
بغداد  امانة  ن�صبته  الذي  املبت�صم  اخلروف  متثال  اثار 
املبارك،  اال�صحى  عيد  اي��ام  يف  ال���زوراء،  متنزه  يف 
وجدوا  انهم  حيث  الت�صكيليني،  الفنانني  بع�ض  غ�صب 
ان هذا التمثال ال يرتقي اىل الذوق الرفيع الذي يتمتع 
مو�صع  اخل��روف  متثال  ا�صبح  كما  العراقي،  الفن  به 
كربنامج  ال�صيا�صية  ال�صاخرة  الربامج  بع�ض  �صخرية 
)الب�صري �صو(، كما ثار هذا التمثال حفيظة بع�ض الكتاب 
العراقيني الذين ا�صاروا اىل ان امانة بغداد كانت يجب 
ن�صب  يف  بذلتهما  اللذين  وجهدها  اهتمامها  توفر  ان 
متثال اخلروف يف العناية بتماثيل الرموز العراقية من 
ح�صارة  بناء  يف  �صاهموا  الذين  و�صعرائه  البالد  ادباء 
تعاين  التماثيل  تلك  بع�ض  ان  اىل  ا�صاروا  حيث  البالد، 
من االهمال وتتكد�ض القاذورات حولها، وعزى الكاتب 
قلة  اىل  اخل��روف  متثال  تن�صيب  �صبب  الرديني  حممد 
اهتمامها مبظهر  امانة بغداد يف  الذي توليه  االهتمام 
العا�صمة بغداد وقلة وجود اخلربة الفنية بني اع�صائها، 
كذلك ربط تن�صيب التمثال بالف�صاد االداري الذي تعي�صه 

البالد.
العراقية  والنحاتة  الت�صكيلية  الفنانة  انتقدت  حني  يف 
�صهام ال�صكرة ن�صب اخلروف الذي افتتحته امانة بغداد 
خالل ايام عيد اال�صحى املبارك مقارنة متثال اخلروف 
املوجود يف بغداد مع ن�صب اخلرفان ب�صاحة ال�صوق يف 

كوڤنت كاردن يف لندن.
واو�صحت ال�صكرة املقيمة  بقولها "ال اعلم ما اذا كانت 
زالت  ما  بغداد  وخا�صة  العراق  يف  والتماثيل  الن�صب 
قائمة ام هدمت كغريها لفنانينا العراقيني )جواد �صليم، 
وغريهم(  فتاح  ا�صماعيل  حكمت،  غني  الرحال،  خالد 
العاملية،  والتماثيل  الن�صب  ت�صاهي  التي  باعمالهم 
ي�صمونها  اأ�صكاال  ظهرت  االخرية  االآونة  يف  انه  م�صرية 

متاثيل ون�صب منها ن�صب اخلروف وغريه "
املبدعون  فيه  ول��د  ال��ذي  البلد  على  "اأ�صفا  وا�صافت 
الذوق  وعدم  ال�صحالة  من  امل�صتوى  هذا  اىل  ي�صل  ان 
بتماثيل  بغداد  خروف  متثال   " "ال�صكرة  قارنت  فيما 
اخلرفان املوجوده ب�صاحة ال�صوق يف كوڤنت كاردن يف 
وال�صغار.  للكبار  الفرحة  تدخل  انها  قالت  والتي  لندن 
واعلنت مدينة األعاب الزوراء يوم االربعاء املا�صي عن 
افتتاح ن�صب )اخلروف املج�صم( مبنا�صبة عيد االأ�صحى 
يف  الفرحة  ادخال  اىل  يهدف  انه  اىل  م�صرية  املبارك، 
والت�صامن  االجتماعي  للتكافل  و�صورة  النا�ض  قلوب 

االخوي. 
اما انا امتنى ان ال يقارن متثال )اخلروف املبت�صم ( او 
الفن  عمالقة  ا�ص�صها  الالتي  بالن�صب  املج�صم  اخلروف 
التمثال  هذا  م�صاألة  ن�صخم  ال  ان  يجب  كما  العراقي، 

فم�صاكل  العراقي،  الفن  جم��ال  يف  انتكا�صة  وجنعله 
الهاوية،  اىل  بالبالد  �صتوؤدي  رمبا  التي  كثرية  بالدنا 
فال ينق�صنا اال ان ن�صنع من احلبة كبة كما يقول املثل، 
وان كان هناك يف تن�صيب مثل هذه التماثيل ا�صتخفاف 
بعقلية املواطن العراقي ورفاهيته، فهناك م�صائل ف�صاد 
العراقي وحقه  الدولة وتهدد حياة املواطن  تهز اركان 
دور  لياأتي  امل�صائل  تلك  تعالج  ان  يجب  العي�ض،  يف 
مثل  تن�صيب  مي�ض  ال  ان  نتمنى  كما  اخل��روف،  متثال 

هذه التماثيل مكانة العراق الفنية وذلك بعدم مقارنته 
بن�صب متثل جزء من تاريخ البالد الفني، حيث اختريت 
العا�صمة العراقية بغداد، عام ٢٠١٥،  �صمن 47 مدينة 
جديدة دخلت اإىل �صبكة املدن االإبداعية التابعة ملنظمة 
)اليوني�صكو(.  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم 
يف  اليوني�صكو  �صبكة  اإىل  االن�صمام  يف  بغداد  وجنحت 
جمال االأدب، اإىل جانب اأوليانوف�صك الرو�صية وبر�صلونة 
ولفوف  ال�صلوفينية  العا�صمة  وليوبليانا  االإ�صبانية 

لليوني�صكو  العام  املدير  و�رصحت  وغريها.  االأوكرانية 
عززت  دول��ة   33 من  مدينة   47 ب��اأن  بوكوفا،  اإيرينا 
�صبكة املدن االإبداعية لليوني�صكو، م�صرية اإىل اأن نتائج 
اجلغرايف،  والتمثيل  التنوع  تعزيز  تعك�ض  العام  هذا 
حيث ان�صمت 22 مدينة من بلدان غري ممثلة �صابقا يف 
ال�صبكة. وتت�صمن �صبكة املدن االإبداعية �صبعة جماالت 
واحل��رف  واملو�صيقى،  االإع���الم،  وف��ن��ون  االأدب،  ه��ي 

والفنون ال�صعبية، والت�صميم، واالأفالم، وفن الطعام.

الهاء  ب�صم  هجنة(  عبارته  )يف  العربي  قول 
تعابريه  اختالط  ،وتعني  اجليم  وت�صكني 
على  ينطبق  االمر  .كذلك  ف�صيح  غري  بكالم 
ينحدر  الذي  ال�صخ�ض  ي�صبح  حيث  االن�صاب 
 ( ،او  هجينا  العرب  غري  من  والديه  احد 
خ�صي�ض الن�صب ( كما جاء يف املعجم الو�صيط 
يطلق  او   ، تاأكيد  بكل  عن�رصية  تهمة  وهي 
للحيوان  �صفة  وهي   ) )اعجمي  تعبري  عليه 
ماهو  لكل  االعجمي  �صفة  اطالق  مت  وهكذا 
غري عربي وهم اغلبية ال�صعب العراقي . وجاء 
العثمانيون وكانوا يف حالة نزاعات وحروب 
بني  املطابقة  فتمت  ال�صفوية  الدولة  �صد 
االعجمي والفار�صي، رغم ان ال�صفويني لي�صوا 
حتويلها  مت  �صنية  تركمانية  قبائل  بل  فر�صا 
قبل  من  ع�رصي  االثني  الت�صيع  اىل  بالقوة 
حتويل  مت  وهكذا   ، ال�صفوي  ا�صماعيل  ال�صاه 
قلم  بجرة  فر�ض  عجم  اىل  العرقي  ال�صعب 

واحدة .
ونف�ض االمر ينطبق على تهجني الثقافة حيث 
االخرى  بالثقافات  املحلية  الثقافة  تختلط 
م�صكالت  احدى  ان  الغربية.  الثقافة  ومنها 
املثقفني  تراجع  احلداثة يف بالدنا هي عدم 
عن تقدي�ض الرتاث ومزواجتهم بني النقائ�ض 
مثال الربط يف الثنائيات بني الرتاث واحلداثة 
واملعطل  الكابح  دور  متثل  الثنائيات  هذه 
وهكذا   . والتنوير  احلداثة  م�صاريع  بوجه 
تراجع فكر احلداثة اىل اال�صوليات بانواعها 
العراقيني  املثقفني  بني  العالقة  تكن  .مل 
كانت  بل   ، فقط  الكتب  على  تقوم  والغرب 
هنالك عالقة تربط املثقفني باالجانب الذين 
ا�صاتذة  من   ، متعددة  لغايات  بغداد  ق�صدوا 
امل�صت�رصق  مثل  وم�صت�رصقني  جامعات 
وكذلك  ما�صينيون  لوي�ض  الدكتور  الفرن�صي 
والفنانني  احللفاء  جنود  وحتى  اثار  علماء 
الذين قذفت بهم احلرب العاملية الثانية مثل 
الفنانني البولنديني مثل ماوت�صيك وجاب�صكي 
وزيكونت وغريهم وفنان انكليزي ا�صمه كنث 
تقت�رص  ال  هوؤالء  مع  اللقاءات  .كانت  وود 
على املقاهي احلديثة وحدها ، بل من خالل 
الت�صكيلية  كاملعار�ض  الثقافية  املنا�صبات 
والتي  العراقية  ال�صيمفونية  الفرقة  وحفالت 
اخرى  وفرق  الكال�صيكية  املو�صيقى  تعزف 

عديدة .
بلند  عند   ) �صتيوارت  )دزموند  ا�صم  ويظهر 
. ودزموند هو  ابراهيم جربا  احليدري وجربا 
يف  العراق  اىل  جاء  بريطاين  وثائر  �صاعر 
اجلامعة  يف  كمحا�رص  االربعينيات  نهاية 
احليدري  وبلند  ال�صياب  ا�صعار  وترجم 
من  عدد  مع  �صداقة  وربطته   ، والبياتي 
منقب  ا�صم  جند  .كما  العراقيني  املثقفني 
) مالون  ماك�ض   ( االنرثوبولوجي  االثار 
كري�صتي  اغاثا  ال�صهرية  الروائية  وزوجته 
اجواء  من  ق�ص�صها  بع�ض  ا�صتوحت  التي 

الربيطاين  املعهد  ارتياد  اىل  .ا�صافة  العراق 
يف ذلك الوقت .

وكانت نازك املالئكة واختها اح�صان من بني 
العراقيني  املثقفني  بني  العالقات  ان  رواده. 
ظلت  واالجانب  الربيطاين  الثقايف  واملركز 
مو�صع ت�صاوؤل من قبل الي�صار العراقي �صواء 
حماولة  او  الفعاليات  تلك  مقاطعتهم  يف 
و�صف من يرتادها او يتعامل معها بالعمالة 

.
للعرو�ض  قاعات  العراق  ي�صهد  ان  قبل 
اربعة  الربيطاين  الثقايف  املركز  ،�صهد  الفنية 
معار�ض ل ) جمعية ا�صدقاء الفن (وهي اول 
.وكتب  العراقيني  الت�صكيليني  للفنانني  جتمع 
�صاكر ح�صن اآل �صعيد عن دعم ورعاية املركز 
 ( الت�صكيلي وجمعية  للفن  الربيطاين  الثقايف 

ا�صدقاء الفن ( مطلع االربعينات قائال:
الثقايف  املركز  من  اجلمعية  مل�صت  ان  )بعد 
الربيطاين تعاطفه مل يرف�صوا ذلك، وا�صتثمروا 
هذا التعاطف معهم اول االمر ،بيد انهم ظلوا 
املركز  مب�صري  م�صريهم  يربطوا  فلم  حذرين 
 ، اجلمعية  يف  العراقيني  الفنانني  .لكن  ابدا 
�صربي  عطا  وهم  لندن  يف  در�صوا  والذين 
�صليم  وجواد  �صكري  واكرم  الدروبي  وحافظ 
، كانوا ملزمني باال�صرتاك يف معر�ض اقامه 
املركز ال�صباب ادبية وثقافية ، فعر�صوا فيه 

اكرث من مرة (.
مثل هذه التوترات عا�صها الكثري من املثقفني 
بعد  ما  ادب  ب)  �صمي  ادب  عنها  ونتج 
او  ا�صكالية املثقف  . لقد ظهرت  الكولنيالية( 
توتراته بني معاداته الغرب كم�صتعمر وتطلعه 
اليه كح�صارة ،وا�صتمرت اىل اليوم، خ�صو�صا 
بعد ان ا�صبح الغرب مكانا للهجرة واالقامة ، 

وهو ما ن�صميه بالهجنة و�رصاع القيم .
ان تهجني الثقافة جرى عرب فكرة الثنائيات 
القاتلة مثل ثنائية الرتاث واحلداثة .الظاهرة 
الالفتة يف ثقافة االربعينيات واخلم�صينيات 
يف العراق هو ثبات وا�صتقرار وتنظيم انواعها 
، فهنالك حدود فا�صلة بني االجنا�ض الكتابية 
واالعمال الفنية ، وهنالك تناغم فيما بينها، 
التي  املدينية  احلياة  طبيعة  اىل  يعود  رمبا 
يف  الثقافة  منتجي  من  الكثري  بها  متتع 
احلرب  �صببته  مما  الرغم  وعلى   . العراق 
يف  حاد  طبقي  انق�صام  من  الثانية  العاملية 
و�صحة  الفقراء  معاناة  يف  وزيادة  العراق 
ان  ، غري  ي�صبه املجاعات  وانت�صار ما  الغذاء 
الثقافة يف العراق بدت خالل احلرب وبعدها 
املثقفني  جيل  ،فن�صاأ  ا�صتثنائي  حراك  يف 
الذين اطلقوا على انف�صهم ت�صمية )مثقفي ما 
بعد احلرب العاملية الثانية( وهم الذين عدهم 

املوؤرخون الحقا روادا للثقافة.
تلك  خالل  من  تكونت  قد  ريادتهم  وكانت 
بديناميكية  متيزت  التي  االنتقالية  الفرتة 
فكانت  �صعيد،  من  اكرث  على  ا�صتثنائية 
من  جزءا  حتتل  الغربية  الثقافية  احلا�رصة 

الذاكرة املحلية.

من  واخلم�صينيات  االربعينيات  اأبناء  كان 
م�رصوعهم  يف  ومثلوا  الو�صطى  الطبقة  ابناء 
فاعلة  كقوة  الظهور  اىل  الطبقة  هذه  توق 
الدينية  والنزعات  واالقطاع  الع�صائرية  �صد 

املحافظة .
من  قدرا  املجتمع  مع  عالقتهم  و�صهدت 
رواد  من  �صبقوهم  الذين  عن  االختالف 
يف  النا�ض  اىل  اقرب  كانوا  الذين  النه�صة 
من  بع�صهم  انحدار  ولعل   . حياتهم  ا�صلوب 
التمايز  فر�صة  لهم  تتح  مل  الدينية  العوائل 
العراقي  املجتمع  يف  مفهومه  اختلف  الذي 
ترتبط  تكونت عالقات عمل  ان  بعد   ، اجلديد 
يف  جديدة  فئات  و�صعود  الع�رصي  بالتعليم 

الرتاتبية االجتماعية.
واخلم�صينيات  االربعينيات  فرتة  و�صهدت 
يف  �صواء  العراقية  للمراة  فاعال  ح�صورا 
الهياآت  م�صتوى  على  او  الثقافية  التجمعات 
رموز  .ومن  واملدار�ض  واجلامعات  التعليمية 
من  اول  عمر  حت�صني  مديحة  الر�صامة  املراأة 
ادخلت احلروفية يف اللوحة العراقية .وهنالك 
القره  وعالية  �صليم  نزيهة  الر�صامات  اي�صا 
العطار  �صعاد  واخريا  �صليم  ولورنا  غويل 

.وكانت ناهدة احليدري من بني موؤ�ص�صي 
ناهدة  وا�صتطاعت   ) الفن  ا�صدقاء  جمعية   (
احليدري الفوز مبن�صب نائب رئي�ض اجلمعية 
وروز ماري خياط مبن�صب امانة ال�صندوق .

اعمال  يف  احلالة  هذه  انعكا�ض  و�صنجد 
اقرتب  الذي  حياتهم  وا�صلوب  الفنانني 
وجود  و�صاعد   ، الغربي  النمط  من  كثريا 
العراقيني  للفنانني  الغربيات  الزوجات 
والفنانني  باملثقفني  االختالط  اىل  و�صعيهم 
جمتمع  خلق  على  الغربيني  والدبلوما�صيني 
نخبة يتمتع بامتيازات الطبقة املرفهة ، وهذا 

مانراه يف يوميات جواد �صليم.
لكن ذلك النموذج احلداثي ال يعرب عن حقيقة 
واحدا  ن�صيجا  يكون  فلم   ، انف�صهم  املثقفني 
حيث  من  وال  االمتيازات  حيث  من  مت�صابها 
من  كان  امل�صاواتي  فالفكر  االفكار.  طبيعة 
التوتر  وكان  االمر  فبداأ   ، املثقفني  هواج�ض 
�رصخا  احدث  قد  احلياة  وا�صلوب  الفكر  بني 
التي  الوافدة  فاحلداثة  املثقف.  �صخ�صية  يف 
انتمائهم  بحكم   ، املثقفني  بع�ض  بها  متتع 
اىل الطبقة الو�صطى ،واماكن اللقاء التي بدت 
املقاهي  وبينها  ح�صاريا  طابعا  تكت�صب 
ونوادي  والكالرييهات  الن�صاء  ترتادها  التي 
الريا�صة املختلطة والبيوتات واالماكن التي 
تعمق  كانت  ن�صاطهم،  هوؤالء  فيها  مار�ض 
اعتمدت  التي  وموا�صيعه  املثقف  بني  الهوة 
هموم  من  الكادحة  الفئات  تعانيه  ما  على 
يف  يظهر  توتر  ابرز  و�صنجد  وامية.  وفقر 
الف�صام الذي تعي�صه �صخ�صيته ، بني التزامه 
بق�صايا النا�ض ، واغرتابه عن ا�صلوب عي�صهم 
اجلمال  قوامها  حديثة  حياة  اىل  وتطلعه   ،
والعمران احلديث واالهتمام باللغات الغربية 

وال�صفر.

1912 يف حمافظة  العراق عام  طه باقر هو عامل االثار، ولد يف 
بابل يف مدينة احللة . اكمل درا�صته املتو�صطة حيث كان من الطلبة 
االأوائل لذلك فانه انتقل الكمال درا�صته وعلى نفقة وزارة املعارف 
يف  ال�رصقي  املعهد  يف  االثار  علم  لدرا�صة  املتحدة  الواليات  اإىل 
جامعة �صيكاغو مع زميله فوؤاد �صفر بعد نيلهم �صهادة ماتريكولي�صن 
االإجنليزية يف مدينة �صفد الفل�صطينية وبعد ذلك نقل ومن معه من 
مرحلة  الجتياز  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  اإىل  البعثة  طالب 
تلك  وبعد  حت�صريية  درا�صية  مرحلة  عن  عبارة  وهي  ال�صوفومور 
درا�صة  الكمال  االمرييكية  املتحدة  الواليات  اإىل  �صافر  املرحلة 
علم االآثار وبعد مدة اربع �صنوات ح�صل على �صهادة البكالوريو�ض 
من  اال�صتاذية  لقب  نال   .1938 عام  العودة  وكانت  واملاج�صتري 

جامعة بغداد عام 1959 م.
العراقية  الذاكرة  العاملني يف جمال ترميم  املع  باقر من  يعد طه 
العالمة  عمل  واملنتج.  احلي  املتحرك  احليوي  بتاريخها  و�صلتها 
لقد  العراق.  تاريخ  االخ�ض  وعلى  القدمي  التاريخ  جمال  يف  باقر 
اجلماعة  �صورة  اع��ادة  باقر  طه  العالمة  وم�صاغل  م��زاج  �صكن 
الطبيعية  القدمي مع بيئتها  العراقية املنتجة واجلدية يف تفاعلها 
عا�ض  والتي  احلديثة  العراقية  الدولة  كانت  لقد  واالجتماعية. 
االإن�صان  هذا  تاريخ  يف  للنظر  مدعاة  العالمة  وفتوتها  بداياتها 
يف  وقوعه  قبل  القدمي  العامل  ح�صارات  املع  اأبدع  وكيف  العراقي 

براثن التخلف واالنحطاط العثماين.
وظيفيا.  ربطا  االث��ار  وعلم  التاريخ  بني  باقر  العالمة  ربط  لقد   
فاالثار لدى باقر لي�صت حجرا ا�صم يوؤرخ الزمان جامدة ومعزولة. 
م�صامينه  اغناء  اإىل  دائما  بحاجة  واق��ع  عن  متحرك  تعبري  انه 
االإن�صانية بالك�صف والتنقيب عن اإمكانات االإن�صان العراقي وقدراته 

االبداعية.
 " احتاللها  " قبل  فل�صطني  االأوىل يف  بداياته  باقر يف  در�ض  كما 
ثم يف الواليات املتحدة االأمريكية . وعند عودته اإىل بغداد �صاهم 
لقد  العراقي.  واالثار  التاريخي  املعرفة  جمتمع  تاأ�صي�ض  يف  بقوة 
كانت الرتبية اال�رصية للعالمة باقر ت�صكل جزءا من �صغفه بالتاريخ 
اأبي  فهو �صليل االمام زيد ال�صهيد بن علي بن احل�صني بن علي بن 
طالب عليهم ال�صالم. وكان قد اعتمر العمامة ال�صوداء عندما در�ض 
علوم العربية التقليدية والفقه االإ�صالمي يف طفولته. وقد تخرج من 
الثانوية املركزية يف بغداد عام 1932. وكان من االربعة االأوائل 
الدرا�صة  ايام  بال�صيدة زوجته  اقرتن  وقد  العراقية  الثانويات  على 
ايامهم  والرعاية حتى  الثانوية وقد بقيت عالقة االحرتام واحلب 

االأخرية حيث تويف يف 28 فرباير عام 1984 .
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يدعون إلى عدم مقارنته بالفن.. تمثال )الخروف المبتسم( يثير غضب التشكيليين العراقيين
تحقيق- ساجدة خضر  ان املج���ازر الت���ي حدث���ت يف تاريخن���ا الب�ش���ري ال 

تب�شرن���ا مب�شتقب���ل اإن�شاين �شعيد حت���ى اإن البع�ض 
يق���ول اإن التوح����ض والدموي���ة ج���زء م���ن طبيع���ة 

االن�شان.
اإح���دى هذه املجازر حدث���ت يف رو�شي���ا ال�شتالينية 
يف اأي���ام احل���رب العاملي���ة الثاني���ة وبالتحدي���د يف 
ع���ام 1940 حيث قتل اثنان وع�ش���رون األف ان�شان 
بولن���دي يف �شهري���ن وكان ال�شحاي���ا م���ن ال�شباط 

واالأطباء واملهند�شني او الطبقة الو�شطى املتعلمة.
تع���رف هذه املج���زرة با�ش���م كاتيا ن�شب���ة اىل الغابة 
الت���ي حدثت فيه���ا وكالكثري م���ن املج���ازر ت�شاربت 

االآراء فيها ون�شبها كل طرف اىل االخر. 
يف اأي���ام حدوثه���ا قال���ت احلكوم���ة ال�شوفيتي���ة ان 
النازيني هّم من ارتكبوه���ا اما النازيون فقد اتهموا 
�شتال���ني ويف عام 1990 ع���ادت احلكومة الرو�شية 

لتعلن م�شوؤولية البالد عن احلادث.
�شخ�شي���ا مل ا�شم���ع مبج���زرة كاتيا حت���ى االأ�شبوع 
املا�شي حني كنت اجل�ض مع جارتي التي تنحدر من 

اأ�شل بولندي لنتبادل ق�ش�ض عوائلنا وتاريخها.
قال���ت يّل اإن جدها كان اأحد ال�شب���اط االأطباء الذين 
اخذه���م ال�شوفيت اىل االأرا�ش���ي الرو�شية وان كافة 
رفاق���ه قتلوا يف جمزرة كاتيا لكن���ه جنا الأنه ا�شيب 
بنزي���ف بع���د عبوره���م احل���دود الرو�شي���ة فرتك���ه 
ال�شباط الرو�ض لوحده وعاد ادراجه اىل عائلته ثم 

هرب معهم اىل بريطانيا.
اأخربتني اإنهم اكت�شفوا الحقا اإن ا�شم جدها هو اأحد 
االأ�شماء على الئحة �شحايا كاتيا واإنه ات�شل بنف�شه 
بكافة اجلهات املعنية باإ�شدار الالئحة ليخربهم اإنه 
حي يرزق لكن كافة جهوده لرفع ا�شمه بائت بالف�شل 
وا�شتم���رت العائل���ة مبحاولة ت�شحي���ح اخلطاأ دون 

جدوى.
�شاألتها ع���ن ال�شبب فقالت اإن ال���رد ال�شريح الوحيد 
كان اإن هن���اك �شجالت كثرية حتتوي اال�شم وال اأحد 
يري���د ان يعي���د كتابة اثن���ني وع�شرين األ���ف ا�شم من 
اج���ل رف���ع ا�شم واح���د واإن هناك اأخط���اء حتدث يف 
كتاب���ة التاريخ ولالأ�شف فاإن ا�شم جدها هو اأحد هذه 

االأخطاء.
بعده���ا نظ���رت ايّل وقالت-"ت�ش���ور اإن ج���دي ق���د 
ي�شبح اأحد ابطال ق�ش�ض املجزرة يف امل�شتقبل! هّم 
يت�شورن اإنه خطاأ �شغري لكن خطاأ مثل هذا قد يكرب 
مع االأجي���ال في�شبح جدي بطل التح���دي البولندي 
ل�شتالني بدل ان يك���ون الطبيب الذي اأ�شيب بنزيف 

على احلدود!".

المواطن والمسؤولالهجنة وصراع القيم في المجتمع العراقيمبدعون من

وليد يوسف عطو طه باقر 

اعداد: مريم الياس

أقول لكم

علي سام 

أقالم حرة

اإدارات املدار�ض الغري  مع غياب الفهم االإداري، لدى كثري من 
املتاهات،  و�صط  الطالب  �صاع  التعليمات،  وتراكم   ، ناجحة 
التي ت�صببت بها القراءة اخلاطئة للتعليمات ال�صادرة من قبل 
اخلا�ض،  فهمه  ح�صب  املدر�صة  مدير  وت�رصف  الرتبية،  وزارة 
الثانوية،  الدرا�صة  على  اأُدخل  الذي  الكور�صات  نظام  منها: 
معينة،  مادة  يف  االأول  الكور�ض  يف  الطالب  ير�صب  فعندما 
فينجح  م�صتواه  ُيح�صن  ثم  االأخرى،  املواد  كافة  يف  وينجح 
التي  املادة  �صمنها  من  املواد،  كافة  يف  الثاين  الكور�ض  يف 
ر�صب فيها يف الكور�ض االأول، يجب عليه تاأدية اإمتحان الدور 
الثاين يف املادة التي ر�صب فيها بالكور�ض االأول، وعند ف�صله 
ُيعيد  مبعنى:  �صفه!  يف  را�صبًا  يعترب  االمتحان،  اأجتياز  يف 
�صنة درا�صية كاملة الأجل ن�صف كتاب ،و حول امل�صاكل التي 
يعاين منها املعلم، والذي حمل عنوان" امُلعلُم وظلم الوا�صطات 
واملواقع  الورقية  ال�صحف  اأغلب  املن�صور يف  واملح�صوبيات"، 
وزارة  يف  امل�صوؤولني  ِقبل  من  تفاعاًل  جند  مل  االألكرتونية، 
الرتبية ،لذلك وظنًا مني باأن امل�صوؤول لي�ض له علم مبا يحدث، 
امل�رصفني  اأغلب  اإىل  توجهت  املذكور،  املقال  على  يطلع  ومل 
االإداريني بال�صوؤال، عن عالج تلك امل�صاكل، فاأجابوا باحلرف 
لعمل  لنا  �صلطة  اإطالع مبا يحدث، وال  نعم نحن على  الواحد: 
املدار�ض  من  فهناك  واقعة،  حقيقة  ذكرمتوه  ما  واأن  �صئ،  اأي 
من يعطي 6 ح�ص�ض اإ�صبوعيًا للمعلم ولديهم فائ�ض، ومدار�ض 
ال�صواغر،  ل�صد  املتربعني،  املحا�رصين  على  تتكاأ  اأُخرى 

ومعلميها لديهم من احل�ص�ض 30 ح�صة اإ�صبوعيًا! 
�رصكة  مع  تتعاقد  مل  الرتبية  وزارة  اأن  معلوماتنا:  اإىل  و�صل 
االآتي:  الذكية)كي كارد(، ولذا فنحن نتوجه بال�صوؤال  البطاقة 
اأوامر  اإ�صدار  كيف جاز اإىل مدراء املديريات الرتبوية العامة، 
باإ�صدار  االإدارية،  والكوادر  املعلمني  من  موظفيها،  كافة  اإىل 
اإ�صدار  اأن  علمًا  الراتب،  بقطع  وتهديدهم  فوراً  البطاقة  هذه 
دينار؟!  اآالف  ع�رصة  مبلغ)10000دينار(  ُيكلف  البطاقة 
عن  الرتبية،  وزارة  تراجعت  اإذا  املبالغ،  هذه  م�صري  هو  وما 
ومل  االموال  ذهاب  يعني  وذلك  املذكورة  ال�رصكة  مع  التعاقد 
يتبقى منها �صيء اذ نتمنى من وزير الرتبية املحرتم متابعة 

املو�صوع �صخ�صيًا

إلى وزارة التربية
أما بعد..


