
�أبيات �شعرية جميلة يتناقلها �لنا�س �إىل يومنا 
حلبهم  و�أ�شو�قهم  �ل�شعر�ء  ق�ش�س  حتكي  هذ�، 
�حلب  ذلك  عليه.  �حلفاظ  يف  ومعاناتهم  �لأول 
وياأتي  �لقلب،  يجتاح  �لذي  �لعا�شف  �جلارف 

يف ريعان �ل�شباب.
�لأول.  للحب  و�شفهم  يف  �ل�شعر�ء  يتفق  مل   
منهم من �شوره نزوة عاطفية ووهمًا �شبابيًا، 
ميكن للمرء ن�شيانه يف حال وجود حب �آخر يف 
حياته. لريّد �أبو متام �لطائي يف �أبيات �شعرية 
ت�شف �حلب �لأول باحلب �لأزيل، �لذي ل ميكن 
حلب �آخر �أن يحمل �شحره وتاأثريه. حب �شيبقى 

حمفور�ً يف ذ�كرته مهما طال �لفر�ق. 
يو�فقه بذلك �لكثري من �ل�شعر�ء و�لأدباء، �لذين 
�لأول ومكانته يف قلوبهم.  و�شفو� �شحر �حلب 
فهو رغم  لليلى.  �مللوح يف حبه  بن  قي�س  مثل 
�أعياه  �أن  �إىل  يحبها  بقي  غريه  من  تزويجها 

�ملر�س ومات حزنًا على فر�قها. 
 ويرى �ل�شاعر د�وود �لأيوبي �أن �لإن�شان يعي�س 
بدونه،  �لعي�س  ياألف  ول  �لأول  حبه  مع  دومًا 
يف  زيدون  �بن  ويوؤكد  �ملوت.  يفرقهما  �أن  �إىل 
�إطفاء  لهما  ميكن  ل  و�لبعد  �خل�شام  �أن  �شعره 
�لتخفيف  ول  �ملحبني،  قلوب  يف  �حلب  جمرة 

مل  حمبوبته  عن  �نف�شاله  ورغم  بريقها.  من 
ين�شها، وظل يحاول ��شتمالتها ب�شعره كما ورد 

يف نونيته �ل�شهرية �أ�شحى �لتنائي.
من  �أبعد  �إىل  و�لفقهاء  �ل�شعر�ء  بع�س  وهب   
ذلك يف و�شفهم لتاأثري �حلب �لأول على �حلياة 
�لعاطفية للإن�شان. فاأ�شارو� �إىل �أن �لإن�شان �إذ� 
�أحب �شفة يف حمبوبه مل ي�شتح�شن بعدها �شفة 
فمعايري  و�أجمل.  �أف�شل  كانت  و�إن  تخالفها 
ب�شفات  تتلخ�س  �ملحب  لدى  باتت  �جلمال 

�ملحبوب �لأول.
"طوق �حلمامة يف �لألفة و�لآلف"   يف كتابه 
جتربته  عن  �لأندل�شي  حزم  �بن  يحدثنا 
"وعني  فيقول:  �لأول،  �حلب  مع  �ل�شخ�شية 
�أين �أحببت يف �شباي جارية يل �شقر�ء  �أخربك 
�شود�ء  �لوقت  ذلك  من  ��شتح�شنت  فما  �ل�شعر، 
�شورة  على  �أو  �ل�شم�س  على  �أنه  ولو  �ل�شعر 
�أ�شل تركيبي  و�إين لأجد هذ� يف  نف�شه،  �حل�شن 
من ذلك �لوقت ل توؤ�تيني نف�شي على �شو�ه، ول 

حتب غريه �لبتة".
�لأول  �حلب  عن  حكايات  حزم  �بن  ويروي   
جيد  يف  كان  من  لأعرف  "و�إين  بنف�شه:  عرفها 
حبيبه بع�س �لوق�س )�أي ق�رص يف رقبته( فما 

من  و�أعرف  ذلك.  بعد  غيد�ء  ول  �أغيد  ��شتح�شن 
كان �أول علقته بجارية مائلة �إىل �لق�رص، فما 
هوى  من  �أي�شًا  و�أعرف  هذ�.  بعد  طويلة  �أحب 
جارية يف فمها َفَوٌه لطيف )�أي �ت�شاع يف �لفم( 
فلقد كان يتقذر كل فم �شغري ويذمه، ويكرهه 

�لكر�هة �ل�شحيحة".
لبثينة،  حبه  يف  لموه  جميل  قوم  �أن  ويروى   
وقالو� له ما هي �إل فتاة �شمر�ء ق�شرية وهناك 
عينّي  خذو�  لهم  فقال  منها،  �أجمل  هي  من 

و�نظرو� لها جتدوها �أجمل �لن�شاء.
ور�أى  �لنقي�س،  على  كان  من  �ل�شعر�ء  من   
�رصيعًا  يزول  �أن  يلبث  ل  وهم  �لأول  �حلب  �أن 
ن�شجًا  �أكرث  �آخر  حب  �لقلب  خالج  ما  وُين�شى، 
�أ�شتاذ  �أبرزهم ديك �جلن �حلم�شي  وقوة. ولعل 
فا�شلة  حب  جتربة  خا�س  �لذي  متام،  �أبي 
جعلته ينكر �حلب �لأول، ول يعرتف به. و�شبهه 

باخلر�ب و�لأر�س �ملقفرة. 
�أن  يرى  �لذي  �لأ�شبهاين  �لعلوي  بذلك  ويوؤيده 
على  �لقادر  �لأخري،  �حلب  هو  �حلقيقي  �حلب 

م�شح �حلب �لأول وتغييبه.
�لأول  باحلب  يعرتف  من  �ل�شعر�ء  ومن   
ويخل�س لذكر�ه، ولكنه يرى �أن ل مهرب �أو 
يف  و�لهوى  �لقلب  يحيي  �آخر  حب  من  مفر 

�لنف�س. 
يف حني يرى �آخرون �أن �حلب لي�س فيه �أول ول 
�شاعة حبه  �ملحبوب  قلب  يعي�س يف  �إمنا  �آخر، 

وين�شى مع غيابه وفقده:
�لإن�شان  فكر  يف  نظريًا  مفهومًا  �حلب  يبقى 
حب  م�شاعر  �لأول.  حبه  جتربة  يعي�س  �أن  �إىل 
�لعاطفية  حياته  بد�ية  يف  تخاجله  و�إعجاب 
جتاه �شخ�س ما ير�ه مثاليًا، و�شو�ء كان �حلب 
ق�شة  وكللت  طرفني،  من  �أو  و�حد  طرف  من 
�حلب بالنجاح �أو باءت بالف�شل، �شتبقى ذكرى 
�حلب �لأول خالدة يف فكر �لعديد من �لنا�س ول 

ميكن ن�شيانها.
لي�س  �لأول  �حلب  �أن  �آخرون  يرى  حني  يف 
تفر�شها تغري�ت  �إمنا مغامرة عاطفية  حقيقيًا 
مقتبل  يف  �لإن�شان  على  نف�شية  فيزيولوجية 
�لنا�شج  �حلب  هو  �حلقيقي  و�حلب  حياته، 

�لقادر عل مو�جهة �شعوبات �حلياة.
حياة  يف  �لأخري  �حلب  هو  �لأول  �حلب  فهل 
�لإن�شان؟ �أو هو جمرد وهم يعي�شه �لن�شان فرتة 
�آخر  �إيجاد حب  �أن يزول عند  �ملر�هقة ل يلبث 
يف  يحب  �أن  على  قادر  �لإن�شان  وهل  حقيقي؟ 

حياته �أكرث من حب حقيقي؟
�شامر طارق، مهند�س كهرباء ثلثيني متزوج، 
يرى �أنه ل وجود للحب �لأول، فكل حب حقيقي 
�أول.  حب  هو  �مل�شاعر  و�ندفاع  بالقوة  يت�شم 
ويقول: "�أوؤمن �أن �لإن�شان قادر على �أن يخو�س 
توؤثر  �أن  دون  حقيقية  حب  جتربة  من  �أكرث 
�لذي يعي�س  �أي جتربة فا�شلة، فال�شخ�س  عليه 
بذكرى حبه �لأول هو �شخ�س مل يذق طعم �حلب 
�حلقيقي، يخيل له �أنه متكن من �لنجاة من حبه 
ولكنها  ير�ها ناجحة  قد  بتجربة جديدة  �لأول 

بكل تاأكيد فا�شلة. �حلب �حلقيقي ين�شي �لإن�شان 
�لقلب  على  يهيمن  �شبقته،  حب  جتربة  �أي 
و�مل�شاعر و ل ي�شمح لأي ذكرى حب قدمية �أن 
يقول:  عامًا(،   29( حممد  علي  بينما  ت�شوبه". 
"ل �أوؤيد من يقول �إن �حلب �لأول هو وهم وثورة 
هو  بل  �لعاطفي  �لن�شج  ينق�شه  كاذبة  م�شاعر 
�أهلي على تزويجي من  يو�فق  حب حقيقي. مل 
�لرغم  وعلى  و�لآن  �شني،  ل�شغر  �لأول  حبي 
�أ�شعر دومًا  من �تفاقي مع زوجتي وحبي لها، 
باحلنني لروؤية حبي �لأول. تهاجمني �لذكريات 
كلما �شمعت �أغاين فريوز، وكلما �شاهدت فيلمًا 
ويخفق  عنه.  تكلمنا  �أو  �شويًا  �شاهدناه  قد  كنا 
قلبي قويًا كلما تذكرت �شورة وجهها، و�شممت 

ر�ئحة ت�شبه ر�ئحة عطرها".
�أما مر�م ح�شن 30 عامًا، فرتى �أن �حلب �لأول 
نحمل  �أن  بد  ل  �شادقة،  عاطفية  جتربة  هو 
وهم  �إمنا  حقيقيًا،  حبًا  لي�شت  ولكنها  ذكر�ها، 
خروجهم  بعد  منه  �ل�شباب  يتخل�س  عاطفي 
�لذي  �حلقيقي  فاحلب  �ملر�هقة،  مرحلة  من 
يولد  �لذي  �حلب  هو  �حلياة  �شعوبات  يقاوم 
و�لقلب.  �لعقل  بني  و�لتناغم  �لتو�فق  نتيجة 
"�أحببت �بن جري�ننا عندما كنت يف  وت�شيف: 

له  حبي  على  وبقيت  �عد�دي،  �خلام�س  �ل�شف 
�أربع �شنو�ت وقد كان حبًا متبادًل بيننا �إل �أن 
�لظروف باعدت بيننا. �أ�شعر �ليوم باأن حبي له 
كان حبًا طفوليًا ت�شيطر عليه �مل�شاعر فقط، �أما 
حبي لزوجي فهو حب حقيقي قادر على جتاوز 
علم  نظر  وجهة  من  �مل�شرتكة".  �حلياة  عقبات 
جتربة  بل  وهمًا،  �لأول  �حلب  لي�س  �لنف�س، 
�كت�شاف  �أول  وتعد  �لإن�شان،  يعي�شها  حقيقية 
وخيالته،  م�شاعره  على  بقوة  يوؤثر  عاطفي 
�أثر�ً عميقًا يف �لدماغ، ما يف�رص �نبثاق  ويرتك 
ذكريات �حلب �لأول يف نف�س �ملحب حتى بعد 
حب  بتجارب  ومروره  �ل�شنني،  ع�رص�ت  مرور 
�لنف�س  علم  يف  �لباحثة  تقول  ذلك  عن  �أخرى. 
�أن  �حلديثة  �لدر��شات  "تثبت   ، حبيب  �شلوى 
�لب�رصية،  �لنف�س  على  كبري�ً  تاأثري�ً  �لأول  للحب 
يعي�شها  �لتي  �لقوية  و�خليالت  فامل�شاعر 
�أثر�ً  ترتك  له  عاطفية  جتربة  �أول  يف  �ل�شخ�س 
حال  ذكريات  �إىل  يتحول  دماغه،  يف  كبري�ً 
خروج �ل�شخ�س من جتربة �حلب �لأوىل ب�شلم، 
�لقادرين  غري  �لأ�شخا�س  على  خطر�ً  وت�شكل 
يف  ويعي�شون  �لأول،  �حلب  جتربة  جتاوز  على 
�ملا�شي  جتاوز  ي�شتطيعون  ل  فهم  هو�شه. 

عن  �لتخلي  ول  حياتهم،  يف  قدمًا  و�مل�شي 
�آخر، و�لبع�س  �لقدمي و�لبحث عن حب  �حلبيب 
حب  و�إيجاد  �لن�شيان  يف  جنحو�  و�إن  منهم 
�حلبيب  مع  �ملقارنة  فخ  يف  يقعون  جديد، 
در��شات  �أن  �إىل   ، �شلوى  وتلفت  �جلديد". 
يوؤثر  �لأول  �حلب  �أن  �إىل  �أ�شارت  عديدة  نف�شية 
فالرجل  �لرجل.  من  �أكرث  �ملر�أة  حياة  على 
حبه  ين�شيه  جديد  حب  �إيجاد  يف  غالبًا  ينجح 
�لأول، ويثبت من خلله جاذبيته وعدم تاأثره 
وقت  �إىل  �ملر�أة  حتتاج  حني  يف  بالنف�شال. 
�لأول وتقبل  �آثار �حلب  �لتخل�س من  �أطول يف 
�لذي  �لأول  �حلب  بهو�س  وت�شاب  خ�شارته، 
يرتك �آثار�ً مدمرة على حياتها �إن مل تنجح يف 
�لأول  �حلب  هو�س  علج  باأن  وتنوه،  تخطيه". 
�ل�شخ�س  على  ما  فاأول  ب�شيطة،  بخطو�ت  يتم 
�لقيام به، هو تقبل �لو�قع و�إخر�ج �حلب �لأول 
�لو�قع.  د�ئرة  يف  و�إدخاله  �ملثالية،  د�ئرة  من 
�لتخلي عن �حلبيب، ودفن ذكرياته يف  وتقبل 
�ملا�شي من خلل قطع �أي �ت�شال به، و�لعودة 
للتفاعل مع �لعامل �خلارجي، و�لبحث عن حب 
مع  �لتكيف  يف  ت�شاعد  و�قعية  وحلول  جديد 

�لو�قع، ل �لهرب �إىل �خليال.

 ، �ن  �لعربة  تلك  يف  �لعمال  �حد  �شعيد  يرى 
�مل�رصوع �جلديد �شجع �شبابا يبحثون عن فر�س 
 ، رخي�شة  بوجبات  يرغب  من  جذب  و  عمل، 
ويبني �ن �شاحب عربة �لطعام  ��شتوحى �لفكرة 
هذه  ور�أى  هناك،  زيارة  يف  كان  �ذ  بلجيكا  من 
�لعربات تنت�رص يف �غلب �شو�رعها، فرغب �ن ينقل 

هذه �لتجربة �ىل بغد�د ، ولقت ��شتح�شانا كبري�.
  مو�شحا ، �ن مو�شة »طعام �ل�شو�رع« �ملنت�رصة  
�شو�رع  يف  ملمو�شا  و�قعا  ��شبحت  �لغرب،  يف 
�لكبري على �لطعمة  بغد�د. ويعزو حممد �لقبال 
طازجا،  طعامًا  نقدم   ، بالقول  يقدمونها  �لتي 
فيها  ياأتي  �لتي  �للحظة  يف  �لأكل  طبخ  ويتم 
�لزبون ، ول نعتمد على حمتويات جممدة لفرت�ت 
�لعربة  هيكل  على  �حل�شول  كيفية  �ما  طويلة.  
ميكن  �و  �خلارج  من  ن�شتورده   ، �شعيد  فيو�شح 
ويتم  �لعر�ق،  �ي�شا من كرد�شتان  �حل�شول عليه 
�لعمل عليه يف بغد�د د�خل ور�س خا�شة لغر�س 
ببيع  خا�شة  لت�شبح  حتتاجه  ما  بكل  جتهيزها 
�لطعمة، م�شتدركًا ل ميكن �ل�رصوع بالعمل قبل 
�حل�شول على جمموعة من �لرت�خي�س من �لبلدية 
 " و�نطلق  ��شرتي   ... "جوعان  �ل�شحة.  ووز�رة 
على  لي�شعوه  �ل�شباب  من  عدد  �ختاره  �شعار 
�شيارة �خرى يف  �ل�شارع نف�شه جمهزة مبختلف 
، ما �ن متر بقربها حتى تلتقطك  �نو�ع �لطعمة 
يا�رص  �ختار  منها.   �ملنبعثة  �ل�شهية  �لر�ئحة 
�شاحب �لعربة هذ� �ل�شعار كما يقول لن ، هناك 
د�ئما رغبة يف �حل�شول على �لأكل ب�شكل �رصيع، 
�لرتويج   على  يعتمد  �لعمل  يف  �لنجاح   �ن  كما 
�لطعام  قو�ئم  �ن   يا�رص  ويوؤكد  �لعربة،  وموقع 
�ملتعددة �لتي نقدمها  جتذب من يهوون �لأطعمة 
بالأجو�ء  وي�شتمتعون  ليتذوقونها  �ل�رصيعة 
ونكهة حملية، ف�شل  ثقافة  تعك�س  �لتي  �للطيفة 
عن كونها ع�رصية و�نيقة ونظيفة ومرخ�شة من 

وز�رة �ل�شحة. 
�لذين  �ل�شباب  من  �لزبائن  �غلب   ، �ن  �ىل  وي�شري 
�ذ  �ل�شعار  رخي�شة  �ل�رصيعة  �لوجبات  يف�شلون 
يرت�وح  �شعر �لوجبة )3000  – 5000 ( دينار 
حيث  �ملطاعم  �حد  يف  �لطعام  تناول  من  بدل 
�ملطاعم  هذه   ، مرتفعة  �لأ�شعار  تكون  �أن  ميكن 

�لتقليدية �لتي بد�أت تخ�شى وجود عربات �لطعام 
بد�أت  ��شحابها  يقول  كما  لنه  منها،  بالقرب 
وقت  �ن  خا�شة  زبائنهم،  وجتذب  تناف�شهم 
�ل�شاعة  منذ  يبد�أ  �لعربة  على  و�لعمل  �لفتتاح 
منت�شف  بعد  �لثانية  حتى  ظهر�  ع�رصة  �لثانية 
�لأيام  يف  �لأطعمة  �نو�ع  خمتلف  لتقدم  �لليل 
�لعادية �ما يف رم�شان نعمل من �ل�شاعة �ل�شابعة 

لتجهز بع�س �لأمور حتى وقت �ل�شحور.
يع�شق  وهو  زمن  منذ  �أنه   ، برهان  يو�شح  فيما 
فيه  ميار�س  مطعمًا  ميتلك  باأن  ويحلم  �لطبخ 
عائقًا  وقف  �ملرتفع  �لإيجار  بدل  ولكن  موهبته 
عربة  بعمل  يفكر  جعله  مما  حلمه،  حتقيق  �أمام 

طعام خا�شة به وجتهيزها و�لعمل بها.
يقول برهان ،  �إن جتربته �ل�شخ�شية و�لدر��شات 
باأن  له  �أظهرت  عليها  �طلع  �لتي  و�لأبحاث 

�لعاملني يف عربات �لطعام �ملتنقلة هم من �أهل 
من  كبري�ً  عدد�ً  �لعربات  هذه  جذبت  وقد  �لبلد، 

�لعر�قني يف �لآونة �لخرية.
لكن  جد�  �شعيفا  �لعربات  ربح  كان  �لبدء،  يف 
�أن  بعد  �لأخرية  �لفرتة  يف  ملحوظ  ب�شكل  بدءت 
�نت�رصت �لعربات ب�شكل كبري ، ودخول �لكثريون 
و�إد�رة  �لطبخ  يف  خربتهم  قلة  رغم  �ملجال 
�ملطاعم �أ�شبحت هذه �لعربات هي �مللجاأ �لأول 
مطعم  �شاحب  وهو  �شتار  خالد  وبر�أي  لل�شباب. 
باأنه  �إيحاوؤه  هو  �مل�رصوع  هذ�  جاذبية  �رص  �إن   ،
م�رصوع �شهل جد�ً وذو تكاليف قليلة، لكنه و�أفكر 
من  �كرث  و�رص�ء  مطعمي  بيع  يف  �حيانا  جديًا 
عربة وتوزيعها على �كرث من مكان يف بغد�د وقد 
خا�شة  �ملحافظات  يف  �لمر  تو�شيع  على  �عمل 

وكونها فكرة جديدة.

على  متنقل  طعام  م�رصوع  �فتتاح  يقت�رص  مل 
�لعمل،  عن  و�لعاطلني  و�ملبتدئني  �ملوهوبني 
�إىل  فحتى طلب �جلامعات و�ملحرتفون �جتهو� 

هذ� �ملجال �جلديد.
�ما ف�شل غزو�ن عطية ، يف �حل�شول على فر�شة 
مر�جعاته  من  �لرغم  على  �لدولة  دو�ئر  يف  عمل 
�ملتكررة مادعاه �ىل �لعتماد على نف�شه و�فتتح 
�حدى  يف  �لر�س  بها  �فرت�س  )ب�شطية(  �ول 
�ل�شو�ق �ل�شعبية �ل �ن �مانة بغد�د منعته ��شوة 

بغريه من �ملتجاوزين على �ر�شفة �ل�شو�رع.
فر�شة  �ية  على  �حل�شول  حاولت   ، غزو�ن  يقول 
�ملال  �متلكي  عدم  ب�شبب  �فلح،  مل  لكني  عمل 
مبالغ"  لن  تاأجريه  �و  مطعم  ل�رص�ء  �لكايف 
�ليجار" مرتفعة جد�ً، كما �ن فكرة فتح مطعم يف 
�ل�شارع حمفوفة بكثري من �مل�شاعب و�مل�شاكل، 

�لطعام بطريقة متنقلة  فخطرت ببايل فكرة بيع 
توفر  تتطلب  فوجدتها  �لحتياجات  ودر�شت 

�شيارة نقل وم�شتلزمات �ملطعم. 
على  فو�فق  زوجتي  �شقيق  فاحتت   ، وي�شيف 
وبالفعل  �مل�رصوع،  بتنفيذ  ماديا  م�شاعدتي 
لتنا�شب  بتحويرها  وقمت  �ل�شيارة  يل  ��شرتى 
�لعمل �ذ ركبت فيها قنينة غاز �شغرية مثل تلك 
�لتي ت�شتخدم يف �ل�شفر�ت �لعائلية تعمل وكذلك 
لل�شمون  وحافظة  �ملاأكولت  لعر�س  طاولة 
و�ثنتني من مفرغات �لهو�ء و�حدة للدفع و�خرى 

لل�شحب. 
وعن �نو�ع �لطعام �لذي يقدمه لزبائنه يف مطعمه 
لزبائني)�شكالوب  �أقدم   ، غزو�ن  قال  �ملتنقل 
جاب  وبطاطا  وكبدة  م�شحب  ودجاج  دجاج 
وقناين  �لغازية  �مل�رصوبات  �ىل  وعر�ي�س(��شافة 
ما  كثري�  زبائنه  �ن  �ىل  م�شري�  �ملعدين،  �ملاء 
لعمل  خ�ش�شه  هاتف  طريق  عن  به  يت�شلون 
طعام  من  يريدون  ما  فيطلبون  �ملتنقل  �ملطعم 
�لغالب  يف  يعمل  �نه  مبينا  لهم،  باإي�شاله  �قوم 
يف  �ل�شيار�ت  ومعار�س  �ل�شناعية  �لحياء  يف 

منطقة �لبياع..
هما  مهمني  �أمرين  على  حر�شه  غزو�ن،   ويوؤكد 
قبل  ت�شتهي  �لعني  و�لنظافة لن  �جليدة  �لنوعية 
تقوم  �ذ  بيته  يف  �لطعام  بريهي  ويعد  �ملعدة، 
�لوجبات وهي متخ�ش�شة ب�شنع  زوجته باعد�د 
طريقة  �ن  �عتبار  على  �لأكلت  من  �لأنو�ع  هذه 
كبري�ً  �ختلفًا  تختلف  �لطعام  �إعد�د  يف  �ملر�أة 
،و�ملر�أة  خمتلفة  �لنكهة  لن  �لرجل  طريقة  عن 

�لعر�قية ذو�قة جد�ً.
دوريات  �ن  �ىل  �ملتنقل  �ملطعم  �شاحب  و��شار 
�لوطنية  و�ل�رصطة  �ملحلية  و�ل�رصطة  �لنجدة 
مير  �لتي  �لمنية  و�ل�شيطر�ت  �لعر�قي  و�جلي�س 
بع�س  وكذلك  و�أ�شدقاءه  زبائنه  ��شبحو�   بها 

�ملو�طنني يف عدد من �ل�شو�رع �لتي يتجول بها.
وقال، كثري�ً ما �شاعدين رجال �ملرور على �جتياز 
و  �لطرق  قطع  من  �عاين  لكني  �ملروري  �لزخم 
�ملناطق  بع�س  يف  �لقاتلة  �ملروية  �لزدحامات 
�ل�شابق  زوجها  فقدت  �شيدة  من  متزوج  وغزو�ن 
لها  وترك  �ملو�شل  يف  �لع�شكرية  �لعمليات  يف 
�ليتام  هوؤلء  رعاية  على  ويعمل  �أيتام،   �شتة 

وبناء ��رصة جديدة..

هوس الحب األول.. مشاعر مراهقة أم نقطة ضعف القلب؟
بين حقيقة و خيال ..

عربات "التك اوي" ... موضة جديدة تكتسح شوارع بغداد

بغداد_ متابعة

بغداد_ فاطمة عدنان
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مت�أخر  العمل  من  "خرجت 
جدا وقت اذان املغرب 
قد ح�ن وك�ن اجلوع 

ق�تل وان� اقود �سي�رتي 
جذبتني عربة كبرية 

مكتوب عليه� " اإبراهيم 
بركر" ركنت �سي�رتي 

ونزلت مل يكن لدي خي�ر 
اخر" ,هذا م� ق�له احمد 

عب��س. انت�سرت يف 
الآونة الأخرية انت�س�رًا 

وا�سعً� لعرب�ت و�سي�رات 
الطع�م املتنقلة يف بغدداد, 
جتدونه� واأنتم تتجولون 
يف الطرق�ت واملنتزه�ت 

الع�مة, وهي حتمل 
�سور امل�أكولت ال�سريعة 
واحللوي�ت على الطراز 

الف��ست فود.
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