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يشء من التسامح
مع قليل من املحبة

شام شاكر

اضاءة

انـت بحــاجــة إلــى ان
تـعـــيــــــــد الـــنــــظــــــــر يف
اسلــــــوب حــيــــــاتـك ال
داعـــــــي الن تــهــــــــــــــــــدر
الـوقت يف اشـياء غـير
مفـيـــــدة لـن تـنـفعـك
بـــشـيء. وابــتعــــد عـن
الـنـــوادي الـتـي تهـــدر
مـــــــــــــالـــك وتــــــــضـــــيــع
ـــــــــتـــــــك. مــــــــــــــــــــــــوهـــــــــب
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رحلــة او زيــارة تــدخل
الـــسعـــادة إلــــى قلــبك
وتــلــــــتــقــــــي فــــــيــهــــــــــــــا
بـــأصـــدقـــاء اعـــزاء لـم
ترهم منذ فترة طويلة.
اهـتـم بــصحـتك جـيـــدًا
واسـتــمع إلــــى نــصــــائح
االطبـاء بــابتعــادك عن
املـشـروبـات الـتي تـضـر
ـــــــــــــــــــــصـــــحــــــــــــــتـــــــــك  ب
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العــصـبـيــــة والـتــــوتــــر
يـــســيــطـــــران حـــــالــيـــــاً
عليك، حـاول اخلـروج
ـــــــــــــــزهـــــــــــــــة فــهــــــي يف ن
ســـتـفـــيــــــــدك وتـخـفـف
عـــنــك، اســـتـــمـع إلــــــــى
نـــداء الـقلـب فحــــولك
الكـثيــر من اجلـميالت
ولكن انت تريد وقلبك
يــبحــث عــمـــــا يـــــريـــــد.
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ــــــــــــــــوع حــــــــــــــــافــل اســــــب
بـــاحليــويـــة والنـشــاط
كـــــــونـك اســـتـــــــرجـعـــت
شـــاعـــريــتك املـتـــوقـــدة
وكتبت اجمل ما كتبت
بــاالنــســانـيــة ونــسـيـت
احلــــب. مــــنــــــــــاســــبــــــــــة
عـــــائلــيـــــة حتــضـــــرهـــــا
وتكــون فــرصــة العــادة
الـــوئـــام بـني العـــائلـــة.

ـ صداقة قدمية تتجددـ
بـــاحلـب كــــونكـمـــا مـن
فــصــيلـــــة واحـــــدة هــي
صناعة الكلمة. احلب
بــيــنـكــمــــــا مــــشــتــــــرك
ويــــــدخل حــيـــــاتـكــمـــــا
صـــديق طـيـب ذو نـيـــة
حــــــســـنـــــــــة حـــــــــاوال ان
حتــبــــــاه وال جتــــــرحــــــا
ـمـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــره. ـ ـ

حـافظ على اصـدقائك
وال تخـســـرهم الــواحــد
تلو االخر فهم الرصيد
والثـروة احلقـيقيـة لك
يف املـــســتقــبل صــــداقــــة
جـديـدة تـدخل حيـاتك
هــذا االسبـوع فـتمـسك
بهـا فقــد يكـون لهـا دور
ايـجـــــــابـــي يف حتــــــســـني
اوضــــاعـك العــــاطفـيــــة
والــــعـــــــــــمــــلـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــة.

االحــــــوال الــــصحــيــــــة
على ما يرام وتتحسن
بـــشكـل ملحـــوظ بعـــد
ان عـــــــــــــــــرفـــــــت كـــــــيــف
حتـافظ علـى نفـسك.
ســتفــــرح عـمــــا قــــريـب
بـــرســـالـــة مـن شخـص
عــزيـــز تفكــر بـه دائمــاً
وســـيــكـــــــــون مـفـــتـــــــــاح
الــــــــــسـعــــــــــــد عـلـــــيـــك.
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اتــــصــــــــاالت مــكـــثـفــــــــة
جتــــــــــري لــــتـحــــــــســــني
اوضـــــاعــك يف مجـــــال
الـعـــمـل ال تـــتــــــــردد يف
قــــــــــول احلـق مـهـــمــــــــــا
كـــلـــفــــــك ذلــــــك مــــــــــن
تضـحيات كثيـرة فأنت
إنـسـان كفء وشـاعـري
ــــــــــــســــــتــقــــــبــل وافــق امل
أمـــــــــــــامـــك دائـــــمـــــــــــــاً.
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حتــــــــــســـــن واضــح يف
ــــــــة ــــــــادي االحــــــــوال امل
واالجتمـاعيـة وتـزداد
فــــــــــــرص الـعـــــمـل يف
مــجـــــــــــــالـــك االدبـــــي
ــــــة او والـفــنــي رســــــال
مـكــــــاملــــــة هــــــاتفــيــــــة
ــــــــــــدأ ــــــصـلـــك لـــــتـــــب ت
مشروعك احلقيقي.
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مـتــــاعـبـك الــصحـيــــة
ســبـــبهــــــا انــت حــــــاول
االستــرخــاء فــاحليــاة
مـلـــيـــئـــــــة بـــــــالــــصـــــــور
املشرقة االيجابية وال
تفرض شروطك على
شخـص يحـبك بعـدم
شـراء مروحـة تعطلت
بــسـبـب الـظـــروف هـــو
لـيـــس طــــرفــــًا فــيهــــا.

االبـتـــســـــامـــــة احللـــــوة
ـــــــــوب تـفــــتـح لــك الـقـل
املغلقـة.. أنـت بحـاجـة
ــــــــــــــى اصــــــــــــــدقــــــــــــــاء إل
حقيقيني يـرون صفاء
وجهك ويــرمــزون إلــى
ــــــد ــــــوهـج وجهـك عــن ت
الـراحـة الـروحيـة وهي
تـلــــمـع مــــن عــــيــــنــــيــك
ــــــــــتــــــــــــني. اجلــــــــــمــــــــــيــــل

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الفـــــرصـــــة ســــــانحـــــة
لـــتـحـقـــيـق تـقــــــدم يف
مجال العمل فال تدع
هـذه الفرصة تفوتك،
حتـــــــــــســــــن واضــح يف
الـــوضع االقـتـصـــادي
وهذا يعتمد على قوة
أعــصــــابـك وصـبــــرك
ــــــكــــل االمـــــــــــــــــــــــــــــور. ل
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احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت اول

العقرب
21ت اول  20ت ثاني

القوس
21ت ثاني  20ك اول

اجلدي
21ك اول  20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلمات املتقاطعة
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1- نائب لبناني.
2- االسم االول حلـارس مـرمـى

منتخب اسبانيا.
3- الفساد واالضطرابات.

4- البعد- حفظت وحرست.

5- بـيـت مـن حـــريـــر تـنـــسـجه دودة
احلرير.

6- اغنية لهاني العمدي.
7- اتساع يف عيش او مجد.

8- تركا املكان وغادراه.

9- من انهار لبنان- قبّل.
10- جوادك.

11- االسم الثاني حلارس املرمى
يف )2( افقي- سهل غير صعب.

12- شرائط مصورة.

1- سكب الشيء- سلة باالنكليزي.
2- القليل.

3- عاد- تضحك من احداث.
4- اخبئه واحتفظ به.

5- امرأة حامل- حجة دامغة.
6- لقيان الشيء.

7- يستعجل املال.
8- بلدة لبنانية.

9- هتافاً.
ـــــويـك- ـــــارات ب 10- مــن مــــــوديالت ســي

مدينة مصرية.
11- نائب لبناني سابق.

12- تلوته للنص.
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افقي

عمودي

اعداد حيدر محودي

مــا أحــوج اإلنــســان العــراقـي
الـيــوم الــى الـتــســـامح، الــى
ــيـل مــن احملــبـــــــة يف واقـع قـل
ـــدأ يــضغــط عـنــيف وقـــاس ب
ـــــــى الـفـــــــرد وميـأل يـــــــومـه عـل
ـــــالـكـــــوابــيــــس. كلــمـــــا ازداد ب
الـتــطــــرف يف القــتل والـثـــأر
كلـمـــا ازدادت احلـــاجـــة الـــى
منط آخـر مـن التـفكيـر، الـى
عقليـة اسـتثنـائيـة تـستـوعب
قـســوة الــوجــود هــذه. العـنف
ال يــرد علـيه بــالعـنف، فـتلك
قصـة ال تنتهـي. هناك مـزايا
تفـتقد هـذه األيام يف الـشارع
العــراقـي، وأسـبــاب غـيـــابهــا
مـعروفة. هنـاك غياب للطف
والتـســامح والــرقــة والــصبــر
وخفة الـروح والدماثـة، علما
ـــرافق ان مـثـل تلـك املـــزايـــا ت
عــادة اجملـتـمعــات املــسـتقــرة،
اخلـــــــالــيـــــــة مــن الـعـــصـــــــاب

اجلمعي. 
يبـدو اننـا بحـاجـة الـى اعـادة
نـظـــر بكـثـيــر مـن بــديهـيــات
احليــاة الـتي تــربـينــا علـيهــا
خـالل الـعـقـــــــود املـــــــاضــيـــــــة،
الكــرامــة والــرجــولــة والقــوة
واالنـتصـار والـشجـاعـة وغيـر
ذلـك الكـثـيــر. ال يــنكــر انـنــا
سليلـو ثقافـة قطيعـية، فـيها
الروح العشائرية  والطائفية
والعـنصريـة وهي تتـسلل الى
افكارنا دون ان نـنتبه احيانا.
ــــصــــــــر أخــــــــاك ظــــــــاملــــــــا او ان
مظلـومـا، مـا زالت سـاريـة يف
الـذهـنيـة العــراقيــة. التــريث
عــادة مــا يــوصف بــاجلـنب او
الـتهاون او االنـهزاميـة، وثمة
احكـام مسـبقة تـوجه حيـاتنا
اليــوميــة، واألحكـام املــسبقـة
ـــــــشـــيـع يف ظـــــــــروف الـقـلـق ت
والالاســتقــــرار والــتــطــــورات

السريعة.
األحكـام املــسبقــة بعيــدة عن
الـــشــيء اجلـــــوهـــــري الـــــذي

نفتقده اال وهو التسامح. 
ـــا الــتهـــور ســـابقـــا الـــى قـــادن
كـــــــــوارث، تـهـــــــــور يف اتـخـــــــــاذ
القــرارات وتـنفـيــذهــا، وتهــور
يف اطالق األحـكــــــام والغـــــاء
اآلخـــر، تهــور يف شـن حــروب
خـاسـرة. كمـا لـو كنـا هـواة
اصـرار علــى وضع نظـارات
ال يــرى مـن خاللهــا ســوى
ــــــــونــني اخلــــــــالــــــــديــن: الـل
األســـود واألبـيــض. مع ان
احلــيـــــاة اطــيـــــاف وألـــــوان
وتـفــــــاصــيـل، ولـكــن رؤيــــــة
الـتفــاصـيل تـتــطلـب قــدرا
ـــيـــب ـــتــــــــــأمـل وتـقـل مـــن ال
ـــى وجـــوههـــا احلقـــائـق عل

وسعة يف األفق. 
ذلك كله مخلوط باحملبة،
والـتــســامح، والـصـبــر، هــو
مــــــــا صــــــــار ضــــــــرورة... يف

أيامنا العنيفة هذه.
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العدد )197( االربعاء )8( ايلول 2004
NO (197) Wed. (8) September

علي حامت
عنــدمــا تـنحـســر فــرص الـعمـل، يبــدأ
اإلنسـان بالبحث واالكتـشاف لفرصة
يحصـل من خاللهـا علــى عمل يـدمي
بـه حيــاتـه وحيــاة عــائلـته. هكــذا ويف
ظـل الظـروف احلــاليــة، اكتـشف عـدد
مـن الــشـبــاب فــرصـــة للعـمل، دون أن
يـضطـروا للجـوء إلـى طــرق ملتـويـة.
فـــاخـتـــار هـــؤالء الـبحـيـــرة احملـــاذيـــة
ملــــديـنــــة األلعــــاب، وجــــاءوا بعــــددهـم
ومـنهــا املــولـــدات الكهــربـــائيــة لـتقــوم

بشار الشداد احلياوي
مع بـــدايــــة العـــام الـــدراسـي، تـتــــوجه
األسرة العـراقيـة إلى األسـواق لتهيـئة
مـستلـزمـاته كـالقـرطـاسيـة واحلقـائب
واملالبــس.. ونــشــاهــد الـيــوم ظــاهــرة
املالزم املـــدرسـيـــة الـتـي أصــبحـت مـن
ــــزمــــات الــطلــبــــة الــضــــروريــــة مــســتل
ومـنتـشـرة بـشكل واسع، فـأضـافت إلـى
مـيـــزانـيـــة األســــرة العـــراقـيـــة عـبـئـــاً

جديداً..
أثــرت هــذه الـظــاهــرة علــى املــسـتــوى
العلـمـي.. أسـبــاب انـتــشــارهــا وإقـبــال
الـطلـبــة علـيهــا، نــضعهــا أمــام أنـظــار
ـــيــــــــــة مـــن خـالل هــــــــــذا وزارة الـــتــــــــــرب

االستطالع.
املالزم من اخلامس االبتدائي حتى

السادس اإلعدادي
حدثنـا )غسـان مجيد( املـتخصص يف
بيع املالزم املدرسية عن مهنته قائالً: 
أمــــارس بــيـع املالزم املــــدرســيــــة مــنــــذ
خـمــس سـنــوات ونـتعــامل مع مـطــابع
ومكــاتب تـوزع هــذه املالزم مـثل مكـتب
األعــرجــي ومكـتـب الــشـمــس ومكـتـب
الطــابعـي، وغيـرهـا واملـدرسـون الــذين
يعـدون هذه املالزم معـروفون، أمـا أكثر
املـالزم الــتــي نــبــيـعـهــــــــا هــي الـلـغــــــــة
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عباس اخلفاجي
يواصل الفـنان هادي بـدن العمل الدؤوب يف عـامله السحري
املفضل، يجد مادة تشـكيلية ثرة وطريقـة خاصة تربط بني
مـا هــو أدبي يف شخـصـيته، ومـا هـو تـشـكيلـي، دون أن تكـون
هنـالك وشـائج واضحـة بني طـريقـتي التـعبيـر اخملتلـفتني.
ولئن كانت الـتفاصيل هي رؤيـة للعالم واألشيـاء، وهي رؤية
أدبيـة بحتـة، فإن الـتعبيـر عنهـا يف اللوحـة يتم عبـر الشكل
واللـون دون أن جتـد الفكــرة منقـذاً لهـا يف مـادة التـشـكيل..
املـادة تربط املاضي بـاحلاضر وعالماتـه وإشاراته الفارقة يف
إطـــار مـــوحـــد وهـــو ســطـح اللـــوحـــة الـــذي تـتـنـــاثـــر فــــوقه

التفاصيل وكأنها قادمة من زمن آخر.

وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
يـطــالع زائــر رومــا يف إحــدى أكـبــر
ســاحــاتهــا )بـــايتــزا فـينـيتــزيــا( أو
ســــاحــــة الـبـنــــدقـيــــة صــــرح ضخـم
يُـدعى صـرح )فيتـوريو إميـانويلي(
الـثــــانـي الــــذي شُـيّــــد بــــالــــرخــــام،
والبـرونز لـتكرمي امللك الـذي وحّد
إيطاليا. وصـرح )فيتوريانو( نسبة
إلــى فـيتــوريــو مـبنــى ضخـم شُيّــد
بــــرخــــام نـــــاصع يـــظهــــر الـتـبــــايـن
الـواضح مع اآلثار الـرومانـية التي

حتيط به بألوانها الكاحلة.
وتـــطلــب تــــشــيــيـــــد هـــــذا الـــصـــــرح
العــمالق الـكـثـيــــر مــن العـــــاملـني،
وعـمالً شـــاقـــاً ودؤوبـــاً لـيــــرتفع مـــا
يُعــرف أيضـاً مبـذبح الــوطن. وقـد
كثُـرت حــوله القـصص، والـروايـات
كعـــادة أهل رومـــا بـــإحـــاطـــة تـــاريخ
املــــديـنـــــة بقــصـــصهـم الــــشعـبـيــــة.
فـيُقــال إنّ معلّـمي الــرخــام الـــذين
كـانوا يعـملون علـى بنـاء التمـاثيل
كانوا يقـصدون مطعم )بـيبينو أال
مـوليتا( الشعبي  الحتساء النبيذ
األبـيـض، وإلمـتـــاع نـظـــرهـم فقـــد
اشــتهــــرت بـنــــات صــــاحـب املـــطعـم
بحسـنهنّ. وكـان العمّـال يعتـرفـون

يف اهلـواء الـطلق... غـسل وتــشحيـم نكـايـة بـالـطــاغيـة الــصغري

ظاهرة املالزم املدرسية
مـــــــاذا يعــنــي إقــبــــــال الــــطلــبـــــــة علـــيهــــــا..؟

هناك انخفاض يف املستوى
التعليمي

ـــذيـن يـــؤلفـــون املالزم رأي وأسـبـــاب لل
دفـعتـهم لـلتــألـيف تعــرفنــا علـيهــا من
األسـتـــاذ مهــدي الــزبـيــدي - مــدرس
مـتقـاعــد - يعـد مـختـلف املالزم لعـدد
مـن املــراحل الــدراسـيــة فقــال: املالزم
املــدرسـيــة ضــروريــة يف هــذه املــرحلــة
ـــانـخفـــاض املــسـتـــوى الـتـي تـتـمـيـــز ب
الـتعلـيـمـي يف العــراق وقـصــور معـظـم
أعـضــاء الهـيـئــات الــتعلـيـمـيــة يف أداء
دورها الـكامل وقـصور إدارة املـدرسة يف
تـسـييـر العـمليــة التـعليـميــة يف نطـاق
مــدارسهـم فــسـيـضـطــر الـطــالـب إلــى
ـــزمــــة تقــــدم له املـــادة الــبحـث عــن مل
املـركزة وحتقق له النجاح املؤكد بعيداً
عن ابتـزاز التـدريـس اخلصـوصي، أمـا
وزارة الـتــربـيــة فال تعــارض طـبع هــذه
املالزم كــمــــا ال متــنح إجــــازة رســمــيــــة
بإعـدادها وطبعها، ونحن نقوم بإعداد

هذه املالزم منذ سنوات. 
املالزم املدرسية ظاهرة سلعية

هدفها الربح
وللمــدرسني رأيـهم يف املالزم املــدرسيـة
عـبر عنه األستـاذ حسن علي الـزبيدي
/ مــدرس إعــداديــة املـنـصـــور - الكــرخ

األولى قائالً:
املالزم املــدرسيــة كمــا نـشــاهــدهــا اآلن
أصبحت ظاهـرة سلعية هـدفها الربح،
وهـنــا يـنـتفــي العلـم والـتــربـيــة وهـنــا
مــكــمــن اخلـــطـــــــورة. املـالزم أقـــصـــــــاء
للـمنهج املـدرسي املقـرر وإبعـاد املـدرس
أو املـعلــم عــن وظــيفــته وهــــذا يـــشــكل
مرحلة خطيرة يف مجتمعنا التربوي،
إذ أن الـطالب أصبـح ال يهتم باملـدرسة
ووظـائفـها طـاملا هـناك مـالزم يف بيته،
واصبح املدرس واملعلم ال يعنيان شيئاً
بالنسبة له، ألن امللـزمة، كما يعتقدها

- الطالب - تظمن له النجاح.
وتعتـبر املالزم - تلخيـص التلخيص -
وهـذا مـا يـشكل ظـاهـرة مــرضيـة لـدى
ــــى ذلـك الــطــــالــب حــيــث يــتــــرتــب عل
تكــاسـل بل عجــز عـن قــراءة أي مــادة،
فـيتعـود ذهـنه علــى الكـسـل والتقـاعـد

عن املبادرة لقراءة أي شيء مفيد.
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امللـزمــة تسـاعـده علـى النجـاح خـاصـة
يف االنكـليــزي والــريــاضيــات ،واضــاف

املدرس ال يحل لنا جميع التمارين.
ولــشقـيقـته زيـنــة رأي غــريـب، وهــو أن
الــذين يـضعــون أسـئلــة الـبكلــوريــا هم
الـذين يؤلـفون املالزم املدرسـية، وألنها
طــالـبــة يف الــصف الـثــالـث مـتــوسـط

لهذا جاءت لشراء املالزم املدرسية.
امللزمة مضرة بالطالب.. ولكن

الــدكـتــور حـمـيــد حـمــد الــسعــدون -
أسـتــاذ يف اجلــامعــة املــسـتـنـصــريــة -
حتــــدث بخــصـــوص املـــوضـــوع قــــائالً:
ـــالــطـــالـب ولـكـنـنـي ـــزمـــة مــضـــرة ب املل
اشـتـــري املـالزم ألوالدي. فهـي مــضـــرة
ألنها تبعـد الطالب عـن الكتاب وتقلل
حماسه يف البحث لوجود مادة جاهزة
ومحلـولة تقـدمها له، لكـنني اشتـريها
ألوالدي ألنهـم يجدون يف حل املـسائل
بـسبب ضعف التدريس وكسل الطالب
وتـتحمل الـسيـاسيـة التـربـويـة للـدولـة
املسؤولية سابقاً واآلن وامللزمة ظاهرة

جديدة على العملية التربوية.
ولــولــده الـطــالـب محـمــد حـمـيــد يف
ــــا امــتلـك الــثــــالــث مــتــــوســط رأيه: أن
جـمـيـع مالزم املــواد املــدرسـيـــة، ألنهــا
تــســاعــدنـي أكـثــر مـن املــدرسـني، وإذا
حتــسـن مــسـتــــوى الـتــــدريــس ســــوف
يـنـتهـي دور امللــزمــة املــدرسـيــة، وأغلـب
ـــبـــــــــة لـــــــــديـهـــم مـالزم زمـالئـــي الــــطـل

مدرسية.
امللزمة تساعد على رفع املعدل 

الطـالـب مجيــد داود مجيـد طـالب يف
الـســادس العلـمي ووالـده مـدرس قـال:
امللــزمــة تـســاعــد علــى رفع املعــدل من
أجـل الـقــبــــــول يف كـلــيــــــة أرغــب بـهــــــا،
والـطــالب يف الـســادس العلـمي يـبحث
ـــة تـــؤدي إلـــى جنــــاحه عـن أيـــة وســيل
مبعـــــدل مـــــرتـفع حــتـــــى الــتـــــدريــــس
اخلــصــــوصــي، وال عالقــــة مبـــســتــــوى
التدريس بامللزمة، إنني أجد يف املالزم
فـــائـــدة وال تـتــسـبـبـــوا يف مـنـعهـــا ألن
الــظــــروف الــتــي ميـــــر بهــــا الــطــــالــب
واملــدرس والعــائلــة صـعبــة جــداً ونـحن

بانتظار املناهج.
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اإلنـكلـيــزيــة واملـــواد العلـمـيـــة واللغــة
العربيـة، وهي من اخلامـس االبتدائي
وحـتــى الــســادس اإلعــدادي ومــواسـم
ــــدايـــــة العــــام الــــدراســي الــبــيع هــي ب
وامـــتـحــــــــــانــــــــــات نـــــصـف الــــــــســـنــــــــــة
واالمـتحــانــات الـنهــائـيــة، أمــا أسعــار
املـالزم فتتــراوح بني )2500( دينـار إلـى

)750( ديناراً.
اشــار غــســان إلــى عـبــارة كـتـبـت علــى
غـالف املالزم: )الـكــتــــاب املقــــرر خــيــــر
وسـيلــة للـنجــاح( وقــال: إنـنـي أنــصح

الطالب باالعتماد على الكتاب.
املدرس ال يحل جميع التمارين

عـائلة جاءت إلـى سوق السـراي لشراء
املـالزم بــــــــشــكـل خــــــــــاص واخـــتــــــــــارت
مجـمــوعــة خالل وجــودنــا مع الـبــائع
ســألـنــاهـم، ملــاذا تــشـتــرون املـالزم مع

وجود الكتاب واملدرس..؟
الـسيـدة أم زيـد قـالت: إنهـا تلـبي رغبـة
أبــنــــــائـهــــــا ألجـل جنــــــاحـهــم وحــتــــــى
مــدرسـيهـم يعــدون مالزم خــاصــة بـهم
نــشـتــريهــا لهـم، املهـم جنــاحهــم لكـي

نفرح بهم.
ولــدهــا زيــد عـبــد الهــادي، طــالـب يف
الــصف الـثــانـي مـتــوسـط اكــد ان ابـن
عمه جنح يف العـام املــاضي وأخبـره أن
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رصح )فيتوريو
إيامنوييل(

وقصص أهايل روما

بـــــأنّ اإلتقــــان يف عـمـلهــم يعـتـمــــد
بـــــالـــــدرجـــــة األولــــــى علـــــى أقـــــداح
الــنــبــيـــــذ الــتـــي يحــتــــســــــونهـــــا يف
احلـــانـــة. وســـرعـــان مـــا بـــات تـــردد
العــــاملــني علـــى املــطعـم مـــشـكلـــة
اضطُرّ جـوزيبي ساكـوني، املهندس
واملــــشــــــرف علـــــى تـــنفــيــــــذ العـــمل
ملعــاجلتهـا بــالتـي هي أســوأ، فكـان
يُقـفل الــبـــــــاب علــــــى أحــــــد كــبــــــار
معلّـمي الــرخــام املــدعــو كـيكــاريلــو
لــيحــــول دون انــــشغـــــاله عـن قــصّ
الـرخـام وعـودته ثـمالً من احلـانـة،
إالّ أنّ هــذ األخيــر عمــد إلــى ربـط
سلّـــة بـنـــافــــذة الغـــرفـــة الـتـي كـــان
يعـمل فيه، وكـان يـدليهـا فيملـؤهـا
صاحـب احلانـة، وبنـاته بزجـاجات

النبيذ.
لكنّ أنهـاراً من النـبيذ سـالت بعلم
املـشـرف علـى تـنفيــذ الصــرح عنـد
نـهايـة العمل بـالبنـاء فقـد اجتمع
أكـثــــر مـن عـــشــــريـن عــــامـالً داخل
بطـن احلصـان البـرونـزي الـضخم
الــذي يــزدان به املـبنـــى ليـتنــاولــوا
عــشــــاءً وثّقـته صـــورة خـــالـــدة قـــد
يراهـا زائر رومـا يف مقـاهٍ ومطـاعم

عدّة.
أمّــــــــــــا الـالفــــت فـهــــــــــــو أنّ صــــــــــــرح
فـيـتــــوريــــانــــو هــــو أكـثــــر األمــــاكـن
اسـتقــطـــابــــاً للـتــصـــويـــر يف رومـــا،
فـيـبــــدو أنّ الـــســــواح الـيــــابــــانـيـني
مفـتـــونـــون بهـــذا املـبـنـــى، فـيـمـــا ال
يلقـى محبة كـبيرة يف قلـوب سكان
رومـا، ال سـيّمــا وأنّه لتـشـييـده كـان
ال بـــدّ مـن تـــدمـيـــر حـيّ كـــامل مـن
أحـيــاء العــاصـمــة القــدميــة. وقــد
أُطـلقــت علــــى املـبـنــــى تـــسـمـيــــات
شعـبـيـــة كـثـيـــرة مـن بـيـنهـــا: كـعكـــة

العرس، واآللة الكاتبة.

لوحاته مليئة باإلشاراتالفنان التشكيلي هادي بدن
اجلـديـد املـدهــش يف عمل هـادي بـدن هـو اسـتغالله لــشكل
املـدينـة كتفـاصيل أو مجـموعـة حلقات وكـأنه بذلـك يحاول

أن يعيد تشكيل مدينته. أو عامله بصيغة أخرى.
تفاصـيل شوارع وبنـايات قـدمية وأمكنـة أثاريـة ولكنهـا تبدو
للمـشـاهـد وكـأنهــا بقع لــونيـة ملـيئـة بـاإلشـارات، فـاملــدينـة
والشوارع والساحات غنائية والبنايات ليس لها وجود، وهنا
يـكمـن يف احلقـيقــة ســر عــامله.. لــوحــات هــادي مـتكــونــة يف
تعــــدد هــــارمــــونـي ولــــونـي تــــركــض أو تــــدب فــــوق اإلشــــارات
والعالمـات والـرسـوم الغـرافـيكيـة لتكـون يف النهـايـة تـركيبـة
صــوريــة تـــؤلف انــسجــامــاً بـني الـــواقع واحللـم بـني الـتــراث

واكتشاف اجلديد، بني اآلني واخلالد.

الـطــاغيـة الـصغيـر صــاحب الــسيـارة
الـواقفـة، بـالـسجن واجللـد. أمـا اآلن
فـــــإن األمـــــور تغــيـــــرت ونحــن نغــــسل
سياراتنا هنا رمبا نكاية بهذا املقبور.
هـذا مـا حـدثنـا الـسيـد علي الـسعيـد
وهـــــو يــنــتـــظـــــر دوره مـــن أجل غـــــسل
ســــيــــــــــارتـه وأكــــــــــد كـالمـه أصـحــــــــــاب
الـــــســـيـــــــارات والـعـــــــامـلـــــــون يف هـــــــذه

البحيرة.

البحيرة والطاغية
الصغير

قـــبل عـــــامــني مــن اآلن كــــــان مجـــــرد
الـوقـوف هنـا حتـى ولـو بـسبـب عطل
يف الـسيارة يـؤدي إلى التهـلكة وذلك
لقـرب هـذا املكــان من اإلمبـراطـوريـة
- أقـصــد األوملـبيـــة - حيـث يحـــاسب

سكــارى بحيـث نبـذل جهـداً كـبيـراً يف
العـمل حتـى يـرضـوا عـنه وبعـد ذلك
يـــصعـــــدون ســيـــــاراتهــم ويــنــطـلقـــــون
بـسرعة جـنونية دون ان يـدفعوا أجرة
الغــسل. وقــسـم مـنهـم يعـــود بعـــدمـــا
يذهـب السكـر من رؤوسهـم ويدفـعون

األجرة.

املـاء البالستيكيـة وهي تنقل املاء من
الـبحيـرة بـواسطـة  مضخـات صغيـرة
وهي كـما قال الـسيد محمـد أبو علي
)مــا طــور غـطــاس صـغيــر يـنقل املــاء
من الـبحيـرة ونقـوم بغـسل الـسيـارات
هـنا والـتجأنـا إلى هـذا العمل بعـدما
أعيـانـا الـبحث عـن وظيفـة أو فـرصـة
عـمل يف دوائـــر الـــدولـــة اجلـــديـــدة يف
الــوقـت الــذي حــرمـنــا الـنـظــام املـبــاد
مـــنـهـــــــا حتـــت ذرائـع وحـجـج واهـــيـــــــة
واللجـــوء إلـــى تـــأيـيـــد حـــزبه املــنحل
خاصة نحـن اجلنوبيني وهـي وحدها
كــانت كــافيـة لــرفض عـملنـا يف دوائـر

دولة صدام الغابرة.
زبائن )املنفيست(

أغلـب الــسـيـــارات املـتـــواجـــدة يف هـــذا
احلــمــــــام الــــشــمــــســي، هــي ســيــــــارات
)املنفـيسـت( إذ يسـاهم أصحـابهـا مع
الـعمـــال يف عمـليــة الغــسل. الـتقـينــا
أحـد أصحـاب الـسيـارات وهـو الـسيـد
غسان كاظم الذي قال: نأتي إلى هنا
لقضـاء بعض الوقـت واملتعة حيث أن
غـسل الــسيــارة يف هــذا املكــان يعــطي
إحـسـاسـاً بــاجلمـال خـاصـة أن املكـان
مفـتـــــوح علــــى الــبحـيـــــرة واألشجــــار
القـريبـة، وأنا زبـون دائم هنـا وتقريـباً
يف األسـبــــوع آتـي إلــــى هـنــــا مــــرتـني.
إضــــافــــة إلـــــى أن األسعــــار مـنــــاسـبــــة
مقــــارنــــة بــــأسعــــار كــــراجــــات الغـــسل
والـتــشحـيـم يف املـنـــاطق الـصـنـــاعـيـــة
وأغلب الـناس هـنا يـسعون إلـى الرزق

احلالل.
ولعمال البحيرة

معاناتهم
الـــسـيــــد أبــــو حـــسـني صــــاحـب أحــــد
املضخات حدثنا عن املشاكل واملعاناة
يف عـــمـلـه هــــــــذا إذ قــــــــال: لــكـل عـــمـل
مــشـــاكلـه وال يخلــو عـملـنــا مـن هــذه
املــشـــاكل خـــاصـــة أن بعـض الــشـبـــاب
الـــــذيــن حــــصلــــــوا علـــــى الــــســيـــــارات
احلـــديـثــــة دون جهـــد يــسـبـبـــون لـنـــا
املـشــاكل حيـنمـا يـأتـون إلـى هنـا وهم

بـضخ املــاء عـبــر أنــابـيـب مخـصـصــة
لـــــذلــك ويقـــــومــــــوا بعـــــدهــــــا بغـــــسل
وتـــشحـيـم الــسـيــــارات، علـــى امـتـــداد
املــســافــة املـــواجهــة لـبـنــايـــة اللجـنــة
األوملـــبـــيــــــــة الــــــســــــــابـقــــــــة، يف شــــــــارع

فلسطني.
مضخات صغيرة

رتل طـويل من السيارات وهي تنتظر
دورهــــا يف حـمــــام شـمـــســي يقـــــوم به
شبـاب وصـبيــة، حيـث متتـد  أنـابـيب


