
�إىل  �أحالمنا  �أنها حتّول  �لأحالم،  تفعله كتب تف�سري 
ّمد  تجُ بها،  �لإم�ساك  ميكن  �سلبة،  و�قعية،  مفرد�ت 
و�حد،  �حتمال  فى  لأحالمنا  �لكثرية  �لحتمالت 
�خليال  �لأحالم،  تميد  كتب  ت�سميتها  ميكن  بحيث 
حّرره من  يجُ �لعامل، فهو يفككه،  يفعل عك�س ذلك مع 
جموده، يك�سف عن �أبعاد جديدة ملفرد�ته، ومينحها 
�أننا  مالحظة  مع  �لحتمالت،  من  ممكن  عدد  �أكرب 
ا عن  حتى عندما نف�رس �أحالمنا، فاإننا نفعل ذلك �أي�سً
طريق �خليال.�خليال منطقى، عقالنى بطريقته، �أنت 
عندما تنتقل من نقطة �إىل �أخرى د�خل �خليال، فال 
بد �أن يكون هناك منطق يجمع بني �لنقطتني، مهما 
كان جموح هذ� �خليال، �لر�ئع فى منطق �خليال �أنه 
�سخ�سى جًد�، كل �إن�سان ميكنه �أن يقّدم لي�س تف�سرًي� 
بع�سها  تف�سري�ت،  عدة  و�إمنا  نف�سه،  للحدث  و�ح��ًد� 
متناق�س، وكلها �سحيحة، وكاأن هذ� �حلدث قد وقع 
�ملنطق  �لتف�سري�ت،  هذه  حتت  خمتلفة  حيو�ت  فى 
ميكنه  ل  �خليال  �أن  كما  بالأ�سا�س،  تخّيلية  فكرة 
�أحياًنا،  �إل بطريقة منطقية، بينما  �أن ينمو ويتطور 
يا للغر�بة، يفتقد �لو�قع للمنطق، ويعجز عن تف�سري 
نف�سه، �أو رمبا يتعّمد �أن يكون غري مفهوم، وعندها ل 
ميكن تف�سريه �إل بعني �خليال. �خليال �رسيك �أ�سا�سى 
قّدم �قرت�حات  فى �سياغة �لعامل، و�إعادة ت�سكيله، يجُ
يقر�أه  به،  و�لإح�سا�س  معه،  للتفاهم  �عتيادية  غري 
قر�ءة،  �أخرى، ويقدم معان جديدة فى كل  بعد  مرة 
فنعرف �أن �لأ�سياء تت�رسف بطريقة غري ما �عتقدنا 
لي�ست ما  �أنها  تفعله، ونكت�سف  �أنها  ل�سنو�ت طويلة 
�أنها عليه، �خليال ل يهتم باحلدث  �عتقدنا ل�سنو�ت 
�ملاء؟  فى  حجر  �سقوط  �أهمية  ما  �أ�سا�سى،  ب�سكل 
مهم،  غري  �لعامل  فى  �سىء  ل  مهم،  هذ�  �أن  �حلقيقة 
كل ٌعلى طريقته، لكن بالن�سبة حلجرنا هذ�، فاجلميع 
�سري�ه حال �سقوطه، وينتهى �لأمر هنا، لكن �خليال 
ي�ستمر فى �ملتابعة و�لتفكري، يرى ما ل ير�ه غريه، 
�سىء،  كل  ير�ه هو  ما  �أن  يجزم  ل  نف�سه  �لوقت  فى 
هى  تلك  �أن  يزعم  ول  �أح���د،  يعرفه  ل  م��ا  يعرف 

�حلقيقة، هو �أذكى من �أن يفكر بهذه �لطريقة، �خليال 
حّلل �لعامل لأطيافه  يرى حتى عندما تنعدم �لروؤية، يجُ
يخرتعه،  ت�سكيله،  يعيد  ي�ساحبه،  يالعبه،  و�ألو�نه، 
�أرو�حها  ويتفهم  يبتكرها،  حكاياته،  د�خ��ل  يطري 
�لتى  �ملرئية  غري  �لأم���و�ج  ي��رى  وح��ده  �ملتعددة، 
�لحتمالت  عامل  �خليال  ويف�رسها،  �لكون،  �سّغل  تجُ
مرة. كل  فى  �لعامل  ينقذ  هو  نهائية،  �لال  و�لفر�س 
يقّدم  �أن  ميكنه  ل  �لعقل  وفاقد  �لوعى،  عن  �لغائب 
وروح  حا�رس،  كامل،  لعقل  يحتاج  �خليال  خياًل، 
�أنت ل حتتاج �أن  قّدر قيمة �لعقل و�لفكرة،  ّلقة، تجُ مجُ
غّيبه لتنطلق فى �خليال،  حتذف جزًء� من عقلك �أو تجُ
�لعقلية،  �أنت فى حاجة لكامل طاقتك  �لعك�س،  على 
حتى  حّلق،  يجُ كى  جناحيه  لكامل  يحتاج  طائر  مثل 
لديه عقل، رمبا  �إن مل يكن  حّلق  يجُ لن  �لطائر  �إن هذ� 
ل  ي�سقط،  ما  �رسيًعا  لكنه  للطري�ن،  غريزته  تدفعه 
�لطري�ن. نطق �جلناحني، مينطق هذ�  بد من عقل ميجُ
�رّس  فى طفولتنا، ن�ساأل ملاذ� ل ميكننا �أن نطري؟ ونجُ
عدم  نتقّبل  يجعلنا  منطقى  مربر  على  نح�سل  �أن 
هو  وقتها  لنا  �ملنطقى  لأن  �لطري�ن،  على  قدرتنا 
و�حد،  فى عامل  معها  نعي�س  مثلها، طاملا  نطري  �أن 
�إجابات  �إىل  نحتاج  لأننا  �ل�سوؤ�ل،  عن  نتوقف  لن 
و�إمنا روؤية  مب�ستوى خيالنا، ل تقّدم مربًر� و�قعًيا، 
خمتلفة للو�قع، وت�سمح فى �لوقت نف�سه بوجود روؤى 
�أخرى كلها �سحيحة، لن يكون كافًيا لنا كاأطفال �أن 
�أجنحة”،  بال  لأننا  نطري  ل  “نحن  �لكبار  لنا  يقول 
�أكرث  وبالتاىل  �ت�ساًعا،  �أكرث  �إجابة  عن  نبحث  نظل 
�إقناًعا، من �لر�ئع �أن نحتفظ باأفكارنا �لطفولية عن 
�سّمى  ووجد�ننا.نجُ ذ�كرتنا  من  ما  مكان  فى  �لعامل 
وَن�سف  �أطفال”،  “خيال  و�أ�سئلتهم  �لأطفال  �أفكار 
“تخاريف كبار”،  �أفكار �ملتقدمني فى �لعمر باأنها 
ملاذ�؟ لأن �أ�سئلة �لكبار تكون عن �لو�قع �لقريب، �أو 
حتى �لبعيد، لكنهم فى كل �لأحو�ل ل يطلبون تف�سرًي� 
و��سًعا، و�إمنا �إجابة �أحادية �سيقة، يف�رسون �لو�قع 
�ل�سهلة،  �لإجابة  �لأطفال فال تر�سيهم  �أما  بالو�قع، 
عدمية �لأجنحة.كيف ن�سمح لأنف�سنا �أن نفقد قدرتنا 
�أ�سكاًل وحكايات، كيف ميكننا  على تخّيل �ل�سحاب 

�أن نخنق �أحالمنا ول نرى �لفر�غات فى ج�سم �لقمر 
حزين  �سىء  خر�فية،  وكائنات  وطيور  حيو�نات 
وت�سري  عقولنا  فى  �لهائجة  �ملياه  تلك  تتجمد  �أن 
جليًد�، حزين �أن يتحّول �لقمر فى خيالنا �إىل جمرد 
عنه،  �لقدمية  فكرتنا  من  ن�سخر  �أن  وحجارة،  رمال 
بعد  �لآن  �إليه  ننظر  �ل�سو�رع،  فى  معنا  مي�سى  باأنه 
ل  �أنك  “�أعرف  ب�سخافة  له  ونقول  كباًر�  �رسنا  �أن 
�لعامل  �أدركنا حقيقة  قد  بهذ�  وكاأننا  مت�سى معى”، 
�أن  �ل�سهل  من  �أننا  رغم  عليه،  و�سيطرنا  وفهمناه، 
�ل�سغرية،  �لتفا�سيل  من  بالكثري  ون�ستمتع  نتو�طاأ 
�سىء حزين �أن يتحول �لعامل �إىل معلومات و�أرقام، 
�خليال يهتم بالر�سم ل �ملعلومة، باحلرف ل �لرقم، 
هو لي�س طريقة للح�ساب، �خليال كاتب ور�ّسام.يبدو 
و�لو�قع،  �خليال  بني  حقيقية  م�سافة  توجد  ل  �أنه 
عرّب  ويجُ ليتجّلى  وي�ساعده  �ساحبه،  يكمل  منهما  كٌل 
كعالقة  �أحياًنا  بينهما  �لعالقة  تبدو  نف�سه،  عن 
�ساحبه،  من  منهما  كٌل  يخرج  حيث  و�لنهار،  �لليل 
بينهما  ا  �أي�سً و�لزمان،  �لأفكار،  �لأماكن،  يتبادلن 
من  ي�رسب  منهما  فكٌل  و�لنهر،  �لبحر  بني  ما  مثل 
�ل�سىء  �إن  حتى  حياته،  دورة  به  ويكمل  �سديقه، 
�لو�حد ميكنه �أن يكون خيالًيا فى وقت ما، ثم و�قعًيا 
فى وقت �آخر، و�لعك�س �سحيح، وبنظرة و�حدة على 
�أ�سد �لأ�سياء  تاريخ �لب�رس و�لعامل ندرك ذلك، فحتى 
من  عدد  بعد  خيالية  ت�سري  حدوثها،  وقت  و�قعية 
خيالية،  ما  وق��ت  فى  كانت  �لتى  وتلك  �ل�سنو�ت، 
�أن  كما  معا�ًسا،  يومًيا  و�قًعا  ما  حلظة  فى  تتحول 
مكان  فى  خياىّل  نف�سه  هو  ما  مكان  فى  �لو�قعّى 
كاًل منهما  وكاأن  �أحياًنا  و�خليال  �لو�قع  يبدو  �آخر، 
�أكرث  ملاذ�  ثم،  ما،  بطريقة  ل�ساحبه  تدوير  �إع��ادة 
�لأ�سياء خياًل حتدث فى �أكرث �لأحد�ث و�قعية، مثاًل، 
بو�قعيتها  �لكربى،  �لإن�سانية  و�ملاآ�سى  �حل��روب، 
�ل�سديدة، هى �أكرث �لأوقات �لتى يتجّلى فيها �خليال، 
طمئن �لإن�سان،  رمبا لأن �خليال يتمظهر وقتها كى يجُ
�أن للعامل منطق �آخر، وطريقة �أخرى. ميكن  فهمه  ويجُ
�عتبار �لو�قع خيال خام، كما ميكن �عتبار �خليال 
تكاملهما  يوؤكد  بينهما  �لتد�خل  هذ�  متعدد،  و�قع 
بهما  �إل  تكتمل  ل  �لتى  �مل�سرتكة،  لعبتهما  فى 
�لكبرية،  �لكون  خطة  �سمن  بالأ�سا�س  وتدخل  مًعا، 
وتكامله �لكبري، كل خيالت �لب�رس تتحّول �إىل و�قع، 
وكل و�قعهم ي�سري خياًل، لول �لقدمني ما حّط طائر 
فى  َحّلق  ما  �جلناحني  ولول  غ�سن،  �أو  �أر�س  على 
�لأ�سا�س،  من  و�لتفكري  �خليال،  منبع  �لف�ساء.�لقلب 
كما �أنه يحوى �لذ�كرة �حلقيقية و�لكاملة لالإن�سان، 
لأنه  ثانية،  ي�سرتدها  �أن  ذ�كرته  فقد  ملن  ميكن  لذ� 
مل يفقدها ب�سكل حقيقى، �لقلب ل يفقد ذ�كرته، هو 
كاًل  �سكل  �أن  حتى  بد�خلنا،  �جلامح  �خلياىل  �لطفل 
منهما ينا�سب طريقته فى �لعمل، فالقلب يتكون من 
�أربع حجر�ت ب�سيطة مفتوحة بالكامل على بع�سها 
فى  تقريًبا  لديه  ما  كل  ويدفع  يتدفق،  هو  �لبع�س، 
كل مرة، بينما �لعقل، �لأخ �لأكرب، ملىء بالتالفيف، 
يخبئ  �أفكاره،  ��ّوه  ميجُ �ل�رسية،  و�ل��دروب  �ملتاهات، 
دفعة  يطلقها  ول  �لآخ��ر،  �لبع�س  ظهر  ويجُ بع�سها 

و�حدة.

�لعر�ق  بها  مر  �لتي  و�لأزم���ات  �ملتعددة  �حل��روب  خلفت 
خالل �لعقود �ملا�سية جي�سا من �لأر�مل يعاين �لكثري منهن 
تتفاقم  �لأر�م��ل  ماأ�ساة  �إن  قاهرة.حيث  �جتماعية  ظروفا 
وعددهن يقدر بنحو ثالثة ماليني �أرملة بح�سب �إح�سائية 
�أجريت قبل عام، و�أن �لرقم قد �زد�د خالل �لأ�سهر �لأخرية.
و�جتماعية  �أمنية  �أبعاد  ذ�ت  �لعر�ق  يف  �لأر�م��ل  وم�سكلة 
م�ستمر  تز�يد  يف  �لأر�مل  �أعد�د  و�سيا�سية.و�أن  و�قت�سادية 
يف  �لرتمل  م�سكلة  وتبقى  م�ستمر  تدهور  يف  و�أحو�لهن 

�لعر�ق لي�ست م�سكلة ملية بل �أ�سبحت م�سكلة دولية.
مهن خمتلفة

و�أتخذت �لأر�مل مهن خمتلفة لل�رس�ع مع م�ساعب �حلياة 
بنات  خم�س  لديها  علي  فاأم  �لعي�س،  لقمة  على  للح�سول 
�أطفايل يف  و�ل��د  "تويف  ل���)�جل��ورن��ال(:  تقول  و�ح��د  وول��د 
�سابة،  �أز�ل  �ل�سدر، وحينها كنت ما  �أنفجار�ت مدينة  �أحد 
فعملت يف  عاما،  �لأثنى ع�رس  تتجاوز  �أكربهن مل  وبناتي 
�أهلي  تعب  �أن  بعد  �لعي�س،  لقمة  لهن  لأوفر  خمتلفة  مهن 
حاجتنا،  يكفي  ما  �أحد  يعطينا  ومل  م�ساريفنا،  كرثة  من 
لنا،  ر�ت��ب  بتخ�سي�س  �حلكومة  قامت  �سنو�ت  ع��دة  بعد 
�أز�ل  ول  كخبازة  عملت  نفقاتنا،  يغطي  ل  �لر�تب  وه��ذ� 
�أعمل بهذه �ملهنة، ويف �أيام �جلمعة �أذهب لتنظيف �لبيوت 
مقابل مبلغا من �ملال" وت�سيف �أم علي "�أظطررت لتزويج 
من  لأتخل�س  جد�  �سغرية  باأعمار  وهن  بناتي  من  ثالث 
تعبت كثري�  ولقد  �أف�سل،  وليعي�سن حياة  عباأ م�ساريفهن، 
�أجل لقمة �لعي�س، وولدي يبلغ  من �ل�رس�ع مع �حلياة من 
�لن من �لعمر 12،ترك �لدر��سة لي�ساعدين يف حتمل بع�س 

م�ساريف �أخو�ته".
 الزواج الثاين

زوجها  فقدت  �سغرية  طفلة  لديها  �رملة  عاما   27 ملي�س 
بحادث �رهابي تقول: "لقد ع�ست تربة �لزو�ج �لثاين، نزول 
خالتي  بابن  �ل��زو�ج  �جل  من  عائلتي  و����رس�ر  رغبة  عند 
ومريرة  قا�سية  كانت  �لتجربة  لكن  زلت �سغرية،  ما  كوين 
كوين �لزوجة �لثانية، وهو متزوج �ي�سا من �حدى قريباته، 
ل�سباع  تزوجني  �نه  �ت�سح  �لوقت  من  فرتة  مرور  وبعد 
م�ساعر  لها  �إن�سانة  كوين  ولي�س  لغري  �جلن�سية  رغباته 
ينتق�س  �لذي  �جلارح  �لكالم  ي�سمعني  و�حا�سي�س،ود�ئما 
و�ل�سفقة  �لعطف  بد�فع  تزوجني  �نه  بقوله  كر�متي  من 
ولي�س لفعل �ن�ساين قائم على �لحرت�م و�حلب". �لأرملة )ن، 
�جربتني على  �لتي  �لظروف هي  "�ن  تقول  31 عاما   ) ك 
�لزو�ج �لثاين ومن رجل كنت ل�عرف عنه �سيئا تقدم للزو�ج 
مني  عن طريق زوجة �خي فهو �سقيقها، كنت خائفة لي�س 
على نف�سي �منا على �طفايل �لثالثة، لكن �ت�سح بعد �لزو�ج 
مع  مب�ساو�ة  يعاملني  فهو  �سليم،  �ن�ساين  بح�س  يتمتع  �نه 
زوجته �لوىل، وكذلك بالن�سبة لطفايل وهم �لهم عندي".
�رملة مل تتجاوز �لعقد �لثالث من عمر ليلى تقول " فقدت 
�ملا�سية   �ل�سنو�ت  يف  �لطائفي  �لعنف  موجة  �ثناء  زوجي 
فعال،  عليها  عر�ست  قد  �لثاين  �ل��زو�ج  تربة  �ن  مبينة 

لكنها رف�ست ب�سدة ل�سبب و�حد وهو خوفها على �طفالها 
من �لتعر�س للذل على يد �لزوج �لثاين فبعد فقد�ن زوجي 
�طفايل  على  �حلفاظ  هدف  غري  �لدنيا  هذه  يف  يل  يعد  مل 
�لدر��سة،وحتى  يكملو�  �ن  �ىل  وتربيتهم  كر�متهم  و�سون 
ثالثة  �عيل  كوين  �ل�سعب  �لقت�سادي  لو�سعي  بالن�سبة 
�طفال، �عتقد �ن �لو�سع �لقت�سادي يتدبر مب�ساعدة �لأهل 
كان  منهن  �لبع�س  �أطفايل".�ن   حياة  تدمري  من  �أف�سل 
�حلياة  ��سال  ليحرتم  رجل  بفخ  وقعت  حني  عاثر�  حظها 
ونوع  بالقدر  وقبلت  حتملت  منهن  �لآخر  �لزوجية.�لبع�س 
�آخر رف�سن هذ� �لو�قع �ملرير خوفا على �طفالهن من ق�سوة 
�زو�جهن  فقدن  �لالتي  �لر�مل  �غلب  �لثاين.�لر�مل  �لزوج 
وب�سبب  �لعمر  مقتبل  يف  هن  �لرهابية  �لعمليات  ج��ر�ء 
�سغط  حتت  يقعن  �ر�م��ل  كونهن  �حلياتية  خ�سو�سيتهن 
�لعي�س لهن ولطفالهن  تاأمني متطلبات  �حلاجة و�سعوبة 
لقمة  �عتبارهن  �ىل  �لنظر  ق�سريي  من  �لبع�س  يدفع  ما 
�سائغة و�سهلة لالقرت�ن، من دون �رسوط  تكلفه كثري� من 
�ل��زو�ج. يتطلبها  �خ��رى  و�م��ور  لئق  و�سكن  وتهيز  مهر 
و�لنظر �ىل م�ساألة �لزو�ج بهن من ز�وية �لح�سان و�لعطف 
وجمرد ��سباع  للغريزة �جلن�سية �كرث من ز�وية �ل�رس�كة يف 
�حلياة وتاأ�سي�س �أ�رسة متكاملة كونهن ميثلن �لن�سف �لآخر 

من �لن�سان.
وجهة نظر نف�سية

�أما من وجهة �لنظر �لنف�سية، فيعيد �لدكتور مفوظ �سالح 
�إىل  �لأبناء  �لنف�س ميل عدد كبري من  علم  �ملتخ�س�س يف 

م�سة،  نف�سية  "عو�مل  �إىل  جمدد�ً،  �أجُّمهاتهم  زو�ج  رف�س 
تعودو�  قد  يكونون  �أعمارهم،  تكن  مهما  �لأبناء  �إن  حيث 
�لأجُم"،  وعطف  �إهتمام  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لإ�ستحو�ذ  على 
ي�ساحبها  �جل��دي��دة،  �لنف�سية  �لتجربة  "هذه  �أّن  م��وؤك��د�ً 
�خلوف، و�لنفور �لال�إر�دي بني زوج �لأجُم و�لأبناء يف كثري 
من �لأحيان". ومن وجهة نظر �لدكتور �سالح �أّن "�لأ�سباب 
�أجُّمهاتهم مّرة  �إىل رف�س زو�ج  �لتي تدعو كثري�ً من �لأبناء 
�أن  من  �خلوف  ومنها:  ومعلومة،  تكون منطقية  قد  �أخرى، 
يحل رجل �آخر مل و�لدهم، و�إعتبارهم �أن �سلطة زوج �لأجُم 
عليهم غري �رسعية، ف�ساًل عن �أّنهم يغارون على �أجُّمهم خوفًا 
"لذ�، فاإن  �أن تكون حتت هيمنة رجل غريب". ي�سيف:  من 
من �ملتوقع من �لأبناء �أن يرف�سو� هذ� �لقادم �جلديد، و�أن 
�لزيجة  هذه  تتم  �أل  على  ويحر�سو�  عليه،  ثورتهم  يعلنو� 
�أبد�ً". ويلفت �لدكتور �سالح �إىل �أّن "هناك �إختالفًا يف تقبل 
فكلما  �أعمارهم.  �إختالف  ح�سب  وذلك  �لأجُم،  زو�ج  �لأبناء 
كان �لإبن �سغري�ً يف عمره وطفاًل، كانت لديه �لقدرة على 
�لتكيف �أكرث من �ملر�هق، و�لنا�سج". يتابع: "كما �أّن هناك 
زو�ج  �لأبناء  رف�س  �أو  قبول  م�ساألة  يف  موؤثر�ً  �آخر  عاماًل 
تقبل  يكون  قد  �لعائلية،  �لقر�بة  �إّنه، يف حالة  �إذ  و�لدتهم. 
زوج �لأجُم �أ�سهل مقارنة بالغرباء". ولفت �لدكتور �سالح �إىل 
�لأبناء، وتعلهم يف  توؤثر يف  �لتي  �لق�سايا  �أبرز  "من  �أن 
بيت  للعي�س يف  �أمهم وتذهب  �أن ترتكهم  �سِيّئة، هي  حالة 
زوجها �جلديد بعيد�ً عنهم، ما يجعلهم يفقدون �لأجُم و�لأب 
يف �آن و�حد". وين�سح �لدكتور �سالح �لأجُم، �لتي ترغب يف 

باأّن  لها  جديد  حياة  �رسيك  �إختيار  عند  جمدد�ً،  �لإرتباط 
"ت�سع م�سلحة �أبنائها فوق كل �إعتبار، ويف �ملقام �لأّول، 
كما لبّد من �أن حتر�س على �أن ميتلك هذ� �ل�رسيك م�ساعر 
معهم  للتعامل  م�ستعد�ً  يكون  و�أن  لالأبناء،  حقيقية  حب 
باإح�سان، و�أن ي�سعى جميع �لأطر�ف �إىل ما يحقق م�سلحة 

�لأبناء.
خماطر جمة

وعن خماطر وجود مثل هذ� �لعدد �لهائل من �لأر�مل تقول 
�لنا�سطة �لن�سوية �أ�سماء �حليدري �إن �خلطر �لكبري من وجود 
�أكرث من ثالثة ماليني �مر�أة هو �لنحر�فات �خلطرية �لتي 
من �ملمكن �أن تربز وح�سلت بع�س منها نتيجة حالة عدم 
لبد  �حليدري-  -ت�سيف  �حلكومي  �لهتمام  غياب  ويف 
للمر�أة �لأرملة من �أن تبحث عما يوفر لقمة �لعي�س لأبنائها، 
وقد تعر�ست �لأر�مل للكثري من �ل�سغوط و�مل�ساومات يف 
�أو  حكومية  كانت  �سو�ء  عمل  فر�سة  على  �حل�سول  �سبيل 
منظمات  وجود  عدم  �حليدري  �خلا�س.وتوؤكد  �لقطاع  يف 
للم�ساهمة يف تخفيف  �لعر�ق  �إن�سانية فاعلة يف  �أو  دولية 
"�ملعرفة"  تدعى  عر�قية  منظمة  وتوجد  �لأر�م��ل،  معاناة 
�ساهمت يف تاأ�سي�سها ن�ساء عر�قيات طبيبات و�سيدلنيات 
وموظفات من مالهن �خلا�س وقامت بتقدمي جزء ي�سري من 
من  �لعر�ق،  مناطق  بع�س  يف  �أر�مل  ن�ساء  لعدة  �مل�ساعدة 
�إن�ساء م�ساريع عمل ب�سيطة وحتّمل جزء من نفقات  خالل 
بيع  �ملنظمة كان متويلها من  ولكن هذه  �أبنائهن،  در��سة 

هوؤلء �لن�سوة ملا ميلكنه من ذهب ومقتنيات �أخرى.

نحن بع�س �ملوظفني من �لقطاع �خلا�س يف منطقة �جلادرية نعاين 
وخ�سو�سا  �لوطنية،  �لكهرباء  �أنقطاع  من  �ل�سباح  �ساعات  خالل 
�حلر�رة،  درجات  يف  كبري  �أرتفاع  بغد�د  ت�سهد  �لأيام  هذه  يف  �أن 
�سهر  �لأيام  هذه  طويلة،ون�سهد  �لكهربائي  �لتيار  �أنقطاع  ف�ساعات 
رم�سان �ملبارك، فمع هذه �لظروف ي�سعب علينا �لرتكيز يف �لعمل، 
�ساعات  خالل  �لكهربائي  �لتيار  توفري  �لكهرباء  وز�رة  من  فاأرجو 

�ل�سباح. 

مدينة  يف  �ل�سحية  �ملر�كز  يف  �ل�سحية  �ملخترب�ت  بع�س  تقوم 
�ملتوفرة  �ملختربية  بالأجهزة  �لتحليالت  �أجر�ء  بعدم  �ل�سدر، 
لهم، بل تعتمد يف تقدمي نتائج حتاليلها بالأعتماد على �أعر��س 
خمتربية  نتائج  فيقدمون  �ملري�س،  بهم  يبلغها  �لذي  �ملر�س 
�ملري�س،  تنتاب  �لذي  �ملر�س  �أعر��س  على  بالأعتماد  للمري�س 
فاأرجو من وز�رة �ل�سحة متابعة هذه �حلالت، وتوفري رقابة على 
�لقائمني  �أهمال �ملوظفني  �ملخترب�ت، لتجنب �ملر�سى من خطر 
على هذه �ملخترب�ت، �لتي وجدت خلدمة �ملو�طن، ولي�س لت�سليله.

�أحدهم  و�ين  �جلي�س،  من  عقودهم  �ملف�سوخة  من  جمموعة  نحن 
�أر�سال  باأعطائي  يقومو�  مل  وعيني،  بظهري  لالأ�سابة  تعر�ست 
وبعدها  فقط  �أر�سالني  باأعطائي  قامو  �لع�سكري،  للم�ست�سفى 
بالوحدة  وبقيت  �أر�سال،  �أعطائي  لي�ستطيعون  باأنهم  يل  قالو 
وغبت  �لدورية  �أجازتي  جاءت  �أن  �ىل  م�ساب،  و�نا  �لع�سكرية 
على �أيام �لأجازة وقمت مبعاجلة �أ�سابتي على ح�سابي �خلا�س، 
وقامو� بف�سخ عقدي و�أعتباري من �ملتهربني، فنطالب �لعفو عن 
للظلم  تعر�ست  �أين  وخ�سو�سا  �جلي�س،  من  عقودهم  �ملف�سوخة 

�لكبري، فهل هذ� جز�ء �لذي ي�سحي بنف�سه من �أجل �لوطن

ولد  ريفي،  عر�قي  مطرب  �لغز�وي  علي  ح�سن  د�خ��ل 
)قرب  �ل�سطرة  لق�ساء  �لتابعة  �ل�سط(  د�ر  )قرية  يف 
بحنجرة  �سوته  ميتاز  كان   ،1909 عام  �لنا�رسية( 
�سوته  يف  بحة  ميلك  كان  وكذلك  طويل  ونف�س  قوية 
و�أتخذ من  �لريف،  �أقر�نه من مطربي  ميزته عن جميع 
�لتي  �ملو�سيقية  �للت  من  ج��زء�ً  )�ل�سبحة(  �مل�سبحة 

كانت تر�فقه.
�بقار عائلته وهو  �لغناء عندما كان يخرج لرعي  وبد�أ 
�أخذ يرتدد  يف �سن �ل )8( �سنو�ت ، ويف عمر �ل )12( 
مع �أخيه �لأكرب �إىل �لقرية �ملجاورة لقريته وهي قرية 
)�ل�سادة �لعبد �ل�ساحب( و�لتي كانت تعج بالغناء ليل 
وكان  �لعبد(  )مبوب  �لقرية  مطرب  بو��سطة  ونهار 
�أبو  ح�سريي  وكذلك  �لغناء  هذ�  يح�رس  ح�سن  د�خ��ل 
�لر�سد  �سن  بلغ د�خل ح�سن  �لوقت وعندما  بنف�س  عزيز 
�خذ ير�فق مبوب �إىل مدينة �ل�سطرة يغني يف حفالته 
و�أط��و�ره  �لريفي  �لغناء  �أ�سول  من  �لكثري  منه  وتعلم 
�إىل  �ل�سطرة  من  �سبابه  �أيام  �أو�ئ��ل  يف  .رحل  �ملختلفة 
�ل��زو�رق،  ت�سليح  يف  �لعمل  لغر�س  �لنا�رسية  مدينة 
ومن ثم عمل �رسطيًا يف عام 1927 وكان �أي�سًا يقوم 
عن  �لدو�ية  �إىل  �ل�سطرة  من  بزورقه  �مل�سافرين  بنقل 
طريق )�لهور( �لذي كان يغمر هذه �ملنطقة �نذ�ك .ولكنه 
 1936 عام  بغد�د  �إىل  و�سافر  �ل�رسطة  يف  عمله  ترك 
�لريفي.  للغناء  كمطربًا  �ألذ�ع��ة  د�ر  يف  للعمل  وتقدم 
و�أ�سبح مطربًا ريفيًا معتمد�ً يف �لإذ�عة �لعر�قية، وقان 
�لت�سجيل  ل�رسكات  �ل�سطو�نات  على  �أغانيه  بت�سجيل 
�لكبرية و�مل�سهورة عامليًا مثل �رسكة ) �سود�  �ل�سوتي 
�أكرث  �أغانيه  وبلغت   ) وجقماقجي   ، كولومبيا   ، نغم   ،
يف  �لعر�ق  تلفزيون  تاأ�س�س  وعندما  �أغنية،   137 من 
للتلفزيون  وحفالته  �أغانيه  بت�سجيل  قام  �خلم�سينيات 
�لعر�قي، ووجهت له دعو�ت من دول عربية مثل )�سوريا، 
لبنان، م�رس( وبد�أ بت�سجيل �أغانيه و�لطو�ر �لريفية يف 
�أحدث �ل�ستوديوهات للت�سجيل �ل�سوتي يف ذلك �لوقت.
�لتقى د�خل ح�سن مع �أم كلثوم يف حلب �أثناء ت�سجيله 
كثري�  به  و�عجبت  �سوته  ف�سمعت  �ل�سطو�نات  لإحدى 
ودعته �إىل �لقاهرة ليغني هناك ولكنه �أعتذر لها قائال: 
لهجتي  �مدرج  كوة  بغد�د  �آنه يف  �يخليج  �هلل  �ست  يا   (
 ) وياهم  �دب��ره  ��سلون  بالقاهرة  �غني  تريديني  باهلل 
قطعة  عن  عبارة  هدية  له  وقدمت  كلثوم  �م  ف�سحكت 
من �ملالب�س �إىل زوجته وقدم لها �سال ظلت متفظة به 
�إىل �ن توفيت .�أحيل عام 1978 على �لتقاعد وعاد �إىل 

�لنا�رسية وظل فيها حتى تويف عام 1985 .
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جيش من األرامل في تحد مع مصاعب الحياة
بغداد-ساجدة خضر

ماذا نحن فاعلون؟

بقلم ناصوح

نصيحة

بع����د ت�سوي����ت اأغل����ب الربيطاني����ن ب����� )نع����م( عل����ى خ����روج بريطانيا م����ن االحتاد 
االوروب����ي )كنتيجة اجمالّية(، ف����اإّن ا�سكتلندا وايرلندا ال�سمالي����ة اللتان �سّوتتا ب� 
)ال( �سم����ن ذات اال�ستفتاء، واختارتا البقاء �سمن االحتاد االوروبي، رمبا تفكّران 

باالنف�سال عن اململكة املتحدة.
ا�سكتلن����دا اأعلنْت فور االعالن ع����ن نتائج الت�سويت: "اإّن ه����ذه النتائج ال تعرّب عن 
اأرادتن����ا". وك�سف����ْت ع����ن نيته����ا اجراء ا�ستفت����اء جديد ح����ول انف�سالها ع����ن اململكة 
املتحّدة. ويف اأعرق دميوقراطي����ة يف العامل تقول رئي�سة وزراء ا�سكتلندا )نيكوال 
�ستارغن(: "اإّن هذا القرار، دميوقراطيًا، غري مقبول. و اأن ا�سكتلندا ترى م�ستقبلها 

داخل االحتاد االأوروبي ، واأنها تريُد ان تبقى جزءًا منه" . 
كان الداف����ع الرئي�����س للت�سوي����ت ب� )نع����م( ل� "الط����الق" من االحت����اد االأوروبي هو 

الهجرة ، واالقت�ساد ، واالأمن .
وه����ذه العوامل مرتابط����ة بالن�سبة للربيطاني����ن ) كما لغريهم( ، غ����ري اأّن خماوف 

الربيطانين حولها كانت قد تعّمقْت كثريًا يف االآونة االأخري.
دول����ة بريطاني����ا العظم����ى ترتّن����ح االآن عل����ى وق����ع تداعيات نتائ����ج ه����ذا اال�ستفتاء 
التاريخ����ّي ، وترتّنُح معها اوروبا ، و�سنرتّنُح معها نح����ُن اأي�سًا )بهذه ال�سورة اأو 

بتلك( ، باعتبارنا "حوا�سي ، و"اأطراف " اأبدين ل� "املراكز" العاملّية املعا�سرة .
غ����ري اأّن بريطاني����ا �سرعان م����ا �ستتعافى من وقع هذه ال�سدم����ة ، و�ستجد حكومتها 
الرتتيب����ات املنا�سبة لتحقيق اال�ستقرار االقت�سادي وال�سيا�سي واالأمني )وهي من 
اأك����ر ال����دول اأمنًا يف اوروبا( ، و �ستعمل على التكّي����ف بفاعلية مع و�سعها اجلديد 
، دون انكف����اء وتراج����ع عن الدور والفاعلية الدولي����ة ، واأّن ذلك كّله �سيتحّقق خالل 

مرحلة انتقالّية قد متتد من ب�سعة ا�سهر اىل �سنتن .
خام�����س اقت�س����اد يف العامل ، وثاين اقت�ساد يف اوروبا )بع����د املانيا( .. تهّز اركانُه 
متغ����ريات الهجرة واملال والبطال����ة واالأمن. اجلنيه اال�سرتلين����ي يهبط اىل 1.35 
دوالر، يف ادن����ى م�ستويات����ه خ����الل ثالث����ن عام����ًا. والبطالة قد ترتف����ع اىل معدالت 
غ����ري م�سبوقة )مع تراج����ع التوظي����ف يف االأن�سط����ة والقطاع����ات، واال�ستثمارات، 
املرتبط����ة باالحت����اد االوروبي(. والنم����و االقت�سادي مهّدد برك����وٍد طويل االأمد. لن 
يح����دث هذا �سريعًا. وقد ال تكوُن نتائ����ج التداعيات دائمة، ولكن التاأثريات ال�سلبية 

)مع االختالف يف تقدير درجتها( �ستحدث على اأّية حال.
هل ه����ذا يعني اأّن ال�سعوُب واالأمم قد تنتحر جماعّي����ًا )اأحيانًا( من خالل ت�سويتها 
ب����� )نعم(، اأو )ال(، يف ا�ستفتاٍء ما، دون معرف����ٍة كافية باملقدمات والنتائج )وبالذات 
االقت�سادي����ة منه����ا(؟ يب����دو )وه����ذه مفارقة تاريخّي����ة �ساخ����رة حّق����ًا( اأّن بريطانيا، 
ا�ستن����ادًا لقواعد اللعبة الدميوقراطّية ذاتها، لن ت�سّذ عن اأّية دولة "متخّلفة" اأخرى 
يف ه����ذا املجال. اّن اأمامنا اأع����رُق دميوقراطّية يف العامل. وه����ا هو رئي�س وزرائها 
)ديفي����د كامريون( ي�س����ّرح، بعد االعالن عن نتيجة اال�ستفت����اء )التي كان يعار�سها 
ب�س����ّدة( اأن����ه �سيرتك من�سبه بحلول اأكتوبر ت�سري����ن اأول املقبل، واإّنه قد اتخذ قرار 
اال�ستقال����ة. وُي�سيف )يف مفارقة ُمّرة، وُمقارنٍة م�ستحيلة، مع مواقف "قادتنا" يف 

ظروٍف اأكر كارثّية يف نتائجها، من نتائج هذا اال�ستفتاء بكثري(: 
اإّن البلد بحاجة لقيادة  اأك����ون القائد الذي يقود البالد يف املرحلة القادم����ة.  "ل����ن 
جدي����دة، ولي�س م����ن ال�سحيح اأن اك����ون القبطان الذي يقوم بتوجي����ه ال�سفينة اىل 
مر�ساه����ا التايل". وم����ع ذلك فقد اأّكد )كام����ريون( على عزمه اال�ستم����رار يف رئا�سة 
ال����وزارة لنح����و ثالثة اأ�سهر، واإن����ه �سيبذل ق�س����ارى جهده لتحقي����ق اال�ستقرار يف 

االأ�سابيع واالأ�سهر املقبلة.
الهج����رة واالقت�ساد واالأمن، ي����ا "دولتنا" العزيزة، هي العنا�س����ر التي ترتّنُح على 
وق����ع تداعياته����ا االآن اأق����وى االأمم. وه����ي التي يه����ّز زلزالها، وارتدادات����ه العميقة، 
اأركانه����ا املتين����ة، واح����دة بع����د اأخ����رى. لق����د ب����داأت لعب����ة "الدومين����و" ي����ا دولتن����ا 
"العظيم����ة".  واملُحافظ����وَن ، واملتطّرفوَن ، و اليمينّيوَن ، واالأجالف ، واالأنذال 
.. "ي�سع����دون" يف كّل م����كان. فم����اذا اأن����ِت فاعل����ٌة يف االأّي����اِم الع�سيب����ِة القادمة، يا 
دولتن����ا الر�سيدة؟ وكيف �ستتلّم�سن طريَقِك ال�سائِك، واأنِت ال متلكَن غري فواني�سك 

ِدئة، يف ظالم الليايل الِطوال؟ ال�سَ

مبدعون من

الخيال.. حامل مفاتيح العالم
الى وزارة الكهرباء

الى وزارة الصحة

مطالبة بالعفو عن المفسوخة 
عقودهم من الجيش
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