
املدن  رائعه  كانت  بل  فح�سب  االو�سط  ال�رشق  عرو�س  تكن  مل 
وقبلة االنظار ومنوذج الدول بعد اجلهود التي بذلت يف اعمارها 
وعلومها ورعايتها ال�سحيه وبنائها و�سناعتها وكل تفا�سيل 
احلياة فيها ولكي نتعرف على جوانب منها نعود اىل ذلك الزمن 
اجلميل الذي ا�سبح االن وكاأنه ق�س�س من ق�س�س اخليال بعد 
وتخريب  دمار  من  القريب  املا�سي  يف  بغداد  على  مر  الذي 
واليزال يهدم مبعوله بنائها وحياتها واهلها ولكن ذلك اليعني 
يف  جيده  كانت  بل  الوجوه  جميع  من  متكامله  كانت  انها 
مقايي�س تلك الفرته واليعني ذلك انها مل تكن تعاين من م�ساكل 

واخفاقات متعدده.....
  وهذا حال جميع الدول غنيها و فقريها مع فارق الن�سبه واليوم اذ 
نتداول ال�سناعات العراقيه التي التزال عالقه بذاكرتنا من ايام 
العهد امللكي وما تبعه من عهود لنجد ان العراق كان من الرواد 
االوائل يف ال�سناعه على ال�سعيد االقليمي ويف جميع جماالتها 
الثقيله واخلفيفه والنفطيه والغذائيه وال�سحيه وكانت ب�سائعه 
تتفوق على مثيالتها اقليميا .. الكثري منا ي�ستاق اىل العوده اىل 
الوراء لي�سبع الذات من حلظات جميله عا�سها وقد يكون فاتها 
او مل يكرتث لها وعندما يتذكر تلك اللحظات اجلميله ان كانت 
مواقف او �سواهد او تقليد او �سناعه ويقارنها مع ايامنا هذه 
الوراء للذكرى بل ليقول  اننا قد عدنا للوراء ولكن لي�س  �سيجد 
بقائه  او  روؤيته  تريدون  جميل  �سيء  كل  تدمر  لقد  نعم  لنا 
العراقيه  ال�سناعات  عن  احلديث   . الدول  امام  به  وتتفاخرون 
حديث ذو �سجون وا�سى وامل فلقد و�سل العراق يف عام 2002 
ال�سناعات املختلفه بالرغم من  اىل مراحل متقدمه يف جمال 
احل�سار وكانت �سناعاته الثقيله واخلفيفه واالدويه والغذائيه 
كل  من  بالرغم  و�سامده  كفوءه  تزل  مل  كانت  واملن�سوجات 
اوطاأ م�ستوى والميكن  اليوم التوجد �سناعه حتى يف   ,, �سيء 
ان نقارن انف�سنا باأي دوله يف العامل وقد ينده�س البع�س من 
ان العراق اليوم هو يف اآخر الدول ال�سناعيه ,, ملعرفة منتجاتنا 
ان  ي�سعب  بكرثتها  النها  منها  الع�س  مع  نتجول  زمان  ايام 
: فتاح با�سا ا�سم علم يف ال�سناعه  نتطرق اليها جميعا ومنها 
العراقية ومعامله تنتج ارقى املن�سوجات ال�سوفيه يف ال�رشقني 
االدنى واالق�سى وا�ستهرت بطانيه ال�سوف التي ينتجها �سهرة 
فاقت االجنبيه وكانت تباع با�سعاف �سعرها يف لندن عا�سمة 
ال�سناعه االنكليزيه وله انتاجات اخرى مثل الغزول ال�سوفيه 
واالقم�سه وكلها مرغوبه ومن نوعيه فاخره ال�سناعات اخلفيفة 
ت�سكلت يف عام 1959 وبراأ�س مال ن�سف مليون دينار وكانت 
تنتج املدايفء النفطيه والغازيه الحقا والطباخات والثالجات 
واملجمدات وكانت ب�ساعتها بعد التطوير الكبري الذي حدث يف 
ال�رشكه عام 1974 وكانت منتجاتها تباع يف ال�سوق ال�سوداء 
بنوعيها  وع�ستار  الدين  عالء  مدفئة  ومنها  م�ساعفه  با�سعار 

النفطيه والغازيه وطباخات وثالجات وجممدات ع�ستار .
العراق  يف  ال�سناعيه  ال�رشكات  اعرق  من  النباتية  الزيوت 
امل�سهور   ) الراعي   ( الطعام  زيوت  انواع  جميع  تنتج  وكانتت 

وزاهي  �سومر  الغ�سيل  وم�سحوق  لوك�س  و�سابون  البنت  وزيت 
وطلب  احرتام  حمل  كانت  منتجاتها  وجميع  ال�سحون  غ�سيل 
.. ال�سناعات امليكانيكية وهي جمموعه  متزايد من املواطنني 
�سناعات  عدة  يت�سمن  اال�سكندريه  جممع  يف  ال�رشكات  من 
منها �سيارات رمي ) با�س ( وهو من حمركات و�سا�سي �رشكة 
�سكانيا ال�سويديه والبدن من �رشكة ايكارو�س الهنكاريه وتنتج 
بامتياز من   ) الدين  ) �سالح  لوري متو�سط هو  �سيارات  كذلك 
بامتياز  عنرت  زراعيه  تراكتورات  وتنتج  الفرن�سيه  رينو  �رشكة 
من هنكاريا �رشكة زيتور ,,   ال�سناعات املطاطيه �رشكة بابل 
لالطارات ال�سيارات يف النجف والديوانيه وكانت مالذ ا�سحاب 
ال�سيارات ايام احل�سار على العراق وكانت تنتج نوعني )بابل 
( و )ديوانيه ( وكذلك االنابيب املطاطيه اخلا�سة بها . دراجة 
والتي  املحموديه  يف  الهوائيه  الدراجات  �سناعه  �رشكة  بغداد 
للكبار  ومنها  ال�سهريه  بغداد  بدراجة  ال�سوق  تغطي  كانت 

ولل�سغار ولديها معمل ل�سناعة االنابيب املعدنيه .
ي�ساهي  �سجاد  ال�سوق  يف  جتد  ان  الميكن  العراقي  ال�سجاد 
جتد  وال  واحجامه  والوانه  ونق�ساته  مبتانته  العراقي  ال�سجاد 

بيتا عراقيا يخلو من �سجاده اثريه او نق�سة الربيع او كاربت .
عام  العراق  يف  لاللبان  معمل  اول  ان�ساأ  االألبان  منتوجات 
 1962 عام  انتاجه  وبداأ  االعمار  جمل�س  خطة  �سمن   1960
ياألفه  الذي  املعقم  احلليب  وخا�سة  كبريه  �سهرة  وا�ستهر 
للعمال  االبي�س واملطعم غذاءا  بانواعه  العراقيني بعد وا�سبح 
اخلا�سه  النكهه  ذات  احليوانية  الزبده  ا�سافة...اىل  واالطفال 
.امل�رشوبات  احليواين  وال�سمن  بانواعه  وجنب  غريب  ابو  ولنب 
الغازيه العراق كان اول دوله عربيه ادخلت �سناعة امل�رشوبات 
الغازيه وكانت البدايه مع معمل )نامليت ( ومن ثم كوكاكوال 
وال�سابي  والرتاوبي  واملرياندا  اآب  وال�سفن  والكرا�س  والبب�سي 
على  حازت  وقد  وغريها  وم�سن  وزمزم  والكوكتيل  والكوثر 

اعجاب املواطنني والزوار للعراق .
املنطقه  اوائل دول  بكونه من  العراق  امتاز  النفطيه  املنتجات 
النفط بنوعيه وكفاءع عاليه جدا كانت حمل  بانتاج م�ستقات 
والكويت  ايران  على  تتفوق  منتجاته  وكانت  اجلميع  من  طلب 

وال�سعوديه وخا�سة زيوت املحركات والنفط االبي�س.
فيه  اليوجد  حمل  او  بيت  هناك  الكهربائيه..هل  ال�سناعات 

ال�سوارع  حموالت  وكذلك  الكهربائي   ) دياىل   ( مقيا�س 
التا�سي�س  ومعدات  دياىل  ومراوح  دياىل  ومكوى  الكهربائيه 
وراديو  وم�سجل  االلكرتونيه..تلفزيون  ال�سناعات  الكهربائيه 
االلكرتونيه  ال�سناعات  �رشكة  انتاج  من  كلها  وحا�سبه 
منها  بيت  التي اليخلو  الفاخره  املميزه و�سناعتها  وعالمتها 
كربالء  طماطة  معجون  يتذكر  منا  كربالء..كثري  معلبات   .
الباذجنان  ومرق  اللذيذ  كربالء  ودب�س  املعلبه  والفا�سوليه 
املعلب وكثري من املنتجات اللذيذه التي افتقدها ال�سوق اليوم . 
ب�سكوالته �سديقة االطفال وح�سورها دائم يف البيت واملدر�سه 
واال�سواق وكان االطفال يع�سقونها با�سمائها وانواعها الب�سكت 
التي  الع�سائر  الذ  .. ومن  ال�سيكوالته وغريها  والواح  والن�ستله 
كانت رائجه ايام زمان ع�سري اجلميلي ثم ع�سري ) �سن كويك ( 
وع�سري راوخ . ومن اجود املنتجات الغذائيه التي كانت تباع 
جاهزه يف بغداد واملحافظات كانت هي منتجات ) ابو نبيل ( 
اليوم تنتج يف االردن واقليم كرد�ستان ومتتاز باجلوده  وهي 
والطعم اللذيذ والنظافه واالعتناء والتنوع من الكبب بانواعها 

اىل الهمربكر والبيتزا وغريها . 

يف بع�س ُمدن العراق وح�رشاً بـ )الكاظمية امُلطّهرة 
مئات  ت�سطف  امُلقد�سة(,  وكربالء  االأ�رشف  والنجف 
االأحجار الكرمية باألوانها الزاهية الواحدة تلو االأخرى 
العرب  للزائرين  بالن�سبة  واأعجاب  اأثارة  ت�سكل  وهي 
والتداوي  لل�سفاء  كاأداة  ت�ستعمل  فهي  واالأجانب, 
فقط  للزينة  لي�س  البع�س  بها  ويتختم  احل�سد  واإبعاد 
بل الأعتقادهم اإنها جتلب الرزق اأو ت�ستعمل للمحبة اأو 

ترّبكًا مبكان تكونها وتقربًا هلل تعاىل بالت�سبيح له.
 ويف رحلة ميدانية للتعّرف عن كثب عن اأ�رشار هذه 
االأحجار وكراماتها األتقينا ببع�س الباعة املتجّولني 

وبع�س اأ�سحاب املحال اخلا�س ببيعها,  
معدنية  مواد  هي  بطبيعتها  الكرمية  "االأحجار 
�سناعتها  يف  تدخل  ال�سيليكا,  من  يتكون  معظمها 
ُعرفت  وقد  والف�سة,  الذهب  عدا  املواد  من  الكثري 
من  قطع  فهناك  قدمية  ع�سور  منذ  الكرمية  االأحجار 
االأحجار تعود اإىل ح�سارات اإندثرت منذ اآالف ال�سنني 
االأحجار  وقطع  النهرين  مابني  ح�سارات  كاأحجار 
من  الفرعونية وغريها كثرياً  الع�سور  اإىل  تعود  التي 
عدة  اأ�سناف  على  الكرمية  "االأحجار  احل�سارات". 
اجلبلية  بحرية,  واأخرى  برية  ومنها  جبلية  منها 
والعقيق  الُدر  مثل  الربية  اأما  والياقوت  العقيق  مثل 
املرجان  مثل  البحرية  اأما  ال�سليماين,  االأر�سي 
اأما  الُي�رش,  مثل  نباتي بحري  واللوؤلوؤ, وهناك �سنف 
اأ�سهر هذه االأ�سناف هو العقيق اليماين الذي يوجد بـ 

)72( نوع".
كيف يتم الكتابة والنق�س على االأحجار؟

باأداة  �سابقًا  االأحجار  على  والنقو�س  الكتابة  "كانت 
باأ�سطر  اآنذاك  الكتابة  وكانت  )ال�سفرة(,  بـ  تدعى 
العلم  ولكن  ال�سئ,  بع�س  طويلة  زمنية  وملدة  قليلة 
على  ال�سناعة  تطور  دخل  فقد  هلل  واحلمد  تطور  يف 

اإخرتاع )الربمية( التي ن�ستخدمها  اأدواتنا ومت  بع�س 
اليوم يف كتابتنا ونقو�سنا على االأحجار".

بعدها حدثنا �ساحب اأحد حمال بيع االأحجار الكرمية 
يف �سوق احلجارة ويدعى احلاج ميثم علوان رّداً على 

اأ�سئلتنا.
من اأكرث ال�سّواح اإنتقاًء لهذه االأحجار الكرمية؟

املقد�سة  املدن  من  املقد�سة  كربالء  مدينة  "ُتعترب 
ماليني  يرتادها  والتي  الوقت  نف�س  يف  وال�سياحية 
زوارها  على  عالوًة  العامل  بقاع  خمتلف  من  ال�سواح 
من املدن االإ�سالمية, واإن اأكرث ال�سواح الذين يرتادون 
دول  من  هم  الكرمية  االأحجار  هذه  واإنتقاء  ل�رشاء 
واإيران ولبنان والهند وباك�ستان وحتى دول  اخلليج 
ومعاملها  برتاثها  زاخرة  كربالء  مدينة  الأن  الغرب, 
ال�سهداء  �سيد  من  اأ�ستمدته  الذي  امل�رشف  وتاريخها 
)عليهما  طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سني  االإمام 

ال�سالم(".
ما هي ا�ستعماالت االأحجار الكرمية؟

اأنواعها  اأختالف  على  الكرمية  االأحجار  "ُت�ستعمل 
ي�ستعمل  ما  منها  االأغرا�س  ملختلف  واأ�سنافها 
به  يتختم  ما  ومنها  واملرجان  اللوؤلوؤ  مثل  للزينة 
وت�ستعمل  وغريه,  والفريوزي  باأنواعه  العقيق  مثل 
احل�سد  و�سد  الرزق  الكرمية يف جلب  االأحجار  بع�س 
وطرد ال�سياطني وي�ستعمل البع�س االآخر منها للمحبة 
ما  اأما  بها,  النا�س  بع�س  الأعتقاد  والعدو  والكراهية 
ي�ستعمل كاأداٍة لل�سفاء فمنها حجر امللكايت الذي يفيد 
لتو�سيع  يفيد  الذي  الياقوت  وحجر  الكلية  الأمرا�س 
�رشايني اجل�سم وتخفيف �سغط الدم على القلب كذلك 
وخفقان  الدموية  الدورة  يفيد  الذي  الفريوزي  حجر 
درجات  الأرتفاع  فيفيد  الالزورد  حجر  اأما  القلب, 

احلرارة".
ما هي نقو�س خوامت االأنبياء واالأئّمة )عليهم ال�سالة 

وال�سالم(؟

ويف حديث مع رجل الدين ال�سيخ علي اخلزاعي حول 
نقو�س  كانت  وما  الكرمية  االأحجار  على  النقو�س 
ال�سالة  )عليهم  واالأئمة  واالأو�سياء  االأنبياء  خوامت 
ما  بيان  يف  وردت  روايات  "هناك  قال:  وال�سالم(, 
بجن�س  تقييد  غري  من  الكرمية  االأحجار  على  ُينق�س 
خا�س من االأحجار, فقد روي اأّنه كان نق�س خامت اآدم 
اإال اهلل حمّمد ر�سول اهلل(, كان  اإله  )عليه ال�سالم(: )ال 
قد اأتى به معه من اجلّنة, وكان نق�س خامت نوح )عليه 
ال�سالم( الذي جنى به يف ال�سفينة من الغرق )هو هو 
هو يا بارىء اإتقن(, وهذا الكالم بال�رشيانية وتف�سريه 
بالعربية )ال اإله اإال اهلل األف مّرة يا اهلل اأ�سلح(, وكان 
)عليه  اإبراهيم  اىل  به  اهلل  بعث  الذي  اخلامت  نق�س 
ال�سالم( واأمره بلب�سه ليجعل له النار برداً و�سالمًا: )ال 
اإال باهلل  اإال اهلل حمّمد ر�سول اهلل, ال حول وال قّوة  اإله 
ظهري  اأ�سندت  اهلل,  اىل  اأمري  فّو�ست  العظيم,  العلي 
اىل اهلل, ح�سبي اهلل(, وكان نق�س خامت مو�سى )عليه 
ُتوؤجر,  )اإ�سرب  التوراة:  من  اأ�ستقهما  حرفني  ال�سالم( 
اأ�سدق تنج(, وكان نق�س خامت �سليمان )عليه ال�سالم( 
حرفني اأ�ستقهما من االإجنيل: )�ُسبحان من اأجلم اجلّن 
ال�سالم(  )عليه  عي�سى  خامت  نق�س  وكان  بكلماته(, 
حرفني اأ�ستقهما من االإجنيل اأي�سًا وهما: )طوبى لعبٍد 
ذكر اهلل من اأجله, وويل لعبٍد ن�سي اهلل من اأجله(, اأما 
نقو�س خوامت نبّينا ر�سول اهلل حممد )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( فكانت: )حمّمد ر�سول اهلل(, )ال اإله اإال اهلل 
حمّمد ر�سول اهلل(, )�سدق اهلل(, فيما كان نق�س خامت 
)عليهما  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  موالنا 
القادر  )نعم  اأخرى:  رواية  ويف  هلل(,  )امُللك  ال�سالم(: 
اهلل(, وال ُمنافاة بينهما, اأما نق�س خامت موالنا احل�سن 
)عليه ال�سالم(: )العزة هلل(, ويف رواية اأخرى: )ح�سبي 
اهلل(, وكان نق�س خامت موالنا احل�سني )عليه ال�سالم(: 
)عليهم  اأئمتنا  من  لكل  وكان  اأمره(,  بالغ  اهلل  )اإّن 

ال�سالم( نق�س خامت خا�س به".

خمرج �سينمائي وكاتب عراقي. مواليد عام 1940 يف ناحية املدينة 
حمافظة الب�رشة يف العراق. بداأ ن�ساطه امل�رشحية يف �سن مبكرة من 
حياته.  عام 1957 اأ�س�س اأول فرقة م�رشحية يف مدينة الب�رشة وقدم 
التحق   1959 العديد من امل�رشحيات تاأليفا ومتثيال واإخراجا. عام 
يف معهد الفنون اجلميلة ودر�س االإخراج والتمثيل ملدة خم�س �سنوات.
العراقي  التلفزيون  من  قدم  الفنون  معهد  يف  درا�سته  فرتة  خالل 
اأعماال درامية تاأليفا ومتثيال. بعد تخرجه من معهد الفنون اجلميلة 
)احلار�س(  فيلم  اأنتجت  التي  اليوم  اأفالم  �رشكة  اأ�س�س   1964 عام 
واأخرج  الرئي�سية  اأدواره  اأحد  ومثل  الفيلم  ق�سة  حول  قا�سم  كتب 
الفيلم خليل �سوقي. حاز الفيلم على التانيت الف�سي يف اأيام قرطاج 
اأ�سدرت  الذهبي(.  التانيت  ال�سنة حجب  ال�سينمائية بتون�س )يف تلك 
�رشكة اأفالم جملة �سينمائية حتمل عنوان )ال�سينما اليوم( ت�سلم قا�سم 

حول رئا�سة حتريرها.
هي  م�رشحية  فرقة  الفنانني  اأ�سدقائه  من  وعدد  اأ�س�س   1967 عام 
)فرقة م�رشح اليوم(. ال�سلطة الدكتاتورية األغت امتياز جملة ال�سينما 
فيلم(  )�سنونو  �رشكة  حول  قا�سم  فاأ�س�س  اليوم  اأفالم  و�رشكة  اليوم 
لكنها مل متار�س ن�ساطها حيث غادر قا�سم حول بالده اإىل لبنان. عام 
1975 عاد اإىل العراق واأخرج فيلما وثائقيا طويال هو فيلم )االأهوار( 
وفيلما روائيا طويال هو فيلم )بيوت يف ذلك الزقاق( وعاد اإىل لبنان 
الدميقراطيني  والفنانني  وال�سحفيني  الكتاب  لرابطة  رئي�سا  واأنتخب 
العامل.  للرابطة يف  العامة  ال�سكرتارية  العراقيني, واأ�سبح ع�سوا يف 
دم�سق  يف  تاأ�س�س  الذي  البديلة  العربية  ال�سينما  تيار  موؤ�س�سي  اأحد 
العرب  الت�سجيليني  ال�سينمائيني  احتاد  موؤ�س�سي  واأحد   1970 عام 
يف  ع�سوا  اأختري  لالإحتاد.  التنفيذية  واللجنة  العامة  وع�سواالأمانة 
جلنة التحكيم ملهرجان مو�سكو عام 1983 وع�سوا يف جلنة حتكيم 
2002 ورئي�سا  العربي يف روتردام يف هولندا عام  الفيلم  مهرجان 
عام  بولونيا  يف  كراكوف  يف  اأتيودا  مهرجان  يف  التحكيم  للجنة 
يف  العربية  ال�سينما  مهرجان  يف  التحكيم  جلنة  يف  وع�سوا   2003
لل�سينما  اأخرج  العربي.  الثقايف  املركز  يقيمه  الذي  بفرن�سا  باري�س 
من  العديد  اأفالمه  ونالت  وروائيا,  وثائقيا  فيلما  ع�رشين  من  اأكرث 
"بغداد  فلم  اخرج  ف�سيتني.  وجائزتني  ذهبية  جائزة  بينها  اجلوائز 
ق�س�سية  وجمموعات  ال�سينما  عن  كتب  له  �سدرت  بغداد"  خارج 
الدرا�سات  من  الكثري  عنه  وكتبت  �سينمائية,  وق�س�س  وم�رشحيات 
امل�رشحية  اأعماله  عن  وقدمت  واأملانية,  وعربية  عراقية  كتب  يف 
وال�سينمائية العديد من االأطروحات يف معاهد ال�سينما واجلامعات. 
حازت افالمه على جوائز عاملية. مت تكرميه يف مهرجانات ال�سينما. 
يف  التخرج  �سهادات  على  االأكادمييني  من  الكثري  ح�سل  مبوؤلفاته 

املاج�ستتري والدكتوراه

صناعات وطنية كنا نفتخر بها... كيف السبيل للنهوض بواقعها ؟
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ عدي الحاج 

ثامر  الرائع  الكاتب  قلوبنا  اإىل  اأهداها  التقارب  روحانية 
حبيب وهو يتابع ممثلي حلقات اأفكارة من على �شا�شة التلفاز 
ويف نف�س الوقت �شاهدت هذه الدراما حيث كنت حينها من 
 ، واملتقدم  الهادف  العمل  هذا  تابعوا  الذين  املاليني  �شمن 
فقد علقت عنوانه يف اأر�شيف جداري متذكرًا اختيار النمط 
التبويب  وكادر  حماد  خالد  م�شاعر  مع  والإ�شاءة  الدرامي 
الن�س  هذا  حبيب  و�شع   ، الباردة  امل�شاعر  لها  زهقت  لق�شة 
الفرد  واعني  وم�شتقبل  مراجع  من  اجلميع  حمتوى  يف 
ظهور  بن�شج  ي�شتقبله  الذي  والخر  امل�شاعدة  يطلب  الذي 
التفريق  العقد من غري  النف�شية ومواكبتها حلل  الإخ�شائية 
اىل  بال�شافة  املنزل  وخادمة  ابنتها  لت�شاعد  الجتماعي 
ال�شديق والغريب ، ويبني لنا املوؤلف ان هذه الخ�شائية مل 
ت�شتطيع حل م�شاكلها ال بعد وقت طويل و�شهر جارح وهي 
عن  انف�شالها  حلظات  يف  ال�شرب  لهواء  ا�شتن�شاقها  تتذكر 
 ، ابنتها الوحيدة  زوجها لت�شمم على ان جتل�س �شعيدة مع 
اآلمهم  من  م�شاكل اجلميع وتخفف  تعالج  كانت وباخت�شار 
اآخر  طريق  اإىل  يغريه  من  ومنهم  طريقه  ُيكمل  من  فمنهم 
من  تعاين  النف�شية  الخ�شائية  هذه  ان  الكاتب  لنا  بني  كما 
امل�شاواة  عظمة  تولد  وهنا  مبراجيعها  ا�شوتًا  اي�شا  م�شاكل 
فثقافة الطبيب النف�شي هي من اهم الثقافات اخلجولة التي 
ل�شباب  ذلك  يحبذون  ل  لكنه  بها  الغو�س  اغلبهم  يتمنى 
من  اجلميع  يعاين  لذى  املجدي  غري  الكالم  ملئها  اجتماعية 
ا�شراره وين�شدم  يودع  فالبع�س  الأ�شود  اختيار �شندوقهم 
موؤمتنه  اختيار  يف  يتاأنى  وبع�شهم  املوؤمتن  ال�شخ�س  من 
لأداء  الق�ش�س  حمتويات  بع�س  جراره  يف  ي�شع  ثم  ومن 
التجربة وهو اف�شل من اأوله ومنهم من ل يعطي �شره حتى 
لأ�شرته واخمن ال�شبب انه �شدم من جتارب حيوية ح�شلت 
معه او امام عينيه ليقف موؤتلفًا مع قلبه ويعلن عن اله�شبة 
التي ل تقهر ول تتزحزح من مكانها وبالرغم من كل الظروف 
وال�شباب التي تطرقنا اإليها �شلفا فاأين ا�شع ت�شخي�شي لهذه 
الطبيب  ثقافة  بانعدام  اوجزه  والذي  متعنكم  امام  احلالة 
اليه  احدهم  زيارة  فبمجرد  الر�س  بقاع  اغلب  يف  النف�شي 
بالذوق  نرتقي  ا�شاعات اجلنون والتوحد وملا ل  تلقى عليه 
العام وننه�س بح�شانة النف�س وتوجيهها حلب احلياة مرة 
اخرى باإطالق حملة عاملية توعوية للطب النف�شي )ال�شديق( 
ولي�س )اجلنون( فبهذه اخلطوة �شوف يت�شجع كبري ال�شن 
بعمق  بكل  والتكلم  اليه  للذهاب  واملراهق  وال�شاب  والفتاة 
ومما  وال�شخ�شية  الكادميية  خربته  من  ال�شتفادة  بغية 
يجدر ذكره انه �شيعمل على حت�شني ال�شرار واعطاء جرع 
ال�شرة  اع�شاء  ان�شغال  مع  بالتزامن  الن�شائح  من  ايجابية 
وقتهم  يت�شع  ل  واغلبهم  وعملة  النقال  وهاتفة  بهمه  كال 
للجلو�س �شويتا و�شماع ما دار وما �شيخطط له الآخر فتبقى 
التي  احللول  من  قليلة  ن�شبة  مع  تزداد  من  ومنها  الزمات 

مي�شي بها الن�شان لوحدة وهي نادرا ما تتحقق . 

مبدعون
من العراق

األحجار الكريمة.. حكايات عن الحسد والشفاء إلى الثراء

قاسم حول 

خاص جدًا 

بسام القزويني 

أقالم حرة

خدمنا  اإن  بعد   : التميمي  اهلل  عبد  املواطن  يقول 
لل�سن  للو�سول  التقاعد  واأحلت على  �سنة    30 الدولة 
واجهنا  حيث  خميفة  احلياة  اأ�سبحت  القانونية 
ي�سد  ال  مبلغ  اإىل  الراتب  حتول  ب�سبب  جمة  م�ساعب 
بعد  العمر  اأخر  مكافاأة  هذه  فهل  ال�سهرية  متطلباتي 
اإىل عجوز هرم  ال�سنني وحتولت  مني جهد  اآخذوا  اإن 
براتب رمزي وعلي اإن ابحث عن عمل اأ�سد به متطلبات 
اأ�رشتي النظام يف العراق لي�س فيه اإن�ساف وال يت�سم 
والدعوة  بالرحمة  يت�سم  ديننا  اإن  مع  باالإن�سانية 
اأيام  اإمام  اإنني  اعتقد  والكبري  بال�سغري  لالهتمام 

ثقيلة جدا فوق قدرتي على التحمل.
املواطن ح�سني عبد العزيز ) من �سكنة مدينة ال�سدر( 
اخر  هم  وهو  متعب  التقاعد  هياأة  الروتني يف  يقول: 
االإجراءات  كل  تتم  العامل  دول  يف   احلياة  هم  فوق 
وهو  للمتقاعد  تكرميا  احلكومية  املوؤ�س�سات  قبل  من 
ب�سكل  ي�سري  االأمر  بل  معاملة  اأية  يف  نف�سه  يجهد  ال 
�سل�س وحتى الراتب اإىل يذهب لت�سلمه بل الدولة هي 
من تو�سله لبيته الأنه خدم البلد عمره كله وحان وقت 
للمتقاعدين  كبرية  ت�سهيالت  الدول  وتقدم  التكرمي 
يف خمتلف املجاالت كل هذا يغيب عنا  بل علينا اإن 
نعاين وان نبحث عن عمل من جديد ونحن بهذه ال�سن 
الظلم يف العراق الفدرايل له اإ�سكال متعددة ولي�س له 

نهاية.
اإجراءات  يقول:   ) �سنة   63( علي  هادي  املواطن 
معاملة التقاعد متعبة والروتني ثقيل جدا وال�سن كما 
تعرف له اإحكامه  ال نقوى على هذه املراجعات اململة 
منذ  اإنا  ها  ب�رشعة  بنتيجة  تاأتي  ال  وهي  واملرهقة 
ثالثة اأ�سهر وانا اأحاول اإنهاء املعاملة لكنها ال تنتهي 
االأ�سدقاء  واأ�سبحت هما جديدا يرافق حياتي بع�س 
ب�سلك  ادرى  فهو  اأعطها ملعقب معامالت  يقولون يل 
الوظيفة واأبوابها التي تفتح للر�سا لكني رف�ست هنا 
يت�سح اإهمال احلكومة لطبقة املوظفني وتركهم اإمام 

روتني قاتل ت�سيع فيه الكرامة االإن�سانية.
اإنا  فيقول:  جدا(  ومرهق  م�سن  )رجل  معتز  اأبو  اإما 
ال  فهي  مر�سي  من  زادت  واملعاملة  بال�سكر  مري�س 
اظن  كنت  متعب  وطابور  م�ستمرة  مراجعات  تنتهي 
بنا  فاإذا  للبلد  قدمناها  التي  اخلدمة  على  نكرم  اإننا 
قيمة  عنها  فتغيب  الدولة  فو�سوية  وال�سبب  نهان 
الرحمة للكبري واأول معاناة املوظف الذي اأنهى عمره 
مبعاملة  بنف�سه  يراجع  ترتكه  اأن  الدولة  خدمة  يف 
ا�ستحقاقه  على  يح�سل  كي  متعددة  وعقبات  طويلة 
من راتب تقاعدي على الدولة مراجعة منهج التعامل 

مع املتقاعدين وتاأ�سي�س بناء على اأ�س�س الرحمة.

معاملة التقاعد.. شكاوى 
مستمرة في غياب الحلول

المواطن و المسؤول
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