
 ولد يف يوم 1 يناير 1928 يف بغداد هو ملحن ال�سالم اجلمهوري 
العراقي بعد ثورة 1958 ويف عام 1949 تخرج من معهد الفنون 
خارج  مرة  لأول  �سافر   1955 عام  ويف  �رشف  بدرجة  اجلميلة 
�سال�سبورج  مهرجان  وح�رش  تركيا  طريق  عن  النم�سا  اإىل  العراق 

املو�سيقي الدويل و�ساهد هناك الوبرا لأول مرة يف حياته. 
اعظم  ال�سيمفونية  فيينا  اورك�سرتا  حفالت  ح�سوره  عن  ف�سال 
بالعيد  العامل  احتفال  عند   1956 عام  ويف  العامل  اورك�سرتات 
احتفالت  وح�رش  النم�سا  اىل  عاد  موزارت  مليالد  الثاين  املئوي 
مهرجان ال�س�سبورج ثم قبلته اكادميية الدولة و �سالمنا اجلمهوري 

نال اعجاب اجلمهور العراقي وطلبوا منه ت�سجيله يف فيينا.
احيت  قد  التي  ال�سيمفونية  فيينا  اورك�سرتا  ادارة  زنبقة  راج��ع 
�سيمفونية مبعر�ض دم�سق الدويل عام 1955 وعر�ض عليها القيام 
كلكام�ض،  ال�سومرية  ال�سطورة  ملحن  النم�ساوي  ال�سالم  بت�سجيل 

و�سع الهارموين اللحن لل�سالم اجلمهوري العراقي.
حيث مل يكن حينئذ زنبقة قد در�ض فن الهارموين وتوىل الربوفي�سور 
 20 يوم  زنبقة  وبح�سور  الكربى  ال�سيمفونية  لالوكندا  توزيعه 
ت�رشين الثاين 1958 قدم ال�سالم اجلمهوري العراقي تاأليف زنبقة 
لول مرة من اذاعة وتلفاز بغداد بعد ان اقر جمل�ض الوزراء وجمل�ض 
ال�سيادة اقراره �سالما للجمهورية العراقية. يف 1/1/ 1963 دخل 
اخلام�ض  عامة  العراقي  اجلمهوري  ال�سالم  ملحن  زنبقة  لوي�ض 

والثالثني
 كما ان من اهم ماحققه لوي�ض زنبقة للمو�سيقى العراقية بعد ال�سالم 
اجلمهوري العراقي الذي يعترب اول قطعة مو�سيقية مللحن عزفتها 
فن  الهارموين  وو�سعه  عاملي  مو�سيقار  بقيادة  عاملية  اورك�سرتا 
جتان�ض تركيب النغام للمو�سيقى ال�سعبية العراقية التي كانت نواة 

لول اوبرا عراقية واىل تراثنا الفولكلوري ال�سعبي.
لكن  زواج��ه..  حلفلة  قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  زنبقة  لوي�ض  دعى   
اأر�سل �سورة كبرية له  الزعيم ب�سبب ان�سغاله اأعتذر وبدل من ذلك 

موقعة ومكتوب عليها اهداء جميل ورقيق..
ثريا  زوجته  مع  العر�ض  �سورة  التقاط  على  زنبقة  اأ���رش  ولكن   

و�سورة الزعيم بينهما ..
 ومن اجلدير بالذكر ان احلكومة كافاأته بالف دينار مقابل عمله .
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يف �سوق هرج .. يف بغداد
اأو�سكار وايلد يعر�ض متثاال لرجل ،

لرج���ل كان ت���وا قد اأنه���ى عزلته يف م�س���ٍح للعقالء ، وام���راأة تدعى 
�س���وفيا لورين تعر����ض للبيع مراآة ف�س���ية واأحمر �س���فاه ، االأحمر 
ال�سفاه الذي اإ�ستخدمته حني اإلتقت وجون واأين يف �سرية العراب ،

ج���ون واأين الرجل ال���ذي يجل�ض قبالتها ويعر�ض ح�س���انه الذهبي 
للبي���ع وم�سد�س���ه الالنك�س���ر اخل���ايل م���ن االإطالق���ات ، ثم���ة رجل 
مت�س���وق يع���رف ق�س���َة التمث���ال وكي���ف حتولت���ا عين���ا التمثال اىل 
طائرين ، ورجل مت�سوق اآخر ي�ساأل بائع اإ�سطوانات، عن اإ�سطوانة 
لداخل ح�سن مامنت ليلي.. �س���عطلك �سبطاك يامية ويرد عليه بائع 

االإ�سطوانات
اإهاله.. اإهاله يامية 

ثمة جهاز ت�س���جيل يبُث �س���رية يو�س���ف وعندما ي�س���ل القارئ ل�� اإن 
مكرهَن .. ي�سرب �ساحب جهاز الت�سجيل جبهته بكلتي يديه وهكذا 

يكرر هذا امل�سهد كلما �سمع من القارئ �سمَع مكرُهَن .
واأ�سرطة اأخرى مكومة بع�سا على البع�ض

بع�س���وائية ق�سدية ل�� يو�سف عمر والقبنجي ومليعة توفيق وعفيفة 
اإ�س���كندر ولر�س���يد القندرج���ي ، ومت�س���وق ي�س���األ ع���ن )مي العيون 
ال�س���ود ماجوزن اأن���ه( ورجل بالقرب من هذا الرج���ل ) الله يرحمك 
ناظم الغزايل( �س���احب جهاز الت�سجيل كان يقراأ املقام يف احلفالت 
املحلية اأثناء االأعرا�ض وجل�سات االأ�سدقاء ، مت�سوق اآخر ي�ساأل عن 
�س���عر جهاز الت�س���جيل وكيفية عمله ،مت�س���وق اآخر ي�س���اوم �سوفيا 
لوري���ن امللتحفة بعباءة عراقية ي�س���اومها على اأحمر ال�س���فاه، اأمام 

زوجها كارلو بونتي ...
تتذكر �سوفيا.. امراأة من روما

وكل الرج���ال الذي���ن قبل���وا يدها ،رجل اآخر اأ�س���يب ال�س���عر يعر�ض 
للبيع �سرابا معتقا، معتقا منذ القرن ال�سابع امليالدي ،القرن ال�سابع 
املي���الدي الذي �س���هد نزاعات بقاي���ا الفرن�س���يني واأن�س���ار الرهبان 
واملع���ارك القبلية قبل �س���يوع الفكر االإمرباطوري ،الرجل االأ�س���يب 
يعر�ض اىل جانب ال�سراب املعتق يعر�ض �سورا للمحاكم الدينية ،

و�س���ورا لط���رق خمتلف���ة لتنفيذ االإعدامات، منها �س���ب الر�س���ا�ض 
املن�س���هر يف فم املُدان ، وبائع اآخر يعر����ض اأمامه غليون تبغ يقول 
البائع للمت�س���وقني باأنه يعود لفائق ح�س���ن ويعر����ض حذاء روغان 
�س���نع يف الع���ام 1956 يقول البائ���ع باأنه عرث عليه على م�س���طبة 
عل���ى اأبي نوؤا����ض ويع���ود اىل عبد االأم���ري احل�س���ريي ويف زاوية 
من زوايا �س���وق الهرج رجٌل يعر�ض للبيع جم�س���ما للكرة االأر�سية 
الرجل الذي يعر�ض جم�س���َم الكرة االأر�سية يبكي ، يبكي على نقطٍة 
يف و�س���ط الكرة االأر�س���ية عا����ض عليها اأج���داُد اأجداده و�س���يعي�ض 
عليه���ا اأبن���اُء اأبنائه ،وكانت ت�س���مى ب���الد الرافدين ،اأ�س���بحت االآن 

جمرد �سوق هرج.

مبدعون من

لويس زنبقة

اعداد: مريم الياس

سوق َهرج.. مانمت ليلي.. 

شعطلك شبطاك يايمة

قيس مجيد المولى 

أقالم حرة

بح�سور عدد من الأ�ساتذة والباحثني والأكادمييني 
الدرا�سات  ق�سم  احلكمة  بيت  عقد  واملثقفني 
 .. الأطفال  ))ت�سغيل  املو�سومة  الندوة  الجتماعية 
لل�سلم الجتماعي(( يف  اإختطاف لطفولتهم وتهديداً 
متعب  اأ.د.  احلكمة.برئا�سة  بيت  يف  الندوات  قاعة 
الجتماعية.  الدرا�سات  ق�سم  م�رشف  جا�سم   مناف 
وقدمت فيها جمموعة من البحوث منها بحث)واقع 

عمالة الطفال يف 
  العراق ( للباحثة الدكتورة عبري اجللبي / مدير عام 
ذوي الحتياجات اخلا�سة - وزارة  العمل وال�سوؤون 

الجتماعية
بّينت الباحثة ان مما ل �سك فيه ان مرحلة الطفولة 
تعد من اهم حمطات حياة الن�سان كونها توؤثر بكل 
�سخ�سية  تكوين  يف  واثارها  وجتاربها  معطياتها 
الن�سان فقد تكون فعالة و�سوية اجتماعيا او تكون 
�سفوة  تعكر  التي  امل�ساكل  ابرز  ولعل  م�سطربة 
واملالحظ  الطفال(  )عمالة  هي  ال�سخ�سية  تكوين 
ذات  الدبيات  من  الكثري  على  الطالع  خالل  من 
الخرية  العقود  يف  تزايدت  قد  الظاهرة  ان  ال�سلة 
الدول  ومنها  النامية  الدول  يف  خا�ض  وب�سكل 
العربية وقد تتزايد مامل تو�سع ال�سيا�سات والربامج 

الكفيلة باحلد من اثارها.
واكت�سب مو�سوع  عمالة الطفال يف الونة الخرية 
ولدى  العامل  بلدان  من  العديد  يف  متزايداً  اهتماما 
كمنظمة  والن�سانية  الدولية  املنظمات  من  الكثري 
ومنظمة  الدولية  العمل  ومنظمة  املتحدة  المم 
 / حمدان  م.م.ح�سن  الباحثان  اما  اليوني�سيف. 
هياأة احلماية الجتماعية - وزارة العمل وال�سوؤون 
ق�سم    – اجلبار  عبد  فرا�ض  والباحث  الجتماعية 
بحثا  فقدما  احلكمة  بيت   / الجتماعية  الدرا�سات 
بعنوان )ت�سغيل الأطفال النازحني .. درا�سة ميدانية 

يف مدينة بغداد(:-
و�سح الباحث ان الطفل هو ال�سخ�ض الذي مل تكتمل 
عنده ملكة الدراك والختيار لق�سور عقله عن ادراك 
والبتعاد  منها  النافع  واختيار  ال�سياء  حقائق 
الق�سور يف الدراك  ال�سار منها ول يرجع هذا  عن 
والختيار اىل قلة ا�سابات عقله وامنا مرد ذلك لعدم 
، فال  الذهنية والبدنية  اكتمال منوه و�سعف قدرته 
وتقديرها  ال�سحيح  مبيزانها  ال�سياء  وزن  ي�ستطيع 
اليون�سيف  منظمة  لتعريف  وفق  وعلى  التقدير.  حق 
�ساعات  طوال  �سوارع  يف  العاملني  الأطفال  يعد 
حال  حالهم  للمبيت  اأ�رشهم  اإىل  يعودون  ثم  النهار 
الأطفال امل�رشدين الذين تنقطع �سالتهم مع ذويهم 

ويكون ال�سارع م�سدر لدخلهم واإوائهم .
ميار�سه  الذي  العمل   ( بانه  الطفل  عمل  عرف  كما 
ومنوه  الطفل  �سحة  على  تاأثري  له  ويكون  الطفال 
البدين والذهني ومينعه من التعليم وقد يكون له دور 
يف ف�سل الطفل عن عائلته ويلحق �رشرا دائما به (

النزوح لغًة : نزَح ينزُح  َنزحًا و ٌنزوحًا ، فهو نازٌح 
عن  َنزَح   ، َبُعدت  الدار  نزحت   ، منزوح  واملفعول 
اإنتقل  اأي  اآخر  اإىل مكان  اأي رحل عنها ونزح  بالدِه 

، والنازُح امل�سافر عن بالده البعيد عنها

اأما النزوح الداخلي اإ�سطالحًا فقد عرفُه جانب من 
الفقه الدويل باأنه: )الأفراد الذين ا�سطروا للهرب او 
تركوا ديارهم نتيجة املنازعات امل�سلحة او حلالت 
اأو  الإن�سان  حقوق  لإنتهاكات  اأو  ال�سائدة  العنف 
للكوارث الطبيعية اأو لتفادي هذه الأو�ساع. النازح 
من  فروا  الأ�سخا�ض  من  جمموعة  هم  عام  ب�سكل 
وال�رشاعات  النزاعات  ب�سبب  �سكانهم  مناطق 
ولكنهم مل يتجاوزوا حدوداً دوليًة فبقوا حتت نفوذ 

ال�سلطات الوطنية.
 وقدمت الباحثة م.م. اآمال عز الدين ر�سيد / طالبة 
دكتوراه يف علم اجتماع التنمية بحثا بعنوان)دور 
التعاون الدويل يف احلد من عمالة الأطفال ( بينت 

فيه:-
يف  جديدة  ظاهرة  لي�ست  الأطفال  عمالة  ان     
اأنها ت�ساعدت مع فقدان العوائل ملعيلها  اإل  العامل 
على  الن  يعتمدون  اإذ  والف�ساد  احلروب  ب�سبب 
املتحدة  الأمم  وقدرت  نفقاتهم  لتغطية  الأطفال 
العامل  عرب  يعملون  الذين  الأطفال  عدد   2015 يف 
باأكرث من 215 مليون طفل يعاين 85 مليون منهم 
من  الأطفال  عمالة  وتعد  قا�سية  عمل  ظروف  من 
الظواهر املهيمنة على الدول الفقرية ول تختلف اإل 
الدولية  الت�رشيعات  فرغم  تفا�سيلها  القليل من  يف 
جتد  العائالت  من  الكثري  اأن  اإل  الطفولة  حلماية 
اإعالتها  م�سوؤولية  اأطفالها  لتحميل  م�سطرة  نف�سها 
وميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة على �سكل ت�ساوؤلت 

وكما ياأتي:-
ا�سبابها  هي  وما  الطفال  بعمالة  نعني  -1ماذا 

والثار املرتتبة عليها؟

اإطار احلد من  -2ما هي اليات التعاون الدويل يف 
ظاهرة عمالة الطفال؟

الطفال  بحماية  املعنية  التفاقيات  هي  -3ما 
العاملني؟

-4    ما هو الو�سع القانون للعراق من التفاقيات 
الدولية ؟

جذورها  لها  معقدة  م�سكلة  الأطفال  عمل  اإن       
النمو  وم�ستوى  والثقافة  والتقاليد  العادات  يف 
القت�سادي والجتماعي ولي�ض هناك تعريفًا موحداً 
تعريف  قبل   ، الدول  كل  اتباعه يف  يتم  عليه  متفق 
عمالة الطفال علينا ان منر على مفهوم العمل والذي 
يعني  لغًة: الفعل واملهنة فيقال عمل الرجل عماًل اأي 
اأعمال ورجل عِمل  اتخذ مهنة واجلمع  اأو  فعل فعاًل 
اأي مطبوع على العمل والعمالة ب�سم العني وفتحها 

وك�رشها رزق العامل
ا�سطالحًا فهو كل جهد م�رشوع مق�سود  العمل  اأما 
و منظم بدنيًا كان اأو ذهنيًا اأو خليطًا بينهما يبذله 
الإن�سان لإيجاد منفعة اقت�سادية: مادية اأو معنوية

على  ويطلق  واحليوان  الإن�سان  �سغري  لغة:  الطفل 
لفظ  ويطلق  واأطفال  طفال  واجلمع  واملوؤنث  املذكر 
هو:  ا�سطالحًا  والطفل  اأي�سًا  اجلمع  على  الطفل 

املولود منذ ولدته اإىل اأن يبلغ.
من  ع�رش  الثامن  يتم  مل  �سخ�ض  من  كل  هو  الطفل 
عمره ح�سب تعريف الوارد يف اتفاقية حقوق الن�سان

  و بعد تعريف كل من العمل والطفل ميكن تعريف 
املركب الإ�سايف عمالة الأطفال باأنها: ما يقوم به 
حل�ساب  اأو  حل�سابه  اقت�سادية  ن�ساطات  من  الطفل 

غريه باأجر اأو دون اأجر يف خمتلف الأعمال

وعرفت اي�سا باأنهم الطفال الذين يعملون مبوافقة 
ا�رشهم وبالتفاق مع �ساحب العمل �سواء كان يف 
ور�سة او حمل او م�سنع او دكان وال�سبب يف عملهم 

هو حت�سني دخل ال�رشة
الذين  الطفال  من  الفئة  ت�سمل  الطفال  عمالة 
من  الكثري  او  القليل  ولديهم  ال�سارع  يف  يعملون 
الرتباط مع ا�رشهم ويعودون لياًل اىل منازلهم عند 

نهاية عملهم اليومي.
العمل  باأنها  احلرة  املو�سوعة  وكيبيديا  تعريفها 
الذي ي�سع اعباء ثقيلة على الطفل العمل الذي يهدد 
الذي ي�ستفيد من  العمل  �سالمته و�سحته ورفاهيته 
حقوقه  عن  الدفاع  عن  قدرته  وعدم  الطفل  �سعف 
ي�ساهم  ل  و  الطفال  وجود  ي�ستخدم  الذي  العمل 
يف تنميتهم العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه 

ويغري حياته وم�ستقبله.
 يق�سد بعمالة الطفال اي�سا  ت�سغيل الطفال دون 
توؤخذ  عديدة   للعمل وهناك عوامل  القانونية  ال�سن 
بنظر العتبار يف جمال عمل الطفال ومنها حتديد 
الجور  وحتديد  العمل  �ساعات  وحتديد  العمل  �سن 
عمل  مو�سوع  تناول  عند  وظروفه  العمل  وعالقات 
الطفال ولبد ان ن�سري اىل بع�ض الإعمال  التي تعترب 
ذات فائدة للطفل من ناحية تعلمه حتمل امل�سوؤولية 
وكذلك قد تعود عليه وعلى عائلته مبردود اقت�سادي 
بينما عمل الطفل هذا قد يتداخل مع الأداء املدر�سي 
الدولة  على  يكون  فعليه  طبيعية  بطفولة  التمتع  و 
الظروف  هذه  مثل  يف  يعمل  الذي  الطفل  حماية 
�ساعات  وعدد  للعمل  املقبول  الطفل  عمر  بتحديد 

العمل وطبيعة العمل الذي يقوم به الطفل. 

تشغيل األطفال.. اختطاف لطفولتهم وتهديد للسلم االجتماعي
قحطان جاسم جواد

املتنبي  �سارع  يف  حما�رشة  لنا  كانت  بغداديات  �سل�سلة  يف 
البغدادي عن ا�سهر جمل�ض ن�سوي ثقايف  الثقايف  ويف املجل�ض 
يف بغداد تديره املحامية �سبيحة ال�سيخ داوود ذلك ان هنالك 
وعا�رشت  امللكي  العهد  يف  بغداد  يف  ثقافية  ن�سوية  جمال�ض 
الكرادة  يف  ا�سكندر  عفيفة  الفنانة  جمل�ض  منها  املجل�ض  هذا 
املا�سي  القرن  �ستينيات  يف  الراوي  �رشقية  جمل�ض  ومنها 
2003/4/9 كان هنالك جمل�ض ال�سفرية �سفية ال�سهيل  وبعد 
وجمل�ض الدكتورة امال كا�سف الغطاء الذي ا�ستمر اىل الن على 
الرغم من تواري املجال�ض الن�سوية حيث مل يبق ال هذا املجل�ض 
الثقايف  الن�سوي  داوود  ال�سيخ  �سبيحة  جمل�ض  وكان  الن�سوي 
والف�سل  ثقافة  وال�سهر  تاريخا  ال�سبق  القانوين  الدبي 
كما  امللكي  العهد  يف  ل�سنوات  املجل�ض  هذا  ا�ستمر  حيث  روادا 
انه كان الول يف املجال�ض الثقافية البغدادية من حيث رواده 
ومريديه وكان هذا املجل�ض الذي كانت ال�سيدة �سبيحة حتر�ض 
على ت�سميته بال�سالون كت�سمية جمل�ض الفنانة عفيفة ا�سكندر 
بال�سالون وكان عامرا برواده وزواره من ال�سخ�سيات الدبية 
كلية  عميد  راأ�سهم  وعلى  والقانونية  واملعرفية  والثقافية 
القا�سي  منري  العراقي  العلمي  املجمع  ورئي�ض  انذاك  القانون 
والدكتور م�سطفى كامل يا�سني الذي كان العراقي الوحيد الذي 
الدولية ملا لكتابته من  القانونية  الدوريات  الكتابة يف  يتوىل 
ر�سانة وكان من رواده ال�سحفيون منهم نعمان العاين �ساحب 
جريدة العرب وتوفيق ال�سمعاين �ساحب جريدة الزمان وقا�سم 
حمودي �ساحب جريدة احلرية وال�سخ�سية الثقافية امل�سهورة 
�سفاء خلو�سي والطبيب امل�سهور خالد ناجي وكان يح�رش هذا 
املجل�ض الثقايف بع�ض �سفراء الدول العربية منهم خليل مردم 
�سفري  التل  وو�سفي  لبنان   �سفري  ال�سلح  وكاظم  م�رش  �سفري 

الردن وكان غالبا ما حت�رش �سيدات املجتمع البغدادي 
بع�ض  ويف  املجل�ض  هذا  اىل  ازواجهن  من 

احلا�رشات  الن�ساء  عدد  يفوق  الحيان 
احلا�رشين  الرجال  عدد  على 

رجال  اي�سا  املجل�ض  ويح�رش 
ح�سني  كالوزير  ال�سيا�سة 

فائق  والوزير  جليل 
وخالفا  ال�سامرائي 

املجال�ض  حلال 
ية  د ا لبغد ا

ن  فا
جمل�ض 

ع�ساء  بدعوة  ينتهي  ما  غالبا  داوود  ال�سيخ  �سبيحة  املحامية 
يتفنن  حيث  الن  حلد  الثقافية  املجال�ض  يف  موجود  غري  وهو 
وخا�سة  الكالت  انواع  اجود  بطبخ  �سبيحة  املحامي  طباخ 
وليمة  اية  يف  املحامية  مائدة  تخل  مل  الذي  امل�سكوف  ال�سمك 
من ال�سمك وكان الحاديث يف هذا املجل�ض املوا�سيع ال�سيا�سية 
يف  يدور  ما  وكان  والقانونية  واملعرفية  والدبية  والثقافية 
اجلرائد  تتوىل  وندوات  وحما�رشات  نقا�سات  من  املجل�ض 
البغدادية نقله اىل القراء وعلى الخ�ض جريدة احلار�ض وجريدة 
الزمان حيث تولتا ن�رش ما يدور يف هذا املجل�ض حتى م�ساألة 
الوليمة واملادبة التي يتوىل املجل�ض تقدميها اىل رواده وانواع 
الكل وكان الديب جعفر اخلليلي من رواد ها املجل�ض واقرتح 
على  املحامية  ووافقت  فقط  لالدب  خا�ض  يوم  تخ�سي�ض 
تخ�سي�ض يوم من كل ا�سبوع لالدب فقط وكانت تقدم الهدايا 
الذي  العظمي  ح�سن  ال�ساعر  اهدت  ان  وح�سل  جمل�سها  لرواد 
قال  لذلك  لبنان  من  جلبتها  م�سبحة  القانون  كلية  وكيل  كان 

ال�ساعر عن هذا الهداء وتناقلته ال�سحف :-
جاءت ايل ب�سبحة من ادمع    او �سبحة من اكبد وقلوب

من جيد راهبة ت�سبح بزحلة   وخلعت يف بغداد ثوب ذنوبي
موا�سيع  مناق�سة  مت  وقد  لبنان  مدن  احدى  زحلة  ان  ومعلوم 
عديدة منها تعديل الحوال ال�سخ�سية ب�سكل يعطي املراأة حق 
تطليق زوجها ذلك ان القانون انذاك مل يت�سمن هذا احلكم وان 
عقد  يف  ورد  اذا  احلق  هذا  املراأة  يعطي  احلايل  القانون  كان 
بيد  الع�سمة  يقال  لذلك  بالع�سمة  احلق  هذا  وي�سمى  الزواج 
ان هذا احلكم مقبول من اكرث املذاهب  الرغم من  الزوجة على 
ال�سالمية وكم كان ح�سيفا ال�ستاذ منري القا�سي عندما قال 
اول  ف�ساأكون  القانون  يف  للزوجات  احلق  هذا  اعطيتم  )لو   -:
املظلومني لنني �ساكون اول من طلقته زوجته لنعدام املزايا 
على  القول  هذا  وكان   . انا(  زوجها  يف  زوجتي  تتطلبها  التي 

�سبيل املزاح
ال�سحيح ان الفتاة ملك رزوق غنام دخلت الكلية 
�سنة 1932 وتركتها بعد ا�سهر وانتقلت اىل 
املحامية مفت�سة يف  الطب وعملت  كلية 
)الرتبية( ومدر�سة يف  املعارف  زارة 
هياأة حتكيم  املعلمات وع�سو  دار 
وا�سدرت  الحداث  حمكمة  يف 
)الطريق(  اولهما  كتابني 

)جتربتي  وثانيهما 
ق�ساء  يف 

الحداث(.
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