
�أنهم يفكرون يف حل م�شكلة  �أخبار حكام �خل�رض�ء,  �أخر 
فاأنهم  تو�جههم   م�شكلة  �أي  ومثل  بغد�د,  يف  �لزحامات 
برقبة  ويجعلونها  م�شوؤوليتهم,  عن  للتخلي  ي�رضعون 
�ملوظفني, ف�رضح بع�شهم �أن �شبب �لزحامات هو توقيت 
حل  ممكن  وعليه  لل�شارع,  �لطالب  مع  �ملوظفني  خروج 
م�شكلة �لزحامات �لأزلية يف بغد�د عرب تقدمي موعد دو�م 
ع�شف  بعد  ح�شل  �لذي  �ل�شحري  �حلل  وبهذ�  �ملوظفني, 
فكري للحكام وبطانتهم, �لذين قليال ما يلجاأون للتفكري, 

لأنه يتعبهم, فكان من غر�ئب �خلرب �أن �ل�شا�شة يفكرون!
يف  بيوتهم  من  باخلروج  �ملوظفني  �إل��ز�م  �شيتم  وعليه 

�شاعات مبكرة جد�, لأنهم �شبب كل م�شائب �لبلد! 
يا ترى هل �أفكار �لنخبة �حلاكمة منطقية؟ 

ويلجاأ �ل�شا�شة حلل يجعلهم ي�شعرون بالر�حة, وهو عملية 
هم  �مل�شاكل  �أن  مع  يجري,  ما  �شبب  �لآخ��ري��ن  حتميل 
�شببها,  هم  �خلزينة  خو�ء  فمثال  تغذيتها,  على  عمل  من 
و�لأمو�ل حتولت �ىل �أر�شدتهم, فكان �حلل �لنبيل �ملمكن 
من  للخزينة  و�لتربع  مثال,  للربع  رو�تبهم  بتخفي�ض 
لكنهم  �لب�رض يف ت�شورها,  �إمكانيات  تفوق  �لتي  �أمو�لهم 
�لب�شيطة,  �لعلة برو�تب �ملوظفني  �أي طاغوت جعلو�  مثل 
عملية  �ىل  به  ينا�شدون  �لذي  �لإ�شالح  م�رضوع  وحتول 
�ملوظفني  �رضيحة  جعل  مما  �ملوظفني,  لر�تب  تقطيع 

تعي�ض �أيام حمنة ل تنتهي, ب�شبب غباء و�أنانية �ل�شا�شة.
وهم مل يعرتفو� �أنهم هم �شبب �لزحامات, و�ن �لعلة منهم, 
فيحاولون جعل �ملوظف كالعادة كب�ض �لفد�ء, بل يعاملوه 
كعبيد عند �ل�شا�شة �لأنذ�ل, وعليه �ن يطيع و�أل مينع من 
ر�تبه. هنالك خلل فا�شح يف �لطبقة �مل�شيطرة على �لقر�ر, 

ناجت عن جهل وغباء و�نعد�م روؤية و�أنانية مفرطة.  
ولو مت هذ� �ملقرتح �لغبي من قبل �شا�شة �خل�رض�ء, �شتكون 
حمنة حقيقية ل�رضيحة من �ملوظفني �ل�شاكنني يف �إطر�ف 
باملوظف  �لنكر�ت  �ل�شا�شة  ه��وؤلء  فكر  هل  ترى  بغد�د, 
من  يخرج  �أن  ميكن  �شاعة  �أي  يف  �لأط��ر�ف,  يف  �ل�شاكن 
�شيجرب  موظف,  على  �ل�شغط  مقد�ر  يتح�ش�شون  هل  بيته, 
�ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف �شباحا كي  للخروج من بيته 
عن  مهما  لي�ض  �لأم��ر  هذ�  �خل�رض�ء.  يف  �لأوبا�ض  يريح 
بجديد,  لي�ض  لل�شعب  فظلمها  �لظاملة,  �حلاكمة  �لنخبة 
هذه  وما  �ل�شعب,  حكم  يف  �لطغاة  مبنهج  ي�شريون  فهم 
بحبوحتهم,  �أي��ام  تدمي  لن  �شانعوها  هم  �ل  �لفو�شى 
نتنة  نخبة  �أنهم  و�لتاريخ.   و�ل�شعب  �لوطن  ح�شاب  على 
يف  يتنعمون  لأنهم  بالب�شطاء,  تفكر  �أن  �ل�شتحالة  من 
من  �ملقتطعة  �لعر�ق,  باأمو�ل  ويتدفوؤون  عالية,  ب��روج 
در�ية  لهم  تكون  �أن  ميكن  فال  �شهو�تهم,  لتلبية  �خلزينة 
باحلياة وما يجري, ول يهمهم �ملو�طن �لعر�قي حتى لو 
�لزمان علينا,  بها  �أنهم جمرد فئة جار  مت �شحقه متاما, 
و�شلمهم مقاليد �لقر�ر, ع�شى �أن يكون فرج �هلل قريبا, كي 

ترتاح �لأمة من هذ� �لقلق �مل�شتمر.  �أن �لزحامات �أحد �أهم 
�أ�شبابها �ل�شيطر�ت, �لتي �نتم و�شعتموها, وثاين �لأ�شباب 
فيمكن  بغلقها,  قمتم  �نتم  �لتي  �ملغلقة  �ل�شو�رع  هي 
وترفع  �ل�شو�رع  فتنفتح  �لعجيبة,  قر�ر�تكم  باإلغاء  �حلل 
�لزحامات.  �أزمة  �ل�شيطر�ت وعندها ينفرج جزء مهم من 
�لنخبة  مو�كب  هي  �لزحامات  �أ�شباب  �حد  �أن  هنا  نذكر 
�إرباك  وت�شبب  بغد�د,  �شو�رع  يف  تتنقل  �لتي  �حلاكمة, 
كبري وزحامات عظيمة, فلو تخلو� عن مو�كبهم و�أ�شبحو� 
�شدور  من  كبري  هم  لن��ز�ح  �لب�رض,  باقي  مثل  يتنقلون 
�ل�شو�رع  وفتح  �ل�شيطر�ت  �إز�ل��ة  توؤثر  ول��ن  �لعر�قيني, 
كيفية  يف  تفكر  عقول  هنالك  كان  لو  �لأمنية,  باخلطط 
بدل  وموؤثر,  علمي  ب�شكل  و�جلرمية  �لإره��اب  حما�رضة 
�ل�شهلة �لتي يلجاأون لها, لأنها ل تكلفهم جهد  �خلطو�ت 
ي�شتمر  �أن  يف  مطلبهم,  وهذ�  �لأمنية,  �مل�شاكل  حتل  ول 
�لو�شع مبا هو عليه, كي يبقون �أطول فرتة يف منا�شبهم.
فهل تنبهت �لن, كيف يرمون مب�شاكلهم برقبة �ل�رضيحة 
يف  �لقابعون  يلتزم  �أن  �لعجيب  �ملوظفني.   �لأ�شعف 
�لطاغية  باأ�شاليب  �لقر�ر,  على  و�مل�شيطرون  �خل�رض�ء 
�شد�م, حيث كان همه �لأول �إ�شاعة �لقلق لدى �لعر�قيني, 
�لتهديد  حتت  �لنا�ض  وجعل  �حلياة  �نتظام  ع��دم  عرب 

�أنهم لن يعطون �ملوظفني  �أخبار  �مل�شتمر, فمرة ين�رضون 
�إجبارية  ��شتد�نة  على  �أخبار  ين�رضون  وم��رة  رو�تبهم, 
من رو�تب �ملوظفني, و�أخرى باأنهم �شي�رضحون جزء من 
�ملوظفني, ول يتوقف م�شل�شلهم بحق �ملوظفني فيطلقون 
�أفكار عن تقليل �لرو�تب, مع �أنها رو�تب �شعيفة باملقارنة 
�خبار  �آخ��ر  ب��احل��ر�م.  �ملغم�شة  �خلر�فية  رو�تبهم  م��ع 
موعد  تغيري  يف  �أفكارهم  هو  �ل�شد�مي,  �ملنهج  �أ�شحاب 
دو�م �ملوظفني, وهكذ� يعي�ض �ملو�طن بقلق ل ينتهي, لن 
للحياة مفقود, بوجود �رضيحة حاكمة  و�لثبات  �لنتظام 
�ل  �شينز�ح,  �لهم  �أن  نرى  ول  و�ل�شلوك,  �ملنهج  �شد�مية 

بزو�ل فئة كبرية من �لقادة و�ل�شا�شة وبطانتهم �لعفنة.
ميكن �أن حتل م�شكلة �لزحامات, بعيد عن �لأفكار �لعبقرية 
ل�شا�شتنا �جلهابذة, و�حلل يعرفه �لبقال و�لعامل و�لطفل, 
و�مل�شت�شارين  �خل��رب�ء  جي�ض  عن  يغيب  �لأ�شف  مع  لكن 

�حلكومي, وميكن �حلل عرب:
�أول: تقليل عدد �ل�شيطر�ت, وفتح �ل�شو�رع �ملغلقة.

�لرئي�شية,  �ل�شو�رع  عن  بعيد�  �لدو�ئر  بع�ض  نقل  ثانيا: 
كاملحاكم ودو�ئر �ل�رضيبة, لن مكانها يف �شو�رع, مهمة 

يت�شبب يوميا بجزء كبري من �لزدحام.
غياب  ب�شبب  �لزحامات  لن  �ملرور,  قانون  تفعيل  ثالثا: 

�لقانون, فلو كانت هناك هيبة للقانون, لألتزم �ل�شائقون 
�ل�شاحنات  م��رور  منع  ر�ب��ع��ا:  �مل��روري��ة.  بالتعليمات 
و�ملركبات �حلمل �لكبرية يف �شاعات �ل�شباح, لأنها �حد 

عو�مل �لزحامات.
تت�شبب  لأن��ه��ا  مب��و�ك��ب,  �ل�شا�شة  خ��روج  منع  خام�شا: 

بالزحامات, فال�شا�شة هم من ي�شنع �مل�شاكل.
�شاد�شا: تفعيل فكرة �لقطار �ملعلق ومرتو بغد�د, لأنها لو 
�أد�ء  متت فلن نرى �زدحام, فاخللل بتقاع�ض �ل�شا�شة عن 

دورهم.
�شابعا: فتح �شو�رع جديدة, يخلق خيار�ت بديلة لل�شائقني, 
فمنذ عقد من �لزمن و�لأفكار �ليجابية تغيب عن �شا�شتنا 
لأغلب  �ل�شيئ  �حلال  بدل  �ل�شو�رع  ثامنا: تطوير  �لإبطال. 
من  جم�رض�ت  �أن�شاء  �أخرى  جهة  ومن  �لعا�شمة,  �شو�رع 
ذ�ت  �ملناطق  �لفقرية, هذه  و�ملناطق  �ل�شدر  جهة مدينة 

�لكثافة �ل�شكانية و�ملحرومة من خدمات �لدولة لها.
ولأهل  �حلاكمة  لل�شلطة  �أولوية  جعلت  لو  �لأفكار  هذه   
�لقر�ر, لنز�ح �لهم من �شدور �لعر�قيني, فمن خاللها �حلل 
�حلقيقي لإنهاء �لزحامات, بدل �لتفكري ب�شحق �ملوظفني, 
عرب �أفكار غبية نطق بها �حد فطاحل �خل�رض�ء, ع�شى �هلل 

�أن يهديكم لالأخذ مبا نطرح بدل �لتز�مكم للغباء.

�ين �ملو�طن �حمد عبا�ض �لعلوي ,بعد مر�جعة د�ئرة �لرعاية 
�لجتماعية تبني �ن ر�تبي متوقف �حرت�زي ب�شبب ح�شويل 
�ين  �شنو�ت علما  �ربع  �شيارة من �مل�رضف قبل  على قر�ض 
يف  جر�حية  عمليه  لجر�ئي  ��شتالمها  فور  �ل�شيارة  بعت 
�شيعود  فهل  كله  كالمي  �شحة  تثبت  �ور�ق  ولدي  �لفقر�ت 
ر�تبي علما �ن لدي 6�فر�د يف رقبتي و�نا عاطل عن �لعمل 
ول �أ�شتطيع �لعمل ب�شبب وجود بالتني يف فقر�تي , �رجو من 

حظرتكم �ن تنظرو� باأمري بعني �لر�أفة و�لرحمة .

�ين �ملو�طن حممد �حلمد من �شكنة منطقة �لبلديات ]�لطيارين 
[ حمطة]738[ وهي منطقة �شغرية وجميلة ون�شكو لكم من 
جتاوز �شكنة �حد �لدور �لو�قعة على �ل�شارع �ل�شتيني �ملقابل 
للملعب �خلما�شي على �لر�شيف و�ل�شارع بت�شيد حمل ]��شو�ق 
ت�شوه  �شبب  وهذ�   ]  ٨٥[ زقاق   ]1[ �ملرقمة  �لد�ر  وبدللة   ]
�ملنطقة وجتاوز على �لر�شيف و�ل�شارع وبدون ر�دع 'ر�جني 
وقانون  دولة  هنالك  �ن  ن�شعر  �ن  ونريد  �لتجاوز  هذ�  �ز�لة 

يجب �ن يحرتمان.

 �شكا �هايل مناطق 
 –  4  .. –عنانة     3  .. – �شنجار    2  .. �لغربي   ) -1 جوير 
�لنخيلة �لغربي ( يف حمافظة بابل ق�شاء �حللة من �رتباط 
مما   , و�حد  كهربائي  بخط  جميعها  �ملناطق  هذه  كهرباء 
�ملناطق  هذه  �هايل  لحظ  وقد  �شوية,  �نقطاعها  �ىل  يوؤدي 
و�لنقطاع  �خلط  هذ�  رد�ءة  تقريبا  �ل�شهر  يقارب  ما  ومنذ 
�مل�شتمر للتيار �لكهربائي , �مل�شيبة �ن م�شخات �ملياه �لتي 
�ل�شالة  مياه  على  �حل�شول  يف  �ملناطق  هذه  عليها  تعتمد 
ت�شغيل  عدم  �ىل  يوؤدي  �لكهربائي  �لتيار  وجود  عدم  لكن   ,
�ملناطق  هذه  �ىل  �ملياه  و�شول  عدم  وبالتايل  �مل�شخات 
وكما قلنا ب�شبب �نقطاع �لتيار �لكهربائي,  �لهايل يف هذه 
�ملناطق ينا�شدون �ل�شيد مفت�ض عام وز�رة �لكهرباء / منطقة 
بال�رضعة  وحله  �ملو�شوع  هذ�  �ىل  �للتفات  �لو�شط  �لفر�ت 

�ملمكنة .. وفقكم �هلل و�شدد خطاكم.

�لنا�رضية  مدينة  ,يف  ر�شا  �لرحمن  عبد  �ل�شاعر  ولد 
يف   1962 عام  وتويف   .  1921 �لعر�ق(عام  )جنوبي 
يف  حياته  ق�شى  �ل�شطرة.  بق�شاء  زي��د  بني  م�شارب 
�نتقل  ثم  و�ملتو�شطة  �لبتد�ئية  �لدر��شة  �أكمل  �لعر�ق. 
عني  معلًما.  فيها  فتخرج  �لبتد�ئية  �ملعلمني  د�ر  �إىل 
مدينة  قرب  �خلمي�شية  مدر�شة  يف  مدر�ًشا  تخرجه  عقب 
�شوق �ل�شيوخ, فاتخذ هذه �ملدينة م�شكًنا, كما تزوج من 
منهم:  �ل�شباب  �ل�شعر�ء  من  جمموعة  مع  تاآلف  بناتها. 
وغريهما,  جميد  ور�شيد  �لنا�رضي,  ر�شيد  عبد�لقادر 
وكانو� يلتقون يف بيت �ل�شاعر عبا�ض مال علي - وحني 
��شتقر به  �ملقام مبدينة �شوق �ل�شيوخ تعرف �إىل �ل�شاعر 
�إىل  تعرف  كما  �شقيقته,  وتزوج  �خلياط,  ح�شني  جعفر 
�شعر�ء �ملدينة وهم كرث, مما �شاعد على �رتفاع م�شتوى 

�إنتاجه �ل�شعري.
و�لق�شة,  و�مل�رضحية  �ل�شعر  كتب  �ملو�هب,  متعدد  كان 
�إىل  مبو�هبه  �عتز�زه  �أدى  وقد  و�لنحت,  �لر�شم  ومار�ض 
�أن �شايقه روؤ�شاوؤه و�شاقو� به, فتعدد نقله �إىل مناطق 
و�لعزلة  بالنفي  �ل�شعور  نف�شه  يف  عمق  مما  نائية, 

و�ل�شطهاد, فتويف وهو ل يز�ل يف �أوج عمره. 
�لإنتاج �ل�شعري:

 - �للبنانية  »�لعرفان«  من�شورة يف جملة  ق�شائد  له   -
»�لنا�رضية«  وجريدة   - �لعر�قية  »�لبطحاء«  وجملة 
»�شدى  بعنو�ن:  خمطوط,  ديو�ن  وله  �ملحلية,  �لعر�قية 
)�آخر(  وديو�ن  ق�شيدة,  �أربعني  من  �أكرث  ي�شم  �لوحدة« 

خمطوط مل ي�شع له عنو�ًنا, وهما بحوزة �أ�رضته.
�لأعمال �لأخرى:

- له م�رضحية: »�حلظ �لعاثر«, مل ُتطبع, غري �أنها مثلت 
)�ملوؤلف(  له  �ملرتجم  وقام   )1958( منديل  مدينة  يف 
له  �أن  �إىل  �مل�شادر  بع�ض  وت�شري  �أدو�ره��ا,  �أحد  ب��اأد�ء 
�أنها  غري  ورو�ي��ة,  ق�شرية,  �أخرى  ا  وق�ش�شً م�رضحيات 

فقدت.
يدل عنو�ن ديو�نه �ملخطوط, كما يدل عنو�ن م�رضحيته 
�شعور  من  �ملتاحة  �لقليلة  ق�شائده  ت�شور  ما  على   -
ا, فمن »�شكوى«  بالغربة و�لوحدة ورمبا �ل�شطهاد �أي�شً
»�لأمل  �إىل  �لقائمة«  »ظلمتي  ومن  �ل�شقاء«,  »كهف  �إىل 
�لقتيل«, وهو ُيرجع معاناته �إىل �أنه »�شاعر«, فهذ� حظ 
و�أمله  �إحباطه  حالت  �شور  لقد  ي��ر�ه!!  كما   - �ل�شعر�ء 
�شادقة  نف�ض  وم�شات  �أنها  غري  ق�شرية,  ق�شائد  يف 
�لإح�شا�ض تعي�ض و�قعها �خلا�ض �لذي يلون كل �شيء - 

حتى عاطفة �حلب - بلون �لأمل. 
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األفكار غير المبررة لعالج األزمات..وآخرها الزحامات المرورية
بغداد ــ خاص 

يرحل ثائر من العامل وتبقى م�سريته حمفورة يف البيارق احلمراء هكذا 
هي بدايات الق�س���ية وهكذا تكتب نهاياتها .. ومبا انها ق�س���ية فيجب اإن 
يك���ون له���ا هوية و�س���فة وتعريف ومبا اإن لها هوية الإن�س���انية و�س���فة 
الث���ورة وتعري���ف الدف���اع عن الفقراء وامل�س���اكني والب�س���طاء فالق�س���ية 
ل تندث���ر والثائرون ل يندث���رون فهم يرحلون باأج�س���ادهم لكنهم باقون 
بنهجهم وفكرهم يف العقول والقلوب .. اليوم يرحل فيدل ومن ل يعرف 
هذا املنا�س���ل العاملي الذي قاد ثورة �سعب من اجل نيل احلرية والعدالة 
.. كا�سرتو وهل ينتهي ال�سم هنا ام هنالك ا�سم اخر يكمل ال�سورة لكي 
تظه���ر اللقطة التاأريخية بحلتها الثورية انه ت�س���ي جيفارا الثائر الممي 
الذي زلزل ح�سارة الراأ�س���مالية بن�ساله وكفاحه ففيدل والت�سي رفيقان 
ونهجهما هو ذاته الدفاع عن الفقراء وامل�ساكني وم�سريتهما حمراء فهي 
الثورة التي ت�س���رخ يا لثارات املحرومني .. فالقائد ال�س���رتاكي العاملي 
فيدل كا�س���رتو ر�س���م بفكره ونهجه طريق الثورة الت���ي من خاللها حقق 
احلري���ة والعدالة مبفهومها ال�س���حيح ففي الوق���ت الذين كان يعاين فيه 
ال�س���عب الكوبي من دكتاتورية باتي�س���تا الع�س���كرية انطلقت يف خ�س���م 
املعاناة والقهر والظلم الثورة الكوبية بقيادته مع رفيقه ون�س���فه الخر 
ت�سي جيفارا الذي انطلق اىل العاملية بثورة الفقراء وامل�ساكني اىل دول 

امريكا الالتينية .
هن���ا للح�س���ارة كلمته���ا وهي تقف عل���ى اعت���اب الثائري���ن املدافعني عن 
الإن�س���انية فرحيل كا�سرتو هذا الي�س���اري املارك�سي ال�سرتاكي الممي 
حفر التاأريخ يف عقول وقلوب احرار العامل وم�سريته الن�سالية برهنت 
اإن ال�س���عوب املقهورة بحاجة اىل احلرية وهذا ما ح�سل مع كوبا فربغم 
�سغر م�س���احتها و�سعف بنيتها القت�س���ادية وقلة تعدادها ال�سكاين كل 
هذا جعلها يف مرمى ال�س���لطة الدكتاتورية الع�سكرية التي كان ميار�سها 
فوجلن�س���يو باتي�ستا وبهذا كان من ال�سروري ظهور طالئع ثورية تقود 
ث���ورة من اجل حتطيم كل قي���ود واغالل همجية باتي�س���تا الدموية التي 
جعل���ت من كوبا مزرعة يحكمها باحلدي���د والنار ويجعل من يعي�ش فيها 
عبي���دا ل���ذا كان لظهور كا�س���رتو وجيف���ارا الثر الكبري يف ر�س���م مالمح 
ثورة ا�س���طورية يك���ون وقعها عميقا يف �س���فحات التاأريخ وبهذا برهن 
هذان الثائران العاملني عن عمق الوعي الإن�س���اين من اجل النهو�ش بها 
يف م�س���تنقع الراأ�س���مالية ففيدل كا�سرتو وت�س���ي جيفارا �سورتان للقيم 
واملب���ادىء الثوري���ة التي تتخ���ذ من الإن�س���ان طاقته���ا وحيويتها وبهذا 
يتحقق املعنى احلقيقي للحرية والعدالة التي لطاملا كانتا حلم ال�س���عوب 
فاملحررون ي�س���حون يف �س���بيل اإن تعي�ش �س���عوبهم بكرامة و�س���موخ . 
فرحيل فيدل مل ي�سدل ال�ستار عن امل�سرية ال�سرتاكية العاملية بل ا�ستدت 
بيارقه���ا يف اق�س���ى الأر�ش اىل الق�س���ى الخر فالثورات الإن�س���انية ل 
تخمد نريانها بل تلتهب جمددا برحيل الثائرين فعندما يرحل ثائر يولد 
ال���ف ثائر اخ���ر وبهذا تكتمل املعادل���ة الممية التي تتخذ قيمة الإن�س���ان 
و�س���موخه وكربيائه �س���يغة ا�سا�سية مل�سرية حترر ال�س���عوب من الظلم 
والطغي���ان  فكا�س���رتو باق���ي يف الوجدان الث���وري ول ميك���ن اإن يزول 
برحيل���ه بل ه���و باق بفكره ونهجه الإن�س���اين الذي يح���ل بظالله يف كل 
زمان فالراحلون قبله من الثائرين بقوا ومل تزول ذكراهم فكيف بزوالها 
بب���زوغ فجر ثائ���ر اممي اخ���ر انها ال�س���فة احلقيقة لالن�س���ان املنا�س���ل 

مببادئه ال�سامد بقيمه الباحث عن احلرية والعدالة .

مبدعون من

إلى الجهات المعنية في وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية 

تجاوزات بالجملة أدت إلى تشويه 
مناطقنا..  

أربع مناطق بابلية تشكو 
انقطاع التيار الكهربائي

المواطن والمسؤولمن الذاكرة العراقية.. مغنيات بغداد في العصر العباسي 

بغداد ـ متابعة عبد الرحمن رضا

وداعا فيدل كاسترو 

ايفان الزيباري

أقالم حرة

 

�شارع  ُجمع  �ح��دى  ويف  بغد�ديات  �شل�شلة  يف   
�ملتنبي كان يدور حديثا عن بع�ض مغنيات بغد�د 
ظهور  �شهد  �لعهد  ه��ذ�  ك��ون  �لعبا�شي  �لعهد  يف 
وب�شب�ض  وب��ذل  عريب  منهن  كثري�ت  مغنيات 
�لزرقاء  و�شالمة  �خل��ال  وذ�ت  ودن��ان��ري  ودق��اق 
�لطنبورية  وعبيدة  �شهدة  بنت  وعاتكة  و�شارية 
وعلية بنت �ملهدي وفريدة وقلم �ل�شاحلية ومتيم 
�ل�شامية وحمبوبة �ما عريب فانها مغنية حم�شنة 
و�ملذهب  �خل��ط  مليحة  �ل�شعر  �شاحلة  و�شاعرة 
و�لظرف  و�جلمال  �حل�شن  يف  ونهاية  �لكالم  يف 
لل�شنعة  و�تقانا  �ل�رضب  وجودة  �ل�شورة  وح�شن 
لل�شعر و�لدب  و�ملعرفة بالنغم و�لوتار و�لرو�ية 
�لعربي وكان فيها من �لف�شائل و�ملناقب ما لي�ض 
يكون يف مثلها وكانت من جو�ري �خللفاء وكانت 
�مها جارية للوزير يحيى بن خالد �لربمكي وخرج 
فيها مولها يف بد�ية حياتها �ىل �لب�رضة فاأدبها 
فربعت  و�لغناء  و�ل�شعر  و�لنحو  �خل��ط  وعلمها 
�لوجه  بح�شن  �ملثل  بها  ي�رضب  وكانت  ذلك  يف 
حتى �ن �با عي�شى �بن �خلليفة �لر�شيد جعلها من 
جوقته وع�شقت �حد �خلدم حتى �نها قالت لحدى 
�جلو�ري قبلي �ملكان �لذي قبلني فيه هذ� �خلادم 
تغني  كانت  وبذل   . �جلنة  من  ريح  جتدين  فانك 
ظريفة  �لوجه  حلوة  وكانت  �شوت  �ل��ف  ثالثني 
�شاربة متقدمة �بتاعها جعفر �بن مو�شى �لهادي 
فاخذها منهم �خلليفة �لمني و�عطاه مال جزيال 

�لغناء يف دهرها  �لنا�ض يف  �ح�شن  بدلها وكانت 
�هلل  خلق  و�روى  وحم�شنة  حم�شن  كل  و��شتاذة 

للغناء .
ح�شنة  �لوجه  حلوة  فكانت  �جلارية  ب�شب�ض  �ما 
�ملغنني  من  �لوىل  �لطبقة  من  �خ��ذت  قد  �لغناء 
قيام  �شاحب  م��وله��ا  نفي�ض  ب��ن  يحيى  وك��ان 
�نف�شهن  ك��ان��ت  ه���ذه  ب�شب�ض  ل��ك��ن  وج����و�ري 

و��شرت�ها �خلليفة �ملهدي .
�ما دقاق فهي مغنية جميلة �لوجه قد �خذت عن 
كبار مغني �لدولة �لعبا�شية وكان �لوزير يحيى بن 
ربيع �شاحبا لها وولدت له �بنه �حمد وبعد موت 
دولة  وكتاب  قادة  من  كثري  تزوجها  �لربيع  �بن 
وجها  ع�رضها  �هل  �ح�شن  وكانت  �لعبا�ض  بني 

و�أ�شاأمهم على من ر�بطعا وتزوجها .
�ما دنانري فكانت مولة يحيى بن خالد �لربمكي 
زينة  و�كملهن  و�دب��ا  وجها  �لنا�ض  �ح�شن  من 
�خلليفة  وك��ان  و�ل�شعر  للغناء  رو�ي��ة  و�ك��رثه��ن 
هارون �لر�شيد �شغوفا بها �ىل حد �ن زوجته زبيدة 
�شكته �ىل �هله وعمومته ب�شبب مكانة �ملغنية لدى 
�خلليفة وكانت تعتمد يف غنائها على ما �خذته من 
عنها  يت�شدق  �لربمكي  يحيى  وكان  بذل  �ملغنية 
لنها  دينار  باألف  رم�شان  �شهر  من  يوم  كل  يف 
خنث  �ملغنية  هي  �خلال  وذ�ت  ت�شومه  ل  كانت 
��شهر  �ملو�شلي  �بر�هيم  �ملغني  وك��ان  �جلارية 
مغني بغد�د يف �لعهد �لعبا�شي يهوى هذه �جلارية 
وكان  و�كملهن �شورة  �لنا�ض  �جمل  كانت  كونها 
لها خال فوق �شفتها �لعليا لذ�ك �نت تعرف بذ�ت 

ويغني  �ل�شعر  فيها  يقول  �ملو�شلي  وكان  �خلال 
فيها ف�شهرها ب�شعره وغنائه حتى بلغ �مرها �ىل 
�خلليفة �لر�شيد ب�شبعني �لف درهم و�شاألها �لر�شيد 
عن عالقتها بابر�هيم �ملو�شلي فتلكاأت �شاعة ثم 

قالت نعم فابغ�شها �خلليفة ووهبها . 
و��شرتتها  �هلها  من  �رضقت  فانها  �شارية  �م��ا 
ثم  �لغناء  وعلمتها  و�دبتها  ها�شم  بني  من  �مر�أة 
��شرت�ها �بر�هيم بن �ملهدي وقد �ختلف �لنا�ض يف 
زمانها بني من هي ��شهر �ملغنيات هل هي عريب 
�م �شارية ؟ وقد غنت �شارية للخليفة �ملعتمد وملا 
عارية  و�نا  غنائي  هذ�  له  قالت  �ح�شنت  لها  قال 
وغنت  ثوب  باألف  لها  فاأمر  كا�شية  نت  لو  فكيف 
للخليفة �ملتوكل فطرب �ملتوكل وقال لها ملن هذ� 
�ملاأمون  �خلليفة  بنت  خلديجة  هو  فقالت  �لغناء 
فقال لها ل ي�شمع هذ� منك �حد �ي ل تذكريه �مام 
عاتكة  كانت  �خلليفة  لبنة  يعود  �ل�شعر  لن  �حد 
و�ح�شن  بالعود  �لفن  ��شحاب  ��رضب  �شهدة  بنت 
من  فكانت  �لطنبورية  عبيدة  ما  غناًء  �هلل  خلق 
�ملح�شنات �ملتقدمات يف �ل�شنعة و�لد�ب ب�شهادة 
من  وكانت  �ملو�شلي  �بر�هيم  بن  ��شحاق  �ملغني 
�حذق �لنا�ض ب�رضب �لعود و�طيبهم �شوتا ذكرها 
�ملغني جعبة يف كتاب �لطنبوريون و�لطنبوريات 
�ىل  منها  �لغيتار  �ىل  �قرب  وترية  �لة  و�لطنبور 
�مر�أة  يعرف  ومل  ع�شق  من  تخلو  ل  وكانت  �لعود 
لها  كانت  حيث  �لطنبور  �شنعة  يف  منها  �عظم 
�شنعة عجيبة وحذقة يف �لغناء على �لطنبور فلم 

يزل �مرها يزيد حتى كرب حظها .


