
 
خزان  تنظيف  على  ي�رشف  وهو  حممود،  يتف�ج�أ  مل 
امل�ء يف �سطح البيت، حيث يقوم اأحد ابن�ئه ب�إخراج 
الوقت، حتى  من  �س�عة  بكفّيه طوال  الأطي�ن  كمي�ت 
اأّن ب�طن اخلزان اكت�سى بلون الطني، ليعود اىل لونه 
فلرت  اىل  حممود  ع�د  اخلزان  تنظيف  بعد  الأبي�ض، 
ب�لأطي�ن،  اكت�سى  الآخر  وهو  اأي�سً�،  لتنظيفه  امل�ء 
ك�ن افراد الع�ئلة ي�س�هدون كمية الأطي�ن امل�سحوبة 
من فلرت امل�ء بده�سة، بع�سهم قرر ال�ستع�نة ب�مل�ء 
الفلرت،  مب�ء  ال�ستمرار  حممود  ل  ف�سّ فيم�   )RO(
م�سكلة  ب�لأف�سل.   لي�ض   )RO( امل�ء  اأّن  لقن�عته 
ب�تت  الإ�س�لة  اأن�بيب  من  ينزل  الذي  اخل�بط  امل�ء 
ت�ستخدم  التي  تلك  حتى  العوائل،  من  للكثري  مقلقة 
دون  امل�ء،  ترافق  التي  الطني  كمي�ت  ب�سبب  الفلرت 
اأّي اجراًء بهذا ال�س�أن. علي  اأن تتخذ اجله�ت املعنية، 
ك�ظم، مواطن يحمل فلرت امل�ء ويدور به على حم�ل 
الت�سليح يف ال�سنك، لكن اغلبهم ن�سحه بعدم الف�ئدة 
عزوا  اإذ  ت�آكله،  ب�سبب  الفالتر  تبديل  اأو  اإ�سالحه  من 
يكن  مل  ب�لت�يل  امل�ء.  يف  الأمالح  كمي�ت  اىل  الأمر 
ل�رشاء  ال�سهري  مرتبه  من  مبلغ  اقتط�ع  �سوى  ام�مه 

جه�ز فلرت جديد.
ل �رشاء قن�ين  اأم� �سلم�ن عبد الرزاق، موظف فقد ف�سّ
ن�سبة  على  الطمئن�ن  بعد  معينة  نوعية  من  امل�ء 
يقوم  كلم�  اأو  يومي  ب�سكل  وقي��سه�  فيه�  امللوحة 
كم�  متخل�سً�،  الكبري.  احلجم  ذات  قنينة  ب��ستبدال 
يو�سح، من م�سكلة التنظيف والأطي�ن وم� ت�سّببه من 
امتع�ض  لكنه  والكلى.  البولية  املج�ري  يف  امرا�ض 
وغي�ب  امل�ء  مل�س�ريع  احلكومي  الهم�ل  من  اأي�سً� 
الت�سفية  والعمل على حت�سني عمل حمط�ت  املت�بعة 

وامل�سخ�ت.
املهند�ض ح�سني فرح�ن، الذي يعمل بن�سب فالتر امل�ء 
)ال�س�لح   امل�ء  �سالحية  عدم  �سبب  عزا  و�سي�نته�، 
وِقدم  الت�سفية  حمط�ت  عمل  تردي  اىل  لال�ستخدام( 
اغلبه�، دون اأن ت�أخذ احلكومة ذلك ب�حل�سب�ن، وتقوم 
الدورية  ال�سي�نة  اجراء  اأو  املحط�ت  تلك  بتحديث 
عليه�، لفتً� اىل اأن، اأغلب تلك املحط�ت التي يفرت�ض 
اأنه� تقوم بت�سفية امل�ء مبراحل عّدة، تكتفي مبرحلة 
ال�سحب واملرور عرب م�سف�ة واحدة، ورمب� اثنتني يف 
متنع  امل�سف�ة  هذه  اأن،  على  م�سدداً  الأحوال.  اأح�سن 
الأخرى،  ال�سوائب  مع�جلة  دون  فقط  احل�سى  مرور 
وب�سكل خ��ض ذّرات الرتاب التي ترتاكم وتتحول اإىل 

اأطي�ن.
 فيم� نّوه املواطن ف�ئز كرمي، اىل اأن هن�ك �سبه تعّمد، 
اىل  املواطنون  يلج�أ  لكي  ال�سكل  بهذا  امل�ء  ي�أتي  اأن 
لفتً�  الأحج�م،  خمتلفة  بقن�ٍن  )RO(واملعب�أ  امل�ء 

اأن، خمتلف الأزم�ت التي ت�رشب البالد، وراوؤه�  اىل 
جه�ت م�ستفيدة منه� اقت�س�ديً� عرب ا�سترياد البدائل. 
مت�بعً� كالمه ب�لقول، ي�س�ف اىل ذلك غي�ب احلر�ض 
والتف�ين ب�لعمل وانعدام ال�سعور ب�مل�سوؤولية عن اغلب 
ُيهتم  اأن  الذي يفرت�ض  القط�ع اخلطري  املعنيني بهذا 

به ب�سكل ا�ستثن�ئي.
اأن  معتقداً  وا�سح،  بتهكم  حديثه  بداأ  مو�سى،  �رشاج 
على  حر�ست  التي  حكومته  على  يتبطر  املواطن 
�سخ ع�سري )امل�سم�ض( بدل م�ء الإ�س�لة ق��سداً بذلك 
عند  امل�سهور  الع�سري  بلون  ي�أتي  الذي  اخل�بط،  امل�ء 

العراقيني، منوهً� اىل اأن، امل�ء الذي ُي�سخُّ يف الأن�بيب 
اأو  لي�سلح حتى لال�ستخدام�ت الأخرى يف املربدات 
التي حتتويه�.  الع�لية  الأمالح  ب�سبب كمي�ت  الطهي 
املعنية حلوًل  اأن ت�سع اجله�ت  على �رشورة  م�سدداً 
�رشيعة لهذه الأزمة التي اأخذت ت�ستد يومً� بعد اآخر... 

 
اخر  عن  حم��رشة  لن�  ك�نت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف 
ذلك  لبغداد  وداع�  ق�ل  الذي  يهودي  بغدادي  مثقف 
يف  بغداد  يغ�در  ومل   ١٩١١ �سنة  بغداد  يف  ولد  انه 
اربعين�ت  نه�ية  يف  ح�سلت  التي  الهجرة  موج�ت 
خم�سين�ت  بداية  اىل  وا�ستمرت  الع�رشين  القرن 
�سنة  حتى  وا�ستمر  بغداد  ترك  رف�ض  بل  القرن  هذا 
١٩٧٤ حيث تركه� يف هذه ال�سنة ُمكره� ومل يذهب 
وف�ته  لندن حتى  اىل  وامن� ذهب  ا�رشائيل  دولة  اىل 
غربته  طيلة  ببغداد  عالقته  يقطع  ومل   ٢٠٠٦ �سنة 
خ�رج بغداد حتى الي�م الخرية لوف�ته وا�سمه مري 
ب��سم  امل�سهور  ئيل  ب�سل  بن  �س�وؤول  ح�ي  �سلومو 
مري ب�رشي ولعالقة ل�سمه مبدينة الب�رشة املولود 
يف حملة حتت التكية ر�س�فة بغداد وهو ينتمي اىل 
ا�ستهرت  ثم  ب�رشي  ب�آل  تعرف  ك�نت  يهودية  ا�رشة 
مل  حيث  القدم  من  بغدادية  ا�رشة  وهي  عوبدي�  ب�آل 
يرتكوا بغداد ال فرتة قليلة �سنة ١٨٣١ ب�سبب الوب�ء 
اىل املو�سل وع�دوا بعد ا�سهر اىل بغداد وا�رشته من 
القم��ض  جت�ر  من  والده  بغداد  يف  املعروفة  الأُ�رش 
الط�ئفة  من  وب�رشي   ١٩٢٧ �سنة  تويف  بغداد  يف 
الط�ئفة  رئي�ض  اىل من�سب  انه و�سل  اليهودية حتى 
العراق من ١٩١٧ اىل ١٩٧٤ وينتمي  املو�سوية يف 
يف  عرفت  بغدادية  يهودية  ا�رشة  اىل  ب�رشي  مري 
ذلك  بعد  ا�ستهرت  ثم  ب�رشي  اآل  ب��سم  المر  ب�دئ 
الول  اللقب  ل�ستخدام  ع�دوا  ولكنهم  عوبدي�  ب��سم 
مرة اخرى وهي ا�رشة معروفة يف بغداد له� زع�مة 
احد  ووالده  التج�رة  م�ر�ض  وجده  بغداد  يهود  بني 

جت�ر القم��ض املعروفني وتنتمي والدته اىل ا�رشة اآل 
دنكور امل�سهورة وانتم�ء مري ب�رشي للدين اليهودي 
من  اليهودية  الط�ئفة  رئي�ض  من�سب  يت�سلم  جعله 
 ١٩٧٤ �سنة  بغداد  مغ�درته  وحتى   ١٩٧١ �سنة 
كت�تيب  يف  �سنوات  الربع  بعمر  املدر�سة  ودخل 
اليهودية  التوراة  حملة  يف  الق�سري  ابراهيم  املعلم 
يف ر�س�فة بغداد ثم مدر�سة التع�ون الهلية وتتلمذ 
على يد علم�ء بغداد ومفكريه� مثل ال�سيخ عبد العزيز 
العزاوي  والكرملي وم�سطفى جواد وعب��ض  ال�سواف 
والعربية  والفرن�سية  النگليزية  لغ�ت  اربع  واتقن 
والعربية واطلع على الداب الع�ملية بعد ان اتقن �سعر 
واطلع  والب�رودي  احلمداين  فرا�ض  وابي  نوا�ض  ابو 
واملنفلوطي  بطه ح�سني  وت�أثر  الندل�سي  ال�سعر  على 
�سخ�سية  وك�ن  املهجر  ب�سعراء  وت�أثر  والزي�ت 
مبواهب متعددة فهو خبري اقت�س�دي وك�تب وموؤرخ 
الثق�فة  اهل  له  و�سهد  متع�سب  غري  متدين  و�سواه� 
العلوم  يف  املعرفة  حقول  جميع  يف  مزاي�ه  بتعدد 
الذين  اليهود  القدمي من  الن�س�نية ويعترب من اجليل 
مت�سكوا بهويتهم بدليل بق�ئه على عالق�ته وانت�جه 
الفكري لبغداد والعراق منذ ت�ريخ مغ�درته بغداد اىل 
جنبف وام�سرتدام وا�ستقراره حتى وف�ته �سنة ٢٠٠٦ 
حتى ك�ن ين�رش مق�لته ب�ل�سحف العراقية وهو وان 
ا�سطر اىل مغ�درة بغداد ف�إنه مل ين�سى بغداد حتى ان 
احدى ال�سحفي�ت التي ق�بلته يف يوم ح�ر يف لندن 
راته ا�ستخدم املروحة البغدادية التي يتم �سنعه� من 
�سعف النخيل والتي ت�سمى ) املهفة( ومل يزر ا�رشائيل 
ال مرة واحدة لروؤية �سديقه املح�مي والديب انور 
عربي  الوطن  عراقي  �سعره  ي�س�ركه  الذي  �س�وؤول 

القومية يهودي الدين وبداأ حي�ته الوظيفية كموظف 
يف وزارة اخل�رجية وك�ن له دور يف تنقيح مع�هدة 
ب�لعراق  العرتاف  عليه�  ترتب  والتي   ١٩٣٠ �سنة 
الربيط�ين  النتداب  والغ�ء  الع�مل  يف   ٧٥ الدولة 
وتراأ�ض جلنة ا�ستقب�ل ط�غور �س�عر الهند الكبري �سنة 
١٩٣٢ وعمل مدير غرفة جت�رة بغداد وقد مت ايداعه 
يف  والتعليق  العدام  تنفيذ  بعد   ١٩٦٩ �سنة  ال�سجن 
�س�حة التحرير بتهمة التج�س�ض ل�رشائيل ١٤ �سخ�س� 
ت�سعة منهم من اليهود وك�نت التهمة انه زود ك�تبة 
امريكية �سنة ١٩٦٧ مبعلوم�ت عن الو�سع يف العراق 
ولكن و�س�طة احد املح�مني انقدته بعد ان اخرب وزير 
الداخلية �س�لح مهدي عم��ض انه من املثقفني اليهود 

الذي يردد:
ان كنت من مو�سو قب�ست عقيدتي

ف�سم�حة ال�سالم ك�نت موئلي
ف�أن� املقيم بظل دين حممد

وبالغة القراآن ك�نت موردي
هذه البي�ت التي كتبه� �سديقه انور �س�وؤول

العلمية  لدقته  اهمه�  كثرية  ب�رشي  مري  وموؤلف�ت 
واحلي�دية التي غ�بت لدى كثري من املوؤلفني كت�به

اىل  القرب  ك�ن  حيث  العراق  يف  ال�سي��سة  اعالم 
احلقيقة والف كتب� كثرية منه� مب�حث يف القت�س�د 
يف  الفكرية  اليقظة  واعالم  وظالل  ورج�ل  العراقي 
احلديث  العراق  يف  اليهود  واعالم  احلديث  العراق 
الت�مي�ض  وادي  اىل  دجلة  �سف�ف  من  العمر  ورحلة 
يف  الدب  واعالم  الكردية  والقومية  الكرد  واعالم 
الوطنية  واعالم  الرتكم�ن  واعالم  احلديث  العراق 
والقومية العربية و موؤلف�ت وابح�ث ومق�لت كثرية 

"ال�رشية"  حملة  العم�رة  مدينة  يف  خليل  ف��سل  ولد 
1946، لأب ك�ن ميتهن احلالقة وك�ن يعترب من مثقفي 
اآنذاك، وهن�ك فك ف��سل خليل خطوط  املدينة واأعالمه� 
حيث  والفن،  احلي�ة  م�سوار  يف  بعده�  لينطلق  الأبجدية 
يف  بغداد  ج�معة   - اجلميلة  الفنون  اأك�دميية  من  تخرج 
ترتيبه  وك�ن   .1970 ع�م  امل�رشحية  الفنون  اخت�س��ض 
الأول على دفعته م� حدا ب�جل�معة بتعيينه معيداً للفنون 
الإخراج  يف  الدكتوراه  �سه�دة  على  وح�سل   ،1971 ع�م 
والعلوم امل�رشحية من " املعهد الع�يل للفنون امل�رشحية" 
يف بلغ�ري� ع�م 1985، عن الر�س�لة املو�سومة "امل�س�كل 
خليل  ف��سل  يعترب  امل�رشحي".  الإخراج  يف  املع��رشة 
العراقية،  الفنية  ال�س�حة  على  الب�رزة  ال�سخ�سي�ت  من 
التمثيل  جم�يل  يف  مميزة  وب�سمة  ملمو�ض  له�اأثر  والتي 
والإخراج امل�رشحي، ون�رش الكثري من البحوث والدرا�س�ت، 
العربي  امل�رشح  يف  "املخرج  والرتاث"،  امل�رشح   " منه� 
وتطور  "ن�س�أة  ال�سعبي"،  امل�رشح  "م�س�در  املع��رش"، 
املنهجية  الكتب  من  جمموعة  وله  العربي"..  امل�رشح 
تدر�ض يف كلية الفنون اجلميلة، كم� وكتب لالإذاعة العديد 
من التمثيلي�ت والربامج، واأخرج للم�رشح عرو�س� لكت�ب 
اأدوارا  لعب  اأنه  اإىل  ب�لإ�س�فة  واأج�نب،  وعرب  عراقيني 
ف��سل  ك�ن  وال�سينم�.  والتلفزيون  امل�رشح  يف  متثيلية 
وقد  يجرب،  يبدع،  يعمل،  املخرجني،  من  ك�أقرانه  خليل 
تتن�غم  اأن�س�ق  وفق  والتعددية  ب�ملغ�يرة  ات�سمت جت�ربه 
مع م� يحمله من خربة حي�تية وفنية، ووفق م� تفر�سه 
لكي  بل  التقليدية،  عن  بعيدا  ليكون  املع��سة،  اللحظة 
ب�إرث  واأنه يعتز  الذي يعي�سه، كم�  الواقع  يح�كي منجزه 
من �سبقوه، بل هو امتداد لهم - كم� يقول - حيث يعترب 
مع  يتوا�سل  واحد  لعر�ض  امتدادا  امل�رشحية  التجربة 
ت�سم  امل�رشحي  العر�ض  بيئة  اأن  ويرى  اأجي�له،  عط�ء 
الأمكنة واللحظ�ت املرتاكمة يف خمزونه املعريف والتي 
تلتقطه� املخيلة لتكّون �سكال م�رشحي� جميال ين�ل ر�س� 
الإخراج  يف  خليل  ف��سل  منهجية  ات�سمت  املتفرجني. 
ال�سعبي  املوروث  توظيف  خالل  من  ب�لتنوع  امل�رشحي 
املحلي كم� يف م�رشحي�ت ]الب�ب القدمي، ال�رشيعة، خيط 

الربي�سم، مواويل ب�ب الأغ�.

األطيان ترافق ماء الشرب إلـى صنابير البيوت
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

يف  مهدي  �سامي  الكبري  املبدع  ي�سكلها  وثّرة  هائلة  جتربة 
النقد والبحث  العراقية والعربّية ويف جمال  ال�سعرية  حقل 
الرتجمة  لها  توّفرت  لو  التجربة  هذه  والثقايف.  الأدبي 
املقتدرة والعناية الإعالمية الذكّية فهي نوبلية بامتياز على 
الرغم من اأن النوبلية لي�ست – ومل تعد – مقيا�سا لل�ساعرية 
ال�سامل  الدر�س  ت�ستحق  مهدي  �سامي  جتربة  الكبرية. 
والبحث املتعّمق واحلفاظ عليها وتر�سيخها يف اأذهان اجليل 
احلا�سر ملا لها من اأهمية كربى يف ت�سكيل الوجدان الثقايف 

العراقي. 
ال�سعرية، مبجملها وب�سكل عام،  ت�سكل جتربة �سامي مهدي 
هو  ما  وبني  وواقعي  يومي  هو  ما  بني  توترها  حيث  من 
وجودي، داعيًا لتاأويالت كثرية لدى القراء، ومن نافل القول 

هنا اأن هذا مما يح�سب لل�سعر وال�ساعر ل عليهما.
الف�سل غري متاح بي�سر بني ما هو تعبري عن جتربة يومية 
معا�سة وبني البعد الوجودي الأعمق يف ق�سائد ال�ساعر، اإنها 
ال�سعري  امل�سار  يف  تعتمل  ظلت  كثرية  ثنائيات  من  واحدة 
ل�سامي مهدي، وقد وّفرت منا�سبة �سابقة اأن اأحتدث عن ثنائية 
اأخرى، غري هذه التي اأ�سرت اإليها هنا، وذلك حني كتبت مقاًل 
ترافق مع الن�سر الأول لق�سيدة )اللعبة العمياء( لل�ساعر قبل 
املقاطع  من  عدد  من  مركبة  طويلة  ق�سيدة  وكانت  �سنوات، 
حني  بو�سوح  ال�ساعر  عنها  عرّب  ثنائيات  فيها  تتبادل  التي 
اعتمد �سوتني كما اأذكر، وتفعيلتني خمتلفتني ظلتا تتناوبان 
الق�سيدة  هذه  لكن  املرّكب.  ال�سعري  العمل  ذلك  يف  املقاطع 
اإمنا  املن�سورة هنا )امل�سعد( تقّدم ثنائية اأخرى غري مرئية، 
اإذا ما تعامل ب�سكل مبا�سر  اأن يتلم�سها القارئ  لي�س متعذرًا 
مع  لرجل  يومي  حادث  جمرد  اأنه  على  و)فهمه(  الن�س؛  مع 
بني  العالقة  ثنائية  ثم  وانتظاره،  ونزول(،  )�سعود  م�سعد 
م�ستخدمي  من  الآخرين  وبني  الق�سيدة  يف  املتحدث  )اأنا( 
امل�سعد، اإما اإذا ما جتاوز القارئ نف�سه هذه القراءة املبا�سرة 
من  انطالقًا  الن�س  اأعماق  يف  غورًا  اأكرث  اأخرى  قراءة  اإىل 
اأخرى  ثنائيات  على  �سيقف  فاإنه  نف�سه  مهدي  �سامي  جتربة 

ل�ست ب�سددها يف هذه القراءة التي تن�سغل ب�ساأن اآخر.
كان  تعليقًا  معها  وا�ستذكرت  الق�سيدة  هذه  ا�ستذكرت  لقد 
عن  في�سبوك  يف  حائطه  على  اأ�سهر  قبل  و�سعه  قد  ال�ساعر 
�سامي  لتعليق  ا�ستذكاري  جاء  لقد  الق�سيدة؛  كتابة  ظرف 
تقييد  عدم  يف  القارئ  م�ساعدة  يف  مهمًا  التعليق  هذا  لكون 
بعدما  عليها  الرتكيز  جرى  �سايكولوجية  بتف�سريات  قراءته 
خ هذا التو�سيح تاأويالٍت  قيلت ب�سدد )امل�سعد(، فيما قد ير�سِّ
�سايكولوجيًة اأخرى. ما هو اأكيد اأن القراءات النقدية، وحتى 
ومتفقة  خمتلفة  تعبريات  تظل  النقاد،  غري  القراء  قراءات 
لكن  ق�سيدة،  كتابة  من  وهدفه  ال�ساعر  مبراد  تتحدد  ل  وقد 
يف اأحيان كثرية ت�ساعد معرفة وظروف كتابة الق�سيدة يف 

القرتاب اأكرث من العامل ال�سعري لها.

مبدعون
من العراق اليهودي "مير بصري" .. آخر من قال وداعًا لبغداد

فاضل خليل 

سامي مهدي على مسار 

طيران بين الواقع والوجود

بقلم / عبد الزهرة زكي 

أقالم حرة

اأعوام، ك�نت تنتظر يوم ذه�به� اىل املدر�سة  رحمة ذات ال�ستة 
الطالب  وثي�ب  املدار�ض  �سجم�ل  ت�س�هد  وهي  ال�سرب  بف�رغ 
واملريحة  الوا�سعة  الدرا�سة  ومق�عد  امللونة  وال�سفوف  الأنيقة 
�س�ح�ت  يف  ميرحون  وكيف  الأطف�ل  ف�س�ئي�ت  برامج  عرب 
لكّن  ال�سفوف،  عن  جم�ًل  تقل  ل  الأخرى  هي  التي  املدار�ض 
البتدائية  احلكمة  مدر�سة  يف  الأول  الدرا�سي  يومه�  يف  رحمة 
ال�سحي،  الكوفة بداية �س�رع املعمل جم�ور املركز  للبن�ت يف 
املن�سورة  ب�ل�سور  النظر  منعن  حني  مدر�سته�...  بواقع  دمت  �سُ
مق�عد  على  ب�جللو�ض  يتزاحمن  احلكمة وهن  مدر�سة  لتلميذات 
الدرا�سة غري املريحة واملك�رشة، يخّيل لن� اأّن البلد يت�سدر دول 
وبلدان الع�مل ب�لفقر، وال�سحيح اإنه يت�سدر تلك الدول ب�لف�س�د 
ت�سّوره.   لميكن  الذي  احل�ل  هذا  عنهم�  جنم  اللذين  وال�رشقة 
علي اخلزرجي والد تلميذة يف مدر�سة احلكمة، بنّي اأن الأمر مل 
يقت�رش على ال�سفوف ال�سيئة ومق�عد الدرا�سة املك�رشة فح�سب، 
بل �سمل حّتى توزيع القرط��سية، ف�ساًل عن ت�أخر الكتب اأي�سً�، 
مرتفعة.  وب�أ�سع�ر  الأ�سواق  من  القرط��سية  ل�رشاء  ا�سطرن�  م� 
ت�أتي�ن معً�  زينب زميلة رحمة وج�رتهم� يف املحلة، ولأنهم� 
اىل املدر�سة جل�ست� جنبً� اىل جنب يف الرحلة التي اأ�سيفت له� 
ح�ّفة  على  جتل�ض  اأن  اىل  به�  دفع  م�  اأخري�ت،  ط�لب�ت  ثالث 
املقعد لتاليف ال�سقوط، لكنه� رغم ذلك، اأ�رشت يف اليوم الث�ين 
الط�لب�ت،  احدى  والدة  ح�سني  نور  املدر�سة.  اىل  الذه�ب  على 
تندب حظ ابنته� التي بداأت �سنواته� الدرا�سية يف هكذا مدر�سة، 
تقدم  اأن  ميكن  التي  التعليم،  �رشوط  اأدنى  فيه  تتوفر  ل  و�سف 
ب�لإ�س�رة  زهراء  والدة  اكتفت  فيم�  البالد..  ببن�ء  ت�سهم  اأجي�ل 
اىل املدار�ض الأهلية التي يبدو اأن هن�ك تعمداً من قبل جه�ت، مل 
ت�سمه�، لإرغ�م املواطنني على ت�سجيل ابن�ئهم فيه�. قبل اأ�سهر 
اأعلنت وزارة الرتبية، عن اأن وزير الرتبية �س�دق على تعيين�ت 
)903( درجة وظيفية �سمن ح�سة تربية املح�فظة والتي �سبق 
 )687( )216(و  الإعالن عن تخ�سي�سه� م�سبقً� بواقع مدر�ض 
ويف  به�؟،  يدّر�سون  اأن  ميكن  التي  املدار�ض  اين  لكن  معلمً�، 
النجف،  اأف�دت مديرية تربية   2013 ع�م  وقت �س�بق وحتديداً 
اأرج�ء  250 مدر�سة يف عموم  ب�أن املح�فظة حتت�ج اىل قرابة 
املح�فظة، لكن املديرية مل تعلن منذ ذلك الت�ريخ عن اإمت�م بن�ء 

وجتهيز مدر�سة واحدة. 
تلميذات املدر�ستني  اأن عدد  بّينت  ا�سمه�،  معلمة مل تك�سف عن 
يقرتب من 1800 تلميذة، ولو فر�سن� اأن كل مدر�سة ت�سّم 900 
عدد  �سيكون  �سفً�،   12 على  التلميذات  عدد  ق�سمن�  ولو  ط�لبة، 
اأحٌد  75 تلميذة يف كل �سف! هل ت�سور  �سفوف املدر�سة نحو 

من امل�سوؤولني، كيف يكون التعليم يف ظل هذا العدد الكبري؟. 
انتهى اليوم الدرا�سي، وع�دت التلميذات اىل بيوتهن وكلهن اأمٌل 
مبدر�سة اف�سل و�سف اأجمل ومق�عد جلو�ض اأنظف واأكرث راحة، 
لكن ذلك احُللم، كم� تقول اأم علي والدة ط�لبتني، لن يتحقق يف 

ظّل حكم ال�رّشاق وتف�سي الف�س�د.

75 تلميذة يتقاسمن الجلوس 
على عشرة مقاعد في الكوفة

المواطن و المسؤول
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