
قامت الأمم املتحدة بتعيني الفتاة العراقية نادية مراد، 
للنوايا  الأممية  املنظمة  �سفرية  الأيزيديني،  من  وهي 

احل�سنة.
نوبل  بجائزة  للفوز  ر�سحت  التي  م��راد،  �ستكون  كما 
لل�سالم، �سفرية مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات 
اإن  املتحدة  الأمم  تقول  اإذ  احل�سنة،  للنوايا  واجلرمية 
من  الناجيات  من  لواحدة  نوعه  من  الأول  هو  تعيينها 

تلك الفظائع" التي وقعت يف العراق.
فيما قالت مراد )23 �سنة( يف حديث لعدد من و�سائل 
العالم الوربية والعربية انها تعر�ست لأب�سع معاملة 
طيلة فرتة اختطافها و�سبيها والتي تعد انتهاكا �سارخا 

حلقوق الن�سان يف العامل اجمع.
تتعر�ض  التي  امل��راأة  ف��اإن  حكمهم،  "حتت  ان  م�سيفة 
الفرار،  حاولت  واإذا  ح��رب،  غنيمة  اإىل  تتحول  لل�سبي 
اأيدي  ثم تغت�سب على  فاإنها حتب�ض يف غرفة منفردة، 
الرجال املوجودين يف املبنى، لقد تعر�ست لالغت�ساب 

اجلماعي".
وبيعت  ع��دة،  مناطق  اإىل  ا�ستقدمت  اأن��ه��ا  وا�سافت 
لأ�سخا�ض كرث من طرف م�سلحي التنظيم، لكنها متكنت 

يف النهاية من الهرب.
وتقول المم املتحدة اإن مراد �سرتكز يف من�سبها اجلديد 
والتوعية  عنها،  والدفاع  اجلديدة  املبادرات  دعم  على 

مبخاطر تهريب الب�رش، والن�ساء والفتيات والالجئني.
الأمني  مون  كي  بان  من  كل  تن�سيبها  حفل  وح�رش  
الوليات  �سفرية  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة،  لالأمم  العام 
واملحامية  ب��اور،  �سامنتا  املتحدة  الأمم  يف  املتحدة 

ال�سهرية اأمل كلوين.
لل�سالم  نوبل  جائزة  لنيل  برت�سيحها  يتعلق  فيما  اما 
فاأن ق�سة نادية يف حد ذاتها ق�سة �سالم لذا فرت�سيحها 
اجلائزة  على  ا�سفى  عليها  وح�سولها  نوبل   جلائزة 
يف  الإن�سان  اأزم��ات  اإىل  النظر  يف  وحيادية  م�سداقية 

ال�رشق الأو�سط ول �سيما اأزمات الأقليات الدينية.
كما تتنامى الق�سية الإن�سانية التي طرحتها الإيزيدية 
الدويل  املجتمع  اأروقة  مراد يف  نادية  ال�سابة  العراقية 
ال�سلة  ذات  واجل��ه��ات  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ومنظمات 
حالة  لكونها  ال��ع��امل.  يف  الأقليات  حقوق  مبو�سوع 
فيها من الفظاعة ما ي�ستوجب اأن يلتفت اإليها املجتمع 

الدويل وهياآته الإن�سانية املتعددة.
ويف مثل هذا الهتمام اجلماعي املكر�ض لطرح ق�سية 
والظروف  احل��روب  يف  لالنتهاكات  املعر�سة  امل��راأة 
الع�سكرية امللتب�سة، بدت نادية يف جمل�ض الأمن عالمة 
من عالمات النتهاك بزواياه املتعددة، مثلما بدت اأنها 

اإىل حقوق  اأنظاره  العامل ولفت  اإىل  توجه ر�سالة �سالم 
املراأة اأينما كانت، بطريقة فيها دراما الواقع وماأ�ساته 
داع�ض  احتالل  بعد  الطائفة  هذه  طالت  التي  ال�سوداء 

ملناطقها.
منطقة  يف  داع�ض  عند  اأ�سرية  كانت  التي  مراد  نادية 
�سنجار تعر�ست اإىل انتهاكات ج�سدية ونف�سية حتدثت 
الأمن  جمل�ض  اأع�ساء  اأم��ام  وو�سوح  ب�رشاحة  عنها 
والرئي�ض  امل�رشي  الرئي�ض  ح�رشة  يف  ذكرتها  مثلما 
يف  عر�ستها  مثلما  الأزه���ر،  �سيخ  وح�رشة  اليوناين 
و�سجاعة  وا�سحة  ب�سورة  واأجنبية  عربية  ف�سائيات 
اخلارجة  وه��ي  الذاتية،  الع��رتاف��ات  يف  نظريها  قل 
�سلوكا  ومتهرئ  �ساذ  فيه  ما  كل  )جن�سي(  معتقل  من 

تباع  “�سلعة”  كانت  اأنها  كيف  واأو�سحت  واأخ��الق��ا 
وت�سرتى بني عنا�رش داع�ض لأكرث من ع�رشين مرة.

جوائز  اأحدى  على  يح�سل  اأن  العراق  حق  من  انه  كما 
نوبل لل�سالم التي خ�س�سها املهند�ض الكيميائي خمرتع 

الديناميت ال�سويدي ) الفريد نوبل ( منذ عام 1911 ، 
اجلائزة  هذه  على  ح�سل  قد  انه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأ�سول  من  اأ�سخا�ض  ثمانية  املا�سية  الأع��وام  خالل 
عربية ، منهم حممد اأنور ال�سادات ويا�رشعرفات وحممد 
الربادعي وجنيب حمفوظ وغريهم ، واليوم فاأن ال�سعب 
املختلفة  وقومياته  واأديانه  اأطيافة  وبجميع  العراقي 
العراقية  الفتاة  اىل  لل�سالم  نوبل  جائرة  مبنح  فخور 
يف  لعبته  الذي  الكبري  للدور   ) مراد  نادية   ( الأيزيدية 

خالل  من   ، اأجمع  للعامل  الأن�سانية  ر�سالتها  اأي�سال 
امل��راأة  معاناة  ونقل   ، ال���دويل  الأم���ن  جمل�ض  جل�سة 
العراقية والأيزيديات ب�سكل خا�ض اللواتي تعر�سن اىل 
اأب�سع حالت الظلم واجلور والأنتهاك اجل�سدي من قبل 
ع�سابات متمر�سة بالقتل والأجرام مما ت�سمى بتنظيم 

)داع�ض الرهابي (.
الظروف  فرغم  وقوية  �سجاعة  امراأة  مراد  نادية  اخريا 
له  تعر�ست  التي  واجل�سدي  النف�سي  والتعذيب  املوؤملة 
من قبل ع�سابات داع�ض ورغم �سغر �سنه�ا عربت عن 
نف�سه�ا بكل جراأة واقتدار وقد ه�زت ال�سمري العاملي يف 
الروؤ�ساء فمن غريه�ا ي�ستحق جائزة  كل املنابر وامام 

نوبل .

 ال�سم�ض لها طلتني وفق هتاف املتعر�سني 
... الطلة الع�رشينية وطلة �سن الياأ�ض ... لذى 
يف  الهتاف  ذوي  يحدده  موعد  له  ح�سنها 
واإقناع  الدامة  يعتمد  فاجلمال   ... الأ�سفل 
، الكت�ساف والعبور  املقبل وان كان عاليا 
... فب�سطت  اأمرها  العقدي جعالها تفكر يف 
�ساحة الفكر وحوطتها باإ�سارات حمراء حتى 
يركز الإح�سا�ض يف باحة حمددة دون نزوح 
ليت�سنى لها ال�سيطرة على جمريات الأحداث 
وما يدور حولها من �سبات ع�سقي ... هذا ما 
ال�سيف حينما  ال�سم�ض يف ف�سل  له  روجت 
وحلم  احلراري  التكاء  بعكاز  متكئة  تكون 
ميالنها اإىل الأمام وحقيقة تقلبات الجتاه 
احيانا  يباغتها  الذي  العكاز  امنية  بعك�ض 
�سطح  �سعاعها على  يفاجئ من ي�سيف  ول 
الأر�ض بل هم من يثريون الهجوم املتوقع 
لأ�سهر  ال�ستقرار  حمطة  اإىل  و�سوله  عند 
معدودة كونهم وجدوا اوليات النبعاث يف 
تذكرة احلرارة املتزايدة ... عالقة وطيدة مع 
عجوز ال�سماء يف ف�سل من ف�سول ال�سنة ... 
يبادلها  من  عن  تبحث  العجوز  هذه  راحت 

الثمانية  رافدي  اأرجاء  يف  الإقرتاب  نظرات 
كي  منها  يهربون  اأغلبهم  كان  حيث  ع�رشة 
يودي  لهم  فع�سقها   ... منهم  احدا  تع�سق  ل 
اإىل امل�سفى وهم ل يرومون الهجرة  بهجرة 
ذات الرباط الأبي�ض ... جل�ست على كر�سيها 
وهي  القمر  اإىل  الأخ�رش  ال�سوء  اعطاء  بعد 
توقع  اأن  خاللها  من  ت�ستطيع  بخطة  تفكر 
اأن  متمنيتا  الال�سع  غرامها  يف  اأحدهم 
تعي�ض دور الأمرية التي تفتح لأجلها حلبات 
املبارزة بني امراء الإمرباطورية ليظفر بها 
قبل  نف�سها  بلوم  بداأت   ... والأقوى  النبل 
الآخرين وتردد هذه حقيقة ل ميكن  مالمة 
اإنكارها ول يوجد �سخ�ض يهتم بال�سيء عند 
العجز  اأتعود على ريادة  امتالكه له و�سوف 
�ساهدت  ذلك  يف  هي  وبينما  وال�سيخوخة... 
ال�سبات  نحو  �سحنها  مت  قد  ال�سيف  حقيبة 
الف�سلي ولتقطع �سل�سلة �رشدها النف�سي يف 
وناعمة  خ�سنة  اأ�سوات  الوقت  ذات  نف�ض 
�رشيعة النداء كاأنها تتبارى فيما بينها كي 
ي�سمع ال�سوت الأعلى وال�رشع والو�سح ... 
واأخذت  القدمي  كر�سيها  �سجيج  من  هداأت 
بني  دمج  الذي  القول  معنى  حتديد  حتاول 
)اأحبك .. ا�ستقت اليك .. عودي اإيل( ... نه�ست 
�سعر  موجات  يف  جتدف  يدها  وا�سابع 

خروجها  قبل  ولطيفا  �سويا  لتجعله  راأ�سها 
يف  تتمعن  مراآتها  اإىل  ذهبت  ثم  اليهم 
وحركة  ابت�سامتها  جترب  واأخذت  �سعرها 
جهة  من  بوجنتيها  املرتبطة  غمازاتها 
وبحركة فمها من جهة اأخرى لل�رشوع بغرام 
نحوها  اأقبل  من  ترى  �سوف  اخريا   ... قادم 
بعد انتظار ف�سلي ق�سته متكئه على عكاز 
اأن خرجت لهم حتى داهمت  ... وما  العجزة 
معقلها متفاجئة من ماليني املنادين ... مل 
يكونوا �سبان فقط بل �سيوخ ون�ساء واأطفال 
يف  وع�سقوها  ال�سيف  ف�سل  يف  نفروها   ...

ف�سل ال�ستاء .
بعد  الحتياجي  النداء  حلظات  يف  بكت   
اطلق  اأيام م�ست  انظارهم منها يف  هروب 
عليها حني ذلك بعجوز ال�سماء ... اأدركت هنا 
انه حب بربع قلب ميكث قربها حتى جتاوز 
ربع العام وان من ي�ستحق دفئ مهجتها هو 
من و�سع يف نياط قلبة زهرة الوفاء وهي 
�سمة املدعي به ... عادت ال�سم�ض اإىل مراآتها 
لن  جمايل  اإن  ال�سفاه  باأحمر  فوقها  لتخط 
يتغري يف اي مو�سم كونه معلم من املعامل 
رغبات  على  طراأ  التغيري  وان  الإلهية 
لهم يجعلني  ، فالإ�ستماع  املتعر�سني فقط 

) عجوز يف ال�سيف وح�سناء يف ال�ستاء ( . 

اىل ال�سيدة امني بغداد املحرتمة 
بعد ان اغلقت جميع البواب اتوجه جلنابك ب�سكوتي فاين راجعت 
مقابالت  ان  علمت  كوين  املن�رشم  ال�سبوع  يف  الر�سيد  بلدية 
ال�سيد املدير كل ثالثاء ولكن منعوين من الدخول ، اختي الفا�سلة 
م�سكلتي لي�ست �سخ�سية وامنا م�سكلة عامة اذ ان منطقة العالم 
بل  بالب�رش  لي�ض  مكتظ  ال�سباب  و�سارع  التجاري  البدالة  �سارع 
الن�ساء  مرور  ار�سفته مما مينع  على جميع  والغنام  باملا�سية 
بلدية  من  �ساغية  اذن  اجد  ان  الر�سفة...امتنى  على  والطفال 
من  تنظيفه  اىل  احلاجة  باأم�ض  الذي  النظافة  ق�سم  يف  الر�سيد 
تقع  الذي  واحلرا�سات  المن  ق�سم  وكذلك  الأ�سخا�ض  بع�ض 

م�سوؤولية رفع التجاوزات عليهم.

املطربة زكية جورج التي ا�ستهرت باغانيها العراقية يف العقدين 
الرابع واخلام�ض من القرن املا�سي هي من اأ�سل �سوري. ولدت يف 
1920 مع  بغداد عام  اىل  الفائت وقدمت  القرن  م�ستهل  حلب يف 
اختها للعمل كراق�سة يف مالهيها، وغريت ا�سمها من فاطمة حممد 
 1926 عام  ويف  ال�سلية.  هويتها  على  للت�سرت  جورج  زكية  اىل 
انتقلت للعمل يف ملهى �سالح بطاط، وهناك التقت يف وقت لحق 
بحالوة  اأعجبا  اللذين  الكويتي  وداود  �سالح  املو�سيقني  الأخوين 
�سوتها واقنعاها برتك الرق�ض فبداأت عهدا جديدا يف الغناء ا�ستمر 
اإىل  1955 غادرت بغداد عائدة  اأكرث من ع�رشين عاما. ويف عام 
العراق،  يف  عملها  خالل  جمعته  مال  من  ببقية  م�ستعينة  حلب 
حلياكة  م�سنع  يف  للعمل  ا�سطرت  مدخراتها  نفاد  بعد  ولكنها 
املالب�ض الن�سائية يف حلب اإىل اأن توفيت عام 1960 دون اأن ترتك 
يف �سوريا �سيئا يذكر بعد اأن تركت يف العراق اأغانيها الرائعة التي 

كانت كلها تقريبا من تلحني �سالح وداود الكويتي . 
كانت زكية جورج تتمتع بجمال ال�سوت احللبي املمتاز مع حالوة 
نطق متتزج بحالوة النطق البغدادي . قوي مركزها يف العراق حني 
تبني اأنها على عالقة وثيقة بالفريق بكر �سدقي الذي قاد النقالب 
الع�سكري الأول يف العراق يف عام 1936. هام بها الكثريون حبا 
اأحمد وكمال ن�رشت اللذان كتبا لها  اأكرم  وعلى راأ�سهم ال�ساعران 
. ويف حفلة  املطربات  ق�سائد غنائية عديدة عززت مكانتها بني 
الذي  طاغور  رابندرانات  ال�سهري  الهندي  لل�ساعر  تكرميا  اأقيمت 
غني  بلبل  " يا  اأغنية  جورج  زكية  قدمت   1934 عام  العراق  زار 
العربية  اإىل  ترجمها  طاغور  لل�ساعر  ق�سيدة  وه��ي   " جلريانك 
الأغنية  هذه  حلن  وقد   . الزهاوي  �سدقي  جميل  العراقي  ال�ساعر 
 . ال�ساعر طاغور  اإعجاب  ، وكانت حمل  الكويتي  املو�سيقار �سالح 
وقد انت�رشت هذه الأغنية ب�رشعة مذهلة، وغناها بعد حني املطرب 
الكويت وعر�سها  تلفزيون  الكويتي و�سجلها  اللطيف  الكويتي عبد 
مرارا على �سا�سته .  كانت ل�سالح الكويتي مع زكية جورج ق�سة 
الزمن  من  لفرتة  واحد  بيت  يف  معها  عا�ض  اأنه  حتى  وهيام  حب 
وارادت  ف�سيئا،  �سيئا  ت�سعف  اأخذت  الثنني  بني  العالقة  اأن  بيد   .
�سالح  طلب  وعندها  الب�رشة.  اىل  ف�سافرت  عنه  تبتعد  ان  زكية 
الكويتي من ال�ساعر الغنائي اإبراهيم ويف اأن ينظم له ق�سيدة تعرب 
عن اآهاته واأناته ، وهكذا ولدت اأغنية " هذا مو اإن�ساف منك غيبتك 
هلكد تطول " التي حلنها �سالح واأر�سلها اإىل زكية ملتم�سا منها اأن 
تتوىل اأداءها ، ولكنها رف�ست طلبه، فاقرتح عليه ال�ساعر اإبراهيم 
ويف اأن يعطي الأغنية ل�سليمة مراد لكي تغنيها كر�سالة عتاب اإىل 
املع�سوقة الهاربة. وقد قبلت �سليمة العر�ض و�سجلت الأغنية التي 
انت�رشت ب�رشعة فائقة واأخذت الإذاعة العراقية تبثها يوميا تقريبا 

ا�ستجابة لطلبات امل�ستمعني . 
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االيزيدية ناديا مراد بين تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى االمم المتحدة ونيلها جائزة نوبل للسالم
بغداد - متابعة   فعلتها انعام كجه جي، وهي قمينة بفعلة كهذه .. و�سط الدفقات 

املتالحق���ة م���ن الأخب���ار ال�سيئة التي ت���رى عل���ى العراقيني يف 
�سبحهم وم�سائهم، �سق���ت انعام قلوبنا املرهقة باأوجاع الإرهاب 
والف�ساد وال�سراع عل���ى ال�سلطة واملال وحرب الطائفيني، بخرب 
ح�سوله���ا على جائزة اأدبية معت���ربة يف واحد من بلدان الط�سار 

العراقي املرامي الأطراف.
موؤ�س�سة "لغاردير" الفرن�سية منحت جائزتها الكربى لهذا العام 
اإىل انع���ام ع���ن روايتها الرائع���ة "ط�ساري" الت���ي �ستظل جديرة 
بجائ���زة اأكرب، على اأهمية جائزة "لغ���ارد" التي متنح بالتعاون 

مع "معهد العامل العربي" الباري�سي.
كن���ا حت���ت وط���اأة ال�سدم���ة اجلدي���دة الت���ي اأوقعه���ا يف نفو�سنا 
التفج���ر الإرهابي الثاين يف الكرادة يف غ�سون �سهرين، عندما 
جاءن���ا اخلرب الطيب الذي �سنعت���ه لنا انعام ليكون الرد املنا�سب 
عل���ى املوجة العالية لل�سع���ور بخيبة الأمل وان�س���داد الأفق التي 
اجتاح���ت الكثر م���ن العراقيني بعد احلادث���ة الرهابية اجلديدة 
املتزامن���ة مع ارتفاع من�سوب ال�سراع العبثي واملدمر بني غرماء 

ما تعرف بالعملية ال�سيا�سية.
خ���رب انعام يعزز الثقة مبوهبة العراق���ي، امراأة ورجال، وبقدرة 

العراقيني على عبور احلقبة التعي�سة احلالية من حياتهم. 
عرف���ت انعام مذ تزاملنا يف ق�سم ال�سحاف���ة بكلية الآداب، ثم يف 
�سارع ال�سحافة البغدادي يف عقد ال�سبعينيات من القرن املا�سي، 
حي���ث �سطع فيه ب�سرع���ة جنمها الذي ظل ي���زداد تاألقا ال�سنة بعد 
الأخرى، حتى �سارت انعام ال�سحفية الأبرع والأن�سط والأذكى 
على مدى العقود الثالث���ة املا�سية. وعملت انعام اخراقا بكتابة 
الرواي���ة، فتب���دت لنا �سيدة �س���رد تباري الكبار يف ه���ذه ال�سنعة 
الأدبي���ة وتناف�سه���م يف الر�س���ح اىل القوائم الق�س���رة جلوائز 
مرموق���ة، من دون اأن ترك مقعده���ا املرموق يف مهنتها الأثرة: 
ال�سحاف���ة، فاأنع���ام مل ت���زل تق���ف يف ال�س���ف الأول ل�سحفي���ات 
العراق و�سحافييه املعا�سرين، فاأنعام كاتبة عمود بارعة وكاتبة 
حتقي���ق �سحفي بارعة وحماورة بارعة وحمررة اأخبار وتقارير 

بارعة. كل هذا بلغة جميلة واأ�سلوب مده�ش.
انع���ام كجه جي لي�ست فريدة من نوعها برغم متيزها، ففي داخل 
العراق وعلى امتداد الط�سار العراقي املنب�سط على طول خريطة 
الع���امل وعر�سه���ا، م���ن ا�سرالي���ا ونيوزيالن���د اإىل الأمريكيتني، 
ثم���ة الع�س���رات، بل املئات، م���ن ال�سنف املبدع ال���ذي تنتمي اإليه 
انع���ام، يف جمالت الأدب وال�سحافة والفنون والهند�سة والطب 
والعل���وم التطبيقي���ة وال�سرف���ة والجتماعي���ة... اإنه���م جميع���ا 
يوحده���م �سوء احلظ الذي األقى بهم اإىل دروب احلياة يف الزمن 
اخلط���اأ .. زمن الدكتاتورية الغا�سم���ة وحروبها املدمرة، ثم زمن 

اأمراء الطوائف وحروبهم القذرة. 
واإىل جانب اإبداعهم املميز، لهوؤلء املبدعني العراقيني من ف�سيلة 
انع���ام كج���ه ج���ي ف�سيل���ة اأخرى، ه���ي املعان���دة ومواجه���ة قبح 
ال�سيا�سة املتوا�سل واملتفاقم بجمال الإبداع املتجدد.                       

مبدعون من

مناطق سكنية مكتظة 
بالماشية واالغنام !؟

المواطن والمسؤول)عجوز الصيف... حسناء الشتاء(

بغداد - بسام القزويني   زكية جورج

اعداد: مريم الياس

   شناشيل: انعام كجه جي .. جمال 
اإلبداع في مواجهة قبح السياسة  

عدنان حسين    

أقالم حرة

نحن �سكان املناطق التي تبداأ من العبيدي نزول اىل حي الن�رش 
وحي البتول نعاين من قلة اخلدمات وقلة مياه ال�رشب بالإ�سافة 
الطريق  هذا  دياىل  حمافظة  يربط  الذي  البتول  حي  طريق  اىل 
مقبلني  ونحن  واك�ساء  تاأهيل  اىل  وبحاجة  لل�سري  �سالح  غري 
من  ا�سباح  طريق  عن  عبارة  ال�سارع  هذا  ال�ستاء  مو�سم  على 
كرثة املطبات وكرثة �سيارات احلمل واغلب �سكان هذه املناطق 
ان  بغداد  وحمافظة  الأمانة  من  راجني  الطريق  هذا  ي�سلكون 

ينظروا يف هذا المر ب�سكل جدي.

مشاكل بالجملة وحلول 
بالتقسيط 


