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خمسة عشر عاما مضى على احتالل العراق او فتحه
على غرار مـقولـة اإلنكـليز الـشهـيرة حـينمـا استـعمروا

نصرم. العراق في بداية القرن ا
ـلـة بل خالل هـذه الـسُـنّـيـات لم يـتـطـور الـعـراق قيـد أ
ـكن الــقــول (ان االحـتالل ان لم يــأخــر الـعــراق فـإنه
شل تـــقـــدمه واعـــاقـه) فـــعـــلى كل األصـــعـــدة وكـــافـــة
ـسـتـويــات يُـلـحظ تــأخـر الـعــراق عن بـاقي الـدول في ا
يـدان اال في قـضيـة واحـدة فإن الـعـراق متـقدم كافـة ا
على غيره أنها قـضية االنحطاط اخلـلقي لدى كثير من

أبناءه.
العراق مـتأخـر في جانب الـبنـاء واألعمـار وذلك يشمل
الـبـنى الـفـوقـيـة والـتـحـتيـة ومـتـأخـر في مـجـال اجلـانب
التـعـليـمي فـبـعد أن كـان يـصـنف العـراق ضـمن الدول
تقـدمة في التـعليم حـسب تصنـيف منظـمة اليـونسكو ا
ـتحدة وبعد أن كان الـعراق يُطلب منه ٩التابعة لأل ا
ان يــدرِس في دول الـــعـــالم وتــطـــلب بـــعض الــدول ان
يدرس طلـبتـها في الـعراق وكـذلك الزمـاالت التي كانت
بــ الـــعــراق ودول أخــرى (تـــخــطـــر في بــالـي زمــالــة
ـستنـصريـة لطالـبة يوغـسالفية دراسية إلى اجلـامعة ا
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وهـذا عـلى الــعـكس تـمـامــا من الـوضع الـتــعـلـيـمي في
ـية العـراق الذي يـصنـف بأنه خـارج التـصنـيـفات الـعا
وهـذا الــتـصـنــيف يـشــمل مـؤســسـاته الــتـعــلـيــمـيـة من
مدارس ومعاهد وجـامعات ويرجع ذلك إلى عدم وضع
خطط نـاجحة ونـاجعـة التـعلـيم والتـربية_والتي بدورها
دارس األهـلية حتتـاج إلى تربـية _أيضـا وكذلك فـتح ا
ومــعــاهــد الــتـــقــويــة والــتــدريـس اخلــصــوصي وبــذلك
اُسـتـهـدف الـتـعـلـيم األولي والـثـانـوي وفـتح اجلـامـعـات
ـال كغـايـة وبذلك فـإنـها تـبرر األهلـية الـتي تـنظـر إلى ا
وسائل وآلـيـات جنـاح الطـلـبة عـلى حـسـاب التـحـصيل

العلمي ومستوى الفهم واإلدراك.
اما اجلانب الزراعي فهو مستهدف بشكل مباشر فقد
مـورست طـرق شـتى ومـتـعـددة من أجل كـسـر سـواعد
الزراعـة وارداتهـا إلى الـوراء وجعل الـعـراق ذلك البـلد
ــنــتــوجــات الــزراعي الــقـــوي إلى مــســتــورد ألبـــسط ا

الزراعية واحليوانية.
والصـنـاعة ذبـحت من الـوريد إلى الـوريـد فمـنـذ دخول
احملتلِ إلى العراق فإنه قد عمـد هو وعمائله على إنهاء
ـــعــامل ــا عـــرض ا الــصـــنـــاعــة بـــعـــد حل اجلــيـش 
ــصــانع إلى الــســلـب والــنــهب والــبــعض تُــرك رهن وا
االهـمــال واالنـدثــار والــبـعض اآلخــر ظل حتت ســطـوة
لـك الـيد ـمـنـهـجـة فـأصـبح الـعراق _الـذي  الـسرقـة ا
ادة األولـية لـكثيـر من الصـناعات احلـيوية_ العامـلة وا

بلداً مستهلكاً ال يقدر على صنع شيء إال ما ندر.
حتى الناس 

نعم حتى فقد تغيروا 
تغيـرت أخالقهم وسـجايـاهم وتغـيرت طـبائـعهم الـغيرة
تالشت والنخوة تهاوت واألُلـفة ترادت والعداوة تنامت

والفرقة تعالت.
لالسف اليوم شعبي يـلبس ما ال ينسـجه ويستعمل ما

ال يصنعه ويأكل ما ال يزرعه. 

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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االســتـقـصــائـيـة
عــــــــــلـى عــــــــــمل
احلــكــومــة فــقط
ـــــا تــــشــــمل وإ
عــمــوم اجملــتــمع
ونـشـاطاته..(ص
حـــافـــة الــــنـــفس
الــــــــــــــطــــــــــــــويـل
والـــتــغـــيــيــر)ص
 ×على109

االعـــــالمـــــي أن ال
يـتـصـور أنه فـوق
السـلطات في هذه
احلـالــة قـد صـادر
ــعـنى حــقـهـا أو 
قـــزمــهــا فـي نــظــر
ـواطـنـ وسـاهم ا
في إضـــــعــــافـــــهــــا
وفــقـدان هــيــبـتــهـا
والــــــــــتـــــــــجـــــــــاوز
عــــلـــيـــهـــا..(االعالم
ســـــــــــــلــــــــــــــطـــــــــــــة
معنوية…)ص132.
بــذلك أطـلـعــنـا عـلى
بــــعض الـــعـــبـــارات
التي حيـكت بنسيج
نــــاعم ودقــــيق ألجل

أن يــنــســجم مـع احلــرف الــهـاد
الــهـادف  لم يـقــتـصــر عـلى طـرح
ـهـنـة بـقـدر مـا أراد مـوضـوعــيـة ا
ـــيـــز بـــ اجلـــيـــد الـــكـــاتب أن 
والـرديء وبــ األسـود واألبـيض
لــيـــتـــعـــلــمـه اجلــيـل اجلــديـــد من
الــصـــحــفـــيــ واإلعالمـــيــ . ال
مــجـال لإلطــالـة فــأعـتــذر جـداً من
القار العـزيز ولصديقي االستاذ
طـالب سـعدون الخـتـصـار الـقراءة
لـظروف الـنـشر واالطالع  أعـتـقد
أن ما ورد تناول جزءاً بسيطاً من
مفـاهيـم الكـتاب ( عـنوان صـحفي
يـكــفي ) فـالـعــنـوان أخـتــصـر لـنـا
الـكـثـيــر من الـعـبـارات في الـثـنـاء
ـدح لبراعـة الكاتب في أخـتيار وا
ــا يــجــعل نــشــرهــا ـــواضــيع  ا
كعـمـود صحـفي في الـصحـافة أو
في كـتـاب ثمـ حتـتـاجه األجـيال
القادمة.. في اخلاتمة أجد نفسي

مـــــا هــــو مــــطــــلــــوب مـن طــــالب
ـــان .لـــلــــصـــحـــفي عـــقـــيـــدة وإ
ة ومـباد وثـقافة دائـمة مسـتد
من واقــــــعـه الـــــذي يــــــعــــــيــــــشه
واجلغـرافيـة احمليـطة به تـستـمر
مـعـه إلى مـدى بــعـيـد مـن حـيـاته
فهي ال تنتهي بأنهاء خدماته من
صـحـيـفة مـعـينـة أو إحـالـته على
الـتـقـاعـد بل سـيـجـد قـلـمه مـجاالً
ـا آخـر في الـتـألـيف والـنـشـر طـا
عـرفة واحلريـة موجودة فـضاء ا
بـــتــعــدديـــة الــوســائـل الــنــشــر .
ـصـادر مــقـاالت كـبــيـرة بـحــجم ا
ـــراجع فـي كـــتـــاب صــــديـــقي وا
ـكن اخـتصـارها في (طـالب ) ال 
هـذه الــقـراءة ذاكـراً فــيـهـا أنـواع
ـسـمـوع  ـرئي وا الـصـحـافـة  ا
ـــقــروء  واإللـــكـــتـــروني ومن وا
أنواع الـصحافة أيضـاً الصحافة
الـــرســـمـــيــة الـــتـي تــنـــحـــاز إلى
احلكومة واحلزبـية تعود للحزب
ـلـوكة ـسـتـقـلة تـكـون  ومـنـها ا
لـصاحـبـهـا وهنـاك صـحف نادرة
لوكـة للشعب ويـديرها الشعب
- هــكــذا جتــد مــضــامــ بــعض
ـقاالت - وقـد تتكـيف الصـحافة ا
ـرحـلـة الــتـأريـخــيـة ونـظـام مـع ا
احلـكم واألعـراف الـتـي يـعـيـشـها
اجملـتمع إضـافة إلى الـتالقح ب
ـكـتـوب وب ـطلـوب وا مـا هـو ا
الــــصــــراع عـــــلى الـــــتــــقــــــــــــدم

والتطور .
ـــواضـــيع عـــلى تـــؤكـــد بـــعض ا
ــهــنـة الــعــامـة االلــتـزام بــآداب ا
والـــتــــحـــري عـن كل مـــا يــــخـــدم
ــصـلــحـة الــعـامـة وأن يــجـد لك ا
الــصـحــفي أسـلــوبـاً يــأخـذك إلى
أعمـاق الـقضـيـة  ألجل كسب ود
الــقــار يــأخــذه كــالـغــواص إلى
األعـمــاق لـلـحـصــول عـلى لـؤلـؤة
وطـول مـسـافة الـغـوص يـكـتشف
الــقـار مـا هــو مـخـفي ويــتـمـتع
ـــــشـــــاهـــــدات ـــــنــــــاظـــــر وا بـــــا
واالســـتـــقــراءات عـــبـــر مــرافـــقــة
ــلك ـــاهــر الـــذي  الــصـــحــفي ا
وســائل الــنــجــاح مــنــهـا سـالمـة
قــواعـد الـلـغـة الــعـربـيـة وسالمـة

الـهدف والغـاية .من خالل الـكتاب
تـعــرفـنــا عــلى مـهــنـة الــصـحــافـة
ــغــامــرة والــتــعب حتــمل طــابع ا
واجملــازفـــة من جــهـــة ومن جــهــة
أخــرى حتــقـيق الــهــدف والـغــايـة
وإرضــاء الـضــمـيــر احلي عـنــدمـا
تــكـون في ذاتـهــا مـصـلــحـة عـامـة
وكـشف احلـقـائق عـلى حـقـيـقـتـها
بـــدون تــزيــيف أو أفـــتــراء.هــكــذا
كانت بـراعة االسـتاذ طـالب فكـلما
تـصفـحت عـنـاوين الكـتـاب تتـعدد
ضمـون ما يريده كاتبنا عرفة  ا
فتـجـد لبـنـة صحـيـحة ومـهـمة في
ن أن تــكــون مــصــدراً ومــرجــعــاً 
يـــريــــد أن يـــكـــون صـــحـــفـــيـــاً أو
ـارسة مـهنة الـصحـافة أو حتى
أن يـــكـــون ذلك درســـاً أســـاســـيـــاً
ومهماً في الـتدريس لالختصاص

العلمي بهذا اجملال. 
WG UÐ WLJŠ

لكي ال نـبخس حق الـكتـاب علـينا
أن نــــذكــــر بــــعض الــــتـــعــــابــــيـــر
ـقـاالت وأشـعـر بـهـا تـضـمـنـتـهـا ا
كــأنـــهــا حــكــمــة بــالــغــة في عــالم

الصحافة واالعالم ومنها..
×هـــنــــاك مـن يـــشــــبه الــــعــــنـــوان
ـصيـدة الـتي تـوقع الـقار في بـا
شــبـاك اخلـبـر.. ( الـعـنـوان .. أول

اتصال بالقار ) ص 17.
×أن سـلـطـة الـكـلـمـة احلـرة دائـمة
بـــــيــــنـــــمــــا ســـــلـــــطــــة احلـــــكــــام
زائـلـة..(سـلـطـة الـكـلـمـة الـدائـمة )

ص29.
×ال قـيمة لـلكتـابة الصـحفية إن لم
يــقــتــرب بــهــا الــكـاتـب من هــمـوم
الــنـــاس..( الــكـــاتب ومــرحـــلــته )

ص48.
×الـــصـــحـــفي مـن يـــســتـــطـــيع أن
ــارس مــهــنــة الـــكــتــابــة في كل
ــسـتـوى حتت األوقــات وبـنـفس ا
مـخــتـلف الـظــروف ألن الـصـحـفي
دائــمـاً في حــالـة تــرقب وانــتـظـار

..(الصحفي احملترف ) ص58.
×غياب احلـيادية يـفقـد الصحـيفة
مـهـمـتـهـا الــرقـابـيـة ..( احلـيـاديـة

صداقية)ص91. وا
×ال تــقـتــصـر تــغـطـيــة الـصــحـافـة

قبل اخلـوض في غـمار الـصحـافة
والــعـــنــاوين وأحـــداث الــصــحف
واجملالت البـــد من ذكــر صـــديــقي
طـالب سعـدون الـذي ألـتقـيـته قبل
أيـــام بــعـــد غـــيـــاب دام أكــثـــر من
أربــعـ عـامـاً ولـم يـكن في ذهـني
أن ( طـالب ) كــمـا كـان يـكـون  بل
وجـدت تــعــابـيــر الــتـعب وفــقـدان
ولـده أثر عـلى طبيـعة حيـاته لكنه
مــــكــــابـــر لن يــــتـــخــــلى عـن حـــبه
لـلـصـحــافـة وجـديـته في مـهـنـته 
ومالمــحه تــعـددت فــيـهــا الـصـور
وعـلــيــهـا تــغــلب وسـامــته في كلّ
شـيء . بـــــعـــــد تــــخـــــرجـــــنـــــا في
اجلــــامــعـة 1974 وأداء اخلــدمـة
اإللـزامــيـة كــان مـجــداً وحـريــصـا
جـداً في مـواصـلــة عـمـله في أحـد
الصـحف الرسـميـة كنا نـسكن في
غــرفــة واحــدة في أحــدى مـنــاطق
بغـداد احلبيـبة يـعود مـتأخرا في
الـلـيل ليـبـكـر مـرة أخـرى لـلـذهاب
ـعسـكر ثم إلى جـريدته على الى ا
الـنـقـيض مــني فـقـد تـركت الـعـمل
الـــصـــحـــفي ولم أقـــاوم ألســـبــوع
واحد بـينما صالبـة الصبر وروح
ـطاولة الـذي يتحلـى بها وجدته ا
فـي األخـــــيـــــر مـن الـــــكــــــبـــــار في
الـصحـافة واألعالم يتـمتع بـخبرة
عريـقة ومـتينـة وقد يـكون مـرجعاً
فـي االعالم ويــســتــحق فــيــهــا كل

التقدير واالحترام .
¡«b¼ô«  ULK

احلقيقة أحترت كيف أبدأ القراءة
عــنــدمــا فـتــحـت الــكــتــاب وجـدت
األهـــداء مـن أصـــعب الـــعـــبـــارات
وهزت قلمي جداً وهي كما ذكرها
صديقي طـالب ( الى ولدي فقيدي
نبض قـلـبي -عـلي- أهـديك نبض
قـلــمي ) أمـا عـنـوان الــكـتـاب هـو
ــعـرفــة خـبــرته وجتــربـته يـكــفي 
احلـــيـــة في عـــالم الـــصـــحـــافـــة 
ـواضــيع ويــغــطي الــكــثــيـر مـن ا
واحلـوادث في الــصـحـافـة٠ كـذلك
غالف الـــكـــتـــاب أنـــيق جـــداً قـــام
بــإخــراجه الـفــني االســتـاذ كــمـال
ـا إن الـكـتاب مـصـطـفى صـالـح .

  تمتع بتقد

أ. د . أحــمــد عــبـداجملــيــد حــتــمـاً
ـــهـــمـــة ســـيـــكـــون مـن الـــكـــتـب ا
والنـادرة التي تـناولت الـصحـافة
ــــــا فـــــيـه مـن قـــــواعـــــد واالعالم 
ومـباد احـتـرافيـة لـيكـون أفضل
ــكن أن يـقــدم الى دارسي درس 
االعالم والـــصـــحـــافـــة عـــلى حـــد
سـواء .( ان مـا يــسـعــدني اكـثـر 
بــوصـفـي صـحــفــيــاً  ان الــزمـيل
طالب سعدون قـدم في كتابهالذي
ســيــكــون بــ يــدي الـقــراء خالل
وقت قريب جتربة صحفية خالقة
اذج واخـتار من بـ محـطاتـها 
مفـيـدة أو درساً تـفـاعلـيا …)[ أ.د.
احـمــد عـبـد اجملـيـد ص8]٠يـبـادر
قـــلــمي الــســؤال الــذي يــجــبــرني
ـــوضـــوع يــــســـبق أطـــرحه هـل ا
الـــعـــنــوان أم الـــعــنـــوان يـــســبق
ـوضــوع  هــنــا في الـصــحــافـة ا
تتـبـدل األحوال واإلجـابـة  حتـما
للحدث يجبر الصحفي على ذكره
ثم يــذكــر الـعــنــوان  لـكن كــفــايـة
الـعــنـوان تــسـبب الــقـلق لــلـقـار
أحــيــانــاً أو ســيــغــطي عــلـى مـ
ولــلــقـلم دور احلـدث والــقــضــيـة 
طلوب  ال كبير وفعال في خلق ا
يــتم إال بــفــعـل فــاعل من الــطــراز
ــتـــ أمــا إذا كــانت الــرصــ وا
هـــنــاك مـــظـــلـــومــيـــة ســـيــنـــدمج
وضوع بالـعنوان بقدرة الكاتب ا
أو الــصــحـــفي ويــخـــتــصـــر لــنــا
الكـتاب اإلجابـة الصـحيـحة حول
ــعـادلـة الــطـرديـة بــ الـعـنـوان ا
ـــوضــوع .(عـــنـــوان صـــحـــفي وا
يكـفي ) مـثابـة مـقاالت ومـواضيع
منشورة في جريدة الزمان أو في
الــــصــــحـف احملــــلـــــيــــة األخــــرى
ـطالـعة واخلـبرة مصـادرها هي ا
ــمــارســة ـــكــتــســبــة من خالل ا ا
ـعرفـة في هذا الـعمل واكتـساب ا
ـصـاعب  مـعززة تـاعب وا رغم ا
ــقــدمــة الــتي حتــدثت عن ذلك بــا
الـصـدق واألمـانـة الـصـحـفـيـة في
الكتـاب وقد تغني عن االطالع في
اخلــلــفـيــة الـتــأريـخــيـة لــصـاحب
ــقــال  كــذلك يـــخــتــصــر لك مــا ا
يريـده الكـاتب بحـد ذاته لتـتعرف

وانتِ تمتلك جسدا من قش .
رغم ذلك اركض نحو النار كثيرا 
احـيـانـا اشـعــر اني امـلك اجـنـحـة
مـلـونـة تـشـبه اجـنـحـة الـفـراشـات
لذلك تـغريـني اضـواء اللـهب  هو
ال يـتــسـهـويـه الـتـقــرب من الـنـار 
يـشـعر بـاحلـر بسـرعـة ويـهرب من
بـ ذراعـي دون ان اعـرف شــعـور
ان تــطـبق عــلى جــسـدي ذراعـان 
راة الـتي في داخلي تُفـسر االمر ا
ان ذراعاه قصيرتان ال يستطيعان
مــنــحـي الــدفء  وهي تـــنــفــر من
خـشــونـة قـلـبه . احـاول ان اجـمع
رأة وهذا الرجل على طاولة تلك ا
واحـدة لـكـنـهـما ال يـجـتـمـعان  ان
اقـرب بـيـنهـمـا عـلى سريـر الـرغـبة
ان لكـنهما يأبيان في اضعف اال
 اجتاهـلـهمـا احـيانـا ح اود ان
اتــقن احلب لـلــحــظـات بــ اهـات
هـــذا الــرجل لــكــنـــهــا تــصــرخ بي
اخــرجـيــني من هــذه الـتــمـثــيـلــيـة
السـخيفـة انا اختـنق وهو يصرخ
بـي ابــعــدي هـذه اجملــنــونــة عــني
اريـد ان نــبـقى مــعـا  انـتِ دونـهـا

الطف . 
اعــرف اني لــست لــطــيـفــة دونــهـا
لـكــنـهــا اشـجع مــني  هي ال تـرى
احلـياة بـعيـون االخرين كـما افعل
ـــاء انـــا  ال تـــطــــلي احلـــقــــائق 
االكـاذيب اجلــمـيـلـة  ال تـعـشق اال

ذاك الذي جسده من قش . 
لم تـكــتــمل الـلــيــلـة كــمـا الــلــيـالي
الـــســابــقــة  لـم اســتــطع ان اوفق
بـينـهـمـا  ولم اجنح في تـهريـبـها
لـلحـظـات من خـارج نافـذة خـيالي
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النجف

راهـنات مـرهقـة  حتى ـر االنسـان  بعض األحـيان 
يتـخذ افـضل القـرارات وأصحـهـا ليـجعل مـنهـا طريـقا
لـلـنـجـاة رغم الـطــرق الـوعـرة الـتي صـادفـهـا او سـوف
ــتـجـه نـحـو يـصــادفـهــا لـنــجـاح مــشـروعه احملــتـدم  ا
ــهـالك. الـهــدف احملــكم الـذي يــنــوي اخلالص بهِ من ا
سنـوات وهـو مـنـدثـر حتت وطـأة الـسـكـوت  والـصمت
العارم حتت مخـالب أظافرهِ  يقـطر دماً  واآلالم التي
بـروحهِ تـصــرخ وجـعـاً  وهــو يـسـعـى جـاهـدا الرضـاء
ـتـسـخـة  بـعــطـورهـا الـنـتـنـة  ذواتـهم  نـعم ذواتـهـم ا
تراكم عليها روث احلياة  يسعى وأجسادهم العفنة ا
جاهدا  ليسمـع صوت جسده ولكن من دون جدوى 
حاذاتهُ  الى فيلتفت الى سبل الضوء لعله ان يسير 
عتم الذي انطفئ  فيراه قد طريق الصواب الى ذلك ا
هــاجــر الى االنـــطــواء ألجل إســعــادهـم  فــيــغــدو الى
ـطالـبـة ارجـوك كُن عـلى قـيد األصوات الـتي تـعـالت بـا
احلياة فجسـدي يسألني عنك  ولـكن حثيث أصواتهم
اعلى تدُق طـبولـها  فـيصمـت ويعود لـتنـظيف أنـفسهم

من اجلحود  الركود  واألنانية النكرة .
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  مرة اخرى ولـكن بسـياق مـختـلف جاعالً نـفسه  آلة
مـيـكـانـيـكـيـة حـمـقـاء  وجـودهـا إلعـداد الـطـبق الـفـاخم
ألوالئك الذين انـدسوا   وتـخـلخـلوا بـسـياطـهم العـذبة
ـواقف من امـام أعـيـنه واخلـيـبات وسط حـياته  تـمـر ا
الـسـعـيـدة واألفــراح احملـزنـة   لـسـنــوات وهـو يـتـطـور
باإلنـتاج والـترويج لـتـلك اآللة  فـما كـان يحـصد شيء
اال يـجب ان يـكـون والى األبـد مـاكـنـة من طـراز خـاص
وذا عمال مـحـسن  تنـطـفى الدنـيـا مرة ثـالـثة فـيـغوص
في بحر الظلمات مرتديا لباس العزلة وسط ضجيجهم
 احب جـدران الـعـزلــة واالسـتـمـاع الى مــوسـيـقـاهـا 
ســـافـــر بـــعــيـــدا بـــ اشـــد األمـــراض  الـــنـــفـــســـيــة 
واالجتـمـاعـية  الى ان الـتـقى بـنـفسه بـعـد سـنوات من
الضياع واخلراب والهجـران بذلك الغير شرعي  ذلك
الذي امـسك بـيـده حـتى يـغرز بـصـدره ابـشع اسـاليب
ُـمل والالمـبـاالة  جرده القـوة الـروحـيـة  والـتـجـاهل ا
من الالشـيء الى الـــشـيء  جتـــانس مــــعه في اركـــان
الغرفة واضعـا غطاء االنانيـة للتفكيـر بالنفس  ساروا
معا وسهـروا معاً تناولـوا قدح الويسـكي الروسي معاً
ـزمـنة بـالـقيح  لـيعـرف له مـعنى  لتـتخـدر جـراحاته ا
ر بكى زجان احللـو با االنسانيـة  وبينمـا يتكلـمان و
فـتـنـهــد  فـعـانق الـوســادة لـيـخـلع غــشـاء الـتـامـور من
اعـمــاق روحه الــتي تـكــلــلت بـ أصـعـب سـيــنـاريــوهـات
الـســرطـان اجملــتـمـعـي  لـيـســتـيــقظ من جــديـد بـحــلـته
تجرد من تـمردة  ذات االنطـباع القـاسي ا اجلديدة ا
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لم يــتــنـبه هــذا الــرجل الــقـادم من
عــــالـم اخــــر انـي اخــــتـــــلف عـــــنه
كن ان فيسولـوجيا وان جسدي 
يـــتــكـــســر لـــو رُمي من اعـــلى الى
االرض  لم يـــفــــهم ان قـــلــــبي من
الــسـهل جـدا ان يــتـهـشم لـو رأيت
طـيــرا بـجــنـاح مـكــسـور  وان في
داخـلـي انـســانــة تـغــادرني كــلــمـا
سـنـحت لـهـا الـفـرصـة لـتـشرب من

نـــبع هـــذه احلــــيـــاة وتـــعـــود اليّ
مرغمة .. 

حاولت ان اشـرح له االمر بصورة
سك ذراعه ثم مـبسـطة  جـعلـته 
ـسك ذراعي  خاطـبته بـاالشارة
هـل رايت انت تـــمـــلك جـــســـدا من
حـــديــــد وانـــا من حلـم ودم  تـــلك
الـتي في داخــلي تــصـرخ كــاذبـة 
ــتـــلك جـــســدا من حلم ودم هـــو 

مــحــرجـاً جــداً كـأنـي في مـغــامـرة
ــثـل هـذه صــعــبــة في اخلــوض 
تخصصة باإلعالم الذي القراءة ا
أصــــبح مـن أخــــطــــر األســــلــــحـــة
ــتــداولـة بــ الــشـبــاب الـذين ال ا
يـرون إال مصاحلـهم الضـيقة دون
النظر إلى مصـلحة البلد أو نظرة

الصواب واحلق . 
أرى أن صـــديـــقـي الـــعـــزيـــز كـــان
مـخلـصـاً في أداء مهـمـته وما زال
يــفــكــر في حــمل رســالــة ســامــيـة
تـــســـاهم فـي نـــهـــوض اجملـــتـــمع
وااللتـزام بقضايـا الوطن والدفاع
ــواطن األســـاســيــة عن حــقـــوق ا
مــــتـــخـــذاً االعـالم والـــصــــحـــافـــة
بـاشرة في الكشف عن الوسـيلة ا
السلبيات واإليجابيات في محيط
الــصـــحـــفي  وعــنـــوان صـــحــفي

يكفي…
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في جــولـــة مــتــابــعـــة مــنــشــورات
االصــدقــاء وكـتــابــتـهـم اجلـمــيــلـة
فـــــــرض عــــــلـي احــــــداهـم اشــــــبه
ـوزعـة عـلى عـموم بـ(الـسـيـطرة) ا
ـرور الـشـوارع وطــلب مـني عـدم ا
اال بــإظـــهـــار (الــبـــاج) اخملــصص
رور وهـنا يـختـلف نوعـيته عن با
الواقع اذ طريقة مرور تعتمد على
ــدة بــســيــطــة من ابــقــاء الــنــظـر 
الـــــوقت فـي الـــــتـــــمـــــعن بـه ومــــا

اجمالها من سيطرة !!!!
نـــصـه كـــان (اذا كـــتـــبت مـــبـــادئك
فـــكــتـــبــهـــا بـــقــلم احلـــبـــر لــكي ال
تـســتـطـيع مـســحـهـا  واذا كـتـبت
اراءك فــكــتـبــهــا بــقــلم الــرصـاص
لـتـمـسح مـا هـو خـطـا وتـصـحـحه
...) ال اخـفـيـكم ســرا فـقـد اعـجـبت
بـــهـــا كـــثـــيـــرا واخــــرجت قـــلـــمي
الـرصـاص لـكـتـابـة هـذه الـسـطـور
لـكي اصـحح مـا اجـده خـطـا فـيـما

بعد .
ــبـاد تــعـتــمـد فـا
وتـــــــــــعـــــــــــود الـى
احلــــــــــــــقـــــــــــــــائـق
باعـتـبـارها عـقـيدة
عقليـة ينبثق عنها
بدأ فكـر ونظـام وا
غـيـر قـابل لـلـتـغـير
اال اذا غــــــــــــيــــــــــــر
االنـسـان عـقـيدته 
لـــذا قـــيل ســـابـــقــا
(غــيــر فالن مــبـدأه
فوقـع عليـه اللوم )

.
والـرأي يــعـود الى
االجتهاد ويتوصل
ــرء عن طـريق به ا
البـحث والـتـحـليل
وقد يـتغـير بـتغـير

التـفكـير واالدلـة التي تـطرح عـليه
وقد ـا هـو عـلـيه  وتـكـون نـاسـفـة 
صور لنا ديننا االسالمي احلنيف
ذلك بــقــوله عــلـيـه افـضـل الـصالة
والسالم (إذا حكم احلاكم فأصاب
فله أجـران واذا أخـطـأ فـله أجر )
وايضا قيل سـابقا (غير فالن رايه

فلم يقع اللوم عليه) .
بدأ ولألسف البعض ادخل على ا
صفـات وكلـمـات اعطت له شـرعنه
تـغـيرهـا مـثـال (االنتـهـازيـة) او ما
شـابـهـا كـمـن يـنـزل اشـرعـة زورقه
ـواتـية يـنـتـظـر ونـوعـيـة الـريـاح ا
والـتـي تالئم ورغــبــاته ثم يــسـرع
في رفـعـهـا لـتـسيـرهـا هـذه الـرياح

الى شاطئ مصاحله اخلاصة .
هـل الــــزمـن له احلق فـي تــــغــــيــــر

مبدئك ?
ام ان االعراف لها احلق في ذلك ?

باد ال جتزا ? ام ان ا
...
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جــاسم احلـــجــيــة فـي ســلــســـلــته
ــــتـــكـــونــــة من ســـبــــعـــة أجـــزاء ا
(بغداديات) إن النذور أنواع ولكل
يزه عن اآلخر نوع عادة وطقس 
ســأورد بـعض مـنـهـا هـنـا في هـذا

قال. ا
ـاضي الـنسـاء -من لم كانـت في ا
يـبـقى مـولـودهـا عـلى قـيـد احلـياة
بـعـد الــوالدة- تـنـذر بــنـذر يـسـمى
رأة بـعد االستـجداء حـيث تقـوم ا
أن يبـلغ عـمر مـولـودها ثالثـة أيام
بـــــارتــــداء مـالبس رثـــــة وتــــقــــوم
ـال بـاالسـتـجـداء (الــكـديـة) ومن ا
الـذي جتــمـعـه من هـذه الــعــمـلــيـة

dH  œbŽ
النـذور مالذ العـراقي
في أوقات الشدة

عـادة بغـداديـة عـراقـية
ــة انــتــشــرت في قــد
األوســاط الــشــعــبــيــة
وهي مـالذ لــلـــذي يــقع
في شـدة أو مـشكـلة أو
عـلـة يـعـجـز عن حـلـها
فينصحه الناس سيما
الـنـساء –كـبـار السن-
بــنــذر شـيء مــا لــوجه
الـــــــله أو ألولـــــــيـــــــائه
. وقـد أورد الـصـاحلـ
البـاحث العـراقي عزيز

وبـعض اقاربـهـا مع كـميـة (خـطار
واهـلــيـة) إلى جــامع سـلــمـان بـاك
وحتـلق شـعـر رأس مـولـودهـا ب
الهالهل ونثر شكرات الواهلية.
ختـامـاً.. هذه بـعض عـادات أهلـنا
ــــاضـي بــــعـــــضــــهـــــا بــــقي فـي ا
ـــا والـــبــــعض اآلخـــر أنــــدثـــر ر
تـسـتـغـربـون كـيف يـقـومـون بـهذه
النـذور ألن القـلوب كـانت بيـضاء
(عــلى نــيــتـهـم) ومع ذلك يــتــحـقق

مرادهم.
أودعناكم أغاتي...

اللوحة: للفنان حس علوان
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تـشــتـري الـطــعـام وتــأكـله في ذلك
الــيــوم نــرى الــيــوم الــكــثــيــر من
الــنــســاء يــقـومــون بــاالســتــجـداء

معقولة (كلهن) ناذرات !!!
( والي ســمـعت خــبــر عن اخــوهـا
ـسـافــر وزعت "خـطــار واهـلـيـة") ا
واخلطار واهلـية هو مجموعة من
ـلـبس و ـكـونـة من ا احلــلـويـات ا
احلـامض حلـو مسـقول وأصابع
الـعــروس وغـيــرهـا من حــلـويـات
أيـام زمان التي تـطورت في وقـتنا
سـقول احلاضـر إلى اجلكـلـيت وا
ــلــون وغـــيــرهــا... حــيث تــأخــذ ا
الـناذرة مـجمـوعة من هـذا اخلليط

ــنـــذور له إلـى ضــريح ومـــعــهـــا ا
اإلمـــام الـــذي طــلـــبت مـــنه الـــنــذر

وتقف منادية بصوت مسموع:
"خـطـار واهــلـيـة.. عــرب واهـلـيـة..
رايـة الله بـيـضة ومـبنـيـة" وتطش
ــنــذور له الــشـــكــرات عــلى راس ا
ــتــجــمــهـــرون ومــنــهم من ويــلـم ا

يطلب النذر وهم يأكلون.
ولود تقوم وحينما ال تُرزق األم 
بــنـذر يــسـمى (حالقــة الـشــعـر في
سـلــمـان بــاك) وفـيه تــنـذر األم إذا
وهـبـها الـله بـغـيـتـهـا حتـلق شـعر
طـفـلـهــا ألول مـرة هـنـاك وعـنـدمـا
تــفي بــنــذرهـا تــصــطــحب ولــدهـا

أللهيها بترجمة احساس اجملنون
قيس حـ قـال في لـياله ( وقـالوا
لو تـشـاء سـلـوت عـنـهـا فـقلـت لهم
فاني ال اشـاء ) كان الـرجل يحاول
ان يـثـبت رجـولـته بـعـصـره لـثـدي
بقـوة بيـنما يـرجتف جـسدي بردا
رأة تقفز صارخة بي جعلت تلك ا
وهي تـتخـيل الرقـة الـتي امتـلكـها
قـيـسا في مـحـبته لـلـيلى ( حـمـقاء
انـتِ  كـــيف تـــشـــاركـــ رجال من

صخر سريرك ? ) 
ال بد ان قيسـا كانت يداه من جمر
لـذلك لم تبـرد معه لـيلى  لـكن هذا
الرجل الذي بـت احاول دفعه عني

ليس اكثر من الة .
الة ?! رددت هذه الكـلمة مع نفسي
وكـأني اكـتـشـفت حـقـيـقـة  انـا الة
وهـذا الرجل بـرمجـني كيف شاء 
هذا قدري الذي تقبلت  لذا تركته
يُكـمل اثبات فحـولته بينـما تقيأت
تـلـك الـتي فـي داخـلـي كل كالمــهـا
في اذني الـذي بـقـيت تـعـيـده عـلى

مسامعي سنوات ورحلت عني .
في اليوم الثاني انبسطت اسارير
الـرجل احلـديـدي وهـو يـتـنـبه الى
ـرأة االخـرى غـادرتـني  بـعـد ان ا
مـدة كـان يحـاول احـتـضـاني لـكنه
شـعـر بـالـبـرد  كـانت يـداي اقـصر
من ان اضمه والـصـدأ قـد اكـلني 
حــاول ان يـقـبـلــني بـعـمـق لـعـلـني
اعـود مـن حلم ودم  لـكن جــسـدي
اصـبح صمـا منـذ حتول القش في
داخـلي الـى فـزاعـة مـبلـلـة ال تـتـقن

الوقوف ولو معلقة .
Íœ«bI*« ¡ULOý - ديالى

غالف الكتاب


