
 
على الرغم من حداثة التجربة التي بداأت منذ اكرث من عام لكن 
جتربة "م�رسح املقهورين" باتت ملفتة لالنتباه وجتذب اجلمهور 

املثقف املتمرد على الواقع يف مدينة النا�رسية جنوب العراق.
يف م�صهد غري ماألوف ا�صطّف الع�رسات من اأهايل مدينة النا�رسية 
جمموعة  اإىل  بده�صة  ينظرون  وهم  بغداد(  جنوب  كم   365(
ممثلني خرجوا من قاعة م�رسح الن�صاط املدر�صي متنكرين باأزياء 
و�صيخ  ومثقف  تنظيف  وعامل  دين  ورجل  مهرج  بينهم  خمتلفة 
ع�صرية و�صحفي وامراأة كادحة. املمثلون ال�صباب يتقّدمهم خمرج 
العمل يحملون الفتات حتاكي الفتات املتظاهرين يف �صاحات 
االحتجاج، توجهوا نحو �صاحة عامة حماذية لنهر الفرات لتقدمي 
اجلمهور  اأمام ح�صد من  املقهورين  ثاين عرو�ض جماعة م�رسح 
العام. م�رسح املقهورين الذي يعّرفه �صاحب امل�رسوع، املخرج 
هو  االأخري  الأن  اجلمهور  م�رسح  باأنه  الرباك  يا�رس  واالأكادميي 
مل  اأهدافه،  وحتقيق  العر�ض  لعبة  اإكمال  يف  الرئي�صي  الفاعل 
امل�رسح  عرفت  التي  النا�رسية  مدينة  يف  قبل  من  معهودا  يكن 
منذ ع�رسينيات القرن املا�صي لكنه بات يقدم عرو�صًا يف الهواء 
"اجلديد يف هذا االجتاه امل�رسحي  اإن  الرباك  اليوم. يقول  الطلق 
الذي ظهر للمرة االأوىل عامليا على يد املخرج الربازيلي اوغ�صتو 
بوال هو انه يخالف اإىل حد ما جممل تقاليد امل�رسح الكال�صيكي، 
ذلك ان العر�ض من الناحية الدرامية غري مكتمل واملهمة اال�صا�ض 
امل�رسحية  تنتهي  املقهورين  م�رسح  يف  للجمهور".  مرتوكة 
الدرامي دون الو�صول اىل حل  -عن ق�صد- عند ذروة �رساعها 
العر�ض  اإعادة �صياغة نهاية  ُيطلب من اجلمهور  لعقدتها. وهنا 
حاالت  من  التحرر  يف  ورغبته  وعيه  مع  ين�صجم  مبا  امل�رسحي 
القهر االجتماعي وال�صيا�صي والديني والنف�صي التي غالبا ما يقع 
"نحن يف عر�ض املقهورين  املتفرج حتت وطاأتها. يقول الرباك 
حما�صه  ومدى  اأفكارنا  مع  املتفرجني  جمهور  تفاعل  رهن 
للتعاطي مع لعبتنا امل�رسحية من دون اأوهام وتاأثريات عاطفية. 
انه �رسب من التفاعل العقالين بني امل�رسح وجمهوره نبتغي من 
ال�صلبية نحو امل�صاركة  خالله اخراج االخري من حالة امل�صاهدة 
م�رسحي  وممثل  كاتب  جابر  نعمة  عمار  العر�ض".   �صياغة  يف 
املقهورين  م�رسح  اع�صاء  واحد  للتمثيل  النا�رسية  جماعة  يف 
"اخلو�ض يف حالة امل�رسح  التجربة هو  ان ما جذبه لهذه  يوؤكد 
اال�صتعداد  ميلك  الذي  اجلمهور  مع  املبا�رس  والت�صابك  التفاعلي 
تواجده  اأماكن  يف  العر�ض  اىل  للذهاب  امل�رسح،  �صاالت  لهجر 
عنه  ينتج  ما  وهو  وال�صوق  والكراج  وال�صارع  امل�صنع  يف  �صواء 
ويقول  النا�ض".  وعي  يف  وموؤثرة  فاعلة  جتارب  النهاية  يف 
املقهورين  م�رسح  يف  العمل  �صاعدين  ال�صخ�صي  امل�صتوى  "على 
على اختبار قدراتي يف االداء التمثيلي من خالل فعل االرجتال 
الذي تتطلبه التجربة، حيث ي�صتدعي العر�ض خارج م�رسح العلبة 
االيطالية اإمكانيات فردية للمواجهة واال�صرتخاء وقبول املتفرج 

م�رسح  جتربة  بداأت  االأحداث".  �صري  يف  مبا�رس  ومتدخل  كممثل 
املقهورين اواخر �صهر اب 2016 من خالل اإقامة ور�صة تدريبية 
الهواة جتاوز عددهم  ال�صباب  اأ�صبوعني ملجموعة من  على مدى 
تقدمي  الور�صة  وت�صمنت  واحدة.  ممثلة  بينهم  م�صاركا  الع�رسين 
حما�رسات نظرية عن هذا االجتاه امل�رسحي مع تدريبات عملية 
على منهج )اغ�صتو بوال(. وكان العمل االأول للمقهورين هو )الفيل 
يا ملك الزمان( عن ن�ض للكاتب ال�صوري �صعد اهلل ونو�ض، حيث 
الواقع العراقي ومت عر�صه  جرى تكييف الن�ض مبا يتنا�صب مع 
على مدى ثالثة ايام كانت ا�صتجابة اجلمهور فيها حما�صية وغري 
متوقعة. يقول الرباك عن عمله هذا "يف حلظة ما يكون املمثلون 
-عن ق�صد- عاجزين عن تقدمي احللول او قول احلقيقة امام امللك 
امل�صتبد مما يحفز اجلمهور اىل جتاوز خماوفه والتدخل القرتاح 
حني  يف  امل�رسحي".  العر�ض  مل�صار  الناجعة  املنطقية  احللول 
ن�ض  عن  الفرج(  )مفتاح  بعنوان  للمقهورين  الثاين  العمل  كان 
للكاتب عمار نعمة، وقد قدم يف مكان مفتوح مبا ي�صبه التظاهرة 
العمل  ف�صاء  اىل  للدخول  وتهيئته  امل�صاركة  اىل  اجلمهور  لدفع 
العراقي".  الراهن  تهم  �صيا�صية  حمموالت  من  له  مبا  امل�رسحي 
ومع ان بع�ض املتفرجني قد حتفظ على فكرة امل�رسحية معتربا 
اأنها تلمح اىل ان التظاهرات يف العراق ممار�صة غري جمدية، او 
الأنها  العراق  التظاهرات يف  الإف�صال  ت�صعى  الدينية  االطراف  اأن 

ت�رس مب�صاحلها، لكن هدف امل�رسحية قد حتقق بح�صب القائمني 
على العمل الأنه يف اال�صا�ض ال يدعو اىل اآراء معينة وامنا ي�صعى 
والنظر  اجلماهريي  احلراك  طبيعة  ب�صاأن  احلوار  فتح  اإعادة  اىل 
الفعلية.    حممد نوري طالب يف معهد  واإمكاناته  يف معوقاته 
الفنون اجلميلة بذي قار يرى ان جتربته يف م�رسح املقهورين من 
اأهم التجارب التي عمل بها منذ درا�صته يف ق�صم امل�رسح. ويقول 
يف  كبرية  ثقة  كممثل  منحني  املقهورين  جماعة  مع  "العمل 
تنمية قدراتي ومهاراتي والتعرف عن قرب على تقنيات التمثيل 
احلديث، ف�صال عن متكيني من التعامل مع اجلمهور دون تردد". 
وي�صيف "رمبا االهم الن�صبة يل هو ان م�رسح املقهورين يتوجه 
�صلب  من  و�صيا�صية  اجتماعية  ق�صايا  ملعاجلة  مبا�رس  ب�صكل 
الواقع العراقي ب�صكل فني يدفع اجلمهور للتفكري بو�صع احللول 
قبل  من  جاهزة  احللول  هذه  تاأتي  ان  دون  من  لها  املنا�صبة 
التي  احل�صيني  �صابرين  والنا�صطة  املمثلة  املخرج".  اأو  املوؤلف 
تتحدى ال�صغوط االجتماعية يف مدينة مثل النا�رسية تقول ان 
"جتربة العمل يف م�رسح املقهورين كانت جتربة فريدة بالن�صبة 
مع  تعاملي  طبيعة  ويف  �صخ�صيتي  يف  الكثري  غريت  الأنها  يل 
القاهرة  الظروف  تخطي  اجلمهور يف  م�صاعدة  ال�صيما  االآخرين، 
تفر�ض  وال  باأنف�صهم  يختارونها  حلول  اإىل  الو�صول  اجل  من 
عليهم ق�رسا".  وحول الراأي الذي يذهب اىل ان م�رسح املقهورين 

يحمل يف جوهره اأ�صداء م�رسح التغريب االأملاين، يو�صح الرباك 
املقهورين  مل�رسح  حمددة  فكرية  مرجعية  اقرتاح  اأردنا  ما  "اإذا 
)بريخت  االأملانيني  املخرجني  م�رسح  هو  اليه  االقرب  فرمبا 
وبي�صكاتور( فم�رسحهما يعمد ال�صتفزاز وعي املتلقي وحتري�صه 
املقهورين يختلف عن ذلك يف  "م�رسح  التغيري". وي�صيف  على 
انه يجعل من اجلمهور ممثال يف العر�ض وال يكتفي بفعل التعليق 
والتفاعل اجلزئي بل ي�صجع اجلمهور على ان ي�صبح فاعال رئي�صا 
املغرتب  العراقي  امل�رسحي  يقول  العر�ض".  اإنتاج  اإعادة  يف 
حيدر عودة اإن "عرو�ض م�رسح املقهورين اجلديدة على اجلمهور 
العراقي وجدت تفاعال اأ�رسع من غريها من العرو�ض امل�رسحية 
االأخرى، الأنها تناق�ض امل�صكالت اليومية مع م�صحة من ال�صخرية 
اإىل العرو�ض  الفنون االأدائية منها  لذلك هي تقرتب من جتارب 
وفقا  املقهورين  "عرو�ض  ان  وي�صيف  التقليدية".  امل�رسحية 
خلطابها التحري�صي ال تهتم كثريا بجماليات العر�ض امل�رسحي 
يف مقابل هيمنة اخلطاب ال�صيا�صي واالجتماعي النقدي وهو ما 
يجعل هذه العرو�ض �صكال م�رسحيا اأكرث منها عرو�صا م�رسحية".  
يف  �صابق  وقت  يف  ظهرت  املقهورين  مل�رسح  اخرى  جتارب 
جتربة  عن  ف�صال  كركوك،  مدينة  ويف  املو�صل  يف  قرقو�ض 
للمخرج الفل�صطيني اال�صل ادوارد املعلم مبعية عدد من املمثلني 

الكرد عام 2006 وكانت حتت م�صمى م�رسح امل�صطهدين.

 
ا�صتفتاء  بعد م�صي مدة ال تزيد على يوم واحد على 
االقليم  دولة  اية  به  يهناأ  مل  الذي  كرد�صتان  اقليم 
انتفا�صة  اعالن  الوزراء  رئي�ض  توىل  االجراء  بهذا 
م�صوؤول  اي  عليها  يقدم  مل  قانونية  ووثبة  د�صتورية 
�صقوط  منذ  بغداد  يف  االحتادية  احلكومة  يف  �صابق 
االقليم  وتو�صع   ٩/٤/٢٠٠٣ يف  ال�صابق  النظام 
ل�صلطاته واخت�صا�صه و�صالحياته املقررة د�صتوريا 
ال بل جتاوز االقليم لقواعد ال ميكن خمالفتها دوليا 
منها كتمديد والية رئي�ض االقليم لنف�صه ملدة مفتوحة 
بغلق  االقليم  وقيام  االن  حلد  ال�صنتني  على  زادت 
برملان االقليم ملدة ت�صل اىل ال�صنتني كاأن الربملان 
دائرة تابعة لرئا�صة االقليم الذي قرر ت�رسيح اع�صاء 
الربملان الكرد�صتاين لذلك تاأتي ثورة رئي�ض الوزراء 
وجمل�ض الوزراء يف جل�صته يوم الثالثاء وانتفا�صته 
الد�صتور  من   )٧٨( واملادة  ينطبق  ب�صكل  القانونية 
امل�صوؤول  هو  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ان  قررت  والتي 
اي  للدولة  العامة  ال�صيا�صة  عن  املبا�رس  التنفيذي 
م�صوؤولية العبادي عن الدولة باجمعها ولي�ض جمل�ض 
الوزراء فقط فالدولة تعني جميع ال�صلطات الت�رسيعية 

واملحافظات  واالقاليم  والق�صائية  والتنفيذية 
هذه  فان  كذلك  امل�صتقلة  وغري  امل�صتقلة  والهيئات 
للقوات  العام  القائد  الوزراء  رئي�ض  تعترب  املادة 
الد�صتور  من   )٨٠( املادة  قررته  ما  وهذا  امل�صلحة 
هذه  من  اوال  الفقرة  قررت  عندما  الوزراء  ملجل�ض 
املادة ان من �صالحيات هذا املجل�ض تخطيط وتنفيذ 
للدولة لذلك جند ان جميع ما قرره  العامة  ال�صيا�صة 
موؤمترة  يف  الوزراء  رئي�ض  واعلنه  الوزراء  جمل�ض 
ال�صحفي اال�صبوعي يوم ٢٦/٩/٢٠١٧ هو د�صتوري 
من  اعالنه  مت  ما  بداأ  وم�رسوع  و�رسعي  وقانوين 
بطالن اال�صتفتاء يف االقليم وبطالن االثار املرتتبة 
او  اال�صتفتاء  يخ�ض  �صيء  اي  مناق�صة  وعدم  عليه 
يخ�ض النتائج املرتتبة عليه وما رافق هذا اال�صتفتاء 
بالن�صبة  خا�صة  وجرائم  قانونية  خمالفات  من 
للموظفني امل�صاهمني يف اجراء اال�صتفتاء طاملا انه 
باإيقاف  قرار  ول�صدور  وقانوين  د�صتوري  غطاء  بال 
اال�صتفتاء من املحكمة االحتادية العليا ومن جمل�ض 
املنافذ  و�صع  ب�صاأن  اتخاذه  مت  الذي  والقرار  النواب 
احلدودية يف االقليم حتت ا�رساف احلكومة االحتادية 
املنافذ  وغلق  االقليم  �صيطرة  حتت  كان  ان  بعد 
احلدودية غري القانونية خطوة تعترب تطبيقا للد�صتور 

اخت�صا�ض  حتت  احلدودية  املنافذ  هذه  و�صع  الذي 
احلكومة االحتادية ولي�ض اخت�صا�ض حكومة االقليم 
كما هو حا�صل حاليا واما م�صاألة ت�صدير النفط فهو 
باال�صافة اىل د�صتوريته فاأنه يق�صي على ا�صتحواذ 
دفعها  وعدم  كرد�صتان  يف  احلكم  رجال  من  قلة 
ملوظفي  كرواتب  �رسفها  وعدم  االحتادية  للموازنة 
وح�صنا  احلاكمني  برزان  اآل  تذهب جليب  بل  االقليم 
فعل رئي�ض الوزراء بالن�صبة للمطارات املوجودة يف 
االحتادية  للحكومة  ت�صليمها  اوجب  عندما  االقليم 
وعند عدم الت�صليم خالل ٧٢ �صاعة يتم منع الطريان 
القرارات  وهذه  واليها  االقليم  مطارات  من  الدويل 
يف  تاأتي  الوزراء  رئي�ض  اعلنه  مما  كثري  وغريها 
الد�صتور بحيث  اال�صتفتاء ورجوع اىل  اعقاب مهزلة 
مقرر  وماهو  لالقليم  هو  لالقليم  قرره  ما  يكون 
الدولة  ان  فعل يف  فلها وح�صنا  االحتادية  للحكومة 
خا�صة  �رسر  باأي  كردي  مواطن  اي  ا�صابة  تتجنب 
على  لال�صتفتاء  رف�صهم  من  زادا  وايران  تركيا  وان 
جميع  يف  ولكن  والع�صكري  االقت�صادي  ال�صعيد 
االحوال ان هذه االجراءات اعادت الثقة للمواطن يف 
حكومته على الرغم من الظروف واالحوال املحيطة 

بالعراق .

ولد كاظم األركابي عام 1941 يف مدينة النا�رسية ، واب�رس 
النور يف احد حمالتها ال�صعبية التي كانت �رسائفها وبيوتها 
الطينية تغمرها املياه يف ليايل ال�صتاء املاطره ، ويداهمها 
الفرات الهائج يف الربيع ليتلحم بال�صط الذي يقع على اأطراف 
املدينة ، ليغ�صال اأحزانها ، ولكنها �رسعان مات�صنع الفرح من 
العظيم برتك  الفرات  ويبداأ   ، اأفراحها  اإىل  وتعود  االمل  حطام 
املدينة ليتابع رحلته نحو �صط العرب ، مرتاق�صا بني ب�صاتني 
النخيل الكثيفة ، عرب ناحية ال�صديناوية . عا�ض كاظم األركابي 
دائرة  القريبة من  الثانية  ال�رساي  ، فتوته و�صبابه يف حملة 
من  الكثريون  ،وعرفه  ع�رسين  �صارع  يف  القدمية  الكهرباء 
املعروفني  الريا�صيني  وال�رساي كاأحد  ال�رسقية  �صباب حملة 
الطويل  اال�صمر  النحيف  ال�صاب  هذا  وكان   ، املدينة  يف 
ريا�صة  ميار�ض   ، احلياة  و�صظف  اليومية  بهمومه  املثقل 
مكتبة  وميلك  واملتابعة  القراءة  كثري  وهو   ، االأج�صام  كمال 
حتتوي على الكثري من الكتب الثقافية ، وهو �صغوف بقراءة 
ال�صيد خلف واجلواهري وناظم  النواب وعريان  ال�صعر ملظفر 
بظاللها  القراءات  هذه  األقت  وقد   . نريودا  وبابيلوا  حكمت 
ح�صوره  له  املكان  وكان   ، واالأدبية  ال�صعرية  اأعماله  على 
يف ق�صيدته ، حيث االأجواء ال�صعبية يف �صارع ع�رسين الذي 
 _ بغداد  كراج  من  ،ويبداأ  وال�رسقية  ال�رساي  حملتي  يقطع 
يف  اجلامو�ض  مربي  )املعدان(  منطقة  عند  وينتهي  ال�صطرة 
 ، والعامة  اخلا�صة  تفا�صيله  يف  ميثل  ،الذي  املدينة  اأطراف 
بدايته  ففي   ، والريف  املدينة  عادات  بني  للتداخل  منوذجا 
وحمالت   ، ال�صيارات  كراجات  حيث   ، املدينة  مظاهر  توجد 
يوجد  و�صطه  ويف   ،  ) والرتوجنية  )الفيرتجيه  ت�صليحها 
يتجمعون  الذين   ) )العربنجيه  اخليول  عربات  لتجمع  مركز 
بعرباتهم وخيولهم يف فلكة و�صطية ت�صمى )الدويرة ( حيث 
تتعاىل منها االتربة و وي�صمع منها �صهيل اخليول و�رسخات 
يتقاطع مع  و   . ورهاناتهم  املتوا�صل  و�صجارهم  العربنجية 
�صارع ع�رسين ، �صارع اآت من قرية فرحان التي ت�رسف على 
ومقاهي  والدواب  اخليول  وخان  االغنام   ] �صفاة   [ �صوق 
ال�صارع  هذا  ويتجه   ، املوا�صي  يف  واملتاجرين  الفالحني 
�صديناوية  اإال  �صارع  بالعر�ض  ليقطع  املدينة  و�صط  نحو 
حيث القي�رسية واالأ�صواق الع�رسية للحوم واال�صماك ، �صوق 
]�صفاة[ اخل�رسوات وقي�رسية االقم�صة ، وي�صتمر يف تقاطعه 
الع�صاق  �صارع   ، بالعر�ض  احلبوبي(   ( الهوى  �صارع  ليقطع 
وعيادات  والعمال  والك�صبة  املثقفني  مقاهي  توجد  حيث 
االطباء ، وهناك حيث تغفوا اأ�صعار كاظم األركابي على �صعف 
النخيل ، وتغنيها بالبل ب�صتان زامل وحاجي عبود املحيطة 
يف املدينة ، ويحملها الفرات الهائج فوق زبده نحو االهوار 
 . وزنابيلهم  ال�صيادين  �صالل  يف  �رسية  منا�صري  وكانت   ،
ال�صعرية  الق�صيدة  اإىل ر�صامة [ يحاول تلوين   [ يف ق�صيدته 
بفر�صاة الر�صامة تلك االلوان التي متثل احلياة وتعطي للوحة 
معانيها احلقيقية ،ومن خالل رمزية االنتقاالت بني لون الدم 
االأحمر، الذي ميثل رمز ال�صهادة . واالأخ�رس الدال على احلياة 
، واالأبي�ض الذي يرمز اىل ال�صالم ، واالزق الدال على العمل ، 
الق�صايا  وت�صابك   ، الدائر  ال�رساع  االلوان طبيعة  هذه  تظهر 
م�صخ  يجري  حيث   ، احلياة  لوحة  يف  الفوا�صل  وجود  وعدم 
وم�صخه  االإن�صان  تغريب  ويجري   ، القمع  ادوات  عرب  االلوان 

حتى ي�صبح بدون لون .

على الرغم من حداثة التجربة..

مسرح للمقهورين في ذي قار يدفع الجمهور إلى المساهمة في الحلول
ذي قار ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

بو�شاح  متو�شحاآ  احلرام  حمرم  �شهر  هالل  اأطل 
امل�شاب  دموع  جنباته  بني  تنهمل  والأ�شى  احلزن 
�شهر  قدوم  معلنة  الزكية  الدماء  عليائه  من  وتقطر 
الإباء والفداء �شهر امل�شائب  اجلهاد والت�شحية �شهر 
ال�شهادة  عا�شوراء  وذكرى  الفجيعة  والّرزايا  اجلليلة 
الطف  وفاجعة  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  وم�شاب 
الأليمة التي اأقرحت جفون الأنبياء والأولياء والأئمة 
الهداة واملوؤمنني التقاة . وتتجدد �شياغة الذكرى باأمل 
فيه  وت�شرتجع  الدموع  فيه  وتنهمل  القلوب  يعت�شر 
املواقف وكلما مرت ال�شنني والأعوام وتوالت الأجيال 
العرب والدرو�س  العقول ت�شتلهم  عرب الأجيال ت�شدح 
واملعاين اخلالدة لذلك ال�شفر العظيم الذي �شطره اأبي 
الزكية  بدمائهم  املنتجبني  واأ�شحابه  واأخيه  الأحرار 
ليكون خالدًا على مدى التاريخ ولينهل كل م�شلم بل كل 
اأن�شان من مدر�شة احل�شني )ع( والتي حتمل كل معاين 
بال�شموخ  مت�شلحة  احلق  ون�شرة  الباطل  حماربة 
والظاملني  الطغاة  كل  الع�شور  مر  على  فيها  متحدية 
والوهابيني  واملتع�شبني  الدين  واأعداء  وامل�شتكربين 
اإختلفت  مهما  والإرهابيني  والتكفرييني  وال�شلفيني 

اأ�شمائهم وبلدانهم واألوانهم ولغاتهم .
نفو�س تذوب وتت�شاغر من اأجل اإحياء ذكرى عا�شوراء 
وت�شعى بكل مااأتيحت لها من اإمكانية لتعرب عن حبها 
وولئها وع�شقها لهم واحلزن واملوا�شاة على ماجرى 
عليهم والأمل مبا حل بهم على �شعيد كربالء من تقتيل 
حزن  يكون  فكيف   ، و�شبي  ونهب  وت�شريد  ومتثيل 
العا�شق على مع�شوقه وكيف �شتكون الر�شالة املعربة 
عن هذا احلزن ال�شرمدي فهي بالتاأكيد �شتتخطى حدود 
املعقول والفهم والإدراك ف�شيخرتق �شعاع العاطفة كل 
القلوب  مكنونات  يف  الألباب  لب  اىل  لي�شل  املوازين 
و�شتكون ال�شور اأبلغ من كل الكلمات . واإن كان لبد 
ال�شور  ماليني  من  �شورة  فهذه  اإحداها  تو�شيف  من 
ال�شالم  عليهم  احل�شني  واآل  احل�شني  حب  عن  املعربة 
فهي لأحد املعزين ال�شباب يف اإحدى مدن العراق اأ�شم 
واأبكم وك�شاح و�شعف حاد بالب�شر واإرتعا�س اأع�شاب 
ومع كل هذه الأوجاع التي رافقته منذ الولدة لكنها مل 
تثنيه عن الولء والع�شق احل�شيني ومودة اأهل البيت 
اإبتغاء  عا�شوراء  اإحياء  يف  ي�شارك  اأن  اإل  واأبى  )ع( 
وعلى  احل�شني  على  ال�شالم   .. تعاىل  الله  مر�شاة 
علي بن احل�شني وعلى اأولد احل�شني وعلى اأ�شحاب 

احل�شني 

مبدعون
من العراق ألول مرة منذ سقوط النظام السابق..

رئيس وزراء يحقق انتفاضة دستورية ووثبة قانونية
كاظم الركابي

عاشوراء وعشاق اإلمام 

الحسين )ع(

بقلم - فؤاد المازني

أقالم حرة

الع�صوائي  الذبح  ظاهرة  اإنت�صار  من  مواطنون  �صكى 
االأحياء  يف  �صيما  ال  العامة  الطرق  يف  للموا�صي 
ال�صعبية، ب�صكل يثري الت�صاوؤالت حول امل�صدر اال�صا�صي 
للحوم، النه ال يوجد دليل يثبت ان هذه اللحوم �صاحلة 
املوا�صي  بع�ض  تكون  فرمبا  الب�رسي  لال�صتهالك 
من  الكثري  حفيظة  اثار  مما  نافقة،  حتى  او  مري�صة 
امل�صتهلكني، اإ�صافة اىل ما يخلفه اجلزار من الف�صالت 
وروائح النتنة بعدما يذبح ال�صاة  ام رفل تقول لقد كنت 
وحتى  جزار  اقرب  من  اللحم  ا�صرتي  االأمر،  بادئ  يف 
اأرخ�صهم، وال اكرتث للتغري املفاجئ الذي طراأ على غري 
العادة لتزايد الق�صابني، وبعدما الحظت الذبح يف كل 
مكان دون االهتمام بنظافة االأدوات التي ي�صتخدمها 
الق�صاب وحتى طريقة عر�ض اللحم فقد كانت مقززة، 
يدور  كان  الذباب  حيث  البيئة  نظافة  عدم  جانب  اإىل 
الن�صاء  بيع  موؤخرا  �صاهدت  اأين  حتى  الذبيحة،  حول 
للحوم وهن يفرت�صن االأر�ض داخل ال�صوق وهذا ما اأثار 
ده�صتي ومنذ ذلك اليوم اأ�صبحت اق�صد اجلزارين الذين 
بت  فقد  ذبيحته  على  ختم  اأرى  من  اأو  اإجازة  لديهم 
اأخاف اأن تكون طريقة الذبح غري �رسعية اأو ال�صاة التي 
مت ذبحها مري�صة اأو حتى ميتة واأتطلع لنظافة املكان 

اأي�صا فالنظافة لدي باملرتبة االأوىل".
حكم املال

االأمر  "يف حقيقة  ام كرار ربة بيت قائلة:  وت�صارحنا 
عمله  من  يتقا�صاه  وما  متجول  بائع  يعمل  زوجي 
اللحوم  ل�رساء  م�صطرة  يجعلني  مما  الرمق  ي�صد  ال 
يبيعون  الذين  ا�صرتي من اجلزارين  واأحيانا  املجمدة، 
ما  وكثريا  اقل،  تكون  اأ�صعارهم  الن  املن�صات  يف 
يف  يذبح  باأنة  اجلزار  فيجيبني  ال�صبب  عن  ا�صاألهم 
وذلك  اأي�صا،  ال�صلخ  بعملية  يقوم  من  وهو  من�صته 
لتقلي�ض امل�صاريف من نقل واأجور حمل وغريها لهذا 

يبيع ب�صعر اقل من ال�صوق".
غري  يقوله  ما  كان  وان  "حتى  اكرتاث:  دون  وت�صيف 
�صحيح فلي�ض اأمامي �صوى ت�صديقه فاملال يحكم واأنا 

م�صطرة نظرا لقلة دخل زوجي".
بقوله:  �صنة   38 موظف  م�صلم  اأبو  ي�صري  جهته  من 
غري  ظاهرة  الع�صوائي  والذبح  اجلزارين  انت�صار  "ان 
املعنية  اجلهات  تهتم  اأن  ال�رسوري  ومن  ح�صارية، 
االأرا�صي  اأحياء  يف  اقطن  اأين  ومبا  املو�صوع،  بهذا 
هذه  ان  وخ�صو�صا  جدا  �صيقة  اأزقتها  تكون  الزراعية 
جلمع  البلدية  خدمات  قبل  من  معنية  غري  االأحياء 
النفايات فتكتظ النفايات بف�صالت احليوانات وغريها 
من  للتخل�ض  وحرقها  جمعها  على  االأهايل  فتعمد 

الروائح والذباب وتكاثر احليوانات حولها".

الجزر العشوائي للمواشي: خطر على 
صحة المواطن وبيئته بال رادع

المواطن و المسؤول
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