
 
�أ�سبح ن�سيا من�سيا فوق  �ن  �لكتاب حاله حلاله بعد  ي�سكو 
بيوت  وتطوقه  �لرت�ب  ح�رس�ت  تاأكله  �خل�سبية  �لرفوف 
�ل�سنو�ت  تلك  يف  هكذ�  حاله  يكن  مل  �لكتاب  �لعناكب. 
�لذهبية لع�رسه �أي ماقبل )غزو( �لإنرتنت عاملنا و�لدخول 
�لت�سفيه وعوملة  يف متاهات �ملتعة )�مل�سطربة( يف عامل 
لأهمية  �لوعي  تدين  بني  �ختلفت  �آر�ء  خالل  ومن  �لثقافة, 
و�جتياح  و�ملدنية  �لعوملة  تاأثري  وبني  وقر�ءته  �لكتاب 
تعرف  �لعامة  �ملكتبات  يف  حياتنا.  جمالت  �لإنرتنت 
�أ�سابه من حيف, يف مكتبة  �لكتاب وما  كيف يكون حال 
تهد�أ  تكن  قائلة: مل  �لو�دي  �سناء  �ل�سيدة  �لأعظمية حتدثت 
هذه �لرفوف �ملحملة بالكتب عن حركة �ل�ستعارة و�لتد�ول 
�ملتنوعة  �لكتب  و�لباحثني عن  �لعلم  و�لقر�ءة بني مريدي 
بحثية يف جمالت  وم�سادر  و�أدبية  وعلمية  تاأريخية  من 
�أخرى.  وتابعت “ولكن لالأ�سف تغري �إيقاع �حلياة بالكامل 
�لإنرتنت  عامل  فدخول  وقر�ئه  �لكتاب  على  هذ�  �أثر  حتى 
و�لباحثني رمبا  �لعلم  �أهو�ء طالب  على  و�سيطرته  حياتنا 
و�حلروب  جانب  من  �حلياة  �إيقاع  و�رسعة  �لوقت  ل�سيق 
على  �سلبي  ب�سكل  �أثر  �آخر  جانب  من  �لثقافية  و�لعوملة 
�أن  �لو�دي  و�أكدت  حياتهم”.  يف  �لكتاب  و�أهمية  �لقر�ءة 
رفد  خالل  من  �لعمل  لدميومة  ت�سعى  ذلك  رغم  �ملكتبة 
�لتطور  ركب  ي�ساير  �لذي  و�لتنوع  �لكتب  باأمهات  �ملكتبة 
لزمن م�سى.  غابر  �ملكتبة جمرد وجه  تكون هذه  حتى ل 
فتح  �سحر  �لدكتورة  بينت  و�لقت�ساد  �لإد�رة  كلية  ويف 
�لعليا  �لدر��سات  مكتبة  عن  و�مل�سوؤولة  �لعميد  نائب  �هلل 
و�لدر��سة  للبحث  �ملكتبة  ير�جعون  ز�لو�  ما  �لطالب  �ن 
و�لتدقيق وتع�سيد بحوثهم, م�سرية �ىل �ن �عد�د� غري قليلة 
من طلبة �لدر��سات �لعليا يت�سفحون �لكتب �لتي ت�ساعدهم 
يف بحوثهم �لدر��سية, ما يوفر لهم �لوقت و�جلهد يف �لبحث 
بالدر��سات  خا�سة  �ملكتبة  �أن  و�أو�سحت  �لكتب.  وجمع 
يكون  وبالتايل  و�ملحا�سبة  و�لقت�ساد  و�لد�رية  �لنوعية 

�لطالب قريبًا من جماله �لبحثي �لتخ�س�سي.
متعة قر�ئية 

�أهمية  �لأكرث  �ملرجعية  �لعر�قية  �لوطنية  �ملكتبة  تعد 
للباحثني عن �لنفي�س و�ملتميز يف عامل �لكتاب, �ذ حتتوي 

على ع�رس�ت �لآلف من �لعناوين من �لكتب و�ملوؤلفني.
حلركة  و�ملتابع  �ملعروف  �ملوؤرخ  ح�سني  كامل  �لأ�ستاذ 
تد�ول �لكتاب وقر�ءته يف �لعر�ق �سخ�س م�ساكل �ملكتبات 
�لباحثني يف هذ�  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �ن  قائال:  و�لقر�ء 
�لكتاب  قر�ءة  على  �ملحافظة  باإمكانية  تتلخ�س  �ملجال 
عامل  �ىل  �لولوج  يف  وت�سجيعهم  �جلديد  �جليل  قبل  من 
�ل�سطحية   �لت�سلية  �لتوهان يف  عن  بعيد�ً  )�لقر�ئية(  �ملتعة 
لإعادة  م�سرتكة  م�سوؤولية  يف  نحن  وعليه  �للكرتونية, 
�حلياة للمكتبات و�لكتاب من خالل حملة ثقافية نخبوية 

للوقوف عند �أ�سباب �لبتعاد و�إيجاد خمرج �سحيح لها. 

�أما عن عزوف �ل�سباب عن قر�ءة �لكتاب فاأجابت �لباحثة 
�ملجتمعية �سهى خزعل �جلابري قائلة: لالأ�سف �أ�سبح �لنت 
�لذي  �لكتاب  قر�ءة  وخ�سو�سا  مفيد  هو  ما  كل  عن  بديال 
طويلة  �أوقاتًا  معه  نق�سي  قلوبنا  على  عزيز�  �سديقا  كان 
يف  و�سهرنا  �أرقنا  �إليه  ن�سكو  خلو�تنا  يف  يجال�سنا  وكان 
متعة غاية يف �لفائدة, �ليوم بات �ل�سباب بعيدين كل �لبعد 
عن �لثقافة و�لطالع و�لقر�ءة لهذ� ل جتد عند كثري منهم 
عمقًا ثقافيًا �أو عمقا معلوماتيا يف جو�نب �لأدب �أو �ل�سعر 
�أو �لتاأريخ �لقدمي, و��سفة ذلك بـ)كارثة( حقيقيقة �إذ� ما مت 

�لتدقيق يف حيثياتها.
نهم �ملعرفة 

�أعتاب مكتبة ل ي�ستهان بها ورجل علم ثري حتدث  وعند 
�لأ�ستاذ �لأديب حممد جو�د �لغبان قائال: �لقر�ءة و�لكتاب 
هما خزين �إن�ساين ل ين�سب معينه ويعطي من ثماره حتى 

بعد �أن يفنى, ومكتبتي هي ح�سيلة قرون ولي�ست ح�سيلة 
و�لوقوف  للمعرفة  نهما  حمتوياتها  جمعت  ثمانيني  عمر 
على مقربة من حياة �لآخرين وفل�سفتهم وحزنهم وجتربتهم 
�أما  لأكون خال�سة ب�رسية تعطيني دفقا وثر�ء ل ينتهي,  
�أقول:  �ليوم  �أم�سى  وكيف  وقر�ئه  �لكتاب  حلال  بالن�سبة 
�لروؤية  باختالف  يختلف  وذ�ئقته  ونا�سه  وقعه  زمان  لكل 
لالأ�سياء وقد تكون )�ملدنية( و�لتطور �لتكنولوجي له وقع 
�لأكرث  �جليل  نحن  فبمقايي�سنا  �جلانب,  هذ�  على  �سلبي 
ت�سبثا بالقر�ءة و�لكتاب جند �خلو�ء يدب بني �أركان �لكثري 
عام,  بحكم  لي�س  وهذ�  و�لقر�ءة  �لطالع  عن  لبتعادهم 
�لقلة  وهم  و�لقر�ءة  للمعرفة  باحث  �جليل  هذ�  من  فهناك 

ولكنها نقطة �سوء يف عتمة  
�لوقت عملة نادرة

يف  �سالتهم  عن  �لباحثني  �ل�سباب  من  جمموعة  بني   

�أحمد   �سالم  �لتقينا  �لعربية  �جلمل  د�ر  وعند  )ما(  كتاب 
طالب  جليل  وزيد  ر�بعة  مرحلة  حا�سبات  علوم  طالب 
�لكلية �لطبية مرحلة خام�سة و�إيهاب عدنان مرحلة ثالثة 
هند�سة ميكانيك قالو�: �لقر�ءة �أنو�ع و�لكتب �أي�سا �أنو�ع 
و�لبحث من قبل �لقر�ء متنوع فنحن هنا نبحث عما يخدم 
بحوثنا يف جمال تخ�س�ساتنا �لعلمية وهذ� ل يعني �أننا ل 
نرغب يف قر�ء�ت �أخرى �أدبية ولكن �أين هو �لوقت؟ �لوقت 
�لتخ�س�سية  �لدر��سة  كون  لنا  بالن�سبة  نادرة  عملة  بات 
لنا �سعبة جد� ل ت�ستوعب قر�ءة �أخرى, ويقول زيد نحن 
�لنرتنت,  جيل  �أو  �لقر�ءة   وقلة  بال�سطحية  متهم  جيل 
و�لفائدة  تتطور  وطرقها  تتطور  �حلياة  كبري,  ظلم  فهذ� 
�ملجانية �لتي يوفرها �لإنرتنت ت�ستهويني ولكن �ل�سوؤ�ل 
هو  هذ�  و�أتبعها  �ل�سحيحة  �لفائدة  طرق  �أعرف  كيف 

�لأكرث �أهمية. 

 
عن  كلمات  لنا  كانت  بغد�د  تر�ث  �سل�سلة  يف 
دون  بغد�د  قلب  يف  وخا�سة  بغد�د  يف  �لق�سابني 
�ل�سيخ  ��سو�ق  �خرتنا  فلقد  �لخرى  بغد�د  حمالت 
�سوق  ففي  وغريها  علي  وقنرب  و�لف�سل  �سندل 
�ل�سيخ �سندل يف �لفرتة �ل�سابقة ل�سنة ١٩٥٠ كانت 
حمالت �لق�سابني كاطع �جلبوري وح�سن �لعبيدي 
فرج  �لق�سابني  �جلعيفر  �سوق  �مل�سيچر ويف  و�بن 
�ل�سهد�ء  ج�رس  ر�أ�س  ويف  �لعبيد  وكرمي  كر�مة  بن 
ويف  �لق�ساب  حممد  �لق�ساب  �لكرخ  جهة  من 
و�لق�ساب  منل  �بو  �حمد  �لق�ساب  حمادة  �سوق 
�حمد �ملطلك ويف �سوق �ل�سو�كة �لق�ساب ر�سيد �بو 
حميد هذه �ل�سو�ق يف كرخ بغد�د �ما �ل�سو�ق يف 
ر�سافة بغد�د ففي �سوق �ل�سورجة �لق�سابون جميد 
�حلمد وفالح ح�سن علي �لزبيدي وحمودي �لطرفان 
وهوبي �لد�ود ويف �سوق �مليد�ن عبد �ل�ستار �حمد 
�لعبود حمودي �لبنية ويف مقهى حجي عزيز ح�سن 
�لق�سابون  �لف�سل  �سوق  ويف  جو�د  ونوري  جو�د 
�بر�هيم  وخما�س  �سكاك  وجا�سم  �لدهدور  هوبي 
�ل�سيخ وخرنوب عبد �هلل ومهدي �لبعلون وحممود 
�حمد  �لق�سابون  علي  قنرب  حملة  ويف  ��سبع  �بو 

وخالد  �ل�سكرة  وعبا�س  جنود  بن  قدو  بنية  جا�سم 
�ل�سكرة ومهدي �حمد �لهندو�س وخالد �حمد �ل�سيخ 
�لفرتة  تلك  يف  بغد�د  يف  �ملو��سي  بيع  وحمالت 
و�لذي  موقف  �كرب  �لر�سافة  ففي  حمالت  ثالثة 
للفح�س  �ملو��سي  وقوف  ب�سبب  �لوكفه(   ( ي�سمى 
لجل �ل�رس�ء وهو موقف �جلوبة يف منطقة �ل�سيخ 
عمر ويف �لعظمية يف نهاية �سارع �ل�سباط بد�ية 
�سور بغد�د من �ل�سمال ويف �لكرخ جماور �ملتحف 
عالوي  منطقة  يف  �ملجاور  و�جلامع  �لعر�قي 
�لكر�مة  مل�ست�سفى  �ملجاورة  �ل�ساحة  ويف  �حللة 
قرب  معروف  �ل�سيخ  مقربة  �ىل  �لوقفة  �نتقلت  ثم 
علوة �ل�سمك و�لق�ساب ذو مهنة م�سهورة يف بغد�د 
�عجمية  �ىل كاف  �لقاف  بتحويل  وي�سمى ك�ساب 
يف  �لذبح  يتم  �ن  �لعادة  كانت  و�ذ�  �جلز�ر  وهو 
مناطق معينة فاأن �لعم �لغلب �ن يتوىل �لق�ساب 
و�حيانا  �للحم  لبيع  �ملخ�س�س  حملة  يف  �لذبح 
عند  للذبح وخا�سة  �لبيوت  �ىل  �لق�ساب  ي�ستدعى 
�إيفاء بنذر  �و  �أُ�سحية �لعيد �ي عيد �ل�سحى  ذبح 
كان  �و  غائب  قدوم  عند  �و  �لبيت  ��سحاب  نذره 
تعاىل  �هلل  لوجه  فد�ء  �لذبح  عند  �و  بعيد  �سفر  يف 
�و عند �لبدء ببناء د�ر �و عند دخول �سخ�سية حمل 
�و  زوجها  بيت  �ىل  �لزوجة  دخول  عند  �و  �حرت�م 

عند  �و  �لكرمي  �لقر�آن  ختام  عند  �و  �لتخرج  عند 
ولدة مولود جديد وغري ذلك من �ملنا�سبات �لتي 
طريق  عن  �لحتفال  ت�ستاأهل  بغد�د  �هل  يعتربها 
�لق�ساب  ويتوىل  دم(  فجر�ن   ( ي�سمى  �لذي  �لذبح 
�لذبيحة  يورد  �ن  منها  �لذبح  بقو�عد  �للتز�م 
�هلل  )ب�سم  بعبارة  �هلل  ��سم  ويذكر  �لقبلة  وي�ستقبل 
و�هلل و�كرب( وي�سجع �لذبيحة على �جلانب �لي�رس 
ويقطع رقبة �لذبيحة ب�سكني حادة ويقطع �لذبيحة 
من �لرقبة و�حلنجرة )�للوزة( وكانت ��سماء �سعبية 
�لدو�س وهو  منها  �للحم  تطلق على كل قطعة من 
�لذي  �للحم  وهو  و�لزند  �ل�سلوع  على  �لذي  �للحم 
�للحم وهو  �لفخذ و�ليدي وبيت  يكون يف مقدمة 
حلم �لكتف و�ل�رسح وهو �للحم بدون عظم و�ل�رسة 
ومن  �لع�سالت  حلم  وهو  و�لعا�سفري  �لثدي  �ي 
و�للحم  �ملو��سي  يف  �ل�سعبية  �لبغد�دية  �لمثلة 
طلب  �ي  �لك�ساب(  عل  �لچلب  )درب  و�لق�ساب 
ب�سلوك طريق معني طاملا  تلزم �ساحبها  �حلاجة 
يتناول  لكي  �لق�ساب  حمل  على  �لكلب  طريق  �ن 
عركة  و)  وعظم  حلم  من  �لق�ساب  يرميه  ما 
�إك�سا�سيب( �ي �سجار �لق�سابني �لذي ل يوؤدي �ىل 
ل  �لتي  و�جللبة  �ل�سجة  عن  كناية  حقيقي  �سجار 

طائل من ور�ئها .

فنانة عر�قية قديرة وهي �سقيقة �لفنانة هند كامل و�بنة �لفنانة 
�لقديرة فوزية �ل�سندي , ولدت ببغد�د عام 1967م , بد�أت �لعمل 
يف �لتمثيل منذ طفولتها يف �لر�بعة من عمرها بدور يف متثيلية 
)ت�سحية وجد�ر( من �خر�ج �لدكتور حممد �جلنابي , ولكن �لبد�ية 
و�لتلفزيون  �لذ�عة  مبنى  �لأطفال يف  بر�مج  كانت يف  �لفعلية 
�عمال  يف  �مل�ساركة  بد�أت  ,ثم  عاما.   14 �نذ�ك  عمرها  وكان 
لها  وكانت   , كثرية  و�سينمائية  وم�رسحية  تلفزيونية  در�مية 
منذ �سغرها م�ساركات يف �عمال در�مية تلفزيونية مع �رسكات 
فنية عربية �أردنية ولبنانية وموؤ�س�سة �لإنتاج �لرب�جمي �مل�سرتك 
لدول �خلليج �لعربي/ �لكويت يف برنامج )�فتح يا �سم�سم( �جلزء 
�لثالث. ومن �أ�سهر �أدو�رها يف �ل�سينما مثلت دور )مليعة( )�لفتاة 
�لتي ��ست�سهدت بعر�سها �بان �حلرب �لعر�قية �لإير�نية( يف فيلم 
�مل�رسح  ويف   , جميل  �سكري  حممد  �خر�ج  من  عر�قي(  )عر�س 
قا�سم  �خر�ج:  من  )�لعودة(  م�رسحية  يف  �سمرية(  دور)  كان 
�لتلفزيون...كانت  �ل�سائغ.ويف  يو�سف  �ل�ساعر  وتاليف  حممد 
هناك �دو�ر كثرية �عتربها مهمة ومتميزة ...مثل �سخ�سية )ندى 
( يف م�سل�سل  )ب�سائر  �ل�سالة( و�سخ�سية  )�لماين  ( يف م�سل�سل 
)ب�سائر(. تخرجت من كلية �لفنون �جلميلة يف عام 1990 , ويف 
عام 1994 نالت �سهادة �ملاج�ستري يف ق�سم �ل�سمعية و�ملرئية 
ر�سالتها  وعنو�ن  �لتلفزيوين(  )�لإخر�ج  يف  كان  وتخ�س�سها 
وكانت  �ملنطقية(  �لدر�مية  �ملنطقة  يف  �لتنبوؤي  كان)�ملظهر 
�لتلفزيونية  �ملادة  يف  �ل�ستهالك  مو�سوع  على  تركز  �لر�سالة 
�مل�ساهد  جذب  يف  و�هميتها  در�مية  �أو  بر�جمية  كانت  �سو�ء 
و�رتباطها �ملنطقي باخلامتة وهذه �لعالقة هي عبارة �ملخرج 
ريا�س  �لفنان  من  متزوجه  كانت   . للعمل  تنفيذه  �ثناء  �لأهم 
�لعميد  �لع�سكريني  �لقادة  �حد  من  تزوجت  كامل  هديل  �سهيد 
�لركن با�سم ح�سن عبا�س �لدهيمي يف �لعر�ق و�لذي قتل على يد 
تنظيم �لدولة �ل�سالمية يف �لعر�ق بتاريخ 2 مار�س 2016 ]1[
ح�سلت �لفنانة هديل كامل على لقب �سفرية نادي ثقافة �لأطفال 

�لأيتام يف دم�سق, وهي تعي�س حاليا ً يف �ملهجر.
�لأطفال(  �ليومي )عامل  " �لربنامج  �لذ�عية  �أ�سهر بر�جمها  من 
يف �ذ�عة �سوت �جلماهري , و �لربنامج �ل�سهري )حذ�ر من �لياأ�س( 
�إىل جمموعة كبرية من  , بالأ�سافة  �ل�سندي  مع و�لدتها فوزية 
�لعمال �لدر�مية �لذ�عية و �مل�ساركة يف دبلجة �لأفالم �لعلمية 

ل�رسكة �سومر �ل�سمعب�رسية.

بعد غزو اإلنترنت.... هل تصبح المكتبات العامة ماضيًا؟!
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب 

خطوة  املا�ضي  اجلمعة  يوم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأتخذ 
متقدمة يف اجتاه ميكن اأن ينتهي باإلغاء التفاق النووي مع اإيران. وهي 
خطوة توقعها اجلميع داخل اأمريكا وخارجها. الرجل كان وا�ضحًا منذ 
التفاق  هذا  اأن  يعترب  فهو  املا�ضي.  العام  الرئا�ضية  النتخابية  احلملة 
الأ�ضواأ يف تاريخ الوليات املتحدة الأمريكية. ثم اأعاد تاأكيد هذا الراأي 
)�ضبتمرب(  اأيلول  يف  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  خطابه  يف 
قاله  الذي  ما  للمو�ضوع.  اأخرى  مرة  عاد  الأخري  خطابه  يف  املا�ضي. 
التقنية وال�ضيا�ضية للتفاق.  اإيران  انتهاكات  اأوًل، عّدد  ترامب حتديدًا؟ 
ن�ضو�س  بع�س  غمو�س  ا�ضتغلل  اإيران  حماولة  النتهاكات  هذه  من 
التفاق لزيادة كمية املاء الثقيل وعدد اأجهزة الطرد املركزي عما ي�ضمح 
به التفاق. ومن النتهاكات ال�ضيا�ضية دعم احلكومة الإيرانية التنظيمات 
الإرهابية مثل القاعدة وحزب الله، وتدخلتها يف العراق و�ضورية مبا 
رف�س  ثانيًا،  وهذا  ذلك،  على  بناًء  منهما.  كل  يف  ال�ضتقرار  عدم  يفاقم 
الت�ضديق الذي يتطلبه الكونغر�س كل ثلثة اأ�ضهر من الإدارة على مدى 
التزام اإيران ببنود التفاق ومتطلباته. ثالثًا و�ضع ال�ضرط التايل للتزام 
اإدارته بالتفاق وعدم الإقدام على اإلغائه. وال�ضرط يقول بالن�س اإنه »يف 
حال مل نتمكن من التو�ضل اإىل حل بالعمل مع الكونغر�س ومع حلفائنا، 

فاإنه �ضيتم اإلغاء التفاق«.
ذلك؟ يدعم هذا  الرئي�س من كل  اإليه  الذي يرمي  ما  البع�س:  يت�ضاءل  قد 
نهاية  يف  ترامب  اإليه  يرمي  ما  اإن  بالقول  ال�ضتنكاري  ت�ضاوؤله  البع�س 
اآخر يحمل توقيع  اإلغاء التفاق وا�ضتبداله باتفاق  اأقل من  املطاف لي�س 
هوؤلء  ي�ضيف  ثم  اأوباما.  باراك  ال�ضابق  الرئي�س  توقيع  ولي�س  ترامب 
قبل  الأبي�س  البيت  دخوله  منذ  احلايل  الرئي�س  ويفعله  فعله  ما  كل  اأن 
ت�ضعة اأ�ضهر فقط هو العمل على تدمري الإرث الذي تركه اأوباما. من ذلك 
احلرارية،  والنبعاثات  املناخ  حول  باري�س  اتفاق  من  الن�ضحاب  مثًل 
ومراجعة اتفاقات التجارة مع كل من كندا واملك�ضيك، والعمل على اإلغاء 
من  اإيران  مع  النووي  التفاق  مع  يعترب  الذي  ال�ضحية  الرعاية  قانون 
اأهم اإجنازات اإدارة اأوباما. رمبا اأن هذا ما يفعله حقًا ترامب. ومع ذلك، 
موقف  لتقومي  كافيًا  معيارًا  بذاته  يكون  اأن  اإىل  يرقى  ل  النقد  هذا  فاإن 
املوقف  هذا  م�ضمون  من  ومبعزل  النووي،  التفاق  من  واإدارته  ترامب 
واعتباراته، وما يقوله حتديدًا عن التفاق. وبالتايل فاإن ال�ضوؤال الأهم 
يف هذه احلال هو: هل ما يقوله ترامب عن التفاق، وعن انتهاكات اإيران 
له �ضحيح اأم ل؟ اأهم ما يلفت النظر يف موقف املوؤيدين للتفاق كما هو 
له،  التقني  اجلانب  على  اهتمامهم  يق�ضرون  اأنهم  �ضروط  اأي  دون  ومن 
واأنه ح�ضرًا املربر الأهم من غريه لأهمية وفائدة التفاق. كل ما يهمهم 
هو اأن اإيران لن تتمكن من ت�ضنيع �ضلح نووي خلل فرتة التفاق التي 
متتد ما بني 10 و15 �ضنة. ما بعد ذلك، يف عرفهم، يرتك حلينه. و�ضع 
خطوطًا كثرية لكلمة »حلينه«. ل يرى املوؤيدون اأي اعتبار للبعد ال�ضيا�ضي 
للتفاق، وتاأثريه يف �ضلحيته وفائدته، خ�ضو�ضًا على املديني املتو�ضط 
والبعيد. كما يتجاهل هوؤلء الإطار ال�ضيا�ضي الذي مت فيه التفاق، ول 
وقبل  املثال،  �ضبيل  على  واإيجابًا.  �ضلبًا  به  ويتاأثر  داخله،  يعمل  يزال 
العودة للبعد ال�ضيا�ضي، يتجاهلون اأن التفاق يعرتف يف نهاية التحليل 
باإيران كدولة على م�ضارف اأن تكون نووية، واأنه بانتهاء الزمن املحدد 
للتفاق لي�س هناك ما مينع اإيران من اأن تعترب ت�ضنيع ال�ضلح النووي 
حقًا م�ضروعًا لها بناء على ن�ضو�س التفاق نف�ضه واإطاره الزمني املحدد، 
ولي�س املفتوح. موقف املوؤيدين من مثل هذه الق�ضايا يت�ضم بال�ضف�ضطة 
الغمو�س  الإيرانية من نوع  القيادة  الذي تعتربه  ال�ضيا�ضية والغمو�س 

البناء.

مبدعون
من العراق من ذاكرة بغداد .. محال القصابين في النصف األول من القرن العشرين

هديل كامل

إيران بين ترامب 

وإرث أوباما أقالم حرة

�عد�دية  طالبات  و  �لطالبات  �هايل  من  �سكوى  وردتنا 
�لريا�سة  مدر�سة  على  �ل�سعلة  منطقة  يف  للبنات  �لن�رس 

�خلا�سة باملدر�سة " زينب.."
و��سفني ماح�سل بـ "قمة �لنحطاط و�لهانة " لطالبات 
يطلنب �لعلم يف �ملدر�سة ولي�س لإهانة كر�متهن..و�لعقاب 
ل يكون باإهانة �لطالب وجعله ع�سبي ومهان ومظلوم ل 

تكون �لرتبية هكذ�!!
�لريا�سة  مدر�سة  �ن  هو  "�ملو�سوع   : ر�سالتهن  يف  جاء 
بالريا�سة يوم غد لإرتد�ئها  طلبت جلب مالب�س خا�سة 
�ن  قالت  �حلا�سوب  ومدر�سة   , �لريا�سة  ح�سة  يف 
�حلا�سوب �وىل من �لريا�سة لذلك �سناأخذ در�س �لريا�سة 
ل�سالح �حلا�سوب حتى ن�ستطيع �ن نقطع �سوطًا كبري� يف 

�ملادة قبل منت�سف �ل�سنة , وهذ� ملزم لكن جميعًا.

و�نق�سم  �ملدر�سة  �ىل  �لتايل  �ليوم  يف  ذهبنا  �ن  بعد 
�ملوقف بني �حلا�سوب و�لريا�سة جاءت مدر�سة �لريا�سة 
�لريا�سي  للزي  �لطالبات غري مرتديات  و وجدت ن�سف 
بقيت ت�ستم و"ت�سب" وقالت �ذهبو� جميعكم �ىل �ل�ساحة 
وحني ذهبنا قالت �جلميع يجل�س �ر�سًا رغم �نها مت�سخة 
على  ننام  وجعلتنا  و�لكيا�س  �لزجاج  ببقايا  ومملوءة 
رغم  �سدورنا  على  ننام  ثم  ومن  ج�سمنا  بكامل  ظهرنا 
�لر�س وبقيت ت�رسبنا  �لزجاج يف  يوؤذي من  وجود ما 
حفنة  بيدها  �خذت  ثم  ومن  متتالية  ب�رسبات  باأرجلها 
منها  رغبى  ثيابنا  وعلى  وجوهنا  يف  ونرثته  تر�ب 
وقت  يجيئ  حني  �لنا�س  و�مام  �نف�سنا  �مام  باإهانتنا 
�ن  ي�سخر منا دون  �ملدر�سة  �خلروج وجعلت كل من يف 
ت�سحك  بقيت  �ملديرة  �ىل  ��ستكينا  وحني   , قلبها  يرف 
�ملدر�سات  وباقي  بيكم"  قليل  �سوته  �يل  حيل  وتقول" 
�ين  �ملدر�سات!!  مز�جية  ب�سبب  هذ�  كل  بغلطنا  يقرن 
وزير �لرتبية و�ين �مل�رسفني �لأجتماعييني هل هذ� حال 

مد�ر�س �لعر�ق ومعلمني �لجيال؟

هل وصل حال مخرجي األجيال 
إلى هذا المستوى ؟

المواطن و المسؤول
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