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يزورون نتائج امتحاناهتم خوفا من آبائهم
بغداد  /املدى
املـدرسـة اكثـر من مـرة الـى هـذه الظـاهـرة،
ولـكــن املـ ـ ــدرسـ ـ ــة لــم ت ــتخـ ـ ــذ االجـ ـ ــراءات
املنـاسبـة لردع املـزورين كـما انـها لـم تعمل
عل ـ ـ ــى بحــث هـ ـ ــذه املـ ـ ـشــكل ـ ـ ــة مع االبـ ـ ــاء
واالمهات .
الـعنف وعـدم تـفهم مـشـكالت االبنـاء وراء
هـذه الظـاهرة  .هـذا ما قـاله شـاكر اسـتاذ
اللغ ــة العــربـيــة واض ــاف  :ردة فعل االبــاء
تكـون عـنيفــة دائمــا وهم يقـومــون بضـرب
االبناء وبقـسوة ويقطعون عنهم املصروف
دون ان يــبحـثـ ــوا املـ ـشـكلـ ــة مـن جـ ــوانــبهـ ــا
املـتع ــددة ،فق ــد يح ــدث ان تكــون املــدرســة
واالسـتـ ــاذ وراء تـ ــدنـي املـ ـسـتـ ــوى الـعلـمـي
لل ـطـ ــالـب واي ـضـ ــا ال ـظـ ــروف اخلـ ــارجـيـ ــة
احمل ـيـ ـط ـ ــة وع ـن ـ ــد ح ـ ــدوث اي تـ ـ ــراجع يف
املـستــوى العلمـي للطـالب فــان املسـؤوليـة
تقـع عل ـ ــى الـبـيـت وامل ـ ــدرس ـ ــة يف بحــثه ـ ــا
ومع ـ ــاجلــته ـ ــا دون الـلج ـ ــوء الـ ـ ــى العــنف
والضرب.
احـم ــد لـ ــديه ثق ــة يف نف ــسه ويعـتق ــد انه
قـادر علـى تعــديل النـتيجـة طـوعـا النه ال
يقـبـل بهـ ــا ويــتحـ ــدث عـن جتـ ــارب اخـ ــرى
ل ـ ـ ــزمالئـه ويجـ ـ ــزم ق ـ ـ ــائال  :اصـ ـ ــدقـ ـ ــائــي
يخــافــون مـن آب ــائهـم وهـم عــازم ــون علــى
االجـتهــاد والـنجــاح يف الـنهــاي ــة ويتــابع :
بعـض االم ــور ال اسـتـطـيع ش ــرحه ــا البـي
النه ال يـثـمــنهـ ــا او انه ال يــتعـ ــامل مـعه ــا
كونهـا مشكلـة ميكن معـاجلتـها ،إنه يـلجأ
الــى ضــرب اخــواتي وامـي عنــد اقل خـطــأ
وهـو يـعتقــد ان الضــرب وسيلـة صـحيحـة
لل ـت ـ ــرب ـي ـ ــة وان ـ ــا اجت ـنــب امل ـ ـش ـ ــاكـل به ـ ــذه
الطريقة .

اشتــرى احمــد مـن مكـتب اسـتنـســاخ يقع
ام ـ ــام امل ـ ــدرس ـ ــة من ـ ــوذج ( ك ـ ــارت ) نـت ـ ــائج
االمـتح ــان ــات واخ ــذ يــنقل عـن الـنـتـيج ــة
االصلـيــة درجــات امـتحــانــاته يف الـنـصف
االول ثـم اضـ ــاف الـ ــدرجـ ــات الـتـي حــصل
علـيهــا يف امـتحــان نـصف ال ـسـن ــة مغـيــرا
نتيجة ثالثة دروس رسب فيها .
احـم ــد يف الــصف الـث ــانـي املـت ــوسـط وه ــو
ليـس الطـالب الـوحيـد الــذي يفعل ذلك،
ف ــالعــديــد مـن الــطالب ميـلك ــون شهــادات
مــزورة وهـم يلجــؤن الــى التــزويــر عنــدمــا
تهبط درجاتهم الى حد الرسوب .
ص ـ ــاحــب مـحل االس ـت ـن ـ ـسـ ـ ــاخ يق ـ ــول  :يف
الـ ـ ـس ـ ـ ــابق تـ ـ ــوزع الـ ـ ــوزارة منـ ـ ــاذج ن ـت ـ ـ ــائج
االم ــتح ـ ــانـ ـ ــات عل ـ ــى امل ـ ــدارس ،ام ـ ــا االن
فـنمـاذج الـنتـائـج تطـبع علــى نطـاق واسع
يف امل ـ ـط ـ ـ ــابـع االهـل ـي ـ ـ ــة وتـق ـ ـ ــوم امل ـ ـ ــدارس
ب ـش ــرائهــا مـن ال ـس ــوق ،له ــذا ميكـن لهــذه
الـنـم ــاذج ان تـت ــواجـ ــد يف احملالت ،وتـب ــاع
علنا وبشكل طبيعي جدا .
يق ــول احـم ــد  :ابـي يـض ــربـنـي عـن ــدم ــا ال
احـقـق ال ـنـج ـ ـ ــاح يف درس مــن ال ـ ـ ــدروس..
ويثور جـدا ،وقد كـسر ذراعي العـام املاضي
وانـ ــا اخـ ــاف مــنه لـ ــذلـك اجلـ ــأ الـ ــى هـ ــذه
الـ ـطـ ـ ــريق ـ ــة ري ـث ـم ـ ــا امتـكــن م ــن تعـ ـ ــديل
الـنـتـيج ــة .ري ــاض ميـتـنع عـن بـيع من ــاذج
ن ـتـ ـ ــائج االمــتح ـ ــانـ ـ ــات ويق ـ ــول عــن ه ـ ــذه
الظاهرة  :انهـا موجودة بكثـرة وخاصة يف
مـرحلـتي املتـوسطـة والثـانـويـة وتنعـدم يف
املــرحلــة االبتــدائيـة ،وتـوجــد بني الـذكـور
وتنعدم عند االناث
ويـضـيف ريــاض  :لقــد قمـت بتـنبـيه ادارة

ميكانيكيون يتعاملون
بلطف مع زبائنهم
املوصل  /املدى
تــردد عبـد الـرحـمن مـؤخـرا
عل ــى املـنــطق ــة الـصـن ــاعـي ــة
ووج ـ ـ ـ ـ ــد ان ال ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــامـل مـع
الـزبــائن اخـتلف متـامـا وان
املــيك ــانــيكـيـني ص ــاروا اكـث ــر
بشاشة واكـثر اتقانا لعملهم
وي ـتـ ـ ـسـ ـ ـ ــاهل ـ ـ ــون ك ـث ـي ـ ـ ــرا يف
االسعار .
عبـد الــرحمـن ميلـك سيـارة
نـ ــوع بـ ــرازيلـي مـ ــوديل 1983
وهـو دائم التـردد علـى احلي
الــصن ــاعي وكــان يعــانـي من
سـ ــوء اخلـ ــدم ـ ــات املقـ ــدمـ ــة
واالهمال وارتفاع االسعار .
يـق ـ ـ ــول عـ ـب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحـ ـم ــن :
االخـتـالف واضح واجلـمــيع
يــريــد تق ــدمي اكبــر ق ــدر من
الـتـ ــسهــيالت وهــم يعــملـ ــون
بـســرعــة كـبيــرة وال يفــرقــون
بــني ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات الق ـ ــدمي ـ ــة
واحلــديثــة ويــأخــذون االمــر
بجدية بالغة .
عـ ـ ــادت احل ـيـ ـ ــاة الـ ـ ــى احلــي
الـ ـ ـصـ ـن ـ ـ ـ ــاع ــي يف اجل ـ ـ ـ ــان ــب
االي ـس ــر مـن امل ــوصل ب ـشـكل
ط ـب ـيـعــي بـع ـ ـ ــد اشـه ـ ـ ــر مــن
الـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــر والـعـ ـنـف ؛ فـق ـ ـ ــد
شهـ ــدت املـنــطقـ ــة عــملـيـ ــات
ع ــنف م ـت ـ ـ ــواصلـ ـ ــة وكـ ـ ــانــت
تـعقــبهـ ــا اجـ ــراءات صـ ــارمـ ــة
تـتمـثل بــالعــزل والـتفـتيـش
واغالق املنطقـة بشكل كامل
ممــا اثــر سـلبــا عل ــى احليــاة
ه ـن ـ ــاك وت ـ ــوقفــت االع ـم ـ ــال
بشكل كامل .
العــودة احملمــودة هــذه اثــرت
علـى سلوك اصحـاب الورش
مع املـ ــواطـنـني فـ ــاصــبحـ ــوا
اكثــر تعــاونــا ويجـتهــدون يف
اتقـ ـ ــان ع ـمـلهــم ط ــمعـ ـ ــا يف
جـ ـ ــذب الـ ـ ــزبـ ـ ــائ ــن وتقـ ـ ــدمي
تـطمـينـات ان العـمل يجـري
يف اجــواء طبـيعيـة وجـميلـة
وميكـن معهــا تقــدمي افـضل
خدمة .
يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـحـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد داي ـ ـ ـ ـ ـ ــو
(مـيك ــانيـكي)  :نـحن النــدع
احـدا يـزعل عـلينـا االن  ،ثم
ان الظـرف غيـر مـأمـون فمـا
ادرانـا ماالـذي سيحـدث غدا

 ،لقـ ــد جل ـسـن ــا يف بـي ــوتـن ــا
الكـثـ ــر مــن ثالثـ ــة اسـ ــابــيع
وتعـطلـت اعم ــالنــا ..فـخيــر
لنا ان نتساهل ..
فـيـم ـ ــا يق ـ ــول م ـ ــازن ب ـ ــاسل
(ميكانيكـي ايضا ) رغم اننا
م ــازلـن ــا يف ب ــداي ــة حـي ــاتـن ــا
ونـحــن مـح ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــون ال ـ ـ ــى
تـكـ ــويـن اسـ ــرة  ،اال ان هـ ــذا
االمر المينعنـا من التعامل
بـاي سعـر كـان الن الـبطـالـة
قـ ـ ــاتلـ ـ ــة! اصحـ ـ ــاب معـ ـ ــامل
اخلراطـة كانوا مـن اكبر من
حلقهـم الـض ــرر لــضخ ــام ــة
معــاملهـم وكبـر كــادر العـمل
فـيهــا  .وعلــى الــرغـم من ان
احلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة يف املـ ـ ـنـ ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـص ـنـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة عـ ـ ــادت الـ ـ ــى
ط ـب ـيـع ـتـه ـ ـ ــا اال ان ذلـك ال
مي ــنع مــن ن ـ ـش ـ ــوب اع ـم ـ ــال
مـ ـ ـ ـسـلـح ـ ـ ـ ــة ب ــني الـفـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــة
واالخرى ما يـدفع العاملني
هنـاك الـى اغالق محـالتهم
عل ـ ـ ــى الفـ ـ ــور او االخ ـت ـبـ ـ ــاء
ب ـ ـس ـ ــرع ـ ــة ال ـب ـ ــرق يف اق ـ ــرب
مكـان .ابـراهيـم اكثـر تفـاؤال
مـن اجلمـيع فهــو يتــوقع ان
يـسـتمـر الــوضع علـى مـاهـو
علـيه واظهــر فــرحه قــائال :
االن نحـن اكـث ــر اسـتق ــرارا .
لقـ ــد عـ ــانـيـنـ ــا ط ـ ــويال مـن
االعمـال االرهــابيـة والـعنف
وك ـنـ ـ ــا نغـلق ورش ـنـ ـ ــا فج ـ ــأة
ودون سـ ـ ـ ــابـق انـ ـ ـ ــذار وهـ ـ ـ ــذا
االغالق يـ ــؤثـ ــر سلـبـ ــا علـ ــى
اليــوم التــالي حـيث يـسـتمـر
ت ـ ــواج ـ ــد ق ـ ــوات االمـن مم ـ ــا
يـ ـ ــدفع امل ـ ــواطــن ال ـ ــى ع ـ ــدم
اجمليء .
مـظفــر س ــائق سـيــارة لــوري
ق ـ ـ ــال  :اجل ـم ـيـع ي ـتـع ـ ـ ــامـل
بلـ ــطف وس ـمـ ـ ــاحـ ـ ــة وهـ ـ ــذا
ب ـ ـس ـبــب اس ــتق ـ ــرار الـ ـ ــوضع
االمنـي يف املنـطقــة  .نــأمل
ان يـ ـسـتـم ـ ــر ال ـ ــوضـع عل ـ ــى
مـاهـو علـيه وان يعم املـدينـة
ب ـ ــاك ـمـلهـ ـ ــا وتع ـ ــود احل ـي ـ ــاة
جـ ـمـ ـيـلـ ـ ـ ــة ورائـعـ ـ ـ ــة ويـعـ ـ ـ ــود
الـصفــاء وتعم الــرحمــة بني
الناس .

الــــــزواج املبكر يف االهــــــــــوار
ت ــزوج خـي ــون وه ــو يف الع ــاش ــرة وعـن ــدم ــا
وصل عـمـ ــره الـ ــى االربعـني اصــبح لـ ــديه
( )25ولدا وثالث بنات .
حسني تزوج هـو ايضا بعمـر  12عاما ولم
يكـن يع ــرف ان ال ــزواج يحـت ــاج ال ــى عق ــد
يـ ـسـم ـ ــونه (املـلجـه) وان رجل الـ ــديـن هـ ــو
ال ـ ــذي ي ـ ـشـ ـ ــرف عل ــيه واس ــتغ ـ ــرب االم ـ ــر
وت ـســاءل :مــا الــداعـي ال ــى ذلك مــادامـت
الزوجة راضية؟..
للـ ــزواج يف مـن ـ ــاطق االهـ ــوار خ ـصـ ــائــص
وعــادات قــدميــة يعــرفهــا اهــالـي املنـطقــة
فقــط ،وي ـص ــر االه ــالــي عل ــى الـتـم ــسك
بــالكـثيــر مـنهــا كج ــزء من تــراث االجــداد
الذي يتفاخرون به
يف ق ـ ــري ـ ــة االصالح ال ـ ــواقع ـ ــة يف االه ـ ــوار
الـشرقـية الـتقينـا علي خـماس ( 11عـاما)
وحت ــدث لنــا عـن زواجه املـبكــر فق ــال :ابي
وامــي أرادا ت ـ ـ ــزويـجــي ق ـبـل شـه ـ ـ ــر وحــني
عرضا عـلى الفكرة لم اخالفهما يف الراى
فهمـا افهـم مني يف هـذه املسـألة وقـاال لي
ان ال ــزواج مفـي ــد لك وذهـبــا الــى ال ـســوق

وجلبـا اغـراض الــزواج ولم تــستغـرق هـذه
العملية غير عشرة ايام.
واضــاف :انــا الاعــرف شـيـئــا عـن الــزواج .
الرجـال علموني  ..قـالوا لي بـان الغرض
مـن ال ــزواج املــبك ــر ه ــو ان تق ــدم ال ــزوج ــة
خـدمـاتهـا لـزوجهـا وتتـخلص العـائلـة من
املسؤولية.
من قـرية الشطـانية احملاذيـة لهور احلمار
الـتقـيـن ــا (ج ــاسـم جـن ــاح  15ع ــام ــا) وه ــو
مـتزوج مـنذ ثـالثة اشـهر قـال عن جتـربته
مايلي:
الـكثيـر من ابنـاء عـشيـرتنـا يتـزوجـون من
بنـات العـشيـرة نفـسهـا ،ونحـن بطـبيعـتنـا
نـرى ان ستــر البنـات واالوالد يـدفع االبـاء
الــى تــزويـج بنــاتهـم واوالدهم وهـم صغــار
لـيحـملــونهـم امل ـســؤولـيــة مـبكــرا ويــرفعــو
رؤوسهـم عـ ــالـيـ ــا بـ ــاوالدهـم وب ـ ــاالحفـ ــاد
وبــاعـمــالهـم احل ـسـنــة الـتـي سـتـنـت ـشــر يف
كـافــة انحــاء القـرى والــرجل الـذي يـبقـى
بدون زواج يحـتقره النـاس ويسمـى  ( :ابو
غـايب) وهي تـسميـة الغرض مـنها حتـقير

الشخص
ش ــاب اخ ــر ه ــو (عـب ــد االمـي ــر كـص ــاب 14
ع ــام ــا) قـ ــال :اغلـب االب ــاء ت ــزوج ــوا وهـم
اطفـال ويف االغلب اوالدهـم يشبـون معهم
ويــتعلـم ــون الكـثـي ــر مـن فـن ــون ال ــرج ــول ــة
ك ــاحل ــديـث والقـت ــال وامل ــراوغ ــة وي ــرت ــدون
الكـوفية والعقـال ويدخنون ويـشترون لهم
بنـادق ترافقهـم وهذه الصفـات هي صفات
الــرجــولــة وعنــدمــا يـتقــدم الـشــاب الــذي
يحمل هـذه الصفـات حتمـا سيـوافق عليه
(ابو العروس) الن مثل هكذا رجل ستكون
له كلـمــة مـسـمــوعــة وسـيكــون قــادراً علــى
حمــايــة الــزوجــة واطعــامهــا وهــذا كل مــا
حتتاجه املرأة يف مناطق االهوار .
شـ ــابـ ــة اســمهـ ــا (غـنـيـ ــة) قـ ــالـت  :اهـ ــالـي
الفـتيـات عنـدنـا يـرغبـون بتــزويج بنــاتهم
وهن صغيـرات حتـى ان بعـض الفتيـات يف
ليلة الـزفة اليعـرفن ماهـو الزواج ويالقني
مـ ـص ـ ــاعــب ع ـ ــدي ـ ــدة  .ف ـ ــال ـب ـنــت تــتحــمل
مسؤوليـة العمل داخل املنزل وهي صغيرة
وعـنـ ــدمـ ــا تــتقــن اغلـب واجـبـ ــات املـنـ ــزل (
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اخلـبـ ــز ،ال ـطــبخ  ،تـ ــربـيـ ــة احلـيـ ــوانـ ــات )
يقولون عنهـا انها تريد (رجل) وحني ذاك
تكــون العــائلــة علــى اسـتع ــداد لتــزويجهــا
الي شـاب يتـمكن من اطعـامها وحـمايـتها
ويف احيـان كـثيـرة تـنتـقل الفتـاة الـصغيـرة
بعـ ـ ــد زواجه ـ ــا ال ـ ــى ق ـ ــريـ ـ ــة بع ـي ـ ــدة مم ـ ــا
يـضطـرهـا الـى فـراق االهل مبكـرا وحتمل
املـس ــؤولي ــة احلي ــاتيــة دون ع ــون من احــد
لذلك تبدو فتـاة االهوار اكبر من عمرها
احلقيقي وال تعيش طفولتها ابدا .
الشابة (غنية) تزوجت بعمر الـ ( 14عاما)
وزوجهـ ــا يعــمل يف صـيـ ــد االسـمـ ــاك وهـي
تـسـاعـده يف بـيعهـا يف املــدينـة  .تقــول عن
حـي ــاته ــا  :ع ـشـت ب ــداي ــة زواجـي يف ح ــزن
شـديـد النـني كـنت مـتعلقــة بعـائـلتـي ولم
اكـن امتـن ــى ان احتـمل م ـس ــؤولـي ــة ال ــزواج
مبكرا .
احلـاج خيـون منـاتي ( 50عـاما) وضح لـنا
بـعض املـسـائل حـول هـذا املـوضـوع فقـال:
الـ ــزواج املـبـكـ ــر يف مـنـ ــاطق االهـ ــوار مـ ــازل
قائمـا وهو ميثل (الـستر) للـشاب والشـابة

من اخملاطر التي قـد حتيط بهم فالرجل
بال زوجه قـد يغـرر به وكـذلـك الفتـاة ولـو
ارتـكـبـ ــوا أي خ ـطـ ــأ فهـ ــو حـتـمـ ــا سـيـ ــودي
بحياتهم .
واض ـ ــاف :ال ـ ــزواج املـبـك ـ ــر يجـعل الـ ـش ـ ــاب
يـتحـمل املـس ــؤوليــة ويــسعــى لـبنــاء أســرة
صغيـرة هـي كيـانه والـذي سـيكـون ملـزمـا
ب ــاحمل ــاف ـظـ ــة علـيـ ــة ويك ــون ن ــواة ألس ــرة
مـستقـبليـة وبعـد الـزواج يـهتم الـشبـان يف
الـبحث عـن عمل يــؤمن لهـم حيـاة كـرميـة
وي ـن ــتهــي شـ ـ ــوط الع ـ ــزوب ـي ـ ــة و اخل ـم ـ ــول
والعـبث الــذي مي ــر به كل شــاب يف بــدايــة
حيـاته ونـحن نقــول دائمـا بـان الـزواج هـو
مصنع الرجال .
الـزواج املـبكــر يف منــاطق مجـتمع االهـوار
ميـنـح العـ ــائل ــة االم ف ــرص ــة بـن ــاء عـ ــوائل
صغـي ــرة حـ ــولهـ ــا وتكـ ــون عل ــى شـ ــاكلـته ــا
وب ــذلك يـتحــصن الــشبــان والفـتي ــات من
مخـاطر املراهقـة التي قد تعـصف بسمعة
الع ــائل ــة وجتـعله ــا مـنـب ــوذة بـني الع ــوائل
االخرى

مهـــــــــــوم باعــــــــــة كتب التنزيــــــالت
يقــوم عبـد الـواحـد شـبل خــريج
إكادميية الفنـون قسم التشكيل،
صبـاح كل يــوم جمعـة بـتكـديـس
مجـمـ ــوعـ ــة كـبـيـ ــرة مـن الـكـتـب
ويـلقــيه ـ ــا علـ ــى رصــيف قـبـ ــالـ ــة
بنـاية القـشلة لغـرض بيعهـا عى
طـ ـ ــريق ـ ــة ال ـت ـنـ ـ ــزيالت وي ـن ـ ــادي
ب ـ ــوصــت ع ـ ــال (الـك ـت ـ ــاب بـ ـ ــالف
دينـار) تـتنــوع عنـاويـن كتـبه بني
الـه ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
واالق ـتـ ـص ـ ــاديـ ـ ــة والق ـ ــان ـ ــون ـي ـ ــة
والسياسية واالدبية القدمية.
يقـول شبل :هـذه الـكتب (بـائـرة)
ف ــأض ـط ــر ان ابـيـعه ــا ب ـطـ ــريق ــة
الـتنــزيالت ،وزبـائـي إكثـرهـم من
االط ـبـ ـ ــاء وامله ـن ـ ــدســني ال ـ ــذيــن
ي ـ ـبـح ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــون عـ ــن امل ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر يف
دراسـ ــاتهـم الـعلـيـ ــا ،وأضـ ــاف :يف
الـ ـس ـ ــابق نـ ـش ـت ـ ــري الـك ـتــب مــن
الـ ـن ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـ ــذي ــن يـع ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــون
مكتبـاتهم للبيع نتيجـة احلاجة
والـع ـ ـ ــوز االن م ـ ـ ــاع ـ ـ ــاد الـ ـن ـ ـ ــاس
يـبيعــون مكـتبــاتهم الـشخـصيـة،
رمبا الرتفـاع املستـوى املعاشي او
اعتــزازا بــالـكتـب التـي تعـتبــرهــا
العــائلــة الع ــراقيــة ضــرورة البــد
منها يف املنزل.
شــبل يـتـمـنـ ــى ان يح ـصـل علـ ــى
وظــيفـ ــة تـخل ــصه مـن ضـ ــريـبـ ــة
الـشــارع الق ــاسيــة ،وان يـتحــسن
الوضع االمني يف بغداد.
يقـول جاسـم زبون شـويلي معلم

بيــــت
ومخــــس
ـ
عــــــوائل

 1960ان زبائنه اعتادوا على شراء
كتبه (بالتنزيالت) ويتابع جاسم:
هـنــاك كـتـب مهـم ــة لكـنـي ابـيعهــا
بطريقـة التنزيالت (الكتاب بـ250
دينـار) من أجل قـوت اطفـالي الن
الراتب اليسد مصاريف العائلة.
واستــرجع شـويـلي ذكـريــاته وقـال
انـه يف احدى املـرات القي الـقبض
عـليـه من قـبل الــرقــابــة احل ــزبيــة
التـابعـة ملـنطقـة (الـفضل) بـسبب
وجــود كــراســة ت ــدريب ص ــادرة عن
وزارة ال ـ ــدفـ ـ ــاع بع ـن ـ ــوان (كــيف ـي ـ ــة
إس ــتخـ ـ ــدام ال ـب ـنـ ـ ــدق ـيـ ـ ــة االل ـيـ ـ ــة
كالشنكـوف  7.62مـلم) من خالل
عــملــي الـ ـطـ ـ ــويل يف بــيع الـك ـتــب
أسـت ـطـيع الـتـمـيـي ــز بــني الكـت ــاب
املهم بقـيمته الفـكريـة والتجـارية
وبني الكتـاب العادي ،لـذلك اترك
مـج ـ ـ ـ ــاالً يف اجلـه ـ ـ ـ ــة املـق ـ ـ ـ ــابـلـه لـ
(بـسـطـتي) ابـيع كـتب الـتنــزيالت
فيهـا وبـسعـر زهيـد جــداً من اجل
عــدم حجــزهــا مكــان ـاً يف مخ ــزني
الــصغـي ــر ،إم ــا الــشقـيق ــان أسع ــد
وسعـيـ ــد ف ـ ــانهـمـ ــا يـبــيعـ ــان كـتـب
التنـزيالت بطـريقـة ممـاثلـة ،بعـد
ان ي ـشـتــريــا كـمـيــات كـبـي ــرة علــى
ط ــريقــة (املـتــر) وهــذه الـط ــريقــة
مع ــروف ــة يف ش ــارع املـتـنـبـي وتـتـم
ب ــوضع كـت ــاب علــى كـتــاب الــى ان
يـبلغ مـتــراً واحــداً طــوالً عـنــدهــا
يـتـم الـتـ ـسـ ــاوم علـ ــى ال ــسعـ ــر ثـم
يعـرضان الـكتب للـبيع علـى شكل
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(تنزيالت).
علـي خنجـر أبــو رفل بكـالـوريـوس
قــان ــون يبـيع الكـتب املـسـتنـسخــة
يقــول :ن ــوعي ــة كتـبي التـسـمح يف
بيعها تنزيالت النهـا غالية فمثالً
كتـاب قـامـوس املـورد يـصل سعـره
س ــابقـ ـاً ال ــى خـم ـسـني الف ديـن ــار
(االصل) فكـنت ابيعه مـستـنسـخاً

بسـعر  13الف دينـار نكايـة بجشع
ال ـتـج ـ ـ ــار واس ـ ـ ــال ـي ـبـهــم الـق ـ ـ ــذرة،
ومـ ــازلـت ابــيع الـكـتــب الفـكـ ــريـ ــة
والسيـاسيـة الصـادرة من دور نـشر
كـثيــرة وأضــاف :انهــا غــاليــة جــداً
واي كتــاب بحجـم متــوسط يـصل
سعـره الــى  10دوالرات واكثـر ،امـا
املـسـتنـسـخ منه فـيكلف  3دوالرات

مــؤك ــداً :ان االقبــال علــى الـكتــاب
امل ـسـتـن ــسخ كـبـي ــر رمب ــا ل ــرخــص
ثـمــنه او رغـبـ ــة املــثقـف العـ ــراقـي
بادمانه قراءة هذه الكتب وشعوره
بل ـ ــذة اخفـ ــاءهـ ــا حتــت املع ـ ــاطف
ال ـشـت ــوي ــة وأض ــاف :ان الـ ــذائق ــة
العــراقيــة تعــرضت الـى كـثيــر من
القمع والتدمير.

مح ـم ـ ـ ــد فخـ ـ ــري بـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس
انـكلـيــزي بــدا حــاق ــدا علــى بــاعــة
كـتـب (الـتـن ــزيالت) واصف ـاً ايــاهـم
ب ــانهـم اليع ــرف ــون قـيـم ــة الكـت ــاب
الفكــريــة والـتجــاريــة ويقــول ابـيع
الـك ـتــب احل ـ ـ ــدي ـث ـ ـ ــة ج ـ ـ ــداً ال ـتــي
ي ـسـت ــورده ــا الـتج ــار مـن مـن ــاشـئ
تعـليـميــة ع ــاليــة ت ــواكب الـتعلـيم
احلــديـث خـصــوص ـاً كـتـب اللغــات
واخ ـت ـبـ ـ ــارات الــكفـ ـ ــاءة وال ـت ـ ـ ــوفل
وق ــواميـس (الــوبــستــر) بــانــواعهــا
واملـزودة بـ الــسي دي والـتي تــواكب
العـوملة واالنـترنت واحلـاسبات وان
زبائني من الطبقات الغنية.
ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــواحـ ـ ــد ش ــبل اس ـت ـ ـ ــرجع
ذكـ ــريـ ــات الـ ــى مـ ــا قــبل عـ ــام 2003
وق ــال  :ك ــانـت عالقـتـي جـي ــدة مع
اسـ ــاتـ ــذة الـكلـيـ ــات ،وكـنـت ازودهـم
بكتب املراجـع الدينية والـسياسية
ال ـتــي ت ـث ـيـ ـ ــر الـ ـ ــرع ــب يف نفـ ـ ــوس
الــزبــائـن لكـن زبــائـنـي يـثقــون بـي
كثيراً.
وي ـبـ ـ ــدو ان ش ــبل مـل مه ـنـ ـ ــة ب ــيع
الـتنـزيالت يف شـارع املـتنـبي وقـال:
ان االغـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــاء اشـ ـت ـ ـ ـ ــروا جـ ـمـ ـيـع
احملالت يف شــارع املتـنبـي ولم يـبق
لـنــا غـيــر الــرصـيف نع ــرض علـيه
كتبنا التي نبيعها بشكلها احلالي
وأض ــاف :ان طـ ــريق ــة الـتـنـ ــزيالت
غير حضارية باملرة.

بغداد /عامر حمزة
الـتجــأت ع ــوائل كـثـيــرة الــى
اتـب ـ ــاع ط ـ ــريق ـ ــة اخ ـ ــرى مـن
ط ـ ـ ــرق الـعـ ـيـ ـ ــش غ ـ ـ ــايـ ـتـه ـ ـ ــا
احلفـاظ علـى ارواح افـرادهـا
م ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث الـ ـقـ ـ ـ ـ ـت ــل
واالغـتـي ــاالت املـتف ــاقـم ــة يف
مناطق سكناها.
وم ـ ــن اجـل اجن ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
التـجربـة اجلديـدة كان عـلى
هـ ـ ـ ــذه الـعـ ـ ـ ــوائـل ان تـ ـتـ ـ ـ ــرك
منازلهـا التي كلـفتها معـاناة
ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة ع ـمـ ـ ــراً م ــتخ ـم ـ ـ ـاً
بـاملصاعب وتـعيش معاً حتت
سـقف ب ـيــت واحـ ـ ــد وهـكـ ـ ــذا

عــادت ه ــذه الع ــوائل الــى لـم
شــمله ــا مـن ج ــدي ــد بع ــد ان
فـ ـ ــرق ــتهـ ـ ــا ظـ ـ ــروف احل ـيـ ـ ــاة
اليـوميــة فنجـد اليـوم بيـوتـاً
تـ ـسـكــنهـ ــا اكـثـ ــر مـن عـ ــائلـ ــة
واحـ ــدة ولـ ــرمبـ ــا جتـ ــاوزت يف
حــاالت معـينــة اكثــر من ()5
عـ ـ ــوائـل فعـ ـ ــاد اجل ـم ــيع مــن
وال ـ ـ ــديــن واخ ـ ـ ــوان واخ ـ ـ ــوات
لـلعـيــش ث ــانـيـ ــة ولكـن حتـت
ضغـط ظ ــرف يخــتلف عـم ــا
كان يف السابق.
احلـاج ضـاح قــال :اضطـررنـا
الـ ـ ـ ــى ذلــك والـف ـكـ ـ ـ ــرة هـ ـ ـ ــذه

فــرضـت علـينــا فــرض ـاً جــراء
اشـتـ ــداد مـ ــوجـ ــات القــتل يف
مـن ــاطـق سكـن ــان ــا ال ـس ــابق ــة
األمـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دفع ـنــي الـ ـ ــى
جتميع اوالدي وبناتـي ثانية
واخ ـت ـي ـ ـ ــار سـك ـنـ ـ ـ ـاً آخ ـ ـ ــر يف
مـنــطقـ ــة اكـثـ ــر هـ ــدوءاً والن
ايجـ ـ ــاد اي ب ـيــت يف الـ ـ ــوقــت
احلاضر مكلف قررنا معاً ان
ن ـت ـ ــاك ــتف ونـك ـ ــون ق ـ ــري ـبــني
لبعضنا البعض.
نـزار أبـو داليـا قـال -:اتـصلت
ب ــأخـي ون ــاق ـشـن ــا امل ــوض ــوع
فـق ـ ـ ــررن ـ ـ ــا ت ـ ـ ــرك بـ ـي ـ ـ ــوتـ ـن ـ ـ ــا

فـمـنــطقـتـن ــا شه ــدت اعـم ــال
قـتـل وتهجـيــر كـبـيــرة وقـمـنــا
ب ـ ــأسـتــئج ـ ــار اح ـ ــد الـبـي ـ ــوت
وطلـبنــا من احــدى اخــواتنــا
الـســاكنــة يف الــسيــديــة تــرك
منـزلهـا حفـاظـاً علـى زوجهـا
وه ـ ـ ـ ــا نـح ــن نـعـ ـي ـ ـ ــش مـعـ ـ ـ ـ ـاً
مـطـمئـنني ونــشتــرك يف دفع
مبالغ االيجار.
اسمــاعـيل ب ــرهم  /اب ــو عبــد
اهلل قـال -:تـركنـا انـا واخـوتي
ال ــثالث ـ ـ ــة ب ـي ـ ـ ــوت ـن ـ ـ ــا يف حــي
املــيك ــانــيك  /ال ــدورة وقـمـن ــا
ب ــاسـتـئج ــار بـيـت يف الك ــرادة

بق ـي ـم ـ ـ ــة ( )750الف دي ـنـ ـ ــار
لـل ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــد ،كـ ـنـ ـ ـ ــا
مـرعوبني فالكثـير من شباب
احلــي ق ــتلـ ـ ــوا دون معـ ـ ــرفـ ـ ــة
االس ـبـ ـ ــاب ن ـنـ ـ ـشـ ـ ــد الـ ـ ــسالم
والطمـأنينـة واجتمـاعنـا من
اجل توزيع االعباء بيننا.
شـوقي جنيب  /بغـداد قال-:
اردنــا انــا واخــوتـي ان نـنجــو
مـ ــن ع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات الـق ـ ـتـل يف
م ـنـ ــطق ـت ـن ـ ـ ــا وعل ـ ـ ــى الفـ ـ ــور
انتـقلنـا الــى منـطقـة اخـرى
اك ـثـ ـ ــر آمـ ـ ــان ـ ـ ـاً وم ــن اجل ان
يطمئن بعضنا على البعض

االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ويف ذات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ــت
نـ ـسـت ـطــيع ان نـ ــدفـع ايجـ ــار
الـبـيـت ومـتــطلـب ــات احلـي ــاة
اليومية.
وهكــذا ن ــرى ان العــديــد مـن
العــوائل يف العــاصمـة بغـداد
اخـت ــارت ان تلـم شــمله ــا مـن
جديـد ال لسـبب اال من اجل
ان تبـتعد من مخـاطر القتل
الـ ــذي اسـتـ ـشـ ــرى يف األونـ ــة
االخيـرة ولـتكـون قـادرة علـى
احلف ـ ــاظ علـ ــى دميـ ــومــتهـ ــا
واسـتمرارهـا يف ظل االوضاع
االقتصادية احلالية.

