
 
يف احد االي�م، خرج “ابراهيم عبداهلل” من بيته مت�أخرا 
على �سالة يوم اجلمعة،ف�م�سكته جم�ع�ت داع�ش امل�سلحة 
ل�سحيفة  ابراهيم  ال�س�رع. وق�ل  و�سط  وق�مت بجلده يف 
انهم  ت�سدق  “هل  هريلد”اال�سرتالية:  مورننك  “�سيدين 
جلدوا رجال مثلي، بعمري)60 ع�م�(، ام�م اجلريان، يف 
و�سط ال�س�رع، بعد ذلك دخلت منزيل ومل اخرج منه ابدا”. 
ومل يقم ابراهيم بتفويت الكثري، حني ا�ستمر تنظيم داع�ش 
بجلد الن��ش  يوم� بعد يوم. وا�س�ف: “لقد جعلون�  نكره 
الدين، لقد جعلون� نكره اال�سالم”. وح�سب قول ال�سحيفة 
اال�سرتالية يف تقريره� الذي ترجمته "ه�جلورن�ل"”عند 
2014، ق�م املدنيني بتحية  دخول داع�ش املو�سل ع�م 
ال�سيعية   احلكومة   نظ�م  من  التحرر  من  كنوع  داع�ش 
واعتقد املواطنني ان  داع�ش رمب� هو احلل”. ك�ن كل �سيء 
على م� يرام عند بداأ حكم داع�ش، حيث انخف�ست اال�سع�ر، 
وا�ستمرت احلكومة ب�ر�س�ل رواتب املوظفني احلكوميني 
اىل املو�سل. لكن بعد عدة ا�سهر تغريت  االو�س�ع ،بعد ان 
ا�سدر  داع�ش قوانني جديدة، وق�م بت�سييق اخلن�ق على 
قتل  ب�ل�سوط،لقد  جلدهم  او  ب�لقتل  ومع�قبتهم  املدنيني 
جميع العن��رش التي له� ات�س�ل مب��رش مع احلكومة، قطع 
املواطن  ب�لع�مل اخل�رجي. وق�ل  �سك�ن املو�سل  ات�س�ل 
“جمعة” لل�سحيفة ان داع�ش ح�رب جميع و�س�ئل التطور 
تلو  ب�ب�  يطرقون  داع�ش  عن��رش  ك�ن  اأذ  والتكنولوجي� 
االخر، حمطمني اجهزة ال�س�ت�اليت والتلف�ز، وا�سمني على 
ب�ب املنزل اخل�يل عالمة خ�رشاء  من هذه االجهزة، وعند 
و�سولهم اىل بيتن� ق�م ب�عط�ئهم جه�زا قدمي� ليك�رشوه 
مع اخف�ءه اجلديد يف مك�ن م� و�س�عدهم بو�سع العالمة 
عن  داع�ش  قبل  من  اجللد  وجتنب  بيته،  على  اخل�رشاء 
طريق اعط�ئهم هوية احوال مدنية، م�ستخدم� هوية والده 
الذي ك�ن انذاك على فرا�ش املوت”. من جهة اخرى، ق�ل 
“ا�سم�عيل”  وهو  احد جريان جمعة “كنت مدر�ش يف احد 
املدار�ش قبل �سيطرة  التنظيم، كنت اح�ول ابق�ء العالق�ت 
ايذائهم ع�ئلتي، لقد  لطيفة مع عن��رش داع�ش خوف� من 

التزمن� بقوانينهم، ك�نت حي�تن� ك�ل�سجن، لكن جنون�”.
واف�دت ال�سحيفة ان توقف احلكومة عن ار�س�ل الرواتب 
ملوظفيه� احلكوميني يف املو�سل، ادى اىل �سوء ح�لتهم 
امل�دية، احد  هوؤالء املوظفني ال�س�بقني ويدعى “عثم�ن” 
ق�ل  حيث  “�س�ورم�”،  بيع  عربة  فتح  اىل  االمر  به  ادى 
افكر  نوم،  بال  اي�م  ثالثة  من  اكرث  بقيت  “لقد  عثم�ن 
بطريقة الع�لة ع�ئلتي، قمت ب��ستع�رة عربة من �سديق 
يل وجتولت به� يف ال�سوارع، كنت اح�ول ابق�ء العالق�ت 
م�ستقرة مع عن��رش داع�ش، لقد راأيت م� يكفي من املوت، 
ع�ئلتي،  افراد  �سوء الحد  يح�سل  ان  االمر يف  احتمل  لن 
“ال�س�ورم�” التي  داع�ش  ومن ح�سن حظي احب عن��رش 

ق�ل  ع�م�،   17 ذو  “�سعد”  ال�سب�ب  احد  ا�سنعه�”.  كنت 
ملرا�سلو ال�سحيفة ان ابن عمه ان�سم لداع�ش، وحثه على 
“بداأت  وق�ل  اخر،  اجت�ه�  اخت�ر  لكنه  اي�س�  االن�سم�م 
بقيت  اذا  فراغي،  وقت  ل�سغل  �سيئ�  ال�سج�ئر،اردت  ببيع 
احلي�ة  لداع�ش،  ب�لت�أكيد  الن�سممت  لفعله  �سيء  دون 
التنظيم،  ا�سبحت ق�تله ومملة يف املو�سل يف ظل حكم 

مرات،  خم�سة  ع�قبوين  مرات،  خم�سة  بي  ام�سكوا  لقد 
واالخرية ك�نت االكرث ب�س�عة”. وانهت ال�سحيفة تقريره� 
حكموا  االخرية  املرة  :”يف  ق�ل  حني  �سعد،  عن  ب�لنقل 
علي ب�العدام، ار�سلوين مع 50 �سخ�س� اخرين اىل �س�حة 
ملعب م�، لقد كنت انتظر م�سريي مع 50 من املحتجزين، 
الن��ش  ا�س�هد  كنت  حلظ�تي،  اخر  هذه  ب�أن  تيقنت  لقد 

يف  القتلى  يدفن  التنظيم  وك�ن  روؤو�سهم،  تقطع  ام�مي 
عمي  ابن  ك�ن  حظي  ح�سن  من  ب�أكوام،  واحدة  حفرة 
احد  على  ب�الحل�ح  ا�ستمر  اليوم،  ذلك  يف  العن��رش  بني 
غريب  هو  كم  حلظة،  اخر  يف  �رشاحي  اطلق  حتى  الق�دة 
الي�ش ذلك؟ لو مل يكن ابن عمي �سمن التنظيم لكنت االن 

ميت�، لكنه هو االن ميت”.

 
حم��رشة  لن�  ك�نت  بغدادية  تراثي�ت  �سل�سلة  يف   
الرح�لة  الفرن�سية  ال�سيدة  فوا  ديوال  املدام  عن 
ت�ريخ  يقرر  والتي  بغداد  كرح�لة  اىل  التي ج�ءت 
بغداد انه� االنثى الوحيدة التي متتهن هذه احلرفة 
بغداد  زارت  ان  بغداد حيث مل يح�سل  زارت  والتي 
امراأة كرح�لة فهي االنثى الوحيدة التي و�سلت اىل 
بغداد كرح�لة اذ مل ت�سبقه� امراأة ومل تلحقه� اأُنثى 
الروائية اج�ث� كري�ستي زارت  حلد االن �سحيح ان 
واالث�رية  الت�ريخية  املن�طق  اىل  وذهبت  العراق 
ك�ن  الذي  زوجه�  من  م�سطحبة  ج�ءت  ولكنه� 
ولي�ش  والرواية  الق�سة   عمله�  وان  خ��سة  اآث�ري� 
االث�ر والت�ريخ كذلك ميكن ذكر امل�ش غريترود بل 
االنگليزية ولكنه� ك�نت كموظفة م�ست�س�رة ح�كم 
بغداد االنگليزي اي كموظفة يف وزارات احلكومة 
ب�الث�ر  اهتم�مه�  وان  كرح�لة  ولي�ش  االنگليزية 
قبل  العراقي   للمتحف  ت�أ�سي�سه�  حد  اىل  و�سل 
الفرن�سية  ال�سيدة  هذه  وتبقى   ١٩٢٦ �سنة  وف�ته� 
وك�نت  بغداد  زارت  التي  الوحيدة  االنثى  الرح�لة 
تقي  بغداد  پ��س�  والية  زمن   ١٨٨٠ �سنة  زي�رته� 
وقد  پ��س�  الرحمن  عبد  بعد  ج�ء  الذي  ب��س�  الدين 
من  بغداد  يف  موجود  م�  كل  الرح�لة  هذه  تفقدت 

ولكنه�  و�سواه�   وجوامع  وا�سواق  وابنية  �سك�ن 
مل  اذ  و�سوؤونه�  وظروفه�  البغدادية  املراأة  تق�ست 
انه�  حتى  البغدادية  ب�النثى  يتعلق  �سيئ�  تن�سى 
ن�س�ء  ان  تقول  اذ  البغدادي�ت  الن�س�ء  رداء  و�سفت 
خ�رشاء  او  وزرق�ء  حمراء  عب�ءات  يرتدين  بغداد 
ال�سفراء  او  البي�س�ء  االلب�سة  يرتدون  والرج�ل 
والذي يبدو ان زي�رة هذه املراأة الفرن�سية اىل بغداد 
بغداد  لزي�رة  ع�ئلته�  من  اخرى  �سخ�سية  �سجعت 
وهذا م� فعله ال�س�ئح الفرن�سي ديوال فرا والذي زار 
بغداد �سنة ١٨٨٥ والذي ك�ن مبهورا بط�ق ك�رشى 
املوجود يف مدينة  املدائن والتي تبعد بحدود ٣٠ 
اجلن�ح  �سقوط  قبل  زي�رته  وك�نت  بغداد  عن  كم 
االمين من البن�ء الذي �سقط من البن�ء بعد ذلك ولقد 
فرن�س�  واهتم�م  الرح�لة  الفرن�سيني  و�سول  ك�ن 
كربيط�ني�  اخرى  اوربية  دولة  الية  �س�بق�  ببغداد 
وامل�ني� ورو�سي� وامريك� ومل ي�سبقه� �سوى الرح�لة 
اوربية  دبلوم��سية  بعثة  اول  ان  جند  لذلك  االتراك 
مت ت�أ�سي�سه� يف بغداد هي القن�سلية الفرن�سية �سنة 
ت�فرينيه  الفرن�سي  الرح�لة  مرور  ك�ن  وقد   ١٧٣٩
الهند  اىل  متوجه�  ك�ن  عندم�   ١٦٣٢ �سنة  ببغداد 
وعندم� ع�د هذا الرح�لة من الهند �سنة ١٦٥١ ف�أنه 
ولكنه  وظروفه�   احواله�  على  واطلع  بغداد  تفقد 
قدر  حيث  بغداد  �سك�ن  اعداد  مبو�سوع  ولع�  ك�ن 

عدد ال�سك�ن ١٤ الف ن�سمة ويق�ل ان هذا الرقم اقل 
بقليل من حقيقة �سك�ن بغداد ويف �سنة ١٧٤٣و�سل 
امل�سيو)اوتر( بغداد  اىل  الفرن�سية  احلكومة  وكيل 
الفرن�سية  احلكومة  اىل  تقرير  كت�بة  توىل  الذي 
بكر  ودي�ر  والب�رشة  ومنديل  واملو�سل  بغداد  عن 
واملوؤرخ  والرح�لة  الطبيب  عرث   ١٧٨٠ �سنة  ويف 
الفرن�سي )م��سو(  الذي ك�ن ي�سكن بغداد على حجر 
ب�بلي قدمي فيه كت�ب�ت م�سم�رية ت�سري اىل مدينة 
ا�سمه� بغدادي اي بغداد يف القرن الث�ين ع�رش قبل 
الفرن�سي  املطران  توىل   ١٧٨٤ �سنة  ويف  امليالد 
ا�س�سه  بغداد  يف  للنجوم  مر�سد  ت�أ�سي�ش  �س�ن  بو 
ويف  فرن�س�  ملك  ع�رش  ال�س�د�ش  لوي�ش  تفقة  على 
بغداد  رو�سو  الفرن�سي  القن�سل  و�سف   ١٨٠٠ �سنة 
ال�سديق  القن�سل  وهذا  الدقة  اىل  االقرب  ب�ل�سكل 
�سنة ١٨٠٣  بو�س�ن ويف  الفرن�سي  للرح�لة  احلميم 
و�سفه�  حيث  بغداد  اوليفيه  الفرن�سي  الرح�لة  زار 
ان  الرح�لة  ا�سواقه� متك�ملة ويروي هذا  ان  ق�ئال 
ب�لذوق  تتمثل  البغداديني  عند  املوجودة  الظرافة 
الك�مل املوجود يف ع�دات ومرا�سيم اهل بغداد وان 
الن�س�ء يلب�سن على روؤو�سهن فينة اي طربو�ش ا�سود 
ذهب   خيوط  وعليه�  الوراء  اىل  تتدىل  القطيفة  من 
الك�سمريي  ال�س�ل  من  بلف�فة  الراأ�ش  على  وتثبت 

وبعده� و�سلت الرح�لة مدام ديوالفوا .  

ع�م  بغداد  يف  ولد  العراق،  من  ت�سكيلي  فن�ن  ح�سن  ف�ئق 
1914  وتخرج من البوزار ع�م 1938 و اأ�س�ش فرع الر�سم 
يف معهد الفنون اجلميلة ع�م )1939 - 1940( مع الفن�ن 

جواد �سليم.
بغداد  يف  البقجة  حملة  يف  حي�ته  ح�سن  ف�ئق  الفن�ن  بداأ 
ع��سه�  التي  الطبيعة  عن  تعبريا  الفنية  حي�ته  وك�نت 
بواقعية اأك�دميية كم� عرب عنه� يف بع�ش اللوح�ت بطريقة 
عبد  لر�سوم  مقلداً  ر�س�مً�  ك�ن  اأنه  رغم  احلديثة،  املدر�سة 
اأكرث الفن�نني العراقيني واقعية  الق�در الر�س�م، ويعترب من 
اللت�س�قه ب�لواقع والبيئة ال�سعبية العراقية كم� انه نح�ت 
ور�س�م ب�رع فهو يهتم ب�للون يف الدرجة االأوىل، ومل يهمل 
مكمالن  عن�رشان  له  ب�لن�سبة  النهم�  ال�سكل(  )الفورم- 
�رشورية  كوحدة  معهم�.  ويتع�مل  البع�ش  لبع�سهم� 
�سليم  جواد  زميله  عن  يختلف  وهو  اللوحة.  لعمل  ع�سوية 

الذي ف�سل )ال�سكل( اأكرث من تف�سيله للون.
اأ�سحى ف�ئق ح�سن خالل الن�سف الث�ين من القرن الع�رشين 
ظ�هرة متميزة يف الفن العراقي فهو املوؤ�س�ش االأول - بال 
من�زع - لفن الر�سم يف العراق، هذا م� و�سفه زميله الفن�ن 
�س�كر ح�سن اآل �سعيد يف اأحد لق�ءاته فهو حقً� فن�ن كبري له 
الف�سل يف ار�س�ء ق�عدة فنية على اأ�س�ش مو�سوعية اأ�سهمت 
يف ت�أ�سي�ش معهد الفنون اجلميلة ب�لتع�ون مع زميليه فن�ن 
ال�سبلي.  القدير حقي  �سليم والفن�ن امل�رشحي  ال�سعب جواد 
امل�رشحية  الديكورات  لعمل  م�سممً�  ك�ن  اأنه  عن  ن�هيك 
بت�أ�سي�ش  ال�سبلي  حقي  الفن�ن  مع  الكبري  الدور  له  فك�ن 
اأنه منذ طفولته ك�ن  اإىل  االإ�س�رة  العراقي. وجتدر  امل�رشح 
ب�رعً� بفنه من خالل موهبته الت�سكيلية واأ�سلوبه الذي ن�ل 
اعج�ب الن��ش به، وذلك لر�سده الواقع الذي يعي�سه، فعندم� 
ار�سل يف بعثة درا�سية اإىلب�ري�ش لدرا�سة الفن، جمع اأغلب 
اأعم�له وق�م بعر�سه� على )الربوف�سور روجيه( فقرر قبوله 
فوراً على اأثره� وبال تردد ح�سب م� ذكره. بعد تخرجه من 
)البوزار( يف فرن�س� ع�م 1938 ا�سرتك يف نف�ش الع�م يف 
وم�رش  والكويت  وبريوت  بغداد  يف  املع�ر�ش  من  العديد 

واجلزائر واملغرب واأمريك�.

الناجون من داعش يروون ذكرياتهم.. من تصورناه "عون" كان "فرعون"
ترجمة ـ دانيا رافد 

بغداد ـ طارق حرب

ال�صخ�صيات  من  تخاف  ال  الناجحة  الواثقة  ال�صخ�صية 
كانت،  اأينما  امل�صاعدة  وتقدم  تتفاعل  بل  االأخرى، 
يعانون من �صراعات عميقة  اأ�صخا�ص  وحتى مع وجود 
ت�صتح�صر  كي  احلا�صر  مع  التعامل  هو  املهم  اجلذور، 
درو�ص املا�صي، وتاأخذ العربة منها لئال تقع يف اأخطائها 
جمددًا، عند ذلك �صتكون فاعاًل واإيجابيًا داخل نف�صك ويف 

املجتمع.
اإعادة النظر يف جممل احلياة، وطريقة معاجلة مطباتها، 
تدع  ال  اأن  تعني  االإن�صان،  تواجه  قد  التي  معوقاتها  اأو 
بل  كبريًا،  ماأخذًا  منك  تاأخذ  والتافهة  ال�صلبية  االأمور 
يجب اأن ترتجم االأفعال واالأقوال اجلديد، وفق معطيات 
تبعًا  املا�صية،  الذات  اإحرتام  مع  واللحظة،  املوقف 
لالأ�صياء اجليدة التي يحملها التاأريخ عنك، واإال فما فائدة 
مراجعة �صجل االأحداث، ومعرفة املا�صي، والوقوف على 

دقائقه وتفا�صليه.
ي�صتطيع االإن�صان الناجح جتاوز م�صكالته، عندما يعمق 
الباريء  على  التوكل  يتقدمها  التي  احلياة،  بباب  �صلته 
مع  باإن�صجام  والعي�ص  بالنف�ص،  والثقة  وجل(  )عز 
ثغرات  عن  التاأريخ  �صفحات  يف  البحث  دون  املجتمع، 
كلمة  وو�صع  م�صاكل،  كلمة  حذف  يتم  ثم  االأعداء،  خللق 
عقلي  بنبوغ  تتمتع  اأنك  يعني  فذلك  مكانها،  حتديات 
اإيجابي، وكما يقال: “فاإن احلياة لن تعطيك كل ما حتب، 
بل القناعة جتعلك حتب كل ما لديك” وكاأنك متلك العامل، 
متذكرًا بحكمة علمتني اأمي اإياها، وهي )رغم اأن احلياة 

لي�صت اأ�صخا�صًا، اإال اأن هناك اأ�صخا�صًا هم احلياة(.
لهم:  اأقول  املا�صي،  يذكرون  ال  الذين  النا�ص  اىل  دعوة 
متوت،  واأخرى  تتاأمل،  وقلوب  تع�صق،  قلوب  هناك 
باحلياة،  اأمل  ب�صي�ص  الإمتالكه  العي�ص  يحاول  وغريها 
م�صتح�صرًا وم�صتذكرًا تاأريخه، فينظر للنا�ص باأخالقهم ال 
باألوانهم، اأو باإ�صكالهم، ومن هنا جاء دور التاأريخ ليفتح 
ال�صفحات  هذه  فبع�ص  تريد،  ما  لتدون  �صفحاته  اإمامك 
�صتعلمك درو�صًا ال تن�صى، وعبارات تخترب مدى تطورك 
نحو  بقلبك  تزيغ  قد  وكلمات  احلياة،  مع  وتفاعلك 
وتكرارًا،  مرارًا  تاأملتها  مهما  جماًل  هناك  لكن  املع�صية، 

فاإنك ال متل معناها وجمالها.
تكون  اأن  “البد  قائاًل:  اأُذين  يف  االأ�صتاذ  هم�ص  ختامًا: 
اأحوجنا  فما  قيمة”  لها  ي�صبح  حتى  ع�صية  االأمنيات 
احلياة  اأ�صاتذة  يقوله  ما  دائمًا،  نتذكر  اأن  اىل  اليوم 
حينما كتبوا: توؤملنا االأخطاء حينما نقع فيها، لكن بعدها 
ب�صنوات، فاإن جمموع اأخطائك �صت�صميها خربة وعربة، 
ويف كل مرة ترى فيها �صخ�صًا ناجحًا اأكرث منك، اإعلم اأنه 
يفعل �صيئًا ال تفعله اأنت، وتاأكد اأن من غري املهم من اأين 

اأنت قادم، بل ما يهم هو اىل اأين اأنت ذاهب.

مبدعون
من العراق حكاية "ديوالفوا" الفرنسية.. الرحالة الوحيدة في تأريخ بغداد  

فائق حسن 

إلى من ال يذكر 
الماضي!

بقلم : قيس النجم

أقالم حرة

االإحي�ء  من  واحدة  الن��رشية  ال�سدريف  مدينة  منطقة   
م�  االداري  والف�س�د  اخلدم�ت  نق�ش  حتت  ترزخ  التي 

يجعله� مقربة الإحي�ء يعي�سون فيه�.
كن�  ق�ل:  ال�سدر  مدينة  اأه�يل  من  غ�يل،  حممد  املواطن، 
ن�أمل اأنن� �سنعي�ش بخري بعد �سقوط احلكومة ال�س�بقة قبل 
�ستزدهر  واجلنوبية  الو�سطى  املن�طق  واأن   ،2003 ع�م 
كونه� اأمنة ومتتلك حجم كبري من املحرومية يف اخلدم�ت، 
لكن مع االأ�سف املظلومية ذاته� ومل يتغري �سيء يف واقعه� 
اإال القليل". وا�س�ف، اأن "مدينة ال�سدر التي ت�أ�س�ست ع�م 
اإال  الن��رشية،  مدينة  يف  املن�طق  اأقدم  من  تعد   1974
اأن  مو�سح�  خدم�ته�"،  يف  االإحي�ء  اأ�سوء  من  اليوم  اأنه� 
ال  �سوارعه� عب�رة عن بحريات حيث  ت�سبح  ال�ست�ء  اأي�م 
ميكن لن� اخلروج اأو الدخول اإال بعربات اأو الغو�ش يف وحل 
لل�رشب  ال�س�حلة  املي�ه  �سح  فمع�ن�ة  ال�سيف  اأم�  الطني، 
اإال  "اي الميكن �سحب امل�ء  الق��سم امل�سرتك بني االأه�يل 
بوا�سطة م�سخة مي�ه". اأم� تعبيد الطرق يف مدينة ال�سدر 
هو امل�سكلة االأكرب رغم ان البع�ش منه� مت ت�أهيله بوا�سطة 
ال�سب امل�سلح من قبل ال�رشكة املنفذة مل�رشوع املج�ري 
يف مدينة ال�سدر"، مبينً� اأن "م�رشوع املج�ري املنفذ من 
قبل �رشكة اجلن�ن يف مدينة ال�سدر ك�ن واحدا من اأ�سب�ب 
بيوت  يف  ثقيال  �سيف�  اأ�سبحت  التي  االأ�سنة  املي�ه  طفح 
املنطقة مبي�هه� وروائحه� الكريهة التي اأودت ب�إمرا�ش 
وب�ئية للكثري من العوائل". اأم� املواطن، عبود لهمود ق�ل 
ان  بعد  لكن  معبدة  �سوارعه�  �س�بق�  ك�نت  "املنطقة  اإن 
ال�سوارع"،  جميع  حفر  مت  املج�ري  م�رشوع  تنفيذ  قرروا 
م�سيف� اأن "العمل مل ي�ستمر �سوى �ستة اأ�سهر حتى توقف 
التوقف  االأ�سب�ب، وحينم� ت�س�ءلن� عن �سبب  دون معرفة 
امل�رشوع وهرب  تنفيذ  ف�سل يف  ال�رشكة  اأن �س�حب  قيل 
خ�رج البالد". واو�سح "على اأثر هذا الكالم قدمن� �سكوى 
اىل احلكومة املحلية، ومل يتغري الو�سع اىل غ�ية االآن." 

مدينة الصدر في الناصرية 
تشكو "المظلومية"  

المواطن و المسؤول
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