
ع��امل غريب يعي�صه امل�صاب��ون بالأمرا�ض الع�صبية 
والنف�ص��ية يلف��ه الوه��م املم��زوج باخلي��ال اجلامح 
والحالم الوردية احيانا والقامتة يف اكرث الحيان، 
ال انهم يف املح�ص��لة مر�صى يتوجب عالجهم ويتم 
�صفاء بع�ص��هم والتخفيف من وطاأة مر�صهم، وتقدم 
و�ص��ائل العالج لهم  يف م�صت�ص��فى الر�صاد لالأمرا�ض 
للن�ص��اء  متري���ض  واعدادي��ة  والنف�ص��ية  الع�ص��بية 
امللحقة به��ا لتوفري خدمات طبية وعالجية فندقية 
واإيوائي��ة، وق��د مت بناء هذا امل�صت�ص��فى عام 1952 
من ريع يان�صيب امل�صت�صفيات يف العراق ويعد اكرب 

م�صت�صفى يف ال�رشق الأو�صط .
تاأهيل امل�صت�صفى

 حتدث الدكتور عبد الغني �ص��عدون مدير عام �صحة 
الر�ص��افة عن �صعة خدمات مديرية �صحة الر�صافة، 
مبينا ،ان املديرية يرتبط بها 23 مركزا تخ�ص�ص��يا 
و140 مركزا �ص��حيا، ل��ذا حتتاج اىل م��وارد مالية 
وب�رشية كثرية وكبرية ونعمل الن بن�صبة 26باملئة 
م��ن مواردنا الب�رشية وخا�ص��ة الطباء، فلم متنحنا 
وزارة املالي��ة اإل ملياري��ن و400 مليون دينار من 
جمموع تخ�صي�صاتنا البالغة 54 مليار دينار نتيجة 
ع��دم توفر ال�ص��يولة النقدي��ة، ال ان برنامج التمويل 

ال�صحي وفر لنا  )10( مليارات دينار فا�صبح لدينا 
12مليارا و400 مليون دينار، وهذا املبلغ يجب ان 
يغطي تكاليف العالج والإيواء واملالب�ض وال�صيانة 
والتاأهيل ون�صاطات اأخرى لذلك جلاأنا اىل العتماد 
على مالكاتنا يف اجناز الكثري من الأعمال بعيدا عن 
ال���رشكات واملكاتب، فاذا تعطلت لدينا اجهزة طبية 
مثل اأجهزة التخدير قمنا بت�ص��ليحها، وبذلك وفرنا 
ما يقارب 27 مليار دينار ما طلبته ال�رشكة. وا�صار 
�ص��عدون اىل ان ال�ص��ور الت��ي ن�رشت على �ص��فحات 
التوا�صل الجتماعي )الفي�صبوك( قدمية جدا ولي�صت 
مل�صت�صفى الر�ص��اد يف الوقت احلايل، وعلى املواطن 
األ ي�ص��دق كل م��ا ين�رش كما ان ذل��ك يولد الحباط 
يف نفو���ض العاملني يف امل�صت�ص��فى الذي��ن يعملون 
يف ظروف �ص��عبة، فامل�صت�ص��فى ي�ص��هد الآن تغيريا 
كب��ريا ج��دا، فاخلدم��ات الفندقية اف�ص��ل بكثري من 
ال�ص��ابق، وتراجع��ت ن�ص��بة الوفي��ات ع��ن ال�ص��نوات 
املا�صية ومل حتدث اأية  حالة وفاة خالل هذا العام، 
كم��ا ان الطع��ام جيد و)م�ص��لفن( و�ص��حي ومتنوع، 
اما اأعمال ال�ص��يانة فتجرى بح�ص��ب توفر ال�ص��يولة، 
ففي كل �ص��هر مث��ال نقوم بتاأهيل ج��زء وبالتناوب، 
ومع ذلك قمنا بتاأهيل ال�ص��احات وان�ص��اء �ص��احات 

لكرت��ي ال�ص��لة والق��دم وقمن��ا باإزالة الق�ص��ب الذي 
كان يغطي ال�ص��ارع ومدخل امل�صت�صفى مب�صاحة 80 
دومن��ا وقد طلب اح��د املقاولني مبل��غ 200 مليون 
دينار، ال اننا ازلنا الق�ص��ب مببلغ 7 ماليني دينار، 
ويبني الدكتور �ص��عدون ان من �صمن برامج التاأهيل 
اإقام��ة ور�ض للنجارة واخلياطة واقمنا معر�ص��ا يف 
�صارع املتنبي لقى جناحًا كبرياً، كما قمنا بتفعيل 
بحرية الأ�ص��ماك، اما عن الدوية فكلها متوفرة، ومل 
توؤثر ال�ص��يولة النقدية اإل يف بع�ض اأعمال ال�ص��يانة 

والتاأهيل
عالج متعدد

ولفت الدكتور علي ر�صيد مدير عام م�صت�صفى الر�صاد 
لالأمرا�ض الع�ص��بية والنف�ص��ية اىل ان ال�صم الغالب 
له��ذا امل�صت�ص��فى ه��و )ال�ص��ماعية( ن�ص��بة اىل مال��ك 
الر���ض وه��و احم��د ال�ص��ماع، وي�ص��يف ،ان "ع��دد 
املر�ص��ى يف امل�صت�ص��فى هو 1200 مري�ض من كال 
اجلن�ص��ني، وان ثلث هذا العدد من الن�صاء وثلثني من 
الرجال"، وتو�صيحا لهذا التباين بني الدكتور ر�صيد 
ان العائلة تخفي املراأة املري�صة  قدر امل�صتطاع ول 
تف�ص��ل ان تكون نزيلة م�صت�ص��فى الأمرا�ض العقلية، 
لن ذل��ك يلحق و�ص��مة بالعائلة، واو�ص��ح الدكتور 
ر�ص��يد ان املري���ض يعالج يف ه��ذا امل�صت�ص��فى فاذا 
ا�ص��تجاب للع��الج يف ال�ص��هر الول و�ص��في ل يدخل 
امل�صت�صفى، اما اذا مرت مدة �صتة ا�صهر لتلقيه العالج 
ومل ي�ص��ف ف�ص��يكون م��ن ن��زلء امل�صت�ص��فى هذه مع 
ا�ص��تمرار عالجه وايوائه، واحلالت الذهانية احلادة 
تعال��ج يف م�صت�ص��فى اب��ن ر�ص��د الكائنة يف �ص��احة 
الندل���ض، وي�ص��يف الدكتور ر�ص��يد ان هناك حتديدا 
لأعم��ار املر�ص��ى اأما الأطف��ال فلديه��م دور اإيوائية 
خا�ص��ة بهم وكذلك املر�صى من كبار ال�صن .  ويوؤكد 
املدير ،ان امل�صت�صفى يواكب تطورات العالج عامليا، 
فالع��الج ل يتح��دد بالدواء بل هناك عالج �ص��لوكي 
ومع��ريف وذهن��ي بالإ�ص��افة اىل الع��الج التاأهيلي 

لدمج املري�ض 
باملجتمع.

ن�صاطات متنوعة
 وي���رشح لنا الدكتور ر�ص��يد الأعرا�ض الذهانية التي 
تنق�ص��م اىل اعرا�ض موجبة واخرى �ص��البة مو�صحا 
ان الأعرا���ض املوجبة تتحدد بكونها ت�ص��مل التهيج 
والتهيوؤات والوهام و�صماع ال�صوات اما الأعرا�ض 
ال�ص��البة فهي ان املري�ض ل ينظف نف�صه ول ي�صتحم 
وينعزل عما حوله ويهمل نف�ص��ه وهذا ما نطلق عليه 
بحالة )انعدام الوج��ود( وهنا يبداأ العالج بالتاأهيل 

الذهني واملعريف وال�صلوكي من 
خالل عدة ن�صاطات وفعاليات، منها ريا�صية وفنية 
وم�رشحية وثقافية وهناك اي�صا ا�صغال يدوية منها 
النجارة واحلدادة وبالن�ص��بة للبنات هناك ال�ص��غال 
اليدوي��ة منه��ا التطري��ز واخلياطة ولدينا ر�ص��امون 
ر�ص��موا لوح��ات جميل��ة اأخذته��ا منظم��ة ال�ص��حة 
العاملية وا�ص��اروا اىل ا�صحابها وقد زارنا فريق من 
ال�ص��ليب الحمر الدويل و�ص��اهدوا براجمن��ا واكدوا 
انها الربامج نف�صها التي تطبق يف فرن�صا و�صوي�رشا، 
ويوؤكد الدكتور ر�ص��يد ان املر�ص��ى قدموا خالل هذا 

الع��ام ث��الث م�رشحي��ات، كم��ا ان بع�ض املر�ص��ى 
يعزف احلانا جميلة على الآلت املو�صيقية والبع�ض 
الخر يق�صي اأوقاتا يف املطالعة يف املكتبة، ولدينا 
موهوبون يف ال�ص��عر والدب والفن وقبل ايام اقمنا 
معر�ص��ا له��م يف �ص��ارع املتنب��ي )بازار( عر�ص��نا 
في��ه نتاجاتهم كم��ا لدينا مهرجان الربيع ال�ص��نوي 
ننظم��ه كل عام يف �ص��هر اذار.ويبني الدكتور ر�ص��يد 
ان الدارة يف امل�صت�ص��فى تق��وم بعمل��ني يف الوق��ت 
نف�ص��ه فهي م�ص��حة وم�صت�ص��فى فامل�صت�ص��فى يقدم 
خدم��ات عالجية وامل�ص��حة تقدم خدم��ات فندقية 
وعالجي��ة للنزلء على ف��رات طويلة ب��ل حتى عند 
وف��اة املري�ض يقوم امل�صت�ص��فى بواج��ب دفنه وفق 
ال�ص��عائر اخلا�صة به �صواء كان م�صلما ام غري م�صلم، 
واك��د ر�ص��يد ان غالبي��ة ذوي املر�ص��ى ل ي�ص��األون 
عن مر�ص��اهم وم��ع ذلك هن��اك القليل م��ن العوائل 
يتابعون مري�ص��هم، وي�ص��ري املدير ،"امل�صت�ص��فى هو 
الوحي��د يف الع��راق وان لن��ا وزارات ودوائ��ر عديدة 
ت�ص��اند عملن��ا منه��ا وزارة العم��ل، جمل�ض الق�ص��اء 
العلى، الداخلية، العدل ووزارة حقوق الن�صان وكل 
ه��ذه الدوائر تتعامل معنا لذا يجب ان نوفر ميزانية 
لها و برغم ال�ص��ائقة املالية الت��ي يعاين منها البلد 
فه��ي تق��دم خدماته��ا العالجية والفندقية ب�ص��ورة 

اف�ص��ل مما كان��ت يف ال�ص��ابق،  لدين��ا 24 ردهة 8 
منه��ا للن�ص��اء و16 للرجال كما لدين��ا 15 طبيبا 7 
منهم للطب النف�صي واملفرو�ض ان يكون لدينا 103 
طبي��ب، ال ان الكوادر الطبي��ة ل ترغب يف العمل يف 
هذا امل�صت�ص��فى مع العل��م ان املجتمع��ات املتقدمة 
تقا�ض بتقدم الطب النف�ص��ي فيها، ولدينا 12 باحثا 

اجتماعيا بينهم 
باحثتان.

جولة يف الأق�صام
اق�ص��ام ورده��ات امل�صت�ص��فى   قمن��ا بجول��ة يف 
حدي��ث  واثاثه��ا  وانيق��ة  مرتب��ة  ووجدناه��ا 
وع�رشي وجميل، ودخلنا ق�ص��م التاأهيل النف�ص��ي 
املرك��زي ووجدن��ا في��ه ق�ص��م املكتب��ة وال�ص��ينما 
وامل���رشح واملو�ص��يقى وقاعة الدوات الريا�ص��ية 
والدراج��ات الهوائية وق�ص��م املر�ص��م ال��ذي تزينه 
لوح��ات مر�ص��ومة بح���ض مره��ف، منه��ا لوحات 
الر�ص��ام �ص��ياء والر�ص��امة مي��ادة، وحت��دث الينا 
املعالج النف�ص��ي الدكتور كرمي كاطع عن امل�صاغل 
التاأهيلي��ة الت��ي ت�ص��مل امل�ص��اغل التالي��ة )اب��ن 
عم��ران، زينب، الكندي، حممد ت��اج الدين، عدنان 
الطرقج��ي( وجن��اح اب��ن الهيث��م، وجن��اح ام��ري 
وي�ص��مل كال  اجلن�ص��ني. وي�ص��ري الدكت��ور كاط��ع 

ايل��ول  ل�ص��هر  مث��ال  امل�ص��اغل  ا�ص��تمارة  ،ان  اىل 
املا�ص��ي �صملت اقامة 12 جل�ص��ة للعالج النف�صي 
باملو�ص��يقى �ص��مت )35-20 مري�صا(  يف قاعة 
الع��الج النف�ص��ي، كم��ا اقيمت  3 جل�ص��ات للعالج 
النف�ص��ي بال�صينما ثالثية البعاد ومتت اقامة 12 
جل�ص��ة عالجية »�ص��ايكودراما« �ص��مت ) 8 - 12 
مري�ص��ا( يف قاع��ة الع��الج الجتماع��ي وكذل��ك 
6 جل�ص��ات عالجي��ة نف�ص��ية باملطالعة �ص��مت) 
12-10مري�ص��ا( يف قاعة املكتبة، واقيمت 13 
جل�صة عالجية ريا�صية �صمت )25-15 مري�صا( 
يف قاع��ة الع��الج الطبيع��ي اىل جان��ب جل�ص��ات 
اخرى للعالج بالفن والر�صم وامل�صغولت اليدوية. 
واكد الدكتور كاطع اىل ان هناك برامج وفعاليات 
�ص��هرية منها مهرجان �ص��عري وم�صابقات لكرتي 
الق��دم والطائرة وماراثون الر�ص��اد ال�ص��نوي الذي 
ينطلق يف �ص��هر كانون الول من كل عام و�صباق 
الدراجات الهوائية ال�ص��نوي يف �صهر ايلول من كل 
ع��ام، وهناك ا�ص��تمارة �ص��هرية لتقييم املر�ص��ى 
�ص��لوكيا ت�ص��مل النظاف��ة ال�صخ�ص��ية وال�ص��تقرار 
احلرك��ي والكالمي، واملحافظة عل��ى املمتلكات، 
والتفاع��ل الجتماعي، والنتاج��ات واملواهب اىل 

جانب الهوايات والتدخني وزيارات الأهل. 

 
  يرجع اأ�ص��ل ت�ص��ميتها اإىل �ص��كلها الذي جاء على 
�ص��كل مربع بالأبعاد الدقيقة للمربع اأثناء ت�ص��ميم 
حمالت بغ��داد، وُيقال باأن املهند�ص��ني مل يتعمدوا 
يف ت�ص��ميمها بهذا ال�صكل واإمنا جاء ذلك م�صادفة 

ما جعل �صفة تربيعها ا�صمًا لها.
املربع��ة.. اأَق��دم واأفق��ر اأحياء بغ��داد، اأزقٌة �ص��يقة 
ورطب��ة ل ت�ص��لها ال�ص��م�ض بفعل ال�صنا�ص��يل �ص��به 
املتال�ص��قة للبيوت على جانبيها. ل ي�صتطيع اأكرث 
من �صخ�ص��ني مي�صيان معًا يف اأزقتها. واإذا ا�صريت 
م��ادًة ثقيلة اأو كب��رية اأو لديك مري�ض مثاًل فال غري 
)العربان��ة( الو�ص��يلة التي تو�ص��لك اإىل اأقرِب مكاٍن 

حيث جتد �صيارة بانتظارك.
اأغلب بيوتها من طابقني وي�صم كل دار عوائل على 
ع��دد غرفه ومعدل عدد العوائل لكل بيت ل يقل عن 
اأربع وي�ص��ل اإىل �ص��بع عوائل، وهذا يعني اأن هناك 
ثالثني �صخ�ص��ًا يف كل دار. اأغلب �صكنة املربعة هم 
من العوائل الوافدة من ال�ص��مال: املو�ص��ل، دهوك، 
اأربي��ل اإ�ص��افة اإىل ع��دد م��ن العوائ��ل البغدادي��ة 
الأ�ص��لية التي مل تغادر منطقته��ا اإىل اأحياء اأُخرى 

جديدة.
املربعة واحلي امل�رشي

يف الثمانيني��ات واأثن��اء احلرب العراقي��ة الإيرانية 
التح��ق الكث��ري م��ن �ص��كنتها اإىل جبه��ات القت��ال 
وع��ادت بع���ض العوائ��ل اإىل م�ص��قط الراأ���ض بع��د 
اأن انتف��ت احلاج��ة لوجوده��م ورب الأ���رشة بعي��د 
عنه��م ول من معيل غريه. ويف نف���ض الوقت كانت 
احلكوم��ة العراقية قد �ص��هلت للم�رشيني العمل يف 
العراق وبدون تاأ�صرية دخول، فكانت "هوية �صوؤون 
الع��رب" تفي بالغر�ض. وقد و�ص��ل عدد امل�رشيني 

العاملني يف العراق اإىل اأكرث من مليوين م�رشي. 
حمل��ة املربع��ة، ا�ص��توعبت الق�ص��م الأك��رب منه��م. 
مت  امل���رشي"،  "احل��ي  اإىل  )املربع��ة(  فتحول��ت 
مت�ص��ريها بالكام��ل، ل ب��ل ذاب امل�رشيون و�ص��ط 
املجتم��ع البغ��دادي بحي��ث مل تع��د تفرقه��م ع��ن 
العراقي��ني. فقد احتلوا كل فن��ادق وبيوت وحمالت 
�ص��ارع الر�صيد. الأكالت م�رشية واملقاهي م�رشية 
حيث ت�صتمع اإىل اأغاين عبد احلليم واأم كلثوم وفريد 
الأطر���ض واأنت ت�ص��حب )ال�صي�ص��ة امل�رشي��ة( حتى 
خمابز ال�ص��مون العراق��ي حتّولت اإىل خب��ز العي�ض 
امل���رشي. واختف��ت املف��ردات البغدادي��ة اجلميلة: 
َلَع��ْد، �ص��كْد، عب��ايل، همينه، عوف��ه، �ص��فته. وحلت 
حملها لغ��ة )الكدعان(: منْي، اإزي��ْك، َمفي�ض، ويقال 
اأن اأح��د العراقيني دخل اإىل مطعم و�ص��اهد �ص��ديقا 

م�رشيا له ا�ص��مه )ح�ص��ني( ولغر�ض املجاملة اأراد 
اأن يتكلم بامل�رشية فقال له: 

ُدْك جذب. ، اأخوية.. �صُ .. َح�َصَننْيْ - ِمنْيْ
وللكبة اأي�صا حكاية!

كبة املو�ص��ل، اأ�صهر من املو�ص��ل املدينة، فالكثري 
يتلذذون ب� "كبتها" يف اأي مكان ول يعرفون �صيئًا 
ع��ن م�ص��درها وكذلك هو احل��ال يف )ل��ن اأربيل( 
و )مت��ر الب���رشة( و )برتق��ال بعقوب��ة( و )طر�ص��ي 
النجف( و )بطيخ �صامراء( و )باقالء احللة بالدهن(.
الكب��ة اأن��واع، ويف مق��ايل هذا اأق�ص��د "كب��ة حلب" 
ورمبا )املوا�صلة( اأي�صًا ي�صموها هكذا، كون مدينة 
)حلب( ال�ص��ورية كثرية ال�ص��به باملو�ص��ل: م�صافًة، 
تقالي��َد، عمارته��ا واأكالته��ا اأي�ص��ًا ومنه��ا الكبة. 
وهذا الن��وع من الكبة ن�رشُه اأبناء )ريف( املو�ص��ل 
وخا�ص��ة بعد خم�صينيات القرن املا�صي عندما قَلّ 

الطلب على املهن ال�صعبية وانح�رشت الزراعة .
العم��ل الوحيد الذي ل يحتاج اإىل خربة وراأ�ض مال 
واإيجار حمل هو )عمل الكبة(. فمجرد اأن ت�صتقر يف 
مكان ما، بعد اأن توؤَِجْر بيتًا اأو غرفة ميكنك مبا�رشة 
اأن متار�ض العمل بعد اأن تكون قد هياأت م�صتلزماته 
التي ل تزيد عن اجلري�ض )الربغل( وقليل من اللحم 
وال�ص��حم والب�ص��ل والبهارات وامل�ص��ارين اأحيانًا. 
وم��ا عل��ى العائلة اإّل اأن ت�ص��اعف الكمي��ة املقررة 

للعائلة لكي تاأخذ طريقها اإىل ال�صوق.
وللكبة اأي�صًا، هموٌم و�صجون

ع���رشات العوائ��ل الذي��ن وف��دوا من ق��ره قو�ض اإىل 

بغداد مار�ص��وا مهنة "بائع الكبة" وتركز وجودهم 
والدوري��ني  )الر�ص��افة(  املربع��ة  منطقت��ني  يف 
)الك��رخ( فم��ن بيوتاته��ا يت��وزع بائع��و الكبة اإىل 
دور  النق��ل،  كراج��ات  املختلف��ة:  بغ��داد  مناط��ق 
ال�ص��ينما، ملعب ال�صعب، �صارع الر�ص��يد وال�صعدون، 
عالوي احللة واأمام بع�ض الدوائر التي ت�صهد زخما 
كب��ريا م��ن املوظفني.  الطريقة التي يعر�ص��ون بها 

ب�صاعتهم تختلف ح�صب اإمكانية البائع املادية.
الق�ص��م الآخ��ر وهو قليل ج��داً متكن م��ن اأن يجد له 
حم��اًل ثابت��ًا يف اإح��دى مناط��ق بغ��داد املعروفة: 

امليدان، الباب ال�رشقي، الر�صيد وال�صعدون. 
كان باع��ة الكب��ة يغ��ادرون منازلهم يف �ص��اعات 
الفجر الأوىل لكي ي�ص��منوا الو�ص��ول اإىل مبتغاهم 
ال��ذي يبتعد ع��ن م�ص��اكنهم ع���رشات الكيلومرات 
فعليه��م اأن يع��ربوا من جانب الر�ص��افة اإىل الكرخ 
لي�صلوا اإىل كراج العالوي اأو منطقة املن�صور حيث 
�ص��احة �صباق اخليل )الري�زس(. وكذلك هو احلال مع 
)الكرخي��ني( اإذ يع��ربون اإىل الر�ص��افة حيث ملعب 
ال�ص��عب ليج��دوا مكان��ًا له��م وخا�ص��ة يف مب��اراة 

الزوراء واجلوية اأو خالل الدوري.
يف 8 اآذار 1959 واح��داث ال�ص��واف يف املو�ص��ل، 
وعل��ى اثره��ا اأ�ص��درت حكومة بغ��داد اأم��راً منعت 
مبوجبه حركة العجالت داخل العا�ص��مة بغداد. يف 
الثالثة فجراً غ��ادرت املربعة عربات ثالثة حمملة 
بالكب��ة يقوده��ا )ب( وعندم��ا و�ص��لوا اإىل مدخ��ل 
ج���رش اجلمهورية من جهة الب��اب ال�رشقي. فوجئوا 

باأم��ر غري طبيعي، حيث عرب��ة مدرعة تغلق مدخل 
اجل�رش اإ�ص��افة اإىل جمموعة من الع�ص��كريني وقفوا 
بحالة ا�ص��تعداد، وم��ا اأن اقرب "باع��ة الكبة" من 
املف��رزة، تق��دم )ب( ودار بين��ه وبني اآم��ر املفرزة 

احلوار التايل:
-اهلل  ي�صاعدك اأبو خليل.
- اأهاًل ومرحبًا.. تف�صل

- اإحنا رايحني للمن�صور، نبيع كبه
- اأخ��ي ممن��وع، الأوام��ر تك��ول: مين��ع منع��ًا باتًا 

حركة العجالت
- لكن اإحنا عدنا عرباين

- لي���ض دطوله��ا، مو بيها تاي��رات  كلنالك ممنوع 
وخل�ض.

تراج��ع بائعو الكبة اإىل اخلل��ف قلياًل عندما وجدوا 
الإ�رشار يف عيون اآمر املفرزة، هياأوا جمموعة من 
"لفات الكبة احلارة" ودفعوها ر�صوة لهم. فاأكلوها 
ولكن تو�ص��التهم مل تفد، اإذ كرروا القول عليهم مرة 

ثانية:
- اأخ��ي كلنالكم ممنوع، يعن��ي ممنوع، يعني حظر 
التجوال على جميع املركبات، يعني ممنوع العبور 
لعرباتك��م، لأن بيه��ا تايرات، وامل�ص��موح لل�ص��ابلة 

فقط، يعني امل�صاة!! افتهمتوا.. 
خط��رت لأحدهم فكرة غريبة، م��اذا لو حمل عربته 
وعرب بها اجل�رش م�صيًا على الأقدام؟. وبهذا �صيطبق 
القانون، ول ُيحّمْل اجلنود م�صوؤولية خرق القانون. 
الفكرة قد تكون �رشبًا من اجلنون، ولكنها الو�صيلة 

الوحي��دة التي جتعله��م يعربون اجل���رش، اأحدهم مل 
ترقه الفكرة، ولكن نفذها )ب( و�صاحبه.

فق��ام برفع )اجلدر( من مكانه و�ص��ط العربة، وفتح 
)التاي��رات( م��ع قاعدته��ا، فدخل يف و�ص��ط العربة 
واأخ��رج رجلي��ه من الأماك��ن اخلا�ص��ة بالإطارات 
وحم��ل عربت��ه ب��كل م��ا حتتويه��ا.. وهك��ذا فع��ل 
�ص��احبه اأي�ص��ًا، وبهذا اأ�ص��قطا احُلَجة من احلار�ض. 
خرج اجلميع لرياقبوا اأغرب م�صهد. رجالن يحمالن 
عربت��ني ب��كل حمتوياتها م��ن ال�ص��حون، الربميز، 
الق��دور والكب��ة ومل يلتفت��ا اىل اخلل��ف خوف��ًا م��ن 
اإعادته��م. وهك��ذا بلغ��ا اجله��ة الأُخرى م��ن اجل�رش 
و�ص��ط ذهول وت�ص��فيق جميع احلّرا�ض ل�ص��جاعتهم 
واإ�رشارهم.  واأمام هذا املنظر الغريب، ول�صدة تاأثر 
احلار���ض الأول اأوم��اأ اإىل �ص��ديقهم الثالث اأن يعرب 

اجل�رش ب�صكل طبيعي. قائاًل له:
- اعرب اأخويه انته وعربتك، هي  بقت عليك.

هن��اك َمْن يقول "اجلنون فن��ون". لأن عودتهم اإىل 
دورهم خايل الوفا�ض، يعني حرمانهم من م�ص��در 
رزق ي��وم كام��ل، اإ�ص��افة اإىل خ�ص��ارتهم الكبة يف 

وقت مل يكن فيه هناك و�صيلة للخزن املربد.

الزعيم عبد الكرمي قا�صم وبائع كبة الربغل

ي��روى اأن هن��اك بائ��ع كبة برغل يف حملة ف�ص��وة 
ع��رب، �ص��ارع الكف��اح، كان يتخ��ذ م��ن الر�ص��يف 
مكانا لعربته، وكان يطلق عليه "حجي ابو الكبة"، 
و�ص��باح كل يوم كان الزعيم عبدالكرمي قا�صم  مير 
من �ص��ارع الكفاح متوجها اىل �صاحة امليدان حيث 
مق��ر وزارة الدف��اع مق��ر دوامه، ويف الع��ودة ظهرا 
يخ��رج من الدفاع ع��رب الكفاح متجه��ا نحو الباب 
ال�رشقي، ويف طريقه �ص��يفا و�ص��تاء ي�صاهد الزعيم  
احلج��ي ابو الكبة ليخرج يده في�ص��لم عليه ويرد ابو 
الكب��ة ال�ص��الم .ويف احد اليام مل يك��ن احلجي يف 
مكان��ه، فقال الزعيم ملرافقه: ا�ص��وف احلجي ماكو 
الي��وم، ويف الي��وم التايل اي�ص��ا مل يكن احلجي يف 
مكانه،  وعلى اثرها قال الزعيم ملرافقه: اذا احلجي 

مل يح�رش غدا عليك ان ت�صاأل عنه  .
  ويف الي��وم الثال��ث مل يح���رش احلج��ي، حيث امر 
الزعي��م عبدالك��رمي قا�ص��م بالذه��اب اىل املقه��ى 
ال�ص��عبي يف ف�صوة عرب، وال�ص��وؤال عن �صبب غياب 
احلج��ي اب��و الكب��ة، فاأخ��ربه �ص��احب املقهى بان 
احلج��ي مري�ض ونائم يف الفرا���ض.. وبعد ان عرف 
الزعيم بذلك، تاأ�ص��ف على ذلك و�ص��عر باحلزن على 
ذل��ك الرجل املكافح الطيب الذي ي�ص��تقبله �ص��باح 

كل يوم بابت�صامته البغدادية وبكلماته اللطيفة، 

مستشفى الرشاد.. عالج وفق أساليب أوروبية واهتمام استثنائي بالمرضى

ذكريات عن حي "المربعة" والمصريين.. وكيف منع االنقالب كبة الموصل
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�صيٌء عن عا�صمة 
الر�صيد

بغداد، التي نحن 
يف �صددها، لي�صت 

بغداد اليوم، بل 
بغداد اخلم�صينيات 
وال�صتينيات، بغداد 

التي قيل يف حقها 
الكثري وُو�صفت باأجمل 

العبارات والكلمات 
وال�صور، و�صيء اآخر 

عن املربعة
املربعة، هي اإحدى 

اأقدم املحالت البغدادية 
ال�صعبية، تقع بني 
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