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ثالثــة أحـداث كـبــرى ومـفـصــلـيـة طــبـعت تــاريخ الـعـراق في
َن سـيـكتـب تاريـخ البالد ـكن  خالل سـتـة عـشـر عـامـاً  ال
فـي الـــقـــرن احلــــادي والـــعـــشــــرين إالّ الــــتـــوقف عــــنـــدهـــا

واالستقصاء والتأمل .
احلـدث الـعظـيم االول هـو االحتالل االمـريكي لـلـعراق الـعام
2003 في سـابقـة لم تواجـههـا دولة في الـعالم مـنذ احلرب
ـية الـثانـية  يـوم كان الـنازي أدولف هـتلـر يطـوي البـلد الـعا

تلو االخر حتت سرفات دبابات جيوشه.
 واحلـدث العـظـيم الثـاني هو سـقوط ثـلث العـراق بيـد تنـظيم
ـوصل الــعـام ــديـنــة ا داعش  الســيــمـا احــتالل الـتــنـظــيم 
ــدة ثالثـة أعـوام  ومـا تـبـع ذلك من تـضـحـيـات ال 2014 و
تــعــد وال حتــصى في الــبــشــر واحلـجــر والتــزال الــتــبــعـات

مستمرة ومدمرة .
أمّـا احلدث الثالث الـكبير والـنوعي فهـو االنتفاضـة العراقية
الـتي تـنـبـثق من قـلب بـغـداد وتـعم جـنـوب البالد كـله  حتت
شـعـارات عـملـيـة وعـفـوية تـنـسف كل مـواضـعات الـسـلـطات
الـسياسية التي حكمت العراق طوال عقد ونصف العقد من
زمن مــثـقل بـاجلــراحـات واآلالم والـتـردي والـظــلم والـفـسـاد

والتخلف .
 وسـبب عـظم هـذا احلـدث  لـيس ألنّه يـجـبـر رئـيس حـكـومة
عـلى االسـتقـالة ويـسـهم في تغـيـير بـوصلـة اخـتيـار آخر من
عـمق الـعمـليـة السـياسـية  لـكن كونه كـشف عن مقـدار عال
من الـوطنية العراقية األصيلة والواثقة وطنية كفيلة بضمان
اجــتـراح مــسـار جــديـد لــلــعـراق نــحـو مــسـتــقـبل  المــكـان

للفاسدين والقتلة فيه . 
بـعد كل ذلك  يـأتي سيـاسيـون ولدوا وتـرعرعـوا وشبوا في
حـاضنات خارجـية قلقـة ثم انتقلـوا الى حاضنة الـسياسي
ـنـطــقـة اخلـضــراء أعـوامـاً مــديـدة  ويـريـدون اخلُــدج  في ا
الـيوم بسهولة مـتناهية الدوسَ بـأقدامهم على إرادة االنسان
ـوت واحلـيــاة في بـلـد فُـقـد الــعـراقي  وقـد تـســاوى عـنـده ا

االملُ فيه .
هـذا مسار ال اعوجاج فـيه نحو العراق اجلـديد الذي نشدته
اليـ مـنـذ سـتـة عـشـر عـامـاً ولم يـتـحـقق مـنه شيء  وآن ا
ا أوان احلـقـيـقـة أن تـظهـر بـالـرغم من انّ الـثـمن غـال  ور

قبلة أغلى كثيراً . سيكون في الشهور ا

حـدثَ هـذا بخـاصـرةِ بغـداد الـعبـاسـية اجلـميـلـة  في إحدى
سنوات الرمادةِ واحلرب الطويلة .

كـــنتُ أيــامــهـــا أُخــيّمُ عــلـى مــا نــضجَ واســـتــوى من الــوعي
ـكـتسَب  والـقـراءات األولى اللـذيـذة  التي لـم أجدهـا أبداً ا
سـاذجةً ومضيعةً للـوقت  كما تفلسفَ في تـوصيفها تالياً 
ــتـأدبــون  الــذين هـاجــمَــتْـهم كــثــرة من صـحــبي األُدبــاء وا
نـظريـات وبيـانات احلـداثة ومـا بعـد احلداثـة  حتى تـعولَـموا

تمثيالً وصنعةً  وهم ليسوا على ذلك بقادرين .
في واحـدةٍ من الـظـهـيـرات الـسـاخنـات الـفـائـظـات  أخـذَتْني
قــدمــاي صــوبَ مــقـهـى حـسن عــجــمي الــعــتــيق وهــو احـد
ــيـدان عالمــات مــفـتــتح شـارع الــرشـيــد الـبــديع من جــهـة ا
ــكــان الـذي واحلــيــدر خــانـة وجــديــد حــسن بــاشـا  وهــو ا
يـجتمع فـيه  أُدباء العراق ومـريدوهم وجلّـاسهم من الغاوين

الكثيرين والغاويات النادرات .
قـهى سـترى كلَّ أجـيـال الوسط األدبي  لـكنَّ الـصوت فـي ا
الـعالي سيبقى خاصاً بجيل الـستينيات  الذي يرى نفسه –
وهـو عـلى حقٍّ كبـير  –مـدرسـةً مكـتظـةً بتالمـيذ قـائمـ على
ــعـلّم وطـاعـة غــضـاضـةٍ  ونـتــاجٍ جـديـدٍ يـحــمل أثـر عـصـا ا

التلميذ النجيب .
ـصادفات احلَـسَنـات  أنْ يستـقبلـني بوجهٍ مـصنوعٍ تـشاء ا
شاكس في البدء  والشاعر من ابـتسامةٍ شاسعةٍ  الفـتى ا
الــصــعــلــوك اجملـدّد نــصــيّف الــنــاصــري  صـاحـب اجلـيب
ـثـقوب قـبلَ وبعـد أن أدركـتْهُ حرفـةُ األدب وحـيرةُ الـكتـابة  ا
ووحـشةُ احلروفِ التي لم جتدْ بـعدُ  حائطاً رحـيماً متاحاً 
ذهلِ اجلميل . كي تؤدي فوقهُ  رقصةَ ولذةَ النشرِ األولِ ا
كـان لـباسيَ نـظـيفـاً رائـعاً  مـثلُ خـلطـةٍ مـدهشـةٍ من رصـافةِ
احلـاضـرةِ الـعـباسـيـة وكـرخـها واجلـسـر  وجـواربي تـعبىء
حـذائيَ الالمع  وتـرتـفعُ شبـراً صـائحـاً علـى طول الـساق 
وحلـيـتي اإلبـتدائـيـة عـاطـرة يشعُّ من سـوادهـا  ضـوع طيّب

جلسِ ذهول . يشبهُ قصيدةً صوفيةً 
أمـا سكائري اخلائفة من خزرة األبِ وعتبِ األُم  فكانت من
ـفـرد الرخـيص الـذي ال يصل عـديـدُهُ  خمـساً صـنف ذلك ا

نائمات بجيب قميصٍ أنيق  وال يكلّف اجليب إال وسعهُ .
سـتحـتاجُ دقائق مـعدودات بقـدر أصابع اليـدين  كي تعرف
جـوهـر هـذا الصـعـلـوك النـبـيل  وتـتبـادل مـعه طُـرَفاً يـجـدها
ـهـذّبـون بذيـئـات خـادشات  وأراهـا وجـلـيسيَ الـسـامـعون ا
الــعـذبُ  مـقـتـرحَ مــدونـات صـاحلـات لـلــنـشـر  بـبـاب األدب

الشعبي اخلليع .
ســألـني عن مـهــوى ومـصب فـؤادي  قـلت لـه الـشـعـر  قـال

امنحني سيكارةً  فمنحتُهُ اثنت .
ـسرودات نـصيف الـناصري نعـشة  تـآكلتْ تـلك الظـهيـرةُ ا
ــضـحـكــة عن األدبـاء  الــكـبــار مـنـهـم والـصـغــار  وبـهـذه ا
احلــكـايـات الـتي كــان يـزوّقـهـا الــصـعـلـوك  بـأثــاث مـخـيـاله
ـقـاربةٍ الـشـاسع  كـنتُ أنـا الـتـلـمـيذ اإلبـتـدائي  مـنـشـغالً 
مـوجــعـةٍ بـ روايـات هـذا الـشـيـطـان اجملـنـون  وتـصـوراتي
الـراســخـة الـتي كـانت تـعـشـقُ الـنصَّ  وال تـفـصـله أبـداً عن
مـنـتـجِهِ الـذي يـراه صـاحـبي  شـريـراً حـقـيـراً حـتـى لـو كان

أنقذ حياة عشرة غرقى  بنهاية روايةٍ أو قصةٍ قصيرة !!
عــلى أول بــيـبــان الـعــصـر  ومن قــعــدةٍ رحـيــمـةٍ فــوق تـختٍ
ـعـول تـكـسيـر احلـدود الـذي كـان بـيـم خـشـبيٍّ بـائسٍ  و
ــطــلـبـي وحـسب نــصــيّف  عــرفتُ مــوسى كــريـدي ومــالك ا
الــشـيخ جــعـفـر وخــالـد عــلي مـصـطــفى وعـبــد اجلـبـار داود
الــبــصـري وأحــمــد خــلف وعـبــد اخلــالق الــركـابـي ويـوسف
ــســيح ثـروت وقــيس لــفـتــة مـراد احلــيــدري ويـوسف عــبـد ا
ومــحـمـود الـعــبـطـة وكـمــال سـبـتي وسالم كــاظم ورعـد عـبـد
اجـدي وخـيري مـنـصور الـقـادر وزاهر اجلـيـزاني وخـزعل ا
الـذي يــرسم فـوق وجـهه ابـتـسـامـةً واحـدةً كلَّ سـبـعـة أعـوامٍ
ـقهى قـاسـيـات  تمـامـاً مثل نـادل ا
وحـامل صينية الشاي واحلامض 
أبـو داود الـعـبـوس  الـذي مات ولم
يّز ب طبيب القلب وطبيب النقد
وتــــالـــيــــاً عـــشـــيــــرةً ضـــخــــمـــةً من

الثمانيني والتسعيني اجلدد!!
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قــامت امــرأة بـكــتــابــة وإرسـال
نـاسبة 1900 رسالـة معايـدة 
يالد لغـرباء في محاولة عيد ا
منها لتخفيف الوحدة.وأمضت
مو فايوز من مدينـة نوتينغهام
في إنـكـلــتـرا لـيـالٍ كــثـيـرة عـلى
مـدى أشهـر وهي تـكـتب رسائل
مــعــايـــدة ثمّ جتــوب الــشــوارع
لــتـوزيـعـهـا.وقـالت فـايـوز الـتي
تـبلغ  45عـامـاً وفـقـقـا للـبي بي
سي(إنــهـا أرادت الــوصـول الى
األشــــــــــخـــــــــــاص األكــــــــــثــــــــــر
حــاجـة).وأرفـقت كـل رسـالـة من
الرسائل بكمـية من الشوكوالتة
وبــدعـوة إلى الـعـشـاء في لـيـلـة
الــعــيــد سـتــقــوم بــتـحــضــيـره
.وقالت ـتطـوع مجـموعة من ا
ـــرتـــبـــطـــة فـــايـــوز (األجـــواء ا
ـيالد حتـبط بـاحـتـفـاالت عـيـد ا
الـكثـير من األشـخاص وتـسبب

ـكن صنع لهـم الكـآبة. ولـهذا 
الـفــارق عـبــر تــذكّـرهم وتــقـد
شـيء لــهم).وأشــارت الى إنــهــا
حزنت كثيـراً عندما نـفدت منها
ـــاضي بـــطـــاقـــات األســــبـــوع ا
ـــــــعـــــــايـــــــدة الـــــــتـي كـــــــانت ا
اشـتـرتـهـا.مضـيـفـة(نـفـدت مـني
الــبـطـاقـات عــنـدمـا وصـلت الى
ــــــــنـــــــــزل رقم  35فـي أحــــــــد ا
الـشـوارع وبـقي لـديّ  30مـنزال
لم أسـتطع أن أتـرك لـهم رسائل
مــعـايـدة. مـاذا لـو كـان داخـلـهم
شــــخص في حــــاجــــة لألمـــر?).
ـقــبل ســأقـوم وأكـدت (الــعــام ا
ـزيـد من الـرسـائل بــتـحـضـيـر ا
وأبـــدأ بــتـــوزيــعـــهــا مـن حــيث
ــــرة). وقـــالت تــــوقـــفـت هـــذه ا
فـــايــــوز (إنّ أحـــد األشـــخـــاص
خــــرج من مــــنـــزله وشــــكـــرني
واسـتـطعت أن أرى من تـعـابـير
وجــهه أنّ ذلك مــثل له شــيــئـاً).

مــضــيـــفــة(األمـــر كــله يـــتــعــلق
بـاحلب).وكـانت فـايـوز اشـتـرت
الـبـطاقـات بكـمـيات كـبـيرة بـعد
ـــيالد الـــعــام انـــتــهـــاء عـــيـــد ا
ــاضي لـتـخـفـيض الـتـكـالـيف ا
عنها لكنـها قالت إنها ال تتذكر
بـلغ الذي أنفـقته بـدقة لكـنها ا
ـــــــئــــــــات" من تــــــــقـــــــدره "بــــــــا
اجلـــنــيــهــات.وجـــاءت الــفــكــرة
لـفـايوز وهي أم لـطـفلـ وتـدير
جمعية تهتمّ باألشخاص الذين
يشعرون بالوحـدة بينما كانت
تـــعــمل كـــمــمــرضـــة في مــجــال
الــصــحـــة الــعــقــلـــيــة بــعــد أن
دى أخـبـرتـها إحـدى الـنـسـاء 
ـكنكِ عـزلـتهـا. فـقالـت لهـا(هل 
أن تـتــخـيــلي أنّ أحـداً لم يــعـد
يرسل لي شيئاً وال حتى بطاقة
ـــيالد?). مــــعـــايـــدة في عــــيـــد ا
وتــقـول فـايــوز إنّ ذلك أثّـر بـهـا

وأحزنها كثيراً.

{ بـيت حلم  –وكـاالت - يــظــهـر
عــمل فــني لــلـفــنــان الـبــريــطـاني
ـسيح في ثل مـزود ا بانـكـسي 
فـــنــدق فـي بــيت حلـم بــالـــضــفــة
الغربـية و الـذي يُطـلق عليه اسم
"نــدبــة بــيت حلم" مــزود يــسـوع
سيح جوار اجلدار اإلسرائيلي ا
الـــفــاصل والـــذي يــبـــدو أنه قــد
اُخترق نتيجة انفجار على شكل
جنمـة.وقـال بـانكـسي عـلى موقع
ـــثل انـــســـتـــغـــرام (إن الــعـــمل 
"مـيالدا مـعـدال لـلـمـسـيح).وتـقول
إســـرائـــيل إن اجلـــدار الـــفـــاصل
ـــــنع الـــــهـــــجـــــمـــــات ضـــــروري 
اإلرهـابــيـة لـكن الـفـلــسـطـيـنـيـ
يقولون (إنـها وسيـلة "لالستيالء
على أراضيـهم).ووصفت محـكمة
العـدل الدولـية احلـاجز بـأنه غير

قانوني.
ويــقع عـمل بــانـكــسي الــفـني في
فـــنــدق "وولــد أوف" أو الـــفــنــدق
احملــاط بـــاجلــدار فـي بــيت حلم
والـــذي أُنـــشئ بـــالــتـــعـــاون بــ
بــانــكــسي ومُـالك الــفــنــدق.وقـال
مدير الفـندق وسام سـلسع وفقا

لــــلــــبـي بي سي( إن بــــانــــكــــسي
يالد إلظهار استخدم قصة عيد ا
كـيف يـعـيش الفـلـسـطـيـنـيون في
الـضفـة الـغـربيـة).وأضـاف (أنـها
طـريقـة رائـعـة إلظهـار قـصـة بيت
ـيالد بطـريـقة حلم قـصة عـيـد ا
مختـلفة ستـجعل النـاس يفكرون

فيها بشكل أكبر).
ويظهر العمل الفني عبارة احلب

و السالم كرسـومات على اجلدار
الــعــازل بـالــلــغـتــ اإلنــكـلــيــزيـة
والـفــرنـسـيـة. كـمــا يـظـهـر أيـضـا
ثالث هــدايــا كـبــيــرة مـغــلــفـة في
األســــفل.وقـــال مـــديـــر الـــفـــنـــدق
(بانكسي يحاول أن يكون صوتا
ن ال يـسـتطـيـعـون احلـديث عـما

يحدث).
وتطل جمـيع غرف الفـندق حيث

يـقع الــعـمل الـفــني عـلى اجلـدار
ـثيـر للـجـدل في الضـفة العـازل ا
الـغـربـيــة.وتـمـتـلئ غـرف الـفـنـدق
بأعمال الفنان بانكسي اجملهول
الـهــويـة وحتـكـي أغـلـبــهـا قـصـة
الصراع احلـاصل.وكان بـانكسي
قد أنـشأ أيـضـا عددا من األعـمال
الــــفـــنــــيـــة فـي بـــيت حلـم وعـــلى

اجلدار العازل نفسه.
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{ هــــوجن كــــوجن - وكــــاالت - قــــال
مجـلس الـسيـاحة في هـوجن كوجن (
عـتاد إن األلعـاب الـناريـة الـتي من ا
إطالقــهـا عــشــيـة الــعـام اجلــديـد في
ــديـنــة ســتـلــغى لــلــمـرة األولى في ا
نـــحــــو عــــشـــر ســــنـــوات مـع زيـــادة
اخملـــــــاوف األمــــــنـــــــيــــــة بــــــســـــــبب

ستمـرة منذ أكثر من االحتجاجـات ا
ســتــة أشــهــر).وكــان إطالق األلــعـاب
الــنـــاريـــة يـــجــتـــذب آالف الـــســـكــان
والسياح إلى ميناء فيـكتوريا بينما
يـتـم بث الـعـد الــتـنـازلي لــبـدء الـعـام
اجلــــديــــد عـــــلى الـــــهــــواء ألنــــحــــاء
الـعـالم.وبـدأت االحـتـجـاجـات بسـبب

ــشــتـبـه بـهم إلى قــانــون لـتــســلـيم ا
الصـ وبـرغم من سـحبه اسـتـمرت
ــــســـــتــــعــــمــــرة ــــظـــــاهــــرات في ا ا
ـا أصـاب الــبـريـطــانـيـة الــسـابـقــة 
قطاعات السـياحة والتجـزئة بالشلل
وتـــســـبب في إلــــغـــاء الـــكـــثـــيـــر من
همة األحداث الثقـافية والرياضـية ا

اضـيـة.وقـال مـسـؤولو في األشـهـر ا
الـــســيـــاحـــة إن األلـــعـــاب الـــنـــاريــة
ســتــســتــبــدل بــعــرض ضــوئي عــبـر
وسـائط متـعـددة يـدعى (سـيمـفـونـية
األضــواء) ويـشــمل أطــول نـاطــحـات
دينة مع دقات منتصف سحاب في ا

الليل.
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يالد اجمليدة اال ان بابا نويل في ساحة التحرير لم يحمل اعتاد بابانويل في كل عام  ان يوزع الهدايا على االطفال في مختلف انحاء العالم ضمن اعياد ا
رابط في الساحة رسائل صادقة مكتوبة بحب كلها دعم وفخر كتبها شباب وشابات وأطفال وكبار بالسن من هدايا كما هو معتاد بل حمل رسائل للشباب ا

بادرة اجلميلة كتب الناشط واالعالمي صقر آل زكريا في صفحته في (فيسبوك) و الذي تقمص شخصية بابا نويل (على مدار 7 داخل العراق وخارجه.وعن هذه ا
وصل اكثر من مرة وأربيل ومستشفيات" ووزعنا كان "مرة ببيوت التنك مخيمات النزوح ببغداد ا سنوات ماضية تقمصت شخصية بابا نويل وفي كل مرة 

هدايا وشغلنا موسيقى ورقصنا وفرحنا.كان الهدف هو إسعاد الناس وخصوصاً األطفال.هذه السنة اختلفت!ال يوجداحتفال وال هدايا وال موسيقى! بابا نويل وزع
ن ذهبت هذه الرسائل?استلمها بشكل رسائل!رسائل صادقة مكتوبة بحب كلها دعم وفخر كتبها شباب وبنات وأطفال وكبار بالسن من داخل العراق وخارجه 

رابط بالتحرير وكل واحد منهم استلم رسالته من شخص لم يلتقى به من قبل لكنها كتبت بكلمات من اخ ألخيه من أخت مفاجىء األبطال ا
ألخيها).مضيفا(حمزوز صديقي جمع هذه الرسائل ورتبها وكلفني انا صقر ألكون ساعي بريد وكانت مسؤولية ومهمة عظيمة تشرفت بها..أكثر من  1000رسالة
ما انسى شكري للحبايب االصدقاء رافع شاكر وحتس راحت أللف بطل من ابطال التحرير وكانت مناسبة عظيمة في #كرسمس_الثورة نگولهم (انتوا مو وحدكم)

همة وعبد الله راشد على التصميم). جاسم وعبوسي الكوخي ومصطفى العبدلي وصفاء رشيد الي ساعدوني في توثيق ا
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لـلـمـرة األولى في أكـثر من  200 عـام لن تـقيم كـاتـدرائـية
يالد مع استـمرار عملـيات ترمـيمها نوتـردام قداس عيـد ا
بـعــد حـريق مــدمـر.وقــالت مــتـحــدثـة بــاسم األبـرشــيـة في
بـاريس في تـصـريح (لن يـقـام قـداس مـنـتـصف الـلـيل في
نوتـردام. آخر مرة حـدث ذلك كان أثـناء الثـورة الفرنـسية.
يالد دومـا في نوتردام منذ عام 1803 . يقـام قداس عيد ا
وتـسـبب حـريق الــكـاتـدرائـيـة في  15 نـيـســان في انـهـيـار
سقـفهـا وجنت مـنه أبراج أجـراسهـا الـرئيـسيـة وجدرانـها
قتنيات األثرية الدينية واألعمال الفنية اخلارجـية وبعض ا
ـسؤول اإلداري التـي ال تقـدر بثـمن.وقال بـاتريك شـوفيه ا
فـي الــكـاتــدرائــيــة (هــذا أمــر مــؤلم ألنــنــا كــنــا نــرغب في
ـيالد في نـوتـردام لـكن في الـوقت ذاته االحـتفـال بـعـيـد ا
ـضـي قـدمـا في إعـادة الـبـنـاء). ويـعـود بـناء يـوجـد أمل: 
الـكــاتـدرائـيــة إلى الـقــرن الـثــاني عـشــر وشـهــدت تـتـويج

نابليون امبراطورا عام  1804

بـاتـشـارامـون سـوكـبيـرومـسـونـتي (أشـعـر بـفرح
كـبـيـر لـرؤيـتـهـا وهي لـطـيـفـة جـدا أحب األفـيـال
ألنـهـا تـرقص بـطـريـقـة ظـريـفـة جـدا).والـفـيل هـو
احلـيوان الوطني بتايالند وله ظهور في التاريخ
ــئــة مـن ســكـان واألدب. وبــرغـم ان نــحـو  98بــا
يالد ضمن تـايالند بوذيون لكـنها حتتفل بـعيد ا

موسم عطالت نهاية العام. 
ـسـتـشـفى الى ذلـك نُـقل خـمـسـة أشـخــاص إلى ا
يالد تسـوقون خالل موسم عيد ا بـعدما تدافع ا
القـتنـاص بـالونـات أطلـقت فوقـهم وحتتـوي على
ـديـنـة سـيدني قـسـائم هـدايـا في مـركز جتـاري 
األسـتـرالـيـة.وأظـهـرت لـقـطـات فـيـديـو أنـاسـا في
مـركز وستفيلد باراماتا يـتنافسون عند منتصف
الـلـيل لإلمـساك بـالـبـالـونات الـذهـبـية والـفـضـية

والبيضاء التي حتتوي على قسائم الهدايا.

{ أيــوتــايــا  –ســدني - وكــاالت - وزعـت أفــيـال
تــرتـدي زي بــابـا نـويـل الـهــدايـا واحلـلــوى عـلى
ـنـاسـبة تالمـيـذ في تـايالنـد في تـقـلـيد سـنـوي 
ــيالد في الــبــلــد الــذي تــقــطــنه أغــلــبــيـة عــيــد ا
بــوذيـة.وتــنـظم مــدرســة جـيــراسـارتــويـتــايـا في
يالد منذ أيوتايا شمالي بانكوك احتفاالت عيد ا
عـاما.وقال الردتـوجنتـار ميبـان مالك معـسكر 15
قـصر أيوتايا لألفيال (إن أربـعة أفيال ومدربيها
درسة الـذين ارتدوا أيضا زي بابا نويل زاروا ا
ووزعـوا الـهدايـا على الـتالمـيذ).وأضـاف (توزيع
ا صنع ـميـز وإ الـهدايـا ليس الـشيء الوحـيد ا
ـيالد الــتالمـيـذ واألفــيـال أيــضـا شـجــرة لـعــيـد ا
مـعـا).ورقـصت األفـيـال وقـامت بـحـركـات مـسـلـية

أمام التالميذ.
ــدرســة االبــتــدائــيــة تــدعى وقــالت تــلــمــيــذة بــا
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الصور من صفحة
صقر آل زكريا في
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