
والتوفيق كلها  التفوق واملوافقة  املوفقية ومرادفاتها 
كما   " حمريجة   " اأنها  اإال  موفقة  اأنها  على  دالالت 
يعرفها اأغلبية اأهل مناطق الو�سط واجلنوب و حتى اأن 
عدد غري قليل من اأهل العا�سمة بغداد يطلق عليها اأ�سم 

)حمريجه (.
املوفقية هذه املدينة اإحدى نواحي حمافظة وا�سط وتبعد 
مركز  الكوت  مدينة  من  األغربي  اأجلنوب  اإىل  كم   )45(
�سياحي  مبوقع  متتاز  التي  املدن  ومن  وا�سط  حمافظة 
ارتبطت  والتي  اجلميل  الغراف  لنهر  حا�سنة  خالب 
بالتاريخ احلديث مع امللك في�سل االأول ومقولته ال�سهرية 
عندما زار املنطقة اآنذاك "ال م�رشوع قبل الغراف ويق�سد 

به اأن�ساء �سدة األكوت . 
ومنطق التاريخ يقول اأنها اأقدم مدينة يف وا�سط واأحوالها 
اأنها �سلة وا�سط  اأدق امل�سادر توكد  وتاريخها على وفق 
األعمراين واخلدمي اليدل  الغذائية لكنها من�سيه وواقعها 
على اأ�سمها وتاريخ املوفقية يعود تقريبا اىل �سنة 1869
ويف هذا التاريخ �سيدت ناحية املوفقية والدليل حكامها 
االأربعة يف العهد العثماين وهم على التوايل اأمني بك ، طة 
افندى و م�سطفى بك و �سربي بك وفى العهد الربيطاين 
با�سا  عزيز  هم  حكام  خم�سة  حكمها   1923_  1919
ودلة الزيارة و احمد اللوز و عبد االإلة العاين و �سيد �ساكر 
امللقب اأبو عكال وفى العهد امللكي حكمها 16 حاكما بداأ 
باأمني الكردي وح�سن الكيالنى مرور اأمب�سكور اأبو طبيخ 
وعبد  �سلمان  الوهاب  بعبد  وانتهاء  الرفيعى  واإبراهيم 
درع  اأوال  حكمها  اجلمهوري  العهد  وفى  حممود  اخلالق 
م�سحن احلردان وبعده عاكف االأمني وعبداالمري حم�سن 
الرميثى ليتعاقب عليها 17 حاكما اأي مدير ناحية حتى 

التا�سع من ني�سان 2003 
ويقول ال�سيخ عبد العال نا�رش را�سي وهو واحد من اهم 
بدء حديثه من  الذي  وا�سط  الكوي�سات يف  �سيوخ ع�سرية 
لتعارفوا  �سعوبًا وقبائل  )وجعلناكم  تعاىل  قوله  منطلق 
الع�سائرية  تاريخ  ،مبينًا  اتقاكم(  اهلل  عند  اكرمكم  ان 
الع�سائرية  االعراف  تعترب  قائاًل...  التاريخي  وتاأثريها  
االجتماعية  القوانني  عليه  ترتكز  الذي  الفقري  العمود 
اعراف ح�سب تركيبتها  العربية دول  الدول  حيث تعترب  
قوانني  العراقية  وللقبائل  االن�سانية   واأ�سولها  اجلينية 
و�سنن ع�سائرية ثابته اأ�سهمت يف حفظ االمن واال�ستقرار 
االقوى  امل�ساندة   بدور  وقامت  العراقي  املجتمع  يف 
لقانون الدولة واخذت على عاتقها موقف القانون البديل 
يف ظل غياب القانون يف فرتات �سابقه.. وتعترب حمافظة 
وا�سط واحد من اهم املحافظات التي تتميز بهذه القوانني
الع�سائرية مثاًل  ال�سنن  العال عن معنى  ال�سيخ عبد  واكد 
ربيعة  ع�سائر  قبل  من  و�سع  الع�سائر  قانون  وا�سط  يف 
وهنالك  ومياح  عمري  وبني  وال�رشاي  قري�ش  ت�سم  التي 

اي�سًا  اجلغرايف  موقعها  ح�سب  معها  حتالفت  ع�سائر 
وتختلف  اعتداء  من  نوع  لكل  خا�سة  قوانني   هنالك 
به  عملت  قانون  وهو  )الفري�سة(  نظام  اما  الديه  فيه 
العرب منذ اقدم الع�سور وقبل ظهور اال�سالم وهو نظام 
يف  بينها  فيما  املتنازعه  الع�سائر  اليه  تلجاأ  ع�سائري 
حالة عجز الطرفني عن وجود حل امل�سكلة معينه حيث 
ويكون  املو�سوع  يف  البيت  يف  الراأي  )للفري�سه(  يكون 
اي الفري�سة ذا كيا�سه وقطنه ومتوارث هذه ال�سفه عن 
وفق  ا�ستحدث  ع�سائرية  قوانني  وهنالك  واجداوه  اأباأته 
انفقت  فمثاًل  اجلرائم  انواع  واختالف  الع�رش  متطلبات 
ارهاب  جرائم  يرتكب  الذي  ال�سخ�ش  ان  على  الع�سائر 
امل�سلح  ال�سطو  وجرائم  ارهابية  جمموعة  اىل  كاالنتماء 
والوطن  للمجتمع  عدو  �سخ�ش  يعد  اجلماعي  والقتل 
للع�سرية دخل يف  لي�ش  والدين والع�سرية فئة براء كذلك 
او  خالف  �سوء  عل   افرادها  الحد  حتد  التي  اخلالفات 
حدث �سيا�سي بني االحزاب ويف نهاية احلوار ابدى ال�سيخ 
عبد العال نا�رش تفائله يف ان تكون الفرته القادمة فرته 
االرهابي  داع�ش  على  والن�رش  االنت�سارات  ت�سودها 
كذلك ا�ساد بجهود القوات العراقية واجلي�ش العراقي بكل 

من  داعيًا  ال�سعبي  احل�سد  ابناء  مقدمتهم  وعلى  ف�سائله 
العلي القدير باأن ين�رش  العراق وابناء العراق.

وللعالقة التاريخية ولكي نثبت اأنها �سلة وا�سط الغذائية 
اأي ثلث �سكانها الذي  43 قرية  اأن يف املوفقية  نكت�سف 
الزراعة كحرفة  ، ميتهنون  ن�سمة  األف   )  50  ( األ  جتاوز 
العام  وامل�سب  الغراف  نهر  بني  تقع  املوفقية  الن 
ال�ست�سالح  الكثرية  بالوعود  النف�ش  مينون  اأهلها  وكان 
األف دومن   400 اأكرث من  ال�سا�سعة والتي تبلغ  االرا�سى 
تر�سوا  كانت  التي  العمالقة  بال�سفن  تذكرهم  والتي 
نهرالغراف  اإثناء مرورها عرب  املوفقية يف  قبالة  قدميا 
املحلية  للحاجة  واخل�رش  احلبوب  باأنواع  حمملة  وهى 
والت�سدير والزالت جداول الغراف األ )15 ( جدوال التي 
ت�سقى هذه امل�ساحات ال�سا�سعة لزراعة احلبوب كاحلنطة 
واخل�رشوات  والقطن  وال�سم�سم  ال�سفراء  والذرة  وال�سعري 
الزراعة  وزارة  مبادرة  تنتظر  الزالت  ،وهي  باأنواعها 
الإحياء هذه املدينة الزراعية التي لو �سملت باال�ست�سالح 
ل�سالح  جدية  بقرارات  واأ�سعفت  لديهم  خططة  املدرجة 
الغري  الهجرة  واأنهت  ذاتيا  اكتفاء  وا�سط  حلققت  الفالح 
املتعبة  املدينة  باجتاه  واالأرياف  القرى  من  م�سبوقة 

التعليم يف هذه  اأما  اأ�سال من طرق وخدمات وم�ساريع 
املدينة فقط ن�سري اإىل وجود 46 مدر�سة ريفية تفتقر اإىل 
اب�سط امل�ستلزمات و�سبع مدار�ش يف مركز املدينة يدر�ش 
فيها مئات الطلبة من اجل اأن يكونوا قادة للعراق اجلديد 
املعلم واملدر�ش منارا يف  ي�ساهدوا  اأن  االأمل  ويحدوهم 
كل �سي ال اأن يبقى مظلوما يف العهدين ال�سابق واحلايل 
دعوة خال�سة نوجهها للم�سوؤولني يف املحافظة وجمل�ش 
الزراعية من  ال�سياحية  املدينة  انت�سال هذه  الوزراء فى 
اأنها  وال�سياح  للم�ستثمرين  قبلة  وجعلها  املوؤمل  واقعها 
كمدينة �سور يف بريوت ومدينة مر�سيليا يف فرن�سا فهل 

ننتظر والدة مر�سيليا وا�سط قريبا 
اأن هذه املدينة تعاين اليوم من �سعف اخلدمات وانعدام 
قدم  الذي  واأن  امل�ستويات  كل  وعلى  والبناء  االأعمار 
ير�سى  ال  املتي�رشة  االمكانات  ووفق  فيها  للمواطن 
فى  تعمل  وهى  ولدت  البلدية  املجال�ش  الأنه  الطموح 
ظرف ا�ستثنائي حرج ووجود تداخل وتقاطع بني جممل 
واحلزبية  واملناطقية  ال�سخ�سية  وللعالقات  ال�سلطات 
امل�ساريع  عدالة  حتقيق  عدم  يف  وا�سح  دور  ولالأ�سف 

املعطاة واملنفذة فعال . 

البغدادي  الثقايف  املركز  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف 
كانت   10/2/2017 ليوم  املتنبي  �سارع  وجمعة 
ال�سينمائي يف بغداد  العر�ش  لنا حما�رشة عن دور 
الفرتة  يعترب  الذي  املا�سي  القرن  منت�سف  يف 
ال�سينمات  تكامل عدد  اذ  البغدادية  لل�سينما  الذهبية 
يف بغداد ومل يتم ان�ساء اي دار لل�سينما يف بغداد بعد 
والتجاري  الفني  التوجه  نهاية  كانت  انها  اي  ذلك 
التي كنا  العظيمة  ال�سينما كذلك كانت االفالم  لدور 
ن�ساهدها يف دور العر�ش وا�ستمر هذا الو�سع حتى 
نهاية ثمانينات القرن املا�سي حيث ظهرت االفالم 
وحلد   2003/4/9 وبعد  االمر  وا�ستمر  املبتذلة 
ال�سينمائية  االفالم  عر�ش  تتوىل  دار  توجد  ال  االن 
ال�سينما  دور  حتولت  اذ  عني  بعد  اثرا  ذلك  وا�سبح 
اىل خمازن او حمالت او ا�ستعماالت اخرى ومل جند 
اي دار عر�ش تعود اىل عملها اال�سا�سي وهو عر�ش 
اخلالدة  االفالم  عر�ش  وانتهى  ال�سينمائية  االفالم 
كفلم ذهب مع الريح وفلم اطول يوم بالتاريخ وفلم 
�ساكو وفلم ال�سيخ والبحر وفلم احدب نوتردام و�سوى 
ذلك من االفالم التي الزالت يف ذاكرتنا والتي كان 
تاثريها كبريا على ذائقتنا الفنية وفرتة اخلم�سينات 
اخلالدة  العظيمة  االفالم  بكرثة  متيزت  تالها  وما 
وكرثة رواد ال�سينما اذ غالبا ما ت�سمع عبارة )قبطت 
ال�سينما(  اي امتالت باحل�سور وال ميكن قطع تذاكر 
جديدة وجند العوائل البغدادية تتقاطر على ال�سينما 
والن�سف  ال�سابعة  وال�ساعة  الرابعة  ال�ساعة  دور  يف 
للعا�رشة  دور  هنالك  وكان  ليال  التا�سعة  وال�ساعة 
االعياد  ويف  لل�سباب  عادة  تكون  �سباحا  والن�سف 
اذ  �سباحا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  دور  ي�ساف 
يتم عر�ش الفلم يف كل دور من هذه االدوار ذلك ان 
وكانت  ال�سينما  اىل  العيد  �سباح  يذهبون  االطفال 
قدره  مبلغ  ودفع  قاعة  من  تتكون  ال�سينما  دور 
ال�سعبي  للمكان  الدوالر  �سبع  حوايل  فل�سا  اربعون 
يف  اجليد  للمكان  فل�سا  و�سبعني  ال�سينما  قاعة  يف 
ال�سينما اي بحدود ربع دالر با�ستثناء �سينما اخليام 
و�سينما بابل و�سينما �سمريامي�ش حيث تكون املقاعد 
ال�سعبية ب�سبعني فل�سا ولي�ش باربعني وكانت هنالك 
وهذه  تربيد  وال  �سقف  بال  اي  ال�سيفية  ال�سينمات 
مناطق  على  موزعة  وكانت  ليال  االفالم  تعر�ش 
بغداد وخا�سة �ساحة الطريان والباب ال�رشقي وحملة 
املربعة وكانت اكرث االماكن ازدحاما يف ال�سينمات 
مراب  االن  ومكانها  التحرير  �ساحة  ال�رشقي  الباب 
ديانا  و�سينما  ميامي  �سينما  توجد  حيث  )الكراج( 
و�سينما �سهرزاد و�سينما اخرى �سيفية وتبعد بع�ش 
فيما  ا�سمها  ا�سبح  التي  )ريو(  �سينما  عنها  االمتار 
بعد �سينما غرناطة حيث يوجد يف املنطقة مثلجات 
ال�سهري  الكبة  اللبنانيني وحمل  لبنان ال�سحابه  ارز 
كاعظم  اخليام  �سينما  افتتاح  مت   1956 �سنة  ويف 
العراق وعر�ست فلم هيلني بطلة طروادة  �سينما يف 
املعارك  ي�سور  الذي  القدمي  اليوناين  التاريخ  من 
�سماه  خ�سبي  ح�سان  يف  اجلي�ش  من  جزء  ودخول 
املدينة  ا�سقاط  تولوا  حيث  طروادة  ح�سان  التاريخ 
بلوحات  وجدران  مقعد   1500 ال�سينما  يف   وكان 

ايطاليا  يف  �سممت  اخليام  عمر  �سعر  ت�سور  رائعة 
تربيد  ومنظومة  امريكا  من  ا�ستريادها  مت  وكرا�سي 
هي االوىل يف �سينمات بغداد وكانت �سينما عظيمة 
يف  �سمريامي�ش  و�سينما  الن�رش  �سينما  ارادت  بحق 
اخليام  �سينما  بعد  ان�سئتا  واللتني  ال�سعدون  �سارع 
اخليام  �سينما  و�سلتها  التي  الدرجة  اىل  الو�سول 
يف  �ساهدنا  وقد  ال�سينما  هذه  اىل  ت�سل  مل  ولكنها 
 1959 الكرمي قا�سم �سنة  الزعيم عبد  وقتها ح�سور 
ق�سة  وهي  الهند  ام  فلم  مل�ساهدة  ال�سينما  هذه  اىل 
هندية عن عائلة فقرية لكنها كان احد اوالدها يقوم 
بعمليات �سد االثرياء االمر الذي دفع ام الهند لقتل 
العر�ش  دور  كانت  واذا  )برجو(  ا�سمه  وكان  ابنها 
ال�سينمائي يف بغداد ابتدات ب�سينما الواوية او �سينما 
�سنة  فلم  اول  عر�ش  الذي  العراقي  اليهودي  بلوكي 
فهنالك  بغداد  يف  ال�سينمات  توزعت  فلقد   1911
�سينما االعظمية يف االعظمية و�سينا البياع و�سينما 
الدار البي�ساء يف حملة بغداد اجلديدة و�سينمات يف  
مدينة ال�سدر و�سوى ذلك من حمالت بغداد واذا كان 
ا�سبوع  ملدة  الفلم  عر�ش  يكون  ان  جرى  قد  العرف 
ي�ستمر عر�سها ال�سهر كفلم  فقط فان بع�ش االفالم 
من  كوردن  فال�ش  فلم  اليونانية  اال�سطورة  هرقل 
الف�ساء وفلم عنرت وعبلة وافالم  العلمي يف  اخليال 
االفالم  من  ذلك  و�سوى  القرا�سنة  وافالم  الكابوي 
يف  االعراف  من  وكان  ال�سهر  عر�سها  ي�ستمر  التي 

القدمية  املاكنة  ب�سبب  الفلم  انقطع  اذا  ال�سينما  دور 
التي ال تتحمل الفلم باكمله وامنا يكون على جزئني 
ان ي�سيح رواد ال�سينما باعلى �سوتهم )اعور اعور( 
ال�سينما كان اعورا فجرى هذا  اله  كون احد م�سغلي 
ال�سياح على جميع م�سغلي ال�سينمات وكانت �سينما 
منطقة  يف   1920 �سنة  ان�ساوؤها  مت  التي  �سنرتال 
الرافدين  �سينما  اىل  ا�سمها   وحتول  القا�سي  حافظ 
امل�سارع  بني  التاريخي  امل�سارعة  نزال  �سهدت  قد 
كرامير  الهر  االملاين  وامل�سارع  لولو  جميد  العراقي 
و�سينما الوطني التي ان�سئت  �سنة 1927  يف حملة 
املربعة  الزوراء يف حملة  و�سينما  �سلطان علي  �سيد 
و�سينما الر�سيد و�سينما احلمراء و�سينما الهالل وكان 
هنالك جممع م�سهور يف  نهاية �سارع الر�سيد قرب 
حيث  روك�سي  و�سينما  رك�ش  ل�سينما  ال�رشقي  الباب 
وكانت  لل�سينمتني  بناء  تعلو  اجلمال  اللهة  متثاالن 
ان  اي  واحد  ان  يف  فلمني  تقدم  �سينمات  هنالك 
ك�سينما  بفلمني  وامنا  واحد  بفلم  يكون  ال  العر�ش 
يف  ريجنت  و�سينما  الكفاح  �سارع  يف  الفردو�ش 
الف�سل  منطقة  يف  مرتو  و�سينما  ال�ساحلية  منطقة 
واعتادت �سينما ال�سندباد يف �سارع ال�سعدون تقدمي 
فلم القر�سان االحمر وان�سئت �سينما بغداد يف منطقة 
وي�سما  اال�رشملي  قدوري  ان�ساها  حيث  العالوي 
بابل  �سينما  ذلك   بعد  ان�ساء  مت  وكذلك  باالزرملي 

حيث انتهى االن كل وجود لل�سينما البغدادية .

ذي  حمافظة  يف  ولد  عراقي  �سعبي  �ساعر  خلف،  ال�سيد  عريان 
قار يف اأربعينات القرن الع�رشين يف قلعة �سكر على �سفاف نهر 

الغراف بداأ ن�رش ق�سائده مطلع ال�ستينات من القرن الع�رشين.
عمل يف ال�سحافة العراقية ويف التلفزيون ويف االإذاعة وح�سل 
من  الريموك  و�سام  على  حا�سل  منها.  و�سهادات  جوائز  على 
جامعة الريموك من االأردن. حا�سل على �سهادة دبلوم �سحافة، 
وهو ع�سو نقابة ال�سحفيني العراقيني واحتاد ال�سحفيني العرب 
ومنظمة ال�سحافة العاملية ع�سو يف احلزب ال�سيوعي العراقي، 

كما اأنه ع�سو يف جمعية ال�سعراء ال�سعبني العراقني.
طبع  طريق  عن  ال�سعبي  االأدب  حركة  مع  يتوا�سل  ان  ا�ستطاع 
مغزى  ذات  ق�سائد  عدة  ن�رش  طبع  ما  ن�سخ  اإع��ادة  اأو  الدواوين 
مدينة  فيها  و�سف  التي  القيامة  ق�سيدة  منها  راف�ش  �سيا�سي 
الدم  �رشيف  وق�سيدة   1991 عام  اجلنوب  اأحداث  اإبان  كربالء 
يف  �سيا�سية  ق�سائد  ون�رش  كما  احل�سني.  لالإمام  اأهداها  التي 
ال�سبعينات ك�سفت عن هويته الفكرية مثل ق�سيدة نذر وق�سيدة 
�سامل  فوؤاد  ومنهم  العراقيني  الفنانني  من  للعديد  كتب  ال�ساهد 
خ�سري  واأم��ل  اأحمد  وريا�ش  جابر  و�سعدون  العطار  وقحطان 
اإ�سماعيل  كاظم  ال�ساعر  مع  �سعرية  ظاهرة  �سّكل  فلك.  وعبد 
اخرها  كان  ال�ساعرين  بني  ال�سجاالت  بع�ش  خالل  من  الكاطع 
والتي  االأخ��ري  ق�سيدة  على  رداً  ج��اءت  التي  ماترتاح  ق�سيدة 
الرموز  من  اليوم  خلف  ال�سيد  عريان  يعترب  مرتاح  ما  عنوانها 
رم��زاً  العراقيني  من  الكثري  يعتربها  التي  الوطنية  الثقافية 
ال�سعر  اقطاب  اأحد  ميثل  اليوم  وهو  العالية  واملبدئية  للوطنية 
ال�سعبي يف العراق باالإ�سافة اإىل مظفر النواب وكاظم اإ�سماعيل 

الكاطع وعطا خمي�ش ال�سعيدي.
اأ�سدر اأكرث من �ستة جماميع �سعرية منها:

الوجد،  �سفاعات  وموا�سم،  اأوراق  ليله،  كبل  وال��دي��رة،  الكمر 
باال�سرتاك مع ال�ساعرين مظفر النواب وكاظم اإ�سماعيل الكاطع

�سياد الهموم، تل الورد.
با�ستخدام  يهتم  والف�سحى.  ال�سعبي  بنوعيه  ال�سعر  وكتب 
وراء  �سعيا  العراق  اذن اجلمهور  الغريبة على  العامية  املفردات 
ع�رش الفهم ما يرتك انطباع التخوف من �سعره و�سوال اإىل خلود 

وهمي لق�سائده.
تظن ان�ساك وانته الروح وا�سالك
�سبب مايوم مني انقطع و�سالك

اأعي�ش اآنه عقب فرقاك و�سالك
معايف والو�ساة اأعملوا بيه

اأنا �سابر وانتظر وا�سوف وعداي
اأنا طحت ومر�ست مر�ش اأيوب وعداي

اأنا خربك ياحبيبي درى بوعداي
البقى ابرا�سك هواك العمل بيه 

نحيل اجل�سم بودادك وداراك
عجيبه الغريك عني وداراك
اأحلف ما اأ�سل بابك وداراك
والقولن جنت �ساحب اإليه

من مثلي دمع عيني يهلهه
�سبب غالب على روحي يهلهه

وعلي حتيولكم ميت يهلهه
من تبدي ترد الروح اليه 

ناحية الموفقية.. سلة الغذاء الواسطية تأريخ مجيد ومواقف خالدة لرجالها
بغداد - الجورنال

من  ننتقل  كنا  والدي،عندما  املرحوم  ع�سبية  �رش  اعرف  ال 
�سورة  لتحت�سن  تهرع  والدتي  املرحومة  كانت  الآخر.  بيت 
كبرية لالإمام علي )ع( لتحافظ عليها من الك�رش خالل عملية 
.كان  البيوت  داخل  الآخر  مكان  ومن  الآخر  بيت  من  االنتقال 

والدي ي�رشخ بها: )انتي ارك�سي ب�ش على ال�سورة(.
، ففي عام  اأمي  ال�سدفة �رش  الزمن وكربنا، وك�سفت  بنا  امتد 
ال�سورة  زجاج  ال�سغري  اأخي  رماها  كرة  1969�رشبت 
ب�سورة  حتتفظ  اأمي  كانت  حيث  اأمي،  �رش  لنكت�سف  وك�رشته 
للزعيم ال�سهيد عبد الكرمي قا�سم خلف �سورة االإمام علي )ع( 
اأبو  يحفظ  احل�سن  واأبو  اهلل  من  اريد  )اين  اأمي:  قالت  حينها   ،

الفقراء( ، النها تعتقد انه مازال حي يرزق . .
مل ي�سدق الفقراء اللقطات التي بثها تلفزيون بغداد، ويرف�سون 
اأ�ساًل فكرة اغتيال الزعيم، الن االإبقاء على اأمل ا�ستمرار الزعيم 
موتها  ترف�ش  واأحالم  ولطموحات  ا�ستمرار حلياتهم  هو  حيا 
مبوت االأمل، ومن خالل هذه الفكرة اأ�سبح الزعيم اأ�سطورة ال 
القمر يكذبون من �ساهده مع  الذين �ساهدوه يف  تقبل املوت. 
ثوار االأهوار ،الأنهم يعتقدون بقد�سية فريدة للزعيم ترفعه من 
الفقراء  اأغلب  اأحالم  هذه  كانت  ال�سماء.  لي�سكن  االأر�ش  عامل 
تقاوم القتل، وتت�سبث باملنقذ الذي طمحوا بان يقودهم جمددا 
�سوب احلياة ال�سعيدة. اختلف جعفر مع كل هوؤالء، وظل لفرتة 
دينه  ي�ستويف  كي  الزعيم  اأقارب  اأو  اأهل،  عن  يبحث  طويلة 
منهم!. مل يكن جعفر بائع )اخل�ش( يف ف�سل ال�ستاء غري عراقي 
الأنني   ، تعامل  عالقة  الحقا  ومعي  الزعيم  مع  جمعته  ب�سيط 
والزعيم كنا من زبائنه!. بعدما اطمئن يل وعرف اأن يل عالقة 
�سداقة بابن �سقيقة الزعيم الالعب الدويل ال�سابق موؤيد حممد 
بالزعيم.  لنا عن عالقته  به ليحكي  اللقاء  اأ�رش على   . �سالح 
بعد موعد لقاء مع موؤيد مل يتحقق، حكى يل حكايته مع الزعيم 
قرب  الكرادة  منطقة  يف  عربانة  يف  اخل�ش  اأبيع  )كنت  قال: 
الب�ساتني ، ويف ع�رش احد االأيام نزل ))اأبو دعري(( -هكذا كان 
،اأعطيته  خ�ش  راأ�ش  مني  وطلب  ال�سيارة  من   - الزعيم  ي�سمي 
اخل�ش بعد اأن اأزلت االأوراق التالفة وغم�سته يف ))تنكة(( املاء، 
ح�رشة  يا  جعفر  اجبته:  (؟  �س�سمك  )انته  الزعيم:  قال  حينها 
لي�ش  :"بابا ال تخاف،  قال يل  بارتباكي  اأح�ش  ، وملا  الزعيم 
اآين اأحبه" .قال:  اأريد ا�سميك با�سم  "اآين  انته مرتبك؟" ،اأجبته: 
"�سنوهل اال�سم؟" اأجبته : "اأبو دعري" كال: "وال يهمك". اأزالت 
"انته   : الزعيم  قال  مني  واخلوف  االرتباك  دعري  اأبو  اأريحية 
ما  ال   : اأجبته  و�سموم"  اأمرا�ش  للعراقيني  تبيع  كاعد  تدري 
وجاري  نظيف  ماء  لديك  يكون  ان  "يجب  قال:  �سلون  ادري 
لتغ�سل به اخل�ش قبل ان تبيعه للنا�ش، الأنك تبيع للمارة الذين 
ياأكلون اخل�ش منك مبا�رشة دون غ�سل" ، قلت له: "ابو دعري اين 
راح  "باجر  اأملي" قال:  اأجيب  منني  بعربانه  بال�سارع  مب�سط 
اأ�سويلك حنفية قريبة على املنهول ،واحجي وي البلدية علمود 
ما ي�سايقوك ، ب�ش تره اأذا اأمر وا�سوفك تبيع خ�ش ما مغ�سول 
اأزعل منك ، واين راح اأنطيك كل اأ�سبوع دينار راتب مني ، ب�ش 

اهتم ب�سحة العراقيني". 

مبدعون من دور العرض السينمائي في بغداد.. كيف كانت في منتصف القرن العشرين ؟
عريان السيد خلف طارق حرب 

أمي وجعفر 
والزعيم

حسن الخفاجي 

أقالم حرة

 علي ر�سيد عبد احل�سن
اعتقدنا و حلمنا اننا خريجوا كليات العلوم من حملة �سهادات 
و  اليايولوجيني  و  الفيزياويني  و  الكيمياويني  البكالوريو�ش 
باقي اخت�سا�سات ان الدميقراطية التي اوعدونا بها بعد عام 
2003 �سوف تن�سفنا و جتعلنا نعمل لكي نخدم ونبني بلدنا 
كنا �سابقا تتحطم احالمنا بعد التخرج من خالل انهاء اخلدمة 
الدخول يف متاهات االجبار  الع�سكرية االجبارية و بعد ذلك 
يف الدخول يف �سفوف البعث وغريها من االمور التي يعرفها 
جميع ابناء العراق نريد ار�سال ر�سالة اىل من انتخبناهم عن 
عراق  يف  املنادين  و  رعاة  و  الدميقراطية  االنتخابات  طريق 
مهني  م�سوؤول  كل  و  العلوم  و  بالعلم  يهتم  مهني  دميقراطي 
من  و  االمر  يهمه  من  وكل  املوقرة  العراقية  احلكومة  يف 
ي�سعى اىل احقاق احلقوق و  بناء دولة متح�رشة مبنية على 
و  الدولة  ادارة  ت�سلم  و ذلك الن من  املنطقية  التوازنات  خلق 
موؤ�س�سات الدولة جعل يف احدى ا�س�ش بناء الدولة ان �رشيحة 
كبرية من خريجي كليات العلوم و يطلق عليهم لقب علوميني 
و و يطلق علىيهم يف الدول املتقدمة )العلماء( حيث جند ان 
رئي�ش  م�ساعد  او  بايولوجيني  رئي�ش  او  اقدم  هناك كيمياوي 
فيزياويني يعمل يف جمال التمري�ش  الأننا بعد حني قد تيقنا 
املدين  القانون  �سمنها  وعلمية  مهنية  حقوق  �سلب  مت  انه 
ولن  تتكرر  مل  احلاالت  هذه  ان  �سنجد  وكذلك   ، لالخت�سا�ش 
ن�ساهدها اال يف بلد قانون حكمه دميقراطي ، ورغم �سعورنا 
بكل تلك الق�سوة كان هناك حلما جميال ننتظره وخا�سة بعد 
ان بادرت وزارة ال�سحة برفع كتاب اىل االمانة العامة ملجل�ش 
املالية  وزارة  و  املحرتم  العبادي  ال�سيد  مكتب  اىل  و  الوزراء 
تطالب فيه بارجاع هذه االخت�سا�سات اىل مكانهم ال�سحيح 
جميع  راي  بيان  اخذ  بعد  وخا�سة  العلمية  املختربات  يف 
موؤ�س�ساتها والتي كانت اجابتهم بانها ال متانع من ارجاعهم 
وانهم ال يخلقون فجوة بالتمري�ش )) وبالوثائق (( والعجيب 
باالأمر ان �سيا�سة الدولة تتطابق مع مبدا العمل باالخت�سا�ش 
فكان احللم اجمل و االعجب من ذلك ان جواب اجلهات ان يح�سم 
االمر بني املالية وال�سحة ورغم تاأكيد وزارة ال�سحة ان االمر 
وانها  العمل  �سيكون مبكان  التغيري  وان  به جنبة مالية  لي�ش 
التعينات  نطاق  خارج  تعوي�سية  وظيفية  بدرجات  تطالب  ال 
املركزية كان رد املالية بالرف�ش غري مبالية ب�سيا�سة الدولة.

اىل كل من  وبركاتة حتية طيبة  اللة  عليكم ورحمة  ال�سالم 
يهمة االمر ويت�سف بروح االنتماء اىل هذا البلد ولة الرغبة 
يف حل بع�ش من معانات االالف من املواطنني امل�سكلة هي 
االرا�سي الزراعية التي حتولت اىل بيوت �سكنية ومبوا�سفات 
جيدة وانتفى عنها �سفة كونها زراعية حيث المين اال�ستفادة 
منها زراعيا راجني حتويلها اىل �سكنية وذلك بتغيري جن�سها 

املني  ومتليكها  حتويلها  اجرائات  وفتح 
اخلري يف ا�سحاب ال�سمائر اخلرية

أراض زراعية أم سكنية؟

خريجو التمريض يشكون تجاهل وزارة المالية 

المواطن و المسؤول
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