريني ولم تتجرأوا على دعوتي."

له  علم  ال  أنه  عى  وادَّ ر،  يبرِّ بماذا  الرجل  حار 

بمجريات الدعوة! ولم نلتِق بعدها.

 2010 عام  ففي  بغداد،  في  الحال  انقلبت  ثم 

العراقية  الثقافة  وزارة  من  إليَّ  الدعوة  وجهت 

وكانت  البصرة،  في  السابع  املربد  في  للمشاركة 

واالغتياالت  واملفخخات  مضطربة،  وقتها  األمور 

من  أحد  يذهب  ولم  خاصة،  بغداد  في  يومية 

شاعر  العرب  ومن  غيري،  السوريني  املدعوين 

مغربي، وقلت في نفسي وملن المني على املخاطرة 

في الذهاب: "

في  ألموت  ذاهب  أنا  يكون،  ما  وليكن  بأس  ال 

بغداد."

وأصابتني  الطائرة،  في  الوحيد  السوري  كنت 

بي  حلقت  عندما  الشجن  من  توصف  ال  حالة 

طائرة )أجنحة الشام( فوق بغداد التي غابت عن 

عيني منذ 1982، هبطت الطائرة وقلبي معًا.

السيارة  راحت  عندما  دموعي  سالت  أستطع،  لم 

تدخل بي بغداد بالسائق واملرافق، التفت السائق 

نحوي وقال:

"خاف تكون موجوع أستاذ. بيك شي؟"

ما  سنة   28 صارلي  بغداد،  بيَّ  ال...بس  له:  قلت 

شايفها.

عن  بسرعة  لهما  وحكيت  لهما،  مفاجأة  كانت 

ذلك، واندهشا، أشرت إلى مباٍن لم تعد موجودة 

من  أكثر  وبينهما  بيني  شابني  كانا  يعرفاها،  فلم 

28 سنة من عمر بغداد.

وظللت  جلست،  جفن،  لي  يغمض  لم  الليلة  تلك 

بخدماته  منصور  امليليا  فندق  شرفة  من  أنظر 

املتهالكة إلى بغداد حتى الفجر.
بيان الصفدي

كم كان مؤملًا لي أن يدعى 

نحو ثالثني أديبًا سوريًا إلى 

بغداد، بعد قطيعة تامة، ولم 

أكن من بينهم! كان ذلك عام 

1998 ربما، عندما حصلت 

محبة مفاجئة بني النظامني 

العراقي والسوري، بعد عداوة 

ال مثيل لها، قال لي شاعر 

مدعو لم يمِض على انتسابه 

الى اتحاد الكتاب في سورية 

شهران، وهو من أصدقائي: 

املفروض أن تكون املدعو 

األول، فقد عشَت خمس 

سنوات في بغداد، وعملت في 

مكان إعالمي مرموق.
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