
ت�سهد ال�سوق العراقية منذ عام 2003 وحتى يومنا 
ه��ذا حملة غ��ر م�سبوقة يف جت��ارة ال�سيارات وهي 
موزع��ة م��ا ب��ن  احلدي��ث وامل�ستخدم ومب��اركات 
خمتلف��ة  منا�س��ىء  وم��ن  عاملي��ة  وغ��ر  عاملي��ة 
ومودي��ات خمتلف��ة ، فالكل ي�ست��ورد على طريقته 
خ��ال  م��ن  وذل��ك  اخلا���ص،  واأ�سلوب��ه  اخلا�س��ة 
الت�سهي��ات املتمثل��ة بالتق�سي��ط املري��ح والأرباح 
العالي��ة، كل ه��ذه الأمور اآنفة الذك��ر، خلفت اأزمات 
اقت�سادية وبيئية ل تقدر بثمن، ناهيك عن اخل�سائر 
الب�رشي��ة والختناقات املرورية اليومية، ومن اجل 
متابع��ة ه��ذا املو�س��وع وفه��م اأ�سباب��ه وتداعياته 
امل�ستقبلي��ة والآني��ة، اأجرينا هذه احل��وارات. وكان 
اقتن��اء �سي��ارة حديث��ة حلم��ًا �سعب املن��ال بل ان 
�سع��ر ال�سي��ارة �س��ار م�ساوي��ًا لأ�سع��ار العق��ارات، 
بينم��ا يجل��ب �سع��ر بيت واح��د يف الآون��ة الخرة 
عدداً م��ن ال�سي��ارات، فتح�س��ن الدخ��ل القت�سادي 
جع��ل يف البي��ت العراق��ي اأكرث م��ن �سي��ارة حديثة 
املوديل ومن منا�سئ خمتلفة. و�سف ر�سوان حممد 
وه��و موظ��ف )متقاع��د(يف اأح��دى وزارات الدول��ة 
، تفا�سي��ل ه��ذه الأزم��ة "بانه��ا خمزي��ة وان البلد 
تعم��ه الفو�س��ى من الباب اىل املح��راب كما يحكى 

قدميا وهو غر حمكوم بقانون فالكل يتاجر والكل 
يعر���ص ب�ساعت��ه بطريق��ة ع�سوائية وغ��ر منظمة 
حي��ث يغي��ب عنه��ا  عن���رش التن�سي��ق ب��ن الدوائر 
املروري��ة واملناف��ذ احلدودية". وا�س��اف ر�سوان" 
ان ال�سي��ارات تتنا�سل ب�سكل جن��وين ول يعرف اأحد 
عدد ال�سيارات امل�ستوردة والداخلة للعراق وانواعها 
املختلف��ة. وا�سار ر�س��وان اىل انت�سار معار�ص بيع 
ال�سي��ارات يف جمي��ع مناطق العا�سم��ة بغداد حتى 
ل ت��كاد تخل��و اي منطقة منها . واكم��ل ر�سوان ان 
هذه املعار�ص تبيع جميع انواع ال�سيارات احلديثة 
وبع�سه��ا امل�ستعمل��ة نق��داً او بالتق�سي��ط ولبد من 
توف��ر الكفيل عند عملية ال���رشاء. فيما قال املواطن 
ح�س��ن حي��در "ان �سب��ب ه��ذه الأزم��ة التكالب يف 
���رشاء ال�سي��ارات ولكن��ه نتيج��ة طبيعي��ة و�سل��وك 
اعتي��ادي ن��اجت ع��ن ال�سيا�س��ات ال�سابق��ة والو�سع 
القت�س��ادي اله�ص هذا مما جع��ل املواطن العراقي 
يف حال��ة ترق��ب و�سغف كب��ر اىل اقتن��اء �سيارة ". 
واكد ح�سن ان الدولة هي التي تتحمل وزر وتبعات 
الق�س��ور احلا�س��ل فيم��ا يتعل��ق باأن��واع ال�سيارات 
امل�ستوردة ومودياته��ا و�رشورة ت�سجيلها وو�سع 
وكيفي��ة  لا�ست��راد  ال�سليم��ة  والأ�س���ص  ال�سواب��ط 

البل��د  وحاج��ة  البل��د  دخ��ل  اىل  ال�سي��ارة  دخ��ول 
وم��ا �ساب��ه". واأم��ور اأخ��رى له��ا عاق��ة بال�سامة 
املروري��ة وفح���ص ج��ودة ال�سي��ارات الداخل��ة اىل 
الب��اد والتحقق من ���رشوط ال�سامة فيه��ا خا�سًة 
ان كان��ت العجل��ة م�ستعمل��ة. وي��رى اأم��ر الزبيدي 
وم��ن منطل��ق جتربت��ه ال�سخ�سية يف ���رشاء �سيارة 
من ال�رشك��ة العامة لتجارة ال�سي��ارات حيث ي�سف 
احلالة "باأنها ا�سطياد يف املياه العكر هو ا�ستغال 
وا�سح له�سا�س��ة النظام القان��وين وحاجة املواطن 
فالفوائ��د عالي��ة امل�ست��وى وهن��اك تاع��ب كب��ر 
يف املودي��ات". واأو�س��ح: باأن��ه �سخ�سي��ا ا�ستلمت 
�سيارة من ال�رشكة العام��ة ل�ستراد ال�سيارات نوع 
اوبرته مودي��ل 2011 �سعره��ا احلقيقي يف ال�سوق 
17 ملي��ون وقيم��ة الفوائد املرتتب��ة عليها تقريبا 
�سبعة ماين وخم�سمائة األف دينار عراقي لي�سبح 
املبل��غ الإجمايل 24 ملي��ون ون�سف وال�سيء املهم 
ال��ذي اكت�سفته موؤخرا بان ال�سي��ارة موديل 2005 
ولي�س��ت 2011. وم��ن جان��ب اخر يحت��ج املواطن 
حم��زة جرب على من يرفع �سوت��ه عاليا بال�سد من 
تدف��ق ال�سي��ارات احلديثة للع��راق فال�سع��ب العراق 
ذاق المري��ن م��ن ال�سيا�س��ات ال�سابق��ة حينما كان 
املواطن العراقي يعترب ال�سيارة �سيء م�ستحيل وهي 
من ح�سة الطبقة املتنفذة. ويرى حمزه "ان �سيا�سة 
ال�س��وق املفتوح��ة وتنمي��ة القط��اع اخلا���ص حتتم 
علينا ان نتعامل باأريحية وان نبتعد عن النفعالت 
والت�سنج��ات واتخ��اذ الق��رارات امل�ستعجل��ة لنرتك 
للمواط��ن حري��ة اختي��ار ال�سي��ارة املنا�سب��ة �سواء 
كان��ت حديث��ة او م�ستعمل��ة والمر م��رتوك لقدرته 
املالي��ة و���رشوط ال�سامة العامة. مواق��ع التوا�سل 
الجتماعي تعج بع���رشات ال�سفحات العانية عن 
امكاني��ة �رشاء �سي��ارات م�ستعمل��ة ومت�رشرة ومن 
منا�س��ئ عاملية عدة، لكن اغلب ال�سفحات ت�سر اىل 
ال�ستراد من الوليات املتحدة المريكية وبع�سها 
حت��ول اىل مزاد الكرتوين يدخله ع�رشات ال�سخا�ص 
بع��د �رشح تفا�سيل ال���رشر ونوع احلادث مع �سور 
ال�سي��ارة م��ن زواي��ا ع��دة. ���رشكات ومعار�ص بيع 
و���رشاء ال�سي��ارات امل�ستعملة وامل�ست��وردة كان لها 
ال��دور الكبر يف ا�ستراد اآلف ال�سيارات من امريكا 
�س��واء كان ذل��ك ب�س��ورة مبا���رشة او ع��رب وكيل او 
تاج��ر عراق��ي او عراق��ي مقيم يف امري��كا. �ساحب 
اخلزرج��ي" تاجر �سيارات )بي��اع �رشاي( حتدث لنا 
ان ا�ست��راد ال�سي��ارات املت���رشرة وامل�ستعملة فيه 
ربح ل��كل الأط��راف خا�س��ة امل�ست��ورد وامل�سرتي، 
والنق��ل  والتخلي���ص  ال�سح��ن  اج��ور  اىل  م�س��را 
و�رشيب��ة الدخ��ول وا�س��كالت الكم��رك، ومبينا ان 
ه��ذه العج��ات بكاف��ة اأنواعه��ا مت���رشرة نتيج��ة 
غرقه��ا ب�سبب الفي�سان��ات او تعر�سه��ا اىل حادث 

م��روري مع��ن او ب�سب��ب ظ��روف اخ��رى. و ا�ساف 
�ساحب ان ���رشكات التاأمن تقوم  ب�سحب ال�سيارة 
واإعط��اء مبل��غ التاأمن ل�ساحب��ه. متابعا: ثم تقوم 
ال���رشكات بعر�سها مبزادات علنية وعرب النرتنيت 
احيان��ا. منوهًا: ندخل هذه امل��زادات مع الع�رشات 
م��ن ال�رشكات ويتم التفاق على عدد من ال�سيارات 
ح�س��ب م��ا يطلب��ه ال�س��وق العراق��ي. م�س��را اىل ان 
دخوله��ا يك��ون ع��ن طري��ق حمافظ��ة الب���رشة اذ 
يتواج��د خملِّ�ص كمركي يق��وم مبتابعة املعامات 
وم��ن ث��م ت�سل اىل بغ��داد. لقاءن��ا الت��ايل مع احد 
امل�ستثمرين يف قطاع جتارة ال�سيارات الذي ي�سف 
الو�س��ع القائ��م ب��ان حال��ة طبيعية تنم ع��ن تطور 
اقت�سادي ومعا�سي وانتعا���ص ملمو�ص يف القطاع 
اخلا���ص عل��ى اعتب��اره الراف��د احلقيق��ي للقط��اع 
احلكوم��ي وهن��اك �س��يء مهم لب��د التعر���ص اليه 
ك��ون املجتمع العراقي متعط���ص لقتناء ال�سيارات 
احلديث��ة بعدما كان النظام ال�ساب��ق يفر�ص رقابة 
�سارم��ة  وم�س��ددة على ا�ستراد ال�سي��ارات وهناك 
�سوابط و�رشوط تعجيزية ور�سوم )كمركية( عالية 
التكالي��ف. وي�سي��ف، "فواقع احلال��ة يلزم اجلهات 
الر�سمي��ة ان ت�س��ع الربام��ج واخلط��ط وان حتتوي 

الأزم��ة بط��رق �ست��ى منه��ا انته��اج اآلي��ة التق�سيط 
ور�سد اعداد ال�سيارات والعمل على ترقيم ال�سيارات 
اجلدي��دة والق��درة ال�ستيعابية وع��دد ال�سكان وكل 
ه��ذه الدرا�سات مهم��ة وجوهرية للخ��روج من تلك 
الدوامة التي اأ�سبحت ت�سكل عامة ا�ستفهام كبرة 
ام��ام كل �رشائ��ح املجتم��ع العراق��ي ال�سغ��ر قبل 
الكبر". بع��د حت�سن اجلانب القت�سادي للكثر من 
العوائ��ل وانتعا�ص الدخل ال�سه��ري جعلهم يفكرون 
بع��دة تغيرات ومنه��ا اقتن��اء �سي��ارة حديثة. عن 
ذلك ق��ال اخلب��ر القت�سادي عبا�ص ع�س��ام : بعد 
ع��ام 2003 كانت للم�ستهل��ك العراقي رغبة كبرة 
يف اقتناء الكثر من الب�سائع التي كانت تعترب من 
املحرمات عليه ومنه��ا العجات فكانت ال�سيارات 
املنفي�س��ت واجهت��ه الوىل لعدم اإدراك��ه بالأ�سعار 
والأ�س��واق وحتى اين و�سل��ت ال�سناعات. م�سيفا: 
فهو ل يعرف غ��ر اليابانية والكورية وعدم كفاية 
قدرات��ه املالي��ة على ���رشاء ال�سيارات م��ن الأنواع 
وامل��اركات املعروف��ة م��ن ناحي��ة املوا�سف��ات. 
م�ستط��ردا: النفت��اح املفاج��ئ جعل��ه يعل��م ما يف 
ال�س��وق م��ن �سيارات وان��واع عديدة واخ��ذ يفا�سل 

بينها.

 وا�س��اف عبا���ص: ان النفت��اح الكبر بع��د ني�سان 
2003 مه��د لدخول اآلف ال�سيارات املنفي�ست من 
دول اخللي��ج وبع���ص ال��دول الوروبي��ة ان كان��ت 
ع��ن طري��ق جت��ار او من قب��ل العراقي��ن املقيمن 
يف تل��ك ال��دول والبل��دان. مردف��ا: لك��ن بع��د حن 
دخل��ت ال�سي��ارات اليراني��ة والكوري��ة اىل ال�س��وق 
الو�س��ع  ان  ومب��ا  م�ست��دركا:  وبق��وة.  العراقي��ة 
القت�س��ادي متفاوت فقد ف�س��ل البع�ص ال�سيارات 
المريكي��ة والياباني��ة والملانية وه��ي بطبيعتها 
مرتفع��ة ال�سع��ار. اذ لي���ص مبق��دور اجلمي��ع �رشاء 
تل��ك ال�سي��ارات. لفت��ا اىل م��ا يعرف بنظ��ام مزاد 
ال�سي��ارات املت���رشرة الذي اأغرق ه��و الآخر ال�سوق 
باآلف ال�سيارات الت��ي خ�رش البلد بدخولها ماين 
الدولرات. وا�سار اخلبر القت�سادي اىل ان فو�سى 
دخول هذه ال�سيارات ت�سببت بزيادة عدد ال�سيارات 
يف ال�سارع بالتايل زيادة الزحام املروري. منوها 
اىل ال�سته��اك الكب��ر للوق��ود وبالت��ايل زي��ادة 
الطل��ب عل��ى الوق��ود ال��ذي ي�ست��ورد ج��زء منه يف 
الوق��ت احلا���رش دون ان تعلمنا ال��وزارة �سبب ذلك 
ال�ست��راد. م�س��ددا عل��ى ���رشورة و�س��ع معاجل��ة 
معينة لهذا ال�ستراد وتقنينه وفق �رشوط �سارمة.

م��وؤدون ه��واة جهل��وا اأهمي��ة هذا الف��ن وم��دى تاأثره 
ال�سه��رة  طري��ق  وا�ست�سهل��وا  والف��رد  املجتم��ع  عل��ى 
ال�سع��ب وا�ستهان��وا بالط��رب الأ�سي��ل حي��ث �سحال��ة 
الأ�سوات وب��ذاءة الكلمات التي تخد���ص احلياء واللحن 
الإيقاع��ي املوّحد لأغلب الأغاين الت��ي تبث عرب مذياع 
بع���ص الف�سائيات او عرب الكا�سي��ت يف بع�ص �سيارات 
التاك�سي التي يتخذها بع���ص ال�سائقن بوابة التحر�ص 

بالن�ساء ممن ي�ستاأجرن �سياراتهم.  
املجتم��ع  يف  و�رشيانه��ا  الغ��اين  ه��ذه  انت�س��ار 
كال�رشطان��ات اخلبيثة ي�سكل خطرا على ثقافة الجيال 
القادم��ة بع��د ان حاف��ظ عليه��ا مطرب��و اخلم�سيني��ات 
وال�ستيني��ات ولتمتد ل�سن��وات وت�سكل وج��دان ال�سعوب 
العربي��ة للحفاظ عل��ى الذوق الع��ام وال��رتاث ال�سيل. 
باملقابل جند هناك من يقابلها ويدافع عن هذه املوجة 
ال�سبابية وينتقد اغاين ال�سبعينيات والثمانينيات اي�سا 
والت��ي كانت حتمل كلمات ح�سب قوله��م اأكرث جراأة من 
املطروحة حاليا لكن ح�سبما يقول البع�ص كانت مغلفة 

بكلمات اخرى.
املراأة وكر�سي ال�سائق

ال�سعود اىل �سيارة اأجرة يتطلب تفكرا طويا يف بع�ص 
الأحي��ان خ�سو�سا لفتاة تقف لوحدها بغ�ص النظر عن 
العم��ر �س��واء اأكانت يف طريق الع��ودة او الذهاب اىل ما 
تبغي��ه من م�س��وار. ف�ساح��ب ال�سيارة اول �س��يء يفعله 
هو تدوير امل��راآة الأمامية بتجاه الفتاة ومن ثم ارجاع 
معق��ده اىل اخللف وت�سغي��ل الغاين التي تعرب عن ذوقه 
و�سخ�سيت��ه وب�سكل يجعل من يجل���ص معه يف ال�سيارة 
يتمن��ى النزول باأ�رشع وق��ت فكيف المر اذا كانت فتاة 
وعليه��ا ان ت�سمع كلمات اأغنية مبتذلة اىل درجة تطلب 

منه اإطفاء امل�سجل او ال�سي دي .
 تق��ول املوظف��ة نربا�ص عل��ي يف حديثه��ا: ا�سطر اأغلب 
الأحيان اىل ان ا�ستقل �سيارة اجرة يف طريق العودة من 
العم��ل اىل البيت. مردفة: كل �سائق له مزاج خمتلف عن 
الخر وت�رشف��ات تبعث على اخلوف ت��ارة والطماأنينة 
تارة اخرى. مو�سحة: يف اأغلب الأحيان يكون التحر�ص 
من��ذ حلظة ال�سعود اىل ال�سي��ارة وحماولة احلديث باأي 
�س��يء كان. م�ستطردة: وان مل يجد تعليقا او اجابة على 
م��ا يطرحه يقوم برفع �س��وت امل�سجل وت�سغيل الغاين 
البذيئة بكلماتها اجلارحة والهابطة واخلاد�سة للحياء. 

النزول قرب ال�سيطرة الأمنية
ا�ساف��ة نربا�ص: ح�س��ب راأيي ال�سخ�سي ف��اإن هذا النوع 
امل�ستح��دث م��ن الأغ��اين الهابط��ة واإن كان ق��د انت�رش 
ووج��د رواجا بن بع�ص فئات املجتم��ع، فاإنه �رشعان 
ما يتبخ��ر دون اأن يرتك اأثرا اأو ير�سخ معنى. مبينة: يف 
اأغل��ب الأحي��ان األتزم جانب ال�سمت ال��ذي اأعده �ساحا 
مهم��ا. م�ستدرك��ة: لك��ن بع���ص ال�س��واق ل ينف��ع معهم 

ال طل��ب التوق��ف والنزول ق��رب اقرب مف��رزة اأمنية او 
�سيطرة، درءا لأية م�سكلة اخرى.

بينم��ا علقت الطالب��ة اجلامعية �سلمى خلي��ل: قبل اأيام 
واأثن��اء اأداء المتحان��ات النهائي��ة وبينم��ا كنت ذاهبة 
اىل الكلي��ة اعت��ذر �ساح��ب �سيارة )اخلط( ال��ذي يقلني. 
م�سيف��ة: الم��ر ال��ذي ا�سط��رين اىل ان اأ�ستاأج��ر �سيارة 
تاك�س��ي ، وب�سب��ب الوق��ت مل اأتريث يف اختي��ار ال�سائق 
وحتى ن��وع ال�سي��ارة. متابع��ة: بعد ال�سع��ود بلحظات 
�سغ��ط عل��ى زر امل�سج��ل واإذا باأغني��ة ل ميك��ن �سم��اع 
كلماته��ا التي تثر ال�سمئزاز والقرف. م�سددة: ا�سطرت 
لطل��ب التوق��ف والنزول لك��ن رغم ذل��ك مل اأتخل�ص من 
تعليقات��ه الفّج��ة، ح�سب و�سفه��ا، ليك��ون مرادها هذه 

املرة با�ص النقل العام )الكيا(.
اخلجل والنا�ص اأذواق 

ال��كل يعل��م اأن الأغني��ة ال�سعبي��ة تتمي��ز بالر�سانة يف 
تن��اول ال��كام واللح��ن والأداء، وه��ي تنب��ع م��ن قي��م 
حقيقية تعرب عن ثقاف��ة العراقين املعروفة بال�سهامة 
والك��رم وال�سجاع��ة واللت��زام الأخاق��ي، ام��ا ه��وؤلء 
الطارئون بت�رشفاتهم على املجتم��ع العراقي ف�سياأتي 
الي��وم ال��ذي يزيله��م. م��ن ي�سم��ع ه��ذه الغ��اين والتي 
تك��ون كلماتها يف اغلب الحي��ان بذيئة وت�سبب اخلجل 
للمقاب��ل لي�ص الن�ساء فح�سب امن��ا الرجال اي�سا فهناك 
م��ن تكون زوجت��ه او اخت��ه او ابنته ب�سحبت��ه ويجل�ص 
م�ستمع��ا لكلم��ات فاقدة ل��كل معنى . يق��ول ابو هادي 
-�سائ��ق �سيارة تك�سي- يف حديثه : النا�ص اأذواق ولكل 
�سخ���ص حرية ال�ستماع اىل م��ا يعجبه من اأغاٍن بغ�ص 
النظ��ر عن كلماته��ا و�سوت امل��وؤدي. م�سيف��ا: ومن ل 
يرغ��ب ب�سم��اع الأغاين لي���ص م�سطرا ل�سع��ود ال�سيارة 

فال�سارع يعج مبئات ال�سيارات. 
�سمعة �سائقو التك�سي

ي�ست��درك اب��و ه��ادي: لكن لي���ص كل الأغ��اين فهناك ما 
ل ميك��ن �سماع��ه او حت��ى بثه ع��رب الذاع��ات او ال�سي 
دي ب�سب��ب فح�ص وبذاءة كلمات بع�سه��ا، داعيا الن�ساء 
وخا�س��ة ال�ساب��ات منه��ن اىل �رشورة اختي��ار ال�سائق 
املنا�س��ب. م�سرا: اىل اهمية العم��ر بهذا اجلانب فح�سب 
قوله ان بع�ص ال�سبيان وال�سباب اأ�ساءوا ل�سمعة �سائقي 

التاك�سي.
بينم��ا ب��ّن ابو �سي��ف -�سائق �سي��ارة اج��رة كيا- يف 
حديث��ه :الكثر من املطربن ال�سعبي��ن الذين اأثروا  يف 
الفن ال�سعب��ي باأغان ومواويل عا�س��ت �سنن طويلة يف 
قل��وب النا�ص ومازال البع���ص ي�ستمع اىل اغانيهم التي 
ا�ستم��ر �سماعها. م�سيفا: نع��م كانت يف بع�سها كلمات 
غ��زل وحب جريئة لكن لي�ست بذيئة مثلما ن�سمعه اليوم 
م��ن بع�ص الغ��اين التي باتت حتت يد جم��ع من �سواق 
التك�سي خ�سو�سا. متطرقا اىل حالة الفو�سى والفلتان 
الت��ي يعي�سه��ا املجتم��ع العراق��ي والت��ي انعك�ست على 
جوان��ب ومناح��ي احلي��اة وب�سمنها الغ��اين وال�سلوك 
الع��ام لبع�ص ال�سب��ان ممن يتخذونه��ا و�سيلة للتحر�ص 

بالن�ساء.
امراأة تق�سم على عدم �سعود التك�سي

بينم��ا اأ�س��ار ه�س��ام الع��زاوي -متقاعد ويعم��ل �سائق 
�سي��ارة اج��رة: بع���ص �سائق��ي التك�س��ي وحت��ى الكي��ا 
ا�سبح��وا اكرث من النا�ص فم��ن مل يجد له وظيفة ا�سرتى 
�سي��ارة اج��رة وم��ن مل يجد فر�س��ة عمل وج��د من هذه 
ال�سي��ارات مك�سب��ا لل��رزق وه��ذا ب�سب��ب الو�س��ع ال��ذي 
ت�سبب��ت به��ا الق��وى ال�سيا�سي��ة. منوه��ا اىل ان بع���ص 
�سائق��ي ال�سي��ارات الج��رة ان كان��ت التك�س��ي او الكيا 
ولاأ�س��ف ال�سديد اقولها دون حي��اء او وذوق. لفتا اىل 
بع�ص الغاين التي تخد�ص م�سامعه من هذه ال�سيارات. 
وا�سرت�سل العزواي: ب�سبب الفو�سى وعدم وجود الرقابة 

تف�س��ت الغ��اين الهابط��ة بكلماتها التي و�س��ل البع�ص 
منها اىل خد�ص م�سامع الرجال فكيف بالن�ساء. متطرقا 
اىل حادث��ة ح�سل��ت معه ذات م�س��اء حن نزل��ت امراأة 
من �سيارة تاك�سي كان��ت ت�سر اأمامه يف اأحد ال�سوارع. 
م�سرا اىل ان ال�سائق ترجل من �سيارته وحاول العتداء 
عل��ى ال�سيدة التي نزلت من �سيارته ب�سبب هذه الغاين، 
مطالب��ا اياها بدفع الأجرة كامل��ة. لكن تدخل اخلّرين 
ح��ال دون العت��داء على امل��راأة التي اأجه�س��ت بالبكاء 

واق�سمت على عدم �سعود �سيارة تك�سي.
الطائ�س��ة  ت�رشفاته��م  خ��ال  وم��ن  ال�سب��اب  ه��وؤلء 
ل   ، ال�سحيح��ة  الجتماعي��ة  للت�رشف��ات  وفقدانه��م 
يفرق��ون ب��ن الن�س��اء فه��م ل يحمل��ون طب��اع النا���ص 
الطبيعي��ن ويتاأث��رون بالأغاين الطارئ��ة والتي حتمل 
كلم��ات تخد�ص احلي��اء ولو كان �سماعه��م لها لوحدهم 
ل��كان المر اف�س��ل وبعيد عن م�سايق��ة الخرين لكنهم 
يتعم��دون ان يك��ون �سوت امل�سج��ل عالي��ا ويتباهون 

بذلك .
اأغاٍن ع�سوائية

بنان ح�سن -موظفة ونا�سطة مدنية- حتدثت عن هذه 
الظاهرة التي اأخ��ذت ت�سايق الن�ساء قائلة ان التحر�ص 
بالن�س��اء من قبل اأ�سحاب �سيارات الأجرة بكل اأنواعها 
خا�س��ة م��ا �س��اع الآن ع��ن طري��ق الأغ��اين بكلماتها 
الأق��رب اىل الإباحي��ة بحاج��ة اىل اإج��راءات قانونية. 
مبين��ة: ان��ه ل ميك��ن اإدراج ه��ذه الأغ��اين مب��ا يع��رف 
بالط��رب ال�سعب��ي الذي له تاريخه يف الع��راق. م�سددة: 
ان الو�س��ف الأف�سل لها اأنها اأغ��اٍن ع�سوائية طارئة ل 
متت للذائقة العراقية ب�سلة خا�سة الأجيال التي تربت 

على الأغاين البغدادية الأ�سيلة. 
الت�سكع وم�سايقة الآخرين

وبين��ت: حتى وان حقق��ت هذه الغاين بع���ص الر�سيد 

هن��ا وهناك فه��ي بالتايل زائل��ة دون �سم��اع. موؤكدة: 
ان ال��رتدي الثق��ايف نتيج��ة الو�س��اع احلالي��ة �ساعد 
ب��رتدي الذوق الع��ام خا�سة لبع�ص ال�سب��اب وال�سبان 
مم��ن فقدوا فر�س��ة اكمال درا�سته��م لأ�سباب عدة رمبا 
يق��ف مبقدمته��ا الو�س��ع القت�سادي لبع���ص العوائل. 
م�سيفة انها تعر�ست ملرات عدة لبع�ص ال�سكالت مع 
�سائق��ي التك�سيات ب�سبب هذه الت�رشف��ات التي عدتها 
بداي��ة للتحر���ص. م�سرة: انه��ا اخذت ترتي��ث باختيار 
�سي��ارة التك�سي وال�سائق التي ترى ان يكون بعمر كبر 
فمث��ل هوؤلء يبحثون ع��ن رزق عوائلهم ولي�ص للت�سيد 
والت�سكع مثل بع���ص ال�سباب ممن اتخذ �سياقة التك�سي 

مهنة له.
جلنة رقابة وفح�ص الن�سو�ص

وبين��ت عب��ر حميد –موظف��ة- قائل��ة: الأغ��اين التي 
ت�سم��ع يف ال�س��ارع م��ن قب��ل ال�سب��اب ل مت��ت لل��ذوق 
ال�سبابي ب�سلة. مبينة: انها �سممت م�سامعنا يف الآونة 
الخ��رة ب�سبب هبوط م�ستوى ال��ذوق العام عند الكثر 
م��ن الفئ��ات الجتماعي��ة ويف مقدمته��م منتج��و هذه 
الغاين. م�س��رة اىل ان ال�ساعر يتحمل الذنب الكرب ثم 
امللح��ن ال��ذي يجد �سعوب��ة يف الم��ر فالإيقاع جاهز 
حت��ى ت�س��ل اىل امل��وؤدي الذي علي��ه الرق���ص مع تلك 

الكلمات اخلاد�سة.
عب��ر وم��ن خ��ال حديثها تطرق��ت اىل كلم��ات بع�ص 
الغ��اين الت��ي لب��د ان توق��ف او يحا�س��ب م��ن كتبها 
وروج له��ا. لفت��ة اىل ان احلرية الت��ي يتخذها البع�ص 
�ست��ارا لرتويج كل افكار اخل��راب مل تعد �ساحلة ب�سبب 
ا�ستغ��ال البع���ص له��ا. منوه��ة اىل انه��ا حتول��ت اىل 
انف��ات ب�ست��ى اجلوان��ب احلياتية. داعي��ة اىل �رشورة 
ايج��اد جلن��ة رقاب��ة وفح���ص الن�سو�ص تعط��ي الراأي 

فيما يبث ويذاع عرب الذاعات والف�سائيات. 
ال�رشر من املح�سوبن

مهن��د رحي��م -�سائ��ق تك�س��ي- فّن��د الته��م املوجه��ة 
لزمائه �سائق��ي التك�سي معلا المر برتبية ون�ساأة كل 
�سائ��ق وانحداره العائلي. مردفا: البع�ص منهم ل يعمل 
م��ن اجل معي�سة عائلته ورزق��ه، بقدر بحثه عن الن�ساء 
او الت�سكع. مو�سحا: ان هوؤلء تركوا انطباعا �سيئا عند 

الن�ساء عن �سائقي �سيارات التك�سي.
ال ان اب��ا نبيل -�سائقي تك�سي و�سف نف�سه باملتقاعد 
م��ن املهنة-  ا�س��ار اىل الفو�سى العارم��ة يف ال�سارع. 
منوه��ا اىل ان الكثر من �سائقي �سيارات التك�سي اليوم 
ل عاق��ة لهم باملهنة اذ ا�سطر الكثر منهم اىل اللجوء 
اليها بعد الياأ�ص من وجود فر�سة عمل اخرى. لفتا اىل 
�رشورة توفر �سفات جّمة ب�سائق التك�سي منها المانة 
وال�س��دق وامل��روءة وال�سهام��ة، م�س��ددا: ان الكثر من 
الن�ساء يلجاأن ل�سيارات التك�سي للتخل�ص من ازعاجات 
ال�س��ارع والتحر�ص، لكن لاأ�سف يقعن يف حر�سة اخرى 

من قبل املح�سوبن على مهنة �سائقي التك�سي.

جعل في البيت العراقي أكثر من سيارة حديثة..

استيراد السيارات من مناشئ مختلفة خلف أزمات اقتصادية وبيئية خطيرة

األغاني الهـابطة.. بوابة تحّرش لبعض سائقي التكسي بالنساء
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قدميا كنا نقول "�إن طابت 
�لنفو�س طربت"، فبني 

�لقبول و�لرف�س يو��صل 
�لغناء �لهابط �نت�صاره يف 

�ل�صارع �لعر�قي حاملاً معه 
فريو�س �لكلمات �لتي تفتقد 

قو�عد �لذوق و�لأخلق، 
ويعج بالإيحاء�ت �لتي 
تخد�س �حلياء وت�صدم 

�أذن �ملو�طن يف �ل�صارع، 
�لبع�س يعده �متد�د� 

للفو�صى �لتي �جتاحت بلدنا 
و�خرون يعزونها لنفلت 
�لإعلم وكرثة �لف�صائيات 
�لتي �أ�صبحت خارج نطاق 

�ل�صيطرة و�أنها �ل�صبب ور�ء 
�نت�صارها.
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