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بـعد طامة كبرى استمرت لنصف قرن تقريبا من الوعود الكاذبة والشعارات
هيجة لـشعب لم يرى طريقا خلالصه من كـثرة األدعياء بأنهم هم اجلـوفاء ا
اخملـلصون وال غيرهم حتى فقدوا األمل بكل شيء بل تمنى الكثير منهم أن
توارث في السياقات يـحكم البالد أي مستعمر يخلصهم من حكم قرقوش ا
والـسلـوك والـنـتـائج حـتى أطلـت علـيـنـا امـريكـا وحـلـفـائـها ومـريـديـهـا الذين
انقـلبوا عـليهـا اليوم بفـعل إمامة ايـران للمـقاومة ضد الـشيطـان األكبر الذي

أجلسهم على كراسي احلكم!
ـشاهـد أكثـر ترابـطا تـعـالوا نـعود قـليال إلى ولـكي تكـون الصـورة أوضح وا
لمتها بدايات الفجيعة التي زرعت أفيون السياسة التسلطية في أد ارض 
لكة يحاول مليكها جمع شتاتها وشعوبها وقبائلها بريطانيا لتؤسس منها 
ـا أن يــفـلح لـســنـة واحــدة إال بـاحلـديــد والـنـار ورغم ذلـك قـاوم الـرجل دو
جـالـسا هـو وأبـنـائه وأقـربائه عـلى كـرسي احلـكم حـتى وقع انـقالب أو ثورة
14 تـموز 1958 كـما يـشـتـهي الـبعـض تسـمـيـتهـا لـتـبـدأ حقـبـة جـديدة من
تـاريخ هذه الـبالد التي تمـيزت بـخطـاب سيـاسي ناري كأنه يـتوقـد لهـيبا أو
خـارج للتـو من أفران صهـر احلديد مـبتدءاً بـحرف السـ العاري تـمامًا ال
من مـعطف وال سـاتر وال حـتى من ورقـة ت تـستـر عوراته الـتي ال تظـهر إال
بـعد ذهاب الـنشوة والـتحشـيشة بعـد سن حـيث تظـهر العـورات والعاهات
بـعد أشـهر قـلـيلـة  ال تتـجـاوز السـنة بـعـد كل انقالب جـمـهوري وتالوة بـيانه
األول الـذي يـحرق األخـضـر والـيـابس باحلـمـاسـة وأنـاشيـدهـا الالهـبـة التي
عتدي) الذي تـبدأ باسم الرب وخاصة الـنشيد النـاري (الله أكبر فوق كـيد ا
ّ إنـتـاجه وتداوله أيـام الـعـدوان الثالثي عـلى مـصر 1956م حـتى اهـتدت
تـحدة وأسقطت هـيكل نظام حـرف الس العاري إلـينا مشكـورة الواليات ا
لـكي تفتح اآلفاق أمـام عملـية تفـعيل لصدى ذلك احلـرف الذي خدر شـعوبنا
حلـقبة من اآلمال والتطلعات التي تآكلت وسط لهيب نيران احلروب الداخلية
انـية أسـاسها ـقراطـية بـر مـنها واخلـارجيـة حتى اطـليـنا عـلى جمـهورية د
صـناديق االقـتراع ومرتـكزاتـها شـيخ القـبيـلة ورجل الـدين وبقـال السـياسة
لـكـته وحتى في بـلد مـصـاب باألمـية األبـجـدية واحلـضـارية مـنـذ تأسـست 
تدينة تـنخر فيه فساداً وتشرذماً حتى غدى بـدأت دودة األرضة السياسية ا
ـيـليـشيـات ومافـيات الـسلب والـنهب كـالدويالت األنـدلسـية مـعاد تـدويرهـا با

باسم الدين تارةً وباسم الرب تارةً أخرى!
ولـكي ال ننسـى البدايـات في هذا احلـرف اخلارج من نشـوة السـكر متـرّنحاً
بـ أروقة قصور احلـكام دعونا نـتذكر جمـيعاً خطـابات الزعيم عـبد الكر
الـنّاريـة الـتي كـانت تـوقد فـيـنا نـيـران الـثورة وحتـلـقـنا  فـي فضـاءات خـيال
جـمـهوريـة أفالطـون اخلـالـدة وإذ بـنا نـتـهـاوى بـعـد سنـ قـصـار لـندرك أن
الـلعبـة بأكـملـها لم تـتجـاوز صراعـات السلـطة فـيمـا حول الـزعيم وقـد يكون
قـرب في وصفه إنصـافاً بعد ـناوئ له وا الـرجل منها بـرّاء كما قِيل من ا
ـهـنـية وقـبل أن ـا عـقـلـيـته الـعـسـكـريـة ا حـ لـصـفاء سـريـرته وبـراءته ور
يـصـحـو حــرف الـسـ من ســكـرته جـاؤوه زوّار الــفـجـر من رفـاق الــعـقـيـدة
والـسالح أتـبـاع ميـشـيل عـفـلق لـكي يـنـهـوا الزعـيم وسـيـنه ويـعـتـلـوا عرش
ـطـعم بــالـشـعـارات ـزيــنـة بـأفــواج من حـرف الـســ ا اجلـمـاجم واحلــبـال ا
ـتد عـلى األفق جـناحـاً حـتى تمـادى فـرسانه شـماالً اخلالبـة وأحالم وطن 
قابرهم اجلماعـية لتستمـر أسراب السـ وسوف تخدر بـأنفالهم وجنوبـاً 
تد مـن ضفاف اخلـليج اليـ بوطن الـوحدة واحلـرية واالشـتراكـية الـذي  ا
وحـتى سـواحل احملـيط بـشعـارات خالبـة فـعـلت فـعـلهـا في تـخـديـر الـشعب
وإحـباطه حـتى فاق بـصعـقـة االحتالل الـذي أستـورد إلسقـاط نظـام اخلطب
الـنارية وأسـراب الســـ اخملـدرة واســـــــــتبـدالها بـأجيال مـعدلة ومـحدثة
ذهـــــــــب اللذان سيحققان اجلنة رة باستخدام الدين وا منها ولكن هذه ا
الي تهرول يومـياً وراء قائد للضـرورة أو شيخ للعشيرة أو رجل ـوعودة  ا

دين يتاجر به.
لـقد انتـظر هـذا الشعب كـثيرا حـتى مل منه االنـتظار
والـصبر فـانفجـر في أول أكتوبر 2019 لـيعبر عن
ن يــحـكــمــون بــاسم الـرب ذاته وإحــبــاطه ويـأسـه 
ذهب فهل يا ترى سيـصمد أمام كورونا والـدين وا

السياسة وال فايروس!?

Issue 6608 Thursday 12/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6608  اخلميس 17 من رجب 1441 هـ 12 من آذار (مارس) 2020م

ـكـتـبـة مـكـتـبـتــهـا.وقـالت سـارة في ا
الـــتي تـــعــرض فــيـــهــا إصـــداراتــهــا
وأعـمـاال مـتــرجـمـة إن األمـور تـسـيـر

بشكل مقبول.
وتـوضـح سـارة أن دار الــنـشــر الـتي
تملكهـا حتقق حلمـها ألن أُسرتها لم

تسـمح لهـا بأن تـدرس الصـحافة في
اجلامعة معـتبرة أنها مهـنة محفوفة
ضطرب.ورغم باخملاطر في العراق ا
أنها حـصلت عـلى درجة جامـعية في
الـهـنـدسـة فـإن سـارة قـررت تـأسـيس
دار نــشـر مــوضـحــة أنـهــا بـبــسـاطـة

حتب الـكـتب.وقـالت (كل يـوم جـمـعـة
كنت آتي إلى هـنا لـعرض الـكتب في
كشك صـغير. بـعد ذلك أصـبح حلمي
أكـبـر لذلـك قررت أن أكـون مـسـتـقـلة
في عمـلي وأصبـحت أول مالـكة لدار

نشر في العراق تديرها امرأة).
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 بــعـد اكـتــسـابـهـم خـبـرة كــبـيـرة في
أعــمــالــهم كــانـت وراء اســتــمــرارهـا
حتت أعـ الـرقــابـة الـصـارمـة خالل
عـــهــد صــدام حــســـ وفي ســنــوات
الـــعــنـف الــتي تـــلت اإلطـــاحــة به ال
يشـعر الـناشـرون وبائـعو الـكتب في
العاصمة بقـلق شديد من احتمال أن
ستجد في يتسبب فيروس كورونا ا

وقف نشاطهم.
ـواطـنـ فـقــد نـصـحت الـسـلــطـات ا
بـتـفـادي التـجـمـعـات الـعـامـة وأمرت
ـــقـــاهي مع ارتـــفـــاع عــدد بـــإغالق ا
حـاالت اإلصــابـة بـفــايـروس كـورونـا
إلى 67 حــالــة يـتــحــمل مــســافـرون
ـــســؤولـــيــة عن قـــدمــوا مـن إيــران ا

معظمها.
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ومع ذلك ال يــزال بــائـعــو الــكـتب في
تنبي على ضفاف نهر دجلة شارع ا
يسـتقبـلون زبـائنهم الـقادمـ لشراء
كـتـب ومـنـاقــشـة الـوضع الــسـيـاسي

كما هو معتاد.
وأُلـــغــيت بـــالــفــعـل بــعض األحــداث
ـوسيـقـي الـثقـافـية لـكن الـكُتـاب وا
والـرسامـ مـا زالـوا يتـدفـقـون على
نـطقـة يـوم اجلمـعة من كل أسـبوع ا

ويــجـتــمـعــون قُـرب تــمـثــال الـشــاعـر
تنبي الذي يحـمل الشارع الثقافي ا
ترددين على اسمه.وقد خفت أعداد ا
تنبي بسبب فيروس كورونا شارع ا
ستمرة منذ واالحتجاجات العنيفة ا
شهور ضـد احلكـومة لكن الـبقاء في
الـبــيت لـيس خــيـارا لـعُـشــاق الـكُـتب
حتى لو تطلب األمر استخدام كمامة

طبية.
وقال جـواد الـبيـضـاني وهو أسـتاذ
جــــامــــعي اشـــــتــــرى أربــــعــــة كــــتب
ـيــة (أجيء إلى هــنــا كل يـوم أكــاد
جــــمــــعــــة مـــنــــذ كــــنـت طـــالــــبــــا في
ـرض الـثـمـانــيـنـيـات). أضـاف (هـو ا
خطـيـر وفـتاك. ولـكن ال يـغني ذلك أو
ــنــعــنــا من اجلــلـوس فـي شـارع ال 
ـــتـــنــبي ألن هـي هــاي الـــفــســـحــة ا
الزمـنيـة الـساعـة أو السـاعتـ اللي
جنــلس بـهــا هــنـا نــشـوف أصــدقـاء

نقدر نتحاور وياهم بلغة الثقافة). 
ويـــعــتــبـــر ســوق الــكُـــتب في شــارع
تـنبي مـقياسـا للـحيـاة الفـكرية في ا
الــعـــراق وتُــجــلب خاللـه الــكُــتب في
عـربـات تـدفع بـالـيـد من مـكـتبـات في
باني القريبة لتُعرض على طاوالت ا
بالـشارع.ويـتـلخص وضع بـغداد في
الـسـاحة األدبـيـة الـعربـيـة في مـقـولة

(الــقــاهــرة تـكــتب وبــيــروت تــطـبع
وبـــغــداد تـــقـــرأ).  وكــانت خـــيــارات
ـتــاحــة مـحــدودة في عــهـد الــكُــتب ا
صــدام الـــذي كــان يـــحــظــر أي شيء
حـسـاسـا. وعـقـب سـقـوطه انـتـعـشت
األدبـيـات الـســيـاسـيـة والـديـنـيـة في
البالد لكن األذواق تتغـير حيث يفقد
الـعراقـيـون الثـقـة في نظـام سـياسي

يراه كثيرون فاسدا.
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ويقـول بائع الـكتب حـمزة أبـو سارة
(الــكــتب الـســيــاسـيــة اإلقـبــال قــلـيل
علـيـها. سـؤال: مـا السـبب?. مـو مثل
قبل قبل كـان مثال مـاكو هذا اإلعالم
القوي مثال إنترنت وأقمار صناعية
فـــيـــاخــــد مـــعـــلـــومــــة من الـــكـــتـــاب
الـسـيـاسي هـسـا األخـبـار مـنـتـشـرة
بــســهـــولــة فــتـــحــصل مـــعــلــومــات

سياسية فما ياخدها من الكتاب).
ويــــوضح أبـــــو ســــارة أن الـــــنــــاس
يشـترون اآلن مـزيـدا من الكـتب التي
يـــرون أنــهــا تــســاعـــدهم لــيــكــونــوا
إيجـابـيـ أو الروايـات.وعـلى الرغم
ـبــيـعـات من الــضـعف الـشــديـد في ا
بسـبب األزمة االقتـصاديـة فإن سارة
البياتي الناشرة الوحيدة في سوق
الــكـتب بــبـغــداد ال تـفــكـر في إغالق

واطن تنبي يشهد اقباالً من ا »*w³M²∫ برغم انتشار مرض الكورونا اليزال شارع ا
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تـعـلن الـشـركــة الـعـامـة لـتـسـويق االدويـة
ستلزمات الطبية عن اعالن ملحق (1) وا

للمناقصة
 (MED-16-2019) عــــلـى مـــــوقــــعـــــنــــا
 www.Kimadia.iqيتـضمن حذف مادة

(MED-16-2019) ناقصة من مواد ا
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 A2020/17 نشر باعالننا مناقصة عامة رقم
ـنشـور في جريدة الـزمان بـالعدد 66607 في 2020/3/11 وا
سـهـوا من قـبـل اجلـريـدة حـيث ذكــر في مـضـمـون االعالن (في
مـاحـيـة بـعشـيـقـة خـطـأ والـصـحـيح هـو ناحـيـة بـعـشـيـقـة) لذا

اقتضى التنويه.
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ـعــدات االتــصـاالت والــقـدرة عن تــعـلن الــشــركـة الــعـامــة 
زايدة الـعلـنية لـبيع قطع تصويب لالعـالن السابق عـلى ا
ـزايــدة في مـديــنـة االراضي الــسـكــنـيــة حـيث ســتـجــري ا
ادة تـكـريت بـدال من مـصـنع صالح الـدين انـسـجـاما مـع ا
12/ سـادسا من قـانون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم 21
لـسـنـة 2013 وتــعـديالته وحـسب كــتـاب وزارة الـصـنـاعـة
ـــعــادن/ الــدائــرة الــقــانــونــيــة بــالــعــدد (12615)  في وا

2020/3/4 لذا اقتضى التنويه..

` U  bL×  ÍË«eŽ rýU¼                                                
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Ê«bI
فقـدت مني الـهويـة الصـادر من كليـة الطب/ جـامعـة بغداد
ن يـعـثـر بـأسم الـطـالـب (مـصـطـفى ازاد حـيــدر) الـرجـاء 

صدرها. عليها تسليمها 


