
العراق  انهاره كوثر عذب ويف  )تربته ترب م�سبوك ومياه 
بداأت االن�سانية وبه ازدهرت (

من  وهو  غنيمة  اهلل  رزق  يو�سف  و�سف  الكلمات  بهذه 
علماء الالهوت الكلدان ار�س العراق وهي كلمات تعك�س 
بعد  احت�سنتهم  التي  االر�س  لهذه  العراق  م�سيحي  ع�سق 
�سعود امل�سيح عليه ال�سالم اإىل ال�سماء بنحو ع�رشين عامًا 
اأول ن�س مكتوب عن وجود امل�سيحيني  ح�سب ماورد يف 
يف بالد الرافدين الذي ورد يف كتاب بردي�سان يف �سمال 
دخلها  ان  بعد  املناطق,  من  غريها  قبل  الرافدين  بالد 
الذي  وادي  وتلميذيه ماري  ثاديو�س  ثم  الر�سول  توما�س 
ب�رشرّ بامل�سيحية يف اأمارة حدياب )اأديابني( اربيل حاليا 
يف  ماري  مار  اىل  ين�سم  ان  قبل   , �سنوات  خم�س  ملدة 
التب�سري بامل�سيحية يف مدينة كرخ �سلوخ )كركوك حاليًا( 

واملناطق املحيطة بها
يف  كبري  دور  لعبت  قد  العراق  جنوب  يف  احلرية  ان  كما 
الن�سطوري  املذهب  ا  وخ�سو�سً امل�سيحية  الديانة  ن�رش 
�سنة  املتوفى  ))ن�سطوريو�س((  للبطريق  ين�سب  الذي 
450ميالدية, وكان املركز الرئي�سي للم�سيحية يف احلرية, 
امل�سيحيون  وتعلم  العربية,  اجلزيرة  اإىل  ت�رشبت  ومنها 
ال�رشيانية , فكتبوا ورتلوا بها , ثم ن�رشوها يف بالد فار�س 
واليمامة وعمان, ثم من اليمامة انتقلت اإىل جنران واليمن 
ومناطق اأخرى قبل ان ينتقل مركز الن�سطورية اىل مدينة 
واطلق  االعلى)اجلاثليق(,  املرجع  لت�سبح مقر  املدائن(   (
النهرين  اأر�س ما بني  بابل( وهكذا كانت  )كني�سة  عليها 
اأر�س م�سيحية واآثار الكنائ�س واالأديرة املوجودة يف كل 

بقعة اليوم ت�سهد على هذه احلقيقة .
وبالرغم من انت�سار اال�سالم فقد بقي امل�سيحيون حا�رشين 
يف االحداث الرئي�سية يف العراق وكل متتبع ل�سرية االمام 
من  اخلالفة  عا�سمة  بنقل  وقيامه  ال�سالم  عليه  علي 
غالبا  االمام وجي�سه  ان  الكوفة جند  اىل  املنورة  املدينة 
احلديث  معهم  ويتبادل  الرهبان  اديرة  على  ماينزل 
اغتياله  عند  حتى  بل  وال�سيا�سة  الدين  يف  واملعلومات 
كان حا�رشا بجانب �رشيره طبيب ن�رشاين وهو الذي دعا 
اىل  ال�رشبة  و�سلت  ان  بعد  للموت  اال�ستعداد  اىل  االمام 
الذي  االموي  اجلي�س  �سيوف  دارت  عندما  حتى   . الدماغ 
ال�سالم و�سحبه  االمام احل�سني عليه  اال�سالم على  يدعي 
وال  احل�سني  عن  للدفاع  وعائلته  الن�رشاين  وهب  اندفع 
امل�سيحيون  ومتكن   , يديه  بني  اال�ست�سهاد  حتى  البيت 
العراقيون من ابداع اأدبا الهوتيا وفل�سفيا رائعا وقد برز 
الثالث  القرنني  يف  ال�رشيان  وكتاب  املوؤرخني  ا�سهر  من 
والرابع "مار افرام ال�رشياين",الذي خلف جمموعة �سخمة 
من  والتاريخية  والفل�سفية  والدينية  االأدبية  االأعمال  من 
�سعر ونرث, , وقد كان للمدار�س التي ان�سوؤوها يف كل من 
يف  كبري  دور  وقن�رشين,  وجندي�سابور  والرها  ن�سيبني 
نبوغ االدباء والعلماء الكبار مثل يعقوب الن�سيبيني وبار 

�سوما ونر�سي ويعقوب الربادعي, ومن العلماء �رشجي�س 
العموين  ي�سوع  التاريخ  كتاب  ومن  وغريه,  عيني  الراأ�س 
وتاريخ الرها للموؤلف املجهول ويوحنا االف�س�سي وزكريا 
العراق  انحاء  كافة  يف  املنت�رشة  االديرة  وكانت  املدلل. 
خمازن للكتب التي احتوت علوم وفل�سفات ال�رشق والتي 
عمل الق�ساو�سة والرهبان على حفظها لالجيال. ولكن مل 
ال�سلطة  العرب  فقدان  ب�سبب  الثقايف  االزدهار  هذا  يدم 
)املكتبة  احلكمة  بيت  وحتى  عليهم  االأجانب  و�سيطرة 
وظيفة  وان  ال�رشقيني  ال�رشيان  يديرها  كان  العبا�سية( 
قبل طبيب �رشياين.  دائما من  ي�سغل  كان  اخلليفة  طبيب 
مذاهبهم  اختالف  على  واأدبائهم  ال�رشيان  علماء  اإن 
من  القدمية  العلوم  ترجمة  مائة عام يف  اأكرث من  ق�سوا 
وبف�سل  العربية  اإىل  والفار�سية  واليونانية  ال�رشيانية 

جهودهم واأو�ساعهم العلمية والثقافية
الكلدان  منها  طوائف  عدة  اإىل  العراق  ي  م�سيحيـرـّ يتوزع 
الكاثوليك وي�سكلون الق�سم االكرب من امل�سيحيني, ويقطن 
مثل  العراق,  �سمال  وعموم  املو�سل  بلدات  يف  غالبيتهم 
وهم  الن�ساطرة  واالآثوريون  وعينكاوا.  والقو�س  تلكيف 
قد  وغالبيتهم  العراقية,  الن�سطورية  الكني�سة  اتباع  من 
املحاذية  املناطق  من  العراق  اال�سلي  بلدهم  اىل  نزح 

و�سكانيا  تاريخيا  والتابعة  تركيا,  جنوب  يف  للمو�سل 
اىل بالد النهرين. لكنهم ا�سطروا اىل النزوح بعد املذابح 
واوائل  ع�رش  التا�سع  القرن  اواخر  يف  لها  تعر�سوا  التي 
وهم  اليعاقبة  االآرثوذك�س  وال�رشيان   . الع�رشين  القرن 
اىل بالد  اأ�سلهم  ال�سورية, واالرمن ويعود  الكني�سة  اتباع 
ارمينيا يف منطقة القفقا�س التي تقع جغرفيا عند اعايل 
عدة  وهم  الربوت�ستانية  الكنائ�س  واتباع  النهرين,  بالد 
كنائ�س خمتلفة, مثل الكني�سة االجنيلية والكني�سة ال�سبتية, 
وغريها. وهم عموما من ال�رشيان العراقيني الذين حتولوا 
الكنائ�س  بتاأثري  احلديث,  الع�رش  يف  الربوت�ستانية  اىل 
الربوت�ستانية االنكليزية واالمريكية. وهم اقلية من النخب 

املدينية املتميزة يف املو�سل وبغداد.
من  العراق  يف  احلكم  اىل  الع�سكرية  االنظمة  و�سول  مع 
ت�سييق  عملية  اىل  العراق  م�سيحيو  تعر�س   1958 عام 
امل�سيحي  املكون  كان  ان  فبعد  مبا�رشة  غري  وحماربة 
يحظى بح�سة يف اي ت�سكيل حكومي يف كافة احلكومات 
1958-1921 وخ�سو�سا  التي مت ت�سكيلها خالل فرتة 
بالكثري  دفع  الت�سييق  واملالية وهذا  ال�سحة  وزارات  يف 
العراق  خارج  اىل  الهجرة  اىل  امل�سيحية  العوائل  من 
باأر�س  قلوبهم  تعلق  رغم  املهجر  بلدان  يف  واال�ستقرار 

يف  امل�سيحية  العوائل  من  بقي  من  اما  واالجداد.  االباء 
العراق فقد كانوا هدفا للمنظمات االرهابية.

وهذا العام ومع بداية االحتفاالت باأعياد امليالد املجيد 
ومع عودة اجرا�س الكنائ�س يف بغداد واملو�سل للت�سدح 
يف �سماء وادي الرافدين فانها تعلن بداية عهد جديد يدعو 
فيه م�سيحيو العراق يف املهجر اىل التوحد وان يعملوا ان 
العودة اىل ار�س االباء واالجداد  كان من ال�سعب عليهم 
فعليهم ان ي�سكلوا جمموعات �سغط على احلكومة العراقية 
عن طريق اي�سال اال�سخا�س املوؤهلني للدفاع عن م�سالح 

امل�سيحني يف العراق
والعمل منذ االن على و�سع خطط االزمة الي�سال �سوتهم 
فيها  لهم  يكون  التي  البلدان  يف  القرار  �سنع  مراكز  اىل 
اجلالية  ا�سوات  ان  تذكرنا  اذا  خ�سو�سا  وا�سح  ح�سور 
املر�سح  فوز  يف  كبري  اثر  لها  كان  مي�سغان  يف  العراقية 
ان يعملوا ذلك  ي�ستطيعون  فاذا كانوا  االمريكية  للرئا�سة 
االنتخابات  يف  كبري  وزن  ال�سواتهم  فان  امريكا  يف 

العراقية القادمة .
املكون  وباالأخ�س  بخري  العراق  يف  واجلميع  عام  كل 
امل�سيحي لنن�سد معا ) املجد هلل يف االعايل وعلى االر�س 

ال�سالم وللنا�س املحبة(.

 
لي�س  وقت  منذ  احلرارة  درجات  يف  انخفا�س 
تفارق  ال  ال�سفر  حتت  الربودة  ودرجة  بالق�سري 
منازلنا دفعتني للبحث عن اخل�سب للدفء و)جلبه 
( وو�سعه يف موقد النار, االأ�سوات متعددة منها 
�سوت االأمهات الثكلى والن�ساء االأرامل وال�سغار 
�سديد  الربد  ويرجتفون,  الربد  �سدة  من  يتباكون 
فاملوقد  االأطفال,  تدفئة  ا�ستطيع  وال  الليل,  يف 
اأن تلتهم  الليل, خ�سية من  اإ�سعاله طوال  ال ميكن 
ت�ستطيع  تعد  مل  ال�سغرية  الطفلٌة  منزلنا,  نريانه 
التحمل لي�س اأمامي اأي حل �سوى احت�سانها لعل 
دفئا يت�رشب اإليها, اأجريت عدة اختبارات لتجنب 
كا�رش,  بوح�س  اأِ�سبه  فالربد  حتدث  قد  ماأ�ساة  اأي 
اأو �سيارة مفخخة لن ت�ستثني العنوان والهوية اإذا 
انفجرت ,التح�سني االأمني �سيجنب املتح�سن من 
فاأنهم  وال�سعفاء  والفقراء  الب�سطاء  ,اأما  الهالك 
حور  عن  الباحثني  يد  على  امل�ست�سهدين  اأول 
برودتها  درجة  �ستكون  التي  اجلنة  يف  العني 
الوجع  درجة  تعني  ال�سفر  ,فتحت  واأمان  �سالم 
عدم  ب�سبب  ال�سغر  منذ  احُلر  يعي�سه  الذي  واالأمل 

تغري املناخ ,فال�ستاء باقٍ ,وق�سوة برودته جاءت 
واإن�ساين  اأخالقي  �سابط  اأي  لهم  لي�س  قوم  جراء 
جزٌء  نظرهم  يف  ,هو  االآثام  ارتكاب  من  يردعهم 
اجلزء  ي�سبح  للمعلول  الكل  يتحول  ,فعندما  �ساذ 
الفو�سى  تتنف�س  بيئة  يف  للعمل  �سالح  غري 
واخلراب وتن�رش الدمار كثقافة تعلمه للنا�س الأنها 
حتت  ,وهناك  حياتها  يف  اخلطاأ  �سوى  تريد  ال 
علنًا  واملتخا�سمون  �رشاً  املت�سافحون  الطاولة 
نزاعاتهم  ,يظهرون  بها  ن�سعر  ال  حرارتهم  درجة 
ال�سيا�سية  عالقاتهم  اأن  زعمًا  للمالأ  و�سجاالتهم 
واالجتماعية متجمدة ظاهراً, جوهراً هي يف اأوج 
تن�سج  ,والنا�س  بع�سها  وان�سهارها مع  حرارتها 
احلكايات واالأقاويل باأن )�س,�س( يعي�سون اأزمة 
واالأفكار  الروؤى  طرح  يف  التاأزم  وهذا  اخلطاب 
 , �سلبًا  النا�س  حياة  واقع  على  متامًا  منعك�س 
بني  متنف�س  عن  يبحثون  واالأحرار  ال�سفر  حتت 
والتفاين  االن�سباط  تدعي  بوجوه  االإمعان  زحام 
يوجد  ال  احلقيقة  يف  لكن  الواجب  على  واحلر�س 
لالحرتام  معنى  الأي  احرتام  وعدم  ت�سيب  �سوى 
العذاب ومرارة طعمه  نتذوق  ال�سفر ونحن  ,حتت 
,فاالجنماد يف مواقف وثوابت البع�س لن ي�سمح 
ي�ساهدون  التدفئة,  حتى  اأو  الذوبان  من  لها 

املنادي ينادي هل من معني ونا�رش وم�ساعد ؟ال 
االأ�سوات وعلى وجه  �سماع  بالرغم من  يجيبون 

اخل�سو�س �سوت طفلة �سغرية
تريد  ,اأنها  م�سوؤولية  موقع  اأو  من�سب  تطلب  ال 
تنام  قدمية  ودمية  الربد  يقيها  و�رش�سف  مدفئة 
جراحها  ووجع  همومها  لها  لتحاكي  بجانبها 
رجعة  دون  وارحتلوا  االأحبة  غادروا  لها  ,وتقول 
لتغر�س  معنا  تنمو  موؤملة  ذكريات  وتركوا 
ال  من  هنالك  ال�سفر  حتت  قلوبنا,  يف  جذورها 
واالأمانة  كال�سدق  االإن�سان  بناء  مقومات  ميتلك 
وال�رشقة  والغ�س  اخلديعة  ميار�س  والنزاهة 
ال�سفر  ,حتت  متلونة  ووجوه  عديدة  بعناوين 
احلمية  من  درجة  اأية  ميتلكون  ال  الذين  الأولئك 
ون�رشة  امل�ست�سعفني  وم�ساعدة  املروءة  و 
بنظرة  للنا�س  ينظرون  وهم  والفقراء  املظلومني 
العهود  ,ناكثي  منهم  اأف�سل  باأنهم  فوقية  دونية 
,حتت  ينعقون  ناعقة  كل  مع  جتدهم  واملواثيق 
الثكلى  االأمهات  اآهات  قلب  �سيتوقف  ال�سفر 
,ووجع  االأطفال  من  واليتامى  االأرامل  والن�ساء 
االآباء بفقدان اأوالدهم ,حتت ال�سفر الزلنا ننتظر 
ا�رشاقة كل �سم�س ع�سى  الغائب ,مع  ب�سرب عودة 

بظهوره تلتئم اجلراح بعدله .

اإىل ال�سيد حمافظ ذي قار املحرتم 
التل االخ�رش خلف مبنى  ال�سالم عليكم: نحن �سكنة منطقة 
رائحة  ان  �سيدناوية.  طريق  على  ال�سمايل  توزيع  كهرباء 
مت  الذي  ال�سارع  وُدمر  االنوف  تزكم  وخملفاتها  اال�سماك 
اال�سماك  علوة  وجود  ب�سبب  البلدية  بجهود  موؤخرا  تبليطه 
احلقيقة.  على  تطلعوا  ان  ولكم  جدا  �سيء  ب�سكل  تدار  والتي 
مطلبنا هو نقل العلوة اىل مكان غري �سكني او تغيري الباب 
باجتاه ال�سط ورمي املخلفات يف املبزل. ولكم جزيل ال�سكر.

خلف  االثوريني   ٥٩ زقاق   ٨٠٦ حملة  نحن  عليكم  ال�سالم 
منذ  جديدة  �سايف  ماء  �سبكة  ن�سب  مت  الدورة  �رشطة  مركز 
�ستة ا�سهر وقام املقاول ب�سحب انابيب مياه للبيوت ومت ترك 
�سنبور  �سحب  يتم  مل  الذين  �سمن  من  وانا  البيوت  من  ق�سم 
ماء اىل داري وجاري اي�سا وعند مراجعتنا لدائرة املاء التي 
هي يف نف�س املنطقة خلف مركز �رشطة الدورة كان اجلواب 
انابيب ماء عندما يتم ت�سغيل  �ساء اهلل �سوف ن�سحب لكم  ان 
�سغيل  مت  فائدة  وبدون  كثرية  مراجعات  وبعد  اجلديد  اخلط 
�سحب  يتم  لكي  مراجعتنا  وعند  انذار  �سابق  وبدون  اخلط 
�سنبور ماء تفاجئنا بح�سور املقاول وقال انا انتهت مهمتي 
وانتم ودائرة املاء وموظف الدائرة الذي كان يعطينا مواعيد 
اختفى والدائرة ت�سحب اخلط ب١٢٥٠٠٠الف دينار باالتفاق 
نرجو حما�سبة الفا�سدين وانا من النا�س �ساأ�سحب غدا مببلغ 
١٢٥٠٠٠الف لكن عن طريق ا�سخا�س اخرين يف دائرة املاء 

حتى ال يتم اال�ستفادة مني ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل

الدورة  بريد  مكتب  بني  املمتد  الطريق  على  جتاوز  يحدث 
واملنطقه ال�سكنية املجاورة حيث يتم بناء وت�سييد منزلني 
احدهما يطل على �سارع الربيد االمامي والثاين يطل على 
ال�سارع اخللفي للربيد مما يغلق املنفذ وذلك يف حملة 826 
وقت  وباأ�رشع  مايلزم  باإجراء  اال�رشاع  راجني   15 زقاق 
�رشيع  ب�سكل  يعمل  املتجاوز  ال�سخ�س  الن  ممكن 

وال ياأبه ل�سلطة او قانون يقوم مبحا�سبته.

الديزة يل" من  "ر�سا  والدها  1901 وكان  �سنة  بغداد  ولدت يف 
ال�سليمانية رجال متنورا, وكان تاجرا, وبذل جهودا كبرية  اأهايل 
من اجل تعليمها وتثقيفها. كما اأن زوجها الذي انت�سبت اإليه على 
توفيق  الكردي  واملــوؤرخ  واللغوي  الكاتب  اآنــذاك,  الغربية  العادة 
دورها  وممار�سة  لربوزها  الظروف  تهياأة  يف  كبري  اثر  له  وهبي 
وقد �ساعدها - منذ اأن تزوجا �سنة 1927 - على اأن تطور نف�سها 

وتلم بكل االجتاهات الثقافية التي كانت �سائدة يف ع�رشها. 
ومنذ اأن انتمت اإىل بع�س اجلمعيات الن�سوية ومنها "جمعية النه�سة 
الن�سائية" �سنة 1923 وجمعية "مكافحة العلل االجتماعية", كان 
كل همها اأن جتمع ن�ساء بلدها –كما فعلت ال�سيدة هدى �سعراوي 
العراقية  باملراأة  االرتقاء  ي�ستهدف  تنظيم  اإطار  يف   – م�رش  يف 
م�رش  يف  وخا�سة  ال�رشق  ن�ساء  مع  امل�ساواة  قدم  على  ويجعلها 
وتركيا.  وعندما تاأ�س�س االحتاد الن�سائي العراقي يف مار�س/اآذار 
اأخريات  عراقيات  ن�ساء  جانبها  اإىل  وكان  تراأ�سته,   1945 �سنة 

يقمن بدور متميز يف احلركة الن�سائية العراقية احلديثة.
العلمي  امل�ستوى  حت�سني  يف  بــارزة  ن�ساطات  لالحتاد  وكــان 
انذاك,  ال�سائعة  البغاء  ظاهرة  وحماربة  للمراأة,  والفني  والثقايف 
الوالدين  من  لالأ�سلح  الطفل  واإعطاء  الطالق,  حــوادث  وتقليل 
والعناية ب�سحة االأم والطفل واإجراء الفح�س الطبي على الراغبني 

بالزواج واإعطائهم �سهادة طبية تبني �سالمتهم من االأمرا�س.
االإ�سعافات  مواد  ار�سال  قبيل  اخرى من  ن�ساطات  وكان لالحتاد 
 .1948 �سنة  العراقي امل�سارك يف حرب فل�سطني  للجي�س  االأولية 
كما اغاث منكوبي في�سان �سنة 1954, وبعد هذا التاريخ توقف 
عن العمل ثم اجيز با�سم "جمعية االحتاد الن�سائي" وكانت برئا�سة 
اآ�سيا توفيق وهبي وع�سوية كل من بتول عبداالله حافظ وح�سيبة 
خوندة  وعائ�سة  ال�رش  اأمينة  اال�سرتبادي  وعــزة  خال�س  اأمــني 
وفتوح  جي  الباجه  ومر�سية  الب�ستاين  وعفيفة  جعفر  وظفرية 
اإىل  ودعــت  ال�سيا�سية  املــراأة  بحقوق  اجلمعية  وطالبت  الدبوين. 
 ,1955 �سنة  الذري  الوقف  اإلغاء  بعد  ال�رشعية  حقوقها  اإعطائها 
1956 بدعم م�رش  اأ�سهمت �سنة  كما كان لها ن�ساطات قومية اذ 
�سد العدوان الثالثي الربيطاين – الفرن�سي -االإ�رشائيلي, ووقفت 

اإىل جانب اجلزائر يف ن�سالها �سد امل�ستعمرين الفرن�سيني. 
كما كانت ع�سو رئي�س موؤ�س�س جلمعية مكافحة العلل االجتماعية, 
العراق  ن�ساء  ومثلت  �ساركت  االأحمر,  الهالل  جمعية  يف  وع�سو 
موؤمتر  1952, ويف  �سنة  )الهور(  للمراأة يف  العاملي  املوؤمتر  يف 
مكاتب االحتادات الن�سائية العربية يف بغداد يف ال�سنة ذاتها, كما 
�ساركت يف موؤمترات ن�سائية يف بريوت 1955, ودم�سق 1957, 
وح�سلت على العديد من االأنواط الف�سية والذهبية من موؤ�س�سات 
جملة  العراقي  الن�سائي  االحتــاد  اأ�سدر  ودولية.  وعربية  حملية 
اآ�سيا توفيق وهبي رئا�سة حتريرها وو�سعت لها اخلطوط  تراأ�ست 
العري�سة للتطور. وكانت املجلة – كما جاء يف تروي�ستها "جملة 
�سهرية اجتماعية عامة, يحررها نخبة من مثقفات ومثقفي البلد, 
�ساحبة االمتياز اآ�سيا توفيق وهبي, املدير امل�سوؤول: زكي اأمني". 
 .1950 مايو/اآيار  من  االأول  يف  بغداد  يف  االأول  العدد  و�سدر 
واملثقفات  املثقفني  من  لنخبة  ومقاالت  عديدة  اأبوابا  وت�سمنت 
واالأديبات.  ومن خالل االحتاد ح�رشت اآ�سيا توفيق وهبي العديد 
اأنها جنحت  العراق وخارجه, كما  داخل  واملوؤمترات  الندوات  من 
يف عقد املوؤمتر الن�سائي العربي ببغداد �سنة 1952 وراأ�ست املجلة 
ال�سادرة عن االحتاد, ومن يراجع اأعداد هذه املجلة يجد العديد من 
مقاالتها والتي حتمل طابعا حترريا. ول�سهرتها ودورها الن�سائي 
ال�رشق  دول  ن�سائية عاملية عقدت يف  موؤمترات  اإىل  دعيت  الرائد 

االأو�سط واأوروبا. 
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مسيحيو العراق قديسو الشرق ورهبانه
خاص 

 بجوار دكان )ام ربيعه( �سبابيك واأبواب من نف�س التكوين 
حتى  الطفولة  اأ�سوات  تطلق  وهي  الوالدة  �سالة  يف  تولد 
احلاج  يدي  بني  والدتها  ا�ساهد  نعم   , ذويها  اإىل  ت�سليمها 
املفيد  الإنتاج  ببع�س  االولية  قطعها  يجمع  الذي  )ح�سن( 
بدايتًا  الناجح  العمل  بخطى  ي�سري  وهو  للزبون  واملقنع 
ظهور  بغية  االلت�ساق  ملواد  وتعري�سه  احلديد  بو�سع 
, مقام مقدر هو  القادمني  قلبه قبل قلوب  ت�سقط يف  حتف 
اأمتار  خم�سة  اتخذ  الذي  احلديد  عازف  مقر  عن  ُعرف  ما 
خا�س  والدة  مركز  لي�سبح  للطول  امتار  و�سبعة  للعر�س 
ُتثبت  اإبداعات  يقبل نحوه الإخراج  باالأعمال احلديدية فهو 
والذي  وال�سبابيك  لالأبواب  حداد  هو  فعمله  املباين  كل  يف 
ي�سفق يديه ببع�سها مبجرد فتح بوابة الوالدة الإزالة اتربة 
ال�سارع  من  تطايرها  جراء  جتمعت  والتي  القفل  احت�سنت 
التنظيف  اإمتام  العزف احلديدي وبعد  بوابة  وهبوطها على 
املربعة  احلديد  قطع  بل�سق  ويبداأ  اللحام  بعدة  مي�سك 
باملزخرفة وال�سغرية بالكبرية فهو يجمع �سمل املفرتقني 
باملطرقة والكهرباء ال�ستمتع ب�سماع �سوت ال�سجيج كونه 
هادف ومفيد على عك�س ال�سجيج الذي ال يو�سل اإىل نتائج 
يف من�سات متنوعة , ولكن بعد فرتة مررت مبوؤ�س�سة انتاج 
اإن هذه احلالة  احلديد الأرى دكان املوؤ�س�س مغلق واالأغرب 
اأت�ساءل عن غيابه املفاجئ وبعد  تكررت الأيام عديدة وانا 
على  الواقع  داري  من  نحوه  امل�سي  قررت  الفرتة  طالت  اأن 
بادرت  و�سلت  اأن  وما  عنه  اال�ستعالم  بغية  مرت   ٥٠٠ بعد 
ام ربيعه ( وهي �ساحبة دكان اال�سواق   ( ب�سوؤايل للحاجة 
�ساعة  ياأتي  فهو  جيدة  �سحته  اأن  فاأجابتني   , له  املجاور 
او �ساعتني كل ثالثة اأيام تقريبًا ولكنها جهلت �سبب تقليل 
�ساعات عمله وعلى اثر كالمها عدت اإىل داري مطمئنًا نوعًا 
يومني مررت  وبعد  عليه  غبار  بو�سع �سحي ال  لتمتعه  ما 
للنريان  تطاير  اأي  اأرى  مل  لكني  فيه  الأجده  دكانه  بجوار 
ال�سغرية فوددت اأداء ال�سالم واالطمئنان عليه وما اأن �ساألته 
لقد  وقال  بالبكاء  بدء  حتى  االخرية  االآونة  يف  غيابه  عن 
خ�رشت زبائني لدخول امل�ستورد مع انه ذو �سناعة رديئة 
وال يوجد بها �سمان ثم توقف برهه للبحث عن منديل بني 
له  وقلت  حزنه  امت�سا�س  فحاولت  احلديدية  االأعمدة  اأزقة 
انك عازف حديد ال مثيل له ولن يفهمك اغلب الزبائن فهم 
الأنها  متعددة  اأجيال  �سريافق  عملك  لكن  اأعمى  �سخب  يف 
�ستولد يف اأماكن و�سعت ب�سمتك فيها ومن ثم �سكرته على 
ما قدمه يف كل وقت وبني التقليل من احزانه والتفكري مبا 
على  اللوم  اإلقاء  حول  نف�سي  مع  باحلديث  بادرت  ي�ساعده 
املوؤ�س�سات املعنية وذوي روؤو�س االأموال الذين �ساعدوا على 
اإنهاء هكذا حرف نتيجة ا�سترياد ال�سناعة الغري جيدة وها 
نحن ننتظر و�سول ب�ساعة جديدة مكتوب عليها لغة مغايرة 
للغة احلاج )ح�سن( بفرتة �سمان جمهولة وبعزف غري ممتع.
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