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النقل: العراق أخذ حصته من رحالت 
الداخلية تبعد أكثر من 6900 مونديال قطر 

مخالف لشروط اإلقامة

الشركات الصينية تباشر بناء المدارس 
في عموم العراق

مجلة الشبكة

مجلة الشبكة بغداد / علي غني 

بغداد ـ طه حسين مجلة الشبكة

أن  "سومو"  النفط  تسويق  شركة  أكدت 

النفط  من  املوكدة  العراق  احتياطيات 

ما  برميل،  مليار   148 الـ  تتجاوز  الخام 

يؤهل العراق ألن يكون الخامس عامليًا.

النفط  تسويق  لشركة  العام  املدير  وقال 

الشبكة"  "مجلة  لـ  الياسري  عالء  "سومو" 

إن "احتياطيات العراق من النفط الخام 

نسبته  ما  وتشكل  عامليًا  الخامسة  تعتبر 

)8.7%( من االحتياطيات العاملية ونسبة 

17% من احتياطيات الشرق األوسط."

وأضاف: "تبلغ احتياطيات النفط املؤكدة 

اإلحصائي  التقرير  حسب  العراق،  في 

للنفط  املصدرة  العربية  األقطار  ملنظمة 

 ،)2020-2016( لألعوام  )أوابك( 

وبحسب  برميل،  مليار   )148.4(

بلغت   2021 لعام  أوبك  منظمة  تقديرات 

)145.019( مليار برميل."

هذه  على  "وبناًء  الياسري:  وأوضح 

من  املؤكدة  االحتياطيات  فإن  البيانات، 

يقارب  ملا  العراق  ستكفي  الخام  النفط 

–افتراضًا-  احتسبنا  إذا  سنة   )80( الـ 

برميل  ماليني   5 العراق  إنتاج  معدل  أن 

احتساب  دون  من  هذا  وطبعًا  يوميًا، 

االحتياطيات غير املؤكدة."

عن  الداخلية  وزارة  كشفت 

ستة  من  أكثر  وترحيل  إبعاد 

وأجنبي  عربي  وتسعمئة  آالف 

او  إقامتهم  مدة  النتهاء 

في  اإلقامة  شروط  ملخالفتهم 

البالد.

في  اإلقامة  شؤون  مديرية  مدير  وقال 

لـ  الغراوي  قصي  العميد  الداخلية  وزارة 

خالل  ومن  "املديرية،  إن  الشبكة"  "مجلة 

لجان املتابعة التابعة لها، تمكنت من إلقاء 

اإلقامة  لشروط  املخالفني  على  القبض 

الى  مشيرًا  البالد."  خارج  الى  وترحيلهم 

العام  بداية  منذ  املبعدين  يمثل  "العدد  أن 

الحالي ولغاية الخامس عشر من شهر آب 

املاضي."

بالتعاون  "املديرية،  أن  الغراوي  أضاف 

األخرى،  األمنية  األجهزة  مع  والتنسيق 

الدوريات  خالل  من  يومي  وبشكل  تعمل 

املقيمني  ملف  متابعة  على  لها،  التابعة 

اإلقامة  لشروط  منهم  املخالفني  وضبط  

فرضت  "املديرية  أن  مبينًا  البالد."  في 

الشركات  أصحاب  على  مالية  غرامات 

التجارية  واملحال  األهلية  واملعامل 

على  تعمل  التي  والكافيهات،  واملطاعم 

من  واألجنبية  العربية  العمالة  تشغيل 

لعام   76 املرقم  اإلقامة  لقانون  املخالفني 

".2017

كافة  املواطنني  اإلقامة  شؤون  مدير  ودعا 

األمنية  األجهزة  مع  التعاون  ضرورة  الى 

هذه  مثل  وجود  عن  اإلخبار  خالل  من 

الحاالت من املخالفني، العرب واألجانب، 

البالد  في  إقامتهم  فترة  انتهت  ممن  أو 

مساءلة  ألية  تجنبًا  إبعادهم  لضرورة 

قانونية، خدمة للصالح العام.

التي  األخبار  جميع  النقل  وزارة  نفت 

التي  اإلعالم،  وسائل  بعض  تناقلتها 

 1000 ملرور  العراق  خسارة  عن  تحدثت 

انطالق  مع  أجوائه  عبر  جوية  رحلة 

مونديال قطر 2022 .

وقال مدير العالقات واإلعالم في الوزارة 

"مجلة  لـ  تصريح  في  الخفاجي  حسني 

من  حصته  سيأخذ  )العراق  إن  الشبكة" 

األخرى  الدول  ببقية  أسوة  الرحالت  هذه 

كإيران  الرحالت،  مسار  ضمن  الواقعة 

والسعودية وغيرها، ألن العراق يمثل الخط 

الرابط والواصل بني املنطقة وأوروبا." 

بالشركة  ممثلة  "الوزارة،  أن  وأضاف 

تعمل  العراقية،  الجوية  للخطوط  العامة 

بالشكل  الجوية  الرحالت  ملف  إدارة  على 

ال  وأن  البالد،  على  بالفائدة  يعود  الذي 

اللجنة  مع  التفاوض  في  لفشلها  صحة 

مونديال  رحالت  ملف  إدارة  على  املشرفة 

قطر 2022."

وطالب الخفاجي وسائل اإلعالم بضرورة 

األخبار  نقل  في  والحذر  الدقة  "توخي 

والعمل على أخذ املعلومات الصحيحة من 

مصادرها الحقيقية."

العباسية املقدسة وحدة  الروضة  استحدثت 

العّباس  شخصية  عن  موسوعة  بتأليف  تعنى 

بن علي بن أبي طالب )عليهما السالم(.

الصافي،  الرضا  عبد  محمود  الشيخ  وذكر 

في  والدراسات  التأليف  وحدة  مسؤول 

العتبة العباسية املقدسة، في تصريح خاص 

تعنى  التي  "الوحدة  أن  لشبكة"  "مجلة  لـ 

بن  علي  بن  العباس  شخصية  عن  باملوسوعة 

عملها  يتوزع  السالم(  )عليهما  طالب  أبي 

بني ثالثة أقسام: األول )القسم التاريخي(، 

عن  التاريخية  بالدراسات  يهتم  الذي 

وسيرته،  السالم(  )عليه  العباس  شخصية 

بما  وصدرت  الشريف،  مرقده  عن  وكذلك 

القسم  أما  عدة.  كتب  القسم  هذا  يخص 

يعنى  الذي  األدبي(  )القسم  فهو  الثاني 

بجمع كل ما قيل في حق أبي الفضل العباس 

)عليه السالم( من الشعر العربي الفصيح، 

وصدرت عنه حتى اآلن خمسة أجزاء بعنوان: 

)أبو الفضل العباس في الشعر العربي(. 

الببليوغرافي(،  )القسم  الثالث  القسم  أما 

الببليوغرافّية  القوائم  بصناعة  يهتم  فإنه 

بشخص  الخاصة  الداللية  افات 
ّ

والكش

كتاب  عنه  وصدر  السالم(،  )عليه  العباس 

)معجم ما ألف عن أبي الفضل العباس عليه 

الوحدة  تأليف  من  العربية(،  باللغة  السالم 

بها،  تتكفل  أخرى  أعمال  وللوحدة  نفسها. 

في  يؤلفون  ممن  الشخصيات  مع  كالتواصل 

واالتفاق  السالم،  عليه  العباس  شخصية 

االشتراك  كذلك  نشرها،  أجل  من  معهم 

التي  البحثية  الدولية والجلسات  في املحافل 

العتبة  تعقدها  التي  أو  العتبة،  فيها  تشترك 

بنفسها."

"سومو": احتياطيات النفط العراقي 
تتجاوز الـ 148 مليار برميل

موسوعة عن شخصية العباس بن علي 
بن أبي طالب )عليهما السالم ( 

باشرت الشركات الصينية بناء املدارس في عموم العراق وفق أحدث النماذج 

الهندسية التي تولى الجانب العراقي تصميمها.

في  الكالبي،  قيس  الدكتور  الثانية،  الكرخ  بغداد  لتربية  العام  املدير  وقال 

مدرسة،  ألف  بناء  تتضمن  األولى  "الدفعة  إن  شبكة"  "مجلة  لـ  خاص  تصريح 

تعقبها دفعات لبناء ثالثة آالف مدرسة." 

املدارس  من  األولى  الوجبة  تسليم  سيشهد  املقبل  "العام  أن  الكالبي  وأضاف 

بشكل كامل الى الوزارة، التي يبلغ عديدها ألف مدرسة." 

 )62( على  ستحصل  الثانية  الكرخ  لتربية  العامة  "املديرية  أن  الى  وأشار 

مدرسة، وتعد األكبر من بني املديريات العامة التربية في بغداد، وذلك نتيجة 

الجهود الكبيرة التي بذلناها مع إدارة املشروع في األمانة العامة ملجلس الوزراء 

من خالل تهيئة األراضي وإزالة املتجاوزين وتسوير القطع، كما أن أول نموذج 

الكرخ  لتربية  العامة  املديرية  في  بناؤه  جرى  قد  املدارس  لهذه  التصاميم  من 

الثانية." 

د بأحدث الوسائل التربوية التي سوف تؤدي الى  مضيفًا أن "هذه املدارس ستزوَّ

قفزة نوعية بالعملية التربوية في العراق." 

لمخالفتهم شروط اإلقامة في البالد

د. قيس الكالبيد. قيس الكالبي



القروض الصينية تفتح أبواب 
النظام العالمي الجديد

الحاد  التراجع  وعند  أنها  إذ  الخارج، 

تتمكن  لم  املصدرين  هذين  عوائد  في 

الخزانة  لخلو  وذلك  النفط،  شراء  من 

نقدية.  احتياطيات  أية  من  العامة 

حدتها  كانت  وإن  أخرى،  أمثلة  وهناك 

سارعت  أخرى  بلدان  لها  تعرضت  أقل، 

النقد  صندوق  من  عاجل  تمويل  بطلب 

الدولي  الصندوق  وافق  وقد  الدولي، 

طلبات  في  وتأخر  منها،  البعض  على 

تتعلق  مطالب  قائمة  قدم  لكنه  أخرى، 

الخلل  لعالج  ضرورية  رآها  بإصالحات 

رأسها  وعلى  املدفوعات،  ميزان  في 

بما  الحكومي،  اإلنفاق  خفض  دائمًا 

الهيكل  في  املوظفني  عدد  تقليص  فيه 

اململوكة  املشروعات  وبيع  اإلداري، 

وعلى  للسلع  الدعم  وإلغاء  للدولة، 

أخرى  مطالب  وهناك  الطاقة،  رأسها 

تمس  الصندوق  شروط  تتضمنها  قد 

منها  املقترضة،  الدول  سياسات  جوهر 

أو  اإلنسان،  حقوق  تسميه  بما  يتعلق  ما 

بيئة االستثمار، بما يجعل صندوق النقد 

الدولي موجهًا، أو على األقل مؤثرًا، على 

خيارات وتوجهات الدول املقترضة.

وإذا كانت هذه غايات الصندوق الدولي 

املتحدة  الواليات  فيه  تتحكم  الذي 

فما  واآلسيويون،  األوروبيون  وحلفاؤها 

إقراض  نحو  الصيني  التوجه  غاية  هي 

الدول املتعثرة، التي تعاني أزمات مالية 

في موازناتها العامة؟

هناك دوافع صينية عدة، أهمها أن لديها 

فوائض مالية ضخمة، إذ أنها صاحبة 

في  التجاري  بامليزان  عوائد  أكبر 

الفائض  أكبرها  العالم، 

مع  تجارتها  من 

ت  يا ال لو ا

التجاري  الشريك  وأوروبا، فهي  املتحدة 

بمئات  فائضًا  وتحقق  منهما،  لكل  األول 

ضفتي  على  الجانبني  كال  مع  املليارات 

التجاري  الفائض  سجل  فقد  األطلسي، 

العام  من  شباط  شهر  في  الصيني 

بزيادة  دوالر،  مليار   115,9 املاضي 

املتوقع.  عن  دوالر  مليار   16 تتجاوز 

أن  الصيني  الشعب  بنك  بيانات  وتشير 

الصني  في  األجنبي  النقد  احتياطيات 

املاضي  العام  من  األخير  الربع  خالل 

بلغت 3 ترليونات و218 

توسعت الصني في تمويل 
ميزان املدفوعات للدول 
املتعثرة، وهو توجه جديد 
للبنوك الصينية التي 
كانت تمنح القروض 
للمشروعات، فما هي دوافع 
الصني إلى هذا التوجه؟ 
وهل يستمر ذلك طويال 
أم أنه حالة طارئة؟ وما 
هي تبعات هذا التوجه 
على البلدان التي تتعرض 
ألزمات مالية؟

البنوك  تمدها  التي  البلدان  قائمة  إن 

حل  تستهدف  بقروض  الصينية 

ميزان  في  الخلل  عن  الناجمة  األزمات 

لتضم  سريع  بشكل  اتسعت  املدفوعات، 

وأميركا  وإفريقيا  آسيا  قارات  في   
ً
دوال

العاملية  األزمة  بعد  السيما  الجنوبية، 

وما  كورونا  جائحة  تفشي  سببها  التي 

في  وشلل  إغالق  حاالت  من  واكبها 

رأسها  على  عدة،  اقتصادية  قطاعات 

وصناعية  خدمية  وقطاعات  السياحة 

التوريد.  سالسل  في  بالخلل  تأثرت 

عانى،  من  أكثر  النامية  البلدان  وكانت 

وانخفاض  االقتصادية،  بناها  لهشاشة 

أكثر  يجعلها  ما  النقدية،  احتياطياتها 

هو  األمثلة  وأبرز  عنيفة،  لهزات  عرضة 

ما حدث في سريالنكا التي كانت تعتمد 

السياحة  قطاع  على  كبير-  حد  -إلى 

إلى  العمالة  وسفر 

مصطفى السعيد
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احتياطيات  أكبر  وهي  دوالر،  مليار 

للنقد األجنبي في العالم. كما أن الصني 

الخزانة  لسندات  املشترين  أكبر  هي 

األميركية وغيرها من دول أوروبا، وتحتل 

األولى  األربعة  املراكز  الصينية  البنوك 

الصناعي  )البنك  يحتل  إذ  العالم،  في 

عامليًا  األول  املركز  الصيني(  والتجاري 

دوالر،  ترليون   4,2 بقيمة  أصول  بحجم 

أكبر  ثاني  الصيني(  التعمير  يليه )بنك 

بنك في العالم بحجم أصول بقيمة 3.3 

الزراعي  )البنك  ثم  دوالر،  تريليون 

 3.2 يبلغ  أصول  بحجم  الصيني( 

تشاينا(  أوف  )بنك  ثم  دوالر،  تريليون 

بأصول تزيد على ثالثة ترليونات دوالر، 

كما أن هناك بنوكًا صينية أخرى لديها 

أصول ضخمة.

املالية  الفوائض  أن  يتضح  هنا  من   

الصينية الضخمة فاقت الهدف الرئيس 

أزمات  أية  على  التغلب  في  املتمثل 

توجه  أن  بمقدورها  وأصبح  طارئة، 

تلك الفوائض نحو بلدان أخرى، وكانت 

املالية  الفوائض  لتلك  الرئيسة  الوجهة 

وشراء  األميركية  السندات  إلى  تتجه 

البورصات  في  األسهم 

 ، ملية لعا ا

التي  األوكرانية،  الروسية  الحرب  لكن 

روسيا  على  عقوبات  فرض  أعقبها 

الواليات  في  الروسية  األصول  وتجميد 

آسيا  في  والحلفاء  وأوروبا  املتحدة 

وجهة  تراجع  الصني  جعلت  وأستراليا، 

تفجر  املخاوف  تلك  من  وزاد  أموالها، 

على  الصني  وكأن  تايوان،  حول  األزمة 

حافة أزمة مماثلة ملا حدث مع روسيا.

إلى  بحاجة  أنها  الصني  وجدت  لذا 

في  العامليني  الشركاء  من  شبكة 

سواء  العالم،  قارات  كل 

إقامة  في  تطمح  ألنها 

منظومة مالية وتجارية 

قدرة  عن  بعيدة 

املتحدة  الواليات 

التدخل  على 

رغبة  أو  فيها، 

تنويع  في 

عبر  شراكاتها 

الحزام  )مبادرة  كانت  التي  العالم، 

ولهذا  مشاريعها،  أهم  أحد  والطريق( 

فوائضها  من  مهمًا  جزءًا  توجه  أن  رأت 

تعاني  التي  الدول  أزمات  لحل  املالية 

 
ً
أوال ألنها  موازناتها،  في  اختالالت  من 

بالواليات  الدول  تلك  ارتباط  ستفك 

على  تسيطر  التي  وأوروبا  املتحدة 

مقدمتها  وفي  الدولية  املالية  املؤسسات 

أنها  وثانيا  الدولي،  النقد  صندوق 

أمنًا  األكثر  املنقذ  بأنها  نفسها  ستقدم 

شؤون  في   
ً
تدخال واألقل  قدرة،  وأكثر 

ستحقق  أنها  الى  باإلضافة  الدول،  تلك 

عالقاتها  وتعزز  اقتصادية،  مكاسب 

تكون  وبذلك  البلدان،  تلك  مع  التجارية 

وسياسة  اقتصادية  مكاسب  حققت  قد 

أنها  أثبتت  وقد  واحد،  وقت  في  عديدة 

االقتصادية  القوة  تصبح  بأن  جديرة 

البديلة واآلمنة، وأن نظامًا عامليًا جديدًا 

قد بزغ.
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لم أصادف في حياتي 
رجاًل يجمع من الغرائب 
وغرابة الشخصية مثل 

) أبو األخبار( ، وهذه 
ليست كنيته، بل التي 
أطلقها أحد رواد املقهى 

عليه، أما كنيته الحقيقية 
فلم نتوصل الى معرفتها، 

وهذه القضية تسبقها 
قضية أكبر، فالجميع 

يجهل اسمه، والرجل لم 
يفصح عن اسمه وكنيته، 
ورواد املقهى تحّرجوا من 

سؤاله!!

نــــواعــــم

حسن العاني

عدم التوصل الى معرفة هاتني القضيتني هما أبسط شيء في 

مرة  ألول  الشعبي  مقهانا  الرجل  دخل  فقد  شخصيته،  غرابة 

قبل أكثر من عام... ألقى التحية واتخذ له مكانًا مجاورًا ملنضدة 

تها الورق )كونكان(، كان متفرجًا من غير أن يحشر 
ّ
تلعب شل

كانت  مالحظة  أبدى  الثاني  اليوم  في  لكنه  يتطفل،  او  نفسه 

اليوم  وفي  الالعبني.  أبهرت  بحيث  والصواب  الدقة  في  غاية 

اإلعجاب  من  رصيده  رفعت  التي  مالحظاته  اتسعت  الثالث 

به الى أقصى درجة، وفي اليوم الرابع غير مكانه وجلس الى 

جانب مجموعة تلعب الدومينو، وسرعان ما حظي بإعجابهم 

للسبب نفسه، وتكرر املوقف مع العبي النرد، وفي أقل من شهر 

صار صديقًا للجميع!!

ليشاركهم  بإلحاح  يدعونه  األلعاب  تباين  على  الالعبون  كان 

هنا  مالحظاته  ويبدي  يجالسهم  ولكنه  يعتذر،  وهو   اللعب 

الحكم  او  الخبير  صفة  منحه  الى  بهم  األمر  وانتهى  وهناك، 

واسع  إنسانًا  فيه  وجدوا  أن  بعد  السيما  اليه،  يرجعون  الذي 

كان  األيام  مرور  وبرغم  التواضع...  شديد  واالطالع،  الثقافة 

يرفض أن يدفع أحد ثمن مشروباته الساخنة او الغازية!!

أنه بني الحني  التي أحبوها،  قمة اإلبهار في غرابة شخصيته 

عليه،  يطلعوا  او  به  يسمعوا  لم  خبرًا  لهم  ينقل  اآلخر  والحني 

وكان يقسم بشرف زوجه وبناته أن ما أخبرهم به صحيح مئة 

أيام حتى يظهر أن خبره مضبوط،  باملئة... وما هي إال بضعة 

ووسائل اإلعالم تتناقله!!

العراقي  الشعب  تمثل  الوجهاء  من  مجموعة  أن  أخباره  آخر 

شكلت وفدًا من شتى شرائح املجتمع وطلبت مقابلة الحكومة 

التي  والنفسية  والصحية  املادية  األضرار  عن  معها  للتداول 

التي  الترابية  والعواصف  الغبار  نتيجة  العراقيون  لها  تعرض 

ضربت مناطق العراق جميعها، وملعرفة السبب الحقيقي وراء 

عدم تعرض املنطقة الخضراء الى ذرة تراب واحدة.. وأقسم 

إال  أمامنا  يكن  ولم  املعلومة،  هذه  على  وبناته  زوجته  بشرف 

أن  اكتشافنا  من  الرغم  على  الحكومة  رد  وننتظر  نصدق،  أن 

الرجل غير متزوج!!

أبو األخبار 



املعامل  من  عدد  شركة  كل  ويتبع 

كبيرمن  عدد  يديرها  املتخصصة 

أن  غير  واملهندسني،  والفنيني  العمال 

هذه الشركات تشهد تطورًا بطيئًا قياسًا 

باألرباح التي تحققها والنجاحات التي 

الذي  املنتج  أن  إذ  مسيرتها،  واكبت 

تحقق قبل األلفية الثالثة هو ذاته الذي 

سنة،   20 من  أكثر  بعد  إنتاجه  يجري 

التي  املنتجات  بعض  نستثني  طبعًا 

تواكب التطورات الجارية في املنتجات 

العاملية املشابهة.

سلع عالية الجودة

هذا  في  املتخصصني  غالبية  يشير 

العراقية  الصناعة  أن  الى  املجال 

املحلية،  السوق  حاجة  لسد  تأسست 

سنوات  خالل  ازدهرت  وأنها 

تسعينيات  في  البالد  الحصارعلى 

تقليل  في  أسهم  ما  املاضي،  القرن 

السنوات  في  العراق  استيرادات 

بعد   جرى  الذي  التغيير  أعقبت  التي 

السنوات  تلك  أسهمت  إذ   ..2003

بجودة  سلع  بإنتاج  العراق  نجاح  في 

مع  بسيطة  تقنيات  باستخدام  عالية، 

الى  يشير  ما  مهرة،  ومهندسني  عمال 

إمكانيته في إنتاج سلع جديدة وتحديث 

السلع املنتجة سابقًا.

قطاع  في  للسلع  املنزلي  االنتاج  إن 

األطعمة يتطلب تشجيعًا من الحكومة، 

صحية،  لرقابة  إخضاعه  الى  إضافة 

األجهزة  قبل  من  دوري  تفتيش  مع 

اإلنتاج  زيادة  في  ليسهم  املتخصصة 

االقتصاد  دعم  جانب  الى  املحلي 

في  الوضع  عليه  كان  وكما  الوطني، 

جمهورية الصني الشعبية في ستينيات 

عندما  املاضي،  القرن  وسبعينيات 

شجعت الحكومة الصينية العوائل على 

ربات  من  باالستفادة  البيتي  اإلنتاج 

كل  إنجاز  خالل  من  واألوالد  البيوت 

بسيطًا  جزءًا  العملية  في  مشارك  بيت 

قبل  السلعة  فإن  وهكذا  اإلنتاج،  من 

تصنيعها بشكل متكامل كانت تمر على 

املصنع  الى  لتنتهي  البيوت  عشرات 

الذي يجهزها للبيع، األمر الذي يسهم 

لربات  بسيطة  أجور  تحقيق  في  أيضا 

البيوت املشاركات في العملية اإلنتاجية.

االكتفاء الذاتي

االجتماعية  الطبيعة  وتختلف 

في  هي  عما  الصني  في  والسياسية 

منشآت  يمتلك  العراق  أن  إذ  العراق، 

في  منتشرة  كبيرة  عديدة  صناعية 

قلتها  رغم  وأنها  املحافظات،  غالبية 

أن  إال  الذاتي،  االكتفاء  تحقيقها  وعدم 

منتجاتها خاضعة الى أجهزة التقييس 

منافسة  سلعًا  يجعلها  ما  والسيطرة، 

الشحة  أن  غير  األجنبية،  لنظيرتها 

املالية تقف عائقًا أمام تطوير املنتجات 

جديدة  إنتاجية  خطوط  واستحداث 

أخرى. 

املحلي  الصناعي  القطاع  تطور  إن 

وفي  الوطني،  االقتصاد  نمو  في  يسهم 

الى  باإلضافة  البطالة،  حجم  تقليص 

األرباح،  وتحقيق  األموال  رؤوس  تدوير 

أصحاب  بني  حقيقية  منافسة  خلق  مع 

أفضل  سلع  إنتاج  في  األموال  رؤوس 

تسد احتياجات املستهلك.

عدة،  أسس  على  الصناعات  وتبنى 

أهمها: رأس املال، وتوفر األسواق واملواد 

األولية واأليدي العاملة، فإذا كان رأس 

العراق،  في  متوفرًا  املال 

الحكومي  القطاع  في  سواء 

العراقية  والسوق  الخاص،  او 

 
ً
بدال املحلية  للسلع  متعطشة 

من استيرادها ، فسوف يتنوع 

باملحاصيل  الزراعي  اإلنتاج 

أولية  مواّد  تعد  التي  املختلفة 

الى  باإلضافة  للصناعات، 

األخرى  الطبيعية  الثروات 

يمكن  ما  األرض،  باطن  في 

العراق من بناء معامل مختلفة 

متعددة،  منتجات  لصناعة 

تواجهها  التي  املعضلة  لكن 

أن  هي  العراقية  الصناعة 

املنتجات املستوردة أقل سعرًا 

بسبب  املحلية  املنتجات  من 

في  العاملة  األيدي  رخص 

اإلنتاج  طرق  واتباعها  األولى 

الحديثة.

في  الواردين  السببني  إن 

األسباب  أهم  من  هما  أعاله 

وتحديث  تطوير  تعرقل  التي 

يتطلب  الذي  األمر  الوطنية،  الصناعة 

الحلول  تضع  أن  الصناعة  وزارة  من 

واملضي  املعرقالت  لتجاوز  الناجعة 

في  جديدة  معامل  إنشاء  نحو  قدمًا 

والغذائية  البتروكمياويات  قطاعات 

الصوفي  والنسيج  القطني  والنسيج 

الصلبة  واملواد  اإلنشائية  واملواد 

والصناعات  والورق  واألخشاب 

واألسمدة..  والزجاجية  اإللكترونية 

في  املنشود  التوازن  لتحقيق  وغيرها، 

واالعتماد  االستيراد  وتقليل  االقتصاد 

على املنتجات الوطنية في االستهالك، 

بما يخدم التنمية االقتصادية في البالد 

مع  التطور  أمام  واسعة  األبواب  ويفتح 

األيدي  لتشغيل  جديدة  مساحات  خلق 

العاملة وخفض معدالت البطالة.   

مجلة الشبكة

حققت تركيا في صادرات سلعها الى العراق خالل الربع األول من العام الحالي 
مليارين و446 مليونًا و554 ألف دوالر، برغم امتالك العراق ألكثر من 75 
شركة إنتاجية تابعة الى وزارة الصناعة واملعادن، عدا الشركات اإلنتاجية 

التابعة الى القطاع الخاص، حيث تتوزع هذه الشركات بني تصنيع املواد 
الغذائية والنسيجية واإلنشائية والقطنية والصوفية والجلدية و.....الخ .

تشجيع الصناعات المحلية يسهم
 في النمو االقتصادي
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد



الدولية  الخريطة  في  العراق  موقع  إن 

قاعدته  لتوسيع  له  جديدة  نافذة  سيفتح 

االقتصادي  التنوع  وتحقيق  االقتصادية، 

الفرصة  هذه  استغالل  خالل  من  فيه 

الربط  والسيما  النقل  بطرق  واالهتمام 

والبحر  الكبير  الفاو  ميناء  بني  السككي 

 
ً
املتوسط عن طريق سوريا او تركيا وصوال

الى أوروبا.

الحزام والطريق

قبل سبع سنوات )عام 2015( أكد وزير 

الخارجية الصيني )وانغ يي( أن املبادرة 

باسم  عرفت  والتي  بالده  أطلقتها  التي 

تتضمن  والطريق(  الحزام  )ستراتيجية 

الدول  ربط  منها  مشروع،  ألف  نحو 

األوروآسيوية، التي تبلغ نحو سبعني دولة 

مطلة على هذا الخط، وفي مقدمتها دول 

الطريق،  بها  يمر  التي  األوسط  الشرق 

والحديدية  البرية  الطرق  من  بشبكة 

األنابيب  عن   
ً
فضال الطيران،  وخطوط 

وشبكات اإلنترنت، وهو ما يهيئ الظروف 

الالزمة للتنمية االقتصادية.

هذا  من  يستفيد  أن  للعراق  وينبغي 

الربط  ومنع  متكامل،  بشكل  الطريق 

ألنه  الجوار  دول  بعض  مع  السككي 

العراقية،  املوانئ  وفاعلية  بعمل  سيضر 

أكثر  خدمات  بتقديم  التفكير  يتطلب  ما 

الى  إضافة  زهيدة،  وبأسعار  فاعلية 

السفن  من  كبير  لعدد  تتسع  أرصفة  بناء 

ووضعها  مناقلتها  سهولة  مع  والحاويات 

لتتوجه  الحديدية  السكك  قطارات  في 

سيكون  وبذلك  األخير،  هدفها  نحو 

والى  من  التجارية  للسفن  قبلة  العراق 

النقل  كلفة  عاملي  من  لالستفادة  أوروبا 

الشحنات  وصول  وسرعة  نسبيًا  القليلة 

عبر العراق.

اختصار الوقت

استخدام  أن  الى  املراقبون  ويشير 

الشحنات التجارية عن طريق ميناء الفاو 

بطرق  مقارنة  الوقت  من  كثيرًا  يختصر 

النقل األخرى، فالشحنة املقبلة من الهند 

الفاو تصل الى إيطاليا بفارق  عبر ميناء 

أقل  وبكلفة  أيام،   10 الـ  على  يزيد  زمني 

عبرمضيق  املارة  الشحنة  بنفس  مقارنه 

الى   
ً
وصوال السويس  وقناة  املندب  باب 

ميناء  طريق  فإن  لذا  إيطاليا،  موانئ 

الدولية  التجارة  خطوط  سيجذب  الفاو 

والتكلفة  الوقت  عاملي  من  لالستفادة 

األقل لتحقيق أرباح إضافية للتجار.

منذ  تستعد  أن  النقل  وزارة  على  فإن  لذا 

الكبير،  الفاو  ميناء  افتتاح  وقبل  اآلن، 

ضمن  الرابطة  الطرق  وتأهيل  الفتتاح 

إنشاء  مع  التجارية،  الشحنات  سير  خط 

ومناطق  وخدمات  صناعية  مناطق 

قرب  مقبولة  مسافات  ضمن  ترفيهية 

التجارية  البيئة  يحسن  سوف  ما  املدن، 

التنمية  في  ويسهم  املناطق  تلك  في 

االقتصادية املحلية، باإلضافة الى تأهيل 

ثقل  لتتحمل  الحديد  السكك  خطوط 

من  ستنقلها  التي  التجارية  الحاويات 

والى أوروبا.    

ربط سككي

كلفة  أقل  الحديدية  السكك  خطوط  تعد 

لنقل الشحنات التجارية من نظيرتها عبر 

املركبات الكبيرة وكذلك عبر الطائرات، 

لنجاح  األساسية  الضمانات  من  فإن  لذا 

ميناء الفاو الكبير ربطة سككيًا مع تركيا 

 الى أوروبا او روسيا، ومنع أي ربط 
ً
وصوال

إيران  الجنوبي:  الجوار  دول  مع  سككي 

سيضر  ذلك  ألن  والسعودية،  والكويت 

دول  موانئ  عمل  وينعش  امليناء  بعمل 

الجوار على حساب ميناء الفاو. 

ويرى خبراء االقتصاد أن الربط السككي 

سلبيتان:  خاصيتان  له  الجوار  دول  مع 

من  تبقى  ما  على  سيقضي  أنه  أوالهما 

دول  ألن  والزراعة،  الوطنية  الصناعة 

ال  جدًا  منخفضة  بتكاليف  تنتج  الجوار 

والزراعي  الصناعي  القطاع  يستطيع 

كما  التكاليف،  بهذه  ينتج  أن  العراقي 

الفاو  ميناء  مشروع  على  سيقضي  أنه 

ما  الفائدة،  عديم  سيصبح  ألنه  الكبير 

الفاو  ميناء  يبني  أن  العراق  من  يتطلب 

كميناء تجاري يوازي ميناء جبل علي في 

اإلمارات لتحقيق إيرادات كبيرة.

ثروة غير ناضبة

ورغم وفرة النفط في العراق، إال أن هذه 

انخفاض  او  النضوب  نحو  تتجه  الثروة 

نحو  العالم  لتوجه  نظرًا  عليها  الطلب 

الطاقة الرخيصة التي ال تنتج ضررًا على 

البيئة، بمعنى أن العراق الذي يعتمد في 

خالل  يتعرض  قد  النفط  على  اقتصاده 

جراء  من  كبيرة  أزمة  الى  املقبل  العقد 

هذا  وعلى  النفط.  على  الطلب  تراجع 

عن  البحث  نحو  التوجه  ينبغي  األساس 

أفضل  ومن  اقتصاده،  إلنعاش  بدائل 

هذه البدائل االهتمام بإنجاز ميناء الفاو 

والطرق الرابطة معه من خالل تخصيص 

إلنشاء  والتخطيط  الالزمة  األموال 

الحيوي  الطريق  هذا  على  صناعية  مدن 

واالستفادة من عائداته لتنمية االقتصاد 

لتشغيل  إنتاجية  منشآت  وافتتاح  الوطني 

األموال  وتدوير  العاملة  األيدي  آالف 

هو  التوجه  هذا  ويعد  األرباح،  وتحقيق 

األنسب للبالد لكونه يحقق االستثمار في 

ثروة غير ناضبة ومستمرة.  

ميناء الفاو الكبير.. 
والر بط السككي الداخلي

مالذ األمين

من املتوقع أن يكون للعراق دور محوري في طريق الحرير الذي يختزل طرق التجارة الدولية بني الشرق 
والغرب، وذلك بالنظر ملوقعة الجغرافي الستراتيجي كحلقة مهمة في هذا الطريق، ما يتطلب التفكير جديًا 

بإنجاز بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيحتوي على عشرات األرصفة الستيعاب السفن والحاويات التجارية 
ونقلها بيسر الى أوروبا عن طريق تركيا أو الى البحر املتوسط، ما يؤكد الحاجة لإلسراع بتأهيل املوانئ وزيادة 

أرصفتها.
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توجهات نحو الطاقة المتجددة 
ومشار يع االستثمار فيها

لرفد المنظومة الوطنية بألفي ميكا واط

معاناة  فصول  لوقف  محاوالتها  وفي 

املواطن العراقي وحرمانه من الحصول 

على احتياجاته الكاملة من هذه النعمة، 

والشتاء،  الصيف  فصلي  في  والسيما 

في  الحاصلة  الطبيعية  الزيادة  وتلبية 

حرارة  ملواجهة  الكهربائية  الطاقة  طلب 

القارس،  الشتاء  وبرد  الالهبة  الصيف 

تتعدد الحلول على أمل بحل جذري ألزمة 

مزمنة.

حلول ترقيعية

لـ  أكد  الشيحاوي  طالب  أسعد  املواطن 

التي  املشاريع  "جميع  أن  الشبكة"  "مجلة 

األعوام  خالل  الكهرباء  وزارة  نفذتها 

الذي  التغيير  بعد  والسيما  السابقة، 

لم  البائد،  النظام  وإزالة  البالد  شهدته 

االستقرار  إعادة  في  –لألسف-  تسهم 

للتيار الكهربائي، على الرغم من املبالغ 

الحكومة  التي صرفت من قبل  الخيالية 

على هذا القطاع الحيوي، التي تجاوزت 

الثمانني مليار دوالر، التي كانت كفيلة، لو 

وظفت بالشكل الصحيح، ببناء منظومة 

كهربائية وطنية جبارة يزيد إنتاجها عن 

حاجة البالد، بل وتصدير الفائض منها 

تلك  جميع  أن  إال  املجاورة،  البلدان  الى 

املشاريع لم تكن حقيقية وجميع الحلول 

أثر  ال  ترقيعية   
ً
حلوال كانت  طبقت  التي 

حقيقيًا لها على أرض الواقع."

حرمان متعمد

فقد  السيالوي  علي  أمجد  املواطن  أما 

أفصح عن قناعته التامة بأن "الحرمان 

في  العراقي  املواطن  منه  يعاني  الذي 

بالطاقة  الكامل  بالتجهيز  بحقه  التمتع 

أن  إذ  متعمد،  حرمان  هو  الكهربائية 

عاملية  وقوى  خارجية  أجندات  هنالك 

والعمل  األزمة  هذه  استمرار  الى  تسعى 

الرامية  الجهود  كل  وإفشال  عرقلة  على 

منظومة  عمل  إعادة  الى  والساعية 

يسهم  الذي  بالشكل  الوطنية  الكهرباء 

املواطنني  تجهيز  آلية  استقرار  في 

األربع  مدار  على  الكهربائي  بالتيار 

والعشرين ساعة يوميًا، أسوة بباقي دول 

مؤخرًا  –غالبيتها-  احتفلت  التي  العالم 

فيها  الكهربائي  التيار  انقطاع  بعدم 

األربعني  خالل  فقط  واحدة  لدقيقة  ولو 

سنة املاضية، كما هو الحال في اليابان 

واإلمارات العربية املتحدة."

مشاريع جديدة

سهى  لالستثمار  الوطنية  الهيئة  رئيسة 

خاص  تصريح  في  كشفت  النجار  داود 

مع  الهيئة  تعاقد  عن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

واألجنبية  العربية  الشركات  من  عدد 

الطاقة  إلنتاج  جديدة  مشاريع  لتنفيذ 

إنتاج  دعم  في  منها  سعيًا  الكهربائية، 

مشيرة  للكهرباء.  الوطنية  املنظومة 

الهيئة  أبرمتها  التي  "العقود  أن  إلى 

تتضمن قيام الهيئة، بالتعاون مع  شركة 

توتال  وشركة  )اإلماراتية(  مصدر 

 ، ) نسية لفر ا (

بتنفيذ 

من  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  مشاريع 

 )2000( بإضافة  تسهم  أن  املؤمل 

ميكاواط الى الشبكة الوطنية في عموم 

الطاقة  استخدام  خالل  من  املحافظات 

إطار  في  الشمسية(  )الطاقة  البديلة 

جهود الهيئة املتواصلة في هذا االتجاه، 

التي كان آخرها توجيه هيئات االستثمار 

مبادرة  من  لالستفادة  املحافظات  في 

اقتناء  بتمويل  العراقي  املركزي  البنك 

من  الكهربائية  الطاقة  توليد  وحدات 

احتياجات  لتغطية  املتجددة  املصادر 

الوحدة  لتشمل  امتدت  التي  التمويل 

االقتصادية  واملشاريع  املفردة  السكنية 

والتجارية  والصناعية  الصغيرة 

املجمعات  عن   
ً
فضال واملتوسطة، 

ويأتي  األخرى،  الفئات  وجميع  السكنية 

رئاسة  توجيهات  مع  انسجامًا  ذلك 

الطاقة  الوزراء املستمرة باالعتماد على 

البديلة."

املتعاقد  "الشركات  أن  النجار  بينت  كما 

جميع  بإكمال   
ً
فعال باشرت  معها 

بالعمل،  للمباشرة  الخاصة  اإلجراءات 

املوافقات  استحصال  من  انتهائها  بعد 

الى  الفتة  كافة."  األصولية  الرسمية 

القدر  بهذا  الوطنية  املنظومة  "رفد  أن 

حل  في  سيسهم  الكهربائية  الطاقة  من 

جزء من أزمة الكهرباء التي تعاني منها 

مشاريع  "هناك  أن  مضيفة  البالد." 

العاملية  الشركات  من  لعدد  مماثلة 

والعربية يجري التفاوض معها من أجل 

حاليًا."  الكهرباء  وزارة  مع  تنفيذها 

مصادر  عن  "البحث  أن  مبينة 

إلنتاج  النفط  عن  بديلة 

الكهربائية  الطاقة 

ضرورة  أصبح 

بعد  والسيما  ملحة، 

في  الحاد  االرتفاع 

أسعار النفط عامليًا، 

الطلب  ازدياد  مع 

األضرار  الى  إضافة  عليه،  العاملي 

عن  الناتجة  والصحية  واملناخية  البيئية 

استخدام املنتجات النفطية، كالكازولني 

والغاز  في إنتاج الطاقة الكهربائية".

الطاقة  تجهيز  مستوى  أن  يذكر 

انخفاضًا  يشهد  البالد  في  الكهربائية 

الصيف  فصل  خالل  وملحوظًا  كبيرًا 

درجات  في  الحاد  االرتفاع  بسبب 

الحرارة، الذي يؤثر سلبًا على كفاءة عمل 

الكهربائية،  الطاقة  توليد  منظومات 

إضافة الى امتناع بعض الدول املجاورة 

عن تزويد العراق بمادة الغاز الضرورية 

الزيادة  كذلك  املنظومات،  تلك  لتشغيل 

الطاقة  على  الحصول  طلب  في  الكبيرة 

لتشغيل  الفترة  تلك  خالل  الكهربائية 

الصيف  في  والتبريد  التكييف  أجهزة 

وأجهزة التدفئة والسخانات في الشتاء.

مع تفاقم أزمة الكهرباء 
والنقص الحاد الحاصل في 

إمداداتها، تسعى الحكومة الى 
إيجاد سبل جديدة لرفع إنتاج 
البلد من الكهرباء عبر مشاريع 

االستثمار، والسيما مشاريع 
إنتاج الطاقة املتجددة. فمنذ 

عقود فشلت الدولة في سد 
حاجة البالد من الكهرباء، التي 
غدت واحدة من أكبر املعضالت 

التي تنغص حياة املواطنني، 
وتلقي بتبعاتها على مفاصل 
العمل واإلنتاج التي تعتمد 

على الكهرباء.

   طه الحسني                                     
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"الشبكة" تقترح منهج 
)فن الذوق واألخالق(!

التربية  وزارتي  من  كل  ستقوم  فهل 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 

باستحداث مناهج مقررة تخص األخالق 

والذوق؟ أم أن األمور ستبقى على ما هي 

واجتهادات  توجيهات  مجرد  إنها  عليه؟ 

تمثل آراء أصحابها، فتعالوا معنا:

سلوكيات فوضوية

نالحظها  بدأنا  للعيان  واضحة  "ظاهرة 

مراحل  اختالف  وعلى  مدارسنا  في 

سلوكيات  ظهور  وهي  أال  الدراسة، 

فوضوية ناتجة عن تدني الذوق العام لدى 

املرحلة  وطلبة  االبتدائية  املرحلة  تالميذ 

الثانوية." هذا ما شخصته الدكتورة جنان 

إسماعيل طه، املشرفة االختصاصية في 

بحسرة:  تقول  وهي  الثانية،  الكرخ  تربية 

غير  سلوكيات  أنتجت  الظاهرة  "هذه  إن 

السلوك  في  تمثلت  اجتماعيًا  مقبولة 

املختلفة،  بأشكاله  واللفظي  العدواني 

هناك اعترافات من التربويني بأن أخالق بعض طلبتنا في انحدار، وأن بعض املدارس 
والجامعات أصبحت تعج بالطلبة الذين يتداولون املصطلحات )الهابطة(، وإقامة حفالت 

التخرج املتدنية، وهذا قد يغرق سفينتنا التربوية في هاوية يطلق عليها )تدني الذوق(، 
التي جل ما نخشاه أن يزداد روادها يومًا بعد آخر، حتى أن النصح بات غير مجد، إال إذا 

علي غني اتجهنا الى تعليم أوالدنا الذوق والتربية وفق منهج منظم مخطط له.

اآلخرين،  مشاعر  جرح  الى  يؤدي  الذي 

في  واضحة  الظاهرة  هذه  أصبحت  وقد 

مدارسنا لألسف الشديد، )أعرف  طالبًا 

كان قد ترك الدراسة لهذا السبب(، الى 

القاعات  داخل  والشغب  التخريب  جانب 

التربوية  املعايير  وخرق  الدراسية 

واالجتماعية، إن هذه السلوكيات وغيرها 

كاهل  على   
ً
ثقيال عبئًا  اليوم  تشكل 

الهيئات التعليمية والتدريسية."

تعليقات بذيئة                     

تحديات  من  مجتمعنا  يواجهه  ما  إن     

في  متمثلة  جنان(  للدكتورة  )والكالم  

أرضًا  شكل  قد  العنف،  ثقافة  شيوع 

التي  األخالقيات  هذه  لتنامي  خصبة 

تعتبر غير مقبولة .

الى  ذلك  جنان  الدكتورة  وعزت 

بوسائل  املتمثلة  التكنولوجية  التطورات 

كان  التي  املختلفة،  االجتماعي  التواصل 

لها دور سلبي في بعض األحيان.

قبل  من  الرقابة  إهمال  "مع  وتضيف: 

في  لهم  الحرية  وترك  ألوالدهم،  األهل 

نصح  دون  من  الوسائل  تلك  استخدام 

نبهنا  ما  وكثيرًا  رقابة،  او  توجيه  او 

)مع  نزورها  التي  املدارس  إدارات 

الى  االختصاصيني(  املشرفني  زمالئي 

ضرورة متابعة طالبهم. كل هذا أدى الى 

)التنمر  مثل  سيئة،  سلوكيات  اكتسابهم 

اإللكتروني( املتمثل باالعتداءات اللفظية 

يمكن  التي  أشكالها،  بشتى  والصورية 

تدني  على  وتدل  الئقة  غير  اعتبارها 

الذوق العام في الحوار مع اآلخرين )كما 

تعرض  الذي  جمال(  األستاذ  مع  حدث 

من  البذيئة  التعليقات  من  العديد  الى 

قبل طلبته، فقرر ترك التعليم اإللكتروني 

واختيار مرحلة دراسية أخرى ".

أدب الحوار                     

خالل  "من  جنان:  الدكتورة  وتقول 

املدارس،  في  اإلشرافية  الجوالت 

واملدرسني  املعلمني  من  الكثير  اشتكى 

افتقار  نتيجة  تحدث  التي  املشكالت  من 

الطلبة ألدب الحوار، إذ يتطاول بعضهم 

داخل  الشغب  ويثير  ويصرخ  ويتمادى 

داخل  مشكالت  يولد  ما  الدرس،  قاعة 

بعض  بث  الى  األمر  ووصل  بل  املدرسة، 

في  أساتذتهم   الى  يسيء  ما  الطلبة 

التطبيقات املختلفة في وسائل التواصل."

رأيناه  وقد  األمر  نعالج  كيف  ولكن   

تجيب  التربوية؟  مؤسساتنا  في  يستفحل 

الدكتورة جنان: إن "تفشي هذه السلوكيات 

من  يتطلب  عام-  -بشكل  الطلبة  لدى 

جهودًا  والتربوية  الحكومية  املؤسسات 

السلبية  آثارها  تفاقم  للحد من  مشتركة 

في العملية التربوية واملجتمع ".

باإلرشاد  االهتمام  "يجب  إنه  وواصلت   

في  املعالجات  أهم  أحد  فهو  التربوي، 

املرشد  وجود  أن  إذ  املوضوع،  هذا 

ومهم  كبير  دور  له  املدرسة  في  التربوي 

عند  املشكالت  وحل  السلوك  تعديل  في 

الطلبة، لذا أجد أن من الضروري توفير 

الدرجات الوظيفية للمرشدين التربويني 

في  سواء  التربوية،  العملية  عصب  ألنهم 

بحيث  الثانوية،  أم  االبتدائية  املدارس 

تربوي،  مرشد  بدون  مدرسة  تترك  ال 

هذه  من  الحد  في  يسهم  سوف  هذا  إن 

الظواهر السلوكية بالتأكيد ".

درس األخالقية

"ضرورة  جنان  الدكتورة  ترى  كما 

الى  األخالقية(  )التربية  منهج  إعادة 

في  يدرس  كان  الذي  الدراسية،  املناهج 

املرحلة االبتدائية، بل أرى أن هذه املادة 

األخالق  األطفال  تعلم  ألنها  جدًا  مهمة 

في  التعلم  )إن  يقال  وكما  الحميدة، 

فالطفل  الحجر(،  على  كالنقش  الصغر 

وخلقًا  علمًا  امتأل  إن  الفارغ  كالوعاء 

لوسائل  أن  كما  ومنارًا.  نورًا  أصبح 

أكانت  سواء  ورئيسًا،  مهمًا  دورًا  اإلعالم 

د. جنان اسماعيل

د. منصور السوداني

د. سندس العزاوي

حسني هندي
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الحد  مرئية أم مسموعة أم مقروءة، في 

التوعية  خالل  من  الظاهرة  هذه  من 

الظواهر  هذه  انتشار  بخطورة  املستمرة 

واملرفوضة  فيها  املرغوب  غير  السلوكية 

من قبل املجتمع."

سلوك عدواني

 بينما يرى األستاذ حسني هندي حسني، 

التربوي  لإلشراف  العام  املدير  معاون 

سلوك  هو  "التنمر  أن  التربية:  وزارة  في 

عدواني متكرر يهدف لإلضرار بشخص 

آخر عمدًا، جسديًا أو نفسيًا، كما يهدف 

إلى اكتساب السلطة على حساب شخص 

التصرفات،  تتضمن  أن  يمكن  كما  آخر، 

أو  باأللقاب،  التنابز  تنمرًا،  تعد  التي 

اإلساءات اللفظية أو املكتوبة، أو اإلقصاء 

املناسبات  من  أو  األنشطة،  من  املتعمد 

أو  الجسدية،  اإلساءة  أو  االجتماعية، 

اإلكراه."  

الظاهرة  "هذه  أن  حسني  األستاذ  وبنّي 

بدأت  لكنها  الغرب،  في  نشأت  السلبية 

برامج  تأثيرات  بفعل  مدارسنا  تغزو 

اإلعالمي  والغزو  االجتماعي  التواصل 

الغربي، ويكفي االطالع على اإلحصائيات 

للوقوف  الظاهرة  بهذه  الخاصة  العاملية 

على خطورتها." 

ظاهرة خطرة                      

ثمانية  أن  الى  إحصائية  دراسات  شير 
ُ

ت

يومًا  يغيبون  الثانوية  املدارس  طالب  من 

بسبب  األقل  على  األسبوع  في  واحدًا 

خشية  املدرسة  إلى  الذهاب  من  الخوف 

مسحية  دراسة  كشفت  كما  التنمر.  من 

أن الطلبة ممن يمارسون التنمر، وكذلك 

ضحاياهم، قد حصلوا على درجات عليا 

في )مقياس األفكار االنتحارية(، يا الله، 

كم هي  مرعبة هذه االفكار.

الهدر املدرسي                

يقول  )كما  املقلقة  اإلحصائيات  هذه 

عن  للتساؤل  تدفعنا  حسني(،  األستاذ 

هذه الظاهرة وتحليلها بحثًا عن أسبابها 

وطرق عالجها، حتى ال تتحول إلى عامل 

املدرسي  الهدر  عوامل  إلى  يضاف  آخر 

أردنا  إذا  سألناه:  الثالث.  العالم  دول  في 

نحتاج؟  فماذا  الظاهرة،  هذه  دراسة 

 من البحث عن تعريف 
ً
فأجاب: "البد أوال

وطرق  أسبابها  عن  الحديث  قبل  لها 

يتصرفون  املتنمرين  أن  إذ  عالجها، 

أنهم  إليهم على  ُينظر  بهذه الطريقة كي 

من  هذا  يتم  قد  أو  أقوياء،  أو  محبوبون 

أن  يمكن  أنهم  كما  االنتباه،  لفت  أجل 

ألنهم  أو  الغيرة،  بدافع  بالتنمر  يقوموا 

قبل.  من  األفعال  هذه  ملثل  تعرضوا 

الوطني  املتحدة  الواليات  مركز  يقترح 

إلحصاءات التعليم تقسيمًا ثنائيًا للتنمر: 

الذي  مباشر،  غير  وتنمر  مباشر،  تنمر 

االجتماعي،  العدوان  باسم  أيضًا  ُيعرف 

الضحية  بتهديد  األخير  هذا  ويتميز 

بالعزل االجتماعي."

حصار كامل

الخطورة(:  )تأملوا  كالمه  ويواصل 

العزلة من خالل مجموعة  "وتتحقق هذه 

ذلك  في  بما  األساليب،  من  واسعة 

مع  االختالط  ورفض  الشائعات،  نشر 

األشخاص  على  والتنمر  الضحية، 

الضحية،  مع  يختلطون  الذين  اآلخرين 

وغيره  امللبس  في  الضحية  أسلوب  ونقد 

من العالمات االجتماعية امللحوظة )مثل 

أو  الضحية،  عرق  أساس  على  التمييز 

دينه، أو اإلعاقة، أي فرض حصار كامل 

على الضحية(."

الرسمية؟  الوزارة  إجراءات  عن  وماذا   

يجيب األستاذ حسني: "لقد اتخذت وزارة 

للحد  اإلجراءات  من  العديد  التربية 

في  تتضح  بدأت  التي  الظاهرة  هذه  من 

لجانًا  الوزارة  شكلت  إذ  املدارس،  بعض 

للتربية ملتابعة هذه  العامة  في املديريات 

دقيقة  إحصائيات  توجد  وال  الظاهرة، 

الدوام  تحقق  لعدم  الحاالت  عدد  عن 

بسب  األخيرتني  للسنتني  الحضوري 

 عن اإلجراءات 
ً
جائحة كوفيد 19، فضال

الثانوية  املدارس   نظام  حسب  املتخذة 

ونظام املدارس االبتدائية للحد من تلك 

الحاالت".

أخالقيات املهنة

سمير  سندس  الدكتورة  رأت  حني  في 

هندسة  اختصاص  العزاوي،  جمعة 

كهروميكانيك في الجامعة التكنولوجية، 

العالي  التعليم  في  املهنة  "أخالقيات  أن 

الذي  للطالب  مهمة  العلمي  والبحث 

البكالوريوس،  شهادة  على  سيحصل 

وذلك لحاجة الطلبة الى مفاهيم التربية 

وانتشار  كورونا،  جائحة  بعد  الحديثة 

مراحل  مختلف  في  بعد  عن  التعليم 

الدراسة، لذا يجب إعادة ضبط الطلبة! 

الى  الدخول  ومعنى  قيمة  يعرفوا  لكي 

املهنة  ألخالقيات  أن  إذ  الجامعات، 

تأثيرًا كبيرًا على خريجي البكالوريوس، 

رموز  من  رمزًا  الخريج  الطالب  يعد  إذ 

املستقبل، وبناء املجتمع املتقدم، لذا فإن 

على كل خريج أن يحصل على النجاح في 

مادة تسمى )أخالقيات املهنة(."

تردي  في  السبب  العزواي  وأرجعت 

األخالق لدى بعض الطلبة الى "تأثيرات 

تشجع  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

على السلوكيات املنحرفة، والديمقراطية 

املصطنعة والحرية املنفلتة، وفي تصوري 

فإن من أهم أهداف التربية والتعليم زرع 

دروس  وتوفير  الطالب،  نفس  في  الثقة 

إضافية في التربية والتعليم ".

حقوق االنسان

إلى ذلك، يقترح الدكتور منصور كاظم 

أن  العراقية،  الجامعة  من  السوداني، 

عن  مواضيع  التربوية  املناهج  "تتضمن 

على  والتأكيد  اإلنسان،  وحقوق  األخالق 

أن  ذلك  الى   أضف  املشترك،  العيش 

الوزارة أصدرت توجيهًا الى املدارس في 

العراق عمومًا بأن يقوم املدير في مراسم 

الى  والطلبة  التالميذ  بتنبيه  العلم  رفع 

الظواهر السلبية واالبتعاد عنها، كذلك 

األمر ذاته للهيئات التعليمية والتدريسية 

الدرس  من  األولى  الدقائق  باستغالل 

وااللتزام  األخالقية  بالتوجيهات 

بالتعليمات التربوية".

العديد  أقامت  التربية  "وزارة  وتابع: 

التنمر  ظاهرة  لشرح  الدورات  من 

الحاالت  معالجة  وكيفية  اإللكتروني 

الخطرة،  الحاالت  ومتابعة  املسيئة، 

التعليمية  الهيئات  على  التهجم  والسيما 

والتدريسية وإحالة املسيئني الى الجهات 

املختصة لضمان أن تكون هيبة املعلمني 

واملدرسني محفوظة."
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فيما تعود من العمل منهكًا، محاواًل التودد 
ألحالم الظهيرة من خالل قيلولة صغيرة، 
تنطفئ الكهرباء، وتستمر الشمس الالهبة 

تتمدد بأشعتها القاسية نحو غرفتك، 
تستيقظ، وال تفعل شيئًا أمام حجم 

السخونة التي تداهم جسدك، فتعوض 
هذا الهم بشرب الشاي! 

يواجهون 
حرَّ الصيف باألمنيات

أحدهم يحلم بتشجير الشوارع، 
وآخر بمظلة مكيفة لرجل المرور..

غير  ارتفاعًا  االيام  هذه  املواطن   يعاني 

إذ سجلت  الحرارة،  مسبوق في درجات 

أكثر من عشر محافظات ومدن عراقية 

العالم،  درجات هي األعلى على مستوى 

مع  الغليان،  درجة  نصف  من  وبأعلى 

للكهرباء،  مستمرًا-  يكون  -يكاد  انطفاء 

بعض  عطل  مع  أحيانًا  ذلك  يتصادف 

املولدات األهلية بسبب تشغيلها املستمر 

يتمناه  الذي  فما  الساعة،  مدار  على 

األجواء  هذه  مع  العراقي  املواطن 

"املشحونة"؟ 

التشجير فقط 

"ال أفكر بحلول ترقيعية مؤقتة، أعلم أنها 

تدمرني  ثم  الصيف،  هذا  تنقذني  قد 

العراق  يحتاجه  ما  املقبل،  الصيف  في 

هو   
ً
فعال أتمناه  ما  التشجير،  هو  حقًا 

رؤية الكثير من األشجار، هذه األشجار 

ضخ  في  وتساعد  الحرارة  ستخفف 

مزيد  مع  نحتاجه،  الذي  األوكسجني 

فما  املعتدلة،  والدرجات  الظالل  من 

يحدث من طقس هو إجرام سببه انعدام 

التشجير."

حلمها  تؤكد  التي  تبارك،  تتمناه  ما  هذا 

معللة  الشوارع،  في  الخضار  برؤية 

بغياب  الحرارة  درجات  ارتفاع  استمرار 

الخضرة، فال التبريد ينفع وال استمرار 

التي  التفاصيل  جميع  أن  إذ  الكهرباء، 

مسببات  من  هي  العراق  في  تحدث 

ارتفاع الحرارة.

"ما يحدث اليوم هو ازدياد االستهالك، 

الزراعة،  وانحسار  بالطابوق،  والبناء 

املساحات  وتقلصت  املدن  توسعت  فقد 

في  الهواء  مكيف  ينقذنا  فإن  الخضر، 

املنزل، فمن سينقذنا خارجه؟ 

كأس شاي كاف

الجملة  بهذه  الشاي"،  من  كأسا  "أريد 

في  أمنياته  البدري  محمد  يفتتح 

مواجهة درجات الحرارة العالية، مؤكدًا 

املزيد  شرب  في  واملفارقة  السخرية 

تقلبات  مع  طرديًا  وتناسبه  الشاي،  من 

الحرارة،  درجة  ارتفعت  فكلما  الطقس، 

كلما أحس العراقي بحاجة ملحة لتناول 

يواجه  إنه  بالهال،  مليء  ر 
َّ

مخد كوب 

فإنه  وللعلم  االمور،  بأبسط  تعاسته 

يفرح بها، يكمل حديثه لـ "مجلة الشبكة" 

بالقول:

بهذا  يومًا  أفكر  لم  أتمناه؟  الذي  "ما 

 
ً
السؤال، لكني لطاملا اعتمدت الشاي حال

فأجلس  بالغضب،  شعوري  عند  سحريًا 

ة( 
ّ
)مهف بـ  وأمسك  الباب،  عتبة  عند 

يدوية الصنع أنتظر الفرج." 

شرطي املرور 

يراه  شيئًا  يتمنى  فإنه  جبار،  سامي  أما 

أجهزة  يرى  أن  هو  له،  بالنسبة  محزنًا 

املرور  شرطة  يساعد  حل  أي  أو  تبريد، 

تحمل  على  الشمس  تحت  والعاملني 

الحر، إنهم يعانون، جلدهم يكاد ينسلخ. 

يقول سامي :"كلما شاهدت شرطي املرور 

أحاول  وبينما  الحر،  لشدة  باأللم  أشعر 

أراقب  الهواء،  ببعض  جسدي  إنعاش 

يضطرون  الذين  املرور،  شرطة  وجوه 

منتصف  في  يقفوا  أن  عملهم-  –لطبيعة 

ورفاهيتي  ببطري  فأشعر  الشارع، 

الالمعقولني! فأنا أتذمر من الحر، وسط 

شرطي  يبتسم  فيما  املكيفة،  سيارتي 

وهم  السيارات،  بني  املاء  بائع  او  املرور، 

من  فهل  للهيب،  أجسادهم  يسلمون 

منقذ لهم؟ هذا هو ما أتمناه، أن تعوض 

جلودهم ببرودة منعشة." 

أريد غطاًء جويًا..! 

وجود  تتمنى  إنها  عباس  زهراء  تقول 

جزئيًا،  الشمس  تغطي  كبيرة  سحابة 

 عما 
ً
 من ظلها، بديال

ً
لتمنح العراق قليال

وكأنها  حديثها  تسترجع  الشمس،  تفعله 

تتذكر شيئًا ما وتقول:

وفي  العراق  في  الشمس،  هي  "الشمس 

الغالف  دخولها  يسهل  ما  لكن  باريس، 

فقدان  هو  "فلتر"  بدون  العراقي  الجوي 

تحمال  أكثر  وجعلها  تنقيتها  عوامل 

العراق  في  الحلول  أن  وبما  لنا،  بالنسبة 

العمل  يتم  حتى  ضوئية  سنوات  تتطلب 

مشبك  بصنع  الدولة  أطالب  فأنا  بها، 

تغطينا  واسعة  خيمة  بمثابة  يكون  كبير 

وترحمنا خالل الصيف." 

نوم بدون جهد 

بدون  النوم  مجيد  أحمد  يتمنى  فيما 

تقطع، مزامنة مع تقطع الكهرباء. يقول 

إن حياته تصبح جحيمًا كلما وضع رأسه 

جاءت  مساًء،  أو  صباحًا  الوسادة،  على 

اشتغل  الوطنية،  انطأفت  الوطنية، 

طفت،  رجعت  التبريد،  نهض  التبريد، 

أحالمه  تتقطع  دوامة،  في  وهكذا.. 

أجهزة  تطارده  كوابيس،  الى  وتتحول 

التبريد العاطلة ويستفيق سابحًا بعرقه: 

"أريد أن أنام مرتاحًا ولو ملرة واحدة في 

الصيف، دون هذه الهالوس الغريبة التي 

مزاح،  دون  الغضب  ينتابني  تزورني، 

كل  استيقظ  حني  جدًا  عصبيًا  فأصبح 

أنزل  الشديد،  الحر  بسبب  ساعة  ربع 

من غرفتي، أغسل جسدي ووجهي، فال 

جسدي  على  ماء  قطرة  كل  ألن  ألحق، 

تنشف بسرعة الضوء، فأعود الى دوامة 

السخونة." 

البكلوريا 

سادس  طالبة  وهي  البكري،  راما  أما 

إعدادي، فال تتمنى سوى أن االمتحانات 

الوزارية تجري في وقت مبكر أو متأخر، 

العراق.  أيام الصيف في  بعيدًا عن أشد 

املعلومات تسيح  تضحك فيما توضح أن 

كما  العرق،  يسيح  كما  الطالب  عقل  من 

تضم  االمتحانية  القاعات  غالبية  أن 

ال  صغيرة  مبردة  مع  الطالب  عشرات 

تقدم هواء مجانيًا. 

الطالب  يواجهه  ما  فإن  الحقيقة،  "في 

مؤسف  أمر  االمتحان  أثناء  العراقي 

أن أحدًا يفكر بهم  إذ ال أعتقد  وحزين، 

درجة  تحت  امتحاناتهم  يؤدون  وهم 

حرارة 50 مئوية!"

عراقيون

آية البهادلي 
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ظاهرة ازدياد حاالت ظاهرة ازدياد حاالت 
االنتحار تدق ناقوس االنتحار تدق ناقوس 

الخطر الخطر 
االجتماعيني  الباحثني  من  الكثير  يربط 

حاالت  معدل  ارتفاع  بني  النفس  وعلماء 

االنتحار وجملة من املشكالت االقتصادية 

الفقر  أبرزها  املختلفة،  واالجتماعية 

والبطالة واإلدمان على املخدرات وانعدام 

األمل بوجود تغيير إيجابي.

عنف أسري

إحدى  صديقة  وهي  ريهام،  تروي   

دفعت  التي  األسباب  االنتحار،  ضحايا 

بصديقتها إلى إنهاء حياتها حرقًا، مؤكدة 

تعاني  لكنها  متزوجة  كانت  الضحية  أن 

مغادرة  الى  تدفعها  مستمرة  مشاكل  من 

منزلها والذهاب الى منزل والدها لطلب 

الطالق، غير أنها كانت تتلقى تعنيفًا آخر 

ابنتهم  تسمى   أن  من  خوفًا  أهلها،  من 

يحظى  أباها  أن  والسيما  قة(، 
ّ
)مطل

يهدد  ما  وهذا  وقبلية،  اجتماعية  بمكانة 

-وفق  بسمعتهم  الضرر  ويلحق  مكانتهم 

اعتقادهم- فتعود إلى بيت زوجها دون أن 

أن  إلى  املستمرة،  للمشاكل  حلول  توضع 

مع  منزوية  جعلتها  نفسية  بحالة  صيبت 
ُ
أ

ذاتها، خائفة طوال الوقت، وهكذا استمر 

الزبى ونفد  بلغ السيل  إلى أن  الحال بها، 

صبرها، وبينما هي في منزل أهلها تعاني 

الطرفني،  من  املستمرة  الضغوطات  من 

سطح  الى  فالتجأت  حياتها،  إنهاء  قررت 

وشاهدًا  للحادث  مسرحًا  ليكون  الدار 

النفط  بمادة  نفسها  أغرقت  عليه، 

وأشعلت اللهب لتطفئ بذلك وهج حياتها 

 يتيمًا.
ً
تاركة خلفها طفال

أسباب وحلول

جليل  ولي  االجتماعي  الباحث  يشير  

الخفاجي الى أن الظروف الحالية أفرزت 

الخطرة  االجتماعية  الظواهر  من  الكثير 

من  "التخلص  يقول:  إذ  االنتحار،  ومنها 

الفرد،  يتخذه  سهل  بقرار  ليس  الحياة 

والسيما إذا كانت وراءه عائلة، إذن هناك 

عوامل وأسباب تؤدي بالفرد الى التخلص 

من حياته، أول هذه العوامل هو اإلحباط 

على  قدرته  وعدم  الفرد  إليه  يصل  الذي 

فشعور  الحياة،  مقومات  أبسط  توفير 

يفكر  يجعله  واإلحباط  باليأس  الفرد 

من  التقليد  عامل  نجد  كذلك  باالنتحار. 

هذا  سلكوا  الذين  األفراد  تقليد  خالل 

من  تخلص  املنتحر  أن  منه  ظنًا  الطريق 

تأثير  كذلك  الراحة.  واكتسب  الحياة 

االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنيت 

التي تعرض مثل هذه الحاالت وانتشارها 

بني صفوف الشباب، حتى كادت أن تصبح 

سلوكًا اعتياديًا، ناهيك عن أهم عاملني، 

يجعالن  اللذان  والبطالة  الفقر  وهما  أال 

أما  الحياة.  مواكبة  على  قادر  غير  الفرد 

اإلجراءات التي يمكن اعتمادها للحد من 

هذه الظاهرة فمنها: القضاء على البطالة 

الشباب  فراغ  وقت  وإشغال  والفقر 

ومحاولة بث روح األمل والتفاؤل من خالل 

اإلعالم ومواقع التواصل األخرى."

أسباب غير مباشرة 

علم  في  األستاذة   تشير  ذلك،  إلى 

أن  الى  هادي  إيناس  التربوي  النفس 

رصدت  االجتماعي  التواصل  "وسائل 

في  مستمرة  انتحار  وحاالت  أخبار 

الشباب  بني   والسيما  العراقي،  املجتمع 

حياتهم  إنهاء  على  يقبلون  الذين 

الحياة  ضغوطات  من  للخالص  كسبيٍل 

وارتفاع  االقتصادي  الوضع  تأزم  بسبب 

تؤدي  التي  والفقر،  البطالة  معدالت 

غير  طرقًا  واتخاذهم  سر 
ُ
األ تفكك  الى 

كاإلدمان  الواقع،  من  للهروب  سليمة 

عن   
ً
فضال والكحول،  املخدرات  على 

لالضطهاد  يتعرضن  الالتي  النساء 

أو  األهل  قبل  من  والعنف  والتمييز 

هؤالء  تعرض  فإن  بالتالي  الزوج، 

األزمات  لهذه  الجنسني  كال  من  األفراد 

بشكٍل  الصلة  يثبت  الخطيرة،  واملشاكل 

واالضطرابات  االنتحار  بني  مباشر 

والصدمات  والقلق  كاالكتئاب  النفسية 

والضغوطات." 

ماذا يعني االنتحار؟ 

البديري،  سعد  مهدي  الباحث  يعّرف 

االنتحار  االجتماع،  علم  في  ماجستير 

لها،  حد  وضع  أو  الحياة،  "إنهاء  بأنه: 

عمدًا.  نفسه  اإلنسان  قتـل  أنه  او 

وكان االنتحار معروفًا منذ القدم، 

اإلنسان.  وجود  منذ  معروف  فهو 

مرفوضة  حالة  االنتحار  ويعد 

جميع  لدى  ودينيًا  اجتماعيًا 

املجتمعات، واستخدمت كثير من 

الوسائل من أجل الحد من حاالت 

ظاهرة  يكن  لم  لكنه  االنتحار، 

القرن  منتصف  حتى  اجتماعية 

االنتحار  حاالت  ازدادت  حني  املاضي، 

مستوى  على  اجتماعية  ظاهرة  لتصبح 

تفاقمت  العراقي  مجتمعنا  وفي  العالم. 

حيث   ،2003 عام  بعد  االنتحار  حاالت 

كان للتغيير واالنفتاح املفاجئ على العالم 

الحديثة  التقنيات  ودخول  الخارجي 

دورها في تعقيد الحياة."

ناقوس الخطر يدق 
ليعلن عن خطورة 

ظاهرة االنتحار، 
وسط صمت مطبق، 

وغياب تام للمعالجات 
التي ال ترتقي الى 

املستوى املطلوب للحد 
من هذه الظاهرة، 

ففي كل عام ترتفع 
معدالت االنتحار عن 

العام الذي يسبقه. 

زهراء سعدون
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أكملن  اآلن  "بناتي  علي:  أبو  املهندس  يقول 

الجامعة وتزوجن ويعملن في انكلترا." 

أما قصة )أم جود( من الرمادي في تسمية 

لنا:  فترويها  الكاظم(  )موسى  بـ  ولدها 

 في الشهر الثالث حني حدث لي 
ً
كنت حامال

ملتمسة  نسائي  كروب  في  ونشرت  نزيف، 

في  بأنها  األخوات  إحدى  فأجابتني  الدعاء 

حضرة اإلمام موسى الكاظم )ع( وقد دعت 

"عهد  لها  فقلت  املطهر  الشباك  قرب  الله  

علي أن آتي لزيارته إن تم حملي بسالم."

أني  منامي  في  رأيت  الحمل  فترة  واثناء 

وأعطاني  رجل  استوقفني  حني  أمشي  كنت 

فتوقفت  وقلبتها  اسماء،  فيه  كبيرًا  كتابًا 

جناحني  ذو  طفل  فيها  مرسوم  صفحة  عند 

الكاظم  موسى  الرضيع  "أنه  تحتها  ومكتوب 

الى  الله  بإذن  حملي  واتممت  تخافي."  فال 

الشهر التاسع حني انفجر ماء الراس ودخلت 

وفاة  يوم  نفس  في  وولدت  العمليات  غرفة 

اإلمام موسى الكاظم )ع( فسميت ابني على 

كي  الطريق  عن  أسال  اليوم  أنا  وها  اسمه، 

أفي نذري بزيارته مع رضيعي.

األسماء املركبة                                                                  

 تقول  أم محمد أن زوجها )رحمه الله( كان 

أسماء  من  املشتقة  املركبة  االسماء  يحب 

أوالده  فسمى  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

و)محمد  حسن(  و)محمد  جعفر(  )محمد 

ال  قد  اسم  واألخير  املنتظر(،  و)ألق  علي( 

املدنية  األحوال  سجالت  في   
ً
مثيال له  تجد 

-كما  ألمرين  والده  له  اختاره  العراقية، 

الغريبة  لألسماء  حبي  هو  "األول  يقول-: 

أردت اسمًا  أني  والثاني  العميق،  املعنى  ذات 

يرتبط باإلمام الحجة )عج( ال يكون مألوفًا 

فاخترت هذا االسم." 

السابق  النظام  زمن  "في  محمد:  أبو  ويبني 

والسيما  األسماء،  على  رقابة  هناك  كانت 

األسماء املركبة التي ترتبط  بأسماء ودالالت 

مذهبية. لكن هذا ال يعني أنه لم تكن هناك 

حساب.  بال  الرقابة  أعني  برغم  تمر  أسماء 

فيما قالت الدكتورة آمال محمد: "أحببت أن 

رغم  الزهراء  فاطمة  الكبرى  ابنتي  أسمي 

تثير  التي  األسماء  من  ألنه  العائلة  تخوف 

عالمات استفهام لدى رقابة السلطة آنذاك، 

لكن الحمد لله هي اآلن شابة متميزة." 

آل  حسني  محمد  الدكتور  مع  سابق  لقاء  في 

ياسني نبهني في نهاية الحديث مؤكدًا: "أرجو 

محمد  وهو  مركب  اسمي  أن  الى  االنتباه 

: "هناك من يختلط 
ً
حسني." وأردف قائال

محمد  اسمي  ان  فيظن  األمر  عليه 

أن  الى  فأضطر  حسني  ووالدي 

اصحح لهم األمر." 

عربي تركماني                                                               

أسماء مركبة كثيرة بعضها 

)بياز  نادر..   وآخر  شائع 

تقول:  تركمانية  ملك( 

اسم ابني )محمد جان(، 

أردت  ألني  منصف  حل  وهو 

أراد اسم محمد، فاصبح  )أوزجان( ووالده 

)محمد جان( وجان معناه )روح(. ويبدو أن 

التركمان يحبون مثل هذه األسماء. تقول مها 

الجبوري: "جدي أصله تركماني اسمه مركب 

أحمد  يكتبون  ما  ودائمًا  حمدي(  )أحمد 

أيضًا  ولدينا  األمر،  لشرح  فأضطر  فقط، 

أسماء منها نور الزهراء، محمد جواد، قطر 

الندى، محمد الصادق."

إن  نفسها(  تسمي  الورود)كما  عطر  وتقول 

)مال  وأبوه  صالح(  )محمد  اسمه  جدها 

كنت  وقد  الباسط(،  )عبد  ووالدي  الله(، 

الثالثي والرباعي في  أعاني من طول اسمي 

تقول  اسماعيل  ميرال  الرسمية.  املعامالت 

 رغم امتالكه الجنسية البريطانية وزوجته أجنبية، إال أنه اختار ألبنائه أسماء عربية. وأهم 
ما في األمر أنه سمى بناته بأسماء مركبة، فحني ولدت زوجته ابنتهما األولى أرادت األم تسميتها 
)آن(، لكنه اختار اسم )سميرة(، وحيث أن القانون البريطاني يسمح باألسماء املركبة فقد سماها 
)سميرة آن(، وكذلك الحال مع ابنته الصغرى، إذ أرادت األم تسميتها )سارة(، لكنه اسماها )هناء( 

فسميت )هناء سارة( أما بقية أوالده فأسماؤهم عربية مفردة. 
هند الصفار          

األسماء المركبة.. البعض يختارها 
لقدسيتها وآخرون لتمّيزها  

و)محمد  كول(  )فاطمة  اسمي  لديهم  إن 

الفاتح( وهما حفيداها. أما )وهج الزهراء( 

االسم  هذا  أهلي  اختار  ملاذا  أعلم  ال  فتقول: 

لي. لكن هيام تؤكد أن عائلتها تحب األسماء 

)سارة  فاتح(،  )محمد  فلديهم  املركبة، 

األسماء  ومن  أمني(.  )محمد  خاتون(، 

الغريبة أيضًا اسم )سر الشذى(. كما أن نورا 

وابنة  اإلسالم(  )سيف  ابنها  اسم  إن  تقول 

التسمية  وسبب  اإلسالم(.  )نور  اسمها  عمه 

باسم  العائلة  اختيارات  دمج  الى  أيضًا  يعود 

واحد منعًا للمشاكل. 

إن  سارة  تقول  إذ  التركمان،  الى  وعودة 

مركب.  اسم  وهو  حمدي  أحمد  اسمه  جدها 

وبني أسماء سميت تيمنًا بأهل البيت كزينب 

املعصومة  وفاطمة  الزهراء  ونور  الحوراء 

وأسماء أئمة الهدى. وبني أسماء لشخصيات 

تسمية  في  األهل  رغبات  تناقلت  بارزة 

تلحق  التي  األسماء  الى  اضافة  أبنائهم، 

نور  الدين،  ء  بها  الدين،  )عز  مثل  بالدين 

وغيرها،  الدين(  تاج  الدين،  عميد  الدين، 

مثل  البيت  أهل  لكرامات  داللة  أسماء  الى 

)جود العباس وعلي الدر ونور الحسني وزين 

وأبو  الحسن  )أبو  مثل  كناهم  أو  العابدين( 

الفضل(. 

كانت  صديقتها  إن  السوسن  زهرة  وتقول 

وجدها  زكي  أحمد  اسمه  والدها  ألن  تعاني 

محمد جواد، وهي أسماء غير متداولة كثيرًا 

واضح.  بشكل  مركبة  كأسماء  معروفة  او 

وهناك أسماء يضاف لها لفظ الجاللة. مثل 

الله(  روح  الله،  نصر  الله،  أسد  الله،  )يد 

وغيرها وهي أيضا مستمرة في التداول وفي 

رسول  اسم  أما  عدة.  ألجيال  املواليد  تسمية 

الله )صلى الله عليه وآله( فقد دخل إضافة 

اسماء  اليه  لتضاف  البيت  اهل  ألقاب  الى 

اخرى مثل )محمد نور، محمد مصطفى، او 

املصطفى(. وهذا ماتابعناه ونحن نبحث عن 

األسماء املركبة التي بدأت تزداد في سجالت 

تسجيل الوالدات.

الرموز  تتبع  األسماء  هذه  غالبية  أن  وبما 

الدينية، فقد أجابت العلوية أم علي صفائي، 

سؤال  عن  النسوية  العلمية  الحوزة  أستاذة 

الحرفية  للتسمية  الشرعي  الحكم  حول 

تلك  والسيما  واألنبياء،  البيت  أهل  ألسماء 

الكاظم(  )موسى  مثل  مطابقة  تكون  التي 

األبناء  تسمية  فإن  "بداية  قالت:  إذ  وغيرها.. 

هو  ذاته  بحد  واملعصومني  األنبياء  بأسماء 

ذلك  عن  روايات  وفيه  بل  مستحب،  أمر 

االستحباب ملا تحمله من مزايا جميلة وتشبه 

الحديث  البيت  أهل  عن  روي  إذ  باألكارم، 

األمر  وهذا  وحّمد(.  ماعّبد  األسماء  )خير 

يندرج أيضًا في تسميتهم بأسماء أهل البيت. 

اإلسالم  أعداء  بأسماء  التسمية  كراهية  مع 

التسمية  مسألة  أما  البيت.  أهل  وأعداء 

على  فهي  املركبة،  والالم  باأللف  املتطابقة 

أكثر آراء العلماء أنه يجوز ذلك، لكن األفضل 

تركها، وهناك قسم قليل من العلماء يقولون 

أن فيها كراهية، والكراهية بمعنى أن ثوابها 

أقل، أي ليست حرامًا وال تتحمل العقاب. وفي 

بها  التسمية  يجوز  أنه  الحكم  يكون  النهاية 

ولكن من األفضل تركها."
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التقلبات الحياتية والحروب والصراعات والنمو السريع للحضارة، أدخلت املرأة في الجو املشحون 
لهذا االحتدام، إذ أنها بقيت طوال عقود وقرون تحاول أن  تجد لها مكانًا مناسبًا. وإذا كانت األعمال 

املناطة بالنساء بدأت تميل لتتناسب مع قدراتهن الجسمانية والذهنية مع انحسار األعمال 
الشاقة السابقة، فإن زيادة املهام وتشعبها هي القربان الذي دفعته املرأة لتوفير االندماج السلس 

بامللفات الحياتية. 

وقيادة المركبات تحداً مجتمعي

العراقيات  والفتيات  النسوة  من  كثير 

استجابة  في  السيارات  يقدن  أصبحن 

حقيقية ملتطلبات الحياة املعاصرة، فال وقت 

النتظار خطوط النقل، وال مساحة الستيعاب 

بحسب  األجرة،  سيارات  سائقي  أمزجة 

وصف البعض منهن، واألعمال تنجز بسرعة 

حال امتالك مركبة.

هوية مجتمعية

"إن قيادة املركبة بالنسبة للسيدات والفتيات 

باتت  أنها  بيد  األولى،  للوهلة  تحديًا  كانت 

واجتماعية،  اقتصادية  ضرورة  عن  تعبيرًا 

أعمالهن  ينجزن  ما  غالبًا  النساء  ألن  ذلك 

مركبات.  امتلكن  لو  فيما  أكبر  ودقة  بسرعة 

األوالد  وإيصال  والتسوق  اليومية  املشاوير 

واإليفاء  العمل  الى  والذهاب  الى مدارسهم، 

كلها  والتزاور،  االجتماعية  بااللتزامات 

أصبحت ميسرة."

الساعدي،  إسراء  الصحفية  تؤكده  ما  هذا   

امتالك  بأهمية  إيمانها  عن  عبرت  التي 

الساعدي  للسيارات.  اللطيف  الجنس 

"قيادة  إن  لـ"الشبكة"-  حديث  -في  قالت 

على  لقدرتها  إثبات  هي  لسيارتها  املرأة 

السياقة  ألن  ذلك  الحياة،  مصاعب  تحمل 

يقودون  ممن  فالغالبية  كبيرة،  مسؤولية 

الطبيعة  الى  بالعودة  الرجال،  هم  املركبات 

واملواصفات  االجتماعي  والوضع  اإلنسانية 

منظمة  تدير  التي  الساعدي،  الجسمانية." 

ناشطة  وهي  اإلنسانية(،  اإلعالم  )عيون 

لقيادة  االجتماعي  "البعد  أن  أضافت  نسوية 

مساحة  ومنحها  بتمكينها  يرتبط  املركبة 

حرية التخاذ القرارات وضمان السير اآلمن 

لها وألسرتها وأطفالها دون مضايقات، وهو 

السيارة."  تقود  عندما  أكبر  بشكل  يتوفر  ما 

السير  إرباك  أو  الزخم  "مواجهة  وتضيف: 

السياقة  إن  قالوا  مسؤولية،  تعد  الحوادث  او 

من بني الفعاليات غير املناسبة للنساء، لكن 

للسيارات   النسوية  القيادة  هو  اليوم  أراه  ما 

مفرح  أمر  إنه  كثيرة،  وبأعداد  الخصوصي 

وداللة على أن املرأة قادرة على تحمل صعوبة 

املسؤولية."

 ال تمييز مروريًا 

"حصول النساء على إجازات قيادة املركبات 

املطلوبة  والشروط  املعايير  لذات  يخضع 

استثناء،  وال  تفضيل  ال  إذ  الرجال،  من 

الجسمانية  والسالمة  املرورية  الثقافة  في 

واختبار القيادة"، هذا ما أعلنت عنه مديرية 

يقول  إذ  مناسبة.  من  أكثر  في  العامة  املرور 

مرور  مدير  صويح،  حسن  الحقوقي  العميد 

محافظة املثنى، إن  "التعليمات الصادرة من 

اختالف  الى  تشير  ال  العامة  املرور  مديرية 

من  السياقة  إجازة  طالبي  بني  االختبار  في 

لتشجيع  املبادرات  أما  والرجال،  النساء 

على  فاقتصرت  املراجعة  على  النسوة 

النساء  لبصمة  وحواسيب  منافذ  تخصيص 

مع مراعاة األولوية."

"مجلة  لـ  تصريح  في  أضاف  صويح  العميد 

املمنوحة،  التسهيالت  "سلسلة  إن  الشبكة" 

والتحوالت املجتمعية في النظرة الى املشاركة 

النسوية، اسهمت في زيادة إقبال السيدات، 

اقتناء  على  املنازل  ربات  أو  املوظفات  سواء 

"مديريته  أن  إلى  مشيرًا  املركبات."  وقيادة 

قيادة  إجازة  وخمسني  وسبع  أربعمئة  منحت 

فيما   ،2021 العام  خالل  للسيدات  مركبة 

األشهر السبعة األولى من هذا العام شهدت 

طباعة 214 إجازة." 

األكثر التزامًا واألقل تسببًا في الحوادث 

الى  النفسية  البحثية  الدراسات  تنحاز 

من  الرجل  على  مؤهالت  وتمنحها  املرأة 

مهمة  من  أكثر  إنجاز  على  القدرة  حيث 

عن  انتباهها  تشتت  وعدم  الوقت،  ذات  في 

قيادة  مثل  به،  تقوم  الذي  األساسي  العمل 

نسبت  وصحفية  إعالمية  منصات  املركبة. 

ورقة بحثية الى  مجلة )إم بي سي( في علم 

للنساء  واضح  تفوق  الى  فيها  تشير  النفس، 

األعمال  إدارة  على  القدرة  في  الرجال  على 

يوسف المحسن 

ملعهد  دراسة  أكدته  تفوق  الوقت،  ذات  في 

البارز  األبحاث  مركز  وهو  )بونيمون(، 

وحماية  الخصوصية  بسياسات  املختص 

شركة  أيضا  وهو  املعلومات،  وأمن  البيانات 

تشتت  أن  الى  ذهب  إذ  بحثية،  استشارية 

انتباه النساء يقل أثناء العمل خاصة، ويمكن 

تشتيت  دون  من  أطول  لفترات  العمل  للمرأة 

او  الجانبية  الدردشات   
ّ

أن كما  االنتباه، 

بالقدر  االنتباه  يشتت  ال  بالهاتف  الحديث 

الذي يحصل مع الرجال، وهي الصفات التي 

الى  يتحدث عنها املتخصصون عند اإلشارة 

الحقوقي  العميد  لنا  أكدها  التي  مثل  حقائق 

حسن صويح بأن "النساء هن األكثر التزامًا 

حوادث  في  تسببًا  واألقل  املرورية  بالقوانني 

السير." رأي تسانده –وبقوة- الصحفية إسراء 

النساء  "طبيعة  الى  ترجحه  التي  الساعدي، 

والتركيز  والتنظيم  النظام  وفق  السير  في 

على التعليمات الرسمية وااللتزام  باألنظمة 

والقوانني بشكل دقيق، باإلضافة الى حيائها 

من الوقوف في طوابير املخالفني والغرامات 

املرورية."

 ما يحكى عن املضايقات

إفساح  وعدم  للحياء،  الخادشة  "الكلمات 

لم  املنبهات،  واستخدام  والنظرات،  املجال، 

العراقية  الشوارع  في  موجودة  سلوكيات  تعد 

املاضية،  العقود  من  العكس  على  اليوم، 

وفاعليتها،  املرأة  حضور  تقبل  فاملجتمع 

عليهما  حصلت  اللذين  والدعم  واملساندة 

املرأة في رحلتها للحصول على إجازة قيادة 

املركبة يبدو أنه متواصل في الشارع، بحسب 

ما ملسناه وسمعناه من شهادات." 

أسمع  "لم  بالقول  حديثها  الساعدي  ختمت 

عن املضايقات إال القليل، بل على العكس فقد 

النساء  ملساعدة  كثيرة  حاالت  وملست  رأيت 

عندما يتعرضن لبعض الحوادث او األعطال 

او غيرها، حيث يسارع كثيرون ملد يد العون، 

تعاونًا  يبدون  السائقني  غالبية  أن  والجميل 

في الشارع ويمنحون األولوية للمركبات التي 

تقودها النساء."

النساء
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هذا  الستقبال  العراقيون  يستعد  إذ 

الحزن  سمات  إلبراز  الفضيل  الشهر 

التي تمثل األحداث املؤملة والفاجعة التي 

)صلوت  الكريم  الرسول  بيت  بآل  أملت 

وعترته  أجمعني(  عليهم  وسالمه  الله 

ميزة  ومنحته  هجرية   60 عام  الطاهرة 

خاصة لدى جميع املسلمني. 

تحضيرات مبكرة

ناحية  من  العالق،  هادي  على  الحاج 

صاحب   - املحمودية  قضاء   – الرشيد 

أن  أكد  املجتبى(،  )الحسن  موكب 

الشهر  هذا  الستقبال  "االستعدادات 

نفس  في  وكبيرة  مبكرة  تكون  الفضيل 

خدمة  مسؤولية  أن  والسيما  الوقت، 

كربالء  الى  املتوجهني  الزائرين  ماليني 

زيارة  مراسم  شعيرة  إلحياء  املقدسة 

العباس  وأخيه  الحسني  الله  عبد  أبي 

عاتق  على  تقع  السالم(،  )عليهما 

أصحاب املواكب الحسينية الذين نذروا 

الزائرين  لخدمة  وأموالهم  أنفسهم 

العراق،  محافظات  جميع  من  القادمني 

أصقاع  شتى  من  الوافدين  وكذلك 

ألداء  وأجنبية  عربية  بلدان  من  األرض 

مناسك الزيارة وتقديم التعازي في هذا 

املصاب الجلل."

التشابيه ولبس السواد

ناحية  من  الطائي  هاني  حسن  الحاج 

رقية(  )دمعة  موكب  صاحب  اليوسفية، 

إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في  قال 

ميزت  التي  والتقاليد  العادات  أهم  "من 

توشح  هو  األشهر  باقي  عن  محرم  شهر 

الجميع باللون األسود وترك لبس األلوان 

الحزن  عن  تعبيرًا  الغالب  في  األخرى 

وتقديم التعازي بمصاب آل البيت عليهم 

التشابيه  إقامة  الى  إضافة  السالم، 

التي يجسدون من خاللها عظم الواقعة 

عترة  طالت  التي  واملصيبة  األليمة 

الله وسالمه عليهم  املصطفى )صلوات 

اجمعني(، وتقديمها للناس لتبيان حجم 

صفوة  له  تعرضت  الذي  الكبير  الظلم 

التي  الضالة  الفئة  قبل  من  الله  خلق 

الدماء  هذه  تستبيح  أن  وقبلت  رضيت 

الى  الفتًا  والطاهرة."  والشريفة  الزكية 

بأدق  الواقعة  تجسيد  على  نحرص  "أننا 

تفاصيلها وأبعادها من خالل إقامة هذه 

التشابيه."

أكالت مميزة

منطقة  من  العقيلي  محمد  علي  الحاج 

الله  )عبد  موكب  صاحب  دشير،  أبو 

الرضيع(، أشار الى أنه "على الرغم من 

الزائرين  الى  تقدم  التي  األكالت  تعدد 

طول  على  املنتشرة  املواكب  خالل  من 

الى كربالء املقدسة على  املؤدية  الطرق 

أن  إال  األربعينية،  الزيارة  أيام  مدار 

ارتبطت  التي  األكالت  عددًا من  هنالك 

األليمة  الذكرى  بهذه  وثيقًا  ارتباطًا 

يحرص الكثير من الناس على تقديمها، 

)القيمة(  هي  األكالت  تلك  أهم  ومن 

وطبخها  تقديمها  على  نحرص  التي 

مميزين  ومذاق  وبطعم  خاصة  بطريقة 

املناسبة،  تلك  أهمية  مع  ينسجم  بما 

وغالبًا ما يرافقها الرز عند تقديمها الى 

والزردة  الهريسة  الى  إضافة  اآلخرين، 

والبرياني، التي كان لها النصيب األكبر 

العظيمة،  املناسبة  بهذه  االرتباط  في 

بعطش  تذكيرًا  املاء  تقديم  عن   
ً
فضال

الحسني عليه السالم."

مجالس العزاء

من ضمن الطقوس والشعائر التي اعتاد 

شهر  ضمن  إحيائها  على  العراقيون 

الحسينية،  املجالس  إقامة  هي  محرم 

تلك  ويتخلل  الرجال،  أم  للنساء  سواء 

املجالس سرد القصة للواقعة األليمة من 

تسودها  يات(، 
ّ

و)املال الدين  رجال  قبل 

حزنًا  واللطم  والبكاء  الحزن  من  أجواء 

جرى  بما  وتأسيًا  املصيبة  هول  على 

ولتقديم  الزكية،  الطاهرة  للعترة 

الذي  والحزن  األلم  ومشاركة  املواساة 

ما  وعادة  السالم(،  )عليهم  طالهم 

الوعظ  بتقديم  املجالس  تلك  تختم 

أرواح  على  ترحمًا  للحاضرين  والدعاء 

أموات املسلمني واملسلمات أجمعني.

دروس وعبر

"لثورة  أن  أوضح  الكعبي  أثير  الشيخ 

الحسني )عليه السالم( شعائر وطقوس 

عن  ميزتها  وعبر  دروس  ولها  رافقتها، 

التاريخ،  شهدها  التي  األحداث  باقي 

انتصرت  التي  الثورات  جميع  أن  أهمها 

ثورة  إال  السيف،  عبر  انتصارها  كان 

اإلمام أبي عبد الله الحسني التي انتهت 

تتميز األعياد واملناسبات الدينية  بطقوس ومراسم وشعائر 
خاصة تمتاز باختالفها واختالف البلد الذي تقام فيه. ولشهر 

محرم الحرام الذي تبدأ به السنة الهجرية خصوصية كبيرة في 
العراق من حيث نوعية الطقوس والشعائر التي تقام خالله.

طقـــوس وشـــعائر تفـــرَّد بهـــا 
العراق مّيزته عن اآلخر ين

طه حسين
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وأظهرت  السيف،  على  الدم  بانتصار 

خالل  من  يأتي  الخلود  أن  للعالم 

التضحية، والتضحية  في النفس اسمى 

خلد  قد  التاريخ  فإن  لذا  الجود،  غاية 

ومواقفهم  وأصحابه  الحسني  ذكرى 

الطغاة  حكم  ضد  الوقوف  في  املشرفة 

يحرفوا  أن  أرادوا  ممن  واملستبدين، 

لخدمة  اإلسالم  تعاليم  ويجيروا  الدين 

وأطماعهم  الشخصية  مصالحهم 

الله  إرادة  لكن  الدنيوية،  وأغراضهم 

ومشيئة  إرادة  فوق  كانتا  ومشيئته 

الظاملني." 

مواقف عظيمة

وبني الكعبي أن "من يقرأ سيرة أصحاب 

وصمودهم  السالم(  )عليه  الحسني 

يلمس  وعتاده  بعدته  كامل  جيش  بوجه 

تحلى  التي  والتضحية  الشجاعة  عظم 

خلدت  الذين  العظماء  الرجال  هؤالء  به 

فمن  البشرية،  تاريخ  في  أسماؤهم 

خاسر  طرف  في  يكون  او  يدخل  منا 

الخسارة  أن  أدركوا  لكنهم  املعركة،  في 

الحسني  معسكر  في  تكن  لم  الحقيقية 

املبني  الخسران  إن  بل  السالم،  عليه 

كان في املعسكر الثاني، معسكر عمر بن 

ما  الله  من  فلقيوا  أبيه،  ابن  وزياد  سعد 

يستبيحوا  أن  رضوا  الذين  يستحقون، 

وقدموهم  األطهار  النبوة  بيت  آل  دماء 

الطغاة  عنهم  يرضوا  لكي  قرابني 

الويالت  الحقتهم  فقد  لذا  واملستبدين، 

اصحاب  أما  يبعثون،  يوم  الى  واللعنات 

الحسني )رضوان الله عليهم( أصحاب 

في  أنهم  أيقنوا  فقد  العظيمة،  املواقف 

الطرف الرابح، فإن كان نصرًا فهذا ما 

يحقق الغاية في إعالء كلمة الحق، وأما 

كلمة  وإعالء  املبادئ  سبيل  في  الشهادة 

الله العليا."

مشاهد مؤملة

أن "معركة الطف وما  الى  الشيخ  وأشار 

)صلوات  بيته  وآل  الحسني  له  تعرض 

خاللها  أجمعني(  عليهم  وسالمه  الله 

السهل، فمشهد  او  الهني  لم يكن باألمر 

تكرر  الذي  واألصحاب  األحباب  فقد 

وزينب  الحسني  أنظار  أمام  منظره 

الحوراء )عليهما السالم(، ال يمكن ألي 

مخلوق عادي تحمله بسهولة، لكن هنالك 

ما  كثيرًا  التي  املؤملة  املشاهد  من  عددًا 

املتلقي  على  وقعها  لشدة  استوقفتني 

العباس  مقتل  فطريقة  عليه،  وتأثيرها 

ومنعه  كفيه  وتقطيع  السالم(  )عليه 

الحسني،  عطش  ليروي  املاء  إيصال  من 

وجريمة مقتل عبد الله الرضيع واختراق 

يدي  بني  وهو  الشريف  جسده  السهام 

كانت  كذلك  مؤملتان،  واقعتان  أبيه، 

طريقة مقتل علي األكبر )عليه السالم( 

الشريفتني  عينيه  السهام  ادمت  الذي 

في  األمر  به  لينتهي  حصانه،  وعيني 

في  يتوانوا  لم  الذين  األعداء  معسكر 

ليخر  عليه  والضرب  الطعنات  كيل 

بسيوف  مقطعًا  شهيدًا 

عيني  أمام  أعدائه 

وأمه  الحسني  أبيه 

زينب  وعمته  ليلى 

الحوراء )عليهم 

السالم(."

شجاعة زينب 

"واقعة  أن  الكعبي  وبني 

من  احتوته  وما  الطف 

شخصية  أفرزت  مصائب، 

األول  الخطيب  عدت  عظيمة 

الحسني،  ملنبر 

مي  ملحا ا و

ي  لذ ا

الطغاة  بوجه  الوقوف  استطاع 

التي  العصماء  فخطبتها  واملستبدين، 

معاوية  ابن  يزيد  مجلس  في  ألقتها 

أظهرتهما،  اللتني  والكبرياء  والشجاعة 

الطاغية  هذا  تلقني  على  وإصرارها 

املتجبر درسًا لن ينساه، فقد استطاعت 

فضحه ولجمه، من خالل بيان الحقيقة 

يختصر  ولم  وكبيرة،  عظيمة  ببالغة 

دور الحوراء )عليها السالم( في الدفاع 

عن قضية الحسني )عليه السالم(، بل 

كانت أم األحزان التي تمكنت من تجاوز 

وعزيمة  بصبر  بها  مرت  التي  املحن 

واألم  الدافئ  الحضن  وكانت  وإباء، 

النبوة  بيت  آل  احتضن  الذي  الرؤوم 

وأكمل مسيرتهم اإلصالحية التي أنارت 

التي  العلوم  خالل  من  البشرية  دروب 

الرسول  بيت  آل  من  الهدى  أئمة  قدمها 

والسالم  الصالة  )عليهم 

أجمعني(."

ذاكرة المستقبل 

للعراق رب حماه، 
ويحميه.

ولبيوتنا  في كل مكان، 
على املاء واليابسة، رب 
جلت قدرته رؤوف بنا، 
وهو يضعنا في موقف 
االبتالء والعز، ورحيم 

بنا وهو ينادينا، تقدست 
أسماؤه، لنكون كنانته 
اليوم وغدًا، كما كان 

جدنا إبراهيم في ذلك 
األمس الغابر. 

وسط  بيوتهم،  من  واالنتساب  باإليمان  ساللته  يطردون  الرحمن  خليل  في  نراهم 

آخرون،  السالمة  الى  ويخلد  كثيرين،  قلوب  فتنخلع  األخويني،  والصخب  الصمت 

ويخذلنا  املناكيد،  الكافوريون  بحقنا  ويتالءم  العبور،  بوابات  عند  النواطير  وينام 

وشرف  الدين  باعوا  الذين  أولئك  علينا  ويستعرض  النصرة،  منهم  ننتظر  الذين 

الدنيا بقرشني من الفضة.

عندها، عند هذه الصورة التي تطل علينا صباح مساء، وحيثما كنا، يقول بعضنا: أي 

صادر حقوقه؟ 
ُ

غتصب داره، وُيستباح دمه وت
ُ

 أرضه، وت
ّ

حتل
ُ

يوٍم هذا؟ وهل يبتسم من ت

وهذه الصورة، صورة اإلقصاء شبه التام لنا خلف ما هو أبعد من النفي، التي هي 

ماثلة اآلن، كالشمس في رابعة النهار فتكاد تغطي السماء والجهات األربع كما يرى 

كثيرون وكما ال يريد أن يصدق آخرون.

األعماق،  صمت  وخبروا  والليالي،  األيام  دورة  وعرفوا  بربهم،  آمنوا  فتية  أن  غير 

ومحطم  عدوه  وهازم  جنده  ناصر  الله  أن  يدركون  األمواج،  ضجيج  وامتهنوا 

األحزاب، في أيام األحزاب البائدة وفي أيام األحزاب التي نحن بني أيديها.

هؤالء هم صورتنا.

هؤالء هم فأس إبراهيم وقد صارت فؤوسًا.

وهم كلمات في صحف إبراهيم بعدما حفظتهم كنانة القلم واألدب والعلم والخير 

والعدل.

وباختياراتهم.  وبأفعالهم  وبأسمائهم  بوجوههم،  فنعرفهم  نراهم  الذين  وهم 

وينكرهم الذين ال يعرفون حكمة األيام والليالي، ويستنكرهم الذين ال يريدون تذكر 

ما قاله إبراهيم إلسماعيل وما صدع به إسماعيل.

ارفع فأسك يا إبراهيم، واذبح إسماعيل فإنها الرؤيا التي تأتي من الله عز وجل.

 قلمك ياسيد الفعل فهل أخلف الله وعدًا؟ وهل غاب عنا وعد استيراث األرض 
ّ

وسل

في تاليات األيام؟

فكأن نائبات األيام، وقد رّحلت الكثير من فتياننا، تزيدنا قناعة واقتناعًا وثقة أنه 

بخطابنا العروبي نستعيد زمام املبادرة إن لم يكن ذلك اليوم، فهو آت غدًا بعون الله.

وكلنا كلمات حق في هذه املسيرة النبيلة.

جمعة الالمي

ة  "ويل ملن ال يعرف طعم النصر، ولو ملرَّ
واحدة."
)ابن سينا(

)***( قصة صحفية

الوارثون األرض )***(
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حول  األرض  يوم  إجراءات  انتشار  ومع 

البيئيني  النشطاء  مطالب  نمت  العالم، 

والعدالة  والتعليم  الوظائف  لتشمل 

البيئية.

قد يفاجئك أن تعلم أنك لست بحاجة إلى 

التغير  ملحاربة  البيئية  العلوم  في  شهادة 

من  الكثير  إنجاز  سيجري  إذ  املناخي، 

بلدان  لجعل  به  القيام  يجب  الذي  العمل 

املزارعني  بفضل  استدامة  أكثر  العالم 

بدأ  وقد  والكهربائيني،  البناء  وعمال 

الكثير من هذا العمل على املستوى املحلي 

بالفعل.

املقالة مستوحاة من قائمة "سبل خضر" 

ضمن   جاءت  املناخي  التغير  ملكافحة 

الخطوط  ومهن  لسبل  بيانات  تقرير 

املناخية،  الطوارئ  حاالت  ضد  األمامية 

إلى  الطاقة  بيانات  في  التدقيق  من  بدءًا 

غرس األشجار.

الدعم اإلداري

األدوار  من  واحد  هو  اإلداري  الدعم   

الحاسمة، وإن كان غالبًا ما ينكر جميله 

املناخي  التغير  وألن  صناعة.  أية  في 

عالية  بأولوية  سيحظيان  واالستدامة 

والخاص  العام  القطاعني  من  كل  في 

أدوار  تتغير  فقد  القادمة،  السنوات  في 

من  اإلداريني  العاملني  من  العديد 

لتشمل  التقليدية  الكتابية  الواجبات 

البيئية  البيانات  مع  العمل  من  املزيد 

والتنظيم  واالتصاالت،  النطاق،  واسعة 

. grassroots على مستوى القاعدة

ترميم األراضي امللوثة 

 )EPA( البيئة  حماية  وكالة  ف  عرِّ
ُ

ت

او  البنية  بالحقول  امللوثة  األراضي 

بمجرد  كممتلكات،   )Brownfield(

أو  التجارية  لألغراض  استخدامها 

أو  توسيعها  يمكن  ال  التي  الصناعية، 

بسهولة  استخدامها  إعادة  أو  تطويرها 

بسبب امللوثات أو املواد الخطرة األخرى. 

في  ملوث  عقار  الف   450 من  أكثر  ثمة 

مواقع  من  تتراوح   ، املتحدة  الواليات 

محطات  إلى  الكبيرة  السابقة  املصانع 

الوقود الصغيرة املهجورة. 

بدأ برنامج ترميم األراضي امللوثة التابع 

العام 1995،  البيئة في  وكالة حماية  الى 

العقارات  مالكي  مساعدة  الى  ويهدف 

وتنظيف  تقييم  على  املصلحة  وأصحاب 

ترجمة واعداد/ آالء فائق

سبٌل خضٌر
لمكافحة التغير المناخي

البنية  امللوثة  حقولهم  تطوير  وإعادة 

بطرق مستدامة. 

وقد عزز هذا البرنامج إحياء أكثر من 7 

يقرب  ما  ودعم  إنشائه  منذ  عقار  آالف 

من 150 ألف وظيفة إدارية ووظيفة عمل 

يدوي.

كهربة املباني

لتقليل  املتبعة  الطرائق  من  واحدة  في 

في  األحفوري  الوقود  على  االعتماد 

املدن  من  الكثير  لجأ  الكهرباء،  انتاج 

وتحويل  لبناء مباٍن جديدة  العمال  لجلب 

على  كليًا  االعتماد  إلى  القديمة  املباني 

الحرارة  الكهربائية، كمضخات  املصادر 

وسخانات  الكهربائي  الهواء  بمصادر 

تحافظ  التي   ، الحرارة  بمضخات  املياه 

على الطاقة ويمكن أن تعمل بشكل متزايد 

بواسطة مصادر متجددة.

جميع  في  الحكومات  من  العديد  قام 

مقاطعة  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء 

مارين وبالو ألتو في كاليفورنيا، بتحديث 

قوانني البناء الخاصة بها لتوفير الطاقة 

تتطلب  الجديدة.  للمباني  الكهربائية 

الكهربائيني  املهندسني  الكهرباء  هذه 

واملهندسني املعماريني وعمال البناء على 

حد سواء الكتساب الخبرة في تكنولوجيا 

التدفئة املستدامة.

تأهيل املباني وعالج تصلبها

ومعالجتها  املباني  تأهيل  إعادة  تتضمن 

القديمة  املباني  على  الحفاظ  وتقويتها 

واالستدامة  الصحة  معايير  إلى  لرفعها 

املواد  إزالة  ذلك  يشمل  قد  الحديثة. 

جهود  في  استخدمت  التي  الخطرة 

والكلوردان  كاإلسبست،  السابقة،  البناء 

كمبيد  يستخدم  عضوي  )مركب 

واملركبات  والرصاص،  لآلفات(، 

العضوية التي تسبب مجموعة واسعة من 

املشاكل الصحية للحيوانات والبشر.

على غرار كهربة املباني، قد تتطلب هذه 

مختلفة  بمستويات  أشخاصًا  الوظيفة 

من  املتخصصة،  الخبرة  أو  التعليم  من 

املتخصصني في مجال البيئة.

التواصل

األفضل  نحو  أمورها  البشرية  تغير  لكي 

األخطار  من  الكوكب  نحمي  ولكي 

 أن 
ً
الوشيكة لتغير املناخ، يجب علينا أوال

نتحدث بشكل جماعي عن نفس املخاطر 

حلول  وإيجاد  الجميل  كوكبنا  تهدد  التي 

ولتحقيق  األخطار.  تلك  عليه  تنطوي  ملا 

دورًا  العلمي  التواصل  يلعب  الغاية،  هذه 

إلى  املشرعني  من  املساعدة،  في  رئيسًا 

تأثر  كيفية  فهم  على  العاديني،  الناخبني 

مجتمعاتهم بتغير املناخ وما يمكنهم فعله 

للمساعدة.

تعليم املجتمع

على غرار املتواصلني مع املجالت العلمية، 

يساعد معلمو املجتمع في مكافحة التغير 

الناس باملعرفة  املناخي من خالل تزويد 

واملهارات الالزمة للنشاط في ساحاتهم 

مع  املجتمع  معلمو  يعمل  قد  الخلفية. 

املدارس والوكاالت الحكومية ومجموعات 

األخرى  املحلية  واملؤسسات  الناشطني 

من  أخرى  وأنواع  العمل  ورش  لقيادة 

األحداث التدريبية.

يصادف يوم 22 نيسان 2022 الذكرى السنوية الـ 52 ليوم األرض، وهو 
يوم عطلة عاملي، بدأ باعتباره احتجاجًا بيئيًا في العام 1970.

الذكرى األولى ليوم األرض كانت مستلهمة ومستوحاة من التسرب 
النفطي الذي حصل في مدينه سانتا باربرا، إحدى مدن والية 

كاليفورنيا األميركية في العام 1969 والكوارث األخرى الناجمة عن 
التلوث املتزايد في الواليات املتحدة، حيث تجمع 20 مليون أميركي في 

الشوارع واملتنزهات للمطالبة بمزيد من التنظيم البيئي.
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"هل يرضى العالم أن يشاهدنا ونحن نخسر حياتنا ومياهنا وحيواناتنا وحتى رزقنا؟ فيما يضع 
يده على خده ويتفرج علينا بصمت؟ إن ما يحدث بحقنا كارثة، نريد حال، فهل تنقذوننا؟" 

بحرقة ودموع يصرخ ويناشد املواطن عباس ياقوت، وهو أحد مواطني عرب األهوار، الذي فقد 
منزله القائم على املياه والقصب، وخسر عددًا من جواميسه، فيما ينظر الى مكانه وهو يتهاوى 

ويصبح في طي النسيان.

أهوار العراق تنقرض 
والعالم يتفرج!

آية منصور
تصوير: حسين فالح 

املناخي  التغير  هي  والثانية  الرافدين، 

كل  وفي  انعدامها،  أو  األمطار  قلة  بسبب 

إمدادات  في  النقص  هذا  رافق  األحوال 

املياه سوء توزيع املياه واملوارد املائية".

يضيف األسدي: "أهدرنا ما يزيد على 21 

مليار متر مكعب من الخزين الستراتيجي 

وسد  الثرثار  بحيرة  من  كل  خزين  في 

إضافة  ودوكان،  املوصل،  وسد  حديثة 

دولتي  من  القادمة  اإليرادات  كل  الى 

أشد  هي  األهوار  أن  ومعلوم  الجوار، 

ما  فإذا  هشاشة،  العراقية  البيئات 

بأثر  سيكون  ذلك  فإن  للضرر  تعرضت 

إذ  السكان،  اقتصاديات  على  املدى  بعيد 

إلى  مترين مربعني،  املياه حتى  لم تصل 

في حني أن أقل ما يجب أن تصل إليه هو 

20 مترًا مربعًا، وإذا استمر الجفاف هذه 

السنة أيضًا، والسيما أن منسوب الفرات 

عن  مترًا   73 الى  اآلخر  هو  انخفض  قد 

مستوى سطح البحر، فإن الكارثة ستكون 

الحكومات  أدارت  لم  وأتساءل  أكبر، 

االقتصادي  للمالذ  ظهرها  املحلية 

للساكنني هناك؟"

 الضحية واحدة
الناشط في املجال البيئي، رعد االسدي، 

يحدث  "ما  أن  الشبكة"  "مجلة  لـ  أوضح 

هو وضع مأساوي وخطير، ويجب تقديم 

املواشي،  واصحاب  األهوار  ألهل  الدعم 

مع  هناك  اليومي  التبخر  حجم  أن  ذلك 

يوميًا،  سم   3 هو  املياه،  إمدادات  انعدام 

الجهات  من  تحرك  أي  نر  لم  لكننا 

الحياة  سبل  جميع  أن  والسيما  املعنية، 

ماتت  فاألسماك  تقريبًا،  اختفت  قد 

العطش  يقتلها  والجواميس  مكانها،  في 

وحرارة الجو، ودموع املواطنني لم تتوقف 

ستضطر  إذ  حياتهم،  انهيار  يرون  وهم 

الكثير من العوائل لبدء رحلة البحث عن 

من  املزيد  وسنضيف  آخر،  رزق  مصدر 

العاطلني عن العمل، ونفقد األهوار كسلة 

سكانها  ويصبح  سياحي  ومكان  غذائية 

فرص  وتوفير  للعمل  يحتاجون  الجئني 

عيش مؤقتة لحني إعادة منسوب املياه." 

ماذا تفعل اليونيسكو؟ 
أثبتت  "اليونيسكو  أن  األسدي  ويبني 

حماية  على  قدرتها  وعدم  ضعفها 

فهي  وصايتها،  تحت  تكون  التي  املواقع 

العراق  حصة  طلب  في  ساكنًا  تحرك  لم 

للعراق  تقدم  ال  التي  تركيا  من  املياه  من 

عليها  املتفق  حصته  من  أقل  أو   ٪٥ سوى 

االتفاقات  ضعف  إن  البروتوكوالت.  وفق 

العراقية التركية اإليرانية، هو ما جعلهم 

إقليمية،  مياه  حرب  إشعال  في  يتمادون 

املائية مع  العراق  فمن سيضمن حصص 

مؤثري  أن  ذلك  املعنية؟  الجهات  صمت 

مع   
ً
تفاعال أكثر  كانوا  ميديا  السوشال 

املوضوع من أصحاب املسؤولية." 

أمنيات
من  دولي  "تحرك  رؤية  األسدي  ويتمنى 

أجل ديمومة املياه، ووجوب عقد اتفاقات 

ترشيد  وأيضًا  العراق،  حق  تضمن  دولية 

على  التجاوزات  وإزالة  املاء  استهالك 

سدود  وبناء  والفرات،  دجلة  نهري 

توزيع  لتنظيم  العرب  شط  على  تنظيمية 

املياه ورفع اآلسنة منها، كذلك حفر اآلبار 

وجود  ضرورة  مع  الزراعية،  املناطق  في 

الحقيقية  الحلول  تضع  مشتركة  لجنة 

وتوزع الحصص املائية بني املحافظات." 

حتى الرزق انقطع 
األكبر  الجزء  في  الجبايش  سكان  يعتمد 

املائي  الصيد  على  حياتهم  موارد  من 

وجمع القصب وحياكة الحصر 

"البواري"  تسمى  التي 

سائر  إلى  وتصديرها 

الى  حتى  األنحاء 

وإيران،  الخليج 

فإن  وبذلك 

األهوار  تجفيف 

يسهم  سوف 

جزء  بفشل 

صادرات  من 

املهمة.  العراق 

مجموعة  "هناك  أن  األسدي  ويوضح 

خطط  ضمن  تكون  أن  يجب  الحلول  من 

رعاية األهوار، ألن استمرار الجفاف قد 

يخرجها من الئحة التراث العاملي فيصبح 

الخطر مضاعفًا. إذ أن الهدف هو حماية 

إشراف  مع  والحيواني،  البيئي  التنوعني 

املوارد  وزارة  أن  كما  املحلية،  املجتمعات 

املسؤولية  من  جزءًا  تتحمل  أيضًا  املائية 

التي  البنود والشروط  ت ببعض 
ّ
ألنها أخل

وضعتها اليونيسكو النضمام األهوار." 

إن األهوار ليست جزءًا بيئيًا فقط، وإنما 

مهمة  لشريحة  مهم  اجتماعي  جزء  هي 

من املجتمع العراقي املتبقي من أجدادنا 

السومريني، وذلك مؤشر خطير، وهناك 

التاريخي  املكان  هذا  إعالن  من  خوف 

منطقة منكوبة.

قامت  "تركيا  أن  األسدي  رعد  ويقول 

ببناء أكثر من ٦00 سد على نهري دجلة 

املساحات  من  العديد  جعل  ما  والفرات، 

كما  تمامًا،  جافة  العراق  في  املائية 

مرشحة  أخرى  مسطحات  هناك  أن 

للجفاف، وهو ما سوف يؤثر على الحياة 

هذه  ألهالي  واالقتصادية  االجتماعية 

املناطق".

التنوع  على  يؤثر  سوف  الجفاف  أن  كما 

أرضًا  لكونها  األهوار،  في  البيولوجي 

األسماك،  وصيد  الرز  لزراعة  خصبة 

إذ  الطيور،  من  متعددة  ألنواع  وموطنًا 

تعتبر محطة راحة آلالف 

الطيور البرية املهاجرة 

بني سيبيريا وإفريقيا، 

موطنًا  تعد  ألنها 

للتنوع البيولوجي.

األهوار  جفاف  إليه  وصل  الذي  الحال   

إنه  بل  وحسب،  املياه  في  نقصًا  يشكل  ال 

الحيوانية،  الثروة  على  تقريبًا  قضى 

قد  وإنسانية  بيئية  كارثة  معه   
ً
حامال

تقضي كليًا على األجناس هناك.

يؤكد عباس أن ما يحصل لبيئته ومكانه، 

العراق،  غير  آخر  مكان  في  حصل  لو 

اإلعالم  وتفرغ  الطوارئ  حالة  ألعلنت 

األزمة،  لهذه  الرسمي  وغير  الرسمي 

والستقال أكثر من مسؤول.

حقا  يأبهون  ال  أنهم  هو  يحدث  "ما  وتابع: 

حتى  يقمعون  العكس،  على  بل  نقول،  بما 

املياه،  من  بحصتنا  املطالبة  تظاهراتنا 

هذا ما حدث لعرب األهوار الذين نظموا 

-ألكثر من مرة- مظاهرات واعتصامات، 

إلنقاذهم  بالتدخل  الدولة  فيها  مطالبني 

االنقراض،  من  األهوار  تراث  وحماية 

ولكن دون مجيب."

الئحة التراث الصامتة
قد  كانت  األهوار  مناطق  أن  يذكر 

قبل  العاملي  التراث  الئحة  إلى  مت 
ُ

ض

منظمة  صوتت  حني  سنوات،  ست  نحو 

والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم 

بإجماع   )UNESCO( "يونيسكو" 

الئحة  إلى  األهوار  ضم  على  أعضائها 

التراث العاملي.

من  طبيعية  محمية  باتت  األهوار  أن  أي 

قبل اليونيسكو إذا ما تعرضت ألي خطر، 

لكن املؤسف هو أن ال بيان صدر حتى اآلن 

من قبل هذه املنظمة حول وضع األهوار.

سنوات الضيم 
أن  أوضح  األسدي  جاسم  البيئي  الخبير 

"العراق يعاني منذ سنوات شحًا كبيرًا في 

املاضي،  العام  منذ  تقلصت،  فقد  املياه، 

الى  تركيا  من  القادمة  املياه  إطالقات 

ذلك  أسباب  وتعود  جدًا،  قليلة  مستويات 

سياسة  أوالهما  أساسيتني:  نقطتني  الى 

من  املزيد  وبنائها  املائية  الجوار  دول 

السدود وتحويل املجرى عن أراضي وادي 
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دبس الرمان صناعة تزدهر في شمال العراق، وهي 
مهنه متوارثة عبر األجيال، تنتشر هذه الصناعة  
عادة في املناطق الزراعية التي تكثر فيها بساتني 

فاكهة الرمان،  وتعد صناعة دبس الرمان إحدى 
الصناعات الغذائية التقليدية املهمة. 

دبس الرّمان.. صناعة تقليدية 
تزدهر في هورمان

 كما يمثل خليط دبس الرمان مع الليمون 

تدخل  التي  النكهات   ألذ  الزيتون  وزيت 

الطعام،  في  مختلفة  استخدامات  في  

وغالبًا ما تكون بشكل يومي على املائدة 

العراقية، ناهيك عنها كون دبس الرمان 

في  تدخل  التي  املهمة  العناصر  أحد 

األكالت  الى  تضاف  التي  التتبيالت  

وورق  الدوملة  مثل  الشهيرة  العراقية 

العنب وغيرها. 

أدوات بسيطة                             
الرمان  دبس  صنع  كيفية  على  للوقوف 

التقينا  اإلنسان  لصحة  فوائده  وماهي 

الهورامي،  محسن  إبراهيم  السيد  

الرمان  دبس  بصناعة  املختصني  أحد 

 55 العمر  من  يبلغ  هورمان،  منطقة  في 

الرمان  دبس  صناعة  "إن   يقول:  عامًا، 

عبر  املتوارثة  املهن  بقية  كحال  حالها 

املهنة  هذه  لكن  هورمان،  في  األجيال 

ألنها  هورمان  ناحية  في  بدائية  تزال  ال 

البسيطة   األدوات   على  تعتمد  ماتزال 

واملنزلية."   

بمردود  تسهم  املهنة  "هذه  أن  وأضاف 

تعود  للفرد، ومن جانب آخر  مادي جيد 

الرمان  دبس  بصناعة  هورمان  شهرة 

فاكهة  ببساتني  املنطقة  اكتظاظ  الى 

الرمان، إذ يلجأ املصدرون لهذه الفاكهة 

الفائض منها على شكل دبس  الى خزن 

الرمان وعصير الرمان." 

على  تقتصر  ال  الصنعة  هذه  أن  وبني 

املناطق الحدودية بني العراق وإيران، بل 

العراق  محافظات  في  مناطق  هناك  إن 

العالي  بإنتاجها  تتميز  أيضًا  األخرى 

وجودة محاصيلها من فاكهة  الرمان.

دبس  صناعة  يميز  ما  أن  وأوضح 

محاصيلها  هو  املناطق  هذه  في  الرمان 

زًا 
ّ
مرك كونه  عن   

ً
فضال الجودة،  عالية 

وال  الطازجة  الرمان  فاكهة  عصير  من 

على  تؤثر  مصنعه  مواد  أية  اليه  تضاف 

وهذا  الرمان،  لدبس  الغذائية  التركيبة 

ما يجعله مميزًا عن غيره ومرغوب جدًا 

منه   املستورد  عكس  كبير،  إقبال  وعليه 

في االسواق، ألنه نظرًا ملذاقه اللذيذ فهو 

والسيما  الرئيسة  األطباق  ضمن  يدخل 

األكالت الكردية. 

مراحل صناعة دبس الرمان
الرمان  دبس  عمل  كيفية  على  وللوقوف 

التقينا  بها  يمر  التي  املراحل  وماهي 

التي  الباباني،  إبراهيم  شونم  السيدة 

تعمل في إحدى املزارع  في هورمان، تبلغ 

من العمر 35 عامًا، تقول: "نبدأ بمثل هذه 

والعاشر  التاسع   الشهرين  في  األيام  

من كل عام إذ نجتمع -نحن النساء- في 

الطازج  الرمان  بقطف  ونقوم  البستان 

أكثر  منه  الناضج  قسمني،  الى  ونقسمه 

لصناعة  بتجهيزه  نقوم  الالزم  من 

ببيعه،  نقوم  واآلخر  الرمان  دبس 

طريق  عن  البيع  عملية  تكون  ما  وعادة 

نتبادل أطراف  املتجولني، ونحن  الباعة 

الحديث بعضنا مع بعض ".

وأضافت: "يمر صنع شراب دبس الرمان 

قطفنا  بعد  تبدأ  عدة  رئيسة  بمراحل 

وبأساليب  بعصره  فنقوم  الرمان  ثمار 

بعدها  الشوائب،  من  ونصفيه  مختلفة، 

الى    10 من  النار  على  العصير  نضع 

كثيفًا،  ويصبح  يغلي  أن  الى  ساعة   12

أما بالنسبة الى املذاق فإن كان حلوًا أو 

الرغبة،   حسب  اختياره  يكون  حامضًا 

ثم نضعه في علب زجاجيه ونحفظه في 

البيوت أو نجهزه للبيع."

الصناعة  "هذه  إن  قائلة  واستدركت 

التقليدية  بالطريقة  اآلن  حتى  مستمرة 

بساتني  أصحاب  يقوم  إذ  القديمة، 

باستخالص  الجني  موسم  في  الرمان 

عصير الرمان بعد العصر بطرق مختلفة 

ثم تحويله إلى دبس  الرمان."

الرمان  دبس  "شراب  أن  وأضافت 

الثمار  الحامض نحصل عليه من قطف 

منه  الحلو  أما  التاسع،  الشهر  في 

فنحصل  عليه في الشهر العاشر، كما أن 

رغبة املستهلكني عادة ما تتجه نحو دبس 

الستخدامه  وذلك  الحامض،  الرمان 

في تتبيل أنواع عديدة من األطعمة، 

الرمان  خزن  على  نعمل  ونحن 

بطرق  الحاجة  عن  الفائض 

مختلفة الستخدامه في أوقات أخرى." 

معادن وفيتامينات
فوائد  على  أكثر  والتعرف  وللوقوف 

لصحة  الرمان  دبس  شراب 

محمد  السيد  التقينا  اإلنسان، 

أسعد آزاد، اختصاصي تغذية يبلغ 

إن  قال  الذي  عامًا،   30 العمر  من 

"فوائد دبس الرمان لصحة اإلنسان 

فاكهة  كون  عن  فناهيك  عديدة، 

والفيتامينات  باملعادن  غنية  الرمان 

لها  فإن  اإلنسان،  جسم  يحتاجها  التي 

مذاقًا مميزًا لدى الكثيرين." 

يمنح  الرمان  "دبس  أن   آزاد  وتابع 

على  الحتوائه  والحيوية  الطاقة  الجسم 

العديد من الفيتامينات واملعادن املهمة، 

نشاط  يعزز  الذي  أ  فيتامني  أبرزها 

الجهاز العصبّي في الجسم،  باإلضافة 

الضار  الكولسترول  نسبة  يقلل  أنه  الى 

يحمي  وأيضًا  كبير،  بشكل  الدم  في 

القلب والشرايني من العديد من املشاكل 

تصلب  مثل  لها  يتعرض  التي  الصحّية 

تحسني  على  يعمل  أنه   كما  الشرايني. 

 
ً
فضال الجسم،  في  املناعة  جهاز  كفاءة 

من  ويرفع  الجسم  خاليا  يجدد  أنه  عن 

مقدرتها على مكافحة السرطان."

الرمان  دبس  "عصير  إن  القول  وتابع 

من  عالية  نسب  على  يحتوي 

التي مضاّدات  األكسدة 

على  يحافظ  أنه  كما  الجسم  يحتاجها 

ألنه  فيه،  الحمراء  الدم  خاليا  نسبة 

يحتوي على نسبة جيدة من فيتامني ب6 

ويحافظ  الهضم  عملية  يحّسن  الذي 

من  صه 
ّ
ويخل الهضمي  الجهاز  على 

تطهير  في  ايضا  ويساعد  السموم، 

والشحوم  السموم  من  واألمعاء  املعدة 

والدهون التي تتراكم في داخلها مسببة 

أنه  كما  الصحّية،  املشاكل  من  العديد 

أمراض  ملعالجة  طبي  بشكل  يستخدم 

التعرض  اللثة والفم املختلفة، ويقي من 

من  الجسم  ويحمي  النقرس،  ملرض 

ينصح  لذا  الكلى،  في  الحصوات  تشكل 

الطبخ من   أنواع  بأن يستخدم في جميع 

والسلطات  ت اللحوم  لتتبيال ا و

األخرى."

ضحى مجيد سعيد                                         



أن  العراق  تاريخ  في  األولى  املرة  هي  ربما 

الى  العراقيني  االدباء  ألحد  دار  تتحول 

مستوى  على  حكومي  وباهتمام  متحف 

عال، فقد جرى افتتاح بيت الجواهري من 

مصطفى  السيد  الوزراء  رئيس  دولة  قبل 

د.  الثقافة  وزير  معالي  ومعه  الكاظمي 

املهندس  بغداد  أمني  والسيد  ناظم  حسن 

املسؤولني  من  وعدد  كاظم  موسى  عمار 

أفراد  بعض  الى  باإلضافة  الحكوميني، 

خيال  بالسيدة  ممثلني  الجواهري  عائلة 

الجواهري وزوجها السيد صباح املندالوي 

وغيرهما.

رمزية شاعر

أن  إلى  الوزراء  رئيس  أشار  ذلك..  إلى 

انما  فقط،  العراق  شاعر  ليس  الجواهري 

عن  تحدث  كما  األكبر.  العرب  شاعر  هو 

ألحد  يعود  لكونه  البيت  هذا  افتتاح  أهمية 

يفخر  التي  والصحفية  الشعرية  القامات 

بها العراق، مقدمًا شكره لكل الجهود التي 

الجواهري  بيت  إعمار  إعادة  في  أسهمت 

رمزية  يعكس  الذي  بالشكل  وإظهاره 

العراقي  الشعبني  نضال  بشعره  أّرخ  شاعر 

والعربي.

كلمة  الوزراء  رئيس  السيد  كتب  وقد 

يوثق  املتحف  في  وضع  خاص  دفتر  في 

الكبير  الجواهري  أيها  "خلفك  الحضور: 

جيل  اليأس  صميم  من  سينهض  نردد: 

الجواهري  إرث  عنيد"..  جبار  البأس  مريد 

هو إرث العراق." ووقع اسفل الورقة باسمه.

بغداد  أمني  للسيد  كلمة  هناك  كانت  كما 

الكبيرة  الجهود  عن  لإلعالم  فيها  تحدث 

الصرح  هذا  إتمام  اجل  من  بذلت  التي 

ذلك  جوانب  بعض  وعن  املهم،  الثقافي 

ترميم  خطوات  من  سبقه  وما  العمل 

الجواهري  منزل  تحويل  لفكرة  وتأسيس 

األمانة  استمالك  "بعد  وقال:  متحف.  إلى 

الدار من ورثة الشاعر الراحل قبل أعوام، 

البيت  أمانة بغداد بعمليات ترميم  شرعت 

ومتحفًا  ثقافيًا  مركزًا  لجعله  وتحضيره 

الجواهري  الشاعر  عائلة  بمساعدة  أثريًا، 

في تزويدنا باملقتنيات الخاصة به وتحديد 

تواريخها."

صور ووثائق

غرفة  املتحف،  عن   
ً
فضال الدار،  وضمت 

الجامعية  والرسائل  األطاريح  فيها  جمعت 

مهدي  محمد  الشاعر  سيرة  تناولت  التي 

الجواهري، يضاف لها أكثر من 90 صورة 

جسدت حياته في حقب تاريخية مختلفة.

نقيب  املندالوي،  صباح  السيد  تحدث  كما 

عائلة  عن  بالنيابة  السابق،  الفنانني 

"قبل  وقال:  الدار  افتتاح  عن  الجواهري 

بغداد  أمانه  بادرت  سنوات  عشر  من  أكثر 

مقترحات  بعد  الجواهري  دار  الستمالك 

وبهذا  العراقية،  الصحافة  في  أثيرت 

وبتوجيهات  األخيرة  األشهر  في  االتجاه 

من دوله رئيس الوزراء باشرت أمانه بغداد 

محاولني  وإصرار،  وعزيمه  عالية  وبهمة 

الذى  اليوم  وهو  تموز،   27 يوم  افتتاحه 

يصادف الذكرى25 لرحيل الجواهري، إال 

فوجئ  فقد  ذلك،  دون  حالت  الظروف  أن 

بتظاهرات  اليوم  ذلك  صباح  في  الجميع 

شلت  وقد  البرملان،  بحل  تطالب  كبيرة 

السادة  اضطر  ما  بغداد،  في  الحركة 

املعنيني الى تأجيل االفتتاح لغاية يوم13 آب 

وهكذا تحقق هذا الحلم الجميل."

-أو  املتحف  هذا  يزور  من  يستمتع  سوف 

م،   500 مساحته  تتجاوز  الذي  الدار-، 

إلى  يعيده  بما  فضاءاته،  في  ويتجول 

على  البالد  عاشتها  وأحداث  ذكريات 

الجواهري  كان  عقود  ثمانية  من  أكثر  مر 

وقد  وحضورًا.  وسياسة  أدبًا  عليها  شاهدًا 

تمثال  الجواهري  مكتبة  من  بالقرب  وضع 

بالحجم  الجواهري،  شخصية  يحاكي 

الطبيعي، يعد أيقونة للمكان ويمكن أن يوثق 

الزائرون صورة معه للتذكار. ويتكّون البيت 

مقتنيات  فيها  توزعت  عديدة  غرف  من 

مراحل  من  وصور  ومكتبته  الجواهري 

أو  العراق  داخل  سواء  حياته،  من  مختلفة 

خالل سنوات غربته في الخارج.

سيرة مختصرة

وأديب  شاعر  الجواهري،  مهدي  محّمد 

عراقي ولد في النجف عام 1899، واستطاع 

الشعر  في  شعرية  ريادة  تحقيق  بموهبته 

السياسي  العمل  في  وانخرط  الكالسيكي، 

حتى اضطر إلى الهجرة من العراق بسبب 

معارضته لنظام صدام حسني عام 1980.

في  عريقة  محافظة  نجفية  أسرة  من  وهو 

الجواهر  بآل  تعرف  والشعر  واألدب  العلم 

، نسبة إلى أحد أجداد األسرة الذي يدعى 

الجواهر،  صاحب  حسن  محمد  الشيخ 

"جواهر  عنوانه  الفقه  في  كتابًا  ف 
ّ
أل الذي 

وكان  اإلسالم."  شرائع  شرح  في  الكالم 

الكبيرة  األسر  لباقي  كما  األسرة،  لهذه 

واألدباء  باألدب  عامر  مجلس  النجف،  في 

يرتاده كبار الشخصيات األدبية والعلمية.

السن  هذه  في  وهو  الكريم  القرآن  قرأ 

ثم  وأصدقائه،  والده  أقرباء  بني  املبكرة 

ليعلموه  كبار  مدرسني  إلى  والده  أرسله 

النحو  شيوخه  عن  فأخذ  والكتابة،  القراءة 

ذلك  إلى  وما  والفقه  والبالغة  والصرف 

مما هو معروف في مناهج الدراسة آنذاك، 

أن يحفظ في كل  والده وآخرون  له  وخطط 

من  وقصيدة  البالغة  نهج  من  خطبة  يوم 

طوال  بالحفظ  الفتى  ليبدأ  املتنبي  ديوان 

نهاره منتظرًا ساعة االمتحان بفارغ الصبر، 

له  يسمح  كان  االمتحان  في  ينجح  أن  وبعد 

وفي  جديد،  من  لق 
ُ

خ بأنه  فيحس  بالخروج 

املساء يصاحب والده إلى مجالس الكبار .

فأخذ  األدب  إلى  الطفولة  منذ   
ً
ميال  أظهر 

ومقدمة  والتبيني(  )البيان  كتاب  في  يقرأ 

الشعر  ونظم  الشعر،  ودواوين  خلدون  ابن 

واستجابة  ببيئته  متأثرًا  مبكرة  سن  في 

ملوهبة كامنة فيه. 

إذ  الحفظ،  سريع  الذاكرة،  قوي  كان 

وضعت  املرات  إحدى  في  أنه  يروى 

يبرهن  أن  منه  وطلب  ذهبية  ليرة  أمامه 

الليرة  فتكون  الحفظ  في  مقدرته  على 

وحفظ ساعات  ثماني  الفتى  فغاب   له. 

واسمعها  بيتًا   )450( من  قصيدة   

للحاضرين وقبض الليرة!  

ميله  لكن  شاعرًا،  ال  عاملًا  يريده  أبوه  كان 

للشعر غلب عليه. 

أن  وبعد  والده،  توفي   1917 سنة  وفي 

إلى  الشاب  عاد  الحزن  أيام   انقضت 

دروسه وأضاف إليها دروس البيان واملنطق 

والفلسفة.. وقرأ  كل شعر جديد سواء أكان 

عربيًا أم مترجمًا عن الغرب.

دار الجواهري.. عندما يفتح الحلم 
أبوابه

افتتح قبل أيام في العاصمة بغداد متحف الشاعر العراقي الكبير 
الراحل محمد مهدي الجواهري، وهو باألساس املنزل األول الذي 

غادره قبل أكثر من أربعني عامًا بسبب مواقفه السياسية من 
ز ياد جسامالسلطة الحاكمة آنذاك.
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شعريًا  موروثًا  الدول  هذه  تملك  كما 

الذي  ضخمًا من خالل الشعر الجاهلي 

له،  الحاضن  املوطن  وكانت  فيها،  نشأ 

بشكل  بالشعر  الجاهلية  أهل  اهتم  إذ 

نفائس،  من  اليوم  نجده  ما  في  كبير 

الشعر  "وكان  قال:  سالم  ابن  أن  حتى 

علمهم  ديوان  العرب  عند  الَجاهلية  في 

وإليه  يأخذون  به  حكمهم،  ومنتهى 

اإلسالم  صدر  مرحلة  وفي  يصيرون. 

أعطاه  إذ  خاصة  مكانة  الشعر  احتل 

خاصة،  أهمية  )ص(  االعظم  الرسول 

وكان من حوله نخبة من الشعراء يردون 

مفاهيم  ويوضحون  الكفار  شعراء  على 

اإلسالم.

 وظلت الجزيرة العربية محط أنظار كل 

انتقال الخالفة  بعد  محبي اإلبداع حتى 

الى الشام. وفي العصر الحديث استطاع 

ء  ا لشعر ا

اإلماراتيون أن يضعوا لهم بصمة خاصة 

الخليج،  شعراء  باقي  عن  يميزهم  ولونًا 

اإلماراتيون  يكتبه  ما  في  تجد  حيث 

فخامة املعنى ورسم صور حداثوية، كما 

الساحة  في  كبيرًا  تقدمًا  حققوا  أنهم 

العربية، والسبب هو اهتمام حكام دولة 

خاصة،  والشعر  عامة  باألدب  اإلمارات 

بن  زايد  الشيخ  الوالد  سمو  رعاه  فقد 

وولي  الدولة,  رئيس  نهيان  آل  سلطان 

الشيخ  السمو  صاحب  األمني  عهده 

وإخوانه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 

األعلى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

لالتحاد حكام اإلمارات، كما أوعزوا الى 

بوضع  واإلذاعة  والصحف  الفضائيات 

وتشجيع  بالشعراء  تهتم  خاصة  برامج 

وتشير  دواوينهم.  وطباعة  نتاجاتهم 

املصادر الى أن وزارة الثقافة االماراتية 

وهذا  الشعراء،  دواوين  بطبع  تكفلت 

الكتاب،  عند  املعنوية  الروح  رفع  املحفز 

حريصًا  يجعله  باملبدع  االهتمام  أن  إذ 

على تقديم أفضل ما لديه، فالشاعر 

يلقى  منجزه  أن  يعرف  الذي 

بجدية.  يعمل  الواسع  الترحيب 

الكبير  اإليطالي  الناقد  يقول 

ممول،  املتلقي  إن  إيكو  أومبرتو 

كبيرًا  متلقيًا  الشاعر  وجد  فإذا 

فسيكتب  بطريقة كبيرة. إن هذا 

الى  دخولنا  مفتاح  هو  الطرح 

نحن  الذي  اإلماراتي  الشعر  عالم 

في صدد البحث عن مدلوالته ومكوناته 

كي نفهم طريقة الكتابة عند 

شعراء اإلمارات، وسنقوم بتحليل بعض 

دولة  ففي  نقدية،  رؤية  وفق  النصوص 

اإلمارات تجارب مهمة تستحق أن يسلط 

الضوء عليها ملا حققته من منجز كبير، 

ظهور  تخوم   على  اليوم  نعيش  أننا  ومع 

هناك  يظل  لكن  الشعراء،  من  هائل  كم 

مبدعون لهم حضور خاص. 

من  شاعرة  القاسمي،  صقر  أسماء 

في  مهمة  تجربة  لها  اإلمارات  دولة 

الشاعرات  من  تعد  إذ  الشعر،  كتابة 

املميزات بحضورها االبداعي، لها ثالثة 

دواوين، وهي عضو حركة شعراء العالم 

الكبرى  املوسوعة  وراعية  تشيلي،  في 

العرب. ترجم ديوانها "شذرات  للشعراء 

من دمي" إلى اإلسبانية. تمثل أسماء بنت 

القاسمي نهضة نسوية حديثة في  صقر 

للمرأة  والثقافية  الفكرية  التنمية  عالم 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

في  واسعة  مساحة  على  بحصولها 

أبرز  واملعرفة.  واألدب  اإلبداع  مجاالت 

مالمح شعرها الذي  الصورة الشعرية، 

من  الشعريةأ  الصورة  ومصطلح 

استخدمه أرسطو في كتابه )فن الشعر( 

الذي يعد أول كتاب نقدي.
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متصل  نسق  على  تصورات  مجموعة 

تحت مسمى سوقت من خالله الشاعرة 

وقد  حداثوية،  بطريقة  األدبي  منتجها 

بنية  على  حفاظها  مع  الطرح  في  تعدد 

نثى. 
ُ
األ موضوع  حول  يدور  الذي  العمل 

في  الرفض  إنه  الواقع،  على  تثور  إنها 

الشعراء  كبرياء  من  وانطالق  الذاتية 

لهم  ويصنعون  الواقع  يرفضون  الذي 

لغة  إن  عاملنا،  غير  افتراضيًا  عاملًا 

الشعر  تاريخ  في  معروفة  الرفض 

امرأ  نواس  أبو  انتقد  فقد  الطويل، 

النواسية،  بالثورة  يعرف   بما  القيس 

في  ورفضهم  الشعراء  أفالطون  وانتقد 

الشاعرة  رفض  أن  ونرى  جمهوريته. 

َوَهُج  ُج  جَّ
َ
أ

َ
"َيت بقولها  جميلة  بحداثة  جاء 

ِنَهاِئّيًا 
َ

ال َمَسارًا  اِفِري 
َ

ظ
َ
ِبأ أْرُسُم  ِض 

ْ
ف الرَّ

بشعرية  الرفض  تترجم   إنها  َراِخ."  للصُّ

عالية تتجاوز بها املباشرة وتصل بنا الى 

منتج أدبي رائع ذي أبعاد داللية فلسفية 

وإخراج  تحليله  يمكن  مختزل  وكالم 

خزين  فيه  الباطني  فوعيها  منه،  الكثير 

معرفي يتضح من ما كتبته، ال أجزم أن 

النقد يمكن تحليل ما هو مكتوب فهناك 

الدالالت النصية.      

إماراتية  شاعرة  عن  أيضًا  ونتحدث 

صقر  فواغي  الشاعرة  هي  مميزة، 

القاسمي:
ْ

ونحن الرجال لنهوى الجمال

 عذب الدالل
ّ

ونعشق فيكن

ونرسم منه الرؤى والصوْر

 كشمس الهجيْر
ّ

وما أن تكن

رجعن كل اشتهاٍء حسيْر
ُ

وت

وتجعلن كل وصال عسيْر

 أسيْر
ّ

فيصبح عاشقكن

ليدرك كم كيدكن عظيْم

وإن الرجال حطاٌم هشيْم

ضحية وجه يحاكي القمْر.

واسع  خيال  الى  النصية  الداللة  تأخذنا 

يدخل  البداية  فمنذ  النص،  مجمل  في 

الشاعرة  تصور  حني  الخيال،  عامل 

النهْر،  ارتواء  منها  صخرة  بأنها  نفسها 

متناقضني،  عاملني  أمام  لتضعنا 

شيء،  منها  يخرج  ال  جلد  فالصخرة 

وهو  منها  النهر  ارتواء  الثاني  والعامل 

املعبرة  الصورة  هذه  إن  االشياء.  يروي 

اإلبداعي،  الخيال  خانة  في  تندرج 

مخيلتها  من  املبدعة  لنا  تصور  إذ 

املحاالت،  مزج  او  املتباعد  اقتراب 

بعد  ما  بقصائد  يعرف  األسلوب  وهذا 

الحداثة، حيث ال مركزية، فيكون تداخل 

الواقع  او عدم واقعية  الواقع باألسطورة 

عرفها  وكما  بالذات،  األثر  واستبدال 

جاك دريدا بـ "تناقض املعنى" لتنصع في 

النهاية ضربة شعرية ثم تواصل سردها 

براعتها  مستخدمة  قافية  على  الشعري 

فكر  الى  تصل  حتى  األبيات  بتنسيق 

هشيم"  حطام  والرجال  عظيم  "كيدهن 

فكرة  ربط  في  كبير  وعي  عالمات  تبرز 

العمل بواقع فلسفي ألن اإلشارة بكيدهن 

عظيم تعني النساء، وفي الوجهة الثانية 

تشبيه الرجال بحطام هشيم. تكتمل من 

خالل هذه األبيات ماهية النص املطروح 

على طاولة النقد الذي يبحث في مواطن 

الجمال واملعرفة.

إن كلمة الشعر اإلماراتي 
تحلينا الى املشهد الشعري 
الخليجي، وذلك التساق الدول 
الخليجية الست التي تجمعها 
لغة وجغرافية واحدة، وهناك 
عوامل مشتركة بينها في 
كتابة النص الشعري، ليس 
النص وحده بل حتى النوعية 
في كتابة النمط األدبي، فهذه 
الدول تشترك بما يعرف 
بالشعر النبطي، وهو لون 
من الشعر الشعبي الدارج، 
ويسمى أيضًا )القصيد( وهو 
الشعر العربي املنظوم بلهجات 
الجزيرة العربية وما جاورها، 
والسيما الذي يعرف اليوم 
في اململكة العربية السعودية 
والكويت واإلمارات وباقي دول 
الخليج العربي. 

تجر بة شاعرتين  
عدي العبادي من اإلمارات   

قراءة
في
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الثقافية  قدراتها  واليوم  األمس  ولبصرة 

فن  في  ألف  من  أول  أن  ذلك  واملوسيقية, 

الخليل  الكبير  اللغة   عالم  هو   ) )اإليقاع 

العروض  سيد  الفراهيدي,  أحمد  بن 

يبدو  .وال  واللغوي  الشعري  والصوت 

الوافدة  اإلفريقية  املوسيقى  عن  الحديث 

الندماجها   بل  فقط,  إلفريقيتها  خالصًا 

ودخولها  املنطقة  موسيقى  مع  الصوتي 

عاملها الحضاري الديني.

      عرض روائي للموسيقى الشعبية

حفل  الى  البيضاني  الستار  عبد   يقودنا 

التي  البصرية  الشعبية  باملوسيقى  خاص 

تقدم على وفق طقوس خاصة, ومحبو هذا 

اللون من املوسيقى الطاغية يتسرب على 

لسان )عبيد(، وهو واحد من شخصيات 

الرواية الذين يقول عنهم  ص116:

البعيدة  املدن   من  نزحوا  طيبون   )ناس 

وأكراد  ومعدان  وفالحون  بدو  والقريبة.. 

وأحوازيون... ويهود  ومسيحيون  وأرمن 

لكنهم تطبعوا بأطباع البصرة الطيبة(.

       طك  يلد

الراوي  دليل  )طارق(،  يقود  الرواية  في 

بشار  شارع  الى  البغدادي  الرجل  العليم، 

أشيب  رجل  الى  ليصل  العديدة   وعقوده 

ويشرح  يلد(،  )طك  فيه  بيت  على  يدلهم 

الشعبي  املصطلح  هذا  معنى  طارق 

املوسيقي بقوله:

) املعنى الحرفي للجملة هو ضرب الجلد, 

)يلد(,  فتصير  ياء  الجيم  يقلبون  وألنهم 

والدفوف,  الطبول  جلد  بالجلد  ويعنون 

تعني  عامية  مفردة  فهي  )الطك(  أما 

الضرب( ص157

لصاحبه  طارق   يقول  نقاش  وبعد 

يومي  الى  أنتباهك  ألفت  أنا  البغدادي:  

فيهما  تقام  اللذين  والجمعة  الخميس 

مباركان  يومان  وهما  الخشابة,  جلسات 

الجمعة  صالة  فيهما  تقام  املسلمني  عند 

وجلسات الذكر واألدعية وتوزيع الثوابات 

والعطايا في سبيل الله.

يستكمل الكاتب الحديث مع طارق فيقول:  

أصل  الخشابة  جلسات  أن   أستبعد  وال 

هؤالء  وأن  الله,  الى  التقرب  هو  أقامتها 

التي  العدوية   رابعة  ورثة  هم  الخشابة 

اكتشفت أن املوسيقى  والغناء من الطرق 

املؤدية الى الله )ص158(.

فيما  دقيقًا  ليس  العليم  الراوي  ورأي 

يخص املوسيقى الوافدة، لكن عمل رابعة 

بالتعبد  وانتهى  باملوسيقى  بدأ  املتصوفة 

ه في حب الذات اإللهية حني تقول:
ّ
والتول

أحبك  حبني حب الهوى     وحب ألنك أهل 

لذاكا

وهي ال تخفي ذلك الوله الصوفي الغريب 

يلد(  )طك  تقاليد  مع  يتشابه  ال  الذي 

الخاصة.

بيتًا  وراويها  الدفوف  كاتب  يدخل  هنا 

وصف  في  الراوي  يسرف  الدليل  عرفه 

واسعًا  حوشًا  ليدخال  وعمارته  شخوصه 

على  يجلسون  حيث  للضيوف  مخصصًا 

دكة مستطيلة تحيط باملكان الذي تفصله 

الغرف الداخلية عن سواه.

في ضلع من املكان رصت اآلالت املوسيقية 

تتوسط  وكمان..  وعود  وصنوج  طبول  من 

ترتدي  العمر  متوسطة  امرأة  الجلسة 

على  أبيض  شال  ويرتخي  أسود  هاشميًا 

رجل  مع  بالحديث  منشغلة  وهي  صدرها 

رأسه,  على  الكوفية  تستقر  العمر  كبير 

املقبل  الحفل  قائدة  املاما(،   ( هي  املرأة 

األيمن  املساعد  )البابا(،  هو  والرجل 

لحركتها وسريان إيقاع الحفل.

تعود  البيوت  هذه  أغلب  إن  املؤلف  يقول 

واإليرانيني  اليهود  من  مهجرين  الى 

بعد  عنها  انقطعوا  الذين  والكويتيني 

.1990

بدوزنة  املاما  من  بإدارة  الفرقة  تبدا 

بالصالة  تبدأ  ذلك  قبل  لكنها  إيقاعاتها, 

الجهرية على النبي محمد وآله وأصحابه 

يقول  وحامله  مفردًا  العود  صوت  ليبدأ 

ترابهم  من  وشم  األئمة   زور  منشدًا: 

الطبول  عزف  ليبدأ   – )رائحة(  رايحة 

متساوقة معه واملاما )رسلية( تصاحبهم 

ينشد  واملغني  فخارية  طبلة  على  بالعزف 

مع العزف:

وأجعل عيونك عليهم من البجي رايحة

وزيارة أهل العيد للناس مو رايحة

كوم يا مسكني سوي لدنياك عز وفخر

واعتصم بالله ما من سؤالك ذخر

الذخر باقي ودنياك البال رايحة

قصيرة  لفترة  اإليقاعات  تتصاعد  ثم   

بأغان  األسمر  املغني  صوت  ليرتفع 

املاما  فيها  العزف  تقود  أخرى  وبستات 

بدف  طبلتها  استبدلت   وقد  رسلية 

زنجاري.. لتعود األصوات واضحة ومبهمة 

حيث تتمايل األجساد على إيقاع املوسيقى 

حتى  أخرى،  ويشتد  تارة  يخفت  الذي 

راقصة  بستات  الى  األغاني  هيئة  تتغير 

الحلبة،  يدخلن  صبايا  فيها  تشارك 

ويشرب الجالسون  كؤوس الراح إن شاءوا.

وكنت أناجك يا من ترى    خفايا القلوب 

ولسنا نراكا

أحبك حبني حب الهوى     وحب ألنك أهل 

لذاكا

العدوية  رابعة  أناشيد  تتداخل  وهنا 

)املجموعة(  ة 
ّ

الشد بإيقاعات  وتجلياتها 

املواويل  وتختلط  رسلية,  تقودها  التي 

صوت  ليرتفع  السامري  بأغاني  البحرية 

رسلية صادحة:

لفوني ويه هواي لف الجكاره

ما تحوج النيران من خدي ناره

يشعل  بالوله  مشحون  غنائي  مقطع  وهو 

لكل  بالعاطفة  املشحونة  الرقص  حركات 

املاما  يد  ترتفع  حتى  الفرقة،  أعضاء 

الحفلة  لتنتهي  والرقص..  العزف  بإنهاء 

مثلما بدأت, بسكون وهيبة.  

  النوبان - املكيد

وسط  اإلفريقية  )النوبان(  موسيقى  أما 

نتيجة  جاءت  فقد  البصرة  )مكايد( 

التجارب  وسط  الديني  العامل  لدخول 

وسط  املوسيقي  النوبان   فأداء  الفنية, 

الصرخة األولى من آلة )الصرناي( التي 

دخول  يستوجب  بعيدة،  أماكن  من  تسمع 

املحتشدين وسط املكيد ضمن نسق األداء 

عن  الناتج  الصوفي  الوجد  من  حال  في 

الله عليه السالم  حب النبي محمد صلى 

وآل بيته األطهار.

باستخدام  املوسيقي  املكيد  أداء  يبدأ 

)الصرناي( والدفوف, وانقسام  الحضور 

بحركات  يتحركان  متقابلني  فصيلني  الى 

وهما  الساعة  عقرب  عكس  موزونة 

يستمعان الى تالوات صوتية من األناشيد 

أن  فيه  نجد  وقت  في  العبادية,  والكلمات 

يتحرك  النوبان  ملوسيقى  البعيد  السامع 

في مكانه في حالة من الوجد الصوفي.

إن التهيئة الحتفال املكيد قبل بدء العزف 

مكان  بتبخير  تجري  البشري  واألداء 

دخول  ومنع  الفاتحة  سورة  وقراءة  املكيد 

أرض املكيد  باألحذية، إضافة الى طهارة 

االبدان.

بقيادة  تجري  البصرية  ات 
ّ

الشد حفالت 

فرقته  أداء  يحرك  الذي  )الكاسور( 

األوركسترالي(  القائد  كتر)  الكوند  مثل 

الجميلة  البصرية  األلحان  أداء  ويجري 

البغدادية  املقامات  فيها  تختلط  التي 

باأللحان اإلفريقية والخليجية األخرى.

األدائية  الغنائية  الفرقة  هي  ة( 
ّ

و)الشد

املنشدة  أو  املنشد  تصاحب  التي 

األساسيني للبستة مع راقص او أكثر.

األدوات  أنواع  من  نوع  والكاسورة 

وإضافة  البصرية،  الشعبية  املوسيقية 

والسنطور  النكازي  هناك:  للكاسورة 

شكلها  آلة  ولكل  والطمبورة,  والصرناي 

ودورها املوسيقي.

عدنان  مال  ة 
ّ

شد القديمة  ات 
ّ

الشد ومن 

ة أم علي وسواها.
ّ

ة طالب سعد وشد
ّ

وشد

البصرية  الفرق  من  الكثير  سمي  وقد 

عامة،  خليجية  تسمية  وهي  ابة، 
ّ

بالخش

التسمية من قيام صانعي السفن  وجاءت 

آالت  بصناعة  راحتهم  خالل  ونجاريها 

التي  السفن  أخشاب  من  موسيقية 

ساعات  والغناء  عليها  للعزف  يصنعونها 

الراحة.

قد  الجميلة  البصرية  املوسيقى  إن   

متفردًا  خاصًا  عراقيًا  طابعًا  اكتسبت 

علينا االهتمام به وصيانته.

       تجمعات موسيقية حديثة

األخيرة  السنوات  في  تكونت  وقد 

املوسيقيني  املثقفني  من  مجموعات 

بوعي  حفالتهم  يقمون  الذي  الواعني 

أنواع املقامات املعروفة  ثقافي يمزج بني  

وإيقاعات موسيقى النوبان, واالبتعاد عن 

املوسيقي  العرض  جو  الى  )املكيد(  جو 

فرقة  ومنها  املميز،  البصري  الغنائي 

وسواهما..  )البصرة(  وفرقة  )عراجني( 

من  املوسيقية  الجلسة  لتنظيف  سعي  في 

شوائب ال تمت للموسيقى بصلة. .

تنفرد رواية عبد الستار البيضاني )دفوف رابعة العدوية( 
في فصل مهم من فصولها بدراسة املوسيقى الشعبية البصرية 

دراميًا، وتقديم تفاصيلها األخاذة  للقارئ، ذلك أنها موسيقى 
مختلطة كما سنوضح، تتداخل فيها حضارات البحر وعنفوان 

النهر الجميل املوحد: شط العرب. 

باسم عبد الحميد حمودي                                                    

موسيقى البصرة وتراثها في رواية

"دفوف رابعة العدوية"  

عبد الستار البيضاني
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نصـــــف قرن بصحبِة المزمار 
وإوّزة هولغارسون

فاروق سلوم.. من قلعة تكر يت إلى ثلوج السويد

البريئة  األمنية  طعم  يحول  أخرى  وتارة 

املتكدسة في صدرِه الى رقصٍة فنية على 

شاكلِة لوحة بقلب كبير يتسع ألحالم كل 

خاصة  جمالية  ظاهرة  باعتباره  الصغار 

الدسم  نتاجها  جاوز  الطفل  بكوكب 

الثالثني عاما.ً

باألدب  خاصًا  كتابًا  وعشرين  ثالثة  ف 
ّ
أل

مجال  في  تجربته  تعد  لذلك  الطفولي، 

على  ليس  األبرز،  هي  الطفل  ثقافة 

العالم،  عموم  في  وإنما  العراق  صعيد 

وقد تسلم رئاسة تحرير مجلتي واملزمار 

وأصبح  السبعينيات،  منتصف  في 

في  األطفال  ثقافة  لدار  عامًا  مديرًا 

الكثير  وأصدر  الثمانينيات،  منتصف 

منها  لألطفال  الشعرية  املجاميع  من 

"قـــوس قزح" و"أغاني الحصان" و"عشرة 

وحصل  لألطفال"،  و"قصائدي  أفكار" 

للتربية  العربية  املنظمة  جائزة  على 

"األليكسو"، وعلى وسام  والعلوم  والثقافة 

هذا  عند  يقف  ولم  العالي،  االستحقاق 

األدب  في  الكاتب  ذاته  هو  وإنما  املنجز 

والتشكيل والعمارة والشاعر الذي أصدر 

ثماني مجاميع شعرية.

املهجر  في  دسمة  موسوعية  )سوالف( 

العراقية"  "الشبكة  مجلة  بها  خص 

الثقافية  وتجاربه  الفذة  مسيرته  عن 

والفنية الالحقة داخل املناهج السويدية 

األدب  لتراث  القصصي  واملحتوى 

عن   
ً
فضال االسكندنافي،  الطفولي 

التطرق الى ينابيع الظالم الفكري الذي 

في  الشرقي  الطفل  مخيال  الى  تسرب 

العقود األخيرة.

رحلة سياحية وتالقح تربوي 
*قبولها بإعداِد كتاب في علم الجغرافيا 

ليحبب هذا الدرس للتالميذ واألطفال لم 

، إال أن الكاتبة السويدية سلمى 
ً
يكن سهال

قصصية  بمنهجية  خاطرت  الغرلوف 

نادرة عبر ابتكارها لنيلز ورحلته، برأيك 

الفكرة  لترجمة  امليديا  اختارت  ملاذا 

كارتونيًا؟

الطويلة  تجربتها  وعبر  -الغرلوف، 

من  العديد  في  فظاظة  وجدت  كمعلمة، 

عديدة  تجارب  وبعد  الدراسية،  املناهج 

ورحلته  نيلز  شخصية  الى  توصلت 

 -1906 عامي  بني  كتابتها  أنجزت  التي 

العملة  ورق  على  صورته  ووضعت   ،1907

السويدية، لذلك وجدت –أنا- ومن خالل 

خالل  السويد  في  التربوية  تجربتي 

حقل  في  عملت  أن  وبعد  املهجر،  سنوات 

التي  هي  الغرلوف  تجربة  أن  التعليم، 

وضعت أسس التجربة التربوية السويدية 

خالل  من  )التعليم  تسمى  التي  برمتها، 

اللعب(، التي اقتبس الكثير من التجارب 

جديدة  منهجية  أسسًا  منها  العاملية 

لتجديد التعليم ووسائله وأدواته وطريقة 

التعامل مع عقل الطفل وإمكاناته والحث 

باتجاه إطالق خياله وقدراته في التعبير 

بمسطرة  قياسه  دون  درسه  عما  الحر 

وطوال  أنني  علمًا  والدرجات،  االمتحان 

هنا،  التربية  في  والعمل  التدريب  فترة 

في  رسب  ألنه  يبكي   
ً
طفال أصادف  لم 

مادة ما أو عاقبه معلم ما ألنه لم يحضر 

ظهر  عن  يحفظ  لم  أو  املدرسية  واجباته 

 
ً
أطفاال دائمًا  وجدت  بل  ما،  نصًا  قلب 

ألن  املدرسة،  الى  الذهاب  يريدون 

منهجية التعليم من خالل اللعب تطورت 

الطفل  فيها  يجد  بيئة  للتعليم  ووفرت 

الدرس  قاعة  الى  مشدودًا  فيها  نفسه 

قبوله  لتسهيل  املساعدة  بالوسائل  املليئة 

بفعل  ذلك  وكل  وتفكيره،  خياله  وإطالق 

تأثيرات رواية رحالت نيلز الجغرافية.

ورش غنائية وقصائد نغمية
*مجلتا املزمار ومجلتي وغيرهما، نتاجها 

األخالقية  القيم  فكرة  على  تربت  أجيال 

أسماءها  أن  لدرجة  بالسلوك  املشروطة 

اليوم،  حاضرين  القصصي  ومحتواها 

املختصة  املنظومة  في  اليوم  الخلل  هل 

وعجزها أم أن الخلل في ثورة النت التي 

ال  وخسارة  ربح  الى  الطفل  عالم  حولت 

سلوكًا ومعيارّية كما تعتقد؟

والشعراء  الكتاب  من  وجيل  -أنا 

زمنًا  الطفولة  بفكرة  انشغلنا  والرسامني 

جاوز الثالثني عامًا، وكنا في ورشة دائمة 

ورشة  هي  والرسم،  والكتابة  للتجارب 

الوقت،  طوال  وكنت   ، واملزمار  مجلتي 

اللغات  وحتى في قاعات الدرس في كلية 

والتنغيمات  والترديدات  باألصوات  أفكر 

الطفل،  قصيدة  تناسب  التي  والكلمات 

رسامون  الوقت  نفس  في  هناك  وكان 

شد  بكيفية  يفكرون  آخرون  ومبدعون 

الطفل الى املفردة واملعلومة اللتني تطلقان 

خيال الطفل وعقله نحو معارف جديدة، 

املطلبي  مالك  الدكتور  صديقي  كان 

شاعر  "إن  يقول  حني  بمحبة  يشاكسنا 

وقد  فاشل"،  شاعر  أنه  يعني  األطفال 

ينطبق ذلك على كل من يعمل في مجال 

أنه  يبدو  هنا  والحق  لألطفال،  الكتابة 

بعد، ألنه غير  شاعر فاشل من قبل ومن 

مشتبك في محاور إبداعية ونقدية ثقافية 

بيئات ثقافية أخرى،  بها  عريضة تنشغل 

وتأثيراتها،  بهوامشها  ينشغل  أنه  أي 

من  نفسه  مع  مشتبك  مخلوق  هو  بل 

املوسيقى  من  نبعًا  تفجر  مفردة  أجل 

واألفكار في نص قصير، فقد كنت ألتقط 

اللغوية  واالشتقاقات  والكلمات  األصوات 

لكي أبلغ نبع القصيدة الغنائية لألطفال.

هوية ضائعة وصدمة ثقافية
*لغة توصيل الفكرة املكثفة تشبه اكتشاف 

ما  وهو  باألطفال،  خاص  شابلن  شارلي 

ظل يعانيه أدب الطفل العربي، ولم يكتِف 

املتعة،  محتويات  بسلِب  والفراغ  التهريج 

التفقه  إلكترونية   
ً
أجياال لدينا  ولدا  بل 

سوى متالزمة األكشن، ملاذا؟

أن  هي  بالدنا  في  اآلن  الكبرى  -املشكلة 

الثقافية  الصدمة  تستوعب  لم  الغالبية 

خالل  االتصال  وسائل  أحدثتها  التي 

طار بخياله كطفل على ظهر إوزة "نيلس هولغارسون" او مايعرف بـ "نيلز"، 
الشخصية الكارتونية السويدية التي شرحت ألطفال إسكندنافيا جغرافية البالد 

من خالل هجرة موسمية مشوقة على جناح طائر، آخذًا بني أضالعه الى هناك 
حبه الصادق لألدب الطفولي الذي ظل ملا يقرب الربع قرن يؤثثه بالثقافة 

آمنة عبد النبي-السويدامللونة ويعزفه كقصيدة إنسانية فذة، وأحيانًا يبكيه كشاعر مصاب، 
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من  الكثير  أن  أدعي  بل  األخير،  العقد 

السياسيني وأصحاب القرار، وليس فقط 

والشعراء،  والكتاب  والتربويون  املثقفون 

لم يستفيقوا بعد، وظلوا يرددون مقوالت 

أي  املاضي،  ثقافة  من  عقيمة  وأفكار 

واجهناها  التي  الصدمة  سرعة  أن 

القيم  من  ثابتًا  نعتقده  ما  كل  خلخلت 

واألسس،  واملناهج  واألفكار  واملعايير 

واسعًا   
ً
جدال نشهد  اليوم  أصبحنا  بحيث 

املجتمع  وإعداد  التربية  مناهج  حول 

بوضوح  أعترف  مؤسساته،  وترسيخ 

ثقافي،  مشروع  أي  النمتلك  اآلن  بأننا 

والجدلية  الهوية  عن  البحث  وصار 

االجتماعية والثقافية والسياسية الكبرى 

الثقافي  املشروع  الى  توصلنا  لن  التي 

والحداثي  اإليجابي  يرسخ  الذي  الوطني 

واملطلوب، وكما ترين فإننا بسبب انعدام 

صرنا  الهوية  وضياع  الثقافي  مشروعنا 

املتشظية  الهوية  مشروعات  في  نتشتت 

بني القبلية والطائفية واملناطقية.

تفخيخ فكري وحماية أخالقية
األدب  لتراث  القصصي  *املحتوى 

الطفولي االسكندنافي الثر قبالة الظالم 

الطفل  مخيال  الى  تسرب  الذي  الفكري 

الشرقي في العقود األخيرة، اليمكن هنا 

يجزم  كما  مقارنة  ال  مقاربة  وضع  حتى 

سلوم.. 

الفكري  التفخيخ  بكمية  -املتفحص 

تتسرب  التي  الحروب  وقتامة  املمنهج 

يقف  الشرقي  الطفل  مخيلة  الى  يوميًا 

السويدية  الروائية  مانشرته  أمام   
ً
خجال

لندغرين في سنة 1973 برواية “األخوان 

بعد موت  ينتحر أحدهما  إذ  قلب األسد” 

حينما  اآلخر،  العالم  الى  به  ليلحق  أخيه 

النقاد رافضة تقبل فكرة  تعالت أصوات 

ملخيلة  مؤذية  طرق  هكذا  بمثل  املوت 

الطفل، مع أن الكاتبة هنا هي ابنة مجتمع 

االستقرار، إذ بعد الحرب العاملية الثانية 

ترسخت مؤسسات املجتمع الديموقراطي 

قوى  واستطاعت  وقوانينه،  وقواعده 

بها  املعمول  القوانني  تؤسس  أن  فاعلة 

والحرية  العدالة  من  اليوم  السويد  في 

التعليم  في  والحق  الحماية  وقوانني 

وغيرها،  الصحية  والعناية  والسكن 

والثقافية مرحلة  التربوية  املناهج  وبلغت 

التعليم في مجاالت املوت والحياة والخلق 

والعالقة بني الرجل واملرأة في إطار من 

وليس  واالجتماعية،  األخالقية  الحماية 

تتعلق  مواد  من  البعض  به  يتحدث  كما 

به  االدعاء  يجري  وما  الجنسية  بالثقافة 

وإسقاطها  واملمنوع  املحرم  قائمة  تحت 

موجات  عبر  وثقافتها  مناطقنا  من 

في  هنا  راسخة  تجارب  على  الهجرة 

أوروبا.

ذائقة متهالكة نتيجتها ذائقة متهالكة نتيجتها 
توحش األجيال توحش األجيال 

يعيد لإلذاعة رونقهايعيد لإلذاعة رونقها

الدراما في العراق الدراما في العراق 
مازالت كالسيكية!! مازالت كالسيكية!! 

موجة أغاني العنف موجة أغاني العنف 

مسلسل )نور النبوة(مسلسل )نور النبوة(

الفنان شمم الحسن:الفنان شمم الحسن:

الســـينما  الســـينما ّيـــة  ّيـــة  حـــورحـــور  
وإلهة الحبوإلهة الحب

ر يتـــا هيوارث

ة  
بك

ش
 ال

ون
فن



موجة أغاني العنف 

 ألحانها تعتمد )الردح والدبج( الرتيب 

بإيقاع واحد يتداخل مع صوت الرصاص 

ه 
ّ
سن يربو  رجل  لتفاعل   

ُ
دهشت أحيانًا. 

على الستني مع إحدى هذه األغنيات وهو 

من  أنني  هنا  والغرابة  ومنتعش،  مسرور 

فهي  أستسغها،  لم  لكني  العمرية،  فئته 

مع  وتنعشه،  وتقرفني  وتريحه  تزعجني 

وبيئة  ظروف  في  –اجتماعيًا-  عشنا  أننا 

هذه  من  العجب  كل  والعجب  واحدة، 

الثنائية.

من  الصنف  هذا  انتشر  فقد  لألسف، 

الشباب  ذائقة  على  واستحوذ  الغناء 

املختلفة،  وبشرائحهم  باألخص، 

عمرية  وبفئات  أميني،  أم  كانوا  متعلمني 

 كانوا أم مراهقني 
ً
مختلفة أيضًا، أطفاال

يكون  قد  والنساء.  الرجال  من  وكبارًا، 

واالجتماعي  الثقافي  الوضع  هو  السبب 

املتردي، وانتشار املواد التافهة وتسيدها 

التواصل الحديثة، ما حبب لهذه  وسائل 

والتعنيف والسالح  القوة  األجيال منطق 

مستوى  عن  الحديث  والكثرة.  والعشيرة 

التهافت الذي هبط إليه املجتمع يتطلب 

املرور بالذائقة الفنية والبحث فيها، فقد 

وصلنا إلى مستوى لم يكن أحدنا يتوقعه. 

   مفردات وضيعة جدًا ال تليق بالصفحة 

أمام  هنا  نعرضها  لكي  بالذاكرة  وال 

التي  األغنيات  هذه  بها  تشبعت  القارئ، 

تعزف بزعيقها في األعراس والسفرات، 

ولكن  األكاديمي،  التخرج  حفالت  وحتى 

للضرورة  هنا  بعضها  تسطير  من  البد 

لكي نطلعكم على حجم التردي وانحدار 

الفن  من  املهم  الركن  هذا  في  األخالق 

عاملشروب  )علموني   :  
ً
مثال خذ  الشعبي. 

ناخذ   – فلوس  وننطي  نمشي  عالشر   –

خاوة – عّيالة – شايل غدارة –وّدي كوامة 

– فصل – بيكيسي وبهبهان – اليوم تصير 

فهل  أطّره(،  طرات  سبع   – مكاصب 

هناك أبشع وأعنف من هذه املفردات؟  

األساس  بالدرجة  جانبي-  -من   
ُ

اتهمت

شعراء األغنية باملباشر، ألن الفكرة تبدأ 

الغنائي  الشاعر  رد  فكان  الكاتب،  من 

عدنان هادي: "الشاعر وامللحن متهمان، 

الذين  الجدد  هؤالء  من  لكن  نعم، 

او  شاعر  هناك  فليس  الشهرة،  يبغون 

محترمة  وسمعة  تاريخ  ذو  ملتزم  ملحن 

واضحة،  فاألسباب  هذا،  في  يشارك 

باالنتماء  األفكار  وتلوث  التردي  أولها 

القبلي قبل الوطني، والوضع االقتصادي 

اآلن،  الشاب  يشغل  شيء  فال  والبطالة، 

يحد  قوي  قانون  بسن  فهو  عالجها  أما 

هذا  من  جزء  فهو  الشاعر  أما  منها، 

أن  بشرط  التغيير  واجب  وعلينا  التردي 

يكون البلد مستقرًا آمنًا لكي يعود الشاعر 

للكتابة عن الوطن والتقاليد الجميلة فيه 

وعن الحياة واملحبة واالخالق." 

نحو  االتهام  ووجهت  بوصلتي   
ُ

أدرت  

امللحن هذه املرة، فكان رد عضو مجلس 

املوسيقار  العراقيني  الفنانني  نقابة 

حظ  تعرف  أن  اردت  "إذا  نسيم:  سامي 

بلد ما من املدنية فاستمع الى موسيقاه، 

تسامت  وكلما  كونفشيوس،  قال  هكذا 

ومثلما  فيها،  الطبول  قرع  قل  املوسيقى 

ذات  مرآة  هو  الفن  فإن  الفالسفة  أكد 

الشعوب، أما ما يحصل اآلن من ترٍد في 

ذائقة املجتمع الفنية، ومنها املوسيقية، 

منظومة  بانهيار  شك  دون  مرتبط  فهو 

فعكسته  األصيلة،  والقيم  األخالق 

وفنًا،  أغنية  عبثَا  تسمى  التي  األهزوجة 

وأخرى  مرضية  عديدة،  أسباب  ولذلك 

بدأ  مضطرب  لواقع  نتيجة  هي  عبثية، 

إلى  املجتمع  وعسكرة  الحروب  منذ 

التأثر  إلى  الحر،  والرأي  املثقف  قمع 

لها  أصبح  طارئة،  وافدة  بنفايات 

جمهور شاذ ينسجم مع ذات الطروحات 

ذياب  عمرو  أغنيات  لها  أمثلة  املشينة، 

وسعدون  منير  ومحمد  رمضان  ومحمد 

من  وكثير  الفهد،   وغزوان  الساعدي 

حضورًا  شكلت  التي  املزرية  األسماء 

تدميريًا واضحًا، وقاد ذلك بعض أشباه 

مقصودة-  -امليم  وامللحمني  الشعراء 

التفاهات  من  بوابل  األسماع  وأمطروا 

املهن  نقابات  رفضتهم  مطربني  بأشباه 

مؤسسات  وهناك  العربية،  املوسيقية 

مستغلة  تدعمهم  ومنتديات  أهليه 

لهذه  املخدرات  ومدمني  املراهقني 

األغراض الكارثية."

العزلة  بعد   2003 بعد  نحلم  "كنا 

ذائقة  يعكس  راٍق  فن  على  باالنفتاح 

كنا  تهدم..  وال  تبني  ومجتمعية  شعبية 

ننتظر أغاني بمستوى: )حاصودة - حمد 

من  عاملساحي(،  بيدك  إيدي   - يحمود 

أجل بث روح العمل وزراعة األرض، لكن 

يبدو أن املوجة أقوى من طموحاتنا، فهي 

وتستطيع  فقط،  عراقية  وليست  عربية 

من  ذلك  تشاهد  أن  القارئ  عزيزي 

خالل النتاجات العربية في الفضائيات 

للواعني  مستدامًا  مؤرقًا  قلقًا  ولدت  إذ 

واملثقفني." 

الجميع:  أمام  مشرعة  تبقى  التساؤالت   

إلى  الذائقة  إلعادة  يتصدى  من 

منصتها؟ من املسؤول؟ ماهو دور النخب 

حدود  هي  ما  والنقابية؟   املوسيقية 

مسؤولية هيئة اإلعالم واإلتصاالت؟ أين 

الناقدون؟ أين البرامج التلفزيونية التي 

تنتقدهم علنًا؟

  لم أعتد سماع هذه األغنيات التي يطلق عليها العديد من التسميات، 
وربما لم نجد إلى اآلن توصيفًا يليق بها سوى أن مختصرها )أغنيات 

العنف(، ملؤدين برزوا صدفة وبتسارع حتى سادوا. كلماتها تحوي قائمة من 
األسلحة واألعراف العشائرية والدماء والوالء لفرعيات عرقية وقومية 

وحزبية، وتلميحات إلى ازدراء اآلخر. 

ذائقة متهالكة نتيجتها 
توحش األجيال 

موجة أغاني العنف 

إياد السعيد 

سامي نسيم

عدنان هادي
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قدرة الفنان
عن  تحدث  حميد  غانم  املخرج 

منذ  املسلسل،  :"هذا 
ً
قائال املسلسل 

اإلعالم  شبكة  تحاول  سنتني،  من  أكثر 

يؤجل  كان  لكنه  إنتاجه،  العراقي 

املسلسل  ضخامة  منها  كثيرة،  ألسباب 

عديد  يصل  قد  إذ  شخصياته،  وتعدد 

الشخصيات الى 17 شخصية في الحلقة 

الواحدة. 

النبوة  بيت  سيرة  عن  املسلسل  يتحدث 

املحمدية،  الرسالة  قبل  ما  فترة  في 

كانت  التي  االجتماعية  البنية  وتفاصيل 

تسود آنذاك. عمل ضخم وكبير استطعنا 

بعشرة  الشخصيات  جميع  نؤدي  أن  فيه 

ممثلني فقط، وهذا إنجاز يحسب لقدرة 

الفنان العراقي وتطوره. 

كبار،  أساتذة  التجربة  هذه  في  يشترك 

سالم  وسهى  قفطان  سامي  منهم: 

وميمون  عزيز  وبتول  شهيد  ورياض 

وآالء  القريشي  وكاظم  الخالدي 

يظهروا  أن  استطاعوا  وآخرون،  نجم 

شكل  تقديم  في  جدًا  جيدة  إمكانيات 

الى  وقريبة  محببة  بطريقة  التاريخ 

الناس."

على  النشمي  سمير  الكاتب  أكد  فيما 

ركائز  من  تعتبر  التاريخية  "الدراما  أن 

يوجد  ما  ونادرًا  املهمة،  الفنية  األعمال 

الجانب  هذا  يتناول  من  اب 
ّ

الكت من 

أن  إذ  املتعددة،  بتفاصيله  التاريخي 

أهمية الدراما التاريخية تكمن في كشف 

الحاضر،  في  لنا  عبرة  ليكون  املاضي 

التي جرت في املاضي،  ثم أن األحداث 

أسبابها  لكن  مضامينها،  اختلفت  وإن 

متشابهة. ما كتبته عن )نور النبوة( هو 

في  تجري  كانت  لحاالت  كشف  عملية 

سبقت  التي  الدينية  املعتقدات  بعض 

اإلسالم, هذه املعتقدات كانت تتركز في 

أن الرسول القادم هو من بني إسرائيل، 

من  يكون  أن  شاءت  الله  إرادة  لكن 

األحداث  خاصة,  قريش  ومن  العرب، 

تآمر  من  املسلسل  حلقات  خالل  تتوالى 

اليهود وغيرهم في طمس معالم النبوة، 

مسلسل  سيتناولها  األحداث  تلك  كل 

)نور النبوة(."

سحر اإلذاعة
من جانبه، تحدث الفنان سامي قفطان 

البودقة  هي  رأيي  في  "اإلذاعة   :
ً
قائال

الذي  املمثل  قدرات  فيها  تنصهر  التي 

الى  الحوار  صورة  ينقل  أن  منه  يتطلب 

بما  املستمع  يقتنع  كي  الحركة،  صورة 

يقوله، فهي مدرسة، وخير األسماء التي 

على  الفن  عالم  في  مهمة  مكانة  احتلت 

والتلفزيون  اإلذاعة  األربع:  املستويات 

لألعمال  كان  واملسرح,  والسينما 

طاقاتهم.  نمو  على  كبير  فضل  اإلذاعية 

هذا العمل الجميل الذي أشارك فيه هو 

في  اإلبداعية  طاقاتنا  الستعادة  فرصة 

وكنا  الفصحى،  باللغة  والسيما  اإللقاء، 

دائمًا ننتظر هذه الفرصة. أنا سعيد جدا 

بمشاركتي في هذا العمل املهم والكبير."

سعادتها  عن  عبرت  نجم  آالء  الفنانة 

قالت:  إذ  العمل  هذا  في  باملشاركة 

ومسيرة  والدة  عن  يتحدث  "املسلسل 

فأنا  لذا  )ص(،  محمد  النبي  وحياة 

سعيدة وفخورة جدًا بمشاركتي في هذا 

جمهورية  إذاعة  في  وبعملي  املسلسل 

ألن  العراقي،  اإلعالم  شبكة  العراق، 

مكان  الحقيقي،  الفنان  مكان  هو  هذا 

وكيف  الصورة،  مع  الصوت  اندماج 

نستحضرهما لنجسد الشخصيات بدون 

كاميرا، وهذا عمل صعب جدًا، لكنه في 

نفس الوقت ممتع جدًا للفنان، الذي هو 

من  بكثير  أكبر  عال  تركيز  الى  بحاجة 

ضرورة  عن   
ً
فضال األخرى،  األنشطة 

إتقان اللغة السليمة لكي نحقق كل ما هو 

مهني وجميل للمتلقي."

فيما أضاف الفنان رياض شهيد بقوله:

نرى  الذي  الوقت  في  فإننا  "بصراحة، 

التلفزيونية،  الدراما  في  تلكؤًا  فيه 

املستوى،  بهذا  اإلذاعية  الدراما  تنشط 

فقبل مدة قصيرة أنتجنا مسلسل )علي 

 
ً
ننجز مسلسال واليوم  أبي طالب(،  ابن 

هذا  أن  أعتقد  النبوة(.  )نور  هو  آخر 

اإلذاعية  الدراما  أن  الى  يشير  اإلنجاز 

تستمر  سوف  الله  شاء  وإن  عافية،  في 

يضم  املسلسل  املستوى.  بهذا  األعمال 

نظرًا  األكاديميني  املمثلني  من  نخبة 

 تاريخيًا 
ً
لصعوبة هذا العمل، لكونه عمال

مكتوبًا باللغة الفصحى." 

أما الفنانة بتول عزيز فقالت:

ديني  مسلسل  النبوة(  )نور  "مسلسل 

النشمي  سمير  تأليف  من  كبير  تاريخي 

وإخراج غانم حميد.. أؤدي فيه شخصية 

أخرى  شخصيات  الى  إضافة  الراوية، 

األداء  من  الكثير  تتطلب  مختلفة 

والسيما  جدًا،  جميل  العمل  التمثيلي, 

الذي  حميد  غانم  املخرج  وجود  في 

للمستمع  الناطقة  الصورة  يوصل 

بهذه  جدًا  سعيدة  أنا  عالية..  بحرفية 

التجربة، وهي الثانية، إذ سبق أن عملنا 

طالب(.  أبي  ابن  )علي  مسلسل  في 

رائع  بشكل  فيهما  األداء  كان  العمالن 

حقيقية  بمتعة  شعورنا  مع  جدًا،  وجميل 

والحرص  النص  بأصالة  إلحساسنا 

بأبهى  العمل  يخرج  أن  على  واالهتمام 

صورة."

مسلســـل )نــور النبــــوة( 
يعيد لإلذاعة رونقها بعد جهود مميزة من قبل 

كوادر الشؤون الهندسية 
في شبكة اإلعالم العراقي 
الفتتاح )ستوديو اإلذاعي 
عبد الله العزاوي(، جرى 
تسجيل املسلسل اإلذاعي 
)نور النبوة(، وهو من تأليف 
سمير النشمي، وإخراج 
غانم حميد، بمشاركة نخبة 
من نجوم الفن العراقي في 
خطوة مهمة إلحياء الدراما 
االذاعية. "مجلة الشبكة" 
استطلعت آراء املشاركني في 
هذا املسلسل.

محسن العكيلي
تصوير/ يوسف مهدي

الفنان سامي قفطان

الفنان ر ياض شهيد 

المؤلف سمير النشميالمؤلف سمير النشمي



بعد فشل الفيلم األخير 
لبراد بيت، وانتقال 

ميريل ستريب الى العمل 
التلفزيوني، لم يتبق 
سوى توم كروز يمأل 

صاالت السينما، وقد تكون 
أيامه معدودة في عصر 

األبطال الخارقني والبث 
الرقمي. إذًا، ما الذي يحمله 

املستقبل لنجوم هوليود؟

ترجمة وإعداد: 
خالد التميمي

ـــد  ـــم األوح ـــة النج نهاي
في السينما العالمية

مجموعة  من  عنصرًا  ويشكل  فيلم،  "فتح" 

نجوم سينمائيني مهددة بالزوال، وترفض 

العمل في التلفزيون.

ممثل آخر يرفض التلفزيون هو توم كروز، 

املستمر بسلسلة أفالم "توب غان: مافريك" 

التي تفوقت على فيلم "تيتانيك" في شباك 

الفيلم  نجاح  أن  مع  األميركي،  التذاكر 

ويصفه  كروز  عليه  سيطر  عهد  نهاية  يعد 

املتابعون بأنه "آخر نجم سينمائي يعمل في 

هوليود املتغيرة."

الفئة األولى من املمثلني في حالة انكماش 

األفالم  وجميع  السن،  كبار  على  وتقتصر 

الخمسة البارزة في العام الحالي: توم كروز 

"القطار  في  بيت  وبراد  غان"،  "توب  في 

"املدينة  في  بولوك  وساندرا  الرصاصة"، 

املفقودة"، ومارك والبيرغ في "فاذر ستو"، 

تعرض  "تزوجني"،  في  لوبيز  وجينيفر 

ويبلغ  التسعينيات،  خالل  اشتهروا  ممثلني 

معدل أعمارهم 56 سنة. 

عددًا  م 
ّ

قد املاضي  العقد  أن  الواضح  من 

مقارنة  املعروفني  السينما  نجوم  من  أقل 

الحقبة  تلك  شهدت  إذ  السابقة.  بالفترات 

وبينيديكت  برات  كريس  مثل  فنانني  تألق 

كامبرباتش وآدم درايفر وجينيفر لورنس، 

وحققت  الخارق.  البطل  عباءة  عن  بعيدا 

على  بحصولها  تمثل  سريعًا  نجاحًا  لورنس 

والعشرين،  الثانية  سن  في  وهي  األوسكار 

لها  فاشلة  أفالم  ثالثة  وبعد  ذلك  مع 

مجلة  نشرت  و2018   2016 عامي  بني 

لم  "اذا  بعنوان:  مقالة  ريبورتر  هوليود 

تستطع جينيفر لورنس فتح فيلم لها، فمن 

يستطيع؟"

على  ماكي  أنتوني  األميركي  املمثل  يقول 

أفالم،  نجوم  هناك  يعد  "لم  تويتر:  موقع 

وبعد أن اعتدنا على الذهاب ملشاهدة فيلم 

سيلفستر ستالون وفيلم أرنولد شوارزينجر 

وفيلم توم كروز وفيلم ويل سميث، أصبحنا 

تطور  فإ  لذلك  مني".  "إكس  فيلم  نشاهد 

البطل الخارق تسبب بنهاية نجم السينما."

الشخصية  هذه  نهاية  عن  الحديث  لكن 

ويعود  ألوانه،  سابقًا  يعد  الحرفي  باملعنى 

تحصل  طبيعية  عملية  الى  ذلك  من  جزء 

جيل  يسلم  عندما  هوليود  في  دوري  بشكل 

وهناك  يليه.  الذي  الجيل  الى  األمور  زمام 

كلمة مشهورة للممثلة الكبيرة جوان كولينز 

عندما  املاضي  القرن  ستينيات  نهاية  في 

ذكرت أن "االفتتان يقبع في غرفة اإلنعاش 

ومن غير املتوقع أن يعيش." إذ كان النظام 

األستوديوهات  توقيع  يتضمن  آنذاك 

سبع  ملدة  الفنانني  مع  حصرية  عقودًا 

العادات  في  دروسًا  فيها  تعطيهم  سنوات 

واملشي  السيارة  وقيادة  والتمثيل  واإللقاء 

ذلك،  بعد  انهار  لكنه  واملبارزة،  والرقص 

مثل  الشباب  من  مجموعة  مكانه  وحلت 

وستيف  ريدفورد  وروبرت  نيكولسون  جاك 

نيرو  ماكوين وداسنت هوفمان وروبرت دي 

وآل باتشينو، الذين بدورهم مهدوا الطريق 

لنجوم الثمانينيات والتسعينيات.

التسعينيات  فترة  طيلة  كبير  سؤال  طرح 

كان  إذا  ما  كلوني،  جورج  مسيرة  بشأن 

التلفزيون  دائرة  من  الخروج  يستطيع 

ع 
ّ

وق فقد  اليوم  أما  السينما.  في  والعمل 

كيانو ريفز عقدًا لتقديم برنامج تلفزيوني 

في  النجوم  من  كبيرة  قافلة  الى  لينضم 

الى  السينما  من  معاكسة  هجرة  عملية 

فورد  هاريسون  ومنهم  الصغيرة،  الشاشة 

وجود لو وإيما ستون وميريل ستريب وجوليا 

روبرتس وشون بن وماثيو ماكونهي. وتصدر 

أجرًا  األعلى  األفالم  نجوم  قائمة  كلوني 

ولكن  به  قام  دور  بسبب  ليس   2017 عام 

ألنه باع عالمة تجارية شارك في تأسيسها 

مقابل مليار دوالر.

إن أسباب هذا التقلب متعددة وبعيدة املدى، 

شبه  -بشكل  حاليا  تعتمد  فاألستوديوهات 

الخارقني،  األبطال  أفالم  على  حصري- 

خاللها  من  تستطيع  أخرى  وعالمات 

بسهولة  كأبطال  الجدد  املمثلني  تقديم 

السينما.  دور  الى  الجمهور  جذب  بهدف 

أمازون  شركة  دفعت  املثال،  سبيل  فعلى 

"سيد  فيلم  إنتاج  مقابل  دوالر  مليون   465

نشاطها  عن  منفصل  عمل  وهو  الخواتم"، 

الرئيس بدون مشاركة نجوم معروفني. ومن 

خدمة  في  االشتراكات  غيرت  ثانية،  جهة 

نجوم  أجور  دفع  طريقة  النت  عبر  البث 

العاملني  معظم  أجور  تحسنت  إذ  هوليود، 

نفوذ  السينمائي، مع ذلك فإن  الوسط  في 

النجوم الكبار مستمر بالتضاؤل.

عن صحيفة الغارديان البريطانية

السينما  ملمثلي  بالنسبة  سيئة  فترة  هذه 

الكوميدي  األكشن  فيلم  أن  إذ  البارزين، 

بطولة  من  الرصاصة"  "القطار  الجديد 

براد بيت لم يحقق في شباك التذاكر سوى 

من  األول  األسبوع  خالل  دوالر  مليون   30

وهو  األميركية،  السينما  دور  في  عرضه 

البالغة  إنتاجه  بكلفة  قياسًا  ضئيل  رقم 

أحد  وهو  بيت،  ونجومية  دوالر  مليون   90

بمقدورهم  زال  ما  الذين  القالئل  املمثلني 
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على  العالم  ينتظرِك 

إيقاٍع من دقات القلوب يا 

بفستانِك  تتمايلني  ريتا، 

فوق  األسود  السواريه 

خشبة املسرح مثل حورية 

انحناًء،  فيصمت  بشرية 

لترافِة  خاطفة  نظرة 

وجهِك تضعني أمام سؤال 

الذي  من  ترى  محّير: 

الزمان  هذا  نساء  أقنع 

ب أن يستبدلن حسن 
ّ
املعل

اتهن الخام "بڤاترينا" 
ّ

جد

الوجوه الناشفة والصدوِر 

وثقت  وكيف  املحشّوة، 

إحداهن بٔان شفاف السليكون املتورمة 

تطيل الحب أكثر من عمر قبلة. 

كيف  املنّمش  بخدِك  أدقق  إلهي،  يا 

خجوٍل  بجماٍل  تبتسمني  حينما  يحمر 

أن  مرعب  هو  كم  فأكتشف  متعرق، 

عدساٍت  من  املتيبسة  دموعنا  تتدحرج 

حتى  بل  فيها،  ارتعاش  ال  الصقٍة 

صارت  نثوية 
ٔ
اال وتجاعيدنا  ٔاوجاعنا 

تحنط بإبرة بوتكس أو جيالتينة فلر، ال 

أحد يملك "أكسباير" ليجعلنا على األقل 

الزمان،  وشيبة  النسيان  بنعمِة  نستِلذ 

أن  من  أعظم  رأيكم  في  هنالك  هل 

ٓاه..  لك:  ويقول   
ً

صدفة بٔاحدهم  تلتقي 

لقد كبرنا معًا.

يقولون إنِك ربة جمال روماني يقلق كل 

وبالرغم  لوجه،  وجهًا  أمامه  يقف  من 

عشِت  فقد  الكبيرة،  شهرتِك  من 

لكنني  السعادة،  شحيحة  الحظ  فقيرة 

أجد  وإنما  هنا  باملصادفة  أعتقد  ال 

مهارتك في جمِع األحزان وطحنها ومن 

ثم تجفيفها بٔاكياٍس سعيدة هي السبب، 

إسباني  لراقٍص  ابنة  تكونني  كيف  وإال 

يصر  جنسي  ومجرم  نفسي  مريض 

على إجبارك بالرقص معه في النوادي 

الليلية، وحتى حينما هربت من توحشِه 

مستنجدة بحضِن "أورسون ويلز" الذي 

صفراء،  أمان  كنجادة  حياتك  دخل 

أبعد  شيء  يهمه  ولم  اآلخر  هو  خذلك 

أغرقك  بل  حسابِك،  على  نجوميتِه  من 

فكبرت  فأكثر،  أكثر  بالجحيِم  الوغد 

من  تبقى  ملا  الصبا  مشوهة  داخلِه  في 

حتى  يحاول  ولم  التراجيدية،  حياتك 

حماية العالقة املسيجة باألسرار.

مرار  أي  لأللم،  يا  ريتا..  يا  لأللم  يا 

بعود  امللوك  فاتنة  يا  الذي سحقك  هذا 

تشعرين  صرِت  حتى  امليال،  خصرك 

املرايا  ظالِل  من  هاربة  قبيحة  بأنك 

املنّمش  األبيض  خدِك  كان  أن  بعد 

يتسبب بخلٍل فني كلما اصطدم بإضاءِة 

عدسات الكاميرا أثناء التصوير.

عادية،  رة،  مدمَّ امرأة  أصبحِت  كيف 

الروماني  األنف  صاحبة  يا  يائسة، 

وحارقة  املعاند، 

قطة  كاميليا،  قلب 

الشقراء  مصر 

ومحطمة  بدلعِك، 

التي  كاريوكا  غرور 

جاذبية  تحتمل  لم 

شعرك  خصالت 

بـ  فضربتِك  الحمراء 

التي  أنت  "الشبشب"، 

أوجاعك  تطحنني 

ومن  بنعومٍة،  الليلية 

العالم  على  تطلني  ثم 

خلف  من  البشِع 

السينما ببراءة فطرية 

عجيبة اقتلعت حتى جذور الشر وخراب 

على  أدوارك  غالبية  الزم  الذي  البيوت 

الشاشة.

أشهر  خان،  األمير  مصائد  أهي 

في  أوقعِك  أوروبا،  عرفته  قلوب  محتال 

تصبح  أن  وعدها  ة 
ّ

هش كفراشة  شباكِه 

لعنة  أنها  أم  وهرب،  أميرة،  بجانبه 

إدوارد هادسون الذي كان يجبرك على 

هوليوود  في  الكباِر  مع  عالقات  إقامة 

األسطوري  املنتج  تراه  أم  ليستفيد، 

 
ُ

وسواسه بِك  صارع  الذي  هيوز  هاورد 

القهري فقادك نحو الجنون بأريحية.

عليك  صّبت  الرجال  معبودة  يا  ملاذا 

غيرة الرجال فسحقوا حاجتك الوحيدة 

مهزومة  فركضِت  بخياناتهم،  لألمان 

الزهايمر  الى  البائس  العالم  هذا  من 

الطافحة  امللح  مدن  يجفف   
ُ

لعله املبكر 

ويتذكر  يفكر  أحد  ال  ألن  بالذاكرِة، 

لو  امرٔاة  وجه  الفقدان:هنالك  بعد  إال 

ضاع منك فستمضي بقية حياتك وأنت 

تلصق مالمحها في وجوِه جميع النساء.. 

أتمدد على حياتي وأدندن 
بها مع نفسي كأغنية وحيدة، 
وأتساءل من الذي أقنع املراة 
التي كانت ترتدي ضحكاتها 
الساحرة بغنج، مثلما كانت 
"ريتا هيوارث" ترتدي 
قفازيها األسودين املطعمني 
بالزمرد، فتدوخ الكون 
بأسره، صبية تشبه لوحة 
فرنسية غامضة إذا تورطت 
بالتمعن فيها لدقائق 
فلن تستطيع الخروج من 
مالمحها طوال حياتك ٕاال 
محموال في جنازة!

آمنة المحمداوي
رسم: ز ياد جسام

حور ّية السينما 
وإلهة الحب

هيوارثهيوارث
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

على  ضيفًا  حل  الحسن  شمم  الفنان 

العراقية" فكان معه هذا  "الشبكة  مجلة 

الحوار:

مصر..  إلى  ثم  سوريا  إلى  العراق  من   *

حدثنا عن هذه الرحلة؟

بنيت  حياتي،  في  جدًا  مهمة  رحلة   -

بشكل  الحسن  شمم  اسم  خاللها  من 

لكنها  جدًا،  صعبة  رحلة  كانت  صحيح, 

الوقت, إذ مررت خالل  ممتعة في نفس 

هذه الرحلة بتحوالت كبيرة في حياتي، 

واجهت فيها صعوبات ضخمة، والسيما 

الصفر.  ومن  لي،  اسم  تأسيس  طور  في 

تخرجت في كلية الفنون الجميلة وعملت 

في مجال املسرح، وقررت بعدها السفر, 

وتجاوز  األوسع  االنتشار  هو  الهدف 

املحلية، وهنا تكمن صعوبة تلك الرحلة, 

في السنوات األولى لم أستطع أن أقدم 

بمسرحية  البداية  كانت  بعدها  شيئًا، 

عالم  الى  انطلقت  ومنها  سوريا،  في 

التلفزيون.

اتخذت  الغربة.. هل  العيش في  * قررت 

القرار لتطوير مسيرتك الفنية؟

الدراسة،  من  اكتسبته  ما  أطور  حتى   -

يختلف  العملي  االتجاه  أن  يعرف  الكل 

والسيما  النظري،  االتجاه  عن  كثيرًا 

في  متخصصة  كانت  دراستي  أن 

املسرح, الهدف األساسي من الغربة هو 

للتعامل مع الوسط الفني   
ً
أوال التأسيس 

أما  اآلخرين،  تجارب  على  واالطالع 

الفني،  النقطة األخرى فكانت االنتشار 

التاريخية  السورية  الدراما  أن  والسيما 

مثل  ألقها  أوج  في  كانت  –الفنتازية- 

النتقل  والجوارح(،  )الكواسر  مسلسل 

بعدها في العام 2006 للعمل في الدراما 

العراقية.

يقدم  عمل  ثمة  األعمال،  كل  بني  من   *

الفنان إلى الجمهور، ما هذا العمل؟

- أول عمل عراقي عرفني على الجمهور 

هو مسلسل )الباشا( من إخراج فارس 

صباح  شخصية  فيه  وجسدت  طعمة، 

املشاهد  العمل جعل  السعيد, هذا  نوري 

الحسن،  شمم  على  يتعرف  العراقي 

كانت  أديتها  التي  الشخصية  أن  إذ 

جيدة،  مساحة  ذات  مهمة  شخصية 

عمل  من  أكثر  في  اشتركت  أني  برغم 

قبل هذا املسلسل، لكنها لم تكن أدوارًا 

يتعرف  لكي  جيدة  بمساحات  حقيقية 

)الباشا(  جيد,  بشكل  املشاهد  عليك 

كان البداية الحقيقية لشمم الحسن مع 

الجمهور.    

لهجات  تقديم  على  بقدرتك  تتمتع   *

مختلفة.. من أين اكتسبت هذه القدرة؟

- هي كانت مصادفة، فلم أكن أعرف أني 

أستطيع أن أتكلم بأكثر من لهجة، لكني 

بحكم معيشتي في سوريا، وبعد سنتني، 

وأتعامل  الشارع  في  أتحرك  بدأت  حني 

بأني  السوريون  يقتنع  لم  حولي،  من  مع 

اللهجة  إتقاني  حينها  اكتشفت  عراقي، 

لبنان،  في  الحال  كان  كذلك  السورية. 

على  القدرة  لدي  بأن  أحسست  حني 

إليه  أسافر  الذي  البلد  بلهجة  التحدث 

وبسهولة. أما في مصر فأعتقد أن هناك 

خالل  من  املصرية  اللهجة  من  خزينًا 

متابعتي للمسلسالت واألفالم املصرية، 

ال أعرف هل هي قدرة أم أنك تجتهد كي 

تتقن لهجات عدة لكونك فنانًا.    

تصريح  عاجزة"..  العراقية  "الدراما   *

هذه  تحتاجه  الذي  ما  إذن  لك،  سابق 

الدراما لتنافس مثيالتها؟

كثيرًا,  املوضوع  هذا  عن  تحدثت   -

سؤالك سيجبرني على أن أجيب بقسوة 

العراقية  الدراما  ينقص  الذي  ما  عن: 

الصعب  من  إن  لك  أقول  للمنافسة؟ 

اآلخرين  تواكب  أن  ممكن  املنافسة، 

جدًا,  صعب  فذلك  تنافس  أن  لكن 

من  الكثير  ينقصها  العراقية  الدراما 

طرق أبواب الدراما العربية من خالل رحلة مهمة وصعبة في حياته، حاول 
أن يؤسس له اسمًا ومكانًا، اجتهد في التعلم وكسب الخبرة واالطالع على 

تجارب اآلخرين، اشترك في الدراما السورية، ليتجه بعدها الى الدراما 
املصرية، فشارك في مسلسالت عدة مع كبار الفن املصري، منها )سكن البنات( 

مع وفاء عامر و)كفر دلهاب( مع محمد رياض وهادي الجيار و)هجمة مرتدة( 
مع أحمد عز وهند صبري و)قوت القلوب( مع ماجدة زكي.

الدرامــا فــي العــراق
 مازالت كالسيكية!! 

الفنان شمم الحسن:

حوار: محسن إبراهيم
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ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــةت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

آخر  الى  النص  في  يكتب  حرف  أول 

في  واضح  الضعف  املونتاج،  في  لحظة 

ضعف  عن   
ً
فضال النص،  كتابة  طريقة 

مجحفًا،  أكون  ال  ولكي  اإلخراج،  عملية 

من  الذين  املخرجني  بعض  هناك  فإن 

العربية.  الدراما  يواكبوا  أن  املمكن 

التمثيل  في  أخرى  مشاكل  هناك 

واإلنتاج والتسويق، بل يتعدى األمر حتى 

القنوات  على  العمل  عرض  طريقة  الى 

هو  الفني  العمل  أن  أعتقد  العراقية, 

صناعة، ويتطلب أمورًا عدة، منها: متى 

العراق؟  العمل في  تكتب؟ ومتى تعرض 

فنحن مازلنا نتبع الطريقة الكالسيكية 

 
ً
وتمثيال نصًا  العمل  مراحل  جميع  في 

وإخراجًا.

* التمثيل هو تعايش وتجسيد لشخصيات 

أخرى.. ألم يعتريك الخوف وأنت تجسد 

شخصية أبي بكر البغدادي؟

- املصادفة الغريبة أن شخصية أبي بكر 

في  مرتني  جسدتها  قد  كنت  البغدادي 

أعمال درامية سابقة: )سهام مارقة( و 

عرض  أيضًا  وللمصادفة  )العائدون(، 

الجزء  )االختيار(  مسلسل  نص  علي 

لكني  ذاتها  الشخصية  ألجسد  الثاني 

رفضت, إال أن املخرج نادر جالل -وبعد 

جلسات طويلة- أقنعني بتجسيدها مرة 

أخرى وبشكل مختلف, حاولت أن أشتغل 

األدوار  عن  مختلفًا  ألكون  نفسي  مع 

التي  للشخصيات  وبالنسبة  السابقة, 

نفسيًا  التأثير  يكون  ما  دائمًا  أجسدها 

الشخصيات  ودائمًا  مؤقتة،  ولفترة 

بعد  متوترًا  تجعلني  واملجرمة  املتوترة 

أن  اإلمكان  قدر  أحاول  لذا  التصوير، 

أخرج من أجواء هذه الشخصيات.

الحسن..  شمم  الى  األقرب  العمل  ما   *

وما الشخصية التي تتمنى أن تلعبها؟

- بصراحة أنني ربما أختلف عن الكثير 

نجح  ما  أعمالي،  فجميع  املمثلني،  من 

منها وما فشل، هي قريبة إلى قلبي، في 

وربما  قدمته،  مجهود  هو  األمر  نهاية 

أسباب  ضمن  العمل  فشل  سبب  يكون 

 نجاحًا واسعًا. 
َ

أخرى، أو ربما أنه لم يلق

وبحثًا  جهدًا  مني  أخذت  األدوار  جميع 

أن  أستطيع  ال  لذلك  وقراءة،  وتفكيرًا 

التي  األدوار  أما  آخر.  عن   
ً
عمال أبعد 

وسقف  كثيرة،  فهي  أجسدها  أن  أتمنى 

واسعة  والشخصيات  مفتوح،  الطموح 

أية  أجسد  أن  املمكن  ومن  الحياة،  في 

أحدد  السابق  في  كنت  ربما  شخصية، 

التفكير  اختلف  اآلن  لكن  الشخصيات، 

أحدد  ان  يمكن  ال  لذلك  كثيرًا,  وتوسع 

شخصية ما.

* هل كنت تتوقع حب الجمهور والترحاب 

بك؟

- أعتقد أن حب الجمهور هو هبة من رب 

اإلنسان،  داخل  يكمن  الحب  العاملني, 

من  قبول  هو  ولكن  به،  التحكم  يمكن  ال 

الحب,  لك  يكن  الجمهور  يجعل  أن  الله 

أما عن الترحاب فإن من الطبيعي جدًا 

في  بي  يرحب  ال  قد  الجمهور  بعض  أن 

آخر،  لسبب  او  معني  دور  بسبب  ما  يوم 

ويزعل  يعتب  الذي  الجمهور  بعض  مثل 

بلهجات   
ً
أعماال أقدم  ملاذا  ويتساءل 

 بلهجة عراقية, هذا 
ً
أخرى وال أقدم عمال

كممثل،  بي  ترحاب  عدم  أعتبره  األمر 

وهذه القضية تقلقني كثيرًا, لكن هذا هو 

الواقع املعاش، أنا اآلن اعمل في الدراما 

املصرية، ويجب أن أعمل بلهجة أخرى، 

 عن األداء 
ً
وهذه هي مهنة املمثل، فضال

هناك  فإن  ذلك  وبرغم  واإلحساس, 

الكثير من الجمهور ممن يساندني ويكن 

لي وألعمالي كل الحب واالحترام.

في  السينما  اع 
ّ
صن من  قريب  أنت   *

مصر.. متى سنشاهدك في دور مهم؟

اع 
ّ
صن -ولكل  لي  املهم  للدور  بالنسبة   -

ربما  املشاهد,  بكثرة  ليس  هو  السينما- 

أقل،  أو  أكثر  مشاهد،  خمسة  هناك 

ككل,  العمل  عليها  ويرتكز  مهمة  تكون 

خالد  الفنان  املثال  سبيل  على  خذ 

يعقوبيان(،  )عمارة  فيلم  في  الصاوي 

بصمة  ترك  لكنه  رئيسًا،  دورًا  يكن  لم 

الدور  أقدم  أنا  املشاهد.  لدى  واضحة 

يظهر  وحني  طاقة،  من  أمتلك  ما  بكل 

للجمهور هنا سيكون ذلك مهمًا ويترك 

السينما  أن  النقطة األخرى هي  بصمة. 

عملية  أنها  عن   
ً
فضال صناعة،  هي 

أني لم أصل في مصر  تجارية، وأعتقد 

للشركة  أرباحًا  أحقق  أن  مرحلة  الى 

املنتجة، وفي النهاية فإن املنتج، إضافة 

عن  أيضًا  يبحث  الفني،  الجانب  الى 

فإن  لذلك  والربحي،  التجاري  الجانب 

هاجس  هو  األول  النجم  عن  البحث 

في  إيرادات  الفيلم  يحقق  كي  منتج  كل 

شباك التذاكر.

الضفائر الملونة
جرأة ال تشبه إال نفسها

أزواج تحت سقف واحد 
لكن غرباء!

افتــح قلبــك: تشــوه بســيط ينهــي عالقــة عائليــة

ــة ــداوة مبطنـ عـ
تقصر العمر

العالقات السامة العالقات السامة 

ة  
بك

ش
 ال

لة
عائ
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ــو ــ ــوهـــــي وه ــ هـــــي وه

السامون املقربون، أو 
خفافيش الطاقة الخانقة، 
وزومبيات السوداوية 
الناعمة، الذين قد يعيشون 
معنا تحت سقف واحد، أو 
ربما يحومون حول حياتنا 
ويختبئون تحت صداقاتنا 
لتخريبها بصداع يومي 
وعداوة مبطنة بالغيرة 
املأزومة، أو الرغبة من 
أحد الشريكني في تكسير 
مجاذيف اآلخر.

وألن املسموم هو شخص سايكوباثي، سواء كان صديقًا أو شريكًا، 

باملغثة  يومك  وتخرب  ألجله  قلبك  ترهق  أن  يستحق  شيء  فال 

دون  وقتك  باستنزاِف  الكفيلة  والحيل  املكر  يمتلك  فهو  الرضائه، 

أن تشعر، فالساّمون اليرتقون أخالقيًا مع الوقت، بل قد يصبحون 

أكثر ذكاًء وشيطنة في اقتراف أشد األفعال دناءة، ويصبحون أكثر 

براعة في إيجاد مبررات ُمقنعة لتجميل خرابها.

كذبة الصبر والتحمل

" دموع العالم كمية ثابتة، إذا بدأ شخص بالبكاء توقف آخر عنه 

في مكان آخر، إذ ال يمكن لإلنسان أن يشفى بذات البيئة املسمومة 

تكلمت  مريرة،  تجربة  من  االنكسار  بهذا  مريضًا"..  جعلته  التي 

املعلمة )زينب صالح( عن ندمها لتأخر الوقت، قائلة:

تعوضيهما،  أن  يمكن  عمل  زمالة  او  مسمومة  صداقة  تعيشي  "أن 

مسمومني  وعيال  مسموم  لرجل  زوجة  تكوني  أن  من  بكثير  أهون 

مدمرة  بها  خرجت  مريرة  سنواٍت  ثالث  بعد  عنهم  انفصلت 

صعب  العالقات  من  النوع  هذا  مثل  تقّبل  والضغط،  بالسكري 

للغاية، وإيهام النفس بالصبر كما علمنا أهلنا هو كذبة تبتلع العمر 

بدون  سيارة  مثل  ثقة  دون  من  العالقة  ألن  سوءًا،  الحياة  وتزيد 

محرك يمكنك البقاء فيها كما تشائني من الوقت، لكنك لن تذهبي 

بها إلى أي مكان، لذلك انصحِك بتركها فورًا".

قلب األوراق واملنضدة

وعلى  والصح،  الخطأ  األشخاص  من  ملزيد  َيتسع  الُعمر  يعد  م 
َ
"ل

اإلنسان أن يحمي نفسه، خفافيش الطاقة التفاؤلية يبثون السموم 

في العمل وبعضهم يتفنن باملغثات داخل البيت والحياة." 

املسمومني  حذف  على  أصرت  الكندي(  )سارا  املدنية  الناشطة 

خارج حياتنا، قائلة: "غادروها فورًا، العالقات السامة، بني النساء 

وصحته  اإلنسان  على  عظيم  تأثير  ولها  جدًا  مؤذية  خصوصًا، 

مناسبني  أشخاص  اختيار  جدًا  املهم  من  فإن  لذلك  النفسية، 

أفعالهم  يبالغون في ردود  الساّمني خارجها ممن  لحياتنا وحذف 

عند توجيه اللوم ويغرقون في الغضب أو الحزن واإلحباط، فيجد 

املشكلة  مناقشة  من   
ً
بدال التهدئة  خانة  في  نفسه  اآلخر  الطرف 

واجهته  فإذا  األوراق،  ويخلط  املنضدة  يقلب  وبعضهم  الرئيسة، 

يقلب األمور لينتهي بك األمر وأنت تحاول مصالحته واالعتذار له. "

تصالح مع النفس

بالحرقة،  يومك  وتخرب  ألجله  قلبك  ترهق  أن  يستحق  شيء  "ال 

العالقة الساّمة بني بعض األزواج صداع يومي يتم تدويره بالغيرة 

القاتلة أو االستغالل، الرغبة في أحد الطرفني، الهيمنة واألنانية.." 

البيوت  داخل  الرائجة  الساّمة  العالقات  من  السيئ  النوع  بهذا 

بدأت املهندسة )غفران الراضي( حديثها محذرة:

"اإلنسان السوي الذي يرى في شريكه املرآة، يحب نفسه لكنه يفهم 

بردة  ويقوم  ويتهور  يندفع  واآلخر،  الحني  بني  يراجعها  أخطاءه، 

فعل، لكنه ال يحبذ الكالم الجارح وال يتحول الى منافق، يتصالح 

من نفسه كي يتصالح مع غيره، يسامح من يستحق ويعتذر ويبادر 

ر، هنالك عالقة مرهقة شائعة بني األزواج ترتكز الى 
ِّ

ملن يهتم ويقد

 تقرر الزوجة العودة للعمل، ليدعمها 
ً
تصيد األخطاء املبطنة، مثال

إلقاء  عن  يكف  ال  الوقت  ذات  في  لكنه  ويشجعها،  ظاهريًا  الزوج 

إشارات حول تقصيرها في واجباتها تجاهه واملنزل واألبناء، نحن 

نخطئ ألننا بشر، ورغم كل ذلك ولكي نبقى أسوياء أصحاء نفسيًا 

فإن علينا أن نحرر أنفسنا من كل العالقات املتعبة واملرهقة".

زومبيات السوشيال ميديا

املختص التربوي )ليث شاكر( أعتبر أن الفراغ الكبير الذي يعيشه 

في  باملقابل  يجتهد  وال  املعاني،  من  خالية  حياته  يجعل  الشاب 

إضفاء أي معنى حول يومه اململ، إذن أنه ليس بأكثر من إسفنجة 

جاهزة المتصاص السلبيني، ُمضيفًا:

ال  حينما  والسموم  للسوداوية  حافزًا  يعد  واململ  الطويل  "الوقت 

تحبه،  شيء  بممارسة  تنشغل  وال  خاصًا،  اهتمامًا  لنفسك  تصنع 

وهو مشكلة أجيال وزومبيات السوشيال ميديا، لذلك أنت ترتبط 

الوحيدة،  متعتك  فهم  الحقيقيني،  وغير  املسمومني  باألشخاص 

علمًا أن أكثر شيء ُيحذر منه خبراء علم االجتماع هو أن تستمر في 

حاول 
ُ

الصبر على العالقات املليئة باأللم واالستفزاز وسوء الظن وت

التعايش معها على حساب صحتك."

عالقات خطرة ومرضّية

أن  دائمًا  يحاول  سايكوباثي،  شخص  هو  املسموم،  أو  ستغل، 
ُ
"امل

الباحث  االحترام.."  تستحق  ال  بأنك  تشعر  حتى  قيمتك  من  يقلل 

:
ً
االجتماعي )علي كريم السيد( عّرف الجانب السايكولوجي قائال

سنة،  لسبعني  استمرت  هارفرد،  جامعة  في  أجريت  دراسة  "في 

 من الناس املحددين، 
ً
أجيال من الباحثني والعلماء يتابعون أجياال

لكي يعرفوا ما الذي يؤثر في سعادتهم وصحتهم النفسية، الجميع 

اكتشف  ولكن،  الشهرة،  أو  املال  سيكون  الجواب  أن  يتصور  كان 

سعادتهم  في  أثرت  حاجة  أكثر  أن  الدراسة  نهاية  في  الباحثون 

باملقابل  لكن  حياتهم،  في  طيبة  عالقات  وجود  هي  وصحتهم 

النفسي املصري  الطبيب  هنالك )عالقات خطرة(، كما يسميها 

محمد طه في كتاب يحمل نفس العنوان، هذه العالقات مؤذية جدًا 

ويجب الحذر منها، ومن ضمنها العالقة مع شخص ُمستغل، هذه 

النوعية من األشخاص تملك كل املكر والحيل حتى تستهلك وقتك 

تشعر،  أن  دون  نفسيًا  وتستنزفك  وتستغلك  ومشاعرك  وطاقتك 

قد يستغل بعضهم طيبتك أو حبك للعمل أو حاجتك للمال، الحل 

كيانك  على  فيها  تحافظ  صارمة  حدودًا  تضع  أن  الحالة  هذه  في 

ألي  )ال(  قول  تتعلم  وأن  وعائلتك  نفسك  وتحمي  وخصوصيتك 

شخص مهما كان قريبًا أو قويًا، فاألهم أنك تعامل نفسك باحترام 

وتتذكر دائمًا أنك تستحق حياة وعيشًا بكرامة."

مجلة الشبكة

عـــداوة مبـــــّطنة 
ر العمر! تقصِّ

العالقات المسمومة



هذا الزيت الغني بفيتامني h يساعد في 

البشرة  في  الغامقة  املناطق  تفتيح 

بشكل كبير، إذ يمكنِك وضع بضع 

قطرات منه على املنطقة املصابة 

ملدة 20 دقيقة ومن ثم غسله باملاء، 

وتكرر هذه العملية ألكثر من مرة في 

األسبوع.

حار بي الجفاف بماء الخيار
وتمتعي ببشرة المعة

يفتِّح المناطق 
الغامقة

الجفاف مشكلة غالبية السيدات. وأفضل طرق التخلص منه هي بواسطة 

ماء الخيار، إذ يحتوي الخيار على كمية كبيرة من املاء والسوائل، وهو 

الصيفية  األوقات  في  والسيما  الجفاف،  من  الحماية  على  يساعد  ما 

والجهاز  الدموية  الدورة  تحسني  على  باإليجاب  يعود  ما  وهو  الحارة، 

الهضمي، كما أن هذا املحتوى العالي من املاء واأللياف يساعد الجسم 

على التخلص من السموم الضارة ويحافظ على 

نضارة ورطوبة البشرة.

تقليل  على  الطبيعي  الحليب  يعمل 

يقلل  أنه  إذ  والحبوب،  البثور  ظهور 

وكذلك  البشرة،  في  الدهون  كمية 

يقلل من الخطوط الرفيعة في الوجه 

بفضل  البشرة  في  الكوالجني  ويعزز 

 
ّ

شد على  يعمل  الذي    D فيتامني 

 ،
ً

ونظارة شبابًا  أكثر  وجعلها  البشرة 

من  الجلد  الحليب  يحمي  كما 

التي  العني  ومخالب  الحرة  الجذور 

والكهولة،  املبكرة  الشيخوخة  تسبب 

وطريقة استخدامه باستخدام قطنة 

وتمريرها وتدويرها على الوجه.

الخيار  شرائح  أن  عليه  تعارف 
ُ
امل

تستخدم  أكانت  سواء  والبطاطا، 

الخضراوات  من  مجمدة،  أم  عادية 

الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد 

في تخفيف الهاالت السود، إذ يحتوي 

األكسدة،  مضادات  على  الخيار 

إبطاء  على  تعمالن  اللتني  والسيليكا، 

يعتبر  ال  لكنه  السود،  الهاالت  تشكل 

بالنسبة  أما  للمشكلة،  نهائيًا  عالجًا 

فيتامني  على  تحتوي  فإنها  للبطاطس 

واالنتفاخ  التورم  يخفف  الذي  سي 

في  البشرة  يهدئ  كما  العينني،  أسفل 

تلك املنطقة ويريحها وينعشها.

عالجًا  يكون  أن  للبرتقال  ُيمكن 

احتوائه  بفضل  الشباب  حب  ملشكلة 

ُيجفف  الذي  الستريك  حامض  على 

يحتوي  البرتقال  وقشر  منابعه، 

األلياف  من  كبيرة  كمية  على  كذلك 

األمعاء،  حركة  نظم 
ُ

ت التي  الغذائية 

في  السموم  على  القضاء  وبالتالي 

استخدام  هنا  ُيمكن  كما  الجسم، 

حب  لعالج  املطحون  البرتقال  قشر 

قناع  بعمل  عليه  والقضاء  الشباب 

الوجه،  على  طبق 
ُ

ت عجينة  شكل  على 

إذ سنالحظ مع الوقت انخفاض في 

عدد الحبوب وآثارها.

يشــد البشــرة ويحــارب 
الشيخوخة

انتفاخ العينين
مشكلة كل سيدة

الحليب الطبيعي

ز  يت اللوز

قشر 
البرتقال
المطحون
عالج لحب
الشباب
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ــيـــن ــتـــامـ ــيـ ــيـــنفـ ــتـــامـ ــيـ فـ



طّلة جر   يئة 
وأنوثة ال ُتشبه 
إال نفسها

الضفائر االصطناعية الملونة

في  املتجددات  النساء  تبحث  ما  دائمًا 

يخلصهن  عما  املتنوع  الجمالي  عاملهن 

بالتسريحات  املكرر  والروتني  امللل  من 

لذلك  املعتادة،  واملالبس  واملاكياج 

هذا  في  النسوية  األنظار  اتجهت 

الصيف نحو )تريند( موضة الضفائر 

)الراستا(  تسريحة  او  االصطناعية، 

التي هي عبارة عن ضفائر اصطناعية 

كثافة،  لتعطيه  الشعر  مع  برم 
ُ

ت ملونة 

اخترنا  التي  )املودل(  صورة  في  كما 

الى  يميل  بلوٍن  اصطناعية  ضفائر  لها 

 
ً
حمال كونها  وبرغم  شع، 

ُ
امل البرتقالي 

لكنها  الشعر،  خصالت  على  اضافيًا 

من  وتعد  أخاذًا،  أنثويًا  سحرًا  تضفي 

 
ً
شكال عطي 

ُ
ت التي  الجديدة  الصيحات 

متألقًا، السيما عند السفر واملناسبات، 

-الضفائر  تسريحة  البعض  ويفضل 

)الراستا(  االصطناعية  او  املتعددة- 

سمى عامليًا، سواء أكانت في الشعر 
ُ

كما ت

الطبيعي أم بإدخال شعر صناعي ملون 

معه.

خبير التجميل - جهاد أريدو
التصوير -خاص 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )410410( ( 3131 آب  آب 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya67 66

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

صــــــــالــــــــونصــــــــالــــــــون



السحر،  نادرة  الرمادية  العيون   
ُ

ملعة

حينما  التدرج  غامض  األنثوي  وبريقها 

تخالطه اشعة الشمس وتمتزج بأسراره، 

ُيبرز  املحترف  املاكيير  فإن  وطبعًا 

وجاذبيتها  الشفاف  غطاءها  بلمساته 

الالفتة، وال شك في أن املكياج املناسب 

السموكي  هو  الرمادية  العيون  أللوان 

من  القليل  على  ز 
ّ
ُيرك الذي  الخفيف 

ظالل العيون بتدرجاته، وأحمر الخدود 

الشفاه  أحمر  وكذلك  اللون،  خفيف 

العدد  لهذا  اخترنا  لذلك  اللون،  فاتح 

أسود  وكحل  رمادية  بعدسات  )مودل( 

ومكياج سموكي لكامل الوجه.

ظالل العيون الجريئة

السموكي  عيون  ظل  يكون  أن  يفضل 

من  بالقليل  إبرازه  مع  باألسود  املتدرج 

مظهرًا  للسيدة  يعطي  الذي  الفضي 

الجريء  املظهر  أما  ساحرًا،  كالسيكيًا 

الُبرتقالي  األلوان:  درجات  فيستخدم 

القليل  مع  والخوخي،  املحايد  والبني 

الرقيق  املظهر  أما  األزرق،  اللون  من 

صاحباته  فتستخدم  الناعم  واألنثوي 

األخضر الباهت مع اللون اللؤلؤي.

جّرة كحٍل عربية

خارج  األسود  الكحل  أن  تمامًا  تأكدي 

 
ً
كحال أو  آيالينر  كان  سواء  العينني، 

أن  وإياك  رائعًا،  مظهره  سيكون  عاديًا 

تضعيه في داخلهما حتى ال يتالمس مع 

وطبعًا  مشاكل،  لك  وُيسبب  العدسات 

امللون  حل 
ُ
الك تستخدمي  أن  يمكنك 

أسفل  األخضر  أو  الفضي  أو  باألزرق 

جمال  وإبراز  عينيك  لتوسيع  العينني 

لون العدسات الرمادية وإظهار تميزها 

الالفت.

الخدود بتدرجات الترابي

أو  رابية، 
ُ

الت الدرجات  استخدام  يمكن 

البشرة  لون  القريب من  الفاتح  الوردي 

على  التركيز  يبقى  ولكي  األفضل،  ألنه 

لون عينيك وسحر الظالل بالكحل، وال 

شك في أن أحمر الخدود الترابي يتميز 

بألوانه الهادئة التي تليق باملرأة املودرن 

ويبرز  رائعة  كالسيكية  ملسة  ويمنحها 

جمال الوجه بطريقة محترفة وراقية.

شفتاك تزهران كالورد

اللون  درجات  من  جاذبية  أكثر  ال 

يمنحك  الذي  الفاتح  أو  القاتم  األحمر 

اللون  أن  حني  في  كالسيكيًا،  مظهرًا 

الزهري الالمع يمنحِك مظهرًا جريئًا، 

الفاتح  البرتقالي  أو  الُبني  درجات  أما 

الرقة  فتمنحك  الطبيعي  شفتيك  كلون 

والنعومة واملظهر الطبيعي.

جّرُة كحل الغزال

الماكيير- ميثم اريدو
التصوير- خاص

أسرار لمعة العيون 
الرمادية
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ــا ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ بـ

"تباعد الزوجان بعد حب 
حقيقي،" وقد ملس الزمالء 

في العمل واألهل واألصدقاء 
هذا النفور بني الزوجني 

وراحوا يناقشون الحل 
ويبحثون عن األسباب التي 

أدت الى هذا التباعد، حتى أن 
الزوجة في كثير من األحيان 

كانت تتعرض ألسئلة من 
زميالتها، إال أنها لم تكن 
تعرف اإلجابة املطلوبة، 

وكانت صادقة في ذلك ألنها 
ال تجد سببًا مقنعًا لهذا 

البرود والتباعد والرغبة في 
الحياة الزوجية.

غر باء 
تحت سقف واحد

الغربة  هذه  أسباب  عن  أنفسنا  نسأل  قد 

واحد  سقف  تحت  يعيشان  شخصني  بني 

ولديهم هموم وأفكار ومشاعر وطموحات 

تفككت،  أو  تهدمت،  كيف  لكن  مشتركة، 

الغرباء،  حياة  ليعيشوا  املشتركات  هذه 

هذه  الى  تنتهي  قد  الزيجات  من  كثير 

وفي  الزوجية  العالقة  في  الباردة  النهاية 

تقاطعات  فيها  عالقة  اإلنسانية،  املشاعر 

على  ومناكدات  ومشكالت  واختالفات 

مراعاة  دون  من  وأتفهها،  األشياء  أبسط 

األبناء  على  وآثارها  والعائلة  للِعشرة 

قد  التي  ذاتها  الزوجية  العالقة  ومستقبل 

تصل الى االنفصال وخراب العائلة.

الخطوبة ميدان اختبار 

)موظفة(  محسن  صفاء  السيدة  تلوم 

تضع  كيف  أدري  "ال  بقولها:  جنسها  بنات 

في  الغربة  شباك  في  أنفسهن  النساء 

السؤال  من  استغربت  الزوجية؟"   الحياة 

قادني  ما  صفاء،  للسيدة  االستفزازي 

يصنعن  زوجات  هناك  هل  التساؤل:  الى 

املستمر  حديثها  في  بأنفسهن؟  غربتهن 

الزوج  على  البد  "كان  اآلتي:  صفاء  بينت 

والزوجة أثناء فترة الخطوبة من أن يفهم 

بعضهم بعضًا بشكل واضح وصريح، وأن 

ليصال  بينهما  االختالف  نقاط  يناقشا 

حياة  يعيشا  أن  أجل  من  تفاهمات  الى 

ميدان  هي  الخطوبة  فترة  أن  إذ  سعيدة، 

اختالفاتهما  يرحال  أن  ال  لهما،  اختبار 

الى ما بعد الزواج اعتقادًا منهما أن هذه 

وهذا  األمور،  تلك  بمعالجة  كفيلة  املرحلة 

سلوكيات  هناك  ألن  صحيح،  غير  األمر 

وهي  الزواج،  بعد  معالجتها  يمكن  ال 

املستعصية  الصعبة  باألمراض  أشبه 

على  اللوم  أضع  هنا  وأنا  العالج،  على 

ويتركن  االرتباط  يفضلن  الالئي  النساء 

املعالجات لكي تأتي الحقًا، ألن ال معالجات 

ستتراكم  وإنما  الحقًا،  تأتي  سوف 

التي  االختالف  نقاط  بتعمق  املشكالت 

والنفور  والقطيعة  التباعد  الى  تؤدي 

والغربة، وكان األجدر أن تكون املعالجات 

في فترة الخطوبة." 

غياب الحوار 

حرة(  )أعمال  كاظم  فهد  السيد  يرى 

الزوجني،  لغربة  كثيرة  أسبابًا  هناك  أن 

بينهما،  "العناد  يقول-  -كما  أبرزها  من 

تتعلق  التي  األساسية  األمور  في  والسيما 

بيت  وترتيب  تنظيم  في  أو  األسرة  بحياة 

النظر،  وجهات  في  واالختالف  الزوجية، 

من  األشخاص  لتقييم  بالنسبة  سواء 

على  اإلصرار  أو  واألقارب،  األهل  قبل 

القناعة  وعدم  الخاطئة  النظر  وجهات 

في تغييرها، حني يرى الزوج -أو الزوجة- 

إهانة  هو  اآلخر  نظر  بوجهة  االقتناع  أن 

أن  كما  خاطئ،  اعتقاد  وهذا  للكرامة، 

غياب الحوار بني الزوجني يؤدي الى برود 

العالقة بسبب ضعف املشتركات الخاصة 

بينهما تدريجيًا، ما يقود الى غربة نفسية 

وروحية تؤدي الى انهيار العالقة الزوجية، 

فالحياة الزوجية هي حياة مشتركة قائمة 

على الحوار والتفاهم من أجل بناء أسرة 

سعيدة." 

متاعب الحياة 

)موظف(  علي  كاظم  السيد  يقول  فيما 

هي  الزوجني  غربة  أسباب  أهم  "من  إن 

االقتصادية  اليومية،  الحياة  متاعب 

طول  كذلك  خاصة،  بصورة  واالجتماعية 

تخلقه  وما  لعقود،  تمتد  التي  الزواج  فترة 

يتحمل  ال  لذلك  مملة،  يومية  رتابة  من 

الرتابة  هذه  األساس-  -بالدرجة  الزوج 

فإن  كذلك  املرأة،  قبل  من  البيت  في 

املرأة، بمرور السنوات ومن جراء الوالدة 

جسديًا  تتعب  األوالد،  وتربية  والحمل 

بحق  أحيانًا  فتقصر  ونفسيًا،  وذهنيًا 

نفسها وبحياتها الخاصة، اذ تكون حياة 

متعتها  هما  أوالدها  ونجاحات  أسرتها 

عن  وتبعدها  نفسها  فتهمل  الحياة،  في 

وبزوجها  الزوجية،  بحياتها  االهتمام 

يعيشان  تراهما  لذلك  خاصة،  بصورة 

الحقيقة  في  لكنهما  واحد  سقف  تحت 

غريبان نفسيًا عن بعضهما." 

تتفق السيدة رباب أحمد )موظفة( مع ما 

"الرتابة  إن  إذ تقول  السيد كاظم  طرحه 

بامللل،  نشعر  تجعلنا  حياتنا  في  اليومية 

ويصيبها  الزوجية  حياتنا  على  يؤثر  ما 

بالشلل العاطفي، وذلك يبعد أحد طرفي 

العالقة عن اآلخر."

غريبة حتى في وجوده

أيوب  السيد  فيه  يرى  الذي  الوقت  في 

مكان  في  يعمل  الذي  )موظف(  خالد 

الغياب  الى  يضطره  ما  سكناه،  عن  بعيد 

عن البيت أيامًا وأسابيع، في هذا الغياب 

وزيادة  لعائلته  واشتياق  تأجيج  مصدر 

ناجحة  السيدة  فإن  الحب،  مناسيب  في 

إذ  ذلك،  خالف  ترى  بيت(  )ربة  خالد 

تقول: "إن غياب زوجي املتكرر عن البيت 

حرج  موقف  في  يجعلني  طوال  ولفترات 

وصعب ويتسبب في خلق فجوة بيننا أدت 

الى ابتعادي عنه وشعوري بالغربة حتى في 

وجوده داخل البيت." 

ارتباط منقوص يؤدي إلى غربة 

عدنان  قحطان  التربوي  الباحث  يقول 

واسع  موضوع  الزوجني  بني  "الغربة  إن 

جدًا له أسباب مختلفة، لكن يمكن إيجاز 

يمكن   
ً
أوال فهي  باآلتي:  األسباب  تلك 

منقوص  الرتباط  متوقعة  نتيجة  عدها 

عند  ما   
ً
خلال هناك  أن  بمعنى  أساسًا، 

فارق  أسبابه  من  األول،  الشروع  خط 

العمر الكبير، أو البنية الثقافية واملعرفية 

تجربة  وجود  أو  للطرفني،  املختلفة 

الحالة  أو  الطرفني،  أحد  لدى  عاطفية 

أو  أحدهما،  لدى  املضطربة  النفسية 

وبالتالي  واالجتماعي،  االقتصادي  الفارق 

املختلفة،  واالهتمامات  امليول  أو  الطبقي، 

هبوط  أو  الطرفني،  أحد  أهل  تدخالت  أو 

لدى  وارتفاعه  طرف  لدى  الطموح  سقف 

لطرف  مؤثر  وجود  أو  اآلخر،  الطرف 

كبديل  الطرفني،  أحد  لدى  مقبول  ثالث 

الجنسي  العجز  أو  الثاني،  للطرف  متوقع 

تأثر  وأخيرًا  الزوجني،  لدى  به  يتصل  وما 

األفالم  بفعل  ما  بنموذج  الطرفني  أحد 

واملسلسالت التلفزيونية." 

فكرة الطائي 

الباحث قحطان عدنان



بســـاطة وفخامة 
ساحرتان

صنع 
ُ
امل اليدوي  الجمال  خامة  تزال  ال 

الفخمة  التصاميم  عرش  على  تتربع 

تصاميم  تكون  ما  فغالبًا  ببساطتها، 

)الهاند  بطريقة  املشغولة  الفساتني 

رقي  ذات  اليدوي،  الشغل  أي  ميد(، 

الفساتني  من  وتعتبر  خاصني،  وجمال 

بني  ما  العمل  فترة  تستغرق  إذ  املميزة، 

متواصلة،  عمل  أشهر  ثالثة  إلى  شهرين 

الداخلة  )الديتيلز(  إلى  باإلضافة 

على  ترسم  التي  الزخرفة  وطبيعة 

طعم 
ُ

ت تصاميم  هناك  أن  إذ  الفستان، 

بزخرفة هندسية، أو زخرفة نباتية، كما 

تصميمها  في  تدخل  فساتني  هناك  أن 

أو  املصمم،  يبتكرها  عشوائية  زخارف 

األلوان  املصمم  مع  يختار  الذي  املنفذ 

واملواد الداخلة في التصميم.

الفساتني  غالبية  أن  بالذكر  جدير 

 / الشك  )طريقة  التول  على  تنشغل 

التطريز  طريقة  وهي  التول(  شك 

الهنود  من  هم  مستخدميها  وغالبية 

والباكستانيني، وسابقًا كانت موجودة في 

هناك  كانت  حيث  العراقية،  األزياء  دار 

عمالة هندية تشتغل في تطريز الفساتني 

ت هذه الطريقة 
ّ
والعباءات، لكن حاليًا قل

وتكلفتها  صعوبتها  بسبب  ما-  -نوعًا 

الباهظة جدًا.

فساتين الشغل اليدوي

تصميم وتصوير 
 سيف العبيدي
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العدد-  أو حزمتني -حسب  نسلق حزمة 

املاء  من  نصفيه  ثم  العنب  ورق  من 

بإحضار  الحشوة  لعمل  جانبًا  ونضعه 

كوبني من الرز وحبتي طماطم مع باقة 

معدنوس مفروم ناعمًا. 

األسود  والفلفل  امللح  من   
ً
وقليال

زيت  من  مالعق   3 بإضافة  املطحون 

الزيتون وعصير ليمون مع دبس الرمان 

ونعناع ناشف. 

تتجانس،  حتى  جيدًا  املكونات  نخلط 

في  ونضع  املسلوق  العنب  ورق  نفرد  ثم 

الحشوة  من  قليلة  كمية  ورقة  كل  داخل 

إحكام  مع  )روال(  شكل  على  ونلفها 

النار  على  قدر  في  ونضعها  األطراف 

ونغمره باملاء ملدة 60 دقيقة.

او  الرمان  بحبيبات  ُيرش  ذلك  وبعد 

ويقدم  الرغبة-  الليمون -حسب  شرائح 

بألف عافية.

ملفوف العنــب بدبس الرمان
دولمة عراقية على الطريقة 
الشامّية

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

أبيض،  طحني  أكواب  ثالثة  نحضر 

بيضات  وأربع  وزيت  سكر  وكوب 

فانيال  وكيس  سائل  حليب  كوب  مع 

وبيكنك باودر وقليل من بودرة الكاكاو.

نخلط  كبير  وعاء  في  التحضير:  طريقة 

بواسطة  والسكر  والفانيال  البيض 

من  كوب  إضافة  مع  اليدوي  الخالط 

حتى  الخليط  ونقلب  والحليب  الزيت 

والبيكنك  الطحني  نضع  ثم  يمتزج، 

الخليط  يتجانس  حتى  ونمزجهما  باودر 

الكاكاو،  نضيف  ثم  منه،  القليل  ونعزل 

األول  الكيك  خليط  نضع  ذلك  بعد 

وهنا  الكاكاو،  خليط  فوقه  ونضيف 

وندهن  الصينية  او  القالب  نحضر 

داخلها ونفرش السمسم مع رشة طحني 

الوجه  نزين  ثم  الكيك،  خليط  ونسكب 

الساخن  الفرن  وندخلها  بالسمسم 

مع  العصرية  في  لتقدم  45دقيقة،  ملدة 

الشاي أو العصير.

والليمون  الزنجبيل  شراب  تسخني 

وشربه قبل النوم يعمل وبشكٍل فعال على 

ويحل  القولون  وأوجاع  األعصاب  تهدئة 

والتخلص  الهضم  عسر  مشاكل  كذلك 

البكتيريا  يحارب  وأيضًا  اإلمساك  من 

 عن تنقية الدم.
ً
الضارة في األمعاء فضال

كيكة السمسم
عصرونية مع الشاي الساخن

ميساء فاضل

كوب زنجبيل 
وليمون

ُيخلصِك من وجع 
القولون
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الحل

المشكلة

تشّوه بسيط تشّوه بسيط 
ينهي عالقة عائليةينهي عالقة عائلية

( ونشكر ثقتك بنا، ونسأل الله 
ً
بداية نرحب بك في صفحة )أريد حال

أسعدت  حقيقة  وبعد،،،،،  العزيز  ابني  لنصحك  ويسددنا  يوفقنا  أن 

وأخالقك  تربيتك  بحسن  معجبة  انا  وكم  رسالتك  اقرأ  وانا  كثيرًا 

الله  ووفقك  فيك  الله  بارك  الحاضر،،،  وقتنا  في  ندرت  التي  العالية 

ان  واذكرك  رسالتك  على  اجيب  ان  احب  العزيز  ابني  حياتك،،  بكل 

قلوبكم  إلى  ينظر  ولكن  اشكالكم،  إلى  وال  صوركم،  إلى  ينظر  ال  الله 

واعمالكم،،، وانت ذلك االنسان الراقي املتخلق بأخالق الله، إذ انك 

واملظهر  للشكل  األولوية  والتعطي  والتربية  والسلوك  الخلق  إلى  تنظر 

الخارجي،،، ابني العزيز.. انصحك بأن التكثر من الهم والتفكير فأنت 

انسان قوي الشكيمة، واضح ، وصاحب مبادئ، بدليل انك لم تتخل عن 

وهذا  جسدها  اصاب  حرق  لحادثة  بتعرضها  معرفتك  رغم  حبيبتك 

قدر من الله لم تكن هي السبب فيه ومن املمكن ألي منا ان يتعرض ملثل 

هذا الحادث او حوادث أخرى يكون الضرر فيها اكثر إيذاء من الحرق 

كأن يفقد رجليه او يديه او يصاب بالشلل، هنا يكون الحرق اهون كثيرا 

من الحاالت األخرى، او قد نتعرض ملثل هذا الحادث بعد الزواج، وإن 

اعتراض االهل على الفتاة هو لحبهم البنهم ألنهم يتمنون لك أفضل 

األشياء في الحياة فال تتأثر بالكالم، وأنا أثمن واشيد بموقفك تجاه 

حبيبتك وإصرارك على أن تكون زوجتك أمام الجميع رغم معارضة 

 انك انسان صاحب 
ّ

االهل واألقارب لهذا الزواج. بهذا االصرار اثبت

مبادئ وقيم وتتسم بشخصية قوية واثقة من نفسها، لذا فأنا أنني على 

موقفك األصيل واصرارك على اإلخالص مهما حصل، وان تبقى ذلك 

اإلنسان الوفي املخلص في موقفك الرجولي هذا واال تقبل بأي تدخل 

إليك،  الناس  اقرب  من  حتى  الزوجية  حياتك  في  اآلخرين  قبل  من 

لم  فهي  معها،  سعيدا  مادمت  وحياتك  زوجتك  على  تحافظ  أن  عليك 

تقصر في واجباتها تجاهك وتجاه بيتها وحياتكم فال تهدم هذه الحياة 

سيكون  من  وحدك  ألنك  محسورًا  ملومُا  بعدها  وتقعد  بيدك  الجميلة 

الخاسر -ال سمح الله- في األول واآلخر. 

فمن خالل قراءتي لرسالتك انتبهت لشيء لم تذكره، هو من املسؤول 

ثبت  فهل  زوجتك،  كانت  واذا  زوجتك؟  أم  أنت،  اإلنجاب  عدم  عن 

طبيا بأنها لم تستطع اإلنجاب وانها تعاني من خلل؟ مع ذلك ال تجعل 

تأخر اإلنجاب ذريعة للطالق وانت انسان واع ومثقف وتعلم جيدا ان 

تعد  فلم  الطبي  املجال  ومنها  املجاالت  كل  في  ومتطور  متجدد  العلم 

الطبية  الحلول  من  كثير  توجد  بل  واالنجاب  الحمل  في  مشكلة  هناك 

رزق  هذا  وان  الحمل  تأخر  في  سبب  هناك  اليكون  وقد  الحالة،  لهذه 

من عند الله يرزق به عباده متى شاء ويمتحن به صبر عباده، فهناك 

من األزواج ممن لم يرزقوا بأبناء الكثر من خمس عشرة سنه، ولكنهم 

الله  فان  يابني  فاصبر  بأبناء  ذلك  بعد  الله  ورزقهم  ابدا،  ييأسوا  لم 

املرأة  مع  حياتك  وعش  ابدا  الله  رحمة  من  تقنط  وال  الصابرين،  مع 

التي احببتها واسعدتك وواجهت األهل واالقرباء باالرتباط بها وبنيت 

عالقتكما الزوجية بالحب والتفاهم وانا اعتقد من خالل كالمك في 

الرسالة ان عالقتكما اكبر من مجرد اإلنجاب. 

في  خيرا  يعوضك  أن  الله  أسأل  ياعزيزي..  معك  كالمي  ختام  وفي 

صبرك، واال تفكر في الفراق ابدا، وان يقدر لك ولزوجتك كل الخير،  

وأن يرزقكما الرضا بما قدر لكما،، ومن الله التوفيق.

" يعرض فيها مشكلته مع أهله وأقاربه 
ً
بعث السيد ق. ك برسالة الى صفحة "أريد حال

ست  من  أكثر  مضي  رغم  عليه  معترضني  ومازالوا  زواجه،  على  اعترضوا  الذين 

سنوات على هذا الزواج. الغريب في هذه الرسالة أنها تقطر حبًا من بني سطورها، 

وال تكمن الغرابة في هذا وإنما في ما وراء تلك السطور من مشكلة يريد أن يضخمها 

األهل واألقارب بعد أن ضخمها واستغربها األصدقاء في الكلية أثناء الدراسة وإعالن 

الخطوبة.

يقول السيد ق في سطور من رسالته: "أحببت زميلتي غ أثناء دراستنا الجامعية، وبدأت 

البنات  من  غ  تكن  لم  األولى،  السنة  من  الثاني  النصف  بعد  تتوطد  عالقتنا  خيوط 

الجميالت في املرحلة الدراسية، لكنها كانت تتميز بمواصفات جذبتني إليها فتعلقت 

بها. وفي أحد اللقاءات سألتها عن إصرارها على وضع وشاح على رقبتها بشكل يومي 

أو أتخلى  أتركها  البداية باإلجابة عن االستفسار خشية أن  للنظر، ترددت في  الفت 

عنها، لكني أكدت لها ما يلغي شكوكها، عرفت منها فيما بعد أنها تعرضت الى حروق 

حني كانت في املرحلة املتوسطة من جراء انفجار فرن الطباخ الغازي، 

الساقني  أعلى  حتى  الرقبة  من  جسمها  في  واضحة  آثارًا  ترك  ما 

الكثير  أن  "أعرف  حكايته:  تفصيل  ق  السيد  بالبطن."يواصل  مرورًا 

من صديقاتها يعلمن بقصة احتراق جسمها واستغربن تقربي منها 

الصادقة،  الشفافة،  العذبة،  روحها  فيها  أحببت  فأنا  بها،  وتعلقي 

والمني الكثير من أصدقائي، حتى أنها في أكثر من مرة طلبت مني 

تمسكت  لكني  مرحلتنا،  جميالت  من  أخرى  وأختار  عنها  أبتعد  أن 

واألهل  الزمالء  من  ضدي  املوقف  تفجر  هنا  خطبتها،  وقررت  بها 

هذا  األهل  ورفض  وآثاره،  الحادث  لهم  شرحت  أن  بعد  واألقارب 

الخيار وتذرعوا بأننا ما زلنا طالبًا في املرحلة األخيرة."

اختياري  عن  يبعدوني  ذلك  في  أنهم  األهل  "ظن  ق:  السيد  يسترسل 

وعرضوا على ترشيحاتهم، وكانت الترشيحات أجمل من حيث الشكل 

الخارجي او املستوى املادي، لكني بقيت مصرًا على موقفي. حصلت 

األهل،  على  املحاولة  طرح  وأعدت  التخرج  بعد  مناسبة  وظيفة  على 

وفي هذه املرة بإصرار شديد، فإما الزواج بهذه اإلنسانة أو مغادرة 

بيت األهل واالقتران بها، كان هذا قراري األخير، سواء رضوا أم أبوا، 

خضعوا أخيرًا لألمر الواقع وتزوجنا."

في ختام رسالته، أخبرنا عن الضغوطات التي تعرض لها في السنوات 

املاضية من زواجه وحتى يوم كتابة رسالته هذه التي يطلب فيها األهل 

 عن جسمها 
ً
االفتراق عن زوجته ألنها لم ترزق بطفل حتى اآلن، فضال

املحروق، لكنه مصر على حبها وال يريد أن يخسر عالقته بأهله التي 

تشنجت من جراء تلك الضغوطات التي أخذت تسمم أجواء العائلة، 

النصح واإلرشاد إلبعاد هذه األجواء املشحونة عن  وهو بذلك يطلب 

حياته األسرية. 

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

رسم:  ز ياد جسام

الدكتورة شيماء العباسي االختصاصية التربوية 
النفسية أجابت على رسالة السيد ق. ك قائلة: 
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ضربته القاضية لم تكن ضربة مالكم عنيد لخصم مراوغ، وإنما كانت 
القاضية الذهبية بتحد عراقي فذ لفارس سومري نقشت على زنديه 
السمراوين حروف املسمار ونفائس أور وتعويذة گلگامش، بعدما منع 
كعراقي من دخول مصر لخوض البطولة، فدخل بجوازه األميركي متحديًا 
ليخطف امليدالية الذهبية بالضربة القاضية في حلبة صراع وقف في 
داخلها وحيدًا كاألسد إال من تشجيع والده وحماسة قلوب ماليني العراقيني 
التي كانت تدعو له.

الفارس العنيد الفارس العنيد 
ضرضر  بة سومربة سومر  ية تحسم ية تحسم 
الملحمةالملحمة

رئيس شبكة االعالم العراقي يحتفي بالماجدي

أميركا  في  املغترب  العراقي  البطل  إنه 

صاحب  املاجدي،  نعيم  يوسف  املالكم 

التي  العرب  شباب  بطولة  ذهبية 

تغلب  الذي  مصر،  في  مؤخرًا  اختتمت 

والجزائر  ومصر  األردن  مالكمي  على 

بجدارة.  األول  املركز  على  وحصل 

دعوة  بعد  البطولة  في  مشاركته  جاءت 

بغداد  الى  بالحضور  اتحاد املالكمة  من 

لكن  العراقي،  الوفد  مع  السفر  أجل  من 

بذهابه  تسنح  لم  الفرصة  أن  املفارقة 

بعد أن تعذر الجانب املصري عن إرسال 

جعل  ما  )الفيز(،  املطلوبة  التأشيرات 

فقام  أكبر،  عراقي  تحٍد  أمام  املاجدي 

بإرسال جوازه األميركي ليسافر بصحبة 

البطولة  في  ويشارك  مصر  الى  والده 

كل  رغم  الذهبية  امليدالية  ويخطف 

املصاعب واملعرقالت.

في  حلت  العراقية"،  "الشبكة  مجلة 

التي  والفرح،  بالفخر  محتفية  ضيافته، 

وأمنيات  وديعة  بغدادية  سوالف  تخللتها 

ولحظات فوز بهيجة، بدأناها هكذا:

يولد  الحنني  مثل  الوطن  إن  *يقولون 

األقدار  جرفته  لو  حتى  االنسان  روح  في 

املولد،  األميركي  وأنت  رى 
ُ

ت يا  بعيدًا، 

و)حسچته(  كلماته  تحمل  مازلت  هل 

وجوه  وتحدث  قلبك  جيوب  في  العراقية 

أحبتك من داخل الصور بلغته؟

وبحالوة  بخجل،  يوسف  يضحك  -هنا 

فيقول  الجنون   
ّ

حد يعشقها  التي  بالده 

وسأظل،  القح  العراقي  أنا  نعم،  بثقة: 

فبرغم  طالقة،  بكل  األم  لغتي  أتقن 

عراقي  أتكلم  لكني  أميركا  في  والدتي 

بغداد،  من  ووالدتي  والدي  ألن  )قح( 

جميع  إن  بل  شيء،  كل  تعلمت  ومنهما 

إخوتي يتكلمون لهجتنا العراقية، إضافة 

الى ذلك نتكلم اللغة اإلنكليزية بطالقة.

بالوداعة  الطافح  الشاب  *يوسف.. 

تجد  أال  العراقية،  وامللوحة  البغدادية 

مع  يتفق  وال  خشن  عالم  املالكمة  أن 

شفافيتك، كيف اخترتها؟

متعتها  حدود  في  مساملة  -اللعبة 

وجماليتها، أنا وإخوتي كانت والدتنا في 

عشرين  منذ  والدي  سكن  حيث  أميركا 

كنت  عندما  البداية  في  هناك،  عامًا 

رياضتي  ملمارسة  والدي  وجهني  صغيرًا 

ومارستهما  واملصارعة،  بوكسنغ  الكك 

فنونهما  وتعلمت  بالقصيرة  ليست  فترة 

شاركت  بعدها  جيد،  بشكل  وأتقنتهما 

الداخلية  البطوالت  من  العديد  في 

األولى  املراكز  كانت  حيث  أميركا  في 

بعد  املدربون  فنصحني  نصيبي،  من 

لكونها  املالكمة  رياضة  بممارسة  ذلك 

واملصارعة،  بوكسنغ  الكك  من  قريبة 

وإخوتي،  أنا  املالكمة  عالم  دخلت  لذا 

وأشرف على تدريبي الكثير من املدربني 

العديد  وحققت  األميركية  األندية  في 

من  البطوالت  في  الذهبية  األوسمة  من 

هناك،  الدوريات  في  مشاركاتي  خالل 

بتخطيط  كان  املالكمة  عالم  فدخولي 

سليم وإيجابي ومسالم من والدي الذي 

علمنا كل شيء وأنا افتخر به كثيرًا .وهنا 

قاطعته: 

أيضًا  مالكمون  إخوتك  أن  *الحظنا 

وبنفس الحماسة، فأجاب مبتسمًا:

-نعم نحن أربعة إخوة، جميعنا مالكمون، 

يدخل  سوف  عمرًا،  مني  أكبر  علي 

األميركي  للمنتخب  يلعب  الــ18،  عامه 

شاركت  املنتخب  في  وأنا  واليزال، 

الصعيدين  على  البطوالت  من  بالكثير 

أحقق  وكنت  والخارجي،  األميركي 

الصغير  أحمد  أما  دائمًا،  األول  املركز 

فعمره 15 سنة ويلعب ايضًا للمنتخب وله 

14 ميدالية ذهبية وهو بطل أميركا، إذ 

مشاركات  ست  يقيمون  أميركا  في  أنهم 

بالسنة في البطوالت، لذلك جمع أحمد 

األوسمة الــ14 .

*العشق العراقي املوشوم بعلم بلدك األم 

بحنان،  صدرك  على  ملفوفًا  دائمًا  كان 

والسيما في البطوالت األميركية، حديث 

ال  وصمت  خواطر  فيه  حتمًا  هنا  القلب 

يترجمهما كالم..

في  كنا  وإن  حتى  العراق  نعشق  -نحن 

نهاية الكرة األرضية، نعشقه بال حدود، 

أنا وإخوتي عندما نفوز في بطولة ما في 

أميركا نقوم برفع العلم العراقي الذي ال 

يفارق صدورنا، إذ نعتز به كثيرًا ونفتخر 

لنا  أقامت  فترة  قبل  الدوام،  على  به 

أميركا  في  املوجودة  العراقية  الجالية 

امليدالية  حققت  عندما  كبيرة  احتفالية 

عراقيًا   
ً
كرنفاال كان  هناك،  الذهبية 

رائعًا وكأننا في العراق وفي وسط أهلنا 

أهلنا  باحتفالية  سعدنا  حقيقة  وبيتنا، 

أبناء جلدتنا.

عن  حدثنا  الكبيرة..  وفرحته  *الفوز 

العربية  البطولة  في  املشاركة  دعوة 

املقامة في مصر، وملاذا حدثت العرقلة:

من  اتصال  هناك  كان  البداية  -في 

الدعوة  جاءتني  إذ  املالكمة،  اتحاد 

الى  فجئت  البطولة،  في  للمشاركة 

قابلت  ذلك،  أجل  من  والدي  مع  العراق 
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ً
أوال البد  إنه  لي  فقالوا  االتحاد  أعضاء 

لذا  املشاركة،  أجل  من  اختبارك  من 

بوزن  الالعبني،  أحد  مع   
ً
نزاال خضت 

قابلت  بعدها  عليه،  ففزت  كغم   71

أيضًا  كغم،   80 وزنه  كان  آخر  مالكمًا 

أنني  لديهم  فثبت  عليه،  الفوز  حققت 

ألذهب  اختياري  وجرى  محترف،  العب 

الى  باملالكمة  العراقي  املنتخب  مع 

)الفيز(  انتظر  العراقي  الوفد  مصر، 

الجواز  لدي  إن  لهم  قلت  تأِت،  لم  التي 

)عسى(  مصر،  الى  فأرسلوه  األميركي 

)الفيز(  فجاءت  البطولة،  الى  نغادر  أن 

لي ولوالدي وأخي، حجزنا للسفر وكانت 

ودخلنا  الخاص!  مالنا  من  التكاليف 

املصري  الجانب  فوجئ  حيث  مصر 

كتاب  أرسل  املالكمة  اتحاد  بوصولي، 

مشكورون  -وهم  البطولة  في  مشاركتي 

بدون  للمشاركة  ذهبت  ذلك-  على 

يذكر،  شيء  أي  وال  مشجع  وال  مدرب 

خالل  الوحيد  املشجع  كان  فقط  والدي 

العبي  بقية  بينما  الحلبة،  على  نزاالتي 

من  الكثير  لديهم  كان  األخرى  البلدان 

املصري  الالعب  السيما  املشجعني، 

الذي فزت عليه، فقد كانت القاعة مليئة 

فريدًا،  وحيدًا  كنت  فيما  باملشجعني، 

املشجعني  صياح  وسط  بقوة  لعبت  لكني 

وفزت بجدارة ورفعت العلم العراقي بكل 

عيني،  نصب  العراق  وضعت  فقد  فخر، 

حققت  لله  والحمد  كبيرًا،  التحدي  كان 

النصر على الالعبني: املصري واألردني، 

الجزائري،  املالكم  على  النهاية  وفي 

كانت  إذ  اليوم،  هذا  أنسى  لن  حقيقة 

الفرحة غامرة وأنا أنال الوسام الذهبي 

في بطولة مهمة كهذه.

من  السفر  مصاريف  بشأن  *ماذا 

وعدتكم  وبماذا  العراق؟  الى  أميركا 

الفوز  بعد  هنأتكم  حني  األوملبية  اللجنة 

واستقبلتكم في املطار؟

-بصراحة أننا لغاية اآلن ننتظر صرفها 

علينا  صرف  االتحاد  خيرًا،  ونتأمل 

البطولة،  في  شابه  وما  السكن  تكاليف 

الى  أميركا  من  انتقالنا  مبالغ  لكن 

من  كانت  هناك  الى  وعودتنا  العراق 

فمشكورة،  األوملبية  أما  الخاص،  مالنا 

اللجنة  إذ استقبلنا في املطار أمني عام 

الذي وعدنا خيرًا باملقبل، إذ قال "إن شاء 

املغتربة  العراقية  املواهب  سندعم  الله 

وندخلها في دورات تطويرية ومعسكرات 

الحصول  في  حلمنا  تحقيق  أجل  من 

ننتظر  زلنا  وما  أوملبية."  ميدالية  على 

شيء  كل  تعلمت  جاهز  العب  أنا  خيرًا، 

ببراعة،  املالكمة  وأتقنت  والدي  بفضل 

امليدالية  على  الحصول  وباستطاعتي 

العاملية، لكن هذه  الذهبية في األوملبياد 

خطوات،  مجموعة  الى  تحتاج  األمنية 

أوالها املعسكر التدريبي، والدعم بجميع 

أنواعه، وأمور أخرى أتمنى أن تنفذ على 

أرض الواقع في بلدي العراق.. ال أن تكون 

مجرد كالم.

وهل  املالكمة؟  اتحاد  لكم  قدم  *ماذا   

الفوز  بعد  مغرية  دولية  عروضًا  تلقيتم 

الثمني؟

بالواجب،  قام  -مشكورًا-  -االتحاد 

لهم  ونتمنى  له  املتيسر  وفق  يعمل  وهو 

خيرًا،  منهم  ونأمل  والتوفيق  الخير 

درجال  عدنان  الكابنت  بخصوص  أما 

لكن  التهنئة  لنا  قدم  فقد  املحترم 

وفيما  لقائه،  بفرصة  نحظ  لم  لألسف 

إلّي أكثر من  يخص العروض فنعم قدم 

عرض لتمثيل دول معروفة لكني فضلت، 

 وأخيرًا مهما 
ً
ولن اختار غير العراق أوال

كانت املغريات.

قدمته  الذي  التشجيع  وجدتم  *كيف 

الدكتور  برئاسة  العراقي  اإلعالم  شبكة 

نبيل جاسم خالل دعوة اللقاء والتكريم؟ 

الكل هنا فخورون بكم..

ووالدي  أنا  مجاملة،  أية  وبدون  -حقيقة 

والعرفان  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

جاسم  نبيل  للدكتور  العالي  والتقدير 

رئيس شبكة اإلعالم العراقي على حسن 

الضيافة والتشجيع والدعم الذي لقيناه 

منه، إذ استقبلنا وبارك لي اإلنجاز الذي 

الذهبية  امليدالية  على  بحصولي  تحقق 

بحفاوته  فوزنا  وثّمن  العرب،  بطولة  في 

اللقاء  هذا  حقيقة  ونبله،  وتشجيعه 

تقديم  في  كبيرًا  معنويًا  دافعًا  أعطاني 

العلم  رفع  أجل  من   
ً
مستقبال األفضل 

العراقي دائمًا في املحافل الدولية، مرة 

للسيد  ووالدي  أنا  شكري  أكرر  أخرى 

جاسم  د.نبيل  املحترم  الشبكة  رئيس 

وأتمنى له كل املوفقية والنجاح.

وعن أمنياته ختم البطل الحوار: "أتمنى 

ألمثل  الرياضية  مسيرتي  في  أوفق  أن 

املحافل  في  تمثيل  خير  العراق  بلدي 

في  مشاركتي  والسيما  املقبلة،  الدولية 

أعد  ألن  اآلن  من  مستعد  وأنا  األوملبياد، 

حصول  حلم  لتحقيق  إعداد  خير  نفسي 

العراق على أول وسام في األوملبياد، وأنا 

قادر على ذلك بإذن الله".
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اختتمت مؤخرًا بطولة قبرص الدولية للقوس والسهم بإحراز منتخبنا الوطني خمسة أوسمة ذهبية 
طرزت صدور األبطال. فقد قدم الالعبون العراقيون مستويات راقية في هذه البطولة التي شاركت فيها 

دول متقدمة في هذه اللعبة، إذ استطاعت رياضة القوس والسهم العراقية في السنوات القليلة املاضية 
أن تحقق اإلنجازات الكبيرة على الصعيد الخارجي، بل إنها أصبحت رقمًا صعبًا في البطوالت العربية 

واآلسيوية نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة هذا االتحاد تجاه العبيها من خالل توفيرها جميع 
املستلزمات التي تسهم في إعالء شأن اللعبة التي كانت تعاني اإلهمال في فترة من الفترات.

بغداد / أميرة  الزبيدي 

االتحاد  رئيس  قبل  من  الدفة  قيادة  إن 

القوس  مسيرة  عززت  املشهداني  سعد 

األخيرة  والنتائج  العراقية،  والسهم 

وإبداع  تألقها  على  دليل  خير  املميزة 

رياضيينا في سوح املنافسات الخارجية.

رئيس  التقت  العراقية"  الشبكة  "مجلة   

مع  البداية  وكانت  والالعبني،  االتحاد 

الذي  املشهداني  سعد  االتحاد  رئيس 

 :
ً
تحدث قائال

خمسة أوسمة ذهبية
القوس  رياضة  تؤكد  آخر  بعد  "يومًا 

في  وتالقها  تميزها  العراقية  والسهم 

أبطالنا  حقق  فقد  الخارجية،  املناسبات 

البطوالت  غالبية  في  الذهبية  األوسمة 

حصول  وآخرها  فيها،  شاركنا  التي 

ذهبية  أوسمة  خمسة  على  أبطالنا 

التي  القوية  الدولية  قبرص  بطولة  في 

شارك فيها غالبية نجوم العالم باللعبة، 

من  كاظم  حمد  علي  الالعب  تمكن  إذ 

إحراز ذهبية القوس املحدب )ركيرف( 

سعد  رند  البطلة  وتمكنت   ،632 بمجموع 

محمود من الفوز بذهبية القوس املحدب 

البطلة  تمكنت  فيما   ،594 بمجموع  نساء 

بذهبية  الفوز  من  محمود  سعد  فاطمة 

كما   ،679 بمجموع  نساء  املركب  القوس 

محمد  إبراهيم  إسحاق  الالعب  حقق 

رجال  املركب  بالقوس  الذهبية  امليدالية 

الله  عبد  الالعب  وأحرز   ،683 بمجموع 

بالقوس  الناشئني  ذهبية  محمود  سعد 

أن  الحقيقة   .652 بمجموع  املحدب 

إنجاز  هو  األوسمة  هذه  على  حصولنا 

التي  السابقة  اإلنجازات  الى  يضاف 

سطرها أبطال القوس والسهم العراقي 

فالفوز  الخارجية،  املنافسات  سوح  في 

قبرص  بطولة  في  تحقق  الذي  الكبير 

كبيرة  مشاركة  شهد  الذي  الدولية، 

على  والعبني  باللعبة،  متقدمة  دول  من 

وإنما  فراغ،  من  يإت  لم  عال،  مستوى 

التخطيط  نتيجة  االنتصارات  جاءت 

السليم واملتابعة ومواكبة تطورات اللعبة، 

الصدارة  في  العراق  يبقى  الله  شاء  إن 

بهذه اللعبة املهمة."  

اإلدارة واملدربون لهم الفضل في 
هذا اإلنجاز

العراقي  الوطني  املنتخب  العب  وعّبر 

على  الحاصل  محمد،  إبراهيم  إسحاق 

عن  املركب،  بالقوس  الذهبية  امليدالية 

فرحته بهذا اإلنجاز الذي تحقق لرياضة 

القوس والسهم العراقية، وقال: الحقيقة 

نتيجة  للغاية  صعبة  كانت  البطولة  أن 

مشاركة العبني دوليني من بلدان متطورة 

خبرة  ولهم  والسهم  القوس  لعبة  في 

امليداليات  حققوا  أن  لهم  وسبق  كبيرة، 

لكن  قوية،  دولية  بطوالت  في  الذهبية 

اإلنجاز  تحقيق  على  وإصرارنا  عزيمتنا 

أبذل  أن  استطعت  فقد  األقوى،  كانا 

في  االنتصار  بتحقيق  جهدي  قصارى 

ذلك  تحقق  وقد  املهمة،  البطولة  هذه 

 من خالل الفوز بامليدالية الذهبية، 
ً
فعال

الجهود  بفضل  إنجازي  تحقق  وقد 

من  االتحاد  إدارة  بذلتها  التي  الكبيرة 

التي  املستلزمات  جميع  توفيرها  خالل 

والالعبات،  الالعبني  نجاح  في  أسهمت 

هذه  في  كبيرًا   
ً
فضال للمدربني  أن  كما 

اإلنجاز الذي تحقق، إن شاء الله سيكون 

نفس  على  نسير  وسنبقى  أفضل  القادم 

خطف  حيث  من  عليه  سرنا  الذي  النهج 

األوسمة الذهبية في البطوالت املقبلة."    

فرحة التتويج بالذهب
الوطني  املنتخب  نجمة  تحدثت  فيما 

على  الحاصلة  سعد،  فاطمة  العراقي 

امليدالية الذهبية، فقالت: "بطولة قبرص 

الدولية كانت قوية جدًا في جانب مشاركة 

مجال  في  خبرة  ذوات  قويات  العبات 

خالل  صممت  لكني  والسهم،  القوس 

من  جهدي  قصارى  أبذل  أن  مشاركتي 

امليدالية  وخطف  االنتصار  تحقيق  اجل 

الذهبية وتحقق لي ذلك، اليسعني إال أن 

أشكر كل من ساندني ووقف معي من أجل 

تحقيق هذا اإلنجاز، إن شاء الله املقبل 

سيكون  العراقي  والسهم  القوس  في 

دومًا متوجًا بالذهب نتيجة العمل الجاد 

وعقلية  وبراعة  االتحاد  إدارة  قبل  من 

من  كبيرة  جهودًا  بذلوا  الذين  املدربني 

الى  بإيصالهم  الالعبني  تطوير  أجل 

أعلى درجات اإلعداد."

القوس والسهم العراقية تألقت 
عامليًا

أما الالعب علي حمد كاظم، الذي أحرز 

املحدب،  بالقوس  الذهبية  امليدالية 

القوس  للعبة  الذي تحقق  "اإلنجاز  فقال: 

األطراف،  جميع  فيه  أسهمت  والسهم 

ولم يكن ليتحقق لوال دعم إدارة االتحاد 

املشهداني  سعد  األستاذ  يقودها  التي 

للكادر  أن  كما  للعبة،  الكثير  قدم  الذي 

هذا  تحقيق  في  مهمًا  دورًا  التدريبي 

ذهبية  على  فالحصول  الكبير،  اإلنجاز 

باألمر  ليس  الدولية  قبرص  بطولة 

الجديد على أبطالنا الذين حققوا الكثير 

السابقة،  الفترات  خالل  اإلنجازات  من 

األخيرة  العربية  البطولة  في  والسيما 

األوسمة  خطف  من  فيها  تمكنا  التي 

الذهبية بكل جدارة واستحقاق." 

الذهب يطرز صدور أبطال القوس والسهم 
في بطولة قبرص الدولية 
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تراجع غير مسبوق للكرة العراقية خالل السنوات القليلة املاضية، 
تدهور ال مثيل له أدخلها في منحدر خطير. فبعد إنجاز عام 2007 

حني توج املنتخب العراقي بطال للقارة اآلسيوية، تراجع مستوى 
الكرة العراقية بمختلف فئاتها العمرية،.

المدرب األجنبي أم المحلي.. 
جدلية ال تنتهي

العربية  املنتخبات  أضعف  أصبحت 

واآلسيوية تتغلب علينا بعد أن كانت تحلم 

خالل  الرافدين.  أسود  مع  بالتعادل  ولو 

الوطني  منتخبنا  خرج  املاضية  الفترة 

من التصفيات املؤهلة الى مونديال قطر 

2022 برغم أنه كان في مجموعة سهلة، 

والسبب هو تعدد املدربني األجانب الذين 

أشرفوا على تدريبه، إذ لم يقدم املدرب 

النتيجة  فكانت  يذكر،  شيئًا  األجنبي 

الرياضي  الشارع  األخرى.  تلو  اإلخفاقة 

الكرة  ينقذ  من  يتساءل:  بات  العراقي 

املدرب  أم  األجنبي  املدرب  العراقية؟ 

في  اليوم  نستعرضه  ما  هذا  املحلي؟.. 

استبينت  التي  العراقية"  الشبكة  "مجلة 

آراء بعض املدربني والصحفيني، وكانت 

الذي  حسني  كريم  املدرب  مع  البداية 

 :
ً
تحدث قائال

املدرب املحلي أفضل

يفهم  املحلي  املدرب  فإن  شك  "بدون 

طبيعة الالعب العراقي، ألنه مواكب إياه 

في متابعة الدوري الكروي، وباستطاعته 

املواهب  أصحاب  الالعبني  يشاهد  أن 

في  العالية  املستويات  يقدمون  الذين 

املنتخبات الوطنية، في هذه الحالة يمكن 

مجموعة  ويهيئ  يعد  أن  املحلي  للمدرب 

مميزة من الالعبني خالل فترة وجيزة، 

نجحوا  املحليني  املدربني  من  والبعض 

بينما فشل قسم  التدريبية،  في مهمتهم 

كانت  األخير  في  الحصيلة  لكن  آخر، 

الفرق  تدريب  في  العراقي  املدرب  نجاح 

ولدى  الوطنية،  واملنتخبات  العراقية 

على  اإلنجازات  من  كثير  مدربينا  بعض 

الصعيدين العربي واآلسيوي، لكن تبقى 

ألسباب  أفضل  األجنبي  املدرب  عقلية 

املتنوعة  الرياضية  األلعاب  ففي  كثيرة، 

مع  االتحادات  تعاقد  مسألة  تابعنا 

التقدم  الحظنا  وقد  األجانب،  املدربني 

األلعاب  من  الكثير  في  تحقق  الذي 

الرياضية العراقية من خالل مشاركاتها 

الناجحة في البطوالت الخارجية."

عقلية املدرب األجنبي أفضل

عقلية   " قاسم:  باسم  املدرب  قال  فيما 

مثيلتها  عن  تختلف  األجنبي  املدرب 

أفضل  فإن  لذا  املحلي،  املدرب  لدى 

مع  التعاقد  جيدة  نتائج  لتحقيق  السبل 

املدرب األجنبي، لكونه أعرف بالخطط 

دراية  فيها  له  أخرى  وأمور  الحديثة 

بينما  الكروية،  التطورات  عن  كاملة 

املجامالت  دوامة  في  مدربونا  مازال 

على  ذاك  أو  الالعب  هذا  استدعاء  في 

ننكر  ال  العراقية،  الكرة  سمعة  حساب 

جيدين  عراقيني  مدربني  هناك  أن 

الوطنية،  املنتخبات  قيادة  في  نجحوا 

األجنبي،  للمدرب  األفضلية  تبقى  لكن 

جاء  فييرا  البرازيلي  املدرب  أن  والدليل 

بكأس آسيا عام 2007 ، ال ننكر أن بعض 

على  تعاقبوا  الذين  األجانب  املدربني 

خالل  العراقي  الوطني  املنتخب  تدريب 

بسبب  فشلوا  املاضية  القليلة  السنوات 

عدم حسن االختيار، لكن، حسب رأيي، 

يبقى املدرب األجنبي هو األفضل لقيادة 

األسود في هذه املرحلة العصيبة."  

املدرب األجنبي سبب إخفاقات 

املنتخب! 

"ال  فقال:  محمد  جابر  املدرب  أما 

املدربني  من  كبيرة  مجموعة  أن  ننسى 

قيادة  في  نجحوا  املحليني 

بمختلف  العراقية  املنتخبات 

فئاتها العمرية، بدءًا من الراحل 

حقق  الذي  بابا  عمو  الكبير 

بل  لكرتنا،  العريضة  اإلنجازات 

عصور.  مدى  على  النجوم  صنع  إنه 

املدرب  أهمية  من  يقللون  البعض 

األهم  الحلقة  أنه  الحقيقة  لكن  املحلي، 

من  بالالعبني  الكاملة  معرفته  بسبب 

املدرب  أن  إال  للدوري،  متابعته  خالل 

العراقي، وبعد اإلنجازات التي يحققها، 

له  إخفاقة  أول  بعد  فورًا  ويبعد  يهمش 

معروفة  تكون  قد  ألسباب  ما  بطولة  في 

أعتقد  الكروي.  الشأن  أصحاب  لدى 

في  الوحيد  يكن  لم  املحلي  املدرب  أن 

التسبب باإلخفاقة التي تحصل لفريقه، 

تتحمل  أخرى  أطرافًا  هناك  أن  إذ 

والحظ  الالعبني،  نوعية  مثل  الخسارة، 

في  للفريق  مجافيًا  أحيانًا  يقف  الذي 

توفير  عدم  عن   
ً
فضال املباريات،  بعض 

البطولة..  قبل  للفريق  املناسبة  األجواء 

اإلخفاق،  هذا  في  تسهم  أخرى  وأمور 

عاتقه،   على  دائمًا  يقع  اللوم  أن  إال 

الحلقة األضعف في كل  فاملدرب أصبح 

املدرب  قدمه  الذي  ما  الندري  األحوال، 

إذ قاد  السابقة،  املرحلة  األجنبي خالل 

ولم  مدرب  من  أكثر  العراقي  املنتخب 

نحصد سوى اإلخفاقات، الوطني أخفق 

املدرب  بسبب  أخفق  أيضًا  واألوملبي 

األجنبي." 

طاقات تدريبية واعدة

رحيم  الرياضي  الصحفي  تحدث  فيما 

املدرب  فإن  رأيي  "حسب   :  
ً
قائال عودة 

لكونه  األجنبي،  من  أفضل  العراقي 

يعرف العبينا، فهو متابع للدوري ولذلك 

العراقية  املنتخبات  قيادة  في  نجح 

إن املدرب  السابقة،  بل  السنوات  خالل 

املهمة  املسابقات  في  اسمه  طرز  املحلي 

نشاهد  عندما  نفتخر  عليها،  والحصول 

االحتراف  في  ينجح  العراقي  املدرب 

فوز،   الى  فوز  من  العربية  الفرق  ويقود 

املواهب  بتخريج  املدرب  نجح  وقد 

مدارس  في  السيما  الكروية، 

أتمنى  العمرية،  الفئات 

املواهب  تستثمر  أن 

التدريبية العراقية 

في 

مة  خد

تنا  كر

بها  والعودة  العراقية 

احتضان  خالل  من  األضواء  الى 

وتسيلمها  املحلية  التدريبية  الطاقات 

لتكوين  العمرية  الفئات  قيادة  في  املهام 

قاعدة رصينه سيكون لها مستقبل كبير."

املدرب األجنبي أفضل ألسباب..

إلى ذلك، قال الصحفي الرياضي علي 

من  أفضل  األجنبي  "املدرب  إن  سالم 

أولها  كثيرة،  ألسباب  املحلي  املدرب 

يمتلكها  التي  الراقية  التدريبية  العقلية 

وطرق  الحديثة  الخطط  ناحية  من 

سنحت  فلو  الالعبيني،  واختيار  اللعب 

األجنبي  للمدرب  الكافية  الفرصة 

لكان  العراقي  الدوري  يتابع  أن  في 

يشار  عراقي  منتخب  هناك 

-حسب  عمومًا  بالبنان،  اليه 

رأيي- فإن املدرب األجنبي 

أفضل بكثير من املدرب 

املحلي." 

بغداد / أميرة محسن
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مزايا ومخاطر تعاقدات 
برشلونة الجديدة

فان دير فارت: 
معاملة برشلونة مع دي 

يونغ سيئة

روما مور ينيو مختلف في السير يا 

هذا  اإلسباني  برشلونة  نادي  تعاقد 

الالعبني  من  مجموعة  مع  الصيف 

وفرانك  ليفاندوفسكي  روبرت  أمثال 

وكوندي،  ورافينيا  وكريستنسن  كيسي 

إضافة الى توقيع عقد جديد مع العبهم 

هذا  وترك  ديمبلي،  عثمان  الفرنسي 

عن  يتساءلون  كثيرين  باإلنفاق  البذخ 

مصدر تلك األموال، والسيما أن النادي 

يعاني من مشاكل مالية كبيرة.

املدمرة  الفترة  األذهان  الى  تتبادر 

ماريا  جوزيب  السابق  النادي  لرئيس 

غير  بإنفاق  اتصفت  التي  بورتوميو، 

على  ديون  بتراكم  تسبب  ما  منضبط، 

مرت  يورو.  مليار  من  أكثر  بلغت  النادي 

خوان  تنصيب  إعادة  على  سنة  من  أكثر 

القول  ونستطيع  للنادي،  رئيسًا  البورتا 

لكن  مذهلة.  بسرعة  تتغير  األوضاع  إن 

موارده،  من  أكثر  ينفق  يزال  ما  النادي 

إضافة الى قضية الرواتب غير املدفوعة 

ومسألة فرينكي دي يونغ.

"الرافعات  مصطلح  البورتا  استخدم 

منذ  مستمرة  بصورة  االقتصادية" 

الثانية،  للمرة  برشلونة  رئاسة  تسنمه 

وضعها  أمان  شبكات  بمثابة  وهي 

النادي للنجاة من مشاكله املالية. 

فاتورة  لتقليل  البورتا  ويصارع 

رواتب العبيه تماشيًا مع لوائح رابطة 

تلك  تضخم  بعد  اإلسباني  الدوري 

الرواتب في عهد سلفه.

وباء  تفشي  منذ  سوءًا  األمور  ازدادت 

القدامى  الفريق  العبي  دفع  ما  كورونا، 

وجيرارد  بوسكيتس  سيرجي  مثل 

روبيرتو  وسيرجي  ألبا  وجوردي  بيكيه 

الى خفض رواتبهم،  أومتيتي  وصامويل 

يقل  براتب  عقده  فجدد  ديمبلي  أما 

بنسبة 40 باملئة عن راتبه السابق.

وأنطوان  كوتينيو  فيليب  بيع  كان 

األعلى  ألنهما  للنادي،  حيويًا  غريزمان 

إذ  الحالية،  التشكيلة  العبي  بني  أجرًا 

يورو  مليون   20 نحو  منهما  كل  تقاضى 

النادي  أن  يبدو  ذلك،  كل  بعد  سنويًا. 

يمتلك خطة عملية إلنفاق تلك األموال، 

ذكي  قرار  أنه  القول  يمكن  ال  لكن 

لن  كبيرة  مقامرة  فالتبذير  بالكامل، 

الفريق  حقق  إذا  إال  حاليًا  ثمارها  تؤتي 

نجاحًا رياضيًا هذا املوسم.

التعاقد  شهدت  مبهرة  انتقاالت  نافذة  بعد 

وزكي  فينالدوم  وجورجينيو  ديباال  باولو  مع 

ناجح  روما  فريق  موسم  أن  يبدو  شيليك، 

للمدرب جوزيه  الثاني  جدًا. هذا املوسم هو 

املوسم  فاز  أن  بعد  الفريق  مع  مورينيو 

املاضي بكأس املؤتمر األوروبي. 

هناك مدن معينة في العالم لها خصوصية 

جانيرو  دي  ريو  مثل  القدم،  كرة  في 

إحداها  وروما  وغالسكو،  وإسطنبول 

العاصمة  فريقي  تحقيق  وبرغم  بالتأكيد. 

املحلي  الدوري  والتسيو،  روما  اإليطالية، 

مدن  من  العكس  على  فقط،  مرات  خمس 

 10 وجنوى   38 وميالنو  لقبًا   43 تورينو 

بكرة  املدينة  جمهور  شغف  لكن  ألقاب، 

القدم يكاد ال يضاهى.

روما  الى  البرتغالي  املدرب  انتقال  كان 

العام املاضي مفاجأة أذهلت جميع متابعي 

ناديي  مع  إخفاقه  بعد  عامليًا،  القدم  كرة 

إذ  اإلنكليزيني،  وتوتنهام  يونايتد  مانشستر 

الرغم  وعلى  تدريبيًا.  نهايته  كثيرون  توقع 

بعض  حصلت  لكن  األول،  املوسم  نجاح  من 

أمام   1-6 الفريق  خسارة  مثل  اإلخفاقات 

بودو غليمت النرويجي، أما النجاح األوروبي 

فهو أول لقب قاري للنادي على اإلطالق. 

يعد التعاقد مع العب كبير مثل ديباال إشارة 

ألن  روما،  طموح  في  امللحوظ  التطور  الى 

مع  يتعاقدون  ال  الالعبني  من  النوعية  هذه 

ومع  اإليطالية،  العاصمة  نادي  مثل  فرق 

أمرًا في غاية  يعد  بالدوري  الفوز  ذلك فإن 

الصعوبة نظرًا لقوة الفرق املنافسة، وأولها 

عزز  الذي  ويوفنتوس  اللقب،  حامل  ميالن 

ماريا،  دي  مثل  مهمني  بالعبني  صفوفه 

وال  مارتينيز،  والوتاور  لوكاكو  بقيادة  وإنتر 

ننسى نابولي الثابت على مستواه وصفوفه.

ترجمة وإعداد: خالد قاسم

عن موقع بارسا 
يونيفرسال

عن موقع يوروسبورت

صحيفة ديلي ميل
انتقد الالعب الهولندي السابق رافائيل 

نادي  تعامل  طريقة  فارت  دير  فان 

يونغ،  دي  فرينكي  مواطنه  مع  برشلونة 

على  اإلسباني  النادي  بمعاقبة  وطالب 

الثالث  السنوات  يونغ  دي  أمضى  ذلك. 

عالقته  لكن  نو،  الكامب  في  املاضية 

خالل  تدهورت  اإلسباني  العمالق  مع 

األسابيع املاضية.

يقال إن برشلونة أبلغ دي يونغ برغبتهم 

في إنهاء العقد الحالي معه والعودة الى 

إدارة  أن  يدعون  ألنهم  القديم،  العقد 

في  "جريمة"  ارتكبت  السابقة  النادي 

فارت  دير  فان  لكن  العقد.  ذلك  صيغة 

مع  املعاملة  هذه  تجاه  بالرضا  يشعر  ال 

باملافيا.  برشلونة  سلوك  وقارن  مواطنه، 

مانشستر  ناديي  رغبة  مع  ذلك  كل  يأتي 

بالتعاقد  اإلنكليزيني  وتشلسي  يونايتد 

التفاوض  رفض  لكنه  يونغ،  دي  مع 

أجورًا  لديه  ألن  حاليًا  منهما  أي  مع 

مليون   17 تبلغ  برشلونة  بذمة  متراكمة 

كان  نفسه،  الوقت  في  إسترليني.  جنيه 

نة  شلو بر

جدًا   
ً
مشغوال

االنتقاالت  بسوق 

تعاقد  إذ  الصيفية، 

الالعبني  بعض  مع 

الكبار مثل روبرت 

فسكي  و ند ليفا

كيسي  وفرانك 

رغم  ورافينيا، 

دي  مشكلة  بحل  فشلهم 

فارت  دير  فان  وختم  يونغ. 

ناد  "برشلونة  قائال:  تصريحه 

باللعب  يرغبون  الالعبني  وجميع  كبير 

سنحكم  فصاعدًا  اآلن  من  لكن  هناك، 

فإن  لي  وبالنسبة  مختلف،  بشكل  عليه 

من املخزي اللعب لهم." 
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تتجلى أهمية السفرة الصيفية 
بكونها تمثل فرصة ذهبية 
لطلبة املدارس لبناء أنفسهم 
روحيًا وثقافيًا وأخالقيًا، وتجدد 
قواهم الذهنية ملواصلة الدراسة 
في العام القادم بثقة أكبر. 

الســـفرات الصيفيـــة... 
سياحة واستجمام 

أهمية  على  النفسية  الدراسات   
ّ

كل تثني 

فوائدها  وأن  النفسية،  للراحة  السفرة 

العقل  يعمل  أن  الصعب  فمن  جّمة،  

لذا  ترفيه،  وبدون  راحة  بدون  البشري 

للفصل  مطلوبة  الصيفية  اإلجازة  فإن 

للعمل  والعودة  التعليم  أو  العمل  بني 

املتقدمة  الشعوب  أخرى.  مرة  والتعليم 

للعطلة الصيفية، لذا  تولي أهمية كبيرة 

في  الصيفية  العطلة  يستثمرون  نجدهم 

ليبدعوا في عملهم  الراحة واالستجمام 

ودراستهم بعدها. كما تبرز أهميتها في 

عائلتك  أفراد  مع  قوية  عالقات  تعزيز 

دائمًا  املمتع  من  أن  كما  وأطفالك، 

للتخلص  العائلية،  للعطالت  التخطيط 

في  ومساعدتك  والضغط،  التوتر  من 

تكوين ذكريات مع أفراد عائلتك.

في  تبقى  الصيفية  العطالت  ذكريات 

البال مدى الحياة

على  االجتماع  خبراء  من  العديد  يؤكد 

أهمية العائلة كمحور سعادة لكل إنسان، 

بالعديد  القيام  من  نتمكن  خاللها  فمن 

أو  الرسمية  العطل  اثناء  االعمال  من 

األبناء  ألحد  تخرج  بحفلة   االحتفال 

ذلك.  إلى  وما  ميالد،  بعيد  احتفال  او 

واحدة  وحدة  هي  األسرة  شيء،  كل  بعد 

من  ورائعة.  سعيدة  تبدو  حياتك  لجعل 

أجمل الذكريات العائلية التقاط الصور 

العائلة.  أفراد  مع  الفيديو  ومقاطع 

ستكون هذه الذكريات فريدة إذا قامت 

العائلة ببعض األنشطة كالغناء والرقص 

معًا.

على  الحصول  في  طفل  كل  يرغب  كما 

نسى خالل العطلة 
ُ

ذكريات وتجارب ال ت

العطلة  خالل  األبوان  وينعم  الصيفية، 

طوال  بها  يعتزون  جميلة  بذكريات 

بقصتها  أطفالهم  ويخبرون  حياتهم 

يوما ما، سردك ألطفالك ذكرياتك عن 

العطل الصيفية هو أحد الطرق الجيدة 

أحلى  ومنحهم  أطفالك  مع  للتواصل 

ذكريات العمر.

تمضية وقت ممتع مع عائلتك

او  املعتادة،  العائلية  العطالت  خالل 

يقوم  القصيرة،  األسبوع  نهاية  عطالت 

منفصل  بشكل  بأنشطتهم  الجميع 

بعضهم عن بعض، اما في رحلة العطلة 

تكون  األسرة  فنشاطات  الصيفية 

اوقاتًا  اآلباء  فيقضي  عادة،  مشتركة 

تساعدهم  إذ  أطفالهم،  مع  ممتعة 

الخروج  على  الصيفية  العطلة  أجواء 

للعائلة،  مناسبني  نشاط  أو  مغامرة  في 

التقارب  على  األسرة  أفراد  يساعد  ما 

والتواصل فيما بينهم.

تخلصنا من التوتر

إن تمتعك بعطلة صيفية مع أفراد عائلتك 

التخلص  في  أسرتك  وأفراد  يساعدك 

من التوتر والشد العصبي اللذين تعانون 

فالعطلة  اليومية.  حياتكم  في  منهما 

األسرة  ألفراد  ممتازة  فرصة   الصيفية 

كما  العائلة.  مع  واالسترخاء  لالستمتاع 

السياحية  الوجهة  اختيار  يمكنك 

لجميع  يمكن  التي  األنشطة  أو 

أفراد عائلتك االستمتاع بها.

تحفزك على زيادة إنتاجيتك

أحد أهم األسباب التي تجبر األمريكان 

عدم  هو  برحلة  االستمتاع  عدم  على 

قدرتهم على أخذ إجازة من العمل. لكن 

األبحاث تظهر باستمرار أن أخذ إجازة 

أكثر  تجعلك  أن  بعدها  يمكن  صيفية 

إنتاجية في العمل.

الدراسات  العديد من  الواقع، تظهر  في 

واالنغماس  بالعطلة  االستخفاف  أن 

حياتك  يعرقل  أن  يمكن  املستمر  بالعمل 

اإلجهاد  في  التسبب  طريق  عن  املهنية 

هذا  كل  واالكتئاب.  واملرض  واإلرهاق 

مقدرتك  كبير  بشكل  يضعف  أن  يمكن 

املهام،  وإكمال  واإلبداع  التركيز  على 

مسيرتك  كامل  تتعطل  قد  بالتالي، 

في  تجاوزك  يجري  وقد  املهنية، 

العالوات والترقيات في مجال عملك.

توسيع الوعي االجتماعي لألطفال

بلدهم  خارج  األطفال  يسافر  عندما 

كيف  فسيرون  للعالم.  فهمهم  يتسع 

يعيش الناس في مجتمعات أخرى، التي 

الناحية  من  فهمها  عليهم  يصعب  قد 

عن  مختلفًا  عاملًا  ويكتشفون  النظرية، 

يختبرون  الناس  أن  ويتعلمون  عاملهم 

السفر  يساعد  مختلفة.  بطرق  الحياة 

الرغم  على  أنه  فهم  في  أيضًا  األطفال 

يبدون  قد  الناس  أن  ن من  يعيشو و

لكننا  مختلفني، 

يضًا  أ

في  متشابهون 

نواح كثيرة.

السفر  م 
ّ
يعل

ل  طفا أل ا

يضًا  أ

العديد  يدرك  ال  والرحمة.  التعاطف 

بوجود  محظوظون  هم  كم  األطفال  من 

إذا  رمقهم.  تسد  ولقمة   ، يؤويهم  بيت 

اصطحبتهم الى بلد أقل نموًا، فيمكنهم 

من  ضرورة  ال  أنه  مباشرة  يروا  أن 

التقنيات املتطورة، يمكن  امتالك بعض 

ملا  االمتنان  تشجيع  في  ذلك  يساعد  أن 

لديهم والتعاطف مع محنة اآلخرين.

في استطالع رأي للمعلمني أجرته جمعية 

 ،  )SYTA( والشباب  الطالب  سفر 

الذين  الطالب  أن  املعلمني  غالبية  أفاد 

وحساسية  تسامحًا  أبدوا  سافروا 

متزايدة تجاه اآلخرين. ووجدت الدراسة 

كانوا  سافروا  الذين  األطفال  أن  أيضًا 

ولديهم  منفتحني  يكونوا  ألن   
ً
ميال أكثر 

األطفال  من  النفس  عن  أفضل  تعبير 

الذين لم يسافروا.

يمنح السفر األطفال فرصًا للتفاعل مع 

اآلخرين الذين يختلفون عنهم ، ما يعزز 

هذه  والشخصية.  االجتماعية  مهاراتهم 

املهارات ليست مهمة فقط للحياة، ولكن 

العاملية  العمل  مساحة  في  للتنقل  أيضًا 

سيدخلونها  التي  الثقافات  واملتعددة 

عندما يكبرون. ترجمة وإعداد : آالء الطائي

عن موقع/ اوركيد عن موقع/ اوركيد 
انترناشنال سكولانترناشنال سكول
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شعر  إذا  اآلن  من  سنوات  بعد  سيحصل  ماذا 

الى  علمية  رحلة  خالل  باملرض  فضاء  رائد 

املريخ؟ إذ يستغرق السفر الى الكوكب األحمر 

مليون   480 من  أكثر  وقطع  أشهر  سبعة  نحو 

ليست  وهذه  ناسا-  لوكالة  -وفقًا  كيلومتر 

إصابته  عند  الرائد  يقطعها  القليلة  باملسافة 

بحالة طارئة.

املشكلة  تلك  معالجة  الخبراء  حاول 

في  الحل  يكون  وقد  سنوات،  منذ 

روبوت جراحة صغير جدًا يدعى "ميرا"، 

"املساعد  لـ  اإلنكليزية  باللغة  اختصار  وهو 

سوف  الحي"،  الجسم  في  املصغر  الروبوتي 

يجري إرساله الى محطة الفضاء الدولية عام 

.2024

أستاذ  فاريتور"  "شني  اختراع  هو  "ميرا" 

الهندسة في جامعة نبراسكا األميركية، يبحث 

وظائف  عن  املسؤولة  التكنولوجيا  مجال  في 

اإلنسان اآللي منذ 20 سنة، وجلب عمل فريقه 

انتباه وكالة ناسا التي منحت جامعة نبراسكا 

مقابل  دوالر  ألف   100

تحضير الروبوت للعمل.

الذي  الصغير  الروبوت 

كيلوغرام  عن  وزنه  يقل 

شبيهًا  يبدو  واحد 

شوكتني  مع  باألسطوانة 

تستطيعان  قاعدته  عند  لإلزالة  قابلتني 

يقول  األشياء.  وحمل  اإلنسان  أنسجة  اختراق 

مساعدًا  العمل  يستطيع  ميرا  أن  صانعوه 

ألنه  الجراحية،  العملية  إجراء  أثناء  للدكتور 

جسم  في  بإدخاله  يسمح  ما  جدًا،  صغير 

لألطباء  ويتيح  صغير،  شق  عبر  املريض 

كبيرة  جزء  فتح  بدون  باطنية  عمليات  إجراء 

يساعد  كجهاز  عمله  الى  إضافة  الجسد،  من 

األطباء على القيام بالعملية عن بعد.

املجال  في  ثورية  نقلة  الروبوت  يعد  لذلك 

املشاركني  الفضاء،  لرواد  يسمح  وقد  الطبي، 

كبيرة  مسافات  ذات  زمنيًا  طويلة  بعثات  في 

على  بالحصول  املريخ،  الى  تذهب  كالتي 

حتى  الضرورة،  حالة  في  الطبية  الرعاية 

عندما ال يحضر الجراح بنفسه.

الدولية  املحطة  منت  على  الروبوت  يعمل 

بصورة مستقلة بدون توجيه طبيب حضوري، 

ويقتصر  البشر  على  الروبوت  يختبر  لن  لكن 

عمله على قطع األربطة املطاطية ودفع حلقات 

معدنية داخل سلك، وهي محاكاة تنفذ خالل 

العمليات الجراحية الحقيقية.

بغياب  جراحية  عمليات  إجراء  يسبق  لم 

ألن  ضرورية  أنها  املؤكد  من  لكن  الجاذبية، 

في  أبعد  أماكن  وبلوغ  باملغامرة  بدأ  اإلنسان 

بعثات استكشاف الفضاء. 

جوليا كاربونارو/ موقع يورو نيوز

يقول املشرف على الدراسة ديبايان بيسواس "الكافيني كمنشط قوي  

يفرز الدوبامني في الدماغ، الذي يثير العقل والجسم، هذا يؤدي إلى 

النفس."  ضبط  من  ويقلل  االندفاع  بدوره  يعزز  ما  أعلى،  طاقة  حالة 

وأضاف األستاذ في جامعة جنوب فلوريدا: "يؤدي تناول الكافيني إلى 

وزيادة  املشتراة  العناصر  عدد  زيادة  حيث  من  التسوق  في  االندفاع 

اإلنفاق."

صناعة  آلة  الخبراء  فيها  وضع  تجربة  على  الدراسة  نتائج  اعتمدت 

في  بالتجزئة  للبيع  مختلفني  متجرين  مدخل  قرب  "إسبرسو"  قهوة 

مدينتني فرنسيتني، وخارج متجر متعدد األقسام في إسبانيا، وعند 

النصف  تزويد  جرى  شخص   300 عددهم  البالغ  املتسوقني  دخول 

األول منهم بكوب إضافي من القهوة 

يحتوي على الكافيني، في حني حصل 

النصف اآلخر على كوب قهوة بدون 

كافيني أو ماء.

ووجد الخبراء أن املجموعة التي حصلت على قهوة بالكافيني أنفقت 

التسوق،  عند  العناصر  من  أكبر  عددًا  واشترت  بكثير،  أكثر   
ً
أمواال

باملقارنة مع املجموعة التي شربت قهوة بدون الكافيني أو املاء. وخلص 

املشروبات  من  وغيرها  القهوة  تجنب  الجيد  من  أنه  إلى  الخبراء 

املحتوية على الكافيني قبل إجراء عملية الشراء التالية، وذلك لتجنب 

عمليات الشراء غير الضرورية واملندفعة وتوفير املال.

يبدو أن شرب القهوة يوقظ أيضًا شهية اإلنفاق. دراسة حديثة تتوصل 

إلى أن هناك صلة بني تناول القهوة قبل التسوق وزيادة اإلنفاق، وربما 

على  أكبر  بشكل  ظهر  القهوة  تأثير  التسوق.  أثناء  االندفاعي  الشراء 

اقنتاء منتجات معينة دون غيرها.

القيام  قبل  السيما  الناس،  سلوكيات  بعض  تفسر  قد  نتيجة  في 

ببعض األمور املعينة، توصلت دراسة حديثة إلى أن السلوك الشرائي 

للشخص يتأثر بشرب القهوة التي تحتوي على الكافيني قبل الذهاب 

والشراء  اإلنفاق  زيادة  هي  النتيجة  أن  وأضافت  التسوق.  إلى 

االندفاعي أثناء التسوق.

يحاول الخبراء فهم كيف وملاذا يؤثر استهالك الكافيني على اإلنفاق؟ 

نطاق  على  املتاحة  القانونية  املنشطات  أقوى  أحد  هو  الكافيني  ألن 

واسع، مضيفني أن القهوة مصدر أساسي للكافيني، الذي يوجد أيضًا 

في مشروبات الطاقة والشوكوالتة وغيرها.

قبل  الكافيني  على  يحتوي  مشروب  شرب  أن  الدراسة  أوضحت  كما 

القيام بعملية التسوق يؤدي إلى شراء العديد من العناصر في املتجر 

وأيضًا زيادة اإلنفاق.

وأضافت أن تأثير القهوة  ظهر بشكل أكبر على منتجات معينة "عالية 

املتعة" على غرار: العطور، والشموع املعطرة، ومواد الديكور والتدليك، 

فيما انخفض تأثير القهوة على املنتجات "منخفضة املتعة" مثل: أدوات 

الطبخ وأجهزة الكمبيوتر.

إلى حلول  للوصول  العلماء جهودهم  يتابع 

التأثيرات  وتقليل  الكوكب  حرارة  لخفض 

وجد  وقد  الحراري.  لالحتباس  السلبية 

مرة  الشمس  ضوء  عكس  تقنية  أن  علماء 

تسبب  أن  املحتمل  من  الفضاء  في  أخرى 

زيادة في عدد البعوض الحامل لألمراض.

درجة  ارتفاع  من  الحد  العلماء  يحاول 

املمكنة،  الطرق  بشتى  الكوكب  حرارة 

لكنهم وجدوا -وفقًا ألحدث الدراسات- أن 

هذا  في  الجيولوجية  الهندسة  استخدام 

السياق يمكن أن يعرض ما يصل إلى مليار 

شخص لخطر اإلصابة باملالريا.

تأثير  الدراسة أول تقييم لكيفية  تعد هذه 

الهندسة الجيولوجية للمناخ على معدالت 

االصابة باألمراض املعدية.

على  الجيولوجية  الهندسة  فكرة  تقوم 

تقليل نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو 

بحيث يحبس الغالف الجوي حرارة أقل، 

الشمسي  اإلشعاع  كمية  تقليل  إلى  إضافة 

الواصل لألرض بعمل انعكاس للمزيد من 

ضوء الشمس بعيدا عن الكوكب، وبالتالي 

القيام  يمكن  أقل.  حرارة  الكوكب  يمتص 

بهذه العملية بطرق مختلفة، بما في ذلك 

في  للضوء  عاكسة  دقيقة  جزيئات  رش 

الشمس  أشعة  لعكس  العليا  الجو  طبقات 

بعيدًا عن األرض.

-وبشكل  الضوء  الحديثة  الدراسة  ألقت 

محدد- على نشر تلك الجسيمات العاكسة 

املحيطة  الستراتوسفير  طبقة  في  للضوء 

مناقشة  من  الرغم  وعلى  األرض.  بكوكب 

ارتفاع  من  للحد  كطريقة  التقنية  هذه 

جرت  ما  نادرًا  أنه  إال  األرض،  حرارة 

الصحة،  على  املحتملة  آثارها  دراسة 

الغارديان  صحيفة  نشرت  ما  بحسب 

البريطانية.

يبدو  أن  يمكن  ملا  نموذجًا  العلماء  وضع 

عليه تفشي مرض املالريا في سيناريوهني 

متوسطة  مستويات  وجود  في  مستقبليني، 

أو عالية من االحترار العاملي، مع استخدام 

وتحدد  دونها.  ومن  الجيولوجية  الهندسة 

مالءمة  األكثر  الحرارة  درجات  النماذج 

نوع  من  البعوض  طريق  عن  لالنتقال 

الذين  األشخاص  عدد  وتحدد  االنوفيلي 

يعيشون في املناطق التي يكون فيها انتقال 

العدوى ممكنًا.

هل توقظ القهوة شهيــــــــــة اإلنفاق؟

عن مجلة 
Nature Communications

ترجمة وإعداد : 
مجلة الشبكة  

استخدام الهندسة الجيولوجية لخفض 
حرارة الكوكب قد ينشر أوبئة!

دراسة:

دراسة حديثة تجيب: 

science daily موقع

روبوت طبيروبوت طبي
ـــة  ـــات جراحي ـــري عملي ـــة يج ـــات جراحي ـــري عملي يج

في الفضاء!في الفضاء!

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )410410( ( 3131 آب  آب 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya91 90

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــكــنــولــوجــيــاتــكــنــولــوجــيــا



وهللا اعلم

إلى  الشمس  أشعة  انتقلت 

الثالثاء  يوم  فجر  العذراء  برج 

املوافق 23-8-2022 في تمام الساعة 

إلى  الله  بإذن  وستمكث  فجرًا،  الواحدة 

يوم الخميس املوافق 2022-9-23 .

نبذة مختصرة 

عن مواليد برج العذراء  

يتميز هؤالء املواليد ببنية مائلة –غالبًا- 

وتتميز  قوية،  بنية  ذو  وهم  القصر،  إلى 

النساء بمالمح دقيقة والرجال بمالمح 

غالبًا  وهم  جميلة، 

أهم  أما  األبيض.  اللون  الى  يميلون 

صفاتهم فهي: )الدقة والتحليل والذكاء 

تحليل  إلى  يميلون  وهم   ،) واملوضوعية 

كل شيء يصادفهم في الحياة, ويتميزون 

وهم  األمور،  استيعاب  بسرعة  أيضًا 

أناس عمليون ومجتهدون في عملهم، بل 

إن حياتهم هي عبارة عن عمل مستمر، 

إلى  تميل  أصواتًا  لديهم  نجد  كما 

التأقلم  يستطيعون  املوسيقية.  النهاية 

تعاب  لكن  سريع،  بشكل  الظروف  مع 

والدقة عليهم  العصبية  سرعة 

أحيانًا  فيها  املبالغ 

املستمر  والقلق 

االنتقاد  وصفة 

لهم،  املزعجة 

يميلون  وهم 

املعرفة.  الكتساب 

في  ميالدهم   يكون  من 

فهذا  و11و20(   2  ( األيام 

اآلخرون  يتفهم  أن  الصعب  من  املولود 

له  يسبب  ما  املرهف،  وشعوره  إحساسه 

يعانون  ما  غالبًا  هؤالء  االستقرار.  عدم 

املبالغ  النفسية  الوساوس  من  نوع  من 

فيها. أما من يولد في األيام )9و18و27( 

يولد  ومن  السمنة،  من  يشكو  غالبًا  فهو 

من  يشكو  فهو  )8و17و26(  األيام  في 

في  يولد  ومن  العاطفي،  التوافق  صعوبة 

ما  غالبًا  فهو  )4و13و22و31(  األيام 

ينجح إداريًا.  

انتقال أشعة الشمس الى برج العذراء 
وانعكاسها على بقية األبراج

علي البكري- باحث فلكي
وهللا اعلم

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

العمل  من  املزيد  نحو  اهتمامكم  ينصب 

أماكن  في  املعتاد  من  أطول  وقت  وقضاء 

العمل، وستجدون أنكم بحاجة أكبر للعناية 

أنفسكم  إرهاق  عدم  عليكم  لذا  بصحتكم، 

سلبية.  النتائج  تأتي  فقد  الالزم،  من  أكثر 

الوقت  هذا  خالل  جدًا  كبيرة  فرص  هناك 

للحصول فرصة للعمل.

إن وجود أشعة الشمس في العذراء بالنسبة 

النفسي  بالجو  ليس  القوس  ملجموعة 

باتجاه  قريحتكم  تنفتح  لكي  املالئم 

مرتبطة  مواضيع  ملواكبة  أو  االستمرار 

كما  واالجتماعي.  الشخصي  بالجانبني 

إن  بل  الرومانسي،  الطابع  توفر  ال  أنها 

العمل سيطرق أبوابكم  بشكل مكثف.

النجمية  املجموعة  هذه  أحوال  تتجه 

والزواج  االرتباط  فرص  من  مزيد  نحو 

خالل  كبيرة  مشاكل  بعد  لكن  املفاجئ 

لكن  صعبة  أجواؤكم  تبدو  قد  الخطبة. 

لتغيير  الكبيرة  الفرص  من  الكثير  هناك 

وباألخص  اآلخرين،  مع  املرتبط  واقعكم 

الشريكني العاطفي واملالي.

تتجه أحوالكم نحو التحسن املهني واملالي 

والكثير منكم يشهد تحوالت مهنية جيدة، 

تصرفكم  مدى  على  يعتمد  هذا  لكن 

واختياركم للموضوع. هذا الوقت يشعركم 

املتصلة  أفكاركم  تعميق  في  كبيرة  برغبة 

بشؤون البيت. بعضكم ينجح في الحصول 

على فرصة للعمل.

أنكم  إذ  جدًا  اإليجابية  األوقات  من  يعد 

تستعيدون تفاؤلكم وتبدون في نفسية رائعة 

خالل  املتاعب  من  الكثير  نالكم  أن  بعد 

أمامكم  وبدت  املاضية،  األربعة  االسابيع 

للكثير  احتجتم  وربما  تعقيدًا،  أكثر  األمور 

من العون واملساعدة، لكن خالل هذا الوقت 

ستبدو أمامكم األوضاع أكثر سهولة.

من  بالكثير  واملزدحم  املربك  الوقت  بعد 

والحبيب  العائلة  مع  والتوترات  الضغوط 

والصحي،  النفسي  االرتياح  وعدم  والعمل 

صحتكم  أن  كما  نسبي،  بهدوء  تشعرون 

تعرضت للكثير من الضغوط، إذ شعرتم ان 

مزاجكم تأثر بشكل كبير جدًا. عليكم خالل 

هذا الوقت االهتمام  بميزانيتكم  وضبطها 

كي ال تسبب لكم اإلزعاج.

هم  النجمية  املجموعة  هذه  أصحاب  يعد 

الشمس في  األكثر استفادة من وجود أشعة 

جسدية  متاعب  الى  تعرضوا  إذ  خريطتهم 

النخفاض  نتيجة  وذلك  ونفسية،  وصحية 

الكوني،  لإليقاع  بالنسبة  التكوينية  طاقتهم 

حياتهم  ان  أي  السنوية  الدورة  تبدأ  وهنا  

أشعة  مع  يكونون  عندما  تبدأ  الجديدة 

الشمس في حالة من التوافق.

تنال الضغوط منكم  إذ  فترة ليست مريحة، 

فقد  بالعائلة،  املرتبطة  تلك  والسيما  كثيرًا، 

وتجدون  الصعوبات،  من  بالكثير  تشعرون 

واملصروفات  العراقيل  من  دوامة  في  أنكم 

تلبية  وواجب  الزوجة  او  الزوج  وضغط 

لكنه  مزعج،  نفسي  ضغط  تحت  املتطلبات 

يعد وقتًا جيدًا لبيع او شراء عقار.

بتحقيق  لكم  بالنسبة  الفترة  هذه  تتميز 

الظروف  تسهم  ما  غالبًا  مطلب  او  إنجاز 

يجد  من  وهناك  تحقيقه،  في  االجتماعية 

انه يعيش في جو حميم وأفضل نسبيًا على 

الرغم من شعوره بحساسية من وقت آلخر، 

تمتعكم  هو  وضوحًا  األكثر  الطابع  لكن 

بالكثير من الدعوات االجتماعية.

إذ  الطاقة،  هذه  من  املستفيدين  من  أنتم 

النفسي  التحسن  من  بالكثير  ستشعرون  

األجواء  وأفضل  االكتئاب،  وعدم  والراحة 

ستكون في السفر والعمل املرتبط بتحرك 

او بعقد مع شركة خارجية، أيضًا بوسعكم  

متابعة  او  بمبادرة  البدء  أو  إنجاز  تحقيق 

تحركاتكم بشكل مشجع.

بمظهر  وتبدون  العمل  حولكم  من  يتراكم 

طاقتكم  أن  ستجدون  بل  مشجع،  غير 

البدنية تنخفض بشكل تدريجي. بعضكم قد 

االنتباه  عليكم  املتاعب،  بعض  الى  يتعرض 

الكبير،  بالشكل  أنفسكم  اجهاد  وعدم 

وهناك من سيجد انه يتعامل مع الكثير من 

املؤسسات التي تهتم بالشؤون الرسمية.

وجود أشعة الشمس في هذا املكان يعني أن 

الزمن يسير باتجاه الكثير من التحركات 

واقع  لتحسني  املهمة  والتحوالت  الكبيرة 

تقلبات  نتيجة  لكم  بالنسبة  مفهومًا  ليس 

أحوالكم  سلبًا وإيجابًا، ما يعرضكم  الى 

لكن  واإلحباط.  االمتعاض  من  الكثير 

أكثر  إيجاد  الوقت-  هذا  -خالل  بوسعكم 

من فرصة إيجابية. 
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

إعالمي  الصورة..  1-صاحب 

عراقي

2-دولة إفريقية

متشابهة،  )م(،  درة  3-جمع 

متشابهة

4-للتخيير، مركب كيميائي

5-من األشجار، متشابهة

ثلثا  شهيرة،  أمريكية  6-مطربة 

عانس

7-حبيب

8-كاتب وأديب روسي

9-ينزل مع املطر

10-قضاء في محافظة أربيل

1-أسد الصحراء

2-واسطة نقل كبيرة، تقال في الهاتف

3-يجاوب، مانع، طني )م(

4-للنداء )م(، من املعجنات

5-مرتفع أرضي )م(، ضياء )م(، تضع 

مولودًا

6-شقيق والدتي، متشابهة

7-نادال )مبعثرة(، عنب مجفف )م(

8-خاصتي، تترك

9-مطربة فرنسية )راحلة(

10-عاصمة أوروبية

نزيهة سليم  
ولدت نزيهة سليم  عام 1927 في مدينة إسطنبول بتركيا ألبوين 

الجميلة  والفنون  الرسم  تحب  أسرة  كنف  في  وتربت  عراقيني، 

في  الجميلة  الفنون  معهد  في  تخرجت  أيضًا.  التشكيلية  والفنون 

إلى  وتحديدًا  أوروبا،  إلى  سافرت  بعدها  امتياز،  بدرجة  بغداد 

قضت  حيث  باريس 

سنوات   4 نحو 

الفن  دراسة  في 

وهناك  التشكيلي، 

يد  على  تتلمذت 

)فرنان  العاملي  الفنان 

ظهر  الذي  ليجيه(، 

تأثيره في أعمالها التي 

بجواد  التأثر  شديدة  نزيهة  كانت  العراق.  إلى  عودتها  بعد  رسمتها 

وأفكاره، 

بنت  و)شباك  )بغداديات(  لوحة  سليم  نزيهة  أعمال  أبرز  "من 

املرأة(،  و)أفراح  اللحف(،  و)صانع  عرس(،  و)ليلة  الجلبي(، 

و)الدخلة(. 

العشرة  أعوامها  في 

استقرت  األخيرة 

نزيهة في بيت العائلة، 

وتوفيت في هذا املنزل 

عن عمر ناهز الثمانني 

 15 الجمعة  يوم  عامًا 

فبراير/شباط 2008.

امرأة  رأيت  ألصمعي   *يقول 

فقلت  بها!  قلبي  فانشغل  حسناء، 

إن  قالت:  مشغول!   ك 
ّ
بكل ي 

ّ
كل لها: 

ك 
ّ
لكل ي 

ّ
فكل  

ً
مشغوال ي 

ّ
بكل ك 

ّ
كل كان 

رأيتها  لو  أختًا  لي  لكن  مبذول، 

هي؟  أين  فقلت  حسنها،  ألدهشك 

ورائي  فالتفت  وراءك،  قالت: 

فلطمتني، وقالت  "يا كذاب لو كنت 

تصدق فيما تقول لم تلتفت لغيري."

* نسى املصباح مضيئًا

لقضاء  املساء  في  وابنه  بخيل  خرج 

وفي  األصدقاء،  أحد  عند  السهرة 

الرجل  عرف  الطريق  منتصف 

ولم  مضيئًا  املصباح  ترك  ابنه  أن 

يطفئه عند مغادرة املنزل. فقال له: 

درهمًا..  هذا  بإهمالك  خسرنا  لقد 

ليطفئ  املنزل  إلى  بالعودة  وأمره 

املنزل  إلى  الولد  وعاد  املصباح. 

أبيه،  إلى  رجع  ثم  املصباح،  فأطفأ 

خسارتنا  إن   –  :
ً
قائال أبوه  فابتدره 

في  خسارتنا  من  أكبر  املرة  هذه 

من  أبليت  فقد  السابقة،  املرة 

حذائك ما يساوي درهمني. فأجاب 

فقد   .. أبي  يا  اطمئن   –  :
ً
قائال الولد 

املنزل  إلى  ذهبت 

وعدت حافيًا.

البالد، وذلك  الى  الكهرباء  أدخلت  التي  األولى  العربية  الدولة  العراق  يعد 

عدد  في  الكهربائية  الطاقة  تستخدم  عربية  دولة  كأول   ،1917 العام  في 

بإنارة الشوارع وعملت على إدخال  الدولة  البداية قامت  من املجاالت، في 

الكهرباء الى املنازل، حتى أصبح الوطن العربي جميعه يستخدم الكهرباء. 

وفي عام 1952 جرى التعاقد مع شركة IBM العاملية لشراء محطات توليد 

سست محطة كهرباء الدورة في عهد امللك 
ُ
ضخمة وشراء ماكنات زيوت، وأ

فيصل الثاني رحمه الله.

ُس 
َ
ْطل

َ
أ الجامع  املعاني  معجم  في 

ومؤنثه  أطاِلُس،  جمعه  اسم 

بأنه  اللغة  في  ويعرف  َطلساُء، 

التي  الخرائط  من  مجموعة 

الخاص  الجغرافّي  وزيع 
َّ

الت تبنيِّ 

واستخداماتها،  ة  اللغويَّ باألنماط 

يضم  كتاب  الجغرافية  في  ومعناه 

الجغرافية  الخرائط  من  مجموعة 

بموضوع  ترتبط  التي  األرض  عن 

معني.

أول من

نوادر و طرائف

العراق أول من استخدم  
الكهرباء عربيًا

يضرب هذا املثل على أي عمل ال يقام به وال يؤدى 

بصورة صحيحة إال من قبل صاحب العمل نفسه، 

أي املختص بأداء هذا العمل .

سيف  عنده  كان  شجاعًا   
ً
رجال هناك  إن  يقال 

ثمني يستعمله في الحروب، وكان هذا الرجل إذا 

رجع من حرب يرسل سيفه مع خادمه إلى حداد 

السيف قد  السيف، ألن  البلد ليصلح  معروف في 

إذا  الحداد  هذا  وكان  والقتال.  الحرب  بعد  يعوج 

على  السيف  وضع  ليصلحه  بالسيف  الخادم  جاء 

في  بارع  ألنه  سهلة  بحركة  عليه  ضغط  ثم  جبينه 

عشرين  أجرته  ويأخذ  للخادم  يسلمه  ثم  عمله، 

خادمه  الرجل  أرسل  املرات  إحدى  وفي  جنيهًا. 

لكن  العادة-  هي  -كما  السيف  إلصالح  للحداد 

هو  يقوم  بأن  نفسه  له  سولت  طريقه  في  الخادم 

بإصالح السيف ظانًا أن األمر سهل، وأنه بمجرد 

يصلح،  سوف  وضغطه  جبينه  على  السيف  وضع 

وقف  لنفسه.  ليأخذه  املبلغ  هذا  في  طمعًا  وكذلك 

جبينه  على  السيف  ووضع  الطريق  في  الخادم 

وجهه  وجرح  أنفه  فقطع  السيف  فانزلق  وضغطه 

ثم عاد إلى صاحب السيف وهو على هذه الحال 

واملنظر الذي ال يسر فلما رآه )عمه( على هذه 

الحالة عرف أنه أراد إصالح السيف بنفسه 

فضحك عليه وقال "أتظن األمر هينًا؟ يجب 

الخبز  )أعط  عملك  غير  تعمل  ال  أن  عليك 

. 
ً
خبازه ولو أكل نصفه(، فصارت مثال

انطي الخبز لخبازه

قصة مثل

شخصية عراقية.. 

؟

أصل كلمة أطلس

هواتف تهمك
115 الدفاع املدني    
122 اإلسعاف الفوري    
104 شرطة النجدة      
400 جهاز املخابرات الوطني  
131 جهاز األمن الوطني    
533 مديرية مكافحة اإلجرام   
139 حماية األسرة   
153 االستخبارات العسكرية  
130 عمليات الداخلية   

من هو الرسام الذي رسم لوحة 
العشاء األخير للسيد المسيح؟

الفائز بجائزة العدد السابق
ز يد داود سلمان/ بغداد

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة
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كل  ُينهي  الذي  املحلي  التعبير  هذا  جاء  أين  من  أعرف  ال 

: أللهم اجعلها ضحكة خير..  ضحكة جماعية ُمنعشة بعبارة 

وكأن الضحك نذير شؤم.. وقد يضاف إليها أحيانًا )وشرها 

)على فالن(  أو  بالي(  في  اللي  على  )شرها  أو  الغير(  على 

)وفق  تستحق  جهة  أو  شخص  اسم  فالن  مكان  ويوضع 

مزاجنا( أن نحول إليها كل الشرور الناتجة عن فرفشتنا..

تنشيط  في  العلمية،  فوائده  بكل  الضحك  حصرنا  ملاذا 

الوجه،  عضالت  وتحريك  الكآبة،  وتبديد  الدموية،  الدورة 

وإنعاش الروح املعنوية.. ملاذا حصرناه في أمثالنا ومتداوالتنا 

الشعبية في زاوية الشؤم، وبدأنا ينصح بعضنا بعضًا باملشي 

خلف من يبكينا وتجنب املشي خلف من ُيضحكنا ويربت على 

للشخص   
ً
ميال أكثر  أصبحنا  ملاذا  املنكسرة..  روحنا  أكتاف 

املتجهم مقارنة بالشخص البشوش، باعتبار أن التجهم يشي 

فّية!
ُ
بالرزانة فيما تشي )البشبشة( بالخ

األدب،  وقلة  الضحك  كثرة  بني  مأثورنا  في  ربطنا  ملاذا  ثم.. 

يتوقف فجأة عن ضحكة مشروعة مسموعة  البعض  وجعلنا 

ة(، وكأن 
ّ
ال لشيء، وإنما لحذره من الدخول الى منطقة )القل

مؤشر الضحك في )دشبول( األخالق تجاوز الفترة املسموح 

بها لالنشراح، أو اضطرار البعض الى كتم ضحكة مستحقة 

مؤثرة  قصة  هناك  أن  البد  الرجيم..  الشيطان  من  متعوذًا 

الضحك،  سمعة  من  نالت  الشعبية  الذاكرة  محفورات  في 

وجعلتنا نربط بينه وبني االستهتار وعدم االنضباط.. في حني 

تنتقل  بسيطة..  بضحكة  تتصدع  أن  يمكن  همومنا  أقسى  أن 

عدواها بني األسماع بال خوف وال وجل..

اللهم اجعله كاريكاتير خير..

خضير الحميري
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عبد الحسين محمود

ذكريات عراقية

الذي يشبه غيمه خريفية  وعبد الحسني محمود.. 

أبوذية  أو  السقوط،  وشك  على  دمعة  أو  راحلة، 

قلب  له  من  يرحم  ال  عراق  ريُح  تحملها  حزينة 

فراشة!

عام  واملزمار  مجلتي  في  عملي  بداية  في 

برابط  الحسني  بعبد  ارتبطت  أن  1977حصل 

الذي  فهو  الصدوقة،  والصداقة  املباشر  العمل 

وصفحتي  فيهما،  وقصائدي  قصصي  أولى  رسم 

لي  ورسم  ارة( 
َّ
)السن باسم  مجلتي  في  الثابتة 

في  اآلداب  دار  عن  صدرت  أطفال  كتب  خمسة 

بيروت.

كانت خطوطه الفتة، فيها رشاقة وحركة راقصة، 

خصوصية،  امتلك  أنه  واألهم  جميل،  واختصار 

فاملشاهد يعرف فورًا أنه يرى رسمًا لعبد الحسني، 

فلم يكن يشبه أحدًا، مع أنه في مطلع شبابه.

 ،
ً
عبد الحسني شاب يميل إلى سمرة غامقة قليال

ذا  وكان  طيبتني،  ذكيتني  بعينني  جدًا،  نحيف 

بأسرار  املليء  الخاص  عامله  له  خاص،  مزاج 

الهدوء،  شديد  الكالم،  قليل  فهو  جميلة،  خفية 

وعاشق كئيب، وكان عشقه يظهر في شكل الطفلة 

التي يرسمها، كما قيل لي من أكثر من صديق له 

حزينًا  هادئًا  مثله،  حبه  وكان  الفنون،  معهد  في 

شفافًا، فهو يحب زميلة له، لكنه ال يعبر عن ذلك 

يكتفي  كان  بل  لها،  ومباشرة  صريحة  بكلمة  حتى 

باالقتراب منها، وخاصة في النادي، حيث يجلس 

إلى طاولة مقابلة لها، ويترك نار العشق تشتعل في 

أعماقه، ويخفي لهبها عن اآلخرين.

لهذا  الدوام،  على  قلبه  في  صورتها  يحمل  وأظنه 

ال  سماوات  في  يسبح  كأنه  قًا 
ِّ
ومحل شاردًا  يظل 

تنطلق  الرسوم،  على  ينكبُّ  عندما  لكنه  نراها، 

املدهشة،  الرسوم  تلك  بريشته  فيخط  كوامنه، 

إلى حركة راقصة رشيقة،  الهدوء  وعندها ينقلب 

ارًا،  ل األلوان من بني أصابعه غنيًا فوَّ
َّ

وينصبُّ شال

فتتمايل الخطوط، وتتعانق وتفترق، وتعبث وتنطلق 

مبتهجة، فهي تتساقط من قلب عبد الحسني الذي 

ًا وسعيدًا. يجدها فرصة ليسيل على الورق حرَّ

تعرف  فال  مضطرب،  الحسني  عبد  عند  الوقت 

العمل  إلى  دًا مع شيء، فإن حضر 
َّ

له موعدًا محد

لكنه  وكثافة،  وجمال  بسرعة  منه  املطلوب  أنجز 

العمل  موعد  ينسى  حتى  املجلة  مبنى  يغادر  إن  ما 

القادم، فقد يغيب أيامًا قد يقضيها نائمًا أو شاردًا 

عًا، وحتى لو عاتبه أحد عندما يعود ينفث 
ِّ
أو متسك

وكأن  مبتسمًا،  شايه  ويرتشف  سيكارته،  دخان 

على  الجميع  اعتاد  لهذا  حصل،  قد  عابرًا  خطأ 

طريقة عبد الحسني في الحضور والغياب، وكانت 

تقول  لكنها  كثيرًا،  مه  تتفهَّ الشرقي  أمل  السيدة 

ضاحكة: "من يجي عبد الحسني الزموه وال تعوفوه 

حتى يكمل كل املطلوب منه."

وقت  حان  فقد  تمامًا،  الحسني  عبد  اختفى  فجأة 

أن  بلة  الطني  وزاد  العسكرية،  للخدمة  ذهابه 

الحرب مع إيران قد اندلعت، وأنت تستطيع تصور 

الجميع جنودًا، إال عبد الحسني، ذلك الفنان الذي 

منزل  في  نافذة  من  متسللة  ناعمة  نسمة  يشبه 

ريفي بعيد.

وكدت أنساه بعد أن طال غيابه، وطال سؤالي عنه، 

فًا عن 
ِّ
وزاد الخوف عليه، فلو أنه قبض عليه متخل

الجندية لخسر حياته.

أرى  بي  وإذا  )البرملان(  مقهى  دخلت  يوم  ذات 

ودخان  شايه،  يشرب  زاوية  في  يجلس  جنديًا 

بصعوبه  عرفته  فعندما  أمامه،  يعبق  سيكارته 

: "معقولة عبد الحسني جندي أخيرًا" ابتسم 
ً
قائال

ابتسامة حزينة، مع دمعة حزينة. 

عندما زرت العراق أول مرة بعد غياب طال رجوت 

جميعًا  وكانوا  ألراه،  عنه  يبحثوا  أن  أصدقائي 

نجحت  حثيث  بحث  وبعد  اآلن،  هو  أين  يجهلون 

الحسني،  عبد  على  ثانية  مرة  القبض  في  الجهود 

هجر  لكنه  جديد،  من  برؤيته  سعيدًا  كنت  وكم 

الرسم واختار العمل في مطبعة.

أن  الحسني  عبد  فيها  أصر  ساعات  أمضيت 

شارع  في  جميل  بغدادي  مطعم  في  يستضيفني 

وعلي  محمد  بالسم  األصدقاء  مع  السعدون 

املندالوي وعبد الرحيم ياسر وصديق آخر نسيت 

عبد  مخبأ  اكتشاف  في  الفضل  له  كان  اسمه 

الحسني الجديد!!.     
بيان الصفدي

كتبت قصائد عن ثالثة 

فنانني في العراق من 

أصدقائي، واحدة لعلي 

املندالوي، والثانية لعبد 

الحسني محمود، والثالثة ملؤيد 

نعمة، ولهذا أسباب عميقة 

عندي، فجميعهم كانوا خارج 

السرب تمامًا ملا امتلكوه من 

فيض إنساني، وشخصيات ذات 

ظالل موحية. علي.. الصديق 

الدائم شبه اليومي، ومؤيد.. 

الذي كنت ألتقيه مطوال بني 

أسبوع وآخر عندما يتحرر 

من أسر العائلة.
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