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ذكريات محيمة وعاملون عشاق
بعقوبة  /عمر الدليمي

يف عـ ــام ( )1972ويف ثـ ــانـ ــويـ ــة الـ ـشـ ــريف
الرضي حيـث كنا طالب ًا يف الصف األول
ال م ـ ــدرس مل ـ ــادة
امل ـت ـ ــوس ــط ج ـ ــاءن ـ ــا نـق ً
الـت ــأريخ .ك ــان الفـض ــول ي ـش ــد الــطالب
الــصغ ــار وأن ــا مـنهـم ملع ــرف ــة شخـصـي ــة
املـدرس اجلـديــد وشكله فــدخل األستـاذ
الـذي اشـار لنـا بـاجللـوس بعـدمـا وقفنـا
ال بعـدمــا فتح
احتـرامـ ًا لـه فتحـدث قــائ ً
النافذة:
 أنا اسمي "ثامر مطر" سنتعارف اآلن:ومـن ثـم تـنـ ــاول مـنـهج الـتـ ــاريـخ وقلــبه
قائالً:
 هـذا (ملـوحـ ًا بكتـاب التـاريخ) سنقـرأهوسنـشبع قـراءة منه كـونه منهـج ًا مـقرر ًا
لكـن هنــاك كتـاب آخــر ..كتـاب قـد يكـون
جديـد ًا وغريـب ًا علـى الكثيـر منكم كـتاب
اسـمه املـطــالعــة اخل ــارجي ــة فمـن منـكم
قرأ كتاب ًا غير كتبه املدرسية؟
أي كـت ــاب يف األدب أويف العلــوم األخــرى
أو القـصــص التــأريـخيــة أري ــد ممن قــرأ
مـثل ه ــذه الكـتـب أن يق ــول لـي م ــا اسـم
الكـت ــاب ال ــذي ق ــرأه ومـن مـ ــؤلفه وم ــاذا
ارسخ يف ذهنه منه؟
فـدهـشت إذ نـهض صـديقـي وابن جـارنـا
ال لألستاذ:
سالم رضا جواد قائ ً
 نعـم أسـت ــاذ ..ان ــا قـ ـرِأت قـص ــة لك ــاتـبأج ـن ـبــي اس ــمهـ ـ ــا "األم" واســم الـكـ ـ ــاتــب
(مكسيم غوركي).
كـم حـنقـت عل ــى سالم الــذي اخــذ مـنـي
الـسبق إلـى قلب ذلك األسـتاذ الـذي بدأ
م ـش ــرق ال ــوجه وه ــو يح ــاور سالمـ ـ ًا عـن
الكتاب الذي لم يتذكر منه صديقي وال
كلمـة واحـدة ممـا جعلـني أشـمت بكـذبه
فهـو لـم يحـدثـني بــأنه يقـرأ كـتب أخـيه
األكـ ـب ـ ـ ــر وال أع ـ ـ ــرف أن لـه اهـ ـتـ ـم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ًا
بالكتاب.
منـذ تلك الـلحظـة ذهـبت ألتعـرف علـى
أستـاذي من خـالل كتب أقـرأهـا واحـدثه
عنهـا لكن األستاذ لـم يبق سوى اقل من
شهـرين لـينقل إلـى حيث ال أعـرف كـونه
"شي ــوعيـ ـاً" وكم أخ ــافتـني ه ــذه الكـلمــة
آنـ ـ ـ ــذاك ألن أم ــي كـ ـ ـ ــان ــت تـقـ ـ ـ ــول إنـه ــم
يحـب ـس ــون ال ـشـي ــوعـيـني ومتـنـيـت أن ال
تكـون الشـرطة قـد حبـست ذلك األسـتاذ
ال ـ ــذي كـ ـ ــان يخ ـتـلف ك ـث ـي ـ ــر ًا عــن (أب ـ ــو
اإلنكليزي) وأبو الرياضيات واآلخرين.
قد ال يتذكرني ثامر مطر اآلن بطاقيته
الـبـعقـ ــوبـيـ ــة الـتـي ازه ـ ــرت شعـ ــر ًا وهـ ــو
يــتحـ ــدث عــن محـيـي الـ ــديـن زنـكـنـ ــة يف
احتــاد األدبــاء قـبل سـنتـني لكـني أتــذكــر
أنه وضع خـطــوتـي األول ــى علــى ط ــريق
ق ـ ـ ــادن ــي نـح ـ ـ ــو األمـل واألل ــم ..ط ـ ـ ــريـق
الكتاب والقراءة العلنية والسرية .املتعة
ال مع كـت ــاب شع ــر أو
ح ــد الــبكـ ــاء انفع ــا ً
قصة والسهـر حد األرق مع كتاب معريف
آخر.
ك ـنـ ـ ــا نـالحق الـك ـتـ ـ ــاب ونـ ـ ـش ـت ـ ـ ــريه مــن

مـص ــروفن ــا اليــومـي ومن ثـم من مـنحــة
شبــابنـا فـيمـا بعـد .ويف رحلـة (الـكتـاب)
هناك محطـات لن تنساهـا الذاكرة ومن
هـذه احملطـات هي املكتـبة املـركزيـة التي
كــانت رافــد ًا ال ينقـطع جـريـانه يف أرض
املعرفة بكل أشكالـها .ويف مكتبة بعقوبة
امل ــرك ــزي ــة ك ــانـت لـن ــا ه ــذه الـ ــوقفـ ــة مع
العاملني فيها.

املكتبة املركزية يف بعقوبة
شمس كل يوم

وألنه ــا بيـت العلـم ومنــارة ألرواح تـسـبح
اهلل نـور ًا يـغسل طــريق اإلنسـان يف رحلـة
ال ــوجـ ــود كل ي ــوم لـم يـنــطفـئ اجلـم ــال
ال ــذي ي ــزيـن واجه ــة ه ــذا املـبـن ــى ال ــذي
حـمل ذك ــري ــات الــبعق ــوبـيـني سـن ــة بع ــد
أخـرى منـذ عام ( )1944حـيث شيـد بيت
احلكمة والرشاد ذاك..
يقول أرشيف املكتبة أن أمينها األول هو
الــسيــد خـضيــر عبــاس اجلبــوري رحـمه
اهلل حـيـ ـ ًا أو مـيـتـ ـاً ..لق ــد ك ــانـت املكـتـب ــة
آنـ ــذاك عـبـ ــارة عـن بـنـ ــاي ـ ــة صغـيـ ــرة مت
بنــاؤهــا يف ذات املكــان احل ــالي .ويف عــام
( )1978مـن عـم ــر ح ــاضـنـ ــة املع ــرف ــة يف
ديالـى مكتبتها املـركزية جرى بـناء قاعة
ثــالثــة ،ويف كل عـام كـانـت هنــاك أعمـال
تـرميم وصيـانة جتـرى على املكتـبة التي
فق ــدت ه ــذه ال ــرع ــاي ــة خالل ال ـسـن ــوات
الثالث املاضية.

اخلوف على ذاكرة النور

بــوجه بـشــوش ومــودة حكـيم يـسـتقـبلك
خلــيل جـ ــوامـيـ ــر دروي ــش أمـني مـكـتـبـ ــة
بعقـوبــة أو املكـتبـة املـركـزيــة كمـا يـطلق
علـيهــا الـنــاس ومــا أن يـتحــدث درويــش
حتــى تعـرف مـبلغ حـبه ملكـتبـته فـيقـول
مسترسالً:
 تع ــانـي املكـتـب ــة مـن شح ــة يف املـص ــادرخـاصة يف مجـاالت العلـوم احلديـثة فال
يـتقـبل عـشــاق الـكتــاب املـطبــوع مـســألــة
هجـرانه أبـد ًا وال ميكن أن تـضيع مكـانـة
الـكـتـ ــابـ ــة يف حـمـ ــى االنـتـ ــرنــت .أشعـ ــر
بـ ـ ــاخلـ ـط ـ ـ ــر علـ ـ ــى وجـ ـ ــود الـك ـتـ ـ ــاب مــن
الـتكنـولـوجيـا احلـديثـة وأحلـم أن يبقـى
للـك ـت ـ ـ ــاب دوره يف الع ــمل ال ــبح ـثــي ألن
مطـالعة املصادر توفـر أفق ًا واسع ًا لزيادة
مـعلـ ــومـ ــات طـ ــالـب الــبحـث يف حـني إن
انتقــائيــة االنتـرنـت تضـعف من خـلفيـة
الـب ــاحـثـني ك ــونه ــا حتـت ــوي عل ــى ط ــرق
مخ ـت ـص ـ ــرة وسـ ـ ــريعـ ـ ــة لل ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى
املعلــوم ــة وعلــى م ــا يف ذلك مـن فــائــدة
ع ـصـ ــريـ ــة لـكــنه فــيه م ـضـ ــار أخـ ــرى فال
ميكـن مقـارنـة مـتعـة الـسفـر إلـى أوروبـا
بــر ًا مـثلـمــا بــالــسفــر إلـيهــا ب ــالك ــونكــرد
وتقـول إقبـال محمـد علي رئـيسـة أمنـاء
أقدم:
 حتـتـ ــوي املـكـتـبـ ــة علـ ــى ( )19665ألفعـن ـ ــوان يف مج ـ ــاالت املعـ ــرف ـ ــة العـ ـشـ ــرة

وكـانت مكـتبتـنا تـرعى الـنشـاط الثـقايف
وتضيف أدبـاء وفنانني يف مـساءات كانت
شهـد ًا قبل أن تـطيح احلـروب بكل مـا له
باإلنسان من صلة.
أتصـدق بـأنـني أضجـر يف يــومي لعـطلـة
وأتلهف للعودة إلى املكتبة؟
فاملكتبـة ليست مـكان ًا لـلعمل وحسب بل
هـي ذك ـ ــري ـ ــاتـي وسـن ـ ــوات عـم ـ ــري الـتـي
أثمرت عن اصدقاء كـثر أعتز مبعرفتهم
إضـ ــافـ ــة إلـ ــى م ـ ــا يحـي ـطـنــي به أبـنـ ــاء
محــافـظـتي مـن تقــديــر خــاصــة أه ــالي
بـعـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــة وق ـ ـ ــد أطـلـق أح ـ ـ ــد األخ ـ ـ ــوة
ال ـصـحفـيــني لقـب ـ ـ ًا علـي وهـ ــو "صـ ــديق
املثقفني".
السيدة كرمية عبد الوهاب تقول:
 أرج ـ ـ ـ ــو إن ق ـ ـ ـ ــدر اهلل وم ــت أن تـخ ـ ـ ـ ــرججنازتي من املكتبة.
هـذه الـسيـدة لـديهـا خـدمـة فــاقت ()35
ع ــام ـ ـاً .هل لـن ــا اآلن ان نـقف أحـت ــرامـ ـ ًا
لهــؤالء العـشــاق .عـشــاق العـمل وعــشق
الكتاب؟

 أتـصدق بـأن مكتبـات العراق كلهـا تدارمن قبل مـوظف واحد يف قـسم األمالك
والقانونية؟
إلـ ــى ايـ ــة درجـ ــة يـ ــدل هـ ــذا األمـ ــر علـ ــى
إهمال الوزارة للمكتبات؟
 إن احلقيقـة واملـوضـوعيـة تقـول بـأننـاج ـسـم غــريـب زرع ظلـم ـ ًا يف ج ـســد وزارة
البلديات واألشغال.
ويكمل عبد اهلل حسن بعصبية واضحة:
 مـركـز االنتـرنت جـاء ملحقـ ًا بـاملكـتبـةليـتحــول ب ــالت ــالي إلــى قــسم تــابع إلــى
محــافظـة ديـالـى ولـم يكـن إال طعنـة يف
خـاصـرة املكـتبـة حـيث اقـتطع جـزء ًا من
بنـايتهـا مع ثـالثة مـوظفني وحتـول إلى
منفذ جتاري غير مجد.
يف حــني ك ـ ـ ــان امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــو م ـنـه ان يـك ـ ـ ــون
مشروع ًا خلدمة الباحثني واملكتبة ليس
ذلـك فحـ ـسـب بـل إنهــم بعـ ــدمـ ــا عـ ــزلـ ــوا
املــركــز قـطعــوا عـنــا املــاء الــذي صــار يف
اجله ــة الـتـي فـيه ــا امل ــركـ ــز فال م ــاء وال
كهـربـاء وال حــارس أمنـي إننــا ببـسـاطـة
آخر ما تفكر فيه اإلدارة.

ونـ ــواصل احل ــديــث مع ال ـسـي ــدة إقـب ــال
محمـد علي الـتي تتحـدث وهي مغـمورة
باأللم.
لقـد كنت أشعر بـاحليوية عنـدما اجتول
بني أركان املكتب أما اآلن فإني أغص أمل ًا
أتـص ــدق ب ــأنـنـي أط ــرق بق ــدمـي األرض
عـدة مرات عنـدما ادخل غـرفتي صبـاح ًا
وذلك لكي أستأذن الفئران بالدخول؟
لقـ ــد كـ ــانـت زراعـ ــة ديـ ــالـ ــى تعـ ــاونـنـ ــا يف
الق ـضـ ــاء علـ ــى القـ ــوارض أمـ ــا اآلن فال
أحـ ــد يـ ـســمع صـ ــراخـنـ ــا وســط ضجــيج
املــوت ولهــاث املــال الــذي أخــذ بـتالبـيـب
احل ـيـ ـ ــاة كـلهـ ـ ــا .املـك ـت ـبـ ـ ــة ت ـت ــبع إداري ـ ـ ـ ًا
حملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ديـ ـ ــالـ ـ ــى وح ـيــث إن ديـ ـ ــوان
احملـ ــاف ـظـ ــة قـ ــد تــبع لـ ــوزارة الــبلـ ــديـ ــات
واألشغـال فمـا عالقـة هـاتني املـؤسـستني
بعـمل املكـتب ــة .هل املكـتبــات بلــديــات أو
تابعة للبلديات؟
العـاملــون يف املكـتبـات يعـتبـرون أن هـذه
التبعية غير منصفة واملفروض أن تكون
املـكـتـبـ ــات ت ـ ــابعـ ــة لـ ــوزارة الــثقـ ــافـ ــة وإن
الـتبعيـة لتلـك الوزارات هـي أحد أسـباب
تدهور أحوال املكتبات.
ويـطالـب العاملـون يف املكتبـة بأن تتـوفر
ميــزانيــة خــاصــة ومـسـتقلــة للـمكـتبــات
لـكــي تـ ـ ـس ـت ـ ـط ـيـع مـالك ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا تـل ـب ـي ـ ـ ــة
احتياجاتها.
وتضيف إقبال محمد علي:
 لـي ــس لـ ــديـنـ ــا املـ ــواد الالزمـ ــة إلدامـ ــةالكـتـب ول ــذلك فــإن كـثـيــر ًا مـن املـصــادر
املهمــة تلفت لقـد تقـدمنـا بـالعـديـد من
املذكـرات ولم يستمع لنـا أحد ورمبا لهم
احلق فما عالقتهم بالكتب؟!
ويكمل خليل جوامير قائالً:

يق ــول معــاون احملــافـظ لل ـشــأن اإلداري
السيد حافظ عبد العزيز متحدث ًا كونه
املـس ــؤول اإلداري املبــاشــر للـمكـتبــات يف
احملافظة:
لقــد تعــرضـت املكـتب ــات إلهمــال طــويل
مـن ـ ــذ عهـ ــد الـن ـظـ ــام الـ ـس ـ ــابق وجـ ــاءت
الـعمـليــات العـسكـريـة ومـن ثم الـسـرقـة
والـنهـب لتــزيــد املكـتبــات تــدميــر ًا ولقــد
بــدأنــا يف نـطــاق مـس ــؤوليـتنــا يف ديــالــى
بــإع ــادة احليــاة لـبعـض مـنهــا مـن خالل
التـرميـم وإنشـاء مراكـز لالنتـرنت إال أن
هـذا الدعـم ال يلبي حاجـة هذه املـكتبات
إض ــاف ــة للـت ــوسع ال ــسك ــانـي واجلغ ــرايف
الـذي ساهم يف أحداث أزمـة لكن السعي
للحـصــول علـى مـا هــو ممكـن متــواصل
ومنـظــور لــدى املـس ــؤولني ونــشيــر بهــذا
الـصــدد إلــى أن هـنــاك م ـشــروع ـ ًا كـبـيــر ًا
ت ـبـلغ كـلف ـتـه ( )750مل ـي ـ ــون دوالر متــت
املبـاشرة به لغرض إنشاء مـكتبة مركزية
كـب ـ ــرى يف م ـ ــديـن ـ ــة بـعق ـ ــوب ـ ــة ب ـ ــأح ـ ــدث
األساليب الـتقنية يف مجـال املعلومـاتية
واقـسـام عـديـدة تــواكب الـتطــور العلـمي
واملهنـي يف العالم ومـوقع هذه املكـتبة يف
حي املصطفى .ومع هـذا اخلتام الطيب
نأمل أن يبقى بيت ابي الطيب قائم ًا إذا
يقول:
وخير مكان يف الدنا سرج سابح
وخير جليس يف الزمان كتاب
وآخـ ــر مـ ــا نـ ـشـيـ ــر لـه أن مالك املـكـتـبـ ــة
مبج ـمـله قـ ـ ــد جتـ ـ ــاوز ســن ال ــتقـ ـ ــاعـ ـ ــد
ويـطــالـب العــاملــون بفـتح بــاب الـتعـيني
خل ــريجــي املكـتـب ــات لـتج ــدي ــد حـي ــوي ــة
العمل واستيعاب اخلريجني.

من ينقذ املكتبة؟

*أمني املكتبة :أخاف
جداً على الكتاب من
هجمة التكنولوجيا
والفئران.
*العاملون يطالبون
بإحلاقهم بوزارة
الثقافة.
*بعد خدمة زادت على
 35عاماً ..موظفة
توصي بأن تخرج
جنازتها من بناية
املكتبة.
ح ـ ـس ــب تق ـ ـس ـيــم (دوي) وه ــي املعـ ـ ــارف
العــام ــة والفلــسفــة وال ــدين واالجـتمــاع
والـلغ ـ ــات والـعل ـ ــوم ال ـص ـ ــرف ـ ــة والـعل ـ ــوم
الـتـطـبـيقـي ــة والفـنــون واألدب والـت ــأريخ
واجلغرافية.
وتواصل:
 -لهـ ـ ــذه املـك ـت ـبـ ـ ــة ذكـ ـ ــريـ ـ ــات عــن أدبـ ـ ــاء

وباحـثني من ابناء محافـظة ديالى مثل
الشـاعـر يـوسف عـز الـدين الـذي ذكـر يف
أحد كتبه عالقته باملكتبة.
وكــان الـبــاحـث محـمــد الـبهــرزي يـتــردد
عل ــى املكـتـبــة مـنــذ عــام ( )1953وحـتــى
وفـاتـه رحمه اهلل وكــذلك الــسيــد أحمـد
الـربـيعي الـذي كـان يقضـي جل وقته يف
غـرفـة خـصصـت للبــاحثـني .بيـنمـا كـان
الـشـاعـر املـرحـوم حـسـني احلمـدانـي من
رواد املكـتبـة الـدائـمني وتـضيف الـسيـدة
إقـبـ ــال الـتـي أم ـضـت أكـثـ ــر مــن ثالثـني
ع ـ ــامـ ـ ـ ًا يف ه ـ ــذه املـكـتـب ـ ــة إن للـمـكـتـب ـ ــة
أجـواءها اخلاصة التي تشعرك بالسالم
واأللفـ ـ ــة وال ـت ـنـ ـ ــاغــم مـع العـ ـ ــالــم مــن
حولك.

 لقد كان املرحوم خلف أمني املندالويمـن هـ ــواة امل ـط ـ ــالعـ ــة .وكـ ــان رحــمه اهلل
يق ـضـي ي ـ ــومه يف املـكـتـبـ ــة حـتـ ــى صـ ــار
املـوظفـون ينـادونه بـ(وابي) وهـي مبعنـى
اخلــال يف الـتــركـيــة ب ـسـبـب مـن عالقـته
احلميمة باملكتبة والعاملني فيها.

أيام من ذهب

ثم يقـود احلديث الـسيد خليل جـوامير
قائالً:
 لـقد كـانت فتـرة العـقد الـسبعيـني منالقـرن املـاضـي فتـرة ذهـبيــة من نــاحيـة
جتهـي ــز الكـتـب والـبحـبــوح ــة املعـي ـشـيــة
الـتـي ص ـ ــار الـن ـ ــاس به ـ ــا مم ـ ــا انعـك ــس
إيج ــابي ـ ًا عل ــى عمـلي ــة متــابعــة الـكتــاب

آراء أهل الشأن

مظاهر جديدة لعيد جديد

حضور نسوي كثيف يف شوارع بغداد ..واملتنزهات تغص باملحتفلني
متابعة  /عامر حمزة

حـل عـ ـي ـ ـ ــد األضـح ـ ـ ــى املـ ـب ـ ـ ــارك
ل ــيح ـمـل معـه الف ـ ـ ــرح والـ ـ ــسالم
وليعيـد البهجة ثـانية إلـى قلوب
لـوعتهـا املـآسـي املتكـررة واملعـانـاة
الطويـلة .فرصة من أجل احلياة
واحلـب والـت ـس ــامح ميــنحه ه ــذا
العيــد املبـارك لـشعـبنـا الــذي لم
يـ ـ ـ ـ ــذق بـعـ ـ ـ ـ ــد طـعـ ــم الـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــة
والـطمأنينـة فتوزعنـا إلى حجاج
لبـيت اهلل وإلــى مجــاميـع تنـشـد
صلــة ال ــرحم الــذي أراد الـظــرف
الع ـصـيـب مت ــزيـقه وإل ــى شـب ــاب
تـواقني لأللفة واحملبة والـتسامر
والغ ـنـ ـ ــاء والـ ـ ــرق ــص وال ـت ـمـ ـ ــازح
البـريء وإلـى مـراهقني يجـوبـون
املتنزهـات اخلضر لنـدق الطبول
ونتـرك ألجسـادنا حـرية التعـبير
عـن مظــالم أرهقـتنـا جــاء العيـد
ليهـدينـا مـشهــداً من سالم طـال
انتـظــاره وأطفــال خــرجــوا لـلتــو
مـن خـ ــانـ ــات الــظالم إلـ ــى حـيـث
الـ ـ ــرفق ـ ــة والـلعــب وال ــضحـك ـ ــات
ومالقــاة الــشمــس التـي أبعــدهــا
الـغ ـي ـ ـ ــر عــن م ـ ـ ــرم ـ ـ ــى أع ـي ـن ـن ـ ـ ــا
الع ــاشقـ ــة .هك ــذا نحـن يف عـي ــد
األضحــى املـب ــارك فهـنـيـئـ ـاً لهــذا
الشعب فـرحه الكبيـر وهنيئـاً لنا
ألننـا لـم نكن يـومـاً إال دعـاة فـرح
وســرور وتــآخ .الـ(املــدى) جت ــولت
يف العـاصمة بغـداد ورصدت تلك
املـنــاظــر ال ــرائع ــة للعــراقـيـني يف
عـي ــد األضح ــى املـب ــارك إال إنه ــا
ت ـ ــوقفـت عـنـ ــد ظـ ــاهـ ــرة خ ـطـ ــرة
امـ ـتـ ـ ـ ــدت يف األحـ ـيـ ـ ـ ــاء واألزقـ ـ ـ ــة
وال ـشــوارع الــرئـي ـس ــة والفــرعـيــة
ل ـت ـ ـشــمل ال ـ ـس ـي ـ ــارات اخل ـ ــاص ـ ــة
والعـ ــامـ ــة بعـ ــد أن ان ـطـلقـت مـن
الـبـيـ ــوت أال وهـي ظـ ــاهـ ــرة فـ ــرق
األطفـال املـسلحـة التي انـتشـرت
بـشكل كـبيــر للغـايـة األمـر الـذي
يتطلب منا معاجلتها قبل فوات
األوان.
يف حـي الـكـ ــرادة ت ـ ــوزع األطفـ ــال
عـلـ ـ ـ ـ ــى اجلـ ـ ـ ـ ــانـ ـب ــني وراح ــت كـل
مجـمــوعــة تــطلق مـن أسحلـتهــا
علـى اجملمـوعة املقـابلة فـتعرض
الـبعـض إلــى إصــابــات يف الــرأس

فرق األطفال
املسلحة
تغزو
الشوارع يف
العيد

والـعيـنيـني نتـيجــة لقــوة القــذف
الـ ـت ــي متـ ـتـ ـ ـ ــاز بـهـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــواع م ــن
األسلحة الرشاشة.
يف ج ـ ـ ـ ـ ــانـ ــب مـ ــن حـ ــي املـه ـ ـ ـ ـ ــدي
(ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة) يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األطـف ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بـتصــويب إطالقـاتـهم علـى املـارة
من الـرجــال والنـســاء واألطفـال
من نـوافــذ سيـارات (الـكيـا) الـتي
تقـلهـم والـتــي تلـتـف بهـم حـ ــول
م ـح ـ ـ ـيـ ـ ـ ــط احلـ ـ ــي مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أحلــق
بـ ــاآلخـ ــريـن إصـ ــابـ ــات مـتـنـ ــوعـ ــة
ومفاجئة.
يف ال ـ ـش ـ ــارع ال ـ ــرئ ـيـ ــس مل ـن ــطق ـ ــة
ال ـسـي ــدي ــة ق ــامـت مج ــامـيع مـن

األطف ــال ب ــاالخـتـب ــاء وراء أح ــد
أســيجـ ــة الـ ــدور وراحـت تـ ــرصـ ــد
ال ـسـي ــارات امل ــارة لـتـطـلق علـيه ــا
وابالً مــن الك ــرات الـبالسـتــيكـي ــة
املؤذية واحلصى الصغير.
يف تقـ ــاطع اجلـ ــادريـ ــة قـ ــام أحـ ــد
األطف ــال مـن إح ــدى ال ـسـي ــارات
اخلاصـة بإصـابة شـرطي للـمرور
يف عينيه أثناء توقف السيارة.
وهـن ــاك ح ــوادث أخ ــرى مم ــاثل ــة
حــدثـت يف األزقــة والـبـي ــوت فهل
تعي األسـر وأصحـاب محــال بيع
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األسـلـحـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ـ ــار
واملـ ـس ــؤول ــون يف ال ــدول ــة أض ــرار

ذلـك علـ ــى شخ ـصـيـ ــة أطف ــالـن ــا
وأخـط ــار ات ـس ــاع ه ــذه الـظ ــاه ــرة
على الناس..؟!

تزاور عائلي

ظـ ــاهـ ــرة جـ ــديـ ــدة أخـ ــرى ضـمـن
سلسلة الظواهـر التي لم يألفها
اجملـ ـتـ ـمـع الـعـ ـ ـ ـ ــراق ــي م ــن قـ ـبـل
وال ـ ـس ـب ــب ذاته الـ ـ ــوضع األم ـنــي
اخلـط ــر ال ــذي ص ــار وب ــاءً يه ــدد
أف ــراد اجملتـمع العــراقـي من دون
اسـتـثـن ــاء أح ــد .الـظ ــاه ــرة الـتـي
نـتحــدث عـنهــا جــديــدة بـكل مــا
تـعنـيه الكـلمــة ف ــانتـشــرت ورافق
ب ــروزهـ ــا مجـيء عـيـ ــد األضح ــى

املـب ــارك .أم ــا عـن ال ــدوافع الـتـي
أدت إلـيهــا فهـي محــاولــة الـعثــور
علــى فــرصــة سالم وسـط أجــواء
التفجيـرات والقتل واالغتـياالت
املتصاعدة يوماً بعد آخر .فرصة
مـن أجل اإلحـســاس بــأن احليــاة
لم تزل بـاستطـاعتها أن متـنحنا
جــواً مــا صـغيــراً وقــصيــراً يـعيــد
إلـينــا ألفــة كــدن ــا أن ننـســاهــا يف
زحمـة الظـروف القـاسيـة وميكن
له ــا أن تعـطـيـن ــا دفء أعـي ــاد لـم
تـ ــزل حـالوة طعــمهـ ــا عـ ــالقـ ــة يف
نفوسنا.
(املدى) تتبعت هذه الظاهرة من
خـالل إصغ ـ ــائه ـ ــا مل ـ ــا حت ـ ــدث به
بعــض امل ــواطـنـني واض ـط ــرارهـم
ت ـ ــرك ب ـيـ ـ ــوتهــم والـلج ـ ــوء ع ـن ـ ــد
األقـارب السـتثمـار فسحـة األمن
عنــدهم وبــالتـالـي ضمــان قضـاء
عـطلــة الـعيــد وسـط أجــواء فــرح
وأنـوار صــارت بعيــدة للغـايــة عن
أماكن سكناهم.
عمـاد حـسني (مـوظف) قـال :إنه
وقـبل عدة أيـام من مجيء الـعيد
قرر أن يقـضي عطلـة العيـد عند
أق ـ ــاربه وذلـك حلـ ــاجـ ــة ع ـ ــائلــته
املــاس ــة يف تغـيـيــر أجــواء الــرعـب
والقـلق ال ـتــي أحـ ـ ــاط ــت بهــم يف
مـنطقـتهم (الـسيـديــة) ولتعـزيـز
الشعور داخل قلوبهم بأن احلياة
أج ـمـل وب ـ ـ ــاإلمـك ـ ـ ــان ال ـت ـ ـ ــرف ـيـه

وال ـت ـمــتع ب ـ ــإجـ ـ ــازة بع ـي ـ ــداً عــن
الـعيارات النـارية وأخبـار القتلى
اليومية.
هدية جابر (أم مصطفى) أكدت
إنه ــا أصـ ــرت عل ــى ال ــذهـ ــاب مع
أفـراد عــائلـتهـا إلـى بـيت أخـتهـا
يف الـك ـ ـ ــرادة واصفـ ـ ــة م ـنـ ــطقـ ـ ــة
سكـناهـا مبنطقـة األشبـاح حيث
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ــالم وال ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــت ودوي
االنفجارات واصـوات اإلطالقات
النـاريـة األمـر الــذي دفعهـا إلـى
أن تكون قـريبة من منـطقة أكثر
سالمـاً وفيهـا من مظـاهر الـعيد
الـك ـث ـي ـ ــرة األسـ ـ ــواق مف ـت ـ ــوح ـ ــة
واألض ـ ــواء وه ـ ــاج ـ ــة واملـ ـط ـ ــاعــم
مكـتظـة وميكـن قضـاء جـزء من
املساء يف اخلارج.
أب ـ ــو س ـن ـ ــان حت ـ ــدث عــن إص ـ ــرار
أفــراد ع ــائلـتـه للجــوء إلــى بـيـت
أخ ـيـه لقـ ـض ـ ــاء ع ــطلـ ـ ــة الع ـي ـ ــد
فــأوالده لم يعـودوا قــادرين علـى
الـ ـتـ ـمـ ـتـع بـع ـ ـطـلـ ـ ـ ــة الـعـ ـيـ ـ ـ ــد يف
م ـنـ ــطق ــتهــم لـ ـ ـسـ ـ ــوء األحـ ـ ــوال
األمـنـي ـ ــة الـكـبـي ـ ــر واخل ـط ـ ــر يف
الـدورة قـائالً :إن اجلـميع يـشعـر
ب ــالكــآبــة والـضـيق األمــر الــذي
شجعنـي لالنتقـال إلــى منـطقـة
أخرى أكثر أمناً وسالماً.
زي ـ ـ ــد سالم (طـ ـ ــالــب) ق ـ ـ ــال :إنه
أخبر والـديه قبل العيد بضرورة
الـذهـاب إلـى مكـان آخــر لقضـاء
عـطلـة الـعيـد فـالـظـرف األمـني
يف العـامـريــة خطـر للغـايـة وأنه
اسـتـط ــاع إقـنـ ــاعهـم ب ــاالنـتق ــال
م ـ ـ ــؤق ـتـ ـ ـ ـاً إل ـ ـ ــى ب ـيــت خ ـ ـ ــالـه يف
الـكـ ـ ــاظ ـم ـيـ ـ ــة طل ـب ـ ـ ـاً للـ ـ ــراحـ ـ ــة
واالطـمـئـنــان وضـمــانـ ـاً لقـضــاء
املـ ـسـ ــاء يف امل ـطـ ــاعـم واألسـ ــواق
والكازينوهات.
محمـود ضـاري قـال :لقـد مللنـا
احلـي ــاة الـب ــائ ـس ــة الـتـي نعـيــش
وعـي ـ ــد األضحـ ــى جـ ــاء لــيعـيـ ــد
إل ـي ـن ـ ــا ال ـبـهج ـ ــة ل ـ ــذا ق ـ ــررت أن
اقـ ـضــي عـ ــطل ـ ـ ــة الع ـيـ ـ ــد ع ـنـ ـ ــد
أع ـم ـ ــامــي يف م ـ ــدي ـن ـ ــة الـ ـص ـ ــدر
فالناس هناك ميارسون حياتهم
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـكــل ط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـعـ ـ ــي .أردت أن

احت ـس ــس طعـم احلـي ــاة بع ــد أن
بـدات أشعـر بـأنهـا غيـر مـوجـودة
يف م ـنـ ــطق ـ ــة سـك ـن ـ ــاي .إنـه حل
مـ ـ ـ ــؤق ــت ل ـكـ ـنـه ضـ ـ ـ ــروري بـعـ ـ ـ ــد
حرمان كبير.
عــوائل وأفــراد ق ــرروا أن يكــونــوا
عـنـ ــد أقـ ــاربهـم يف عــطلـ ــة عـيـ ــد
األضـحى املـبارك والـسبـب الذي
يـدفـعهم هــو ليـس صلـة الــرحم
فقــط بـل الهـ ــروب مـن مـنـ ــاطق
اجلحيم.

حضور نسوي

يبــدو إن عيــد األضحــى املبــارك
شجـع النـســاء الع ــراقيــات علــى
اخلـ ــروج إلـ ــى الـ ـشـ ــوارع وارتـيـ ــاد
املطـاعم واملـتنـزهــات واجملمعـات
العـائليـة فبـعد أن شـهدت بـغداد
اخــتف ــاء الـنـ ـس ــاء يف شـ ــوارعه ــا
جــراء تـصــاع ــد عمـليــات العـنف
والقتل عادت الـنساء العـراقيات
مـن جديـد فيـا ترى مـا العـوامل
الـتـي س ــاع ــدت عل ــى إب ــراز ه ــذه
ال ـظـ ــاهـ ــرة املـثـيـ ــرة لالهـتـمـ ــام؟
(الدى) جتـولت يف شـوارع بغداد
الـ ــرئـيـ ـس ـ ــة ويف بعــض املـن ـ ــاطق
املعروفة بكثرة املطاعم فيها ويف
املـتـن ــزهـ ــات الكـبـي ــرة ك ــال ــزوراء
ومـدينـة األلعـاب واستطـاعت أن
تلـتقـي مبجـمــوعــة مـن الـن ـســاء
ملعـرفـة تفـاصيل هــذه الظـاهـرة.
بــدايــة ك ــان لنــا ه ــذا اللقــاء مع
ال ـطـ ــالـبـ ــة اجل ـ ــامعـيـ ــة (جـ ــوان
فــري ــد)  20سنــة الـتي ق ــالت :إن
عــطل ــة العـي ــد شجعـت الع ــوائل
جـمـيـعهـ ــا عل ــى اخل ــروج وك ـس ــر
طوق العزلـة عنها وكمـا تعرفون
ف ــإن اجلـمــيع يع ــانـي مـن شح ــة
األماكن التي يتوجهون إليها يف
األيــام العـاديــة بيـنمـا يف الـعيـد
ه ـن ـ ـ ــاك م ـ ـط ـ ـ ــاعــم مـف ـت ـ ـ ــوح ـ ـ ــة
ومـتـن ــزه ــات ت ـسـتقـبل زائـ ــريه ــا
وألنـنـ ــا بـ ــرفقـ ــة أهلـنـ ــا شعـ ــرنـ ــا
ب ــاالطمـئنــان ويف الـنهــايــة إنهــا
فـرصة طيبة للنساء ملشاهدة ما
حولها.
آالء قـادر  17سنـة قـالت :يف أيـام

سـابقـة ال نـستـطيع اخلـروج أمـا
يف العيـد فإنـنا نتـمكن من ذلك
بصحبـة أهلنا واقـاربنا كمـا إننا
سئمـنا بقاءنا يف البيوت والعيد
منحـنا فـرصة رؤيـة النـاس وهم
فرحون.
فـ ــائ ـ ــزة سلـيـم  37سـنـ ــة قـ ــالـت:
نخـ ـ ــرج مع زوجــي م ـ ـس ـ ــاءً إل ـ ــى
مـنــطقـ ــة الك ــرادة لـت ــذوق طعـم
املـأكـوالت التي أعـدتهـا املطـاعم
الـفاخرة ولتبديـد الشعور بامللل
وأنــا فــرحــة لــرؤي ــة الكـثـيــر مـن
النساء فالعيد للناس.
نهــا أحمـد قـالـت :العيـد يـدخل
البهجـة يف قلوب اجلميع ويوفر
لنــا فــرصــة أن نــرى العــالـم من
حـولنـا .شـاهـدنـا النـاس فـرحني
وس ــرتـن ــا األعـ ــداد الكـبـي ــرة مـن
العـوائل يف كل مكـان مـن متنـزه
الـزوراء ،إنها مناظـر رائعة تعيد
الـثق ــة لـن ــا وتع ــزز مـن شع ــورن ــا
بـ ـ ــأمل ال ـ ــسالم أم ـ ــا عــن وج ـ ــود
ال ـن ـ ـس ـ ــاء فـ ـ ــالغ ـ ــال ـب ـي ـ ــة مــنهــن
بــصحـب ــة أزواجهـن أو أه ــالـيهـن
واعـتقـ ــد إن ذلك أعـط ــى ن ــوعـ ـاً
من االطمـئنان لـهن إضافـة إلى
ضـيق ص ــدورهن جــراء بقــائـهن
يف البيوت ملدة طويلة.
أمـل سـ ـ ـ ـ ــالـ ــم أم عـلـ ــي قـ ـ ـ ـ ــالـ ــت:
خرجـنا إلـى املتـنزهـات من أجل
تـ ــرفـيـه أطفـ ــالـنـ ــا وتـ ــسلـيــتهـم
ومـنحـهم فــرصــة اللـعب واملــرح.
اع ــتقـ ـ ــد إن هـ ـ ــذا هـ ـ ــو ال ـ ـس ـبــب
الرئيس لوجودنا.
ب ـت ـ ــول ن ـ ــوري  27س ـن ـ ــة ق ـ ــالــت:
خرجـت مع زوجي واتفقـنا عـلى
أن نك ــون بـني الـن ــاس يف العـي ــد
إنـها محاولة لكسر الرتابة التي
نعيـشها وفعالً كـان يومـاً جميالً
فاجلميع فرحون.
ســواء كــان حـضــور الـن ـســاء مـن
أجـل أطـفـ ـ ـ ـ ـ ــالـهـ ــن أو مـ ــن أجـل
أحـ ــداث تغـيـيـ ــر مـ ــا أو مــن أجل
ت ـ ـ ـ ــذوق م ـ ـ ـ ــأك ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــإن
حضورهـن يف العيد أضفـى جواً
من سالم وطمأنينة.

