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من الــصــعب عـلــيـنــا مـعــرفـة اقــربـاء
ـرافق الـســيـاحي من صــديـقي لــوال ا
اهــالي ابــو اخلــصــيب الــذي رشــدنـا
ــعـــلم والـــنــاشط الـــيــة ابـــو حـــازم ا
لك )  فـهو كـان  الـثـقافي (طه يـاس
مـعـلومـات عن تلك الـعـائلـة التي تـعد
ؤرخ مـن وجهاء (ابو خلـصيب) اما ا
الـعـبود فـقد جـاء بـكتـابه حـول عائـلة
الـعامر ص 232 حـينـما كان يـتحدث
عن طـالب الـنقـيب وقريـة السـبيـليات
 –تـلك الـقـريـة الـتي سـميـت كذلك ألن
احـد اصحاب الـبسات سـمح للناس
ان يـأخـذوا الـفـواكه والتـمـور مـجـانا
ؤرخ يـاس فـكـانت (سبـيل)! يـقـول ا
الـعـبـود(كـان يـزوره في قـصـر- طالب
الـــنــقـــيب- عــلـى ضــفــة شـط الــعــرب
الـغربية الـعديد من الشـخصيات مثل
الـشـيخ خـزعل الكـعـبي أميـر احملـمرة
وكـثيـر ما كان االثـنان يـزوران ياس
الــعــامـر في بــســتـانـه في قـريــة نــهـر
خـوز والسـيد ياسـ العامـر هو جد
لكي الـنائب عن الـبصرة فـي العهـد ا
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تـشتهر بـيوت الشنـاشيل في البصرة
وهـي مـــتـــواجـــدة كـــثــــيـــرا في (ابـــو
اخلـصيب) خاصـة في بيـوت االغنياء
مــثل (طـالب الــنـقـيـب) وبـيت (احلـاج
غــا الــهـارون)  –والــشــنـاشــيل هي
غـرفة تبنى من اخلشـب وفيها زخرفة
جــمــيــلــة وزجــاج مــلـون وتــطل عــلى
الــشـارع  –ويــؤكــد الــعــبـود ان اصل
كـلـمة الـشـنـاشيل لـيـست عربـيـة فهي
من مـقـطـعـ (الـشـاه نـشـيل) وتـعـني
وجــاءت ــلك مـــقــصــورة الــشـــاه او ا
طــريـقـة بـنـاء الــشـنـاشـيل مع االقـوام
ــنــطــقــة ومـنــهم الــتي زحــفت عــلى ا
ـغول الذين جلبوا مـعهم النجاري ا
والـــفــــنـــانـــ والـــعــــلـــمـــاء من اال
ـفـتوحـة ومنـهم الـهنـود والـصيـن ا
ــهـارة فـي فن الـبــنـاء الــذين لــديـهم ا
والــزخـرفـة " 1 وتــغـنى الــسـيـاب في

ديوانه " شناشيل ابنة اجللبي"
 حــيــنــمــا اصــطــحــبــنـا االســتــاذ طه
ــشــاهــدة اقـدم يــاســ في الــبــدايــة 
جــســر خــشــبي في (ابـي اخلـصــيب)
وهـو على نهـر ابو اخلصيب  –يـقول
مـرشـدنـا اسم ابو اخلـصـيب جاء من
اسـم (ابـــو اخلـــصــــيب مـــرزوق ) من
مـوالي اخللـيفـة العـباسـي ابو جـعفر
ـنصـور وراي اخر يرى انه من اسم ا
(ابــو الـغــصـيب) رجل ارســله هـارون
الــرشـــيــد لــيــكــون والـــيــا عــلى (ابــو
اخلـصـيب) واخـرون يـرون الـتـسـمـية
جـــاءيـت ألن ارض (ابـــو اخلـــصـــيب)

خصبة جدا! 
لك فـيصل وقـد افـتتح هـذا اجلسـر  ا
االول عام  1924 و الـتقـاط العـديد
من الـصور بعدها تـوجهنا الى بيوت
الــشــنــاشــيل لــلــحــاج غــان الــهـارون
ونـحن نشـعر بـاحلزن الى ما الت ايه
مـن وضع مــزري بـــعـــد ان شــاهـــدنــا

©≥≠≥® ‚«dF « w  WŠUO «  ‰U−0 ©ÊU e «®  UŽöD²Ý≈

ÊU e « ‡ œ«bGÐ

تــســلــمـت وزارة الــثــقــافــة مــطــالب نــقــابــة
الـصـحفـي الـعراقـيـ ومركـز عزيـز السـيد
جـاسم لـلبـحـوث والدراسـات ومـطالب نـحو
ي  300اديـب وصـــحــــفـي وفـــنــــان واكــــاد
ـفكر الـشهيد ومـثقف ألحيـاء منجـز ونتاج ا
عـزيز السـيد جاسم كـجزء من الـوفاء لرموز
الــــعـــراق.وقـــال جنـل الـــشــــهـــيـــد الــــكـــاتب
والــصـحــفي عـلي عــزيـز الــسـيــد جـاسم في
تــصـريح عــلى هـامـش احلـفل الــذي اقـامـته
الـنـقـابـة في نـادي الـعـلـويـة الحـيـاء الـذكرى
الـثـامــنـة والـعـشـرين لـتـغـيـيب واسـتـشـهـاد
ـثـلة اعالم وزارة الـسـيـد جاسم امس ان (
الثقافة تسلمت مطالب احملتف لرفعها الى
الــوزيـر عـبــد االمـيـر احلــمـداني كــمـا طـالب
ـهدي احملـتـفون رئـيس الوزراء عـادل عـبد ا
بــتـخـصــيص مـبــنى لـيــكـون - مـركــز عـزيـز
الـسيد جـاسم للبحـوث والدراسات -  يضم
مـكتبته الـتي حتتوي علـى نحو عشرة آالف
ـة فـضال عن كــتـاب ودوريـات ومـجالت قـد
ـفكر ليفيد منها مـقتنيات ونتاج ومؤلفات ا
الــبـاحـثــون والـدارسـون وتـكــون مـزارا لـهم
واعــادة طـبـع مـؤلــفـاته ضــمن مــجـــــمــوعـة
ـطالب تضمنت ايضا كـاملة ) مضيفا ان (ا
ــنــاهج ان تــدرج ســيــرتـه وابــداعه ضــمن ا
الـتـربــويـة والـتـعـلـيـمـيـة الـرسـمـيـة واطالق
اســمـه عــلى شــارع او ســـاحــة رئــيــســة في
بــغـداد والـنـاصـريـة واجنــاز نـصب تـمـثـاله
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صــورة لــهــا في كــتــاب الــعـبــود وهي
شـامخة تطل على نهر (ابو اخلصيب)
ـثـقـفـون حـول ضـرورة اعـادة ويـرى ا
تـأهـيل هـذه الشـنـاشـيل لـتكـون مـركزا
تـراثـيا تـقـام فـيهـا المـسيـات الـثقـافـية
والفنية! انطلقنا بعد ذلك لزيارة (بيت
الــســيــاب ) والــذي كــان يــطـلـق عـلــيه
ؤرخ هو الـسياب (دار جدي) العبود ا
صــديق وزمــيل لــلـســيـاب فـي مـرحــلـة
الـــدراســة االبــتــدائـــيــة وقــد ذكــره في
كـتابه وفيه مـعلومـات لم نسمع عـليها
ســــابـــــقــــا  مــــثـل كــــانت طـــــفــــولــــته
وهــو مـولــعــا بـالــعــزف عـلى ســعــيـدة
وكانت الـنـاي حيـنـما يـرى اغـنام جـده
اول قـــصــيــدة كـــتــبـــهــا هي قـــصــيــدة
(الــدفــلى) واول قــصــيــدة فـي الــشــعـر
حـيـنـمـا احلـر قـصـيـدة (هل كـان حـبـا)
وصــلــنــا الـى دار جــد الــســيــاب وهـو
الــدار الــذي ولــد فــيه الــســيــاب ســنــة
1926 وقد خلد السياب هذا الدار في
قـــصــيـــدة (دار جــدي) ويـــرجع تــاريخ
بـــنــاؤه الى عــام 1915  وهـــو مــبــني
بـالطابوق وقسم منه بالل والسقوف
كــان الــســيـاب في الــبــدايـة بــاجلــنـدل
يـعيش بـالطـابق االرضي من البيت ثم
انـــتــقل الى غـــرفــة في الــســـطح نــحن
صـعـدنـا الـسطح والـبـيت بـحـاجة الى
صـيانه ألنـه (مخـسوف) ويـكاد يـنهار
وشـعـرنـا بـاحلـزن كـمـا شـعـر الـسـياب
حـينما زار بيـته وهو على اتعس حال
بــعـد ان كـان عـامــرا بـعـائـلــة الـسـيـاب
الـكـبـيـرة وتـرك اجلـمـيع الـدار مـهـمال

فقال في قصيدته (دار جدي):-
مطفأة هي النوافذ الكثار

وباب جدي موصد وبيته أنتظار
أطرق الباب فمن يجيب يفتح

جتبيني الطفولة الشباب منذ صار
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ــشــاهــدة بـيـت اخـر من ثم تــوجــهــنـا 
ــهـمـلــة هـو بـيت الــبـيـوت الــتـراثـيـة ا
طـالب النقــــــــــيب والذي كـان مرشحا
لــتــولـي الــعــرش ويــكــون مــلــكــا عــلى
النـقيـب ابن قريـة السـبـيلـيات الـعـراق
وكـان يتصف بالثقافـة ويجيد اللغات
الـتركيـة واالنكـــــــــلـيزية والـفارسية 
تـخـشى منه وهـو ذو شـخـصيـة قـوية 
الـدوائر االسـتــــــــــعـماريـة ولم توافق
عـلى توليه عـرش العراق! تولى وزارة
لكي وتوفي عام الـداخلية في العهد ا
 1929وهـــو مــدفــون في مــقـــــــــــبــرة
امـا قصـره فقد احلـسن البــــــــــصري 
اهـــمل وتـــعــرضـت الــشـــــــــــــنـــاشــيل
طـلـة عـلى شط الـعرب الى اجلـمـيـلـة ا
الـــهــدم وبــدال من ان يـــكــون الــدار من
ضــمن الــبـيــوت الــتـراثــيــة اصـبح من

االنقاض!
انـــتــهت رحــلـــــــــــتــنــا الـى الــبــصــرة
ونـحس بحاجـة الى العودة الـيها لكي
نــقـوم بــاضــاءة بـاقي االثــار واالمـاكن
ــنـتــشــرة في الــتــراثــيــة الــكــثــيــرة وا

البصرة.

VOB)« uÐ√ s  t³OKBÐ `O ¹ »UÒO «Ë  UIÝU³ « —u³  vKŽ  uOÐ

 ÁœUNA²Ýù  ≤∏ Èd c « w  VÒOG*« dÒJH*« W³²J Ë À«dð lL' …uŽœ

ø —U×²½ù« «–U*Ë

سن مــبـكـرة.ولـفـت رئـيس رابـطـة الــتـطـويـر
االعـالمي في الــــعــــراق عـــمــــاد آل جالل في
مـداخـلتـه الى ان (السـيـد جاسم كـان يـحمل
رســالـتـه اخلـاصــة واتـسم نــهــجه الـبــحـثي
قراطية كما تب في عدد بـعقل مؤمن بالد

من كتبه). 
والــقى الــشــاعــر الــكــبــيــر كــاظم عــبــد الــله

وهـو من شيوعي القضاء حينما تنظر
الى عـــيــونه وتــقــاســيم وجــهــة تــقــرأ
كـان مــعــانـاة اهــالي (ابــو اخلـصــيب)
وهي ـة جـدا ـلـك سـيـارة بـيـكب قـد
اكـيـد جزء من الـتـراث حتس بحـماس
ــقـعــد االمــامي الـذي الــشــبـاب لــديه ا
ـلوء بـنـسخ من جـريدة جـلـست فـيه 
طـــريق الـــشـــعب وبـــعض الـــكــراريس
ـوزع لـها الـشـيـوعيـة! ويـبـدو لي هو ا
فـي الــقـــضـــاء هـــو يـــذكـــرك بـــأحــدى

شخصيات غوركي !
كــان يـرحب بـنــا كـثـيـرا وهــو يـتـعـرف
عـلينا ويعدد اسماء بعض الشيوعي
مـن ابي اخلــصـــيب وجـــاء اسم( ابــو
سالم) فــريــد عـبــد الـكــر حـنــتـوش-
وهـو من القـيادات احملـليـة للـحزب في
فـتـرة السـبـعيـنـات وكان مـعـتقل مـعـنا
فـي ســـنــة 1981-1980 الـــيـــوم لـــديه
مــحل لــبــيع االجــهـزة ويــبــدو انه  قـد
طـلق احلياة السـياسية نـهائيا! سارع
ـثـقف ـعـلم ا ابــو حـازم بـاالتـصـال بــا
والــنـاشط في مــجـال الــتـراث وثــقـافـة
شـرف على ندوات (أبـو اخلصـيب) وا
واجلـلـسـات الـثـقـافـيـة الـتي تـعـقـد في
(دار الــسـيــاب) الـتـراثـي االسـتـاذ (طه
) شـعـلـة من الــنـشـاط الـثـقـافي يــاسـ
وهـــو دلــيــلــنـــا الــســيـــاحي في زيــارة
االمـاكن االثريـة والتـراثيـة (بيت طالب
الــنـقــيب) و (دار الــسـيــاب) (اجلـسـور
ـة) و(بيوت الـتراثـية ) و(االنـهر الـقد
الــشــنــاشـيل  –احلــاج غــا الــهـارون
مـثـاال)  ومعـلـومات عن بـيـوت الشـاعر
(سـعدي يـوسف) والروائي (اسـماعيل
فـهـد اسمـاعـيل )ومعـلـومات عـن ثقـافة
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كـان رفيقي بالسفر فائز وهو له اقارب
يـسكـنون ابو اخلـصيب من زمن بـعيد
وكـان يـود يــطـلق عــلـيـه بـيت الــعـامــر
رؤيـة الـبـيت الذي كـانـوا يـقيـمـون فيه
واذا كـــان احـــد مـــنــهـم طــرفـه ال يــزال
يـعـيش في مـنـطـقـة نهـر خـوز- وكـلـمة
اء العـذب" وتشتهر هذه خـوز تعني "ا
الــقــريــة بــصـنــاعــة حالوة نــهــر خـوز
الـشـهـيـرة واول من قام بـصـنـاعـة هذه
احلـالوة قبل 100 عــام شـخص اسـمه
(عـــبـــد الـــرحـــمن ابـــراهـــيـم مـــحـــمــد)
وتـصـنع تـلك احلـالوة من دبس الـتـمر
ــصــنــوع من طــحــ بــذر والــراشـي ا
وكـلـما الـسـمسـم ثم توضع عـلى الـنار
كــان الـدبس طـبــيـعـيــا تـكـون احلالوة
ؤرخـياس صالح افـضل- وقد وثق ا
الــعـبـود في كــتـابه ابــو اخلـصـيب في
مـاضيـهـا القـريب بالـصور تـلك القـرية
فــضال عن صـورة نــادرة حلـاج صـالح
صـاحب حالوة نـهـر خـوز وهـو يـحمل
صـــورة والــده احلـــاج عــبــد الـــرحــمن
مـــحــمــد اول من ادخـل صــنــاعــة هــذه
احلالوة الى ابي اخلصيب- ونحن قد
اشترينا العديد من تلك  احلالوة فهي
افــضل هـديــة يـحـمــلـهــا من يـزور ابـو
اخلــصـيب الى االهل واالصـدقـاء! كـان

اخملــزون لـدى الـوزارة مــنـذ اطالق مـشـروع
بـغداد عـاصمـة الثـقافـة قبل سـنوات اضـافة
الى مـطـالـبـة مـحافـظـة ذي قـار بـأعادة صب
وتـأهيل التـمثال النـصفي للـسيد جاسم في
قـــضــــاء الـــنـــصـــر الـــذي يـــعــــاني من عـــدم
االهتمام.(وايد نائب نقيب الصحفي جبار
ـثقـف هذه  خالل اطـراد الشـمري مـطالب ا
كـلـمـته في احلـفل الـذي اداره النـاقـد عـلوان
غيّب الـسلمـان.وأكد (ضرورة احيـاء تراث ا
ـــا فــيه من واعـــادة قــراءة نــتـــاجه وفــكــره 
واقف اهـمية بالغة في رفد الـكلمة احلرة با
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وتــطـرق االديـب والـصــحـفي عــبـد الــرحـمن
طـهـمـازي في كـلـمته الـى (اشكـالـيـة الـعالقة
ــثـقـف والـســلــطــة وعالقــة الـســلــطـة بــ ا
ـثـقف) مـشـيـرا الـى ان (الـسـلـطـة تـقـول بــا
اكبث :السلطة لـنفسها كما يقول شكسبير 
ـوت  وكان الـسيد جـاسم في قلب هذه او ا
ــشـكــلــة). وقـال رئــيس حتــريـر صــحـيــفـة ا
الــدسـتـور بـاسـم الـشـيخ في كــلـمـته انه في
بـدايـات عـمـله الـصـحـفـي قـرأ كـتـاب الـسـيد
جـاسم عن صناعة اخلبر وتأثر به  كما قرأ
له الحــقـا كـتـابـاتـه في الـفـكـر واالدب.والـقى
الـنـائب وجـيه عـبـاس قصـيـدة بـعـنوان (من
غـيــبـتـ ووجه فـيك لم يـغب). واسـتـعـرض
الـكـاتب والـصحـفي جـمال الـعـتابي الـعـديد
بـكـر لـدى الـفـقـيـد في من مـواقـف الـنـبـوغ ا

ؤرخ ياس صالح العبود في بيت  الكاتب وا
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بغداد

ـا فـيـهـا الدول تـشـهـد جـمـيع دول الـعـالم حـاالت فـسـاد مـتـبـايـنـة ومـخـتـلـفـة 
ـيزنـا في العـراق عن البـقيـة ان الفـاسد هـنالك ومـهما تـقدمـة  غيـر ان ما  ا
كـان موقعه جتري مـحاسبته ومحـاكمته وان احلزب الـذي يترأسه هو اول من
يـبـادر الى اعالن الـبـراءة من هـذا الـفـسـاد النه يـخـشى خـسـارة ثـقة الـنـاخب
وبالـتالي فشله في االنتخابـات .. اما عندنا في عراق ما بـعد االحتالل فننفرد
انـيا او وزيرا او مسـؤوأل وهو يتمـتع بحماية بان الـفاسد امن بل قد يـكون ير
نـتفـعـ وال يجـرؤ احـد على مـنـعه من دخول حزبـه  وعشـيرتـه وحاشـية مـن ا
االنتـخابات او سحب يـده من الوظيفـة فهو فوق الـقانون ! ..  نحـن ومنذ ستة
عشـر عـامـا نعـيش في دوامـة صـراع احلـراميـة من سـيـاسيـي الصـدفـة الذي
ـا عرفـنا عـدد مـلفـات الفـساد الـتي يشـيب لهـا الرأس وهـكذا يـاسادتي لواله 
سؤول ترونـنا كـشعب نـسكـر وننـتشي عـلى تصـريحـات هذا الـنائـب او ذاك ا
ـستور وبـاالرقام والقـرائن والبـراه لكـننا لم نـر او نسمع عن وهو يـكشف ا
محاكمة احد منهم .. ويكفي ان نعود بالذاكرة الى  الوراء لنتوقف عند اخبار
مـهـولـة مـنـهـا سـرقـة اكـثـر من 288 تـرلـيـون ديـنـار عن مـشـاريع وهـمـيـة مـنـذ
2003 الى 2014 وعن 89 مـلـفاً تـمـثل عـقـوداً مع شـركـات اجـنـبـيـة لـقـطاع
الـكهرباء من 2010 الى 2012 وكـلها لم تنجز وان فرق االسـعار ب القيمة
وقـع لعقد واحـد فقط تبلغ 61 مـليون دوالر او نتذكر احلقـيقيـة وقيمة الـعقد ا
تـصـريـحـات رئـيس الـوزراء في 2014 عـن وجود 50 الف فـضـائي في اربع
ـبالغ التي تصرف كرواتب ومـخصصات ومنافع فرق عـسكرية او عن ارقام ا
اجتـماعية في الرئاسات الثالث وموظف فضائي باالالف وعن بيع الدرجات
ـا يـسـمى بـ ( الـدفاتـر او الـشـدات ) وهـو مـصـطـلح يـساوي 10 الوظـيـفـيـة 
االف دوالر نـاهيك عـن توزيع قـطع االراضي وعـقـارات الدولـة بـاسعـار رمـزية
الهل احلــظـــوة من ســيـــاســيي مـــا بــعـــد االحــنالل  وغـــيــر ذلك مـن االخــبــار
عـلومات التي قـدمت لالدعاء العـام والقضاء واسدل عـليها الـستار !! نحن وا
بـلـد يتـمـيـز عن غيـره من الـبلـدان بـان حيـتـان الـفسـاد يـضحـكـون علـيـنا عـلـنا
وجهـارا وهم يلقون خطبهم الرنانة ويعلنون محاربتهم للفساد في نفس الوقت
ـسـؤولـية .. الـذي يـسـتـبـيـحون فـيه يـومـيـا ابـسط مـعـاني الـشرف ويـخـونـون ا
قراطـية والـقضـاء على الـدكتـاتورية ونـشر الـشفـافية متـميـزون في ادعاء الـد
ونــحن نـعـيـش مـأسـاة فــسـاد يـومــيـة !! في دول الـعــالم يـحــاسب الـوزيـر النه
صـرف بضعة دوالرات مـضطرا او من دون ان يدري او عـ احد اقربائه في
وظيـفة مستـغال موقعه وعنـدنا نسمع عن سـرقة مليـارات الدوالرات ونعلم بان
ـاني او ـقـسـوم او قـرابة بـر احلـصـول علـى وظـيـفة مـسـتـحـيل مـن دون دفع ا
مـسـؤول امـا الـتـعـيـيـنـات في الـرئـاسـات الـثالث او وزارة اخلـارجـيـة فـانه من
ـتنفذين !! وفي احملـرمات ان لم تكن من ابنـاء واقارب واحد من السـياسي ا
كل ذلك فهم يـسمعـوننـا نغمـة مشخـوطة بـانهم متـفضلـون علـينا بـالسمـاح لنا
بنـقدهم ولعنهم في التظاهرات وكأن حتى الـتعبير عن رأينا صار منة ! اخيرا

ـسـكـ نـحـمـد الـله اوال و ـسـتـكـ ا ..  نـحن الـشـعب ا
ـسـؤول  فـلوال انـيـ والوزراء وا نـشكـر جـميع الـبـر
ـا عـرفنـا شـيئـاً عـما يـجري صـراعاتـهم وخالفـاتهم 
ــا عــشــنــا زمن خــيــانـة فـي وطــنـنــا مـن ( بالوي ) و
ــســؤولـيــة فــلــنـمـت من اجل عــيــون ادعـيــاء الــزهـد ا

قراطية !! والتقوى والد
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ابـو اخلصيب ارتـبطت في ذاكرتي من
نـــاحــــيـــتــــيـــ جـــمــــال الـــطـــبــــيـــعـــة
فكـلـما اردنـا الـراحة ونـسـيان ـنـاخ وا
الـهموم تـوجهنـا الى (ابي اخلصيب )
ســـواء بــالـــســيــارة حـــيث الـــطــرقــات
هـا وسط كـثـافة ـتـعـرجة تـرسم مـعـا ا
اشــجـار الــنــخـيل وبــســاتـ الــفـواكه
ــتــعـددة مع مــنــظــر طــيـرن واالنــهــر ا
احلـــــــمـــــــام واصــــــوات  تـــــــغـــــــريــــــد
ـــكـن الـــوصـــول الى (ابي و الـــبـالبل
اخلــصــيب )عن طــريق ســفـرة نــهــريـة
ـتعة تنطلق من الـعشار على ضفاف
حـدود شط الـعرب او مـن نهـر اخلورة
حـيث حدود ابو اخلـصيب وعلى طول
تـلـك الـضـفـاف تـلـمع اشـجـار الـنـخـيل
بالسعف والتمر حتى تصل الى نهاية
(ابـــو اخلــصـــيب) فـي مــنـــطــقـــة (ابــو
الـفلوس)  –سـميت بهذا االسم لوجود
مــخــافـر عــلى نــهــر ابــوفـلــوس تــأخـذ
ـبــالغ عن احملـاصـيل الـزراعـيـة الـتي ا
ـنــطــقـة بــواســطـة يــصــدرهـا ابــنــاء ا
االبالم- "1 ثـقـافـيـا ال يـغـيب عن بـالـنا
الـشـاعـر "بـدر شـاكـر الـسـيـاب وقـريـته
اخلــالــدة (جـيــكـور)  –وتــعــني الـرجل
االعــمى او الـنـهـر االعــمى-  وجـيـكـور
تـاريـخـيا  كـانت تـذكـر مع ثـورة الزجن
حـيث اتخـذها صـاحب الزجن (علي بن
مـحمد) مقرا لعاصمته "اخملتارة" 250
عـــنــدمـــا ثــار عــلى  270 –هـــجــريــة  
ـعــتـمـد الــدولـة الــعـبــاسـيـة فـي زمن ا
بــالــلـه !كــذلك انــهــر (ابــو اخلــصــيب)
ـشــهـورة بـاسـمـاء االشـخـاص الـذين ا
قـاموا بحـفرها  –حـيث يسـتغـرق حفر
- "2 فـكل من يـحفـر نهرا الـنهر سـنت
ـنـطقـة ويـصبح رئـيـسا يـجـمع ابـناء ا
ــكـن تــســـمــيت االنـــهــار لـــهم !كــمـــا 
بـاسـمـاء القـرى او بـاسمـاء حـدث مهم
"نـهر اليهودي في قـرية احلمزة جاءت
تــســمــيــتـه الى الــطــبــيب الــذي عــالج

احـدى نــسـاء اخلـلـيـفـة هـارون لـرشـيـد
ــســاحــة فــأشـــفــاهــا فـــأكــرمه بــهـــذه ا
ـنـطـقـة  ويـقـال أنـه كان الـزراعـيـة في ا
يــهــودي الـديــانـة"""3امــا الــنـهــر الـذي
ـيـة  فهـو نـهر اشـتـهر لـيـصل الى الـعا
قــريب من بــيت الــسـيــاب يـطــلق عــلـيه
(بــويب) خــلـده فـي  قـصــيــدة بـعــنـوان

(بويب بويب)
 أجراس برج ضاع في قرارة البحر
اء في اجلرار والغروب في الشجر ا
طر وتنضج اجلرار أجراسا من ا

بلورها يذوب في دمي حن 
بويب يا بويب 

كل شـيء تغـيـر كـثـيـرا حـتى غابـت تلك
المـح اجلـمـيـلـة فـالـبـسـاتـ وكـثـافـة ا
االشـجــار والـنـخـيل قـد حل بـدال عـنـهـا
الـبيـوت واحملالت على جانـبي الطريق
(الــعــشـار  – ابــو اخلــصـيب)  بــعـد ان
كـان الطـريق   عبـارة عن بسـات تـمتد
مـن الـبـصـرة الـى (ابي اخلـصـيب) فال
كــنـا نـشم عـلـى هـذا الـطـريق اال روائح
الـــزهـــور والـــقـــداح والـــهـــواء الـــبــارد
ـنعش الـنقي الـيوم ونـحن نسـير في ا
هـــذا الــطـــريق الــذي اصـــبح مـــزعــجــا
بـأزدحام الـسيارات وتـطاير الـغبار من
االرصـفـة الـتـرابـيـة عـلى اجلـانـبـ فال
ـنظر يسـر وال االنفاس تطـيب بجمال ا
ـؤرخ ـنـاخ! كـان ا الـبــصـيـرة وحـسن ا
والـتربوي  مؤلف كـتاب (أبو اخلصيب
فـي ماضيـها الـقريب )  –يـاس صالح
الـعـبـود- وهـو احـد اعالم مـديـنـة (ابـو
حــيــنــمــا قــمــنــا بــزيــارته اخلــصــيب) 
اســتـقـبـلـنــا بـطـيـبــة وكـرم اهـالي (ابـو
وحــدثــنــا عن طــبــائع اهل اخلــصــيب)
الــقـضــاء وعـاداتــهم وتـقــالـيــدهم وهـو
زمـيل لـلـشـاعـر بـدر شـاكـر الـسـياب في
كان يتـكلم عن تلك ـدرسة االبـتدائيـة  ا
الـتغييـرات الهائلـة التي اجتاحت (ابو
ــديــنــة اخلـــصــيب) وشــوهت مـالمح ا
الـتي يـصـفهـا بـأنهـا كـانت (جـنة) ومن

يـقرأ كتابة  بعنوان (ابو اخلصيب في
مـاضيهـا القريب ) –وقـد اهدنا نـسخة
مـنه الطبعة الثالثة - يشعر فعال بهذا
ـــا ألت لــيه احلـــزن وااللم الـــكــبـــيــر 
ـاضي القـريب انها ـدينـة مقـارنة با ا
احلــروب ومــا تــنـتــجه يــقــول يــاسـ
صـــالح الـــعــبـــود "ال تـــلــوم مـن يــقص
الـنخلة ألنه ال يـعرف قيمـتها" نعم كان
احـد قادة اجليش في احلـرب العراقية
االيـرانـيـة  –مـاهـر رشـيـد- يـقـول اريد
ان ارى ايــران وانــا اقف في الــبــصـرة
وهـذا ال يتم اال بجرف بسات النخيل
ـمـيز والـقـضـاء عـلى الـلون االخـضـر ا
ــديـنـة الــبـسـاتـ ( ابــو اخلـصـيب )
نــســمع حــســرة حــزيــنــة من كــاتــبــنـا
ومـؤرخنا وهو يعلق "بيوت على قبور

الباسقات" !!
WOŁ«d² «Ë W¹dŁô« WMJ ô«

انـطلقنا صباحـا من العشار متوجه
ــــكن ان الـى ابي اخلــــصــــيب كــــان 
تـمــطـر بـسـبب الـغـيـوم والـهـواء الـذي
ونـحن نـتــوجه لـزيـارة ـطــر يــوحي بـا
بــيت الـسـيـاب الــذي اصـبح من ضـمن
الـبيوت التراثية ويقام فيه االمسيات
واجلـالسـات الثـقافـية وشيء طـبيعي
ان يــكـون لـلــمـطـر وجـود فـي ذاكـرتـنـا
ـطـر) مــسـتـمــدا مـضــامـ (انـشــودة ا
لــلـســيــاب (اتـعــلـمــ اي حـزن يــبـعث
ــرازيب أذا ـــطــر? |وكـــيف تـــنــشـج ا ا

انهمر?\
وكـيف يـشعـر الوحـيـد فيه بـالضـياع |
ـراق كـاجلـيـاع بال انــتـهـاء- كـالــدم ا
ــوتى- هــو كـــاحلب  كــاألطــفـــال  كــا
فـارقات التي ذكـرها لنا ومن ا ـطر!) ا
ـؤرخ العبود ان جنازة السياب التي ا
نــقل جــثـمــانه يـوم  1964\12\24 من
ابـي اخلـصــيب الى الــبـصــرة في يـوم
ـطـر ودفن فـي مقـبـرة احلـسن شـديـد ا

البصري!
كـان في انتظارنـا الصديق (ابو حازم)
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أكـــد نـــائـب رئـــيس الـــوزراء لـــشـــؤون
الـــطــاقــة وزيــر الـــنــفط ثـــامــر عــبــاس
الـغضـبان اهـتمام احلـكومـة االحتادية
ـحافـظة كـركوك واسـتقـرارها االمني
والــتـطــور في مــجـال اخلــدمـات. وقـال
الــغـضــبـان في مــؤتـمـر صــحـفي خالل
زيــارته لــلـمــحـافــظـة امس االحــد عـلى
رأس وفــد وزاري ان (الـوفـد جـاء بـنـاء
عـلى تـوجيه رئـيس الـوزراء عادل عـبد
ـهـدي لالطالع على اوضـاع مـحافـظة ا
كــركـوك الــعـزيــزة) مـشـيــرا الى ان (مـا
يـهم احلـكـومـة ان يـكـون وضـع كـركوك
فـي افــضل مــا يــكـــون عــلى مــســتــوى
تـقـد اخلـدمـات واالسـتـقـرار األمني).
واضـاف الغـضبـان ان (احلكـومة تدعم
احملـافـظـة من خالل بـنـاء قـدرتـهـا على
ـشــاريع وتــقــد اخلــدمـات تــنــفــيــذ ا
) مؤكـدا ان (الوفـد سـيعـقد لـلـمواطـنـ
اجـتـماعـات مكـثـفة وسـيـستـمع الى ما
سـيتم عرضه من قبل احملافظ ومجلس
احملــافــظـة واعــضــاء مـجــلس الــنـواب
حــيث ســيـتم ــمـثــلــ عن احملـافــظـة ا
ــهـمـة مــنـاقـشــة األمـور الــضـروريـة وا
ـشــروعـة وســيـتـم تـلــبـيــة الـطــلـبــات ا
وسـنعـمل علـى متابـعة مـا يتـم االتفاق
عـليه). من جـانبه رحب محـافظ كركوك
وكــالـة راكـان اجلـبـوري بـزيـارة الـوفـد
الــوزاري الــذي يــتــراسه نــائب رئــيس

الـــــوزراء لــــشـــــؤون الــــطـــــاقــــة وزيــــر
شـــاكـــرا مـــبـــادرة احلـــكـــومــة الـــنـــفط
االحتـادية لالطالع عـلى واقع محـافظة
كركوك وتقد الدعم في مجال االعمار
واعـاده االستقـرار. وضم الوفد وزيري
ائية ووكيل وزارة وارد ا الـكهرباء وا
الـداخلية وام اللجنـة التنسيقية ب
احلـكومة االحتاديـة واحملافظات وعدد
ديـرين العامـ للدوائر من الـوكالء وا

اخلدمية في الوزارات.
VzU½ »U ²½«

عـضو وأنـتـخب مجـلس محـافظـة بابل
مـــــجـــــلس احملـــــافـــــظـــــة عن كـــــتـــــلــــة
زهـير اجلـوذري نائـباً لـرئيس احلـكـمة
اجملــــــلـس. وقــــــال مــــــصــــــدر امس ان
(اجملـلس صوت بـإجماع عـدد االعضاء
). كـمـا احلـاضـرين وعـددهم 20 عـضـواً
أعـلـن أعـضـاء في اجملـلس عن تـشـكـيل
كـتـلة جـديدة داخل اجملـلس مكـونة من
20 عــضـواً بـاسم (وفـاء بـابل). وتـضم
الـكتـلة أعـضاء تـيار احلـكمـة واجمللس
األعـلـى ودولـة الـقـانـون وكـتـلـة الـنـهج

الوطني وبابل للتغيير وكفاءات.
وعـــــــطل مـــــــجــــــلـس مـــــــحــــــافـــــــظــــــة
الــــدوام الــــرســــمي في الــــديــــوانــــيــــة

قبل.  احملافظة يوم األحد ا
وقـــــال مــــــصـــــدر امس ان (مــــــجـــــلس
احملـــافــظــة وخالل جــلـــســته الــدوريــة
صــوت عـلى تــعـطــيل الـدوام الــرسـمي

ــــوافق 4/21 /2019  لــــيــــوم االحـــد ا
هدي). بذكرى والدة االمام ا

بـتسلم طـلبات وتـشرع مـحافظـة بغداد
ـطاعم الـراغبـ باحلـصول أصـحاب ا
هنة خالل ايام ارسة ا عـلى إجازات 
ابـــتــــداء من الـــيـــوم شـــهــــر رمـــضـــان
اخلــمــيس وذلك في مــبـنـى احملـافــظـة.
وأوضح بيان للمحافظة امس (إستالم
دة أربعة طـلبات منح اإلجازة يسـتمر 
عـــشـــر يـــومـــاً من تـــاريخ مـــوعـــد بــدء
ـذكـور). وأضاف الـبـيان ان االسـتالم ا
(مــوعـد إعالن مـنح االجـازات سـيـكـون
بديـوان احملافظة الواقع يـوم اخلميس
ـنطقـة الصاحلـية قرب شـبكة االعالم
الــــعـــراقـي). وأشـــار الـى ان (ضـــوابط
ــســتـــمــســكــات هي جـــلب ا الـــتــقــد
او الـبطاقـة الوطـنية الـثبـوتية االربـعة
مـع صـــورتـــ حـــديـــثـــتـــ ـــوحـــدة ا
بـاالضـافــة الى سـنـد لــصـاحب الـطــلب
فـضال ـطـعم او عـقـد االيـجـار مـلـكـيـة ا
عـن اإلجازة الـصـحـيـة).وأعـلن مـحـافظ
تـشـكـيل خـلـيـة بـغــداد فالح اجلـزائـري
تلـكئة شـاريع ا تابـعة ا ازمـة خدميـة 
سـتمرة واجلـديدة. وقال ـتوقـفة وا وا
اجلـزائـري خالل ترؤسه إجـتمـاعا ضم
رؤســاء الـوحـدات االداريــة واالقـضـيـة
والـنواحي ومدراء الدوائر اخلدمية إن
(االجـــتــمــاع نـــاقش تــوضـــيح قــانــون
ـوازنة العـامة االحتاديـة حول توزيع ا

خـطـة تنـمـيـة االقالـيم وحـسب الكـثـافة
فضال الـسـكـانيـة لالقـضيـة والـنـواحي
ــبـــالغ لـــلــمـــشــاريع عـن طــرح نـــسب ا
ــسـتـمـرة لالقــضـيـة ونـسـب الـكـثـافـة ا

السكانية فيها). 
qLŽ WO ¬

واشـــار الى (مــنـــاقــشـــة آلــيــة الـــعــمل
ـــشــاريع اجلــديــدة بــ الــوحــدات بــا
االداريــة واجلـهـات الــقـطـاعــيـة وبـيـان
ـعوقات التي تواجه عملهم بغية اهم ا
تـذلـيـلـها). ودعـا (مـدراء الـبـلـديات الى
تـشكـيل فريق عـمل وهيـئة رأي خـدمية

يبرز من خاللها اجلهد اخلدمي).

ونـظم قـطاع كـهربـاء الـنجف اجلـنوبي
احــد تــشــكـيـالت فـرع تــوزيع كــهــربـاء
الـنجف حملـة إلزالة ومصادرة الـشبكة
الـكهربائية العشـوائية في منطقة بحر
الــنـجف قـرب سـيـطــرة الـبـحـر  . وبـ
هندس قصي صادق مـسؤول القطاع ا
لـ (الـزمـان) ان (مالكـات القـطـاع عـملت
عـلى إزالـة ومصـادرة شـبكـة عـشوائـية
ـوافـقات ولم حتـصل ا غـيـر نـظـامـيـة  
عـلى نـصـبهـا في مـنطـقـة بحـر الـنجف
ـواطنـ وبدون مـوافقة من قـبل أحد ا
الـفـرع). مضـيـفاً انه ( خـالل احلمـلة
مـصادرة 10 أعـمـدة مـتنـوعـة مع كـيبل

ــســافــة 150مـــتــر فــضال عن مـــعــلق 
مـصادرة تراكـيب إنارة عدد 4 واوضح
صـادق أن (تـعـلـيـمـات وزارة الـكـهـرباء
وتــوجـيــهــات مـديــر الـفــرع مــسـتــمـرة
ــتـابــعـة ورصـد جلــمـيع الــقـطــاعـات 
حــــاالت الـــتـــجــــاوز عـــلـى الـــشــــبـــكـــة
الـكهربائية الكبيرة والصغيرة وإتخاذ
اإلجــــراءات والــــتـــعــــلــــيــــمـــات بــــحق
ـتـجـاوزين). مـشـيـراً الى ان  مـالكات ا
صــيــانــة الـــكــرار الــتــابــعــة لــلــقــطــاع
اجلـنوبي وفرقـة حتس الـشبكات هي
مـن ســـــــاهــــــــمـت بـــــــرصــــــــد وازالـــــــة

التجاوزات).

dLðR∫ الوفد

احلكومي في
مؤتمر
صخفي
بكركوك

الـعــبـودي قـصـيـدة بـعـنـوان (في كل ذكـرى)
بـعدها جاءت مداخـلة احلقوقي طارق حرب
الــتي وصف خاللـهـا الـفـقــيـد بـأنه(اغـريـقي
الـعلـم وتنـطبق عـليه مـا قاله اخـوان الصـفا
ـثـقف  كــان صـاحب بـصـيـرة في تــعـريف ا

ا هو كائن).  ا سيكون وليس  وتنبؤ 
وشـهـد احلـفل كـذلك الـقـاء كلـمـتـ لـلـباحث

ــؤرخ ثـامــر الــعـامــري ومـديــر مـؤســسـة وا
الــتــوحــيــد الـــــــــثــقــافــيـة عــلـي الـقــريــشي
وقــصـيـدتـ لـلــــــشـاعـرين جـبــار الـربـيـعي
واحــمـد الــدراجي وبـرقــيـات من الــصـحـفي
ــغــتـرب اخملــضــرم زيــد احلــلي والــقــاص ا
ـي والصـحـفي اكرم جـمـعـة الالمي واالكاد

سالم.
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بغداد

-1-
نـتحِـرِين من الرجال والـنساء .. –لالسف كَـثُرتْ في اآلونة االخـيرة أخـبارُ ا

الشديد- 
وظاهرةُ االنتحار ظاهرة خطيرة للغاية ذلك أنها تكشف عن :

خواءٍ روحي عميق 
وضـعفٍ شـديد في الـبُـنـيـة الـعقـلـيـة بـحيث يُـصـار الى االنـتـحـار وكأنه احلل

شكالت ..!! السحري لكل ا
واقف  فضالً عن الضبابية في الرؤية وتقدير ا

واهتزاز القيم االخالقية الى حدّ مروع ..
-2-

والسؤال اآلن :
ـنـوعـاً من اإلقدام عـلى قـتلِ غـيـره حيث حـرّم الـله الـقتل اذا كـان االنـسان 

فهو يجوز له أنْ يقتل نَفْسَه ?
واجلواب :

ال 
وحرمةُ قتل النفس كحرمة قتل الغير  

واالنتحار هو اخلسارة الكبرى حيث ال دنيا وال آخرة ..!!
-3-

ـهم أنْ نـبـحث عن االسـبـاب الـتي دعت هـذا الـفـتى أو تـلك الـفـتاة الى ومن ا
االنـتحـار ذلك أنَّ قرار االنتـحار ال يُـتخذ  –عادةً  –االّ بـعد الـيأس والـقنوط

والوصول الى طريق مسدود ...
وهنا يكمن اخللل .

ـسـتـعـصي الـيـوم قـد ال يـكـون مـسـتـعـصـيـاً غداً  فـاالسـراع الى انّ احللّ ا
كن تبريرها في مطلق األحوال . االنتحار جناية ال 

ـوت الـرحيم "  –وهـو انهـاء حـياة انـسان مـريض مـعيّن حـ يصل حـتى " ا
عيار الشرعي وإنْ أجازَتْهُ بعض الطب معه الى طريق مسدود  –ال يجوز با

القوان الوضعية ...
-4-

والفُقر قد يتحول الى غنى 
والضيقُ قد يتحول الى سَعَة  
والعسرُ قد يتحول الى يسر  

{ ولن يغلبَ العسرُ يسرين } 
ودوام احلال من احملال  –كما هو صريح األمثال  –

فلماذا االنتحار اذن ?
-5-

رادي) ( ت  1206 هـ) في كـتـابه (سلك وقـد قرأت قـصة لـطيـفة أوردهـا (ا
الــدُرّر في أعــيـان الــقــرن الــثــاني عــشـر ج 4 ص  241-240 في تــرجــمـة
(يوسف بن محمد اخلزرجي) (ت 1117هـ) حيث ذكر له بيت جميليْن قال

فيهما :
أكرم األكرم أنت إلهي 

وشفيعُ األنام أكرمُ خَلْقِكْ 
أَأُرى ب أَكْرَمَيْن مُضاماً 

أو مُضاعاً حاشى الوفاء وحقِّكْ 
انه لن يـخشى على نفـسه الضيم أو الـضياع مادام مـلحوظاً بـع الله الذي
ـصـطـفى األمـ أكـرم هـو أكـرم األكـرمـ ومـا دام مــتـطـلـعـاً الى شـفــاعـة ا

اخللق على الله .
ؤمن الواثق برحمة الله ورسوله (ص)   وهذا هو منطلق ا

نطق يّدرأُ كلَّ الوساوس الشيطانية وال يستسلم أليّ ظرف قاهر  وبهذا ا
ذكورين قصة خالصتها : رادي أنَّ لهذين البيت ا وقد ذكر ا

انّ الشاعر تقلبت به األحوال  وضاق عيشُه بعد ما كان من ذوي الدنيا...
حـتى صار كـاتبـا في بـعض طواحـ دمشق  فـتفـكـر يومـا من االيام بـحاله

قدم ذكرها   وما جرى له ونظم هذين البيت ا
فـما مـضى عـلى ذلك ساعـتان االّ ورَجُل مـقـبل علـيه ينـادي بـاسمه  فـنهض

قائما اليه وقال له :
ما مرادُك ?

قال :
مرادي أنت أن جتيب الى فالن  –يـعني أحد جتار الشام  –فـذهب معه اليه
فـلـمــا رآه اسـتـقــبـله بــغـايـة األكــرام واالبـتــسـام وأخـبــره أنَّ أحـد أوالد عـمه
كاتيب صر) مات وانحصر إرثه فيه  وخلّف أمواالً عظيمة  ودفعوا له ا )

صرحة بذلك   ا
د لـلـسـفـر الى مـصـر  ورجع مـنـهـا الى الـشـام في جتـارة عـظـيـمـة عـلى فـجـَّ

عادته التي كان عليها ) 
أقول :

ــا هي وهــذه لــيــست قــضــيـــةً من وحي اخلــيــال وا
قضية واقعيّة وكم لها من نظير ...

وهــكــذا تــتـــوالى االزمــات والــضـــغــوط  وتــتــوالى
األلـطـاف االلهـيـة  وفي ذلك الـعِبـرة والـسـلوة الهل

اليق ...

جانب من احتفالية
غيب يوم ا


