
 
بات�ضاع رقعة الأ�ضواق واملحالت التجارية واملعرو�ضات 
مقلقة  حمى  بيوتنا  جتتاح  املراأة.  اغلبها  ي�ضتهدف  التي 
هي "حمى الت�ضوق". وتزدحم الأ�ضواق بالعباءات ال�ضوداء، 
اإل من عدة اأكيا�س ملونة اأو مغلفات �ضندوقية تتدىل من 
بالرتويج  م�ضتهدفات  الأغلب  على  والن�ضاء  العباءة.  كم 
تنفق  بذلك  وهي  التجارية.  والإعالنات  وال�ضتقطاب 
لهذا  حق!.  وجه  بغري  وعائلتها  زوجها  واموال  اموالها 

وغريه ن�ضلط ال�ضوء على هذا الهو�س وكيفية جتنبه.
انها  �ضنة  حممد/50  اأم  قالت  فقد  التحقيق،  هذا  يف 
حتب  لأنها  اخل�ضار  �ضوق  اإىل  يوميا  للخروج  م�ضطرة 
اأن  لأحد  ا�ضمح  ول  بيومها  طازجة  الفاكهة  ت�ضرتي  اأن 
يحرمني من متعة اخلروج لل�ضوق يوميا لأين ل اأجد �ضيئا 
خالل  تقريبا  مرتني  واخرج  المر،  هذا  غري  به  ا�ضتمتع 
ال�ضبوع اىل ا�ضواق )الولية/ مركز املدينة(، اأو )لل�ضناتر( 
واأقوم بال�رشاء نيابة عن بناتي املتزوجات وزوجة ابني 
الباعة  مع  امل�ضاومة  يف  خربة  وعندي  اأحيانا،  وجرياين 
بالن�ضبة  وخ�ضو�ضا  التقليد  او  الأ�ضلي  ال�ضيء  ومعرفة 
�ضدقاتي  يجعل  مما  التجميل،  وم�ضتح�رشات  للعطور 
من  لال�ضتفادة  احتياجاتهن  ل�رشاء  يرافقنني  وجاراتي 

خربتي.
 الأ�ضواق للرتفيه والتنزه

املحالت  اأو  لل�ضوق  اأخرج  ل  قالت:  �ضنة  �ضارة/28 
�ضديقاتي  مع  اخرج  بل  فقط  ال�رشاء  لغر�س  واملولت 
املرطبات  وتناول  الوقت  بع�س  وق�ضاء  والرتفيه  للتنزه 
وجود  لعدم  لذلك  م�ضطرون  ونحن  ال�رشيعة.  والأطعمة 
بالرتفيه،  خا�ضة  خ�رشاء  مناطق  اأو  منا�ضبة  متنزهات 
وم�رشوع  ؟.  والكاآبة  امللل  ي�ضيبنا  حني  نذهب  فاأين 

ال�رشاء واإنفاق الأموال موجود يف كل الأحوال.
حمى ال�رشاء

ويروي لنا طارق/35 �ضنه. هو�س زوجته بالت�ضوق قائال: 
ايام اخلطوبة ت�ضوقْت وجتهزت مبا يكفي ع�رش ن�ضاء  يف 
ال�ضوق  تفقد  �ضوف  وكاأنها  جنوين  ب�ضكل  ت�ضرتي  وهي 
وقالت  ال�ضتاء  مو�ضم  يف  تزوجنا  اأن  و�ضادف  ذلك،  بعد 
ال�ضوق  اإىل  وخرجت  �ضيفية  جتهيزات  اإىل  بحاجة  اإنها 
واملانتوات  والبنطلونات  وال�ضوف  القديفة  كل  وا�ضرتت 
ا�ضرتته،  مما  ن�ضف  ت�ضتعمل  ومل  ال�ضوق.  يف  املوجودة 
اأن  متنيت  اهلل  يا  حامل..  اإنها  ات�ضح  واحد  �ضهر  وبعد 
الأحذية  ت�ضتبدل  اأن  عليها  لن  وتبلعني  الأر�س  تن�ضق 
ذات الكعوب العالية باأحذية ريا�ضية )بال كعب( ومالب�س 
اخلطوبة  يف  ا�ضرتته  ما  كل  وتركت  وف�ضفا�ضة،  وا�ضعة 
الت�ضوق للطفل  اأ�ضابتها ه�ضتريية  والزواج. وبعد �ضهرين 
والدمى  الألعاب  وحتى  وافر�ضة  واأجهزة  مالب�س  من 
الرابعة، مل  ال�ضنة  الآن يف  الأول وهو  ولد طفلنا  وعندما 
يلب�س اأو ي�ضتعمل ربع ما ا�ضرتت له من مالب�س علما اإننا 

على اأعتاب ولدة الطفل الثاين وهي ت�ضتعد ل�رشاء مالب�س 
لي�س  )�ضتايل(.  الأول  احلمل  يف  ا�ضرتتها  التي  غري  حمل 
ا�ضتعداد  بل  يزعجني  ما  هو  طائل  بال  الأموال  اإنفاق 
وهي  ال�ضوق  يف  طويلة  �ضاعات  لال�ضتغراق  زوجتي 
ت�ضرتي املالب�س وبعد ذلك تبحث عن احلقائب املنا�ضبة 
والإك�ض�ضوارات والأحذية، وهي طبعا بحاجة ملن يرافقها 
وي�ضيع معها هذه ال�ضاعات الطويلة �ضواء اأنا اأو والدتي اأو 
اأ�ضابتني ف�رشت  العدوى  ان  ذلك  من  والأدهى  اأخواتي. 
كلما اأراها مكتئبة اعر�س عليها اخلروج اإىل ال�ضوق للتنزه 
و�رشاء مالب�س جديدة ولي�س هناك ما يريح قلبها اكرث من 
هذا اخلرب، فتختفي الكاآبة مبا�رشة وت�ضبح اإن�ضانه ثانية.
من جهتها قالت اإيالف/30 �ضنة، موظفة واأم لطفلني مل 
الهدف والتعبري وقالت: ل اخرج  تتفق مع �ضابقاتها يف 
لأي مكان من دون هدف وخطة، وخا�ضة للت�ضوق، اخرج 
وما هي  املبلغ؟  وكم  �ضاأ�ضرتي؟  ماذا  م�ضبقا  اعرف  واأنا 

النوعية؟ واأين �ضاأجدها ول اأجد الأ�ضواق واملولت مكانا 
اأ�ضيعه  وقتا  لدي  ولي�س  والرتفيه مطلقا،  للتنزه  منا�ضبا 
واأنا اأقطع الأ�ضواق واألوانها طول وعر�ضا. وتتابع اإيالف: 
�ضهر  حلول  عند  وت�ضوق  �رشاء  حلملة  ا�ضتعد  ان  وطبيعي 
رم�ضان اأو الأعياد او تبدل املوا�ضم بني ال�ضتاء وال�ضيف 

واأكون برفقة زوجي.
حتليل علم النف�س ون�ضائح للن�ضاء

هناك اآراء علمية لالأكادمييني املعنيني بعلم النف�س ب�ضاأن 
علي  النف�ضي  الأخ�ضائي  اأ�ضتاذ  قال  فقد  هذا،  مو�ضوعنا 
احليدري: اإن اإدمان الت�ضوق هو�س مرتبط مبر�س اكتئاب 
املدمنني  ان  واأ�ضاف  لالكتئاب.  عر�ضة  اأكرث  والن�ضاء 
اإىل  التحكم مبيلهم  اأ�ضخا�س ل ميكنهم  الت�ضوق هم  على 
ال�ضتدانة.  اإىل  ذلك  اأدى  لو  حتى  والت�ضوق  املال  �رشف 
اإذ ي�ضتعملون الت�ضوق كو�ضيلة للتاأقلم مع م�ضاعرهم رغم 
عدم حاجتهم ملا ي�ضرتونه احيانا. وغالبا ما يعانون من 

وعدم  العاطفي  النق�س  مثل  حياتهم  يف  اأخرى  م�ضكلة 
ملء  اإىل  احلاجة  ال�ضلبية،  امل�ضاعر  حتمل  على  القدرة 
الت�ضوق  الواقع. والإدمان على  فراغ داخلي، وهروب من 
اي�ضا  الرجال  من  ق�ضم  هناك  بل  فقط  الن�ضاء  ي�ضيب  ل 
وثيابهم  �ضاعاتهم  ويبدلون  املر�س  هذا  من  يعانون 
مغريات  ان  على  يدل  وهذا  الن�ضاء  من  اأكرث  واأحذيتهم 
املدينة احلديثة ت�ضيب الرجال والن�ضاء على حد �ضواء مما 
انه قد يكون تعوي�ضا عن حرية مفقودة او �ضعف  يعني 

ثقة بالنف�س.
الباحثة  اهلل  مال  علي  حممد  جمانة  الأ�ضتاذة  وتتفق 
اإن  وت�ضيف:  احليدري.  علي  الدكتور  مع  الجتماعية 
و�ضل  بل  التجميل  م�ضتح�رشات  عند  يقف  مل  الإدمان 
اأنواع الهواتف  اىل مواكبة التكنولوجيا والهو�س باقتناء 
هو�س  من  وللتخل�س  وغريها  والكومبيوتر  املحمولة 

الت�ضوق بينت جمانة عدة ن�ضائح للن�ضاء منها:

 
يف �ضل�ضلة تراث بغدادي كانت لنا كلمات عن كتاب اأدب 
الرهاوي وم�ضطلح  ا�ضحق بن علي  تاأليف  الطبيب من 
الدب يعني ال�ضلوك احل�ضن واخللق الر�ضي يف التعامل 
والعلوم مثاله  املعرفة  اطلق على فروع  ثم  النا�س  مع 
وادب  املتكلم  وادب  الرحالت  وادب  القا�ضي  ادب 
ان  يجب  ما  الطبيب  باأدب  ويق�ضد  الطب  ممار�ضة 
وا�ضعة  معرفة  من  الطبية  املهنة  �ضاحب  عليه  يكون 
بهذه املهنة وما يحفظ اجل�ضم والعقل والنف�س وكيفية 
عا�س  الرهاوي  الكتاب  وموؤلف  املر�ضى  مع  التعامل 
يف نهاية القرن الثالث الهجري ومن اطباء هذه الفرتة 
كونه يذكر يف كتابه اأوائل خلفاء بني العبا�س كاملهدي 
والهادي والر�ضيد وينتهي عند املعتز ول يذكر اي خليفة 
او اية �ضخ�ضية بعد خالفة املعتز وذلك يوؤكد انه عا�س 
بلدة اخرى  اية �ضخ�ضية من  انه مل يذكر  ببغداد بدليل 
ويو�ضف  اليونانيني  من  بالطب  امل�ضهورين  با�ضتثناء 
بانه كان طبيبا متميزا عاملا بكالم جالينو�س الطبية 
اخرى  كتب  وله  الطب  �ضناعة  يف  جيدة  اعمال  وله 

وما  وحده  للطب  تفرغ  قد  انه  يبدو  والذي  الطب  يف 
واملمر�ضني  و�ضيدلتها  الدوية  علم  من  به  عالقة  له 
الرها(   ( مدينة  مواليد  من  انه  ن�ضبه  من  يبدو  والذي 
ون�ضاأ على التقوى وكان م�ضلما ومتيزت بغداد يف القرن 
هذا  �ضاحب  تعلم  لذلك  الطباء  بكرثة  الهجري  الثالث 
الكتاب فيها وهو يقول يف مقدمة الكتاب تكلفت جمع 
ما قدرت عليه من الداب التي ينبغي للطبيب ان يوؤدب 
وابراز  املهنة  اآداب  تعليم  بكتابه  وا�ضتهدف  نف�ضه  بها 
وال�ضحة  املر�س  يف  منها  ي�ضتفاد  ما  وعظيم  �رشفها 
وما ينبغي على الطبيب من حتا�ضي ما يف�ضد �ضناعته 
واهلهم  واملر�ضى  وال�ضيادلة  لالطباء  وتوجيهات 
وابتداء اليوم بال�ضالة ثم البدء بعيادة املر�ضى و�ضبط 
الطباء كرث عددهم  ان  يبدو  والذي  مري�س  لكل  �ضجل 
الطب  مبهنة  علم  له  لي�س  من  بينهم  واند�س  بغداد  يف 
الطبيب  باإمتحان  يتعلق  باب  الكتاب  خ�ض�س  لذلك 
�ضناعة  ومنتحلي  املحتالني  من  التحذير  يف  وباب 
الكتاب على مقالتني الوىل كانت يف  الطب لقد توزع 
حتى  الخرى  البواب  يف  كانت  والثانية  ابواب  �ضبعة 
الباب الع�رشين فقد كانت البواب يف المانة والعتقاد 

وتدابري  الطبيب  عليه  يكون  ان  ينبغي  التي  والداب 
ا�ضالح الطبيب ج�ضمه وفيما ينبغي للطبيب ان يحذره 
ويتوقاه وما يو�ضي به خدمه ويف اآداب عواد املري�س 
قد  مما  واحلذر  واملركبة  املفردة  والدوية  زواره  اي 
يف�ضد من ال�ضيديل ومن يتوىل حفظها وتدبريها و�ضوؤال 
الطبيب للمري�س وفيما يجب على املري�س وال�ضحيح 
اعتقاده بالطبيب وما يجب على املري�س من قبول امر 
الطبيب وعالقة املري�س باهله وعواده اي زواره ويف 
الطباء  لبع�س  جرت  نوادر  ويف  الطب  �ضناعة  �رشف 
النذار  لطرق  التعرف  على  الطبيب  حث  تت�ضمن  مما 
ان  ف�ضاد  ين�ضب  لئال  ي�ضاوره  من  اختيار  على  وحثه 
جرى اىل الطبيب ويف خلق واخالق الطبيب ويف حمنة 
من  احلكومية  الجهزة  اي  امللوك  مقدرة  ويف  الطباء 
ازالة ف�ضاد الطباء ويف التحذير من خدع املحتالني من 
الذين يت�ضمون با�ضم الطب والفرق بني خدعهم واحليل 
الطبية ويف العادات املذمومة التي توؤدي اىل ال�رشار 
بال�ضحاء واملر�ضى وذم الطباء وفيما ينبغي للطبيب 
زمان  ومن  مر�ضه  لوقت  �ضحته  وقت  من  يتخذه  ان 

�ضبابه اىل زمان �ضيخوخته .

الراوي)1939  موؤيد  العراقي  واخلطاط  ال�ضاعر  تويف 
م�ضاء   ، الملانية  برلني  مبدينة  منفاه  يف   )-2015
اأيام على وفاة  بعد   ، اأكتوبر(  الأول  )9 ت�رشين  اخلمي�س 
على  فح�ضب،  يومني  وبعد  جمعة،  وليد  ال�ضاعر  �ضديقه 
من�ضورات  عن  �ضدر  الذي  املفرد”  “�رشد  ديوانه  �ضدور 

اجلمل يف بريوت.
اإن  جمايليه  من  وهو  م�ضطفى  فاروق  عنه  يقول 
بطرافتها”… ا�ضتقر  وتتمتع  بجديتها  متتاز  “ق�ضائده 
فرتة يف بغداد، وعمل حمررا يف جريدة ا�ضبوعية ثم رحل 
اىل لبنان ومنه اىل ارترييا وا�ضتقر يف برلني – اأملانيا، 
من  وجه  واأبرز  العراقية،  ال�ضتينات  فر�ضان  اأحد  ويعترب 
وجوه جماعة كركوك. يقول الراوي يف �ضريته املقت�ضبة: 
عن  بعيدا  الزمن  من  عقود  اأربعة  على  يزيد  ما  “ق�ضيت 
عن  عقود  ثالثة  من  واأكرث   ،“ كركوك   ” الأول  مكاين 
بغداد، ولكن البالد ما زالت متثل عندي اإ�ضكالية مل تنته 
اىل احلل. بينما تفاعلُت بقدر املدة تلك مع مدن وبلدان 
اأخرى برجاحة عقل وفطنة وبجدل وبوعي فدخلت كما 
ت يل  تني ومالأتني. �ضريرَّ اأظن اىل اأعماقها. َفَعلت بي وغريرَّ
جتارَب غنية يف الر�ضى ويف اخل�ضارة، واأحالتني اأحيانا 
اىل  اأحالتني  مثلما  بطل،  واىل  �ضحاذ  اىل  املغامرة  عرب 
متواطيء واأدخلتني ال�ضجون. لكنها مع ذلك ابقت ذهني 
قادا على التمييز، يقبل هذا ويرف�س ذاك، واأوقفتني اأمام 
ذاتي لأحاول التطهر. )…( ابتعادي عن البالد كان يلح 
عليرَّ دوما املكان الأول، طوال تلك العقود، عندما يذكرين 
وي�ضجع  َوَرُه  �ضُ يفرَّ  يثري  اأو  اأمامي،  وي�ضعه  ما  اأحد  به 
هوى اأوقات معينة لكي اأُحاول ا�ضتعادة تلك ال�ضور وفك 
رموزها ال�ضحرية، �ضواء اأكانت �ضور اأوقات م�ضوبة بنار 

العواطف واملعرفة اأو كانت �ضور الإنك�ضار وال�ضعف”.
اعماله  من  ا�ضداراته  يف  مقاًل  الراوي  موؤيد  كان 
“احتمالت الو�ضوح”)1977(، “ممالك”)2011( الذي 
ديوانه  على  طويلة  على  �ضنوات  بعد  ال�ضعراء  به  احتفى 
الأول، وقبل ان يرى ن�ضخ ديوانه الأخري “�ضرية املفرد” 
ال�ضعراء  لئحة  اىل  وان�ضم  الربليني،  منفاه  يف  رحل 
بلند  من  عقود،  منذ  املنفى  يف  ميوتون  الذي  العراقيني 

احليدري اىل جان دمو والبياتي واجلواهري…
“تعريف  اجلديد:  ديوانه  مفتتح  يف  الرواي  موؤيد  كتب   
ال�ضعر م�ضاألُة معقدة. لي�س لأنه يقع دومًا يف قلب اأزمته 
لأزمة  مراآٌة  اأي�ضا  لأنه  بل  يريد جتاوزها،  التي  اخلا�ضة 
التعقيد  هذا  ورمبا  ع�رش.  اإىل  ع�رش  من  ذاته،  الإن�ضان 
ناجٌم يف جزٍء منه، وهو الأهم يف نظري، عن اأن ال�ضعر، 
والفن عمومًا، هو عك�س املنطق. بينما عاملنا كان وما 
مت�ضلطة  قاعدة  ي�ضكل  الذي  املنطق  بقوة  حمكومًا  يزال 
ال�ضعر.)…( الطفُل،  على حياتنا املعا�رشة ويبعدنا عن 
اإليه  احلياة  منطق  ي�ضل  مل   . �ضاعراً  يولد  منه،  جزء  يف 
يف  �ضاعر،  اأّي  م�رشوع  باأن  “اأعتقد  الرواي:  … ي�ضيف 
املواطنة  �ضجن  من  اخلروج  حماولة  هو  منه،  هام  جزٍء 
املوؤ�ض�ضة  عن  والناأي  فيه،  تدجيننا  مّت  التي  اجلماعية 
هويته  يكت�ضف  اأن  وم�رشوعه  عليه.  املثقل  وهرمها 
الأخرى،  الذوات  خارج  العميقة  بذاته  ومي�ضك  اخلا�ضة 

بعيداً عن الت�ضكل اجلماعي”.

التسوق للتنزه  مرض نفسي يرهق ميزانية األسرة
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب

مل يقت�ضر ما بني اجلواهـري والإمام احل�ضيـن على ما فا�ضت به الفريدتان 
ال�ضعريتان: )عا�ضوراء( و)اآمنت باحل�ضني( وغريهما، بل تعداها اإىل نثــر 
ر�ضني بنينّ يف معناه ومبناه، ويف ما اراد التاأ�ضري اليه وحوله من مغاٍز 

جلى، عالنية مع �ضبق ال�ضرار..
بثمانية  كانت   1935 عام  واملن�ضورة  املنظومة  “عا�ضوراء”  وق�ضيدة 
و�ضتني بيتًا، ا�ضتعر�ض يف اجلواهري، ووثق خاللها العديد من الحداث 
املقرونة  وبال�ضماء   ، واحد  ان  يف  واملا�ضاوية  الثورية  التاريخية، 
املبادئ، من  – بح�ضب روؤاه- بامل�ضحني من اجل  تليق  التي  بالو�ضاف 

جهة، ومبعار�ضيهم، بل وحماربيهم وقتلتهم، من جهة ثانية…
هَي النف�ُض تاأبى اأن ُتَذلنّ وُتقَهرا… تَرى املوَت من �ضرٍب على ال�ضيم اأي�َضرا
ـة ُمنَكرا… وتخـتاُر حممودًا من الِذكِر خالدًا…على العي�ض مذموَم املََغـبنّ

الثالث  انذاك يف عقده  “عا�ضوراء” يف زمانها، واجلواهري  واذ جاءت 
رة يف املعاين والت�ضريح، واقرب للتوثيق التاريخي، هدر  وح�ضب، مبا�ضِ
باحل�ضني”  “امنت  بع�ضماء  عامًا،  ع�ضر  باثني  ذلك  بعد  اخلالد  ال�ضاعر 
وال�ضموخ،  بالإباء  الطافحة  واملفاهيم  املواقف  بالتعبري عن  فا�ضت  التى 
اجلواهرية  اخلوالد  يف  احلال  هي  كما  والت�ضحيات،  للفداء  واملمجدة 

العديدة، وان اختلفت يف ال�ضور وال�ضتعارة:
ر بـالبلــج الأروِع فـداء ملثـواك من م�ضـجـِع … تـنـونّ

ورعيًا ليومـك يوم “الطفـوف” … و�ضـقيًا لأر�ضك من م�ضرع
تعـاليت من ُمفـزع للحتـوف … وبـورك قبـرك مـن َمفزع

فرتات  يف  ن�ضرناها  �ضابقة،  كتابة  يف  للق�ضيدتني  اأرخنا  ان  �ضبق  لقد 
زمنية متفاوتة، ويف و�ضائل اعالم عديدة .. ثم، ويف م�ضارات بحثنا يف 
ا�ضدارات ونرثيات اجلواهري، و�ضحفه، راحت امامنا مادة جديدة تعنى 
بذات املو�ضوع، ونعني به ماآثر المام احل�ضني، وا�ضتلهامات اجلواهري 
العظيم منها وعنها… فها هي جريدة اجلهاد تن�ضر يف عددها 128 بتاريخ 
عنوان:  حتت  اجلواهري  بتوقيع  افتتاحيا  مقال  اأيلول/1952   /30
فيه:  جاء  بعد”… ومما  اإطارها  يخلق  مل  �ضورة  احل�ضني  “ت�ضحيات 
ومع هذا كله ف�ضتظل ت�ضحية البطل احل�ضني بن علي، �ضيدة الت�ضحيات، 
و�ضيظل هو بحق وجدارة �ضيد ال�ضهداء. نقول ذلك غري مغالني. ونقول 
– ول نغايل اأي�ضًا- اأن ت�ضحية احل�ضني دوت بذكراها يف كل بقاع الدنيا 
نحن  لها  اأردنا  لو  كذلك،  اليوم  لكانت  واإنها  ودينها…  جن�ضها  كان  اأيًا 
امل�ضلمني اأن تتحرر من هذا الإطار الديني ال�ضيق، الذي يراد ح�ضرها فيه، 
بل لو كتب لهذا الدين ال�ضالمي نف�ضه على الأقل اأن يتحرر هو من بدعه 
واملتزيني  باحت�ضانه،  املتظاهرين  من  قليلة  فئة غري  زيغ  و�ضوائبه ومن 
بزي النافحني عنه، واأن نتخل�ض من �ضو�ض التفرقة والتع�ضب والت�ضليل 
مما اأ�ضاع له كل رونق وكل اأثر ومما اأفقد ما ي�ضطبغ به من الت�ضحيات 
اجلواهري،  لق�ضائد  تاأرخاتنا  �ضياق  ويف  اخريا،  رونقها…”  اجل�ضام 
وعنها، نوثق بان ماآثر المام احل�ضني، وجالل مواقفه ومبادئه، تكرر يف 

عديد اخر من ق�ضائد ال�ضاعر العظيم ومنها:
: فيها  وجاء   1927 الوزير” عام  “حتية  ق�ضيدة  – يف 

حبنّ “احل�ضني” الذي لقاه مغرتبًا، من ال�ضاآم، وما لقاه حمرتبا
-وكذلك يف ق�ضيدة “ناغيت لبنانا” عام 1947 حني قال:

وحنت عليك ذوؤابة رعت “احل�ضني” و”جعفرًا” و”عقيال”
للملك ح�ضني،عام 1992  الهوا�ضم” حتية  اآبن  “يا  ق�ضيدة  – واي�ضا يف 

منت وقد �ضُ
ب�ضعة ابيات من ق�ضيدة “ناغيت لبنانا” عام 1947امل�ضار لها قبل �ضطور، 

ومن بينها:
َ “خديجة” وبتول �ضدت عروقك من كرائم ها�ضمٍ ، بي�ٌض مننينّ

مبدعون
من العراق كتاب بغدادي يروي آداب ممارسة مهنة الطب في القرن الثالث الهجري

مؤيد الراوي

مآثر اإلمام الحس��ّين  في 
قصيد الج�واه�ري ونث�ره

بقلم /  رواء الجصاني

أقالم حرة

ذكرى  بغداد  اأمني  الطاهر،  عبا�س  حيدر  املواطن  نا�ضد 
علو�س حول تلكوؤ الواقع اخلدمي ملنطقة ال�ضعب يف بغداد 
ال�ضعب ذو �ضجون،  "احلديث عن بلدية  وقال يف �ضكواه: 
اآليات  من  الحتياجات  كل  لها  وفرت  الدولة  العلم  مع 
تخ�ض�ضية حديثة، ومواد ب�رشية متوفرة. النتائج اهمال 
وا�ضح، وال�ضباب، هو تق�ضري من ال�ضادة امل�ضوؤولني يف 
الدائرة، ات�ضاءل ماهي واجبات ال�ضيد املدير العام؟ ماهي 
واجبات ال�ضيد املعاون؟ ماهي واجبات ال�ضادة م�ضوؤويل 
الدائرة. امل�ضكلة  اأ�ضغر موظف يف  اإىل  الق�ضام اخلدمية 
ال�ضحف عن  اأ�ضكو يف  وانا  �ضنة  اليوم، منذ  وليدة  لي�س 
توثيقي  من  جزء  اخلدمات.هذا  يف  املتعمد  الرتدي 
الطفح  وكذلك  اور،  حي  منطقة  يف  الو�ضطية  للجزرة 
والكارثة   ٤٣ ٣٤٣زقاق  حملة  يف  للمجاري  املزمن 
عن  تبعد  للمجاري  عامودية  حمطة  �ضنة  قبل  افتتحت 
الزقاق ٥٠ مرت، ومل تربط املنطقة على املحطة اجلديدة، 

هذا جزء خمت�رش مما يحدث يف تقدمي اخلدمات.
دائرة  يف  املوظفني  ا�ضتغالل  من  مواطنون،  �ضكى  كما 
با�ضعار  ال�ضتمارة  بيع  من  الكرخ  يف  املدنية  الحوال 

اعلى من ال�ضعر الر�ضمي لها.
لدائرة  مراجعتي  "اثناء  انه  النوري  علي  املواطن  وقال 
احوال الكرخ قام احد املوظفني ببيع ا�ضتمارة اخلا�ضة 
بقيد الت�ضجيل بالف دينار"، مبينا ان "ال�ضتمارة تباع 

وح�ضب ال�ضعر الر�ضمي بـ250 دينار فقط".
"هذه لي�س املرة الوىل التي يقوم بها بع�س  وتابع ان 
املوظفني من بيع ال�ضتمارة خارج الت�ضعرية الر�ضمية"، 
اجليوب  من  اي  واىل  ال�ضعر  فرق  م�ضري  "عن  مت�ضائال 

تذهب".
املوظفني  "بع�س  ان  كاظم  عدنان  املواطن  اكد  فيما 
الر�ضمي،  ال�ضعر  من  اكرث  ال�ضتمارات  بيع  اىل  يعمدون 
معامالتهم  انهاء  اىل  املراجعني  حاجة  بذلك  م�ضتغلني 

بال�رشعة املمكنة".
دون  املبالغ  هذه  يدفع  ما  غالبا  "املواطن  ان  وقال 
اجلهات  مطالبا  معاملته"،  تاخري  من  خ�ضية  اعرتا�س 

امل�ضوؤولة بـ"متابعة المر وحما�ضبة املخالفني".

منذ سنوات وحي أور يناشد!

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Tue. 31 Oct. 2017 issue no 450
الثالثاء 31 تشرين االول 2017 العدد 450

ّ


