
يعانيها  التي  القا�سية  اليومية  الظروف  من  الرغم  على   
العراقية حتتفظ  الرم�سانية  الإفطار  العراقيون، ل تزال مائدة 
والإ�سالمي.  العربي  العامل  موائد  اأجمل  من  كواحدة  مبكانتها 
وي�سكل �سهر رم�سان الكرمي مكانة خا�سة لدى العراقيني، لي�س 
الجتماعية  وطقو�سه  بعاداته  بل  فح�سب  الديني  اجلانب  من 
الأديان  متعدد  بلد  "فالعراق  ال�سعوب  بقية  عن  تختلف  التي 
لل�سهر  ا�ستقباله  طريقة  يف  يتوحد  لكنه  والطوائف،  واملذاهب 
الأيام  ومنذ  م�سبقا".  معدة  طقو�س  وفق  اأيامه  فيعي�س  الكرمي 
على  التوافد  العراقيني  من  العديد  يبداأ  �سعبان  ل�سهر  الأخرية 
الأ�سواق املحلية ل�رساء التمر الب�رساوي واملك�رسات والبقوليات 
والزيت  وال�سكر  والطحني  والأرز  وال�سعرية  واللحوم  والدجاج 
والبهارات واملواد التي تدخل يف �سنع املعجنات واحللويات، 
وغريها من املواد الغذائية التي تعمر بها ال�سفرة الرم�سانية. 
بال�سهر  اخلا�سة  الأطباق  اإعداد  يف  العراقيات  الن�ساء  وتتفنن 
الف�سيل، اإ�سافة اىل اإعداد م�ستلزمات �سهية اأخرى مثل الع�سائر 
واحللويات. وك�سائر ال�سعوب العربية والإ�سالمية الأخرى فاإن 
للعراقيني اأطباقهم اخلا�سة التي تعد خ�سي�سا لل�سهر الف�سيل 
اأنواعها كالكباب امل�سوي وكبة حلب  مثل امل�سويات مبختلف 
والربياين  والدوملة  والبورك،  املو�سل  وكبة  الربغل  وكبة 
وال�سمك امل�سكوف والباجة و�سوربة العد�س، واملا�س اأو �سوربة 
والدجاج  اللحم  ت�رسيب  بنوعيه  والت�رسيب  احلام�س  كبة 
اأو  اإىل املحلبي  اإ�سافة   ، والأرز واملرق والكبة باأنواعها كافة 
املهلبية والزردة. اأما ابرز احللويات واملعجنات العراقية فهي 
ال�ست والربمة وال�سعريية والقطايف  البقالوة والزلبية وزنود 
احللوى  من  نوع  ينت�رس  ال�سعبية  الأحياء  ويف  والعوامات، 
ال�سمن احليواين  الدقيق مع  "الدهينية" وهي خليط من  ي�سمى 
الهند.   تن�رس يف �سينية كبرية وتغطى بجوز  اللون  بنية  وهي 
ويف املناطق ال�سمالية يلجاأ النا�س اإىل عمل اأكلة مميزة ت�سمى 
"املدكوكة" وهي ت�سنع من اأحد اأنواع التمر اجلاف اإ�سافة اإىل 
يف  العراقي،  اجلنوب  يف  ي�سمونه  الطاطلي" كما  اأو  "الداطلي 
حني اأن اأف�سل الع�سائر التي متيز املائدة العراقية هي �رسبت 
الهندي  والتمر  الدين  وقمر  والزجنبيل  والنومي ب�رسة  الزبيب 
يف  املوجودة  التقليدية  الع�سائر  اىل  اإ�سافة  بالهيل،  وال�ساي 
اأغلب دول العامل، ويف بع�س املناطق يتبادل اجلريان الأطباق 
التي تربط  التعاون والتعبري عن املودة  الرم�سانية كنوع من 
فتتميز  ال�ستفتاح  اأطباق  �سعيد  على  اأما  العراق.   اأهل  كل 
املائدة العراقية باأنواع خا�سة من املقبالت اأبرزها )الطر�سي/
الطر�سي  اأنواع  ال�سهري بني  النجف  املخلل( وخ�سو�سا طر�سي 
اخليار  من  تتكون  التي  اخلا�سة  ال�َسلطات  اإىل  اإ�سافة  الأخر، 

والطماطم والب�سل والفلفل البارد.
 كما اأن من اأجمل ما ميتاز به ال�سهر الف�سيل يف رم�سان، هو 
خللق  حماولة  يف  الإفطار  وقت  التجمع  على  العوائل  حر�س 
بهجة خا�سة واحتفالية بال�سهر الكرمي، وهنالك طقو�س جميلة 
اأخرى تقام يف وقت ما بعد الإفطار، بينها اإقامة بع�س ال�سعائر 

الدينية التي تختلف من منطقة اإىل اأخرى مثل �سالة الرتاويح.   
وهناك األعاب خا�سة بال�سغار والكبار ل متار�س اإل يف �سهر 
حيث  "املاجينة"  لعبة  ممار�سة  لالأطفال  فتحلو  رم�سان، 
التي  ال�سكنية  املنطقة  اأبواب  على  ويدورون  الأطفال  يتجمع 
الطفولية  الأغنية  يعي�سون بها، ويقفون عند كل باب مرددين 
فيخرج  وانطينه"،  الكي�س  ماجينه..حّلي  يا  "ماجينه  ال�سهرية 
او  الطعام  اأو  احللويات  لهم  ويقدمون  البيت  �سكان  اأحد  لهم 
اأو الع�سائر،  مينحونهم مبلغا من املال ي�سرتون به احللويات 
رم�سان  من  الن�سف  احتفالية  وهي  "القرقيعان"  اإىل  اإ�سافة 
الأطفال  فيها  ويخرج  العربي،  اخلليج  دول  �سائر  يف  ال�سائعة 
لطرق  رم�سان  من  الن�سف  ليلة  يف  الفطور  بعد  ال�سوارع  اىل 
اأبواب البيوت بالأغاين والأنا�سيد وت�سلم هداياهم من احللوى 
اأما الكبار فيخت�سون بلعبتهم  اأو املبالغ املالية.   واملك�رسات 
يختلفان  فريقني  من  تتكون  لعبة  وهي  "املحيب�س"  ال�سهرية 
مبحالت ال�سكن، ويجل�سون قبالة بع�سهم البع�س وبعد التفاق 
باإخفاء حمب�س  الفريق  احد لعبي  يقوم  البادئ،  هو  على من 
وعلى  اجلميع،  علم  دون  من  الالعبني  اأحد  كف  يف  )خامت( 
الفريق الآخر تخمني مكان اخلامت املخفي يف ع�رسات الكفوف، 

ويكون الفريق الفائز هو الذي اأحرز اكرب عدد من النقاط، وعند 
والبقالوة،  الزلبية  من  �سواين  الفريقان  ياأكل  اللعبة  نهاية 
العراقيني وتقام لأجلها بطولت  اللعبة ميار�سها جميع  وهذه 
ال�سهر الف�سيل.  وت�ستهر الب�رسة  حا�سدة وجوائز كثرية خالل 
يف  امتهنت  حيث  والتوابل  بالبهارات  الأخرى  العراق  ومدن 
ع�رسينات  منذ  الب�رسة  يف  قائما  مازال  الذي  البهارات  �سوق 
املواد  العراقيون  العطارون  ي�ستورد  حيث  املا�سي،  القرن 
وال�سني  وباك�ستان  الهند  من  البهارات  يف  الداخلة  الأولية 
وغواتيمال ودول �رسق اآ�سيا وغريها، وهم الذين امتهنوا جتارة 
و�سناعة املهنة بالوراثة اأبا عن جد، وهذه التوابل ل ت�ستغني 
عنها اأية اأكلة ب�رسية مهما كانت ب�سيطة، وخ�سو�سا يف �سهر 
رم�سان الكرمي. ولكل اأكلة نوع خا�س من البهارات ذات اخللطة 
واللون واملقادير اخلا�سة لال�ستعمال، فهي ت�ستخدم يف اأكالت 
الربياين واملرق والك�س والهمربكر والدوملة والباجة والزبيدي 
البهارات  واأن  خا�سة  انواعها،  مبختلف  والنوا�سف  والقوزي 
ت�ساعد على اله�سم وحت�سن الدورة الدموية كما حتمي من حمى 
"امل�سكوف"  اأكلة  اأما  لله�سم.  م�سهل  �رساب  وهي  التيفوئيد 
واملق�سود  م�سهورة،  عراقية  اأكلة  فهي  امل�سكوف  ال�سمك  اأو 

العراقية يف  الطريقة  ال�سمك على  بال�سمك امل�سكوف هو �سوي 
العا�سمة بغداد وحتديدا يف �سارع "اأبو نوا�س" الذي يقع على 
امتداد نهر دجلة بني "ج�رس اجلمهورية" ومنطقة "اجلادرية"، 
ال�سمك  وجبة  بتقدمي  هناك  املوجودة  املطاعم  ت�ستهر  حيث 
احلي  ال�سمك  يجلب  حيث  العريقة،  العراقية  الأكلة  امل�سكوف، 
الظهر  النهر، وي�سق من جهة  اأو امل�سطاد حديثا وطازجا من 
اأح�ساوؤها  ُتخرج  ثم  فتفتح  راأ�سها،  لغاية  ال�سمكة  طول  على 
�سل�سة  اإليها  ت�ساف  واأحيانا  وامللح  باملاء  داخلها  وينظف 
اخلل والب�سل والطماطم ح�سب الرغبة، وي�سق يف جلد ال�سمكة 
فتحتان اأو ثالثة ملكان تعليق الأوتاد. ويقدم ال�سمك امل�سكوف 
الهندية احلارة  )املنجة  ال�سلطات املختلفة والآجار  اأنواع  مع 
اأو العمبة باللهجة العراقية( والطر�سي املخلل والب�سل الأخ�رس 
جانب  اإىل  املتنوعة،  اخل�رسوات  من  جمموعة  مع  اأو  الطازج 
خبز التنور احلار الذي يعد اأ�سا�سيا يف هذه الوجبة التي توؤكل 
�سغرية  �ساي  كاأ�س  يتبعها  ثم  و�سكني،  �سوكة  دون  من  باليد 
ميزج  حيث  العراقية،  اللهجة  يف  "ال�ستكانة"  با�سم  تعرف 
بعد  الفم  وتطييب  النتعا�س  من  ملزيد  الهيل  حب  مع  ال�ساي 

تناول ال�سمك.

ل�سوء  او  ع�سائري،  نزاع  او  ما  خلطب  لي�س  للبيع"  "الدار 
الذي  ال�ستيني  الرجل  �سعد  ابو  ا�سطرت  ما  هي  اخلدمات 
بخم�سة  فيها  ورزق  للبيع  املعرو�سة  الدار  تلك  يف  ولد 
احلديدية  والآلآت  املطارق  قرع  اأ�سوات  لكن  حفيداً،  ع�رس 
التي "نغ�ست عليه حياته كما يقول وا�سطرته لفكرة تغيري 
مكان �سكناه بعد اأن حول جاره اجلديد جزء من الدار التي 
ابتاعها اأخرياً اىل ور�سة حدادة.حال ابو �سعد ل تختلف عن 
حال الكثريين ممن يعانون م�سكلة انت�سار وتو�سع الور�س 
ال�سكنية من �سو�ساء،  الأحياء  ال�سناعية داخل  واملعامل 
للمنظر  ت�سويهها  �سيما  احلديدية  للمخلفات  وبعرثة 
خاد�سة  الفاظ  من  ذلك  يرافق  ما  عن  ناهيك  احل�ساري، 
للحياء يتناقلها عمالها فيما بينهم على م�سمع من املارة.
والور�س  املعامل  انت�سار  انتقدوا  بغداد  العا�سمة  �سكان 
ال  بعدها  عدم  من  الرغم  على  بع�سها  وات�ساع  ال�سناعية 
بغداد  ملحافظة  املحلية  الدارة  مركز  عن  امتار  بب�سعة 
وامانتها، واللتني بدورهما طرحتا بع�س احللول ملعاجلة 

امل�سكلة ،واملعوقات التي ترتب�س بتلك املعاجلات. 
والذي  ا�سعد  ابو  ال�ستيني  يطرحها  حتقيقنا  م�سكلة  بداية 
الحياء  داخل  احلدادة  ور�س  انت�سار  من  ا�ستيائه  عن  عرب 
ور�سة  ان�ساء  ا�ستحدث  اجلديد  جاري  ويقول:  ال�سكنية 
قرع  وي�سيف  اأخرياً  ابتاعها  التي  الدار  مب�ساحة  حدادة 
م�ستمران  وال�سو�ساء  وال�سخب  ي�سكن  ل  احلديد  مطارق 
واأ�سوات  هاينء،  لنوم  �سبياًل  جند  ل  متاأخرة،  ل�ساعات 
م�سدود  وبّت  تركيزي  اتلفت  املركبات  وهورنات  الطرق 
الأع�ساب طوال الوقت، لذا قررت تغيري حمل �سكناي لأنعم 
بالهدوء بعيدا عن ور�ســة ابو هيثم.وا�سار مت�سائاًل» اين هو 
بامانة  الجدر  يكون  األ  املخالفني  حما�سبة  يف  القانون 
ا�سحاب  على  التجاوز  رفع  حمالت  تنفذ  ان  العا�سمة 

الور�س ال�سناعية ام ان ما ُيدفع من ر�سوم خمالفات يقطع 
منطقة  من  �سنة(   33( حم�سن  خالد  الفتنة.التدري�سي  دابر 
بح�سب  مو�سمية  احلدادة  ور�س  مع  م�سكلته  ببغداد  ال�سعب 
احدى  يقول:  حيث  الدرا�سي  باملو�سم  تتلخ�س  حديثه 
قرع  فيها،  اعمل  التي  املدر�سة  من  مقربة  على  الور�س 
الطلبة  تركيز  وي�ستت  الدرا�سي  اليوم  يربك  احلديد  مطارق 
ما  يقع  التدري�سي  عامي  خالد:  ال�سو�ساء.وي�سيف  ب�سبب 
ا�ستاذن  وامل�سائية  ال�سباحية  الدرا�سيتني  الوجبتني  بني 
�ساحب الور�سة )وقت م�ستقطع( لغر�س تهيئة جو درا�سي 
واحيانا  لطلبنا  ال�ستجابة  تتم  احيانًا  للطلبة،  منا�سب 
اخرى يرف�س بحجة اللتزام وهو ما ي�سطرين اىل تاأجيل 
المتحانات او الدر�س مرغمًا، ول�سان حايل يقول )على هل 
الرنة طحينج ناعم(.رمي كامل وهي طالبة جامعية تقول 
ال�رسر ل يندرج �سمن قائمة ال�سجيج وحجم الت�سوه الذي 
الور�سة من دهون  تلك  ال�سوارع والر�سفة مبخلفات  طال 
للحياء  اخلاد�سة  اللفاظ  رمي  ت�سكو  اأذ  اخل�سب،  وجنارة 
لعمال تلك الور�س، وتقول يف حديثها: اأ�سطر يوميا للتاأكد 
من عدم وجود احد العمال خارج الور�سة فال اكاد اأجتنب 
م�سايقاتهم يف )الذهاب والياب(، ناهيك عن امل�ساجرات 
وجارحة.وت�سيف:  خمجلة  باألفاظ  وتلفظهم  بينهم  فيما 
احيانا اغري م�سار طريقي من املنزل واليه مل�سافات طويلة 
مركزاً  باتت  التي  تلك  احلدادة  بور�سة  املرور  عدم  بغية 
املنطقة  لفتيات  كبرياً  اأحراجا�س  ي�سبب  ال�سباب  لتجمع 
ربة  وهي  عيدان  خديجة  ال�سيدة  تطرح  حني  ون�سوتها.يف 
بيت ت�سكن منطقة حي ال�سحة ببغداد م�سكلتها يف الور�س 
ال�سناعية التي تطوق املحلة وت�سري اىل انها باتت ماأوى 
للقوار�س واحل�رسات التي تهاجم البيوتات يف الليل مرعبة 
املنزلية. والدوات  الجهزة  ومدمرة  والأطفال  الن�ساء 
هذه  ا�سحاب  منا�سدة  كرثة  احيانا  يف  حاولنا  وتو�سح: 
الور�سة  اجلواب؟،  فيكون  ب�سببها  م�سكالتنا  وطرح  الور�س 

التغاظي املتعب عن  اطفالنا »فيكون  م�سدر رزقنا ورزق 
هذه امل�سكلة �سيد املوقف، وهو مبثابة الق�سة التي ق�سمت 
ظهر البعري.ما تقدم انفا من خالل حتقيقنا هذا، هو عر�س 
موجز مل�سكالت املت�رسرين وهم الطرف الول يف الق�سية 
واملت�سبب  الخر  الطرف  اىل  ال�رسار  تلك  مبلف  لنتوجه 
لها وهم ا�سحاب تلك الور�س ملناق�سة حجم تلك ال�رسار 
وتبادل وجهات النظر يف ايجاد احللول املنا�سبة، فكانت 
حدادة  معمل  �ساحب  جعفر(  )و�سام  مع  حمطاتنا  اوىل 
ال�سعب  منطقة  يف  احلديدية  وال�سبابيك  البواب  ل�سناعة 
 10 منذ  الو�سع  بهذا  املهنة  هذه  ازاول  قال:  اذ  ببغداد، 
اعوام، وبح�سب و�سام فان �سكان املنطقة التي توجد فيها 
ور�سته ال�سناعية قد اعتادوا على اأ�سوات الطرق و�سجيج 

مكائن قطع احلديد وبرد اخل�سب.
ان  اذ  املهنة  تعلموا  الور�سة  من  القريبة  العوائل  وي�سيف 
وبامل�سطلح  الور�سة  �سمن  للعمل  انخرطوا  اولدهم  اغلب 
العام افيد وا�ستفيد وانا �سخ�سيا ل اجد لعملي اأي خمالفة 
والعمل،  املهنة  و�رسائب  ر�سومًا  بغداد  لأمانة  ادفع  فانا 

ولدينا اجازة ممار�سة فاأين هي املخالفة؟.
و�سط  جنارة  ور�سة  ميتلك  وهو  حممد  ابو  يقول  حني  يف 
مدينة ال�سعب اي�سا "واإن ح�سلت خمالفة، ما باليد حيلة، 
فر�س  قلة  مع  نفعا  ليجدي  بات  الوظيفي  العمل  ف�سوق 
ال�سهادات  ا�سحاب  من  هم  الور�سة  عمال  اغلب  التعيني، 
فر�سة  على  للح�سول  الخري  مالذهم  الور�سة  يف  وجدوا 

العمل بعد اأن �ساقت بهم الوزارات".
وي�سيف ابو حممد "ما ال�رسر الذي ميكن ان تخلفه ور�سة 
جنارة �سغرية فهي م�سدر رزق للعديد من ال�سباب"، مبينا 
ان "البع�س يتحدث عن اثار �سحية تخلفها ور�ستي الواقعة 
وانا  فيها  العاملني  اغلب  حني  يف  �سكنية  منطقة  داخل 
�سوى  المر  تبعيات �سحية ول يعدو  اي  ن�سكو  �سمنهم ل 

زوبعة يف فنجان".

العتابي  الوا�سطي  ال�رسباوي  حران  كاظم  عزيز  وال�سحفي  ال�ساعر 
التغلبي من حمافظة وا�سط يف العراق. ع�سو الحتاد العام لالأدباء 
والكتاب العرب ع�سو الحتاد العام لالدباء والكتاب العراقيني ع�سو 
موؤ�س�س لحتاد اأدباء وكتاب وا�سط ع�سو نقابة ال�سحفيني العراقيني 
ع�سو املجل�س العراقي لل�سلم والت�سامن يف وا�سط منحته احلكومة 

املحلية يف وا�سط �سفة م�ست�سار اعالمي يف ال�سحافة العراقية.
1979 من  ال�سفاف يف عام  الدخول اىل  الأوىل  �سدرت جمموعته 
دار مطبعة اجلامعة ومبباركة �ساحب الدار املرحوم حميد الفلوجي 
مقابل  وتع�سيدها  واإ�سدارها  ون�رسها  بتوزيعها  الرجل  قام  حيث 
مبلغ زهيد اميانًا منه بال�ساعر. اأ�سدر له زمالوؤه ال�سعراء الأردنيني 
جمموعته ال�سعرية الثانية عام 1992 اأما الثالثة ف�سدرت بطباعة 
رقبته  يف  ُعلقت  الكوت.  مدينة  يف  اخلا�س  ح�سابه  وعلى  بدائية 
عام  حتى  الرقبة  هذه  من  يرمها  ومل   1973 منذ  احلرب  بندقية 
جنديا  اجلي�س  من  وت�رسح  متقاعداً  الدائرة  من  هرب  حيث   1992
اأمينا دون غياب .. يف عام 2004 ا�سدر جمموعته ال�سعرية الثالثة 
) نهر �سريته الريح ف�سة ( وبعدها املجموعة ال�سعرية ) مطر على 
التي كانت  لفقد زوجته  اعت�سارا وحزنا  التي تغنى بها   ) ال�ساهدة 
املوؤمترات  اغلب  الوا�سطي يف  �سارك عزيز   . �سيء يف حياته  له كل 
الدباء  البالد ومنها موؤمتر  اقيمت يف  التي  الثقافية  واملهرجانات 
العرب املنعقد يف بغداد عام 2000 . �سارك يف مهرجانات املربد 
كل  يقام  والذي  املا�سي  القرن  يف  الثمانينات  مطلع  منذ  ال�سعري 
الذي  الثاين  العربي  ال�سعر  .. كما �سارك يف مهرجان  عام يف بغداد 
العام  يف  بغداد  يف  العرب  والكتاب  لالأدباء  العام  الحتاد  اأقامه 
2000 كما وجهت له دعوات م�ساركة من بلدان عربية مثل �سوريا 
2001 من رابطة الأدباء  1999 من احتاد الأدباء العرب والأردن 
ال�سفر. ومازال  املادي مل ميّكنه من  العوز  لكن  الأردنيني،  والكتاب 
اأدباء  الثقايف مع زمالئه  ال�سعرية ون�ساطه  ال�ساعر يوا�سل جتربته 
�سهادة   )  86  ( على  امل�سرية  هذه  خالل  وح�سل  وا�سط  حمافظة 
ال�ساعر  عنه  قال  وال�سحافة.  الأدب  جمايل  يف  ومهنية  تقديرية 
الكبري الدكتور )�ساحب خليل ابراهيم( ا�ستاذ النقد العربي احلديث 
يف جامعة وا�سط . تنقلت الق�سيدة مثلما املاء ينفلت من بني ا�سابع 
وهواج�سه  ال�سائعة  لأحالمه  وروؤيا  روؤية  م�سّكلة  الوا�سطي  عزيز 
م�ستمدا  طاغية  بغنائية  الواقع  ي�سوغ  فهو  ق�سائده  وتناثرت 
الفاظه من الطبيعة احلية واجلامدة وهي الطاغية على �سعره معربا 
واملتناق�سات  بالتاأزم  امل�سحون  املجموع  اىل  متجاوزاً  ذاته  عن 
وراءه منت�رسة على �سفاف �سعره املت�سم بال�سور الذهنية بخا�سة 
عن  ف�سال  والنحوي  اللغوي  �سياقها  عن  منف�سلة  وقفات  تقطيعها 
النقطاع احلا�سل يف برت العبارات والتعوي�س عنها بالنقاط وهذه 
هي النقاط تعبريا عن امل�سكوت عنه وهو مفهوم يف بع�س الحايني 
 . يخالفه  اأو  ال�ساعر  وراأي  ين�سجم  ما  املتلقي  لتاأويالت  وخا�سع 
ق�سائده حتكي لنا عمق ماأ�ساته وماأ�ساة الخرين على امتداد الوطن 
اخرى.  احايني  يف  تقريرية  ومبا�رسة  احيانا  عالية  بفنية  الذبيح 
وتكون لغته عميقة مرة و�سطحية مرة اخرى والق�سائد بحاجة اىل 
ت�سذيب وتقلي�س الرتهل فيها على الرغم من وجود رموز كثرية فيها 
وت�ساعد غنائيتها انه ورث البناء ال�سبعيني املحكم اىل ابعد من ذلك 
ونرث  ال�سعرية  طفولته  تخطى  متمكن  �ساعر  بانه  ق�سائده  تنبىء   .
�سوره  ن�سج  الذي  العامل  هذا  الرحب  ال�سعر  عامل  يف  ليبحر  قالعه 
ومعانيه عمق الآلم املتجذرة يف اعماقه وبلغت على جتاعيد وجهه 
املتغ�سن عرب ال�سنني وبخا�سة عمق الآلم التي خلفها رحيل زوجته 
التي احبها حبا عميقا اىل العامل الخر الذي احتل م�ساحة وا�سعة من 

حياته وترك ب�سمات حزينة موؤملة على �سعره .

شهر رمضان يشكل مكانة خاصة لدى العراقيين بعاداته وطقوسه االجتماعية 
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

جل من ال ي�سهو فهذه الدنيا بقوانينها الطبيعية وادخاالت 
بعد  البع�ض  توقف  رغم  مت�سي  الد�ستورية  االن�سان 
مبعيب  لي�ض  واخلطاأ  زمنًا  االطول  املقام  اىل  ايفادهم 
والتعنت  تكراره  هو  فعال  العيب  ولكن  مراجعته  مت  ان 
عن  ا�سبوعني  قبل  احدهم  حدثني  فقد  الت�سحيح  بعدم 
احدى  على  الثانية  اخلليج  حرب  يج�سد  م�سل�سل  عر�ض 
وهنا  تفا�سيله  معرفة  ووددت  اخلليجية  الف�سائيات 
املعلومات  بجمع  ا�سرع  جعلني  مما  يحزن  ما  �سمعت 
زمان(  كل  يف  )كان  امل�سل�سل  فا�سم  العام  للراأي  ال�سعها 
للكاتبة الكويتية ال�سابة هبة م�ساري حيث رافق م�سل�سلها 
يخ�سع  درامي  عمل  كونه  اخلطاأ  من  نادر  نوع  املق�سود 
للمراجعات والتحقيقات ال �سيما وان احلدث لي�ض ببعيد 
جدًا مع املهنية التي عرفت بها هذه الكاتبة حيث تعمل على 
تطوير الدراما اخلليجية بغية حتقيق حلمها للو�سول اىل 
غرفة الدراما امل�سرية وكان ) �سرايا عابدين ( دليل وا�سح 
النجوم  من  جمموعة  فيه  ا�سرتكت  حينما  اآمالها  على 
العام  لهذا  الرم�ساين  م�سل�سلها  يف  روت  فقد   ، امل�سريني 
ق�سة حرب اخلليج الثانية وكيفية هجوم اجلي�ض العراقي 
وهنا  الدويل  باجلرم  قام  من  ا�سم  ذكر  دون  الكويت  على 
نفند فكرها على ا�سا�ض الندم ب�سياع نظام �سدام او انها 
ق�سدت اال�ساءة جلي�ض بالدي ورمبا راعت م�ساعر عائلة 
م�ساعر  مراعاة  عدم  امام  الوطن  من  هاربة  دكتاتورية 
�سعب باأكمله والذي دفع الثمن باهظًا اثناء وبعد احلرب 
ولغاية هذه اللحظة مع علم العامل باأن ال�سبب هو �سخ�ض 
ال�سيدة   ، و�سعبه  للعراق  احلارقة  بحروبه  ُعرف  واحد 
م�ساري اود التنويه اين لي�ض من متابعي الفن اخلليجي 
لعدة ا�سباب مهنية وها هو دليل كالمي موثق برمي كرة 
يقاتل  الذي  العراق  جي�ض  اىل  ت�سيء  يديك  من  مزججه 
مطمئنني  انتم  بل  ال  االرهاب  �سرور  لدحر  عنكم  بالنيابة 
حاليا على �سمالكم اكرث من جنوبكم فالعراق مل ولن يدخل 
وتاريخ  ا�سمه  اخفيتي  الذي  فعلها  كما  حمقاء  حرب  يف 
جي�سنا مدون ك�سد منيع يراعي االن�سانية وحقوق اجلار 
وعدم كبح جماح املتظاهرين وغري املوؤيدين لالنظمة على 
عك�ض اليد احلديدية التي ت�ستعملها دول جمل�ض التعاون 
كاأ�ستحقاق  االنتخابي  التغيري  منادي  ل�سرب  اخلليجي 
دميقراطي ينا�سد رقي التجربة ال�سيا�سية العراقية ، ختامًا 
وحفاظًا على م�ستقبلك ككاتبة �سابه ال بد وان ت�سححي ما 
ورد عرب اعتذار ر�سمي للعراق و�سعبه كما اعتذرتي �سابقا 
تركزي  وان  اعمالك  احد  يف  درامي  خطاأ   )٢١( بوجود 
الكثري من االلتواءات  فيها  بق�س�ض تخ�ض ار�سيتكم الن 
الدميقراطية وتهمي�ض االآخر فرمبا ت�ستطيعني عمل اجزاء 
ولي�ض جزء واحد طراأ عليه االلتفاف على احلقيقة ب�سرب 

�سعور املاليني وحماولة اخفاء من ال تختفي جرائمة .

مبدعون
من العراق

الورش الصناعية والمعامل الصغيرة.. "وباء سرطاني" يتوسع داخل األحياء السكنية

عزيز الواسطي

اعتذري يا هبة 
مشاري

 بسام القزويني 

أقالم حرة

املظلوم  ن�رسة  يف  ملواقفكم  نظراً  النفط..  وزير  ال�سيد 
هذه  عليكم  اأطرح  اأن  قررت  فقد  جانبه  اإىل  والوقوف 
اأنتم   / تلقى احلل  اأن  يديكم ع�سى  لتكون بني  الق�سية 
يعي�سون على  ال�سعب  الفقريه من  ال�رسيحة  اأن  تعلمون 
النهروان  جممع  يف  الطابوق  معامل  يف  ب�سيطه  اأجور 
العراق  يف  املتوزعة  املعامل  وبقية  بلدروز  وجممع 
الأ�سود  بالنفط  املعامل  هذه  بتزويد  الدولة  وتقوم 
لت�سغيلها وتبلغ الكمية اأحد ع�رس �سهريجًا لكل معمل، 
األف لرت  وال�سهريج الواحد تبلغ حمولته �ستة وثالثني 
الأيام  هذه  خالل  املعامل  اأ�سحاب  به  يقوم  ما  ولكن 
هو بيع احل�سة املقررة للمعمل باأ�سعاف �سعر ال�رساء 
من الدولة وذلك لتهريبها اىل خارج البالد حيث يبلغ 
�سعر ال�رساء من الدولة لل�سهريج الواحد مليونًا ون�سف 
يقارب  ما  احل�سة  قيمة  وتبلغ  عراقي  دينار  املليون 
�سبعة ع�رس مليون دينار عراقي بينما يقوم ببيع هذه 
اأي  دينار  ماليني  وع�رسة  مئة  مببلغ  ال�سهرية  احل�سه 
ربح  فيكون  دينار  ماليني  ع�رسة  مببلغ  �سهريج  كل 
ال�سهريج الواحد ثمانية ماليني ون�سف املليون وبذلك 
يقوم بعدم ت�سغيل املعمل اعتماداً على اأرباح النفط واإذا 
)مئة  مببلغ  باإر�سائهم  يقومون  التفتي�س  جلان  جاءت 
التفتي�س  جلان  بني  الفقري  �ساع  وبذالك  دينار(  األف 
جانب  اإىل  بوقوفكم  لعلمنا  ونظراً  املعامل،  واأ�سحاب 

الفقري والدفاع عنه، نرجو النظر يف هذا الأمر.

 انا الطالب علي جابر نعيمة من ال�سماوة موظف يف جماري 
ح�ساب  على  هند�سة  امريكا  يف  ادر�س  "طلعت  ال�سماوة 
الدولة وه�سه مديون لن مددت ف�سل درا�سي واحد والدين 
20 الف دولر وه�سه الق�سم القانوين مبكتب رئي�س الوزراء 
حجزوا رواتب الكفالء والنا�س ا�ستكوا عليه باملحكمة وانا 
راح ان�سجن" . و "انا من طلعت للدرا�سة وقفت راتبي واعتقد 
انا الوحيد ايل وقفت راتبي بالعراق بدائرتي كل املوظفيني 
ايل طلعوا كانوا ياأخذون راتبني من البعثات ومن دوائرهم 
ت�ستقطع  كانت  ما  املديرية  لن  انح�سبت  ما  وخدمتي 
ومطلوب  ال�سابعة  بالدرجة  ه�سة  فاإىل  تقاعدية  توقيفات 
20 الف دولر وعندي عائلتي 6 نفرات وحاولت عدة مرات 
�سي  اي  قبلوا وماعندي  وما  بالتق�سيط  العليا  اللجنة  اقنع 
ابيعه وا�سدد الدولة فاملكتب القانوين ملكتب رئي�س الوزراء 
را�سلني لوزارتي يريدون يحجزون رواتب الكفالء وهم مي 

باملية راح ي�ستكون عليه باملحكمة مية باملية".

معامل الطابوق .. 
هكذا يسرق قسم من النفط

أجور دراسة تنغص 
عيشتي

المواطن و المسؤول
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