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اعـمــــالك تـــزدهـــر نـتـيجـــة حـــرصـك علـــى بـــذل كـل جهـــد
لـدفعهـا الـى االمــام، وضعك املـالـي جيـد ممـا ميكـنك من
حتقـيق رغـبـــاتك. عـــاطفـيــاً، حـــاول ان تكــون اكـثـــر وداً مع
ـــــــــــــب.                                                 ـــــــــــــي ـاحلـــــــــــــب ـ ـ

ال تـسمح لعـواطـفك أن تنــال منك . طـبيـعتك احلـسّـاسـة
ســـوف جتعـلك تــبكـي إذا لـم تـــر مـن حتـبّ ملـــدّة طـــويلـــة . 

 إن قــدرتك يف الـتعــرف علــى األشخــاص احمليــطني بـك. يكــون
جيداً علـى صعيد العالقـات اخلاصة. بـعض الظروف اآلتـية قد
تـسـاعـدك الجـتيـاز مـرحلــة مهمــة والعبـور نحــو حيـاة افـضل.  

ـ ـ

ستجد نفسك هذه الفترة منجذبا اكثر فاكثر نحو الوحدة لكن
ال تـــدع االفكــار الــســـود، متأل رأسـك النهــا سـتعـيق حــركــتك او
سعـادتـك. انتـظـر بـصبـر االيــام املقـبلـة فـهي افـضل ولـن تتـأخـر
كـــــــثـــــــيــــــــــــــــــــرا يف احلــلــــــــــــــــــــول.                                        

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

النجاح حليفك هـذه الفترة وان كان الـبعض ينوي ايقاف
مـسيـرتك. عـاطفيـا، اذا كنت مـرتبطـا فتـرة البعـد بيـنكمـا
طـــالت وآن الـــوقت لـتجــديــد العالقــةوتــأجـيج نـــار احلب. 

سـتكــون هـــذه الفـتـــرة شعـبـيــا جــدا وسـتقـيـم العــديــد مـن
العالقــات النـاجحـة، امـا علـى مـستــوى احلب فـان سـرعـة

ردات فعلك ستكون سببا للعديد من املشاكل. 

هــذا الـشهــر سـيكــون إيجــابيــاً جــداً حـيث أحــداث مـهمــة
ستكــون مفيــدة يف حيـاتك الـشخـصيـة ، احلـظ سيـظهـر
لـك وقـــــــد حتــــظـــــــى مبـكـــــــاســـب مـــــــاديـــــــة مـفـــــــاجـــئـــــــة. 

مهنـيا، عـنادك يفـاقم االمـور فحاول مـناقـشة افـكارك مع
الـزمالء الن الدكـتاتـورية هـدامة ايهـا املتصلـب. عاطفـيا،
عـالقتـك مميـــزة فال تفقــدهــا بـتهــورك وقلـــة اكتــراثك او
ــــــــــــــنـــــفـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــك الـــــقـــــــــــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.            ـب ـ ـ ـ ـ

 مـبلغ من املـال يصل الـيك عن طـريق ميـراث او جـائـزة.
عاطفيـاً، انظر الـى املستقـبل بعني االمل والتفـاؤل جتاه
احلــبــيــب خــــــاصـــــــة بعـــــــد ان أوضح نــــــوايــــــاه جتــــــاهـك. 

األيــام القــادمــة حتـمل لـك مفــاجـئــات قــد تغـيــر أفكــارك علــى
الصعيد العاطـفي ، و لكن يجب عليك التروي باتخاذ القرارات
، أحــد األصــدقــاء بحــاجــة الــى مــســاعــدتـك فال تخــذله حـيـث
ســتـعــــــود مــــســــــاعــــــدتـك لـه عـلــيـك بـحــــــدث مـفــيــــــد جــــــدا . 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 قـم بخطوة إيجابية اآلن حتصـد ثماراً وفيرة غدا و بعده.
استـمع إلــى صــوت الـضـميــر وابـتعــد عـن ألفكــار الـســود. 

وضعك االجتماعي متأرجح قليال ولكنك مضطر للقيام
مبــا ال تـــرغب. املــوضــوع الــذي يــشغلـك سيـنتـهي قـــريبــا.
عــــاطفـيـــا، ال تـخف مـــا تـــشعــــر به الن عـــواطـفك نـبــيلـــة
ــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.             ـــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــتـــــحـــــق االهــــــــــــــت ـوت ـ ـ ـ ـ
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لـم يشـأ العـراقيـون أبـداً ان يفـارقهم األمل
يف مــستـقبل أفـضل رغم مـا جــرى ويجـري
وســـيجــــــري كــمــــــا ان طــمـــــــوحهــم يف نـــيل
أهـدافهـم التي خـططـوا لهـا لم يـزل قائـماً
ولم يـتنازلوا عـنه فاألمل والطمـوح ينيران
قلــوبهم وعقـولهم األمـر الـذي يـفسـر عـدم
الـتفاتهم ملـا يحاول اآلخـرون عمله يف قتل

روح احلياة والتطلع. 
فـريـد قــاسم/ طــالب مـاجـسـتيــر يف اللغـة
قـال: احـرص علــى االستمـرار يف احلصـول
علـى املصـادر التي تعيـنني يف دراستـي فقد
سـافـرت الــى األردن لإلطالع علـى املـصـادر
احلــديثــة البــارزة الـتي تـضمـن لي إنـضــاج
األفـكــــار والــبحــــوث الـتـي ســــأتـنـــــاولهــــا يف

اطروحتي ان شاء اهلل. 
امــا رحــاب طعـمــة/ ربــة بـيـت فقــالـت: انـي
اعــشق الــزهـــور ودائمــا مــا اعـمل لـســاعــات

قـــال صـــاحـبـي )كـــان اول تعـيـني لـي كــمعلـم
منـذ اكثـر من ثالثـني عامـاً يف مدرسـة تقبع
يف اعمــاق ريف احــد )االلــويـــة( اجلنـــوبيــة،
وكـنت يـومهـا ال اتعـدى العـشـرين عـامـاً ولم
اغــادر بغــداد يــومــاً، بعــد ايـــام اهتـــديت الــى
مكــان املــدرســـة ووصلـت الـيهــا عـنـــد نهــايــة
الـدوام، فــاستـقبلـني املـعلمـون بـالـدشـاديـش
مرحبني ورتبوا حاجاتي معهم يف )صريفة(
جيــدة ملحقـة بـاملـدرسـة. كـان عـددهـم ستـة
عــــدا املــــديــــر الــــذي كــــان مـن اهـل القــــريــــة
اجملاورة للمدرسـة، اثنان من العـمارة واثنان
مـن الـكــــرد املــبعــــديـن الــــى اجلـنــــوب وانــــا و
)سعـــــدي( مـــن بغــــــداد، وكلــنـــــا شــبـــــاب بــني
العـشــريـن والـثالثـني ال تعــوزنــا الـنكـتــة وال
العــمل اجلــــاد وال صـنـع املقــــالـب لــبعــضـنــــا
البعـض بعد انتهـاء العمل املدرسـي اليومي،
لكـن املــديــر كــان يـثـقل علـيـنـــا مبالحـظـــاته
وشـــدته املـصـطـنعـــة ويحـــاول خلق املــشـــاكل
بـيننـا وتقريـب هذا وابعـاد ذاك، دون جدوى،
فقــد كنــا نعـتبــر تلك االيــام والـشهــور وقتــاً
لـلعــمل واملــــرح معــــاً، وكــــان سعــــدي اكـثــــرنــــا
شيـطنـةً وهــذراً واداءً تعـليـميـاً، ويف يــوم من
األيــام اتفق مـعنــا علــى امــر فــاحت به مــديــر
املـــدرســـة يف الـيـــوم الـتـــالــي خالل الفـــرصـــة
الـكــبـــــرى بــني الـــــدروس، وكـــــانـــت العـــــادة ان
نحـتــسـي الــشـــاي يف تلـك الفــرصــة، واثـنــاء
ذلك اقـتــــرح سعــــدي علـــى املـعلــم العـمـــاري
سلمـان  –وكــان اكبـرنــا سنـاً وخـدمـة " –يـا
اسـتـــاذ سلـمـــان ملـــاذا تـضــيّع الفـــرصـــة الـتـي
اتـيحـت لك وتــذهـب الــى مــديــريـــة املعــارف
ملقـابلة املـدير؟" قـال سلمـان مجاريـاً سعدي
يف اللعب: "الزلت متردداً فـوظيفة مثل هذه
تلـزمـني بــالبقـاء يف مـركـز اللــواء سنـتني يف
األقل، وانــا اريــد العــودة الــى مــديـنتـي عنــد
نهـاية الـسنة الـدراسية فـقد امضـيت خمس
سنـــوات هنــا ويحـق لي اإلنـتقــال بعــد هــذا"
قــال سعــدي ونحن نـسـتمع جـميعـاً واملـديـر
اكـثـــرنـــا انـتـبـــاهــــاً: "ولكـن يــــا سلـمـــان هـــذه
الــوظـيفــة تــوفــر لك بـيتــاً حكـــوميـــاً جمـيالً
بـايجار رمـزي وتستـطيع جلب عـائلتـك الى
مـركــز اللـواء اضـافــة للـمخـصـصـات املـاديـة
الـتـي ســتحــصـل علــيهـــا وانــت تعــــرف ذلك"
وهنـا سكـت سلمـان عن اجلــواب، فيمــا نطق
املـديـر متـسـائالً: "ومـا هي هـذه الــوظيفـة؟"
قــال سـلمــان: "انهــا وظـيفــة مـسـتحــدثــة يف
املـعارف  –يـسمـونهـا اليـوم مديـرية الـتربـية
العـامـة  –واسـمهـا مـديــر اإلرتبـاكـات حـيث
يقـــوم مـــديـــرهــــا بحل مــشـكالت املـــدارس يف
نــصــــاب املـعلـمـني واالشـــــراف علــــى تــــدقــيق

بني قوسني 
)...(

وزير االرتباكات
زياد مسعود

استراحة املدى

بغداد/عامر السعدي

جـــــــــداول احلـــــصـــــص االســـبـــــــــوعـــيـــــــــة حلـل
االرتـبــاكــات الـتـي تقع فـيهـــا.. انهــا وظـيفــة

عادية ولكنها مفيدة ومازلت افكر".
دق املــديــر جــرس الــدرس ودخـلنــا صفـــوفنــا
ومـضــى الـنهـــار ونحـن نــدرس حـتــى انـتهــى
الــدوام وغــادرنــا املــدرســة.. املــديــر الـــى اهله
ونحن الـى )صـريفـتنــا( حيـث قضـينــا وقتـاً
طـويالً يف منـاقشـة مـدى جنـاح خـطتنـا دون
ان نـصل الــى حل ســوى املــزيــد مـن الـنكــات
بــــالعــــربـي وبــــالـكــــردي حـتــــى ادرك شهــــرزاد
الـصبـاح  –بعـد نـوم  –وذهـبنـا الـى املـدرسـة
مــبكـــريـن لـنجــــد الفـــراش )عـــاكــــول( يقـــود
عـملية اجلـرس ودقه واملديـر غائـب يف مهمة
كمــا ابلـغنــا الــسيــد عــاكـــول، هنـــا ادركنــا ان
الطعم قـد اصطاد السمكـة وان حذر بعضنا

البعض من النتائج.
كانـت قريتـنا تبعـد عن مركـز اللواء عـشرين
كـيلومـتراً، وقـد مضـى من النـهار اغلـبه، وما
ان دق )عـــــاكـــــول( جـــــرس الـــــدرس االخــيـــــر،
وخــرج الـطالب الــى بـيـــوتهـم حـتــى وجــدنــا
املـديـر واقفــاً ببـاب املـدرسـة عـابـســاً متـجهم
الـوجه وهـو يـدعـونـا الــى االجتمـاع.. دخلنـا
غـرفتـه متلهـفني واذا به يقـول شـاكيـاً: "ملـاذا
فعلتم بـي هذا.. ملـاذا وضعتمـوني يف مـوقف
ال احسـد عليه امـام مـديـر التـربيـة الـذي.."
وسكت متـأملاً فتـرة ثم قال: "ان سعـادة مدير
الـتـــربـيـــة يـــدعـــوك انـت يـــا سعـــدي وانـت يـــا
سـلمــان للحـضــور الــى مـكتـبه غـــداً" ثم قــام
مـن مكــانه مغـادراً وتــركنـا حـائــرين.. مـا مت
بعد ذلك بـاختصار ان سعـدي وسلمان ذهبا
الى مـدير الـتربـية الـذي وبخهمـا اول االمر
علـى كـذبهمـا ثم انـطلق يف ضحكـات مـرحـة
مـعهمــا عنـدمـا اسـتمع الـى كـيفيــة صيـاغـة
تلـك الكــذبــة وانــطالئهـــا علـــى ذلك املــديــر
املنفـوخ الـذي كـان يــزعج املعلـمني املـســاكني
بــاوامــره ونــواهـيه ويف نهــايـــة املقـــابلـــة وجه
كتــابــاً شــديــد الـلهجــة الــى مــديــر املــدرســة
يطلب مـنه مراعاة املعلـمني وتفهم ظروفهم
وهـكــــذا انــتهــت تلـك احلـكــــايــــة القــــدميــــة(،
وصــمــت املـعلـــم القــــــدمي بعـــــد روايــتـه تلـك
احلكــايــة ثـم قــال ضـــاحكـــاً: "هل تعـتقــدون
اليـوم ان وزارتنا اجلديـدة املوعود بهـا شعبنا
لضمـان سعادته وامنه بحـاجة حقيقـية الى
تعيني وزيـر لإلرتبـاكـات فيهـا حلل املـشكالت
القـادمة" وضج اجمللـس بالضـحك وانصرف
كل منا بعد حني الى بيته وانا افكر ان انقل
هذا احلـديث الى القراء الكـرام داعياً اياهم
الــى التـفكيــر مليـاً يف ايجــاد منـصب.. وزيـر

اإلرتباكات.

ـــة شكـــر( الــسـيـــدة )جنل
التـي تعمل رئـيسـة قـسم
يف إحــدى دوائــر الــدولــة

والـتـي كـــان هـــذا الـلقـــاء
معهـا بنـاءً علــى طلبهـا اذ
قـالـت: رغم إنـني تخــرجت
مـن الكـليــة وعمـلت طــويالً

ـــي وســـــــــافـــــــــرت خـالل عـــمـل
وحدي مع زمالئي وزميالتي
يف الـعـــمـل إال إنـــنـــي أشـعــــــــر

دائما بـأنني بحاجـة الى رجل
يتـحمل املـســؤوليــة.. لم أعـد أطـيق كل
ـــا ـــى عـــاتقـي.. فـــأن ـــاء املـلقـــاة عل األعـب
أحتـمل اجلـــزء األكـبـــر مـن املــســـؤولـيـــة
مـاديــاً ومعنـويـاً وتـربـويـاً.. فــراتبـي كله
بـاإلضـافـة إلـى كل مــا احصل علـيه من
مكــافـــآت انفـقه علــى  اســرتـي وغــالـبــا

ماأنسى نفسي فال يتبقى لي شيء
* ما عمل زوجك؟ 

ـــــــألدوات ـــــــه ميـــــــلـــــــــــــك مـــــــحـــــــال ل - إن
اإلحـتيـــاطيــة.. وعـمله كــاملــد واجلــزر..
أحيانا يحصل علـى أضعاف ما أحصل
علـيه ..وأحيـانـا يـأخـذ مـني حتــى ثمن

سكائره..
* وهل يضايقك هذا؟

-اليضـايقـني مـسـاعــدة زوجي وأســرتي
وإمنــــــا يـــضــــــايـقــنــي عــــــدم احــتــــــرامـه
جلهـــودي.. فهـــو يـتــصـــرف وكـــأن هـــذا
واجــبــي ولــم أســـمع مــنـه كلــمــــة شـكــــر
واحــــدة.. ويــنـــســب كل شــيء إلــيه رغــم
إنـنـي افـــوقه يف كـثـيـــر مـن األحـيـــان يف
اإلنفاق.. فمثالً: عنـدما اشترينـا بيتنا
ــــى بـيـع كل مــــالــــدي مـن اضــطــــررت إل
املــصـــوغـــات الـــذهـبـيـــة وبعــض األثـــاث
الـثمني وكـل ما إدخـرته يف املصـرف من
نقـــود إضـــافـــة إلـــى اسـتـــدانـتـي مــبلغـــاً
ضخـمـــاً مـن املــصـــرف بــضـمـــان راتـبـي
ومـازلت اسـدد األقسـاط، ومع ذلـك قام

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

طــويلـــة يف تنـظـيفهــا واحلفــاظ علـيهــا يف
اماكنها املالئمة وأحس دوماً بأنها صديقة
روحي وان وجــودهــا يـضـيء حيـــاتي. فـيمــا
حتـدث سراب ثـامر عن عـشقه الكبيـر لكرة
القــــــدم والــتــــــزامه الــــشــــــديــــــد يف القــيــــــام
بـالتمارين الريـاضية وحرصه علـى متابعة
املـبـــاريـــات احمللـيـــة واخلـــارجـيـــة واقـتـنـــائه
املالبـس الـريـاضيـة املنـاسبـة. وقـالت تـانيـا
جـمــيل / طــــالـبــــة اعــــداديـــــة انهــــا تــــدرس
الكـومـبيـوتــر عبـر دورة تـدريـبيـة تـريــد من
خـاللها ان تتعـرف على هـذا العالم الـكبير
وان تـصل الـى درجـة عــاليــة يف استخـدامه
كــــــونـه جهـــــــاز العـــصــــــر. وبــــــذلـك يــــــؤكــــــد
العـــراقيــون انـهم مــاضــون يف طــريق صـنع
احليــاة وبنـاء اإلجنــازات علـى الـثمــار رغم
أعـمـــال العــنف والقـتل الـتـي تـتــسع يـــومـــاً

بعد آخر.

تـــربـيـتـنـــا.. حـيـث يـــزرع اهـــالـيـنـــا فـيـنـــا
احلـاجة الـى رجل فتـجد املـرأة صعـوبة
كبيـرة يف األستقالل وتشعر دائما بإنها

ستضيع بدون الرجل..
* وهـل تظـنني ان هـذا الــوضع طبـيعي
؟ أي هل تعـيشـون كـأي عـائلـة طبـيعيـة
ـــة يخــتلف عـن أم ان وضعـك يف العـــائل

وضع غيرك من النساء؟
ــــضـحــك( تـقــــصــــــــديـــن أنـــي رجـل - )ت
العـائلـة.. صـدقـينـي الأحب ذلـك ولكن
ــــى  –مـع األسف  –هــــو مــن دفعــنــي ال
هـذا الشعـور.. كمـا تعلـمني ديننـا يقول
الـــرجـــال قـــوامـــون علـــى الـنــســـاء مبـــا
انفقوا.. وهذا الـوضع الغالب يف األسر
العـراقية والـشرقيـة عمومـا بينمـا أجد
نفـــسـي دائـمـــا مـــســـؤولـــة عـن الـكـثـيـــر
ابـتـــداءً مـن تـــدريــس األوالد ومـتـــابعـــة
ـــتـهــــــــــاءً بـ شــــــــــؤونـهـــم يف املــــــــــدارس وان
)مـشاويـر( األطباء والـسوق والـواجبات
اإلجتـماعـية.. لقـد علمـني الكثـير دون
ان يعلـم .. اصبـحت صـلبــة قــادرة علــى
مــواجهــة كل املـشــاكل.. بـــاختـصــار قــد
يـــتحـــــول املــثـل املعـــــروف  يف حـــــالــتــي
فيـصـبح )وراء كل إمــرأة عـظـيمــة رجل

فاشل(.
رمبـا كـانت هـذه احلـاالت غـريبـة ونـادرة
ــــة للــبعــض فـهل هـي كـــذلـك ـــالـنـــسـب ب
ـــــســـيـــــــدة ) شـــيـــمـــــــاء عـلـــي( فـعـال؟.. ال
النــاشطـة يف حقـوق املـرأة والـتي تـعمل
محــاميـة أجـابـت علـى ســؤالنـا قــائلـة:
الــشـــرع والقــانـــون يقــر اسـتقالل املــرأة
املــادي وكـــذلك يقــر مـســـؤوليــة الــرجل
عن اعــالــة زوجـته وعــائلـته بل ويلــزمه
بـتلـبـيــة حــاجـــاتهــا اخلــاصـــة.. ويلـتــزم
الكـثـيـــر مـن الـــرجـــال بهـــذا خـصـــوصـــا
عندما تكون املرأة ربة بيت.. أما عندما
ـــة.. فـيــظــن بعــض تـكـــون املـــرأة عــــامل
ــــرجــــال إ ن عــمـلهـــــا يحــتـــم علـــيهــــا ال
املشـاركـة يف ميـزانيـة الـبيت  –والضيـر
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بــيــتهـــــا وزوجهـــــا العـــــاطل عــن العــمل
تقـريبـا.. و لم تكن إحـداهن أفـضل من
األخـــرى.. حـيـث طغـــى احلـــزن علـــى
املـالمـح الــتــي غــــــابــت رقــتـهــــــا خـلـف
سنـوات من الـتعب واالرهـاق واجلـري
خـلـف لـقـــمـــــــة الـعـــيـــــش الـــتـــي مـــن
املفـتـــرض أن تكـــون مـن مــســـؤولـيـــة
أزواجهـن.. فـمــا الــذي يجـبــر املــرأة
ــــول وضـع كهــــذا؟ ســــؤال ــــى قــب عل
ــــــــى مــكـــتـــب )أم وضـع نـفــــــسـه عـل
اســامــة( الـتـي متلـك معـمل خـيــاطــة
أنـــشــــأته بـجهـــدهـــا اخلـــاص وأمــضـت
سنــوات شبــابهــا كلهـا مـن أجل تكــوينه
لتجـد إن الزوج يطـالبها مبشـاركتها يف
ــــــراجعــت أعــمــــــاله عــمـلهــــــا بعـــــد إن ت

..حتدثت أم اسامة مبرارة قائلة:
- كل شـيء يف مجـتـمعـنـــا يجـبـــر املـــرأة
ـــــى الـــسـكــــــوت.. مجـــــرد امــتـالكهـــــا عل
ملشـروعها اخلـاص يجعل الرجل يـشعر
بـنـــوع مـن احلـــســـاسـيـــة واخلـجل مـن
الـتــصـــريح بـــاألمـــر.. ومـــوافقـتـه علـــى
خـروجـي للعـمل تتـطلب ثـمنــا طبعـا..
لـــذا انفـق بغـيـــر حــســـاب علـــى الـبـيـت
واألوالد كي أضـمن اسـتمــراري بـعمـلي

دون معارضة منه..
* ومــــــــالــــــــذي جتـــنـــيـــنـه اذن اذا كـــنـــت
تـنفقـني كل مـاحتـصلـني علـيه؟ مـادوره

هو اذن؟
ـــدايـــة ـــالـي.. يف ب - أوال أجـنـي راحـــة ب
ـــــزواج كــنـــت املــك محـال صغــيـــــرا.. ال
وكـنت كـلمــا طلـبت مـنه املــال ملـصــروف
البـيت او األوالد ثــار وعــربـــد ..فكفـفت
عـن مــطـــالـبـته بــشـيء وصـمـمـت علـــى
تـطــويــر عمـلي كـي اتخلـص متــامــا من
سلــطــته.. وطــبعـــا حـــول حـيـــاتـي الـــى
جحـيم وهـو يـشـاهـد جنـاحي يف عـملي
بـيـنـمــا يـتــراجع عـمله.. وثــانـيــا.. قلـت
سابقا إن التقاليد واألوالد وغيرها من
األمــور يف مجـتمـعنــا جتبــر املــرأة علــى
ـــــــى عـالتـه.. انـهـــــــا ـــــــرجـل عـل ـــــــول ال قـــب
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بــتــــسـجــيـل الــبــيــت
بـاسـمه ورفـض ان يـسجـل لي نـصفه أو
ثلــثه بـحجـــة إنـنـــا شخــصٌ واحـــد وإن
ـــا يف نهـــايـــة مـــامنلـكه ســيكـــون ألوالدن
األمـر.. وكلمـا حـدث خالف بـيننـا قـال:
)هـــذا بـيـتـي.. الـبـــاب يــــوسع جــمل(..
صدقي أو ال تصـدقي.. زوجي سرقني..
وال أستـطيع محـاسبته أو مـقاضـاته ال
ـــا.. فـكــيف سـيـكـــون ـــون شـــرعـــا والقـــان
ـــــا مـــصــيـــــري إذا مـــــا طـــــردنــي فـعال أن

وأوالدي؟
* هل تــظـنـني إنـك اخــطـــأت؟ ومـــادور
الــثقــــة الـتــي يفـتــــرض بهــــا ان تـكــــون

أساسا للعالقة الزوجية؟
- اليجـب أن نـثق متــامــا بـــالغـــد.. نعـم
أخــطـــأت.. لـيــس ألن زوجـي يـنـــوي بـي
شــــــــــرا.. ال أظـــن ذلــك.. لــكـــن يــكـفـــي
األحسـاس بالذل والقـلق الذي أشعربه
وأنا اقتـرب من سن التقـاعد ولـيس لي
أي ضمـان يف هـذه الــدنيــا.. أحمـد اهلل
ان الــرواتب حتـسـنت قـليال سـيكــون لي
ما يـعيلني يف حال وجـدت نفسي بدون
بيت أو عـائلـة.. لم تكـن قضيـة السـيدة
جنلـة هي الـوحيـدة.. التقينـا بغيـرها..
مـنهـن مـن قـــدمـت مـيـــراثهـــا لـــزوجهـــا
ليـشتـري لهـا بـيتـا فـوجـدت نفـسهـا يف
دار املــسـنـني بعـــد إن اصـيـبـت بـــالــشـلل
وأخـرى متلك صالـونا للحالقـة وتعمل
ـــــى لــيـال ونهـــــارا مـــن اجل أن تـــنفـق عل
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مسؤولية احلياة بني املرأة والرجل

بغداد/بشرى الهاللي

احلياة قائمة دائماً على
مبدأ التعاون بني الرجل

واملرأة، واذا ماحصل
اختالل يف هذا التعاون،

فان احلياة الزوجية هي
االخرى تتأثر سلبياً وحتصل

اخلالفات. يف هذا
استطلعنا آراء عدد من

النساء فقط، واستثنينا
الرجال، للوقوف على

آرائهن يف هذا املوضوع
الذي بحاجة

الى اكثر
من تناول.

يف ذلك  –فاملـرأة مسـؤولة ايـضاً يف كل
انحـــاء العــالـم شـــأنهــا شــأن الـــرجل يف
ـــــة.. اجملــتـــمعــــــات الغـــــربــيـــــة املــتــمـــــدن
ومــســـؤولـيـــة املـــرأة يف تـلك اجملـتـمعـــات
التلغي وجـودهــا.. بل يظل لهـا وضعهـا
املـادي املسـتقل وكيـانهـا داخل األسـرة..
ــــا وبــني هــــذه وهــــذا هـــــو الفــــرق بــيــنــن
اجملتـمعــات.. و يعــود ذلك الــى طبـيعـة
مجتـمعنـا الـتي تفـرض سـلطـة الـرجل
داخل األســرة وكــونه املـســـؤول عن ادارة
املمـتلكــات وامليــزانيــة وخجله او تــرفعه
عن شكـر املــرأة او اإلعتـراف بفـضلهـا..
واملــطلـــو ب فقـط احـتـــرام جهــود املــرأة
وكيــانهــا  وان اليـشعــرهــا بــأنهــا أجيــرة
تـضع كل مـا متلـكه بني يـديـه مجبـرة..
لـقـــــــد تـلـقـــيـــنـــــــا شــكـــــــوى مـــن ســـيـــــــدة
متقـاعـدة.. تـشكــو من ان زوجهــا ومنـذ
خمـسـة وثالثـني سنـة يـأخــذ كل راتبهـا
بــالقــوة.. واآلن يــأخــذ تقــاعــدهــا كله..
وميــنحهـــا اجـــرة الــسـيـــارة الـتـي تـقلهـــا
فقـط. وتظل تتوسله عند حاجتها الى
شــيء... وهــــــذا اجـحــــــاف بـحـق املــــــرأة

واليجوز شرعا.. 
مـهمــا حـــاولنـــا لن نــستـطـيع ان نـطــرد
الـظالم متــامــا بجــرة قـلم.. ولـكن رمبــا
ـــــا ان نـــشـعل شـــمعـــــة.. قـــــد اســتـــطعــن
اليـتعـدى تــأثيـرهــا خيـطـا مـن النـور..
لكنه سيكون كـافيا للرؤية اذا ماحاولنا

ذلك..

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ


