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 :تربية الزواح��ف مبختلف اأنواعها، هواية يعتربها 
البع���ض غريب��ة ع��ن املجتم��ع العراق��ي، والبع�ض 
الآخ��ر يراه��ا مكلفة قيا�س��ًا بباق��ي الهواي��ات، اأما 
ه��اوي تربية الزواحف مهدي ليث، فيعتربها عاملًا 
بال حدود. جلَّ ما كان يفكر به ال�ساب الثالثيني هو 
تربية الزواحف والثعابني النادرة، فهو كحال بقية 
اله��واة يرى يف هذه الهواي��ة متعة ل تدانيها هواية 
بالن�سبة اإليه، ففي بيته الواقع يف حي الكرادة و�سط 
بغ��داد، وال��ذي ل تتعدى م�س��احته �س��وى مئة مرت، 
خ�س���ض الهاوي غرفة للزواح��ف وباقي حيواناته 
اأ�س��ماها غرف��ة ال�س��عادة. ويف غرفة ال�س��عادة هذه 
يدخلن��ا مرب��ي الزواح��ف اإىل ع��امل جمي��ل، ي�س��م 
جمموع��ة م��ن الزواحف والثعابني الت��ي جلبها من 
خمتلف دول العامل، فاهتم��ام العائلة بهواية ابنها 

مّنا يف داخله اإح�سا�سا اإن�سانيًا عاليا.
ان��ه ع��امل يختل��ف جذري��ًا عم��ا ن�س��مع به ون��راه، 
فللثعاب��ني كم��ا يق��ول مه��دي اأ�س��ماء واأو�س��اف 
متنوع��ة ويعي���ض اأغلبه��ا يف ال��رب، وتنح��در م��ن 
جن��وب ���رق اآ�س��يا، فيما ي�س��لُّ طول بع�س��ها اإىل 
�سبعة اأمتار.  �س��عى هاوي الزواحف و�سديقها منذ 
ال�س��غر اإىل تربية �سفادع وثعابني مائية وعناكب 
وحيوان��ات مبختلف اأنواعها، اأم��ا ولعه بالزواحف 
فقد بداأ قبل ع�ر �سنوات فقط. مربي الزواحف الذي 
وجد نف�س��ه اأمينًا عل��ى تربية وحماية الزواحف من 
خط��ر معاداته��ا يرى اأنه "لي�ض من ح��ق الب�ر قتل 
حيوان خلقه اهلل، فن�سبة الثعابني ال�سامة قليلة جداً 
اإذا ما قورنت بالأنواع الأخرى التي هي يف الأ�سل 

حيوانات األيفة ل توؤذي".

وي�س��يف قائ��ال "لدين��ا يف الع��راق ثماني��ة اأنواع 
فق��ط م��ن الثعابني ال�س��امة، من اأ�س��ل اأربعني نوع 
ينت���ر يف كل اأنح��اء الع��راق"، مبين��ًا اأن ع�ري��ن 
باملئ��ة من ثعاب��ني العامل فقط هي ثعابني �س��امة، 
والأخ��رى غري �س��امة، وي�س��ل اأ�س��عار بع�س��ها اإىل 
خم�س��ون ال��ف دولر". �س��احب ه��ذه الهواية دفعه 
ولع��ه يف تربية الزواحف اإىل الو�س��ول بها ملرحلة 
التكاث��ر، ويعت��رب نف�س��ه ال�س��خ�ض الوحي��د والأول 
مم��ن اهت��م بتكاث��ر هذه الأن��واع م��ن الزواحف يف 
الع��راق دون املتاج��رة به��ا، فه��و ميتل��ك اأنواع��ًا 
خمتلف��ة م��ن الزواح��ف والثعابني، وير�س��د مبالغ 
لإطعامه��ا. وح��ول طريقة اإطع��ام الزواح��ف يقول 
مه��دي "الزواح��ف التي بحوزت��ي تختلف من حيث 
تغذيته��ا، فالثعاب��ني تتغذى على الفئ��ران والطيور 
املجم��دة، الت��ي اأحر�ض على ا�س��تريادها من خارج 
العراق وبع�ض ال�سحايل تتغذى على احل�رات، وهو 
ما دعاين اإىل البدء مب���روع تكثري ال�را�ر التي 
تتميز باحتوائه��ا على بروتين��ات عالية، والبع�ض 
الآخر م��ن الزواحف يكون غذاوؤه��ا نباتيًا . وبينما 
ين�سغل هاوي الزواحف مبعاجلة جرح ب�سيط ا�ساب 
اأح��د احليوانات، يقول "اأح�ر ب�س��كل دوري اأنواعًا 
معينة من النباتات كوجبة طعام للثعابني من نوع 
ال�س��حايل، والبع���ض الآخر يعتا�ض عل��ى اأكل حلوم 
الدواج��ن واأنواع اأخرى له��م". ويتابع هاوي تربية 
الزواح��ف والبت�س��امة بادية على حمي��اه "رغبتي 
بتبني هذه املوهبة منعتني من اقتناء حتى �سيارة 
�سخ�س��ية، فكل ما اأح�سل عليه من مردودات مالية 
اأ�رف��ه على توفري غذاء مالئم للحيوانات، اأو �راء 
حي��وان اآخ��ر والت��ي اأعتربه��ا اأه��م م��ن كل ملذاتي 
ال�سخ�سية". وميتلك ال�ساب البغدادي فل�سفة خا�سة 
حي��ال العالقة بني الإن�س��ان والزواح��ف، لذلك فهو 
يختار لها اأ�س��ماًء عربية وي�س��مي بع�ض احليوانات 
القريبة على قلبه بت�س��ميات خا�س��ة مث��ل "توكي، 
وه��ي  كوج��ي،  اإيف��و،  اليك���ض  رول،  ليل��ي،  روين، 
اأ�س��ماء لثعاب��ني م��ن اأ�ر���ض احليوان��ات العراقية 
يعت��ز به��م مرب��ي الزواحف ه��ذا". "اأربع��ة ثعابني 
بحجم مرتين ون�س��ف، ونوع اآخر ي�س��مى ال�س��بكية، 
�س��الحف  وثالث��ة  العراق��ي،  الأرول  م��ن  واأربع��ة 
واح��د بحج��م كب��ري واثن��ان بحج��م �س��غري، ثالثة 
ثعاب��ني اأوربي��ة هي املقرن��ة والفار�س��ية ولبتينا ، 
و�رط��ان البحر الجنب��ي، ورف�ض عراق��ي" مناذج 
م��ن الزواح��ف الت��ي بح��وزة مه��دي وع��ن العالقة 
الت��ي تربطه برتبية الزواحف يق���ض مهدي لنقا�ض 

كيف ا�س��رتى م��ا ي�س��ميها )القزم��ة العراقية( وهي 
واحدة من الثعابني ال�س��هرية وكان عمرها �سنتني، 
وحر�ض على تربيتها منذ ال�س��غر وكانت من اأجمل 
واأقرب احليوانات اىل قلبه". ومي�س��ي قائاًل "اأتغزل 
��ي �س��اعات عديدة  بالقزمة العراقية كل ليلة، واق�سِ
معه��ا، لكنها �رعان م��ا اأ�س��ابها املر�ض وماتت 
بعد �س��نة، فبكيت عليها كثريا، ومل اأكن على ما يرام 
ملدة ثالثة اأيام". لكنه وبجوار هذه الهمة يف تربية 
الزواح��ف، ل يخف��ي الهاوي غ�س��ة وم��رارة حيال 
مواق��ف البع�ض من معارفه الذي��ن كانوا وما زالوا 
ي�س��فونه ب���"املجنون"، فهو على الرغم من ذلك مل 
يكد ين�سى حتقيق حلمه، واأ�ر على ما يحب ويوؤمن 
به، وهو تاأ�سي�ض حمميات للحفاظ وتكثري الزواحف 
الن��ادرة وبالأخ���ض العراقي��ة، بع��د اأن ا�س��طر اإىل 

جمع ما بحوزت��ه من اأموال ومقتنيات وال�س��فر اإىل 
ماليزي��ا، فماليزيا كما يقول "بلد يهتم برتبية مثل 
هذه احليوانات". "جنحت يف تكثري اأنواع نادرة من 
الزواحف هناك، وتعلمت الكثري عندما اأ�س�ست �ركة 
مع عدة مكاثرين للزواحف الغريبة، ولكن بعد �س��نة 
ع��دت اىل الع��راق بعدم��ا ح�س��لت عل��ى معلوم��ات 
وجت��ارب قيمة " يقول مه��دي. وعن اأنواع الثعابني 
الت��ي يعكف اله��اوي على تربيتها يق��ول "اأحب كل 
الأنواع لكنني اأ�س��عى اإىل تربية اأنواع خا�س��ة منها 
كال�س��بكية والأرول وال�س��الت التي ي�سل حجمها 
اإىل ثالث��ة اأو اأربع��ة اأمت��ار، ومن اأك��ر الأنواع التي 
اأجد �سعوبة يف تربيتها احلرباء، فهي من الكائنات 
الت��ي يتطل��ب تربيتها رطوب��ة واإ�س��اءة معينتني". 
ولدى ه��اوي تربي��ة الزواحف عالق��ات وطيدة مع 

املرك��ز العراق��ي للحي��اة الربي��ة ومنظم��ة املن��اخ 
الأخ���ر العراقي��ة وهي من املنظم��ات التي تعنى 

باحلفاظ على احليوانات الفردية قبل انقرا�سها.
وع��ن طبيع��ة ه��ذه العالق��ات يق��ول مه��دي "ه��ي 
عالق��ة ا�ست�س��ارية لي�ض اإل، لكنها انعك�س��ت ب�س��كل 
ايجاب��ي بتعاون جدي بيننا وبف�س��لهم متكنت من 
تاأ�س��ي�ض فري��ق املنق��ذون يف الع��راق للحيوان��ات 
واحلي��اة الربية".  ال�س��اب العراق��ي الطموح يتمنى 
اأن يرتك ب�سمة �سغرية يف جمال تربية احليوانات، 
وبالأخ���ض الزواح��ف العراقي��ة ع��ن طريق ان�س��اء 
حممي��ات خا�س��ة تنت���ر يف خمتل��ف املحافظات 
العراقي��ة لتاأ�س��ي�ض ثقافة جديدة جلي��ل جديد يحب 

ويحرتم احليوانات واحلياة الربية ب�سكل عام.

كاكثر أنواعا نادرة في ماليزيا:

عراقي يربي الزواحف ويسعى إلنشاء محميات لها
 الجورنال – متابعة 

سجون "قضاء السلمان" فارغة من المعتقلين ومليئة بذكرياتهمتمرينات شاقة لتحدي العوائق.. مصطفى وجه اخر للنجاح

يف الوقت الذي يقبع فيه العديد من  ال�سباب 
يتعللون  ال�سرتاحات  يف  اأو  بيوتهم  داخ��ل 
ل�ستثمار  طرق  او  عمل،  فر�سة  وجود  بعدم 
انور/خريج  م�سطفى  هناك  ،يوجد  مواهبهم 
العطاء  ق�س�ض  اب��ط��ال  اح��د  تقني،  معهد 
والتحدي، كافح لتعلم الر�سم وتطوير موهبته 
نتيجة  العني  يف  ميالن  من  يعاين  انه  رغم 

خلطاأ طبي اثناء الولدة
الثمان  �ساحب  ح�سن  انور  م�سطفى  يعي�ض 
وع�رون ربيعًا ، يف ق�ساء طوزخرماتو يف 
كركوك ، يف منزل ينطوي  فيه وحيداً ير�سم 
 ، ا�سابعه  تخدر  حتى  متوا�سلة  �ساعة  ل�13 
يحارب  فنانًا  يكون  ان  اأرد  وت�سميم  باإرادة 
اإىل  ،فانتهج نهجًا يحتاج  العوائق مبا تعيق 
تركيز وتفاعل مًعا ،ف�ساًل عن ب�ٍر جيد لكنه 

رغم هذا كان موؤمنًا بقدرته على النجاح  
حلمه  حتقيق  دون  حالت  ال�سحية  ظروفه   
ال��ق��دمي ب���اأن ي��ك��ون ح��ار���ض م��رم��ى لنادي 
يوا�سل  اأن  عليه  وك��ان  م��ع��روف،  ريا�سي 
معركته مع احلياة عزميته وا�راره حاربت 
ظروفه ال�سحية فتحدى الفن وانت�ر، لتخرج 
لوحاته باأبهى حلة جت�سد لنا قدرته وكفاءته 
وي�ر  �سهولة  بكل  الر�سم  فن  ممار�سة  على 
ليلقن العديد در�سًا مفاده باأن ل�سيئ ي�سمى 
بال� )م�ستحيل( .  وقال م�سطفى ، يف حديث 
طويل حول حياته  وم�سريته الفنية  :" كانت 
بعدها  قررت  كاريكاتري  بر�سومات  بدايتي 

بالر�سم   اخ��رى  وا�ساليب  مدار�ض  اج��رب  ان 
 ،  ٢٠١٤ �سنة  الواقعية  ر�سم  اىل  فاجتهت 
13 �ساعة حتى  وكنت ابقى يف غرفتي ملدة 
حققت  قد  هلل  واحلمد  البورتريت،  ر�سم  اتقن 
الكثري  ان��ور  م�سطفى  الفنان  ر�سم  حلمي". 
من اللوحات ل�سخ�سيات دينية وفنية موؤثرة 
وكانت   ، كارتونية  و�سخ�سيات   ، نف�سه  يف 
لوحاته   عن  اي�سًا  تغيب  ل  الن�سائية  الوجوه 
ق�س�ض  للكثري  جت�سديه  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
له  اف�سل عمل  ،وعن  ر�سوماته  وافكار داخل 
)ال�سيزوفرينيا  عنوانها  لوحة   هذا   ": يقول 
لوحاتي  اجمل  من   ، ال�سخ�سي(  اأوالنف�سام 
لوحة  وهذه  الكثريين".   اعجاب  نالت  التي 
الدكتور  ع�رنا  يف  وجوده  قل  عظيم  لرجل 
ال�سخ�سيات  اعظم  من  يعترب  الوائلي،  احمد 
�سخ�سيًا  بنف�سي  اأثرت  التي  املوؤثرة  الدينية 
ان  ال  حلمه  وحتقيق  الر�سم  فن  اتقانه  رغم 
ب��اأن  م�سطفى  يطمح  اذ  يقف،  مل  طموحه 
ميتلك مكان ب�سيط حتى ي�سجع كل املبتدئني 
وبث  ال�سحيحة  بالطريقة  الر�سم  ويعلمهم 
الثقة يف نفو�سهم من اجل تطور العراق ونقل 
الواقع من ال�سلبية اىل اليجابية بطريقة فنية 
يف  الأمثلة  اأروع  م�سطفى  ���رب  مبتكرة 
التحدي رغم ظروفه ال�سحية واملادية ، وعن 
اكون  ان  حلمي  كان   ": يقول  القدمي  حلمه 
حار�ض مرمى يف نادي معروف، لكن رف�سوا 
ب�سبب ميالن العني ، هذا املوقف زاد ا�راري 
على خلق النجاح من الحباط ، فتوجهت من 
عامل الريا�سية اىل الفن ونه�ست من جديد ". 

اىل  الطريق  ب��ان  م�سطفى  الر�سام  يعتقد 
النجاح غالبا ل يكن مفرو�سًا بالورد، بل ان 
اإرادة  التي حتتاج  ال�سعاب  الكثري من  هناك 
متتالية  جناحات  لتحقق  ومثابرة  وت�سميم 
نيوز(:" من  ل���)وان  حديثه  يف  لذلك  ا�سار  اذ 
�سعوبات ايل واجهتها  هو نق�ض يف الدوات 
وعدم توافر الظروف املالئمة ، بالإ�سافة اىل 
يع�سيه  الذي  والنف�سي  القت�سادي  التدهور 
ا�ستثنائية  ظ��روف  ظ��ل  يف  العراقيني  ك��ل 

يعا�رها البلد ". 
ويبدو ان الوفاء �سمة من �سمات الفنان، فلم 
،يقول  �ساندوه  الذين  دور  م�سطفى  ين�سى 
والدوات  باملال  دعمني  ال��ذي   هو  :"عمي 
ع�سمت(  )علي  ال��غ��ايل  ا�ستاذي  ،وكلمات 
اجلميلة كان لها اثر يف تطوري ، وا�ستمراري 

يف جتاوز العقبات ". 
التي  ال�سلبية  التعليقات  ب�ساأن  ال�سوؤال  وعن 
للوحاته على  ن�ره  اثناء  يواجهها م�سطفى 
مواقع التوا�سل الجتماعي فيقول :" مل اأتاأثر 
ا�ستطعت  العك�ض  على   ، انتقاد  باأي  اطالقًا 
ان ا�ستثمرها  لتكون  دافعًا معنوي من اجل 
ا�ستمرار والتطور، واكرب دليل على عدم تاأثري 

هو ا�ستمراري بالفن ". 
معه   ح��وارن��ا  نهاية  يف  م�سطفى  وين�سح 
العقبات  من  للكثري  معر�ض  الن�سان  :"باأن 
ي�سربوا  ان  يجب  لذا  �سعب  النجاح  ،وطريق 
ويجتهدوا ويكافحوا من اأجل حتقيق الهداف 
وتلبية الطموح الذي من �ساأنه ان  يخلق لهم 

عامل خا�ض من اللوان اجلميلة الرباقة ".

 
ق�ساء  على  ال�سجون  مدينة  ت�سمية  اأطلقت 
النكليز  قام  عندما   1928 عام  ال�سلمان 
التي  الهجمات  ل�سد  ال�سلمان  قلعة  ببناء 
ومقرا  اآن��ذاك  الوهابية  احلركات  بها  تقوم 
لإدارة البادية اجلنوبية، ويف عام 1948 مت 
حتويل القلعة اإىل �سجن كما مت عام 1981 
ثم  احل��دود  حلر�ض  مقرا  اتخذت  قلعة  بناء 
الرئي�ض  زمن  ويف  �سجن،  اإىل  لحقا  حتولت 
الراحل احمد ح�سن البكر مت بناء )120( دارا 
ثمانينيات  الرحل حتولت يف  البدو  لإ�سكان 

القرن املا�سي اىل �سجون اأي�سا.
يقع ق�ساء ال�سلمان يف بادية ال�سماوة و�سط 
ح�سب  الق�ساء  �سكان  ع��دد  يبلغ  كبري  واٍد 
يعي�ض  ن�سمة  األف   )9348( التخطيط  وزارة 
والبل  املوا�سي  تربية  على  منهم  الغالبية 
الآب��ار  على  بدورها  تعتمد  التي  وال��زراع��ة 

الرتوازية.
املجل�ض  رئي�ض  مالح  حبيب  يقول  فيما 
خم�سة  "هناك  ال�سلمان  ق�ساء  يف  البلدي 
ال�سيا�سيني  �سجن  هي  الق�ساء  يف  �سجون 
اجلد،  ابو  واأخ��ريا  وال�سيحات  ولية  والقلعة 
وكان النظام ي�ستخدم تلك ال�سجون من اجل 
ت�سفية كل خ�سومه او كل من يعرت�ض على 
املدينة  اأ�سبحت  لهذا  البعث  حزب  �سيا�سة 
وبعدها  ب�سجونها  العراقيني  لدى  معروفة 

عن مركز املحافظات".
متاحف  اىل  ال�سجون  تلك  بتحويل  وطالب 
لتبقى �ساهدا على ممار�سات النظام ال�سابق 
وغريهم  والربزانيني  الفيليني  الكرد  بحق 
واي�سا تتحول ملكية تلك ال�سجون اىل وزارة 
البنايات  تاأهيل  اجل  من  والث��ار  ال�سياحة 

وفتح ابوابها امام املواطنني.
ال  بديع  م�سهد  على  تطل  انها  ورغم  القلعة 
من  مينعون  معتقلني  داخلها  يف  ت�سم  انها 
�سوى  يتمنون  ول  ا�سوارها  خ��ارج  النظر 
بدهاليزها  ال�سلمان  قلعة  ه��ذه  امل���وت، 
ل  اإذ  الكئيب،  ومنظرها  املخيفة  وممراتها 
تتو�سط  وحيدة  �سجرة  �سوى  باحلياة  يوحي 
حزب  �سعارات  ت��زال  ل  فيما  ال�سجن  واح��ة 
وجميع  القاعات  اأبواب  على  مكتوبة  البعث 
ب�سعبه عظيم  "العراق عظيم  ومنها  املمرات 
مدر�سة  و"البعث  ب�سدام"  عظيم  بجي�سه 
املخطوطة  املعتقلني  ذكريات  الأجيال". 
هي  املكان  ذلك  يف  ال�سجون  ج��دران  على 
فقدانهم  رغم  طريقة  باأي  للعي�ض  حماولت 
جدرانه  على  خ��ط  بع�سهم  اخل���روج،  ام��ل 
البع�ض،  ال�ست�سالم  وع��دم  الأم��ل  كتابات 
ر�سم  واآخ��ر  حبيبته  مالمح  ر�سم  من  منهم 
ج��دران  على  كتبوا  الآخ���رون  ام��ا  مدينته، 
اإىل  اإ�سافة  احلرية  اجل  �سنموت من  ال�سجن 

�سور للمنتخب العراقي لكرة القدم.  
عروا  الذين  ال�سهود  من  هو  عط�سان  عذيب 
�سجن  من  بالقرب  اجلماعية  املقابر  على 

قال  ال�سلمان،  ق�ساء  �سجون  اأح��د  القلعة 
"يف احد اليام كنت كعادتي اأرعى اأغنامي 
القلعة  �سجن  من  القريبة  باملناطق  ومررت 
الربية  احليوانات  وبع�ض  الكالب  وج��دت 
املوتى  اأكل جثث  بينها على  تت�سارع فيما 
ق��م��ت ب��ط��رد احل��ي��وان��ات وح��ف��رت بع�ض 
القبور لدفن املوتى رغم اين كنت اخ�سى ان 

ي�ساهدين حرا�ض ال�سجن ويتم اعتقايل"
واأ�ساف" كان املوتى يرتدون الزي الكردي 
جثثهم  على  نار  اطالقات  اآث��ار  اأ�ساهد  ومل 
الطعام  قلة  م��ن  م��ات��وا  اع��ت��ق��ادي  وح�سب 
كل  ان  احلرا�ض  من  ن�سمع  كنا  اذ  وال�راب 
وتعليمات  احلرا�ض  اوام��ر  يعار�ض  �سجني 

ال�سجن يقطع عنه الطعام وال�راب"
نا�سطة  وهي  حامت  ف��ريوز  الدكتورة  تقول 
اإعالمية فقدت �سقيقها فهد حامت يف عمليات 
ابو  �سجن  يف  ال�سجناء  احتجاز  "مت  النفال 
ال�سجن  م�سوؤولو  ج��اء  حيث  حتى  غريب 
ح�سب  املحتجزين  م��ن  جمموعة  واخ���ذوا 
قائمة ا�سماء بحجة انهم �سوف يهجرون اىل 
 )700-750( بني  هوؤلء  عدد  وكان  اإيران 
�سخ�سا من �سمنهم �سقيقي فهد، ال ان هوؤلء 
�سكل  على  املحتجزين  نقل  ومت  يهجروا  مل 

ثالث جمموعات اىل �سجن قلعة ال�سلمان".
 يتكون ال�سجن املذكور من )16( قاعة و�ستة 
مابني  قاعة  كل  يف  ي��ودع  وك��ان  ملحقات 
كل  يف  يودع  بينما  �سخ�سا   )100-120(

ملحق حوايل )30( �سخ�سا.
من  الوىل  املجموعات  خ��روج  ب��داأ  ان  منذ 
حكومة  م��ن  ب��اأم��ر  ال�سلمان  قلعة  �سجن 
 1986 عام  بداية  يف  اآن��ذاك  ح�سني  �سدام 
وحتى بداية عام 1989 اأطلق �راح حوايل 
)650( حمتجزا فقط ممن �سملهم قرار العفو 
قلعة  �سجن  يف  املحتجزين  بقية  نقل  بينما 
يعرف  ول  جمهولة  جهات  اىل  ال�سلمان 

م�سريهم حتى اليوم.
يعج  ان  له  املفرو�ض  كان من  املوت  مثلث 
احمد  الراحل  الرئي�ض  له  اأراد  كما  باحلياة 
قرى  ث��الث  ببناء  ���رع  ح��ني  البكر  ح�سن 
البدو  لإ�سكان  ال�سماوة  بادية  يف  �سغرية 
ان يرحل ويخلفه  �ساءت  القدار  لكن  الرحل 
�سدام ح�سني الذي خطط لتحويل هذه القرى 

اىل �سجون دون �سجان.
البكر �سعى لإ�سكان البدو يف ناحية "ب�سيه" 
وتبعد  ال�سلمان  ق�ساء  اىل  اإداريا  تتبع  التي 
التجربة مل تنجح  عنه قرابة )40 كلم( لكن 
يف  بال�سكن  الرحل  القبائل  مت�سك  ب�سبب 
اخليم امل�سنوعة من ال�سوف والتنقل بحرية 

يف جميع املناطق ال�سحراوية العراقية.
بنيت على  اجلد  وابو  وال�سيخات  ليه  �سجون 
بني  يف�سل  الأ�سالع  مت�ساوي  مثلث  �سكل 
اجتاحتها  كيلومرتات،  ثمانية  �سجن  كل 
لكن  جانب  كل  من  اليوم  املتحركة  الرمال 
اجلدران �سامدة امام كل التحديدات من اجل 
الطفال  ال�سجناء ولعب  الحتفاظ بذكريات 

املتناثرة يف زوايا املكان.
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يرعب ال�صمت الذي 
يالزم ق�صاء ال�صلمان 

يف و�صط بادية 
العراق اجلنوبية 

والتي يطلق عليها 
ال�صجون"  ”مدينة 

التي ُدفنت حتت 
اأدمي رمالها حقائق 
واأ�صرار من تاريخ 

مليء بالرعب �صاعت 
واىل الأبد


