العدد ()239اخلميس  28تشرين االول2004

مجتمع مدني
النصف االخر

NO ( 239 )Thu. ( 28 )October

النصف االخر

رغم مخاوف الفتاة من حياة اخرى

زواج الغربة ..بني االحالم الوردية واملجازف

املراة بواجبات مضاعفة
وحقوق مهدورة
مها عادل العزي
مـسكينـة هي املراة العـراقية ..هـي لم تعرف
الفـرح واذا مـا فـرحت فـانهـا تـشعـر بـالـذنب
بل انهـا تخـاف من الفـرح ،فهـو يف مـاضيهـا
مـرتبـط بان ثـمة حـزناً مـايتبعـها وبـالتـالي
فــان الفــرح ليـس مـن حقهـا ..املــراة عنـدنـا
خــائفــة ومــستـلبــة ..خــائفــة مـن الغــد ومن
احل ــرب والـفقـ ــدان والع ــوز ..خـ ــائفـ ــة عل ــى
اطفالها وبيتها والتشعر باالمان.
يف اجلــانـب االخــر مـن شخـصـيـتهــا هـنــاك
امراة حذرة وصبـور وغير مشتكية ،فهي من
اضـط ــرت ان تكــون االب واالم عـبــر سـنــوات
احل ــروب الـتـي م ــررنـ ــا بهـ ــا ،فك ــانـت املعـيل
واملسـؤول االول يف البيـت وهي لم تخفق يف
ذلـك ،عل ـ ــى العـك ــس اسـت ـطـ ــاعـت ان ت ــصل
بــابـن ــائهــا الــذيـن فقــدوا ابــاهـم يف ســاحــة
املعــركــة ..استـطــاعت ان تـصل بـهم الــى بــر
االمـان ،وعندمـا خرجت الـى العمل تـفوقت
فيه ولم تشتك.
فجأة يلغـى كل هذا فقانون الشارع العراقي
م ــازال يـنـظ ــر ال ــى امل ــراة وك ــانهـ ــا مخل ــوقـ ـاً
عجـيبـ ـاً ..مخلــوق ـاً اليـحق له ان ميــشي يف
الـ ـشـ ــارع ،واذا مـ ــاحـ ــدث ذلـك فـ ــان العـيـ ــون
سـتـتـ ــوجه الــيه ..تـتـنـ ــاهــبه ،ملـ ــاذا؟ ال احـ ــد
يحـاول ان يعلم ..فعلـى مايـبدو ان هـذا هو
داء ق ــدمي ..داء اسـت ـشـ ــرى بع ــد ان ت ــده ــور
ال ـظـ ــرف االمـنـي ال ــصعـب ب ـصـ ــورة تـ ــدعـ ــو
للغـثيـان ،فــالبـعض يـرى احلـريـة اجلـديـدة
مبــرراً لتـصـرفــاته وهــو عنـدمـا يـتمـادى يف
سـ ـ ــوق ـي ـتـه يعـ ـ ــرف ان الاحـ ـ ــد يف الـ ـ ـشـ ـ ــارع
ســيع ــاقــبه ،وان االم ــر يف اس ــوأ حـ ــاالته لـن
يتعدى توبيخاً او اهانة.
الشارع الـعراقي كغيـره يعطي بـامانة كـاملة
ص ـ ــورة حقــيقـي ـ ــة للــمجـتــمع مـن غـيـ ــر أي
ت ـ ـ ــزويق ويف ح ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ــاته تـ ـ ــدور صـ ـ ــورتـ ـ ــان
مـتنــافــرتــان ..كـل منـهمــا تـشــد يف الـطــرف
االخ ــر ص ــورت ــان متــثالن الـتـن ــاقــض امل ــر..
الـتصـارع مع الـذات وعـدم الـتصــالح معهـا،
فــامل ــراة عنــدمــا يـحتــاجه ــا اجملتـمع يـطـلب
منها ان تكـون اكثر من رجل ،لكن يف مقابل
ذلـك اليـع ـ ـ ــرف امل ـمـج ـت ـمـع اال ان يـغ ـمـ ــط
حقوقها ويعاملها على انها االضعف ،فالى
متى ستظل املراة عبداً لالضطهاد؟!!

السباب معروفة هاجر كثير من
الشباب العراقيني الى بلدان
الغربة واملنايف يف ارجاء
املعمورة ،واستقروا هناك
وحصل بعضهم على حق
املواطنة ،ونتيجة اللتصاقهم
بالوطن االم يدفعهم احلنني
للزواج من بنات جلدتهم.
فـتـبــدأ م ـشـكلــة الـتع ــرف علــى
الــفـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مـ ـ ــن خــالل االهــل
حتديداً واالقرباء وتتم طريقة
الــتعـ ــارف عـن ط ـ ــريق ال ـصـ ــور
الفوتغرافيـة واشرطة الفيديو،
اضـافـة الـى الهـاتف والـرسـائل
البــريــديــة وح ــاليـ ـاً عن طــريق
االنتـرنـيت ،وتـسـتمــر اللقـاءات
ق ــبل حتـ ـ ــديـ ـ ــد فــتـ ـ ــرة الـ ـ ــزواج،
بعـدهـا تــستعــد الفتـاة للـسفـر
الى بالد الغربة.
اخلوف من اجملازفة
تقول شريفة محمود (25سنة)
فــاحتـتـنـي احــدى الـص ــديقــات
وهـي معلـمــة يف املــدرســة الـتـي
نعــمل فــيه ـ ــا مع ـ ـاً بـ ــاالقـتـ ــران
باخيـها الذي يعيش مغترباً يف
هـولنــدا .واعطـتنـي رقم هـاتفه
فـتح ــدثـت الـيه م ــرات ع ــدي ــدة
عـن طـ ــريق اله ــاتف ثـم تـط ــور
االمـ ــر بـيـنـنـ ــا بـ ــاحلـ ــديـث عـن
طـ ــريق االنـت ــرنـيـت واحمل ــادث ــة
ب ــال ـص ــوت وال ـصـ ــورة .وشع ــرت
بـ ــانـي اسـت ـطـيـع العـي ــش مـعه،
لـكن حاجـز الغربـة وقف حائالً
بـيـنـنــا النـنـي الامـلك الـتـصــور

الـكـ ـ ــامل عــن احلــي ـ ــاة هــن ـ ــاك،
وات ـ ـ ــوقـع صـع ـ ـ ــوب ـ ـ ــات كـ ـث ــي ـ ـ ــرة
سـ ــاحـتـمـلهـ ــا لـ ــوحـ ــدي ورمبـ ــا
ت ـ ـس ـبــب لــي مـ ــشـ ـ ــاكل ك ـثــي ـ ــرة،
وبالشـك س ـ ـ ــافقـ ـ ــد وظ ــيف ـتــي
واس ــرتـي ،فـبقـيـت ح ــائ ــرة بـني
حـيـ ــاتـي واملـ ـســتقـبـل اجملهـ ــول،
لـذلك طلـبت منه ان يـاتي الـى
العــراق لنـعيـش مع ـاً لكـنه اكـد
ب ـ ــان االوض ـ ــاع االم ـنــي ـ ــة غــي ـ ــر
م ـسـتق ــرة وانه سـيــاتـي بعــد ان
تهــدأ االوضــاع يف الـبلــد واصــر
على ذهابـي اليه لكنني حائرة!
شروط تعجيزية
فـ ــرح ـ ــان العـبـيـ ــدي (40سـنـ ــة)
تعــرفـت علــى فـتــاة عـن ط ــريق
االهـل بع ـ ــدم ـ ــا وصف ـ ــوه ـ ــا لــي
بـ ــالكـم ــال واجلـمـ ــال واالخالق
العـاليـة ،الني لم افـكر بـالزواج
يف ديــار الغـربــة متحـمالً حيـاة
العـ ــزوبـيـ ــة بـ ــرغــم معـ ــان ـ ــاتهـ ــا
الق ـ ــاســي ـ ــة ،ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى
تق ــدمـي بـ ــالعـم ــر مـتـمـنـيـ ـاً ان
يكــون لـي زوجــة واوالد ،ل ــذلك
ق ــررت ان ادخـل قفــص احلـي ــاة

الـ ــزوجـيـ ــة ،فـ ــاحـتـ ــرمـت رغـبـ ــة
االهل وحتـدثت مع الفتـاة عبر
اله ــاتف وك ــانـت بـيـنـن ــا رس ــائل
كثيرة قـررت العودة الـى الوطن
يف العـ ـ ــام امل ـن ــصـ ـ ــرم ،ال ــتق ـيــت
ب ــالفـت ــاة وحت ــدثـن ــا ط ــويالً يف
ام ــور حـي ــاتـنـ ــا ،لكـنـي لـم اج ــد
صــيغ ـ ــة للــتفـ ــاهـم مـعه ـ ــا وفق
شروطهـا التعجيـزية وطلبـاتها
الغـ ــريـبـ ــة ،لـ ــذلـك قـ ــررت عـ ــدم
الزواج مـنها ورجعـت ثانيـة الى
الغربة خالي الوفاض.
زواج ملصحة
طـيبــة وحيــد (25سنـة) عــاشت
وسـط اجـواء فـيهــا الكـثيــر من
الصعوبات لذلك هي ضد زواج
الغ ــرب ــة ،الن الفـت ــاة سـتقـت ــرن
بـ ـ ـشـخـ ــص التـع ـ ـ ــرف طــب ـ ـ ــاعـه
ومـي ــوله ،ورمب ــا تكــون الـصــورة
الـتي تــرسمهــا الفتـاة للـشبـاب
غـيـ ــر مكـتـمل ــة الن اغلـب ه ــذه
الـ ــزيج ــات م ـصـي ــرهـ ــا الف ــشل
ك ــونه زواج مــصلحــة وم ــوافقــة
االهل واحلـ ــاحهـم تـتـم لف ــسح
اجمل ــال لـبقـي ــة افـ ــراد العـ ــائل ــة
للـسفــر او لتحــسني اوضــاعهم
املادية ،وان الفتاة تخدع بحياة
احلــري ــة التـي تفـتقــدهــا املــراة

بني ظلم العادات وعاديات االحتالل والعصابات

تبقى حياة املخطوفات يف خطر اكرب من
اخلطف نفسه

منــذ انتهـاء العـدوان االمـريـكي
بـ ـ ـ ــاحـ ـتـالل الـعـ ـ ـ ــراق وحـ ـ ـ ــوادث
اخلـ ـ ـطـف تـفـ ـتــك ب ـ ـ ـ ــاجملـ ـتـ ـمـع
الع ــراقـي وق ــد زاد مـن وتـي ــرته ــا
حالة االنفالت االمني.
وقـد طالـت حوادث اخلطف اول
االمـ ـ ــر الف ـت ـيـ ـ ــات الل ـ ــواتــي كــن
يتـركن على قـارعة الطـريق بعد
االعـ ـت ـ ـ ـ ــداء عـلـ ـيـه ــم لـ ـيـج ـ ـ ـ ــدن
طــريقهن الـى الـرذيلــة او سكني
غسل العار!
وتـ ـطـ ـ ــور االم ـ ـ ــر بعـ ـ ــد ذلــك مع
انهـيـ ــار الـ ــوضع االمـنــي يف ظل
االحتالل االمـريكي الـى خطف
االطف ــال وبـيـعهـم او ته ــريـبهـم
خــارج العــراق ،لـيـتجه اخلـطف
نح ـ ــو خ ــطف ابـن ـ ــاء االث ـ ــري ـ ــاء
البـتزاز عـائالتهم لـدفع الفـدية
يف مق ــابل اطالق ســراحهـم من
قبل عصابات منظمة.
لق ــد اختـطـفت جن ــوى البــالغــة
مـن العـم ــر  18ع ــام ــا مــن محل
لبـيع مـسـتحـض ــرات التـجمـيل،
وبع ــدمـ ــا اطلق س ــراحه ــا لق ــاء
عـشــرة ماليـني دينـار عـراقـي لم
تـ ــرجع الـ ــى بـيــتهـ ــا خـ ــوف ـ ـاً مـن
عشيرتها التي اهدرت دمها!
تق ــول جن ــوى (ق ـضـيـت ي ــومـني
وانا اتـعرض للـضرب واالعـتداء
واالغ ـتـ ـصـ ـ ــاب ..ف ـي ـمـ ـ ــا كـ ـ ــانــت
عشيرتي جتتمع لتقرر قتلي!)
وتـضـيف (مـاذنـبي والـبلـد يـرزح
حتـت وطـ ــأة الع ـص ــاب ــات؟ كـنـت
مـت ــاك ــدة ان ع ـشـي ــرتـي سـته ــدر
دمـي :لـ ــذلـك عـنـ ــدمـ ــا رمـتـنـي
امراة من بالدي
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العصـابـة علـى الــرصيف هـربت
ال ـ ــى مـكـ ـ ــان بع ـي ـ ــد مــن ب ـي ـتــي،
لـكـنـنـي قـ ــد امـ ــوت بـني حل ـظـ ــة
واخـ ــرى فعـ ــائلـتـي تـبحـث عـنـي
طبعا!)
وتــذكــر الـبــاحـثــة االجـتـمــاعـيــة
(ام ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـطـفــي) ان ح ـي ـ ـ ــاة
اخملـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ــني بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد اطـالق
س ـ ـ ــراحـهــم ،اهــم مــن اخل ـ ـطـف
نف ـسـه ،ذلك ان ح ــال ــة اخل ــوف
والـرعب التي يعيشها اخملطوف
تتـرك بـصمــاتهــا علــى نفـسـيته
وشخ ـصـيــته ،فـي ـصــبح خـ ــائف ـ ـاً

على الدوام فاقد الثقة بكل من
حـ ــوله ،السـيـمـ ــا الفـتـي ــات ،الن
اجمل ـتــمع الي ـ ــزال يـكــيل الــتهــم
لسبب او لغيرة ،كذلك االطفال
الذين يكبرون ،لكن بشخصيات
مرتبكة.
وتــشيـر امـال مـصـطفـى الـى ان
املـ ـشـكلـ ــة تـكـمـن يف ان ع ـ ــائالت
اخملـطــوفـني التت ــابعهـم بعــدمــا
يعـودون سـاملني ،وكل مـاتهـتم به
هـ ــو سالمـ ــة اجـ ـسـ ــادهـم فـيـمـ ــا
يبقـى داخلهم يتحدث عن واقع
مأساوي تعرضوا له يوماً.

وهكـذا تبقـى حيـاة اخملطـوفـات
يف خـ ـطـ ـ ــر اك ـبـ ـ ــر مــن اخلـ ــطف
نفـ ــسه ،ويــبقـ ــى حـكــم العـ ــادات
وال ــتق ـ ــال ـي ـ ــد اق ـ ــوى مــن حـكــم
الـشــريعــة ،ومعبـراً بــشكل كـبيـر
عــن حـ ـ ــالـ ـ ــة ضـعف حتـ ـ ــاول ان
تـدفـع عن نفـسهــا تلك الـتهمـة
بـ ـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـنـفـ ـي ـ ـ ــس يف الـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرف
االضـعف ،وهـ ــو اخمل ـطـ ــوفـ ــة ،يف
بـلـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــرزح حتـ ــت االح ـ ـتـالل
الغ ـ ــاشــم م ـن ـ ــذ مـ ـ ــايق ـ ــرب مــن
عامني.

الفنانة-أزهار عليوي احلسناوي

حبها للوطن،جعلها ترسم العراق بالوان زاهية

بابل/مكتب املدى
أقبال محمد

ان الفـنـ ــان االصــيل لـي ــس هـ ــو الـ ــذي
يـاخـذ الفن مبـا هـو مـوجـود او جـاهـز،
لكـنه الــذي يـبــدأ يـخلق مـن املــوضــوع
ال ـ ــوان ـ ـ ـاً ،ويف بع ــض االوقـ ـ ــات تعـ ـط ـي ـ ــة
االلوان موضوعاً جيداً.
ان مـن اهـم سـم ــات ل ــوحـ ــات الفـن ــان ــة
الــواعــدة (أزه ــار علـي ــوي) انهــا تـنــطلق
م ــن اجل ـ ـ ـ ــزء ال ـ ـ ـ ــى ال ـكـل م ــن دون أي
تدخل للـعناصر الطارئة التي قد تؤثر
يف امل ـ ـضـ ـمـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـش ـكـل ــي وم ــن خـالل
مشاركاتهـا االخيرة يف املعارض ،تكشف
لنا هـذه الفنانـة بانها انـسانة مـرتبطة
اش ــد االرتبــاط بـحب وطـنهــا (العــراق)
ومبـ ـ ــا يح ـمـله مــن ع ـ ــوالــم حـ ـض ـ ــاري ـ ــة
وانسانية.
ان الـعالقـ ـ ــة اللـ ـ ــون ـيـ ـ ــة الي ع ــمل مــن
اعمـالهـا الـزيتيـة يلـمسهـا املشـاهـد من
خـالل شفـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة اللـ ـ ــون امل ـن ـب ــثق مــن
االعلـ ـ ــى ل ـيـك ـ ـ ــون عالق ــته بـ ـ ــاالش ـيـ ـ ــاء

ال ـش ــرقـي ــة وب ــالـنـتـيجـ ــة تك ــون
واهــم ـ ـ ــة ومـخ ـ ـطــئ ـ ـ ــة مـق ـ ـ ــابـل
مــاتـتع ــرض له مـن م ـش ــاكل يف
بالد الغربة.
الرجوع بحقيبة فارغة
يــوسف اكــرم (35سنــة) منــوج ـاً
لــزواج الغـربـة ،حـيث تــزوج من
فتــاة تـعيـش يف الغــربــة ،تعــرف
عل ــيه ـ ــا عــن ط ـ ــريـق الهـ ـ ــاتف،
واالهـل دفع ـ ــوه للـ ــزواج مــنهـ ــا،
فـ ــس ـ ــاف ـ ــر ل ـيــن ـ ــال اجل ـن ـ ـســي ـ ــة
السـويـديــة ولكي يـاخـذ فـرصـة
جـديــدة يف احليـاة شـريـطـة ان
يـتم الــزواج ،غــادر البـالد ومتت
مـ ــراسـيـم الـ ــزواج ،وبعـ ــد مـ ــرور
شهـرين فـوجئ االهل بـرجـوعه
بحقـيـب ــة سف ــر ف ــارغ ــة ،ول ــدى
س ـ ـ ــؤاله اج ـ ـ ــاب /انه لــم ي ـتـفق
ابـداً مع الزوجـة ،وبذلك خـسر
املال الـذي انفقه عـلى تكـاليف
الع ــرس والــسف ــر وذهـبـت ادراج
الرياح وانتهى االمر بالطالق.
ضمانة مستقبلية
أم الق (56سـنـ ــة) تق ــول :بـن ــات
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ــن اليـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ــن
مـصلحتهن ،فاذا كان الشخص
املغترب جيداً وناجحاً فالضير
ان ت ـســافــر ابـنـتـي معه الــى أي

مك ــان ولـتغـت ــرب عـن اسـ ــرته ــا
لكـي تعـيــش حـيـ ــاة سعـي ــدة يف
الغــربــة وامل ـســألــة حتـتــاج الــى
شيء مـن املغــامــرة الن الغــربــة
تـؤمن حيـاة ماديـة واجتـماعـية
افضل واالمـر يعـود يف النهـايـة
الـى الفتـاة اذا كانت قـادرة على
خ ــوض غـم ــار ه ــذه الــتج ــرب ــة
ويـبق ــى احلــظ والـن ـصـيـب ه ــو

بغداد /جالل حسن

دل ـ ـيـل اخلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الن ج ـ ـم ـ ـيـع
الشبـاب الذين تقدمـوا خلطبة
ابنـتي من العاطلني عن العمل
فم ــا نفع شــاب لـم يتــوظف يف
الدولـة ،واكمل الكلـية وافـترش
رصـ ـيـف ال ـ ــش ـ ـ ــارع بـ(بـ ـ ـس ـ ـطـه)
وك ـسـب عـيــشه الـي ــومـي؟! انـن ــا
ن ــري ــد وبـكل ص ــراح ــة ضـم ــانـ ـاً
ملستقبل بناتنا.

ضحايا ام ماذا؟!

فتيات يعشن خارج حدود املألوف واملعلوم

بغداد/محمد درويش علي

فـتيــات صغيــرات بعمـر الـورود،
يـتنقلن من مكـان الخر ،وسط
االس ـ ــواق الع ـ ــام ـ ــة ،وامل ـن ـ ــاطق
املشبـوهة ،يتـرنحن حتت وطأة
احلـ ـبـ ـ ـ ــوب اخملـ ـ ـ ــدرة ،ورائـحـ ـ ـ ــة
السـيكوتني ،واملشروبات  .ترأف
حل ــالهـن عـنــدمــا تــرى واحــدة
مـنهن ،وقـد هـدهـا اخلـدر وهي
ت ـت ـمـ ـ ــدد يف اقـ ـ ــرب سـ ـ ــاحـ ـ ــة او
حـديقـة عـامـة ،وكـثيـراً مـاتـرى
احـ ـ ــد الـ ـ ـش ـبـ ـ ــاب امل ــنحـ ـ ــرفــني
يــداعـبهــا بــشكل يـثيــر القــرف
والغثيان.
انهــن ف ـت ـي ـ ـ ــات يع ـ ـشــن خـ ـ ــارج
ح ـ ــدود املـ ـ ــألف ـ ــوف واملـعق ـ ــول،
بعـي ــداً عــن االلفـ ــة والعـ ــائل ــة،
قــريب ـاً مـن الهــاويــة واالنحــدار
النهــائي نحـو مـســالك الـردى،
املتمثل بالدعارة والبغاء.
س ــالـت ام ــراة تـبـيع ال ـش ــاي يف
ع ــرب ــة مـتــنقل ــة يف الـبـت ــاويـن:
ماقصة هؤالء الفتيات؟
نظرت الي بـاستغراب واجابت:
بنات شوارع.
وسألـتها ثانية :ليس لهن احد
يردعهن؟
اجــابـت :اعــرف احــداهـن ،لهــا
اب ي ـسـتعـطـي ق ــرب االض ــوي ــة
املـرورية ،يـاتي يف املسـاء يبحث
عـنهــا ،وعـنــدم ــا يعـث ــر علـيهــا،
يـوجعها ضرباً ثـم ياخذها الى
ال ـب ـيــت ،وع ـ ــرفــت انـه تقـ ـص ـ ــد
بالـبيت غـرفة يف احـدى الدور،
تـدخل احـد الـواقفني واضـاف:
ه ـ ــذا ال ـ ــرجل ال ـ ــذي تق ـص ـ ــده
امل ــراة ،كـ ــان رجالً محـت ــرمـ ـاً يف
وق ـ ـ ــت م ـ ـ ــن االوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،اال ان
زوج ـتـه ك ـ ـ ــانــت خ ـ ـ ــارج ـ ـ ــة عــن
ال ـطـ ــريـق ،فقـتـلهـ ــا اخ ـ ــوتهـ ــا،
وتـركـوه رأفه به ،فــاختل تـوازنه
الـنف ـسـي وم ــارس االسـتج ــداء
وت ـ ــرك م ـن ــطقــته واهـله ومـعه
ابنته!
سألته عن البقية ،فاجاب :بان
ل ـكـل واح ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـه ــن قـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة
حت ـتـلف عــن االخ ـ ــرى ،م ــنهــن
لقــطيــات ،ومـنهـن ابنــة المــراة
منحرفة وهكذا.
حتـتفظ ذاكـرتـي بصـورة لفتـاة
صغيــرة تتـبع امهـا الـتي كــانت
تـستجـدي يف دروب بغـداد ،ويف
لــيلـ ــة مــن اللـيـ ــالـي ،وانـ ــا اروم
دخـ ــول م ــطعـم يف الـبـتـ ــاويـن،
وكان هـذا يف تسـعينيـات القرن

امل ـ ــاضــي ،ف ـ ــاذا بــي ال ـي ـ ــوم ارى
صـبي ــة يف عمــر ال ــورود بيــدهــا
سيكـارة تطـلب منـي مبلغـاً مـا،
لـش ــراء وجب ــة اكل لهــا ،حــسب
ادعائهـا ،فاستعـدت صورة تلك
الفتـاة الصغـيرة ،وسـالتهـا:اين
ذهبـت امك التي كنـت معها يف
سنوات ماضية؟
قــالت دون ان تـسـالـني مـن اين
عـرفـت ذلك :انهــا ليـسـت امي،
وتـ ـ ــرك ـت ـنــي جـ ـ ــوع ـ ـ ــانه طـ ـ ــوال
الوقت ،لذلك هربت منها.

س ــالـته ــا ث ــانـيـ ــة :اال تخ ــافـني
منها اذا ما استدلت عليك؟
اخ ــرجــت سكـيـن ــا مـن جـيـبه ــا
وقـالت :فلتـأتي وعـندهـا تعرف
من انا!
هؤالء الفتيات يقضنب يومهن
بــني ازق ـ ــة ال ـب ـت ـ ــاويــن وال ـب ـ ــاب
ال ـش ــرقـي وحت ــدي ــداً يف االزق ــة
امل ــوازي ــة ل ـسـيـنـم ــا غ ــرن ــاط ــة،
وسـيـنـمـ ــا ب ـ ــابل أم ـ ــا يف اللــيل
ف ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــن حتـ ــت الـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاوالت

اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة لـلـ ـمـقـ ـ ـ ــاه ــي ،او
يرمتـني يف احضان بـاردة الحد
املنحـرفني كبـرودة احليـاة التي
يعشنها.
يـاتـرى مـن يتـحمل املـســؤوليـة
يف مــنع هـ ــؤالء ال ـصـبـ ــايـ ــا مـن
االنحــراف الـنه ــائي واعــادتـهن
ال ــى احلـي ــاة الــصحـيحـ ــة فهل
يحق الم مـنح ــرف ــة ان جت ــرف
معها ابنتهـا ،او اب مدمن على
االنـحـ ـ ـ ــراف ،ان يـجـ ـ ـ ــرف مـعـه
ابنته الى شاطئه العفن؟!

اليونسيف حتذر من زواج صغريات السن
املدى/وكاالت
ال ــسفلـ ــى (االرض) لكـنه يف ق ـسـم مـن
اللـوحة ينـسحب عنهـا بشـفافيـة اخرى
ت ـن ـ ــسج ــم وااليق ـ ــاع ال ـ ــزم ـن ــي لل ـ ــرؤي ـ ــا
املتجددة لدى شخصية هذه الفنانه.

ازه ــار ت ـسـتع ــد االن الق ــام ــة مع ــرضه ــا
االول وستتناول لوحاتها قصة االنسان
الـعراقي املعـاصر ..قـصة التحـدي التي
يعرفها كل فرد عراقي.

حـذر صندوق االمم املتحدة لـرعاية الطفولـة ،اليونسيف من زواج
صغيـرات السـن مشـيرا الـى ان هذه الـظاهـرة تقـضي علـى ماليني
الفتيات الصغيرات بالبؤس وااللم.
وقـالت اليونـسيف يف تقريـر لها ان ظاهـرة الزواج املبكـر لصغيرات
الـسن تتـسبب لهـن يف االم بديـنة ونـفسيـة رهيـبة ،ويقـول التقـرير
الـذي اصـدرته املنـظمـة مبنـاسبـة اليـوم العـاملـي للمـراة ،ان حـوالي
نــصف عـ ــدد الفـتـيـ ــات يف بعــض ال ــدول يـتـم ت ــزويـجهـن دون سـن

الـثــامـنــة ع ـشــرة نـتـيجــة لـضغــوط احلــاج ــة والفقــر والـتقــالـيــد
العـائـليـة .وتــشيـر الـتقـاريـر الـى ان الـزوجـات الـصـغيــرات يجـري
تـســريبهـن من املـدارس وحـرمــانهن مـن حق رئيــسي اخـر هــو حق
الــتعلـيـم كـم ــا ان ال ــزواج يف سـن صغـي ــرة يـنـط ــوي عل ــى احـتـم ــال
احلمل املبكر الذي يتسبب بدوره يف متاعب صحية اضافية.
وقـد دعت اليـونـسيف احلكـومـات واملنـظمـات احملليـة الـى حتـذيـر
االســر مـن الــزواج املـبك ــر وتع ــريف االبــاء مبــا يـنـط ــوي علـيه مـن
مخاطر.

