
اقتناء  على  العراق  املواطنني يف  اقبال  للتزايد يف  نتيجة 
منها  متعددة  انواع  دخول  ب�سبب  كبري  وب�سكل  املركبات 
كراجات  انت�رشت   ، منهم  كثري  تنا�سب  وبا�سعار  البلد  اىل 
يف  املواطنني  تزاحم  واخذت  العراق  يف  ال�سيارت  غ�سل 
وب�سكل  احلالة  تلك  تنت�رش  ا�سبحت  اذ   ، املناطق  بع�ض 
ويقع  اال  منطقة  اأي  قدماك  تطاأ  ان  فما  االمتعا�ض  يثري 
فيها نظرك على كراج ولو �سغري احلجم لغ�سل ال�سيارات ، 
فعلى الرغم من م�ساهمة هذه الظاهرة يف امت�سا�ض بع�ض 
الك�سل  حالة  من  وانت�سالهم  العمل  عن  العاطلني  ال�سباب 
والعوز املادي اال ان اجلانب ال�سلبي فيها يكمن بت�سويهها 
يعاين  التي  املاء  �سبكة  على  والتجاوز  املناطق  لبع�ض 
املواطن منها ا�سا�سا. وللتوقف عند هذه احلالة ومناق�ستها 

من عدة جوانب، كانت لنا هذه الوقفات:
اأ�سعار!

حي  يف  والت�سحيم  للغ�سل  حمطة  يف  يعمل  قا�سم  حم�سن 
القاهرة ا�سار اإىل اأن اأ�سعار الغ�سل والت�سحيم يف املحطات 
 )15( و  ال�سيارة  لغ�سل  دينار  اآالف  ع�رشة  تبلغ  االأ�سولية 
األف دينار لغ�سل ال�سيارة واملحرك معًا، اأما مركبات احلمل 
الو�سط والكبرية و)الكيات( فان غ�سلها يبلغ 20 25- األف 

دينار.
وعن امل�سكالت التي يواجهها اأ�سحاب املحطات او�سح اأبو 
حممد )يعمل يف احدى حمطات الغ�سل ببغداد( »نحن نعاين 
اإىل �رشاء  نلجاأ  الذي يجعلنا  االأمر  والكهرباء،  املياه  �سحة 
وتوفري حمركات ديزل خا�سة ل�سحب املياه امل�ستخدمة يف 

غ�سل ال�سيارات من حنفية مياه ال�رشب«. 
غ�سل ومعاجلة

من جانبه اأكد جليل عامر ويعمل يف حمطة ا�سولية لغ�سل 
بالتعامل  تقوم  احلديثة  املحطات  اإن   : ال�سيارات  وت�سحيم 
ذهابها  قبل  امللوثات  الإزالة  ومعاجلته  املياه  جريان  مع 
للر�ض حتافظ  ت�ستخدم خراطيم خا�سة  كما  املجاري،  اإىل 
احلديثة  املحطات  اأن  م�سيفًا  التبذير،  من  املياه  على 
اإىل  اإ�سافة  متوازن،  بقدر  املياه  من  كميات  ت�ستخدم 
ت�سيطر  التي  الكمبيوتر  اأنظمة  مثل  الكفاءة  ذات  املعدات 

على م�سخات ذات ال�سغط العايل . 
واأ�سار ابو حيدر )يعمل يف كراج غ�سل وت�سحيم يف البياع( 
الوهمية  املحطات  انت�سار  يف  تكمن  املعاناة  اأكرث  اأن  اىل 
اأثرت  والتي  ال�سكنية  االأحياء  وبني  ال�سوارع  اأر�سفة  على 
�سوى  يفكر  ال  ال�سيارة  �ساحب  اأن  اذ  عملهم،  يف  كثرياً 
هذه  يجد  لذلك  �سيارته،  لغ�سل  واملنا�سبة  القليلة  بالتكلفة 
املحطات الع�سوائية مالئمة له، و يتم غ�سل ال�سيارة مببلغ 
ال يتعدى �سبعة االف دينار، م�سرياً اإىل ان الغ�سل الع�سوائي 
ال  حيث  ال�سيارة  لون  يف  يوؤثر  االأر�سفة  على  يقام  الذي 

وجود ملظالت خا�سة حتمي ال�سيارة من اأ�سعة ال�سم�ض. 
مدى  عك�ست  �سديدة  ب�رشاحة  حتدثوا  املواطنني  من  عدد 

الظواهر..  اأ�سواأ  من  تعد  التي  الظاهرة  تلك  من  ا�ستيائهم 
حيث توؤكد ندى با�سم بالقول: املكان الذي ي�ستخدم لغ�سل 
ال�سيارات يجتمع فيه �سباب املنطقة واملراهقون ويتحدثون 
وي�سحكون ب�سوت عال ومزعج ناهيك عن ال�سو�ساء التي 
اإىل  اإ�سافة  املارة،  حياء  مت�ض  ما  دائما  التي  يحدثونها، 
ذلك فاإننا ال ن�ستطيع املرور من اأمامهم اأو الوقوف بالقرب 

منهم. 
اأقيمت  التي  املحطة  اأن  اىل  االنتباه  هادي  حممد  ويلفت 
وال�سارع  بيته  بني  تف�سل  التي  الرتابية  امل�ساحة  يف 
بالقرب  منزل  من  املياه  ب�سحب  �ساحبها  يقوم  الرئي�سي 
الكهربائية  الطاقة  اأن  كما  ديزل«  »حمرك  بوا�سطة  منها 
التي ي�ستخدمها يقوم باإي�سالها من عمود االإنارة اخلا�ض 
مبياه  احلي  امداد  يف  �سلبا  يوثر  ما  الرئي�سي  بال�سارع 

ال�رشب والكهرباء.
ملوثات ثقيلة

احدى  يف  يعمل   ( فالح  �سادق  اأعرب  مت�سل  �سياق  ويف 

قلقه  عن  بالبيئة(  املتخ�س�سة  املدين  املجتمع  منظمات 
االأماكن غري  ال�سيارات يف  الناجمة عن غ�سل  من االخطار 
العاملية  البيئية  الدرا�سات  ت�سري   : وقال   ، لها  املخ�س�سة 
ال�سيارات  غ�سل  ملوثات  اأن  اىل  اجلانب  بهذا  املعنية 
وت�سحيمها هي االأكرث �سيوعا يف العامل، كما اأن ن�سبة )40 
باملائة( ممن يغ�سلون �سياراتهم يكون ذلك يف املنازل ويف 
االأماكن القريبة منها، وهذا انعكا�ض ماأ�ساوي يف التعامل 
مع البيئة. ويرى فالح اأن غ�سل ال�سيارات من قبل املحطات 
التي تقام على االأر�سفة يوؤدي اإىل تلوث البيئة، من خالل 
ما يطرح من مواد مرئية وغري مرئية عند غ�سل تلك ال�سيارة، 
الثقيلة  ال�سناعية  واملنظفات  والزيوت   « الفرامل   « كغبار 
وغريها من عوادم ال�سيارات والتي دائما ما ت�ستخدمها تلك 
املحطات، والتي �ستوؤثر حتمًا يف املجاري املائية، كما اأن 
املياه اخلارجة عند غ�سل ال�سيارة حتتوي على جمموعة من 
املواد منها املنظفات مبختلف اأنواعها وال�سحوم والزيوت 
ذلك  بعد  والتي تذهب  والطني وغريها،  والتالفة  املحرتقة 

اإىل  النهاية  يف  طريقها  لتجد  املياه  ت�رشيف  نظام  اإىل 
االأنهار والبحريات، ومن ثم تتلوث املجاري املائية بهذه 
�رشورة  اأكد  يا�رش  عبا�ض  الزراعي  املهند�ض  الطريقة. 
الت�سحيم  التي تفرزها عملية  امل�ستعملة  الزيوت  ا�سرتجاع 
وعدم رميها يف الو�سط الطبيعي لكون الن�ساط هذا يعد يف 
اأغلب االأحيان تقليديا ويوؤثر �سلبا يف قنوات املياه ويقتل 
املدن  نواحي  اأن هناك حمطات توجد يف  ، كما  النباتات 
االأرا�سي  والت�سحيم على  الغ�سل  واأطرافها وترمي ف�سالت 
الطينية والزراعية وحتى يف القنوات املائية والتي تت�سبب 
الزراعية،  واملحا�سيل  احلية  الكائنات  على  كبري  ب�رشر 
احل�رشية،  املناطق  يف  املوجودة  املحطات  على  عالوة 
على  ت�سكل خطرا كبرياً  والتي  املدار�ض  قريبة من  واأخرى 
الزيوت  ا�سرتجاع  �رشورة  اإىل  م�سريا  التالميذ،  �سحة 
يف  و�سعها  طريق  عن  التالفة  املواد  وبقايا  امل�ستعملة 
حاويات خا�سة الإعادة ت�سليمها اإىل جهات متخ�س�سة من 

اأجل معاجلتها.

وكانت  املا�سونية،  عن  بحثًا  اجلامعة  يف  ابنتي  اأجرت 
النتيجة اكت�ساف ح�سيلة مده�سة من الرموز واملعلومات 
التي تزرع يف عقول االأطفال �سخ�سيات حمببة وم�سحكة 
يعمد مبتكروها و�سناعها على اإن�ساء جيل يتاأقلم مع ما 
قد ي�ستهجنه الكبار ويجفلون ملراآه. لكن امل�سيبة اأن هذه 
بحذف  تكتفي  العربية،التي  الرقابة  على  متر  الربامج 
والتقاليد  العادات  مع  ويتنافى  منها  م�ستهجنًا  تراه  ما 
الدينية واالجتماعية، وتفلت من املق�ض بع�ض املحاذير 
والأن  االأحيان،  من  كثري  يف  الرقيب  ثقافة  ل�سعف 
العبارات  حذف  اىل  وموجهة  وا�سحة  احلمراء  خطوطه 
والكلمات وامل�ساهد املحددة، بينما تفوته اأخرى ال تقل 
اأن الغربيني يف انفتاحهم  اأبداً  خطورة وتاأثرياً. ال تعتقد 
غري  من  وحمظورات  ممنوعات  لديهم  لي�ست  وحريتهم 
امل�سموح عر�سها لالأطفال، لكنهم يحر�سون على وجود 
اآلية حتّدد ذلك قبل عر�ض الربنامج اأو الفيلم اأو التقرير. 
فمن  االأطفال،  ي�ساهده  ما  م�سوؤولية  االأهل  حتّمل  واآلية 
ال�رشوري و�سع حتذير »اأن يف املحتوى م�ساهد ال ي�سح 
ميكن  ال  القنوات  وبع�ض   . م�ساهدتها«  ما  عمرّية  لفئة 
م�سوؤولية  اأمام  االأهل  ليكون  املال  بدفع  اإال  ا�ستقبالها 
التي  امل�سل�سالت  هذه  من  العائلة.  اأفراد  جتاه  كاملة 
 SpongeBob م�سل�سل  اأي�سا  والكبار  االأطفال  يحبها 
بوب’  بـ’�سبوجن  اخت�ساراً  ويعرف   Square Pants
على  عامليا  االأوىل  للمرة  ظهر  بوب’،  ‘اال�سفنجة  اأو 
عام  يف  االأمريكي  للكيبل  التابعة  ‘نيكولودين’  قناة 
Stephen Hi 1999. ابتكره عامل االأحياء البحرية -
اأ�ساد به النقاد وتر�سح للكثري من اجلوائز    . lenburg
اإىل  نقل  مرات.  عدة  و’بافتا’  و’اآين’  ‘اإميي’  على  فحاز 
العربية  العربية مدبلجًا مع ظهور نيكولودين  ال�سا�سات 
يف عام 2008 التي توقفت فجاأة وانتقلت براجمها اإىل 
. تقوم فكرته على �سخ�سيات م�ستوحاة   MBC3 قناة 
اإن�سانية، فنجم البحر  من البيئة البحرية وحتمل �سفات 

�رشيع  احلبار  و�سفيق  الطعام،  يحب  اال�ستيعاب  بطيء 
البحر  يف  تعي�ض  االأر�سية  ال�سنجابة  و�ساندي  الغ�سب، 
يحب  بخيل  و�سلطع  و�سجاعة،  ذكية  اخلوذة  م�ستخدمة 
يف  ال�رشيرة  الوحيدة  ال�سخ�سية  هو  و�سم�سون  املال، 
وهي  ال�سداقة،  ال�سخ�سيات  هذه  بني  جتمع  العمل… 
امل�سحكة  الرتكيز عليها، واملواقف  يتم  التي  القيم  اأكرث 
وامل�سلية. مل ي�سلم هذا العمل من االنتقادات، حيث تكمن 
وراء طرافته الكثري من الر�سائل املبطنة، ما دفع املجتمع 
االتهام  اإ�سبع  توجيه  اىل  املحافظ  االأمريكي  امل�سيحي 
اىل امل�سل�سل على اأنه يروج للمثلية وي�سجع على الت�سامح 
مع ال�سذوذ اجلن�سي. اأما االنتقاد االآخر فهو ظهور العديد 
‘�سبوجن بوب’ نف�سه يذهب  اإن  من الرموز املا�سونية، بل 
مع �سديقه لالنت�ساب اإىل احد املحافل مرتدين طربو�سني 

عربيني عليهما عني حور�ض.
الرموز املا�سونية يف امل�سل�سل اأثارت جداًل وا�سعا، ‘الهرم 
والعني’ وال�سخ�سيات الوثنية مثل ‘بو�سايدون’ اإله البحر 
املق�سمة  واالأر�ض  االأ�سابع  وحركة  ال�سيطانية  والقرون 
�سفيق  اإن  بل  واالأ�سود،  االأبي�ض  باللونني  مربعات  اإىل 

احلبار يتم قبوله فعاًل يف املحفل كما�سوين!!
ومواقع  �سخ�سيات  االأ�سباب  لذات  هبت  فقد  عربيًا  اأما 
الر�سائل  وحتارب  امل�سل�سل  بث  لتمنع  عديدة  دينية 
من  للعرب  املبا�رشة  االإ�سارة  منتقدة  فيه،  املد�سو�سة 
خالل رمز الطربو�ض. لكن كل هذه االعرتا�سات مل متنع 
يف  تكمن  ال  براأيي  امل�سكلة  وبثه.  جناحه  ا�ستمرار  من 
اإنها  بل  رموزها  و�رشح  باملمنوعات،  االأطفال  تعريف 
تتلخ�ض بتقدميها ب�سكل حمبب واأليف من دون االإ�سارة 
اىل اجلوانب ال�سلبية. العقلية العربية ما زالت ترتبك اأمام 
اأ�سبحت عادية يف  التي  كل جديد وغريب من املفاهيم 
العامل الغربي، بينما ما زالت ملتب�سة و�سادمة للم�ساهد 
العربي. لي�ض لق�سور يف عقله، بل الأنه مل يعتد اأ�ساًل على 
تراكمي  ب�سكل  حتدث  االأمور  فهذه  االآخر،  وتفهم  تقبل 
اأوالدنا ي�ستطيعون ه�سمها  الطفولة، ولعل  وتربوي منذ 

ب�سكل اأف�سل منا بكثري.

رومان�سية االأم�ض واآلية اليوم
مع  اأثره  وي�ست�سعرون  الفرق  هذا  يعرفون  جيلي  اأوالد 
اأيامنا  على  الكارتون  م�سل�سالت  كانت  فبينما  اأوالدهم. 
حتمل  العاملي.  االأدب  من  ماأخوذة  مبجملها  رومان�سية 
اإىل  وتهدف  االإن�سانية،  العالقات  حتكم  عالية  قيمًا 
االأغلب  يف  حتول  الكارتون  جند  وتنميتها.  تعزيزها 
ال�سفات  بع�ض  ومنحها  االأ�سياء  ا�ستنطاق  اعتماد  اإىل 
اليوم  يفهمها طفل  ر�سائل ع�رشية  االإن�سانية وحتميلها 
وال  االلكرتونية،  واالألعاب  الكومبيوتر  جيل  ويلتقطها 
العاطفة  عن  بعيداً  معها.  التعاطي  يف  �سعوبة  يجد 
�رشيع  ه�سًا  جياًل  منا  جعلت  التي  احلزن،  من  اجليا�سة 
ال�سخ�سيات  من  بع�سًا  معكم  والأ�ستعر�ض  الدمع. 
متعاقبة  اأجيال  ووجدان  وعي  �سكلت  التي  الكارتونية، 
عر�سها  يعاد  زالت،  وما  املا�سي  القرن  ثمانينات  منذ 
اإال  تلقى  فال  التلفزيون،  �سا�سات  على  اآخر  اىل  حني  من 
نادراً ذات ال�سدى، الذي كان لها يف تلك االأيام. تذكروا 
الفرقة اجلوالة،  ال�سهري ع�سو  االأنيمي  ‘رميي’ فيلم  معي 
للكاتب  عائلة’  ‘بال  الفرن�ســية  الق�سة  عن  املاأخوذ 
هيكتور مالو.‘فلونة’ م�سل�سل الكارتون املاأخوذ عن ق�سة 
‘الرحالة ال�سغري’.  روبن�سون كروز للكاتب دانيال ديفو. 
وهو م�ستوحى من كتاب االأمري ال�سغري للكاتب الفرن�سي 
اأ�سهر  اأنطوان دي �سانت اك�سوبريي، الذي يعد واحداً من 
روايات القرن الع�رشين، التي ما زالت تباع منها مليون 

ن�سخة �سنويًا حتى اليوم.
واأ�سدقاءه  ال�سغري  البحار  ‘�سندباد’  ين�سى  ومن 
الع�سفورة يا�سمينة وعلي بابا وعالء الدين واملغامرات 
وليلة.  ليلة  األف  حكايات  عامل  اإىل  االأطفال  نقلت  التي 
االأمريكية  الكاتبة  ق�سة  عن  الطويل’  الظل  ‘�ساحب 
‘زهرة فري�ساي’ وهو  اأو�سكار’ اأو  ويب�سرت. و’ليدي  جني 
م�سنف من اأف�سل ر�سوم االأنيمي للكاتبة اليابانية اإيكيدا 
ري يوكو.. اإىل اآخر القائمة الطويلة حتى تفتقت املخيلة 
االأطفال  عقول  حل�ست  �رش�سة  مناف�سة  عن  اليابانية 

و�سحبتهم اإىل عامل االلكرتونيات الغام�ض.

االأحــرار  ال�سباط  واأحــد  اخلا�سة  العليا  الع�سكرية  املحكمة  رئي�ض 
عام  بغداد  يف  ولد  متــوز.  من  ع�رش  الرابع  ثــورة  يف  اأ�سهموا  الذين 
1915 والده عبا�ض املهداوي املو�سوي ووالدته عكاب ح�سن يعقوب 
ال�ساكني وهي خالة الزعيم عبد الكرمي قا�سم. دخل الكلية الع�سكرية، 
ثم دخل دورة القادة وتخرج فيها يف عام 1940 . ابن خالة رئي�ض 
يف  ا�سرتك   .  )1958-1963( قا�سم  الكرمي  عبد  العراقي  الــوزراء 
حركة ماي�ض 1941 ومن ثم حرب فل�سطني عام 1948. ع�سو حركة 
ال�سباط االأحرار، عينه ال�سباط االأحرار يوم الثورة مبن�سب امر اللواء 
االأول . وقف املهداوي اىل جانب الزعيم عبد الكرمي قا�سم يف خمتلف 
با�سمه من خالل  املتحدث  ال�سوت  ا�سبح  انه  الثورة، حتى  مراحل 
الدول  من  للنيل  الفر�سة  لتلك  وانتهازه  ال�سعب(  )حمكمة  مرافعات 
التي كانت تتاآمر على العراق و�سلطته الوطنية. وكان من املاألوف 
ان ترفع �سور املهداوي اىل جانب �سور عبد الكرمي قا�سم من قبل 
اجلماهري يف ال�سوارع وال�ساحات العامة. وقد ت�سكلت جلنة التحقيق 
ع�سوا  العبيدي  واحمد  رئي�سا  الونه  الدين  نور  احلقوقي  املقدم  من 
واملالزم عبد الهادي �سلمان ع�سوا وعبد ال�ستار ناجي ع�سوا وخالد 
عبد الرزاق الها�سمي ع�سواً عامال يف هيئة التحقيق. وكان الغر�ض 
النظام امللكي،  من ت�سكل تلك املحكمة هو حماكمة امل�سوؤولني يف 
وكانت جل�ساتها تعقد يف قاعة ال�سعب يف منطقة الباب املعظم قرب 
مبنى وزارة الدفاع يف بغداد. وكانت وقائعها تنقل عرب التلفزيون 
املهداوي  عبا�ض  فا�سل  برئا�سة  جل�ساتها  ا�ستمرت  حيث  واالذاعة، 
هذه   .1963 عــام  قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  نظام  �سقوط  حتى 
املحكمة �سهدت حماكمة رجال العهد امللكي، حيث ابتداأت جل�ساتها 
ملحاكمة الفريق الركن غازي الداغ�ستاين قائد الفرقة الثالثة و�سدر 
عليه احلكم باالإعدام مع ت�سعة �سباط اآخرين ثم خفف احلكم الحقًا، 
ثم متت حماكمة فا�سل اجلمايل وهكذا توالت حماكمات الع�سكريني 
امللكي. كذلك متت حماكمة  النظام  املح�سوبني على  واملدنيني من 
عنا�رش حركة ال�سواف الذي قام بالتمرد على احلكومة يف املو�سل، 
ال�سلطة  نظام  على  بالتاآمر  اُتهم  الذي  الكيالين  عايل  ر�سيد  وكذلك 
متوز  ثورة  يف  الثاين  الرجل  مبحاكمة  املحكمة  وقامت  الوطنية. 
وال�رشوع  عربية  بجهات  االت�سال  بتهمة  عارف  حممد  ال�سالم  عبد 
بقلب نظام احلكم، ثم قامت املحكمة بو�سع القوميني والبعثيني يف 
قف�ض االتهام من الذين �ساركوا يف العملية الفا�سلة الغتيال الزعيم 
اللحظات  املهداوي قاتل حتى  الر�سيد.  �سارع  قا�سم يف  الكرمي  عبد 
االخرية مع رفيقه عبد الكرمي قا�سم حيث التحق به يف مقر الوزارة، 
عام  �سباط   8 )انقالب  االنقالب  وقوع  اثناء  خارجها  كان  بعدما 
 1963 �سباط   8 انقالب  يف  بالر�سا�ض  املهداوي  فاأعدم   )1963
االإذاعة  مبنى  يف  والبعثيني  القوميني  من  االنقالب  �سا�سة  يد  على 

وكان يحمل رتبة زعيم. 

محطات غسل السيارات غير المرخصة... تشويه لمنظر المدن وضرر بيئي
د. حنان عباس خيرالله

بغداد ــ  متابعة

وقيلت  تنفذ  مل  مواعيد   ... الخ   ، م�ساعدة   ، ات�سال   ، لقاء 
اىل  لونها  وتغري  فئة  ب�رشة  لون  بقاء  مع   فقط  باالل�سن 
اال�سفر يف اخرى فهي �سفة روجوا لها القالئل املتاأخرين 
على  يدل  الذي  العنوان  وا�سبحت  انت�رشت  وثم  فكريًا 
اال�سخا�ض  اىل  ت�سري  كقالدة  ُعلقت  حتى  يع�سقها  من 
القابهم  من  بداًل  بها  يلقبون  واخذوا  االول  ال�سنف  ذوي 
العتاب  املن�سية  املرحلة  �سمن  ي�سنفون  وهم  املتوارثة 
كونهم ال يكرتثون وال يخجلون ، اما ال�سنف الثاين فبني 
ت�رشفاته  على  يثور  ان  وبني  االول  ال�سنف  يرافق  ان 
لتمكني اجليدة على عك�سها وهم من يخجلون حني لقائهم 
بعد نفاذ الوعد لي�سنفوا االف�سل قيا�سًا مبا �سبق ... الذكاء 
الذي ا�ستخدمه احد الرجال مع احدى الن�ساء و�سماع راأيها 
اودى اىل وعد باالت�سال يف �ساعة وتاريخ حمدد من قبلها 
، نعم هي من ثبتت املوعد ولي�ض هو وكذلك حددت الوقت 
الكرة يف  انه رمى  ُيقال  او تاأجيله كما  ومل يطلب تغيريه 
ملعبها لكي تركل هنا وت�رشب هناك متحملة بذلك تبعات 
كان  بل  غرام  موعد  يكن  مل   ، الفوز  واحتفاالت  اخل�سارة 
اليه  وتنظر  الرئا�سة  بخطاب  تتكلم  فراحت  عمل  موعد 
بنظرات الزعامة وت�سحب اكتافها اىل اخللف لت�سنع قامه 
م�سيطرة الكالم ورغم هذه احلركات بقي يوازي هجومها 
بعقله وي�ستوعبها بحكمته يف �سنف الوعود الكالمية ومن 
ثم يعود لتكريره والقاء جواب يجعلها تغرد نحو الف�ساء ، 
فن احلديث اوقع الفاتنة يف لوحة عدم رد احلقوق لتغادر 
ال�سخمة  اال�سواق  الذي جمعهما يف احدى  ال�سدفة  مكان 
وحني حلول املوعد جل�ض يف داره وهو ينظر بالتناوب اىل 
ثالثة �ساعات جدارية ، االوىل يف اال�ستقبال والثانية يف 
غرفة نومه والثالثة قرب مدخل املطبخ حيث يتم�سى بينهن 
ويده حمت�سنه للهاتف النقال ا�ستعداداً للجواب الفوري يف 
حالة االت�سال املزعوم ، عزفت الفرقة املو�سيقية اجلدارية 
اخلام�سة  ال�ساعة  حللول  الثالث  ال�ساعات  من  املتكونة 
هاتفه  ليبقى  الهاربة  اخلطيبة  به  تفوهت  ما  وهو  م�ساءاً 
هكذا   ، دقائق  بعد  و�ستت�سل  م�سغولة  هي  نعم   ، �سامتًا 
با�ستثناء  رنة هاتف  �ساعة دون  ربع  .. عدت  نف�سه  حدث 
انتهت   ، ل�سكنه  املجاورة  امل�سائية  املدر�سة  جر�ض  رنة 
اآملته  حتى  �ساعات  فخم�ض   ، املوعد  على  ا�سافية  �ساعة 
ي�سرتيح  لكي  التلفاز  قرب  اريكه  على  جل�ض  لذى  اقدامه 
قليال ويكت�سف االت�سال بذبذبات ت�سبق ال�سوت ان مت من 
جهة ذات الوعد مع �سكوكه بحرق كمية من دهون ج�سدة 
ل�سريه امل�ستمر بني ارجاء العقارب لفرتة �ساعات ، اختفى 
الكالم املوثق واختفت معه معامل الثقة بني الكثريين لقتل 
التوحد في�سح  امل�سداقية وايداع من يروج لها يف معقل 
الليمون كونه يربر  بلون  بان�سان  ان نعتني نوعًا ما  هنا 
ب�سدق عندما يخلف بوعوده حيث ي�سطرب حينها حماواًل 
احلفاظ على ارتباطه بك وابعاد االول لثبات لون ب�رشته 

بزيادة نق�سه للوعود بدون عذر.

مبدعون
من العراق "سبونج بوب".. في قفص االتهام.. أنقذوا أوالدنا من كارتونات موبوءة 

فاضل المهداوي

)إنسان بلون الليمون (

بسام القزويني 

أقالم حرة

بقائها  بفعل  ال�سمرة  اكت�سبت  امل�ساطر  عمال  اأج�ساد 
وعيونهم  الالهبة،  ال�سم�ض  ا�سعة  حتت  طويل  لوقت 
باأجور  عملهم  قوة  ي�سرتي  من  بانتظار  الطريق  ترتقب 
زهيدة، هذا هو حال عمال امل�ساطر يف حمافظة النجف، 
الذين ميار�سون عملهم يف ظل ظروف �سعبة وبيئة غري 
وعمل  املهنية،  ال�سالمة  �رشوط  غياب  عن  ف�سال  �سحية 
ميتد ل�ساعات طويلة من النهار لقاء اجر يومي �سئيل ال 
من  يلقونه  عما  ف�سال  اليومية،  املعي�سة  مبتطلبات  يفي 
مناف�سة من العمالة االجنبية. ب�سبب قبولها باجور ادنى 

من اجورهم.
اخرج  يقول:  �سنة(   53( املهدي  عبد  �سالح  العامل 
اىل  الأتوجه  االول  ال�سياء  �ساعات  منذ  يوميا من منزيل 
العمال  من  اعداد كبرية  فيه  تتجمع  العمال حيث  م�سطر 
االعمال،  ا�سحاب  جميء  بانتظار  االعمار  خمتلف  ومن 
فيذهب من يحالفه احلظ مع �ساحب العمل بينما ترجع 
اعداد كبرية منهم اىل منازلهم من دون عمل ،علما انني 
منهم  خم�سة  فردا،  ع�رش  احد  من  متكونة  ا�رشة  اعيل 
ومتطلباتهم  واجلامعة،  االعدادية  بني  ما  مدار�ض  طالب 
احلياة  اىل متطلبات  باال�سافة  الدرا�سية كثرية جدا هذا 
اليومية كالغذاء واجور ا�سحاب املولدات والغاز وقناين 

ماء ال�رشب.
دوائر  اىل  الطلبات  من  العديد  قدمت  لقد  قائال:  وا�ساف 
نح�سل  فما  جدوى،  دون  من  لكن  االجتماعية  الرعاية 
على  ح�سلت  عملت  فاذا  بعملنا  مرتبط  اجور  من  عليه 
لقمة العي�ض واذا مل حت�سل على فر�سة عمل او تعر�ست 
توجد  فال  اجلوع،  ا�سابنا  كاملر�ض  طارئ  ظرف  اىل 
�سمانات حقيقية توؤمن م�ستقبل ابنائنا وعائالتنا، وانا 
الكادحة  اىل معاناة �رشيحتنا  تلتفت  ان  انا�سد احلكومة 

و�سمولها برواتب الرعاية االجتماعية.
العامل را�سي جعفر )40 �سنة( يقول :- اعمل باأجر يومي 
اقل من اقراين اذ انني ات�سلم اجراً مقداره خم�سة ع�رش الف 
والدي،  بعوق  اليمنى  رجلي  ا�سابة  ب�سبب  وذلك  دينار، 
عملي  يف�سلون  ال  العمل  ا�سحاب  معظم  ان  يعني  وهذا 
معهم حيث اين ال اقوى على العمل ال�ساق ك�سعود �سالمل 
البناء او العمل يف الطوابق العليا. ثم ا�ساف قائال:. ولكن 
ما باليد حيلة النني رب عائلة متكونة من �سبعة افراد، 
وقد قدمت معامالت كثرية اىل دائرة الرعاية االجتماعية 
ولكن مل يتم �سمويل باأي راتب لعدم ا�ستحقاقي لكون احد 
لي�ض طالبا يف  وهو  الثامنة ع�رشة  اوالدي جتاوز عمره 
املدار�ض وغري متزوج. ثم قال بلهجته الدارجة )ال�سبعان 

�سعليه باجلوعان(
حتمل  يومية  باجور  والعاملني  امل�ساطر  عمال  معاناة 
بني طياتها ت�ساوؤالتهم امل�ستمرة عن الواقع املرير الذي 
ايجاد  يف  والربملان  احلكومة  تدخل  وتتطلب  يعي�سونه، 

حلول منا�سبة لها.

عمال المساطر في النجف.. 
من يستجيب لهم؟

المواطن و المسؤول
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