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فـي بـاص الـكـيـا الـذي أســتـقـلـيـته قــبل قـلـيل من مــنـطـقـة الـدورة بـعــد أن قـضـيت مـشـوارا
يـزة يـعـرفـها مـستـعـجال وعـدت الى الـسـيديـة بـسـرعـة رأيت الـسائق يـحـرك يـده لـعالمـة 
الـراكب " مـدورة " وتـعنـي أنه " يصـل الى تقـاطع الـدورة الـسـيـديـة ومن ثم يـعود مـن حيث
أتى وهـذا مـوديل جـديـد لـبـعض سـواق الـكـيـا يـحـاولـون اختـصـار طـريـقـهم مع أخـذ نـفس

نصور أو ساحة النسور " الكروة من الراكب لو أن خط سيرهم أستمر الى منطقة ا
كـنت الراكب الوحـيد مع الـسائق الـذي أشر بيـده وفهـمت أشارته وأعطـيت له مبـلغ الكروة

قرر " ٥٠٠ " دينار " بعد عدة أمتار ا
فرق السـيدية وننطيك بس ربع دينار " خ تـوقف السائق لراكب سمـعت احدهم يقول له " 

ي بالش " أما صاحبه فجلس أمامي أبتسم السائق وقال له " تعال اصعد 
عندما تمعنت النظر فيه وجدته شابا ال يتجاوز عمره الثالث عاما . مالمحه سمراء ووجه
ة تـوحي لك أن صـاحـبهـا فـقـير . // صـاحـبه أخذه يـحمل الـنـقـاء والبـراءة . مالبـسه قـد
احلـديث مع سائق الكـيا وسمـعته يقـول " اليوم مـحصلنـه شغل وراجعـ للبيـت " وبسرعة
تـكلمت مـع الشاب الـذي يجـلس امامي فـقلت له " شـنو شغـلكم " قـال عمـال بنـاء واليوم لم
نـحـصل علـى العـمل وسـنـعـود الى الـبـيت / أين بـيتـكم / نـسـكن الـصـويـرة وسـوف نركب

سيارة الى احملمودية ومن هناك توجد سيارات كيا تأخذنا الى الصويرة
كان يتكلم وانا أنظر له بعطف وحزن وألم.

وقلت له هل انت متزوج 
نعم متزوج 

كيف ستعود الى البيت بدون مال 
قال الله كر يوم نشتغل يوم منشتغل احلمد الله والشكر على كل حال.

كـان كالمه نـقـيـا وصـادقـا ومـؤمـنـا بـالـله وبـحـيـاته الـتي يـعـيـشـهـا رغم فـقـره / حـاولت أن
ـال / لـكـني خـشـيت أن يـرفض أو يـزعل. وصـلـنـا الى مـفـرق الـسـيـديـة أسـاعـده بـبـعض ا
ونـزلنا سويـة انا عبـرت الشارع للـذهاب الى البـيت ورأيته يجلس عـلى الرصيف وقـد يفكر
في عـائلـته وكيـف سيـدبر أمـر عيـشـهم بعـد أن عبس احلظ في وجـهه وصـاحبه ظل واقـفا
يـنتظـر سيارات الـكيـا التي تذهب الى احملـموديـة ويده مازلت تـتحرك كـلمـا يرى كيـا قادمة

من جهة البياع.
عـلمـا أنـهم خرجـوا من بـيوتـهم في الـصويـرة اخلـامسـة فجـرا عـسى أن يكـونـوا من ضمن
ـقاول أو صـاحب البيت لـلعمل فـي بيته مـقابل اجر اليـتجاوز عـمال البـناء الذي يـختارهم ا
ـقاول اختـار غيرهم في هـذا اليـوم وعدت كالمه عنـدما قال لي " الـثالث الف دينـار لكن ا

يوم اكو شغل يوم ماكو شغل.

مقداد عبد الرضا وأيـضا هناك الكثير
من الشخصيات الـعامة يأتون هنا وال
أستحضر اسماءهم في هذه اللحظة
{ هل يـوجـد يـوم معـ يـكـون اإلقـبـال على

كتبة افضل من باقي االيام ? ا
-  يـوم اجلـمـعــة بـالـتـاكـيـد كـونه يـوم
عـطـلة وأغـلب الـبـغـداديـ يـتـوجـهون
تنـبي وسوق السـراي لشراء لشـارع ا
مـــا يــحـــتــاجـــونه مـن كــتـب ومــجالت
وقرطاسيـة وبالنسبـة لي اكثر زبائني
يـــوم اجلــمـــعـــة هم طالب وطـــالـــبــات
ـاجـسـتـيـر الذيـن يـأتون لـلـبـحث عن ا
مـــصـــادر تــــاريـــخــــيـــة وســـيــــاســـيـــة
واجتـماعيـة لبحـوثهم الدراسـية وقبل
أيـام جـاءني طالب يـبـحث عن مـصادر
لـلــنـظــام االقـتــصـادي لــدولـة فــيـتــنـام
وزودته بعشرات الكتب عن بحثه

كتبة?  { ماهي الكتب االكثر مبيعا في ا
- اكثر الكتب مبيعا هي كتب الشعراء
ـــتـــنـــبي والـــزهـــاوي والــرصـــافي" " ا
ـة عـلـما وبعـدهـا تـأتي اجملالت الـقـد
تــوجــد لـدي اكــثــر من 25 الف كــتــاب
ومـــجـــلـــة ومـــطـــبـــوع هـــنـــا في احملل
والقسم االخـر في البيت بـسبب ضيق
ـــكـــان كــمـــا تـــراه أنت واتـــمـــنى في ا
ــاديـة ــســتـقــبل أن تــكـون ظــروفي ا ا
افـضل لـكـي أحـصل مـحل كــبـيـر اضع
كل كتبي ومجالتي وأن كان يعز عليء
ـكـان الـذي أصـبح جـزء مـفـارقـة هـذا ا

من حياتي
{ كـيف تسـتـطـيع تـلـبيـة طـلب زبـون لـكـتاب
كتـبة تزدحم ب الالف الكـتب الغير مـع وا

مرتبةً ومكدسة بشكل عشوائي 
ـكان وارتـفاع أيـجار - بـسبب ضـيق ا
كـتبة احملالت جعـلني أبـقى في هذه ا
ـبعثرة لـكن عندما الصـغيرة وكتـبها ا
يـطـلب مـني اي زبـون كـتـاب او مـجـلة
معينة استطيع ان أجده بسهولة واذا
تـعــذر أيـجـاده فـي نـفس الــيـوم اطـلب
مـــنه أن يـــأتي بــعـــد يـــومــ ويـــكــون

الكتاب جاهز
{ من أيـن حتـــــصل عـــــلـى هـــــذه الـــــكـــــتب

ة ? واجملالت القد
- اغــــــلـب هــــــذه اجملـالت والــــــكـــــــتب

خـــلـف مـــقــــهى الـــزهــــاوي في شـــارع
الــرشـــيــد تــوجـــد مــكـــتــبــة صـــغــيــرة
مساحتها التتعدى مترين لكنها كبيرة
ا تضمه من كـتب ومجالت ومصادر
علمـية وفنية وأقـتصادية جـعلت منها
قـبـلـة لـلقـراء . . مـراسل (الـزمـان) علي
كــاظم أجـرى لــقـاء مع صــاحـبــهـا أبـو
لكته سالم للتعرف على حكايته مع 

الصغيرة
ـاذا اخترت بـيع الكتب واجملالت كـمهنة  }

لك ?
- في الــبــدايـة أشــكـر جــريـدة الــزمـان
عــلى هــذا الــلـــقــاء أمــا اجلــواب عــلى
سؤالك فأقول منذ الطفولة أستهوتني
ــطـالــعــة ومـازلت أتــذكـر " الــقـراءة وا
مجلـة سوبرمان وبـساط الريح " حيث
ت هواية كنت أستـمتع بقراءتـهما و
ــطــالـعــة مع مــرور االيـام والــســنـ ا
وأصبحت غذائي الروحي وبدأت أقرأ
كل مــــا تـــشــــاهــــده الـــعــــ من كــــتب
ـزيــد من الــثـقــافـة ومــجالت لــكـسـب ا

عرفة وا
ـاذا لـم تـزاول { عـرفـت أنك خــريج كــلــيــة 

هنة مهنة التدريس بدال من هذه ا
- نعم أنـا خريج جامـعة بغـداد / كلية
الــتـــربـــيـــة قـــسم الـــتــاريـخ تــخـــرجت
عام 1983 لـكن بسـبب ظـروف احلرب
في الـــنــــظـــام الـــســـابـق والـــتـــحـــاقي
بــالـعـسـكــريـة وبـعـدهــا جـاء احلـصـار
االقـتـصــادي وقـلـة الـراتـب جـعـلـني لم
أمـارس مـهـنـة الـتدريس واجتـهت الى
فضل بيع وشراء الكتب وهذا عملي ا
النـي اعــــشـق الــــكــــتـب واجملالت وفِي
وقت فــراغي اجـلس وأطـالع أي كـتـاب

أو مجلة لم أقرأها سابقا
{ من هم ابـرز الــشـخـصـيــات الـتي تـتـردد

على مكتبتك ?
- الـكــثـيــر من الـشــخـصــيـات الــعـامـة
يـاتون الـى هنـا ويطـلـبون مـني بعض
ما يحـتاجونه من كتب ومـصادر منهم
الـكـاتب والصـحـفي الكـبـير عـلي رياح
والصحفي االرشـيفي حيدر الراضي .
والفـنـان مـحمـد حـس عـبـد الـرحيم .
عروف طـارق حرب . الفنان احملامي ا

اجملالت وقـــال لي ســوف أعـــيــدهــا لك
بـعـد دقـائق وعـنـدمـا أعـادها تـبـ انه
اخذ مـنـهـا صـورة معـيـنـة أو مـوضوع
يبـحث عنه وترك اجمللـة مشوه بـفعلته
ولـــو كــــنت اعـــرف أنـه ســـيـــفــــعل ذلك

العطيتها مجانا
انـــتــــهى حــــديــــثي مـع االخ ابي سالم
وتـــركــته يـــتـــحــدث مـع زبــونـه الــدائم
ـر االعـالمي حـيــدر الـراضي الــذي ال 
أســبــوع اال وجتــده مـقــيــمــا عــنـد ابي
ة سالم يبـحث عن كتـاب أو مجلـة قد

جتاوز عمرها نصف قرن.

وشـــراء اي كـــتــاب أو مـــجـــلــة دون أن
تــوجـد رقـابـة أمــنـيـة في حــ الـنـظـام
الــسـابق كــان يـعــتـقــلك ويـســجـنك أذا
ــنـوع وقـد أشـتــريت أو بـعت كــتـاب 
حــــدثـت حــــاالت اعــــتــــقـــــال لــــبــــعض
نوعة االشخاص كـونهم باعوا كـتب 
سوى كان كتاب ديني أو سياسي

{ قــبل أن أخـتـم لـقــائي مــعك هـل صـادفت
موقف طريف في عملك ?

ــواقف " يــبــتــسم أبــو سالم ويــقــول ا
الطـريفـة كثيـرة في العمل وأتـذكر أحد
االشــــخـــاص وقف يــــتـــصــــفح احـــدى

ــواطــنـ ـصــادر اشــتــريــهــا من ا وا
رون بظرف وبعض الـقرّاء الذين قـد 
مـالي صــعب فـيــضـطـر الى بــيع كـتـبه
وقــد ازدهـرت جتـارة شـراء الـكـتب من
ـــــواطــــــنـــــ أيــــــام احلـــــصــــــار في ا
الـتسـعيـنات عـندمـا اضطـر الكـثير من
األدبـاء والشـعراء لـبيع كـتبـهم التي ال

تقدر بثمن من أجل العيش .
{ هل عــمـــلك االن افــضل أم فـي الــســابق

اذا ? و
- عملي في الـوقت احلاضر افضل من
السابق كون االن تـوجد حرية في بيع

(الزمان) خالل حوارها مع صاحب مكتبة ابو سالم

قـبل سنـوات في ومثـل هذا الـوقت كان مـحـمد يـنتـظـر حبـيـبته سـناء في الـشـارع التـجاري
باحلارثية حيث تخرج من بيتهم للذهاب الى دائرتها في ساحة األندلس

محـمـد يقف صـباحـا كالـصـنم ينـتظـرها حـتى تـصعـد بسـيارة الـدائـرة تنـظر له بـعطف من
الـشباك ومن ثـم يذهب الى طالب صفـه في متوسـطة الـوثبة لـيكـتب على الـسبورة " حب ال

وت "
عاون حسـان الى متى تبقى تنتـظرها وال يوجد أي أمل في هذا الزواج وهي سـأله زميله ا
في كل يـوم لها عـذر جديد . عـمرك أصبح 28 عـامآ وقطـار الزواج توقف مـعك في محطته
االخيـرة فاما ان ترافقك في هذه الـرحلة أو تبتعد عـنها نهائيا فـهي ليست االمرأة الوحيدة

في هذا العالم
بـعد أسبوع ومحمـد واقفآ كعادته يـنتظر مالكه فاذا سـناء تتجه نحـوه وتقول له " اال يكفي
هـذا الـوقـوف وتنـهي مـعـانـاة هـذا احلب " فـكـان جـوابه " اال يـكـفي الـغـرور وتـوافـق عـلى

الزواج !
الـذي ال تعلمه يـا محمـد انا امراة مـطلقة ولـدي كليـة واحدة فهل انت مـستعـد أن تتزوجني
وتــتــحــمل كل مــعــانــاتي . فــاذا لم يــكن لــديك مــانع تــقــدم لــطــلب يــدي . لم اكن ارغب أن

أصارحك بحقيقتي لكني أحزن وأنآ أراك تنتظرني كل يوم
لم يدعها تكمل حديثها ولم يتردد باالجابة بسرعة نعم يا سناء " سأطلب يدكٍ "

مـضت عـلى هذه الـقـصة 25 سـنـة وأصبح مـحـمـد أبآ لـثالثـة أوالد اكـبرهم " ظـافـر " الذي
يـستعد لـلزواج من زميـلته " سارة " في ظـروف افضل وأحسن من ظـروف والده حيث قال
البـنه " تعذبت حـتى نلت قلب والدتك ومـا اكثر االيـام التي كنت أقف عـلى رصيف الشارع
انـتظر عودتها من الدائرة لكي أحظى بنظرة أو أبتسامة منها أما انت وأبناء جيلك في هذا
الـوقت فعشقكم أصـبح سهال ومريحا ال تـستمعون ألغـاني ام كلثوم وَعَبَـد احلليم حتى قد

ة للفنان حس نعمة اغانيكم اليوم " خالي أبن أختك هلمعرض. ال تعرفون اغنية ياحر
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ـقـرب وأحـاط نفـسه بـالعـزلـة التـامـة !! كأن الـقدر ابتـعـد عن الغـنـاء وعن معـجـبيه وحـتى عن أصـدقاءه ا
والزمن احتدوا ضده !! ام هو له رأي اخـر ! صاحب الصوت الـشجي رغم ابتعـاده عن الغناء واألضواء
منذ اكثـر من ٣٠ سنة لـكنه مطـلوب جمـاهيريا واالدهى مـن ذلك ان الكثيـر من الشبـاب بإعمـار العشرين

فضل رغم أنهم لم يعاصروه يسمعونه وأصبح مطربهم ا
ثالثة محاوالت لـلقاء بـقحطـان العطار بـاءت بالفـشل اخرها قبـل ستة أشهـر حيث يرفض لـقاء اي إنسان

مهمـا كانت درجة صـداقته معه بـاستثـناء صديق او صـديق
يـلـتــقي بـهم !!! قـبل أربــعـة سـنــوات اتـصل قـحــطـان بـصـديق
اعـرفه وكـنت واقـفــا مـعه واسـمع حـديـثــهم وطـلب قـحـطـان ان
يأتي هـذا الصـديق له يوم الـسبت فـطلب صـديقي من قـحطان
باني سـأكون مـعه رفض قحـطـان وقال لـصديـقي دعني أتـكلم
معه وبالفعل تكلمت معه وقلت له انا معجب بأغانيك وبصوتك
اجلميل !! شـكرني لكـنه اعتذر عن الـلقاء وانـا احترمت قراره
!!! وبـعـد ســنـة تـقـريــبـا حـاولت مــرة ثـانـيــة عن طـريق صـديق
ـارك لــقـاءه لـكـني مع األسف مـشـتـرك بـيــنـا وذهـبت الى الـد
ـارك وطــلـبت من فـشــلت ?? وقـبل ســتـة أشـهــر كـنت فـي الـد
صديق يـعرفـه ان نلـتقي به فـقـال لي حرفـيا حـتى انـا ابتـعدت

عنه النه يحب العزلة وال يلتقي بأحد اال ما ندر

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
العراقي باسم (عدنان عبد
ن الــله عـــتـــيق) الـــرجــاء 
يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
الـعراقيـ باسم (احمـد عبد
الــوهــاب ابـراهــيم) الــرجـاء
ن يعـثر عـليـها تـسلـيمـها

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
الــعــراقــيــ بــاسـم (أسـوان
ن فـاضل ثـعـبـان) الـرجاء 
يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
الــعـــراقــيـــ بــاسـم (عــامــر
ن جــاسم حـافـظ) الـرجـاء 
يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
الــعـــراقــيـــ بــاسـم (عــمــار
ن عدنان معـتوق) الرجاء 
يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الهـوية الصادرة
ــــهـــنــــدســـ من نـــقــــابـــة ا
الـعراقيـ باسم (مزهـر عبد
ن الصـمد جـاسم) الرجاء 
يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا

صدرها.

Ê«bI
فـقدت مني الهوية
الــــــــصـــــــــادرة من
ـهـنـدس نـقـابـة ا
الـعــراقـيــ بـاسم
(فـــــــراس عـــــــبــــــد
الـــعـــزيـــز بـــنـــاي)
ن يـعثر الرجـاء 
عـلـيهـا تـسـلـيـمـها

صدرها.


