
و�صفوا  حيث  دخلنا   ، ون�صف  املرت  يتعدى  ال  �صيق  ممر  يف 
رطبًا  ممراً  كان   ،  ) الروحانيني   ( عليهم  يطلق  الذين  احد  لنا 
واحليطان حتكي لك ق�صة االيدي التي ا�صتندت عليه ، اما ار�صية 
بتبليطه  بالتربع  م�صوؤول  قام  ان  بعد  اال�صفلت  من  فهي  املمر 
بعد ح�صول ) مبتغاه ( من هذا الروحاين. وقفنا امام باب دار 
اخل�رضاء  القما�ش  وقطع  احلناء  تلطخت  جدرانها  على  �صغرية 
ال�صحيح. ال  املنزل  امام  بان  اليك  يوحي  �صيء  وكل  واحلمراء 
، فالباب مفتوحة حيث ت�صتقبلك باحة  الباب  حتتاج اىل طرق 
االعمار  الباحة يجل�ش رجال مبختلف  ، ويف  املفتوحة  املنزل 
، بينما ا�صوات الن�صاء يف غرفة اخرى مل ن�صتطع الدخول اليهن 
حتا�صيا لالحراج. بعد انتظار دام �صاعتني و�صط رائحة ال�صجائر 
افهم  مل  وكلمات  وا�صوات  البخور  ورائحة   ، والرطوبة  والربد 
منها �صيئًا ، �ُصمح لنا الدخول اىل �صاحبنا الذي كان يرتدي / 
جالبية / ، يلف على را�صه / الي�صماغ / وي�صع حزامًا م�صنوع 
من اجللد ، ومن حوله الكتب والتعويذات ومن�صدة �صغرية عليها 

�صموع واقالم وورق .
جني عا�صق

ثبت  اين  اال  �صني  كرب  رغم  باخلوف  �صعور  انتابني  ب�رضاحة 
وت�صجعت بعد �صالني : انت خائف ؟

قلت : لي�ش منك وامنا من جو الغرفة فانا اخاف من نوعية هكذا 
غرف!

نظر ايل وقال : مما ت�صكو ؟
بالن�صاء  مولع  باين  واخربته  نف�صي  تلقاء  من  حكاية  �صنعت 
انت   : قال  نظرة  ايل  هو  نظر  وفيما  واين...  واين  واين  واحلرام 

متلب�ش فيك / جني عا�صق /.
�صالته وماهو اجلني العا�صق ؟؟؟

ال�صهوات  اإىل  مييل  اجلن  من  نوع  هو  العا�صق  :اجلن  قال 
و احلمامات  البيوت  وي�صكن حمامات  املحرمات  و  والفواح�ش 
العامة واملراحي�ش  و املراآة  و اخلالء ب�صفة عامة  غرف النوم 
يتمتع  و  يرتب�ش  جتده  ن�صان  االإ عورة  فيه  تك�صف  مكان  وكل 

بالنظر لعورات الب�رض.
�صالته : وهل يدخل اجلن اج�صادنا ؟؟

قال : نعم اذا دخلنا االماكن ونحن بغري �صورتنا ثم راح ي�رضح 
يل الروايات واالحاديث ويف�رض يل االيات القرانية ؟

قال يل بعد ان اكتفى من �رضحه : انت تعاين من الك�صل و�صهر 
حتزن  و  احيانا  تبكي  للعمل  تذهب  عندما  العمل  تكره  و  اليل 
يف  امل  ولديك  الطاعات  يف  ترغب  وال  ت�صتحلم  وانت  احيانا 

ال�صدر والقدمني والكتفني.
كنت اهز برا�صي وابدي تعجبي وكاين ا�صدق بكل ماقاله.

و�صف يل عدة ا�صياء قال يل ان ا�صرتيها منها / زيت الزيتون و 
املريمية و علك املر و�صموع و�صي�ش - كالذي ُي�صتخدم يف �صواء 
الكباب – واخربين بان اح�رضهن اليه االن قبل اذان املغرب ، 

ريثما يكتب يل حجاب وادعية.
فيما هممت باخلروج ، دخلت فتاة يف ثالثينيات العمر ترتدي 
برقعًا و�صعته لكي ال يعرفها احد .. قررت ان امثل دور العليل 

والعيان فا�صندت نف�صي اىل احلائط وانا اتنف�ش ب�رضعة ، نه�ش 
نحو رجل ليقول يل : ماذا بك ؟؟ قلت لك : ال �صي فقط ا�صرتيح 
.. واح�رض يل كر�صيا وجل�صت ا�صتمع ملا يقوله من خالل �صباك 

الغرفة .
بك جن ال يرغب بزواجك

�صالها : ماذا بك؟؟
ومل  العمر  من  الثالثني  بلغت   : بالبكاء  جته�ش  وهي  له  قالت 
ا�صغر  حتى   ، اوالد  ولديهن  متزوجات  �صديقاتي  وكل  اتزوج 
يرحل   ، يل  �صاب  تقدم  وكلما   ، انا  بقيت  فيما  تزوجت  خواتي 

دون رد جواب!!
قال لها : انِت دخلت ذات مرة اىل املطبخ اظلم وتلب�ش فيك جني 

وهو ال يريدك ان تتزوجي .!!
؟؟ اخربها  : ما احلل  �صمعت �صوت بكاوؤها قد عال وهي تقول 
الف  وخم�صمائة  مليونني   2500  : يكلف  اجلن  ا�صتخراج  بان 
دينار بجل�صتني وبعدها / غ�صوالت / واحجبة والبقية على اهلل.
وفيما قررت اخلروج ، خرجت الفتاة ، وخرجت وراها ، وفيما 

هي تفتح احلقيبة �صقطت منها ورقة مكتوب فيها :
)) �صورة الن�رض  وبعدها  اللهم ياغني كفي2 () يا اوعيتي ( 2 
الرزق واالرزاق حلاملة كتابي هدا  افتح  (اللهم    2 ) ياقطليح  

انك  اخلري  يده  على  ترزق  مباركا  �صاحلا  وزوجا  وا�صعا  رزقا 
خري الفاحتني وبحق هذه اال�صماء.

رودح  دهي�ش   ( بحق  اخلطاب  هذا  كتابي  حلاملة  اجلب  اللهم 
7  ( اللهم اين ا�صالك  4  ( وبحق هذه اال�صماء ) طعع�صل  عل�صا 
يا اخر ياعدل  اول  يا  ياعامل ياعليم ياحكيم ياروؤوف ياخبري 
ياجامع  يامعز  معيد  يا  قريب  يا  ياودود  ياحكيم  ياعزيز 
 ( ا�صالك  ا�صمعون   ) �رضفيائيل  يافهقيائيل  اجب)  يامبدي 
كهليائيل وياجربائيل �صهميائيل ( العجل 2 الوحا 2 ال�صاعة2 
التي  املنطقة  ازقة  بني  �صاعت  ولكنها  حلاقها  حاولت   ..))

دخلناها.
رحلت �صوب احد العطاريني واعطيته الورقة ، فجمع يل املواد 
وقال : ع�رضة االلف دينار ، عدت ل�صاحبي ، فلم اجده ، كون احد 
ال�صخ�صيات امل�صوؤولة اراده يف ق�صية مهمة ، بح�صب مااخربين 

به �صقيقة الذي يرتدي زيًا ريا�صيًا ب�صعر غربي.
ي�صتقبل  وهو  �صاحبنا  دخل   ، تقريبًا  ون�صف  �صاعتني  بعد 
مكاملة هاتفية وهو يقول : تدلل اغاتي باخلدمة خادمك �صار 

بعيوين.
املن�صد  على  املواد  فو�صع  املواد  اليه  وقدمت  عليه  دخلت 
وبحجة  موبايلي  اخرجت  هو  وفيما  يكتب  راح  ثم   ، ال�صغري 

وتزايد  اخلوف  مع  �رضاع  يف  وانا  �صورا  التقت  االت�صال 
االأدرينالني خ�صية معرفته وماال حتمد عقباه.

بعد انتهائه من كتابة احلجاب لفه يل بقطعة قما�ش خ�رضاء ، 
مع املواد التي اح�رضتها اليه ، فادخلت يدي يف جيبي ال�صمع 

منه : 150 الف دينار!!! دفعتها بكل ادب و�صمت وخرجت.
الرجل الذي حاول م�صاعدتي وجدته م�صادفه يف احد املقاهي 
�صويه  جل�صنا  ان  وبعد   ، فمه  يف  االركيلة  خرطوم  وي�صع   ،
وجتاذبنا االحاديث وجعلته يطمئن يل ، اخربين بانه دفع : 75 
الف دينار وان / الروحاين / اعطاه حرز  وقد رجوته ان افتحه 
فرف�ش اال اين اق�صمت عليه وبعد ان اقتنع ، اخذت احلرز وفتحته 

فوجدت ما�صورته بكامرية املوبايل.
يكتب  والتوابع  العوار�ش  جميع  حلرق  الطل�صم  هذا  ان  اخربين 
يف اي وقت واي يوم مع قليل من الفلفل اال�صود وتقول توكلو 
والعوار�ش  التوابع  جميع  بحرق  املبارك  الطل�صم  هذا  ياخدام 

لفالن ابن فالن حتى ال يرجعون لوحا2العجل2ال�صاعه2.
يقول �صاحب مكتبة ف�صل عدم الك�صف عن ا�صمه ان" مبيعات 
ال�صحر  بعوامل  �صاأن  لها  والتي  واالدعية واالحجبة  ال�صحر  كتب 
تباع اكرث من �صاحب جائزة نوبل لالداب ". مبينًا ان" اكرث فئة 

اقباال على هذه الكتب هي الن�صاء".
من  اكرث  هن  واملطلقات  متزوجات  الغري  ال�صابات  ان"  و�صار 
واالدعية  بال�صحر  اخلا�صة  الكتب  القتناء   ، مكتبنا  على  يرتدد 
واالحجبة ".موؤكداً ان" الفئة ت�صمل حتى املتعلمات واخلريجات 

وطالبات جامعات وم�صتويات عليا".
العر�ش  ح�صب  كتاب  ككل  قال"يختلف  الكتاب  �صعر  وحول 
 5000 وهناك  الف   50 اىل  و�صلت  كتب  هناك  ولكن  والطلب 
م�صتن�صخة  طبعات  ذات  ان"الكتب  اىل  ".منوهًا  دينار  االف 

ولي�صت ا�صلية".
اذا وجد اجلهل �صاعت اخلرافة

رجل الدين كاظم العوادي قال : من املحرمات يف اال�صالم جلوء 
امل�صلم اىل امل�صعوذين والدجالني والكهانة حرام باّتفاق جميع 
العلماء ، كما اأّن تعلُّم ال�صحر وتعليمه وعمله، والذهاب للكاهن 
ن حرام اأي�صًا ، بل ذكر بع�ش الفقهاء اأّن الكهانة من  الأجل التكهُّ
اأق�صام ال�صحر ، فقد روي عن االإمام ال�صادق عليه ال�صالم: »َمن 
ن له، فقد برئ من دين حمّمد �صّلى اهلل عليه واآله«  ن اأو ُتُكهِّ َتكهَّ
الأبي  قلت  قال:  الهيثم  عن  حمبوب  بن  احل�صن  �صحيحة  ويف 
َمن  اأخرب  رمّبا  باجلزيرة رجاًل  اإّن عندنا  ال�صالم:  عليه  اهلل  عبد 
ياأتيه ي�صاأله عن ال�صيء ُي�رضق اأو �صبه ذلك، اأفن�صاأله؟ فقال عليه 
ال�صالم: قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله: َمن م�صى اإىل �صاحر 
اأو كاهن اأو كّذاب ي�صّدقه فيما يقول، فقد كفر مبا اأنزل اهلل من 
كتاب«. وا�صاف العوادي ان"�صبب اميان النا�ش الكلي بال�صحر 
وامل�صعوذين هي قلة االميان والعلم ورك�صهم وراء ال�رضاب بدال 
من احياء النفو�ش بالعلم والفقه وتعامل ماينفعهم يف امل�صتقبل 
راح  التقدم  �صلبيًا فبدال من  " املجتمع تغري تغريا  ان  ". مبينًا 
التي  التعليم  و�صائل  كل  توفر  مع  الوراء  اىل  يرتاجع  املجتمع 
حرمنا منها ايام النظام ال�صابق اال اننا كنا نقراأ ونتعلم ونفهم 
وندر�ش ولكن مع اال�صف ان املجتمع ا�صبح يغط يف اجلهل وقد 

�صدق من قال اذا وجد اجلهل �صاعت اخلرافة".

 ات�صل بي �صديقي حممد وهو معلم يف احد مدار�ش 
والتي  احلياة،  م�صاعب  عن  يحدثني  بغداد،  اأطراف 
االخرية،  الثالث  ال�صنوات  يف  �صغوطها  ازدادت 
كل  تتاأخر  التي  املدر�صة  رواتب  عن  بحرقة  وتكلم 
عن  حدثني  مفتوح،  اال�صتدانة  باب  يجعل  مما  �صهر، 
احلاكم،  النظام  اأ�ص�صها  التي  للطبقية  كبري  حقده 
الدولة،  موظفي  بني  متفاوتة  رواتب  ت�رضيع  عرب 
كاأن  "الفتافيت"،  ت�صتلم  وفئات  املاليني  ت�صتلم  فئة 
امل�رضع تق�صد ذلك، كي ت�صيع الفتنة وينت�رض الف�صاد، 
حتت عنوان احلاجة و�صغط الظروف، حاولت تذكريه 
اال  املك  فال  باهلل،  ثقته  ي�صع  وان  ال�صرب،  باأهمية 

الكلمات والدعاء.
نتيجة  �صنوات،  ومنذ  كثريا  يعاين  العراقي  املعلم 
الت�رضيعية  ال�صلطة  قبل  من  مق�صود  اإالهمال 
والتنفيذية ملهنة التعليم، وعدم مباالتها مبا يح�صل 
ملهنة التعليم، فان الفو�صى التي اأ�ص�صها نظام احلكم، 
كانت ال�صبب يف ت�صييع حقوق العراقيني، فان �رضائح 
عديدة من املجتمع �صلبت حقوقها منها املعلم، وهذا 
االأمر هو ال�صبب يف االأزمات اخلانقة، التي تعاين منها 

الدولة العراقية.
اأحاول هنا اأن افكك االأ�صباب الرئي�صية مل�صاكل املعلم 

اليومية، مع البحث عن حلول ممكنة التنفيذ.
  رواتب بائ�صة بفعل فاعل

وتعطيه  املعلم،  بدعم  تقوم  املتح�رض  العامل  دول 
رواتب منا�صبة، كي جتعل عطائه م�صتمر، ولكي حتميه 
من ذل احلاجة، لكن يف العراق يتم عك�ش املفرو�ش، 
بع�ش  به  ي�صدد  بالكاد  بائ�ش،  راتب  املعلم  فيعطى 
التزاماته، مع اأن احلكومة وال�صلطة الت�رضيعية ت�رضع 
واأمانة  الربملان  ملوظفي  خيالية،  رواتب  وتعطي 
يقدمه  ما  اأن  مع  وال�صفارات،  والنفط  الوزراء  رئا�صة 
فقط  احلظوة،  ذات  الفئات  تلك  من  واكرب  اأهم  املعلم 

من  قريبة  الفئات  وتلك  ال�صلطة  عن  بعيد  املعلم  الن 
ال�صلطة، فالفي�صل يف عطاء احلكومة القرب والبعد.

وملهنة  للمعلم  م�صكلة  تخلق  تكفي،  ال  التي  الرواتب 
التعليم، حيث تدفع املعلم اىل اأن يبحث عن م�صادر 
رزق اأخرى، على ح�صاب وقته كمعلم، فالبع�ش يتحول 
اىل �صائق اأجرة، واأخر ي�صبح م�صور، ومعلم اأخر يعمل 
عطائه،  فيقل  ووقته  راحته  ح�صاب  على  هذا  حالقا، 
والبع�ش يلجاأ اىل اأ�صلوب خاطئ، وهو اعتماده على 
فيتعمد  االأجرة،  مقابل  اخل�صو�صية  الدرو�ش  اأعطاء 
اليه  يلجاأ  كي  الدرا�صية  للمادة  الكامل  ال�رضح  عدم 
التعليم  تخريب  اىل  عمدت  احلكومة  اأن  اأي  الطالب، 

عرب تع�صري حال املعلمني.
 ماذا يحتاج املعلم؟

عليه  ع�رضت  اأن  بعد  للكثري،  يحتاج  العراقي  املعلم 
واقعه  من  التعليم  والإنقاذ  املتعاقبة،  احلكومات 
وللبيئة  للمعلم  االأمور  هذه  توفري  يجب  ال�صيء، 
جديدة  خطط  اأو  �صيا�صات  اأي  تنجح  كي  التعليمية، 
احلقيقي  االإ�صالح  عن  الباحثني  قبل  من  �صتو�صع 
املعلم   لدعم  املقرتحة  واالأمور  العراق،  يف  للتعليم 

والتعليم هي:
رواتب موظفي  يوازي  املعلم  بحيث  راتب  اأوال: رفع 
عرب  هذا  ويتم  والربملان،  الوزراء  رئا�صة  اأمانة 
الوزراء  رئا�صة  اأمانة  خم�ص�صات  نف�ش  تخ�صي�ش 

والربملان.
رفع  اأوال  عديدة،  نواحي  يف  قفزة  �صتح�صل  عندها 
الفوارق  وتقليل  وا�صعة،  اجتماعية  ل�رضيحة  الدخل 
املعلم  وتفريغ  الفا�صد،  النظام  خلقها  التي  الطبقية 

للعطاء، حيث ي�صبح وقته فقط لوظيفته كمعلم.
ثانيا: توزيع قطعة ار�ش لكل معلم، بغ�ش النظر عن 
امتالكه عقار، مما ي�صهل على الكثريون ممن ي�صكنون 
على  االيجابي  التاأثري  وبالتايل  االإيجار،  بيوت  يف 
ال�صعب  على  باالنفراج  يعود  مما  العقارات،  �صوق 

العراقي ككل.

عال  م�صتوى  على  تطويرية  دورات  توفري  ثالثا: 
للمعلمني، فتكون االيفادات دورية بني املعلمني، بدل 
�رضف اأموال االيفادات على طبقة الفا�صدين، والذين 

�صيعوا اأموال العراق طيلة ال�صنوات ال�صابقة.
خلل  الن  املدار�ش،  الإدارات  امل�صتمر  التغيري  رابعا: 
الفا�صدة،  اأو  الفا�صلة  االدارات  من  ينبع  املدار�ش 
تغيري  لعملية  حتتاج  تنه�ش  لكي  التعليمية  فالبيئة 
واملحا�صبة  التقييم  مع  زمني  �صقف  خالل  االدارات، 

امل�صتمرة.
  الرقابة ثم املحا�صبة ثم الرقابة

يجب  واملدر�صة،  للمعلم  املطلوب  العطاء  هذا  مقابل 
ومنتج وحقيقي،  فعال  رقابي  نظام  يكون هناك  اأن 
معلوماتية  منظومة  من  التكنولوجيا  با�صتخدام 
حقيقي  تقييم  فيكون  للتقييم،  اإح�صائية  واأ�صاليب 
مع  االإبعاد،  اأو  اال�صتمرار  اأ�صا�صها  وعلى  للمعلم، 
باال�صافة  التفتي�ش،  لفرق  ومفاجئة  دورية  زيارات 
املعلم  عالقة  من  للتاأكد  للطالب  �رضي  ال�صتجواب 
مع الطالب ومدى اهتمامه مبهنته، مع فر�ش و�صع 
كاآمرات يف قاعات التدري�ش، ويتم مراقبة يومية من 
غرامات  لفر�ش  باال�صافة  التفتي�ش،  وفرق  االإدارة 
كبرية وعقوبات �صديدة، على كل معلم يعطي درو�ش 

خ�صو�صية، باعتباره احد اأ�صباب تدهور التعليم.
مهنة  تنه�ش  والتقييم،  واملحا�صبة  الرقابة  فعرب 
ال�صابقة،  املرموقة  مكانته  للعراق  وتعود  التعليم، 

والتي كانت م�رضب املثل.
  الثمرة

هذا االأمر اأن مت، بعد �رضط توفري ما يحتاجه املعلم، 
فانه �صيحقق طفرة غري م�صبوقة يف التعليم، ويح�صل 
على  ونح�صل  طويال،  العراقيون  انتظره  الذي  احللم 
قريبا،  يوم  ذلك  ياأتي  فهل  وواعية،  متطورة  اأجيال 
وهل ت�صتجيب ال�صلطة الت�رضيعية والتنفيذية ملطالب 
الظلم  ليايل  بعد  تن�صفه  وهل  امل�رضوعة،  املعلم 

الطويلة؟ االأيام القادمة هي من �صتجيبنا.

م   1950 مواليد  من  العراق  يف  مي�صان  حمافظة  اإىل  بجذوره  يعود 
اللغة  ق�صم  االداب/  امل�صتن�رضية/كلية  اجلامعة  خريج  بغداد.  يف 
االإنكليزي  االأدب  يف  املاج�صتري  �صهادة  يحمل  م.  االإنكليزية1974 
واملو�صيقني  املوؤلفني  جمعية  ع�صو  الهندية.  اجلامعات  اإح��دى  من 
العراق  ال�صعبيني يف  لل�صعراء  العام  العامليني)باري�ش( ع�صو االحتاد 

ورئي�صه يف دورتني انتخابييتني عام 1993 و 1994.
تعود بداياته ال�صعرية اإىل ال�صتينيات. بداياته كانت يف مدينة الثورة 
حيث كتب اأول ق�صيدة له كانت ق�صيدة بعنوان)انتهينه( وهي عبارة 

عن ق�صيدة ل�صاب خابت اآماله يف احلب. وتقول مقاطع الق�صيدة:
وانتهينا

وانتهى املاينتهي وخل�ش حجينة
وانتهينا وبقت كطرات الوفى املذبوح تتناثر علينا.

وبقيت للمجفني كوم ا�رضار عد روحي االمينة
وكون ندري بالعتاب يفيد بيهم عاتبينا

وكون ي�صوون البجي..جا باثنع�ش ناظر بجينا
غافلونا وباكو الع�رضة غفل من بني ادينة.

وباكوا من ايد العمر �صنتني وبوجهم ر�صينة
تايل نزعوا �صوكنا من كلوبهم وكالوا عو�ش عنكم لكينا.

اإىل اأخر الق�صيدة... ويقول عن هذه الق�صيدة اأنه كتبها بعفوية حلبيبته 
ال�رضطة.]2[  منتخب  يف  القدم  كرة  لعبة  وقتها  ميار�ش  كان  حينما 
ومنهم  وقتها  املعروفني  ال�صعراء  ركب  اإىل  ين�صم  جعلته  الق�صيدة 
جمعة احللفي ،عريان ال�صيد خلف وفالح ح�صون الدراجي واأبو �رضحان 
الرتدد على مقهى  اأن داأب على  ال�صماوي بعد  العراقي و�صاكر  وكرمي 
وقد  �صعراء جيله هناك.  على  التعرف  وبداأ  الثورة  مدينة  امليثاق يف 
تاأثر ب�صديقه �صاكر ال�صماوي �صدر ديوانه االأول عام 1968 وعنوانه 
اللغة  با�صتعماله  ال�صعر  يف  مميز  نف�ش  وللكاطع  دامعة(..  )ق�صائد 
ال�صاعر �صمن عائلة  )احل�صجة(. عا�ش  وابتعاده عن  الدارجة  العامية 
جعله  مما  القومي  احلر�ش  وجتربة   1963 اأحداث  وعا�رض  �صيا�صية 
ل�صان  اأم( عبارة عن ق�صيدة على  )ر�صالة  ليكتب ق�صيدة هي  موؤهال 
اأم الأبنها ال�صجني ال�صيا�صي يف �صجن نقرة ال�صلمان القريب من احلدود 
الذين  جعلت  الق�صيدة  وهذه  ال�صحراء.  و�صط  يف  ال�صعودية  العراقية 
بعد  ثم  النواب  ن�صبوها ملظفر  لذا  ل�صاعر مبتدئ  باأنها  ي�صكون  حوله 
ذلك ا�صتطاع ال�صاعر اأن يوؤكد اأنها له. عرف ال�صاعر مبواقفه الوطنية 
العراقي  ال�صيوعي  للحزب  انتماوؤه  ب�صبب  احلاكم  للنظام  املناه�صة 
من  العديد  كتب  املتاعب.  من  الكثري  له  �صبب  مما  وقتها  املمنوع 
الق�صائد التي غناها الكثريون ومنهم: كاظم ال�صاهر، جورج و�صوف، 
�صعدون جابر، فوؤاد �صامل،احمد نعمة، كرمي من�صور، قحطان العطار، 
ق�صائد  من  بالكثري  ا�صتهر  بري�صم.  ح�صن  خ�رض،  يا�ش  نعمة،  ح�صني 
التي نظمها يف  واأ�صهرها ق�صيدته يف رثاء زوجته والق�صيدة  الرثاء 
رثاء ابنه ال�صغري )حيدر( والذي اأعدم اأو اغتيل �صنقًا وهو مل يتجاوز 
اأو  انتحاًرا  كانت  وهل  احلادثة  �صبب  يعرف  ومل  �صنة  ع�رضة  االثني 

اغتيااًل من قبل زمر البعث كما قيل يف حينها.

انتعاش تجارة الشعوذة.. كتب السحر مبيعاتها تفوق مبيعات الفائز بجائزة نوبل
السماوة - جاسم فيصل الزبيدي

اسعد عبدالله عبدعلي

ب�صب  االإن�صان  به  قد ي�صاب  اجلهل مر�ش ع�صال، 
ورمبا  املغلوطة،  قناعاته  اأو  اخلاطئة،  اختياراته 
خا�صة،  مل�صالح  االأمور  بع�ش  اآخرين  يتجاهل 
اأو عجب  داخلية  اأنانية  فردية تعرب عن  اأومكا�صب 

اأو تكرب.
بذلك  فتكتك  ما  جمتمع  يف  اجلهل  خيم  كلما 
ال�صبهات واالأمرا�ش االجتماعية، وبرزت  املجتمع 
وت�صوه  اجلمال،  بو�صلة  حترف  انتهازية  طبقات 
با�صتغالل  املجاميع  هذه  تقوم  الواقع،  حقيقة 
جهل االأفراد لتمرير خمططتاها وماآربها، بل حتى 

لتمرير اأمرا�صها النف�صية.
فكل  اآخر،  دون  مبجتمع  اجلهل  يخت�ش  ال 
املجتمعات يف بلدان العامل من املمكن اأن ت�صاب 
باجلهل، وما االعتقادات املنحرفة التي تنت�رض يف 

كثري من البلدان، اإال دليل على ما نقول.
اجلهل  ق�صمني:  اإىل  املنطق  اأهل  يق�صمه  اجلهل 
وهو  املركب،  واجلهل  التعبري-  �صح  -اإن  العادي 
االأخطر، وهو اجلهل ب�صيء مع اجلهل باأننا جنهله، 
فيظن  كارثية،  وقناعات  اعتقادات  يولد  مما 
اإنه ال حظ  اأنه عامل، يف حني  امل�صاب بهذا اجلهل 

له من العلم.
يربط  ما  وعادة  موقوته،  قنابل  هم  اجلاهلون 
بالتخلف،  اجلهل  االجتماع  علم  يف  الباحثني 
التعليمي،  وباالنحطاط  الثقايف،  وبالرتدي 
الذي  االأمر  التفكري،  و�صذاجة  املعرفة  وبب�صاطة 
هوؤالء  في�صتميت  االعتقادات،  على  �صلبا  ينعك�ش 
واعتقاداتهم،  اأفكارهم،  عن  الدفاع  يف  اجلاهلون 
يخالف  ملن  والتهمة  التخوين  �صالح  متخذين 
فكرتهم، وعادة ما يكون التحاور مع هوؤالء �صعبا، 
ال�صخ�صية، ال  القناعة  اأ�صا�ش  الأنهم يناق�صون على 

على اأ�صا�ش احلجة واالإقناع.
هناك م�صكلة كبرية اأخرى ترتبط باجلهل النابع من 
َدم بها، اأال وهي  الع�صبية، اأو ما ي�صمى بالعناد ُن�صْ
اأو  االأكادميية  اأو  املثقفة  ال�رضائح  بع�ش  ت�صدي 
ِعْلَية القوم للدفاع عن �رضائحهم، حتى واإن كانت 
ناأتي  فعندما  ما،  مبر�ش  م�صابة  ال�رضيحة  تلك 
لتوجيه نقد ملوقف معني، �صدر من احد افراد هذه 
ال�رضيحة، جتد اإن املنتمني لهذه ال�رضيحة يدافعون 
ي�صعون  وال  النقد،  يتقبلون  وال  ع�صبية،  بكل 
�رضيحتهم،  من  ال�صادرة  ال�صلبية  هذه  لت�صحيح 
ويت�صاوون يف هذه احلالة مع من لي�ش لهم حظ من 
العلم، وين�صون كلمة االإمام ال�صادق ) ع ( يف هذا 
املقام اإذ يقول": لي�ش من الع�صبية اأن حتب قومك 
ولكن من الع�صبية اأن جتعل �رضار قومك خريا من 

خيار غريهم"

مبدعون من المعلم العراقي حزين في عيده
كاظم إسماعيل الكاطع 

عقول مفخخة

بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري 

أقالم حرة

كرد�صتان  اإقليم  يف  امل�صيحيني  املواطنني  من  عدد  ا�صتكى 
االعتداءات،  من  عدد  اإىل  وممتلكاتهم  قراهم  تعر�ش  من 
يف  البت  ترف�ش  االإقليم  يف  املحلية  ال�صلطات  اإن  وقالوا 
دعاوى يقدمونها، وتتجاهل االأحكام التي ي�صدرها الق�صاء 

يف هذا اخل�صو�ش.
نابليون �صموئيل من قرية هيزانيك ال�صفلى يف االإقليم، قال 
لتجاوزات  تعر�صت  للم�صيحيني  عائدة  زراعية  مناطق  اإن 
على  �صكنية  دور  ببناء  الآخرين  ال�صلطات  �صماح  منها  عدة، 
يف  اأحد  ال  اأن  واأو�صح  اأ�صحابها،  موافقة  دون  من  اأرا�ش 
االإقليم يتجراأ على التجاوز بهذه الطريقة من دون علم ودعم 

بع�ش اجلهات املتنفذة، ح�صب قوله.
النائب  امل�صيحي  املكون  عن  النواب  جمل�ش  ع�صو  وقال 
ال  م�صيحية  ومنطقة  قرية   50 من  اأكرث  اإن  كنا  يونادم 
هم  املتجاوزين  واإن  واعتداءات،  جتاوزات  من  تعاين  تزال 
ببع�ش  قوية  وتربطهم عالقات  املنطقة،  املتنفذين يف  من 

االأحزاب ال�صيا�صية.

خمتلفني.  الأنا�ش  كثرية  اأ�صياء  املتناثرة  منرود  اأنقا�ش  تروي 
بالن�صبة لل�صيخ عبداهلل �صالح، م�صوؤول هذا املوقع االأثري حتى 

طرده "داع�ش"، ال متثل �صوى اخلراب واخل�صارة.
ال�صخرية  الكتل  فتلك  �صالح،  ليلى  االآثار  لعاملة  بالن�صبة  اأما 
املرتاكمة متثل لغزاً كبرياً، واإحدى اأبرز االآثار يف العامل التي قد 
"الغارديان"  اإعادة بنائها ببطء، وفقًا ملا ذكرت �صحيفة  يتم 

الربيطانية.
يف  منرود  اأنقا�ش  على  االآثار  وعاملة  ال�صيخ  من  كل  وقف 
منها.  تبقى  ما  العراقية  القوات  فيه  ا�صتعادت  الذي  االأ�صبوع 
املنقو�صة  االأحجار  تلتقط  اجلمعة،  يوم  املوقع  يف  ليلى  كانت 
من بني احلطام. وتعيد جتميع �صور اجلامو�ش املجنح ال�صخم 
املعروف با�صم "المو�صو"، الذي اأ�صقطه داع�ش بني احلطام مثله 
التي ظلت باقية يف هذا املكان  الفنية  التحف  الكثري من  مثل 

لنحو اأكرث من 4000 عام.
خا�صة  اإ�صالحها،  ميكن  �صغرية  قطع  "هناك  ليلى:  تقول 
اجلامو�ش املجنح. كان م�صهداً حزينًا للغاية. لكن ماذا ع�صانا 
اأن نفعل؟ لقد توقعنا روؤية هذا. االأمر اجليد اأننا ما زلنا ن�صتطيع 

جتميعها معًا مرة اأخرى".

مسيحيون يشكون من تجاوزات بحقهم

بقايا النمرود.. كيف تحولت الى 
مصدر رزق ألهل المدينة ؟

المواطن و المسؤول
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