
ان  اأال  وال�شب��اب  ال�شب��ا  ريع��ان  يف  اأي���ر   
اهتماماته الريا�شية هي التي مكنته من اخذ 
زمام املبادرة ليبت��اع التجهيزات الريا�شية 
عل��ى الف��رق ال�شعبي��ة يف حم��ل �شكن��اه، وله 
اهتمام��ات اأخ��رى ق��د ترتك��ز عل��ى متابع��ة 
القنوات الف�شائية وما ي�شتجد فيها من برامج 
وم�شل�شالت عربي��ة واأجنبية وتركية وهذا هو 
حمل ال�شاه��د وبيت الق�شيد فيم��ا لو اعتربنا 
ح�ش��ور امل�شل�ش��الت الرتكية اأم��ر واقع واأنها 
تهدف لر�ش��م البهجة على وج��وه امل�شاهدين 

ومعاجلة الق�شايا االجتماعية املهمة.
مل  ذل��ك  ان  ال�ش��اأن  ه��ذا  يف  اأي���ر  ويق��ول 
يتحق��ق بي�ر و�شال�شة م��ا مل نقدم الكثري من 
الت�شحيات املجاني��ة على ال�شعيد االأخالقي 
واالجتماع��ي واالأمني. حت��ى يكتمل حينذاك 
م�ش��وار متابعتن��ا للم�شل�ش��الت املدبلجة ذات 
���ركات  وان  خ�شو�ش��ا  الرتكي��ة  الهوي��ة 
االنتاج الفني تل��ك لها ا�شرتاتيجيات متقدمة 

اىل جان��ب مفهومها الفني والدرامي وهذا ما 
مل�شن��اه تلقائيا من خ��الل متابعتنا اليومية 
لبع���ض تفا�شيل تل��ك امل�شل�ش��الت خ�شو�شا 
واأنه��ا جتري م�ش��ح ميداين للمناظ��ر اخلالبة 
واالأج��واء ال�شاح��رة الت��ي تتمتع به��ا اجلارة 
تركي��ا وهي تهدف من خ��الل ذلك اىل �رقة 
روح ونظ��ر امل�شاه��د وتدع��وه لل�شاف��ر األيها 

واإنعا�ض اقت�شادها.
وي�شي��ف اأي�ر ، الغري��ب يف االأمر ان كل تلك 
الر�شائ��ل واحلمالت الدعائي��ة مدفوعة الثمن 
بطريق��ة عك�شي��ة بفع��ل اال�شته��الك الطائ�ض 
ل��كل ما هو م�شت��ورد واجنبي غ��ري ان ذلك ال 
يلغ��ي االأ���رار االأخ��رى التي ت�شتم��ل عليها 
تل��ك امل�شل�ش��الت وه��ي اخط��ر واأعظ��م م��ن 
اخلطر االقت�ش��ادي ال�شيما عندما تت�شلل تلك 
امل�شاه��د الالخالقية وت�شب��ح جزء ال يتجزءا 

من واقعنا االجتماعي.
ليل��ى امللقب��ة نينا ت�ش��ف واق��ع امل�شل�شالت 

الرتكي��ة املدبلج��ة الت��ي تعر�شه��ا القن��وات 
الف�شائية العربية املختلفة باأنها ذات اأ�شلوب 
رخي���ض وتعتمد على اإثارة النزوات العاطفية 
واجلن�شية بل رمبا هي ت�شتثري ال�شذوذ اجلن�شي 
املنح��رف يف نفو�ض ال�شباب، وتوؤكد نينا هذا 
املعن��ى من خ��الل متابعتها لبع���ض م�شاهد 
امل�شل�ش��ل الرتك��ي ال��ذي يحم��ل ا�شم)الع�ش��ق 
املمن��وع( وان تفا�شي��ل ذلك العم��ل الدرامي 
تت�ش��كل من خ��الل عالقة تقيمه��ا زوجة العم 

مع ابن اخ زوجها.
وت�شي��ف ، ت�ش��ور اي انحط��اط اك��رب من هذا 
تل��ك  تاأتي��ك  عندم��ا  خ�شو�ش��ا  االنحط��اط 
الثقاف��ة من بلد و�شع��ب م�شلم مثل تركيا فان 
اجلرمي��ة ت��كاد ان تكون مركب��ه الأنها ت�شتغل 
في��ك عامل القرب الدين��ي واجلغرايف وما اىل 
ذلك لتمرر ماأربها اخلبيثة يف اإف�شاد االأجيال 
القادم��ة وحثهم عل��ى انتهاج ذل��ك االأ�شلوب 
امل�ش��خ. وت�شرت�شل بالق��ول اأال اأنني كنت على 
الدوام من املعرت�شني على متابعة مثل هكذا 
م�شل�ش��الت رغ��م ك��رب �شن��ي وه��ي داء وخيم 

ومعدي ال حتمد عواقبه يف امل�شتقبل.
رغ��م كل تل��ك االعرتا�ش��ات اإال ان م��ا يت��م 
عر�ش��ه اأالن م��ن م�شل�ش��الت تركي��ة مدبلجة 
ي��كاد ان يكت�ش��ح ال�شاحة الف�شائي��ة العربية 
مقاب��ل انح�ش��ار ملح��وظ يف ع��دد املتابعني 
للم�شل�ش��الت العربية والأ�شباب يف�رها بع�ض 
املخت�ش��ني باأنه��ا ردة فع��ل طبيعي��ة تدخل 
فيه��ا حال��ة االنبه��ار بالثقاف��ة الغربية وما 
تت�شمنه امل�شاهد من تدرج طبيعي باالإحداث 
ب�ري��ة  موؤث��رات  هن��اك  وذاك  ه��ذا  وف��وق 
و�شوتي��ه لها الق��درة على ا�شتمال��ة امل�شاهد 
العرب��ي املاأ�شور باجل�ش��د االأنثوي وما تفرزه 

من اأثارات جن�شية وغريزية.
جليل الكردي من جهته ي�شف ن�شبة م�شاهدي 
امل�شل�شالت الرتكية املدبلجة يف تزايد م�شتمر 
واأنه��ا ال تخت���ض باأعم��ار حم��ددة او جن���ض 
مع��ني ب��ل كل االأعمار تقريب��ا وكال اجلن�شني 
على حد �شواء، وهذا لي�ض اجتهادا �شخ�شيا بل 
هو نت��اج متابعتي اليومي��ة لعدد احلا�رين 
للمقه��ى التاب��ع يل ويف اأوق��ات حم��دده يتم 
فيه��ا عر�ض اإحدى امل�شل�ش��الت الرتكية وهذا 
اح�شب��ه انت�شار حقيقي للدراما الرتكية الأنها 
ا�شتطاع��ت ان ت�شتحوذ عل��ى اهتمام امل�شاهد 
العرب��ي من خالل م��ا تطرحه من اأف��كار اقل 
م��ا يقال عنها باأنها قريب��ه من الواقع بن�شب 
متفاوت��ة، اإال اأنه��ا يف املح�شل��ة حت��رك فينا 
روح االإثارة وال�شد من خالل ت�شل�شل االإحداث 

والطبيعة اخلالبة لذلك البلد.
 وي�شي��ف الكردي ، ان م�شل�ش��ل وادي الذئاب 
ال��ذي �ش��كل ح�ش��ورا طيب��ا للفن��ان الرتك��ي 
�شاح��ب �شخ�شي��ة م��راد عل��م دار وم��ن معه 
حي��ث كان هناك تفاعل كب��ري مع ما يعر�شه 

وهو يعالج ق�شي��ة �شيا�شية باأ�شلوب بولي�شي 
�شي��ق، رغم علمن��ا االأكيد بان االأح��داث كلها 
مفربك��ة وال مت�ض الواقع من قريب او بعيد اال 
يف بع���ض التفا�شيل ال�شغرية، اال ان منتجي 
ذل��ك العم��ل واالأعمال االأخرى كان��وا حذرين 
جدا يف التعاطي مع النف�شية العربية وحتريك 

من ميكن حتريكه.
اأراء اأخرى

 راجح الكعبي حا�شل على �شهادة املاج�شتري 
يف العل��وم االإن�شاني��ة وه��و غ��ري متيق��ن من 
�شالم��ة تفكري اأولئ��ك الذين ميدح��ون الدراما 
خمب��ئ  باعتق��اده  متث��ل  كونه��ا  الرتكي��ة 
لالأمرا���ض امل�رطنه اأخالقي��ا ونف�شيا، ولوال 
وج��ود تل��ك امل�شل�ش��الت مل��ا �شهدن��ا اأحداث 
تل��ك الكارثة االإن�شانية ففي اأحدى حمافظات 
و�ش��ط الع��راق اأقدم طف��ل على �شن��ق ابن عمه 
ليت�ش��ور حين��ذاك بع���ض حيثي��ات م�شل�ش��ل 
وادي الذئ��اب الرتك��ي. وي�شي��ف الكعبي ، ان 

م��ا يزيد الطني بل��ه ان يتحول ذل��ك امل�شل�شل 
البولي�ش��ي م��ن الواقع االفرتا�ش��ي اىل الواقع 
العمل��ي خ�شو�ش��ا وان املجامي��ع االإرهابية 
يف الع��راق تتفاع��ل ب�شكل ايجاب��ي مع هكذا 
ثقاف��ة تبي��ح له��ا ا�شت��الب اأرواح النا�ض بدم 
بارد، واىل جان��ب كل تلك املا�شي فان هناك 
ثقاف��ة يتع��ني علين��ا ان ال من��ر عليه��ا مرور 
الكرام اأال وهي التحلل االأخالقي وان م�شمون 
وفك��رة التحلل هي نت��اج ممار�شات م�شبوهة 
من��ر به��ا وق��د تتحقق اأثن��اء او م��ن خالل ما 
تر�شمه تلك امل�شل�شالت من اأحداث قائمة على 
�شح��ن الطاق��ات اجل�شدية واجلن�شي��ة عند كال 

اجلن�شيني.
 اال�شتاذ خال��د العرداوي مدير وحدة البحوث 
يف جامع��ة بابل ه��و االأخ��ر ال ي�شتبعد حالة 
التماث��ل االجتماعي بني م��ن تفر�شه الدراما 
التلفزيوني��ة م��ن اأح��داث ليك��ون ن�شخه طبق 
االأ�شل عل��ى الواقع.  وم��ن اجلديد باالهتمام 

يف مث��ل تل��ك احلال��ة ان نع��رج عل��ى بع���ض 
تفا�شيل تلك الق�ش�ض وما يجري على الواقع 
اأالن وان م��ن بني تلك ال�شور ان ينقل لك بان 
فالن او فالن ارتبط بعالقة مع حمارمه وهذا 
�شلوك م�شني يف االأعراف العربية واالإ�شالمية 
اال ان واق��ع االأح��داث احلياتي��ة ير�ش��د مث��ل 

هكذا ت�رفات.
 وي�شي��ف الع��رداوي ، وم��ن خ��الل ذلك جند 
اأنف�شنا م�شطرين اىل بعرثة االأوراق من جديد 
لعلنا جند �شالتنا املن�شودة كي ال تتكرر تلك 
التجرب��ة ملا لها من اأثار اإن�شانية واجتماعية 
خط��رية تهدد كيان االأ���رة واملجتمع يف ان 
واح��د. وعند ذاك البد ان نع��رتف بان قنوات 
احل��وار ال زالت قائمة ومفتوحة بني الطرفني 
املوؤي��د منه��م والراف���ض لوج��ود امل�شل�شالت 
عناوي��ن  حتم��ل  واأنه��ا  خ�شو�ش��ا  الرتكي��ة 
والت�ش��اد  امل�شاه��دة  متع��ة  ب��ني  م�شرتك��ة 

الثقايف.

اأن احلل��م ال��ذي تن��ام وت�شح��و علي��ه ه��ذه املراأة 
العراقي��ة هو ك�ش��ب رزقه��ا وقوتها اليوم��ي و�شد 
رم��ق اأطفاله��ا الذي��ن بانتظارها واحلم��د اهلل فقد 
ا�شتج��اب اهلل �شبحان��ه وتع��اىل لدعائه��ا وحق��ق 
له��ا حلمه��ا يف تام��ني م�شت��وى اأف�ش��ل للمعي�شة 
اه  من خالل العم��ل ال�ريف وبارك يف رزقها ومنمَ
له��ا فحمدته و�شكرته بكرة وع�شيا .. لذا وجدت اأن 
جتربته��ا ت�شتفز اأف��كاري لتت�شدره��ا يف الكتابة 
للع��ربة والفائ��دة واالتعا���ض وللفخ��ر بامل��راءة 

العراقية املثابرة .
 اأ�شتوقفتها يف الطري��ق فاأ�شتقبلتني بابت�شامة اأم 
حنون��ة وقال��ت )تف�ش��ل وليدي( وكل ظنه��ا اإنني 
�شاأبتاع منها �شيئا وعندما عرفتها بنف�شي ونيتي 
باإج��راء هذا احلوار معه��ا ا�شتوج�شت خيفة بع�ض 
ال�ش��يء لكنها وافقت بعد ان  قلت لها اإننا نريد من 
كل امراأة تطلب الرزق ال�ريف اإن تقتدي بتجربتك 
م��ن خالل ن�رن��ا لهذا املو�ش��وع وهن��ا ابتداأتها 

بال�شوؤال واال�شتف�شار ..
 _اجلورن��ال : ) اأم زمان( ا�شم معروف لدى الكثري 
من العوائل التي تبتاع الفواكه واخل�ر منك فمن 

هي )اأم زمان ( بتعريفها لنف�شها ؟
 *البقال��ة )اأم زمان( : ا�شمي كرمية كرمي حمودي 
والنا���ض يعرفونن��ي )ب��اأم زم��ان( وان��اأ اأم ل�شت��ة 
اأطف��ال ثالثة منه��م اأوالد وثالثة بن��ات وكبريهم 
ول��دي زم��ان وه��و الزال طالب��ا احر���ض على ان 

يكمل درا�شته.
 _من��ذ مت��ى واأن��ت متار�ش��ني هذه املهن��ة وكيف 

تقومني بذلك؟
 *اإن��ا اأمار���ض مهن��ة البقال��ة املتجولة من��ذ اأكرث 
من ثالث �شنوات حي��ث انه�ض يف ال�شباح الباكر 
قبل ���روق ال�شم���ض واأتوجه اإىل العل��وة ال�شعبية 
واتب�ش��ع الفواك��ه واخل�ر ثم اع��ود اىل املناطق 
الت��ي يقطنه��ا )معاميل��ي( الذين ال ي�ش��رتون من 

غريي ويعاتبونني اإذا تاأخرت عليهم يوما.
 _وه��ل تواجه��ني امل�شاعب يف عمل��ك خ�شو�شا 
وان��ت تقودين ه��ذه العرب��ة واحل�ش��ان مل�شافات 

بعيدة ؟
 *اليوج��د عمل يخلو من املتاعب لكن هذا اليعني 
اإنني ا�شتكي من عملي والدنيا مازالت بخري فاأهل 
احلالل ي�شاعدونني يف تخطي ال�شعاب واحلمدهلل. 
_)اأم زم��ان( لي�ش��ت جاهلة فهي ق��د تخرجت من 
املتو�شطة ودر�شت يف معهد املعلمات اإىل املرحلة 
الثاني��ة اإال اإن ظروفها اخلا�ش��ة دفعتها للخو�ض 
يف هذا املعرتك ال��ذي تفتخر به .. فبينما ان�شاقت 

بع���ض الن�شاء اللواتي م��ررن بظروف م�شابهة اإىل 
اال�شتج��داء وطرق الرذيلة راحت )اأم زمان( تك�شب 
لقمتها وقوت يومها ورزق اأطفالها بعرق جبينها 

وبعمل �ريف يحفظ لها كرامتها.
 _:  ماه��ي طبيع��ة عالقت��ك باأه��ايل البيوت التي 

تبتاع منك؟
الذي��ن  البي��وت  باأه��ايل  اإن طبيع��ة عالقت��ي   *  
ي�ش��رتون من��ي وحتدي��دا رب��ات البي��وت عالقتي 
طيب��ة وجي��دة جدا فهن يثق��ن بي كثريا وان��اأ اأثق 
به��ن كث��ريا واأحيان��ا اأبيع له��ن بالدي��ن واأحيانا 
اأبي��ع بالدين لن�ش��اء الاعرفهن لكنن��ي اعرف فقط 
بيوته��م وبع�شه��ن يتحا�ش��ن مع��ي اأ�شبوعي��ا اأو 
�شهريا ومنهن من تطلب مني فواكه اأو خ�راوات 
ب�شكل خ�شو�ش��ي مما يوفر عليه��ا النزول لل�شوق 
كم��ا ان التقارب الفكري بينن��ا يف جمال التب�شع 
للمطبخ كبري ج��دا كوننا ن�شاء ونفهم بع�شنا اكرث  
. _وه��ل جتدي��ن العم��ل �شعبًا عل��ى الن�ش��اء اأوقد 

يكون مقت�را على الرجال نوعا ما؟ 
*عل��ى العك���ض متاما فامل��راءة ال تق��ل اأهمية عن 
الرج��ل وت�شتطي��ع امل��راأة باإرادته��ا وت�شميمه��ا 
ممار�شة العمل للك�شب والعي�ض بكرامة دون العازة 
واحلاج��ة للغ��ري وقد ربي��ت اأوالدي عل��ى الكرامة 
وع��زت النف���ض واح��رتام العم��ل وال��رزق احل��الل 

والك�شب بعرق اجلبني.
 _ماالذي دفعك للخو�ض يف هذا املعرتك؟

 *اإن��ا ومنذ �شغري تع��ودت على العمل حيث اإنني 
من��ذ نعومة اأظاف��ري واناأ اعمل و�شب��ق اأن در�شت 
بع��د املتو�شط��ة يف معه��د املعلم��ات اإىل املرحلة 
الثاني��ة ولكن �ش��اءت الظ��روف اأن ات��رك الدرا�شة 
واأتوج��ه للعم��ل مل�شاع��دة عائلت��ي وبع��د زواجي 
بف��رتة تعر���ض زوج��ي اإىل وعكة �شحي��ة اأقعدته 
ع��ن العم��ل �ريع��ا م�شت�شلما للفرا���ض املر�ض ال 
ح��ول ل��ه وال ق��وة ..  مما حفز ل��دي هاج�ض العمل 
ثاني��ة حي��ث اإن م�شوؤولية اإعال��ة االأ�رة التقت�ر 
عل��ى الرج��ال فق��ط  فامل��راأة اأي�شا تتحم��ل جزءا 
م��ن ه��ذا الواجب كي التتف��كك االأ���رة وتتعر�ض 
لل�شي��اع وان��اأ فخ��ورة به��ذه امل�شوؤولي��ة وتكفي 
ابت�شامة اأطفايل الت��ي ي�شتقبلوين بها عند عودتي 
باإن تغنيني ع��ن كنوز الدنيا وراحتها حيث اأح�ض 
باأهمية عملي وقيمته الكربى عندما اوفر الأطفايل 

 _ماذا تقولني لبنات حواء؟
 *اأ�شج��ع جميع الن�شاء على العمل ال�ريف وك�شب 
ال��رزق بعرق اجلبني فلي�ض العي��ب اإن تعمل املراأة 

ولكن العيب اإن حتتاج النا�ض .
  وبع��د ف��رتة من الزمن التقيتها م��رة اخرى ولكن 
ه��ذه امل��رة !!!  تفاج��اأت فرحًا عندم��ا ا�شتوقفتها 
م��رة اخرى وه��ي بحلة العمل اجلدي��دة وكعادتها 
ا�شتقبلتن��ي بابت�شام��ة االأم احلنون��ة وقالت )هلة 
بيك ولي��دي انت واجلورنال( )وجهكم خري علينة( 
وا�شرت�شل��ت بكالمها بكل تلقائية وهي ترتجل من 

ال�شيارة التي تقودها !!! 
_ نعم ) ال�شيارة ( نوع  كيا حمل 2 طن  :

احلم��د هلل .. بتوفي��ق اهلل �شبحانة وتعاىل وبالعمل 
اجلدي ال�ريف واملثابر ا�شتطعنا حت�شني و�شعنا 
املعا�ش��ي من خ��الل اجلد واملثاب��رة وطلب الرزق 
احلالل ال��ذي يباركه �شبحانه وتع��اىل ..  ياولدي 
التتفاج��ئ ممات��رى ف��ان اهلل يب��ارك مل��ن ي�شعى 
للح��الل يف رزقة وي�شاعفه ل��ه وانا يوميا احمده 
وا�شكره عل��ى نعمته وحمدي و�شك��ري للباري عز 
وج��ل يف ال���راء وال���راء وقد ا�شتطع��ت التدبري 
والتوفري بعد ان ا�شبح النا�ض ي�شريون يل بالبنان 
ان ا�شتب��دل العرب��ة واحل�شان به��ذه ال�شيارة وان 

اتعلم قيادتها واقودها يف عملي  .
 _اجلورن��ال : ن��رى االن معك هذا ال�ش��اب يتبادل 

م�شوؤولية ال�شياقة بني احلني واالخر فمن يكون؟
 *ام زمان: هذا هو ولدي زمان ي�شاعدين يف العمل 
فاحيان��ا يف االماكن العامة تتع��ذر علي ال�شياقة 
كامراة اما داخل االحياء ال�شكنية فاتوىل ال�شياقة 

والبيع وخا�شة عندما يكون يف املدر�شة.
 _ وهل لديك ابناء غريه ي�شاعدونك؟

 * ياول��دي انا ام ل�شتة اطف��ال اكربهم زمان وهو 
طال��ب يف املرحل��ة االعدادي��ة وعموم��ا هم ثالث 
بن��ات وثالث اوالد �شغار عل��ى العمل وانا اف�شل 
التع��ب والت�شحي��ة م��ن اج��ل ان يكمل��و درا�شتهم 

وافرح بتخرجهم.

 _ ه��ل هناك فرق او تغيري طارئ على واقع عملك 
بعد ا�شتبدال العرب��ة واحل�شان بال�شيارة الكبرية؟ 
وه��ل تواجه��ني �شعوب��ة يف قيادته��ا خ�شو�ش��ا 

وانها من النوع امل�شنف ب) �شيارة حمل (؟
 *: بالتاكي��د هن��اك تغي��ري كام��ل يف العمل فانا 
اليوم ا�ش��ل اىل العلوة ال�شعبية مبك��را وبعد �راء 
الفواكه واخل�ر اعود مبكرا اىل املناطق ال�شكنية 
الت��ي ي�ش��رتون من��ي اهله��ا وطبعا عندم��ا يكون 
كل ذل��ك مبك��را �شينعك���ض ايجابي��ا عل��ى البائ��ع 
وال�ش��اري اما م�شالة �شعوبة القيادة فاي�شا اقول 
انن��ي يف البداية واجهت بع���ض ال�شعوبات ولكن 
واحلمدهلل انا اليوم �شائق��ة ماهرة وللطرفة كتبت 
عل��ى موؤخرة ال�شيارة ) على عنادهم ( وهي عبارة 
اوجهه��ا  ملن راهن��و على ف�شل��ي فاأثبت بعزميتي 

النجاح  . 
_ )ام زم��ان( او ال�شيدة كرمية كرمي حمودي نحن 
نعل��م بان��ك در�شت��ي حت��ى املرحل��ة الثاني��ة من 
معهد املعلم��ات اال يوجد بداخلك م�روع الكمال 

الدرا�شة؟
 *: ب�راحة الرغبة موجودة والطموح عال لكنني 
كيف��ت نف�شي حاليا م��ع العم��ل و املو�شوع وارد 
�شم��ن خطط امل�شتقبل لك��ن االهم منه االن هو ان 
اوف��ر الطفايل ما مل يوف��ر يل وان افرح بنجاحهم 

وتفوقهم الدرا�شي .
او  )معاميل��ك(  زبائن��ك  ا�شتقبل��ك  وكي��ف   _  

)معميالتك( بحلة العمل و�شيارة العمل اجلديدة؟
 * : اجلمي��ع كانوا فرح��ني وفخورين بهذا التغيري 
ام��ا طبيع��ة عالقتي به��م فانا اعت��رب نف�شي اختا 
للجمي��ع وهم اي�ش��ا يعتربونني كذل��ك وب�راحة 
�شهرت��ي ك��وين امراءة حت��دت واقعها كان��ت �شببًا 
كبرياً لكي يعرفني النا�ض اكرث ويطلبون ب�شاعتي 
االف�ش��ل وق مت  م��ا ح�ش��ن و�شع��ي نح��و  وه��و 
تر�شيحي لربنام��ج االم املثالية يف قناة ال�رقية 
وكذلك دعتني الكثري من منظمات املجتمع املدين 

الن�شوية لتكرميي يف عيد املراأة .
 _ نع��ود مرة اخرى لل�شياق��ة ون�شال هل تعتقدين 
ان امل��راأة اق��ل ج��دارة م��ن الرج��ال يف �شياق��ة 

ال�شيارات؟
 *: اب��داً فكل ماميلكه الرجل من موؤهالت لل�شياقة 
متتلكه��ا امل��راأة  اي�ش��ا ويبق��ى فق��ط االجته��اد 
ب��ني الطرف��ني .. فال�شياقة كما يق��ال ) فن وذوق 
واخالق (  واملراة جمتهدة يف جميع ماذكر واقول 
جلميع اخواتي ب��ان كل ماعليهن اال�رار والثقة 
بالنف�ض و�شوف يري��ن بعد ذلك كل �شي �شهال ولن 
يواجهن اية �شعوبة يف اأي معرتك يدخلنه بطموح 

عال وثقة م�شتمرة وا�رار متوا�شل.

المسلسالت التركية... تضحيات مجانية و سيناريوهات تزيد الطين بلة في المجتمع العراقي

البقالة المتجولة أم زمان... بين األمس واآلن

بغداد ــ متابعة
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كعادتي كل يوم .. اخرج 
للبحث عن مادة �صحفية 

د�صمة !..  ولكنني ومن دون 
�صابق ترتيب وجدت نف�صي 

اأمام هذه الظاهرة التي 
ت�صتحق الوقوف اأمامها 

وت�صليط ال�صوء عليها 
لتت�صدر ما يف حقيبتي من 

مواد ومو�صوعات. 
وبعد .. فهذا الذي اأقدمه 
لقراء �صحيفة اجلورنال 

هي ق�صية حقيقة عن امراأة 
عراقية ينطبق عليها القول 
بان حالتها جت�صد )�صراع 
مع الواقع من اجل البقاء( 
ولذلك مل ا�صمح للخيال اأو 

احلبكة ال�صحفية اأن ياأخذا 
دورهما فيها كما يف بع�ض 
املواد واملو�صوعات اأخرى 
.. واأرجو اأن يحقق ن�صرها 
الفائدة والعربة والع�صة .
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