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لوحـــــــاٌت فنيــــــــــــة 
بإلهام ديني

الدّحيح.. 
في معرض بغداد للكتاب 

الجيش العراقي يستعيد مكانته بين 
أقوى جيوش المنطقة



ــزي  ــاز املرك ــى الجه ــون عل ــث القائم ح

للتقييــس والســيطرة النوعيــة املســتهلك 

التعامــل  ضــرورة  علــى  العراقــي 

املنشــأ  مــن  األدويــة  منتجــات  مــع 

املرضيــة.  الحــاالت  وملختلــف  املحلــي 

العبــادي(  )شــاكر  املهنــدس  وقــال 

املركــزي  للجهــاز  التنفيــذي  املديــر 

للتقييــس والســيطرة النوعيــة، إحــدى 

حديــث  فــي  التخطيــط  وزارة  دوائــر 

خــص بــه "مجلــة الشــبكة" إن "بعــض 

ذات  العــراق  فــي  املصنعــة  األدويــة 

ــر  ــي املذاخ ــة ف ــة مكدس ــودة العالي الج

تقــوم  بينمــا  املحليــة،  والصيدليــات 

ــتيراد  ــة باس ــات املتخصص ــض الجه بع

مثــل تلــك األدويــة مــن الخــارج رغــم 

محليــا." توفرهــا 

املحلــي  املنتــج  "تشــجيع  أن  وأضــاف 

ــاز  ــأن الجه ــس ش ــة ولي ــة دول ــو سياس ه

ــة  ــيطرة النوعي ــس والس ــزي للتقيي املرك

أو وزارة التخطيــط، فعلــى ســبيل املثــال، 

لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة  وفــي 

ومــن خــال تقاريــر خاصــة، يفضــل 

بريطانيــا  فــي  املقيمــون  العراقيــون 

عنــد إصابتهــم بــأي عــارض صحــي، 

تنــاول العاجــات املنتجــة فــي الشــركة 

العامــة لصناعــة األدويــة فــي ســامراء، 

املعالجــة  )باراســيتول(  كمــادة 

 عــن عاجــات 
ً
لصــداع الــرأس، فضــا

أخــرى عراقيــة املنشــأ تعرضهــا عــدة 

ــر  ــتوردها مذاخ ــاك وتس ــات هن صيدلي

كبيــرة فــي هــذا البلــد املعــروف بســمعته 

ــه  ــب وصناعات ــال الط ــي مج ــرة ف الكبي

املتميــزة." الدوائيــة 

دعــت دائــرة البيطــرة التابعــة لــوزارة 

الزراعــة الــى ضــرورة إنشــاء مجــازر 

علــى  والعمــل  جديــدة،  نموذجيــة 

لســد  الحاليــة  املجــازر  تأهيــل  إعــادة 

اللحــوم  مــن  املواطنــن  احتياجــات 

الزراعــة  وزارة  وكيــل  وقــال  الحمــراء. 

الحســن(،  عبــد  )ميثــاق  الدكتــور 

املشــترك  االجتمــاع  ترؤســه  خــال 

ــي وزارة  ــة ف ــة الصحي ــم الرقاب ــع قس م

مجــازر  "إنشــاء  إن  والبيئــة  الصحــة 

نموذجيــة جديــدة للحــوم الحمــراء بــات 

مطلبــا مهمــا فــي الوقــت الحالــي للحــد 

مــن ظاهــرة الذبــح العشــوائي خــارج 

املجــازر الرســمية، ألنهــا تشــكل ظاهــرة 

صحيــة." وغيــر  حضاريــة  غيــر 

واضــاف أن "إنشــاء هذه املجازر ســيكون 

ــة  ــة والبيئي ــروط الصحي ــق الش ــى وف عل

ــة  ــة الصحي ــرة الرقاب ــا دائ ــي أقرته الت

للحفــاظ علــى صحــة املواطنــن وتفاديــا 

ــة."   ــة او بيئي ــاكل صحي ــة مش ــدوث أي لح

ــة  ــي أولوي ــوزارة تعط ــى أن "ال ــيرًا ال مش

املشــاريع  هــذه  مثــل  لتنفيــذ  قصــوى 

املهمــة التــي لهــا عاقــة مباشــرة بحيــاة 

ــة." ــه العام ــان وصحت اإلنس

تبنــت وزارة املاليــة، متمثلــة بالصنــدوق 

مــع  الخارجيــة  للتنميــة  العراقــي 

البنــك املركــزي، مهمــة تســوية الديــون 

مــن  عــدد  بذمــة  املترتبــة  الخارجيــة 

الــدول والبالغــة 68,743 مليــون دوالر.

املاليــة  وزارة  فــي  مصــدر  وذكــر    

"الحكومــة  أن  الشــبكة"  "مجلــة  لـــ 

 ،2003 عــام  ومنــذ  ســعت،  العراقيــة 

ــون  ــوية الدي ــألة تس ــام بمس ــى االهتم ال

ــن  ــة م ــراق، املوروث ــى الع ــة عل الخارجي

النظــام الســابق، التــي كانــت تقــدر فــي 

حينهــا بأكثــر مــن )130( مليــار دوالر، 

فــي وقــت كان العــراق قــد منــح قروضــا 

مجملهــا  بلــغ  الــدول  مــن  ملجموعــة 

منهــا  ســدد  دوالر  مليــون   82,218

ــدول  ــة ال ــي بذم ــون واملتبق 29,469 ملي

دوالر." مليــون   68,743 املدينــة 

ــدوق  ــس إدارة الصنـ ــاف أن "مجل وأض

أحــد  الخارجيــة،  للتنميــة  العراقــي 

تشــكيات وزارة املاليــة، بحــث موضــوع 

متابعــة القــروض العراقيــة املقدمــة الى 

ــن   ع
ً
ــا ــة، فض ــة والنامي ــدول العربي ال

ــد  ــاع عق ــال اجتم ــرى خ ــع أخ مواضي

ــس  ــس مجل ــام ورئي ــر الع ــة املدي برئاس

عبــد  )بريــن  وكالــة  الصنــدوق  إدارة 

الســام الخفــاف( مــع أعضــاء مجلــس 

قــرارات  مراجعــة  ملناقشــة  اإلدارة، 

واإلجــراءات  الســابقة  الجلســات 

محضــر  ومناقشــة  بشــأنها،  املتخــذة 

القــروض  متابعــة  لجنــة  اجتمــاع 

ــة  ــدول العربي ــى ال ــة ال ــة املقدم العراقي

الهيئــة  مبــادرة  وعــرض  والناميــة، 

ــي  ــاء الزراع ــتثمار واإلنم ــة لاس العربي

لتغطيــة العجــز فــي الســلع الغذائيــة 

األساســية فــي الوطــن العربــي".

 العراق يتابع 
استحصال ديونه 
الخارجية

أعلــن رئيــس اتحــاد الجيولوجيــن العــرب 

املؤتمــر  الشــوابكة( عــن عقــد  )خالــد 

العــراق  فــي  بامليــاه  الخــاص  العملــي 

الشــوابكة  وقــال  املقبــل.  العــام  نهايــة 

ــال  ــبكة" خ ــة الش ــح لـــ "مجل ــي تصري ف

الخاصــة  االحتفاليــة  فــي  مشــاركته 

فــي  العراقيــن  الجيولوجيــن  بيــوم 

فــي  يعقــد  الــذي  "املؤتمــر  إن  بغــداد 

العــراق بمشــاركة النقابــات واالتحــادات 

الجيولوجيــة العربية ســيركز علــى قضايا 

امليــاه فــي الوطــن العربــي، والســيما أن 

معظــم مصــادر امليــاه فــي الوطــن العربــي 

أن  وأضــاف  بلدانــه."  خــارج  مــن  تــرد 

ــكلة  ــة ملش  واقعي
ً
ــوال ــيقترح حل ــر س "املؤتم

الجيولوجيــن  اتحــاد  أن  يذكــر  امليــاه." 

ملختلــف  دورات  ســيقيم  العراقيــن 

الجيولوجيــن فــي كل مــن العــراق ومصــر 

االختصاصــات. وحســب  واألردن 

الوطنيــة  االســتثمار  هيئــة  رئيــس  أكــد 

)ســاالر محمــد أمــن( أن الهيئــة تعمــل 

لاســتثمار  صالحــة  بيئــة  توفيــر  علــى 

وتســهيل اإلجــراءات للمســتثمرين وتفعيــل 

جــرى  أنــه  موضحــا  الواحــدة.  النافــذة 

تواجــه  كانــت  التــي  العقبــات  تذليــل 

اســتئناف عمــل شــركة هانــوا الكوريــة فــي 

ــداد. ــي بغ ــكني جنوب ــماية الس ــع بس مجم

بــه  خــص  تصريــح  فــي  أمــن  وقــال 

"مجلــة الشــبكة" إن "الهيئــة نجحــت فــي 

فــي  اإلشــكاالت  وحــل  املعوقــات  تذليــل 

العديــد مــن املشــاريع االســتثمارية خــال 

كانــت  التــي  املاضيــة،  القليلــة  املــدة 

االســتثمارية،  املشــاريع  مســيرة  تعرقــل 

وتعمــل أيضــا علــى تشــجيع املســتثمرين 

انســجاما مــع مــا أقــره املنهــاج الحكومــي 

شــياع  محمــد  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 

الســوداني بإصــاح وتبســيط اإلجــراءات 

املعمــول بهــا فــي دوائــر االســتثمار ودعــم 

املســتثمرين."

ــل  ــن تذلي ــت م ــة تمكن ــاف أن "الهيئ  وأض

تواجــه  كانــت  التــي  العقبــات  معظــم 

بســماية  مشــروع  فــي  العمــل  اســتئناف 

سلســة  خــال  مــن  وذلــك  الســكني، 

مباحثــات يوميــة معمقــة مــع إدارة شــركة 

الســادة  مــن  متواصــل  وبدعــم  هانــوا، 

واالســتثمار  التنميــة  لجنــة  أعضــاء 

النيابيــة"، مؤكــدًا أن "العمــل فــي مشــروع 

بســماية ســوف يســتأنف قريبــا، ولدينــا 

رؤيــة الســتكمال املشــروع وإعــادة هــذه 

التجربــة الناجحــة فــي بقيــة املحافظــات.

اتحاد الجيولوجيين العرب: مؤتمر 
علمي للمياه في العراق العام المقبل

البيطرة تدعو إلى إنشاء مجازر نموذجية 
للحد من ظاهرة الذبح العشوائي

أدوية سامراء في لندن!

بغداد - مصطفى الهاشمي

بغداد / علي غني 

 الشبكة / وليد خالد  

 بغداد ـ طه حسين

 بغداد ـ مجلة الشبكة

 هيئة االستثمار: نعمل على توفير بيئة 
صالحة للمستثمرين
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ــت  ــم التصوي ــد ت ــاء..  فق ــا الزم ــم أيه ــكرًا لك ش

بـــ396 صوتــا بــا امتنــاع او اعتــراض اي عضــو، 

ومــن  الجنســية  املثليــة  يحضــر  قانــون  علــى 

مــن  بهــا  يتعلــق  مــا  وكل  لاطفــال،  التحــرش 

تجريــم للدعايــة واالعــام واملــواد االلكترونيــة 

واالفــام واالنتــاج املســرحي الــذي يــروج لهــا، 

جــدًا  كبيــرة  ماليــة  غرامــات  فــرض  وبواقــع 

وترحيــل لاجانــب املخالفــن. وأعتقــد ان هــذا 

الخارجيــة  وزيــر  علــى  رد  افضــل  هــو  القــرار 

املتحــدة  الواليــات  كــون  )بلينكــن(  االمريكــي 

اصبحــت مركــزًا )للســدومين(، والــذي نأمــل 

ال  وان  هنــاك  ويعشــوا  يبقــوا  ان  منهــم  فيــه 

يأتــوا الينــا، وان ال تفرضــوا قيمــا غريبــة علــى 

ــة  ــنرى نهاي ــم، وس ــم قيمك ــد دمرت ــا، لق مجتمعن

هــذه التصرفــات، والتــي ســتكون بالتأكيــد نهايــة 

مؤســفة. 

يذكــر ان ســدوم هــي مدينــة تاريخيــة تقــع حاليــا 

فــي األردن كان يعيــش فيهــا نبــي اللــه لــوط عليــه 

الســام

التســمية  كانــت  الرافديــن  بــاد 

وغالبــا  الحالــي،  للعــراق  القديمــة 

ــت  ــا كان ــا كونه ــاس عنه ــمع الن ــا يس م

موطــن الكثيــر مــن االبتــكارات األولــى، 

مثــل كونهــا ضمــت أول مــدٍن نشــأت 

فــي العالــم، وموطــن اختــراع الكتابــة، 

وأول مــن ســنت القوانــن املدونــة، وأول 

مــن أنشــأت العاقــات الدبلوماســية، 

إلــى جانــب الكثيــر مــن األمــور التــي ال 

يتســع كل املجــال لذكرهــا.

ليســت  الرافديــن  بــاد 

لابتــكارات،  أرض  مجــرد 

ــة  ــا غني ــت حضارته إذ كان

دامــت  األمــد،  وطويلــة 

ألكثــر مــن ثاثــة آالف 

ســنة.

بــاد  حضــارة  دامــت  الواقــع  وفــي 

الفتــرة  مــن  أكثــر  الرافديــن 

ــت  ــا والوق ــن نهايته ــدة ب املمت

ازدهــرت  فقــد  الحاضــر، 

ملــا  الرافدينيــة  املمالــك 

عمــر  مــن  الثلثــن  يقــارب 

كوكــب  علــى  الحضــارة 

. ض ر أل ا

نعاقــب  أن  فكــرة  لكــن  جريمــة،  أوكرانيــا  ضــد  الحــرب  أن  صحيــح 

ــا،  ــر صناعتن ــة، وتدمي ــر األملاني س
ُ
ــن األ ــار ماي ــال إفق ــن خ ــن م بوت

بينمــا تكســب )غــاز بــروم الروســية( املليــارات.. هــي فكــرة غريبــة 

لوجــود  شــرط  أهــم  هــي  الرخيصــة  فالطاقــة  للغايــة، 

صناعتنــا، )وكان ذلــك متوفــرًا بفعــل الغــاز الروســي 

الهيدروليكــي(  )التكســير  ومــوردو  الرخيــص(. 

كل  مــع  يــورو  مليــون   200 يكســبون  األميركيــون 

ناقلــة يرســلونها إلــى أوروبــا، وهــذه أســعار جنونيــة 

الصناعــة  مــن  الوســطى  الطبقــة  تدمــر  ســوف 

ــاج  ــع اإلنت ــل مواق ــى نق ــتؤدي إل ــا س ــة، إذ أنه األملاني

ــاز  ــعر الغ ــركا ألن س ــى أمي ــة إل ــركاتنا الصناعي وش

فــي أملانيــا يعــادل ثمانيــة أضعــاف ســعره 

ــركا  ــل أمي ــدة.. ولنجع ــات املتح ــي الوالي ف

عظيمــة بســبب أوروبــا مــرة أخــرى..

يالها من ستراتيجية لحكومة أملانية! 

األمــر املهــم الــذي يجــب أن تتذكــروه 

بقيــة حياتكــم، هــو أن الكتابــة ظهــرت 

-3200 حوالــي  قبــل  العــراق  فــي 

ــارب  ــا يق ــل م ــنة ق.م، أي قب 3300 س

والســومريون  ســنة.  آالف  الخمســة 

كانــت  التــي  اخترعوهــا،  مــن  هــم 

أكبــر مســاهمة للجنــس البشــري على 

حالنــا  ســيكون  كيــف  إذ  اإلطــاق.. 

حينهــا لــو لــم يكــن هــذا االختــراع 

علــى  يكتبــون  كانــوا  لقــد  موجــودًا. 

ــار  ــر بالن ــم تفخ ــة ث ــة لين ــواح طيني أل

ــكل  ــة بش ــة للمداول ــح متاح ــي تصب ك

مثالــي، ولينتهــي بهــا املطــاف مدفونة 

الســنن،  آلالف  خالــدة  األرض  فــي 

مــا  كل  نــت  ودوَّ وذكــرت  ناقشــت 

يرتبــط جذريــا بالحيــاة وتفاصيلهــا، 

التــي  الفرعونيــة  الحضــارة  عكــس 

كانــت مرتبطــة بفكــرة املــوت. 

 شــرف عظيــم لنــا أن نعانــق ترابــك.. 

والشــرف الكبيــر أن تســتضيف بــاد 

الرافديــن بطولــة كأس الخليــج. 

الثقافــة..  بــاد  الحضــارة..  عــراق 

تفــوق  بــل  جمــال  كأي  ليســت  جميلــة 

الصبــر  بفــارغ  ننتظــر  الجمــال..  كل 

لحظــة البدايــة وانطــاق فعاليــات كأس 

ــرة. ــي البص ــج25 ف الخلي

إن االعتــداء الجنســي علــى األطفــال ينــدرج ضمــن 

ــأن  ــاء بش ــار الحريــة واالختيــار، وإن االدع إط

 الشــخص 
ّ

اســتدراج األطفــال يعنــي أن تزعم أن

ــية )!!!!!!(. ــه الجنس ــة ميول ــبب هوي ــرم بس مج

الســابق  الكويــت  منتخــب  حــارس  قــرر 

دولــة  مــن  الســفر  عبــاس  الرضــا  عبــد 

الكويــت متوجهــا إلــى البصــرة مشــيا علــى األقــدام دعمــا لبطولــة خليجــي25 التــي 

ســتنطلق يــوم الجمعــة املقبــل املوافــق الســادس مــن شــهر كانــون الثانــي2023. 

ــى نفســي منــذ عــام 2012 أنــه فــي  وقــال عبــاس مــا نصــه: "قطعــت وعــدًا عل

حــال إقامــة بطولــة كأس الخليــج فــي العــراق فســوف آتــي ســيرًا علــى األقــدام 

لحضــور فعالياتهــا فــي البصــرة."

حظر المثلية والتحرش باألطفال  في روسيا بـ 396

لنجعل من أميركا عظيمة مرى أخرى!

ننتظر بفارغ الصبر خليجي البصرة 25

االعتداء الجنسي على األطفال.. 
حرية شخصية )!!(

المشاركة في خليجي 
البصرة 25 مشيًا

عمر حضارة وادي الرافدين ثلثا عمر الحضارة على كوكب األرض

العراقيون ارتبطوا 
بالحياة..

المعلق الرياضي المعلق الرياضي 
خليل البلوشيخليل البلوشي

حرق شاروخان حيًا!
ــدي  ــل الهن ــي املمث ــب هندوس ــدد راه ه

ــد  ــد أح ــذي يع ــاروخان(، ال ــلم )ش املس

اشــهر نجــوم بوليــوود بحرقــه حيــا إذا ما 

ــة  ــور املمثل ــبب ظه ــك بس ــه، وذل ــر ب ظف

بادكــون(  )ديبــكا  الشــهيرة  الهنديــة 

رفيقتــه فــي الفيلــم وهــي ترتــدي فســتانا 

الــذي  األمــر  وهــو  اللــون،  برتقالــي 

أغضــب الهنــدوس والبوذيــن علــى حــد 

اللــون البرتقالــي يعتبــر  ســواء، لكــون 

نــة  املكوِّ املقدســة  األلــوان  مــن  لديهــم 

التــي  النــار  ق أللــوان  تحــر

ــم-  ــب اعتقاده ــا -حس ــوب والخطاي الذن

ــروج  ــى الخ ــم إل ــذي دفعه ــر ال ــو األم وه

فــي تظاهــرات تدعــو ملقاطعــة الفيلــم.

مــع  متزامنــا  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 

ضــد  املفــرط  الكراهيــة  خطــاب 

تصاعــد  الــذي  الهنــد،  فــي  املســلمن 

مــع وصــول حــزب )بهارتيــا جاناتــا( 

 ،2014 عــام  الســلطة  الــى  القومــي 

الــذي لــم تخــف وتيرتــه )التطــرف ضــد 

مــن  الرغــم  علــى  الهنــود(  املســلمن 

افتتــاح معبــد لعبــادة البقــر فــي دبــي 

مشــترك. رســمي  احتفــال  ضمــن 

رسوم: غزال محمد

النائبة األمريكية النائبة األمريكية 
كاتي بورتركاتي بورتر

فاتسيالف فولودين فاتسيالف فولودين 
رئيس مجلس الدوما الروسيرئيس مجلس الدوما الروسي

سارة فاغنسارة فاغن
عن  اليسار األلمانيعن  اليسار األلماني

  عالمة اآلثار  عالمة اآلثار
البروفيسورة أماندا بودانيالبروفيسورة أماندا بوداني

الممثل الهندي شاروخانالممثل الهندي شاروخان

عبد الرضا عباسعبد الرضا عباس
حارس مرمى الكويت السابق حارس مرمى الكويت السابق 

البروفيسور إيرفنغ فينكلالبروفيسور إيرفنغ فينكل
 كبير أمناء المتحف البريطاني كبير أمناء المتحف البريطاني
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ديرتكم

بعد أيام قليلة، تستضيف مدينتنا البصرة 
خليجي 25، حدٌث انتظرناه كثيرًا، وجرى 

التجهيز له على أكمل وجه بمدينة ومالعب 
رياضية تعد األفضل في الشرق األوسط، إذ 

سوف تصبح مدينة البصرة قبلة لدول الخليج العربي 
بكل زوارها، حين تتزين بأعالم دول الخليج.

البصرة
محمود خوام

- ملعب امليناء الجديد.

النخلــة  جــذع  ملعــب  افتتــاح  وجــرى 

عــام 2013، وهــو يتســع إلــى 65 ألــف 

متفــرج، ويعــد أكبــر ملعــب فــي العــراق، 

ويمثــل وجــه البصــرة الرياضــي، وهــو 

ــي  ــجرة الت ــة، الش ــن النخل ــتوحى م مس

ــد  ــا يع ــرة. كم ــة البص ــا مدين ــتهر به تش

ــة جــزءًا مــن املدينــة  ملعــب جــذع النخل

الرياضيــة التــي بلغــت كلفتهــا أكثــر مــن 

ــب  ــد ملع ــك يوج ــون دوالر. كذل 550 ملي

ــى  ــع إل ــة يتس ــة الرياضي ــي املدين ــاٍن ف ث

20 ألــف متفــرج، و4 ماعــب تدريبيــة 

أوملبــي  ومســبح  عاملــي،  مســتوى  علــى 

ــه 150  ــغ ارتفاع ــل يبل ــرج يص ــي، وب عامل

وأبنيــة  فنــادق  إلــى  باإلضافــة  متــرًا، 

ــي  ــفى رياض ــزوار، ومستش ــتقبال ال الس

تجاريــة  ومجمعــات  للتنــس  وماعــب 

وماعــب ســلة وطائــرة. 

املينــاء  ملعــب  تجديــد  جــرى  كذلــك 

ــة،  ــر العاملي ــب املعايي  حس
ً
ــأ ــح مهي ليصب

ــرى  ــرج وج ــف متف ــو 30 أل ــع لنح إذ يتس

فتــرة  قبــل  تجديــده  مــن  االنتهــاء 

الصحفيــن  أعجــاب  ونــال  قصيــرة، 

الخليجيــة.  والبعثــات 

وبــكل تأكيــد لــم يتوقــف اهتمــام مدينــة 

البصــرة باملاعــب الرياضيــة فقــط ، 

ــام  ــرق واالهتم ــد الط ــرى تجدي ــد ج فق

بالتفاصيــل الدقيقــة للمدينــة مــن أجــل 

ــم،  ــي مدينته ــم ف ــزوار بأنه ــعر ال أن يش

الراحــة  وســائل  كافــة  بتوفيــر  وذلــك 

األجهــزة  كل  اســتنفرت  كمــا  للــزوار، 

األمنيــة، بتوجيــه مــن مجلــس الــوزراء 

لتوفيــر كل املســتلزمات مــن أجــل إنجــاح 

هــذه البطولــة، فيمــا تحــدث محافــظ 

إن   
ً
قائــا العيدانــي  أســعد  البصــرة 

ــح  ــن أنج ــتكون م ــي 25 س ــة خليج "بطول

البطــوالت."

وســيدخل منتخــب العــراق، رفقــة مدربه 

اإلســباني كاســاس، البطولــة وهــو يبحث 

كاســاس  خبــرة  بســبب  الفــوز،  عــن 

الكبيــرة فــي الكــرة األوروبيــة، وتحديــدًا 

نــادي برشــلونة، كذلــك ال يمكــن  فــي 

نســيان أنــه مــن رجــال إنريكــي، مــدرب 

أهــم  مــن  وأيضــا  الســابق،  إســبانيا 

ــبانية  ــرة اإلس ــي الك ــب ف ــافي املواه كش

فــي الســنوات األخيــرة. وجــرى وضــع 

خطــة شــاملة مــن أجــل مشــروع كاســاس 

مــع الكــرة العراقيــة، الــذي يهــدف إلــى 

إيصــال العــراق إلــى مونديــال 2026، 

وتعتبــر بطولــة الخليجــي نقطــة بدايــة 

فــي مشــروعه، إذ جــرى اســتدعاء )23( 

ــم:  ــا ه العب

وأحمــد  طالــب  وفهــد  حســن  )جــال 

فائــز  وعلــي  يونــس  ومنــاف  باســل 

ــي  ــن وعل ــد تحس ــم وزي ــى ناظ ومصطف

وضرغــام  عمــار  وحســن  فاضــل 

إســماعيل وأحمــد يحيــى ومحمــد عبــود 

وأميــر العمــاري وريــوان أمــن وإبراهيــم 

ياســن  وأحمــد  علــي  وحســن  بايــش 

جبــار  وحســن  عبدالكريــم  وحســن 

وأســو رســتم وعــاء عبــاس ومؤمــل عبــد 

كريــم(.  وشــيركو  الرضــا 

ــر  ــدد كبي ــة ع ــن القائم ــيغيب ع ــا س فيم

مــن الاعبــن املحترفــن فــي الدوريــات 

العربيــة واألوروبيــة بســبب ارتباطاتهــم 

ــب  ــن الع ــن حس ــل أيم ــم مث ــع أنديته م

عطــوان  وأمجــد  القطــري،  املرخيــة 

العــب الشــمال القطــري، وزيــدان إقبــال 

العــب مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي، 

ومهنــد جعــاز العــب دي ســي يونايتــد 

األمريكــي، وميرخــاس دوســكي العــب 

ــد  ــران أحم ــيكي، وهي ــكو التش سلوفاتس

ــري. ــون السويس ــب ث الع

فــي النهايــة.. فــإن العــراق، والبصــرة 

تحديــدًا، جاهــزان الســتقبال خليجــي 

فــي  العــرب  الســتقبال  جاهــزان   ،25

التــي  األرض  املقدســة،  العــراق  أرض 

التاريــخ،  حضــارات  أهــم  شــهدت 

األرض التــي رفضــت دائمــا االنحنــاء  

أمــام التحديــات، األرض التــي دائمــا 

ــرب،  ــكل الع ــا ل ــح ذراعيه ــت تفت ــا كان م

ــب  ــرب والكت ــن الع ــراق أرض املثقف الع

بوصلــة  بصرتــه  ســتكون  والتاريــخ، 

ــي  ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــج وإلخوتن الخلي

والوطــن العربــي كلــه نقــول لكــم: 

"البصرة ديرتكم".

البحــار  ســندباد،  ســيزينها  بطولــة 

العراقــي الــذي ســيكون تميمــة البطولــة، 

الــذي يمثــل ازدهــار الحضــارة العربيــة، 

بســبعة  قــام  الــذي  البحــار  ســندباد 

والوحــوش،  املخاطــر  وواجــه  أســفار 

تفــادي  واســتطاع  نجــح  النهايــة  وفــي 

املخاطــر، ســندباد ســيمثل وجــه مدينــة 

البصــرة فــي الخليجــي، لتكــون رســالته 

أن ســندباد هــو البصــرة. 

إخوتــه  احتضــان  إلــى  عــاد  العــراق 

العــرب، والبصــرة عــادت لتكــون نافــذة 

العــراق علــى الخليــج العربــي. العــراق 

الــذي ظلمــه الحظــر لســنوات طــوال، 

إخوتــه  ليجمــع  عــاد  جاهزيتــه،  رغــم 

العــراق  أن  ويعلــن  بــاده  فــي  العــرب 

فــي  والعــرب  الخليــج  ليحتضــن  عــاد 

فتــح  البصــرة  أهــل  قــرر  إذ  بــاده، 

ــقائهم  ــتضافة أش ــل اس ــن أج ــم م بيوته

حجــوزات  نفــاد  بعــد  وذلــك  العــرب، 

الفنــادق. وبــكل تأكيــد ال يمكــن أن ننســى 

ــى  ــودة إل ــوقها للع ــج وش ــم دول الخلي دع

مــن  سلســلة  بعــد  والســيما  العــراق، 

عمليــات تطويــر املنشــآت الرياضيــة فــي 

العــراق لتصــل إلــى املعاييــر العامليــة، 

ومــن األفضــل فــي الشــرق األوســط.

بــن  بــن خليفــة  الشــيخ حمــد  تحــدث 

كأس  اتحــاد  رئيــس  ثانــي،  آل  أحمــد 

عــن  القــدم،  لكــرة  العربــي  الخليــج 

ــن  ــة ح ــراق الرياضي ــآت الع ــور منش تط

قــال: "لقــد ملســنا مــدى التقــدم الحاصــل 

فــي البنــى التحتيــة واملنشــآت الرياضيــة 

مــن خــال الزيــارات املتكــررة للجنــة 

التفقديــة." 

بطولــة  اســتضاف  العــراق  أن  يذكــر 

عــام  األولــى  للمــرة  الخليــج  كأس 

1979 فــي العاصمــة بغــداد ، وحينهــا 

تــوج بلقــب النســخة الخامســة. وهــذه 

هــي املــرة الثانيــة للعــراق باســتضافة 

البطولــة، وقــد قســمت فــرق البطولــة 

مجموعتــن:  إلــى 

واليمــن،  العــراق،  األولــى:  املجموعــة 

وعمــان. والســعودية، 

املجموعــة الثانيــة: البحريــن، والكويــت، 

وقطــر، واإلمــارات.

ويعــد منتخــب الكويــت أكثــر منتخــب 

فــاز بالبطولــة، إذ فــاز بهــا عشــر مرات، 

ــعودية  ــراق والس ــن الع ــاز كل م ــا ف بينم

وقطــر بالبطولــة ثــاث مــرات، فيمــا 

فــازت اإلمــارات وعمــان باللقــب مرتــن، 

البحريــن،  بهــا  فــازت  واحــدة  ومــرة 

ــوز.  ــن بالف ــل اليم ــا فش بينم

فــي  البطولــة  مباريــات  وســتجري 

: ملعبــن

- ملعب جذع النخلة.

1011

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
بع

سا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

بع
سا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

22
20

22
ل 

الو
ن ا

ــو
ــان

ك
 

ل 
الو

ن ا
ــو

ــان
ك

 3
131

ث
ـد

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

حــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
لـــــ

ا
ث

ـد
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
حــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

لـــــ
ا

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q



1213

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
بع

سا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

بع
سا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

22
20

22
ل 

الو
ن ا

ــو
ــان

ك
 

ل 
الو

ن ا
ــو

ــان
ك

 3
131

اد
ــــــ

ــــــ
ــــــ

صـ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ـتـ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

اق
اد

ــــــ
ــــــ

ــــــ
صـ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ـتـ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
اق

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q

بغداد - مصطفى الهاشمي

عدم مطابقة أسعار الذهب الرسمية 
مع أسعارها في محال الصاغة؟

كشف عدد من المختصين بأسواق الذهب العراقية عن سبب 
كون أسعار المعدن النفيس المعلنة في وسائل اإلعالم غير 
متطابقة مع األسعار في بعض محال الصاغة وفي عدد من 

األسواق في عموم البالد. وأوضح عدد من الصاغة الذين 
التقتهم """""""")مجلة الشبكة("" األسباب الحقيقية وراء هذا االختالف، مؤكدين أن 

"هذا يحصل فقط إذا كان االرتفاع في سعر الذهب نفسه، وليس في سعر 
المصنعية المضافة )أجور الصياغة(." 

"الشبكة" تكشف األسباب..

الدكتـور  االقتصـادي  األكاديمـي  يقـول 

"اختـاف  إن  البيضانـي(  )ماجـد 

يعـود  و آخـر  الذهـب بـن محـل  أسـعار 

)الضميـر(..!" ألسـباب 

حسابات خاصة

الشـبكة"  "مجلـة  لــ  البيضانـي  وأوضـح 

أن "جميـع أصحـاب محـال بيـع الذهـب 

يعتمدون األسـعار العاملية التي تنشـرها 

االقتصاديـة  سـي(  بـي  أن  )سـي  قنـاة 

خاصـة  حسـابية  وبطريقـة  العربيـة، 

بهـم وبفـرق تحويـل السـعر مـن الـدوالر 

إلـى الدينـار العراقـي، إذ تخـرج أرقـام 

سـعر  تحديـد  فـي  يعتمدونهـا  نهائيـة 

"السـعر  أن  مضيفـا  الذهـب."  مثقـال 

الـذي تعلنـه القنـاة يكـون )باألونصـة( 

بقليـل،  املثقـال  مـن  أقـل  تعـادل  التـي 

وبالتالـي فـإن العملية الحسـابية تشـمل 

تحويـل الـوزن والسـعر." كاشـفا عـن أن 

"التحويـل يكـون بالسـعر العاملـي للدوالر 

قبـل أن يباع بالعمـات املحلية ألية دولة 

االقتصـادي  النظـام  ألن  العالـم،  فـي 

العاملـي يغطـي الذهـب بالـدوالر، فحتى 

مـن  أقـوى  البلـد  ذلـك  عملـة  كانـت  إن 

يكـون  أن  التحويـل يجـب  فـإن  الـدوالر، 

واخيـرًا."  
ً
أوال الـدوالر  إلـى 

السيطرة النوعية

املتحـدث  فيـه  قـال  الـذي  الوقـت  فـي 

باسـم الـوزارة عبـد الزهـرة الهنداوي، 

لوكالـة األنبـاء العراقيـة )واع(: إن "مـا 

يوجـد مـن كميـات ونوعيـات ذهـب فـي 

املركـزي  الجهـاز  إلـى  يخضـع  السـوق 

التابـع  النوعيـة  والسـيطرة  للتقييـس 

للـوزارة ويراقـب مـن ِقبله،" شـكك أحد 

السـوق  "انفـات  إن  بالقـول  الصاغـة 

وضعـف رقابـة وزارة التخطيـط ممثلـة 

هـو  النوعيـة،  والسـيطرة  بالتقييـس 

االسـتيراد." إلـى  التجـار  دفـع  الـذي 

ميدانيـة  "فرقـا  أن  الهنـداوي  وأضـاف 

محـال  بزيـارة  تقـوم  للجهـاز  تابعـة 

املحافظـات  جميـع  فـي  الصياغـة 

داخـل  املوجـودة  املصوغـات  وتفحـص 

أنـه "ال يمكـن ألي  تلـك املحـال." مبينـا 

صائـغ أو تاجـر املتاجرة بالذهـب ما لم 

الجهـاز  فـي  يقـوم بفحصـه و)وسـمه( 

املركـزي للتقييـس والسـيطرة النوعية."

)حسـن  الصائـغ  قـال  جانبـه..  مـن 

أو  الذهـب،  "جميـع  إن  اللـه(  العبـد 

املوجـود  منـه غالبيـة 

فـي األسـواق، هـو 

ذهـب مسـتورد مـن 

وأنـه  تحديـدًا،  دبـي  ومـن  اإلمـارات، 

موسـوم مـن قبـل السـلطات اإلماراتية، 

سـيكون  فإنـه  للتفتيـش  خضـع  لـو  وأنـه 

املركـزي  الجهـاز  ملعاييـر  مطابقـا 

للتقييس والسـيطرة النوعية." مضيفا لـ 

"مجلـة الشـبكة" أن "ضعف عمـل ورقابة 

والسـيطرة  للتقييـس  املركـزي  الجهـاز 

العراقيـن،  الصاغـة  علـى  النوعيـة 

أتـاح لضعـاف النفـوس منهـم التاعـب 

ال  بكميـات  النحـاس  وخلـط  باملعاييـر 

يسـمح بهـا بالذهـب، مـا حـدا بالتجـار 

للجـوء إلـى االسـتيراد والحصـول علـى 

للرقابـة  اإلماراتـي  التقييـس  وسـم 

علـى  الدولـة  تفرضهـا  التـي  الشـديدة 

الذهـب." وصاغـة  تجـار 

ذهب املركزي

ويبيـع البنـك املركزي الذهـب للجمهور 

شـبه  وبنشـرات  مختلفـة  بـأوزان 

سـبائك  أسـعار  فيهـا  يعلـن  أسـبوعية 

مـن  األصغـر  الوحـدات  أو  الذهـب 

القطـع الذهبيـة ويحددهـا حفاظـا على 

فـي  محليـا  الذهـب  أسـعار  اسـتقرار 

األسـواق.

الصائـغ   أشـار  جهتـه..  مـن 

فـي  بانـي(  )حيـدر 

لــ  حديثـه 

"مجلة الشـبكة" إلـى أن "البنك املركزي 

علـى  املجازيـن  للصاغـة  الذهـب  يبيـع 

سـوق  لركـود  لكـن  حصـص،  شـكل 

الصاغة وانتشـار املوديات والتصاميم 

تتحقـق  الجـدوى  فـإن  اإلنترنـت،  عبـر 

الطلـب  لضعـف  وذلـك  باالسـتيراد، 

العراقيـة  والتصاميـم  املوديـات  علـى 

األمـر  وأن  األصفـر،  باملعـدن  الخاصـة 

ورغبـة  والطلـب  للعـرض  متـروك 

" الجمهـور.

أو  الصاغـة  "غالبيـة  أن  إلـى  وأشـار 

أصحـاب محـال بيـع الذهـب ال يتفقـون 

بسـبب  إمـا  وثابـت،  قطعـي  سـعر  علـى 

وحبهـم  إلخاصهـم  ربمـا  أو  جشـعهم 

ملهنـة اآلبـاء واألجداد، ما يوجـد بالتالي 

حـق  مـن  أن  وأوضـح  الفـرق."  هـذا 

الصائـغ أن يزيـد سـعر )املصنعية( كما 

يشـاء، فاألمـر خاضع للعـرض والطلب، 

ولكـن ال يحـق لـه زيـادة أسـعار الذهـب 

الخالـص.

فـي  الحـق  لهـم  "الصاغـة  أن  وأضـاف 

فـوق  املضافـة  املصنعيـة  قيمـة  تحديـد 

أسـعار الذهـب الخالصـة، وأنها تخضع 

غالبـا للفصـال والتكسـير، الـذي يجـب 

إتقانـه مـن الجميـع أثنـاء شـراء الذهب 

بأسـعار  عليـه  الحصـول  مـن  لنتمكـن 

جيـدة."



الســاحق  انتصــاره  إن  القــول  ويمكــن 

معركــة  فــي  داعــش  تنظيــم  علــى 

املوصــل، التــي تعــد واحــدة مــن كبريــات 

املعــارك فــي التاريــخ، وضــع الجيــش 

مقدمــة  فــي  أخــرى  مــرة  العراقــي 

خبــرة  وأكثرهــا  املنطقــة،  جيــوش 

فــي مواجهــة اإلرهــاب الــذي يعصــف 

ــة  ــر اإلرهابي ــع العناص ــا دف ــا، كم بدوله

الــى تبنــي أســاليب جديــدة تتحاشــى 

املباشــر  التصــادم  مــن  نــوع  أي  فيهــا 

بعــد  العراقيــة، والســيما  القــوات  مــع 

وكســر  معنوياتهــا  وتحطيــم  ســحقها 

ــل  ــر، وتعم ــارك التحري ــي مع ــوكتها ف ش

القيــادات العســكرية فــي البــاد خــال 

ســيطرتها  إتمــام  علــى  املــدة  هــذه 

علــى ســماء البــاد ومنــع أي اختــراق 

لحدودهــا، مــن خــال تعزيــز قــدرات 

مقاتليــه. وتدريــب  الجــوي  الدفــاع 

الدفاع الجوي أولوية

العــام  القائــد  باســم  الناطــق  يؤكــد 

للقــوات املســلحة اللــواء )يحيــى رســول( 

أن "املهمــة األولــى لنــا دائمــا هــي العمــل 

العســكرية،  املنظومــة  تنظيــم  علــى 

الدفــاع الجــوي، كمــا نركــز  والســيما 

جهودنــا علــى تطويــر طيــران الجيــش 

مهنــي  جيــش  لبنــاء  نســعى  ألننــا 

احترافــي، جيــش قــادر علــى أداء مهامــه 

فــي الدفــاع عــن العــراق وســيادته."

الدفــاع  "وزارة  أن  رســول  واوضــح 

فرنســا  مــع  عقــود  إبــرام  اســتكملت 

بــرادارات  الجــوي  الدفــاع  لتزويــد 

تختــرق  قــد  أهــداف  أليــة  كشــف 

مهتمــون  ونحــن  العراقيــة،  األجــواء 

بتأمــن أجوائنــا مــن أي اختــراق، واآلن 

طائــرات  مــن  جيــد  أســطول  لدينــا 

بكفــاءة  تعمــل  طائــرات  وهــي   16 إف 

وتــؤدي مهــام قتاليــة خاصــة، وســننجز 

قريبــا قاعــدة الصويــرة الجويــة التــي 

 50 تــي  لطائــرات  مخصصــة  ســتكون 

ــن  ــب الطياري ــة، وتدري ــة الجنوبي الكوري

العراقيــن."

الحدود السورية

جملــة  "هنــاك  أن  الــى  رســول  وأشــار 

ــوات  ــا الق ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي م

الفــراغ األمنــي  العراقيــة، مــن بينهــا 

بــات  الــذي  الســورية،  الحــدود  علــى 

حيــث  العــراق،  علــى  خطــرًا  يشــكل 

تتحــرك عناصــر التنظيــم عبــر هــذه 

مــن  عليهــا  املســيطر  غيــر  الحــدود 

الجانــب الســوري، ولهــذا فــإن تأمــن 

ــل  ــة مــع  ســورية يحت األراضــي الحدودي

كبيــرة  مــن مســاحة 

بذلنــا  وقــد  جهودنــا، 

وســائل  خــال  مــن  لتأمينهــا  جهــودًا 

خنــدق  إنشــاء  بينهــا  مــن  عديــدة 

ســاتر  وهنــاك  البلديــن،  حــدود  بــن 

قطعــات  ولدينــا  مراقبــة  وكاميــرات 

الجيــش وحــرس الحــدود، كمــا نقــوم 

ــاول أن  ــتباقية، ونح ــة اس ــات نوعي بعملي

نبنــي نوعــا مــن التعــاون مــع الجانــب 

صعــب  التعــاون  هــذا  لكــن  الســوري، 

ــاحة  ــي مس ــم ف ــر التنظي ــود عناص لوج

واســعة علــى الشــريط الحــدودي بــن 

" البلديــن.

فــي  الدولــي  التحالــف  دور  عــن  أمــا 

دعــم جهــود الجيــش العراقــي لســحق 

لــه  "كان  فقــد  اإلرهابيــة،  التنظيمــات 

ــق  ــة، إذ أنف ــوات العراقي ــاند للق دور مس

التحالــف مايــن الــدوالرات لتجهيــز 

 
ً
فضــا العراقيــة،  القــوات  وتدريــب 

لكننــا  املســتمر،  الجــوي  الدعــم  عــن 

ــى  ــل عل ــكل كام ــاد بش ــد االعتم اآلن نري

ــى األرض،  ــال عل ــو الح ــا ه ــنا، كم أنفس

حيــث يمتلــك الجيــش العراقــي تفوقــا 

كبيــرًا ومقاتلــن علــى درجــة عاليــة مــن 

نســعى  ولهــذا  والتدريــب.  الجاهزيــة 

املتصديــة  الطائــرات  علــى  للحصــول 

مســاٍع  وهنــاك  األغــراض،  املتعــددة 

ة  د جــا

 إياد عطية الخالدي- تصوير : علي الغرباوي

يستعيد مكانته بين أقوى يستعيد مكانته بين أقوى 
جيوش المنطقةجيوش المنطقة العراقيالعراقي

وهو يحتفل بالذكرى 101 لتأسيسه 

يحتفل الجيش العراقي بالذكرى 101 لتأسيسه وهو يتطلع لتعزيز قدراته 
العسكرية وبناء منظومته التسليحية التي تمكنه من أداء مهامه دون 
الحاجة الى أية مساندة من دول أخرى، في وقت مازالت البالد تعيش 
تحديات كبيرة على المستويين األمني والسياسي. ومنذ إعادة بنائه بعد 

سقوط النظام السابق، ارتكز الجيش على عقيدة جديدة تضمن عدم تدخله في 
السياسة وال في قمع المواطنين، ونجح خالل الحرب مع تنظيم داعش وما بعدها 
في كسب ثقة الشعب، وظل يقف في المكان الصحيح في كل المخاضات الصعبة 
التي شهدتها البالد، والسيما خالل األعوام الثالثة األخيرة.
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فــي هــذا الصــدد، كمــا نســعى للحصــول 

أي  ملواجهــة  متطــورة  صواريــخ  علــى 

لســمائنا." جــوي  اختــراق 

ــألة  ــي مس ــش يول ــول أن "الجي ــد رس وأك

املتطــور  التســليح  علــى  االعتمــاد 

وزارة  فــإن  ولهــذا  كبيــرًا،  اهتمامــا 

عمليــة  جــدي  بشــكل  تدعــم  الدفــاع 

ــي  ــل ف ــى األق ــكري، وعل ــع العس التصني

هــذه املرحلــة بحيــث يمكننــا أن نحصــل 

الجيــش  واحتياجــات  الذخائــر  علــى 

ــن  ــدات م ــدة واملع ــن األعت ــية م األساس

العســكري." التصنيــع  خــال 

الجهد االستخباري

محمــد  )خالــد  العميــد  يؤكــد  فيمــا 

ــة  ــن هزيم ــم م ــى الرغ ــه "عل ــل( أن املح

املســمى  اإلرهابــي  التنظيــم  عناصــر 

داعــش، فــإن التصــدي لــه وماحقــة 

اهتمــام  فــي  أولويــة  يمثــان  فلولــه 

ــش  ــيما أن الجي ــي، والس ــش العراق الجي

انســحب مــن املــدن وبــات يطــارد فلــول 

وعلــى  الجزيــرة  تخــوم  فــي  التنظيــم 

عناصــر  لجــأ  حيــث  حمريــن،  جبــال 

التنظيــم الــى هاتــن املنطقتــن كونهمــا 

تمثــان بجغرافيتهمــا املعقــدة مــاذًا 

أن  غيــر  العناصــر،  لهــذه  أمنــا  أكثــر 

ظــل  العراقــي  االســتخباري  الجهــد 

يحاصــر هــذه العناصــر ويضيــق عليهــا 

تحركاتهــا، إذ يجــري رصدهــا وقصفهــا 

ــة،  ــن قريب ــي أماك ــا ف ــال تجمعه ــي ح ف

ومــع  ســريعة،  بهجمــات  مباغتتهــا  او 

هــذا فــإن هــذه الفلــول املهزومــة تحــاول 

ــات  ــال عملي ــن خ ــا م ــت وجوده أن تثب

غــادرة كانــت آخرهــا هجمــة علــى ثكنــة 

ضحيتهــا  راح  كركــوك  فــي  عســكرية 

أربعــة مــن جنودنــا الشــجعان."

كثــف  الحالــي  العــام  مطلــع  ومنــذ 

الحشــد  قــوات  بمســاعدة  الجيــش، 

الشــعبي، عمليــات التمشــيط واملداهمــة 

ملاحقــة عناصــر التنظيــم الــذي يحاول 

عبثــا إثبــات وجــوده بعــد هزيمتــه، وبعــد 

ــن  ــة م ــة ومتواصل ــات موجع ــه ضرب تلقي

القــوات العراقيــة.

وتخــوض قــوات مــن الحشــد، الــذي ظــل 

الســند األول للجيــش فــي كل معاركــه، 

فــي  عســكرية  عمليــات  أيــام،  منــذ 

ــات  ــد عملي ــادة قائ ــى بقي ــة ديال محافظ

حيــث  املوســوي(،  )طالــب  ديالــى 

شــرعت قــوات الحشــد بتنفيــذ عمليــة 

للمعلومــات  اســتنادا  ودقيقــة  نوعيــة 

االســتخبارية الــواردة مــن قبــل املديريــة 

العامــة لألمــن واالنضبــاط الــى هيئــة 

الحشــد الشــعبي، بتحديــد أماكــن أوكار 

ــم  ــة تحركاته ــة ومراقب ــن بدق اإلرهابي

ومتابعتهــم مــن قبــل قســم اســتخبارات 

قيادتنــا.

الغطاء الجوي 

يقــول الباحــث في الشــؤون الســتراتيجية 

ــي  ــش العراق ــي الجي ــد ف ــد املتقاع العقي

)لطيــف غالــي( إن "الجيــش العراقــي 

ــدرة  ــة ق ــوش العاملي ــر الجي ــن أكث ــد م يع

وشــجاعة علــى خــوض أصعــب املعــارك 

هــذه  فــي  يحتاجــه  مــا  وإن  البريــة، 

العاملــي  التطــور  مواكبــة  هــو  املرحلــة 

والتســليح  االســتخبارات  مجــال  فــي 

بلغتــه  الــذي  الكبيــر  التطــور  بعــد 

جيــوش العالــم بإنتــاج أســلحة بتقنيــة 

عاليــة، وخاصــة تلــك التــي 

مهمــة  انعطافــة  شــكلت 

الروســية  الحــرب  فــي 

األوكرانيــة." 

العســكرية  "القيــادات  أن  الــى  وأشــار 

الحديثــة  املعــارك  أن  تمامــا  تــدرك 

تحتــاج إلــى تكامــل بــن مختلــف صنــوف 

تحركهــا  خــال  ملســنا  وقــد  الجيــش، 

والعقــود التــي تبرمهــا مــع دول متطــورة 

هنــاك  أن  األســلحة،  تصنيــع  فــي 

اهتمامــا كبيــرًا بملــف الســاح الجــوي، 

ــة  ــي عملي ــرة ف ــكل ثغ ــة يش ــو بصراح وه

متكاملــة،  عســكرية  منظومــة  بنــاء 

علــى الرغــم مــن أهميــة القــوات البريــة 

هــذه  لكــن  وتدريباتهــا،  وعديدهــا 

ــن دون  ــرك م ــا التح ــات ال يمكنه القطع

غطــاء جــوي يحميهــا، وبالطبــع فــإن أي 

جيــش ال يمكنــه الســيطرة بشــكل كامــل 

مهمــا بلغــت قوتــه مــن دون غطــاء جــوي، 

والســيما أن القــوات العراقيــة تتحــرك 

مراكزهــا  عــن  شاســعة  أراٍض  فــي 

الغطــاء  الــى  بحاجــة  دائمــا  وتبقــى 

الجــوي."

عناصــر  "تهديــد  أن  غالــي  وأوضــح 

داعــش مــازال قائمــا رغــم ســحقهم، 

ــز  ــي أن ترك ــة ينبغ ــوات العراقي ــن الق لك

كثيــرًا علــى بنــاء قدراتهــا الجويــة، إذ ال 

يمكــن للجيــش أن يتقــدم فــي أراضــي 

العــدو مــن دون تأمــن الســيادة الجويــة 

ــرك  ــه التح ــح لقطعات ــي تتي ــة الت الكامل

ــا  ــراق م ــح أن الع ــن الواض ــة، وم بمرون

زال يعتمــد علــى قــوات التحالــف الدولــي 

فــي تأمــن غطــاء جــوي لتحركاتــه علــى 

األرض، وهــذا ينبغــي أن ينتهــي، فبلدنــا 

لديــه كل اإلمكانــات لتعزيــز منظومتــه 

الجويــة، وال ينبغــي أن يرهــن أمــن البلــد 

ــرى." ــى دول أخ ــيادته ال وس

أنواع الزمن ! نواعم

 فقــد كان الزمــن علــى رأس أســئلتهم الكونيــة، حتــى قيــل إن الفيلســوف هــو مــن يجيــد 

طــرح األســئلة وليــس مــن يجيــد اإلجابــة، )الغريــب أن الزوجــات هــن أكثــر الكائنــات 

الحيــة طرحــا لألســئلة، ومــع ذلــك يرفــض األزواج الخاضعــون ألســئلتهن االعتــراف 

بأنهــن فيلســوفات!!( 

مــا أود التنويــه إليــه ســلفا هــو أن الزمــن الــذي أعنيــه هنــا هــو: الوقــت الــذي يقــاس 

 إلــى القــرن، وهــذا املعنــى البســيط هــو األكثــر 
ً
بأجــزاء الثانيــة ومضاعفاتهــا وصــوال

ــأن  ــد ب ــاس تفي ــن الن ــائعة ب ــت ش ــي بات ــات الت ــة، واملعلوم ــا اليومي ــي حياتن  ف
ً
ــداوال ت

ــز  ــف اإلنجلي ــس، ويق ــد التقدي ــى ح ــن إل ــون الزم ــة- يحترم ــورة عام ــن -بص األوربي

ــت  ــى أصبح ــة، حت ــان وقناع ــن إيم ــه ع ــزم ب ــي تلت ــورة الت ــعوب املعم ــة ش ــي مقدم ف

ــل!! ــرب مث ــم مض مواعيده

ــث  ــم الثال ــدان العال ــم بل ــد أن معظ ــث يؤك ــخ الحدي التاري

ولهــذا  باســتصغار،  إليــه  وتنظــر  الزمــن  مــن  تســخر 

أصبــح مألوفــا أن يأتــي املوظــف إلــى مقــر عملــه بعــد 

)ربــع( ســاعة علــى بــدء الــدوام الرســمي، وعــذره 

)الزحــام املــروري(، ويغــادر قبــل )نصــف( ســاعة علــى 

نهايــة الــدوام، وعــذره )مشــكلة عائليــة(، وصــار طبيعيــا 

أن ال تقلــع الطائــرات فــي مواعيدهــا، وكذلــك الحافــات، 

وأن ال يتــزوج الشــباب فــي ســن الــزواج، وال تلــد األمهــات 

ــن  ــون الزم ــك لك ــن.. وذل ــددة لوالداته ــات املح ــي األوق ف

ــب  ــه أو يحاس ــأل عن ــد يس ــن وال أح ــابات الزم ــارج حس خ

عليــه!

معــروف أن العــراق فــي تصنيفــات التطــور والتحضــر 

عــن  يخــرج  وال  الثالــث،  العالــم  بلــدان  إلــى  ينتمــي 

طبيعتهــا وقوانينهــا، وكانــت فرصتــه الذهبيــة قائمــة بعــد 

ــى  ــة عل ت الفرص ــوَّ ــه ف ــوري، لكن ــام الدكتات ــقوط النظ س

نفســه بســبب انهماكــه بديمقراطيــة املناصــب والكراســي 

عامــل  إلــى  يومــا  يلتفــت  أن  غيــر  مــن  واملحاصصــة، 

- أن نعثــر 
ً
الزمــن العظيــم. ولهــذا فــإن مــن النــادر –مثــا

ــج  ــال املنه ــتطاعت إكم ــة اس ــة مرحل ــي أي ــة ف ــى مدرس عل

ــن  ــن الزم ــزًا ب ــا حاج ــذا وذاك أقمن ــوق ه ــي، وف الدراس

ــا  ــر إقراره ــا تأخ ــي إذا م ــنوية، ال نبال ــة الس ــن املوازن وب

أســبوعا أو شــهرًا أو لــم تقــر، وبعــد كل دورة انتخابيــة 

نبقــى شــهورًا مــن دون حكومــة أو )نــص حكومــة(.. الزمن 

عندنــا رجــٌس مــن عمــل الشــيطان، وبســبب ازدرائنــا لــه، قــام هــو بازدرائنــا وأعادنــا 

ــة!!  ــة الزمني ــارج التغطي ــا خ ــث أصبحن ــوراء، بحي ــى ال ــنة إل ــف س أل

إلى بضعة قرون خلت، لم تتضمن 
طروحات النقد االدبي شيئًا اسمه )الزمن 
اإلبداعي(، ولم يتحدث علماء النفس 
عن )الساعة البايولوجية(. وعلى العموم 
كان الزمن والزمان من معطيات الفنون 
الشعرية الغنائية، لكن الفالسفة هم 
المعنيون حصرًا بهذا الموضوع،

حسن العاني
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وهــذه الخدمــات تتضمــن خفــض تكلفــة 

ــات  ــعار كارت ــات وأس ــاالت واملكامل االتص

ــة  ــن نوعي ــى تحس ــل عل ــحن، والعم الش

أكبــر  نشــر  عبــر  االتصــال،  وجــودة 

الخاصــة  األبــراج  مــن  ممكــن  عــدد 

بالشــبكة لتتمكــن مــن الحصــول علــى 

تغطيــة كاملــة لعمــوم مناطــق البــاد، 

ــى  ــركات عل ــك الش ــل تل ــن عم  ع
ً
ــا فض

التعــاون  فــي  صحيحــة  أرضيــة  خلــق 

ــة  ــر خدم ــرى وتوفي ــركات األخ ــع الش م

ممتــازة لجميــع الزبائــن واملشــتركن.

ارتفاع التكلفة.. احتيال

أحمــد(  طالــب  )مشــتاق  املواطــن 

اشــتكى، فــي حديــث لـــ "مجلــة الشــبكة"، 

ــيما  ــات، والس ــعار املكامل ــاع أس ــن ارتف م

فــي حــال أجــرى املشــترك مكاملــة مــا 

بــن شــبكتن مختلفتــن. مشــيرًا الــى 

أن ســعر التكلفــة املســتقطع مــن قبــل 

شــركات االتصــاالت فــي البــاد يعــد 

األعلــى إذا مــا قــورن مــع بلــدان املنطقــة 

األخــرى. مضيفــا أن الخدمــة املقدمــة 

املحليــة  االتصــال  شــركات  قبــل  مــن 

تعــد األســوأ لغيــاب التغطيــة الكاملــة 

عــن   
ً
فضــا املحافظــات،  جميــع  فــي 

ــي  ــات الت ــي الخدم ــل ف ــاوت الحاص التف

تقدمهــا الشــركة بــن محافظــة وأخــرى 

اعتمــادًا علــى عــدد املشــتركن فــي تلــك 

املحافظــات، لــذا نجــد إحــدى الشــبكات 

والخدمــة  العــروض  بتقديــم  تقــوم 

الجيــدة للمناطــق الشــمالية والوســطى، 

املناطــق  فــي  بعكســها  تعمــل  وأخــرى 

ــذا  ــاد، وه ــن الب ــة م ــة والغربي الجنوبي

املشــتركن  مــن  العديــد  يدفــع  مــا 

الــى شــراء أكثــر مــن شــريحة للتمتــع 

بنــوع الخدمــة املقدمــة مــن قبــل تلــك 

الجغرافيــة  الرقعــة  حســب  الشــركات 

املوجــودة فيهــا.

أرباح محدودة

الوكيــل املعتمــد لدى شــركة )آسياســيل( 

لاتصــاالت فــي إحــدى مناطــق بغــداد، 

)أحمــد عبداللــه الــراوي( أشــار فــي 

أن  الــى  الشــبكة"  "مجلــة  الــى  حديثــه 

شــبكات  لجميــع  الشــحن  بطاقــات 

فــي  انخفاضــا  شــهدت  االتصــاالت 

خــال  مــن  للمواطنــن  بيعهــا  أســعار 

منافــذ البيــع ووكاء تلــك الشــركات، 

الشــحن  بطاقــة  بيــع  ســعر  ليكــون 

)كارت املوبايــل( بســعر تكلفتــه أي أن 

خمســة آالف  فئــة  مــن  الشــحن  كارت 

الســعر  بنفــس  للمواطــن  يبــاع  دينــار 

عمــوم  فــي  املعتمديــن  الــوكاء  عبــر 

مناطــق البــاد، كذلــك يســري األمــر 

ــات  ــات وكارت ــات لبطاق ــة الفئ ــى بقي عل

وخمســة  آالف  العشــرة  فئــة  الشــحن 

عشــر ألــف وأكثــر، إذ يكــون ســعر البيــع 

بنفــس ســعر القيمــة املكتوبــة أو املســجلة 

علــى تلــك البطاقــة. موضحــا أن ربــح 

الــوكاء املعتمديــن لــدى الشــركة يكــون 

ــن  ــراوح ب ــب، إذ يت ــى األغل ــيا عل هامش

ــكارت الواحــد،  "50 الــى 150" دينــارًا لل

وهــذا املبلــغ يســتقطع مــن قيمــة الــكارت 

املقــدم مــن قبــل الشــركة حرصــا منهــا 

علــى وصــول الــكارت بنفــس قيمتــه الــى 

املســتهلك.

قرارات حاسمة

مــن جانبهــا.. أكــدت وزيــرة االتصــاالت 

ــذت  ــوزارة اتخ ــري( أن ال ــام الياس )هي

جملــة مــن القــرارات الحاســمة وعملــت 

بجــد مــن أجــل إعــادة ســعر بطاقــات 

شــحن الهواتــف النقالــة الــى ســعرها 

الســابق بعــد رفــع مبلــغ الضريبــة الــذي 

أضافتــه الشــركات علــى ســعر البطاقــة. 

مشــيرة الــى أن الــوزارة تمكنــت مــن 

الحصــول علــى تصويــت مجلــس الــوزراء 

الخامســة  االعتياديــة  جلســته  فــي 

ــى  ــا عل ــة خاله ــرت املوافق ــي ج الت

اســتقطاع  إيقــاف 

املســتوفاة  املبالــغ 

خدمــة  عــن 

تــف  لها ا

النقــال وخدمــة تعبئــة اإلنترنــت البالغــة 

األول،  كانــون  مــن  بــدءًا  باملئــة   20

مطالبــة املشــتركن فــي جميــع الشــبكات 

هــو  مــا  علــى  زيــادة  أيــة  دفــع  بعــدم 

املوبايــل. كارت  علــى  مكتــوب 

التخفيض يشمل خدمة اإلنترنت

األمــر  هــذا  أن  الــى  الوزيــرة  ولفتــت 

يســري أيضــا علــى أســعار اشــتراكات 

بآليــة  ستشــمل  التــي  اإلنترنيــت 

التخفيــض املحــددة بنســبة 20 باملئــة 

نفســه  الوقــت  فــي  مطالبــة  أيضــا، 

املتعاقــدة  الخــاص  القطــاع  شــركات 

معهــا  التعــاون  بضــرورة  الــوزارة  مــع 

ــق  ــى عات ــة عل ــام الواقع ــذ امله ــي تنفي ف

الحكومــي،  البرنامــج  وفــق  الــوزارة 

 
ً
محــذرة إياهــا بعــدم التعامــل مســتقبا

ــاء  ــى القض ــأ إل ــي تلج ــركات الت ــع الش م

ــاكل  ــق بمش ــي تتعل ــات الت ــي الخصوم ف

العمــل والعقــود املبرمــة مــع الــوزارة، وال 

ــائل  ــاكل واملس ــك املش ــل تل ــى ح ــأ ال تلج

ودي. بشــكل  بينهــا  العالقــة 

تأسيس شركة اتصاالت وطنية

االتصــاالت  لجنــة  رئيســة 

البجــاري(  )زهــرة  البرملانيــة 

الجديــة  الخطــوات  أن  بينــت 

الــوزراء  مجلــس  اتخذهــا  التــي 

بخصــوص العمــل علــى تأســيس 

خــال  وطنيــة  اتصــاالت  شــركة 

للغايــة،  مهمــة  املقبلــة  املرحلــة 

ــواب  ــس الن ــى أن مجل ــيرة ال مش

ســيكون داعما لهــذه الخطوة 

الصاحيــات  بــكل 

ــيس  ــذا التأس ــة أن ه ــا. مبين ــي يملكه الت

للدولــة  اقتصاديــة  فوائــد  لــه  ســتكون 

خزينــة  دعــم  خــال  مــن  العراقيــة 

أنــه  إلــى  إضافــة  باألمــوال،  الدولــة 

ســيكون مــن مصلحــة املواطــن، إذ أن 

االتصــاالت ســتكون مؤمنــة وبعيــدة عــن 

التجســس وبكلفــة ماليــة أقــل. الفتــة الــى 

ــي  ــّوت ف ــبق أن ص ــوزراء س ــس ال أن مجل

ــاق  ــى إط ــابقة عل ــاته الس ــدى جلس إح

شــركة  لتأســيس  الرابعــة  الرخصــة 

اتصــاالت وطنيــة تأخــذ علــى عاتقهــا 

أســعارها  وخفــض  الخدمــة  تحســن 

الحكومــي. البرنامــج  ضمــن 

بغداد ـ طه حسين

التّفت شركات االتصاالت 
على قرار خفض أسعار المكالمات

قرار وزارة االتصاالت برفع كلفة الضريبة عن خدمات االتصاالت 
وإعادتها الى سابق سعرها، جوبه بلعبة التّفت فيها شركات 
االتصاالت على هذا القرار وأفرغته من مضمونه، إذ خفضت السعر 
ورفعت كلفة المكالمة، حسب ما أكده العديد من المواطنين 

الذين التقتهم )مجلة "الشبكة العراقية"(، بينما تتسابق معظم شركات 
االتصاالت في جميع دول العالم للحصول على رضا واستحسان مشتركيها، 
من خالل حرصها وعملها على تقديم أفضل الخدمات لهم، هلهل
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وهــم كمــا نعلــم ينبغــي أن يكونــوا مــن أرفــع 

فمــا  األم،  باللغــة  املتحدثــن  مســتويات 

بالــك باملوظــف والطالــب واملهنــدس، وكل 

هــؤالء يســتمدون قــوة لغتهــم أو ضعفهــا 

ــم  ــي مراحله ــدرس ف ــج وامل ــغ املنه ــن نس م

الدراســية، وال أعتقــد أن ثمــة مــن يخالفنــا 

الــرأي ليقــول إن أبنــاء هــذا الجيــل أفضــل 

مــن ســابقيهم، أو علــى األقــل يقــارن بهــم 

واســتخدامها،  العربيــة  اللغــة  فهــم  فــي 

رســميا وأكاديميــا ومهنيــا.

مناهــج  فشــل  أو  بنجــاح  نقــّر  أن  قبــل   

تدريــس اللغــة العربيــة، إليكــم هــذا املثــال 

ــة  ــاز املرحل ــب اجت ــع : س. ع. طال ــن الواق م

املتوســطة فــي العــام الدراســي الفائــت، 

ــه بحضــور زميلــي مــدرس اللغــة 
ُ

اختبرت

العربيــة فــي أبســط قواعــد وأصــول اللغــة، 

فــكان ال يفــرق بــن الرفــع والنصــب، وال 

يميــز الفتحــة مــن الكســرة فــي الكتابــة وال 

ــول. ــن املفع ــل م الفاع

)زينــب كريــم( تشــكو مــن ضعــف مســتوى 

ابنهــا تلميــذ االبتدائيــة: "بصراحــة ليســت 

ــن  ــة م ــي املدرس ــه ف ــدم ل ــا يق ــة بم ــي ثق ل

دروس اللغــة العربيــة، لــذا أعتمــد حاليــا 

قنــوات  علــى   %80 بنســبة  تعليمــه  فــي 

ــى  ــة الفصح ــدث اللغ ــل تتح ــة للطف موجه

الســليمة والبســيطة، برغــم مــا يعــرض 

خالهــا مــن برامــج قــد تطّبــع الطفــل علــى 

نمــط آخــر غيــر مقبــول، مــن جانبــي علــى 

األقــل، لكــن مــا باليــد حيلــة." قــد نوافقهــا 

ــن  ــعة ب ــرة وواس ــّوة كبي ــك، ألن اله ــي ذل ف

مناهــج املرحلتــن فمناهــج الثانويــة تقفــز 

وجمــل  صعبــة  مفــردات  إلــى  مباشــرة 

معقــدة مــن املعلقــات والشــعر الجاهلــي 

ــات  ــن آي ــة م ــارات صعب ــي، واختي والعباس

ذهــن  فيهــا  يتخبــط  الكريــم  القــرآن 

بعلــم  االســتعانة  عليــه  وتوجــب  الطالــب 

إعرابهــا،  يفهــم  لكــي  مجبــرًا  الداللــة 

ــل  ــدة تمي ــة معق ــون أدبي ــكاد تك ــج ت فاملناه

ــا  ــر منه ــة( ينف ــدة )أحفوري ــة جام ــى لغ إل

الطالــب واألســتاذ.

ــة(،  ــعدي غزال ــده )س ــه يؤك ــا إلي   ماذهبن

التربويــة  بالشــؤون  مختــص  إعامــي 

بقولــه: "املشــكلة فــي اللغــة العربيــة هــي أن 

ــة،  ــه اليومي ــي حيات ــها ف ــب ال يمارس الطال

عربيــة  مفــردات  يســتخدم  ال  أنــه  إذ 

مســتوى  مــن  أفاجــأ  لذلــك  فصحــى، 

ــب  ــطة، فالطال ــة املتوس ــي املرحل أوالدي ف

فــي الثالــث املتوســط ال يفــرق بــن االســم 

ــة،  ــمية والفعلي ــة اإلس ــن الجمل ــل وب والفع

ــة،  ــة العربي ــون اللغ ــة ال يحب ــة الطلب غالبي

التــي  التقليديــة  األســاليب  إلــى  إضافــة 

يتبعهــا املــدرس فــي إيصــال املــادة، وعــدم 

شــرح  فــي  تفاعليــة  أســاليب  اعتمــاد 

يوجــد  ال  أنــه  هــي  والحجــة  القواعــد، 

زمــن كاف، وأن أعــداد الطلبــة كبيــرة 

هــّم  فــإن  لــذا  الواحــد،  الصــف  فــي 

الطالــب هــو الحفــظ ال الفهــم، كمــا أن 

هنــاك أبياتــا شــعرية تحــوي مفــردات 

صعبــة لــم تعــد مســتخدمة فــي يومنــا 

ــذا."                                       ه

اللغــة  مدرســة  الزبيــدي(،  )شــيماء 

للفنــون،  بغــداد  مدرســة  فــي  العربيــة 

قواعــد  "منهــاج  فتقــول:  الــرأي  تخالفــه 

جــدًا  صعــب  املتوســط  للثالــث  اللغــة 

ويحــوي مواضيــع مثــل امليــزان الصرفــي 

وأبــواب األفعــال الثاثيــة وغيرهــا، وهــذه 

فــوق مســتوى ذهنيــة الطالــب فــي هــذه 

لطيفــة  فقصائــده  األدب  أمــا  املرحلــة، 

الحفــظ."  وســهلة  ومقبولــة 

   أمــا )د. محمــد الواضــح(، أســتاذ اللغــة 

بمــا  نظــره  وجهــة  فيلخــص  العربيــة، 

ــق  ــي طرائ ــر ف ــادة النظ ــي إع ــي: "ينبغ يأت

والثانــوي  االبتدائــي  األساســي  التعليــم 

اللغــة  حضــور  يعــزز  بمــا  واإلعــدادي، 

ومحادثــٍة  وتعبيــٍر  علــٍم   
َ

كلغــة العربيــة 

عــن طريــق اهتمــام املعلمــن واملدرســن 

األساســية،  اللغويــة  املهــارات  بتطويــر 

كـــمهارات الســماع والحفــظ واإللقــاء وفــن 

الــكام الهــادف واملنضبــط لغويــا، فاللغــة 

 مــن إتقانها 
َّ

مجموعــة مهــارات أدائيــة البــد

تكــون مجــرد قواعــد  أن  قبــل  وهضمهــا 

وضوابــط إمائيــة ونحويــة، وهــذه التنميــة 

اللغويــة تحتــاج إلــى إعــادة النظــر باملناهج 

ــة  ــة االبتدائي ــد الدراس ــى صعي ــة عل اللغوي

علــى  والتركيــز  واإلعداديــة،  واملتوســطة 

للثقافــة  الصانعــة  التأسيســية  املناهــج 

باملناهــج  قياســا  متــوازن  بنحــو  اللغويــة 

التنظيريــة. وقــد آن األوان  أو  القواعديــة 

للدراســات الجامعيــة األكاديميــة أن تغــادر 

املناهــج اللغويــة ذات 

ــن  ــرح اب ــة كش ــة القديم ــاليب التراثي األس

ــج  ــاد مناه ــة، واعتم ــروح األلفي ــل وش عقي

ــذي  ــة ال ــي للغ ــب الوظيف ــى الجان ــز عل ترك

تأليــف  علــى  قادريــن  املتعلمــن  يجعــل 

ومعرفــة  ســليم  بنحــو  الجمــل  بنــاء  أو 

أصــول العربيــة بــا خافــات واجتهــادات 

اللغويــن، واالهتمــام الجامعــي بصناعــة 

معلمــن او مدرســن يجمعــون بــن طرائــق 

املعــارف  وإتقــان  الحديثــة  التدريــس 

اللغويــة."

  يبــدو أن األمــر ال يثيــر اهتمــام املســؤولن 

وتحديــدًا  العربيــة،  اللغــة  مناهــج  عــن 

ــع  ــر م ــد كبي ــد جه ــة، فبع ــي وزارة التربي ف

الناطــق اإلعامــي ومديــر اإلعــام فيهــا، 

بمعلومــة  ولــو  بــاإلدالء  أحــد  يقتنــع  لــم 

عــن مــدى التصاقهــم وإعجابهــم بهــذه 

بهــا 
ّ
املناهــج التــي تحــوي لغــة متحجــرة، يقل

 
ّ

لعــل ويســارًا،  يمينــا  والطالــب  املــدرس 

دهاليــز الدمــاغ تهضمهــا، لكنهــا تبقــى 

ــؤول  ــود املس ــدة كصم ــدًا وصام ــة ج عصي

بصراحــة  املناقشــة.  عــن  امتناعــه  فــي 

أهميــة  بقــدر  هنــا  املســؤول  رأي  يهــم  ال 

املامــس  املجتمــع  آراء  علــى  االطــاع 

ــتراتيجيته  ــي س ــي يبن ــرة، لك ــذه الظاه له

التربويــة والتعليميــة علــى حلــول تعمــل على 

ــون   لتك
ً
ــتقبا ــب مس ــة الطال ــر معرف تطوي

لغتــه أداة بنــاء وليســت حجــارة يتعثــر بهــا 

وينفــر منهــا.

املناهــج  إلــى مســؤولي     ختامــا رســالة 

ــود  ــدة تع ــظ قصي ــدة حف ــا فائ ــة: "م العربي

علــى  قــدرة  لــدّي  وليســت  قــرون،  الــى 

فاللغــة  صحيحــة؟  جملــة  تكويــن 

لتصحيــح  قوانــن  هــي  بنحوهــا 

متجمــدًا،  حفظــا  وليســت  اللســان 

وهــي ســليقة تخلقهــا قواعــد اللغــة فــي 

املمارســة الصحيحــة لفهــم وتحليــل ما 

ُيكتــب. ولتبرئــة ذمتــي فأنــا مــن عشــاق 

الجميــل،  ونحوهــا  الفصحــى  اللغــة 

 
ً
ــا ــر جي ــي أن أجب ــمح لنفس ــي ال أس لكن

بعــدي أن يعشــقها مثلــي." 

إياد السعيد 
تصوير: علي الغرباوي

لغة أحفورية .. وهّوة واسعة بين مرحلتين 
مناهج اللغة العربية في المدارس 

  ُيعاب على المسؤولين الرسميين، 
واألكاديميين المتخصصين، 
ومذيعي األخبار، ومقدمي البرامج 
في وسائل اإلعالم، ضعف لغتهم 

ووقوعهم في أخطاء مخجلة أحيانًا، سواء من 
حيث القواعد أو الصرف، أو حتى تشكيل أواخر 
الكلمات بأبسط صيغها. 
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ــح  ــه الدّحي ــذي أقام ــاء ال ــر اللق وحض

فــي إحــدى قاعــات املعــرض الضخمــة 

مــن  اآلالف  للنــدوات،  واملخصصــة 

لرؤيــة  املتحمــس  العراقــي  الشــباب 

اليوتيوبــر املصــري، املعــروف بمحتــواه 

ــت  ــي، وكان ــي واملعلومات ــي العلم الرقم

هــذه هــي املــرة األولــى للقــاء الغنــدور 

 
ً
بالجمهــور العراقــي، الــذي كان حافــا

باملــودة واملحبــة، واملعلومــات الهائلــة 

ــاعة. ــن س ــر م ــدار أكث ــى م عل

بالدّحيــح،  الخاصــة  للنــدوة  قــدم 

الــذي  الخفاجــي،  عمــاد  اإلعامــي 

ــري،  ــر املص ــون لليوتيوب ــرك املايكرف ت

مــن أجــل الحديــث عــن الدّحيــح واســم 

برنامجــه، وســبب اختياره هذا االســم. 

بكــم   
ً
مذهــوال الغنــدور  أحمــد  وكان 

الحضــور، مؤكــدًا فــي بدايــة حديثــه أن 

الوقــوف أمــام عــدد هائــل مــن النــاس، 

ــدر   ق
ً
ــاوال ــرًا، ومح ــر متوت ــل اآلخ يجع

التــوازن.  علــى  الحفــاظ  اإلمــكان 

الكتــب  أنــه ســيتحدث عــن  وأوضــح 

ــداد  ــي إع ــخصيا، ف ــه ش ــا علي وتأثيره

وتقديــم برنامجــه، نظــرًا لكونــه ضيفــا 

ــاب. ــرض كت ــي مع ف

كيف تسهم الكتب بصقل الروح

أمــام  حديثــه  فــي  الغنــدور،  وبــّن 

أســهمت  التــي  الكتــب  أن  جمهــوره، 

أفــكاره  تشــكيل  وإعــادة  بتكويــن 

ــدأ  ــي ب ــي الت ــل، ه ــاة والعم ــول الحي ح

بقراءتهــا منــذ كان طالبــا مراهقــا، 

كانــت  أحبهــا  التــي  الكتــب  أول  وأن 

عميــق  بحــث  رحلــة  فــي  تغــوص 

بالنفــس البشــرية مــع العمــل، وعــن 

ــه  ــتثمار أموال ــى اس ــان عل ــدرة اإلنس ق

مــن أجــل راحتــه الشــخصية، وذكــر 

أن الكتــاب الثانــي الــذي اثــر فيــه كان 

ــي أثــرت  ــن الحقائــق الت ــا م يحمــل كّم

يــرى  إذ  الدراســة،  عــن  بعيــدًا  فيــه 

نأخذهــا  التــي  املعلومــات  بعــض  أن 

ــا،  ــف كلي ــية تختل ــج الدراس ــي املناه ف

ــاة  ــة حي ــي طريق ــرًا ف ــر كثي ــد ال تؤث وق

النــاس.

يمنــح  الكتــاب  أن  الغنــدور  ويــرى 

اإللهــام الــى اآلخريــن أكثــر مــن أي 

ــم  ــى الرغ ــاة، عل ــي الحي ــر ف ــيء آخ ش

مــن أن مســتوى القــراءة فــي مصــر، 

ــا كان  ــد كم ــم يع ــال، ل ــبيل املث ــى س عل

فــي الســابق، بســبب دخــول واســتحواذ 

الحيــاة،  املجــاالت األخــرى مضمــار 

واليوتيــوب،  ميديــا،  كالسوشــيال 

الدراســة،  علــى  التركيــز  حتــى  أو 

الطالــب  تجعــل  العــادة-  -فــي  التــي 

مبتعــدًا عــن القــراءة حتــى تخرجــه، 

مهمــا  عنصــرًا  تعطــي  الكتــب  لكــن 

الخيــال. وهــو  لإلنســان، 

صانع املحتوى أيضًا كاتب

كان  إذا  عمــا  للدّحيــح  ســؤال  وفــي 

الفيديــو محفــزًا للقــراءة بشــكل اوســع، 

ــا  ــدور، كم ــل الغن ــذا كان أم ــال ان ه ق

الــى البحــث عــن  أشــار فــي جوابــه 

املصــادر بشــكل مكثــف، وأن حلقــات 

ــاد  ــادر، باالعتم ــا املص ــح غايته الدّحي

 
ً
محــاوال ومقــاالت،  كتــب  علــى 

ال  حلقــات  شــكل  علــى  اختصارهــا 

دقائــق. العشــر  تتعــدى 

بهــا  معتــرف  أخــرى  طريقــة  هنــاك 

للتعبيــر، غيــر الكتابــة، هــي صناعــة 

الكبيــر  اعتمادهــا  رغــم  املحتــوى، 

ــن  ــة م ــن 90 باملئ ــل ع ــبة ال تق ــى نس عل

الكتابــة، أي أن حتــى صانــع املحتــوى 

يحتــاج الــى الكتابــة والقلــم، فحتــى 

صانــع املحتــوى هــو كاتــب، لكنــه ينقــل 

فيديــو  الــى  كتبهــا  التــي  معلوماتــه 

مرئــي لضمــان مشــاهدته مــن قبــل 

أكبــر عــدد ممكــن حتــى للنــاس التــي ال 

تفضــل القــراءة.

دقة املعلومة واملصادر الثابتة

واألســئلة  بالعلــوم،  الغنــدور  ويهتــم 

ــكان  ــوم والزم ــت العل ــه كان ــزة ل املحف

والنجــوم والكــون، فلكــي تجعــل النــاس 

إثــارة  عليــك  فــإن  بالعلــوم،  مهتمــة 

ــح  ــاول الدّحي ــذي يح ــذا ال ــم. ه خياله

ــدم  ــة وع ــع الدق ــح، م ــا يوض ــه، كم فعل

وعلــى  املعلومــة،  بطــرح  االســتعجال 

أن تكــون ممتعــة. وعلــى الرغــم مــن 

ــام  ــردي أي ــد ف ــه بجه ــدأ فيديوات ــه ب أن

دراســته فــي الجامعــة، لكــن بعــد أن 

ــة،  ــة معلوماتي ــح مؤسس ــح الدّحي أصب

يحــرر  محــرر  وجــود  يؤكــد  فإنــه 

أو  ثاثــة  مــع  واملصــادر،  املعلومــات 

للبحــث عــن  أربعــة أشــخاص فقــط 

املعلومــة وصحتهــا. دقــة 

ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــح عل ــد الدّحي اعتم

علــى  صفحتــه  فــي  متابعيــه  أســئلة 

اليوتيــوب، حلقــات كاملــة مبنيــة علــى 

خاصــة  حلقــة  ومنهــا  اقتراحاتهــم، 

املعلومــات  لتفنيــد  كورونــا،  بوبــاء 

فيــروس  حــول  والشــائكة  املغلوطــة 

ــول  ــة ح ــم حلق ــه يقي ــا جعل ــا، م كورون

ــه  ــم واقتحام ــه العال ــروس ودخول الفي

األرض.

الفيزياء هي املحفز األول للدّحيح

ولــع الدّحيــح بالفيزيــاء وعلــوم الحيــاة 

جعلــه يبحــث أكثــر، ويكتشــف أكثــر، 

يكتشــف  مــرة  كل  فــي  أنــه  مؤكــدًا 

خالهــا معلومــة، يفكــر بإرســالها الــى 

ــا  ــاس، كم ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع أكب

أن أولــى حلقاتــه كانــت بعــد صــدور 

ــم "Interstellar "، وكــم كان النــاس  فيل

ــة  ــاء املرتبط ــم الفيزي ــى فه ــة ال بحاج

ــي  ــا ف ــد أحيان ــه يعتم ــا أن ــم. كم بالفيل

فيديواتــه علــى إضافــة "الســكيجات" 

ــن  ــا م ــف نوع ــل لتضي ــاهد التمثي ومش

الصعبــة  املعلومــة  ولتجعــل  الترفيــه، 

علــى  مشــددًا  وليونــة،  مرونــة  أكثــر 

ــة  ــوى لغاي ــع محت ــون صان ــرة أن تك فك

مؤمــن بهــا وتفضــل أن ترويهــا للنــاس، 

ال أن تكــون صانــع محتــوى مــن أجــل 

الشــهرة.

الدّحيــح  شــكر  حديثــه،  ختــام  فــي 

جمهــوره، وطلــب منهــم رؤيــة الحلقــات 

واالشــتراك فــي قناتــه علــى يوتيــوب

الفيزياء.. املحفز األول للدّحيح.

آية منصور

الدّحيح.. 
في معرض بغداد للكتاب 

التقى اليوتيوبر وصانع 
المحتوى المصري أحمد 

الغندور، المعروف عند 
جمهوره من الشباب باسم 

)الدّحيح(، بمتابعيه ومحبيه من 
العراق في معرض العراق الدولي 
للكتاب والمقام في بغداد، وأكد 

الدّحيح الذي ُذهل لحجم االستقبال 
الذي حظي به، بأنه وللمرة األولى، 

يلقى احتفاًء هائاًل كهذا.

الفيزياء هي المحفز األول له
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حياتهــم  يمارســون  الجميــع  أن  إذ 

مــن  تدخــل  دون  بحريــة  وطقوســهم 

الســلطات أو الجهــات األخــرى، وربمــا 

هــذه  لحمايــة  فقــط  الدولــة  تتدخــل 

الشــعائر وضمــان ممارســتها بحريــة.

كنيسة أم األحزان

خــال زيارتنــا كنيســة )أم األحــزان( 

عــام  تأسســت  التــي  الشــورجة،  فــي 

1883 مياديــة، الحظنــا أعــدادًا مــن 

النســاء والرجــال واألطفــال يتجولــون 

يكــن  لــم  الوقــت  أن  رغــم  داخلهــا، 

للصــاة. مخصصــا 

ــادم  ــي(، خ ــام كروم ــد بهن ــيد )خال الس

لـــ "مجلــة الشــبكة" إن  الكنيســة، قــال 

بغــداد  مركــز  فــي  الواقعــة  "الكنيســة 

يقصدهــا الــزوار مــن جميــع األديــان 

ليطلعــوا علــى التماثيــل فيهــا، وليوقــدوا 

الصــور،  بعــض  ويلتقطــوا  الشــموع 

وهــذا األمــر يعكــس انســجام املجتمــع 

فــي  أبنائــه  لخصوصيــة  واحترامــه 

الدينيــة."  توجهاتهــم 

أذكــر  أن  الفخــر  "ملــن  أنــه  وأضــاف 

العنــف  ســنوات  وخــال  الكنيســة،  أن 

مــن  حمايتهــا  جــرت  الطائفــي، 

فــي  والعمــال  املحــال  أصحــاب  قبــل 

الشــورجة، وهــم مــن مختلــف الطوائــف 

ــيحين  ــى املس ــة ال ــامية، باإلضاف اإلس

يــدل  مــا  األخــرى،  األديــان  ومعتنقــي 

وال  متــآٍخ،  العراقــي  املجتمــع  أن  علــى 

نظــرة  الدينــي  االنتمــاء  الــى  ينظــر 

"االحتفــال  أن  إلــى  مشــيرًا  عــداء." 

الســنة  ورأس  املســيح  مولــد  بأعيــاد 

املياديــة ال يقتصــر علــى أتبــاع الكنيســة 

العراقيــن  وإنمــا يشــارك فيــه جميــع 

انتماءاتهــم." مختلــف  ومــن 

"أنــا  بالقــول:  كرومــي  األب  وتابــع 

محلــة  فــي  ولــدت  بغــدادي  عراقــي 

الدهانــة فــي رصافــة بغــداد، وهــي مــن 

حيــث  القديمــة،  البغداديــة  األحيــاء 

ــل  ــة قب ــذه املنطق ــي ه ــدادي ف ــكن أج س

انــه  مؤكــدًا  قــرون."  ثاثــة  مــن  أكثــر 

املــدارس  فــي  ودراســته  صغــره  فــي 

االبتدائيــة واملتوســطة "لــم يتعــرض الــى 

التنمــر أو االضطهــاد باعتبــاره مســيحيا 

املســلمن." محيــط  فــي 

"لديــه أصدقــاء مســلمن  أن  وأضــاف 

فهــم  وطيــدة،  عاقــة  بهــم  تربطــه 

واألعيــاد  االحتفــاالت  فــي  يشــاركونه 

فــي  يشــاركهم  كمــا  املســيحية، 

واالجتماعيــة."  الدينيــة  مناســباتهم 

العراق يجمعنا

تســكن  التــي  أدور(،  )مريــم  الســيدة 

فــي بغــداد الجديــدة، تؤكــد أن فرحتهــا 

ــل دون  ــن تكتم ــد ل ــاد املجي ــاد املي بأعي

فــي  وجاراتهــا  صديقاتهــا  مشــاركة 

أحــد  فــي  يجتمعــن  حيــث  املنطقــة، 

بيــوت املحلــة لاحتفــال وتوزيــع الحلــوى 

مؤكــدة  الشــموع،  وإطفــاء  واملرطبــات 

أنهــا تشــارك جاراتهــا فــي االحتفــال 

بمناســبتي عيــدي األضحــى والفطــر، 

االجتماعيــة  املناســبات  وكذلــك 

أيضــا. واملحزنــة  املفرحــة  األخــرى، 

ــا  ــون فيم ــن متآخ ــت أن "العراقي وأضاف

بينهــم بحيــث أنهــم انتصــروا علــى الفنت 

التــي حاولــت التفريــق بينهــم، فنحــن 

الوطــن  حــب  يجمعنــا  العــراق،  أوالد 

والعمــل مــن أجــل تقدمــه والتضحيــة 

لتحقيــق أمنــه وحمايــة حــدوده."

)حمــه  الســيد  أشــار  جهتــه،  مــن 

فــي  محــل  صاحــب  راونــدوزي(، 

وطــن  "العــراق  أن  إلــى  الكــرخ، 

ــرد  ــرب والك ــن الع ــددة م ــات متع لقومي

واإليزيديــن،  والتركمــان  واآلثوريــن 

ــع  ــا م ــة بعضه ــات متعايش ــذه القومي وه

ــذا فنحــن  ــنن، ل ــات الس ــذ مئ ــض من بع

نحــب  ألننــا  مميــز  شــعب  العراقيــن 

بعضنــا بعضــا ونشــارك اآلخريــن فــي 

التاريــخ  أن  إذ  وأتراحهــم،  أفراحهــم 

العراقيــن  يجمعــان  اللذيــن  واألرض 

إخــوة  واحــدة،  عائلــة  جعاهــم 

ــل  ــر أله ــم الخي ــم تقدي ــوات، هدفه وأخ

عنــه."  والدفــاع  البلــد 

النشامى

شــاهدها  حادثــة  راونــدوزي  ويذكــر 

فــي إحــدى العواصــم األوربيــة، حيــث 

اعتــداء  إلــى  عراقــي  شــاب  تعــرض 

ــخاص  ــل أش ــن قب ــوارع م ــد الش ــي أح ف

فصــاح  البلــد،  ذلــك  فــي  محتالــن 

النشــامى(،  )وينهــم  صوتــه  بأعلــى 

فمــا كان مــن العراقيــن الذيــن يعملــون 

واآلخريــن  الشــارع  ذلــك  محــال  فــي 

لينقــذوا  النــداء،  يلبــوا  أن  إال  املاريــن 

ــن  ــن الذي ــن املحتال ــي م ــم العراق أخاه

ــن  ــطا م ــوا قس ــد أن نال ــن بع ــوا هارب ول

باأليــدي. الضــرب 

تاريخ مشترك

األســتاذ )ســامي جليــل(، مــدرس مــادة 

ــراق  ــكان الع ــى أن "س ــار إل ــخ، أش التاري

وقوميــات  أعــراق  مــن  باألصــل  هــم 

الرافديــن  بــاد  شــهدت  إذ  متعــددة، 

الجزيــرة  مــن  كثيــرة  أقــوام  توافــد 

ــام  ــال والش ــق الجب ــن مناط ــة وم العربي

قدمــوا  الوافــدون  وهــؤالء  وإفريقيــا، 

إمــا لتوفــر امليــاه فــي املنطقــة وخصوبــة 

أرضهــا، أو أنهــم كانــوا غــزاة محتلــن، 

ومــن ثــم مســتوطنن، فتطبعــوا بعــادات 

وعبــر  الســائدة،  املجتمــع  وأخــاق 

مئــات الســنن باتــت للعراقيــن صفــات 

ــم  ــا نعل ــة. وكم ــادات متقارب ــاق وع وأخ

فــإن التتار-املغــول-  أســقطوا الخافــة 

 1258 عــام  بغــداد  فــي  العباســية 

كثيــرًا  أن  إال  مياديــة، 

ــراق  ــتوطنوا الع ــم اس منه

مســلمن  وأصبحــوا 

بعــادات  وتطبعــوا 

وتقاليــد أهــل العــراق، 

ــنن  ــرات الس ــد عش وبع

املجتمــع  فــي  انصهــروا 

عراقيــن." وأصبحــوا 

محنة الغربة

)عمــاد  الشــاب 

الطائــي - 28 ســنة( 

فــي  تخــرج 

معــة  لجا ا

جــر  ها و

لــى  إ

الواليــات املتحــدة األميركيــة، وحصــل 

إال  األميركيــة،  الجنســية  علــى  هنــاك 

أنــه، وعلــى الرغــم مــن أشــغاله الكثيرة، 

ســنة  بــن  بغــداد  إلــى  يعــود  فإنــه 

وأخــرى، وأحيانــا -وعنــد توفــر األمــوال- 

يــزور أهلــة مرتــن فــي الســنة. يقــول 

عمــاد إن "الغربــة والبعــد عــن األهــل 

كبيــرة،  محنــة  واألصدقــاء  واملدينــة 

ألن  يتحملونهــا  ال  العراقيــن  وغالبيــة 

فــي العــراق ميــزات جميلــة تختلــف عــن 

بقيــة البلــدان، إذ ال يوجــد مثــل دجلــة 

فــي أي مــكان بالعالــم، وال مثــل هــواء 

بغــداد، وال مثــل طيبــة أهــل العــراق، وكل 

الصفــات الجميلــة التــي خــص اللــه بهــا 

وحــده." العــراق 

أضــاف عمــاد أنــه "يفضــل أن يقضــي 

عطلــة رأس الســنة املياديــة فــي بغــداد 

مع األهــل واألصدقاء، حيــث االحتفاالت 

فــي مناطــق الكــرادة وشــارع أبــي نــّواس 

فــي  فاالحتفــال  الراقيــة،  والفنــادق 

بغــداد لــه نكهتــه الخاصــة، حــن يلتقــي 

تحمــل  صافيــة  بيــض  بقلــوب  النــاس 

الفــرح والحــب وتتطلــع الــى التقــدم نحــو 

األفضــل، وبذلــك تكــون األمنيــات طيبــة 

ــع." ــا الجمي ــارك فيه يتش

مالذ األمين

احتفاالت أعياد الميالد.. 
تجمع العراقيين

في طقوس تؤكد على التعايش السلمي

يمتاز المجتمع 
العراقي بتنوع 
قومياته ومعتقداتهم 
الدينية، فعلى الرغم 

من أن الغالب فيهم هم العرب 
المسلمون، إال أن هناك نسبًا 
أخرى من القوميات الكردية 
والتركمانية والفارسية واألذرية 
وغيرها.. باإلضافة الى تنوع 
األديان، حيث نجد الى جانب 
الدين اإلسالمي بطوائفه 
المتعددة، هناك أيضًا الدين 
المسيحي بطوائفه، وغيرهما 
من الصابئة واألديان األخرى،

مالذ األمين

يمتاز المجتمع 
العراقي بتنوع 
قومياته ومعتقداتهم 
الدينية، فعلى الرغم 

من أن الغالب فيهم هم العرب 
المسلمون، إال أن هناك نسبًا 
أخرى من القوميات الكردية 
والتركمانية والفارسية واألذرية 
وغيرها.. باإلضافة الى تنوع 
األديان، حيث نجد الى جانب 
الدين اإلسالمي بطوائفه 
المتعددة، هناك أيضًا الدين 
المسيحي بطوائفه، وغيرهما 
من الصابئة واألديان األخرى،
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عنــوان  هــي  الحســن  مدينــة  وألن 

كمــا  أممــي،  الحســن  ألن  اإلنســانية، 

يقــول ســعيد العــذاري، إذ أن 17 مســيحيا 

ــن،  ــدي الحس ــن ي ــهدوا ب ــوا واستش قاتل

حــن وقفــوا أمامــه فــي الصــاة يحمونــه 

مــن ســهام أنصــار الشــرك، لــذا نجــد أن 

كربــاء تعمــل اآلن علــى إعــادة تأهيــل 

الكنيســة.

)ع(  املســيح  الســيد  ميــاد  أعيــاد  إن 

ــون  ــا الكربائي ــل فيه ــبة يحتف ــي مناس ه

أيضــا.. فاملحــال التجاريــة تهيــأت بشــكل 

ــا  ــتراحة فيه ــن االس ــت أماك ــر وتزين مبك

ــا  ــة، بم ــوالت التجاري ــاب وامل ــدن األلع وم

املناســبة  بهــذه  األهالــي  بفــرح  يســهم 

التــي تمنــح الوحــدة الوطنيــة والدينيــة 

أملهــا اإلنســاني الوحــدوي الوطنــي.

فرح وتآٍخ

يقــول )لــؤي قاســم(، صاحــب مكتبــة 

ننتظــر  "إننــا  األعيــاد:  ومســتلزمات 

ورأس  امليــاد  أعيــاد  الصبــر  بفــارغ 

الســنة املياديــة لســببن، أولهمــا يتعلــق 

وجــوه  علــى  املرســومة  الفرحــة  بتلــك 

النــاس وهــم يســتقبلون العــام الجديــد 

ــعادة  ــر وس ــام خي ــون ع ــل أن يك ــى أم عل

العجــاف  الســنوات  تلــك  بهمــا  نــودع 

اآلخــر  والســبب  البلــد.  بهــا  مــر  التــي 

ــب  ــزداد الطل ــادي، إذ ي ــبب اقتص ــو س ه

علــى الهدايــا املتعلقــة بأعيــاد امليــاد، 

التــي هــي مــن اختصاصنــا." وأضــاف 

ــام  ــه "فــي كل عــام، فــي مثــل هــذه األي أن

يــزداد الطلــب علــى أشــجار عيــد امليــاد 

بابــا  ومابــس  بهــا  املتعلقــة  والزينــة 

كمــا  األطفــال،  مــن  والســيما  نوئيــل، 

يجــري اقتنــاء الهدايــا املختلفــة كالعطــور 

الجميلــة."  التحفيــات  وبقيــة  والزهــور 

وتمنــى قاســم مــن اللــه العلــي القديــر 

أن ينعــم علــى بادنــا باألمــن واألمــان 

واملحبــة والســام، وعلــى شــعبنا بالرقــي 

واالزدهــار، وأن نغــادر الحــزن إلــى األبــد. 

نشــأتها  منــذ  كربــاء  أن  إلــى  مشــيرًا 

كانــت مدينــة تتــواءم مــع روح العصــر، 

والســام  للمحبــة  حقيقيــا  وانعكاســا 

والتعايــش الســلمي، وكأنهــا تحمــل شــعار 

األرض  وعلــى  العلــى  فــي  للــه  "املجــد 

الســام."

الكنيسة واإليمان

أيضــا  فإنهــا  اإلنســانية  أرض  وألنهــا 

أرض الديانــات.. إذ يقــول الباحــث فــي 

إن  ياســر(  )حســن  اآلثــاري  الشــأن 

"العمــق التاريخــي للعــراق بصــورة عامــة، 

وكربــاء بصــورة خاصــة، يعطــي هــذه 

ــا أن  ــرى، كم ــا الكب ــاالت مركزيته االحتف

وجــود الكنيســة علــى أرض كربــاء يعطي 

هــذا الدليــل الــذي ال يمكــن نكرانــه مهمــا 

حــاول البعــض، فالوحــدة بــن املســيحية 

واإلســام قائمــة، ألن اإليمــان الحقيقــي 

ــإن  ــذا ف ــا.. ل ــورة بهم ــل الص ــو أن تكتم ه

وجــود الكنيســة فــي كربــاء هــو دليــل 

ــك." ــى ذل ــر عل آخ

 تقــع الكنيســة وســط الصحــراء الغربيــة 

إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة كربــاء 

ــد 7  ــى بع ــم وعل ــي 65 كل ــة بحوال املقدس

كلــم إلــى الشــمالي الشــرقي مــن حصــن 

وإلــى  الشــهير،  التاريخــي  األخيضــر 

الجنــوب مــن مدينــة عــن التمــر بمســافة 

15 كلــم. وهــي واحــدة مــن أقــدم الكنائس 

املوجــودة فــي العــراق والشــرق األوســط. 

ويذكــر ياســر أن "هــذه املنطقــة كانــت 

الكنائــس،  مــن  العديــد  علــى  تحتــوي 

لكــن واحــدة منهــا فقــط ظهــرت علــى 

"املنطقــة تضــم  أن  الســطح." موضحــا 

معبــدًا ومذبحــا رئيســا ودورًا للرهبــان 

مـــن  كبيــرًا  وعـــددًا  الديــن  ورجــال 

دارًا  أو  مـدرســـة  وكـذلـــك  املســاكن، 

لتعليــم الطلبــة فــي ذلـــك الزمــن، كمــا أن 

فيهــا الكثـــير مـــن املعالم األثريــة األخرى 

تحــت  دارســة  وهـــي  املكتشــفة،  غيــر 

ــب."  ــة وتنقي ــى دراس ــة إل ــراب وبحاج الت

وأفــاد أنــه بعــد عــام 2003 "كانــت هنــاك 

زيــارات لوفــود مســيحية مــن مختلــف 

أنحــاء العالــم للحــج إلــى هــذه املنطقــة، 

والســيما بعــد زيــارة بابــا الفاتيــكان إلــى 

مدينــة أور التاريخيــة، إذ زادت أعــداد 

الزائريــن." وتوقــع ياســر أن تــزداد أعداد 

أعيــاد  خــال  الكنيســة  إلــى  الحجيــج 

امليــاد.

التمــر  عــن  قضــاء  قائممقــام  يقــول 

"عــددًا  إن  املشــهداني(  فضــال  )رائــد 

مــن وفــود الـطائـــفة املســـيحية، وتحديدًا 

ــة، زار  ــس الكلداني ــة ماركوكي ــن كنيس مـ

املواقــع األثريــة قبــل ســنوات، وقــد ضــم 

الوفــد حينهــا األب )مســير بهنــام( كبيــر 

ــة  ــس الكلداني ــة ماركوكي ــة كنيس قساوس

فــي نينــوى، واألب منصــور املخوصــي، 

جمهوريــة  مـــن  خميــس  هـــاني  واألب 

مصــر العربيــة." وأشــار إلــى أنــه "فــي 

ســتكون  الســنة  رأس  أعيــاد  مناســبة 

املنطقــة مهيــأة الســتقبال اإلخــوة مــن 

أيضــا،  املســيحين  وغيــر  املســيحين 

ــع  ــماوية." وتوق ــات الس ــاء الديان ــا أبن ألنن

أن تكــون هنــاك زيــارة لوفــود جديــدة، 

الضيافــة  توفيــر  علــى  نعــل  "وســوف 

شــأنه  مــن  مــا  كل  وتســهيل  والحمايــة 

إنجــاح الزيــارة." وذكــر املشــهداني "أننــا، 

كحكومــة محليــة وإدارة للقضــاء، جــادون 

فــي أن نكــون متحديــن ونحتفــل مــع إخــوة 

لنــا فــي الوطــن، مثلمــا يحتفلــون معنــا في 

ــاء  ــر أن "كرب ــة." وذك ــباتنا املختلف مناس

ــي  ــا يعن ــا، م ــا وأديانه ــزة بحضارته ممي

أنهــا مدينــة للمحبــة والســام والتآخــي."

أقدم كنيسة 
في الشرق األوسط  ) ُأقيصر ( كربالء.. 

لؤي قاسم

رائد المشهداني

حسين ياسر

علي لفتة سعيد
تصوير: حسين طالب

لم تكن كربالء إاّل أرض اإلنسانية منذ أن وجدت على الخارطة الكونية" 
وألنها أرض للسالم، لذا كانت المسيحية واحدة من مرتكزاتها التي 
أنارت دروب اإلنسانية، التي نمت على أرض كربالء، وما كنيسة 
األقيصر إاّل برهان على القول، فهي الكنيسة التي شيدت قبل أكثر 

من 1700 عام، أي قبل ظهور اإلسالم، بل إن االحتفاالت برأس السنة الميالدية 
كانت تقام على هذه األرض المباركة.. وها هي كربالء تفتح ذراعيها الستقبال 
الوفود من كل الديانات السماوية واألفكار والملل والمذاهب.

كربالء أرض الديانات.. 
مستعدة الستقبال الوفود الدينية 
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اال  الجديــد  العــام  جمــال  يكتمــل  ال 

بوجــود األصدقــاء، وأجمــل األمنيــات 

لهــذا العــام مــع مجموعــة مــن املهنئــن 

مــن العــراق والوطــن العربــي، حيــث 

محافظــات  وباقــي  بغــداد  تزينــت 

الزينــة  بأشــجار  الحبيــب  العــراق 

والنشــرات الضوئيــة، وامتــألت محــال 

ــاد  ــجار أعي ــور بأش ــا والزه ــع الهداي بي

نوئيــل  بابــا  ودمــى  امللونــة  امليــاد 

ــة  ــن فرح ــر ع ــة، لتعب ــا املختلف والهداي

جديــد  عــام  باســتقبال  املواطنــن 

يمســح أحزانهــم مــع دعــوات بــأن يعــم 

وأن  العــراق،  ربــوع  والســام  األمــن 

والســكينة. بالطمأنينــة  ينعمــوا 

 شهادة الدكتوراه

العالــم أجمــع يســتعد الســتقبال العــام 

الجديــد 2023، وكل فــرد فــي العالــم 

لديــه أمنيــات كثيــرة. وكان لـــ "مجلــة 

مــن  مجموعــة  مــع  حديــث  الشــبكة" 

والوطــن  العــراق  مــن  األشــخاص 

ــام  ــول الع ــم بحل ــول أمنياته ــي ح العرب

الجديــد. 

العــراق(،  كربــاء  مــن   - )ســارة   

العــام  فــي  "أمنياتــي  قائلــة:  تحدثــت 

الجديــد علــى املســتوى الشــخصي أن 

فــي  الدكتــوراه  أحصــل علــى شــهادة 

ــى  اختصاصــي، وأن أصبــح موظفــة عل

مــاك الدولــة. وعلــى املســتوى العــام 

خيــر  بألــف  عائلتــي  أرى  أن  أتمنــى 

دائمــة."  وســعادة 

األمن والسالم

الجديــد  العــام  فــي  "أتمنــى  تضيــف: 

أن يعــم األمــن واألمــان علــى عراقنــا 

بخيــر  النــاس  يعيــش  وأن  الحبيــب 

أرى احفــادي وأوالدي  أن  أتمنــى  كمــا 

دائمــا."  بخيــر  وعائلتــي 

فيمــا تتمنــى املواطنــة )عــذراء- مــن 

النجــف األشــرف( فــي العــام الجديــد 

أن تحظــى بتعيــن حكومــي فــي أحــد 

املستشــفيات كونهــا تخرجــت فــي كليــة 

العــراق  أرى  أن  "وأتمنــى  الصيدلــة، 

الســام علــى  يعــم  بخيــر دائمــا وأن 

الحبيــب."  عراقنــا 

امــا )نــور - مــن أربيــل( فتتمنــى فــي 

العــام الجديــد أن تحقــق الكثيــر مــن 

األمانــي. تحدثــت إلــى "مجلــة الشــبكة" 

قائلــة: "أتمنــى فــي العــام الجديــد أن 

تتحقــق أمنياتــي، وهــي أن أرى أوالدي 

فــي  اللــه  يطيــل  وأن  وســعادة  بخيــر 

عمــري ألرى تخرجهــم وزواجهــم وأن 

يعيشــوا بســعادة وخيــر."

أمنيــة  وهــي  )ســمير(،  أمنيــة  أمــا 

الفقــراء  مــن  العراقيــن  غالبيــة 

يكــون  "أن  فهــي  الدخــل،  ومحــدودي 

ــق  ــعى لتحقي ــو يس ــك، وه ــت مل ــه بي لدي

بخيــر  وعائلتــه  يعيــش  وأن  حلمــه 

ــل  ــن أجم ــراق م ــون الع ــة، وأن يك وصح

البلــدان، إذ أن مــن حــق كل فــرد فــي 

بخيراتــه."  ينعــم  أن  العــراق 

مدن رياضية 

مــن   - )إبراهيــم  يتمنــى  فيمــا 

الديوانيــة( أن "يكــون للعــراق صــدى 

ألن  الرياضــي،  الصعيــد  علــى  واســع 

املجتمــع  شــرائح  توحــد  الرياضــة 

ــدن  ــا م ــون لدين ــة، وأن تك ــي كاف العراق

أمــا  البطــوالت,  الســتقبال  رياضيــة 

علــى الصعيــد الشــخصي فأتمنــى أن 

ــفاء  ــي، والش ــا وعائلت ــام أن ــش بس نعي

املريــض."  ألخــي  العاجــل 

باريس العرب

امــا األمنيــات فــي العــام الجديــد علــى 

ــي -  ــإن )عل ــا، ف ــي أيض ــتوى العرب املس

مــن لبنــان( يتمنــى فــي العــام الجديــد 

ــب،  ــان الحبي ــي لبن ــام ف ــم الس "أن يع

العــرب  باريــس  بيــروت  تعــود  وأن 

مثلمــا كانــت وأن يعيــش الشــعب بخيــر، 

وأتمنــى لعائلتــي وأوالدي دوام الخيــر 

والعمــر املديــد، وأن يرزقنــي اللــه تعالى 

ــي."  ــق أهداف ــة لتحقي ــر والبرك الخي

ــر(  ــن الجزائ ــن - م ــد الرحم ــا )عب أم

ــن  ــر م ــذ أكث ــا من ــي مغترب ــول: "كون فيق

ــون  ــى أن يك ــا، أتمن ــي فرنس ــنة ف 25 س

العــام الجديــد بدايــة خيــر لنــا لتحقيــق 

كل األمنيــات، وأن أرى عائلتــي بخيــر، 

وقــت،  أقــرب  فــي  بهــم  اجتمــع  وأن 

وأمنيتــي أن أصبــح مليونيــرًا."

مــن   - إنعــام  )الســيدة  تحدثــت  كمــا 

ــذا  ــي ه ــرة ف ــي كثي ــطن(: "أحام فلس

العــام، أتمنــى فــي العــام الجديــد أن 

تتحــرر فلســطن، وأن يعــم الســام فــي 

أرضنــا، وأن تتوحــد الشــعوب العربيــة، 

ــي  ــي ف ــق أحام ــا أن أحق ــى أيض وأتمن

األيتــام  قــدرًا كبيــرًا مــن  أن أســاعد 

مشــروعي  لــدي  يكــون  وأن  والنســاء، 

الخــاص." 

املغــرب( فتتمنــى  - مــن  أمــا )هــدى 

بخيــر،  واألحبــاب  األهــل  يكــون  "أن 

وأن أنجــح فــي عملــي املهنــي وأحقــق 

مــن  خاليــة  ســنة  وتكــون  أمنياتــي، 

والســعادة." بالحــب  مليئــة  األوجــاع 

ويتمنــى )محمــد - مــن ســوريا(  فــي 

الحــرب  تنتهــي  "أن  الجديــد  العــام 

فــي ســوريا وأن نرجــع إليهــا ســاملن 

ســوريا،  فــي  أمــوت  وأن  مطمئنــن، 

وأتمنــى أيضــا أن أرى أهلــي وأحبابــي 

أحــب." مــن  أتــزوج  وأن  بخيــر، 

الحلــم  تحقيــق  فــإن  النهايــة..  وفــي 

ــرًا  ــس أم ــرد لي ــوح للف ــة والطم واألمني

مــن  بــد  فــا  ممكــن،  لكنــه   ،
ً
ســها

مــن  واثقــا  الفــرد  يكــون  وأن  الســعي 

حلمــه. لتحقيــق  نفســه 

ميساء الفيلي
تصوير: علي  الغرباوي

مع كل عام جديد 
تتجدد األمنيات، 
أمنيات تتحقق 
وأخرى مازالت تنتظر 

التحقيق، وحين يحل عام جديد 
نطلب من الله تعالى أن يحقق 
كل ما نتمناه، ومن الجميل أن 
تترجم المشاعر على شكل 
أمنيات.

في كل عام تتجدد األمنيات 

بعضها يتحقق والبعض اآلخر في االنتظار.. 
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ميــاد،  شــجرة  أحمــد(  )نــور  تزيــن 

كانــت قــد اشــترتها من ســوق الشــورجة، 

ــوازم  ــع ل ــر، م ــون أخض ــر ول ــم كبي بحج

منهمكــة  وتبــدو  والهدايــا.  التزيــن 

كثيــرًا بترتيــب أوراق وأغصــان الشــجرة 

الباســتيكية. تقــول نــور إن بغــداد، حتــى 

ــا  ــن عوائله ــم تك ــابقة، ل ــنوات س ــل س قب

تحتفــل باألعيــاد املســيحية، إال مــا نــدر، 

لكــن اليــوم تتوافــد الجيــرة كلهــا إلعــان 

األعيــاد  بهــذه  واحتفالهــا  تضامنهــا 

كمــوروث اجتماعــي جديــد.

إقبال غير مسبوق..

قبــل بضــع ســنوات، كان مــن املمكــن 

مــن  امليــاد،  عيــد  زينــة  مشــاهدة 

وهــي  وغيرهــا،  الكريســماس  أشــجار 

ــاء  ــي أحي ــة ف ــي املحــال التجاري ــاع ف ب
ُ

ت

ــاء  ــل أحي ــط، مث ــيحيون فق ــا املس يقطنه

الكــرادة أو الجادريــة أو املنصــور فــي 

بغــداد، لكــن الوضــع تغيــر اليــوم، إذ 

يمكنــك أن تــرى أشــجار امليــاد وهــي 

تبــاع فــي األســواق الشــعبية واألحيــاء 

ذات الغالبيــة املســلمة، فقــد اصبحــت 

املدينــة متنوعــة أكثــر.

ســوق  فــي  بائــع  ســجاد(،  )محمــد 

"الشــبكة  ملجلــة  يؤكــد  الشــورجة، 

علــى  املواطنــن  إقبــال  أن  العراقيــة" 

شــراء أشــجار امليــاد صــار كبيــرًا جــدًا 

بمــرور الســنوات، ومــن قبــل الجميــع. 

"ســابقا، كانــت هــذه الشــجرات تبقــى 

ومتــى  أيــن  بالحيــرة،  ونشــعر  معنــا، 

ــي  ــاوى الت ــد الفت ــيما بع ــنبيعها، والس س

بضــرورة  املتطرفــن  بعــض  يطلقهــا 

عــدم االحتفــال بأعيــاد غيــر املســلمن، 

لــذا كنــت آخــذ تلــك الشــجيرات الــى 

ــن  ــا، لك ــا به ــون متخم ــذي يك ــي ال منزل

الوضــع تغيــر اليــوم، وصــار املســلمون 

املســيحين،  مــن  للشــراء  طلبــا  أكثــر 

ــي  ــون ف ــة، قليل ــي الحقيق ــم ف ــن ه الذي

بغــداد." ويوضــح محمــد أن أحــد عوامــل 

بالســنة  االحتفــاء  لــوازم  بيــع  ازديــاد 

تأثيــر  هــو  امليــاد،  وأعيــاد  الجديــدة 

ــن  ــاح العراقي ــا، وانفت ــيال ميدي السوش

علــى تعامــل الــدول األخــرى مــع هــذه 

املناســبات.

السوشيال ميديا أم العراقيون؟

لكــن هــذا األمــر لــم يتفــق كثيــرًا مــع رأي 

عبــاس، وهــو بائــع آخــر يجــاور محــل 

محمــد، يقــول عبــاس لـــ "مجلة الشــبكة":

"أعتقــد أن العراقيــن كانــوا منفتحــن 

ســنوات،  منــذ  بعــض  علــى  بعضهــم 

حتــى أن لعائلتــي صــورًا فــي ثمانينيــات 

ميــاد،  شــجرة  مــع  املاضــي  القــرن 

ــل  ــت تعم ــيحية كان ــا املس ــا أن جارتن كم

الكليجــة مــع والدتــي فــي منطقــة بغــداد 

ــام  ــرة ع ــرر الهج ــل أن تق ــدة، قب الجدي

2006 إلــى بــاد الغربــة، لكــن مــا حــدث 

العراقيــن  أبعــدت  الحــروب  أن  هــو 

عــن حقيقــة تآلفهــم وحبهــم لبعضهــم، 

ــط  ــن الرواب ــر م ــم الكثي ــوا أن بينه فنس

املشــتركة، التــي تعــود اليــوم ولــو بشــكل 

نســبي."

أعيــاد  زينــة  شــراء  أن  عبــاس  ويبــن 

امليــاد يــزداد كل ســنة عمــا ســبقتها، 

ــا  ــب معه ــات تجل ــن العائ ــر م وأن الكثي

ــب  ــدون، وحس ــا يري ــار م ــا الختي أطفاله

عــن  يســألون  معظمهــم  فــإن  قولــه 

فيلــم  فــي  شــاهدوها  ميــاد  أشــجار 

.home alone

ليــس  لاحتفــاالت  العراقيــن  "حــب 

بعضهــم  يشــاركون  أنهــم  إذ  بجديــد، 

بالصابئــة  الخاصــة  األعيــاد  بعضــا 

لــم  إذ  كذلــك،  واألكــراد  واإليزيديــة 

تعــد محصــورة بفئــة معينــة، وهــذا أمــر 

رائــع."

ــررت  ــام 2018، ق ــي ع ــه ف ــى أن ــار إل يش

الحكومــة العراقيــة اعتبــار عيــد امليــاد 

األول  كانــون  ديســمبر/   25 املوافــق 

مــن كل عــام عطلــة رســمية بمناســبة 

ــاد  ــيحين باألعي ــوة املس ــاالت اإلخ احتف

األعيــاد  ضمــن  ليصبــح  املجيــدة، 

العراقيــة. الدولــة  فــي  الوطنيــة 

ظاهرة اجتماعية

ــغلة  ــي منش ــور، وه ــرى ن ــا، ت ــن جهته م

ميــاد  شــجرة  علــى  الزينــة  بوضــع 

قــرب تلفازهــا، أن "االحتفــال بأعيــاد 

امليــاد أصبــح ظاهــرة اجتماعيــة اكثــر 

مــن كونهــا دينيــة، يحتفــي بهــا جميــع 

بمثابــة  وأنهــا  املعمــورة،  علــى  البشــر 

الســكان  ينتظرهــا  عامليــة  ظاهــرة 

والهدايــا  والبهجــة  التهانــي  لتبــادل 

فيمــا بينهــم. لربمــا يختلــف الوضــع فــي 

، إذ أجــد أن العراقيــن، 
ً
العــراق قليــا

الديانــة  أبنــاء  إلــى جانــب مؤازرتهــم 

أفراحهــم  ومشــاركتهم  املســيحية، 

ــلون،  ــك يرس ــم كذل ــم، فإنه واحتفاالته

إلــى  رســالة  مباشــرة،  غيــر  بصــورة 

جميعــا  تكاتفهــم  عــن  أجمــع،  العالــم 

ضــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي، الــذي 

مــن  بالقليلــة  ليســت  أعــدادًا  هّجــر 

ــدم  ــل، وه ــي املوص ــيحية ف ــل املس العوائ

الكثيــر مــن كنائســهم، وأن مــا نفعلــه 

اليــوم هــو أننــا جميعنــا نشــارك فــي 

أعيــاد املســيحن، ونحتفــل بذلــك نكايــة 

بمــا فعلــه داعــش اإلرهابــي."

العراقي الباحث عن الحياة

مــن  بالكثيــر  العراقيــون  مــر  "لقــد 

اللحظــات الصعبــة، لــذا فإنهــم يبحثــون 

ــو  ــى ل ــرح، حت ــل وف ــحة أم ــة فس ــن أي ع

يحتفلــون  فتراهــم  تعنيهــم،  ال  كانــت 

مشــارك  العــراق  وكأن  العالــم  بــكأس 

فريقهــم  فــوز  عنــد  ويرقصــون  فيــه، 

ــون  ــم ويحتف ــون لضيوفه ــل، ويغن املفض

بالحيــاة. وأعيــاد امليــاد مناســبة مهمــة 

همومهــم  لتفريــغ  كبيــرة  ومســاحة 

يفتشــون  ألنهــم  اليــأس،  ومحاربتهــم 

عــن الحيــاة بأقصــى ســبل البحــث، إذن 

فلنشــتِر أشــجار امليــاد، ونحتفــل كلنــا."

الباحثــة  تصــف  الكلمــات  بهــذه 

االجتماعيــة )ســناء النقيــب( الوضــع 

علــى  العراقيــون  يعيشــه  الــذي  العــام 

حــد ســواء، فهــم يحلمــون بحيــاة أفضــل 

كلمــا  بهــا  ويحتفلــون  عنهــا  ويبحثــون 

تهيــأت لهــم ولــو بالصدفــة. وأضافــت 

أن "التفاصيــل الدينيــة لــم تكــن يومــا 

هاجــس املواطنــن، علــى الرغــم مــن 

نشــوب حــروب طائفيــة داميــة، إذ أن 

حقيقــة  إلــى  يكــون  أن  يجــب  النظــر 

ــم،  ــات بينه ــن الخاف ــدًا ع ــاس، بعي الن

أن  دون  لســنوات  تعايشــوا  أنهــم  وكــم 

يســألوا جارهــم، أيــة ديانــة تتبــع؟"

تهانــي  كثــرت  كلمــا  باألمــل  "أشــعر 

املســلمن ألبنــاء الديانــات األخــرى أو 

العكــس، إذ أن تزايــد احتفــال العراقيــن 

أمــرًا  يعــد  بعضــا،  بعضهــم  بأعيــاد 

تحســن  فــي  يســهم  ســوف  إيجابيــا 

وضــع األقليــات الذيــن سيشــعرون بفــرح 

ــم." ــرون به ــي اآلخ ــا يحتف ــر عندم غام

جميع العراقيين
 يحتفلون بأعياد الميالد

ليس المسيحيون فقط..

"أجدها مناسبة مدهشة 
للتذكير بأن العراق بلد متنوع 
ومتسامح، يحتفي فيه 
الجميع بأعياد اآلخرين كما 

لو أنهم أسرة واحدة، فال فرق بين 
مسيحي ومسلم، فهم يحتفلون 
بعيدينا، ونحن نحتفل معهم بأعياد 
والدة السيد المسيح)ع(."

آية البهادلي- تصوير : حسين طالب
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ــا  ــيحية وملعتنقيه ــة املس ــون للديان إذ تك

ــذه  ــزة به ــراح ممي ــة وأف ــوس خاص طق

ــام  ــة كل ع ــي بداي ــددة ف ــبة املتج املناس

ميــادي جديد، والســيما في كردســتان 

الفــرح  بألــوان  تتوشــح  التــي  العــراق 

احتفــاالت  تجســدها  التــي  املتنوعــة 

رأس الســنة املياديــة الجديــدة.

ترانيم

ولاطــاع علــى طبيعــة ونوعيــة وشــكل 

االســتعداد  وطــرق  االحتفــاالت  هــذه 

لهــا، حاورنــا القــس )مــاذ بيثــون(، 

أربيــل،  فــي  االتحــاد  كنيســة  راعــي 

الكنســية  تحضيــرات  بخصــوص 

فأوضــح  الجديــدة  الســنة  لــرأس 

: إنهــا تنقســم عــادة فــي هــذا 
ً
قائــا

الشــهر الخــاص واملبــارك إلــى قســمن: 

األول أعيــاد امليــاد املجيــد، والثانــي 

االحتفــال بعيــد رأس الســنة املياديــة، 

يــوم  العيــد  لخدمــة  تتهيــأ  والكنيســة 

25 /12 إذ يكــون هــذا الشــهر خاصــا 

أنحــاء  وكل  العــراق  فــي  باملســيحين 

ــة  ــك خدم ــون هنال ــوف تك ــم، وس العال

تتخللهــا  )القــداس(  الكنيســة  فــي 

امليــاد  عــن  مســيحية  أنشــودات 

الكتــاب  مــن  وقــراءات  )ترانيــم(، 

ــارات  ــك الزي ــوات، وكذل ــدس وصل املق

العائليــة والجيــران، التــي هــي مــن أهــم 

طقــوس الكنيســة املســيحية ومجتمعنــا 

أوســطي. الشــرق 

وأكمــل: بالتأكيــد فــإن األولــى بالزيــارة 

ــاس  ــة الن ــي تعزي ــبة ه ــذه املناس ــي ه ف

قلوبهــم،  علــى  أحبــاء  فقــدوا  الذيــن 

والســيما عندمــا يكــون هــذا أول عيــد 

فــي  شــخص  وفــاة  ذكــرى  يصــادف 

ــا.  ــة م عائل

تختلــف  الطقــوس  أن  القــس  وأوضــح 

 :
ً
بعــض الشــيء مــن بلــد إلــى آخــر قائــا

العيــد  بليلــة  تحتفــل  كنائــس  هنالــك 

وأخــرى تحتفــل فــي يــوم العيــد، وعــادة 

املوضــوع  يكــون  وأخــرى  بــن كنيســة 

الســيد  والدة  عــن  الحديــث  الرئيــس 

وفيــه  مريــم،  العــذراء  مــن  املســيح 

ــبة،  ــذه املناس ــاس به ــر الن ــري تذكي يج

والهــدف الــذي جــاء مــن أجلــه املســيح، 

ــا  ــرية، وأيض ــه للبش ــة الل ــو محب أال وه

يعــزف  الكنســية  الخدمــة  خــال 

ــن  ــدد م ــة ع ــم وإقام ــن التراني ــدد م ع

للنــاس  عظــات  ونقــدم  الصلــوات، 

ــداد  ــاض أع ــول انخف ــاد.  وح ــن املي ع

الســابقة  األعــوام  عــن  املســيحين 

فــإن  الشــديد  لألســف  القــس:  ذكــر 

هجــرة العراقيــن مــن البــاد أصبحــت 

ظاهرة، والســيما من شــعبنا املســيحي، 

ــنتن  ــال الس ــه خ ــى أن ــه عل ــكر الل نش

املاضتــن قلــت الهجــرة بشــكل ملحــوظ 

نســبيا،  العــراق  اســتقرار  نتيجــة 

والســيما فــي إقليــم كردســتان الــذي 

يضــم عــددًا كبيــرًا مــن املســيحين، 

نتمنــى أن يســتمر االســتقرار األمنــي 

واالقتصــادي، ألنــه دافــع كبيــر جــدًا 

الســتمرار النــاس بالبقــاء فــي  مدنهــم 

وبلدانهــم.

احتفــاالت  بــدء  ســبب  عــن  وأجابنــا 

رأس الســنة عنــد املســيحن مــن يــوم 

الســنة  بدايــة   وإلــى  األول  كانــون   25

كنســي  تقليــد  هــذا   :
ً
قائــا الجديــدة 

يجــري االحتفــال بــه حســب التقويــم 

الســنة،  أيــام  آخــر  هــذه  امليــادي، 

احتفالــن  االحتفــال  يكــون  فبالتالــي 

فــي العالــم أجمــع، التاريــخ مهــم، لكــن 

بالنســبة لنــا فــإن الحــدث األهــم الــذي 

يكــون بشــخص الســيد املســيح.

أمنيات رأس السنة

وعــن اشــتراك بقيــة الديانــات بهــذه 

فقــط  خاصــة  أنهــا  أم  االحتفــاالت 

قــال:  باملســيحين، 

بالتأكيــد، وهــذا فخــر لنــا وامتيــاز، أن 

والجيــران  واألصدقــاء  األحبــة  يقــوم 

بالزيــارات  العيــد  فرحــة  بمشــاركتنا 

أيضــا  ونحــن  والتهانــي،  والتبريــكات 

نقــوم بنفــس الشــيء إلخواننــا املســلمن 

وتهنئتهــم  بزيارتهــم  وغيرهــم 

املتنوعــة. ومناســباتهم  بأعيادهــم 

أمــا عــن كيفيــة تعاملهــم مــع املناســبات 

مــا  إذا  الديانــات  لبقيــة  الحزينــة 

صادفــت مــع أفــراح الكنيســة بــرأس 
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ْ
ال َمــَع  اًء 

َ
َوُبــك

أن  املســيحين  تدعــو  روميــة،  رســالة 

اآلخريــن،  وأفــراح  أحــزان  يحترمــوا 

واملذهــب  الديــن  عــن  النظــر  بغــض 

ــى  ــع الحزان ــا م ــت، إذ أن وقوفن والتوقي

املصائــب  وقــت  فــي  ومواســاتهم 

يــأِت  لــم  العيــد،  والحــزن هــو أصــل 

اإلنســان  ألن  االرض  إلــى  املســيح 

كان  ألنــه  بــل  ومرتاحــا،  ســعيدًا  كان 

مكســورًا وخاطئــا ويحتــاُج إلــى ســند 

وتصحيــح، كمــا أن العيــد هــو االهتمــام 

ــي  ــور، فبالتال ــر واملكس ــوم والفقي باملظل

مشــاركتنا النــاس فــي أحزانهــم هــي 

أولويــة بالنســبة لنــا. بــدوره، )صابــر 

محافظــة  إعــام  مســؤول  حســن(، 

أربيــل، يقــول: إدارة املحافظــة مــا زالــت 

تقــوم بتزيــن الشــوارع فــي محافظــة 

املراســم  تأمــن  عــن   
ً
فضــا أربيــل، 

التــي تقــام خــال أعيــاد رأس الســنة 

ــراءات  ــى اإلج ــة ال ــة، باإلضاف امليادي

األمنيــة، فهــي مــن اختصــاص الجهــات 

الرســمية املعنيــة بامللــف األمنــي، التــي 

ملــا  اســتعدادًا  مميــزة  جهــودًا  تبــذل 

ســوف تشــهده املحافظــة مــن تزايــد 

أعــداد  الســياح بهــذه املناســبة.

تحضيرات                                                                     

اســتعدادات  علــى  الوقــوف  وألجــل 

املناســبة  لهــذه  العراقيــة  العائــات 

جتــو  فريــد  وحيــده  الســيدة  التقينــا 

فــي  موظفــة  وهــي  مينــا(،  )أم 

إحــدى كنائــس أربيــل وســألناها عــن 

احتفالنــا  إن  فأجابــت:  التحضيــرات، 

اســتعدادًا  الكنيســة  داخــل  ســيكون 

الجديــدة،  املياديــة  الســنة  لــراس 

واملصافحــة  الزيــارات  عــن    
ً
فضــا

والتهنئــة. وفــي ســؤال عــن الطقــوس 

أم  املناســبة أوضحــت  بهــذه  الدينيــة 

مينــا قائلــة: يقــوم القســيس بخدمــة 

التــي  اإلنجيــل  آيــات  وشــرح  الوعــظ 

تتعلــق بميــاد الســيد املســيح، وبعدهــا 

واملدائــح،  والترانيــم  الصــاة  تقــام 

ــاء،  ــل واألصدق ــارة األه ــن زي  ع
ً
ــا فض

وكل  املهمــة،  الطقــوس  احــدى  هــذه 

ــي  ــا ك ــظ عليه ــزال نحاف ــوس ال ن الطق

بوجبــات  يتعلــق  مــا  تغيــب.  وفــي  ال 

طعــام العيــد قالــت أم مينــا: إن األكات 

املشــهورة بالعيــد هــي الكبــة املصاويــة 

الكبيــرة، وكذلــك كبــة اليخنــي وكبــة 

 عــن الباجــة العراقيــة 
ً
القيســي، فضــا

يــوم  لألطفــال  وأكملــت:  الشــهيرة. 

تســابيح  يتضمــن  لاحتفــال  خــاص 

ــك  ــال، وكذل ــة باألطف ــات خاص وفعالي

بهــا  يقــوم  ومســرحيات  مســابقات 

األطفــال بعــد تدريبهــم لعــدة أشــهر، 

ويقــوم بابــا نوئيــل بالدخــول الــى القاعة 

للبنــات  خاصــة  هدايــا  معــه   
ً
حامــا

وبعدهــا  لــألوالد،  خاصــة  وأخــرى 

ينتهــي االحتفــال ويذهــب األطفــال إلــى 

باصــات  بواســطة  فرحــن  منازلهــم 

 عــن توزيــع 
ً
خاصــة بالكنيســة فضــا

الهدايــا مــن قبــل األســر ألطفالهــم.

ضحى مجيد سعيد

مع بوادر ظهور بريق العام 
الجديد واقتراب لحظة 
إشعاع هذا النور على ربوع 
الكرة األرضية، يترقب الناس  

والمجتمعات في عموم العالم 
ويستعدون لالحتفال بهذه الوالدة 
الجديدة للعام الميالدي المقبل، 
التي تصادف أيضًا ذكرى ميالد نبي 
الله عيسى )المسيح( عليه السالم، 

كردستان تحتفل 
بأعياد الميالد المجيد



ــزات  ــاء املتمّي ــي للنس ــي س ــي ب ــة ب قائم

شــخصيات  تصدرتهــا   ..2022 لعــام 

قياديــة وملهمــة أثبتــت أن املســيرة نحــو 

املجــد والطمــوح والثبــات مــا زالــت فــي 

 
ً
طويــا طريقــا  أمامهــن  وأن  بدايتهــا 

 بإصــراٍر.
ُ

جــدًا ســوف يكملنــه

خلف كل قائد.. أولينا

ال غرابــة، فــإن العالــم املجنــون بأســره، 

األولــى  الســيدة  ثبــات  إلــى  يشــير 

ــكي،  ــس زيلينس ــة الرئي ــا، زوج ألوكراني

)أولينــا زيلينســكا( واحــدة مــن أكثــر 

واملثيــرة  امللهمــة  النســوية  األســماء 

ــي أم  ــي ه ــا الت ــن. أولين ــول املتابع لفض

ــة  ــس املدرس ــي نف ــت ف ــن وتخرج لطفل

ُعرفــت  زوجهــا،  منهــا  تخــرج  التــي 

لحقــوق  املناصــرة  األنيقــة  باملــرأة 

املــرأة، وفاؤهــا صــار مضربــا للمثــل، 

ــا  ــادرة أوكراني ــدة مغ ــت بش ــن رفض ح

بعــد بــدء الهجــوم الروســي واختــارت 

البقــاء مــع زوجهــا وعائلتهــا وشــعبها.

ورغــم أنهــا تخرجــت فــي كليــة الهندســة 

كاتبــة  أصبحــت  لكنهــا  املعماريــة، 

وواصلــت حياتهــا املهنيــة ككاتبــة فــي 

واملسلســات  الكوميديــة  البرامــج 

)زيلينســكي(  لزوجهــا  التلفزيونيــة 

املمثــل الكوميــدي. وبعــد انتخابه رئيســا، 

وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن ســعيدة 

ــه  ــة دعمت ــي النهاي ــا ف ــيح، لكنه بالترش

قضايــا  فــي  جــواره  واختــارت  بقــوة، 

مثــل مناصــرة النســاء واملســاواة بــن 

علــى  األطفــال  وحصــول  الجنســن 

ــكا  ــه زيلينس ــرز ماكتبت ــن أب ــذاء. وم الغ

العالــم   
ّ

وهــز إنســتغرام  موقــع  علــى 

األوكرانيــة: الروســية  الحــرب  عقــب 

" لــن أصــاب بالذعــر والدمــوع، ســأكون 

هادئــة وواثقــة. أطفالــي ينظــرون إلــي 

ــي ".. ــب زوج ــم وبجان ــأكون بجانبه س

املوسيقى تقود الشعوب

ة بوهيمّيــة متمــردة علــى التقليــد  شــابَّ

االجتماعــي والثوابــت الباليــة بأغانيهــا، 

شــعبيتها املوســيقية فــي الواقــع واملواقــع 

تتجــاوز املايــن مــن ُعشــاق الغرابــة 

ــة. ــكار الصارخ واألف

)بيلــي إيليــش(، مغنيــة البــوب وامللحنــة 

األميركيــة وصاحبــة األســلوب الفريــد 

تعليمهــا  تلقــت  الغريــب،  الغنــاء،  فــي 

وتفوقــت  البيــت  داخــل  املدرســي 

ــي  ــت ف ــن كان ــا ح ــل أنه ــدارة، بدلي بج

تكتــب  أخــذت  عشــرة  الحاديــة  عمــر 

وكانــت  بمفردهــا،  أغانيهــا  وتلحــن 

األكبــر  شــقيقها  بمســاندة  بدايتهــا 

وصفــت  أساســا.  املوســيقية  وعائلتهــا 

الخاضعــة  وغيــر  باملتمــردة  نفســها 

اآليديولوجــي  االختــاف  يفرضــه  ملــا 

 بــأن اختافهــا 
ً

واالجتماعــي، معتقــدة

وهــو  الجميــع،  عــن  ســيميزها  هــذا 

مــا يبــدو ملحوظــا مــن خــال غرابــة 

تنجــز  مغنيــة  أول  وتعتبــر  مابســها. 

فــي  تــزل  لــم  وهــي  ضخمــا  أرشــيفا 

أصــدرت  إذ  األولــى،  شــبابها  بواكيــر 

 Ocean ــى ــا األول ــام 2016 أغنيته ــي ع ف

ــى  ــاهداتها حت ــدد مش ــغ ع ــي بل Eyes الت

عــام  وفــي  متابعــة،  مليــون   370 اآلن 

ــي  ــة Bellyache الت ــدرت أغني 2017 أص

وصــل حــد مشــاهداتها إلــى 523 مليــون 

مشــاهدة، ومــن ثــم lovely التــي حــازت 

علــى 1.3 مليــار مــن املشــاهدات، وكان 

ذلــك عــام 2018.. كمــا جــرى إطــاق 

أســرار  حــول  يتمحــور  وثائقــي  فيلــم 

ــي  ــرج )آر ج ــا للمخ ــخصيتها وحياته ش

ملــا  وصلــت  الفيلــم  ميزانيــة  كاتلــر(، 

دوالر. مليونــي  مــن  يقــرب 

األسطورة الغنائية تنتفض

أهــداف  أجــل  مــن  يموتــون  "شــبابنا 

وأن  منبــوذة  بادنــا  تجعــل  وهميــة 

ــذا  ــة".. به ــة للغاي ــا صعب ــاة مواطنين حي

نــددت  النــازف  اإلنســاني  الخطــاب 

األســطورة الروســية والنجمــة الســوپر 

عاصــرت  التــي  بوغاتشــوفا(،  )آال 

الســتينيات  فــي  الســوفيتي  االتحــاد 

انهيــار  بعــد  روســيا  فــي  واســتكملتها 

االتحــاد، نــددت بالحــرب الروســية علــى 

أودت  الحــرب  أن  معتبــرة  أوكرانيــا، 

بأوالدنــا مــن أجــل أهــداف وهمية وســط 

علمــا  )للكريملــن(،  انتقــاد  ألي  قمــع 

بأنهــا املــرة األولــى التــي تخــرج فيهــا 

عــن شــعورها وتنتفــض عانيــة ضــد 

الهجــوم علــى أوكرانيــا، كمــا أن زوجهــا 

 
ً
عميــا بــر 

ُ
اعت غالكــن(  )مكســيم 

الحــرب  مــن  موقفــه  بســبب  أجنبيــا 

ــف  ــو الوص ــا، وه ــى أوكراني ــية عل الروس

الــذي يطلــق فــي روســيا علــى نطــاق 

واســع ضــد املعارضــن والناشــطن فــي 

اإلنســان. حقــوق  مجــال 

والافــت للعالــم بأســره أن األســطورة 

)بوغاتشــيفا(، البالغــة مــن العمــر 73 

الجمعــي  بالــكام  تكتــف  لــم  عامــا، 

وتوجيــه الــرأي العــام، وإنمــا واجهــت 

-وأتباعهــا  الروســية  العدالــة  وزارة 

مواقــع  علــى  مليــون-   3.5 البالغــن 

التواصــل االجتماعــي، قائلــة بامتعــاض:

ــة  ــم أن تضمونــي فــي قائم ــب منك "أطل

الــوكاء األجنبيــن لبلــدي الحبيــب.."

عمالقة الوثب الطويل

أمــا عماقــة الوثــب الطويــل، الرياضيــة 

روخــاس(  )يوليمــار  الفنزويليــة 

)ألتافيســتا(  منطقــة  مــن  القادمــة 

املحرومــة فــي حــي )باريــو الشــعبي( 

ــة  ــي ضاحي ــويلوس( ف ــي )بوس ــع ف الواق

الرقــم  حاملــة  كــروس(،  ال  )بويــرت 

ــى  ــك عل ــة بذل ــي، متفّوق ــي العامل القياس

الجامايكيــة )شــانيكا ريكيتــس( حاملــة 

واألميركيــة  الدوحــة  مونديــال  فضيــة 

فرانكلــن(. )تــوري 

الســمراء،  العماقــة  فــي  والافــت 

ــون  ــر بالل ــعرها القصي ــت ش ــي صبغ الت

األصفــر، أنهــا قــد توجــت بذهبيــة لنــدن 

2017 والدوحــة 2019، باإلضافــة إلــى 

ذهبيــة أوملبيــاد طوكيــو األخيــر وفضيــة 

ريــو 2016.

قالــت بعــد تتويجهــا: "ســأبقى مركــزة 

لتقديــم افضــل مــا عنــدي للمشــاركة 

البطــوالت  فــي  )الفورمــة(  هــذه  فــي 

تنتظرنــي". كبيــرة  اشــياء  أن  وأعــرف 

العاُم الكئيب يلملم بحقيبِة ديسمبر آخر أنفاس أيامِه المنهكة 
وساعاتِه الُمتعبة والمثقلة بأحداث سياسية ووبائية ألقت 

بضيمها على صدور الجميع، إال أنُه في ذات الوقت كان بجزئِه 
الُملهم دسمًا بالدور النسوّي الفعال وقدرته على قلب الصراعات 

حول العالم الذي يقوده الرجال بثباٍت، تقف خلفه سيدات قويات من 
طراز خاص، والسيما هذا العام الذي يلملم آخر أوراق بقائِه ويطوي 

داخل حدودِه وترسانته العسكرية وأبعاده اآليديولوجية تقاطعاٍت فكرية 
وجيوسياسية وموسيقية نافرة من العبث بحياة الشعوب.. آمنة المحمداوي - ألمانيا

أولينا زيلينسكا

آال بوغاتشوفا

لعام 2022

ُملهمات

عالمـــيات
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ترجمة: آالء فائق- "تصوير: واثق خزاعي

عن موقع / ذا بايونير 
من تيرني مكافي

أفضل تقاليد عيد الميالد على اإلطالق هي تلك التي كنا نقوم بها منذ 
عقود، أو حتى قرون، كتزيين شجرة عيد الميالد أو التقبيل تحت شجرة 
)الهدال( أو احتساء شراب البيض المفضل لدى الكثير قرب نار دافئة 
ومريحة. لكن هل تساءلت يومًا من أين جاءت هذه العادات أو كيف بدأت؟ 

لمساعدتك في زيادة معرفتك بالعطلة، قمنا بتجميع بعض حقائق عيد الميالد 
الممتعة التي يمكنك استخدامها لمفاجأة أصدقائك وعائلتك وإبهارهم! 

حظر عيد امليالد !

فــي منتصــف القــرن الســابع عشــر حظــر البرملــان اإلنجليــزي، 

الــذي كان يقــوده البروتســتانتيون، احتفــاالت عيــد امليــاد 

وجعلــه يــوم صيــام، كمــا جــرى حظــر االحتفــال بالوحــش 

ــل نصــف رجــل  األســطوري )كرامبــوس(، وهــو شــخصية تمث

ونصــف ماعــز يظهــر فــي أيــام عيــد امليــاد ملعاقبــة األطفــال 

املشــاغبن، فخــال القــرن الثانــي عشــر حاولــت الكنيســة 

الكاثوليكيــة حظــر احتفــاالت كرامبــوس، قائلــة إن الوحــش 

ــيطان. ــبه الش يش

ملاذا يعيش بابا نويل في القطب الشمالي؟

)تومــاس  الشــهير  السياســي  الكاريكاتيــر  رســام  أســس 

القطــب  باعتبــاره  )ســانتا(،  لـــ  الرســمي  املقــر  ناســت( 

الشــمالي، فــي عــدة رســوم توضيحيــة فــي القــرن التاســع 

ذلــك  فــي   .NPRالعامــة األميركيــة  لإلذاعــة  ــا 
ً

وفق عشــر، 

الوقــت، كانــت هنــاك سلســلة مــن الرحــات االستكشــافية 

إلــى القطــب الشــمالي، وكان ُينظــر إلــى القطــب الشــمالي 

علــى أنــه مــكان أســطوري ســحري.

"عيد امليالد" ليس مصطلحًا حديثًا

تعــود التســمية فــي الواقــع إلــى منتصــف القــرن الخامــس 

 - X عشــر امليــادي، وتســتمد جذورهــا مــن الحــرف اليونانــي

ــيح. ــة للمس ــة اليوناني ــي الكلم ــرف األول ف ــو الح وه

أشجار ميالد اصطناعية

يشــتري غالبيــة األميركيــن أشــجارًا اصطناعيــة فــي عيــد 

األميركيــة،  الكريســماس  شــجرة  لجمعيــة  وفقــا  امليــاد، 

إذ تعــرض مــا يقــرب مــن 94 مليــون أســرة شــجرة عيــد 

ــجار  ــذه األش ــن ه ــة م ــام 2020، وكان 85 باملئ ــي الع ــاد ف املي

اصطناعيــة.

كنتاكي )فرايد تشيكن( تقليد ياباني

ــد  ــو تقلي ــاد ه ــاد املي ــي أعي ــيكن ف ــد تش ــي فراي ــاول كنتاك تن

يابانــي، إذ أن مــا يقــدر بنحــو 3.6 مليــون أســرة يابانيــة تدلــل 

نفســها بشــراء كنتاكــي فرايــد تشــيكن فــي أعيــاد امليــاد، 

وفقــا للـــBBC . بــدأ كل شــيء بحملــة تســويقية فــي العــام 1974 

بعنــوان "كنتاكــي لعيــد امليــاد" وتحــول فــي النهايــة إلــى تقليــد 

وطنــي يابانــي.

ملاذا يقبل املتحابون بعضهم بعضًا تحت )الهدال(؟

قــد تكــون لتقليــد التقبيــل الشــعبي هــذا جــذوره فــي األســاطير 

اإلســكندنافية، فقــد ذكــرت قنــاة التاريــخ أن فريــغ )إلهــة 

ــوت  ــات الت ــت نب ــر تح ــخص يم ــل أي ش ــدت بتقبي ــب( وع الح

بعــد إنقــاذ حيــاة ابنهــا. ومــع ذلــك، لــم يكــن ذلــك شــائعا حتــى 

القــرن الثامــن عشــر، حــن اكتســبت عــادة التقبيــل قــوة فــي 

إنكلتــرا.

تقليد )شراب البيض(

يتفــق معظــم املؤرخــن علــى أن شــراب البيــض هــو ســليل 

مشــروب بريطانــي مــن العصــور الوســطى، إذ كان ُيصنــع 

مــن النبيــذ أو البيــرة والقشــدة والســكر والبيــض، وفقــا ملوقــع 

.Smithsonian.com

فيلم )إنها حياة رائعة( كان فاشال في شباك التذاكر

صــدق أو ال تصــدق، أنــه جــرى عــرض فيلــم الكريســماس 

الكاســيكي بدايــة فــي دور العــرض األميركيــة، وحينهــا حقــق 

ــن  ــرًا، لك ــى أج ــام األعل ــة األف ــدر قائم ــية وتص ــا قياس أرقام

األمــر لــم يكــن كذلــك حتــى عــام 1974، إذ لــم يســتطع الفيلــم 

املنافســة فــي شــباك التذاكــر، وُســحب لضعــف إيراداتــه، 

وعندمــا انتهــت صاحيــة حقــوق الطبــع والنشــر الخاصــة 

بــه تمكنــت شــبكات التلفزيــون مــن بثــه مجانــا، مــا عــزز 

مكانتــه كواحــد مــن أكثــر أفــام الكريســماس املحبوبــة في كل 

العصــور، وأصبــح مــن أكثــر األفــام مشــاهدة فــي فصــل عيــد 

ــام. ــة كل ع ــي نهاي ــاد ف املي

ــاد،  ــاد املي ــجار أعي ــن أش ــد تزي ــف كان تقلي ــرف كي ــل تع ه

ملــاذا يضعــون  أو  الســادس عشــر؟  القــرن  بــدأ فــي  الــذي 

ــاد؟ ــد املي ــية عي ــوز( عش ــانتا كل ــكويت لـــ )س ــب والبس الحلي

عصا الحلوى

ــا 
ً

ــام 1670، وفق ــى الع ــوى إل ــا الحل ــم عص ــخ تقدي ــود تاري  يع

ملوقــع History.com، تقريبــا فــي القــرن الســابع عشــر، عندمــا 

ــم  ــع )العال ــارة م ــل التج ــارًا بفض ــر انتش ــكر أكث ــح الس أصب

الجديــد( ، إذ بــدأ صانعــو الحلويــات األوروبيــون إنتــاج أعــواد 

ــة  ــي كاتدرائي ــة ف ــد الجوق ــى قائ ــد أعط ــة. وق ــوى الصلب الحل

كولونيــا فــي أملانيــا عصــا الســكر الحمــراء والبيضــاء للمغنــن 

 Living Creche تقليــد  خــال  هادئــن  إلبقائهــم  الشــباب 

عشــية عيــد امليــاد. أول أنواعهــا لــم يكــن منكهــا، لكنهــا كانــت 

ــي  ــيما ف ــت، وال س ــرور الوق ــادي. بم ــكر الع ــن الس ــة م مصنوع

البلــدان التــي كانــت فيهــا أشــجار أعيــاد امليــاد شــائعة، وجــد 

ــة  ــة الصالح ــة املثالي ــي الزخرف ــوى ه ــب الحل ــاس أن قص الن

لــألكل، فعملــوا علــى تثبيتهــا علــى أطــراف الشــجرة، وبقيــت 

حلــوى قصــب الســكر علــى هــذا النحــو، بيضــاء عاديــة وخاليــة 

مــن النكهــات، حتــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين 

ــا. ــاع إليه ــة النعن ــارب ونكه ــت املش ــا أضيف عندم

أكثر أيام التسوق ازدحامًا في السنة

ــام  ــر أي ــا أكث ــاد- هم ــد املي ــل عي ــبت -قب ــة والس ــا الجمع يوم

ــرة،  ــاءات األخي ــا لإلحص ــنة، وفق ــي الس ــا ف ــوق ازدحام التس

التــي تمثــل أكثــر عشــرة أيــام ازدحامــا بالتســوق فــي الواليــات 

ــرور  ــة امل ــي حرك ــف إجمال ــن نص ــرب م ــا يق ــدة، إذ أن م املتح

يكــون فــي العطــات، بمــا فــي ذلــك عطلــة نهايــة األســبوع قبــل 

اليــوم الكبيــر، فعطلــة نهايــة األســبوع -الجمعــة خصوصــا- هــو 

ــس  ــوم خمي ــع ي ــي راب ــام ف ــكر املق ــد الش ــع عي ــذي يتب ــوم ال الي

مــن شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر مــن كل عــام، الــذي يشــهد 

االســتهاكية  املــواد  جميــع  أســعار  فــي  هائلــة  تخفيضــات 

ــوق  ــم التس ــمي ملوس ــاق الرس ــة االنط ــر بمثاب ــا، ويعتب وغيره

مايــن  خالــه  يتوجــه  إذ  امليــاد،  أعيــاد  يســبق  الــذي 

آخــرون  يختــار  فيمــا  واملــوالت،  املتاجــر  الــى  األميركيــن 

ــم، إذ  ــن منازله ــت م ــر اإلنترن ــوق عب ــام والتس ــب االزدح تجن

ــا.  ــل أحيان ــة، أو أفض ــون مماثل ــروض تك أن الع

بدأ تقليد تزيين أشجار بدأ تقليد تزيين أشجار 
أعياد الميالد ؟أعياد الميالد ؟
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قالدة من لؤلؤ القمم

فقلــت ولــَم الهجــرة؟ ألضــع رحالــي بــن 

الكــرد فهــم عراقيــون، خيــرًا مــن العيش 

بــن أقــوام ال أعرفهــم. وهكــذا بــدأت 

ــات  ــة للتحقيق ــي كاتب ــواري الصحف مش

الصحفيــة فــي صحــف عــدة.

بناء وبيوت وعمارات شاهقة

تمكنــت  ســنوات،  عشــر  خــال 

ــون  ــن قان ــتفادة م ــن االس ــليمانية م الس

االســتثمار بدعوتهــا الشــركات األجنبيــة 

ــفوح  ــى س ــكنية  عل ــارات الس ــاء العم لبن

القمــم لتســهم فــي حــل أزمــة الســكن  

ولــو بنســبة  25%، إذ اســتطاع مواطنوهــا 

ــى شــقق بالتقســيط، ومــن  الحصــول عل

ــغ. كذلــك  ــل املبل كان ميســورًا يدفــع كام

عمــدوا الــى شــق بطــون الجبــال لتعبيــد 

لتأســيس  التخطيــط   بهــدف  الطــرق 

تكبــر  هكــذا  جديــدة.  ســكنية  أحيــاء 

الســليمانية وتتســع بأحيائهــا وأزقتهــا 

الجديــدة. وبناياتهــا 

الســكن  علــى  البنــاء  يقتصــر  لــم 

املستشــفيات  بنــاء  فــي  بــل  لوحــده، 

)هيــوا(  كمستشــفى  التخصصيــة 

ومستشــفى  الســرطانية،  لألمــراض 

ومستشــفيات  التخصصــي،  األســنان 

ومستشــفى  والنســائية،  األطفــال 

ويضيــف  ســرير،  بســعة400  عمــاق 

مــن  عــددًا  الخــاص  القطــاع  نشــاط 

)أنــور  مشــفى  أبرزهــا  املستشــفيات 

ــذي  ــات، ال ــوع االختصاص ــيخة( املتن ش

الجنــوب  مــن  املواطنــون  يراجعــه 

خــارج  الســفر  لتفــادي  والعاصمــة 

ــة. ــة الباهظ ــف العاجي ــاد والتكالي الب

تطويــر  الســليمانية  اســتطاعت  كمــا 

القطــاع الســياحي مــن خــال سلســلة 

مــن الفنــادق واملطاعــم التــي أحيلــت 

ــب دورًا  ــذي لع ــاص ال ــاع الخ ــى القط ال

 فــي اختيــاره املشــاريع الحيويــة 
ً
فعــاال

التــي تســهم بــكل هــذا التطــور العمراني. 

إضافــة الــى مجمــع دار العدالــة،  الــذي  

املدينــة  مركــز  خــارج  مكانــه  اختيــر 

االختناقــات  فــك  للمــرور  ليتســنى 

املواطنــن.                                                                         حركــة  وتســهيل 

التخطيط                            

عــن  بعيــدًا  العالــي  التعليــم  يكــن  لــم 

اســتطاعت  بــل  العمرانيــة،  الخطــط 

إدارة الســليمانية أن تشــيد أكبــر مجمــع 

أقســامها  بــكل  الســليمانية  لجامعــة 

الداخليــة.  األقســام  الــى  إضافــة 

مدينــة  أول  الســليمانية  تعــد  كذلــك 

عراقيــة تحتضــن الجامعــة األمريكيــة 

والكــوادر  العامليــة  التخصصــات  ذات 

ــرج  ــع ب ــا يرتف ــة، كم ــية األجنبي التدريس

مــع  املدينــة  قلــب  فــي  )امليلينيــوم( 

ــيد  ــذي ش ــرة، ال ــادق الكبي ــلة الفن سلس

بخبــرات عراقيــة بالتعــاون مــع الشــركة 

الفنــادق. لبنــاء  األم 

سوق كشرايني القلب

أجمــل مافــي املدينــة ســوق قــد تســتكمله 

)درابينــه(  لتعانــق  أيــام  أربعــة  فــي 

العديــدة،   وتفرعاتــه  ومنحنياتــه 

إنــه  متخصصــة،  ومحــال  قيصريــات 

ســوق البالــة الــذي يقصــده كل ســائح 

ــتعملة  ــة املس ــع األوروبي ــرده بالبضائ لتف

مالــم  ترتــدي  هنــا  املســتعملة،  وغيــر 

عامليــة  مــاركات  مــن  غيــرك  يرتــِده 

وتصاميــم وموديــات قــد ال نحظــى بهــا 

فــي ســوق آخــر،  هنــا تختلــط  األصــوات 

وتتعالــى األحاديــث لتطــرق مســامعك 

املدينــة  زائــرو  واللهجــات.  اللغــات  كل 

بــل  لوحدهــم،  بالعــرب  يختصــرون  ال 

ــة الجنســيات األوروبيــة  الكــرد مــن حمل

ــة اآلســيوية املوجــودة  واألجانــب والعمال

السليمانية..السليمانية..
السليمانية / نجالء قادر

اخترت مدينة السليمانية  معبرًا  لهجرتي بعد أن استولت اآللة 
العسكرية األمريكية على العراق في العام 2003، إذ الحياة مع 
أناس لهم أطماع في بالد الرافدين عبروا القارات واستوطنت 
دباباتهم في ساحة الفردوس، حيث كانت نظراتي موزعة بين 

لفيف الشعب المتجه صوب الفردوس وتلك اآلليات التي تحمل جنودًا 
وعلمًا أمريكيًا. لذا قررت الرحيل، فكانت الوجهة السليمانية، تلك المدينة 
الصغيرة المقتصرة على أزقة وبيوت عتيقة وأسواق متداخلة األضالع، وقد 
وجدتني بين شعب ذي سلوك واتزان،
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بشــكل الفــت للنظــر وبأعــداد كبيــرة. 

ــة  ــل املدين ــه أه ــة فيرغب ــوق البال ــا س أم

مــن ذوي الدخــول املحــدودة، وكذلــك 

حتــى  بضائعــه،  لنــدرة  امليســورون، 

وهكــذا  )الكشــخة(،  بســوق  ســمي 

.
ً
وجدتــه فعــا

بســاحة  )الكشــخة(  ســوق  ينتهــي 

بعربــات  تعــج  التــي  الكبيــر  الجامــع 

ــر  ــن خض ــاب م ــذ وط ــا ل ــكل م ــة ب الباع

وحلويــات  معلبــة  وأغذيــة  وفاكهــة 

كرديــة، أمــا الرصيــف فيشــغله كبــار 

واألحجــار  الســبح  باعــة  مــن  الســن 

لفــت  األرصفــة.  بهــا  يفترشــون  التــي 

ــن،  ــار الس ــردي لكب ــزي الك ــي ال انتباه

 
ً
شــرواال يرتــدون  مــن  وحدهــم  فهــم 

ــوروث  ــردي، م ــذاء الك ــة والح وعرقجين

ــباب إال  ــه الش ــزف عن ــا يع ــاء، بينم اآلب

الرســمية. املناســبات  فــي 

فــي تلــك الســاحة بنايــة كانــت فيمــا 

ــليمانية،  ــة الس ــة وقائممقامي ــبق بلدي س

الســوق  إلنشــاء  املــكان  اســتغل  حيــث 

الصينــي الــذي اســتؤجرت محالــه لبيــع 

واألحذيــة  املنزليــة  واألدوات  املابــس 

وقســم كبيــر للمنتجــات الصينيــة. ومــن 

صــوب  الخطــوات  تأخذنــا  الصينــي 

ــه  ــذي كرم ــر، ال ــه والخض ــوق الفواك س

ــات األرض. ــن هب ــن م ــا حس ــاري بم الب

سوق القرويات        

وأنــت تهــم بدخــول الســوق البــد لــك 

ــات  ــوة القروي ــك النس ــرور بأولئ ــن امل م

بـــ  الســوق  مدخــل  يفترشــن  اللواتــي 

ــن  ــن م ــاتن قراه ــار بس ــواالت( ثم )ش

ــاوز  ــذي يتج ــي ال ــردي األصل ــوز الك الج

ســعره الـــ 20 ألــف دينــار للكيلــو الواحد، 

والحمــص  والفســتق  الجــاف  والجــن 

ــة  ــات الجبلي ــن والنبات ــر والبرب األخض

عندهــن  يزدحــم  حيــث  الخضــراء، 

ــود  ــراء أج ــون لش ــون واملتبضع املصطاف

مــا فــي جعــب القرويــات.

ــوق  ــن س ــى دكاك ــوز ال ــوة الج ــن نس وم

العــن  الخضــار املرتبــة بشــكل يريــح 

النقــود  إلخــراج  ويدفعــك  ويفرحهــا 

وشــراء مــا تحــب. هنــا يهتــم الباعــة 

 
ً
ــاال ــر جم ــدو أكث ــار لتب ــف الخض بتصفي

الخضراويــة  الدكاكــن  وجاذبيــة.. 

تنتهــي بــك بدكاكــن القصابــة واللحمــة 

إثــارة  تتعمــد  األخــرى  هــي  الشــهية، 

املتبضــع بتصفيفهــا وترتيبهــا، باعتبــار 

أن العــن هــي التــي تــأكل. وباملناســبة 

فــإن القصابــة والباجــة باللغــة الكرديــة 

)ســروبيه(. تســمى 

)الدرابــن(  تأخذنــا  الســروبيه  ومــن 

والعطــور  والبخــور  البهــار  ســوق  الــى 

التــي يعــج بهــا أفــق الســوق، وبالتالــي 

النقيــب،  قيصريــة  وصلنــا  قــد  نكــون 

ــة  ــة بصناع ــة املتخصص ــك القيصري تل

وبيــع ألــذ الحلويــات الكرديــة، أي الصنع 

ــم  ــاوة واللق ــجق والح ــن الس ــي م املحل

والكــرزات  الســما  ومــن  والحلقــوم 

للعبــور  المجــال  هنــا  الديــن.  والقمــر 

دون أن تقــف عنــد )صــاح الحلوجــي( 

لتشــتري كل مــا تشــتهي وترغــب مــن 

وال  واألصدقــاء.  للحبايــب  هدايــا 

يفوتنــي أن أعــرج علــى أقــدم تســجيات 

التــي تحمــل عنــوان  الســليمانية،  فــي 

)أوســكار(، تذكرنــي بمحــل تســجيات 

ــوق  ــى س ــول ال ــذي تح ــي(، ال )جقمقج

ملابــس الجملــة فــي البــاب الشــرقي. 

جقمقجــي الســليمانية يحتفــظ بالعديــد 

مــن النســخ األصليــة لألغانــي العراقيــة 

التراثيــة وأغانــي الفــن الجميــل، كمــا 

العربيــة  لألغانــي  محفظــة  يعــد  أنــه 

األطــرش  كفريــد  ملطربــن  القديمــة 

وأيضــا  كلثــوم،  وأم  الحليــم  وعبــد 

الفنانــن  صــور  مــن  الكثيــر  تاحــظ 

القديمــة علــى جــدران املحــل.

نــودع ســوق الســليمانية لنشــرب اســتكان 

الشــاي املهيــل فــي مقهــى  الشــعب، فقــد 

ال تتخيــل أن تأريــخ املدينــة يختبــئ خلــف 

هــذا املدخــل.. فهــو ملتقــى لرجــال الفكر 

والثقافــة والسياســة، وأحيانــا يحــاول 

رســم   فــي  اإلســهام  الكــرد  املثقفــون 

لكردســتان  أفضــل  مســتقبل  صــورة 

أحاديثهــم  خــال  مــن  والعــراق 

خانــة  شــاي  فــي  هنــا  ونقاشــاتهم.. 

الشــعب.

نحو باِنقياء!
ذاكرة 
المستقبل 

هــا العراقيــة، تمســك باملصحــف الشــريف 
ُ

هــا عباءت
ُ
كانــت زينــب ـــــ اآلن ، بجانبــه، تلف

ــه  بكفهــا اليمنــى، وتقــول: لــو ســقطت "ظاهــر الكوفــة" بأيــدي األشــرار ـــــ ال ســمح الل

بعــد  شــعرت،  ثــم   ،
ُ

تلجلجــت  . بأيديهــم  كلــه  العــراق  ســقط   ،

لزلــت تحــت قدمــّي، وأن 
ُ

برهــة، أن الدنيــا تميــد بــي، وأن األرض ز

عياطــا يمــأل الكــون مــن أقصــاه إلــى أقصــاه : يــا لثــارات الشــهداء 

ــن. ــاء والصديق ــار واألنبي واألخي

كان غريــب املتــروك يبتســم فــي وجهــي، كأنــه يقــول لــي : يــا صــاح، 

هنــاك لحظــة إن فاتــت علــى اإلنســان، ذهــب عمــره كله ســدى، وإن 

استمســك بهــا وعــا معهــا، أعــاد صنــع حياتــه مــن جديــد، وســار 

مــع املســتقبل.

قلــت: أنــت تعيدنــي إلــى اختيــار "تشــي غيفــارا" فــي حقــل القصــب، 

قبــل أن يتــرك مهنــة الطبيــب، ليلتحــق ــــ نهائيــا بالثورة.

قــال املتــروك: قبــل غيفــارا، كان هــذا اختيــار الفتــى علــي بــن 

أبــي طالــب،، وهتــاف املقــداد الكنــدي، وصولــة الحمــزة وانغمــار 

ــدل. ــي الع ــاري ف الغف

 نظــري إليهمــا، وأخــذت اتقّصــى تاريخهمــا الشــخصي: 
ُ

أعــدت

ــاق  ــق بأخ ــدق والتخل ــول الص ــوى ق ــرف س ــم يع ــروك ل ــذا املت ه

ت نفســها، منــذ عقــود، ليــوم تهتــف 
ّ

رســول اللــه. وهــذه زينــب أعــد

ــاد. ــى الجه ــّي عل ــه: ح في

قلــت: بــورك فيكمــا، وكان اللــه معكمــا فــي كل خطــوة منكمــا نحــو 

العــراق.

ــــ إن شــاء اللــه ، أننــا وضعنــا خلفنا  قالــت زينــب: يــا أخــي .. ســتعلمـ 

ــة  ــات فكري ــة، وبيان ــية ناقص ــات سياس ــة، وإعان ــات ثقافي التباس

غيــر مجديــة، واخترنــا الوطــن، نعــم الوطــن، كلــه فــي ميــاد 

ــكل  ــل ل ــو موئ ــرار، فه ــه األح ــر ألبنائ ــراق الح ــه : الع ــد عنوان جدي

ــراة الجنــة.
ُ

 وحــده، وهــو محطــة ش
ّ

مــن يريــد أن يتجــه إلــى الحــق

قلت: هل تدبرتما أمر أمنكما الشخصي؟

ــيء  ــك كل ش ــد ذل ــيكما؟ وبع ــا نفس ــل عرفتم ــل: ه ــروك: ق ــال املت ق

ــد. فــي متنــاول الي

ــاول  ــي متن ــراق ف ــمَس الع ــت ش ــي ، ورأي ــام عل ــح اإلم ــة ضري ــاهدت قب ــك ش ــد ذل وعن

ــب. ــى لزين ــد اليمن الي

تحية ملدينة النجف ، التي هي بانقياء أيضا.

"ارجعوا إلى نفوسكم واعرفوها، 
فإن الحياة والموت، الخير والشر،
السعادة والشقاء، كل هذا في 
نفوسكم، فأقرُأوه"
)سقراط(
تعّصب بغترته العراقية، وتحزم 
بنطاقه األحمر، ورفع دشداشته 
قلياًل فوق قدميه، وقال لزينب: 
الحمد لله. حانت ساعة الرحيل. 
قلُت: إلى أين يا غريب؟
قال: إلى باِنقياء.

جمعة الالمي



لفــك  النــص  مــع  اشــتباك  عمليــة  أي 

الشــعر  أمــا  رمــوزه.  وفهــم  شــفرته 

املباشــر الــذي ال يكــون فيــه تكليــف، فلــه 

جمهــور عريــض، وهــو يحمــل طابعــا 

جماليــا وأطروحــات فكريــة معرفيــة، 

ابــه فــي الوطــن العربــي: نــزار 
ّ

وأشــهر كت

ــاح.  ــعاد الصب ــر وس ــد مط ــي وأحم قبان

ومــع تقــدم املراحــل الزمنيــة ظهــرت 

ابــه، منهــم الشــاعرة أمــل 
ّ

نخبــة مــن كت

عزيــز أحمــد.

 ما أقسى هذا الحزن الذي يلفني

 أريــد أن أصــرخ عاليــا: روحــي ممزقــة.. 

ــط  ــي وس ــي ف ــذي تبكين ــت ال ــدك  أن وح

ــراب االغت

 والذكريات ممزقة.. أنا سيل دموع         

لإلحســاس،  وترجمــة  داخلــي  تعبيــر 

هكــذا توجــه الشــاعرة خطابهــا بعفويــة، 

فنفهــم أنهــا تحكــي عــن حــزن وتمزيــق، 

وهــي تعلــن فــي مطلــع نّصــه عــن تراكــم 

الحــزن، ثــم تهــدد بثــورة مــن خــال 

كتبــت  أنهــا  ومــع  عاليــة.  صرخــة 

بمباشــرة، لكــن هنــاك جانبــا اختزاليــا 

ممكــن التنقيــب عنــه لكشــفه، هــو فكــر 

املنتــج، إذ لــم تحــدد ســببا مــا لتوظيــف 

ــا  ــف عم ــا الكش ــة لن ــص، تارك ــذا الن ه

فيــه، ولــم تحــدد بطــل النــص املخاطــب 

وأيــة  الغربــة  تحــدد  ولــم  )أنــت(، 

ذكريــات:

  اآلن تلفني ... ريح خريفية

مرة أخرى روحك تعصف

 تدور بدوامة فرح واخضرار 

أنا أعرف كل خطوطي املتعبة 

كابــوس  حزنــي   .. ودمــوع  أنــا  أمنيــة 

نــي    يبعد

كتاباتهــا  غالبيــة  فــي  أمــل  تعتمــد  ال   

ــا أم  ــى اإليقــاع، أكان داخلي الشــعرية عل

خارجيــا، مــا يعــرف بجــرس القصيــدة، 

بــل إنهــا تجــد إيصــال الصــورة بتركيبــة 

الجملــة وخــرق نظــام املوســيقية، مــا 

مــن  أكثــر  باملعنــى  اشــتغالها  يجعــل 

تركيــزه علــى إيقــاع يجعلهــا محكومــة 

ــورًا  ــع ص ــا تض ــد، فنجده ــب واح بترتي

عــدة لفهــم ترجمتهــا للبعــد فــي النــص 

إذ تقــول:

 أنا أعرف كل خطوطي املتعبة 

 أرسم كل فرحك ... 

مامحك بفرشاة الحرف متعبة 

أنا إليك 

 هذا قدري.. ال جدوى من دموعي

بخيــال وخــروج عــن منظومــة االشــتغال 

النصــي املعــروف عنــد الشــاعرة، تطــرح 

ــه  ــزءًا من ــذت ج ــذي أخ ــص ال ــذا الن ه

ــه، فهــي تكتــب بطريقــة مغايــرة،  لتحليل

إذ أدخلــت الخيــال ووضعــت تصــورات 

كثيــرة، منهــا أنهــا غيمــة وترســم كل 

فــرح، وكان الصعــود بدمــوع حقيقيــة، 

وهــل أن هنــاك مزيفــة، إنهــا املخيلــة 

ــا  ــه وقدرته ــا كتبت ــاء م ــي بن ــعرية ف الش

ــة:  ــورة فني ــكار ص ــى ابت عل

أتذكر طيور الوطن

حزينة ..

فزز دهاليز النفس 

والدخــول  النــص  هــذا  تفكيــك  عنــد 

الــى عاملــه نجــد صــورًا متعــددة تحيلنــا 

إلــى جماليــة اإلبــداع عنــد الشــاعرة، 

ــاالت  ــارك ابته ــرح وتب ــس الف ــن تعاك ح

شــكلت  االبتــكارات  هــذه  إن  األلــم. 

املتلقــي  عنــد  الدهشــة  تثيــر  صــورة 

ــح  ــر ودالالت توض ــن تعبي ــه م ــا حملت بم

ــور،  ــة الص ــى صناع ــاعرة عل ــدرة الش ق

وكمــا هــو معــروف أن الشــاعر يصــل 

الــى مرحلــة ال يســتطيع أن يصــل لهــا 

اإلنســان العــادي، ولهــذا كان اإلغريــق 

ــاد  ــي أجس ــل ف ــة تدخ ــدون أن اآلله يعتق

الشــعراء لتقــول الشــعر، وقــال ســقراط 

ــوء. ــو ض ــي، وه ــن خراف ــاعر كائ إن الش

تنزف للبعد .. 

دون نهاية

جدران الظلمة مخيفة.. 

تنــوع بالطــرح فــي املــادة اإلبداعيــة، مــا 

جعــل النــص عبــارة عــن صــور مختزلــة 

ــة  ــه فني ــر في ــل، وتظه ــياق متص ــى س عل

عــن  التعبيريــة  اللغــة  ودقــة  البنــاء 

ــك  ــة، أي أن ــي الكتاب ــة ف ــة الخاص الحال

ــورة  ــيق الص ــي تنس ــرد ف ــام تف ــون أم تك

وتدخــل فــي عمليــة اكتشــاف للوصــول 

إلــى مــا تريــد أمــل طرحــه، فهــذا تعــدد 

يعطــي داللــة علــى مخــزون، وقدرتهــا 

ــد: ــز جي ــاء منج ــي بن ف

فكل الزوايا..

غلقت دون نهاية
ُ
أ

وزهرة روحي..

با ضياء 

تشــكل هــذه املقطوعــة الفنيــة تداخــات 

ــد  ــن تج ــي، ح ــاع حس ــى إيق ــة عل متنوع

أن كل مقطــع فيهــا يمثــل صــورة مســتقلة 

ترتقــي الــى أن تكــون نصــا، وأننــا نعيــش 

ــاعرة  ــذرة، فالش ــة والش ــة الومض مرحل

صــورة،  تعــد  بعيــد"  "قلبــي  بقولهــا 

ثانيــة،  بصــورة  أحامهــا  وحققــت 

ــي ال  ــا الت ــة كل الزواي ــت دون نهاي وأغلق

ــود  ــدم وج ــن، إن ع ــى الصورت ــي ال تنتم

ــد  ــز أحم ــل عزي ــعر أم ــي ش ــة ف املركزي

ــة  ــى نوعي ــواء عل ــر ثــراء واحت ــه أكث يجعل

قبــل  التعامــل معــه مــن  فــي  خاصيــة 

القــارئ، الــذي هــو الشــريك الثانــي فــي 

العمــل، الــذي ينتهــي إليــه الخطــاب، 

ــس  ــل، ونلم ــي للعم ــد الفعل ــون الناق ويك

مــن  تبــث  روحيــة  أحمــد  تجربــة  فــي 

ايقــاع  علــى  متنوعــة  نصــوص  خــال 

شــعري جميــل.

جماليـــــــات اإلبـــــــداع فـــــــي نصــــــــــــــــوص 

الشاعرة العراقية المغتربة 

يقول بيرك """))"""""""""""""""""""""""" """يتمتع األثر األدبي -بشكل عام- بقدرة ما يقود 
جزءًا منه القارئ إلى توقع الجزء التالي وجعله منجذبًا 
إلى السياق." وهذا في اعتقادي ال يكون مع الشعر الذي 
يكتب بطريقة رمزية وفيه الكثير من االنزياحات، فتكون 

وظيفة المتلقي فيه البحث وكشف المدلوالت((. 

عدي العبادي 

أمل 
عزيز أحمد 

نزار قباني

سعاد الصباح

أحمد مطر

"
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قالــت: "أنــا مؤمنــة بــأن كل مــا هــو مكتــوب 

محســوب، حتــى بعــد وفــاة الكاتــب، ولهــذا 

ــرأة  ــورة، امل ــى املقه ــاس األنث ــب بإحس أكت

الــذي  الصــوت  املــدن،  ضيعتهــا  التــي 

أرادوا أن يخرســوه لكنــه ارتفع، بإحســاس 

القلــوب والخواطــر التي كســرتها مــرارات 

األيــام، أكتــب بإحساســي - أنــا -  ذكــرى - 

اإلنســانة والطفلــة قبــل أن أصبــح كاتبــة."

تســتهدف ذكــرى لعيبــي املــرأة والطفــل 

إن  بقولهــا:  ذلــك  تعلــل  كتاباتهــا،  فــي 

بصمــت،  تعانــي  عــام-  -بشــكل  "املــرأة 

وتحيــط بهــا ظــروف صعبــة عبــر مراحــل 

 خصبــا 
ً
حياتهــا، لــذا تمثــل حياتهــا منهــا

للكتابــة، إذ أكتــب بهــدف تفكيــك أملهــا 

وعــرض قيودهــا عبــر الكلمــات، لعلهــا 

ــف:  ــود." وتضي ــك القي ــكك تل ــن يف ــد م تج

وحــن  بيضــاء،  فســريرته  الطفــل  "أمــا 

أكتــب لــه وأخاطبــه بحكايــات مــن الخيــال 

والنباتــات،  الحيوانــات  لســان  وعلــى 

ــي  ــك يدخلن ــإن ذل ــادات، ف ــا الجم وأحيان

ــا  ــة، وأيض ــاء والبهج ــن النق ــم م ــي عال ف

يشــعرني بأننــي مازلــت قــادرة علــى أن 

أصــل الــى مســتوى تفكيــره الذكــي، وكأن 

الكتابــة للطفــل تعيــد برمجــة أفــكاري مــن 

جديــد."

مــن  العديــد  لعيبــي  لذكــرى  صــدر 

النتاجــات األدبيــة، وقــد تناولــت أطروحتا 

النتاجــات:  تلــك  عراقيتــان  ماجســتير 

)الضيف( - مجموعة قصصية- 2004

قصصيــة-  مجموعــة   - أخــرس(  )حــب 

2006

)للبحر حكايات –لألطفال(- 2013

)حكاية الطاووس والثعلب(

)شمس ورحلة األمس( 

)قصص ذكرى(  - لألطفال- 2020

)خطى في الضباب( - رواية-    2020 

)للخبز طعم آخر( - قصص-  2018

ــتركة  ــب مش ــدارات وكت ــى إص ــة ال إضاف

وأمســيات  وإنجــازات  كثيــرة  أخــرى 

لهــا. أقيمــت  وثقافيــة  شــعرية 

جامعــة   / التربيــة  كليــة  احتضنــت  كمــا 

البصــرة رســالة ماجســتير بعنــوان )أدب 

ذكــرى لعيبــي – دراســة موضوعيــة(

التربيــة  كليــة   / ميســان  جامعــة  وفــي 

ماجســتير  رســالة  نوقشــت  األساســية 

بعنــوان )ســيمياء األهــواء فــي األعمــال 

لعيبــي  ذكــرى   - الكاملــة  القصصيــة 

أنموذجــا(.

ــالة  ــاك رس ــت هن ــى كان ــة ديال ــي جامع وف

ــة  ــات اللغ ــوان )داللي ــت عن ــتير تح ماجس

الشــعرية وإيماءاتهــا الدالليــة فــي دواويــن 

ذكــرى لعيبــي- ديــوان "بــوح فــي خاصــرة 

ــا( ــاب" أنموذج الغي

وآخــر تكريــم حظيــت بــه الكاتبــة جــاء 

ــارقة  ــام / الش ــة واإلع ــرة الثقاف ــن دائ م

ــن  ــد( ع ــاب الراف ــدارات )كت ــن إص ضم

مؤلفهــا الســردي: )رســائل حنــن(.

أســهمت ذكــرى فــي تأســيس )مشــروع 

الطفــل  مكتبــة  إلثــراء  الطفــل(  كتــاب 

العربــي بنتاجــات أدبيــة، وهــو املشــروع 

األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط.

"هــذا  إن  تقــول  التجربــة  هــذه  عــن 

شــرطية  أمنيــة  مؤسســة  تبنتــه  العمــل 

بطباعــة  قامــت  حيــث  الشــارقة،  فــي 

ــاب 
ّ

الكت مــن  موظفيهــا  نتاجــات  ونشــر 

واملحرريــن فيمــا يخــص ثقافــة وتوعيــة 

فــي  املؤلفــات  تلــك  ومشــاركة  الطفــل، 

دوريــا."  تقــام  التــي  الكتــاب  معــارض 

األميرة جوري

ــرى  ــى ذك ــرى ال ــل البش ــل خزع ــل جلي حم

لعيبــي حــن أخبرهــا أن قصتهــا لألطفــال 

مكانهــا  تبــوأت  قــد  جــوري(  )األميــرة 

ــة /  ــة اإلبداعي ــارات الكتاب ــاب )مه ــي كت ف

ــاء(  ــة واإلنش ــي الكتاب ــب ف ــاعد الطال مس

ــراق  ــي الع ــة ف ــاج وزارة التربي ــن منه ضم

.2020-2021 لعــام 

ــر،  ــمعت بالخب ــن س ــا ح ــي ملعت ــا لعيب عين

لتحقيــق  خطــوة  بــأول  فرحــة  كانــت  إذ 

حلمهــا الطفولــي، حينهــا قالــت: "الســعادة 

ــعرنا  ــا تش ــن أمنياتن ــة م ــق أمني ــي تحقي ف

ــل  ــه ألج ــا نفعل ــن فيم ــي تكم ــا الت بحقيقتن

اآلخريــن."

القلم املعطر في اإلمارات

ــر( كتبتهــا  قصــة اســمها )القلــم املعطَّ

لجنــة  اختارتهــا  لألطفــال،  ذكــرى 

التحكيــم فــي إعــداد املناهــج فــي دولــة 

ــاج  ــن منه ــون ضم ــة لتك ــارات العربي اإلم

فيهــا. االبتدائــي  األول  الصــف 

هويــدي،  صالــح  أخبرهــا  املــرة  هــذه 

ــة،  ــذه اللجن ــي ه ــم ف ــة التحكي ــو لجن عض

الــذي قــال لهــا: "لقــد فرحــت كثيــرا بقــرار 

ــرى:  ــول ذك ــدي." تق ــة بل ــك ابن ــة ألن اللجن

"ال أعلــم كيــف كان شــعوري حينهــا وأنــا 

ــد  ــار أح ــري اختي ــن يج ــراق، ح ــة الع ابن

عربيــة،  دولــة  منهــاج  ضمــن  نتاجاتــي 

ــعرت  ــا ش ــرح؟ حينه ــر والف ــو الفخ ــل ه ه

ــوح بجناحيهــا  أنــي ســنونوة فــوق غيمــة تل

لجميــع األطفــال."

تحمــل ذكــرى لعيبــي شــهادة البكالوريوس 

معهــد  مــن  تربيــة  ودبلــوم  اآلداب  فــي 

وتعتبــر  العــراق.  فــي  املركــزي  املعلمــن 

اللــه،  مــن  هبــة  لديهــا  الكتابــة  موهبــة 

ــذات  ــرب ال ــن ح ــروب م ــيلة لله ــا وس وأنه

الــى حــرب املــدن واألوطــان فتقــول: "أكتــب 

ألتخلــص مــن حصــار الــروح الــى حصــار 

الجســد والبيــت والفكــر، ألحقــق حلمــا 

صغيــرًا نمــا بعــد أول خاطــرة نشــرتها فــي 

صحيفــة )الراصــد( آنــذاك."

ســالتها: متــى تكتبــن؟ فأجابــت: "أكتــب 

متــى ماداهمنــي الصعــق الشــعوري الــذي 

ــع  ــع الوج ــة م ــة مواجه ــي لحظ ــي ف يضعن

األخضــر، الكتابــة ملجــأ ألــوذ بــه مــن دوّي 

ــب." ــاق واألكاذي ــف والنف الزي

وعــن إحســاس الكتابــة الــذي يحتويهــا 

تستقر في كتب األطفال 

اإلماراتية

ذكرى لعيبي.. ابنة ميسان والبصرة، المولودة عام 1965، 
ساقها القدر للسفر الى الشارقة وهي تحمل أحالمها 

وقلمها، كي تكتب وتدون، حيث عملت في قيادة 
شرطة الشارقة قسم إدارة اإلعالم والعالقات العامة.تقول 
ذكرى: "حلمي كان أن أكتب وأن أرى أعمالي وهي تحلق في سماء 

الثقافتين العربية والعالمية، وأكثر ما كان يسعدني أنهم كانوا حين 
يروني يقولون: أهاًل بالعراق."

هند الصفار

 أميرة الجوري
من ميسان إلـــــى الشارقـــــة..
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ــل  ــة اآلن تدخ ــاعدي إن الثقاف ــول الس يق

فــي جميــع مجــاالت الحيــاة، والحفريــات 

ــى  ــف عل ــون املؤل ــب أن يك ــة تتطل املعرفي

درايــة واطــاع فــي الحقــول املعرفيــة. 

األنطولوجيــة  )الجدليــة  كتابــة   وعــن 

األســتاذ  يقــول  املعنــى(   وتشــكيل 

فــي  "صــدر  إنــه  الســاعدي  الدكتــور 

عمــان بســبعة فصــول عــن دار صفــاء 

ــن  ــر م ــو العاش ــاب ه ــة، وأن الكت األردني

ســبعة  الكتــاب  يتضمــن  إصداراتــي. 

فصــول ويقــع فــي )160صفحــة قطــع 

وزيــري( تناولــت فــي مقدمتــه "الجدليــة 

املســتمرة التــي يراهــا بعضهــم بأنهــا 

عبــارة عــن افتراضــات ال تتحقــق فــي 

ــيس  ــو تأس ــوات نح ــارع الخط ــم متس عال

افتــراض كلــي لألشــياء وذواتهــا، ومــا 

ينتــج عنهــا مــن ماهويــات قــد ينتهــي 

ــل  ــي ظ ــا ف ــن يوجده ــزوال م ــا ب تأثيره

التســارع الــذي يشــهده العصــر الحالــي، 

الــذي أصبــح مــن أولوياتــه االعتمــاد على 

االتصــال بعضــه  العالــم شــديد  جعــل 

ــة  ــات املتناقل ــت املعلوم ــض، وأصبح ببع

ترفــض كل الحواجــز والعــوارض التــي 

التطــور،  دائــرة  عــن  املتلقــي  تبعــد 

فــي  الجنــون  عصــر  العصــر  فهــذا 

التــي  العلــوم  مــن  ابتــداًء  شــيء،  كل 

تبحــث  األحيــان  غالــب  فــي  أصبحــت 

فــي الامألــوف لــدى اإلنســان البســيط، 

ــا  ــا يمين ــدة تأخذن ــم جدي ــاج مفاهي وإنت

العلــوم،  هــذه  أصبحــت  بــل  ؛ 
ً
وشــماال

ومــن يقــف خلفهــا، تبحــث فــي إيجادنــا 

ــى  ــل إل ــدة؛ ب ــرات ع ــا م ــادة إنتاجن وإع

استنســاخ  فــي  والســيما  النهايــة،  مــا 

أشــكالنا، وعقولنــا، ومفاهيمنــا، التــي 

اعتقدهــا بعضهــم بأنهــا ثابتــة ال تتغيــر؛ 

املعتقــدات  هــذه  لكــون  تغيــرت  لكنهــا 

الدكتور محمد الساعدي... 

أكاديمي ميساني يصدر 
عشرات المؤلفات في مختلف 

مجاالت الثقافة

جــدي  بشــكل  املنافســة  تســتطيع  ال 

والثقافيــة  الفكريــة  الطروحــات  مــع 

تســتمد  التــي  املســتمرة،  الجديــدة 

الجديــدة  االفتراضــات  مــن  أسســها 

ــن  ــن كائ ــان م ــاة اإلنس ــت حي ــي حول الت

ــه وجــوده الفاعــل فــي األوســاط كافــة،  ل

إلــى كائــن معــزول ومنفــرد، وأن األدوات 

فــي  مكانــه  حلــت  واآلالت  الجديــدة 

ــغلها،  ــي كان يش ــع الت ــن املواق ــد م العدي

واختفــى العديــد مــن القيــم األخاقيــة، 

وأخاقيــات العمــل التــي كانــت مرتبطــة 

بوجــوده." 

ــي  ــه ف ــن كتاب ــاعدي ع ــدث الس ــا يتح كم

"احتــوى   :
ً
قائــا املاهيــات(  )تشــكيل 

منهــا  فرعيــة  عناويــن  علــى  الكتــاب 

)البحــث فــي الوجــود بذاتــه، وتشــكيل 

املاهيــات، وتاريخيــة الوجــود واملوجــود 

مــن خــال املــدارس الفلســفية القديمــة 

مفهــوم  فــي  ومســارات  والحديثــة، 

ــدول  ــة، وبن ــه التصوري ــود ومتغيرات الوج

ــود  ــن الوج ــة ب ــة البيني ــة والحرك املعرف

الكتــاب   أن  الــى  وأشــار  واملعنــى(." 

الكتــاب  يشــترك اآلن  ضمــن معــرض 

الدولــي املقــام فــي العاصمــة األردنيــة 

)الصــادق  داري  خــال  مــن  عمــان 

الثقافيــة( فــي العــراق ودار )الصفــاء 

)اإلشــكالية  كتابــه  وعــن  األردنيــة(. 

ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــاب م ــة لخط الثقافي

( يقــول: صــدر هــذا الكتــاب عــن )دار 

الفنــون واآلداب( فــي العــراق. وقــد ضــم 

أربعــة فصــول تنــاول فيهــا املؤلــف اآلتــي:  

الهيمنــة  منطــق  فــي  الامتناهــي  "إن 

ـ  الزمنيــة  الديمومــة  أي  ـ  الكولونياليــة 

ــي  ــاب الكولونيال ــا الخط ــدى به ــي يتب الت

دفــع   أمــرًا  كان  املختلفــة،  بأشــكاله 

باملؤلــف ليضــع بادئــة )اإلشــكالية( فــي 

عنوانــه ؛ فهــو هنــا يغنــي هــذا املعنــى فــي 

ــا  ــو أيض ــة، وه ــة الزمني ــير الديموم تأش

ــتعصية  ــرى مس ــة كب ــن مغالط ــف ع يكش

علــى الحــل فــي زخــٍم مــن االدعــاءات 

وقلــب  واالفتــراءات،   ، الكولونياليــة 

الحقائــق، وتصديــر النقائــض، إذ قــاد 

كل ذلــك -عبــر تهريــب نســقي قبيــح- 

وتحويلــه  العربــي  العالــم  تفكيــك  إلــى 

ــة  ــوق اقتصادي ــال وس ــاحة لاقتت ــى س ال

ســلبهم  أو  األبريــاء  أرواح  ثمنهــا 

إنســانيتهم عبــر تغييــب قســري لهويتهــم 

أو إدماجهــم بوهــم الهويــة املشــوهة التــي 

لكســب  الكولونيالــي  الخطــاب  أنتجهــا 

وتحويلــه  انتمائــه  مــن  اآلخــر  نفــور 

تابعــا ملنظومتــه الثقافيــة التــي تحتفــي 

فــي  تيــري  هنتــش  يقــول  بالتمركــز. 

كتابــه )الشــرق الخيالــي و رؤيــة اآلخــر( 

ــا أن  واصفــا مــأزق اآلخــر فــي كونــه )إّم

ينصهــر فــي الكونيــة الغربيــة أو يغــرق 

الامعنــى(."  فــي 

يتحــّرى املؤلــف باجتهــاد واضــح مواطــن 

التمركــز الغربــي والخطابــات الصــادرة 

ــي  ــرة ف ــادة مغاي ــارئ م ــدم للق ــه؛ ليق عن

ــا  ــاد ؛ مثلم ــفي املعت ــر الفلس ــراءة الفك ق

ــاق  ــن األنس ــفه م ــا يكش ــي م ــر ف ــو األم ه

املضمــرة فــي خطابــات )أفاطــون( و 

)أرســطو(، التــي كانــت بــؤرة التأســيس 

للخطــاب الغربــي بصيغتــه الكولونياليــة .

ــاق  ــف األنس ــد كش ــف عن ــف املؤل وال يتوق

املضمــرة فــي النصــوص املســرحية، بــل 

ــه يتحــرى جوانــب الخطــاب األخــرى،  إن

فيذهــب الــى تحليــل الطــرق اإلخراجيــة 

التــي جســدها كبــار املخرجــن الغربين، 

ليظهــر مهيمنــات الخطــاب الكولونيالــي 

لديهــم.

ــد  ــرؤ أح ــم يج ــرح ل ــذا الط ــزم أن ه  نج

قبــل املؤلــف علــى الخــوض فيــه، ألنــه 

واملثابــرة  الجــد  عوامــل  علــى  اشــتمل 

أشــواط  قطــع  فــي  كذلــك  واملغامــرة 

اســتنطاق  فــي  باملــرة  ســهلة  ليســت 

األعمــال والشــواهد والخطابــات والفكــر 

محكــم  علمــي  طــرح  الــى  للوصــول 

للضــد  الجدليــة  الصيــغ  يســتجلي 

الثقافــي الكامــن فــي أفعــال الكولونياليــة 

الجديــدة.  يقــع الكتــاب فــي 321 صفحة، 

ــن  ــدد م ــي ع ــارك ف ــل أن يش ــن املؤم وم

املعــارض الدوليــة واملحليــة. علمــا بــأن 

الطبعــة األولــى صــدرت فــي عــام 2016 

وقــد نفــدت مــن املكتبــات.

كاتب وأكاديمي ميساني يصدر عشرات المؤلفات في مجاالت مختلفة 
يتناول فيها موضوعات جديدة أضافت الى المكتبتين العراقية والعربية 

منجزًا جديدًا.  يقول الدكتور محمد كريم الساعدي إن أهم مؤلفاته هي 
)المسرح والتلقي البصري، المسرح البصري، التاريخ والهوية الجمالية، آفاق 
التنوع / المسرح وثقافة المدينة، التكوين األنطولوجي / جماليات الوجود والماهية، الرد 

بالجسد وخطابات أخرى، لماذا الرسول؟ الصورة الذاكرة للتشويه، اإلشكالية الثقافية 
لخطاب ما بعد الكولونيالية في جزءين، الجدلية األنطولوجية وتشكيل المعنى(. 
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علــى  يقتصــر  الفــن  مــن  النــوع  هــذا 

الطقــوس واملمارســات الثقافيــة الدينيــة 

اإلدراك  ملســار  العمليــة  والجوانــب 

الروحــي ضمــن تقاليــد الفنــان الدينيــة. 

الفنيــة  األعمــال  جميــع  نجــد  لذلــك 

املوجــودة فــي الكنائــس، ســواء أكانــت 

رســما، أم نحتــا، أم رســما علــى الزجاج، 

الســيراميك،  بطريقــة  جداريــات  أم 

لهــا  دينيــة  أفــكارًا  تحمــل  وغيرهــا.. 

عاقــة باألنبيــاء والقديســن. ومــن هــذه 

ــة(، إذ  ــمى بـــ )األيقون ــا يس ــوم م الرس

ــم الســيد املســيح )ع( فــي مواقــف  يرس

مختلفــة، مثــل موقــف شــفاء األعمــى، 

ــا  ــا، أو أحيان ــر، وغيره ــاء االخي أو العش

بحيــث  واقفــا  املســيح  الســيد  برســم 

تبــدو مامحــه مفصلــة. وعــادة مــا تكــون 

واأللــوان  بالذهــب  مرســومة  األيقونــة 

أن  اعتبــار  علــى  الخاصــة،  الطبيعيــة 

ــل  ــة، ب ــر عادي ــومة غي ــخصية املرس الش

شــخصية مقدســة. كمــا تكــون رســوم 

األيقونــات منفــذة بلغــة بســيطة يقرأهــا 

الجميــع دون تمييــز، وهــذا ينطبــق علــى 

صــورة  مثــل  الدينيــة،  الصــور  جميــع 

املســيح والعــذراء والرســل والقديســن 

والشــهداء واملائكــة وغيــر ذلــك مــن 

الكتــاب  فــي  وردت  التــي  املوضوعــات 

املقــدس.

خامة األيقونات

الخامــات  مــن  الكثيــر  خدم 
ُ

اســت

فــي  املوجــودة  األيقونــات  تنفيــذ  فــي 

أو  البــارز،  بالنقــش  ســواء  الكنائــس، 

النحــت املجســم، أو الرســم باأللــوان، 

مــن هــذه الخامــات الحجــر الطبيعــي 

مــن  املســتخرجة  واأللــوان  والرخــام 

عــة مــن املــواد 
ّ
بعــض النباتــات، أو املصن

الطبيعيــة بــدون أيــة مــادة كيماويــة، كمــا 

اســتخدم الخشــب فــي نقــش األيقونــات 

أيضــا.

فــي  الكنائــس  لبعــض  زياتنــا  وعنــد 

ــن  ــد م ــن بالعدي ــا تتزي ــداد، وجدناه بغ

ــي  ــات الت ــات واأليقون ــات واملنحوت اللوح

هــذه  علــى  القائمــون  عنهــا  حدثنــا 

ــدت  ــة، إذ وج ــل عميق ــس بتفاصي الكنائ

هــذه اللوحــات واملنحوتــات مــع وجــود 

الجداريــات  أن  أي  نفســها،  الكنائــس 

صممــت مــع تصميــم البنايــة ونفــذت 

معهــا، وفــي غالــب األحيــان تكــون هــذه 

ــن  ــل فنان ــن قب ــمت م ــد رس ــات ق اللوح

مســيحين لديهــم عاقــة روحيــة بمــا 

ــي  ــي يحاك ــاج إبداع ــن نت ــه م ــون ب يقوم

تأثيــر روحــي ويتعاطــف  قصصــا ذات 

معهــا الجميــع.

وتعتبــر الرســوم واملنحوتــات جــزءًا مــن 

التقليــد الكنســي، مــع أنهــا تقليــد قديــم 

ــي  ــال ف ــر األجي ــور عب ــه يتط ــدًا، إال أن ج

هــذه  تعلــن  كمــا  التقليــد،  روح  حــدود 

الكنيســة  اتجاهــات  الفنيــة  األعمــال 

يجــري  كمــا  وتعاليمهــا،  وأفكارهــا 

ــة  ــن كمحاول ــن الف ــوع م ــذا الن ــاج ه إنت

املبــادئ  وتصويــر  وتكملــة  لتوضيــح 

املســيحية بشــكل واضــح ليترســخ فــي 

خيــال املتلقــي ويتعايــش معــه روحيــا، 

العاقــة  أن  نجــد  املنطلــق  هــذا  ومــن 

بــن الفــن والديــن تعــد واحــدة مــن أبــرز 

ــا  ــت تاريخي ــي ثبت ــة الت ــر الفكري الظواه

ــة  ــراءات البصري ــم الق ــال تراك ــن خ م

لتشــكل ضــرورات ملحــة فــي املجتمعــات 

ــات  ــار أن الطروح ــى اعتب ــانية، عل اإلنس

الدينيــة، ومــا تحملــه مــن أفــكار وصــور 

وأحــداث وفقــا لصيــغ املعتقــد الدينــي 

وشــواهد  فنــي،  منجــز  وتمثياتــه، 

فــذت بطــرق تعبيــر مختلفــة 
ُ
معرفيــة ن

ــري  ــال الفك ــن واالتص ــة التدي ــع طبيع م

الدينــي املحــرك لهــا. 

كنيسة الصعود

فقــد تحــدث لنــا )أبونــا فــادي(، راعــي 

ــذا  ــن ه ــداد، ع ــي بغ ــود ف ــة الصع كنيس

ــط  ــا وس ــاء وقوفن ــدًا، أثن ــوع تحدي املوض

الفنيــة  أيقوناتهــا  وأمــام  الكنيســة 

األعمــال  "أهــم  إن   
ً
قائــا املقدســة، 

ــود،  ــة الصع ــي كنيس ــودة ف ــة املوج الفني

تعــود للفنــان العراقــي الراحــل )محمــد 

غنــي حكمــت(، الــذي نفذهــا عنــد بنــاء 

الكنيســة عــام 1992، إذ جــرى تكليفــه 

آنــذاك بإنجــاز أربــع عشــرة لوحــة نحــت 

بــارز، التــي تمثــل قصــة آالم املســيح، 

ومــا زالــت هــذه الجداريــات جــزءًا ال 

التــي  الكنيســة،  جــدران  مــن  يتجــزأ 

صاغهــا الفنــان حكمــت بأســلوبه املميز، 

القصــة  هــذه  إخــراج  إلــى  باإلضافــة 

حــن  جــدًا،  جميلــة  بطريقــة  األليمــة 

أضــاف إليهــا شــيئا مــن الواقــع العراقــي 

ــك  ــي ذل ــون ف ــه العراقي ــذي كان يعيش ال

ــي  ــات الت ــض اللمس ــع بع ــن، إذ وض الح

األطفــال  مثــل  الفكــرة،  هــذه  تقــرب 

ــكله  ــع ش ــا وض ــخوص، كم ــكال الش وأش

قبــل  مــا  الجداريــة  فــي  وشــخصيته 

تمثــل  التــي   13 املرحلــة  أي  االخيــرة، 

يســوع وهــو ينــزل مــن الصليــب، إذ يقــف 

ــل  ــم داخ ــيح معه ــيد املس ــتقبال الس باس

املشــهد، وقــد وثــق هــذه الفكــرة بكتابــة 

)وضعــت  وقــال  اإلعــام  فــي  نشــرت 

نفســي فــي هــذه القصــة للتبريــك(." 

ــة  ــن أهمي ــادي ع ــا ف ــدث أبون ــك تح كذل

الروحيــة  وعاقتــه  املقــدس  الفــن 

وقــال:  تحديــدًا  املســيحية  بالديانــة 

"ال شــك فــي أن معطيــات الفــن املســيحي 

والدينيــة  املعرفيــة  الــرؤى  تســتقطب 

الخطــاب  تؤكــد  بصريــة،  لشــواهد 

ــة  ــن األيقون ــح، وف ــكل صري ــي بش الدين

ــح  ــدى واض ــن ص ــذا الف ــا، فله خصوص

رســوم  مــن  أنتــج  مــا  مجمــل  فــي 

أســهم  وقــد  املمتــدة،  الحقــب  عبــر 

بمزيــد  املســيحي  الفكــر  ترســيخ  فــي 

لوحـــــــاٌت فنيــــــــــــة 
بإلهام ديني

تقليٌد كنائسي 
يتطور عبر األجيال

للديانة المسيحية والكنائس عالقة وطيدة بالفن التشكيلي عمومًا، 
إذ تسمى الرسوم والمنحوتات الكنائسية بـ )الفن المقدس(، الذي 

هو عبارة عن لوحات فنية أو منحوتات يجري تعليقها أو رسمها 
على بعض جدران الكنائس باستخدام اإللهام الديني والزخارف التي 

تهدف إلى مخاطبة العقل وتحريك المشاعر الروحية.
زياد جسام
تصوير: علي الغرباوي
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والبحــث  والتمعــن  االســتبصار  مــن 

هــذه  عبــر  اإلنســانية  املضامــن  عــن 

ــن  ــدث ع ــا تح ــة." كم ــات البصري املدون

 :
ً
املوضوعــات التــي جــرى رســمها قائــا

"إنهــا وثقــت موضوعــات الســيد املســيح 

باعتبارهمــا  العــذراء،  والســيدة  )ع( 

نموذجــن نتقصــى مــن خالهمــا صــور 

األيقونــات ونقلهــا مــن املســتوى الحســي 

إلــى املســتوى الروحــي." وذكــر لوحــة مــن 

ضمــن لوحــات الكنيســة وهــي )لوحــة 

العمــاد(، وتمثــل هــذه اللوحــة يســوعا 

وهــو يتعمــد فــي نهــر األردن علــى يــد 

يوحنــا املعمــدان، وقــد وضــع قبالــة هــذه 

اللوحــة قــدر املعموديــة الــذي يعمــد فيــه 

األطفــال حديثــو الــوالدة.. الفنــان الــذي 

نفــذ لوحــة العمــاد هــو الراحــل )ماهــر 

لوحتــان  هنــاك  كانــت  كمــا  حربــي(، 

أخريــان كبيرتــان، واحــدة منهمــا تمثــل 

الســماء،  إلــى  ع(   ( املســيح  صعــود 

وهــذه اللوحــة تحديــدًا ترمــز الــى اســم 

ــيد  ــر الس ــث يظه ــها، حي ــة نفس الكنيس

ــماوات،  ــى الس ــد إل ــه يصع ــيح وكأن املس

والشــعب فــي فلســطن رافعــن رؤوســهم 

الفنــان  وضــع  وقــد  إليــه،  ينظــرون 

ــة  ــم عاق ــن له ــن مم ــخاصا حقيقي أش

رئيــس  ومنهــم  نفســها،  بالكنيســة 

جميــل(،  )أبونــا  والقــس  الكنيســة 

كمــا وضــع أشــكال األشــخاص الذيــن 

تبرعــوا لبنــاء الكنيســة فــي وقتهــا. كمــا 

وضــع الفنــان )نجيــب الصائــغ( نفســه 

ــة.  ــل اللوح ــخاص داخ ــؤالء األش ــن ه ب

أمــا اللوحــة األخــرى فقــد حملــت عنــوان 

خــروج الســيد املســيح )ع( مــن القبر، 

وهــي أيضــا بريشــة الفنــان نجيــب 

الصائــغ .. أمــا الفنــان )بســام 

لوحتــن  نفــذ  فقــد  صبــري( 

مثــل  أيقونتــن،  تعتبــران 

شــخصية  فيهمــا 

املســيح  الســيد 

ــة  ــه هال )ع( وخلف

نفذهمــا  ســماوية، 

واأللــوان  بالذهــب 

وأيضــا  الطبيعيــة. 

ــة  ــة قب ــي الكنيس ــت ف كان

فيهــا  رســمت  كبيــرة 

ــيراميك أو  ــن الس ــة م لوح

الفسيفســاء نفذهــا الفنــان 

عبداللــه(." )شــنياز 

إلــى  فــادي  أبونــا  وأشــار 

الفنيــة  لأليقونــات  أن 

ألنهــا  الكنائــس،  جميــع  فــي  ضــرورة 

تأخــذ  فهــي  الصــاة،  إلــى  تقودنــا 

املتلقــي إلــى عالــم آخــر يقتــرب مــن 

الاهوتــي.. والفكــر  الــروح 

وســمعناه  شــاهدناه  مــا  خــال  مــن   

ــة،  ــة املقدس ــات الفني ــذه األيقون ــن ه ع

باســتعارة  صلــٍة  علــى  أنهــا  أدركنــا 

عبــر  املكتســب  املســيحي  املــوروث 

وأنهــا  مــرت،  التــي  الزمنيــة  الحقــب 

صبغــة  ذات  موضوعــات  عــن  عبــارة 

دينيــة مــن واقــع املعتقــدات التــي شــكلت 

ــبحانه  ــه س ــط بالل ــو مرتب ــا ه ــية م قدس

ــح  ــيخ امللم ــى ترس ــة ال ــى، باإلضاف وتعال

الدينــي مــن زاويــة نظــر إنســانية. 

51

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
بع

سا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

بع
سا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

22
20

22
ل 

الو
ن ا

ــو
ــان

ك
 

ل 
الو

ن ا
ــو

ــان
ك

 3
131

50

ـة
ــــــ

ــــــ
ــــــ

فـ
ــــا

ــــــ
ــــــ

قــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ثــ
ـة

ــــــ
ــــــ

ــــــ
فـ

ــــا
ــــــ

ــــــ
قــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ثــ

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q

ة  
ك

شب
 ال

ون
فن

سالم: 

سهىالفنانة
أبحث عن نص 

يحتوي المشاكسة 
والدهشة!!

عام عام 20222022 عام زاخر  عام زاخر 
باإلبداع والرحيل!باإلبداع والرحيل!

كاثرين زيتا جونز: أيقونة كاثرين زيتا جونز: أيقونة 
األناقة والجاذبيةاألناقة والجاذبية



يحررها: محسن العكيلي

حكايات
فنية

بــن الحــن واآلخــر تتصــدر أخبــار الفنانــن والشــعراء العراقيــن املشــهدين 

الفنــي والصحفــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، مــرض وعــوز ومناشــدات 

ــني  ــي س ــر ف ــام، ينخ ــا الظ ــي زواي ــاعر ف ــان أو الش ــذا الفن ــرك ه ــد أن ت بع

عمــره الجــوع واملــرض. 

ــك  ــراق؟ ضح ــي الع ــة ف ــاك نجومي ــل هن ــرة: ه ــؤالنا ذات م ــا س ــن وجهن ح

بعضهــم وامتعــض بعــض آخــر، وكان الجــواب واحــدًا: حــن ال تكــون هنــاك 

ــم. ــود للنج ــا وج ــوم ف ــة النج ــة لصناع مؤسس

مــن املحــزن مــا نشــاهده مــن حــال بعــض الفنانــن الذيــن قدمــوا عصــارة 

أعمارهــم خدمــة للفــن فــي يــوم مــا، فمحبــة النــاس ال يمكــن الحصــول 

عليهــا بســهولة، ولكــن عنــد أول انعطافــة فــي طريــق الحيــاة يتخلــى الجميــع، 

مــن محبــن وأصدقــاء ومؤسســات. شــعراء كبــار كانــوا يعانــون مــن شــظف 

ــي  ــاح الهال ــف وصب ــيد خل ــان الس ــع وعري ــماعيل الكاط ــم اس ــش: كاظ العي

ــى  ــول عل ــو الحص ــد ه ــم الوحي ــن كان حلمه ــم، الذي ــح وغيره ــمير صبي وس

وطــن صغيــر يحتــوي عائاتهــم، غــادروا الحيــاة ولــم يحقــق أكثرهــم هــذا 

ــم،  الحل

بينمــا نشــاهد فــي الجانــب اآلخــر مــن يطلقــن علــى أنفســهن لقــب )فنانــة( 

اآلن  عليــه  يطلقــون  مــا  او  النجــوم،  مزايــا  بــكل  يتمتعــن  )شــاعرة(  أو 

)املشــاهير(، مــن مســتوى مــادي ومعنــوي: فلــل وســيارات ومكانــة اجتماعيــة. 

هــل اختلفــت موازيــن الحيــاة؟ أم أنــه البــد مــن أن يكــون للفــن والشــعر وجــه 

آخــر؟!!

وصحــارى  األهــوار،  وأنــن  القصــب،  نايــات  عبــر 

الــروح وأنينهــا، وشــواطئ دجلــة وعذوبــة نســائمه، 

ــل  ــي يرت ــام العراق ــدوي واملق ــي والب ــاء الريف كان الغن

فــي معبــد الــروح مــع كل بيــت )أبــو أذيــة(. ويبحــر فــي 

األحــام الغافيــة علــى قمــة االنتظــار, غنــاء مثــل نهــر 

ــدًا  ــي، وحي ــرام ال ينته ــات غ ــق وحكاي ــات متدف ذكري

امتــداد  علــى  ضريــر  حلــم  واألرض,  الليــل  يعانــق 

الضــوء يباركــه الحــزن علــى قيثــارة األلــم ,غنــاء بــات 

فــي رحــى النســيان بعــد أن تهــاوى رواده كورقــة خريف 

أبــو  الزمــن. داخــل حســن وحضيــري  مــن شــجرة 

عزيــز وجبــار عــكار ومحمــد القبنجــي ويوســف عمــر.. 

أســماء خالــدة فــي ذاكــرة الغنــاء العراقــي، مطربــون 

تاريخيــة  بصمــة  ألنفســهم  يســجلوا  أن  اســتطاعوا 

ــراق.  ــي الع ــة ف ــاة االجتماعي ــل الحي تمث

ــرد  ــه مج ــن كون ــن م ــذا الف ــول ه ــن، تح ــرور الزم وبم

أغنيــة بســيطة إلــى إرث فنــي وثقافــي، انطلــق مــن 

وكانــت  العــراق.  فــي  الفنانــن  مــن  املئــات  خالــه 

بشــكل  النــاس  يتداولهــا  التــي  العراقيــة  األغنيــة 

مســتمر جــزءًا مــن املــوروث الســائد آنــذاك. ومــع كل 

مــا لذلــك الفــن مــن أصالــة أطــواره، نــراه اليــوم يعاني 

مــا يشــبه االندثــار بعــد موجــة األغنيــات الشــبابية 

البــث  أماكــن  كل  تجتــاح  صــارت  التــي  الســريعة 

اإلذاعــي والعــرض التلفزيونــي وصــاالت االحتفــاالت 

واملناســبات. ولهــذا فــإن الدعــوة لاحتفــاظ باألغنيــة 

ــة  ــة إعامي ــام بحمل ــب القي ــا تتطل ــة وأصالته التراثي

كبيــرة الســتعادة جوهرهــا بعــودة املؤسســات التــي 

ــا. ــم به ــا وتهت ترعاه

ــون  ــد أن تك ــي الب ــل فن ــام عم ــا يق حينم

هنــاك قواعــد لألســلوب النقــدي، ســلبا 

كانــت أم إيجابــا. النقــد هــو التــذوق فــي 

اقــد الفنــي هــو 
ّ
أعلــى مســتوياته، والن

العمــل  وتوضيــح  تفســير  يحــاول  مــن 

مــا  خــال  مــن  يصــف  وقــد  الفنــي، 

تذوقــه فــي العمــل، التأثيــر الــذي ينبغــي 

أن يكــون لهــذا العمــل علــى املشــاهد. 

معطيــات  الــى  الفنــي  العمــل  يســتند 

ــل،  ــة للعم ــة الدرامي ــا البني ــرة أهمه كثي

ــراج،  ــيناريو، واإلخ ــة الس ــلوب كتاب وأس

 عــن أداء املمثلــن فــي تبّصــر 
ً
فضــا

واٍع  وتأمــل  الناقــد  قبــل  مــن  عميــق 

ــي  ــرآة الت ــو امل ــد ه ــي. الناق ــل الفن للعم

تعكــس أفــكار الكاتــب واملخــرج واملمثــل، 

أوحــت  التــي  التجــارب  يســتحضر  إذ 

لهــم والقضايــا التــي ألهمتهــم، فيحــس 

بإحساســهم وينظــر ببصائرهــم إلــى 

جوهــر العمــل الفنــي. وفــي املحصلــة 

وجهــة  هــو  التلفزيونــي  النقــد  فــإن 

نظــر مختصــة ملتابــع يمتلــك الكفــاءة 

املعرفيــة والفنيــة الازمــة للحديــث عــن 

وال  للعاقــات  وجــود  فــا  التلفزيــون، 

 دعائيــا 
ً
للمشــاعر. النقــد ليــس عمــا

ــاة  ــي، أو لقن ــج تلفزيون ــا، أو ملنت ــل م ملمث

تلفزيونيــة، لكــن حــن يبــرر مــن يعتقــد 

األعمــال  اقتبــاس  أن  فنــي  ناقــد  أنــه 

التركيــة هــو ألجــل االنتشــار العربــي، 

الــى  تضــاف  جديــدة  مصيبــة  فتلــك 

مصائــب الدرامــا العراقيــة التــي ابتليت 

ــاء.  ــل الدخ ــن قب ــا م ــرق بابه بط

ــي،  ــرح العرب ــة املس ــداد قبل ــت بغ مازال

ومازالــت خشــبات مســارحها تتوشــح 

املســرحي  بغــداد  مهرجــان  باإلبــداع. 

نجــح،  الثالثــة  نســخته  ودع  الــذي 

املســرح  تألــق  حــن  شــيء،  كل  رغــم 

الــذي  الجمهــور  معــا.  والجمهــور 

املثقــف  للمشــاهد  حيــا  نموذجــا  كان 

واملتــذوق، وأثبــت بمــا ال يقبــل الشــك 

حبــه للحيــاة وترســيخ هويتــه الحقيقيــة. 

املســرحي  الجمهــور  أن  يظــن  ومــن 

فقــد ذائقتــه الفنيــة، فإنــه بــا شــك 

مــازال  إذ  الحقيقــة,  جانــب  قــد 

ــتطيع  ــة يس ــة فني ــك رؤي ــور يمتل الجمه

الغــث  بــن  مــا  التفريــق  بهــا 

أن  يســتطيع  وأنــه  والســمن, 

التــي  الفنــون  مــع  يتجــاوب 

تعبــر عنــه تعبيــرًا حقيقيــا، 

ــور  ــب الجمه ــا يذه ــرًا م وكثي

الــى املســرح ليــس لغــرض 

مشــاهدة العــرض املســرحي 

وعــزوف  فيــه،  ليشــارك  بــل  فقــط، 

الوعــي  قلــة  بســبب  ليــس  الجمهــور 

دوره  عــن  املســرح  تخلــي  بســبب  بــل 

الحقيقــي فــي معالجــة قضايــا الواقــع، 

يــرى  الجمهــور  يعــد  لــم  وبالتالــي 

ــازل  ــن أن يتن ــبته. يمك ــوق خش ــه ف نفس

ــن كل  ــرح ع املس

املكونــات التقنيــة، لكــن ال يمكــن لــه 

أال  األســاس،  الركــن  عــن  االســتغناء 

بدونــه  مســرح  فــا  الجمهــور،  وهــو 

وال وجــود لفرجــة دراميــة فــي غيــاب 

املتلقــي.

والشـــعر  الفــــــن 
ميوكلن خبز!!

ابتالء الدراما

حكايات
فنية

بــن الحــن واآلخــر تتصــدر أخبــار الفنانــن والشــعراء العراقيــن املشــهدين 

الفنــي والصحفــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، مــرض وعــوز ومناشــدات 

ــني  ــي س ــر ف ــام، ينخ ــا الظ ــي زواي ــاعر ف ــان أو الش ــذا الفن ــرك ه ــد أن ت بع

عمــره الجــوع واملــرض. 

ــك  ــراق؟ ضح ــي الع ــة ف ــاك نجومي ــل هن ــرة: ه ــؤالنا ذات م ــا س ــن وجهن ح

بعضهــم وامتعــض بعــض آخــر، وكان الجــواب واحــدًا: حــن ال تكــون هنــاك 

ــم. ــود للنج ــا وج ــوم ف ــة النج ــة لصناع مؤسس

مــن املحــزن مــا نشــاهده مــن حــال بعــض الفنانــن الذيــن قدمــوا عصــارة 

أعمارهــم خدمــة للفــن فــي يــوم مــا، فمحبــة النــاس ال يمكــن الحصــول 

عليهــا بســهولة، ولكــن عنــد أول انعطافــة فــي طريــق الحيــاة يتخلــى الجميــع، 

مــن محبــن وأصدقــاء ومؤسســات. شــعراء كبــار كانــوا يعانــون مــن شــظف 

ــي  ــاح الهال ــف وصب ــيد خل ــان الس ــع وعري ــماعيل الكاط ــم اس ــش: كاظ العي

ــى  ــول عل ــو الحص ــد ه ــم الوحي ــن كان حلمه ــم، الذي ــح وغيره ــمير صبي وس

وطــن صغيــر يحتــوي عائاتهــم، غــادروا الحيــاة ولــم يحقــق أكثرهــم هــذا 

ــم،  الحل

بينمــا نشــاهد فــي الجانــب اآلخــر مــن يطلقــن علــى أنفســهن لقــب )فنانــة( 

اآلن  عليــه  يطلقــون  مــا  او  النجــوم،  مزايــا  بــكل  يتمتعــن  )شــاعرة(  أو 

)املشــاهير(، مــن مســتوى مــادي ومعنــوي: فلــل وســيارات ومكانــة اجتماعيــة. 

هــل اختلفــت موازيــن الحيــاة؟ أم أنــه البــد مــن أن يكــون للفــن والشــعر وجــه 

آخــر؟!!

وصحــارى  األهــوار،  وأنــن  القصــب،  نايــات  عبــر 

الــروح وأنينهــا، وشــواطئ دجلــة وعذوبــة نســائمه، 

ــل  ــي يرت ــام العراق ــدوي واملق ــي والب ــاء الريف كان الغن

فــي معبــد الــروح مــع كل بيــت )أبــو أذيــة(. ويبحــر فــي 

األحــام الغافيــة علــى قمــة االنتظــار, غنــاء مثــل نهــر 

ــدًا  ــي، وحي ــرام ال ينته ــات غ ــق وحكاي ــات متدف ذكري

امتــداد  علــى  ضريــر  حلــم  واألرض,  الليــل  يعانــق 

الضــوء يباركــه الحــزن علــى قيثــارة األلــم ,غنــاء بــات 

فــي رحــى النســيان بعــد أن تهــاوى رواده كورقــة خريف 

أبــو  الزمــن. داخــل حســن وحضيــري  مــن شــجرة 

عزيــز وجبــار عــكار ومحمــد القبنجــي ويوســف عمــر.. 

أســماء خالــدة فــي ذاكــرة الغنــاء العراقــي، مطربــون 

تاريخيــة  بصمــة  ألنفســهم  يســجلوا  أن  اســتطاعوا 

ــراق.  ــي الع ــة ف ــاة االجتماعي ــل الحي تمث

ــرد  ــه مج ــن كون ــن م ــذا الف ــول ه ــن، تح ــرور الزم وبم

أغنيــة بســيطة إلــى إرث فنــي وثقافــي، انطلــق مــن 

وكانــت  العــراق.  فــي  الفنانــن  مــن  املئــات  خالــه 

بشــكل  النــاس  يتداولهــا  التــي  العراقيــة  األغنيــة 

مســتمر جــزءًا مــن املــوروث الســائد آنــذاك. ومــع كل 

مــا لذلــك الفــن مــن أصالــة أطــواره، نــراه اليــوم يعاني 

مــا يشــبه االندثــار بعــد موجــة األغنيــات الشــبابية 

البــث  أماكــن  كل  تجتــاح  صــارت  التــي  الســريعة 

اإلذاعــي والعــرض التلفزيونــي وصــاالت االحتفــاالت 

واملناســبات. ولهــذا فــإن الدعــوة لاحتفــاظ باألغنيــة 

ــة  ــة إعامي ــام بحمل ــب القي ــا تتطل ــة وأصالته التراثي

كبيــرة الســتعادة جوهرهــا بعــودة املؤسســات التــي 

ــا. ــم به ــا وتهت ترعاه

ــون  ــد أن تك ــي الب ــل فن ــام عم ــا يق حينم

هنــاك قواعــد لألســلوب النقــدي، ســلبا 

كانــت أم إيجابــا. النقــد هــو التــذوق فــي 

اقــد الفنــي هــو 
ّ
أعلــى مســتوياته، والن

العمــل  وتوضيــح  تفســير  يحــاول  مــن 

مــا  خــال  مــن  يصــف  وقــد  الفنــي، 

تذوقــه فــي العمــل، التأثيــر الــذي ينبغــي 

أن يكــون لهــذا العمــل علــى املشــاهد. 

معطيــات  الــى  الفنــي  العمــل  يســتند 

ــل،  ــة للعم ــة الدرامي ــا البني ــرة أهمه كثي

ــراج،  ــيناريو، واإلخ ــة الس ــلوب كتاب وأس

 عــن أداء املمثلــن فــي تبّصــر 
ً
فضــا

واٍع  وتأمــل  الناقــد  قبــل  مــن  عميــق 

ــي  ــرآة الت ــو امل ــد ه ــي. الناق ــل الفن للعم

تعكــس أفــكار الكاتــب واملخــرج واملمثــل، 

أوحــت  التــي  التجــارب  يســتحضر  إذ 

لهــم والقضايــا التــي ألهمتهــم، فيحــس 

بإحساســهم وينظــر ببصائرهــم إلــى 

جوهــر العمــل الفنــي. وفــي املحصلــة 

وجهــة  هــو  التلفزيونــي  النقــد  فــإن 

نظــر مختصــة ملتابــع يمتلــك الكفــاءة 

املعرفيــة والفنيــة الازمــة للحديــث عــن 

وال  للعاقــات  وجــود  فــا  التلفزيــون، 

 دعائيــا 
ً
للمشــاعر. النقــد ليــس عمــا

ــاة  ــي، أو لقن ــج تلفزيون ــا، أو ملنت ــل م ملمث

تلفزيونيــة، لكــن حــن يبــرر مــن يعتقــد 

األعمــال  اقتبــاس  أن  فنــي  ناقــد  أنــه 

التركيــة هــو ألجــل االنتشــار العربــي، 

الــى  تضــاف  جديــدة  مصيبــة  فتلــك 

مصائــب الدرامــا العراقيــة التــي ابتليت 

ــاء.  ــل الدخ ــن قب ــا م ــرق بابه بط

ــي،  ــرح العرب ــة املس ــداد قبل ــت بغ مازال

ومازالــت خشــبات مســارحها تتوشــح 

املســرحي  بغــداد  مهرجــان  باإلبــداع. 

نجــح،  الثالثــة  نســخته  ودع  الــذي 

املســرح  تألــق  حــن  شــيء،  كل  رغــم 

الــذي  الجمهــور  معــا.  والجمهــور 

املثقــف  للمشــاهد  حيــا  نموذجــا  كان 

واملتــذوق، وأثبــت بمــا ال يقبــل الشــك 

حبــه للحيــاة وترســيخ هويتــه الحقيقيــة. 

املســرحي  الجمهــور  أن  يظــن  ومــن 

فقــد ذائقتــه الفنيــة، فإنــه بــا شــك 

مــازال  إذ  الحقيقــة,  جانــب  قــد 

ــتطيع  ــة يس ــة فني ــك رؤي ــور يمتل الجمه

الغــث  بــن  مــا  التفريــق  بهــا 

أن  يســتطيع  وأنــه  والســمن, 

التــي  الفنــون  مــع  يتجــاوب 

تعبــر عنــه تعبيــرًا حقيقيــا، 

ــور  ــب الجمه ــا يذه ــرًا م وكثي

الــى املســرح ليــس لغــرض 

مشــاهدة العــرض املســرحي 

وعــزوف  فيــه،  ليشــارك  بــل  فقــط، 

الوعــي  قلــة  بســبب  ليــس  الجمهــور 

دوره  عــن  املســرح  تخلــي  بســبب  بــل 

الحقيقــي فــي معالجــة قضايــا الواقــع، 

يــرى  الجمهــور  يعــد  لــم  وبالتالــي 

ــازل  ــن أن يتن ــبته. يمك ــوق خش ــه ف نفس

ــن كل  ــرح ع املس

املكونــات التقنيــة، لكــن ال يمكــن لــه 

أال  األســاس،  الركــن  عــن  االســتغناء 

بدونــه  مســرح  فــا  الجمهــور،  وهــو 

وال وجــود لفرجــة دراميــة فــي غيــاب 

املتلقــي.

والشـــعر  الفــــــن 
ميوكلن خبز!!

بين رحى النسيان
أسماء فنية 

جمهور المسرح يتألق من جديد

ابتالء الدراما
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كرنفال املسرح والسينما

مهرجانهــا  بغــداد  احتضنــت  فقــد 

 
ً
عمــا  24 بمشــاركة  الثالــث  املســرحي 

عربيــة  ودول  العــراق  مــن  مســرحيا 

وأجنبيــة، فــي خطــوة أعــادت للمســرح 

للمســرح  وريادتــه  تألقــه  العراقــي 

كانــت  العــراق  جانــب  وإلــى  العربــي، 

عربيــة  ودول  وتونــس  ولبنــان  مصــر 

وإيــران  وبلجيــكا  فرنســا  مــع  أخــرى 

وأوكرانيــا وروســيا، حيــث تزينــت خشــبة 

بعروضهــا. املســرح 

كمــا احتضنــت قاعــة املســرح الوطنــي 

فــي بغــداد، وملــدة ثاثــة أيــام، فعاليــات 

وذلــك  العراقيــة،  الســينما  أيــام 

بالتزامــن مــع عيــد الســينما العراقيــة 

الـــ 67،  حيــث شــهدت أيــام الكرنفــال 

الثاثــة عــرض 23 فيلمــا عراقيــا قصيــرًا 

املحافظــات. عمــوم  مــن 

مهرجــان  فعاليــات  انطلقــت  فيمــا 

)ســومر( الســينمائي لألفــام الروائيــة 

األولــى  بدورتــه  الطويلــة  والوثائقيــة 

)دورة صاحــب حــداد(، إذ جــرى خــال 

حفــل االفتتــاح عــرض الفيلــم الجزائــري 

الروائــي الطويــل )الــى آخــر الزمــان( 

للمخرجــة ياســمن شــويخ، الــذي حــاز 

مهرجانــات  فــي  عــدة  جوائــز  علــى 

واملغــرب.  وبلجيــكا  ودبــي  مســقط 

انطــاق  أربيــل  شــهدت  ذلــك..  إلــى 

ضــد  )الســينما  مهرجــان  فعاليــات 

اإلرهــاب( بدورتــه السادســة، واســتمرت 

فعاليــات املهرجــان عــدة أيــام بمشــاركة 

200 ضيــف مــن داخــل العــراق وخارجــه، 

مــن  الــدول  مــن  عــدد  الــى  إضافــة 

بينهــا ســوريا وإيــران، حيــث عرضــت 

ــات  ــف املحافظ ــن مختل ــدة م ــام عدي أف

العراقيــة وإقليــم كردســتان، بلــغ عددهــا 

40 فلمــا مــن األفــام الوثائقيــة واألفــام 

القصيــرة وأفــام األنميشــن.

جوائز وتكريم

 2022 عــام  فــي  العراقــي  للفنــان  كان 

عــدة،  مهرجانــات  فــي  الفــت  حضــور 

حصــد مــن خالهــا العديــد مــن الجوائــز 

والتكريمــات، منهــا جائــزة أفضــل ممثلــة  

مهرجــان  فــي  ســالم  ســهى  للمبدعــة 

ــز  ــا املمي ــرح ألدائه ــي للمس األردن الدول

فــي مســرحية )خــاف(، التــي كتبهــا 

املخــرج املســرحي العراقــي مهنــد هادي، 

ــان  ــي ذات املهرج ــاز ف ــدوره- ف ــذي –ب ال

ــرحي.  ــص مس ــل ن ــزة أفض بجائ

علــى جانــب آخــر، أعلــن فــي حفــل افتتاح 

ــيخ  ــرم الش ــان ش ــابعة ملهرج ــدورة الس ال

الدولــي للمســرح الشــبابي عــن تكريــم 

الفنــان مــازن محمــد مصطفــي بــدرع 

ــت  ــا كرم ــري، كم ــوب التقدي ــميحة أي س

ــدرع. ــس ال ــدن بنف ــرة ب ــة زه الفنان

امــا مســرحية )ميــت مــات( مــن تأليــف 

النبــي  عبــد  علــي  الفنــان  وإخــراج 

الزيــدي، فقــد فــازت بالجائــزة الكبــرى 

ألفضــل عــرض مســرحي متكامــل فــي 

للفضــاءات  الرّحالــة  مهرجــان مســرح 

حصــدت  كمــا  األردن.  فــي  املفتوحــة 

ــز  ــس جوائ ــي خم ــام العراق ــبكة اإلع ش

والتلفزيــون  اإلذاعــة  مهرجــان  فــي 

الــدورة 22 الــذي أقيــم فــي الســعودية. 

ــت  ــبكة كان ــا الش ــي حصدته ــز الت الجوائ

ــة  ــادالت اإلذاعي ــج التب ــال برام ــي مج ف

والتلفزيونيــة. فيمــا فــاز الفيلــم العراقــي 

الذهبيــة  بالجائــزة  معلقــة"  "جنائــن 

األحمــر  البحــر  ملهرجــان 

اململكــة  فــي  أقيــم  الــذي 

العربيــة الســعودية بمشــاركة 

 
ً
فضــا لغــة،   41 بـــ  بلــدًا،   61

عــن  اســتضافة املهرجــان 34 

عامليــة،  ألفــام   
ً
أوال عرضــا 

ألفــام   
ً
أوال عرضــا  و17 

عربيــة، و47 عرضــا ألفــام مــن الشــرق 

إفريقيــا. وشــمال  األوســط 

الراحلون 

فــي لحظــة مــا, تكتفــي الحيــاة بمــا قدمته 

املشــهد  مؤملــا  يكــون  وكــم  مــا،  لفنــان 

األخيــر فــي حيــاة الفنانــن الذيــن رفــدوا 

الســاحة الفنيــة بأعمــال مميــزة ماتــزال 

أثــروا  مبدعــون  الذاكــرة.  فــي  باقيــة 

ــن  ــوا، لك ــم، رحل ــع أعماله ــا ببدي وجدانن

ــدًا  ــيبقى خال ــي س ــن إرث فن ــوه م ــا ترك م

ــم. ــرة محبيه ــي ذاك ف

الفنــان فيصــل الياســري الــذي أغنــى 

الســاحة الفنيــة بأعمــال رائعــة، رحــل 

فــي  عامــا   89 الـــ  ناهــز  عمــر  عــن 

العاصمــة األردنيــة عمــان، تــاركا إرثــا 

التســجيلية،  األفــام  مــن  كبيــرًا  فنيــا 

 عــن 
ً
ونحــو عشــرة أفــام روائيــة، فضــا

أعمالــه التلفزيونيــة التــي أخرجهــا، كمــا 

تلفزيــون  تأســيس  فــي  الراحــل  أســهم 

بغــداد الثقافــي وكان مديــره بــن العامن 

.1995 و   1994

كمــا فقــد الوســط الغنائــي امللحــن املبــدع 

محســن فرحــان الــذي عــرف بألحانــه 

العذبــة منــذ الســبعينيات، منهــا )غريبــة 

الــروح(، و)يكولــون غنــي بفــرح(، و)مــا 

بــي أعوفــن هلــي(، وغيرهــا مــن األلحان. 

عراقيــن  فنانــن  -مــع  الراحــل  أســس 

واملؤلفــن  امللحنــن  جمعيــة  آخريــن- 

العراقيــن، وتوفــي فــي العاصمــة بغــداد 

عــن عمــر ناهــز الـــ 75 عامــا، بعــد صــراع 

ــان  ــوت الفن ــب امل ــك غي ــرض. كذل ــع امل م

ــل  ــي تمثي ــترك ف ــذي اش ــود، ال ــاح عب ف

ــم  ــا: فيل ــة، منه ــال الفني ــن األعم ــدد م ع

ومسلســل   ،1987 عــام  )املنفــذون( 

.وكان   2017 عــام  والشــاه(  )الســلطان 

فــي  لإلنتــاج  مديــرًا  عمــل  قــد  عبــود 

مسلســل )رجــل فــوق الشــبهات( عــام 

2000، وانتخــب مؤخــرًا لعضويــة الشــعبة 

املســرحية فــي نقابــة الفنانــن العراقين.

ضمــن  كانــت  البصــري  منــى  الفنانــة 

املنيــة  وافتهــا  إذ  الراحلــن،  قائمــة 

جــراء تدهــور صحتهــا. الفنانــة واملذيعــة 

منــى البصــري أســهمت فــي الكثيــر مــن 

األعمــال الفنيــة التلفزيونيــة واإلذاعيــة، 

األســرة(  )عالــم  برنامــج  بينهــا  مــن 

وبرنامــج  ياســيدتي(  )لــِك  برنامــج  و 

مــن  والكثيــر  اليــأس(  مــن  )حــذاِر 

األعمــال الدراميــة والبرامــج اإلذاعيــة 

والتلفزيونيــة، منهــا مسلســات 

الثعالــب(  )آمــال( و)أجنحــة 

عاشــور(  الصيــاد  و)حكايــة 

و)الفجــر  القهــوة(  و)رائحــة 

الحزيــن( و)أعالــي الفردوس( 

الظــل(  و)رجــال  و)الجــرح( 

النهــار(. و)أحــام 

لم تكن أيام السنة الطويلة تلك لتمر مرور الكرام، دون أن تكون زاخرة 
بالمنجز الفني، مؤطرة باإلبداع،  مليئة باإلنجازات في ظروف لم  تكن 
سهلة، شابتها قلة الدعم، ماديًا كان أم معنويًا. حلق الفن العراقي 
خاللها -بكافة أشكاله- بجناحي التحدي، فكان له السبق وحصد 

الجوائز، فضاًل عن إقامة كرنفاالت اإلبداع المسرحي والسينمائي.

عام زاخر باإلبداع والرحيل!
عـــــــــــــام 

"مجلة الشبكة"

2022

محسن فرحان

مازن محمد

فيصل الياسري

5455
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تغلــب  الــذي  الفلــم،  أحــداث  يــواِز  لــم  عنــوان  "فرحــة".. 

عليــه املآســي والقتــل والترويــع علــى اســم الفلــم األردنــي – 

الفلســطيني الــذي بــث علــى شــبكة "نتفلكــس"، الــذي عــّرى مــا 

قامــت بــه املليشــيات الصهيونيــة بــكل مــا عــرف عــن ماضيهــا 

الســيئ ذي القــرف اإلنســاني وحاضرهــا الــذي ال يختلــف عــن 

ماضيهــا وإن شــكلت دولــة. 

فلــم نــال مــن الرضــا مــاال يمكــن تجــاوزه، باعتبــاره نتاجــا 

فلســطينيا يجابــه نتاجــات صهيونيــة تمتــد علــى مــدار خمســن 

املليئــة بالتبشــيع والتدليــس واالفتــراء  الروايــات  ســنة مــن 

ــائل  ــوود ووس ــى هولي ــيطرتها عل ــع كل س ــدًا م ــف، زائ والتحري

إعامهــا. فلــم  "فرحــة" الــذي أثــار مناوئيــه يســتمد قصتــه 

ــة  ــوار املراهق ــت أس ــطينية تح ــاة فلس ــة لفت ــق واقعي ــن حقائ م

بالــغ  قــروي  مجتمــع  ظــل  فــي  الــزواج  بحتميــة  املحكومــة 

التحفــظ، برغــم فســحة التعليــم علــى يــد كتاتيــب ينحســر 

ــردية  ــا بس ــة يرتلنه ــات قرآني ــع آي ــى بض ــات عل ــم للفتي تعليمه

ــام  ــي الع ــا ف ــا قصته ــرد لن ــة تس ــاة فرح ــيخ. الفت ــا أو الش امل

1948، عــام النكبــة الــذي مــا إن يقــرأ حتــى تســترجع فــي 

شــريط ذاكرتــك أفــام األبيــض واألســود وعصابــات الهاغانــا 

ــن  ــا م ــرف عنه ــكل ماع ــرعيات ب ــر الش ــا غي ــتيرن وأخواته وش

أعمــال ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية إن بقــي فيــه قطــرة حيــاء. 

فرحــة.. التــي تعيــش فــي إحــدى القــرى الفلســطينية، لهــا حلــم 

ــم  ــة والتعل ــى املدين ــال إل ــو االنتق ــه ه ــدة وتفصيل ــا بش يراوده

القســري  التزويــج  شــبح  مــن  هربــا  للبنــات،  مدرســة  فــي 

الســائد فــي مختلــف القــرى العربيــة، لكنهــا تســتحصل موافقــة 

األب املختــار فــي إكمــال دراســتها والتوجــه نحــو حلــم وردي 

ــي  ــة ف ــون معلم ــع لتك ــي أرض الواق ــم ف ــا ويترج ــازل مخيلته يغ

املســتقبل، تديــر مدرســة للبنــات فــي قريــة حرمــت غالبيــة 

ــا  ــب له ــرة كت ــعادة الغام ــن الس ــم، لك ــق التعلي ــن ح ــا م فتياته

ــام 1948  ــي الع ــة ف ــداث الدموي ــدأ األح ــط، لتب ــد فق ــوم واح ي

ولتســجل النكبــة بأحرفهــا الدمويــة تأريخــا بشــعا علــى يــد 

العصابــات.

تبــدأ املأســاة بمحاولــة تهريــب األب البنتــه بواســطة زوج أختــه 

ــا  ــل"، لكنه ــيارته "األوتوموبي ــة بس ــى القري ــرًا إل ــاء زائ ــذي ج ال

ترفــض بعــد إجبارهــا قســرًا علــى الركــوب، لتعــود مــرة أخــرى 

نحــو حضــن والدهــا دون تركــه يواجــه املــوت املحتــم، ليضطــر 

والدهــا إلــى إخفائهــا فــي غرفة تخزيــن املــواد الغذائيــة، وليغلق 

عليهــا البــاب ويخفــي معالــم بــاب الغرفــة بالبنــاء املؤقــت، كــي 

ال تتعــرف العصابــات الصهيونيــة علــى املــكان ومــن ثــم قتلهــا أو 

أســرها، أو حتــى اغتصابهــا )وهــي تفاصيــل اعتــرف بهــا مــن 

تبقــى مــن أفــراد تلــك العصابــات ومليشــياتها فــي فلــم وثائقــي 

بــث مــن علــى فضائيــات عامليــة معروفــة، فهــم لــم يتورعــوا عــن 

ذكــر مــا قامــوا بــه مــن قتــل وتشــريد واغتصــاب لــكل مــا يتعلــق 

بفلســطينيي النكبــة(، ولتبــدأ مأســاتها وهــي الوحيــدة التــي 

يملؤهــا الخــوف فــي  حجرتهــا الوحيــدة التــي تضطرهــا للبحــث 

عــن األمــان فــي العزلــة القســرية.

هنــا برعــت املخرجــة "داريــن ســام" باملــزج بــن الخــوف 

تترجــم  وعينهــا  فرحــة  مخيلــة  فــي  ســيجري  ملــا  والتأمــل 

االنفعــال والترقــب، باإلضافــة إلــى البحــث عــن موجــودات 

املــكان بعــد برهــة االطمئنــان إلطفــاء عطشــها وجوعهــا، لكــن 

ــل  ــن أب وأم حام ــة م ــة مكون ــل عائل ــن تدخ ــدم، ح ــم ي ــر ل األم

وابنتــن هربــا مــن جحيــم املاحقــة والقتــل، لتشــهد فرحــة 

عمليــة الــوالدة الطبيعيــة التــي يقــوم بهــا األب ومراقبتهــا لــكل 

التفاصيــل عبــر كــوة تركهــا والدهــا فــي غفلــة، فكانــت الشــاهد 

واملتنفــس لرئتيهــا وعينيهــا، إذ تلــد املــرأة ولــدًا. ويبــدو أن 

املؤلــف لــه مــن التأويــل والقصديــة الكثيــر والكثيــر فــي اعتبــار 

الطفــل هــو بارقــة األمــل، وأن بــكاءه صرخــة بوجــه الظلــم، 

لتأتــي بعــد ذلــك أصــوات العصابــات الصهيونيــة لتقبــض علــى 

األب والعائلــة بأكملهــا وتقتلهــم، وحتــى الرضيــع لــم يســلم مــن 

األمــر، فقــد تــرك حيــا ليلقــى مصيــره باملــوت جوعــا وعطشــا.

ل انعطافــة وصحــوة فنيــة وســينمائية واقعيــة 
ّ
فلــم "فرحــة" شــك

ــي  ــرأة ف ــل ج ــة تحم ــي رواي ــطيني ف ــراث الفلس ــاء الت ــد إحي تعي

تعريــة املغتصبــن، ليجــري عرضــه علــى شــبكة "نتفلكــس"، 

وهــي الخطــوة التــي أغضبــت املتحكمــن فــي صناعــة اإلعــام 

واألفــام، املرتبطــن بأعــداء فرحــة، الذيــن عمــدوا إلــى شــن 

حملــة شــعواء مــن أجــل تقليــل تقييــم الفلــم مــن 7.2  حتــى 

الوصــول إلــى 5.8  لتتضــح معالــم الخــوف فــي أعــن )مــن يــكاد 

ــي(. ــول خذون يق

ولــم يكــن هــذا هــو االســتهداف الوحيــد، بــل جــاوره فــي الســير 

اســتهداف آخــر مــن خــال حمــات املقاطعــة مــن كارتــل 

اإلعــام واألفــام املتبنيــة للتاريــخ املــزور الخائــب، ولتأتــي 

ــة،  ــم فرح ــة لدع ــة الصادم ــعبية العربي ــة والش ــردود العفوي ال

حيــث  ضاعــت،  قــد  )فرحتنــا(  أن  البعــض  اعتقــد  بعدمــا 

رفعــت أعــام فلســطن فــي مونديــال قطــر 2022، فــي معظــم 

مباريــات املونديــال، وبتأييــد عربــي وأجنبــي مناصــر ومعتقــد 

وُهجــر  أرضــه  ســرقت  الــذي  فلســطن  شــعب  بمظلوميــة 

شــعبه عبــر موضوعــات دينيــة مفبركــة كتبــت بعــد قــرون مــن 

ــرب  ــودة الع ــى ع ــة إل ــارة واضح ــي إش ــل، ف ــن باب ــم م رجوعه

نحــو قضيــة اعتقــد البعــض أنهــا دخلــت الســبات لعقــود، لكنهــا 

عــادت بقــوة املنتصــر فــي شــهر كــروي واحــد، فقــد وصلــت إلــى 

ــي..  ــه ح ــت أن ــذي أثب ــي ال ــر العامل ــم والضمي ــان العال اذه

فهل سنشهد رفع ذات األعام في خليجي 25.. 

مجرد سؤال.

)فرحة(.. لم تِضع.. 

االعتماد الدائم للسينما على اإليجاز والترميز، وبدون 
إغفال انصهار الفرد بالجماعة، أعطاها دافعًا نحو تعضيد 

متماسك لعكس قضية اجتماعية أو وطنية، وربما 
مكوناتية أحيانًا، وعكسها على شكل شريط سينمائي 

منذ تكوين الفن السابع وحتى اليوم. والنتاج والمحصلة هما خلق 
الشعور والتحشيد، واألكثر هو سيل التعبئة الذي تناله االستدامة 

لمنبعه الحر، أو الصادق. 

سنان باسم 
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كاثرين

مــا  لديهــا  ليــس  أنهــا  الــى  مشــيرة   

يســمى بـــ )هــوس الجمــال( لكــي تظهــر 

ــل  ــي أجم ــي ف ــا وه ــال أفامه ــا خ دوم

شــكل، إذ "ليــس مــن الطبيعــي أن أظهــر 

دائمــا وكأننــي ملكــة جمــال، فأنــا أهتــم 

ومــا  األفــام،  فــي  أدواري  بتفاصيــل 

ولتاريخــي  لــي  أقدمــه  ســوف  الــذي 

الفنــي."

مشوار االحتراف

ــه،  ــة البالي ــز، راقص ــا جون ــن زيت كاثري

التعليــم  تركــت  البريطانيــة،  واملغنيــة 

فــي ســن مبكــرة لدراســة فنــون التمثيــل، 

مــن  عشــرة  الرابعــة  فــي  واحترفتــه 

عمرهــا علــى خشــبة أكبــر املســارح فــي 

لنــدن. مشــت بخطواتهــا الفنيــة برشــاقة 

راقصــة الباليــه وعذوبــة الصــوت واألداء 

املبهــر، حتــى أمســت مــن أملــع النجمــات 

ارتبــط  العامليــة.  الســينما  ســماء  فــي 

ــا  ــي مثلته ــة الت ــاركات العاملي ــمها بامل اس

إذ  عديــدة،  لســنوات  إعانــي  كوجــه 

وصفــت حينهــا بأنهــا "أيقونــة األناقــة 

والرقــّي، وأنهــا مــن النجمــات األكثــر 

ــم". ــي العال ــراًء ف إغ

ولــدت كاثريــن فــي الخامــس والعشــرين 

مدينــة  فــي   1969 عــام  أيلــول  مــن 

الواقعــة فــي ويلــز، إذ تعــود  ســوانزي 

ــا  ــا أمه ــاك، أم ــى هن ــا إل ــول والده أص

عشــقت  آليرلنــدا.  أصولهــا  فتعــود 

التمثيــل منــذ الصغــر، ودعمتهــا عائلتهــا 

موهبتهــا  ورعــت  كثيــرًا  بهــا  واهتمــت 

بــدأت  تطويرهــا.   فــي  وأســهمت 

ــي  ــاركة ف ــا للمش ــال عليه ــروض تنه الع

أهــم  وكان  التلفزيونيــة،  املسلســات 

أدوارهــا دور )ميريــات( فــي مسلســل 

العــام  فــي  العزيــزة(  مايــو  )براعــم 

1991. ثــم قدمــت مجموعــة مــن األدوار 

فــي العديــد مــن األفــام الســينمائية. 

بطولــة  أول  قدمــت   1998 عــام  فــي 

ثــم  )زورو(،  فيلــم  فــي  لهــا  مطلقــة 

واملسلســات  األفــام  بعدهــا  توالــت 

التــي قدمتهــا، وحصــدت العديــد مــن 

ــي. ــوارها الفن ــدار مش ــى م ــز عل الجوائ

 
ً
جمالهــا كان مفتــاح شــهرتها، فضــا

عــن موهبتهــا الفنيــة التــي أهلتهــا لكــي 

تكــون مــن أملــع نجمــات هوليــود، وتأســر 

صنفــت  الســابع.  الفــن  عشــاق  قلــوب 

النســاء  أكثــر  قائمــة  فــي  كاثريــن 

جاذبيــة فــي العالــم، وأولــى تلــك املــرات 

املجلــة  قبــل  مــن   1995 عــام  كانــت 

البريطانيــة الشــهيرة )إف إتــش إم(، 

جاذبيــة  النســاء  أكثــر  رصــدت  التــي 

برفقــة  عديــدة  معاييــر  الــى  اســتنادًا 

ــا  ــاء. كم ــم النس ــاروا تلك ــا اخت 250 حكم

ــن  ــا مم ــاه محبيه ــامتها انتب ــت ابتس لفت

ابتســامة. أجمــل  بصاحبــة  لقبوهــا 

كعبهــا  علــو  علــى  للجميــع  برهنــت 

فــي التمثيــل، وأن جمالهــا هــو مكمــل 

ملوهبتهــا، ال العكــس، حينمــا اســتطاعت 

أن تفــوز بجوائــز عديدة أبرزهــا تتويجها 

بجائــزة أوســكار عــن دورهــا فــي فيلــم ) 

شــيكاغو( عــام 2002، وفــي عــام 2010، 

حصلــت علــى جائــزة )تونــي( لظهورهــا 

ــرودواي.  ــرح ب ــى مس األول عل

حياة زوجية

دوجــاس  مايــكل  زوجهــا  مــع  تعيــش 

حيــاة هادئــة ومســتقرة، طــوال أكثــر 

مــن 20 عامــا، مــا جعلهمــا مــن أصحــاب 

أطــول مســيرة زواج فــي عالــم هوليــود، 

ولــم يمنــع فــارق الســن الكبيــر الــذى 

الثنائــي  بــن  قــرن  ربــع  الــى  يصــل 

نجــاح ذلــك الــزواج، وحــن ســئلت عــن 

 "مجلة الشبكة"

احتفلت بعيد ميالدها الـ 53، بعدما تربعت 
على عرش الجمال الهوليودي. وتميزت 
بأنها واحدة من أهم نجمات هوليود ممن 
اشتهرن بالتميز في أداء أدوارهن خالل 

مسيرة فنية حصدت من خاللها جوائز عدة. وعلى 
الرغم من بلوغها الـ 53 من عمرها، إال أنها لم تخضع 
لعمليات التجميل. وحين أشيع خبر عن إجرائها 
لعمليات الحقن ردت ساخرة "إذا )كنتم تظنون أن 
عمليات التجميل تجلب لكم الشعور بالسعادة، فإن 
هذه معتقدات خاطئة(."

أيقونة األناقة وأكثر 
النساء جاذبية

زيتا جونز

فــارق العمــر الكبيــر بينهــا وبــن زوجهــا 

قالــت: "انــا أعشــق املغامــرة، والــزواج 

مــن رجــل تجــاوز الســتن مــن عمــره 

رجولــة  بحــر  فهــو  املغامــرة,  يســتحق 

بالنبتــة، كلمــا أغدقــت  عميــق، أشــبه 

ازدادت  واالهتمــام  بالحــب  عليــه 

رجولتــه, ينتابــه الجنــون حــن يحــب، 

ــو  ــي، فه ــن يبك ــل ح ــل الطف ــح مث ويصب

ناضــج عنــد املواقــف الصعبــة، جميــل 

ســر  هــو  كالحــرب،  قــوي  كالســام، 

ثقتــي فــي نفســي". 

عــام  بالســرطان  مايــكل  إصابــة  بعــد 

ــر  ــي خب ــن أن تخف ــت كاثري 2010، حاول

انتشــار  بعــد  وحتــى  زوجهــا،  إصابــة 

الخبــر لــم تتحــدث عــن املوضــوع مــع 

ــا  ــات حياته ــب لحظ ــت أصع ــد. عاش أح

ــم  ــا إن كان والده ــألها أبناؤه ــا س عندم

ســيموت. أصيبــت حينهــا بمرض نفســي، 

أو مــا يســمى بـــ )ثنائــي القطــب(، وذلك 

ــم  ــا النج ــة زوجه ــا إلصاب ــبب حزنه بس

.ونشــرت  الســرطان  بمــرض  العاملــي 

أن  العامليــة  الصحــف  إحــدى  حينهــا 

ــاج؛ إذ  ــى الع ــز تتلق ــا جون ــن زيت كاثري

ــاعدتها  ــية ملس ــة نفس ــي مصح ــت ف مكث

ــدأ  ــا. وب ــرض زوجه ــع م ــم م ــى التأقل عل

األمــر مــع كاثريــن بإصابتهــا باالكتئــاب 

بعــد خضــوع مايــكل للعــاج الكيمــاوي 

ــق،  ــرطان الحل ــه بس ــعاعي إلصابت واإلش

وتطــور األمــر مــع جونــز التــي لــم تتحمــل 

مــرض  بســبب  عائلتهــا  بــه  تمــر  مــا 

زوجهــا.
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ــي  ــل ف ــل ممث ــزة أفض ــرًا جائ ــازت مؤخ ح

تدريســية  املســرحي.  األردن  مهرجــان 

ــون  ــة الفن ــي كلي ــرح ف ــم املس ــة قس ورئيس

ــؤولية  ــا مس ــى تفوقه ــة إل ــة، مضيف الجميل

أخــرى.

اصطحبــت  العراقيــة"  "الشــبكة  مجلــة 

الفنانــة ســهى ســالم فــي رحلــة بــن عاملــي 

الفــن والتدريــس..  

ــع  ــن املتاب ــى ذه ــادر إل ــذي يتب ــؤال ال *الس

ــالم؟ ــهى س ــن س ــاهد.. أي واملش

-أنــا منتســبة إلــى وزارة التعليــم العالــي 

جــزء  وهــذا  وتدريســية،  قســم  ورئيســة 

مــن رســالتي التــي ال تقتصــر علــى ظهــوري 

ــت  ــن أكمل ــون. وح ــرح أو التلفزي ــي املس ف

رســالة الدكتــوراه، وبمــا أنــي تدريســية فــي 

كليــة الفنــون الجميلــة، كان البــد مــن أكــون 

علــى قــدر املســؤولية. أمــا الفــرص فــي 

التلفزيــون فــا أســتطيع أن أقــول عنهــا 

ــود  ــاهد تع ــن املش ــبة، لك ــر مناس ــا غي إنه

أن يشــاهدنا فــي منظومــة مــن األعمــال 

مكتوبــة  هادفــة  مواضيــع  علــى  تحتــوي 

مــن  اآلن  أراه  مــا  صحيحــة.  بطريقــة 

نصــوص أعتقــد أنهــا يجــب أن تكــون أكثــر 

عمقــا فــي معالجــة الواقــع العراقــي الــذي 

ــص  ــة والقص ــا االجتماعي ــر بالقضاي يزخ

ــر عنهــا بشــكل الئــق،  التــي يجــب أن يعبَّ

ــى  ــا ال يخف ــة األدوار، كم ــن نوعي  ع
ً
ــا فض

ــب  ــي أن تكت ــذا ينبغ ــه، ل ــر أحكام أن للعم

 
ً
ــا ــدة، فمث ــة جي ــة وبطريق األدوار برصان

محوريــة  األم  شــخصية  تكــون  أن  يجــب 

فــي العمــل، وهــذا مــع األســف ال يدركــه 

ــاب الدرامــا. أمــا فــي اإلذاعــة واملســرح، 
ّ

كت

ــى  ــرة عل ــل فت ــت قب ــرة، وحصل ــا حاض فأن

جائــزة فــي مهرجــان عمــان عــن مســرحية 

)خــاف( مــن تأليــف وإخــراج الفنــان 

ــادي. ــد ه مهن

ــبب؟  ــا الس ــة.. م ــن أزم ــرح م ــي املس *يعان

ــا؟   ــة برمته ــص أم العملي ــة ن ــي أزم ــل ه ه

إلــى نظــام ومؤسســة  - املســرح بحاجــة 

ســتراتيجي  مخطــط  لوضــع  منظمــة 

بــه  ســتقوم  ومــا  املســرحية،  لألعمــال 

هــذه املؤسســة مــن عمــل، ملواجهــة العمــل 

العشــوائي الــذي بــات يشــمل كل األعمــال، 

تلفزيونيــة كانــت أو مســرحية، وهــذا غيــر 

صحيــح، إذ أننــا جربنــا العمــل املنظــم 

ــوات  ــاك قن ــون هن ــن تك ــم، ح ــر املنظ وغي

فضائيــة وعــروض مســرحية عشــوائية، 

ــا  ــح ألنن ــر صحي ــذا غي ــإن ه ــت ف ــا قل وكم

ــاز.  ــة التلف ــى شاش ــيظهر عل ــا س ــم م ال نعل

ــو كانــت هنــاك مؤسســة او لجنــة تكــون  ول

ــل إن كان  ــور العم ــل ظه ــل قب ــد الفاص الح

العمــل  وتهــذب  مســرحيا،  أو  تلفزيونيــا 

لــكان  املشــاهدين،  علــى  عرضــه  قبــل 

ــر. ــأن أخ ــاك ش هن

ــي  ــات ه ــرة الفضائي ــن أن كث ــل تعتقدي *ه

عمليــة ممنهجــة لتســقيط الفــن، والســيما 

الدرامــا العراقيــة؟

مــن  كفنانــن  بيننــا  قائــم  األمــر  -هــذا 

خــال نقاشــاتنا, فــي الحقيقــة أن كثــرة 

نعــم،  حديــن،  ذو  ســاح  الفضائيــات 

جانــب  وهنــاك  إيجابــي  جانــب  هنــاك 

ضــد  تنقلــب  أن  ممكــن  الكثــرة  ســلبي, 

ــا  ــح مفتوح ــم أصب ــم، العال ــات, نع التوجه

يجــب  لكــن  الفضائيــات،  خــال  مــن 

لهــذه  تنظيــم  عمليــة  هنــاك  تكــون  أن 

القنــوات، وكيــف يجــري عــرض محتواهــا 

مــن مسلســات، ومــا يناســب املشــاهد 

بالنســبة إلــى العمــر والحالــة االجتماعيــة، 

ارهاصــات.  مــن  املجتمــع  يعانيــه  مــا  أو 

علــى  كثيــرًا  يؤثــر  العشــوائي  العــرض 

املجتمــع، والتلفزيــون جهــاز خطــر جــدًا 

اســتئذان. دون  البيــوت  يدخــل  ألنــه 

أبحث عن نص يحتوي 
المشاكسة والدهشة!! سالم: 

ممثلة استثنائية بإبداعها، ترعرعت وسط أسرة فنية كان 
التميز سمتها األولى، حيث تعلمت أبجديات الفن الملتزم 
على يد والدها الفنان العراقي الكبير طه سالم. تدرس 
أدوارها بعناية، رغم قلتها، لكنها رّسخت في ذاكرة الجمهور 

العراقي أدوارًا مهمة. هدوؤها يدعوها إلى أن تتأمل وتتأنى في 
اختيار النصوص المقدمة إليها. 

حوار : محسن إبراهيم
تصوير : حسين طالب

سهىالفنانة
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كيفين.. وحيدًا 
في البيت

زوج أختي يتقدم 
لخطبتي!

خلف كل رجل مفلس.. 
امرأة! ة  

ك
شب

 ال
لة

عائ

*دخلــِت عالــم التلفزيــون وشــاركت فــي 

ــر(,  ــان األخي ــل )النعم ــرة، مث ــال كبي أعم

اختيــارك  نوعيــة  فــي  دور  للبيئــة  هــل 

لــألدوار؟

ومؤثــرة  جــدًا  مهمــة  البيئــة  طبعــا،   -  

وداعمــة كبيــرة، للمــرأة خاصــة، كوننــا 

نعيــش فــي مجتمــع شــرقي، والــدي كان 

كل  فــي  حاضــرًا  وكان  األول  داعمــي 

التفاصيــل، إلــى أن وصلنــا مرحلــة عمريــة 

ــة  ــة الفني ــواء البيئ ــن أج  ع
ً
ــا ــة، فض معين

كان  حــن  خصبــة،  أرضــا  كانــت  التــي 

جميــع مــن حولنــا هــم عوائــل فنيــة تضــم 

أســماء مهمــة مثــل جعفــر الســعدي وخليــل 

بمثابــة  كانــوا  الفنانــن  هــؤالء  شــوقي، 

ــة  ــة مهم ــول إن البيئ ــك أق ــا، لذل ــل لن األه

جــدًا وداعمــة للفنــان.

اليــك،  ينظــرون  كيــف  اآلن..  *طلبتــك 

تدريســية؟ أم  كممثلــة 

ــل  ــى قب ــم، وحت ــا له ــي أم ــي يعتبرون -طلبت

أن أكــون رئيســة لقســم املســرح, االحتــواء 

تجاههــم,  لــدي  البــارزة  الســمة  كان 

أتفهــم مشــكاتهم ومــا يمــرون بــه مــن 

خــال مرحلتهــم العمريــة, وحــن يكــون 

األســتاذ فنانــا، يفــرح الطلبــة كثيــرًا ألنــه 

ــي،  ــم العمل ــي تطبيقه ــاركهم ف ــوف يش س

 عــن النقــاش فــي األعمــال الفنيــة، 
ً
فضــا

ــى. ــا مض ــي م ــاتذتنا ف ــذا كان أس وهك

*ماذا تعني لك الجوائز؟

- ألننــي مقلــة فــي األعمــال، وهــذا بســبب 

أن  أحــب  العمــل،  فــي  أســلوبي  طبيعــة 

يكــون هنــاك كام أتحــدث بــه، وأن أكــون 

 كان 
ً
حاضــرة فــي الســاحة الفنيــة، فمثــا

يجــب أن أتحــدث فــي مســرحية )يــا رب( 

ــك  ــي، وذل ــع العراق ــه الواق ــر ب ــا م ــن م ع

دفعنــي إليجــاد نــص أتحــدث مــن خالــه 

األم  والســيما  العراقيــن،   معانــاة  عــن 

النــص مســاحة   شــغل 
ً
العراقيــة. وفعــا

ــب أن  ــي يج ــي أنن ــد نفس ــدًا. أج ــرة ج كبي

ــور  ــاهدني الجمه ــد ان يش ــدث، ال أري أتح

املســرح   أو  التلفــاز  شاشــة  علــى  بكثــرة 

الظــل. اإلضافــة  ثقيلــة  أكــون  إذ ســوف 

للفنــان ال تأتــي فــي فتــرة قصيــرة، بــل 

يجــب أن يكــون هنــاك نضــج معــن، لذلــك 

تجدنــي بــن فتــرة وأخــرى أحــاول أن أقدم 

ــزة  ــإن الجائ ــك، ف ــع ذل ــع. م ــيئا للمجتم ش

بالنســبة لــي هــي منجــز، ومؤشــر علــى 

أن هنــاك نضجــا فــي تسلســل األعمــال 

ــم. ــو امله ــذا ه ــة.. وه الفني

*قلــة األعمــال والتوقــف مــا بــن فتــرة 

وأخــرى.. هــل همــا مراجعــة للنفــس 

بمــا قدمــِت، أم بســبب قلــة اإلنتــاج؟ 

-بالعكــس، اإلنتــاج موجــود، بدليــل 

أعمــال،  ثاثــة  رفضــت  أنــي 

وذلــك بســبب عملــي فــي رئاســة 

قســم املســرح فــي كليــة الفنــون 

الجميلــة، الــذي هــو مســؤولية 

الفنيــة  واألعمــال  كبيــرة، 

التفــرغ.  إلــى  تحتــاج 

وأيضــا ألنــي أتوقــف 

عــن  للبحــث  كثيــرًا 

علــى  يحتــوي  نــص 

جديــدة  فكــرة 

ــع،  ــة للواق ومشاكس

كذلــك يحتــوي علــى الدهشــة للمشــاهد 

الــذي يبحــث دائمــا عــن قضيــة معينــة 

دائمــة  تجدنــي  لذلــك  تفكيــره،  تشــغل 

البحــث عــن النــص املناســب وعــن أســلوب 

ــياء  ــذه األش ــر، كل ه ــم العص ــراج يائ إخ

نفســي.  ألراجــع  أتوقــف  تجعلنــي 

قاربــت  التــي  تجربتــك  تقيمــن  *كيــف   

قــرن؟ الربــع 

لكنهــا  صعوبتهــا-  -رغــم  التجربــة   -

ــز،  ــوق والتمي ــاح والتف ــة بالنج ــت مليئ كان

ــي  ــي أنتم ــن أن ــم م ــى الرغ ــت، فعل ومازال

إلــى عائلــة فنيــة، وبرغــم امتاكــي املوهبة 

تبقــى  لكنهــا  الكثيــرة،  العمــل  وفــرص 

رحلــة غيــر ســهلة شــابتها مخاطــر كثيــرة، 

إنجازاتهــا  كانــت  هــذا  كل  برغــم  لكــن 

مهمــة جــدًا علــى مســتوى العــراق والعالــم 

العربــي،  تجربــة تــؤرخ اآلن مــن خــال 

الفنيــة  واألعمــال  العليــا  الدراســات 

ــن  ــب ع ــا يكت ــال م ــن خ ــرحية، أو م املس

مهــم  منجــز  وهــذا  العراقيــة،  الدرامــا 

كنــت أبحــث عنــه  وأعمــل مــن أجلــه.

*البــد مــن أن هنــاك ســرًا مــا جعــل جيلكــم 

يتمتــع بمميــزات عدة؟

تجربــة،  أيــة  أو  شــخص،  أي  أن  -أكيــد 

ــي.  ــل الفن ــي العم ــرار ف ــى أس ــان عل يحتوي

بالنســبة لــي أتمتــع بخصوصيــة االلتــزام، 

وهنــاك محــددات فــي حياتــي، وصداقاتي 

قليلــة جــدًا، وهنــاك احتمــال كبيــر ألن 

ــي وأعــود إلــى منزلــي.  تختفــي. أكمــل عمل

حياتــي بنيــت علــى االلتــزام الــذي تعلمتــه 

ــا  ــر تميزن ــا س ــه. أم ــه الل ــدي رحم ــن وال م

متعــددة،   
ً
أجيــاال عاصرنــا  أننــا  فهــو 

 عــن عاقاتنــا فــي الوســط الفنــي، 
ً
فضــا

ــى  ــة عل ــة مبني ــات عائلي ــت عاق ــي كان الت

ــح,  ــو صحي ــا ه ــكل م ــه ب ــرص والتوجي الح

األجيــال  بتلــك  تأثرنــا  عــن  ناهيــك 

وبأفكارهــم وبمــا كانــوا يقــرأون، كل هــذه 

األمــور ســاعدت فــي بنــاء الشــخصية التــي 

انعكســت علــى أدائنــا فــي األعمــال الفنيــة.

ليلة الميالدليلة الميالد

زفاف محاَرة زفاف محاَرة 
العمر..العمر..
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ــراء  ــب، وش ــع قل ــا وج ــوال ب ــرف أم ص

ــيلري"  ــب "ش ــي الغال ــا ف ــات مكانه حاج

البيــت املخصــص لألغــراض املتروكــة، 

هــو مــا يجمــع عليــه رجــال كثــر فــي دول 

ــل  ــن تحصي ــا ال يمك ــي اساس ــا الت أوروب

األمــوال فيهــا مــن ســوق العمــل إال بشــق 

ــات  ــة صرخ ــدان، والنتيج ــس واألب األنف

دفينــة تــردد فــي كل مــكان:

خلف كل جيب فارغ .. امرأة!

سعادة وارتياح نفسي

بــه  اعترفــت  مثيــر،  إســرافي  هــوس 

العراقيــة املغتربــة فــي الســويد )دينــا 

املرافقــة لزوجهــا الصامــت  ســام(، 

وفــي عينيــه ربمــا ألــف حكايــة، أثنــاء 

املاركــة،  تســوق  عقــدة  عــن  حديثهــا 

قائلــة:

"وصــل هوســي باقتنــاء املــاركات، ســواء 

أو  املابــس،  أو  بالعطــور،  الخاصــة 

األحذيــة والحقائــب، الــى درجــة أنــي 

ــة  ــي الخزان ــة ف ــة قطع ــدي أي ــد ل ــم تع ل

خــارج هــذا اإلطــار، علمــا بأننــي لســت 

وأعتــرف  العاليــة،  الدخــول  ذوي  مــن 

بعــد  بصمــت  يعانــي  صــار  زوجــي  أن 

سلســلة طويلــة مــن الخافــات. ولكــي 

ــع  ــت أتب ــاركات أصبح ــك امل ــاع كل تل أبت

الكثيريــن  أن  أعتقــد  معينــة  طريقــة 

شــراء  وهــي  يتبعونهــا،  الســويد  فــي 

املســتهلك عــن طريــق اإلنترنيــت، ألن 

أنــه  الســويدي  الفــرد  عــن  املعــروف 

يســتخدم الحاجــة ملوســم واحــد أو أقــل 

ــع  ــا للبي ــوم بعرضه ــا يق ــا، وبعده أحيان

كحاجــة مســتعملة ربمــا بنصــف الســعر 

أو ثلثــه. وبمــا أن املعــروف عــن األوروبــي 

عنايتــه ومحافظتــه علــى جــودة الحاجــة 

شــراؤها  ســيكون  لذلــك  ونظافتهــا، 

مائمــا جــدًا بالنســبة لــي. وفيمــا يخص 

جزئيــة اعتبــار املوضــوع نوعــا مــن أنــواع 

الهــوس النفســي، أو التعلــق املرضــي، أو 

املاركــة، التــي جعلــت فروقــا ظاهريــة 

أنفــي  ال  شــخصيا  فأنــا  النــاس،  بــن 

ذلــك، ولكــن مــا املانــع إذا منحنــي هــذا 

واالرتيــاح  بالســعادة  شــعورًا  الهــوس 

النفســي؟"

صرف بال وجع 

ــة علنيــة مــن  أول "جعجعــة" تذمــر ذكوريَّ

ــان  ــى لس ــاءت عل ــة، ج ــورغ األملاني هامب

املمتعــض  الحمدانــي(،  )مصطفــى 

 بــأول، 
ً
بشــدة مــن قضيــة إفاســه أوال

:
ً
ــا كمــا يســميها، قائ

"بصراحــة فــإن الحصــول علــى املــال فــي 

ــس  ــر لي ــو أم ــة، ه ــا عام ــا، أو أوروب أملاني

بالهــن، بــل بجهــد مضاعــف، لذلــك 

الصــرف  قضيــة  تكــون  أن  يفتــرض 

مقننــة مــن قبــل النســاء، او علــى األقــل 

هيهــات،  لكــن  الضروريــات،  بحســب 

ليــس  وجــع-  -بــا  املهــدور  املــال  ألن 

)مخــزن(  علــى  اطلعــِت  فلــو  مالهــا، 

اشــترتها  حاجــات  لوجــدِت  البيــت 

زوجتــي مازالــت غيــر مســتعملة أساســا. 

أعتقــد أن الحيــاة املعاصــرة ربطــت بــن 

الصــور  وغرســت  والشــراء،  الســعادة 

ــي  ــه يعن ــة أن الترفي ــة والدرامي اإلعاني

يمكــن  مــا  لدينــا  فأصبــح  التســوق، 

)التســوق العاطفــي(، لكــن  تســميته بـ

ضيــاع  فــي  فقــط  ليســت  املشــكلة 

ــواق،  ــي األس ــت ف ــد الوق ــوال وتبدي األم

وإنمــا أيضــا فــي حالــة الضيــق التــي 

تنتــاب مدمــن التســوق بعــد االنتهــاء. 

أتذكــر أنــي شــاهدت إحــدى مدمنــات 

األميركــي  البرنامــج  فــي  التســوق 

الشــهير – أوبــرا وينفــري- أنهــا، بعــد 

العــودة إلــى البيــت ومعهــا أكــوام مــن 

التــي  الجديــدة  والبضائــع  املابــس 

ــا،  ــة إليه ــة حقيقي ــي حاج ــت ف ــي ليس ه

تشــعر بنــدم كبيــر، وخجــل مــن زوجهــا 

وأوالدهــا، فتبقــي األشــياء فــي الســيارة 

ــزن  ــي مخ ــا ف ــم تضعه ــوا، ث ــى ينام حت

البيــت."

الرجال ال يقلون هوسًا

املترجــم فــي دائــرة الهجــرة البلجيكيــة 

)ثائــر العراقــي( اعتبــر أن القضيــة لهــا 

ــن،  ــية للطرف ــا نفس ــي وفوبي ــد مزاج بع

:
ً
قائــا

مــرض  الــى  تحــول  التســوق  "هــوس 

علــى  قصــره  الظلــم  ومــن  مزعــج، 

أيضــا  الرجــال  أن  إذ  فقــط،  النســاء 

ال يقلــون هوســا عــن النســاء، فبعدمــا 

ــا  ــاس مرتبط ــاة الن ــي حي ــراء ف كان الش

بعــض  وربمــا  الضــرورة،  أو  بالحاجــة 

ظــروف  وفــي  أحيانــا،  الكماليــات 

لكنــه  واملناســبات،  كاألعيــاد  معينــة 

اليــوم تحــول إلــى عــادة، وعنــد البعــض 

وصــل حــد اإلدمــان، وهــذه ليســت 

مبالغــة، فإدمــان التســوق مــن أشــهر 

أنــواع اإلدمــان الســلوكي انتشــارًا، 

ــان،  ــى اإلنس ــح عل ــه تل ــة في فالرغب

ــام  ــد القي ــة عن ــعر بالراح ــه يش ألن

ــه". ب

إعالنات وعروض مغرية

البشــرية  التنميــة  بقضايــا  املختــص 

الــى  نظرنــا  لفــت  رشــيد(،  )فــارس 

الشــراء  بهــوس  املصابــة  املــرأة  أن 

بأنهــا  غالبــا،  تعــرف  وال  تعتــرف،  ال 

مهووســة بالتســوق أو مصابــة بالتخمــة، 

:
ً
وإنمــا تعتبــره مــن لــوازم البيــت.. مكمــا

واإلنترنيــت  األســواق  فــي  مــا  "كل 

واملــوالت مغــٍر، وصــار مغلفــا بطريقــة 

درجــة  كانــت  مهمــا  امــرأة  أيــة  تثيــر 

الكبــرى  املحــال  أن  كمــا  اتزانهــا، 

أصبحــت توفــر لزبائنهــا أماكــن فاخــرة 

يخدمهــم  الشــراء،  عنــد  للجلــوس 

مظهــر  ذات  بائعــة  أو  بائــع، 

املشــتري  يشــعران  الئــق 

بأنــه شــخص محبــوب 

فترتفــع  ومحتــرم، 

ثقــة الفــرد املتعــب 

بنفســه  املحبــط 

ويعــاود الشــراء 

ليســتمتع 

 . ا بهــذ

وكذلــك تفعــل التنزيــات التــي تعلــن 

عنهــا املحــال التجاريــة، التــي ماهــي إال 

حيلــة تمــارس علــى املســتهلك تدفعــه 

ألن يصــرف. أضيفــي لهــا الدعايــة التــي 

ــر  ــة أكث ــاب بالكآب ــرأة تص ــدرك أن امل ت

مــن الرجــل، لذلــك فإنهــا )اإلعانــات( 

الذيــن  األفــراد  تظهــر  مــا  دائمــا 

بالحيويــة،  ممتلئــن  ســعداء  يشــترون 

ولهــذا  إليهــم،  يلتفتــون  اآلخريــن  وأن 

تســعى املــرأة لشــراء البضاعــة ألجــل 

 
ً
فضــا الــكاذب،  األمــل  هــذا  تغذيــة 

التســويقية،  املجــات  انتشــار  عــن 

أســواق  وفــرة  وكذلــك  واإلنترنــت، 

ــن  ــر م ــي أخط ــي ه ــت الت ــوبر مارك الس

األســواق العاديــة فــي عــرض 

والدعايــات  التنزيــات 

والتلفزيــون."

آمنة الموزاني - السويد

كل رجل مفلس.. 
مغتربون عراقيون يصرخون:

ُيقال إن هنالك "فخفخة" مرضية تتحكم بميولهن المأزومة 
وتجبرهن قهرًا على شراِء كل ما يلمع ويغمز للعين في 
األسواق. هذا الهوس ، كما يعتقد الرجال "المنكوبون"، ال يقل 
خطورة عن إدمان الحشيشة، باعتباره يساعدهن في التخلص 

من المشاعر السلبية المملة، ويحرر األفكار غير المرغوب فيها عن ضنك 
الحياة اليومية..

خلف

امرأة!
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رطبي بشرتِك 
المتيبسة

د بالبطيخ المبرَّ

بحركات وجه دائريةبحركات وجه دائرية

مضاد لبكتريا المسام

هــل تعلمــن ســيدتي أن مســح الوجــه يوميــا بقطنــة مغمســة بالحليــب 

ــل مــن الخطــوط الرفيعــة ويعــزز الكوالجــن فــي البشــرة،  ســوف يقل

وذلــك بفضــل فيتامــن D الــذي يعمــل علــى شــد البشــرة وجعلهــا أكثــر 

شــبابا؟

صدقــي أو ال تصدقــي، أن خــل التفــاح 

مســام  علــى  الحفــاظ  فــي  يســاعد 

بشــرة خاليــة مــن البكتيريــا والزيــوت 

والغبــار، إذ يمكــن اســتخدامه بخلــط 

قطــرات قليلــة جــدًا مــع مــاء كثيــر 

ــر  ــدة عش ــة مل ــه بقطن ــف الوج وتنظي

ــق. دقائ

ه وخشــونته مشــكلة تــؤرق كل 
ُ
تيبــس الجلد ونشــف

فتــاة، إذ فشــل الكثيــر مــن العاجــات الكيماوية 

فــي حلهــا، بــل قد نجــد حــاالت تفاقــم للمشــكلة. 

د علــى  لــذا ننصــح باســتخدام البطيــخ املبــرَّ

وخرافيــة  فائقــة  قــدرة  مــن  لــه  ملــا  الوجــه، 

األمــراض  ومعالجــة  الجلــد  ترطيــب  علــى 

يســيطر  أيضــا  وهــو  التيبــس.  مثــل  الجلديــة 

علــى إفــرازات البشــرة الدهنيــة ويضفــي عليهــا 

ملعانــا طبيعيــا. ومــا عليــِك ســيدتي ســوى فــرك 

ــري  ــكل دائ ــحها بش ــة ومس ــخ بقطن ــة بطي قطع

علــى الوجــه ملــدِة عشــر دقائــق ثــم غســل الوجــه 

ــر. ــاء الفات بامل

أرى أنــك قــد تعبِت من املاســكات والخلطات 

 كثيــرة لتنقيــة 
ً
والعنايــة التــي تكلفــِك أمــواال

ونعومــة البشــرة، لــذا جربــي هــذه املــرة 

خلــط نصــف كــوب مــن مهــروس األفــوكادو 

ــع  ــور م ــار املبش ــن الخي ــوب م ــف ك ــع نص م

ــن  ــرة م ــة كبي ــدة وملعق ــة واح ــاض بيض بي

اللــن، قومــي بطرقهــا فــي الخــاط ثــم 

ــاعة،  ــف س ــدة نص ــة مل ــي الثاج ــا ف ضعيه

ومرريهــا بعــد ذاك علــى الوجــه بحــركات 

ــورًا. ــرق ف ــترين الف ــة وس دائري

، وأنــواع البشــرة عمومــا، إلــى العنايــة 
ً

تحتــاج البشــرة الدهنيــة خاصــة

ــا  ــع إصابته ــراقتها ومن ــا وإش ــى نضارته ــاظ عل ــي للحف ــكل يوم ــا بش به

ــع  ــد وض ــيما بع ــود، والس ــرؤوس الس ــا ال ــكات، ومنه ــن املش ــد م بالعدي

املكيــاج، وهنــا تبــرز أهميــة تونــر الليمــون الطبيعــي الــذي يمكنــِك 

اســتخدامه كعــاج فعــال فــي إزالــة الــرؤوس الســود التــي تزعــج كل 

ــاء. النس

قطنة مغمسة بالحليبقطنة مغمسة بالحليب
تعزز الكوالجينتعزز الكوالجين

عدو الرؤوس عدو الرؤوس 
السودالسود

خّلالتفاح

الخيار المبشور
واألفوكادو

تونرتونر
الليمونالليمون
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خبيرة التجميل - سارا

أنثــوي  وميــاد  ســاحر  محــاٍر   
ُ

ليــل

أحامــِك  مقاســات  علــى  مفصــل 

كاألميــرات  فيــه  تقفــن  الكبيــرة، 

والدة  ينتظــرن  اللواتــي  الشــاهقات 

الحــب ولحظــة إعــان بدايــة الســنة 

والجمــال علــى حــٍد ســواء. فمــا أحــاِك 

وأنــِت تؤثثــن العمــر بالعذوبــة وتعلنــن 

زفــاف لحظــة القــدر، ومــا أحــاه مــن 

قــدٍر هــذا الــذي تتزامــن فيــه هاهــل 

الــروح وضحكاتهــا مــع بدايــة العــام 

املجيــد. امليــادي 

ــوم  ــذا الي ــي ه ــش ف ــاة وتعي ــعر الفت تش

كانــت  التــي  األشــياء  مــن  الكثيــر 

ــتحيلة  ــا املس ــداِر أحامه ــي م ــدور ف ت

ربمــا، لتأتــي النتيجــة مشــرقة بالفــرح 

بحيــاة  وســخية  بالســعادة  وغامــرة 

جديــدة مــع شــريك العمــر.

ليلة الميالدليلة الميالد

زفاف محاَرة زفاف محاَرة 
العمر..العمر..

فيفي
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مجلة الشبكة

وحيدًا 
في البيت

سهراية الكريسماس  
تخيلوا، لسنواِت شغٍف مليئة باألكشن السينمائي الدسم، وأفالم )األنمي( 
المغرية بأعياد الميالد، غير أن طقوس االحتفال بليلِة السنة الميالدية 
الجديدة ال يكتمل جمالها بغيِر إعادِة فلم )الصبي كيفين(، الذي كان يتذمر 
من ازدحام منزله بالكثير من اإلخوة واألقارب، والسيما إزعاج أخيه األكبر، 
فيتمنى لو أنه يستيقظ صباحًا فال يجد أحدًا منهم. 

وهنــا يحقــق القــدر مــا تمنــاه بغيــر قصــٍد، إذ يســتيقظ ليجــد 

ــذود  ــع، في ــه الجمي ــيه في ــذي نس ــت ال ــي البي ــدًا ف ــه وحي نفس

عــن نفســه مــن لّصــن يحــاوالن ســرقة املنــزل عبــر سلســلة 

مــن املواقــف الكوميديــة الذكيــة واملقالــب )الحيليــة( املنبهــة 

لــكل عائلــة يشــكو أبناؤهــا مــن التفــكك وعــدم املتابعــة.

)كريــس   
ّ
الفــذ ملخرجــه  أميركــي  إنتــاج  مــن  الفيلــم 

كولومبــوس(، وهــو عائلــي بامتيــاز ومتوفــر للمشــاهدة 

فــي جميــع املنصــات واملواقــع األوروبيــة بلغــاٍت عــدة، 

وخصوصيــة متعتــه حينمــا تشــاهدُه مــع عائلتــك 

ــد. ــاد املجي ــة املي ــي ليل ف

يال نتابع الفلم:

تــدور حــول عائلــة )مكاليســتر(  الفلــم  قصــة 

الكبيــرة الفوضويــة، حينمــا يقــررون الســفر الــى 

فرنســا لقضــاء عطلــة عيــد امليــاد فــي رأس الســنة 

ــة  الجديــدة. فــي صبــاح ذلــك اليــوم كانــوا فــي عجل

مــن أمرهــم منشــغلن بتحضيــر الحقائــب ســريعا 

للســفر، املشــكلة أن عددهــم كبيــر مــا يتيــح 

فرصــة للفوضــى، لذلــك نســيت األم أثنــاء 

التهيــؤ، ولشــدة انشــغالها، أن واحــدًا مــن 

أوالدهــا، يدعــى كيفــن، ويبلــغ الثامنــة 

مــن عمــره،  لــم يكــن موجــودًا بينهــم، ألنــه 

كان نائمــا فــي غيــر ســريره بعــد شــجار مــع 

ــس. ــة أم ــه ليل أخي

ــادي  ــورًا، فين ــا مذع ــن صباح ــتيقظ كيف  يس

 كان وحيــدًا فــي 
ُ

علــى أمــه، لكنــه يكتشــف أنــه

ــن  ــاك لص ــأن هن ــأ ب ــه يفاج ــة أن ــت. والكارث البي

يتحضــران القتحــام املنــزل وســرقته، فيبــدأ خــوض 

تجربــة الدفــاع عــن نفســه والتصــدي لهمــا بمفــرده فــي إطــار 

مــن املواقــف الكوميديــة الســاخرة والحيــل الذكيــة بمســاعدِة 

جــاره العجــوز.

تشــتد املقالــب علــى إيقــاع موســيقى )جــون ويليامــز( بــن كّر 

وفــّر مــا بــن كيفــن واللصــن، لتنتقــل الكاميــرا الــى مامــح 

أمــه املذعــورة حينمــا تكتشــف أنهــا نســيت صغيرهــا وحيــدًا 

فــي البيــت.. فتصــرخ "يــا إلهــي.. كيفــن".

مشاهد تلفت النظر:

ــاهدوا  ــا ش ــات، حينم ــيما األمه ــا، والس ــر من ــزم أن الكثي ج
ُ
أ

املعتــادة  املتعــة  مــن   
ً
بــدال فإنهــم،   )home alone( فلــم 

واألكشــن املثيــر، تأثــروا بأحداثــه الصغيــرة فــي جزئيــة 

ــكاء  ــة الب ــى درج ــه ال ــِه وإخوت ــل وأم ــن الطف ــا ب ــة م العاق

ندمــا فــي بعــض املقاطــع، والســيما مقطــع األم وهــي تعاتــب 

نفســها حينمــا انتبهــت الــى الكارثــة فجــأة بالقــول "أيُّ أم 

 شــنيعا بنســيانها ابنهــا فــي البيــت 
ً
انــا؟"  ألنهــا ارتكبــت خطــأ

وحيــدًا..

ــة  ــذه اللحظ ــل ه ــك- مث ــا ش ــاش -ب ــا ع ــر من ــن أن الكثي أظ

أمــه،  أو  أو أخيــه  أبيــه  مــع  ــة، ربمــا  القصديَّ املؤملــة غيــر 

أقصــد انشــغال اآلخريــن عنــه الــى درجــة نســيانه مــع بقيــة 

ــق،  ــي الطري ــه ف ــدة، أو إضاعت ــا فائ ــة ب ــات املركون الحاجي

أو نســيانه فــي املدرســة، مواقــف بعضهــا ينســى مــع الزمــن 

ــهولة.. ــى بس ــرًا ال ُيمح ــرك أث ــر يت ــا اآلخ وبعضه

بماذا أنصح عائلتي:

يجــب االنتبــاه دائمــا، إذ أن بقــاء الطفــل وحيــدًا فــي املنــزل 

ــام  ــه أم ــه يضع ــال، ألن ــليا لألطف ــا أو مس ــون طريف ــد ال يك ق

ــه  ــة نفس ــي حماي ــل ف ــرة الطف ــر وخب ــن عم ــر م ــات أكب تحدي

ــب أو  ــا تع ــه إذا م ــة ب ــه العناي ــد بإمكان ــرر، إذ ال أح ــن الض م

ــارئ  ــرف ط ــّر بظ ــرض أو م م

ــت  ــي حدث ــة الت ــوة األخوّي ــى الفج ــاه ال ــا االنتب ــك علين وكذل

ــال  ــه األطف ــرورة تنبي ــر، أي ض ــه األكب ــن وأخي ــن كيف ــا ب م

ــس  ــى هاج ــات ال ــول الخاف ــب أال تتح ــه يج ــى أن ــقاء ال األش

البقــاء وحيديــن وبعيديــن بعضهــم عــن بعــض، كمــا كان 

ــه.  ــاه أخي ــن تج ــى كيف يتمن

املســؤولية هنــا تقــع علــى األبويــن في ضــرورة تعميــق األواصر 

ــا  ــو م ــه، وه ــند ألخي ــو الس ــرة أن األخ ه ــت فك ــة، ونح األخوي

 كيفــن بعــد ذلــك عــن أهميــة العائلــة، وكــم 
ُ

اكتشــفه

أنــه  محظــوظ بامتاكــه كل هــؤالء األفــراد 

فــي عائلتــه.

كيفين..
home alone
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املكونات :

ــاء  ــان م ــع فنج ــانتيه، م ــم ش ــن كري ــس م كي

حليــب  وأيضــا  )قيمــر(،  قشــطة  وعلبــة 

التحليــة. حســب  مكثــف 

طريقة التحضير:

نخلــط املكونــات جميعــا، ونحضــر )ترايفل( 

شــكل  علــى  أو  مطحــون،  بســكوت  فيــه 

ــكوت،  ــى البس ــط عل ــب الخلي ــات، ونص طبق

أو  الفواكــه  أو  بالفراولــة  نزينــه  أن  بعــد 

ــاردًا..  ــدم ب ــة، ويق ــب الرغب ــرات، حس املكس

بألــف عافيــة.

 الفراولــة مــن الفواكــه املحببــة لــدى 
ّ

عــد
ُ

ت

العوائــل، فــي املناســبات خصوصــا، فهــي 

مــن  بالكثيــر  غنيــة 

العناصــر الغذائيــة مــن 

فيتامينــات ومعــادن. وال 

عصيــر  عمــل  يحتــاج 

الفراولــة بالعســل أكثــر 

مــن كــوب مــن الحليــب 

البــارد، وثــاث ماعــق 

العســل،  مــن  كبيــرة 

الثلــج،  مــن  ومكعبــات 

جميعهــا  تطــرق 

الكهربائــي. بالخــاط 

عصير فراولة بالعسل.. 
طعٌم خرافي!

كيكة الشوكالتة
لّمة كريسماس 

بغدادّية

ميساء فاضل

املقادير:

ــا  ــة فاني ــع ملعق ــكر م ــن الس ــوب م ك

وملعقــة  الطحــن،  مــن  وكوبــن 

وأيضــا  بــاودر،  بيكنــج  صغيــرة 

ــة  ــع ثاث ــوكوالتة م ــودرة ش ــان ب فنج

وملعقــة  وبيضتــن  حليــب  أكــواب 

زبــدة.

طريقة التحضير:

-اخلطــي الزبــدة جيــدًا مــع الســكر 

خفيفــا  الخليــط  يصبــح  حتــى 

ــع  ــض م ــي البي ــم اخفق ــة، ث كالكريم

إضافــة الفانيليــا، ويضــاف تدريجيــا 

الــى الزبــدة والســكر مــع التقليــب 

البيكنــج  يضــاف  بعدهــا  الجيــد، 

والشــوكوالتة،  الدقيــق  إلــى  بــاودر 

وينخــل الخليــط، ثــم يضــاف إلــى 

التقليــب  مــع  الســابقة  الخلطــة 

 مــن 
ً
الجيــد، كذلــك نضيــف قليــا

ــة،  ــة يابس ــت العجين ــب إذا كان الحلي

بعــد ذلــك نصــب الخليــط فــي قالــب 

بــورق  مبطــن  أو  بســمن،  مدهــون 

حتــى  الفــرن  فــي  ويخبــز  الزبــد، 

ــق  ــي طب ــدم ف ــب ويق ــم يقل ــج، ث ينض

التقديــم، وال يزيــن وال يقطــع إال بعــد 

عافيــة. وبألــف  تمامــا..  يبــرد  أن 

مع حلويات تراب الملوك
لّمتنا أحلى..

األكل الطيب عافية والفائدة الغذائية املليئة بالفيتامينات 
والعناصر الغنية املهمة تحتاجها األسرة، بل يجب أن ال تخلو 

منها سفرة أهلنا لضمان دوام الصحة واملذاق..
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الحل

المشكلة

زوج أختي يتقدم زوج أختي يتقدم 
لخطبتي!لخطبتي!

أن  أحــب  الرســالة،  صاحبــة  ابنتــي 

بنــا،  الكبيــرة  ثقتــك  علــى  أشــكرك 

آملــن مــن اللــه عــز وجــل أن يلهمنــا 

الصــواب بنصحــك وأن تخرجــي مــن 

هــذه املشــكلة بســام وطمأنينــة. وأحــب 

أن أعبــر لــك عــن إعجابــي بشــخصيتك 

عــن  ينــم  الــذي  الراجــح  وعقلــك 

حســن تربيتــك الصحيحــة وتفكيــرك 

ــرعي أو  ــم تتس ــك ل ــل أن ــج، بدلي الناض

تتهــوري باملوافقــة علــى الــزواج، بــل إن 

تصرفــك هــذا بمراســلة صفحــة )افتــح 

قلبــك( ألخــذ املشــورة مــن املختصــن، 

لــذا  الناضــج.  تفكيــرك  علــى  دليــل 

ســأنصحك بــأن التوافقــي علــى االتباط 

بــزوج أختــك )رحمهــا اللــه( لألســباب 

اآلتيــة: أوال فــارق العمــر الكبيــر جــدًا 

بينكمــا، وهــذا بحــد ذاتــه مشــكلة، اآلن 

ــون زوج  ــا يك ــنوات عندم ــدة س ــد ع وبع

ــت  ــر وأن ــن العم ــبعن م ــي الس ــك ف أخت

ونشــاطك  شــبابك  أوج  فــي  تكونــن 

وحيوتــك. وثانيــا لــو أنــك وافقت فســوف 

أن  بمعنــى  أختــك،  بيــت  فــي  تكونــن 

كل زاويــة فــي املنــزل ســتذكرك بهــا 

)رحمهــا اللــه(، وستشــعرين بتأنيــب 

مــا  أخــذت مكانهــا،  الضميــر كونــك 

قــد يســبب لــك أزمــة نفســية. وثالثــا 

الــزواج  لرفــض  مهــم  ســبب  هنــاك 

ــك أو أن  ــات أخت ــر بن ــي عم ــك ف ــو أن ه

مشــكلة  يســبب  وهــذا  قليــل،  الفــارق 

واملنافســة  والحقــد  الكراهيــة  بخلــق 

بينكــم، ألنهــم سيشــعرون بأنــك أخــذت 

الــذي  الحــب  وأن  منهــم،  والدهــم 

ــة،  ــد وكراهي ــى حق ــيتحول إل ــم س بينك

فصــورة الخالــة التــي كانــوا متعلقــن 

فــي  ســتتغير  بأمهــم  وتذكرهــم  بهــا 

نظرهــم. 

هنــاك أيضــا ســبب أخــر مهــم، هــو أن 

مــن حقــك أن تختــاري شــريكا لحياتــك 

بعمــرك ولــم يســبق له الــزواج، لتعيشــوا 

الحيــاة وتكونــون أســرة وتكبــرون معــا، 

وهــذا أبســط حقوقــك.

عزيزتــي  أنصحــك  األســباب  لهــذه   

بالرفــض وعــدم القبــول، علــى أن تبقــى 

عاقتــك بــأوالد أختــك )رحمهــا اللــه( 

كمــا هــي مبنيــة علــى الحــب واالحترام، 

إذ ســوف يأتــي يــوم والــكل يتزوجــون 

ــم  ــى خالته ــم، وتتبق ــغلون بحياته وينش

التــي أحبوهــا كمــا هــي، يســألون عنــك 

عليهــم،  لاطمئنــان  عنهــم  وتســألن 

إذ الشــيء  الحيــاة،  ة 
ّ
وهــذه هــي ســن

ــا.  ــم فيه ــد ودائ ــد خال ــت، وال أح ثاب

ــك كل  ــى ل ــزة، أتمن ــي العزي ــرًا ابنت أخي

عنــك  اللــه  وأبعــد  والســداد  التوفيــق 

طريقــك  وأنــار  والحيــرة  الصدمــات 

املســتعان. واللــه  وحياتــك.. 

اآلنســة )ح . ن( عرضــت مشــكلتها علــى صفحــة )افتــح قلبــك( لتجــد 

 ينهــي معاناتهــا، إذ تقــول:
ً
جوابــا وحــا

ــتقرة  ــد ومس ــل جي ــي دخ ــنة، ل ــري 25 س ــة عم ــة وموظف ــاة جامعي ــا فت أن

ماديــا، أختــي الكبيــرة توفيــت قبــل ســنة، ولهــا ثــاث بنــات وولــد، وللعلــم 

هــي أختــي الوحيــدة وأنــا أحــب أوالدهــا جــدًا، وبعــد وفاتهــا زاد تعلــق 

ــا  ــي )رحمه ــدوم زوج أخت ــت بق ــدة فوجئ ــل م ــن قب ــرًا، لك ــي كثي ــا ب أوالده

اللــه( الــذي عمــره 49 ســنة يطلبنــي للــزواج مــن والدتــي، ألن والــدي 

متوفــى. الحقيقــة أنــا فــي صدمــة وفــي حيــرة مــن أمــري، فلــم أتوقــع ولــم 

ــي  ــب أخت ــه كان يح ــزواج، ألن ــي لل ــي زوج أخت ــدًا أن يطلبن ــي أب ــر ببال يخط

وعاقتهمــا الزوجيــة كانــت مســتقرة وهادئــة وكانــا متفاهمــن جــدًا. أمــا 

موقــف أمــي مــن هــذا الطلــب، فإنهــا قــد تركــت األمــر لــي، ولــم تمانــع إذا 

مــا كنــت راضيــة، ولــم تجبرنــي علــى املوافقــة، أمــا زمياتــي فــي  العمــل 

ــة  ــى املوافق ــجعني عل ــن تش ــن م ــيرهن، فمنه ــي استش ــات اللوات والصديق

ــي  ــا ف ــدة. أن ــن بش ــن عارض ــن م ــزواج، ومنه ــة لل ــا فرص ــاس أنه ــى أس عل

حيــرة مــن أمــري، لــذا لجــأت إليكــم ألنكــم أصحــاب خبــرة واختصــاص، 

ــم  ــي وأعدك ــتبددون حيرت ــم س ــة أنك ــا واثق ــة، وأن ــم النصيح ــو منك وأرج

بأنــي ســأعمل بنصائحكــم. أخيــرًا لكــم منــي كل التقديــر، وجعــل اللــه 

ــناتكم. ــزان حس ــي مي ــذا ف ــم ه عملك

صفحة ُتعنى 
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

د.شيماء العباسي، اختصاص 
علوم نفسية وتربوية، أجابت على 
المشكلة قائلة:
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من يحبك يشتمك!

"حينمــا أتحــدث مــع أصدقائــي بنبــرة 

وكأن  أشــعر  لطيفــة،  بعبــارات  جيــدة، 

 مــا، أبقــى اتســاءل، وال 
ً
هنالــك خلــا

ــوا لــي  أعــرف مــا الــذي بــدر منــي ليقول

مثــا )عزيــزي( او )شــكرًا(، ملــا أقدمــه 

 
ً
ــا ــي فع ــد أن ــا بع ــن فيم ــن يتب ــم، لك له

قــد تشــاجرت معهــم شــجارًا خفيفــا، 

ــي  ــعروني وكأن ــم يش ــذي يجعله ــر ال األم

غريــب عنهــم."

"مجلــة  لـــ  الســماك(  )أحمــد  يوضــح 

أصبحــوا  كلمــا  "األفــراد  أن  الشــبكة" 

كلمــا  بعضــا،  بعضهــم  مــن  قريبــن 

تهــاوت الجــدران الحاجــزة فيمــا بينهــم، 

ــدة،  ــة واح ــم عائل ــوا وكأنه ــا أصبح وكلم

فيحــق للجميــع أن يقــول كل منهــم مــا 

يريــد ومــا يشــاء لصديقــه، تبــدأ العاقــة 

الســماك-  يوضــح  -حســبما  الصحيــة 

ــة،  ــة( خفيف ــارات )ميان ــكات وعب بضح

يراهــا  ال  شــتائم،  لتصبــح  تتطــور  ثــم 

ــس  ــل بالعك ــتيمة، ب ــا ش ــى أنه ــر عل اآلخ

يفــرح بهــا، إذ تشــعره كــم أنــه أصبــح 

قريبــا الــى صديقــه مــن خالهــا."

جســر  بمثابــة  تكــون  العبــارات  "هــذه 

تواصــل وأواصــر حقيقيــة، فمــن يــأكل 

وفرحــك،  شــدتك  فــي  ويقــف  معــك 

ــن  ــك، ل ــي حيات ــا ف ــزءًا مهم ــح ج ويصب

األدبســز  )هــذا  مثــل  عبــارات  توقفــه 

ويــن صــار( أو )هــذا النغل مشــتاقله( أو 

)حيــوان وينــك؟( بــل إنهــا تقربــه، ألنهــا 

ــل  ــة، وه ــي للمحب ــى الحقيق ــع املعن تصن

أنــي أعنــي حقــا أنــه )أدبســز(؟ أم أنــي 

ــه؟"  ــي ل ــدة حب ــا لش أقوله

ليس في العراق وحده

ــي  ــة، الت ــذه الصف ــماك أن ه ــد الس ويؤك

ــيئة  ــات الس ــاق الصف ــق إط ــك ح تمنح

والشــتائم علــى املقربــن منــك، موجــودة 

فــي كل دول العالــم، وأنــه الحظهــا خــال 

وكان  العربيــة،  الــدول  بعــض  زياراتــه 

ــه،  ــبة ل ــدء بالنس ــي الب ــا ف ــر مفاجئ األم

لكنــه تيقــن أن املحبــة تفضــح عــن أشــياء 

ــكان.  ــي كل م ــابهة ف متش

ــل  ــن كان يتص ــي اللبناني ــد أصدقائ "أح

بصديقــه الــذي ال يــرد علــى الهاتــف، 

ومــا إن اجــاب حتــى منحــه، بضحكــة 

ــهولة  ــم بس ــي، ث ــتيمة صدمتن ــة، ش عالي

قــال: )يــا تعــال ناطريــك ع العشــا(، 

مجــرد  أو  عاديــا،  صديقــا  كان  فلــو 

شــخص يعرفــه، بالطبــع لــن يقــول لــه 

شــيئا، الحيــاة تمشــي معنــا باملقلــوب، 

نــود  ومــن  نقلبهــا،  –وبســخرية-  ألننــا 

معــه  نتعامــل  ضجرنــا  لــه  نظهــر  أن 

بهــدوء ورســمية، ومــن نحبــه نوبخــه، بــل 

تحببــا!" لكــن  ونشــتمه، 

بعضهن ال يقبلن ذلك

فــي  فتبــن  مســلم(،  )دانــا  أمــا 

ــاء  ــبكة" أن النس ــة الش ــا لـــ "مجل حديثه

فــي العــادة، تكــون عبــارات التحبيــب 

لصديقاتهــن أقــل وطــأة ممــا يحــدث 

فــي مجتمــع وجلســات الرجــال ألســباب 

تســتطيع  ال  الفتــاة  أن  منهــا  عديــدة، 

ــى أن  ــة ال ــارات، إضاف ــكل العب ــوه ب التف

"صلــح" املــرأة يأخــذ وقتــا، وبعضهــن 

فيمــا  تضحــك  شــقا(،  يتحملــن  )مــا 

كامهــا: تكمــل 

"ذات مــرة، وبلهجــة ونبــرة محببتــن، 

قلــت لصديقتــي املقربــة )كلبــة( فزعلت 

ــمية  ــي برس ــدث مع ــارت تتح ــي، وص من

ــر  ــذ عش ــا من ــي أعرفه ــم أن ــرة، رغ كبي

ســنوات، لكنهــا، فيمــا بعــد، اعتــادت 

هنالــك  بالطبــع  لكــن  لســاني.  علــى 

ــي  ــق ف ــون بعم ــخاص يغوص ــض األش بع

أعتبــره  ال  بتصــرف  املوضــوع،  هــذا 

لطيفــا، إذ أن لــكل شــيء حــدودًا، مهمــا 

كان األصدقــاء مقربــن منــا." 

ال أقبل املزاح "الشتائمي"

يلجــأ الكثيــر مــن الشــباب إلــى "ميانــة" 

والشــتم  الســب  أســاس  علــى  تقــوم 

ــة  ــر للصداق ــروط ومعايي ــن ش ــزء م كج

واملحبــة، وبحســب وجهــة نظرهــم أنهــم 

كلمــا تمــادوا فــي إهانــة بعضهــم كان 

 علــى متانــة العاقــة، ومن ال 
ً
ذلــك دليــا

يقبــل هــذا األســلوب يعتبــر غيــر مقبــول 

وســط الجماعــة. لكــن )محمــد ســجاد( 

ــه  ــه مع ــد أصدقائ ــزح أح ــض أن يم يرف

بعبــارات الشــتائم، حتــى ولــو كان قريبــا 

جــدًا منــه، ألن ذلــك -مــن وجهــة نظــره- 

يضيــع االحتــرام املتبــادل بينــه وبــن 

ــه:  ــف بقول ــه، يضي صديق

يفقــدان  الكبيــر،  واملــزاح  "الشــتائم 

الحضــور،  وســط  والشــخصية  الهيبــة 

فمــن يمــزح معــك بشــتيمة، يهينــك، وال 

يحبــك."

يعــارض )عبــاس( صديقــه محمــدًا، 

فــي  كونيــة  مؤامــرة  "ال  أن  ويوضــح، 

الشــتيمة، وال يفكــر الجميــع بـــ )إهانة( 

ــي  ــا ه ــأنهم، إنم ــل ش ــن، او تقلي اآلخري

داللــة علــى عمــق املحبــة بينهــم."

يوضــح محمــد -حيــث يجلــس بقربــه 

يعــارض  الــذي  عبــاس  صديقــه 

فكرتــه- أنــه كثيــرًا مــا تحــدث املشــاكل 

والخافــات بــن األصدقــاء، وقــد تمتــد 

إلــى األهــل بســبب املــزاح بــن الشــباب 

بطريقــة غيــر الئقــة، مــا يــؤدي إلــى 

ويوتــر  األصدقــاء  بــن  مشــكات 

العاقــة، مؤكــدًا علــى ضــرورة احتــرام 

بعضــا.  بعضهــم 

ولم ال يمزحون بما يحلو لهم؟

مــن جهتــه، يقــول )عبــاس الوزنــي( 

ــزاح  ــذا امل ــل ه ــى مث ــا يتلق ــرًا م ــه كثي إن

مــن أصدقائــه، لكنهــم بالتأكيــد ليســت 

غايتهــم التقليــل مــن مكانتــه، بــل لعمــق 

الصداقــة واملحبــة بينهــم، يكمــل بقولــه:

ــق  ــي بصدي ــي عاقت ــن أن أنه ــل يمك "ه

ألنــه  فقــط  األزمــات،  فــي  لــي  وقــف 

شــتمني مازحا؟ هــل يمكن أن أنســى كل 

)الــزاد وامللــح( فقــط ألنــه يشــعر بأنــه 

قريــب منــي، ويفســر حبــه لــي بطريقتــه 

فــي  أســتغرب  إنمــا  بالعكــس،  هــذه؟ 

ــي! ــا مع ــه مؤدب ــون في ــذي يك ــوم ال الي

هل تعتبر 
شتائم 

المحبين 
دلياًل 
على 
شدة 

األواصر 
؟!

)من حبك الشاك(، عبارة تتردد كثيرًا على أفواهنا  دون 
أن ننتبه، أو ندرك، أنها تعيش بيننا وداخل حياتنا، إذ 
ال نشعر بارتياح إال حينما نسمع من نحب عبارات قد 
يطلق عليها المعجم مصطلحًا "سيئًا"، إذ تخرج هذه 

المفردات كتعبير عن المحبة والوئام للشخص المقابل، لماذا؟ 
سؤال نطرحه على بعض المواطنين ممن نحبهم، نعبر فيه عن 

حبنا لهم بعبارات الشتائم والذم المحبب! 

مجلة الشبكة
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ال شــك فــي أننــا جميعــا نمــر بيوميــات حــادة 

االلتزامــات  جــراء  مــن  عصيبــة  وأوقــات 

ــب،  ــن كل جان ــا م ــط حياتن ــي تحي ــوط الت والضغ

ناهيــك عــن التجــارب الســيئة والحــوادث املريــرة 

وقطعــا  القــدر.  تقاطعــات  فــي  تصادفنــا  التــي 

املشــكلة  لتجــاوز  جهــده  منــا  واحــد  كل  يبــذل 

تســاعدنا  لــذا  حياتــه،  الــى  التــوازن  وإعــادة 

ــة  ــات عصيب ــاوز لحظ ــي تج ــة ف ــة العاجي الكتاب

ملواقــف معينــة عشــناها وشــعرنا خالهــا بالقلــق 

ــابقا كان  ــا س ــا له ــف تعرضن ــراب، مواق واالضط

لهــا تأثيــر علــى حياتنــا الحاليــة، والســيما إذا كنــا 

نعانــي مــن ضعــف الثقــة بالنفــس وقلــة تقديــر 

الــذات.

، اكتــب عــن )مــاذا حــدث( و)كيــف كان رد فعلــك تجــاه 
ً
مثــا

موقــف معــن( و )كيــف كان يــوم عيــد ميــادك(، وغيرهــا من 

ــتجد أن  ــة س ــن املمارس ــدة م ــد م ــن بع ــطحية، ولك ــور الس األم

املواضيــع التــي تكتــب عنهــا ســتصبح عميقــة جــدًا، ولهــا أبعــاد 

أخــرى أكثــر مــن كونهــا تفريغــا ملــا يجــول فــي خاطــرك. 

إن الكتابــة بعمــق، واتخاذهــا كطريقــة عاجيــة، تتطلــب منــك 

وقتــا لكــي تســتطيع أن تفصــح عــن كل مشــاعرك وتجعلهــا 

ــك  ــطحية، لكن ــة س ــتكون الرؤي ــوم األول س ــر، فالي ــى الدفت عل

لــو عــدت الــى نفــس املوقــف الحقــا، فســوف تاحــظ أنــك 

ســتكتب عنــه بعمــق أكبــر، إذ ســتدخل أكثــر إلــى ذاتــك. لذلــك 

ــي  ــاعر الت ــل كل املش ــاول أن تتقب ــتعجل وح ــك وال تس ــذ وقت خ

ســوف تحــس بهــا وقــت الكتابــة، ألن بعــض األمــور ستشــعرك 

ــزن أو  ــب أو الح ــن الغض ــر م ــا- بكثي ــة عنه ــال الكتاب ــن خ -م

ــتياء. االس

وهنــا، سأشــارككم بعــض املواضيــع التــي يمكــن أن تكــون 

العاجيــة: للكتابــة  بدايــة 

* اكتب عن مواقف مررت بها.

* عن امتنانك لشخص معن أو ملوقف ما.

* عن قائمة مهامك وأهدافك األسبوعية والشهرية.

* عن طموحاتك.

* عن مخاوفك تجاه أمر معن وكيف ستواجهه.

* عــن عاقاتــك وكيفيــة تأثيرهــا عليــك بشــكل إيجابــي أو 

ســلبي.

* ناقش اقتباسا أعجبك وأعِط رأيك فيه. 

* لخص ما قرأته باألمس.

يومجديد

د.حميد يونس
اختصاصي الطب النفسي والعصبي

فضفضة نفسّية 
العالج بالكتابة
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شيَلـــٌة مغربية وبشٌت خليجيشيَلـــٌة مغربية وبشٌت خليجيريا
ة! ة!يطيحاِن بـ "خواجات" المثليَّ يطيحاِن بـ "خواجات" المثليَّ

هل استحق هل استحق 
التانغو الكأس؟التانغو الكأس؟

 البصرة جاهزة  البصرة جاهزة 
وترقب نسخة استثنائية وترقب نسخة استثنائية 



لــذا لــم يعــد الحديــث عــن التعدديــة 

ــات شــرقية  ــة مجــرد هــراء ثقاف الثقافي

 ذاتهــا ليــل نهــار لتكريــس الهزيمة 
ُ

تجلــد

النفســية فــي مجتمعاتنــا، بعــد أن اثبــت 

بمطّيــة  ليــس   
ُ

أنــه األطلســي  العربــي 

بعبوديــة  تتعبــد  منســحقة  كولونياليــة 

ــٍة للهــرب  األجنــاس األخــرى فــي محاول

مياديــن  فــي  املتعاقبــة  الهزائــم  مــن 

ولــدت  التــي  واالقتصــاد،  السياســة 

ــا  ــا جعلن ــا وضعف ــخصياتنا نقص ــي ش ف

نرفــض ذواتنــا ونخاصمهــا بعدوانيــة 

عّرابــي  أن  مــع  اآلخــر،  تفــّوق  ودونيــة 

الحضــارة الغربيــة، وسماســرة التقدم 

العلمــي، ســقطوا ومنــذ زمــن بعيــد 

ــا فــي وحــل  ــا وأخاقي وطويــل حضاري

اإلنســاني،  والتيــه  واملثليــة  التســليع 

روحــه  اإلنســان  مــن  يمتــص  الــذي 

كائــٍن  مجــرد  إلــى  ويحليــه  وقيمــه 

بايولوجــي بائــس، إلــى درجــة أن هــذا 

ــد  ــه أح ــت حرارت ــس دفع ــى اليائ املعن

قل-وهــو يشــاهد 
ُ
املذيعــن األملان-كمــا ن

ــى  ــرًا عل ــق متحس ــى أن يعل ــاراة إل املب

ــة،  ــن املغارب ــات الاعب ــة لقط حميمي

وهــو  النصيــري  يوســف  كالاعــب 

زميلــه  جانبــه  وإلــى  والــده،  يعانــق 

جــواد الياميــق فــي نهايــة مقابلــة فوارس 

انتهــت  التــي  إســبانيا،  مــع  املغــرب 

ــي،  ــع نهائ ــى دور الرب ــرب إل ــل املغ بتأه

لدمــوٍع  األخــرى  اللقطــات  وكذلــك 

خالطهــا الفخــر وصفــق معهــا العالــم 

بأســره ألشــرف حكيمــي وســفيان بوفــال 

ذوات  أمهاتهــم  مــع  زيــاش  وحكيــم 

الســحنات املغربيــة البدويــة األصيلــة، 

فــي  جميلــة  ودروس  رفيعــة،  أخــاق 

شــبابنا  للعالــم  يقدمهــا  التربيــة، 

املغربــي الجميــل فــي املونديــال داخــل 

املســتطيل األخضــر، مشــاهد خرافيــة 

أجبــرت املعلــق ان ينفجــر صارخــا:

املشــاهد  هــذه  أجملهــا  مــا  "آه.. 

ــا  ــد نراه ــم نع ــة، ل ــع العائل ــة م الحميمي

ــودها  ــي تس ــة الت ــا الغربي ــي مجتمعاتن ف

واندثــار  الجنســية  واملثليــة  األنانيــة 

وعقــوق  الدافئــة  األســرة  مفهــوم 

ال  املاجــئ،  فــي  ورميهمــا  الوالديــن 

شــك أن العائلــة وتحفيزهــا املعنــوي وراء 

ــن  ــا نح ــي، أم ــق املغرب ــارات الفري انتص

فجئنــا لنســاند املثليــن ونضــع أكفنــا 

لذلــك  مخجــل،  بشــكل  أفواهنــا  علــى 

خرجنــا خاليــي الوفــاض ومــن البــاب 

الضيــق، علمــا أنهــم تعلمــوا الكــرة منــا 

وأصبحــوا يتقنونهــا، وهاهــم يتجاوزوننا 

ــب  ــذا يج ــة، ل ــة عماق ــواٍط أخاقي بأش

ــى   وعس
َّ

ــل ــم، ع ــاق منه ــم األخ أن نتعل

ــا مــا فــي  ــا يوم ــا تعانقنن أن نــرى أمهاتن

املدرجــات."

صدقــا، بعــد هــذا كلــه يمكننــا القــول إن 

مــن لطــف األقــدار ورحمانيتهــا ترســيخ 

العائليــة  للصــورة  املغربــي  املنتخــب 

بشــكلها الفطــري فــي صــور حميميــة 

لفتــت أنظــار العالــم وأيقظــت شــعوره 

املغربيــة  األم  تظهــر  حــن  املجمــد، 

األصيلــة باكيــة فرحــا تحــت ســماوات 

الدعــاء، وفــي املدرجــات تلــوح بتــاِق 

وجدانــي تلقائــي مــع أبنائهــا األبطــال 

ــالة  ــهد رس ــتطيل، وكأن املش ــل املس داخ

األمهــات  بــدور  واعتــراف  امتنــان 

ــار   ــي كل انتص ــات ف ــرات املكافح الصاب

للمنتخــب واإلرادة، فــا عجــب إذن فــي 

تصريــح الاعــب أشــرف حكيمــي الــذي 

ــذ  ــه من ــذي عاش ــع ال ــر املدق ــّول الفق ح

ــه  ــا صنعت ــاٍه بم ــٍز وتب ــى حاف ــه إل طفولت

)العــازة( فــي نهايــة املجــد حينمــا قــال: 

"الفقــر ليــس عيبــا، والــدي كان بائعــا 

فــي  تخــدم  كانــت  ووالدتــي   
ً
متجــوال

البيــوت.."

نقــرأ تصريحــات إلعاميــن ومســؤولن 

ــح  ــي القب ــة ف ــرب غاي ــن الغ ــن م رياضي

ــاس  م بلب ــرِّ
ُ
ــي ك ــب ميس ــرد أن الاع ملج

مــن  وبجــزء  )بشــت(،  أصيــل  عربــي 

تقاليــد محليــة ظاهرهــا إكــرام الضيــف 

ــن  ــم الذي ــاعر، وه ــخاء املش ــا س وباطنه

صدعــوا رؤوســنا لقــرون بكذبــة احتــرام 

ختلــف. علــى ســبيل املثــال، أحدهــم 
ُ
امل

يعيشــون  إنهــم  وهــؤالء،  لنــا  "مــا   :

نــا إلــى  خــارج التاريــخ، ويحاولــون جرَّ

مراســم  "أعيــدوا  وأيضــا  خيامهــم.." 

تســليم الــكأس مــن دون أعــراف محليــة 

ــراء  ــي ش ــام ف ــيوخ الخي ــن ش ــة م أو رغب

بطولــة  أكتــاف  علــى  يخلدهــم  مقعــد 

ــا  ــم.." علم ــا ثقافته ــم تنتجه ــة  ل رياضي

أن بيليــه البرازيلــي فــي بطولــة 1970 

احتفــت بــه الجماهيــر املكســيكية بقبعــة 

مــن  كنــوع  التقليديــة،  )ســومبريرو( 

التكريــم الــذي لــم يقلــل مــن شــان بيليــه 

أو يســرق مــن وزن الــكاس شــيئا، فلمــاذا 

 وحريــة 
ً
القضيــة هنــاك حــاال تكــون 

وباتجاهنــا حرامــا وتخلفــا اجتماعيــا!

املعترضــن  هــؤالء  حتــى  أن  الغريــب 

أحدهــم  يكلــف  لــم  وظاهــرًا،  باطنــا 

األدوار  باســتبدال   -
ً
جــدال -ولــو  نفســه 

جســدتها  التــي  العظيمــة  األمومّيــة 

أمهــات الاعبــن وســط املربــع وعلــى 

مدرجــاِت ملعــب الــكأس، وال أحــد فكــر 

بتفســير الحالــة فــي مقاربــة إنســانية 

ــٍب  ــرار الع ــن إص ــا وب ــا بينه ــردة م مج

الشــاذة  املثليــة  وشــاح  يتقلــد  أوروبــي 

وســط احتفــاء عائلتــه وأطفالــه.. تخيلــوا!

قطــر  نســخة  أن  وحقــا،  نجــزم،  لــذا 

لــكأس العالــم هــذه املــرة جــاءت قاصمة 

وأدت وظائــف ســامية، وكانــت رســالة 

ــا  ــأن م ــة، ب ــة الديني ــداء املنظوم ــى أع إل

خاطئــة  ومعلومــات  أفــكار  مــن  يــروج 

ومغلوطــة عــن العــرب واملســلمن مجــاٍف 

ــي  ــم البرازيل ــر النج ــا عب ــة، كم للحقيق

الســابق "ريــكاردو كاكا" الــذي يعــد أحــد 

ــوج 
ُ

ــد ت ــه، وق ــي جيل ــن ف ــل الاعب أفض

 FIFA بامليداليــة الذهبيــة لــكأس العالــم

ــرح  ــره، ص ــن عم ــرين م ــي العش ــو ف وه

بهــذا الشــأن تصريحــا ناريــا علــى قنــاة 

: "املســلمون 
ً
)بــي أن ســبورتس( قائــا

آمنــون وال يعتــدون علــى أحــد، أوروبــا 

بمكيالــن،  ويكيلــون  يكذبــون  والغــرب 

عالــم  كأس  نســخة  أفضــل  وهــذه 

حضرتهــا فــي حياتــي."

ة! بـ "خواجات" المثليَّ
يطيحاِن

على الرغِم من بروباغندا 
العرق المزمنة، ها هو 

الخواجة األشقر وعقدته 
األزلية داخل الذات 

العربية المنسحقة، يصارع البقاء 
وحيدًا ومنبوذًا في مباراة الكأس 

العالمية أمام قيِم لباِس )بشت( 
عربي أصيل ُكّرم به ميسي وهو 

يرفع كأس العالم، وشيَلة ُأم 
مغربية مهلهلة فرحًا داخل المربِع 

األخضر. 

آمنة عبد النبي- ألمانيا

شيَلــــــــــــٌة مغربية 
وبشٌت خليجي
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املنتخـب  اسـتطاع  املطـاف  نهايـة  فـي 

األرجنتينـي أن يخطـف كأس العالـم بعـد 

بـركات  الفرنسـي  املنتخـب  علـى  تغلبـه 

الترجيـح مـن عامـة الجـزاء، وهـذه هـي 

املـرة الثالثـة التـي يخطـف األرجنتينيـون 

كأس العالـم، بعـد غيـاب 36 عامـا حينمـا 

حـن   ،1986 عـام  العالـم  بـكأس  فـازوا 

بثاثـة  أملانيـا  علـى  األرجنتـن  تغلبـت 

أهـداف لهدفـن. لكـن منتخـب األرجنتن 

قطـر   - األخيـر  املونديـال  فـي  اسـتطاع 

-2022 أن يعيـد أمجـاده عندمـا تغلـب فـي 

املبـاراة النهائيـة علـى فرنسـا فـي مبـاراة 

ذاكـرة  فـي  محفـورة  سـتبقى  مجنونـة 

الكـرة.  متابعـي 

عـن الفـوز األرجنتينـي تحـدث عـدد مـن 

املعنيـن والصحفيـن حـول هـذا الحـدث 

الكبيـر، وكانـت البدايـة مـع نجمـة العراق 

صبيـح  إيمـان  الدكتـورة  القـوى  بألعـاب 

التـي قالـت:   

تنظيم قطري رائع

قطـر  للشـقيقة  ومبـارك  شـكرًا  "أقولهـا 

أبهـر  الـذي  الرائـع  التنظيـم  هـذا  علـى 

هـي  البطولـة  هـذه  كانـت  فقـد  العالـم، 

النسـخة األفضـل بشـهادة الجميـع، بـكل 

مـا احتوتـه مـن تنظيـم وتكنولوجيـا وكرم 

وطيبـة ورقـي وأخـاق، إذ لـم يسـجل أي 

خرق يسـيء إلى أي مشـارك أو مشجع. بل 

إن نتائجهـا كانـت مشـوقة حتـى اللحظـة 

األخيـرة، كبيـرة أنت يـا قطر.. نسـخة منه 

الـى املسـؤولن عـن الرياضـة فـي العراق، 

تجربـة قطـر فـي املجـال الرياضـي يجـب 

حـب  هـو  فيهـا  درس  وأول  رس، 
َ

ـد
ُ

ت أن 

بـن  النهائيـة  املبـاراة  عـن  أمـا  الوطـن، 

مبـاراة  كانـت  فقـد  وفرنسـا،  األرجنتـن 

العبـو  تألـق  إذ  للغايـة  ومجنونـة  مثيـرة 

فـي  لتحسـم  املبـاراة  تلـك  فـي  الفريقـن 

النهايـة بفـوز األرجنتـن، وقد كان ميسـي 

املبـاراة." نجمـي  وإمبابـي 

ضحك ميسي وبكى إمبابي

عدنـان  الرياضـي  الصحفـي  قـال  فيمـا 

ورفـع  ميسـي  ضحـك  "أخيـرًا  السـوداني: 

إمبابـي  دمـوع  نزلـت  فيمـا  العالـم،  كأس 

فـي مبـاراة الجنـون واإلبـداع واإلصـرار. 

لقد اسـتحق رجـال التانغو مـا خططوا له، 

ونجحـوا فـي ركات الترجيـح بعـد مباراة 

. أما 
ً
دراماتيكيـة ربمـا لن نشـهد لها مثيـا

عـن التنظيـم القطـري فقـد كان أكثـر من 

رائع، والسـيما املاعب الراقيـة والتنظيم 

املعـد مسـبقا، لقـد كان نجاحـا أدهـش كل 

لإلخـوة  مبـارك  قطـر،  إلـى  حضـر  مـن 

األشـقاء هـذا التنظيـم الرائع الذي أشـاد 

بـه الجميـع دون اسـتثناء."

بوجود ميسي استحق األرجنتينيون 

الكأس

أمـا الاعـب الدولـي هيثـم كاظـم فقـال: 

"املبـاراة النهائيـة بـن فرنسـا واألرجنتن 

كأس  نهائـي  أبـدًا،  طبيعيـة  تكـن  لـم 

فـي  جـدًا،  ممتعـا  كان   2022 العالـم 

مبـاراة الامنطـق، التـي حققـت احتراما 

وتقديـرًا لعظمة أفضل العب فـي التاريخ، 

لكـي  منطـق  لعبـة  تكـون  أن  فاختـارت 

العالـم،  كأس  علـى  املبـدع  هـذا  يحصـل 

فقـد أنصـف نهائـي الـكأس ميسـي، إذ أن 

كاس العالـم هـو مـن كان يحتـاج الى فنان 

املعجـزات  لقـد حقـق ميسـي  مثلـه.  كبيـر 

فـي مباريـات كأس العالم، وكوبـا أميركا، 

والـدوري  لألنديـة،  أوروبـا  وأبطـال 

وكأس  الفرنسـي،  والـدوري  اإلسـباني، 

إسـبانيا، وكأس العالـم لألنديـة. كمـا أنـه 

هـداف أنديـة أوروبا، والدوري اإلسـباني، 

وأبطـال أوروبـا، ثـم هـداف العالـم، وقـد 

 إنجـاز في 
َ

نـال 7 كـرات ذهبيـة، فلـم يتبـق

كـرة القـدم لـم يحققـه هـذا الكبيـر. لقـد 

اسـتحقت األرجنتـن كأس العالـم بوجـود 

"علينـا  هيثـم:  أضـاف  ميسـي."  النجـم 

قدمـت  العربيـة  املنتخبـات  أن  ننسـى  أال 

أجمـل مايكـون فـي بطولـة كأس العالـم، 

وتونـس  السـعودية  منتخبـات  والسـيما 

بعروضـه  العالـم  أبهـر  الـذي  واملغـرب 

عامليـا،  الرابـع  املركـز   
ً
محتـا الرائعـة 

والشـيء املبهـر فـي البطولة هـو التنظيم 

القطريـن  األشـقاء  قبـل  مـن  الرائـع 

البطولـة  إقامـة  فـي  نجحـوا  الذيـن 

العامليـة الكبيـرة التي اعتبـرت من افضل 

منـذ  أقيمـت  التـي  العامليـة  البطـوالت 

اآلن."  لغايـة  البطولـة  انطاقـة 

انتهت املعركة

"إنـه  إبراهيـم:  محمـد  الصحفـي  وقـال 

النهائـي الحلـم الذي سـيظل راسـخا الى 

أمـد غيـر قصيـر فـي ذاكـرة املنتصريـن 

والخاسـرين واملتابعـن علـى حـد سـواء،  

وقـدم  ذروتهـا،  اإلثـارة  بلغـت  ففيـه 

مـن  تقديمـه  أمكنهـم  مـا  كل  الاعبـون 

جهـود سـخية علـى مـدى دقائـق املبـاراة، 

مـن  بواحـدة  الجمهـور  اسـتمتع  وفيـه 

املباريـات التاريخيـة التي اتخذ االنشـداد 

الـى ملحاتهـا صـورًا شـتى، انتهـت أجمـل 

هـذه  انتهـت  قـدم،  كـرة  ألجمـل  رحلـة 

املعركـة التـي كان مـن املهـم بالنسـبة لنـا 

محظوظـون  بأننـا  نشـعر  إننـا  نقـول  أن 

فـي  منافسـة  أكبـر  شـهدنا  ألننـا  للغايـة 

الرياضـة." تاريـخ 

الحارس املثير

أمـا الصحفـي قحطان املالكي فقـال: "لقد 

إيميليانـو  األرجنتينـي  الحـارس  أسـهم 

لقـب  إحـراز  فـي  كبيـر  بشـكل  مارتينيـز 

كأس العالـم، الـذي قال بعـد نهاية مباراة 

أن  )أريـد  يبكـي  وهـو  فرنسـا  األرجنتـن 

الحـي  إلـى  والفرحـة  الفـوز  هـذا  أهـدي 

الفقيـر الـذي جئـت منـه(، وكررهـا )أنـا 

األرجنتـن(،  فـي  فقيـر  حـي  مـن  جئـت 

بطولـة  كانـت  لقـد  البـكاء،  فـي  واسـتمر 

مـن  األرجنتـن  اسـتحقت  ومثيـرة  رائعـة 

خالهـا الـكأس، كما اسـتحقت املنتخبات 

العربيـة اإلشـادة بمـا قدمتـه مـن عروض 

األخضـر،  املسـتطيل  أديـم  علـى  رائعـة 

العربيـة  منتخباتنـا  نتائـج  أبـرز  وكانـت 

البطـل،  األرجنتـن  علـى  السـعودية  فـوز 

وفـوز تونـس على فرنسـا الوصيـف، وتربع 

تعـادل  بعـد  الرابـع  املركـز  علـى  املغـرب 

فـي دوري املجموعـات وخسـارة فـي الدور 

النهائـي أمـام كرواتيـا، نتائـج رائعـة، كما 

أن التنظيـم القطـري كان أكثـر مـن رائع."

إنه إمبابي.. ولكن!

وقـال الصحفـي عمـار القيسـي: "لقد نجح 

 ،22 العالـم  كأس  تنظيـم  فـي  القطريـون 

بتقديـم  العربيـة  املنتخبـات  نجحـت  كمـا 

أمـا  النتائـج،  وأحلـى  العـروض  أفضـل 

مبـاراة  كانـت  فقـد  الختاميـة  املبـاراة 

كأس  ميسـي  فيهـا  حمـل  للغايـة،  مثيـرة 

البطولـة، ومثلمـا حمـل ميسـي األرجنتـن 

لوحـده.. فعـل هـذا الشـاب املبـدع إمبابـي 

نجمـا  كان  إذ  النهائـي،  فـي  شـيء  كل 

وركلـة  )هاتريـك(  سـجل  اسـتثنائيا 

خذلـوه،  زمـاءه  لكـن  األولـى،  الجـزاء 

والسـيما الحـارس الـذي لـم يـرد أيـة كرة 

مثلمـا توقعنـا.. باريـس ليـس الفريـق الذي 

يـوازي طمـوح وإمكانيـات هـذا الاعـب، 

ومـا عليـه إال التوجـه نحـو الريـال ليكـون 

اعتـزال  بعـد  العالـم  فـي  األول  النجـم 

ورونالـدو." ميسـي 

أميرة محسن 

هل استحق 
التانغو الكأس؟

نجحت قطر في تنظيم 
كأس العالم لكرة 

القدم وبشهادة جميع 
المسؤولين الذين حضروا 

مباريات مونديال العالم، حيث تألقت 
المنتخبات العربية في البطولة، والسيما 

المنتخب المغربي الذي كاد أن يصل 
الى نهائي البطولة لوال الحظ الذي لم 

يحالفه أمام المنتخب الفرنسي، بل إن 
المنتخب السعودي الذي قهر المنتخب 

األرجنتيني، قدم أروع العروض خالل 
مبارياته التي لعبها. 

في مباراة خرافية.. األرجنتين تتربع 
على عرش"" مونديال قطر 2022

د المبرَّ
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واملاحظــات التــي أبداهــا، أكبــر األثــر فــي 

إنجــاز وتهيئــة ملعبــي البطولــة، والســيما 

مســرحا  ســيكون  الــذي  املينــاء  ملعــب 

ملنافســات املجموعــة الثانيــة فــي البطولــة، 

والبحريــن  قطــر  منتخبــات  تضــم  التــي 

وقطــر والكويــت، وقــد جــرى افتتاحــه قبــل 

انطــاق البطولــة بـــ 11 يومــا فــي حفــل رائع 

تــاه لقــاء بــن فريقــي املينــاء والكويــت 

الكويتــي ليكــون بمثابــة بروفــة أخيــرة قبــل 

أن يجــري تســليمه الــى اللجنــة املنظمــة.

إعاميــة  تصريحــات  فــي  قــال  املبرقــع   

بمنشــآتها  الرائعــة  البصــرة،  "مدينــة  إن 

وتحضيراتهــا  وجماهيرهــا  الرياضيــة 

بطولــة  مــن   25 النســخة  الســتضافة 

الخليــج، باتــت اليــوم علــى أتــم الجاهزيــة 

جماهيريــة  بطولــة  إلخــراج  والتحضيــر 

ــخ  ــي تاري ــة ف ــة فارق ــتكون عام ــزة س متمي

الرياضــة العراقيــة، ومــا ســيقدم خــال 

هــذه البطولــة التــي اكتســبت عبــر تاريخهــا 

مكانــة متميــزة وبعــدًا مؤثــرًا فــي عمــوم 

ــال  ــع  باكتم ــأن املبرق ــي." وطم ــا العرب عاملن

جميــع التحضيــرات التــي تخــص البطولــة، 

وأن هنــاك مــن يواصــل الليــل بالنهــار مــن 

وزارة  ومــاكات  األمنيــة،  قواتنــا  أبطــال 

الشــباب، واتحــاد الكــرة، وجميــع الــوزارات 

الســاندة، والحكومــة املحليــة فــي البصــرة، 

كمــا تنــال البطولــة أيضــا دعــم ورعايــة 

وتعاونــا  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  دولــة 

االتحــاد  فــي  األشــقاء  مــن  جــدًا  كبيــرًا 

دائمــا  حضورهــم  كان  الذيــن  الخليجــي 

 فــي البصــرة. 
ً
وفاعــا

جهود كبيرة التحاد الكرة 

الكــرة  اتحــاد  قــدم رئيــس  مــن جانبــه.. 

عــدد  بمعيــة  درجــال،  عدنــان  الكابــنت 

درســا  التنفيــذي  املكتــب  أعضــاء  مــن 

ــي  ــر ف ــوره املبك ــدؤوب بحض ــل ال ــي العم ف

التفاصيــل  أدق  علــى  للوقــوف  البصــرة 

وإبــداء املاحظــات، مــن خــال متابعــة 

ــل  ــن اللي ــرة م ــات متأخ ــى أوق ــال حت األعم

فــي  الســاندة  الجهــات  بعــض  برفقــة 

البصــرة، وتعــاون كبيــر مــن قبــل املحافــظ 

بلديــة  إلــى  وتوجيهاتــه  العيدانــي  أســعد 

واألشــجار  الشــتات  بزراعــة  البصــرة 

والــورود ضمــن مقتربــات املاعــب وفــي 

ــي  ــة ف ــات اإلعاني ــب اللوح ــرق، ونص الط

ــه  ــك متابعت ــرة، وكذل ــق البص ــع مناط جمي

ــي  ــتقبال ف ــة االس ــة لصال ــال النهائي األعم

ــي  ــال ف ــارك درج ــا ش ــرة، كم ــار البص مط

الخمــس  ذي  )امللينيــوم(  فنــدق  افتتــاح 

الرئيســة  الفنــادق  أحــد  وهــو  نجــوم، 

ــة  ــود الخليجي ــتضيف الوف ــوف تس ــي س الت

املشــاركة.  

دعم اإلعالم 

وقــال عضــو االتحــاد، نائــب رئيــس اللجنــة 

املنظمــة لبطولــة خليجــي 25، محمــد ناصر 

إنــه "اكتمــل إنجــاز النواقــص كافــة وجميــع 

النســخة  بافتتــاح  الخاصــة  املتعلقــات 

ــاري."  ــام الج ــع الع ــِة مطل ــدة للبطول الجدي

يشــعرون  "املنظمــن  أن  إلــى  مشــيرًا 

املتبعــة."  العمــل  آلليــة  كبيــر  بارتيــاح 

مــع  متواصلــة  "اجتماعاتنــا  أن  وأضــاف 

األمــن العــام التحــاد كأس الخليــج العربــي 

مســتعدون  والجميــع  الرميحــي،  جاســم 

ــى  ــا إل ــة."  الفت ــاح البطول ــن نج ــون م وواثق

أن "الشــركة املنظمــة للبطولــة أعربــت عــن 

انبهارهــا بنوعيــة املاعــب وجاهزيتهــا." 

 اإلعــام والجمهــور لتقديــم 
َ

داعيــا وســائل

البطولــة  نجــاح  ألن  واملســاندة،  الدعــم 

فــي  نجــح  –كبلــٍد-  العــراق  أن  يعنــي 

االمتحــان.

مالعب مثالية 

لدائــرة  العــام  املديــر  أكــد  جانبــه..  مــن 

"املاعــب  أن  املوســوي  طالــب  األقاليــم 

ــد  ــد 2010  تع ــراق بع ــي الع ــئت ف ــي أنش الت

مــن افضــل املاعــب فــي املنطقــة، وهــي 

تضاهــي، إن لــم تكــن أفضــل مــن ماعــب 

لهــا ســمعتها الدوليــة." وأضــاف أن "وجــود 

القــدم  اكثــر مــن عشــرة ماعــب لكــرة 

موزعــة بــن محافظــات العــراق، تحاكــي 

-وفــق تصاميمهــا الحديثــة- أبــرز معالــم 

البلــد، ومــن بينهــا ملعــب )جــذع النخلــة(، 

الــذي يمثــل رمزيــة النخلــة لــدى العراقين، 

وأيضــا التصميــم الجميــل مللعــب املينــاء 

بأشــرعته املوزعــة بــن جنباتــه. إن هــذا 

النجيــل  ونوعيــة  التصميــم  فــي  التنــوع 

تحــت  املاعــب  هــذه  يضعــان  الطبيعــي 

بطــوالت  الســتضافة  االتحــاد  تصــرف 

كبيــرة، ســواء أكانــت عربيــة أم آســيوية أم 

دوليــة. وســبق للعــراق أن اســتضاف العديــد 

ملعــب  أول  إنشــاء  منــذ  البطــوالت  مــن 

دولــي فــي مدينــة البصــرة فــي العــام 2017 

الــذي يتســع لـــ 65 ألــف متفــرج، مــن بينهــا 

العالــم  كأس  ضمــن  مبــاراة  اســتضافة 

األخيــرة أمــام هونــغ كونــغ، ثــم اســتضافة 

ــر  ــات قط ــاركة منتخب ــام بمش ــة الس بطول

العديــد  عــن   
ً
فضــا وســوريا،  والعــراق 

البطــوالت  مــن 

ومــن  واملنتخبــات، 

مؤلــف  فريــق  بينهــا 

مــن أســاطير نجــوم 

العالــم."

والطــرق  الفنــادق  جاهزيــة  عــن   
ً
فضــا

بالنســبة   الترفيــه  وأماكــن  والجســور 

واملنتخبــات  الرافديــن  أســود  ملشــجعي 

مطــار  أصبــح  كمــا  األخــرى،  الخليجيــة 

ــتقبال  ــا الس ــزًا تمام ــي جاه ــرة الدول البص

ــة،  ــات الخليجي ــود املنتخب ــن  وف ــه م ضيوف

ــور  ــي الحض ــة ف ــا الراغب ــى جماهيره وحت

البطولــة  مباريــات  بمشــاهدة  للتمتــع 

التنافســية التــي لهــا مــذاق وطعــم خاصــن 

لــدى أبنــاء الخليــج، فــي ظــل تســهيات 

ســمحت  الداخليــة  وزارة  قدمتهــا  كبيــرة 

املشــاركة  املنتخبــات  ملشــجعي  بموجبهــا 

بالدخــول دون اســتحصال الفيــزا مســبقا، 

ــن  ــجعن الخليجي ــع املش ــدت طائ ــا أب فيم

مؤخــرًا   البصــرة  الــى  وصلــت  التــي 

إعجابهــا بمــا شــهدته مــن جماليــة امللعبــن 

للمدينــة.  الكبيــرة  والتحضيــرات 

خليجي 25 بعهدة شركات عاملية  

ومنــذ أن أعلــن املكتــب التنفيــذي لاتحــاد 

ــق  ــم ح ــراق الباس ــر الع ــح ثغ ــي من الخليج

يجــري  والعمــل   ،25 خليجــي  اســتضافة 

بوتيــرة متصاعــدة مــن أجــل إنجــاز وتهيئــة 

املنشــآت الرياضيــة، والســيما تأهيــل ملعب 

)جــذع النخلــة( وكذلــك إكمــال منشــآت 

ملعــب املينــاء، وأيضــا إتمــام أعمــال البنــى 

التحتيــة علــى أفضــل مــا يكــون، فــي مــا 

يخــص الســكن وتهيئــة الفنــادق وافتتــاح 

املطــار  تصــل  التــي  الســريعة  الطــرق 

باملدينــة الرياضيــة. كمــا جــرى التعاقــد 

مــع شــركة عامليــة لتنظيــم البطولــة وحفــل 

االفتتــاح الــذي يتوقــع أن يكــون تحفــة فنيــة 

تضاهــي، إذا لــم تكــن أفضــل مــن حفــل 

جــرى  كمــا  الســابقة،  البطــوالت  افتتــاح 

التعاقــد أيضــا مــع شــركة إســبانية لنصــب 

منظومــة الفــار العامليــة.

 البصرة في أتم الجاهزية 

أحمــد  الشــباب  وزيــر  ملتابعــة  كان  وقــد 

املبرقــع وحضــوره املســتمر فــي البصــرة 

ملتابعــة آخــر مــا وصــل إليــه العمــل فــي 

ملعبــي املينــاء وجــذع النخلــة، والتوجيهــات 

لم تتبق على افتتاح 
بطولة خليجي 25 
التي تحتضنها 
البصرة الفيحاء سوى 

أيام قليلة، إذ أعلنت اللجنة 
العليا المعنية بملف خليجي 
25 والجهات الساندة لها 
جاهزية  مالعب البصرة، ممثلة 
بملعبي )جذع النخلة والميناء(، 
وأيضًا مالعب التدريب األربعة 
المخصصة للفرق الثمانية 
المشاركة. 

بغداد : إحسان المرسومي 
مالعبنا بانتظار البطوالت  

خليجي 25.. البصرة جاهزة 
وترّقب نسخة استثنائية 
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درجال.. جهود استثنائية

ــان  ــنت عدن ــهرين، والكاب ــن ش ــر م ــذ أكث من

درجــال، رئيــس االتحــاد العراقــي املركــزي 

 ونهــارًا مــن أجل 
ً
لكــرة القــدم، منهمــك ليــا

تهيئــة كافــة األمــور التــي تتعلــق باســتضافة 

ــا  ــال قريب ــد كان درج ــرب، فق ــقاء الع األش

جــدًا مــن الحــدث، ولــم يغــادر البصــرة 

التــي  األمــور  جميــع  مــن  االنتهــاء  لغايــة 

ــور.  ــن األم ــا م ــب وغيره ــص املاع تخ

وتحــدث درجــال عــن إنهــاء جميــع األعمــال 

ــال:  ــا ق ــي، عندم ــت قياس ــي وق ــا ف وإكماله

"نحيــي الجهــود التــي بذلــت إلكمــال فنــدق 

ــدد  ــت املح ــي الوق ــرة( ف ــك البص )موفنبي

قبــل انطــاق البطولــة، وهــذا دليــل علــى 

بإنجــاح  املســاهمة  فــي  الجميــع  حــرص 

بطولــة خليجــي 25 فــي البصــرة، وإظهارهــا 

براعــة  علــى  تؤكــد  مميــزة  بصــورة 

التحديــات،  علــى  التفــوق  فــي  العراقيــن 

ــاح  ــرة الفتت ــار األخي ــى األمت ــا إل ــد وصلن لق

الحــدث  هــذا  فــي  الخليجيــة  البطولــة 

الــذي ينتظــره الكثيــرون، فاألمــور تبشــر 

بخيــر فــي مشــاهدة بطولــٍة تليــق باســم 

وســتكون  النواحــي،  جميــع  مــن  العــراق 

العربيــة  البطــوالت  الحتضــان  بوابــة 

واآلســيوية." وأضــاف درجــال: "لقــد التقينــا 

ــد  ــتاذ أحم ــة األس ــباب والرياض ــر الش بوزي

املبرقــع ومحافــظ البصــرة األســتاذ أســعد 

العيدانــي، وكان التركيــز علــى توفيــر جميــع 

مســتلزمات نجــاح البطولــة والســعي إلــى 

ــزة  ــة ممي ــا بطول ــات، وجعله ــل الصعوب تذلي

ــب  ــا الحبي ــمعة عراقن ــق بس ــتثنائية تلي واس

ــر  ــت مدي ــا التقي ــة، كم ــوالت الخليجي والبط

راشــد  قاســم  اللــواء  البصــرة  شــرطة 

ــك  ــود، وذل ــدر عب ــواء حي ــروِر الل ــر امل ومدي

ــهيل  س
َ

ــرور وت ــيابية امل ــأن انس ــث بش للتباح

مهمــة تنقــل الجمهــور مــن وإلــى ملعبــي 

تابعنــا  أيضــا  واملينــاء،  الدولــي  البصــرة 

ــفوان  ــذ س ــي منف ــة ف ــال الجاري ــير األعم س

الحــدودي إلظهــاره بصــورة جميلــة تليــق 

الحبيــب." بعراقنــا 

إلغاء رسوم التاشيرات )الفيزا(

ملتابعــة  العربيــة  الجماهيــر  دخــول  وعــن 

ــتاذ  ــدث األس ــرة، تح ــي البص ــي 25 ف خليج

أحمــد املوســوي، عضــو االتحــاد العراقــي 

لكــرة القــدم، رئيــس اللجنــِة اإلعاميــة، 

محمــد  الــوزراء  رئيــس  "دولــة  إن   
ً
قائــا

الرســوم  بإلغــاِء  وّجــه  الســوداني  شــياع 

املترتبــِة للحصــوِل علــى تأشــيراِت الدخــوِل 

مــن  لــكل  الفيــزا(  )رســوم  العــراق  إلــى 

يرغــب بحضــور خليجــي 25 التــي ســتقام 

فــي البصــرة، وتنطلــق فــي الســادس مــن 

الــى  تهــدف  خطــوة  فــي  الشــهر،  هــذا 

دعــم البطولــة وتســهيل حضــور الجمهــور 

وانســيايبة." بســهولة  ملنافســاتها 

عراق واحد من زاخو إلى البصرة

ــي  ــي 25 ف ــن خليج ــه ع ــرض حديث ــي مع وف

البصــرة، تحــدث رئيــس تحريــر جريــدة 

املعــروف  الصحفــي  وشــباب(،  )رياضــة 

جعفــر العلوجــي، عندمــا قــال: "مع بــدء العد 

ــرة  ــي البص ــي 25 ف ــة خليج ــي لبطول التنازل

ــواء  ــميا أج ــا رس ــد دخلن ــون ق ــة، نك الحبيب

البطولــة فــي بصرتنــا الفيحــاء بــن ماعــب 

املدينــة الرياضيــة وملعــب املينــاء األوملبــي، 

التحفــة الجديــدة التــي ســيبهرنا الجمهــور 

بألقهــا بثاثــن ألــف حنجــرة تهتــف مــن 

البصــرة بصــدى املوصــل وجميــع مدننــا 

الرســمي  االفتتــاح  موعــد  مــن  الحبيبــة، 

لهــذا امللعــب وإجــراء االحتفاليــة الكبــرى 

ــنكون  ــة، س ــع البطول ــوم تودي ــى ي ــه، وحت في

جميعــا فــي قنــاة واحــدة لإلعــام عنوانهــا 

العــراق املتألــق والبصــرة املبهــرة والنجــاح 

الطــرق  لتعبيــد  نجــاح  اليوازيــه  الــذي 

ــذ  ــي: "من ــاف العلوج ــرى." أض ــوالت أخ لبط

املســميات  جميــع  ســتذوب  التاريــخ  هــذا 

ــة، إذ  ــاد، األوملبي ــوزارة، االتح ــمية، ال الرس

ســيكون عملنــا خالصــا لوجــه بلدنــا العــراق 

الحبيــب فقــط، ولــن تكــون للنــخوة حاجــة، 

ــواب.  ــة أب ــون للفزع ــن تك ول

الساهر لن يحضر خليجي 25 في البصرة

ــم:  ــم كاظ ــي نعي ــي الرياض ــول الصحف يق

"كل االحتــرام والتقديــر لفناننــا القديــر 

األغنيتــن  ســفير  الســاهر،  كاظــم 

أن  نتمنــى  كنــا  إذ  والعربيــة،  العراقيــة 

فــي  الخليــج  بطولــة  افتتــاح  يحضــر 

أن  يبــدو-  مــا  -علــى  لكــن  البصــرة، 

ارتباطاتــه بعيــد رأس الســنة حالــت دون 

الدعــوة  برغــم  البصــرة،  الــى  حضــوره 

ــال  ــان درج ــنت عدن ــه الكاب ــا ل ــي وجهه الت

لحضــور افتتــاح خليجــي 25 فــي البصــرة، 

عندمــا كان وزيــرًا للشــباب، حينهــا لــم 

يعــد الســاهر بالحضــور أو عــدم الحضــور! 

لقــد كانــت الجماهيــر الرياضيــة العراقيــة 

ــة  ــاركته فرح ــاهر ملش ــور الس ــل حض تتأم

العــرس الخليجــي بــن أحبائــه. عمومــا 

العــراق لديــه عمالقــة فــي الفــن الجميــل، 

فلدينــا رحمــة ريــاض وحســام الرســام، 

ولدينــا أيضــا جيــل رائــع مــن الفنانــن 

الجماهيــر  سيســعدون  الذيــن  الشــباب 

فــي   25 خليجــي  افتتــاح  فــي  الحاضــرة 

البصــرة، املبدعــون العراقيــون ســيقدمون 

أروع مــا يكــون.. إن شــاء اللــه." 

اســتضافِة  علــى  44عامــا  مضــت  لقــد   

العــراِق لبطولــة كأس الخليــج التــي جــرت 

عــام 1979، حــن احتضــن ملعــب الشــعب 

ــي  ــة الت ــدورة الخامس ــات ال ــي منافس الدول

فيمــا  تبــارت  منتخبــات   7 فيهــا  شــاركت 

الوطنــي  منتخبنــا  ينجــح   
ْ

أن قبــل  بينهــا 

ــي  ــاز ف ــد أن ف ــه األول، بع ــج بلقب ــي التتوي ف

خاضهــا،  التــي  الســت  املباريــات  جميــع 

وتــوج حســن ســعيد بلقــب الهــداف برصيــد 

عشــرة أهــداف، فيمــا نــال فــاح حســن 

 
ُ

 جائــزة
ْ

جائــزة أفضــل العــب، بينمــا كانــت

أفضــل حــارس مرمــى مــن نصيــب الكابــنت 

رعــد حمــودي الــذي اهتــزت شــباكه ملــرة 

واحــدة فقــط. 

وخــال الســنواِت املاضيــة، وبعــد عودتنــا 

إلــى الحضــن الخليجــي مــن جديــد، تعالــت 

األصــوات واملطالبــات بإقامــة البطولــة فــي 

تحديــدًا،  البصــرة  مدينــة  وفــي  العــراق، 

ــم  ــي تض ــة الت ــة الرياضيَّ ــييد املدين ــد تش بع

الــذي  النخلــة(،  )جــذع  الرئيــس  امللعــب 

زاروه  الذيــن  واألصدقــاء  األشــقاء  أبهــر 

الثانــوي  امللعــب  عــن   
ً
فضــا وشــاهدوه، 

املينــاء  ملعــب  إلــى  إضافــة  )الفيحــاء(. 

املتجــدد.  كمــا أن هنالــك ماعــب أخــرى 

ــا  ــت جهودن ــرة كان ــي كل م ــن ف ــب. لك للتدري

ســابقا تصطــدم بالحظــِر املفــروض علــى 

ماعبنــا مــن قبــل الفيفــا. وبعــد رفــع الحظر 

وجــود  ظــل  وفــي  ماعبنــا،  عــن  الدولــي 

ــد  ــقاء، بع ــل األش ــن قب ــة م ــات الصادق الني

إجــراء الكثيــر مــن التجــارب والبروفــات 

والتحســب لــكل شــيء مــا ســيجعلنا قادريــن 

أمــام  الائــق  باملظهــر  الظهــور  علــى 

العالــم، بعــد ســنوات طــوال غابــت فيهــا 

املاعــب العراقيــة عــن احتضــان الجماهيــر 

الرياضيــة.

الحــــــدث الرياضـــــي األبــــرز
 في عيون أهل الدار

لم تبَق على انطالق بطولة كأس الخليج الـــ25 في البصرة الفيحاء 
سوى ساعات تفصلنا عن افتتاح أهم البطوالت العربية، التي تعد 
كأس عالم مصغرة، نظرًا ألهميتها ومتابعتها من قبل الجماهير 
الخليجية التي تطرب لهذا الحدث العربي الكبير.

البصرة / أحمد رحيم نعمة

مع بدء العد التنازلي النطالق خليجي 25 
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قــال ديديــه ديشــان –مــدرب املنتخــب الفرنســي-إن 

ــي كأس  ــة ف ــاراة النهائي ــل املب ــا دخ ــب فرنس منتخ

ــة،  ــوة وديناميكي ــن بق ــام األرجنت ــم 2022 أم العال

وكان الاعبــون علــى نفــس املســتوى، لكــن املســتوى 

العبيــه  ديشــان  امتــدح  كمــا  بعدهــا.  انخفــض 

لقدرتهــم علــى العــودة فــي النتيجــة رغــم عــدم 

فتــرات  بعــض  فــي  منهــم  املتوقــع  األداء  تقديــم 

التــي  األمــور  بعــض  "هنــاك  وأوضــح:  املبــاراة، 

يمكــن أن ننــدم عليهــا، منهــا أننــا لــم نفــز فــي 

 مــن 
ً
الوقــت األصلــي عبــر إحــدى الكــرات بــدال

لعــب األوقــات اإلضافيــة." واســتطرد: "أريــد تهنئــة 

األرجنتــن علــى هــذا األداء الرائــع، علــى الشراســة 

فــي اللعــب، فقــد لعبــوا بطريقــة ذكيــة وبجــرأة، 

ــا  ــاص مم ــي االنتق ــدًا وال يمكنن ــدة ج ــورة جي وبص

ــاق." ــى اإلط ــوه عل قدم

بصدمــة  البطولــة  ورفاقــه  ميســي  ليونيــل  بــدأ 

ــات  ــا كان اإلف ــعودية، وبعده ــام الس ــارة أم الخس

ــع  ــاحق املمت ــوز الس ــم الف ــدا، ث ــدة هولن ــن مصي م

ــة  ــت لحظ ــي. وكان ــف النهائ ــي نص ــا ف ــى كرواتي عل

ــدور  ــى ال ــرور ال ــي امل ــن ف ــال األرجنت ــة آلم الحقيق

ــة  ــات، مواجه ــن دور املجموع ــروج م ــر أو الخ اآلخ

كاســيكية ضمــت خصمــا تاريخيــا هــو املكســيك، 

لكــن ميســي كان حاضــرًا بقــوة وســجل الهــدف 

األول، ومــن ثــم أضــاف إنــزو فرنانديــز الهــدف 

الثانــي بلمســة رائعــة ليحصــل املنتخــب علــى ثــاث 

ــل  ــي أفض ــب األرجنتين ــب املنتخ ــة. ولع ــاط غالي نق

مبارياتــه فــي قطــر خــال مواجهــة نصــف النهائــي 

ألــف   88 عــن  يزيــد  مــا  وأمــام  كرواتيــا  ضــد 

ــة  ــي املذهل ــن الليال ــدة م ــت واح ــد كان ــاهد، لق مش

ــي. ــم ميس للنج

ــا  ــب دولي ــي اللع ــل ميس ــزل ليوني ــن يعت ل

العالــم،  بــكأس  األرجنتــن  فــوز  بعــد 

 :
ً
قائــا الكبيــر  النجــم  صــرح  فقــد 

ــب، ال  ــذا اللق ــيرتي به ــال مس "أردت إكم

أســتطيع طلــب املزيــد، لقــد فــزت بــكأس 

العالــم وكوبــا أميــركا، أحــب كــرة القــدم 

وأســتمتع بكونــي جــزءًا مــن املنتخــب 

الوطنــي." وكان ميســي قــد صــرح ســابقا 

أن مونديــال قطــر هــي بطولتــه األخيــرة، 

وال يوجــد مؤشــر علــى اســتمراره فــي 

املــدى البعيــد، لكــن مدربــه )ســكالوني( 

أوضــح أن البــاب ســيبقى مفتوحــا أمــام 

ميســي للمشــاركة فــي مونديــال 2026 

املتحــدة  الواليــات  فــي  ســيقام  الــذي 

واملكســيك وكنــدا، وعندهــا ســيبلغ مــن 

ــا.  ــر 39 عام العم

ســار النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميســي علــى خطــى قدوتــه الراحــل مارادونــا 

ليقــود بــاده الــى الفــوز بــكأس العالــم، وليكمــل الحلقــة األخيــرة من مسلســل 

ــة  ــم ملحم ــوالت كأس العال ــي بط ــي ف ــم 26 مليس ــاراة رق ــت املب ــه. وكان بطوالت

كرويــة لــم يســبق لهــا مثيــل، ويصعــب فهــم مــا الــذي مــّر بــه نجــم األرجنتــن 

خــال مســيرته الحافلــة بــكل شــيء. انتهــى املونديــال بالطريقــة التــي أرادهــا 

العالــم، حتــى أن مــدرب املنتخــب الفرنســي ديديــه ديشــان صــرح أن بعــض 

الفرنســين أرادوا فــوز ميســي باللقــب. وتحققــت العدالــة لنجــم التانغــو بعــد 

17 ســنة مــع املنتخــب و172 مبــاراة دوليــة و98 هدفــا. 

أكــد االتحــاد اإلنكليــزي بقــاء غاريــث ســاوثغيت 

بــا  ر حتــى مد للمنتخــب 

يــورو  بطولــة 

وأعــرب   .2024

التنفيــذي  املديــر 

مــارك  لاتحــاد 

عــن  بولينغهــام 

الكبيــر  فرحــه 

بعــد  املــدرب  بقــرار 

مــن  اإلنكليــز  خــروج 

دور ربــع النهائــي ملونديــال 

أمــام  الخســارة  إثــر  قطــر 

مــدرب  وتعــرض   .1-2 فرنســا 

املنتخــب اإلنكليــزي الــى ضغــط كبيــر قبيــل بــدء 

كأس العالــم نتيجــة مطالبتــه بتوضيــح موقفــه 

ــق.  ــب الفري ــة تدري ــتمراره بمهم ــألة اس ــن مس م

ويعــد قــرار ســاوثغيت دفعــة كبيــرة التحــاد بــاده 

الــذي ال يرغــب بخســارته، ومــن أهــم أســباب 

حاليــا.  املناســب  البديــل  توفــر  عــدم  ذلــك 

ــا،  ــبه غيره ــرة ال تش ــم األخي ــخة كأس العال ــون نس ــع أن تك ــع الجمي
ّ

توق

فهــي األولــى التــي يســتضيفها الشــرق األوســط، واألولــى التــي تــدور 

رحاهــا فــي شــهري تشــرين الثانــي وكانــون األول، واألولــى التــي تجــري 

فــي مســاحة جغرافيــة صغيــرة. كل تلــك العوامــل جعلــت مونديــال قطــر 

نســخة تعــد بالكثيــر مــن املفاجــآت فــي مهرجــان كــروي تعشــقه املايــن. 

أمــا عبــارة "األفضــل علــى اإلطــاق"، فقــد أصبحــت متداولــة علــى نطــاق 

أكبــر لوصــف نجــم البطولــة ليونيــل ميســي الــذي جــاء نيلــه الذهــب فــي 

اســتاد لوســيل ليكــون تتويجــا لشــهر كــروي مذهــل في قطر شــهد تســجيل 

أكبــر عــدد مــن األهــداف فــي تاريــخ البطولــة، التــي ُحســمت فــي النهايــة 

 
ّ

ــد ــى أل ــاحر. فحت ــذا الس ــداف ه ــل أه ــس بفض ــكل رئي ــا بش ــة بطله هوي

خصــوم املنتخــب األرجنتينــي لــم يخفــوا ســعادتهم بــأن هــذه األســطورة 

الكرويــة نالــت الجائــزة الكرويــة األغلــى عــن جــدارة واســتحقاق.

ميسيديشان وأسباب السقوط 
أمام األرجنتين

وبقي ساوثغيت مدربًا 
لمنتخب إنكلترا

طريق التانغو إلى نهائي قطر.. 
بدأ بصدمة السعودية

ميسي 
يضاهي مارادونا في نهاية 
مونديال استثنائي

يرغب باالستمرار..

نهائيات مونديال قطر كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت األرقام القياسية

ترجمة وإعداد: خالد قاسم
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"APPLE

وتقبــل  آبــل  شــركة  تتنــازل  مــرة  ألول 

رغبــة الكثيــر مــن مســتخدميها، إذ قامــت 

 iOS " بإجــراء تحديــث اســتثنائي إلصــدار

16" بعــد شــكوى مســتخدمي اآليفــون مــن 

خاصيــة "العــرض الدائــم علــى الشاشــة". 

كمــا أطلقــت آبــل تطبيــق "فــري فــورم" 

وتطبيقــات "ويدجــت" جديــدة. وأصبــح 

ــتخدمن  ــكان املس ــدا بإم ــن اآلن فصاع م

اختيــار مــا يجــب أن تظهــره الشاشــة التــي 

تعمــل دائمــا عنــد قفــل  جهــاز اآليفــون 

ــورة  ــيط ص ــاء تنش ــا إلغ ــم أيض وبإمكانه

 مــا تقــوم شــركة "آبــل" 
ً

الخلفيــة. عــادة

الكبيــرة  البرامــج  تحديثــات  بإصــدار 

الخاصــة  بأجهــزة  آيفــون مــرة واحــدة 

فقــط فــي العــام، لكــن األمــر مختلــف 

 " تحديــث  إصــدار  فبعــد  املــرة،  هــذه 

اآلن  "آبــل"  تطلــق  أيلــول،  فــي   "iOS 16

فقــط  يحتــوي  ال  الــذي   ،16.2 اإلصــدار 

علــى تحديثــات األمــان وتغييــرات بســيطة 

أخــرى، لكنــه أيضــا يضــم مجموعــة مــن 

الخصائــص الجديــدة تمامــا.

دراســتهم-  -خــال  علمــاء  اكتشــف 

"هابــل"  تليســكوب  أرســلها  صــورًا 

الفضائــي وجــود ضــوء غامــض ينطلــق 

مــن قلــب النظــام الشمســي ال يصــدر 

كان  الغامــض  الضــوء  الشــمس.  عــن 

شــديد الخفــوت الــى درجــة أنهــم أجروا 

عــدة عمليــات معقــدة لدراســته ومعرفــة 

مصــدره. وحلــل علمــاء الفلــك أكثــر مــن 

200 ألــف صــورة مأخــوذة مــن تلســكوب 

هابــل الفضائــي التابــع لناســا، وأجــروا 

عشــرات اآلالف مــن القياســات ملحاولــة 

تحديــد موقــع توهــج غامــض لوحــظ فــي 

الصــور. وأوضــح الباحــث فــي جامعــة 

واليــة أريزونــا "تيــم كارلتــون "فــي بيــان 

: "نعتقــد أنهــا ظاهــرة محليــة ليســت 

بعيــدة عــن النظــام الشمســي"، وأنــه 

"قــد يكــون عنصــرًا جديــدًا ملحتويــات 

افتراضــه  جــرى  الشمســي  النظــام 

كميــا  قياســه  يتــم  لــم  لكــن  حســابيا 

حتــى اآلن. "

جهودهــا  املتحــدة  الواليــات  كثفــت 

التقــدم  فــي محاولــة منهــا إلعاقــة 

الصينــي فــي قطــاع صناعــة أشــباه 

مجــاالت  فــي  الحيــوي  املوصــات 

الذكيــة  الهواتــف  مثــل  كثيــرة 

الرقاقــات  وتســتخدم  واألســلحة. 

الحواســيب  لتشــغيل  املتطــورة 

االصطناعــي  والــذكاء  العماقــة 

ــركا  ــول أمي ــكرية. وتق ــدات العس واملع

إن اســتخدام الصــن لهــذه التقنيــة 

ــي.  ــا القوم ــى أمنه ــدًا عل ــكل تهدي يش

كمــا 

منتجــة  آســيوية  دول  أعربــت 

تايــوان وســنغافورة  للرقاقــات مثــل 

مــن  قلقهــا  عــن  الجنوبيــة  وكوريــا 

هــذه املعركــة الشــديدة التــي تؤثــر 

العامليــة.  التوريــد  ساســل  علــى 

ويتعــرض صانعــو الرقاقــات لضغــوط 

مــن أجــل تطويــر انتاجهــم لتشــغيل 

ــبيل  ــى س ــا، فعل ــر تقدم ــات أكث منتج

الجديــد  الابتــوب  ســيحوي  املثــال 

تايوانيــة الصنــع  أبــل رقاقــات  مــن 

قياســها 3 نانومتــر بينمــا يبلــغ قيــاس 

شــعرة اإلنســان بــن 50 ألــف الــى 100 

نانومتــر. ألــف 

ــات  ــدد الكلم ــة بع ــرعة الكتاب ــاس س تق

لوحــة  علــى  الشــخص  يكتبهــا  التــي 

مفاتيــح الكمبيوتــر فــي الدقيقــة. لكــن 

ــدو-  ــا يب ــى م ــرب -عل ــاس يقت ــذا املقي ه

دراســة  أظهــرت  فقــد  نهايتــه،  مــن 

أن الكتابــة علــى شاشــة الهاتــف فــي 

الكتابــة  فــي  طفــرة  إلحــداث  طريقهــا 

هاتفــه  علــى  تجربــة  ففــي  الســريعة. 

املحمــول، تمكــن شــخص مــن كتابــة 85 كلمــة فــي دقيقــة واحــدة. وعلــى 

ــة  ــا نتيج ــح، إال أنه ــكل صحي ــات بش ــع الكلم ــة جمي ــدم كتاب ــن ع ــم م الرغ

مذهلــة، مقارنــة مــع متوســط عــدد الكلمــات علــى لوحــة املفاتيــح التقليديــة 

والــذي يبلــغ 52 كلمــة فــي الدقيقــة.

أعلــن علمــاء أميركيــون عــن تحقيقهــم 

مجــال  فــي  كبيــرًا"  علميــا  "اختراقــا 

تكنولوجيــا  وهــي  النــووي-  االندمــاج 

ــوري  ــدر ث ــا مص ــى أنه ــا عل ــر إليه ُينظ

بديــل للطاقــة - مــا قــد يحــدث يومــا 

ــى األرض.  ــة عل ــاج الطاق ــي إنت ــورة ف ث

ليفرمــور"  "لورانــس  مختبــر  وأوضــح 

الطاقــة  لــوزارة  التابــع  الوطنــي 

تجربــة   
ّ

أن تغريــدة  فــي  األميركيــة 

أنتجــت  املاضــي  األســبوع  أجراهــا 

كميــة أكبــر مــن الطاقــة مــن خــال 

فــي  املســتخدمة  النــووي،  االندمــاج 

أجهــزة الليــزر لبــدء التفاعــل. وأضــاف 

أن "هــذا اإلعــان اســتغرق عقــودًا كــي 

ــتغير  ــة س ــذه االنفراج ــل." وأن "ه يكتم

والدفــاع  النظيفــة  الطاقــة  مســتقبل 

ــل  ــد". ويمث ــى األب ــي إل ــي األميرك القوم

االختــراق نقطــة تحــول علــى طريــق 

ربمــا  للطاقــة،  جديــد  مــورد  تطويــر 

يمكنــه يومــا مــا، أن يولــد الكهربــاء 

مســتدامة  بطريقــة  هائلــة  بكميــات 

وآمنــة.

علــى الرغــم مــن تســريح عشــرات 

ــركات  ــات ش ــي كبري ــن ف آالف العامل

العــام  خــال  العامليــة  التكنولوجيــا 

الخبــراء  بعــض  لكــن  الحالــي، 

بالخطــوة  اإلجــراء  هــذا  يصفــون 

أعــداد  تضخــم  بعــد  التصحيحيــة 

األيــدي العاملــة أثنــاء فتــرة انتشــار 

ازدهــرت  عندمــا  كورونــا  وبــاء 

وشــوبيفاي.  أمــازون  مثــل  شــركات 

ومــع ذلــك فــإن هنــاك طلبــا كبيــرًا 

علــى أصحــاب الكفــاءات فــي مجــاالت 

ــي  ــذكاء االصطناع ــي ال ــل مهندس مث

املجــاالت  وهــذه  البيانــات،  وعلــوم 

علــى  تركــز  الشــركات  ألن  مرغوبــة 

لتحســن  البيانــات  ومعالجــة  جمــع 

ــن  ــث ع ــادة البح ــا وزي ــم أعماله تنظي

رغبــات زبائنهــا. ويــرى متابعــون أن 

الشــركات غيــر راغبــة بتوســيع قواهــا 

 
ً
العاملــة بشــكل دائمــي وتركــز بــدال

عــن ذلــك علــى املوظفــن الوقتيــن.

تلبي رغبات زبائنها تلبي رغبات زبائنها 
في هاتف آيفونفي هاتف آيفون

هل نتحول من الكتابة 
على لوحة المفاتيح 

إلى الشاشة؟

علماء أميركيون يحققون إنجازًا في 
االندماج النووي

احتدام التنافس األميركي الصيني 
على الرقاقات

زيادة اإلقبال على 
المختصين في 
قطاع التكنولوجيا

علماء يرصدون 
ضوءًا غامضًا في 
كل أنحاء النظام 

الشمسي
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ترجمة وإعداد: خالد قاسم



والله اعلم

املتغيــرات  ســنة   )2023( ســنة  تبــدو 

ــا  ــدو واضح ــذا يب ــا، وه ــة تكويني العميق

ــنة،  ــذه الس ــن ه ــي م ــف الثان ــد النص بع

التــي  النســق  ظاهــرة  تنتهــي  حــن 

رافقتنــا منــذ ســنة )2019(، إذ حــان 

وقــت الوصــول إلــى عالــم جديــد ســمته 

الرقميــة،  والتكنولوجيــا  التعدديــة 

يرافقــه نظــام مالــي واقتصــادي جديــد 

عالــم  الــى  جديــدة  دول  صعــود  مــع 

متناحــرًا.  عاملــا  منــه  أكثــر  اندمــاج 

واالجتماعــات  النــدوات  عقــد  ســنة 

والتجاريــة  االقتصاديــة  واالتفاقيــات 

يســتعد  جديــد  عهــد  العالــم،  حــول 

أزمــة  تســتمر  فيــه.  للدخــول  العالــم 

الطاقــة فــي أوروبــا مــع بقــاء ارتفــاع 

أســعار النفــط والغــاز. بعــد منتصــف 

شــهر أيــار )مايــو( 2023 تنتهــي ظاهــرة 

علــى  رافقهــا  ومــا  الفلكيــة  النســق 

صعيــد األحــداث الكبيــرة مــن ظهــور 

الروســية  الحــرب  إلــى  كورونــا  وبــاء 

االقتصاديــة  واألزمــة  األوكرانيــة 

ــف  ــي النص ــدث ف ــد يح ــا ق ــة، وم العاملي

خاصــة  هــو  الســنة  هــذه  مــن  األول 

لتداعيــات هــذه الظاهــرة الكونيــة التــي 

ســنة.  20 كل  تحــدث 

 2023 لســنة  التكوينــي  األفــق  يبــدو   

عهــد  والدة  نشــهد  فقــد  اقتصاديــا، 

هــذا  فــي  جديــد  ومالــي  اقتصــادي 

عــن  مــرة  ألول  نســمع  وقــد  العالــم، 

إصــدار عملــة جديــدة عامليــا للتــداول 

هــذه الســنة. فــي هــذه الســنة يجــري 

ــهل،  ــه س ــاج في ــم االندم ــيس لعال التأس

حيــث تفتــح الحــدود وتضعــف ســيادة 

عــودة  مــن  كثيــرًا  ونقتــرب  الــدول، 

حكــم الشــرق الحكيــم. أيضــا قــد يشــهد 

ــارع  ــنة تس ــذه الس ــن ه ــف األول م النص

خطــى التغييــر كلمــا اقتربنــا مــن نهايــة 

ظاهــرة النســق بحــدث الفــت يخطــف 

بشــريا  أكان  ســواء  األنظــار،  نحــوه 

اقتــراب  مــع  الطبيعــة.  صنــع  مــن  أم 

التحــوالت  معالــم  تبــدو  الســنة  هــذه 

أفــول  جليــا  ويبــدو  واضحــة،  العامليــة 

ــة  ــخصيات العاملي ــن الش ــر م ــم الكثي نج

واإلقليميــة. أيضــا يتجــه األفــق التكوينــي 

الــى العــودة النمطيــة فــي حركــة تكويــن 

التغيــرات التــي قــد تنشــأ للفتــرة املقبلــة 

والزراعــة,  )التعليــم,  مجــاالت  فــي 

والطــب  الرقميــة,  والتكنولوجيــا 

والجراحــة, وابتــكارات علميــة مذهلــة,(. 

ــراض  ــض األم ــور بع ــتمر ظه ــلبيا يس س

املنــاخ  عــودة  مــع  وأخــرى  فتــرة  بــن 

االســتقرار.  حالــة  الــى  تدريجيــا 

محليًا..

العراق..

العــراق تغيــرات إداريــة  -1قــد يشــهد 

ــع  ــة م ــاته التنفيذي ــي مؤسس ــة ف ملحوظ

ــة. ــة الدول ــادة هيب ــي إع ــة ف جدي

جهــات  مــن  الدعــوات  تتصاعــد   2-

مؤثــرة داخليــا وخارجيــا الــى املصالحــة 

الفرقــاء. بــن  السياســية 

-3يــزداد التعــاون الدولــي مــع العــراق 

فــي اســترداد األمــوال املنهوبــة. 

فــي  سياســية  شــخصيات  -4ســقوط 

بالفســادين  متورطــة  العدالــة  قبضــة 

واملالــي.  اإلداري 

-5صعــود جيــل شــاب سياســيا ألول مــرة 

فــي أماكــن تنفيذيــة.

الشــراكة  نحــو  يخطــو  العــراق   6-

العــراق  فــي  مهــم  ومؤتمــر  العامليــة، 

والبــدء  إقليميــة،  لشــراكة  يؤســس 

القديمــة. القوانــن  بعــض  بتغييــر 

مــع  االقتصــادي  التحســن  -7يســتمر 

املهجريــن  لعــودة  دعــوات  ســماع 

. قيــن ا لعر ا

-8شــخصية مهمــة ذات تأثيــر كبيــر فــي 

العــراق يعلــن عــن مبــادرة تاقــي صــدى 

كبيــرًا داخليــا وخارجيــا، وهــي بدايــة 

ــي.   ــر الداخل للتغيي

داخــل  ونوعيــة  مهمــة  كتلــة  -9تشــكيل 

مجلــس النــواب تكــون مؤثــرة فــي تمريــر 

القوانــن.

ــهورة  ــة مش ــخصيات عراقي ــودة ش -10ع

الــى العــراق بعــد غيــاب طويــل.

ــة  ــة الوطني ــاه املصالح ــوة باتج -11الدع

تأخــذ حيــز التنفيــذ.

الشــرائية   القــدرة  -12تحســن 

 . طنــن ا للمو

-13مزيــد مــن التقــارب بــن حكومتــي 

اإلقليــم واملركــز.

إقليميًا.. 

الشــرق  منطقــة  فــي  كبيــرة  تحــوالت 

كبيــرة  الســتثمارات  تؤســس  األوســط 

تجعــل الشــرق األوســط محــط أنظــار 

واهتمــام العالــم. عقــد اتفاقيــات بــن 

االســتقرار  فــي  تســاعد  املنطقــة  دول 

والتنميــة.

تركيا.. 

دول  مــع  عامليــة  شــراكات  لعقــد  ســنة 

ومؤسســات عامليــة مــع تراجــع جديــد 

ــاكل  ــه مش ــة ترافق ــة املحلي ــة العمل لقيم

داخليــة. سياســية 

إيران.. 

تســعى الــى مزيــد مــن العاقــات مــع 

ــع  ــوار م ــوات للح ــح قن ــة وفت دول املنطق

دبلوماســية نشــطة، باملقابــل مزيــد مــن 

وإجــراء  تواجههــا،  املاليــة  الصعوبــات 

تغيــرات داخليــة وتعديــل قوانــن تســهم 

فــي تخفيــف الضغــط الشــعبي خــال 

النصــف األول مــن الســنة.     

السعودية.. 

فــي  ريــادي  دور  لعــب  إلــى  الســعي 

ــر  ــات النظ ــب وجه ــية، وتقري الدبلوماس

مــع دول املنطقــة، ومــد جســور العمــل 

املشــترك مــع جيرانهــا، مقابــل ذلــك 

تتعــرض إلــى ضغوطــات خارجيــة كبيــرة 

مــع تغيــرات إداريــة داخليــا.

االزدهــار  فــي  تســتمر  اإلمــارات.. 

االقتصــادي وتعــد مــن الســنوات املهمــة.

لبنان..

ــى  ــنة، إذ تبق ــة الس ــى نهاي ــد حت  ال جدي

ــيا.  ــدة سياس ــر مفي ــاوالت غي املح

مصر.. 

مبادرتهــا  مصــر  تطــرح  تدريجيــا 

االســتثمارية، وتبــدو فــي حــال أفضــل 

نحــو تخطــي األزمــة االقتصاديــة خــال 

الثانــي مــن الســنة.  النصــف 

عامليًا..

أميركا.. 

األميركــي  التجــاري  امليــزان  يخســر 

مقابــل ميــزان التجــارة الصينــي، مــع 

ــوار  ــرة وبالح ــوة م ــح بالق ــة التلوي محاول

تعزيــز  إلــى  وتســعى  أخــرى،  مــرة 

ــركا  ــط وأمي ــرق األوس ــي الش ــا ف نفوذه

الاتينيــة. 

بريطانيا.. 

العــودة بقــوة الــى الشــرق األوســط بعــد 

ــة  ــع رغب ــنة، م ــن الس ــي م ــف الثان النص

واضحــة فــي إحيــاء تحالفــات قديمــة مــع 

ــة. دول املنطق

روسيا.. 

تبــدو بــوادر انتهــاء الحــرب مــع أوكرانيــا 

ــادرات  ــدأ املب ــف األول، إذ تب ــد النص بع

فــي إنهــاء هــذه الحــرب التــي ســتحصد 

جغرافيــة  مكاســب  فيهــا  روســيا 

واقتصاديــة.

حركــة  علــى  الهيمنــة  ســنة  الصــن.. 

طــرح  وبــدء  العالــم،  فــي  التجــارة 

ــات  ــد تحالف ــواق، وعق ــي األس ــا ف عملته

مــع  كبيــر،  ثقــل  لهــا  دول  مــع  مهمــة 

خطــوة كبيــرة قــد تجعــل التوتــرات تعــود 

الــى الســطح مــن جديــد خــال النصــف 

الســنة. مــن  األول 

في ميزان التوقعات الفلكية 

سنة المتغيرات العميقة اقتصاديًا 
الباحث الفلكي
علي البكري
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طاقية من جلد الذئب للمولود الذكر، 
وأخرى من "ريش" لألنثى. 

ساسون حسقيل
آذار 1860،  فــي 17  بغــداد  فــي  ولــد 

ــس،  ــة األليان ــي مدرس ــه ف ــى تعليم تلق

بغداديــة  يهوديــة  أســرة  إلــى  ينتمــي 

والثــراء،  بالتجــارة  عرفــت  قديمــة 

كان أبــوه، الحاخــام حســقيل بــن عــزار، مــن رجــال الديــن املتفقهــن فــي 

ــا  ــنِّ مترجم ــام 1885 ع ــداد ع ــى بغ ــه إل ــد رجوع ــوية.  بع ــريعة املوس الش

لواليــة بغــداد، وهــي مــن الوظائــف املهمــة التــي تشــكل حلقــة الربــط 

واالتصــال بالقناصــل األجانــب. بعــد إعــان الدســتور العثمانــي عــام 

1908 انتخــب نائبــا عــن بغــداد فــي مجلــس النــواب العثمانــي، وظــل فــي 

مقعــد النيابــة حتــى نهايــة الحــرب العامليــة األولــى وانفصــال العــراق عــن 

الدولــة العثمانيــة عــام 1918. 

عــاد فــي بدايــة 1920 إلــى بغــداد حيــث عــنِّ كأول وزيــر ماليــة 

للعــراق، وذلــك فــي حكومــة عبــد الرحمــن النقيــب. وفــي آذار 1921 حضــر 

مؤتمــر القاهــرة مــع املنــدوب الســامي برســي كوكــس ووزيــر الدفــاع جعفــر 

ــل  ــر فيص ــمية األمي ــة وتس ــة العراقي ــاء اململك ــرر إنش ــث تق ــكري، حي العس

ملــكا، وقــد عقــد هــذا املؤتمــر برئاســة ونســنت تشرشــل وزيــر املســتعمرات 

البريطانيــة حينــذاك. 

تســنم حســقيل منصــب وزيــر املاليــة خمــس مــرات، كان آخرهــا فــي وزارة 

ياســن الهاشــمي مــن 4 آب 1924 إلــى 25 حزيــران 1925. كان يرفــض 

صــرف أيــة مبالــغ إضافيــة، حتــى لــو كان األمــر يتعلــق ببــاط امللــك 

نفســه. اقتطــع مبلــغ 45 دينــارًا مــن التخمــن اإلجمالــي لترميــم بنايــة 

القشــلة، معتبــرًا أن املبلــغ زائــد، وبالتالــي يســبب هــدرًا فــي املــال العــام.

عادات بغدادية

مثــل شــعبي قديــم دارج فــي مجتمعنــا العراقــي، 

ــا، أو  ــيء م ــى ش ــال عل ــي اإلقب ــب ف ــال للترغي يق

للنهــي عــن اســتعجال حصــول شــيء مــا قبــل 

ــوص  ــن خ ــع م ــاء يصن ــو وع ــك( ه ــه. )الطب أوان

يقــول  فعندمــا  الخبــز،  فيــه  يوضــع  النخيــل 

أحدهــم "بســم اللــه بالطبــك.." أي أن الخبــز قــد 

ــل  ــاب املح ــك(، وأن اصح ــي )الطب ــع اآلن ف وض

لــم يتناولــوا طعامهــم بعــد، وهــي عمليــة ترغيــب 

وحــث للقــادم عليهــم كــي يشــاركهم طعامهــم ألن 

معظــم النــاس يبتعــدون عــن تنــاول الطعــام بعــد 

ــا  ــباب، منه ــدة أس ــه لع ــن بتناول ــرة اآلخري مباش

ــن  ــن ع ــخاص آخري ــام أش ــي إلطع ــد ال يكف ــه ق أن

ــا. ــن أساس املوجودي

واملثــل يضــرب كذلــك ملــن يســتعجل طلــب حــدوث 

ــر  ــر بئ ــخص بحف ــام ش ــإذا ق ــه، ف ــل أوان ــر قب أم

مــن املــاء وهــو ال يــزال فــي طــور التهيئة والتشــييد 

وانتظــار وصــول املــاء إلــى مســتوى معــن، ويأتيــه 

مــن يطلــب منــه مــاًء لســقي املزروعــات، فيجيبــه 

ــك، أي  ــه بالطب ــم الل ــا بس ــخص: بعدن ــك الش ذل

أن البئــر غيــر جاهــزة حاليــا لكــي تســقى بــه 

ــات. املزروع

قصة مثل شخصية عراقية.. 

"بعدنا بسم الله 
بالطبك..."

الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- نادي كرة قدم اسباني.

2- من القارات.

3- عاصمة جمهورية التشيك، متشابهة.

4- سر الحياة)م(.

5- سد في املوصل، نصف عامر.

6- والية امريكية.

7- بطل الدوري االسباني الحالي.

8- كمية من الورق، للنداء.

ــم  ــد الحلي ــات العندليب)عب ــن اغني 9- م

ــة. ــا الجميل ــن مصايفن ــظ(، م حاف

اوبــرا  مطربــة  الصــورة  صاحبــة   -10

مغتربــة. عراقيــة 

1- احسان، من االشهر الهجرية.

2- مطربة عربية.

3- مطربة عراقية)م(.

4- من املناطق السورية، متشابهة.

5- منطقــة فــي شــمال الرايــن بــدون "ال" 

ــة. ــكا الجنوبي ــن دول امري ــف، م التعري

6- في السفينة، الشمس )مبعثرة(.

7- كائــن خرافــي )م(، نفــرح بــه، نصــف 

وبــاء.

8- نصــف بــوكا)م(، صــوت الجمــل)م(، 

ســارق.

9- وكالة فضائية، تضحية.

10- مادة قاتلة، خصم، حرف جر.

كالم مظلوم ووجه ظالم
تخاصــم رجــل وامرأتــه إلــى أميــر 

مــن أمــراء العــراق، وكانــت املــرأة 

نقابــا  )ترتــدي  املنتقــب  حســنة 

ــح،  ــة املام ــا قبيح ــنا(، لكنه حس

وكانــت ســليطة اللســان علــى 

األميــر  فقــال  زوجهــا، 

– وقــد مــال إلــى جانــب 

ــا  ــم أيه ــا بالك ــرأة – : م امل

الرجــال، يعمــد أحدكــم إلــى 

فيتزوجهــا،  الجميلــة  املــرأة 

ثــم يســيء إليهــا! فــأزال الــزوج 

فلمــا رأى  النقــاب عــن وجههــا، 

األميــر وجههــا ارتعــد وقــال: عليــِك 

ووجــه  مظلــوم  كام  اللــه،  لعنــة 

ظالــم! 

الفائز بجائزة العدد السابق
حسن محمد / الناصرية

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

في أي عام انطلقت بطولة كأس الخليج؟

املــوروث الشــعبي العراقــي غــاص بالعديــد مــن العــادات والتقاليــد 

ــراق  ــى الع ــروا عل ــن م ــزاة الذي ــعوب والغ ــن الش ــة م ــة واملتوارث الغريب

 ،
ً
ــا ــرأة طف ــب امل ــا تنج ــد. فعندم ــود الجدي ــة املول ــد طاقي ــا تقلي ومنه

ــع(  ــا )كب ــق عليه ــة كان يطل ــا طاقي ــن ضمنه ــس، وم ــه املاب ــط ل تخي

وتخيــط فــي هــذه الطاقيــة مــن أعاهــا عرفــا مصنوعــا مــن جلــد 

الذئــب، وتعتقــد أن جلــد الذئــب ســوف يجعــل ابنهــا شــجاعا فــي 

الصغــر والكبــر، وذلــك لشــجاعة الذئــب حســب مــا يعتقــدون. أمــا 

بالنســبة لألنثــى فتضــع لهــا عرفــا مــن الريــش لكــى تشــب رقيقــة 

القلــب، وناعمــة بنعومــة الريــش.

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   

سؤال وجائزة



97

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
بع

سا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

بع
سا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

22
20

22
ل 

الو
ن ا

ــو
ــان

ك
 

ل 
الو

ن ا
ــو

ــان
ك

 3
131

96

ـــر
ــــــ

ـيـ
ــــــ

تـــ
ــــا

ــــــ
ك

ــــــ
يــــ

ـار
ــــــ

كـــ
ـــر

ــــــ
ـيـ

ــــــ
تـــ

ــــا
ــــــ

ك
ــــــ

يــــ
ـار

ــــــ
كـــ

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q

فــي جــردة بســيطة لألمانــي التــي ســطرتها هنــا مــع إطالــة كل 

عــام جديــد طــوال الســنوات العشــر املاضيــة الحظــت أن أغلبهــا قــد 

أعيــدت الــى املرســل لعــدم وضــوح العنــوان.. وأن بعضهــا تــم التهميــش 

عليــه بعبــارات مبهمــة مثــل )باملشــمش( و)أحــام العصافيــر( و)لــو 

ــي  ــط همت ــا أحب ــا.. م ــي( وغيره ــود خابرن ــك( و)ع ــة براس ــع نخل تطل

فــي تســويق أيــة بضاعــة جديــدة فــي ســوق األمانــي..

ومــع ذلــك فقــد أســعدني أن واحــدة مــن األمانــي التــي ألححــت عليهــا 

ــي  ــت، وه ــد تحقق ــة ق ــات الكاريكاتيري ــوم والكتاب ــرات الرس ــي عش ف

رفــع الصبــات الكونكريتيــة.. لــم ترفــع كليــا، ولكنهــا ُرفعــت، وماتبقــى 

منهــا جــرى االحتفــاظ بــه كتــذكار أليــام النريــد أن نتذكرهــا.. رفعــت 

ــل  ــى أكم ــويهي عل ــي والتش ــي واالزدحام ــا اإلزعاج ــد أن أدت دوره بع

ــددة  ــا املح ــن صاحياته ــرج ع ــت تخ ــا كان ــا م ــا غالب ــم أنه ــه، رغ وج

وتحولــت الــى منصــات إعانيــة وتهكميــة ذات طابــع تنفيســي، ُرفعــت 

فعــا لكنهــا بقيــت )تحــت الطلــب( فقــد تكــرر مشــهد التريــات 

والرافعــات التــي تقــوم بنقلهــا ونصبهــا حيثمــا اقتضــت الحاجــة.. 

ــاء  ــد انتف ــا بع ــن النعلمه ــي أماك ــا ف ــاظ به ــادة االحتف ــا وإع ــم رفعه ث

ــا.. ــط به ــوز التفري ــة اليج ــا ذم ــة وكأنه الحاج

وبالنســبة ألمنيــات هــذا العــام فقــد اخترتهــا مــن بــن كــم كبيــر مــن 

األمانــي، أجريــت عليهــا تصفيــة عشــوائية حيــث تأهلــت منهــا 32 

أمنيــة للبطولــة النهائيــة ..وبعــد تقســيمها الــى مجموعــات عــن طريــق 

القرعــة و إجــراء دوري املجموعــات تأهلــت منهــا 16 أمنيــة انتقلــت الى 

دور خــروج املغلــوب، وبوجــود تحكيــم يفتقــد الــى العدالــة رغــم حضــور 

)الفــار( فقــد وصلــت 5 أمنيــات طازجــة الــى املرحلــة النهائيــة..

وأملــي كبيــر أن األمنيــة األكثــر جاهزيــة ســوف تفــوز هــذه املــرة بــكأس  

املشمش!!

خضير الحميري



وصية السّياب
ذكريات
عـــــــراقية

ما  ولكل  اإلنسانين،  والعذاب  للفرح  خصبا   
ً
مثاال الشاعر  حياة  كون  التأثير  في  متناغما  وجاء 

يصادفه املبدع في مجتمعنا من تناقضات وظلم ومآٍس وآالم، ليختم القدر مع السياب بمرض 

 ظلت روحه حتى اللحظة األخيرة مشتعلة بالتوق إلى الحب والجمال 
ْ

عضال نخر جسده نخرًا، وإن

والحياة، وظل العراق نبضه األعمق في أقسى لحظات الوجع.

 ،
ً
كاما قرأته  فقد  كله،  العراق  خيالي  في  يختصر  السياب  كان  العراق،  إلى  ذهبت  عندما 

 ملأساة ال مثيل لها على كافة الصعد، 
ً
وتعلمت منه وتأثرت به، وظلت حياته مرتسمة في قلبي مثا

الشخصية والعامة، الصحية والسياسية والعاطفية.

أبعادًا  تأخذ  السياب  صورة  أرى  بدأت  العراق  في 

نموذجا  أيضا،  وعقبة  فنية  أمثولة  كان  فقد  متعددة، 

على  صعب  لذا  مكانته،  من  النيل  محاوالت  مع  كبيرًا 

وراحوا  للحداثة،  األكبر  الرائد  بأنه  موا 
ِّ
يسل أن  كثيرين 

الشاعر.  قيمة  يخدش  ا  عمَّ وشعره  حياته  في  ينبشون 

كما جرت محاوالت بائسة لتهميشه أو حصره في زاوية 

سياسية ضيقة، فجعلوه شاعرًا بعثيا، ال قوميا فقط، وال 

يساريا.

ظل  السياب  أن  الجميع  أمام  األكبر  التحدي  وظل 

الشاعر الكبير الذي مزج الشعر بالهّم والناس، من دون 

د في الشكل التفعيلي من دون 
َّ

أن يفقد الشاعرية، وجد

شاعر  كان  وبعده  هذا  وقبل  العربية،  الذائقة  يهدم  أن 

الذي  الشاعر  وخيباته،  بآماله  وحزنه،  بفرحه  العراق 

د ترابه ونخله وماءه وسماءه. مجَّ

سنواته  في  أمله  يحول  وهو  الشعرية  روعته  مع  ذلك  كل 

األخيرة إلى ملحمة خالدة من ماحم املواجهة العميقة 

واإلبداع  التأمل  من  رحب  أفق  إلى  وتحويله  املوت،  مع 

والتوّهج.

شهر  آخر  من  والعشرين  الرابع  في  السياب  رحل  لقد 

من سنة 1964، لكنه رحل نحو قلوب العراقين والعرب، 

لكنه  الحديث،  العربي  للشعر  األكبر  الرمز  بحق  وصار 

ترك قبل رحيله )وصية من محتضر( يقول فيها:

يا إخوتي املتناثرين من الجنوب إلى الشمال

بن املعابر والسهول وبن عالية الجبال

ال تكفروا نعم العراق

خير الباد سكنتموها بن خضراء وماء

الشمس نور الله تغمرها بصيف أو شتاء

... فإن من طن العراق

جسدي ومن ماء العراق

يحسب ذات يوم للمنهاج المدرسي السوري أنه 
كان قد أقرَّ عام 1٩٦٨ تدريس السياب في الثالث 
الثانوي ضمن كتاب )التراجم والنقد(، فإضافة إلى 
أهمية تدريس الشعر الحديث ألول مرة آنذاك، فقد 
كان السياب اختيارًا مميزًا، ألنه الشاعر الوحيد الذي 
جعل من شعر التفعيلة تيارًا، ال مجرد خروج محدود 
على مألوف الشعر العربي.

بيان الصفدي


