
 مل تع��د تربية اأ�سماك الزين��ة يف البيوت العراقية هذه 
الأي��ام ترف��ا ب��ل اأ�سح��ت الو�سيل��ة الأك��ر جناحا يف 
�س��د الأطف��ال وال�سب��اب واإبقائه��م اأطول ف��رة ممكنة 
بالبي��وت يف ظل ال�سطراب��ات الأمنية الت��ي تعي�سها 
البالد ويزداد معها قلق العائالت امل�ستمر على �سالمة 
اأبنائه��ا يف ح��ال خرج��وا لل�س��وارع.    تتطل��ب تربية 
اأ�سم��اك الزينة التي اأ�سبح��ت هواية ممتعة لدى العديد 
من العراقيني وقتا طويال لالعتناء بها وجتهيز البيئة 
ال�سطناعية التي تعي�ش فيها. فمن خالل هذه الهواية 
اجلديدة يرابط الأطفال وال�سباب ببيوتهم لفرة طويلة 
يف ظ��ل الظروف الأمنية ال�سعبة التي يعي�سها العراق، 
حيث توؤم��ن هذه الهواية لالأم والأب بقاء اأبنائهما يف 
البي��ت. وتعي�ش اأغل��ب العائالت العراقي��ة منذ �سنوات 
عل��ى وقع رع��ب النفج��ارات والذكري��ات املريرة عن 
�سب��اب واأطف��ال �سقط��وا �سحاي��ا ه��ذه احل��وادث يف 
ال�س��وارع وبقي��ت عائالته��م تبح��ث ع��ن جثثه��م وما 
تبق��ى منه��م يف امل�ست�سفي��ات والط��ب الع��ديل. ويف 
“�س��وق الغ��زل” و�س��ط العا�سمة بغداد، ال��ذي ي�ستهر 
ببي��ع اأ�سناف عدي��دة من احليوانات الأليف��ة واأ�سماك 
الزين��ة، يج��د الآب��اء والأمه��ات العراقي��ون مالذه��م 
عل��ى  يتعرف��وا  حت��ى  لأبنائه��م  الفر�س��ة  باإتاح��ة 
احليوان��ات وي�سرونها لربيته��ا يف املنزل. وتعر�ش 

يف �س��وق الغ��زل حيوانات خمتلف��ة ومتنوعة كالقطط 
والكالب والطي��ور والغزلن والق��ردة. وبالرغم من اأن 
ال�س��وق تعر���ش للعدي��د م��ن التفج��رات يف ال�سنوات 
2006 و2007 و2008 راح �سحيته��ا العدي��د م��ن 
الأف��راد وج��رح املئ��ات، ف��اإن العراقي��ني مل ين�رصفوا 
ع��ن زيارت��ه خ�سو�سا اأي��ام اجلمع��ة، اإذ يناف�ش �سوق 
الغ��زل �س��ارع املتنبي ال�سه��ر بكتبه يف ع��دد زواره. 
الأطباء النف�سيون ين�سحون بربية احليوانات الأليفة 
يف البي��وت لأنها تلهي املري���ش عن اأوجاعه ومر�سه 
وتعطي��ه دافعا قويا و�سببا حلب احلي��اة والتم�سك بها  
ويق��ول الطالب اجلامع��ي عمر )20 عام��ا( “ل جمعة 
مت�سي م��ن دون اأن اأزور �سوق الغزل للبحث عن اأنواع 
جدي��دة م��ن اأ�سم��اك الزينة الت��ي مت ا�ستراده��ا نظرا 
لكونه��ا زهيدة الثم��ن وجذاب��ة الأل��وان لأ�سيفها اإىل 
املجموع��ة الت��ي اأقوم بربيه��ا يف قف���ش زجاجي”.  
ويوؤكد عمر اأنه لي�ش الوحيد يف العائلة الذي يحب هذه 
الهواي��ة، فاأخته هند )20 �سنة( كذلك من حمبي تربية 
اأ�سم��اك الزينة. واأ�ساف عمر “اأختي هند تف�سل تربية 
الأن��واع الن��ادرة ك�’�سلف��ر دولر’ )ال��دولر الف�س��ي( 
و’فايف كلور’ )خم�سة األوان( و’اأجنل’ )الطائر(، بينما 
اأن��ا اأف�س��ل تربية الأن��واع ال�سائع��ة مثل ‘غول��د ف�ش’ 
)ال�سمك��ة الذهبية( كونه��ا جميلة جدا وح��ني اأتاأملها 

يف احلو�ش وهي ت�سبح اأ�سعر براحة واطمئنان وهدوء 
الب��ال”. واأو�سح اأن “ثمن تلك الأ�سماك اجلميلة زهيد، 
حيث يبلغ ثمن كل 4 اأ�سماك ‘غولد ف�ش’ 4 اآلف دينار 
)3.5 دولرات(، اأما اأ�سماك ‘�رصتيل’ املزينة بالألوان 
احلمراء والبي�س��اء والبنف�سجي والأ�س��ود فثمنها غال 
ن�سبيا، حيث يراوح بني 15 و20 األف دينار )من 12 
اإىل 18 دولرا(”.  وي�سع��ر عمر بال�سعادة يوميا عندما 
مي�س��ي وقت��ه وهو ينّظ��ف احلو���ش الزجاج��ي حتى 
يعي��ده اإىل مكانه ل�ستقبال اأ�سناف جديدة من اأ�سماك 
الزين��ة. ويقول اإن “احلو�ش ال��ذي ميتلكه كبر ن�سبيا 
ويتطل��ب تنظيفه وقت��ا وجهدا لأن ترك��ه دون تنظيف 
لف��رة طويلة �سيوؤدي اإىل انت�سار غمامة �سبابية تكاد 
تنع��دم معه��ا روؤية الأ�سم��اك ومتابع��ة حركتها وهي 
تبح��ث عن الطع��ام، وال�سب��ب يف ه��ذه الغمامة وجود 
ف�س��الت الأ�سماك وبقايا طعامها ال��ذي ن�سعه يوميا 
له��ا”. ويقول ف�سل مه��دي )40 �سن��ة(، �ساحب حمل 
لبي��ع اأ�سم��اك الزين��ة، اإن “احلج��م امل�ستعم��ل حلو�ش 
اأ�سم��اك الزين��ة يكون بح�سب املكان ال��ذي يو�سع فيه 
م��ن البيت. ويف�سل اأن يك��ون يف مكان بعيد عن �سوء 
ال�سم���ش كي ل تغّر ح��رارة ال�سم�ش درجة حرارة املاء 
في��وؤدي ذل��ك اإىل م��وت الأ�سماك”. ويف�س��ل مهدي اأن 
يكون حجم احلو�ش �سغرا للمبتدئني ل�سهولة تنظيفه 
ولك��ي يكون وزن��ه معقول اأي�سا وي�سه��ل حتريكه عند 
ال���رصورة. ويو�س��ح اأن “�سع��ر احلو�ش يتج��اوز 25 
األ��ف دين��ار )21 دولرا( وكلم��ا كان احلو���ش كب��ر 
احلج��م كلم��ا ارتف��ع �سع��ره حتى ي�س��ل �سع��ر احلجم 
الكب��ر اإىل 100 األ��ف دين��ار واأكر. كم��ا اأن الأ�سماك 
خمتلف��ة الأ�سعار ويراوح �سع��ر بع�سها بني 23 و45 
وق��د ي�سل اإىل 65 األف دين��ار )بني 20 و40 واأحيانا 
60 دولرا للواحدة(”.  ويقول اأحمد جواد )50 �سنة(، 
�ساح��ب حم��ل لبيع طع��ام الأ�سم��اك وبع���ش معدات 
زينة الأحوا�ش، “نبي��ع عبوات طعام الأ�سماك بح�سب 
وزن كل عب��وة اأما مكوناتها فتجمع بني الفيتامينات 
وامل��واد الغذائي��ة املحفوظ��ة الت��ي تك��ون يف العادة 
مكونة من الربوتني احليواين وبي�ش الدجاج واحلبوب 
البقلي��ة وحب��وب ال��ذرة ودهون الأ�سم��اك وخ�رصوات 
مهرو�سة وجمفف��ة كالبقدون�ش واللهانة”. ويو�سح اأن 
10 غرامات تكفي لكل  5 اإىل  “قطعة من الطعام من 
�سمك��ة �سغرة مل��دة يوم وتوجد لدين��ا عبوات بح�سب 
ال��وزن ي��راوح ثمنه��ا م��ن 1000 اإىل 8000 دينار 
)ب��ني 1 و12 دولرا(”. وي�سيف ج��واد “عملية البيع 
مل تع��د كما كانت قبل �سنوات، فق��د انت�رصت يف بغداد 
واملحافظ��ات العراقي��ة حم��الت بي��ع اأ�سم��اك الزينة 
ولوازمه��ا يت��م جلبه��ا من م��زارع اأ�سم��اك تخ�س�ست 
يف تربي��ة الفق�سي��ات امل�ست��وردة من اخل��ارج والعمل 
عل��ى تكثره��ا يف اأحوا���ش مائي��ة كب��رة كم��ا يف 
بغ��داد وحمافظ��ات احللة وكربالء والنج��ف والب�رصة 
ومي�سان”. وبداأ �سوق الغزل يف بغداد يفقد تفرده ببيع 
اأ�سم��اك الزين��ة ولوازمها كما كان قب��ل �سنوات، حيث 
انت���رصت حمالت بي��ع الأ�سماك وم�ستلزم��ات تربيتها 
يف العديد من املحافظ��ات العراقية الأخرى.   *حممد 

دخي��ل )18 عام��ا( جاء م��ع ثالثة م��ن اأ�سحابه وهم 
يف �سن��ه تقريب��ا واأربعتهم يبحثون عن ن��وع اآخر من 
اأ�سم��اك الزينة اأطلق عليه حمم��د �ساحكا ا�سم “ال�سمك 
ال�رصير”.  دخيل يقول “اهتمامي بربية اأ�سماك الزينة 
ب��داأ منذ اأك��ر من �سنة ول��دي خمتلف اأن��واع الأ�سماك 
مث��ل ‘الري��د كاب’ و’كات في���ش’ و’ت��را’ و’�س��وورت 
تي��ل’ و’غول��د في���ش’. لكن الي��وم جئت م��ع اأ�سدقائي 
للبحث ع��ن �سمك زين��ة مقاتل يدعى ‘فاي��ر’ )ال�سمك 
ال�رصي��ر(”. ويو�س��ح دخي��ل اأن ذكر “ال�سم��ك ال�رصير” 
ل ي�سم��ح بوج��ود ذك��ر اآخر م��ن نوعه يعي���ش معه يف 
نف���ش احلو���ش، فيقاتل��ه حت��ى امل��وت. ويتمي��ز ه��ذا 
الن��وع من ال�سمك باألوان جذاب��ة وجميلة جدا، كاللون 
الأزرق والأخ���رص والأحم��ر. ويوج��د ن��وع ن��ادر منه 
بالل��ون الأ�سفر وهو غال، حيث ي�سل �سعر الواحد منه 
اإىل مئ��ة األ��ف دين��ار )85 دولرا(. ومي�سي دخيل يف 
طريقه ليتفر�ش باأحوا�ش الأ�سماك ويناق�ش اأ�سدقاءه. 
ويق��ول �سمر خري، الباحث يف مركز متحف التاريخ 
الطبيعي العراق��ي بجامعة الب�رصة، اإن “تربية اأ�سماك 
الزينة يف البيوت العراقية ل تزال لالأ�سف دون اإحاطة 
ومعرفة حقيقي��ة بها. الكثر من ه��ذه الأ�سماك متوت 
بعد ف��رة ق�سرة لدى مقتنيها ب�سب��ب اجلهل ب�رصوط 
تربيته��ا. فعل��ى �سبي��ل املث��ال اأي زي��ادة يف الطعام 

اليوم��ي لالأ�سم��اك ت��وؤدي اإىل قتله��ا وتل��وث احلو�ش 
ومن��و فطري��ات م���رصة بالأ�سم��اك”. ويو�سح خري 
اأن “اأمرا�س��ا عدي��دة ت�سي��ب هذه الأ�سم��اك يف غياب 
الوقاي��ة منه��ا كالبث��ور والنقط��ة البي�س��اء والفالك، 
حيث تفقد الأ�سماك األوانها وال�ست�سقاء والإم�ساك من 
الأمرا���ش القاتلة تتطلب اأدوية خا�سة للعالج وعناية 
يف الربية من��ذ تفقي�سها اإىل غاية و�سعها يف حو�ش 
الزين��ة يف البي��ت”.    وي�سيف اأنه “م��ن اجليد اأن يتم 
تب��ادل املعلوم��ات ب��ني مربيي اأ�سم��اك الزين��ة، واأنا 
من متابع��ي �سفحة على موق��ع التوا�سل الجتماعي 
في�سبوك بعنوان ‘ه��واة اأ�سماك الزينة الب�رصة العراق’ 
واأق��راأ تب��ادل املعلوم��ات ب��ني اأ�سحاب ه��ذه الهواية 
احل�ساري��ة. ويف م��رات كث��رة اأ�سح��ح له��م بع���ش 
املعلوم��ات املغلوط��ة واأ�س��ف لهم بع���ش العالجات 
لأمرا���ش بعينه��ا”. وينظ��ر خ��ري اإىل الأف��ق البعيد 
ويق��ول “هذه الهواي��ة جتعلنا نرى حيوان��ات جميلة، 
متحرك��ة بان�سيابي��ة، ومنّت��ع اأب�سارن��ا باألوانها كما 
اأَّنه��ا ميكن اأن تك��ون م�سدرا مل��وارد مالية ملن يعنى 
بربيته��ا وتكثره��ا وبيع الفائ�ش منه��ا ملحبي هذه 
الهواي��ة. وبع���ش الأن��واع م��ن الأ�سماك ي��راوح �سعر 
الواح��دة منها بني 150 و300 األف دينار )بني 115 
و280 دولرا(”.   ويق��ول الباح��ث يف عل��م النف���ش 

عبدالك��رمي عط��ا ح��ول فوائ��د تربي��ة اأ�سم��اك الزين��ة 
النف�سي��ة “ل ري��ب اأن تربية اأ�سماك الزين��ة يف العراق 
ويف ال��دول العربي��ة التي تواجه حتدي��ات اأمنية وتقع 
عل��ى خط النار وغر امل�ستق��رة اجتماعيا واقت�ساديا، 
تعت��رب من الهوايات النافع��ة للتنفي�ش عن الكرب الذي 
ي�سع��ر ب��ه املراه��ق وحت��ى ال�س��اب النا�س��ج. مل��ا يف 
ه��ذه الهواية من ان�سغال حقيقي ع��ن العامل اخلارجي 
وانقط��اع �سبه تام عن التفكر مب��ا �سيح�سل يف الغد. 
األ��وان الأ�سم��اك وحركته��ا الدوؤوب��ة وه��ي تبحث عن 
طعامها وحت��ى اأ�سكالها، تعطي الفت��ى املراهق روؤية 
عميقة للفرح وتبعث فيه ال�سعور بال�سعادة يف احلياة. 
وه��ذا يف عل��م النف���ش يعني الكث��ر يف هك��ذا مرحلة 
عمري��ة”. وي�سي��ف عط��ا “ن�سح��ت عددا م��ن مر�سى 
الكتئ��اب النف�سي الذين اأتابع عالجه��م باأن ميار�سوا 
هواي��ة تربي��ة اأ�سم��اك الزين��ة مل��ا فيه��ا م��ن جمالية 
تبه��ج الإن�سان وجتعله اأكر تفاوؤل. م��ع العلم اأن اأكر 
العراقي��ني لالأ�سف يعانون من مر���ش الكاآبة. واأعرف 
اأطب��اء نف�ساني��ني عراقي��ني م�ساب��ني اأي�س��ا بالكاآبة 
ال�سدي��دة. واأي هواي��ة اأو و�سيلة لإ�سغ��ال املري�ش مبا 
هو نافع كربية الطيور اأو اأ�سماك الزينة اأو غرها من 
حيوان��ات من �ساأنها اأن متنح املري�ش فر�سة يف حب 

احلياة والتم�سك بها”.

يف  ال�س��وارع  عم��ت  الفو�س��ى  اإن  البغدادي��ون  ويق��ول   
ال�سنوات الأخرة، و�سار ال�سائقون ل يحرمون الإ�سارات 
املروري��ة الت��ي اأ�سبحت نادرا م��ا تعمل، اإ�ساف��ة اإىل اأن 
النا���ش �س��اروا ي�سوق��ون يف الجتاه��ات اخلاطئة، وهو 
م��ا يعط��ل حركة امل��رور ،واي�سا  يق�س��ي النا�ش �ساعات 
طويل��ة للو�س��ول اإىل مق��رات عملهم. اأمام ه��ذه الفو�سى 
اختار الآلف من البغداديني ا�ستعمال الدراجات النارية، 
خا�س��ة واأنه��ا اأرخ���ش م��ن ال�سي��ارات واأق��ل تكلف��ة يف 
ا�سته��الك الوق��ود، لكنه��ا زادت م��ن الزدح��ام املروري 
يف �س��وارع العا�سم��ة. وي���رّص البغدادي��ون عل��ى رك��وب 
الدراج��ات الناري��ة اأي�س��ا، لأنه��ا ت�ساعده��م يف اجتياز 
نق��اط التفتي���ش وجتعله��م ل يواجه��ون ال�سك��وك الت��ي 
يواجهه��ا اأ�سحاب ال�سي��ارات، فرجال الأم��ن ي�ستطيعون 
م�ساه��دة �سائ��ق الدراجة النارية دون عن��اء، وتتم عملية 
تفتي�س��ه ب�سهول��ة على عك���ش ال�سيارات الت��ي تاأخذ وقتا 
طويال قب��ل اأن تعرب احلواجز. *يق��ول ح�سن جواد، البالغ 
من العمر 35 �سنة، “اأح��ب دراجتي النارية، فهي �رصيعة 
اخل��روج من الزدحامات املروري��ة، واأ�ستطيع اأن اأ�ستدير 
به��ا ح��ول ال�سي��ارات اأو اأع��رب به��ا عل��ى طري��ق امل�س��اة 
ب�سهولة”.وي��رى ج��واد، ال��ذي ا�س��رى دراجت��ه ب���750 
دولرا، “اأنه��ا ت�ستح��ق كل دولر دفعته فيه��ا، لي�ش فقط 
لأنه��ا ت�سمح يل باملرور ع��رب الزدحامات ب�رصعة وخفة 
ودون تاأخ��ر، بل لأنه��ا جتعلني اأي�س��ا ل اأواجه ال�سكوك 
الت��ي يواجهه��ا اأ�سحاب ال�سي��ارات من قب��ل احلرا�ش يف 
نق��اط التفتي�ش”.ويوؤك��د ج��واد اأن��ه يح��ب دراجت��ه لأنه 
ي�سع��ر باملتعة والهواء ي�رصب وجهه ويحرك �سعره، فيما 
ي�سع��ر �سائقو ال�سيارات بال�سي��ق ويختنقون بالتلوث يف 
�ساعات الذروة.  ومن اأ���رصار البغداديني من وراء الإقبال 
عل��ى اقتناء الدراجات الناري��ة هي اأن ثمنها يعترب زهيدا 
اأم��ام ثم��ن ال�سيارات التي ي��راوح �سعرها ب��ني 20 األف 
دولر و30 األف دولر اإذا كانت جديدة، فملكية الدراجات 
تبع��ث النطباع ب�سع��ف حال مالكيه��ا يف مدينة اأ�سبح 
امت��الك املال فيها م�سدرا للخطر اأمام ازدياد اجلماعات 
بالفدي��ة.  واملطالب��ة  الختط��اف  وعملي��ات  امل�سلح��ة 
*ويق��ول ح�سني �سعد، �ساحب دراج��ة نارية، “اإن النا�ش 
ل يري��دون اأن يع��رف الآخ��رون اأن له��م مال كث��را، لأن 
هن��اك جماع��ات م�سلحة يف كل مكان ميك��ن اأن تختطف 
اأ�سح��اب ال�سيارات اأو ت�رصق �سياراته��م خا�سة اإذا كانت 
جديدة”. وتنت�رص مراكز بيع الدراجات النارية يف منطقة 
ال�سدري��ة و�سارع فل�سطني ومنطق��ة “الرمبة” يف بغداد، 
يق��ول م�سطفى ال��ذي افتتح حمال للدراج��ات �رصعان ما 
ازدهرت جتارته، اإن �سبب انت�سار الدراجات النارية يعود 
اإىل �سهول��ة ركوبها وحركته��ا باملقارنة م��ع ال�سيارات، 
م�سيف��ا اأن ه��ذا النت�سار �ساه��م يف ظهور �سبك��ة اأخرى 

موازي��ة تتمث��ل يف حم��الت اإ�س��الح الدراج��ات وبائعي 
اأدواته��ا الحتياطية والإك�س�س��وارات الإ�سافية. *ويقول 
م�سطف��ى اإن �سورة الزده��ار بداأت تراج��ع، لأن رجال 
ال�رصط��ة بدوؤوا يطبقون القوانني التي تفر�ش على مالكي 
الدراجات احل�سول على اأرقام ورخ�ش ت�سجيل تعد مكلفة 
بالقيا���ش اإىل اأ�سعار الدراجات ذاتها. وبداأ رجال ال�رصطة 
يف منع الدراجات ال�سغرة والبطيئة يف ال�سوارع، قائلني 
اإنها غر اآمن��ة، فيما تت�ساعد ح��وادث الدراجات النارية 
با�ستمرار.م��ن جانب اآخر، يقول اأمني��ون اإن النتحاريني 
عملي��ات  يف  الدراج��ات  ا�ستخ��دام  اإىل  يلج��وؤون  ب��داأوا 
التفج��ر، الأم��ر ال��ذي بداأ يدف��ع رجال ال�رصط��ة واجلي�ش 
اإىل توقي��ف وتفتي�ش بع�ش الدراجات و�سائقيها. *وي�سر 
اأحم��د اجلب��وري، وه��و �ساب��ط  م��رور يف بغ��داد، اإىل اأن 
اجلماعات الإرهابية، ا�ستغل��ت فو�سى امتالك الدراجات 
النارية والكثافة العددي��ة لها يف ال�سارع العراقي للقيام 
بعملي��ات انتحاري��ة، مم��ا ا�سطر مف��ارز الأم��ن و�رصطة 
امل��رور اإىل احليط��ة م��ن راكب��ي الدراج��ات بعدما كرت 

التفجرات. 
خماطر وحوادث

تب��دو الدراج��ات النارية ح��ال �سحريا للتنق��ل يف �سوارع 
بغ��داد املزدحمة خا�سة يف اأوقات ال��ذروة، لكنها ت�سكل 

يف املقاب��ل خط��را يوميا يحدق بالبغدادي��ني ب�سبب عدم 
معرف��ة �سائقيه��ا بالطريق��ة الأف�س��ل لتجن��ب احلوادث، 
اإذ ي�سب��ح همه��م كيفي��ة جت��اوز اجلميع لأج��ل الو�سول 
اإىل امل��كان ال��ذي يريدون��ه، وم��ا يرت��ب عل��ى ذل��ك من 
ع��دم اللت��زام بقوان��ني ال�سر واح��رام اإ�س��ارات املرور، 
ف�س��ال عن القي��ادة املتهورة لل�سب��اب املولعني بال�رصعة 
وال�ستعرا���ش. ول تنح���رص خماط��ر الدراج��ات النارية 
يف احل��وادث املروري��ة ولك��ن انت�رصت ظاه��رة التحر�ش 
بالفتي��ات واإزعاجه��ن ث��م الف��رار، اإ�ساف��ة اإىل انت�س��ار 
ظاهرة ال�رصقة باخلطف للمحافظ الن�سائية.وبات انت�سار 
الدراجات النارية ي�سكل ظاهرة اجتماعية ومرورية �سيئة 
بعدم��ا ح�س��دت حوادثه��ا اأرواح الكثري��ن وت�سبب��ت يف 
اإعاقات متفاوتة للبع�ش الآخر. وتقدر اجلهات املخت�سة 
اأن ع��دد احل��وادث امل�سجلة يقدر ب��الآلف �سنويا، يتوفى 
عل��ى اإثره��ا املئات م��ن الأ�سخا���ش، وذل��ك راجع ح�سب 
راأيه��م اإىل اأن �سائق��ي الدراج��ات يف بغ��داد ل يلتزم��ون 
مبعاي��ر الأم��ان وال�سالم��ة، يف ح��ني يقول ه��واة قيادة 
الدراج��ات اإن الأ�سباب احلقيقية له��ذه احلوادث تعود اإىل 
افتق��اد العا�سمة العراقية اإىل اأماكن و�ساحات خم�س�سة 
لقي��ادة الدراجات. »املاطور كت��ال �ساحبه« مثل عراقي 
ي�سر اإىل اأن كل دراجة �سوف تقتل راكبها عاجال اأم اآجال 

ما مل يلتزم احلذر. ويوؤكد م�سوؤولون يف م�ست�سفيات بغداد 
اأن معظ��م احلوادث الت��ي تت�سبب فيه��ا الدراجات النارية 
لراكبيه��ا، ل ت�سجل يف امل�ست�سفى ب�سبب التكتم عليها من 
قبل اأ�سحابها، خ�سو�سا تلك احلوادث التي تكون الن�ساء 
والأطف��ال �سحايا لها، م�سيف��ني اأن الن�ساء امل�سابات ل 
يذكرن غالبا حقيق��ة الإ�سابة مدعيات اأن �سبب الإ�سابة 
ال�سق��وط من ال�سل��م اأو غره م��ن احل��وادث العر�سية، يف 
الوق��ت ال��ذي ل تدخل في��ه ح��الت اأخ��رى امل�ست�سفيات 
وتف�س��ل العالج خارجه��ا. *تقول اأم ها�س��م اإنها رف�ست 
م��رارا م�ساع��دة ابنه��ا على ���رصاء �سيارة خوف��ا عليه من 
خماط��ر الطريق، لكن ها�سم ق��رر اأن ي�سري باملال الذي 
ادخره دراجة ناري��ة �سينية ال�سنع، وح�سل ما مل تتمنه 
اأم ها�س��م بعدم��ا طلب ابنه��ا الأ�سغر يا�رص م��ن اأخيه اأن 
ي�سم��ح ل��ه با�ستعم��ال الدراجة اجلدي��دة الت��ي انقلبت به 
واأحلق��ت به اأ�رصارا وجروح��ا ومن ح�سن احلظ كانت غر 
خط��رة. ويف فرة الت�سعينيات من القرن املا�سي فر�ش 
نظ��ام امل��رور العراق��ي ال�سابق عل��ى �سائق��ي الدراجات 
رخ���ش �سياقة، وترقيم املركبات، لكن تطبيق القانون مل 
يح��دث ب�سورة جدي��ة على اأر�ش الواقع بع��د 2003، ما 
رفع م��ن م�ستوى الفو�س��ى يف القي��ادة وارتفاع حوادث 
املرور التي يدفع ثمنها يف الغالب املارة اأو امل�ساحبون 

ل�سائق��ي الدراج��ات وع��ادة م��ا يكون��ون م��ن الن�س��اء اأو 
الأطف��ال. *اإياد، �ساحب الع�رصي��ن عاما، تعر�ش حلادث 
بدراج��ة اأقعده �سن��ة كاملة يف الفرا���ش وت�سبب له بعاهة 
دائم��ة يف �ساقه اليمن��ى، لكن �سغف��ه بالدراجات النارية 
ح��ال دون ابتع��اده عنها، فظ��ل متعلقا به��ا ومبحركها، 
فاأ�سب��ح متخ�س�س��ا يف اإ�س��الح كل الدراج��ات النارية. 
يق��ول اإي��اد “ا�سرى وال��دي دراج��ة نارية ياباني��ة واأنا 
يف �س��ن اخلام�س��ة ع���رصة، وكان وال��دي حري�س��ا عل��ى 
األ اأ�ستخدمه��ا خوف��ا عل��ي، لكنن��ي كن��ت اأحت��ني فر�سة 
ن�سيانه املفتاح يف املح��رك، وح�سل ذلك مرة، فانتهزت 
الفر�س��ة و�رصقتها ثم �سغلتها بعي��دا عن املنزل وانطلقت 
ب��ي باأق�س��ى �رصع��ة، وح��ني اأردت التحك��م فيه��ا تعطل 
مكب���ش الوق��ود، ويف ال�سارع كدت اأ�سط��دم باأحد املارة، 
لكنن��ي انعطفت نحو الر�سي��ف، ومل اأتوقف حتى ارتطمت 
ودراجت��ي بواجهة اأحد املحالت، الأم��ر الذي اأدى بي اإىل 
ه��ذا احل��ال.. بعد ذلك ابتع��دت كليا عن قي��ادة الدراجات 
الناري��ة وخالل فرة النقاه��ة التي ق�سيتها بعد احلادث، 
تعلم��ت وب�س��كل �رصيع اإ�س��الح الدراج��ات النارية، حيث 
كان والدي ي��وكل يل مهمة �سيان��ة دراجته وت�سليحها، 
ثم دراجات اجل��ران دون مقابل، اإىل اأن افتتحت ور�ستي 

اخلا�سة”.
من يطبق القانون

اأعلن��ت مديرية امل��رور العامة يف بغداد، ع��ن منع قيادة 
الدراجات النارية التي لميتلك اأ�سحابها اإجازات �سياقة، 
مبين��ة اأن القرار يطب��ق على الدراج��ات النارية باأنواعها 
يف بغ��داد واملحافظ��ات، متوع��دة بحج��ز الدراجات غر 
املرقم��ة. وحتت��اج رخ�سة قي��ادة الدراج��ات النارية اإىل 
ا�ستم��ارة، وفح���ش طب��ي، واختب��ار قي��ادة، لأن قوانني 

الدراجات ل تختلف عن قوانني ال�سيارات.
 لكن هل تطبق هذه القوانني ب�رصامة؟ يرى مواطنون من 
�س��كان العا�سم��ة بغداد اأن تطبي��ق القوانني يف ما يتعلق 
بالدراج��ات الناري��ة يواج��ه م�س��كالت كثرة، ف��اإذا كان 
رجال ال�رصطة ي�ستطيع��ون ممار�سة مهامهم و�سط بغداد، 
ف��اإن ذل��ك يتعذر عليه��م يف الأحي��اء ال�سعبي��ة لأن اأغلب 

�سكان هذه املناطق ل يخ�سعون لقانون الدولة.
وتق��وم �رصط��ة بغ��داد بحم��الت حج��ز الدراج��ات غ��ر 
امل�سجل��ة، وتفر�ش مديرية امل��رور غرامات مالية ويرفع 
عنها احلج��ز بعد فرة لتكون هن��اك حملة اأخرى وحتجز 
الدراجات مرة اأخ��رى ويغرم مالكوها ثانية ويرفع عنها 

احلجز وت�ستمر على هذا النحو دون جدوى.
ويطال��ب املواطن��ون ب���رصورة و�س��ع قوان��ني �سارم��ة 
خا�س��ة بح��ق ال�سب��اب الذي��ن ي�سيئ��ون قي��ادة الدراج��ة 
وحما�سبته��م على ال�رصعة الزائدة ع��ن احلد امل�سموح به، 
لأن “املاط��ور كت��ال �ساحبه” كما يق��ول املثل العراقي 
يف اإ�س��ارة اإىل اأن كل دراج��ة �س��وف تقت��ل راكبها عاجال 

اأم اآجال.

تربية أسماك الزينة.. خيار جيد للهروب من ضغط الحياة
علم النفس ينصح بها ..

رغم أنها تناسب زحامات العاصمة.. الدراجات النارية تسّرع الخطى نحو الموت 
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منذ اأول اخرتاع للدراجة 
النارية كنقل اآيل �صخ�صي 

يف عام 1893، مازالت هذه 
الآلة خالدة تواكب الع�صر 

لي�س على م�صتوى ال�صرعة 
والتقنية فقط، بل على 

م�صتوى اخلطورة اأي�صا، 
حتى اعتربت �صعار الع�صر 

يف حوادثها املرورية القاتلة، 
ويف العراق تزداد احلوادث 

كل يوم جراء ال�صياقة 
املتهورة وعدم اللتزام 

بقوانني واإ�صارات املرور 
وخا�صة من قبل ال�صباب 

واملراهقني. جلاأ العديد 
من �صكان بغداد اإىل ركوب 

الدراجات باعتبارها و�صيلة 
نقل عملية تعفيهم من عناء 

و�صائل النقل العمومي اأمام 
الزدحام املروري، لكن هذه 

الو�صيلة ت�صكل خطرا على 
املارة وال�صيارات مع تهور 

ال�صباب الذين يقودون هذه 
الدراجات ب�صرعة جنونية 

دون مراعاة لقوانني ال�صري 
واحرتام الإ�صارات املرورية.
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