
لع��ل م��ن اب��رز عالم��ات ع��ودة احلي��اة الطبيعية 
واال�ستق��رار االمن��ي يف الب��الد ه��و ب��دء املدار�س 
االبتدائي��ة والثانوية بتنظيم ال�سف��رات والرحالت 
ترفيهي��ة اىل بع���س املتنزهات واملواق��ع االثرية 
الت��ي باتت منت���رة يف العا�سمة بغداد، هذا االمر 
تع��ذر حتقيقه خ��الل ال�سنوات املا�سي��ة اثر غياب 
االم��ن والظ��روف ال�سعب��ة الت��ي احاط��ت بواق��ع 
املدار���س واملجتم��ع م��ا ب��ث اخل��وف والذع��ر يف 
النفو���س وبالتايل االبتع��اد والتخلي ع��ن و�سائل 

الراحة واال�ستمتاع بالوقت. 
اجواء جديدة

تق��ول املعلم��ة ب�سائر م��ازن : من ال���روري جدا 
اقام��ة الن�ساط��ات الرتفيهي��ة املدار���س واف�س��اح 
املج��ال للطلب��ة  بالك�سف ع��ن مواهبهم وممار�سة 
هواياته��م، اذ ان اإيجابياته��ا متع��ددة اىل جان��ب 
كونه��ا متث��ل و�سيل��ة مهم��ة للرتوي��ح ع��ن النف�س 
اج��واء جدي��دة واالبتع��اد ع��ن  والتغي��ر وخل��ق 

�سغوط��ات البي��ت والدرا�سة وعق��د ال�سداقات بني 
الطلب��ة والتق��ارب بينه��م  والتعرف عل��ى بع�سهم 
بعم��ق اكرث ما يول��د الرغبة يف الدرا�س��ة وينعك�س 
عل��ى نف�سيته��م بحيث  يدفعهم للتف��اوؤل والتفاعل 
مع املدر�سة مبحبة ويناأى بهم عن الك�سل واخلمول 

والغياب امل�ستمر وعدم ح�سور الدوام املدر�سي 
وت�سيف مازن : حتر�س ادارات املدار�س االبتدائية 
على اختيار االماكن القريبة على املدر�سة للذهاب 
اليه��ا يف رحلة وال تف�س��ل االماكن الوا�سعة  منها 
حت��ى تتجن��ب املواق��ف املحرج��ة كفق��دان اح��د 
طلبته��ا ال�سغ��ار و�سياعه فبالرغم م��ن االهتمام 
واملراقب��ة ال�سدي��دة م��ن قبل املعلم��ات  قد حتدث 
مث��ل ه��ذه االم��ور ويبقى امله��م يف ال�سف��رة توفر 

االلعاب املتنوعة التي تنا�سب اعمار الطلبة 
 اأزمات نف�سية

 وتعتق��د املر�س��دة الرتبوية �سو�س��ن خمتار يف 
اح��دى املدار���س املتو�سط��ة ان الطالب��ات اقل 

حظ��ا يف احل�س��ول عل��ى فر���س للرتفي��ه م��ع 
العائل��ة او ال�سديق��ات بحك��م تقالي��د املجتمع 
وقي��وده الكث��رة عل��ى البن��ت، ول��ذا تدع��و اىل 
التو�س��ع يف اقامة ال�سف��رات يف مدار�س البنات 
فعالي��ات  عق��د  يف  ت�ستثم��ر  ان  ميك��ن  الأنه��ا 
عدي��دة تب��ث الطماأنين��ة ل��دى الطالب��ة وتاأخذ 
بيده��ا للتوا�سل مع املجتمع ب�ستى ا�سكاله من 
خ��الل اداء دوره��ا الطبيعي في��ه فالغر�س من 
ال�سف��رة لي�س للتنزه فقط امن��ا لت�سجيع الطالبة 
عل��ى تكوي��ن وبن��اء �سخ�سيتها واال�س��ارة اىل 
مهاراته��ا خ��ارج املدر�س��ة كذل��ك العم��ل على 
حت�س��ني وتق��ومي �سل��وك بع�سه��ن م��ن خ��الل 
تب��ادل االآراء واملناق�س��ة وازالة حواجز اخلوف 
واخلج��ل والرتدد لديه��ن فال�سفرة تهيئ مناخًا 
منا�سب��ًا لذل��ك وه��ي و�سيلة لتوثي��ق العالقات 
ب��ني املدر�سات والطالب��ات والدخول بحوارات 
ف��ان  وبالن�سب��ة يل  وتق��ارب  اك��رث  وتع��ارف 
ال�سف��رة ت�سهل علي اموراً كث��رة وت�ساعدين يف 
متابع��ة الطالب��ات عن ق��رب وبالت��ايل ايجاد 
حلول لبع���س م�ساكلهن وهمومه��ن وازماتهن 

النف�سية داخل وخارج جدران املدر�سة اي�سا
االبتعاد عن الروتني

ويرى الطلبة احمد واح�سان و�سالم يف املرحلة 
االعدادي��ة ان اعماره��م تتطل��ب منه��م تو�سيع 
رفقته��م م��ع بع���س زمالئهم م��ن الطلب��ة ولذا 
فانهم غالبا ما يقومون مبثل تلك ال�سفرات بني 
اآونة واخرى على هيئ��ة جماميع لكنهم احيانا 
يواجه��ون اعرتا�س��ا ورف�س��ا من قب��ل العائلة  
خ�سو�س��ا اذا تتعدى ال�سف��رات حدود حمافظة 
بغ��داد اىل املحافظ��ات  االخرى م��ا ي�سطرهم 
للذه��اب اىل �سفرات قريب��ة او اىل ارتياد بع�س 
املطاعم لتحقيق نوع من التغير واالبتعاد عن 
الروتني ومع ذلك فهم يف�سلون �سفرات املدر�سة 
الأنه��ا تت�سم��ن اقام��ة  م�سابق��ات ومباري��ات 
ريا�سي��ة وادبي��ة وفني��ة وتب��ادل االحادي��ث 
امل�سلي��ة وامل�سوق��ة ب��اإدارة اح��د املدر�سني يف 
اجواء من املرح والفرح فت�سبح اكرث ا�ستمتاعا 

وفائدة يف الوقت ذاته
ذكريات

ودعا ال�سيد �سلمان الربيعي وهو والد لطلبة يف 
مراحل  درا�سية خمتلفة.

اولياء امور الطلب��ة اىل عدم القلق على ابنائهم 
اثناء اخلروج اىل �سف��رة اذا كانوا برفقة الهيئة 
التدري�سي��ة ون�سحهم ب��ان ال يكونوا عقبة امام 
اوالده��م مل�سارك��ة اخوته��م يف املدر�سة بتلك 
الن�ساطات املثم��رة ومن ال�روري م�ساعدتهم 
يف جتهيز انواع من االكالت واالطعمة العراقية 

االحتياج��ات  بجمي��ع  تزويده��م   جان��ب  اىل 
االخرى مث��ل كامرا الت�سوير حتى ي�سبح يوم 
ال�سفرة مميزا يف حياتهم يحمل ذكريات جميلة 

لهم ال�سيما ان اجورها لي�ست مكلفة.
خطوات جادة

وت�ساءل��ت ال�سي��دة ح��وراء ح�س��ني )ام كوث��ر( 
ع��ن �سبب عدم �سم��ول كل ال�سف��وف يف بع�س 
املراحل بال�سفرات وامتناع الكثر من املدار�س 
عن القيام ب�سفرة ترفيهي��ة لطلبتها لغاية االن 
رغ��م الت�سهي��الت العدي��دة الت��ي اعلن��ت عنه��ا 
وزارة الرتبية بخ�سو�س ذلك املو�سوع وتقول 
: مازال��ت هناك مدار�س تخ�س��ى على تالميذها 
م��ن االرهاب لكننا كعوائل نرى الو�سع االمني 
ي�سه��د حالي��ا ا�ستق��راراً وا�سح��ًا ل��ذا امتنى ان 
تراج��ع تلك املدار�س ح�ساباتها وتتخذ خطوات 
جادة يف تفعيل ال�سفرات املدر�سية الن ابناءنا 
بعد �سنوات حرمان بحاجة ما�سة االآن اىل هكذا 

فعاليات 
 وزارة الرتبية

ال�سيد ولي��د ح�سني مدير اع��الم وزارة الرتبية 
يقول :يف الوقت الذي كان به العراق يعاين من 
و�سع امن��ي �سيئ حتولت ال�سف��رات املدر�سية 
داخ��ل املدر�سة نف�سها، اذ تقوم ادارة املدر�سة 
باإب��الغ الطلب��ة ع��ن موع��د اقامته��ا للتهي��وؤ 
له��ا وفعال يتزي��ن التالميذ بارت��داء املالب�س 
اجلدي��دة ويح�رون ب��دون كت��ب وقرطا�سية 
ال�سف��رة  وتك��ون  االطعم��ة  معه��م  ويجلب��ون 
عل��ى �س��كل جل�سة تت�سم��ن بع���س الفعاليات 
واللع��ب واللهو وحاليا تغر الو�سع وا�سبحت 
هن��اك ف�سحة كبرة م��ن االمان كم��ا ان عدد 
املتنزه��ات واماك��ن الرتفيه ك��رثت يف بغداد 
واالقب��ال ال�سديد ع��ادة ما يك��ون على متنزه 
ال��زوراء ف�سال ع��ن اىل ذلك فق��د اعطت وزارة 
الرتبي��ة تراخي���س الح��د املراف��ئ املوجودة 

على نهر دجلة و�ستبلغ املدار�س حول ذلك، اذ 
�ستعمل تلك املرافئ على ا�ستقطاب وا�ستقبال 
املدار���س جمانا فال �سر م��ن اقامة ال�سفرات 
االبتدائي��ة  للمرحل��ة  بالن�سب��ة  خا�س��ة  االآن 
ال�سيم��ا يف االماك��ن القريب��ة لق�س��اء اوقات 
ترفيهي��ة بعي��دا عن اج��واء الدرا�س��ة اذ تعطي 
ال��وزارة ترخي�سًا بالقيام به��ا ويجري تبليغ 

املديرية الواقعة حتت  مظلتها.
ال�سف��رات  بتنظي��م  االهتم��ام  ح�س��ني  وينف��ي 
الوق��ت احل��ايل الأ�سب��اب عدي��دة  العلمي��ة يف 
منه��ا �سعي الوزارة لتزويد املختربات مبختلف 
االجهزة وامل�ستلزمات التي ت�سهل على الطالب 
اقامة التجارب العلمي��ة وفهم املادة الدرا�سية 
وهذا ما حتقق موؤخرا كما انه لي�س هناك اتفاق 
لغاية االآن مع وزارة ال�سناعة واملعادن او اية 
جه��ة اخ��رى خمت�سة لتنظي��م �سف��رة او زيارة 

علمية الحد امل�سانع او املواقع التابعة لها .

 
بانيقيا

ق��ال املوؤرخ ح�سن ال�سيد ه��ادي "ان  ملدينة النجف 
ا�سماء عدة ومنها القدمي – بانيقيا – وتعني باللغة 
ال�ريالي��ة ار���س املائ��ة ناق��ة وتق��ول الرواي��ات 
القدمي��ة ان النج��ف كان��ت ار���س ج��رداء �سحيح��ة 
اخل��ر فنزلها  ابون��ا ادم عليه ال�س��الم  و�سال اهلها 
ان ي�سرتيها منه��م مقابل مئة ناقة فاأعطوه ار�سهم 
اجلرداء فدعا ادم ربه ان يجعلها ار�س خ�سب ومناء 

وتكاثرت االبل فيها ، ف�سميت بانيقيا".
 وا�س��اف ال�سيد هادي "من املع��روف ان انبياء اهلل 
ادم ون��وح وه��ود و�سالح دفنوا يف ار���س النجف ، 
وانها  هي ار�س الوادي املقد�س الذي خاطب مو�سى 
–ع – ربه منها ، وبفعل هذه القد�سية كانت النجف 
ار���س معط��اء ومين��اء حيوي��ا للتج��ارة وا�سبحت 
حم��ط اطم��اع االخري��ن، لذلك كان��ت ت�سه��د العديد 
من احلمالت الع�سكري��ة الإخ�ساعها حتت �سلطة هذا 
امللك او ذاك ، ما جعل �سكانها يبتكرون �سبال خفية 
ملقاوم��ة الطامعني وتو�سلوا لعمل – �سبكات – من 
انفاق مت�سل��ة ببع�سها البع���س واتخذوها منطلقا 
للمقاوم��ة وتخزين الغ��ذاء وال�س��الح ، ومت ا�ستخدام 
االنفاق – ال�راديب – ملقاومة االحتالل الربيطاين 

خالل احلرب العاملية االوىل 1914-1918  ".
وا�س��ار اىل ان اجلي���س الربيط��اين كان ق��د ن�س��ب 
مدفعيت��ه ق��رب – بئر علي��وي – عند املق��ربة واخذ 
باأط��الق النار على املدينة واملقاومني فما كان من 
ثواره��ا اال ان يلقنوا اعداءهم الدر���س با�ستخدامهم 
وقام��وا  املدفعي��ة  م��كان  اىل  وتو�سل��وا  االنف��اق 
باإعطابها وقتلوا ع��ددا كبرا من اجلند الربيطانيني 

واحلقوا الهزمية باجلي�س املحتل .
 دليل �سياحي

وخالل جتوايل يف مدينة النجف اجرت �سيارة اجرة 
وعندم��ا حتدثت ع��ن امل�ساريع املنف��ذة يف املدينة  
اجابن��ي  �سائق ال�سيارة بلغ��ة تنم عن ثقافة ودراية 
يف امور �ستى وكانه دليل �سياحي وقال: ان املدينة 
حت��وي حتته��ا – �سبكة انفاق عنكبوتي��ة - تبدا من 
حت��ت ال�ري��ح املقد���س وتت�سعب بط��رق ت�سل اىل 
وادي ال�س��الم وطري��ق اخ��ر يرب��ط مدين��ة النج��ف 
بالكوف��ة وه��ذه الط��رق الرئي�س��ة وهن��اك تفرع��ات 
اخ��رى تت�س��ل ببع�سه��ا البع���س ملناط��ق النج��ف 
القدمي��ة واال�س��واق وال يع��رف بخفاياه��ا اال القل��ة 
القليل��ة من اه��ل املدينة القدماء حت��ى راح الغرباء 
يتهيب��ون م��ن �راديبه��ا وي��روون عنه��ا حكايات 

وا�ساط��ر تثر ف�سول الباحثني ع��ن ق�س�س االن�س 
واجلان .

  �راديب
عبد الكرمي النعا�س ا�ستاذ التاريخ القدمي يف جامعة 
الكوف��ة او�س��ح ان �راديب النجف اث��ارت الف�سول 
ل��دى الكث��ر من علم��اء التاريخ ومل يك��ن ف�سول – 
توما���س اليل –عامل االثار املع��روف اقل �سغفا من 
غره يف معرفة دهاليز تلك االماكن ولكن حماوالته 
مل تنج��ح يف اخرتاق ا�رارها اال ما يخ�س منازلها 
والتي ق��ال عنها :ان يف بيوت النجف الكبرة توجد 
اكرث من طبق��ة او ثالث او اربع حتت االر�س وعليك 

ان ترتدي معطفا لربودة املكان .
 وتاب��ع النعا���س "يتحفظ اه��ل املدينة عل��ى ا�رار 
خم�س��ة  اىل  احيان��ا  عمقه��ا  ي�س��ل  ق��د  ل�رادي��ب 
وع�ري��ن مرتا او اك��رث وتكونت ه��ذه ال�راديب يف 
بداي��ة   القرن الع�رين وكان��ت ت�ستخدم للتجمعات 
الديني��ة املناه�س��ة للحكام "،م�س��را اىل ان احلنكة 
والدراية التي يتمتع بها اهل مدينة النجف جعلتهم 
مو�س��ع غي��ظ ومقت م��ن قب��ل الغرب��اء واملحتلني 
الذي��ن تعاقب��وا على احتالل الع��راق ، فكانت مدينة 

النجف يفر���س عليها طوق وح�س��ار ملعرفة ا�رار 
مقاومته��م وادواتها ومل يكن يدر يف خلدهم ان تلك 
ال�رادي��ب ت�سم يف ا�سفلها حي��اة احلرية ، حتى يف 
زم��ن البعث  كانت تلك ال�راديب املكان االكرث امنا 

للهاربني من بط�س زبانية النظام املباد .
 ثالث طبقات حتت  الر�س

يف بي��ت احل��اج نعمة املعل��ة توجد ثالث��ة �راديب 
متجاورة ، وكما قال : عندما مت بناء الدار يف اواخر 
القرن الع�رين وعلى يد خرة املعماريني النجفيني 
،وكان يف بداي��ة االم��ر حفر االر���س لعمق 30 مرتا 
ومن ثم �سقف بطاب��ق اول وتاله الثاين والثالث ومل 
تك��ن البي��وت يف تلك الف��رتة بارتفاع��ات عالية اال 
للمي�سورين واالعيان وهم لي�سوا بالكرث ومتيزت تلك 
ال�راديب يف دارنا بروعة النقو�س والزخرفة و�سعة 
امل�ساحة اذ خ�س�س االول  للعائلة والثاين لل�سيوف 
والثالث اقرب ما يكون مللتقى ثقايف ومكتبة عامرة 
بنفائ�س الكتب ومل يكن بناء هذه ال�راديب اعتباطا 
وامنا لت��اليف حرارة اجلو العالي��ة يف ال�سيف لعدم 
توفر اجهزة تربيد يف ذلك الوقت ،لذا فان ال�راديب 
كان��ت  �رورة ملحة يف غالبي��ة البيوتات النجفية 

ففي داخلها ت�سعر العائلة بالربودة واالنتعا�س .
 اأباء واأجداد

ويف بيت  كان البناء يوحي بانه جديد ولكن عندما 
تدق��ق فيه تكت�سف ان الرتميمات واللم�سات اجلديدة 
ق��د غرت من وجه البناء القدمي وجعلته اكرث حداثة 
.  �ساح��ب البيت ال�سيد غالب الكلكاوي قال  : ورثت 
ه��ذا الدار عن ابي الذي ورثه عن ابيه ومل اكن ارغب 
باإزالت��ه وبنائه م��ن جديد وا�ستعن��ت  مبهند�س ذي 
خربة ال��ذي ا�سار يل باأجراء الرتميمات واال�سافات 

اجلديدة  دون هدم اي جزء منه .
وا�س��اف الكلكاوي " كان هناك اكرث من �سبب لعدم 
ه��دم الدار، االول ان��ه من ذكري��ات عائلتي وطرازه 
املعم��اري فري��د يف الزخرف��ة وال�سنا�سيل واالعمدة 
اال�سطوانية الت��ي يرتكز عليها ،والثاين ال�سالمل التي 
تو�س��ل بن��ا اىل �رداب��ه املتداخ��ل بغرفت��ني منام 
وديواني��ة لل�سيوف "، واعرب عن ا�سفه لقيام بع�س 
ا�سح��اب ال��دور القدمية بهدمه��ا وازال��ة ال�راديب 
التاريخي��ة فيها وان�س��اء بناء اخر حملها ، عادا ذلك 
" جرمية بحق تاريخ بناء تلك الدهاليز االر�سية ".

 �راديب لالأموات

مل تخ�س���س ال�رادي��ب يف النج��ف لالأحي��اء فق��ط 
وامنا بنيت لالأموات اي�سا ،اذ توجد يف مقربة وادي 
ال�سالم مئات االالف من ال�راديب خ�س�ست الأموات 

عوائل من جميع انحاء العراق والدول اال�سالمية . 
يو�س��ح زمن احل��اج جميد اجلمايل وه��و من بنائي 
�راديب االموات ان بناء �راديب لالأحياء هي التي 

ا�س�ست فكرة بناء �راديب االموات .
وق��ال اجلم��ايل : ان ذوي االم��وات كان��وا ي��زورون 
العزائي��ة  الوالئ��م  ويقيم��ون  بانتظ��ام   موتاه��م 
ويرتحم��ون عليه��م بال�سالة وق��راءة الق��راآن حتى 
وق��ت املغي��ب وه��ذا الوقت يتطل��ب الظ��ل بعيدا عن 
ح��رارة ال�سم���س املحرق��ة ف��كان الب��د م��ن م��كان 
ار�س��ي ب�سقف يت�سع لعدد افراد ا�رة املتوفى ، ويف 
ال�سن��وات االخ��رة تغر احل��ال وما ع��ادت النفو�س 
ترن��و ملجال�س��ة املوت��ى واالر�س مل تع��د تت�سع بهم 
فاندث��رت تقريب��ا تل��ك ال�رادي��ب اال القل��ة القليلة 

وال�سيقة البناء ..
من جانبه قال  جليل غالب املعيني- بناء �راديب 
:ان ال�راديب املوجودة حتت �ريح امر املوؤمنني 
االم��ام عل��ي حتت�س��ن اج�س��ادا طاهرة م��ن �سفوة 
العلم��اء ورج��ال الدي��ن ومل يك��ن يف بداي��ة ت�سيي��د 
ال�ري��ح مدفنا الأن��ه كان من��ذ اآالف ال�سنني مدفنا  
الأبون��ا ادم –ع- ون��وح –ع- وبينهما االمام علي 
–ع- فتخيل��وا اي ار���س ه��ي النج��ف، انها ار�س 
مقد�س��ة حماطة باأرواح زكية ل��ذا مل يدفن حتتها اال 

من كتب اهلل له املكانة الرفيعة .
طوبوغرافية االر�س

ترتف��ع النج��ف 65 م��رتا ع��ن �سط��ح البح��ر وحتتل 
موقع��ا  قل نظره يف الع��راق  ويرى مهند�س الرتبة 
الطوبوغرايف حاكم علي اخلزاعي ، ان ت�سمية املدينة 
بالنجف جاء من هذا االرتفاع ،الذي يعني " املكان 
ال��ذي ال يعلوه املاء" وزاد اخلزاعي "لذا من البديهي 
ان تك��ون تلك ال�رادي��ب يف ا�سفل املنازل و�سبكات 
االنفاق ال�رية والتي حفرت على مر ال�سنني تعطيها 
طبيعة االر�س املقاومة لالنهيار وبعيدة عن املياه 
اجلوفي��ة التي ه��ي بعيدة عنها بفع��ل ذلك االرتفاع 
عن باق��ي االر�س يف مناطق اخ��رى يف حمافظات 
الع��راق ، وعل��ى عك�س وج��ه وطبيعة ار���س النجف 
الرخوة الرملية فكلما نزلت لعمق اكرب زادت �سالبة 
ومتا�سك الرتبة من خ��الل اللون ونوع الرتبة االكرث 
عمق��ا ، ويف حفري��ات اخرة واثناء ثبي��ت ا�سا�سات 
لبناية كب��رة و�سط املدينة كان��ت املفاجاأة بعد ان 
اكت�سفت �راديب وا�سعة حتوي اآثار املدينة القدمية 

وهي يف غاية الروعة .

بعد أن اختار الربيع أن يطيل المكوث خالل العام الحالي..

الرحالت المدرسية في ازدياد إلى المتنزهات واأللعاب

سراديب النجف.. أسرار لم يكشف عنها بعد وحكايات تحولت إلى أساطير تروى 
تكتنز أسرارًا كثيرة وخبايا عن عالم آخر..

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 
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االر�ض حتت�سن ا�سرار 
النا�ض يف حياتهم وبعد 
مماتهم ، وحينما ي�سيق 
باالإن�سان �سطح االر�ض 

يكون هناك مت�سع حتتها 
يروي حكايات احلقيقة 

التي تتحول مبرور 
الزمان اىل ا�ساطري 

تروى ، و�سراديب مدينة 
يتجزاأ  ال  -جزء  –بانيقيا 

من هوية هذه املدينة 
ويف مناطقها القدمية 

تعرف اكرث عن العامل – 
ال�سفلي – الذي يكون 
مرعبا احيانا ومدعاة 

للفخر احيانا وي�سم رفات 
النا�ض احيانا اخرى 
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