
ت�سفر  التي  اخل�سائر  من  ج��زءا  العراق  �سحفيو  ا�سبح 
عنها املعارك حيث قام التحالف الوطني العراقي الذي 
ي�سم قنوات تلفزيونية اخت�ست  بكل ما يتعلق مبعركة 
االرهابي  داع�ش  تنظيم  �سيطرة  من  حتريراملو�سل 
ال�سحفيني  واملرا�سلني  امل�سورين  من  عدد  باأر�سال 
وقتل  ا�سيب  اال�سف  وببالغ   ، اعالميا  املعركة  لتغطية 
قد  ماجرى  ان  يبدو  ح�سنا   . االن  حتى  منهم  ثمانية 
غري  ظ��روف  يف  تواجدهم  نتيجة  متوقع  ام��ر  ح�سل 
 ، وحدب  �سوب  كل  من  املوت  �سبح  ويداهمهم  طبيعية 
الب�ساطة اذ من املفرت�ش ان يتم  لكن االمر لي�ش بهذ ه 
تدريبهم على مهارات معينة يف تغطية اخلرب يف �سوح 
ت�سل  خ�سائر  تكبد  دون  اخل�سو�ش  وجه  على  القتال 
اجل  ومن    . االحيان  من  كثري  يف  حياتهم  فقدان   اىل 
طرق  ايجاد  امكانية  ومدى  االمر  هذا  عن  اكرث  احلديث 
، التقينا عدد من ال�سحفني واملدربني  للحد من تكراره 
يف ال�ساأن االعالمي حيث حتدثنا مع ال�سحفي واملدون 

الكثري  الزركاين والذي حتدث قائال" نحن نرى  حت�سني 
االذاعي  بالتقدمي  التي تخت�ش   ، التدريبية  الدورات  من 
والتلفزيوين، لكننا مل ن�سهد دورات تدريبية حول كيفية 
يف  تغطية  بعملية  اي��ام  عند  ال�سالمة  اج��راءات  اتخاذ 
ار�ش املعركة ، علما انه يوجد برامج كاملة ميكن تزويد 
لالطالع  بها   واالعالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  كافة 
،عليها واال�ستفادة منها، لكن اىل االن مل ياأخذ هذا االمر 
على حممل اجلد رغم اننا بتنا بحاجة له امال يف احلد 
من ا�ست�سهاد خرية املرا�سلني وال�سحفيني يف العراق ". 
املو�سوي  علي  االعالمي  امل�ست�سار  قال  اخر  جانب  من 
الذي كان مرافقا الحد ال�سحفيني الذين ا�ست�سهدوا حلظة 
ا من عنا�رص داع�ش ا�ستطاع اأن ي�سيب  مقتله اإن قنا�سً
الزميل اإ�سابة بالغة اأثناء تغطية املعارك يف قرية البو 
نقطة  اأقرب  اإىل  نقله  "حاولنا  بالقول  مو�سحا  ف�سكة.. 

طبية لكنه فارق احلياة .
امليداين  احلربي  املرا�سل  ال�سمري  حممد  ا�سار  فيما 
للمر�سد ان زميله علي ري�سان والع�رصات من ال�سحافيني 
لالإ�ستهداف  عر�سة  هم  املو�سل  معارك  يغطون  الذين 

االأحداث  لتغطية  و�سجاع  الفت  ب�سكل  يندفعون  الأنهم 
اآخرهم  اأدى اىل جرح العديد منهم وكان  املت�سارعة ما 
خالل  الثاين  وه��و  قنا�ش  ب�سالح  �سقط  ال��ذي  ري�سان 
يومني بعد اأحمد هجر اأوغلو . ويف �سياق مت�سل وجهت 
االع��الم  ل�سبكات  الوطني  للتحالف  كثرية  انتقادات 
القتال  �ساحات  يف  ال�سحافيني  من  الكثري  زج  حول 
االعالمية  وجهت  اذ  لهم  الالزمة  احلماية  توفري  دون 
يف  امليدانيني  القادة  اىل  ن��داء  زك��و   �سلوى  الدكتورة 
�سحايف  اي  بالقوة  املنع  اىل  دعتهم  اجلبهات  خمتلف 
العمليات  ال�سالمة املهنية من مرافقة  يلتزم ب�رصوط  ال 
الع�سكرية اوال يرتدي اخلوذة الواقية على راأ�سه او واقي 
يتقافز بني  اي �سحايف  الر�سا�ش على �سدره، وكذلك 
العجالت الع�سكرية اثناء التقدم كي يحظى بلقطة نادرة 
ي�رصب  ببغداد  مكتبه  يف  اجلال�ش  رئي�سه  عليها  ي�سكره 
ال  �سحايف  اي  مبنع  اي�سا  وطالبتهم  والقهوة.  ال�ساي 
يلتزم بتعليماتهم "فالقائد امليداين وحده هو من ي�سدر 
الذي  بالدور  املواطنني  من  عدد  ا�ساد  فيما  االوامر".  
يقوم به ال�سحافيني وان كان يف هذا املر خطورة على 

حياتهم اذ قال املواطن �سعد العبيدي " افتخر ان ارى كل 
يعمل يف جمال االعالم يعمل اليوم من اجل نقل احلدث 
املهنية  على  ي��دل  مبا�رص  ب�سكل  وال�سوت  بال�سورة 
امل�سطلحني  غاب  اذ  اليها  التو�سل  مت  التي  واحليادية 
لي�ست  مدة  منذ  العراقي  العالمي  امل�سهد  عن  االخريين 
بالق�رصة ، كما ان من فقد حياته يف هذه املعركة نال 

ال�سهادة وال�سهداء احياء عند ربهم يرزقون "
اما ال�سيدة نازك فقد كان لها راأي مغاير “بالتاأكيد ان 
ينال املرء ال�سهادة امر ي�سعى اليه كل موؤمن، وهو امر 
م�رصف ان منوت من اجل الوطن، لكن ما يحزن هو بقاء 
تعوي�ش  حتى  او  ورعاية  اهتمام  دون  وذويهم  ا�رصهم 

يخفف عليهم م�ساعب احلياة املادية واملعنوية.
ومن اجلدير بالذكر ان رئي�ش الوزراء القائد العام للقوات 
حتالف  جن��اح  بتثمني  ق��ام  العبادي  حيدر  امل�سلحة 
يخدم  ان  �ساأنه  من  ما  وتقدمي  تعاونه  على  االع��الم 
اهلل  "بارك  مقت�سب  بيان  يف  ق��ال  ،اذ  العام  ال�سالح 
احلقيقة  عن  دفاًعا  ال�سادقة  بالكلمة  الوطني  بجهدكم 

وعن املقاتلني االبطال وعن كل العراقيني.

 قبل يومني مت عر�ش لقاء للمخرج 
الكبري جالل ال�رصقاوي �ساأل اأثناء 
انت�سار  يف  الع�سوائية  عن  اللقاء 
النظامية  غري  والدور  املباين 
و�سط القاهرة ملا فيها من ت�سويه 
ينطبق  واحلال  العا�سمة  جلمالية 
منازل  ببناء  احلبيبة  بغداد  على 
ال�سقوط  بعد  بنيت   ) )متجاوزين 
وا�سع  ب�سكلٍ   تنت�رص  وبداأت 
نتعامل  حال  واقع  ،واأ�سبحت 
املنت�رصة  البيوت  وهذه  معه 
باهظة  وباأموال  وت�سرتى  تباع 
رداً  ال�رصقاوي  جواب  كان  الثمن، 
قناة  يف  املحاورة  �سوؤال  على 
تعي�ش  اأن  مهمًا  لي�ش  امل�رصية} 

...املهم  البناء  ع�سوائية  العا�سمة 
ع�سوائية  املجتمع  يعي�ش  ال  اأن 
نعي�ش  نحن  {نعم  االأفكار 
واالأفكار  الروؤى  يف  الع�سوائية 
القرارات  يف  ،ع�سوائية  والهدف 
اتخذت  التي  املهمة  اال�سرتاتيجية 
دفعنا  وعملية  علمية  درا�سة  دون 
ثمنها دماء واأزهقت اأرواح وكانت 
واأرامل  ثكلى  اأمهات  النتيجة 
املر  طعم  تعاين  يتامى  واأطفال 
حتديد  عدم  ،ع�سوائية  واالأ�سى 
�سلوكنا وباأي جانب نقف مع احلق 
كفته  رجحت  الذي  الباطل  مع  اأم 
واملهادنني  عنه  ال�ساكتني  ب�سبب 
الهدف  �سبابيته  ،ع�سوائية  له 
وم�سينا لهدف اآخر لي�ش له عالقة 
باأي مو�سوع و�سياع جهود دون 

فائدة منها،ع�سوائية املفاهيم غري 
طفحت  التي  واملتدنية  ال�سحيحة 
على ال�ساحة وفر�ست علينا كجزء 
واإق�ساء  وثقافتنا  تراثنا  من  مهم 
التي تعني باحرتام  تلك املفاهيم 
حمل  لتحل  وتقديره  االإن�سان 
،ع�سوائية  العالية  االأ�سيلة  القيم 
خطاب  من  حتول  الذي  اخلطاب 
اىل  والت�سامح  للمحبة  ين�سد 
املعنوي  والت�سقيط  واحلقد  الكره 
واملوؤامرات  الد�سائ�ش  وحياكة 
الناجحني  بطريق  احلجر  وو�سع 
لكي  ال�ساحة  عن  واأبعادهم 
للفا�سلني  وتهياأتها  منهم  تخلوا 
االبتعاد  واالنتهازيني،ع�سوائية 
واملهني  املو�سوعي  الطرح  عن 
االأمور  حقائق  عليه  تبنى  الذي 

االأكاذيب  لع�سوائية  والقرائن 
يف  الهابط  وامل�ستوى  والتزييف 
،ع�سوائية  بدونية  االأمور  مناق�سة 
وت�سلمهم  املنافقني  بع�ش  ظهور 
ودب  هب  من  جراأت  �سلطة  زمام 
النا�ش  مقدرات  على  التجاوز  يف 
،ع�سوائية  بحرماتهم  والتالعب 
وحتت  واهية  بحجج  العمل 
ال�رصقة  باإباحة  عديدة  م�سميات 
النهار  و�سح  يف  العام  املال  من 
،ع�سوائية  ووجل  خوف  دون 
يعرفون  ال  الذين  فا�سلني  اختيار 
مهمة  اأماكن  واإعطائهم  �سيء  اأي 
وترك  احلكومة  يف  وح�سا�سة 
حل  على  القادرين  الناجحني 
مواقع  يف  واالأزمات  امل�ساكل 
منهم  ي�ستفاد  ال  منا�سبة  غري 
اجلديدة  الدماء  اإبعاد  ،ع�سوائية 
التي تريد اأن تعطي وتقدم ولكنها 
حتتاج لفر�سة منا�سبة ت�سنع من 
على  واالعتماد  النجاح  خاللها 
بعقد  مليئة  هرمة  قدمية  دماء 
التفكري  وبريوقراطية  املا�سي 
املعقد،ع�سوائية العمل مببداأ الكذب 
نهجًا  واعتباره  والنفاق  والغ�ش 
انتقاد  دون  عملنا  يف  و�سلوكًا 

للعامل به بل وت�سجيعه ودعمه
الباطل  �سوت  علو  ،ع�سوائية 
مواقف  يف  وت�سيده  احلق  على 
النا�ش  مب�سائر  تتعلق  متقدمه 
من  احرتام  ،ع�سوائية  وحوائجهم 
لي�ش ؟احرتام اأمام املجتمع بحكم 
من  والنفور  ماله  اأو  من�سبه  اأما 
وامل�ست�سعف  وال�سعيف  الفقري 
امل�سوؤولية  حتمل  عدم  ،ع�سوائية 
عند  االآخرين  على  اللوم  واإلقاء 
�سري  يعرقل  ف�سل  اأي  حدوث 
االزدواجية  ،ع�سوائية  ما  عمٍل 
عن  والتنازل  الفرد  �سخ�سية  يف 
،ع�سوائية  جديدة  بهوية  هويته 
مبا  والر�سا  احلقوق  عن  التنازل 
�سناعة  ،ع�سوائية  منها  اأدنى  هو 
تاريخ م�رصف ملن لي�ش له �رصف 
واإظهاره للنا�ش اأنه �ساحب اأجماد 
بعك�ش  وهو  بها  يتغنى  عريقة 
واملال  ال�سلطة  الأن  متامًا  ذلك 
الطغاة  وعاظ  خالل  من  �سنعته 
وين�سبون  احلقائق  يغريون  الذي 
الف�سائل وال�سمائل لطاغي م�ستبد 
قدمت  التي  والدنيا  باملال  حبًا 
يرتتب  مبا  مبالني  غري  وهم  لهم 
عليه هذا االأثر من مف�سدة بتلويث 
ومفاهيم  بروؤى  املجتمع  الأفكار 
عليها  تبنى  ال  اأخالقية  غري 

م�ستقبل اأمة .

 ... املحرتم  العبادي  حيدر  الدكتور   ... الوزراء  رئي�ش  ال�سيد 
ال�سهادات  حملة  من  الداخلية  وزاره  منت�سبي  من  لفيف  نحن 
اجلامعية نرجو من �سيادتكم ان�سافنا باملوافقة على املقرتح 
املقدم ل�سيادتكم من قبل ال�سيد النائب ناظم كاطع ال�ساعدي 
لكونه يرفع ما وقع علينا من مظلومية ومن جانب اآخر ي�ساهم 
يف حل االأزمة املالية التي يعاين منها البلد من خالل فائ�ش 
جزيل  ولكم  هذا  بالنقل  للراغبني  بالن�سبة  الراتب  يف  الفرق 

ال�سكر واالمتنان ...ثقتي باهلل وب�سخ�سكم الكرمي كبرية

لكم مني التحية 
اأعمل ب�سفة   عقد قاموا بتحويلي اىل  انا من دائرة حماية املراأة 
ويوجد  امل�ساعدة  فاأرجو  �سنوات  اأربع  منذ  واعمل  �سائق  وانا  اأجر 
لدي م�ستندات وعقد قدمي ومل يجدد يل العقد حتى االن  يقولون باأنه 
ال يوجد عقود منذ العام  2012 وقد قمت بتقدمي ا�ست�سارية للعمل 
اأ�سابيع على   3 2010 واي�سا طلبا للح�سول على تعيني قبل  منذ 
الدرجات الوظيفية وانا من ذوي ال�سهداء وقد ح�سلت على موافقة  
على حركة املالك من قبل �سيادة الوزير ومل يجدي نفعا باال�سافة 
من  هناك  فهل  نفعا  يجدي  ومل  ثانية  موافقة   على  ح�سول  اىل 
ينقذين وابنائي فمنذ ع�رصة اأ�سهر وانا  اعمل بدون راتب  بالرغم من 

امتالكي عقدا قدميا مل يقوموا بتجديده يل راجيا امل�ساعدة منكم .

الذين  االجتماعيني  الباحثني  جمموعة  نحن  العمل  وزير  ال�سيد 
لنا  انيطت  وقد  العمل  وزارة  مالك  �سمن  �سنة  قبل  تعينهم  مت 
ال�سمول  بيانات  بادخال  بدًء  املبا�رصة  متت  ان  منذ  مهام  عدة 
لل�سمول  االخرية  الت�سفية  وعمل  والتدقيق  احلا�سبة  على  القدمي 
القدمي وك�سف املتجاوزين على ال�سبكة ومن ثم اجتهنا اىل امل�سح 
امليداين يف ا�سعب الظروف وقد حتققت اجنازات يف وقت قيا�سي 
واهلل �ساهد ورقيب على كل الظروف التي مررنا بها  �سيادة الوزير 
نحن اىل االن مل يتم تثبيتنا وما زلنا قيد التجربة بالرغم من اننا 
نظرة  لك  ون�سكر  ابنائكم  نحن  �سيادتكم  التجريبية  ال�سنة  اكملنا 
االبوة التي �سملتنا يف التعني لكن ناأمل ان تتم جميلك علينا ويتم 
تثبيتنا على املالك الدائم ل�سمان حقوقنا فواهلل التهديدات التي 
ت�سل ا�سماعنا باتت توؤرق حياتنا وتزيد بوؤ�سنا بوؤ�ش وحتبط من 
االدارية  املعامالت  لكن  لقائك  رجونا  لقد  اعرف  وانت  عزميتنا 
انهاء  التثبيت الجل  قرار  ا�سدار  �سيادتكم  يرجى من  ذلك  منعت 
ان  يجب  العمل  يف  خلل  هناك  كان  واذا  يهدد  من  مع  معاناتنا 
نحا�سب من اخل بالنظام ومن اخذ ما اخذ واهلل �ساهد اننا عملنا 

بدقة ومبخافة اهلل

هي وداد مكي عيد الرحمن االورفلي يف اخلام�ش والع�رصين من متوز 
من عام 1929 ببغداد يف بيت جدها المها ابراهيم االورفه يل، يف 
البتاويني،  حملة  بجوار  ال�رصقي  الباب  يف  الكائنة  االورفلي  حملة 
وكان اول بيت وي�سبٌه ق�رصا بني يف هذه املحلة، وقد تغري ا�سم هذه 

املحلة من االورفلي اىل البتاوين يف العهد اجلديد. 
نهر  مبحاذاة  الزعفرانية  اىل  ال�رصقي  الباب  من  املحلة  هذه  ومتتد 
هذه  وكانت  موجودا.  نوؤا�ش  ابو  �سارع  انذاك  يكن  مل  حيث  دجلة، 
املحلة قد تاأ�س�ست حديثا يف ذلك الوقت.  وكلمة ) االورفلي( تعود 
حاليا،  تركيا  �رصق  جنوب  تقع  التي  )اورف��ه(  مدينة  اىل  ن�سبتها 

وكانت اآنذاك من اعمال بالد ال�سام وت�سمى يف التاريخ )الرها(. 
مكي  ابيها  عم  ابنة  يل  االورف��ه  �سفية  هي  يل  االأورف��ه  وداد  واأم 
االورفه يل. واجنبت منه �ستة اوالد خم�سة اناث وذكور، وهم جهاد 

االخت الكربى، ونهاد، وفائق، وماجدة، وطارق، ووداد، و�سداد.
مكي  ابوها  انتقل  ان  بعد  بعقوبة  اىل  �سغريه  وهي  وداد  اإنتقلت 
االورفه اليها كرئي�ش حماكم دياىل قادما من املو�سل. ون�ساأت وداد 
االورفه يل يف هذه اال�رصة املحبة للفن والثقافة واملعرفة، وظهرت 
كانت  حيث  اظفارها،  نعومة  منذ  واملو�سيقى  الر�سم،  يف  موهبتها 
تر�سم على كل ما جتده امامها من جدران، او اثاث، او حتى املقاعد 
وال�رصب،  للعقوبة،  يعر�سها  كان  مما  اواملدر�سة،  الرو�سة،  يف 
مديرة  اال�سل  اللبنانية  عادل  ال�ست  تفعل  كانت  كما  والق�سا�ش، 

املدر�سة التي كانت فيها.
كوليج  اجلونري  يف  االجتماعية  واخلدمة  الفن  در�ست  الكرب  ويف 
كلية  يف  الدرا�سة  واأكملت  الرابعة  ال�سنة  يف  وتركته  ب��ريوت،  يف 
االجتماعية.  اخلدمة  ق�سم  اأوىل  بدرجة  وتخرجت  عالية،  امللكة 
امللكة  كلية  يف  اجل��ادر  خالد  الدكتور  مر�سم  يف  �سنوات   4 در�ست 
الت�سكيلية  الفنون  فرع  اجلميلة  الفنون  معهد  من  تخرجت  و  عالية 
الفنانني  وجمعية  نقابة  ع�سو  وهي   .1960 �سنة  امل�سائي  ق�سم 
العراقيني. �ساركت يف كل معار�ش الكلية والنقابة وجمعية الفنون 
وال�سباب  للرواد  العراقي  للفن  معر�ش  اأول  يف  و�ساركت  الت�سكيلية 
�سنة 1957. در�ست مادة الر�سم يف مدر�سة الثانوية ال�رصقية. عينت 
للمدار�ش. عملت  اإي�ساحية  لر�سم و�سائل  االإي�ساح  يف مركز و�سائل 
العراق. عملت  األبان يف  اأكرب معمل  كم�سوؤولة للدعاية واالإعالن يف 
يف مديرية الرتاث ال�سعبي كم�سووؤلة للمتحف واجرت درا�سة ميدانية 
�ساملة لتوثيق �سوق ال�سفارين و حرفة الطرق على النحا�ش. در�ست 
باري�ش.  القما�ش يف  الباتيك على  النحا�ش يف وفن  املينة على  فن 
وتنقلت بني  العزاوي  عبا�ش  بزوجها حميد  ملتحقة  العراق  غادرت 

عدد من الدول والعوا�سم، واطلعت على املتاحف والكلريات .
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صحفيو العراق بين االندفاع من أجل تغطية األبرز في أرض الوطن 
ضرورة اتخاذ إجراءات السالمة حفاظا على حياتهم 

تحقيق ــ مريم الياس 

م���ن �شنتني ون�ص فقدنا طعم كبة �ملو�شل، هاي �لكبة �إللي ت�شبه 
وجه �شمرة مو�شلي���ة و�لكل يتمنوها،. من �شنتني ون�ص فرغت  
عد�تنا من �لچرز�ت �ملو�شلية، من �شنتني ون�ص ماكو طعم لأي 
پاچ���ة ول طر�شي، م���ن �شنتني ون�ص، �لبا�شطرم���ة ما لها وجود 
يف ري���وگ�ت �ل�شتا، ول �ل�شجق له ح�شور يف هد�يا �لعيد، ول 
چاي �مل�شاء له طعم بدون حلم بعجني �ملو�شل، ول �لأعر��ص لها 
رنة بدون �لچوبي �ملو�شلي ول دبكات �أهل �ملو�شل. من �شنتني 
ون����ص، �فتقدنا �ش���وت �أجر��ص �لكناي����ص، و�ل�شباحات �لبهية 
يف �أي���ام �لحد بباب م���ار بطر�ص ومار توم���ا، وحب�شنا نذورنا 
يف ح�شر�تنا، وخبينا �شموع �لنذر �إللي چنا ن�شعلها يف ح�شرة 
گورگي����ص، و�أختفت �أ�ش���و�ت �لدعاء يف ح�ش���رة يون�ص. من 
�شنتني ون�ص، و�إحنا ننزف دمع مثل ما نزف هذ� �ملو�شلي وهو 
ي�شاأل ع���ن �شعاد، تلك �لتي �إنتحرت بعد ما رف�شو� �أهلها �حلب، 
و�شار �حلبيب ينوح يف �لديار " �شعاد ما ماتت �أوي �أوي دلل" 
، وهامل���رة �إحنا دفعنا �شعاد بعد ما رف�شن���ا حب �ملو�شل للحياة 

�مللونة بح�شور د�ئم للربيع.
م���ن �شنت���ني ون�ص، رجعنا لأ�ش���و�ق بيع �جل���و�ري، من �شنتني 
ون�ص، و�جلي�ص مي�شح عن بدلته �آثار �لإهانة ، تلك �لإهانة �إللي 
جابته���ا دمى فقدت �أدو�رها يف م�شرح �لدمى ، و�لدمية من تفقد 
مكانه���ا ت�ش���ر مثل م����ص پيكي...قبيحة بوجوده���ا و�شياحها، 
و�إلل���ي ي�شفك �إلها حاله ح���ال �ل�شفدع كرمي���ت، و�أنتو بكيفكم 

منو �خلنزيرة پيكي ومنو �لق�شمر كرميت يف �شغلة �ملو�شل.
وه�ش���ة، ج���ا �لوك���ت نع���دل �مل���ز�ج، وترج���ع مو�ئدن���ا �شهي���ة، 
وكعد�تن���ا بهية، ومز�تن���ا عامرة ، وكعد�ت �لچ���اي و�ل�شو�لف، 
و�أعر��شن���ا ملون���ة بالف���رح و�لرق����ص، ور�ح من�شح ع���ن �لقلب 
�حلزين نو�حه على �شع���اد �لقتيلة ومنحي �ثار �لقتلة �ملجرمني 
�إلل���ي حت���ى �ل���كالب تركتها وما تري���د تاكلها. يا ريتن���ا، يا ريتنا 
ي���ا قطع �لقلوب ي���ا ولد �أمهات من جبل وحري���ر، يا ريتنا ن�شر 
طلقة ب�شاجوركم، وقطرة ماي بزمزميتكم نطفي عط�شكم و�أنتو 
مت�شحون عن تاريخنا خزي �شنتني ون�ص من �لإهانة ، يا ريتنا 
ناظ���ور بقن�شكم ندليكم على �لروؤو�ص �لعفنة حتى ت�شطادوها، 
يا ريتنا نغمة تطرب �آذ�نكم �إللي �أدمنت �شوت �ملدفع و�شيحات 
�مل���وت. يا ريتن���ا من�شك �لكمر �إلك���م حتى تظل لياليك���م مقمرة ، 
كلم���ا ت�شوف���ون �لكمر ت�شوف���ون �حلبيبة ت�شلم عليك���م، وتبارك 
خطوتك���م ورميتكم، وتهلهل لكل �شي���دة ت�شيدوها . �ليوم، �آين 
�أزغر بالعمر �شنتني ون�ص، هاي �ل�شنتني ون�ص ما ر�ح �أح�شبها 
م���ن �لعمر، ب�ص م���ا �أن�شى عذ�به���ا يف �لكل���ب، ول �إهانتها، ب�ص 
ر�ح �أم�ش���ح �ل�شنت���ني ون����ص من �لعم���ر �إللي حم�ش���وب �إلنا، ما 
�أريد �أ�شيلها وي���اي للكرب، و�إهناك كل ما �أتكلب �أ�شمع يل �شوت 
�شبي���ة ت�شتغيث بال �أي جو�ب . ر�ح �أم�شح هاي �ل�شنتني ون�ص 
بب�شطال �جلنود، ور�ح يبقى هناك فر�غ م�شافته �شنتني ون�ص، 
خلي هذ� �لفر�غ، ر�ح يجي يوم تزهر فيه �لبابوجن و�لرنج�ص، 
يف ربيع د�ئم للمو�شل. يا َمن ت�شرون نحو �ملو�شل.... �أحبكم 

جميعًا. و�أمتنى لو �أن قلبي يليق بكم. 

مبدعون من

مطالبة برفع المظلومية 

الى وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية 

كادحون بين أمل تثبيتهم 
وشبح إنهاء خدماتهم 

المواطن والمسؤولعشوائية األفكار... أم عشوائية المكان والزمان

بغداد ـ خالد العاني وداد االورفلي
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