
 
روت �سحيفة “�سيدين مورننك هريلد” اال�سرتالية، انه مع 
بداأ اإ�ستعادة املو�سل ل�سابق عهدها، بداأ النا�س ب�رشاء كل 
ما ح�رشته داع�س من هواتف و اجهزة تلفاز، لكن "زهرة 
عبداهلل"، 45 عاما،  مل تاأت للت�سوق، بعد اأن جعلها تنظيم 
داع�س مت�سولة و�سلب كل �سيء منها. وافادت ال�سحيفة 
قتل  ،داع�س  ان  "اجلورنال"  ترجمته  الذي  تقريرها  يف 
وكانوا  ال�رشطة،  �سلك  يف  يعمل  كان  الذي  زهرة  زوج 
الرمادي-االنبار،  مدينة  غرب  يف  مزرعة  ميتلكون 
االنبار  مدينة  داع�س  تنظيم  اقتحام  "عند  زهرة  وقالت 
املحكوم  الئحة  على  زوجي  كان  عامني،  من  اكرث  قبل 
عليهم باالعدام، قطعوا راأ�س زوجي واثنني من اوالدي، 
ب�سياراتهم،  اج�سادهم  وده�سوا  عاما،   16 و  عاما   25

كان ا�سوء منظر راأيته يف حياتي".
وبينت "زهرة" ان مقاتلي داع�س )�سوريني و�سودانيني( 
رجل  من  الزواج  على  واجبارها  باحتجازها  قاموا 
تنظيم  من  ن�ساء  عاقبوها  لذلك،  رف�سها  عند  �سوداين، 
يف  رميها  مت  ثم  متوا�سلة،  ايام   3 ملدة  باجللد  داع�س 
من  تاأكل  لعامني،  كمت�سولة  عا�ست  قمامة،  حاوية 
زهرة  ا�سافت  وكما  ال�سدقات،  على  وتعي�س  القمامة 
بجن�سيتي  افتخر  وولن  اوالدي،  موت  بعد  يل  حياة  "ال 
لدي".  ما  اغلى  بحماية  العراق  ف�سل  ان  بعد  العراقية 
خميم  ن�ساء  احد  مع  ال�سحيفة  حتدثت  اخرى،  جهة  من 
اجلدعة يف القيارة، "ايات" وهي ام خلم�سة اطفال، قالت 
غرامات  ويفر�س  الن�ساء  يجلد  كان  داع�س  "تن�سيم  ان 
100.000 د.ع  عليهن، ا�سطررت يف احد املرات لدفع 
القوات  ق�سف  "عند  ان  م�سيفة  القفازات"،  لب�سي  لعدم 
بيت  اول  نحو  يرك�سون  كانوا  داع�س،  على  القنابل 
يف  كان  ب�رشية،  اأدرع  املدنيني  من  متخذين  امامهم 
ق�سف  عند  ال�سغرية،  و�سقيقتها  فرح،  ابنتي،  املنزل 
املنزل ت�سوه ج�سم فرح، ونزفت ال�سغرية حتى املوت". 
ونوهت ال�سحيفة ان عقوبات الن�ساء كانت تنفذها ن�ساء 
االرهابية،  "احِل�سبة"  ب�رشطة  ي�سمى  ما  �سمن  داع�س، 
وانهت  ومعاقبتهم.  تهديدهم،  الن�ساء،  مراقبة  اجل  من 
قولها  عاما،   12 فرح،  عن  نقال  تقريرها  ال�سحيفة 
قبل  املخيم  اىل  و�سلنا  �سنوات،   3 ملدة  عانيت  "لقد 
املو�سيلية  اإيهاب  اأم  كالنعيم".    هنا  والعي�س  ايام،   5
ا�ستذكرت تفا�سيل ق�ستها مع تنظيم داع�س. ذكريات مل 
تكن تخلو من اال�سطهاد والتنكيل كانت نتائجها رحلة 
طويلة بحثا عن اأبنائها املعتقلني لدى داع�س.  تقول اأم 

اإيهاب:  كنا نعي�س يف اأجواء مرعبة. حيث ق�سيت اأوقات 
ع�سيبة من التنقل بني جلان احل�سبة يف التنظيم اإبتداًء 
من املو�سل اىل ال�سورة ومن ثم اىل القيارة و�سواًل اإىل 

ال�رشقاط بحثًا عن اأبنائي لكن دون جدوى. 
نتيجة  وظهرها  ذراعها  يف  اآالم  من  تعاين  اإيهاب  اإم 
اأم  وت�سيف  التنظيم.  احل�سبة يف  ن�ساء  يد  على  تعذيبها 
اإيهاب املو�سيلية م�ستذكرة تفا�سيل ق�ستها مع داع�س: 
حتى  للمحا�سبة،  يخ�سع  كان  املو�سل  يف  �سيء  كل 
يدخلوننا يف  االبتزاز،كانوا  ت�سلم من حاالت  الن�ساء مل 
غرف خا�سة للتعذيب ويتم جلدنا من قبل ن�ساء احل�سبة 
درجة  اإىل  و�سلت  اإنني  حتى  ال�سوط  اأو  بالعقال  اإما 

حياة  على  والت�سييق  االبتزاز  حاالت  بالنجاة.   الياأ�س 
اإعتاد عليها تنظيم  املواطنني قد تكون من االأمور التي 
وت�سيف،  اإيهاب.   اأم  حتكي  ما  ح�سب  املتطرف  داع�س 
فاإنها  يدها  وتغطية  باخلمار  يلتزمن  ال  الالتي  الن�ساء 
التنظيم،  عنا�رش  قبل  من  واملتابعة  للم�ساآلة  تتعر�س 
خم�سة  اىل  اأدنى  كحد  ت�سل  مالية  غرامات  حتديد  ومت 
حما�سبتنا  تتم  االأ�سياء  واأب�سط  دينار،   األف  وع�رشين 
وحتديداً  للنازحني  خميم  يف  تقطن  اإيهاب  اأم  عليها.  
يف منطقة حمام العليل، حالها ال يختلف عن حال تلك 
ال�سحية  اخلدمات  يف  احلاد  النق�س  تعاين  التي  االأ�رش 
العمر  من  تبلغ  عجوز  وهي  مروان  اأم  اأما  واالإن�سانية.  

ثمانني �سنة تقول 
مري�س  �سخ�س  لدي  اأن  �سيء، حتى  اأي  لدينا  يوجد  :ال 
اأبو  اأما  الدواء.   من  احتياجاته  تلبية  اأ�ستطيع  ال  يتاأمل 
فهد وهو رجل �رشير فيوؤكد يف حديثه: مل نح�سل على 
اأي �سيء، الو�سع يف هذا املخيم ال يحتمل، وي�سيف: اأن 
الذين  اأبنائي  عن  ف�ساًل  دوالرا،  اأربعني  يكلف  عالجي 

يحتاجون اإىل الدواء، اأنا ال اأملك اإال الدموع لهم. 
باإنتظار حترير املناطق التي ي�سيطر عليها تنظيم داع�س 
املتطرف فاإن العوائل املو�سيلية النازحة ترتقب ب�سغف 
�ساعة العودة اإىل ديارها والتي قد ت�سع حد ملعاناتها 

املاأ�ساوية.

 
عن  كلمات  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
تاأ�سي�س اول مطبعة يف بغداد وكان ذلك �سنة ١٨٢١م 
اذ ان الكرثين ممن كتب يف تاريخ الطباعة يف بغداد 
يذكرون خطاأ ان اول مطبعة يف بغداد وهذا من الغلط 
 ١٨٢١ �سنة  املطبعة  عرفت  بغداد  ان  ذلك  ال�سنيع 
بغداد  يف  مطبعة  اول  ان  الكثريون  يذكر  كما  ولي�س 
هي مطبعة  الوايل ناظم با�سا الذي حكم بغداد �سنة 
١٨٦٩ ومن ذلك نالحظ ان الفرق بني املطبعة االوىل 
زمن الوايل داود با�سا ١٨٢١ واملطبعة الثانية زمن 

الوايل مدحت با�سا ١٨٦٩ 
التفلي�سي  باقر  اأ�س�سها حممد  اول مطبعة حجرية  ان 
الفار�سية  الت�سمية  وهي  تفلي�س  مدينة  اىل  ن�سبة 
جورجيا  دولة  عا�سمة  تبلي�سي  ملدينة  والرتكية 
احلاليه ذلك ان الوايل داود با�سا كان احد املماليك 
الفكرية  النه�سة  والن  جورجيا  تبلي�سي  من  وا�سلة 
ما  كثريا  يفوق  بغداد  يف  الوايل  هذا  زمن  والثقافية 
الذين  من  فكثري  با�سا  مدحت  زمن  ذلك  بعد  ح�سل 
مدحت  لوالية  االف�سلية  يرجعون   التاريخ  يجهلون 
با�سا  داود  لوالية  االولية  تكون  ان  واال�سح  با�سا 

كانت  لبغداد  البا�سا  هذا  حكم  ان  علمنا  اذا  خا�سة 
١٥ �سنة وهي فرتة طويلة  جدا مقارنة بحكم الوالة 
الوالة  زمن  م�ستقلة  �سبه  كانت  بغداد  وان  االخرين 
املطبعة  وهذه  با�سا  داود  زمن  وخا�سة  املماليك 
يف  الوزراء  دوحة  كتاب  طبع  فيها  مت  احلجرين 
افندي  ر�سول  ال�سيخ  تاأليف  بغداد  وقائع  تاريخ 
طبع  وتوىل  خلفا  كل�سن  كتاب  ذيل  وهو  الكركوكلي 
الكتاب �ساحب املطبعة ال�سيد التفلي�سي التي ن�سبها 
توىل   ١٨٣٠ �سنة  يف  وبعدها  الكاظمية  منطقة  يف 
مطبعة  وهي  اخرى  مطبعة  تاأ�سي�س  التفلي�سي  ال�سيد 
اآليه ولي�ست حجرية واعاد طبع الكتاب ال�سابق الذي 
املطبعة  باملطبعة احلجرية جمددا يف  متت طباعته 
االلية وبذلك توفر يف بغداد مطبعة حجرية ومطبعة 
اآلية قبل مطبعة مدحت با�سا بحدود اربعني �سنة اما 
اوجب  مطبعة  فهي  با�سا   مدحت  ملطبعة  بالن�سبة 
تاأ�سي�سها يف  ل�سنة ١٨٦٤   العثماين  الواليات  نظام 
ادارة  حتت  تكون  بغداد  والية   فيها  مبا  والية  كل 
مكتوبچي بغداد اي م�سوؤول املكاتبات الر�سمية التي 
بغداد  والية  موظفي  كبار  من  وهو  الوالية  جتريها 
وقد جلب مدحت با�سا معه مطبعة يدوية �سغرية عند 
قدومة اىل بغداد ومت ن�سب هذه املطبعة التي �سميت 

احلكومية  الدوائر  احد  �رشداب  يف  الوالية  مطبعة 
وا�سبحت لها ماكنة حجرية �سغرية للطبع جلبت من 
الهند وكانت تقوم بطبع االوراق وال�سجالت احلكومة 
التي حتتاج لها دوائر الوالية كما قامت بطبع جريدة 
�سحيفة  باعتبارها  الرتكية  باللغة  العثمانية  زوراء 
احلالية  الر�سمية  باجلريدة  ا�سبه  الر�سمية  الوالية 
جريدة الوقائع العراقية تن�رش فيها القوانني واالوامر 
العثمانية وما ي�سدر عن والية بغداد  وبالتايل هي 
تاريخ  اعتبار  اخلطاأ  ومن  احلالية  اجلرائد  متاثل  ال 
العدد  العراقية حيث �سدر  لل�سحافة  يوما  �سدورها 
االول من هذه اجلريدة يف ١٥/٦/١٨٦٩ ويف �سنة 
١٨٧٠ و�سلت بغداد اآلتان بخاريتان حديثتان الطبع 
امل�ساريف  لعمل  واخرى  االقم�سة  لتح�سني  واحدة 
القوانني  وقد قامت مطبعة والية بغداد بطبع بع�س 
واجلريدة  واالرا�سي  التجارة  كقوانني  واالنظمة 
الر�سمية و�سالنامة الوالية وقد �سدر عنها ٢٢ كتابا 
املطبعة  ناظر  من  يتاألفون  املطبعة  موظفو  وكان 
وهو املكتوبچي ومدير ومعاون مدير وموظفون من 
وبعد  �سندوق  وامني  وم�سححني  ومرتجمني  فنيني 
حتويلها اىل اللغة العربية توىل ال�ساعر جميل �سدقي 

الزهاوي وفهمي املدر�س رئا�سة حتريرها .

ال�ساحة  وت�سيدت  ال�ستينيات،  منت�سف  يف  ظهرت  عراقية.  مغنية   
الغنائية الن�سائية يف العراق خالل فرتة ال�سبعينات. وهي من عائلة 
احت�سنتها  التي  خ�سري  �سليمة  الكبرية  الفنانة  هي  فاأختها  فنية 
و�ساندتها يف بداية الطريق. ولدت اأمل خ�سري داود �سلمان التميمي 
يف حمافظة الب�رشة - حملة امل�رشاق يف العام 1950. ن�ساأت و�سط 
املدر�سي  الن�ساط  �سمن  الغناء  بداأت  الريفي.  بالغناء  متاأثرة  اأ�رشة 
ال)7(  بعمر  وهي  املدر�سية  الغنائية  حفالتها  اأول  يف  و�ساركت 
خليل  وحيدة  اأمثال  القدمي  الزمن  مبطربات  متاأثرة  وكانت  �سنوات. 
الهوزوزوزكية  ومنرية  اأنور  وبدرية  يو�سف  و�سلطانة  مراد  و�سليمة 
جورج. كانت تهوى الر�سم وتقدمي العمل االإعالمي ف�ساًل عن الغناء. 
املخ�رشمة  �سـقيقتهاالفنانة  مع  بغداد  اإىل  قدمت   1963 العام  يف 
اأغاين  اإحدى  وغنت  الهواة،  ركن  برنامج  يف  لت�سارك  خ�سري  �سليمة 
املطرب الراحل عبد احلليم حافظ. لتكون �سمن كور�س "فرقة االن�ساد 
فردية،  اأغاين  و�سجلت  القومية  الفرقة  اإىل  ان�سمت  بعدها  العراقية". 
يكت�سب  اأن  يريد  فنان  لكل  ال�سحيحة  البداية  هو  التدرج  هذا  وكان 
يف  كمذيعة  عملت  ال�سبعينيات  بداية  يف  الوقت.  ذلك  يف  اخلربة 
اذاعيًا  الربنامج  تقدم  �سنتني، وكانت  امل�سلحة ملدة  القوات  برنامج 
تلك  يف  فغنت   1973 عام  احلقيقية  انطالقتها  كانت  وتلفزيونيًا. 
الفنان  التي كتبها كاظم عبد اجلبار وحلنها  الفرتة بع�س االغنيات 
)مر  واغنية  ياكمر(  )على �سيك  االأغاين  تلك  فاروق هالل ومن بني 
فركاك(، وعرفت بذلك الوقت با�سم )اآمال حمدي(. وكانت اأول اأغنية 
من  )كري�ستال(  هي  خاللها  من  اجلمهور  وعرفها  وانت�رشت  ظهرت 
اأن�سه حبك(  )اأحاول  فغنت  االإحلان  توالت  ثم  فرحان،  احلان حم�سن 
ال�سباك(..  و)من  الهوة(  )يالعلمتني  واغنية  عيناك(  وبعد  و)عيني 
ال�سفافية  بطابع  االحتفاظ  مع  اآخر  طابع  بعد  فيما  اغنياتها  لتاأخذ 
وفدوه   - وياحيف  و�سفه  الف  )يا  فغنت  به  متيزت  الذي  واحلزن 
وتلك  هواي(  اآثاري  ميه  و)يا  املحبة(  امن  )واتوبه  وتعال(  فدوه- 
االأغاين القت �سدى وا�سع بني امل�ستمعني. مثلت اأمل خ�سري يف )5( 
م�رشحيات من ال�ستينيات حتى ال�سبعينيات. اال انها كانت تركز على 
االإذاعية  الربامج  وتقدمي  التمثيل  بني  نف�سها  الت�سيع  حتى  الغناء 

والر�سم.

موصليات يسردن حكاياتهن مع التنظيم ..

بين جدران شرطة "الِحسبة" اإلرهابية تختبئ الكثير من الحكايا 
ترجمة ـ دانيا رافد 

بغداد ـ طارق حرب

الن�صراوي,بعدما   اخريا .."�صرد"حمافظ الب�صرة ماجد 
يكون  لن  وبالتاكيد  �صجة  وراءه   وترك  ملياراته  مللم 
التيار  "حرامية"  اخر  وال  املحرتمني   " "احلرامية  اخر 
باحلق  وم�صاء  �صباحا  معمموه  يتبجح  الذي  اال�صالمي 
وباخلري  الق�صور,  يف  وهم  ,وبالزهد  الباطل  مع  وهم 

وهم ا�صرار وبحب علي وهم "اميون " حتى النخاع.!!
ان  منذ  فكر  حيث  اىل  ملياراته,  �صبقته  الن�صراوي 
يف  ا�صتقالتة  اعلن   , وهله  الول  املحافظة  كر�صي  �صاهد 
جلبته  التي  الكتلة  �صكتت  فيما  وهرب  العام  ال�صارع 
ومبادئه  وعفته  نزاهته  عن  كثريا  ,وحتدثت  وزكته 
التي  االكاذيب  جنجلوتيات"  وباقي"  واخالقه  وقيمه 
تتقنها االحزاب . ظلت ال�صجة اليوم بني الق�صاء وهيئه 
النزاهة كل يرباأ�صاحته ,اما هو فهناك حيث يبحث عمن 
باحلج  يفكر  ,ولعله  متام  ام  ق�صر  �صالته  هل  له  يفتي 
 , واال�صودين  االبي�صني  و�صوم  الدهر  و�صوم  والعمرة 
اورمبا يفكر باقامة مقام له تتو�صطه زيارته  ال�صالم على 
على  ال�صالم  الف�صاد  عن  كتلته  ور�صت  "العباد  "باك  من 
من "�صرد" من املطار وكانت عموالته مليار  مع ركعتني 

ق�صاء حاجه للحرامية!!

او  امل�صريني  �صواء  الروائيني  من  للعديد  حمبتى  من  الرغم  على 
اأالم�س  يجعلني  اأن  كاتب  ي�صتطع  مل  انه  ,اال  العامليني  او  العرب 
مثلما  اي�صا  وجنونها  وجمالها  كتابته  �صحر  فرط  من  اجلنون 
الكولومبى  احلا�صل على جائزة نوبل لالداب عام 1982  ا�صتطاع 

جابرييل جارثيا ماركيز .
واىل االن اأتذكر اليوم الذى قررت فيه عدم العــــــــوده اىل البيت قبل 
من  كانت    . " الكولريا  زمن  فى  " احلب  رواية  قراءة  من  االنتهاء 
اأقراأ فى املوا�صالت وهى العادة التى افتقدتها بامتالكى  عاداتى اأن 
اىل  الفرتتني  بني  اعود  وكنت  لفرتتني  اعمل  وقتها  كنت  و  �صياره  
البيت للغداء والنوم قليال ولكننى فى ذلك اليوم قررت اال اذهب اىل 
اكمل  ولن  للنوم  ا�صت�صلم  ف�صوف  البيت  اىل  ذهبت  لو  الننى  البيت 
قراءة الروايه . فقررت الذهاب اىل مقهى جماور للبيت ومل اغادره 
اال وكنت قد انهيت قراءتها ثم عدت اىل العمل . واىل االن اتذكر تلك 
الروايه وابطالها . كانت لنا جاره جميله تعمل مدر�صه كنت انتظرها 
كل �صباح فوق الر�صيف فى ال�صابعة �صباحا فى طريقها اىل العمل 
واعطيتها ا�صم فريمينا داثا وكنت انا فلورينتينو اإريثا ذلك العا�صق 
ذلك  اأوربينو  خوفينال  هو  من  اأعرف  ال  االأن  اىل  لكننى  البائ�س 

الطبيب الذى فاز بها
واتذكر اي�صًا انه ذات �صتاء بعيد وبينما كانت االمطار تهطل بغزاره 
خارج املقهى الذى كنت اجل�س به  كانت االمطار ال تزال تهطل فوق 

قرية ماكوندو ملدة اربعة اعوام فى رواية " مائة عام من العزله "  .

مبدعون
من العراق

حكاية تأسيس مطبعة "الوالي نظام باشا".. أول مطبعة في بغداد

أمل خضير

النصراوي "رض" 

بقلم - د رعد جاسم

أقالم حرة

سحر مقاالت 
ماركيز

بقلم : محمود فهمي 

أقالم حرة

ب�سكل  العنيفة   االأطفال  العاب  اإنت�سار  من  االأهايل  �سكى 
من  احلد  اىل  املعنية  اجلهات  داعني  االأ�سواق  يف  وا�سع 
االأطفال  �سلوك  على  توؤثر  كونها  االألعاب  هذه  اإ�سترياد 
ال�سلوك  هذه  من  اأكتفى  واملجتمع  العنف  على  وتدفعهم 
تاأثري  كذلك   ، املجتع  يف  والت�سامح  االألفة  لروح  املدمر 

العاب الفيديو العنيفة التي تغري تفكري االأطفال .
املراهقون  بها  تعلق  االإلكرتونية  االألعاب  ظهور  ومنذ 
حمبب  ب�سكل  واالإثارة  املتعة  تقدم  الأنها  نظرا  واالأطفال 
ازداد  �سناعتها  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  تقدمت  وكلما 
تنمي  التي  االألعاب  الكثري من  بها. وهناك  ال�سباب  تعلق 
الفكر واالإدراك وامللكات عند االأطفال من دون عنف، كما 
توجد اأي�سا األعاب عنيفة يقبل عليها املراهقون. وبطبيعة 
احلال هناك الكثري من الدرا�سات العلمية التي تناولت هذه 
والعنف  احلدة  ازدياد  وخا�سة  ال�سلبية  واآثارها  الظاهرة 
تلك  اأمام  طويل  وقت  ق�ساء  جراء  املراهقني  �سلوك  يف 
وال�سلوك  للعنف  امليل  زيادة  تنجم  االأغلب  ويف  االألعاب. 
ميار�سون  الذين  لهوؤالء  مخ  تعر�س  كرثة  عن  العدواين 
هذه االألعاب با�ستمرار مل�ساهد العنف فيها واعتياد املخ 
وبالتايل  للعنف،  رف�سا  اأقل  املخ  يكون  وبالتايل  عليها، 
يزداد ال�سلوك العدواين وذلك ح�سب درا�سة اأمريكية �سابقة.
االأطفال  اأن  اإىل  اأ�سارت  ال�ساأن  هذا  يف  الدرا�سات  واأحدى 
واملراهقني الذين يق�سون وقتا طويال اأمام األعاب الفيديو 
ال يتمتعون بالتحكم وال�سيطرة الكاملة على النف�س ف�سال 
عن ميلهم اإىل الغ�س واحلدة يف التعامل. وكانت الدرا�سة 
التي ن�رشت يف الن�سخة االإلكرتونية من جملة علم النف�س 
 Social Psychological االجتماعي وعلم ال�سخ�سية
اأن  اإىل  اأ�سارت  قد   and Personality Science
عيوب  اإىل  العنف  اإىل  امليل  يتعدى  االألعاب  هذه  خطر 
�سخ�سية اأخرى مثل امليل اإىل ال�رشاهة يف الطعام وعدم 

االلتزام بالقيم االأخالقية.

أوقفوا استيراد ألعاب
 العنف  

المواطن و المسؤول
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