
 
خمطوبة”،  و”اتركني  البنية”،  ع�شك  وال  الكية  “عذاب 
اأ�شد  و”ع�شة  بالدين”  م�شرتيهة  بالعني  �شايب  و”يا 
عليك”،  تتزوج  ماما  بابا  ت�رسع  و”ال  ح�شد”،  نظرة  وال 
وغريها من العبارات التي يقراأها العراقيون على ال�شيارات 
اخلا�شة و�شاحنات النقل ومركبات احلمولة ال�شغرية حتمل 
عنها  يقول  ودينية،  و�شيا�شية  واجتماعية  �شخ�شية  دالالت 
من  يطمح  ال�شيارة  �شاحب  اإن  االجتماعيون  االأخ�شائيون 
ما  بكل  االآخرين  على  الفردية  جتربته  عر�ض  اإىل  خاللها 

متثله من جناح اأو اإحباط اأو حتى روح دعابة.
ويرى البع�ض يف ظاهرة الكتابة على ال�شيارات جمرد ت�شلية 
اأنها  على  اآخرون  اإليها  ينظر  حني  يف  النف�ض،  عن  وترفيه 
اإ�شاءة للذوق العام واعتداء عليه. ويناأى اأ�شحاب ال�شيارات 
اخلوف  يعك�ض  قد  ما  �شياراتهم،  على  الكتابة  عن  الفارهة 
عن  بالتعبري  االأثرياء  اهتمام  لعدم  اأو  ال�شيارة،  قيمة  على 

ذواتهم اأمام العامة.
النف�شية  باال�شت�شارات  االخت�شا�شي  العاين  يا�رس  يقول 
والرتبوية، اإن “العبارات املكتوبة على ال�شيارات يف ال�شابق 
عبارات  اأن  حني  يف  التحذيرية،  العبارات  تتعدى  ال  كانت 
ال�شيارة الذي يعمل  اليوم هي تعبري حقيقي عن مزاج قائد 
على اإفراغ مكنونات نف�شه وهواج�شه ليرتجمها اإىل عبارات 

و�شعارات يزين بها �شيارته”.
حتى  اأو  اجتماعية،  هوية  حتمل  االآن  “العبارات  ويتابع 
مزاجية، بل حتى اأن بع�شا منها يوؤكد والء ال�شخ�ض لفكرة اأو 
لناد ريا�شي ما، وهي اأوال واأخريا انعكا�ض للهوية الثقافية 
اإىل  روؤيته  بو�شوح  وتعك�ض  ال�شيارة،  قائد  يحملها  التي 

االأ�شياء من حوله”.
ويبني العاين “اإن كاتبي هذه العبارات ينق�شمون اإىل اأنا�ض 
ويف  مفعولها،  وجدوى  يرفعونها  التي  بال�شعارات  يوؤمنون 
هذا االأمر تعار�ض كبري مع املعتقد الديني ال�شحيح، يف حني 
للمزاح  ي�شتخدمها  بل  بجدواها  يعتقد  ال  اآخر  فريق  هناك 

والرتفيه وللتدليل على خفة دمه”.
يجد بع�ض العراقيني متعة وتنفي�شا عن همومهم يف كتابة 
التدوينات  وتنق�شم  �شياراتهم،  على  االنتباه  تثري  عبارات 
بح�شب ذائقة ومقا�شد ال�شائق واأنواع ال�شيارات واملركبات.

حممد مظلوم �شائق عربة �شالون تويوتا )اأجرة( خّط عبارة 
“مطولة �شالفتنه”، مبعنى ق�شتنا طويلة، بحروف وا�شحة 
بّح  اأن  بعد  بالياأ�ض  �شعر  اإنه  يقول  اخللفي،  زجاجها  على 
والطائفية  الف�شاد  �شد  التظاهرات  من  اأعوام  خالل  �شوته 
واالحرتاب ال�شيا�شي، فارتاأى اأن يعّب عن ياأ�شه من الو�شول 
حتملها  التي  العبارة  بهذه  يقول،  كما  النفق،  نهاية  اإىل 

�شيارته وهو يجوب بها اأحياء الب�رسة.
بينما ميتزج الهم اخلا�ض بالعام اأحيانا يف عبارة واحدة قد 
البداية  ال�شعيدي يف  ال تك�شف امل�شتور، حيث و�شف جا�شم 

باأنها  �شيارته  زجاج  على  عراق”  يا  “تفرج  عبارة  كتابته 
ي�شتدرك  لكنه  العراق،  يف  االأو�شاع  بانفراج  اجلميع  اأمنية 
حتمل  يل  بالن�شبة  لكنها  عامة  “عبارة  ويقول  �شاحكا 

خ�شو�شية ال يعرفها اإال بع�ض املقّربني واالأ�شدقاء”.
الإحدى  وع�شقي  حبي  عن  تتحدث  “العبارة  اأن  ويو�شح 
الأ�شباب  خالف  اندلع  لكن  بالزواج،  وعدتها  التي  قريباتي 
م�شلح  نزاع  اإىل  وتطور  منها  نحن  قبائل  اأربع  بني  قدمية 
و�شقط خالله �شحايا و�شاع ال�شواب واخلطاأ بني االأطراف، 
ومع اأن ال �شاأن لنا نحن كعا�شقني اإال اأن علينا االنتظار مدة 
بني  ال�شلح  ويحل  امل�شكالت  حتل  حتى  تطول  كم  نعلم  ال 

االأطراف وتفرج يا عراق”.
عن  التعبري  يف  اأي�شا  اأ�شاليبهم  لهم  واملراهقون  ال�شباب 
وبو�شرتات  تعليقات  ت�شمل  وهي  واأفكارهم،  م�شاعرهم 
جاهزة تل�شق على عرباتهم اأو دراجاتهم تتعلق بتف�شيلهم 
اأخرى  اأوروبية  الأندية  اأو  بر�شلونة  اأو  مدريد  ريال  لناديي 
واأندية الدوري العراقي واأ�شماء العبني م�شهورين و�شورهم.
�شاب  كتبها  عبارة  دوج”  اأنت  ب�ض  �شايبات  البنات  “كل 
ق�شد  ورمبا  االإيرانية،  “�شايبا”  نوع  من  �شيارته  على 

اأحالمه  فتاة  مغازلة  اأو  الرخي�شة،  عربته  قيمة  رفع  بها 
بت�شبيهها بالعربة.
العبارة امل�شوؤومة

ا�شرتى نا�رس مركبة حمل �شغرية من اأحد االأ�شخا�ض كان 
كتب  مبا  يكرتث  اأن  دون  من  الب�رسة  مغادرة  اإىل  م�شطرا 

على خلفيتها، لكنه وجد نف�شه غارقا يف نزاع هدد حياته.
يقول عن ذلك “مل اآخذ بجدية ما كتب على خلفية املركبة، 
اإذ خط عليها ا�شم اإحدى الفتيات وجواره عبارة ‘اأنت عمري’، 
واعتبت االأمر مزحة من اأحد املراهقني، وكنت اأقودها يف 
كل يوم باأحياء املنطقة وال�شوق خالل عملي بنقل الب�شائع، 
على  وا�شتولوا  يوم  ذات  االأ�شخا�ض  بع�ض  ا�شتوقفني  حتى 

املركبة وهددوين ع�شائريا”.
م�شكلة  يف  العاطفية  العبارة  تلك  ت�شببت  غريبة  ب�شورة 
لنا�رس مع اأهل البنت التي حتمل اال�شم نف�شه، بعد اأن اتهموه 
بالتعدي على �رسفهم وارتابوا اأن له عالقة مع بنتهم التي ال 

يعرفها ومل ت�شبق له معرفتها.
وي�شيف “بالرغم من تاأكيدي الأهل الفتاة اأنه جمرد التبا�ض 
و�شوء فهم واأين ال اأعرف بنتهم ومل اأكتب تلك العبارة اإال اأنهم 

رف�شوا اأعذاري وقالوا اإن بنتهم يف غاية اجلمال وال بد اأين 
ق�شدت مغازلتها”.

تدخل  ال�رسف  حول  ع�شائري  نزاع  اإىل  امل�شكلة  “تطورت 
واأ�شتعيد  الورطة  من  اأتخل�ض  ومل  الطرفني  من  ال�شيوخ  فيه 
مليونا  قدره  الفتاة  الأهل  ف�شل  دفع  بعد  اإال  مركبتي 
دينار، مع تكاليف الدعوات التي حتملتها لوجهاء ع�شريتي 
اإىل  نا�رس  وا�شطر  الد�شمة”.  الطعام  ووجبات  والو�شطاء 

طالء مركبته جمددا وكتابة اآية قراآنية تبعد ال�رّس عنه.
املدونة  الكتابات  مو�شوع  ب�شاأن  املواطنني  اآراء  وتتباين 
وغري  �شيئة  ظاهرة  اعتبها  من  فمنهم  ال�شيارات،  على 
ال�شخ�شية  احلرية  من  جزء  اإنها  قال  من  ومنهم  ح�شارية، 
و�شفها  حني  يف  املجتمع،  على  تاأثري  لها  ولي�ض  للفرد 
كتابة  على  اقت�رست  لو  جيدة  ظاهرة  باأنها  االآخر  البع�ض 

االإر�شادات واحلكم النافعة.
وقال عالء مناو�ض “اأعتقد اأن ظاهرة الكتابة على ال�شيارات 
العبارات،  تلك  كانت  مهما  جمتمعنا  على  ودخيلة  �شيئة 
واأعتقد اأن ال�شائق لو اهتم بتكملة نواق�ض �شيارته اأف�شل من 
اإنفاق االأموال على اخلطاطني وت�شييع االأوقات يف كتابة اأو 

ل�شق العبارات”.
دعابة خفيفة

ملئ  بريجو  �شيارة  �شاحب  وهو  علي  عدي  معه  ويختلف 
العبارة  “اإّن  قائال  واحلكم،  بال�شعارات  اخللفي  زجاجها 
عندما تكتب على �شيارة لن توؤثر اأو ت�رّس اأحدا، كما اأنها تعب 
اأحيانا عن واقع ال ي�شتطيع ال�شخ�ض اأن يتكلم عنه اأو يظهره 

للنا�ض اإال عن طريق تلك العبارات”.
واأ�شاف “هناك مثال عبارة جميلة تكتب على �شيارة وتكون 
ويوؤيد  بالكرامة”.  مي�ض  ال  باأ�شلوب  للمجتمع  نقد  مبثابة 
قائال  بع�شها،  ويرف�ض  العبارات  بع�ض  احلجي  اأبوعالء 
اأو  العبارة حتمل معنى  اإن كانت  اأنها ظاهرة جيدة  “اأعتقد 
اآية قراآنية اأو اأدعية دينية اأو ن�شائح اأو حكما، اأما اإن كانت 
عبارات غري بناءة وغري هادفة فاأكيد ت�شبح ظاهرة �شيئة 

وغري مقبولة”.
للكثري  رئي�شيا  �شببا  بكونها  الكتابات  ال�شلطات هذه  وتتهم 
من احلوادث يف �شوارع بغداد، بينما يدافع املعتا�شون عليها 
اأحدا  واأنها ال ت�رس  النا�ض  ترويح عن  عنها بو�شفها جمرد 

وال ت�شبب االأذى.
يف  اأخذت  الظاهرة  هذه  “حقيقة  املرور  نقباء  اأحد  وقال 
قانونا  هناك  اأن  من  بالرغم  طبيعي  غري  ب�شكل  االنت�شار 
اأيا كان �شكلها ومعناها”،  يق�شي مبنع مثل هذه الكتابات 
م�شريا اإىل اأن �شبب منعها هو اأن “الكتابة على ال�شيارة �شوف 
ت�شغل ال�شائق االآخر ورمبا يح�شل حادث مروري ب�شبب تلك 
تليق  وال  ح�شارية  غري  ظاهرة  اأنها  عن  ف�شال  العبارات، 
تاأخذ  واأن  االنتباه،  احلكومة  امل�شوؤول  ونا�شد  مبجتمعنا”. 
هذا املو�شوع يف االعتبار، واإ�شدار اأوامر بالبدء يف حما�شبة 

من يكتب عبارات على �شيارته حر�شا على اأرواح النا�ض.  

الهوى  جلنب  واجل�رس  الر�شافة  بني  املها  "عيون 
تراثيات  �شل�شلة  يف  ادري"  وال  ادري  حيث  من 
يف  بغداد  ج�شور  عن  كلمات  لنا  كانت  بغدادية 
ب�شبب  تغريت  اجل�شور  وهذه  العبا�شي  العهد 
او  احلركة  حتول  او  تلفه  او  اجل�رس  ترك  او  الزمن 
تدمريهن اثناء املعارك لذلك فاننا �شنورد بع�ض 
هذه اجل�شور ولي�ض جميعها فلو رجعنا اىل خطط 
امل�شادر  تذكر  اذ  االول  العبا�شي  العهد  بغداد يف 
التاريخية ان باين بغداد املن�شور اأمر بعقد ثالثة 
وح�شمه  لنف�شه  عقد  ثم  للن�شاء  احدهم  ج�شور 
الب�شتان وكان بالزند ورد ج�رسان  ج�رسين بباب 
باب  عند  عقد  قد  الر�شيد  وكان  حممد  عقدهما 
عند  ج�رس  جعفر  البي  وكان  ج�رسين  ال�شما�شية 
قتل  حتى  اجل�شور  هذه  تزل  ومل  قاطوطا  �شويقة 
ايام  اىل  ثالثة  منها  وبقي  االمني  حممد  اخلليفة 
�شاذان  بن  وقال  واحد  ُعطل  ثم  املاأمون  اخلليفة 
ل�شوق  حماذ  احدهم  ج�شور  ثالثة  ببغداد  ادركت 
الثالثاء واآخر بباب الطاق والثالث يف اعلى بغداد 
الطاق  باب  اىل  نقل  اجل�رس  وهذا  للميدان  حماذ 
القطانني  مب�رسعة  ج�رس  عقد   ٣٨٣ �شنة  ويف 

ج�رس  �شوى  ببغداد  يبق  ومل  تعطل  ثم  مدة  ومكث 
واحد بباب الطاق اىل ان حول �شنة ٤٤٨ فعقد بني 
اي  بغداد  من  الغربي  اجلانب  من  الروايا  م�رسعة 
الكرخ وبني م�رسعة احلطابني من اجلانب ال�رسقي 
ويذكر  القطانني  مب�رسعة  ن�شب  ثم  الر�شافة  اي 
جانبي  ربط  املن�شور  ان  امني  ح�شني  الدكتور 
ج�رس  و�شمي  الكبري  باجل�رس  عرف  بج�رس  بغداد 
الدكتور  ولكن  بغداد  اول ج�رس يف  وهو  الر�شافة 
يقول ان مكانه �شمال حملة الك�رسة احلالية جنوب 
االعظمية وهذا ال ميكن قبوله الن بغداد يف عهده 
حملة  اىل  ت�شل  وال  والكرميات  ال�شواكة  مركزها 
خ�رس اليا�ض اذ ان الر�شافة مل يتم �شكناها زمن 
املن�شور وامنا زمن املهدي وهذا اجل�رس هو الذي 

يقول فيه ال�شاعر علي بن اجلهم:
 عيون املها بني الر�شافة واجل�رس

جلنب الهوى من حيث ادري وال ادري
املحلة  ال�شما�شية وهي  الثاين ج�رس  بغداد  وج�رس 
ب�شاتني  منطقة  وكانت  امل�شيحيني  من  امل�شكونة 
حملة  من  وال�رسق  اجلنوب  اىل  وتقع  غناء 
الق�رس  فيها  كان  والتي  االعظمية  اي  اخليزرانية 
يت�شل  واجل�رس  البمكي  جعفر  بناه  الذي  الكبري 
بالكرخ يف منطقة احلربية وهي املنطقة اجلنوبية 

الثالث ج�رس م�رسعة  الكاظمية واجل�رس  من حملة 
احلالية  عنرت  �شاحة  بني  يو�شل  وهذا  الروايا 
يف  والعطيفية  الر�شافة  يف  االعظمية  جنوب 
وحملة  القطانني  م�رسعة  ج�رس  وهنالك  الكرخ 
الر�شافة  جهة  من  املتنبي  �شارع  بني  تقريبا 
�شوق  وج�رس  الكرخ  يف  والتقاعد  الكرخ  وتانوية 
يف  وموقعه  بغداد  ج�شور  من  اآخر  ج�رس  ال�شلطان 
الكرخ  ويف  الق�شلة  �شمال  امليدان  يف  الر�شافة 
وتوىل  اجلديد  �شوق  وحملة  اليا�ض  خ�رس  منطقة 
عندما  با�شمه  اجل�رس  ت�شمية  طغرلبك  ال�شلطان 
وهي  بنف�شة  وج�رس  هج   ٤٤٧ �شنة  بغداد  دخل 
عام  امل�شت�شيء  اخلليفة  زوجة  اخلريات  �شاحبة 
االعلى  الزندورد  ج�رس  بغداد  يف  وكان  هج   ٥٧٠
اخلليفة  بناه  واالول  اال�شفل  الزندورد  وج�رس 
حيث  احلالية  ال�رسقي  الباب  منطقة  يف  االمني 
منطقة  بب�شاتني  اخلليفة  ق�رس  اجل�رس  هذا  يربط 
ا�شفل  الثاين كان اىل  الزندورد امل�شيحية واجل�رس 
اجل�رس االول حيث كان هذا اجل�رس من جهة ال�رسق 
والفواكه  الب�شاتني  حيث  الكرادة  �شمال  مبنطقة 
مرمي  كرادة  مبنطقة  الكرخ  جهة  ومن  والنخيل 
هذا  بنى  وكذلك  اي�شا  والنخيل  الب�شاتني  حيث 

اجل�رس اي�شا اخلليفة االمني .

ال�شدر  مدينة   ( الثورة  مدينة  مواليد  من  عراقي  وروائي  قا�ض  
حاليًا( يف بغداد عرف باأنه مقل يف االإنتاج، وقد �شدرت له يف 
اوئل الثمانينيات جمموعته الق�ش�شية )حقول دائمة اخل�رسة( ، 
)خلف  روايته  االأخرية  االعوام  له يف  وبعد �شمت طويل �شدرت 

ال�شدة( وحلقها باجلزء الثاين )دروب الفقدان(.
ق�ش�ض  اأن  اأحمد  ح�شني  عدنان  الناقد  يقول  عنه  �شهادته  ويف 
ال�شافية  واللغة  العالية  الفنية  بال�رسدية  متيزت  �شخي  عبداهلل 
ما  �شمن  ومن  بالرتجمة.  الكاتب  متيز  كما  الق�ش�شية،  واحلبكة 
اأف�شل من يرتجم  اأن  وباعتقادي  لهريمان هي�شه.  ترجم ق�ش�ض 

اجلن�ض االأدبي من كان له باع فيه".
واأ�شارعدنان اإىل اأن روايتي عبد اهلل �شخي )خلف ال�شدة( و)دروب 
ومتيزتا  الروائي  امل�شهد  يف  وا�شحة  ب�شمة  تركتا  الفقدان( 

ب�شخو�شهما وبحبكة الن�ض املحكمة.
الوطن  من  خروجه  بعد  عديدة  منايف  يف  �شخي  عبداهلل  وعا�ض 

عام 1979ال عد لها وال ح�رس. 
اهلل  عبد  العراقي«  »الالجئ  رواية  املدى«  »دار  عن  له  �شدرت 
ال�شّدة«  �شخي لتكتمل ثالثيته االأوىل التي �شّمت روايتي »خلف 
ثنائية  على  للثالثية  العام  املناخ  يتمحور  الفقدان«.  و»دروب 
الهجرة واحلنني اإىل الوطن، وما ينجم عنهما من �شعور بالغربة، 
هذه  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض  واالغرتاب  بال�شياع  واإح�شا�ض 
اإىل  العراق  �رسقي  جنوب  من  الوطن  داخل  اأكانت  �شواء  الهجرة 
املنايف  اإىل  الهجرة  اأو  نف�شها،  بغداد  مدينة  �شمن  اأو  عا�شمته، 
ر للُمهاجر احلرية والعي�ض الكرمي  العربية واالأوروبية التي قد توفِّ
وعبق  احلميمة،  والذكريات  العائلية،  االأُلفة  منه  ت�شتلب  لكنها 
احُلب  وق�ش�ض  وال�شبا،  الطفولة  مبالعب  ترتبط  التي  االأمكنة 
اإىل  دائمًا  تف�شي  التي  االأوىل  الفكرية  واالإرها�شات  والغرام، 
والتعذيب  ال�شجن  اإىل  اإّما  اأ�شحابها  وتقود  القانونية،  امل�شاءلة 
اال�شتياق  املنايف، ولوعة  الغربة، ووجع  ق�شوة  اإىل  اأو  واالنك�شار 
اأمامه �شوى  االأبد ومل يجد  اإىل  َمْن ترك وطنه  اإاّل  التي ال يعرفها 

بوابة املتاهة وال�َشتات.

عراقيون يدونون على سياراتهم المتواضعة .."سيرة حياتهم"
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

ينما كنت اِهُم برتتيب كتبي، وام�ضح ذرات الغبار عن بع�ضها؛ 
و�ضغوطاتها  الكثرية  احلياة  م�ضاغل  قلياًل  ابعدتي  عن  بعد 
عن اال�ضتلقاء بني طياتها، والتاأرجح على اغلفتها، والغو�ص 
بني �ضطورها، ناهال ً منها ما لذب وطاب، م�ضتخل�ضا ً مكنونها 

النفي�ص، وان تنوعت موادها وكتابها وعنواينها.
علي  للدكتور  واال�ضتحمار  النباهة  كتاب  على  نظري  �ضقط 
�ضريعتي والذي طاملا ا�ضتهوتني افكاره واطروحاته، فهممت 
�ضفاف  بقلم  ا�ضعها  كنت  التي  ا�ضاراتي  عن  باحثًا  ات�ضفحه 
برتقايل داللة ً الأهمية ال�ضطور والفقرات فوجدته قد كتب : 
الذي ي�ضتحقر نف�ضه بنف�ضه يكون حقريا  وال �ضك ان اجليل 
التحقري  تقت�ضي  واال�ضرتقاق  اال�ضتعباد  ف�ضيا�ضة  اي�ضًا.   ً
اواًل، اي ُيحّقر الذي يراد ا�ضرتقاقه، حتى يظن انه من طبقة 
ويلجاأ  الرحب،  بكامل  الذلة  يتقبل  ثم  منحطة،  وا�ضرة  دنية 

للعبودية واال�ضرتقاق.
غ�ضت كثريًا بهذه ال�ضطور حتى اعياين التعب والهواج�ص، 
ومل اجد �ضاطئ ياأويني، وكاأنني يف بحر متالطم االمواج من 
�ضغاف  تعت�ضر  واالمل  احلزن  من  ونوبات  والتفكر،  التفكري 
القلب، بينما كان التيه هو امل�ضيطر، اين نحن مما فيه؟ اين 
عراقيتنا من العراق؟ اين املواطنة من الوطن؟ ماذا حل باأرث 
االباء واالجداد؟ هل فعال ً ابتعلنا الطعم و�ضرنا جمردين ال 

ناأبه لكوننا عراقيني والعراق ال يعنينا؟
اطرقت راأ�ضي وخدي حتت�ضن �ضفحات الكتاب، و�ضافرت بي 
املخيلة اىل الف واربعمائة عام ونيف للوراء، حتديدا ً الليلة 
التي هاجر فيها النبي االكرم، حني بارح دروب مكة و�ضعابها 
واأو�ضك على االنف�ضال عن جبالها ووديانها وه�ضابها فوجه 
اإليها خطابه وكاأمنا هو يناجيها مع مرارة فراق ما فيها ومن 
فيها، ويقول: والله اإنِك الأحب البالد اإىل الله واأحب البالد اإيل 

ولوال اأن قومك اأخرجوين منك ما خرجت
حب  االأجيال  تعلم  يف  در�ضا  ال�ضريفة  هجرته  من  ن�ضت�ضف 
واأن  ونفي�ص،  غال  بكل  عنه،  والدفاع  له  واالنتماء  الوطن، 
حب  هو  بل  كلمات  اأو  �ضعارات  جمرد  لي�ص  للوطن  االنتماء 
الوطن  حب  جعل  االإ�ضالم  واأن  وت�ضحية،  وفداء  واإخال�ص 
واالنتماء له جزءا من العقيدة وجعل الدفاع عن ترابه واجبا 
مقد�ضا، وال يجوز مل�ضلم اأن يخون وطنه اأو يبيعه مهما كان 
حب  يف  در�ص  خري  هو  النبوية  الهجرة  در�ص  وان  الثمن، 

الوطن والتفاين يف خدمته.
يحافظوا  اأن  عليهم  يجب  اأمانة  اأبنائه  اأعناق  فى  للوطن  اإن 
ما  لكل  احل�ضني  واحل�ضن  املنيع،  ال�ضد  يكونوا  وان  عليها، 
غرر  ممن  والقليل  للبع�ص  وا�ضحة  ور�ضالتي  لذا  يواجهه، 
بهم، وا�ضتبدلوا الذهب بالرتاب، وال�ضمني بالغث، ب�ضلوككم 
ل�ضيادته،  واملنتهكني  العراق،  على  للمتطاولني  الداعم 
القواعد  اهم  من  واحدة  انتهكتوا  قد  اعدائه،  مع  والتواطوؤ 
الدينية واحدى دعائمها ومرتكزاتها، قد تكون غفلة او غفوة، 

لكن البد من ال�ضحوة منه

مبدعون
من العراق

من ذاكرة بغداد .. عيون المها بين جسور بغداد في العهد العباسي 

عبد الله صخي 

حب األوطان 
من اإليمان

بقلم / جعفر جخيور

أقالم حرة

االجتماعي  التوا�شل  �شفحات  من  عدد  تناقلت 
االطفال  احد  تعر�ض  خب  املا�شيني  اليومني  يف 
جتاوز  والذي  والده  قبل  من  اال�رسي  التعنيف  اىل 
اجل�شدي  ال�رسب  اىل  ليتحول  التاأديب  مو�شوع 

املبح.
�رسطة  ق�شم  ننادي  حدث  ما  على  اإطالعنا  وبعد 
اال�رسة والطفل مبتابعة املو�شوع بال�رسعة الفائقة 
والتاأكد من �شحة املعلومات والتحقق منها وعلى 
فرحان  الرائد  باأمرة  فريق عمل  ت�شكيل  ذلك مت  اثر 
كبري  جهد  وبعد  املنت�شبني  من  وعدد  احل�شني  عبد 
الع�شكري  احلي  �شكنة  من  مقتدى  الطفل  ان  تبني 
يف  خاله  منزل  يف  احلا�رس  الوقت  يف  ي�شكن  لكنه 

ق�شاء احلمزة ال�رسقي.
م�شت�شفى  اىل  واإر�شاله  الطفل  اح�شار  مت  كما  
االطباء  احد  على  وعر�شه  التعليمي  الديوانية 
نتيجة  الالزم  العالج  تلقي  اجل  من  االخت�شا�ض 
من  متفرقه  انحاء  املبح يف  ال�رسب  اىل  لتعر�شه 
بحق  القانونية  االجراءات  اتخاذ  عن  ف�شال  ج�شمه 

والده من قبل الق�شاء العراقي.
وعن انواع العنف �شد االطفال ، فيقول احد االطباء 
اجل�شمي،  االعتداء  منها  لالإعتداء  ننوعني  هناك  ان 
ثم  داخلية،  او  ظاهرة  ا�شابات  عنه  تنتج  والذي 
اذا  عالجه  عدم  او  الطفل  تغذية  عدم  مثل  االهمال 
مر�ض او تلبية احتياجاته االخرى، كذلك االهمال او 
اال�شطهاد النف�شي والعاطفي، ومن ذلك التفرقة بني 
االبناء يف املعاملة واالهتمام، وال�شيما بني الذكور 
واالناث.. او ال�شتم وال�شب واالهانة امل�شتمرة للطفل، 
التي ت�شيبه باالحباط وال�شعور بعدم االهمية، وانا 
12 عاما ي�رسبون باحلزام  اعرف اطفاال اعمارهم 
لي�ض من اجل تاأذيتهم، لكن ملجرد اهانتهم.. واخطر 
انواع العنف �شد االطفال هو االعتداء اجلن�شي، �شواء 
كان الطفل ذكرا او انثى، وهو �شلوك مر�شي موجود 
يف كل املجتمعات رغم قلة احلديث عنه حل�شا�شيته.

�شد  العنف  حاالت  ت�شخي�ض  امكانية  ان  ويوؤكد 
االطفال تختلف ح�شب نوع هذا العنف، فمن ال�شهل 
من  لكن  اجل�شدية،  اال�شابة  حاالت  ت�شخي�ض 
ال�شعوبة معرفة وجود اال�شطهاد املعنوي العاطفي 
االهل  من  م�شارحة  اىل  حتتاج  وهذه  اجلن�شي،  او 
لها..  ايجاد عالج  الطبيب  ي�شتطيع  بامل�شكلة، حتى 
فيجب  عموما،  امل�شكلة  مبواجهة  يتعلق  فيما  اما 
الطفل،  بحقوق  للتعريف  خا�شة  موؤ�ش�شات  ايجاد 
عندما  الغرب  ويف  �شده،  العنف  ممار�شة  وخطر 
ان طفال  الطبيب  او  اجلريان  او  املدر�شة  ادارة  ت�شك 
وان  ال�رسطة،  ابالغ  يتم  لال�شطهاد  يتعر�ض  ما 
تاأكد ذلك يتم ايداع الطفل مكانا امينا ميار�ض فيه 

طفولته دون عنف او ا�شطهاد.

ال للعنف ضدد األطفال

المواطن و المسؤول
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