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سواق يستخفون برشطة املرور ورشطة يتصيدون يف املاء العكر!
بغداد /ادهم يوسف

الشارع
العراقي
اليوم يتألف من حواجز
كونكريتية ،وسيارات
بالوان وموديالت
مختلفة تزاحم بعضها
وجتاوزات لباعة متجولني
استحوذوا على األرصفة
ورجل مرور ال يعرف اين
هو من كل ما
حوله
فال هـو بــرجل القـانـون
الـذي يـحفظ الـنظـام ومينع جتـاوزات
امل ــواطـنـني عل ــى بعــضهـم الـبعـض وال
هـو بـاملـوظف الـذي عليه تـأديـة واجبه
لتـامني راتبه يف نهـاية كل شهـر وهذان
االمـ ــران يـ ـشـكـالن مفـ ــارقـ ــة فـمـع انه-
رجل املــرور -يتــسلم راتـبه كل شهـر اال
انه ال يـستـطيع ان يـؤدي واجبه بنـحو
كـامل ..ومبا يـحفظ النـظام والقـانون
الن التجـاوزات علـى الشـارع حلقت به
ففـي ال ـش ــوارع االن سـيـ ــارات يق ــوده ــا
ص ـب ـي ـ ــة وخ ـ ــارجـ ـ ــون علـ ـ ــى الق ـ ــان ـ ــون
مــراهقــون وغيــرهم ممـن لم يـتعـلمـوا
ان احلـريـة التـزام وان االلتـزام ضمـان
حلقوق وحريات اآلخرين.
ومـن هن ــا ثم ــة من يـتعــدى علــى رجل
امل ــرور وثم ــة من يـتجــاوز القــانــون وال
يـتمـكن هـذا الــذي يخــدمنــا من ردعه
وهـن ــا نعـيــش زمـنـ ــا مع رجل امل ــرور يف
الشارع.

جتاوزات

يف قـ ـ ـ ــاطـع مـ ـ ـ ــرور ال ـكـ ـ ـ ــرادة تـقـ ـ ـ ــاطـع
اجل ـ ــادري ـ ــة حت ـ ــدث ال ـي ـنـ ـ ــا املالزم اول
(حيـدر هـاشـم) عن معـانـاة رجل املـرور
قــائـالً :اعمـل يف سلك املــرور منــذ عــام
 1996ومـن ــذ ذلك الــوقـت الــى اآلن لـم
أرى جتـاوزات وحاالت سلبـية أكثـر مما
ه ــي عـلـ ـيـه اآلن السـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا أن اعـ ـ ـ ــداد
الـسيـارات يف تـزايـد وعـدم وجـود نظـام
للترحيل كذلك فان اغلب السواق هم
من الــشبـاب الـطـائـش الـذيـن لألسف
اسـتغلـوا الـظـرف الـذي متـر بـه البالد
االن لــيق ــوم ــوا ب ــالــتجـ ــاوز علـ ــى رجل
املـرور الــذي يعمل خلـدمتهـم والسـبب
يف رأيـي ان رجل امل ــرور ال ح ــول له وال
قـوة ولـيس لـديه سـالح يف واقع يسـوده
االنفالت وعـدم وجود التوعـية املرورية
واغـلب الـســواق االن ال تــوجــد لــديـهم
اجــازات مــروريــة وبـينـهم اعــداد كـبيــرة
مـن صغ ــار ال ـسـن وال يقـت ـص ــر االم ــر

عل ــى ه ــؤالء امن ــا ب ــات ي ـشـمل حـت ــى
الـكبــار ال ــذين انـســاقــوا مع اآلخ ــرين
واص ــبح ـ ــوا ي ـتـ ـص ـ ــرف ـ ــون وكـ ـ ــأنهــم ال
يعــرف ــون مبــادئ الــسيــاقــة والـتعــامل
احلضاري يف الشارع.

محاولة دهس شرطي
مرور؟

شرطي املرور (علي حسني جبارة) من
نف ـ ــس الق ـ ــاطـع يق ـ ــول :ك ـث ـي ـ ــرة هــي
الـتج ــاوزات علـيـن ــا مـن قـبل ال ـس ــواق
فقـبل ع ــدة اي ــام تع ــرضـت ألكـث ــر مـن
محـ ـ ــاولـ ـ ــة ده ـ ــس أو اع ـتـ ـ ــداء ألن ـنــي
أوقفـت الـ ـسـيـ ــر! سـ ــابق ـ ـاً كـ ــان هـنـ ــاك
قانون صارم وخوف اما اآلن فتالحظ
التسيـب والالمباالة يف السيـاقة حتى
ان كثيراً من السـيارات يقودها اطفال
ال يعـ ــرفـ ــون قـ ــوانـني الـ ـش ـ ــارع ونحـن
كـشــرطــة مــرور ال نــستـطيـع ان نتــرك
الشـارع ونالحق هذا وذاك النـنا دورية
واح ــدة ك ــذلك ال ي ــوج ــد ل ــديـن ــا ام ــر
تـ ــوقــيف اخملـ ــالـف ..صالحـيـتـنـ ــا هـي
الغـ ــرام ـ ــة فقــط وكـثـيـ ــراً مـ ــا نـ ـســمع
عبـارات استخفـاف وتهـديـدات كمـا ان
مـن السـائقـني من يهـددنـا اذا حـاولنـا
تغرميهم.

بعضهم يترحمون لنا

يف ق ـ ــاطع االع ـظـمـيـ ــة وحتـ ــديـ ــداً يف
تقـ ــاطع الـ ــرصـ ــافـ ــة قـ ــال رجل املـ ــرور
(صــادق خـضـي ــر) :حقـيقــة إن هـنــاك
جتـاوبــا وتعـاون ـاً من بعـض املـواطـنني
ويـبــدي لـنــا امل ـســاعــدة والــشك ــر علــى
صـبرنـا وحتملنـا معانـاة الشـارع الذي
ال يطـاق امــا البـعض االخــر ولألسف
نق ـ ــوله ـ ــا فهـم مــن ضعـ ــاف الــنفـ ــوس
يستخفـون بنا وبعـملنا وال يحـترمون
اشــارتـنــا .ويـضـيف غــالـب ـاً مــا حتــدث
جتاوزات من قـبل النساء بـوقوفهن يف
طــابــور ثــالـث يف محـطــات الـبـنــزيـن.
ي ـ ـشـ ـ ــاركه احل ـ ــدي ــث املف ـ ــوض (ع ـب ـ ــد
العــظيـم سكــران) فـيقــول :نـسـمع كل
يوم العجب فاخملالفات كثيرة احدهم
يقــول لــدي مــوعــد واخــر يقــول لــدي
ح ــال ــة م ــرضـي ــة ولألسـف القلـيل هـم
امللتـزمـون يف الشـارع امـا عن الغـرامـة
الـ ـت ــي تـف ـ ـ ـ ــرض بـحـق م ــن يـخ ـ ـ ـ ــالـف
اإلش ـ ـ ــارة فـه ــي ( )30الـف ديـ ـن ـ ـ ــار واذا
ك ــانـت هـن ــاك م ـش ــاجـ ــرة مع ش ــرطـي
امل ــرور فـيـتـ ــوقف ذلـك عل ــى إج ــراءات
الدائرة.

املـرور ولألسف نقـولها ال يـوجد نـظام
يف الـشارع يلـزم اجلميـع بالتـوقف من
تلق ــاء نفــسه دون ان ي ــوقفه احــد إذن
فــاملـســأل ــة تنـبع مـن اخالق الــشخـص
وي ـ ـض ـيـف ق ـبـل م ـ ـ ــدة ح ـ ـ ــدثــت ه ـن ـ ـ ــا
م ـشــاجــرة كـبـي ــرة مع صــاحـب سـيــارة
(كيا) وهـو يوصل الـطالب الى الكـلية
والــذي كــان م ـسـبـب ـاً لــزحــام كـبـيــر يف
الـشــارع فـطلـبنــا مـنه الــرجــوع اال انه
رفـض فأردنـا ان نأخـذ السنـوية اال ان
احـد الطالب نزل من الـسيارة وتهجم
علــى الـنقـيـب واآلخــريـن املـتـبقـني يف
ال ـسـي ــارة تهجـم ــوا علـيـنــا وهـم طالب
كـليــة فــوقـعت مـشــاجــرة كـبيــرة بيـننــا
وبـيـنهـم عل ــى أث ــره ــا اخ ــذن ــاهـم ال ــى
القـ ـ ــاطـع بعـ ـ ــد ان ت ـ ـ ــركهــم صـ ـ ــاحــب
(الكـي ــا) وه ــرب ف ــاعـت ــذروا ومت انه ــاء
املوضوع.

تهديدات وتلكؤ يف العمل

ويف قـط ــاع الـتح ــري ــر ح ــدثـن ــا رئـيــس
عـرفاء (صبـاح عطية عـبد اهلل) قائالً:
احلقـيق ــة ان املهــاتــرات والـتهــديــدات
امل ـسـتـم ــرة لــن جتعلـن ــا نـتـلك ــأ يف اداء
عملنـا علـى اكمل صـورة حفـاظاً عـلى
انفـسنـا واذكـر لك هـذه احلـادثــة التي
وقعـت لـي قــبل مـ ــدة عـنـ ــدمـ ــا أخـ ــذت
س ـيـ ـ ــارة مخ ـ ــالـف حلج ـ ــزه يف قـ ـ ــاطع
التحـريـر ولكن صـاحبهـا يف منـتصف
ال ـطـ ــريـق سحــب علـي (تـ ــوثـيـ ــة) هـ ــو
وإخـوانه بسيارة كـيا وحدثت مـشاجرة
ك ـب ـيـ ـ ــرة يف وس ــط ال ـ ـشـ ـ ــارع ولـ ـ ــوال ان
النــاس أنقــذوني مـنهـم لكـنت اآلن يف

احد املستشفيات.

تبريرات سواق املركبات

لم نكـتف بطـرح القـضيـة علـى رجـال
املــرور وإمنــا أردنــا ان نـشــرك الـطــرف
ال ـث ـ ــانــي ب ـ ــاحل ـ ــديــث وهــم سـ ـ ــائق ـ ــو
املــركبــات لنــسمع آراءهـم وتبـريــراتهم
ملثل هذه احلاالت.

الشرطة ايضاً

(اك ــرام ص ــادق) س ــائق كـي ــا يق ــول :ال
اعــتقـ ــد ان يـ ــوم ـ ـاً مـ ــا سـي ــصل بـي ان
اجتـ ـ ــاوز علـ ـ ــى رجل املـ ـ ــرور ؟ ذلـك ان
مـثل هـذه اخملــالفــات ال تنـطـبق علـى
جـمـيع ال ـســواق فـكل شخـص يـعكــس
أخالقه وتـصــرفــاتـه التـي يتـميــز بهــا
عــن اآلخـ ـ ــر وال أنـكـ ـ ــر وج ـ ـ ــود بع ــض
الــذين يقـومـون بــالتجــاوز علــى رجل
املرور سـواء االشارة أو حـتى االعـتداء
علـيه وغ ــالب ـاً مــا حتــدث ام ــامي مـثل
هذه احلاالت التي أرفضها وأتألم لها
وانـا هنـا ال ادافع عن نفـسي والـسواق
ولكـن غ ــالـبـ ـاً م ــا يق ــوم بعـض رج ــال
املـ ـ ــرور بـحجـ ـ ــز ال ـ ـس ـيـ ـ ــارة دون س ـبــب
ومخالفة.
ســائـق التــاكـسـي (احمــد رمـضــان) له
تبـريرات مخـتلفة فـيقول :حقـيقة ان
حـ ـ ــاالت ال ــتجـ ـ ــاوز علـ ـ ــى رجل املـ ـ ــرور
مي ــارسه ــا بعـض ال ـســواق السـيـمــا يف
ظـل غيـاب الـرقـابــة أو عنـدمـا يـشـدد
بعـض رجال املرور علـى بعض السواق
واتـذكـر قـبل فتــرة اجبــرني شـاب كـان
مـسـتعجالً الـى مـستـشفــى اليـرمـوك

حـيـث علـم ان أخــاه ج ــريح فـيه ب ـسـب
انفجـار سيـارة مفخخـة وكـان مــرتبكـاً
ج ـ ــداً ح ـت ـ ــى انــي ح ـ ــاولــت ان أجت ـ ــاوز
الـ ـ ــزحـ ـ ــام بـ ــصع ـ ـ ــودي علـ ـ ــى اجلـ ـ ــزرة
ال ــوسـيـطـ ــة اال ان رجل املـ ــرور اوقفـن ــا
ولم يـسمح لنـا بعبـور الشـارع مما دفع
الـشاب الـى النـزول والتـشاجـر معه يف
ال ـش ــارع بع ــد ان اخـب ــره ب ــأنه ــا ح ــال ــة
طــارئــة وان اخــاه يف املـسـتــشفــى ففـي
مــثل ه ـ ــذه احل ـ ــاالت االس ـت ـث ـن ـ ــائ ـي ـ ــة
يـتــوجـب علــى رجــال املــرور املـســاعــدة
فيهـا ال تعقيـدها وأملنـا ان تزول مثل
هـذه احلـاالت الـسلـبيــة الننـي متـأكـد
بــانه ال يــوجــد أي ســائق يــرضــى بهــا
ولـكــن معـ ــانـ ــاة الـ ـشـ ــارع تفـ ــرض ذلـك
عليهم احياناً.
رغ ــم كل مـ ـ ــا تع ـ ــان ــيه ش ـ ــوارع ـن ـ ــا مــن
عمليـات غلق ورغم الـسيـارات الكثـيرة
يــبقـ ــى مـ ـسـتـ ــوى الـتـن ـظـيـم املـ ــروري
مقيـاساً للـرقي احلضـاري والوعي وال
ميكـن ان تكــون تلـك مبــررات الرتكــاب
مخ ـ ــالفـ ــات أو جت ـ ــاوزات إن املعـ ــادلـ ــة
احلـ ــالـيـ ــة اط ـ ــرافهـ ــا جـمــيع ش ـ ــرائح
اجملتـمع وكل من مــوقعه وليـس األمـر
مـتعلق بــرجل املــرور أو الـســائق فقـط
وعنـدمـا تـصبح املـســؤوليـة مـســؤوليـة
اجلـمـيع ن ـسـتـطـيع جت ــاوز كل حــاالت
االنـفـالت وكـل جتـ ـ ـ ــاوزات امل ـ ـ ـسـ ـيـ ـئ ــني
ال ــذيـن هــم قل ــة وب ــالـت ــأكـي ــد ت ـصــبح
اعـدادهـم يف تنــاقض اذا مـا شعـروا ان
اعمالهم محط استهجان اجلميع.

سلوك جامعي

يف تقـ ــاطـع كلـيـ ــة الفـنـ ــون اجلـمــيلـ ــة
ح ــدثن ــا رئيـس عــرفــاء (رعــد ق ــاضي)
قــائالً :كــان رجل املــرور ســابق ـاً يــؤشــر
بــاطــراف أصــابعه لـيحــرك الـشــارع أو
يوقفـه فقد كـانت لـه مهابـة كبيـرة أما
اآلن فـالغالبيـة العظمى حتـى اساتذة
اجلـ ــامعـ ــة ال يحـت ــرم ــون إشـ ــارة رجل

صديقي واحلواجز احلمر!
عامــــــــــــــــر القيســـــــــــي
احد االصدقاء ،ويف جلسة خـاصة شن هجوماً صاعقـاً علينا نحن معشر
الـصحفـيني ،آثـرت ان اسـتمع الـيه حتــى النهـايــة من دون مقـاطعــة عمالً
مببـدأ احلـوار املـتحضـر ولم اسـمح لنـفسـي ان التقـط منه فـاصلـة واعـود
اليه ثانية!
كنـت استـمع الــى هجــومه بهــدوء ورويــة وتتـبع ولـم يتــوان هــذا الـصــديق
السبعيني حتى من التعرض لشرف املهنة التي ورطنا انفسنا بها.
وحتــى ال أطيل علـى القـارئ –أخلـص افكـار هجـومه القـاسي ،بـاتهـامنـا
بـزيف الـوعي وخـوفنـا من قـول احلقيقـة واستعـدادنـا لـكي نكـون بضـاعـة
رخـيـص ــة يف س ــوق الـنخ ــاس ــة الـفك ــري واإلعالمـي! .وحقـيق ــة فـ ــانه وثق
هجــومه املـنفـلت مبـجمــوع ــة من األدلــة والـشــواه ــد واألسمــاء واملقــاالت
واملـواقف واستنتج يف نهايـة حملته الهجوميـة غير املتوقعـة الى ان املنابر
اإلعالميــة العــراقيـة ،قـد حتــولت الــى مجمـوعــة منـابــر طبـالـة الحـزاب
وتـيارات ومـؤسسـات وافراد وان املـواطن العـراقي املـسكني ال يعـرف ان كان
يـرقـص بيـننـا نـحن (جـوقـة الـطبــالني) أو يـبكـي (للحـال) الـذي وصـلنـا
لليه.
تـركت صديقـي يواصل "كت" افـكاره للنهـاية لـيتسنـى لي الرد واحملـاججة
وتفنيـد بعض آرائه وال أخفـي سراً ان أقـول بان مـوقفي كـان ضعيفـاً امام
املـشهد القـوي الذي واجهنـي به فالكـثير ممـا قاله كـان صحيحـاً والقليل
منه كان مجحفاً.
عدّلت جلستي وتنحنحت قليالً وقلت له:
يا صديقـي اوالً ال تكن مجحفاً فتـحرق األخضر بـسعر اليابـس وثانياً ال
تـوجـد ظـاهـرة اجـتمــاعيــة أو سيــاسيــة أو غيــرهمــا ميكـن اعمــام األحكـام
حولهـا وثالثـاً ،ان املشهـد الذي استعـرضته هو املـشهد الـذي رأيته وقرأته
فـانظــر اليه من زاويـة أخـرى وستـرى كم مـن معشـرنـا ال يـطبل وال يـزوق
وال يجامل وهو يدفع ثمن هذا الثالثي البغيض وكم من الذين لم ترهم
يف املشهـد من زاويتك قـد اصبحوا يف عـداد الشهـداء النهم لم يخـضعوا
لفالن أو عالن أو لهذه الفكرة أو تلك.
هـذا املـشهــد االعالمي يـا صــديقي ظـاهـرة من ظـواهـر مـا بعـد  4 /9وهـو
بـالتـالي جـزء من املـشهـد الـسيــاسي العـام الـذي تـراه علـى هــذه الصـورة
فأما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث يف االرض.
وصراحـة اقول ،حني افـترقنـا من ودن اتفـاق واختالف يف هـذه النقـطة أو
تلك ،ح ــاولت ان اكـتب شـيئ ـاً يف هــذه الــزاويــة ف ــاكتـشـفت ان الــرقـيب يف
داخلـي يكبـر ويتـضخم ورحـت اقلب األفكـار واملـواضيع وارحلهـا الـى فتـرة
قادمـة فهذه الفـكرة متس فالن وهـذا الرأي ال يـرضى عـنه عالّن والعنوان
يـؤوله احلـزب األزرق وعالمـة االسـتفهـام تـثيـر احلـزب الـبنفــسجي وهـذا
سـي ــزعل وذاك سـيغـضـب وعلــى هــذا املـن ــوال تقلـبـت األفكــار ثـم ت ــأجلـت،
واخـيراً قـدحت فكـرة مدهـشة ومفـاجئـة يف رأسي -من كثـرة الذكـاء -وهي
الع ــودة ال ــى صـ ــديقـي فهـ ــو رجل غـي ــر مـتح ــزب وال يـنـتـمـي ال ــى أي مـن
العنـاوين الـرائجـة ولم يـستخـدم يـومـاً يف عمــره مسـدسـاً وال سـكينـاً ولم
يتشاجـر مع جار له حتـى لو كان علـى حق وشعاره االثيـر" ،من حقي فما
دون"  ..قلـت مع نفــسي هــذا هــو املـطلــوب ومعـه أستـطـيع ان اقــول بعـض
حقـيقة وبعـض لوم وبـانتظـار ان ترفع احلـواجز احلـمر ونـستطـيع القول
مبا لم يقل وأخشى ان تكون الكلمات عندها بال معنى!!

مفرزة لشرطة املرور على الطرق اخلارجية  . .من االرشيف

األسلحة واألطفال...

أطفال حيبون السالح ويتعاملون معه . .أطفال يكرهون السالح ويبتعدون عنه
بغداد /محمد درويش علي
بدءاً بـاحلرب العـراقية ،اإليـرانية ،وحـربي اخللـيج وحرب
الـ  2003وحــرب افغــانــستــان ،ومــا يجــري يف فلـسـطـني ،كل
هــذه احلــروب أثــرت ب ـشـكل مـبــاش ــر يف مخـيل ــة األطفــال،
وجعلتـهم يختـارون األسلحـة ويلعبـون بهـا ،وكـأنهم بـذلك
ينفسون عن شيءٍ ما ،يف دواخلهم.

أطفال أيام زمان

اخملتصون
بالعلوم االجتماعية
والنفسية ،يؤكدون
ان احلروب لها تأثير
مباشر على مخيلة
األطفال .طائرة
تقصف ،دبابة
ترمي أو تسير،
بندقية يحملها
جندي ،سيارة
اسعاف تنقل
جرحى ،والسيما يف
السنوات العشرين
االخيرة ،من القرن
املاضي،

يبــدو ان بـســاط ــة احليــاة ،كــانـت تفــرض نفــسهــا علــى كل
شـيء ،األطفــال اوالً ومـن ثم الـكبــار .لعـب األطفــال كــانت
مــراجيح علـى مـدار الـسنـة يف الـسـاحـات العـامـة ،والكـرات
البالستيكيـة العادية ،والتـوكي والشنطـرة بلبل ،واخلتيلة.
كانت هـذه اللعب ال تكلف شيئاً وامنا توفر املتعة لالطفال
وتـبع ــدهـم عـن امل ـشـكالت مـع بعــضهـم الـبعــض وجتعـلهـم
سعداء دون ان يدروا!
احلـ ـ ــاج ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــوهـ ـ ــاب رزوقــي  68عـ ـ ــام ـ ـ ـاً وهـ ـ ــو مـ ـ ــدرس
اجتمـاعيـات متقـاعد حتـدث عن حـب األطفال هـذه األيام
للعب احلـرب :الـطفل يتـأثـر مبـا حـوله ،نحـن عنـدمــا كنـا
صغــاراً لم تكـن هنـالك اسلحـة أو حـروب مثل اآلن ،لـذلك
ك ــانــت مخــيلـتـن ــا تــبحـث عـن الـلعـب الـتــي ال عالقـ ــة له ــا
بـاحلــروب .فكــانت اللـعب املعـروفــة فكـنت ألعـب (الطـوبـة)
مع أقرانـي يف محلتنا باب الشيخ ،اما يف الدربونة ،أو على
أطـراف ملـعب العــوينـة أو الـشيـخليـة ،ألن هـذيـن امللعـبني
كانا مخصصني للكبار وليس للصغار!
اآلن املـســالــة اخـتلفـت :الــطفل يـشــاهــد يــومـي ـاً مـشــاهــد
حــربـيــة ،مـن خالل الفـضــائـيــات ،قـتل وجــرحــى ودبــابــات
وطائرات ،وحتـى افالم الكارتون باتت افـالماً حربية فكيف
تريد للطفل ان ينحو منحى سلمياً؟!
امــا احملــامـي اسعــد عبــد البــاقي  54عــام ـاً فعــزا ذلك الــى
جتــار هــذه اللـعب إذ قــال :املـتعــاملــون مع ه ــذه األسلحــة،
والسـيمــا التجـار ،يـتحملـون اجلـزء االكبـر من املـسـؤوليـة،
مـن خالل اسـتيــرادهم هــذه اللـعب ،بــامكـانـهم االسـتعـانـة
بلعب أخرى وتأتي لهم بأرباحٍ ايضاً.

آراء مختلفة

جتـولنـا يف أكثـر من سـوقٍ ،واطلعـنا علـى اللعب املعـروضة،
فـوجدنـا أكثـرها تـتركـز حول لعـب احلروب ،بـنادق ،دبـابات
وما الى ذلك!
عنــد محل لـبيع الـلعب يف سـوق مبــدينـة الــشعب ،وجـدنـا
طفـالً يلح علـى والـدتـه لتــشتــري له دبــابه ،فكــانت تـنهـره
بشـدة وهي تقـول :اال يكفـي هذا (الـضيم) وهـذه الدبـابات
والبنادق يف شوارعنا؟ ثم اقتادته عنوةً.
اقـتــربـنــا مـنهــا وســألـنــاهــا :ملــاذا ال ت ـشـتــريـن له دبــابــة أو
بـنــدقـيــة؟ فــاجــابـت :حـيــاتـن ــا كلهــا قـتل ودبــابــات وبـنــادق
وحـروب ،وتـريــدني ان اجعل طفـلي يتـواصل مع هـذا اجلـو
املشحون املتوتر.
ويف مكــان آخــر يف ســوق ال ـشــورجــة ،كــانـت هـن ــالك حــالــة

منـاقضـة جداً ملـا رأيناه يف سـوق الشعب ،فـقد اشتـرى احد
اآلبــاء بنــدقيــة البـنه وقــال له :تعلـم استـعمــال الـبنــدقيــة
النها الوسيلة الوحيدة التي تقيك شرور احلياة.
سألناه ملاذا تعود ولدك على ذلك؟
اجاب :يجب ان يتعلم كيف يدافع عن نفسه ،لكي يذكرني
بخـير عنـدما يكبـر .اما ان اشـتري له سيـارة أو شفل أو أية
لعبة أخرى فبماذا تفيده للدفاع عن نفسه ؟
كـان من الصـعب علينـا مجاراة هـذا األب ،على متـسكه مبا
يريـد ،من تعلـيم ولده حـب السالح والتـعامل معه ،تـركناه،
وذهـبنـا الـى صـاحـب احملل طلـب منـا اوالً عـدم ذكــر اسمه
واسـم محلـه السبـاب امـنيـة وقـال أسـاعــدكم يف احلـصـول
عل أي جواب تريدون.
* ما هي اللعب التي عليها الطلب أكثر من غيرها؟
 أجاب  :السالح طبعـاً ،البنادق ،الدبـابات ،والسبب واضحكمـا هـو معـروف لــديكـم ،فحيــاتنــا كلهـا حـروب ،ونـادراً مـا
تفـتح التلفـزيــون وتشـاهــد مشـاهـد سـلميـة ،وامنــا تشـاهـد
منـاظــر لقـتلــى وأسلحـة وتــدميـر ،وهــذه جمـيعـاً تـؤثـر يف
عقلية الطفل وتنعكس على مخيلته ،ويتعاطف معها!
* وهل تفيد الطفل؟
 علــى امل ــدى البـعيــد تـضــر بــالـطفل ،وتـبع ــده عن حــاالتالسلم.
وملاذا إذا تصرون على بيعها؟
انه عـملـن ــا وال ت ــوج ــد وسـيل ــة أخ ــرى ل ــديـنـ ــا للعـيــش يف
منطقتنا هـنالك اطفال ،يقضـون أوقات فراغهـم بامتطاء
الـدراجات الهوائية ،ينتقلون بها هنا ،وهناك ،وهم فرحون
بكل ذلك.
سـألنـا ثالثـة منهـم أولهم وســام عشـر سنـوات ملـاذا اختـرت
الدراجات الهوائية؟
إنهـا تــسليـة وريـاضـة ،وأنـا مـســرور بهــا النهــا تبعـدنـي عن
أشياء أخرى كثيرة.
امـا مــشتـاق تـسـع سنــوات فقــال :أحب الـدراجــة الهــوائيـة
لذلك الهو بها.
* اال حتب السالح يا مشتاق؟
 ال احب السالح النه يقتل اإلنسان.وقـال حـازم عشـر سنـوات :ايـام االمتحـانـات وعـدني والـدي
ان ي ـشـت ــري لـي دراج ــة ه ــوائـي ــة إذا م ــا جنحـت ،وب ــالـفعل
جنحت واشتري لي هذه الدراجة.

املبـادئ احليـاتيـة الصحيحـة ،ان يعلمهـا حيـاة مبنيـة على
أسـس تربـوية ،أسـس قوامهـا البنـاء وليس الـهدم .حتـى لو
أراد ال ــطفـل ،علـيـن ـ ــا ان نقــنعـه علـ ــى مـ ـسـت ـ ــوى فهــمه ،ان
الـسالح مـضـر ،واملـفيـد هـو مـا تـبنـى بـه احليــاة .علـينـا ان

نـشجعه علـى ممـارسـة الـريـاضـة والكــومبيـوتـر وكل مـا هـو
صالح ،وننمي مخيلته بعيداً عن العنف واملوت والدمار.

لعب أخرى

ويف بـيـت احــد األصــدقــاء ،وج ــدت أطف ــاله ملـتفـني حــول
جهـاز الكـومبيـوتـر سـألنـاه :ملـاذا اختـرت لهم الكـومبيـوتـر؟
أجـاب :ألبعـدهم عن الـسالح الن مخيـلتهم إذا مـا تـشبعت
مبـنــاخ الــسالح والقـتل فـسـيـسـيــرون هـم ايـض ـاً علــى هــذا
املنوال.
إذاً مـسؤولـية بـناء الـطفل تقع علـى عاتـق أبويـه ،يف تعليم

ملاذا يلجأ األطفال الى (لعب) األسلحة؟ هل بسبب تأثرهم بالوضع العام؟
طفل يقلد الكبار يف استخدام السالح وهو يحمل لعبته املفضلة ..من االرشيف

