
خ��ر جلي�س يف الزمان كتاب �س��واء كان ورقي ام 
الك��روين لكن هناك من ال ي�س��تطيع قراءة الكتاب 
االلك��روين ال �س��باب م��ن �س��منها اعتي��اده على 
الكت��اب الورق��ي او �س��عف ب���ره وان هناك من 
يعت��ره نعم��ة لغالء ا�س��عار بع���س الكت��ب . ومن 
خالل ا�س��تطالعي وج��دت ان كل واح��د من ع�رة 
يف�س��ل الكت��اب االلك��روين ام��ا الباق��ي فيف�س��ل 
الورقي   رقية علي تقول انا اف�س��ل  الورقي طبعا ، 
فاالأ�سل يبقى اأ�سل باالإ�سافة اىل ان ملم�س الورق 
ورائحة الكتاب متنحنا لذة عند ا�س��تطعام �س��طور 
ذاك االأخ��ر  .  اما �س��ارة علي فقال��ت  اكيد الورقي 
ل��ه طعم مميز و اأ�س��يل و اأف�س��له لك��ن االلكروين 
ي�س��هل الو�س��ول الأي كتاب يف اأي م��كان و زمان 
 ومن جانبه��ا حنني عبد اهلل قالت  الورقي واي�س��ًا 
االلك��روين ال ننكر فائدته اإن��ه ممكن القراءة حني 

انقطاع  الكهرباء و اي�سًا اأوفر ماديا.
  ام��ا ابراهي��م علي فيقول اف�س��ل  الورق��ي ولكنني 
ا�ستخدم االلكروين الأنه متوفر بدون قيمة وبكرثة 

 اما حممد ح�س��نني فقال  الورق��ي طبعًا لكن  عندما 
ال تتوفر املادة ل���راء كتاب ما  فنعمه االلكروين 
موج��وده  ام��ا احم��د خال��د فيب��ني ان  االلك��روين 
جم��اين وحتمله بثواين اما الورق��ي بفلو�س و الزم 
ت��روح للمكاتب ت�س��ري  انا اكرث الكت��ب ايل قريته 
الكرونية  اما ثريا احمد فتقول  الورقي بدون نقا�س 
pdf نحتاجه الأن احيانًا يوجد كتب غر متوفرة 
فن�س��طر عليه .  اما اجالل بالل فاأو�سحت  �سحيح 
اأن الكتاب االإلكروين اأقل تكلفة وقد يقول البع�س 
اأن له مزايا فاقت الكتاب الورقي بيد ان ال�س��حبة 
و الرفق��ة ال تك��ون اال بجوار الكت��اب الورقي .   من 
جانبه��ا قال��ت رويدة ح�س��ن ،ان  االلكروين اأ�س��به 
بطع��ام بال ملح، عل��ى عك�س الورقي ال��ذي تعي�س 
م��ع كل ورقة  اما و�س��ام حممد يق��ول  اكيد الورقي 
 ب�س م��رات كتب احتاجها ماكو باملتنبي .. اخذها 
م��ن املكتب��ات االلكرونية  ومن جانبه م�س��طفى 
جمي��ل يب��ني  الك��روين اكرث �سال�س��ة ب���س الورقي 
ممتع اكرث  اما حيدر اال�س��دي يقول  ح�س��ب الظرف 

والوق��ت املتوفر وطبيعة عمل االفراد بالن�س��بة يل 
 االلك��روين  وتق��ول غدي��ر عل��ي  اكيد الورق��ي عند 
الق��راءة اجد متع��ة كبرة  وتب��ني وداد زيدان بانه 
 ال �س��يء يغنيها ع��ن رائحه الكت��اب الورقي ...  اما 
مهيم��ن كرمي يبني ان  الورقي اف�س��ل من الكروين 
 لكن الك��روين عباره عن مكتب��ه متنقله  انا حمزة 
ك��رمي يق��ول  لل�س��هولة االلك��روين ولك��ن الورق��ي 
للمتعة وللتغذية الدماغية  ومن جانبه حيدر حممد 
يق��ول ان  االلكروين قابل للق��راءة يف كل االوقات 
واالماك��ن وحتمله معك دون عن��اء  الورقية  ويبني 
�س��امر حممد انه يف�س��ل الورقية   حت��ى ال تزعجه 
االإ�س��عارات  و ورقي��ة الن ل��الأوراق عطر ال يف�ر و 
الأين اح��رم حامل الكتاب  ومن جانبها �رى علي 
تقول  اكيد الورقية الن �س��عف نظري ب�سبب الكتب 
االلكروني��ة  اما وجدان زكريا تبني  الكتب الورقية 
ال يوجد بها اح�س��ا�س عندما تقلب ال�س��فحة بيدك 
وتلم���س الورقة ت�س��تم رائحة ال��ورق كاأن بها روح 
 اما انفال حممد تبني ان  كل ملمو�س يعاتب اجل�س��د 
قبل الفكر و الروح تتو�سط امل�سمون. ح�سني هادي 
يرى ان  لكل �س��يء وظيفت��ه  يف البيت كتاب ورقي 
الأن��ه يحمل طع��م خمتلف وت�س��تطيع تاأ�س��ر الذي 
تري��ده  اما  الكتاب االلكروين Pdf �س��واء بالفون 
او البتوب اعتره  �ساحلا خارج البيت مثال خالل 
تنقل��ي من مكان مل��كان بال�س��يارة او انتظار  بكل 
احلاالت تاأخذ رحله ق�سره تنتهي باإغالق الكتاب 
وتقول اآيات عماد ان الورقي اكيد اف�سل  ب�س مرات 
االلك��روين ع االق��ل تطل��ع ع الكت��اب  حت��ى تقرر 
ت�سري او ال اما فاطمة املعموري تو�سح ان  جمرد 
احت�س��انك للكتاب الورقي اأثناء القراءة متعة بحد 
ذاتها .. فالورقي اف�سل بالتاأكيد ومن جانبها امل 
عم��اد تقول :الكتاب  الورق��ي ال غنى عنه له نكهته 
اخلا�س��ة  لكن خارج املن��زل االلكروين لل�س��هولة 
ام��ا عل��ي احل�س��يني يب��ني ان  لكت��اب الورق��ي ال 
غن��ى عنه له نكهته اخلا�س��ة .. لك��ن خارج املنزل 
االلك��روين لل�س��هولة ام��ا ���رى قا�س��م تق��ول ان 
 الورق��ي اف�س��ل يف متعة اكرث وحتتف��ظ فيه لوقت 
اط��ول لك��ن االلك��روين مفي��د يف بع���س االحيان 
خا�سة �سهولة احل�سول على الكتاب املف�سل  ومن 
جانبه حممد حازم يو�س��ح  يبق��ى الكتاب الورقي 
له النكهة اخلا�س��ة والتي قيل فيها .  وُخر جلي�س��ًا 
يف الزمان كتاُب .   اما اميان يو�سف تقول  كالهما 
جمي��ل اال ان الورقي ممتع اك��رث وميكن االحتفاظ 
به مدى احلياة عك�س االلكروين قد ي�سيب اجلهاز 
املحم��ول عطب ما وتخ�ر جميع الكتب املحفوظة 
 اما حممد خ�س��ر يب��ني ان  االلك��روين عبارة عن 
مكتب��ة متنقلة  ال يحتاج مكان وال يحتاج اي مبلغ 
لت�سري  لكن الكتاب الورقي اكرث متعة وجمال  اما 

 word امني عالء يقول  االلكروين طبعا وب�سيغة
  )ب�س��بب الق��درة على التعديل عل��ى الن�س وخلفية 
الق��راءة وميزة احت�س��اب وق��ت القراءة امل�س��تغرق 
 وم��ن جانبه والء عالء يقول اف�س��ل  الورقية ولكن 
ا�س��عارها خياليه لهذا التجئ لالإلكروين  اما خالد 
طالب يبني  الورقية منها...كون لها عطر مميز ونكه 
ال ت�س��اهى....جتد بني ال�س��طور ا�سياء كثره....  اما 
ن يف احلقيقة  عالء غيث فيقول اف�س��ل  الورقي��ة الأ
ال ا�س��عر ب��اأي متعة وان��ا ات�س��فح االلكرونية  انا 
زهور قا�س��م فتقول  الورقية اأكيد ، ما �ساعت متعة 
القراءة اال ب�سبب االإلكرونيات  ورود عدنان  اف�سل 
الكتب الورقية طبعًا ولكن �س��عوبة احل�س��ول على 
الكتب احيانًا وارتفاع �س��عرها جعلني اجته للكتب 
االإلكرونية  ومن جانبه علي ح�س��ني يقول اف�س��ل 
 الورقي��ة ولك��ن االإلكروني��ة االن لتواف��ر كم كبر 
من االختيارات املتاحة للت�س��فح ب��دون عناء  اما 
احمد مو�سيقى يقول اف�س��ل  الورقية فيها ت�ستمتع 
وكتاب��ه  الت�س��طر  الت�س��فح  وت�س��تطيع  يف  اك��رث 

املالحظ��ات يف هام�س��ه  لك��ن يف بع���س االحيان 
ن�س��طر اىل ق��راءه االإلكروني��ة  ام��ا ط��ارق حامد 
فيق��ول  طبع��ا االإلكروني��ة.. الأنه��ا اأ�س��هل للقراءة 
ويف املتناول ومتاحة يف كل االأوقات باالإ�س��افة 
اىل اأنه��ا جماني��ة.. و مواكبة للع���ر، اأما الورقية 
رمبا تكون اأك��رث متعة لكن غر )  )pratiqueاما 
حممد ح�سني فيقول  الورقية اكيد لها نكهه خا�سه 
جدا اإح�س��ا�س انك تقلب ال�سفحة واحا�سي�س �سعبه 
تتو�س��ف  فرح فرا�س :  الورقية طبعا ، ذوق خا�س 
 الورقية عندها لذة كما اأن عيناي ال ت�ستحمل كثرا 
الق��راءة االلكرونية  ومن جانبه حيدر حممد يقول 
اف�س��ل  الورقية الأين احب تلوين العبارات و ت�سطر 
الكلم��ات و كتاب��ة مالحظ��ات عل��ى الهام�س الأين 
كلم��ا فتحت ذلك الكتاب ا�س��رجعت تلك اللحظات 
 عب��د احلق حيدر )كات��ب (:كالهما   رائع��ني اال اأنه 
ميكن االإ�سارة اىل حمدودية كل منهما :  * �سلبيات 
الكت��اب االلكروين:  - هي اأنه يجهد العني ب�س��بب 
تلك االأ�سعة التي تعك�سها اللوحات االلكرونية  اأما 

الكتاب الورقي فال جتد معه العني م�سكل اجلهد هذا 
 * اإيجابي��ات الكتاب االلكروين :  - عامل االأنرنت 
ا�س��بح يتيح امكانية احل�س��ول عل��ى اغلب الكتب 
ب�س��هولة وحتميله��ا والتمت��ع بها يف ظ��رف وجيز 
 - امكانية البحث عن فقرة معية ب�س��هولة بوا�سطة 
مربع البحث املتوفر يف هذه اللوحات االلكرونية 
بينم��ا ت�س��عب ه��ذه املهم��ة يف الكت��ب الورقي��ة 
ال�س��تحالة تواف��ر ه��ذه االإمكاني��ة  - امكانية نقل 
مكتبة م��ن الكتب معك ب�س��هولة كونها يف هاتفك 
وقرائته��ا يف اأي مكان  اأما عن الكتب الورقية فهي 
االأخ��رى له��ا �س��لبيات وايجابيات ميكن االإ�س��ارة 
اىل :  *ال�س��لبيات:  - بع���س الكت��ب باهظ��ة الثمن 
ويق��ف هذا اجلان��ب املادي يف وج��ه طبقة معينة 
م��ن املجتمع ومن االأمثل��ة على ذلك جملدات راأ�س 
املال ال�س��خمة لكارل مارك�س، ويبقى اللجوء يف 
ه��ذه احلالة اىل الكتب االلكرونية حال اف�س��ل . - 
 *االإيجابي��ات:  - ال يجه��د العني وي�س��مح لك باأن 

تعي�سه وتن�سى حميط وجودك يف تلك اللحظة.

 
اإىل الع���ر  التاأريخي��ة يع��ود تاأ�سي�س��ها   املدر�س��ة 
العبا�س��ي، وقد بناها" �س��م�س الدين اأبو االأزهر اأحمد 
ب��ن الناقد"، وكي��ل اخلليفة امل�س��تن�ر باهلل يف عام 
1230م. لكنها اليوم حتت�ر واأيدي التخريب باتت 
تطوله��ا ب�س��كل متعّمد ما ين��ذر بزوال ���رح اآثاري 

علمي مهم..
اإطالقة طرد ال�سوؤم

 املواطن حم�س��ن غافل بنّي ،اأن هناك )4000( دومن 
تع��ّد مدين��ة اآثاري��ة كانت م�س��ّيجة قب��ل 2003 مع 
وجود باب منّظم لدخولها، اإال اأنها تعر�ست لعمليات 
حف��ر وتنقي��ب ع�س��وائية م��ن قب��ل مهرب��ي االآث��ار، 
باالإ�س��افة اىل جت��اوز االأه��ايل. م�س��يفًا: اأن �س��كان 
املنطقة ينظرون لها نظرة �س��وؤم كونها ترتبط باأ�س��م 
احلج��اج، حيث ثمة عرف �س��ائد، اأن م��ن مل يوّفق يف 
ال�س��يد باملنطقة، عليه اأن يطلق ر�سا�ساته يف �سدر 
البواب��ة. مبين��ًا: اأن التجاوزات اأخ��ذت تطاله من كل 
حدب و�س��وب، اإن كان لعدم االهتمام بهذا ال�رح اأو 
لغياب احلماية الالزمة فكل تلك امل�ساحة حتت عينّي 
حار�س واحد. واأ�س��اف غافل: اأن��ه يف مثل هكذا اأيام 
ربيعي��ة، غالبًا ما يتجه اأهايل مدينة وا�س��ط، اىل تلك 
االآثار لق�ساء بع�س اوقات الراحة واال�ستجمام.  فيما 
بنّي املواطن با�سم كاظم ،اأن املحافظة على ما تبقى 
من اآثار مدينة وا�س��ط االآثاري��ة، بات مطلبًا جماهراً 
ملّح��ًا، كون��ه يحاف��ظ على جزء م��ن تاأري��خ املدينة 
ويحكي عظمتها يف فرات �س��ابقة. م�س��راً: اىل الدور 
العلم��ي املهم الذي لعبته املدر�س��ة ال�رابية يف ن�ر 
العل��م واملعرف��ة. الفت��ًا: اىل اأن احلقبة التي تاأ�س�س��ت 
فيها ميك��ن عّدها بالذهبية، كونها جاءت متما�س��ية 

مع ع�ر النه�سة االإ�سالمية. 
 احلّجاج مينع التاأهيل واحلماية

 �س��بق واأن مت االتفاق مع وزير ال�سياحة لواء �سمي�سم، 
قبل اأن تدمج الوزارة مع وزارة الثقافة، اإذ اأر�سل جلنة 
وزارية بالتن�سيق مع دائرة اآثار وا�سط، لك�سف املوقع 
واع��ادة تاأهيل��ه، لك��ن التق�س��ف ح��ال دون ال�روع 
بالتنفي��ذ، املوؤرخ الدكتور حممد فهد القي�س��ي حتدث 
هناك جهل كبر لتاأريخ مدينة وا�سط املوغل بالقدم، 
املمتد من احل�سارة ال�سومرية وحّتى الع�ر العبا�سي 
الذي �سهد بناء املدر�سة ال�رابية. مردفًا: حيث اأ�سبح 
وعي��ًا جمعيًا �س��د هذه املدينة، ب�س��بب بناء احلّجاج 
ب��ن يو�س��ف الثقفي ملدينت��ه هناك الت��ي توجد اليوم 
�سواخ�س��ها. م�س��يفًا: مم��ا جع��ل امل�س��وؤولني يناأون 
باأنف�سهم عن جدلية ا�س��تحقاق االهتمام وتخ�سي�س 
االأم��وال اأم ال، خ�سو�س��ًا واأنه ال يحظ��ى بذكر طّيب. 

يف ح��ني اأن االهتمام باالآثار واحل�س��ارة ال يخ�س��ع 
لهوي��ة املوؤ�س���س وانتمائه وتاأريخ��ه، واإن احلجاج ال 

يعد �سوى حاكم خ�سعت تلك املدينة ل�سيطرته. 
وب�س��اأن اخلراب الذي طال املدر�س��ة اأكد القي�س��ي: اأن 
اآخر ترميم للموقع ح�س��ل يف اخلم�سينيات من القرن 
املا�سي. مبينًا: اأن املدر�سة ال�رابية واجلامع الكبر 
ف�ساًل عن دار اجلند وق�ر االإمارة، وهي على االأغلب 
مندثرة، وما تبقى منها فقط االأ�سا�س��ات، بحاجة اإىل 
تدخل �ري��ع وحفظ وحماية املتبقي من هذه االآثار، 

الذي لن يتجاوز عام 
الروتني يعرقل دور املنظمات االأممية

م�س��وؤول اإعالم اليون�س��كو �س��ياء ال���راي حتدث ،اأن 
املدر�س��ة ال�رابية اأو ما تبق��ى منها متمثاًل بالبوابة 
الرئي�س��ة والتي بنيت 663 للهجرة يف مدينة وا�س��ط 
االأثرية، فهي اليوم على و�س��ك االنهي��ار وقد طالتها 
يد التخريب والعبث من قبل جهات جمهولة. متابعًا: 
وعلى جانب اآخر اأكرث خطورة، اأثرت يد العامل البيئي 
على املعلم من دون اأي تدابر حماية اأو �سيانة تذكر 
م��ن قبل احلكوم��ة املحلية اأو حتى ال��وزارة املعنية. 
وب�س��اأن دور مكت��ب اليون�س��كو يف الع��راق م��ن هذه 

التج��اوزات، ب��نّي ال���راي: اأن مكت��ب اليون�س��كو يف 
الع��راق يعتم��د يف ا�س��تجابته عل��ى موق��ف احلكومة 
املركزية وكذل��ك احلكومة املحلي��ة، وكلتاهما يجب 
اأن يخاطبا اليون�س��كو ليك��ون مبقدورها التدّخل رغم 
اأن املنظمة تر�س��د اأي �رر ي�س��يب االآث��ار العراقية 

وترفعه بتقاريرها ال�سنوية اأو الدورية. 
واأكد ال�راي: اأن املنظمة على اأمّت اال�ستعداد للتعاون 
يف هذا ال�ساأن وابوابها مفتوحة الأية حمافظة عراقية 
دون اأي متيي��ز. م�س��تدركًا: لكن هنال��ك معاير تلتزم 
به��ا املنظم��ة للتعام��ل م��ع مل��ف االآث��ار وال��راث، 
منه��ا قانون االآث��ار العراقي ال��ذي اأناط امل�س��وؤولية 
كامل��ة ب��وزارة الثقاف��ة العراقية، فبات��ت هي اجلهة 
املخّول��ة بالتحرك باجتاه املواقع االأثرية يف العراق. 
م�سر�ساًل: وعلى اجلانب االآخر، فاإن نقل ال�سالحيات 
اىل مديري��ات االآث��ار يف املحافظات ح��ّول الكرة اإىل 

ملعب احلكومة املحلية وجمل�س املحافظة.
وا�س��تدرك مدي��ر مكت��ب اليون�س��كو يف الع��راق: لك��ن 
اللجنة العليا ل�س��وؤون املحافظات يف رئا�س��ة الوزراء 
ه��ي االأخ��رى له��ا كالم يف اإق��رار اأي م���روع ب��ني 
ه��ذا  اإزاء  الدولي��ة واملحافظ��ات. مردف��ًا:  املنظم��ة 

التداخ��ل والتعقي��د، ف��اإن دور املنظم��ة ي��كاد يك��ون 
العراق��ي  الط��رف  يب��ادر  مل  اإن  تقريب��ًا،  االأ�س��عف 
ويتح��رك جدي��ًا للحف��اظ عل��ى اآث��اره ومن بع��د ذلك 
ت�س��تجيب املنظم��ة وت�س��تدعي اأدواته��ا ال�روري��ة 

حلماية املعامل احل�سارية واالآثارية يف العراق .
 خطة اإعادة تاأهيل و�سيانة

اخلب��ر االقت�س��ادي م�ر احل�س��ناوي ذك��ر ،اأن اآثار 
وا�س��ط مبوقعه��ا املتمي��ز يف منطق��ة زراعي��ة متتاز 
مبن��اخ ربيعي رائ��ع يجعلها قبلة لل�س��ّياح، من حيث 
كونه��ا معلم��ا ح�س��اريا مهم��ا اإ�س��افة لطبيعته��ا 
اخلالب��ة. م�س��تغربًا جتاه��ل احلكوم��ة له��ذه املدينة 
وع��دم ا�س��تغاللها، لت�س��كل م��وردا اقت�س��اديا مهم��ا 
للمحافظة، لو ا�س��تغلت بال�س��كل االأمثل، �سيما توفر 
مقومات ال�سياحة اال�سا�س��ية كاملاء الكهرباء وطرق 
النق��ل املعّب��دة. مو�س��حًا: اأن��ه ل��و مت االهتم��ام بها 
واعادة تاأهيلها بنظم علمية، �ستكون موقعًا �سياحيًا 

واقت�ساديًا مهمًا.  
اأما الباحث واملوؤر�س��ف عادل الربيعي، فقد �سدد على 
اهمي��ة حماية م��ا تبقى من املدر�س��ة ال�رابية، التي 
تع��د عنوانًا مهمًا من عناوين مدينة وا�س��ط االآثارية. 

م�س��تطرداً: اأن البع���س يتعمد هذا االهم��ال بحجة اأن 
موؤ�س���س املدينة )احلجاج بن يو�س��ف الثقفي( موؤكداً: 
اأن هذا فهم قا�ر ملعنى التاريخ واهمية االآثار التي 

يجب اأن ُتبعد عن كل اأنواع ال�راعات الفكرية.
واأ�س��اف الربيع��ي: اأن الكثر من الق�س��ور واملدار�س 
وامل�س��اجد التي بنيت يف ع�س��ور �س��ابقة باأوامر من 
ح��كام واإن كان��وا طواغي��ت، يجب املحافظ��ة عليها 
الأجل اأن تكون �س��اهداً. مبينًا: اأن ربط اعمار وتاأهيل 
االثار باأ�س��خا�س اأمٌر يف غاية اال�س��تغراب وينّم عن 
جهل امل�س��وؤولني باأهمية االآثار. داعي��ًا: اىل �رورة 
و�س��ع خطة لتاأهيل و�س��يانة اآثار وا�س��ط وحمايتها 

من كل و�سائل التخريب.
تع��د من��ارة املدر�س��ة ال�رابي��ة الت��ي ترتف��ع 11 م، 
م��ن اأب��رز املع��امل يف مدينة وا�س��ط االأثري��ة، اذ يبنّي 
الباحث��ون اأن تلك املنارة معر�س��ة لالنهيار، ب�س��بب 
االإهم��ال والتج��اوز م��ن قب��ل اجلهلة وال���راق. كما 
يتح��دث الباحثون عن اأن وا�س��ط االأثرية بذلك الطراز 
املعم��اري الفري��د الذي اندثر واأ�س��بح اأطالاًل، بعد اأن 
دار عليها الزمن وهجرها النا�س، ومل تعد هناك جهة 
تعي��د للمدينة جمدها، فذلك املوقع االأثري من الطراز 
االأول حم��روم م��ن كل �س��يء، فلي���س هن��اك ماء وال 
كهرباء، ومل يلتفت اأحد لتبليط طرقها، فقد كان ميكن 
ملوقعها اأن يحتل اأهمية �س��ياحية كبرة لو امتدت له 
ي��د االإعمار واالهتمام جلذب اآالف ال�س��ّياح من بقاع 

العامل. 
الباح��ث االآث��اري هاين ح�س��ني ب��نّي ،يعود تاأ�س��ي�س 
ه��ذا امل��كان اإىل ع���ر النه�س��ة االإ�س��المي، وتعتر 
ه��ذِه البوابة من بقايا املدر�س��ة ال�رابي��ة التي كان 
يق�س��دها الطالب من اأماكن خمتلفة لغر�س الدرا�سة، 
وتتمي��ز البواب��ة بف��ن عمراين راق��ي. م�س��تدركًا: لكن 
لالأ�س��ف، تعت��ر حالي��ًا م��ن اأك��رث االأماك��ن املهملة، 
وقد تعر�س��ت موؤخ��راً اىل امليالن والت�س��ّدع ب�س��بب 
ت�س��اعد ن�س��بة الرطوبة واالأمالح الناجت��ة عن كرثة 
املي��اه اجلوفي��ة يف املنطق��ة، ماين��ذر هذا الت�س��ّدع 
ب�س��قوط البوابة ال�س��هرة. مو�س��حًا: اأن هذا االهمال 
يط��ال اأي�س��ًا، ع���رات املواق��ع االآثاري��ة يف مدين��ة 
وا�سط، والتي يعد بع�سها امتداداً للح�سارة ال�سومرية 

العريقة.
واأك��د ح�س��ني: اأن عم��ارة البواب��ة التي تعت��ر فريدة 
بطرازه��ا، التزال قوية ومتما�س��كة رغ��م كل االهمال 
والتخريب. مردفًا: بالتايل، فاإن امر املحافظة عليها 
لي�س بال�س��يء ال�س��عب لو توفرت النّية ال�سليمة لذلك. 
م�س��دداً: على �رورة اع��ادة اعمال احلف��ر والتنقيب 
يف حمي��ط املدينة االآثارية، متوقعًا وجود الكثر من 

االآثار.

سؤال يفرضه الواقع.. بين  الكتاب الورقي واإللكتروني أيهما تفضل ؟

 بسبب اإلهمال والحجاج الثقفي..

المدرسة الشرابية في واسط صرح آثاري في طريقه إلى الزوال

  بغداد ـ صابرين نوري  

واسط ـ متابعة 
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على مقربة من مدينة 
و��سط، التز�ل ثّمة �آثار 

مل يتبق منها �سوى بو�بة 
�ملدر�سة �ل�سر�بّية يف 

و��سط، �لتي بنيت �سنة 
بعدما  ميالدي،   1234

�ندثرت كل �أجز�ئها. 
�لتي كانت ت�ستهر 

بالزخارف �لتي تزّين 
هذه �لعمارة �لعبا�سية 
يف بغد�د، و�لتي تعد 
من �أجمل ما �سنع من 
�لزخارف �الإ�سالمية، 

وذلك لدقة �سنعها وروعة 
منظرها، وتنوع �أ�سكالها، 

و�ن�سجام تن�سيقها، 
وبديع تركيبها.
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