
ـرأة فـاعـتـبرت نـحـو تـغـطـيـة أكثـر جلـسـد ا
تمثل "قمعا أكثر للمرأة".

تـقــول يـسـرى إنـهـا لم تـبــدأ بـتـصـمـيم هـذا
الــنـوع من الـثــيـاب بـهــدف الـشـهـرة أو ألنه
أصـبح رائـجا اآلن بل أرادت أن تـرتدي هي
يزة نـفسهـا بداية األمـر ثيابا مـختلـفة و

ومواكبة للموضة.
وأضـــافـت: "مـــؤخـــرا بـــقــــيت هـــذه األزيـــاء
مــشـهـورة ألن شـركــات دور األزيـاء الـكـبـرى
ــســلم الـذي ــســــــتـهــلك ا اكــتــشـــــفت أن ا
كـن أن يدفع يـفـضـــل الـثـيـاب احملـتـشـمـة 

أي مبلغ إن أعجبته الثياب. 
لــذا بـــدؤوا بــجــذب هــذه الـــفــئــة وأدخــلــوا
سلـمات. عرفت الشركات عـارضات األزياء ا
الـقـيــمـة الـتـجـاريـة الـبـحـتـة لـهـذا اخلط من
الـثـيـاب".لـكـنهـا تـقـول إن دافـعـهـا األساسي
عـنـدما تـصمـم هو "تـغيـيـر الفـكرة الـسـلبـية
ـلة عن الـثـياب احملـتشـمة بـأنهـا سوداء و
وبـاهتة".لذا نرى الثياب التي تصممها ذات
ألـــوان قــويـــة غـــالــبـــا جتــمـع قــمـــاشــا من
الــســودان عــلى تــصــامــيم مــســتـوحــاة من
ثـقافات أخرى وتخـتار عارضات أوروبيات
لـتؤكد فـكرة أن ثيـابها تـرتديهـا النساء "من
كل الــثـقـافـات بـغض الـنــظـر عن انـتـمـائـهن

." لدين مع
رغم الـسـحـر الـذي يـبـدو أنه يـحـيـط بـحـياة
يــســرى كـمــصــمـمــة أزيــاء تـتــنــقل في مـدن
أوروبــيـة وتــلـتــقي بـأســمـاء بــارزة في هـذا
اجملــال إال أنــهـا أيــضـا مــحــاطـة بــعـدد من
الــصـعـوبـات; فـهـي أم وزوجـة وطـالـبـة طب
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من  130 كتابا باليونانية والالتينية.
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وتـصدرت العمل التـالي الذي أطلعتني
عـلـيه غـازوال مـقـدمـة مـفـصـلـة وبـديـعـة
مطبوعة حملت اسما طويال بالالتينية
لـكتاب "سرد البقاع اجلغرافية لسورية
وفـلسـط والـعربيـة ومصـر والشـندية
ية والبقاع العليا" من تأليف والـهو
عــالم الالهـوت الـبـافـاري يـاكـوبـوس
تـسـيـغلـر والـذي طـبع عام  1532في
سـتراسبورغ والذي يـعد بداية لكتب

الرحالت التي نألفها اآلن.
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يــحـتـوي الـكـتــاب عـلى وصف مـفـصل
قدس لـلبـقاع التي وردت فـي الكتـاب ا
ــســيــحــيــ في ــســاعــدة احلــجــاج ا
ـــدن شــتى اجـــتــيـــازهــا ويـــتـــعــرض 
ولـلعـادات احملليـة سابقـا بذلك مالي
الــكــتب الــتي نــشــرت في الــعــالم عــلى
سبيل التعريف باألماكن التي يقصدها

سافر. ا
بـعـدهـا الـتـقـطت غـازوال كـتـيـبـا جـلـدي
الغالف وصفته بالكتاب الناصح وهو
ـاني بيـتـروس أبيـانوس من تـألـيف األ
الـــذي اشـــتــهـــر بـــأعـــمــالـه في مـــجــال
الــريــاضـيــات واخلـرائـط والـفــلك وقـد

نــــــــشــــــــر كـــــــــتــــــــابه

"الـكوزموغـرافيا" عام  ?1524وكان في
ؤلفات التي تؤصل اجلغرافيا طليعة ا
عــــلى أســـاس قــــيـــاس ريـــاضي وراج
الـكتـاب حتى صـدرت منه  30 طـبعة بـ

 14لغة.
والـطبعة التي أطالـعها من هذا الكتاب
طــبــعــة أولى بــالالتــيــنــيـة صــدرت في
دينة أنـتويرب عام 1540(وقـد عرفت ا
الـبلجيـكية باعتـبارها إحدى ثالث مدن
ـبـكـرة رائـدة في الـطـبـاعـة األوروبـيـة ا

إلى جانب باريس والبندقية).
ـــتـــاز كــــتـــاب الـــكـــوزمـــوغـــرافـــيـــا و
بـاسـتخـدام ما يـشـبه التـروس الورقـية
ــطــبــوعـة عــلى شــكل طــبــقــات كـأداة ا
مـعقـدة لتـحديد مـوقع النـجوم ومراحل
الــقــمـر وعـالمـات األبــراج عــلى ســبـيل
االســتـرشـاد لــلـمالحـة واالســتـكـشـاف
فيما يجدر تشبيهه بحاسوب بدائي.
تــقـول غـازوال: "البـد أن إعـداد الـقـوالب
اخلــشـبــيـة لــطـبـاعــة شـتى أجــزاء تـلك

ـــيــزة كـــشــكل اجلـــمل أو األســد أو
الـنعامة على الساحل األفريقي وأعالم
دن نـاهيك عـن أسمـاء شتى لـتـميـيـز ا

بامتداد السواحل.

وتــــعـــود خـــرائط
السفن تلك للنصف الثاني من
الـــقــرن الــســادس عــشــر ولم
تــــذيل بـــتــــوقـــيع راســــمـــهـــا
العـتـبـارهـا أداة عـمل وأمكن
إضـافة تعـديالت عليهـا طبقا
الحـية حلـركة لـلـمتـطلـبات ا

السفن.
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ثـم أرتـــني غــــازوال كـــتـــابـــا
بـالالتيـنية بـعنـوان "مسرح
كـن اعتـباره أول الـعـالم" 
أطـــــلس حـــــديث لـــــلــــكــــرة
األرضــــــيـــــــة وقــــــد ألــــــفه
اجلـــغـــرافي الـــفــلـــمـــنــكي
ابــــراهــــام أورتـــلــــيـــوس
وطـــــــبع أول مـــــــرة عــــــام

 1570في أنتويرب
وكـــان أول كـــتـــاب واحــد
ــعــلــومـات يــضم كــافــة ا
ـتوافرة عن جـغرافيـا أوروبا الغـربية ا
نـصـا وخـرائط وأتت خـرائطه بـقـياس
واحـد وقـد طـبع بـاالسـتـعـانـة بـقـوالب
نــحـاســيـة ومن ثم لُــون يـدويــا بـألـوان

مازالت زاهية حتى يومنا هذا.
وقــد طــبع هــذا األطـلـس طـبــعــات عـدة
ــانــيـة بــالالتــيــنـيــة والــفـرنــســيـة واأل
والـهولنديـة ولغات أخرى ليـشبع نهما
لــلـمـعــرفـة اجلـغــرافـيـة واالســتـكـشـاف
تـوسطة الـعلـمي سرى بـ الطـبقـات ا
الــتي أخــذت تــكــتــسب ثــراء مـع بـزوغ

عصر النهضة.
ـتـوالـيـة مـا بـ عام وخالل طـبـعـاتـه ا
 1570 وعام  1612عُد "مسرح العالم"
مـجـلـدا قـيـمـا غـــــــالي الـثــــــمـن سعى
الـتـجـار األثـريـاء والـنـبالء األوروبـيون

القتنائه. 
والــيــوم يـعــتـبــر أفــضل مـا بــلــغه عـلم

اخلرائط في القرن السادس عشر.
وتــعــتــمـد الــكــثــيـر مـن اخلـرائـط الـتي
يـتـضمـنهـا هذا اجملـلـد على مـصادر لم
تــــعــــد مــــوجــــودة أو قـل أن جتــــدهـــا
وتـضمـن ملـحق للـمجـلد قـائمـة مطـولة

مـن أســمــاء اجلـــغــرافــيـــ وواضــعــو
ن ـعـروفـ ألورتـلـيـوس  اخلــرائط ا

أستعان بهم.
وضــمت قــائــمــة الــطــبــعـة األولـى عـام
 1570ما عدده
 87 جغرافيا

ولـم تـمـض ثالثـة
عـــــــــــــقـــــــــــــود إال
ونـاهزت القـائمة
 183اسما من

. اجلغرافي
ويـــــبـــــدو هـــــذا
األطـلس مدهشا
لـلناظـر ففضال
عـن خـصائـصه
اجلــــغـــرافـــيـــة
تــزيــنـه رسـوم
دقـيـقـة تـصور
عـادات سـكـان
ــــــــنـــــــــاطق ا
فــــــــــضـال عـن
كــــــائــــــنـــــات
خـــــرافـــــيــــة.
وحتــــــتـــــفظ
مـــــكــــتـــــبــــة
بــرتـولـيـانـا
بـنسـخة من
عـــام 1592
حتــوي  108خـــرائط

يبدو فيها العالم كما نعرفه اليوم.
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أخـيــرا أمـسـكت غـازوال بـكـتـاب يـحـمل
اسـم "أول رحـلــة حــول الــعـالـم" يـصف
مــؤلــفه رحـلــة مــاجالن لـلــدوران حـول
ــؤلف أنـطــونــيـو الــكــرة األرضـيــة. وا
بـيغافيتا اصطحب ماجالن في رحالته
وكـــتـب مــا بـــ عـــامي  1524و1525
مـذكـراته عن رحلـة ماجـالن التـاريخـية
اسـتـنادا إلى الـيـوميـات الـدقيـقـة التي
دونـــهــا عــلى مـــدار ثالث ســنــوات من
الـتـرحـال. والحقـا مـنح مجـلس شـيوخ
الــبــنـدقــيــة بــيـغــافــيــتـا امــتــيــاز طـبع

يومياته.
وحتـتـفظ مـكـتـبـة بـرتـولـيـانـا بـنـسـخـة
الحـقة من القرن الـثامن عشـر ليوميات
بــيـغـافـيـتــا بـرسـوم مـلــونـة والـكـتـاب
مـدهش لرؤيـته غـير العـادية وشـهادته
ــــبــــاشــــرة عــــمــــا أحــــرزه مــــاجالن ا
والــصـعــاب اجلـمــة الـتي تــكـبــدهـا مع

رفاقه.
ويـــورد الـــكــتـــاب اكـــتـــشــاف مـــاجالن
لـلـمـحيط الـهـادي لصـالح أوروبـا وهو
مـا مـنـحه هـذا االسم نـسـبـة لـطـبـيـعته
الــهــادئــة ويـشــمل مـالحـظــات مــهــمـة
ساقها بيغافيتا عن نباتات وحيوانات
وأجـنـاس من الـبشـر صـادفـها في بالد
جـديـدة ونص الكـتاب مُـطـعم بحـقائق
جـغرافـية دفعت شـغف أوروبا الـعلمي

قدما.
وبـالطبــــــع فـاالكتـــــــشـاف األبرز كان
تـــأكــيـــد كــرويــة األرض والـــتي جــاب
مـالحــــــــــــو مــــاجـــــالن (بـــــحـــــســــاب
بـيـغافـيـتا)  14460فـرسـخا ( 43 ألـفا

و 400 ميل) إلثباته.
ومـرت قـرون على تـلك الوثـائق لـلسـفر
ت والــتـــرحــال ومــازال مــدهــشــا كم 
مـعــرفـة اإلنـسـان مـنـذ ذاك احلـ تـلك
الــوثــائق الــتي كــانت نــبــراســا أضـاء
غــيــمــة كـثــيــفــة هـاديــا مالحي األرض
ورحـالـتـها ومـسـتكـشـفـيهـا وبـاحثـيـها
خـطــوة تـلـو اخلـطـوة لـيـرسم خـارطـة

عالم أصبح اليوم ب أناملنا.
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ــعــلــومـات دقــيــقــة مــثــلت ســيال مـن ا
اتسعت لها مدارك العالم.

ض قــرن ونـــصف إال وهُـــجــرت ولـم 
خــرائط لــيــاردو وبــدأ الــعــالـم يــظــهـر

عروف لنا اليوم. بشكله ا
كـان من الـعالمـات الـفارقـة طـبـاعة أول
مـجـلد خلـرائط بطـليـمـوس بالالتـينـية
عـام  1475فـي فـيـتـشـنـسـا. وقـد سـبق
وأن وصـف كالوديــوس بــطــلــيــمـوس
وهـو عـالم ريـاضيـات وفـلك وجغـرافـيا
يــونــانـي-رومــاني من الــقــرن الــثــاني
ــــــــعـــــــروف ــــــــيـالدي الــــــــعــــــــالـم ا ا
لإلمــبـراطــوريـة الـرومــانـيـة فـي حـيـنه
مـــحــددا كـــافـــة بــقـــاعه بـــإحــداثـــيــات

جغرافية.
ورسـم بــطـــلــيـــمــوس األرض كـــقــطــاع
مـسـتـو باتـسـاع نـحو  70درجـة حيث
تـقـع كـاديـز أقـصى الـغـرب والـهـنـد أو

الص أقصى الشرق.
وكـان البـاحث البـيزنطي مـاكسـيموس
بـالنـوديس قــد أعـاد اكــتــشـاف أعــمـال
بــطـلـيــمـوس في الــقـرن الـثــالث عـشـر
رجع األوحد ولـقرون ظل بطـليمـوس ا
لـــلــــخـــرائط واجلـــغــــرافـــيـــا. ورغم أن
مـــخــطـــوطـــات خــرائط بـــطـــلــيـــمــوس
األصـــلـــيــــة فـــقـــدت أعـــاد بالنـــوديس
رســــمــــهــــا عــــلـى أســــاس كــــتــــابــــاته

وإحداثياته.
وبــعــد تـرجــمــة الــعـمل
ـنـسـوب لـبـطـلـيـموس ا
بــــــعـــــنــــــوان "كـــــتـــــاب
اجلـــــــغـــــــرافــــــيـــــــا" من
الـيونانيـة إلى الالتينية
عــــام  1406وكــــتــــابـــته
يــدويـــا قــبل الــطــبــاعــة
ظــــهـــرت خـــرائط أخـــرى
اعــــتـــمـــادا عــــلى كـــتـــاب
بـطلـيموس ومـا شمله من
ا حسابات وإحداثيات 
يــــــــــــســــــــــــر الــــــــــــرحـالت
االســتـكــشـافــيـة فـي الـقـرن
اخلـــــامس عـــــشـــــر وقــــاد
لــــنــــهــــضــــة في عــــلم رسم

اخلرائط.
ولم تـشمل طـبعة فـيتشـنسا
لـكـتـاب بـطـلـيـمـوس خرائط
بـل اقـــتـــصـــرت عــــلى نـــصه
األصــــــلـي وإحـــــداثــــــيــــــاته.
وعـرضـت غازوال عـلـيّ طـبـعة
الحـــقــة نــشــرت في رومــا في
الـــــــــــرابـع مـن تـــــــــــشـــــــــــريـن
الــثــاني/نـوفــمـبــر عـام 1490

تــمــثــلت في مــجــلــد ضــخم يــضم 31 
خـريطة مفـصلة طُبـعت ثم لونت يدويا
بــدرجـات األصـفـر واألحــمـر لـلــيـابـسـة

واألزرق للبحار.
وكـــمـــا كـــان احلـــال فـي بـــدايـــة عـــهــد
الـطباعـة بدأ الكـتاب بنص دون مـقدمة
طبوعات اسم مؤلفها حيث لم حتمل ا
واسـم العمل وتاريخ نــــــــشره إال بعد
عــام  1500 حــســبــمــا أطــلــعـــــــــتــني
غـــــــازوال التي أضافـت أن "الكـــــــتاب
كـما نعرفه اآلن بدأ بـالعالـــــِم والناشر
الـــبــنــدقي إنـــســاني الـــنــزعــة ألــدوس
مـانوتيـوس" الذي أدخل ثورة في عالم

الطباعة". 
وفي عــصـر هـيـمن فـيـه أهل الـبـنـدقـيـة
عــلـى الــبــحــر األدريــاتــيــكي والــبــحــر
ــــتـــوسط أسـس مـــانـــوتــــيـــوس في ا
الـبـندقـيـة دارا لـلنـشـر بعـنـوان "ألداين
بــرس" كـــانت أول من اســتــقــدم اخلط
ـائل ويعزى لها الفضل في نشر أكثر ا

Êu uð Í“Ë— ≠ ÊbM

ـعـتـاد أن نطـالع هـواتـفـنا أصـبح من ا
لــنـســتـرشــد بـتــطـبــيـقـات تــدلـنــا عـلى
الـطـريق بـ نـقطـة وأخـرى حـتى غدا
الـــعـــالم بـــ راحـــة أيـــديـــنـــا يـــقـــاس
ـيغـابـايت. ولـكن هل تسـاءلت يـوما بـا
كــيف شق اإلنــســان طـريــقه وأســفـاره
قـبل بضعة قرون فـحسب رغم افتقاره
خلـرائط دقـيـقة وكـيف اقـتـرن معـتـقده
وخـوفـه من اجملـهـول بـفـجـر جـديـد من

العلم?
أشـارت ماتيا غـازوال بيد مغـطاة بقفاز
خـاص إلـى خـارطـة لـلـعـالم خُـطت قـبل
 570عاما قائلة: "إلى الشرق اجلنة
ــقـــدس وقــد كـــمــا وردت بـــالـــكــتـــاب ا
صــورت كــمــديــنــة مــســورة تــعــلــوهــا
األبــراج وجـنــوبــا صـحــراء قـائــظـة ال
يـجتـازها إنـسان وشـماال قـفر آخر من
الـبـرد الـزمـهـريـر. وبـالـوسط أورشـلـيم

حيث قلب العالم".
وتــعـود تــلك اخلـارطــة إلى عـام 1448
وقـــد خـــطـــهـــا اجلــغـــرافـي الــبـــنـــدقي
جـيوفاني لياردو على رق جلدي وهي
فــضال عن روعـتــهـا تـثــيـر الـكــثـيـر من
األســئـــلــة إذ اعــتــمـــدت عــلى تــصــور
بـطـلـيـمـوس لألرض بـاعـتـبـارهـا مـركز
اجملــمــوعـــة الــشــمــســيــة وقــارنــتــهــا
ـعــتـقـدات مـسـيـحــيـة ورمـوز وثـنـيـة
ونـظـريـات جـغرافـيـة عـربـيـة فضال عن
معادالت حسابية لتصور القارات كما
كـان األوروبـيون يـرونهـا آنـئذ يـحفـها

محيط شاسع.
وحــول الــعــالم ست دوائــر مــتــداخــلـة
نــقـشت عــلـيــهـا أرقــام وأحـرف دقــيـقـة
حلـسـاب وقت عـيـد الـفصـح فضال عن

شهور السنة ومراحل القمر.
وتــعـد تـلك اخلــريـطـة واحـدة من ثالث
خـرائط معروفة خطها لياردو ووقعها
أقــــدمـــهــــا يـــعــــود لـــعـــام  1442وهي
ـكـتـبـة فـيـرونـا وأحـدثـها مـحـفـوظـة 
ـكـتـبـة اجلـمـعـية يـعـود لـعام  1452 
األمـريـكيـة للـجـغرافـيا بـيـنمـا تتـصدر
تـلك اخلـارطة مـكتـبة بـرتولـيانـا ببـلدة
فــيـتــشِـنـســا اإليـطــالـيــة الـواقــعـة بـ
الـبـندقـية وفـيرونـا في دير سـابق ب
مـقـتـنـيـات تـضم آالف األسـفـار الـنادرة
واخملـــطــــوطـــات الـــتي لــــو اصـــطـــفت
الـواحـدة تـلـو األخـرى المـتـدت مـسـافة
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وعــبــر الـعــصــور تــبـرع بــتــلك الــكـتب
واخملــطـوطــات أثـريــاء ونـبالء الــبـلـدة
ـعـمـارهـا الـتـاريـخي الـتي اشـتـهـرت 
وامــتـهــان صــفـوتــهـا لــتـجــارة احلـلي
واحلرير وبالوالء للبندقية التي كانت

يوما سيدة البحار.
والــيــوم عــلى ضــوء خــافت بــأرشــيف
كتبة يصطف أمامي بعض أثمن تلك ا
اآلثــار وأروعـهـا من وثــائق اسـتـرشـد
بــهــا الــرحــالــة والـبــحــارة والــعــلــمـاء
بــالـقــرنــ اخلـامس عــشـر والــسـادس
عـشـر بـغيـة اسـتـكشـاف الـعالـم بيـنـما
حتــكـي لي غــازوال أمــيــنــة األرشــيف

قصتها.
مـا ب اختراع آلة الـطباعة عام 1440
وأوج عـصر االسـتكـشاف أواخـر القرن
اخلـامس عشر وأوائل السادس عشر
شـــــهـــــد الـــــعـــــالـم ثـــــورة في فـن رسم
اخلــــــرائط ووصـف األرض اســـــتــــــقت
خـــــبـــــرات الــــــبـــــحـــــارة والـــــتـــــجـــــار
سـيـحـي ـسـتـكشـفـ واحلـجـاج ا وا
ـقـدسـة واعـتـمـدت حـسـابات لألرض ا
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كـــانت يـــســـرى تــتـــابع حـــفل زواج األمـــيــر
مثلـة األمريكيـة ميغان الـبريطاني هـاري وا
مـاركـل عـلى شـاشـة الـتـلــفـاز من بـيـتـهـا في
مـقـاطـعـة ويـلـز وبـعـد أن رأت ثـوب الـزفاف
ـلكي قـالت لنفـسهـا: "ميغـان كانت بـحاجة ا

لي".
كــثــيــرون حـــولــهــا قــالــوا لــهــا "تــركت طب
الـعيون لتصـبحي خياطة!" لـكنَ السودانية
يــسـرى الــصـادق ذات الـ  32عــامـا تــقـول
الـيـوم إنـها تـعـتـقد أن شـخـصـيات مـعـروفة
مــثل مـيــغـان مــاركل قـد تــلـبس "قــريـبـا" من

تصاميمها.
كـانت يـسـرى تـنـتظـر بـعض األوراق لـتـكمل
تــخــصــصـــهــا في طب الــعــيــون في إحــدى
جـامـعات بـريطـانـيا لـكن حيـاتـها أصـبحت
تــــدور فــــجـــأة حــــول األقــــمـــشــــة واأللـــوان

والتصاميم واخلياطة وعروض األزياء.
ـاضـيـة فـازت بـأكـثر من وخالل الـسـنـوات ا
جـائـزة في مجـال تصـميم األزيـاء وعرضت
مــجـــمــوعــة ثــيــاب في رمــضــان  2018 في

واحد من أكبر متاجر لندن.
ـا يـسمى والـيـوم أصبـح اسمـهـا مرتـبـطا 
األزيـاء "احملـتـشـمـة" الـتي أصـبـحـت مـؤخرا
رائجة لدى عدد من شركات األزياء الغربية.
تــربت يــسـرى بــ مــصـر والــسـودان وفي

عمر الـ  13 هاجرت مع عائلتها إلى كندا.
عـام 2008 ادخــرت من مـصـروفــهـا لـتـذهب
فـي إجــازة إلى بــيت خــالــهــا في الــســودان
وزارا مـعا منـطقة في اخلرطـوم يلتـقي فيها

وسـبـبه ال يـتـعـلق فـقط بـتـعـالـيم ديـنـية بل
أيضا ببروتوكول ومناسبات معينة.

دائــمــا مــا تــطــالب نــســاء في بـالد عــربــيـة
وإسالمـية بعـدم إجبارهن عـلى ارتداء ثياب
هـدفـهـا تغـطـية أجـسـادهن كـاملـة وبـالـتالي
حـجـبـهن وتـقـيـيـد حـريـتـهن فـي اخـتـيـار ما
يـردن ارتداءه في األمـاكن الـعامة. وارتـفعت
مـؤخـرا من جديـد أصوات كـثيـرة في إيران
مــثال تــنــادي بــعــدم فــرض احلــجـاب عــلى
ـــرأة وفي الـــســـعـــوديــة أيـــضـــا جتــددت ا
دن مـطـالب بـعدم إلـزام الـنسـاء في بـعض ا

بالعباية السوداء.
وفي بـلـد يسـرى الـسودان تـوجـد مادة في
ا يسمى "الزي قانون النظام العام تتعلق 
الـفـاضح" وهي مـادة تسـمح بـتوجـيه الـتهم
ن ترتدي البنطال الـتي قد تصل إلى اجللد 
مــثال بـنــاء عـلى تــقـديــر رجـال الــشـرطـة أو

القضاة.
وفي هـذه األثـناء ظـهر في أوروبـا وأمريـكا
فـي الـــســـنــــوات األخـــيـــرة خـط في األزيـــاء
أصــبـح يــعــرف بــالـ "احملــتــشــمــة" الــتي ال

يقتصر ارتداؤها على احملجبات. 
وأثـارت هذه األزياء جـدال; فمن ناحيـة ينظر
لـهـا بإيـجابـية ألنـهـا تسـتجـيب لـفئـة كبـيرة
مـن الـنــســاء احملـجــبــات الالتي يــعـشن في
أوروبــا ويـصـــــعب عـلــيـهن إيـــــجـاد أزيـاء
تـناسبـهن بسهـولة كــــمـا ارتبط هذا اخلط
بــــظــــهـــــور عــــدد من عــــارضــــــــــات أزيــــاء
مـحجـبات.لكـنهـا قوبلت بـاالعتـراض بسبب
غـالء أسـعــارهـا الــواضح وبـســبب االجتـاه

إلى جانب كونها مصممة أزياء تدير عملها
اخلاص.

عـنـدما يـكـون لديـهـا عرض أزيـاء عـليـها أن
تــبـدأ يــومـهــا بـاكــرا جـدا لــتـحــضـر طــعـام
الـعائلـة وتلحق بـالباص الـذاهب إلى لندن
وعــلــيـهــا أيــضـا عــدم الــتـأخــر في الــعـودة
لــلـمـنــزل "مـثل سـنــدريال" كـمــا تـقـول وهـو

تضحك.
كـما مـرت بصعـوبات مـالية; فـقد حاولت أن
يــكـون لــديـهــا مـحال خــاصـا بــهـا لــكن هـذا
ـنـال" بسـبب ارتـفاع احلـلم ال يـزال "بـعيـد ا

تكلفته.
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لـكـن مـا اسـتـطـاعت حتـقـيـقه حـتى اآلن هـو
مـتـجـر الـكـتـروني أسـمـته "بـوتـيك دو نـانا"
فــهـي كــمــا تــقــول تـــعــمل "بــدفع ذاتي دون
احلـصـول عـلى دعم مـالي" رغم أنـهـا كـثـيرا
مـا كـانت تـقـدم للـحـصـول على مـنح مـالـية;
لـذا فـهي تـصـمم اجملـمـوعـة وتـبـيـعـها عـلى
األنــتـرنت لــتـبـدأ من جــديـد بـشــراء قـمـاش

اجملموعة اجلديدة.
أرهـقـتـــــــ الـعـائلـة كـثـيـرا ماديـا وعـاطـفـيا;
بــــنــــتــــاي وزوجـــــــي تــــــــــــعــــبـــوا مــــعي
كــثـــــــــيــرا.. لــكن (بــوتــيــــك دو نــانــا) هـو

ابنتي الثالثة".
لـكن يســـــرى تؤكـد أنه ال حاجـة لرأس مال
كـبـيـر لـبـــــداية مـــــشـروع في الـتـصـمــــيم:
"الـقــــماش رخـيص صممي الـزي خيطيه
وضـعـيه عـلى إنـسـتـغـرام أو أي مـوقع بـيع

على اإلنترنت".

النيالن األبيض واألزرق.
"في هـذه اللحظة قررت أني سأعود إلى هنا
وسـأقوم بـشيء له عالقـة بكل هـذا اجلمال..

يا جمال السودان".
وفـي عام 2017 كــانت مـجـمـوعـة عـارضـات
ش على منصة عرض في مدينة تورينو
اإليـطــالـيـة يـرتـدين ثـيـابـا ذات لـون أخـضـر
قـوي جـدا ضـمن مـجـمـوعـة سـمـيت "فـيـرتا"
(أي األخـضر) من تصمـيم يسرى بوحى من

. تلك الزيارة للنيل
كـــان لــدى يـــســرى مـــحـــاوالت ســابـــقــة في
الـتصميم مثل صناعة فستان حفل تخرجها
من جـامعتها في تورونتو في كندا ألنها لم
جتـد مـا يـناسب كـونـهـا محـجـبـة كمـا أنـها
كـانت قـد عمـلت أحـيانـا في تصـمـيم مكـياج
عـارضـات ومـتبـاريـات في إحـدى مسـابـقات

ملكات اجلمال.
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لـكن ما أسس لـعمـلها احلـالي في التـصميم
واخلــيــاطــة كــان دورات عــلى مــدار عــامـ
(2012 - 2011) فـي مجال تنسيق األقمشة

ن تسميها "عرابتها". حيث التقت 
وبــدأت أولى خـطــواتـهـا بــتـصـمــيم الـثـوب
الـسـوداني الـتـقـلـيـدي الـذي يـشـبه الـساري
الهندي لكن لم يكن هناك إقبال على شرائه
في مــديـنـة كــارديف حـيث تـعــيش خـاصـة
وأنــهـا كـانت مـصــمـمـة غـيـر مــعـروفـة كـمـا

تقول.
و"االحـتـشـام" بـالـنـسـبـة لـهـا يـعـني تـغـطـيـة
ــرأة وقـدمــيـهــا ومـنــطـقــة الـصـدر ذراعي ا

ال أحــد من الــعـراقــيــ األصالء يــسـتــغـرب مـن أن بـعض مـن يـســمـون
أنـفـسـهم بـالـسـياسـيـ يـفـعـلون كـل شئ من أجل االسـتـئثـار بـالـسـلـطة
والــنـفـوذ واجلــاه  لـبــضع سـنـ مــقـابل الــتـنـازل عن أجــزاء من الـوطن
وبـيعـها بـثمن بـخس لكي يـحافظ على نـفوذه ويـستـمر في  سـرقة أموال
الـشـعب ونهـب ثروات الـوطن لـيتـنـعم بهـا هـو وعائـلـته ومريـدوه في دنـيا
زائــلـــة  والــله تــعـــالى  يــقــول (كل شـــيئ هــالك إال وجـــهه) وتــقــول  كل
الـشـرائع السـماويـة واألعـراف ان نعـيم الدنـيـا زائل ولم يرفع شـأن بني
آدم  إال الــعــمل الــصـالح  ولـم يـخــز بــني آدم إال عـمــله الــســيئ وأسـوأ
أعـمال اإلنسان خـصوصا احلاكم  وأحطـها هي اخليانـة فعلى سياسي
ـصـادفة أن يـتـذكروا إذا كـانت الـسلـطـة والنـفـوذ واألموال الـطـائلـة قد ا
غـرتـهـم وأغـرتـهم ان يـضـعـوا ذلك نـصب أعـيـنـهم  ويـعـلـمـوا ان من أول
سؤول هي خـدمة  الشعب بكل قـومياته وفئاته وأهم واجـبات احلاكم وا
وأديـانه وشـرائـحه وصـيـانـة سـيـادة الـوطن واحلـافـظـة علـى وحدة تـرابه
ــصـالح ومــيــاهه وسـمــائه وكل مــصــاحلـة ال أن يــبــيع الــوطن ويـفــرط 
ـقـدمـة بـعد ذكـرت هـذه ا الـشـعب من أجل سـلـطـة زائـلـة ونـفـوذ ال يدوم 
الـتـنـافس الـشـديـد بـ الـكـتل الـفائـزة في االنـتـخـابـات لـتـشـكـيل الـكـتـلة
الـكــبـرى فـقـد وضـعت كـتـالً وطـنـيـة مـصـلـحــة الـشـعب والـوطن فـوق كل
االعـتـبـارات احلـزبـية والـسـيـاسـيـة والـفئـويـة الـطـائـفيـة الـضـيـقـة وعـملت
الستقطاب األحزاب والكتل األخرى لتشكيل الكتلة الكبرى التي يترشح
مـنـها رئـيس الوزراء لـيـشكل احلـكـومة اجلـديدة لألربع سـنـوات القـادمة
ويـقود الـبالد خالل هذه الـفترة وفق بـرنامج حـكومي يـضع في أولوياته
ـنــتـفـض وتـقــد اخلـدمــات األسـاســيـة له و حتــقـيق مــطــالب الـشــعب ا
حتـسـ مـسـتـوى مـعـيـشـته وتـوزيع الـثـروة عـلى جـمـيـع الـعـراقـي دون
اسي اسـتئثـار شخـصيات و فـئات وأحزاب عـليهـا وإنقاذ الـشعب من ا
ــعـانــاته الــطـويــلـة نــتــيـجــة فـشل والــكـوارث الــتي حــلت به ووضع حــد 
احلـكومات السابـقة في قيادة البالد وفـسادها وسرقاتـها لكبرى ألموال
الـشـعب والـوطن وعمـلـهـا وفق أهـواء ومصـالح  حـزبـية وطـائـفـية ضـيـقة
عـلى حـسـاب مصـالح الـشـعب والـوطن وخدمـة ألجـنـدات خارجـيـة تـريد
إبـقاء العراق ضعيفا مقسما قوميا وطائفيا يفتقد ألبسط مقومات الدولة
ـدنـيـة يـسهـل ابتالعه مـن دول اجلوار وغـيـرهـا ويـكون سـوقـا وحـديـقة ا
فيـما عملت كتل أخرى في خـلفية لهذه الـدول لتستأثـر بأمواله وخيراته 
دهـالـيـز الظالم وأوكـار اخلـيانـة والـعـمالـة لـلتـنـازل عن أجـزاء من الوطن
ـقدمة منها كركـوك احلبيبة مدينة الـتعايش السلمي ذات األطياف وفي ا
كون تآخية منذ آالف السن ولم تكن حصة لهذا ا تعددة وا العراقية ا
أو ذاك في جــمـيع األزمـنــة وحتت كل احلـكـومــات مـنـذ تــأسـيس الـدولـة
الـعراقية احلـديثة عام  1921 وحـتى قبل ذلك ومعـها مناطق أخرى من
مـحافـظات نيـنوى وصالح الديـن وديالى ذات أغلـبية مـسيـحية وأيـزيدية
نتهية واليته العبادي وتـركمانية وعربية فقد ذكر السـيد رئيس الوزراء ا
ان كـتالً وأحزاباً  تـنازلت بوثـائق موقعـة للكـرد عن كركوك ومـا يسمونه
تنازع عليها مـقابل انظمامهم لكتلتهم لـتشكيل الكتلة الكبرى ناطق ا بـا
واالسـتئثار بالسلطة واحلكم ألربع سنـوات أخرى ليكملوا تدمير العراق
وشـعبه وإبـقائه ضـعيـفا تـتالعب به وتنـهش به دول اجلـوار وليس غـريباً
ان يـفعل بعض السياسي الالهث وراء السلطة والنفوذ الذين يعملون
وفق أجـندات خـارجيـة تريـد تقـسيم الـعراق مـثل هذه األمـور فقـد خانوا
ـوصل ومــعـهـا أجــزاء واسـعـة من الــشـعب والـوطـن من قـبل وسـلــمـوا ا
مـحـافظـات كركـوك وديـالى وصالح الدين واالنـبـار الى داعش لتـحـتلـها
وتــرتـكـب أبـشع اجلــرائم بــحق أبـنــاء شـعــبــنـا من مــخـتــلف الــقـومــيـات
ـتهم ولم تـتم مسـائلـتهم حلـد اآلن عن خيـانتهم والـطوائف ونـفذوا بـجر
الـكبـرى وما سبـبته هذه اخلـيانـة من خسائـر بشريـة وماديـة واجتمـاعية
ومـعنوية كبيرة لـشعبنا ووطنـنا لكن حسابهم سيـكون قريباً ان شاء الله
ونـقـول لهـؤالء الـسـياسـيـ الذين يـفـرطون بـوحـدة تراب الـعـراق ووحدة
شـعبه تنفيذا لغايـات انفصالية تقسـيمه تفرضها إسرائيل ودول اجلوار
لـتـفـتيت الـعـراق الى دويالت قـومـية وعـرقـيـة ضـعيـفـة ومـتنـاحـرة يـسهل
ابـتالعهـا نقول لـهؤالء اخلونـة ان سعيـكم في تباب و لن يـتحقق وفـعلكم
مـردود عـليـكم وعلى عـوائلـكم وأحـفادكم الى يـوم يبـعـثون وان خـيانـتكم
ســيـفــشـلــهـا الـشــعب الــعـراقي بــوحـدته وتــمـاســكه ومـعه اخلــيـرين من
وصـل واحملافظات . كمـا افشل خيـانتكم الـسابقـة في بيع ا الـسياسـي
األخــرى لـداعش  وان فـعـلــكم هـذا فـســيـزيـد من نـقــمـة الـشـعـب عـلـيـكم
وســيــلــعـنــكم الــشــعب والــتــاريخ مــا بـقـي الـعــراق وعــلى طــول األزمــنـة
والـتجارب ماثلة أمامكم لكل اخلونة والعمالء في العالم على مر التاريخ
فضـوحة فاتعظوا  يا أصحاب األجندات كـيف كانت نهايتهم اخملزية وا
وساد ودول جلوار . ثم نقول لكم من أعطاكم احلق اخلـارجية وعمالء ا
وخــولـكم  هـذا األمــر وهـذه الــصالحـيـات الــتي تـتــعـلق بـســيـادة الـوطن
ووحدة أراضيه ووحدة شعبه لتتنازلوا عن أجزاء مهمة منه لهذا العميل
أو ذاك لـغـايات انـفـصالـية تـقـسيـمـيه تهـدد وحـدة البـلد  وسـيـادته وأمنه
وخائن وعمـيل وانفصالي كل من فـاحذروا نقـمة الشعب ولـعنة التـاريخ 
شترك ناطق ذات التـعايش ا يـساوم ويتنـازل عن كركوك وغيرهـا  من ا
لـهـذا الـطـرف أو ذاك الن هـذا األمـر الـكـبـيـر لـيس من صالحـيـته بل من

صالحيات الشعب الن الشعب هو مصدر السلطات .
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من مجموعة فيرتا (أخضر)

الـتـروس الـدقـيـقـة اسـتـغـرق أسـابـيع"
بـينما تطوي برفق الطـبقة العليا ألحد
الـتروس لتظهر طباعـة نوتة موسيقية
ــطـابع تـعـيـد عــلى ظـهـرهـا إذ كـانت ا
اســتــخــدام األوراق بــسـبب الــتــكــلــفـة

الباهظة للورق آنئذ.

وإلـى جانب تـلك "الـتروس" يـشمل
كـتـاب الـكـوزمـوغرافـيـا خـارطـة لـلـعالم
ب أولى اخلرائط التي تسرد تفصيال
الـســاحل الـشـرقي ألمـريـكـا الـشـمـالـيـة

بالكامل.
ــــــعــــــرفــــــة فـي ذاك الــــــوقت كـــــــانت ا
اجلـغرافية في ازدياد مـستمر ألسباب
بـيــنـهـا تـوافـر أدبـيـات تــقـنـيـة تـتـعـلق
بــالـســفــر من كـتـب حـســابـيــة وأخـرى
ــوانئ اخملــتــلــفــة ــكــوس ا تــتــعـــلق 
وعـبارات مـفيدة بـلغـات شتى وخرائط
ـــدن ـــا ســـاعـــد ا وكـــتـب مالحـــيــــة 
اإليــطـالــيـة الــتي ازدهـرت جتــاريـا في
سالك البـحرية الـتجارية اسـتكشـاف ا
توسط والسيطرة واحلـربية بالبحـر ا
عـلــيـهـا.كـمـا اصـطـحب مالحـو الـسـفن
خـرائـط رسـمت خـصـيـصـا بـالـيـد عـلى
ـعـروفة ـوانئ ا جـلـود لـتـحـديد كـافـة ا
ـتـوسط فـضال عن بــسـواحل الـبـحــر ا
ـــمــرات الـــبـــحـــريــة وأمـــاكن ـــدن وا ا
الــــرســــو واالجتــــاهــــات األصــــلــــيـــة
وأوضــحت اخلــرائـط األمـاكـن بــرسـوم
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ـسـؤولـيـة بشـكل او اخـر يـبرر سـؤول ...?! و كـأن عـدم حتـديد ا من ا
اي مـن غيـر سـكن وال عـمـل ومن غـير وجـود الـفقـر بـل و حتت الـفقـر 
رعاية صـحيـة وتعـليمـية ... امـا الرفاهـية او الـعثـور على مبـرر للـحياة
عنى ابعـد : ليست هنالك مـسؤوليات محددة فكأنها تـرف او بذخ !  
بأمكانها ان تُعدل االمر  ما دامت لم تمسك باخليط الذهبي يقود الى
شـكـلة ! فـالـعالم بـحـسب اقـدم خرافـاته - واسـاطيـره - لم يـكن فيه ا
اغنياء اال بوجود الوضع احلتمي لوجود الفقر والفقراء ! وهذه ليست
خـرافة بل حـقـيـقـة  ولـكن احلـقـيقـة عـبـر تـاريخ دفـنت واتـخـذت شكال
قدمة وب من هم في القاع متواصال لرسم الفاصل ب من هم في ا
ا  فلم تستـطع كلمات احلـكماء خدش هـذا اخلط الفاصل بيـنهما وا
سـافـة ليـنـقسم الـبـشر بـ رعـاة وب في عصـور مـختـلـفة سـتـتـسع ا
سؤوليـة مرة اخرى قـد دفنت و لم تعد مـشخصة او قطيع ! و تكـون ا
قـابـلـة لــلـتـشـخــيص ! واخلـبـر الـذي تــداولـته الـوكـاالت والــفـضـائـيـات
والصحافة الورقية وااللسن ليس جديدا ... الن مقولة ( ال جديد حتت
الـشـمس ) تـســمح بـالـعـودة الى االصـل : ال اضـافـات وال تـعـديالت 
فوجود 8 مالي عراقي يعيشون حتت خط الفقر لم تذكر اال في ازمة
اثلـة بهذا الـزمن - ولهذا الـزمان - وهذا مـا يتقـاطع مع عالم يدعي
ـقراطـية توزيع غـابـات من احلريـة و أكداس مـن الشـفافـيـة ! لكن الـد
من غير خبز وماء صالح للشرب وكهرباء وخدمات اخرى لن جتد من
ينطق بـها  كمـا ان الشـفافيـة من غير عـدالة لـيست اال لونـاً رماديا ال
ـسؤول عن حـقيـقة ان معـنى له  عنـدمـا تتـصادم فـيه االلوان . فـمن ا
ا هنـاك نساء واطفال هناك هذا العـدد اقل او اكثر - ليس مـهما - ا
و عجزة و فـتيان يأمـلون ان يجـدوا عمال او حصـة من الثروات كي ال
قراطية او احلرية او الشفافية الى رصاصة رحمة !  وما تتحول الد
هو اكـثـر من مـرارة هـنـا  ان افـواه اجليـاع ال جتـيـد اال الـصـبـر ليس
الصـبـر كالسيـكي  بل كـتمـان الـعويل او الـوجع او االسـئلـة  الن ما
هـدر .. ويـهـدر .. وسـيـهدر مـن الـثـروات .. وألن الـتوزيـع غـيـر الـعادل
لـلـمــوارد .. وألن وجـود االثــريـاء ثـراء فــاحـشـا .. كــلـهـا لـن تـقـود الى
احلوار ولن تـقـود الى تشـخـيص االسبـاب  بل عـلى العـكس تـؤكد ان
ـعادلة تـتجدد (ال جديد حتت الـشمس ) ال مجـال لدحـضها ! او الن ا
وكأن الـشمس تـشرق لـلمـرة االولى !  انـها - مع مـا تسـببه اآلم حتت
خط الفقـر - لن تعـدل بالـشفـافية وال بـتوزيع احلـريات وال بـالوعود او

ا ال قراطيات .. وا الكلمات ... وال بنثر عطور الد
مناص هـناك األسبـاب فهل هي واهـية ام حتـمية
كي ال يـشـكل اغـلـبـيــة سـكـان الـوطن قـضـيـة ال
ـسؤول معـاجلتها انـسانيا رغم تستحق من ا

الذرائع وكل ما سيقال من االعذار?..


