
له  الأول  هو  مو�سيقيا  عر�سا  عراقي  كمان  عازف  قدم 
منذ  املو�سل  على  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  �سيطر  اأن  منذ 
امل�سلمون  يقد�سه  اأثري  موقع  اأنقا�ض  و�سط  �سنوات   3

وامل�سيحيون يف املدينة.
وعزف اأمني مقداد، 28 عاما، اأحلانا األفها �رسا عندما كان 
يعي�ض حتت حكم التنظيم املت�سدد حتى قام م�سلحو التنظيم 
بغداد  اإىل  الفرار  اإىل  دفعه  ما  املو�سيقية،  اآلته  مب�سادرة 

لكنه عاد اإىل مدينته.
من  كبرية  اأجزاء  ا�ستعادة  من  العراقية  القوات  ومتكنت 

املدينة خالل العمليات امل�ستمرة منذ نحو �ستة اأ�سهر.
كان  الذي  الوقت  يف  �سخ�سا   20 �سوى  احلفل  يح�رس  ومل 
الأعرية  و�سوت  انفجارات  دوي  املو�سيقى  �سوت  يقطع 
تزال  ل  حيث  املو�سل  يف  الغربية  الأحياء  من  النارية 
حتارب  املتحدة،  الوليات  من  املدعومة  العراقية،  القوات 
باقي  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم 

اأجزاء املدينة عرب نهر دجلة.
املدينة مبا يف  �سيطر على  اأن  منذ  الرتفيه  التنظيم  وحظر 
ذلك عزف املو�سيقى وم�ساهدة التلفاز والأقمار ال�سناعية 
يخالفون  من  يعاقب  وكان  والتدخني،  الهواتف  وا�ستخدم 

ذلك بالقتل اأو اجللد.
اأ�ستغل الفر�سة لأبعث  اأن  "اأود  وقال مقداد لوكالة رويرتز 
ر�سالة للعامل واأوجه �رسبة لالإرهاب وكل الأيديولوجيات 
من  وكل  رائع.  �سيء  املو�سيقى  باأن  احلريات  تقيد  التي 

يعار�ض املو�سيقى يروج القبح".
التوا�سل  مواقع  على  �سوره  انت�رست  الذي  احلفل،  واأقيم 
الإجتماعي، يف موقع اأثري يعتقد اأنه املكان الذي دفن فيه 

النبي يون�ض والذي فجر املت�سددون اأجزاء منه يف 2014.
واحدة.  لطائفة  ولي�ض  للجميع  املكان  "هذا  مقداد  وقال 

داع�ض ل متثل اأي دين لكنها اأيديولوجية تقمع احلرية."
املوقع،  يحر�سون  الذين  اجلنود  رف�ض  رويرتز،  وبح�سب 
الذي يقع قرب اآثار نينوى، يف بداية الأمر ال�سماح بدخول 
قائلني  انفجار �ساروخ على مقربة منه،  بعد دوي  النا�ض 
اأذعنوا  لكنهم  اجلمهور،  �سالمة  �سمان  ي�ستطيعون  ل  اإنهم 

يف وقت لحق وان�سموا بعد ذلك اإىل اجلماهري.
التخلي  على  اأجربت  اإنها  تقول  التي  �سالح  تهاين  وقالت 
عن درا�ستها اجلامعية "كان احلفل كاحللم. اأردت اأن اأح�رس 
املو�سل.  يف  احلياة  توقف  مل  احلرب  باأن  بر�سالة  لأبعث 
نكون  اأن  نريد  نزال  ل  لكننا  هنا  الدمار  ترى  اأن  ميكنك 

�سعداء. نريد �سماع املو�سيقى."
"حتدينا املوت"

 10 يف  املدينة  يف  ملقداد  مو�سيقي  عر�ض  اآخر  واأقيم 
فيه  �سيطر  الذي  اليوم  نف�ض  وهو   2014 يونيو/حزيران 
ليعزف  �سطح منزله  املدينة حيث وقف على  التنظيم على 

منفردا، بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي تلغراف.
لل�سحيفة  بنف�سه،  املو�سيقى  تعلم  الذي  مقداد،  وقال 

الطابق  يف  والت�سيلو  الكمان  اآلتي  اأخفى  اإنه  الربيطانية 
ال�سفلي من منزله وفر واأ�رسته اإىل العا�سمة بغداد.

�سمح  اآلته  ل�ستعادة  مدينته  اإىل  اأ�سهر  بعد  عاد  وعندما 
له  ي�سمحوا  مل  لكنهم  املو�سل  بدخول  التنظيم  م�سلحو  له 
حتى  �رسا  العزف  موا�سلة  اإىل  دفعه  ما  وهو  باملغادرة 
لكنه  به،  �سديد  عقاب  باإنزال  وهدد  اآلته  التنظيم  �سادر 
متكن من العودة اإىل اأ�رسته يف بغداد عندما حققت القوات 

العراقية انت�سارات �رسقي املو�سل. واأ�ساف مقداد "النا�ض 
يحبون املو�سيقى لكنهم كانوا يخافون من �سطوة التنظيم، 
وهو  اأن�ض،  حكم  وقال  بحياتنا".  وخاطرنا  حتديناه  لكننا 
اأحد اأ�سدقاء مقداد وقد اأ�س�ض معه ناديا للمو�سيقى، م�ستعيدا 
ذكريات حكم التنظيم اإىل املدينة، "توقفت عن العزف لأين 
كنت خائفا ب�سدة لكن اأمني ا�ستمر. حاولنا اإقناعه باأنه قد 
املدون  اأن  ويعتقد  العزف."  يف  ا�ستمر  لكنه  ب�سهولة  ُيقتل 

يف  �ساعد  الإخبارية  املو�سل"  "عني  وكالة  عن  امل�سوؤول 
واأوردت  املو�سل.  اإىل  مقداد  عودة  وترتيب  احلفل  تنظيم 
�سفحة املوقع على الإنرتنت اأن الهدف من احلفل "اإر�سال 
الكتب  ل�ستقبال  م�ستعدة  املو�سل  باأن  العامل  اإىل  ر�سالة 
املدينة ما زال حتت  اأن ن�سف  واملو�سيقى من جديد رغم 
"لقد حتقق احللم. املو�سوع ب�سيط كما  الق�سف". واأ�ساف 

يبدو فقد بداأ كحلم لكنه حتول اليوم اإىل حقيقة".

اماكن  باب  ويف  تراثية  بغداديات  �سل�سلة  يف 
ال�سياغة  حمالت  عن  كلمات  لنا  كانت  بغدادية 
يف  وردت  وكما   1935 �سنة  بغداد  يف  وال�ساغة 
الدليل الر�سمي ململكة العراقية �سنة 1936 والذي 
اكرث  كان  ال�سياغة  حمالت  عدد  ان  منه  يالحظ 
الن  بغداد  يف  ال�سياغة  حمالت  عدد  من  بكثري 
على الرغم من ان عدد نفو�ض بغداد الن بلغ �ستة 
ال�سنة  تلك  النفو�ض يف  ا�سعاف ما كان عليه عدد 
كذلك يالحظ ان عددا من ال�ساغة امل�سهورين منهم 
الكبرية  والديبة  ال�ساعرة  والد  مثال عبا�ض عمارة 
على  املحالت  توزعت  وقد  عمارة  عبا�ض  مليعة 
اماكن كثرية من بغداد لكن اكرثها كان يف �سارع 
�سفر  ادم  حمل  كان  ال�سارع  هذا  ويف  امل�ستن�رس 
رهيف  وحمادي  ال�سهر  وجاين  الفيا�ض  واني�ض  
البادي  ور�سود  واولده  ودخيل  فرحان  وداه�ض 
وزيدان خلف و�سكران هرمز و�سامخ جابر و�سدود 
�سبي و�سالح حاجو و�سالح امهيلو و�سالح ها�سم 

احل�سن  وعبد  عمارة  وعبا�ض  حويزاوي  و�سامن 
�سبي وعبد الرزاق �سيف وغالب عبد احل�سن وغريب 
وامنادي  كيطان  وحم�سن  عذاب  وجميد  داخل 
اعزار  ونا�رس  جابر  ونا�رس  غامن  ونا�سور  جمدي 
ومنر �سهر اما املحالت املوجودة يف جانب الكرخ 
دوار  ورمان  عبيد  ور�سن  �ساهي  خيطان  فهي 
وعيدان  دفي�ض  وعذاب  غافل  وعناد  �سدر  وزبون 
جرب  وناهي  داخل  ومول  حالوب  وكال�ض  عبيد 
اما املحالت املوجودة يف خان جغان فهي �سوع 
والياهو  من�سي  و�ساوؤول  اليا�ض  و�سيون  ا�سحاق 
فهي  امليدان  يف  املوجودة  املحالت  اما  طويق 
جودة رجب وحمادي رجب وخ�سري كيطان وعودة 
مناطق  املحالت على  توزعت عدد من  وقد  م�سعل 
يف  ال�سائغ  باروخ  حمل  منها  بغداد  من  متعددة 
�سارع الر�سيد ويف باب ال�سيخ وحمل تايه ان�سريي 
وجودة �سهر ويف �سوق الغزل جرجي�ض خوري ويف 
الغزل خ�سوري  ال�سيخ جودة �سهر ويف �سوق  باب 
ويف  كيطان  خ�سري  امليدان  �ساحة  ويف  ن�سيم 
�سيخ ونا�رس  �سلمان م�سبوب وعكرب  ال�سيخ  باب 

�سيوان ويف �سارع الر�سيد فيدار من�سي ويف ال�سوق 
بونا  �ساوؤول  الزرزور  �سوق  ويف  �سيكال  البدوي 
الكرخ  جانب  ويف  جنزار  �سل�ض  ال�سيخ  باب  ويف 
م�سعل  عودة  امليدان  �ساحة  ويف  رم�سان  عودة 
ويالحظ  بازيان  غوث  ميكو  الر�سيد  �سارع  ويف 
ان العاملني يف حمالت ال�ساغة يف بغداد يف تلك 
ولكن  ال�سابئي  املكون  من  اكرثهم  كان  الفرتة 
امل�سيحي  للمكون  عائدة  �سياغة  حمالت  توجد 
عائد  اثنني  او  حمل  يوجد  وقد  الرمني  واملكون 
للم�سلمني لكن تبقى الغلبية العظمى لعاملني من 
املكون ال�سابئي خالفا ملا موجود عليه الن  ان 
اغلب حمالت ال�ساغة والذهب عائدة للم�سلمني وان 
املعادلة  انقلبت  حيث  لل�سابئة  عائدة  جدا  القلة 
حمالت  وعدد  ال�ساغة  لعدد  بالن�سبة  بغداد  يف 

ال�سياغة .
يف  هي  ال�ساغة  حمالت  اغلب  ان  مالحظة  مع 
قلب بغداد اي يف املنطقة املح�سورة ما بني باب 
ما  كاو  ال�سن  حملة  يف  وتنتهي  وامليدان  املعظم 

ي�سمى ببغداد ال�رسقية �سابقا .

اأكرث  من  عراقي،  واأكادميّي  باحث  العاين  مكي  �سامي 
الباحثني تنقيبًا عن تاريخ الدب العربي ومعرتف به 

عامليا ودرا�ساته معتربة لدى اجلامعات الغربية.
عراقي   ، معا�رس  باحث  العاين  مكي  :�سامي  �سريته 
الأ�سل من ال�رسة الكيالين ذرية عبد القادر الكيالين ، 
ر�سالته التي قدمها لنيل املاج�ستري وعنوانها " ديوان 
باإ�رساف  وحتقيق"  درا�سة  الأن�ساري  مالك  بن  كعب 
الدكتور �سوقي �سيف  الدكتور يو�سف خليف وناق�سها 
ا�سمه يف املطبوع  والدكتور عبد احلميد يون�ض ،وكتب 
الآداب  كلية  عميد  العاين  مكي  �سامي  الدكتور  هكذا 
اجلامعة امل�ستن�رسية، وار�سالة طبعت يف عامل الكتب 
بريوت ط.2 �سنة 1417هـ وله كتاب بعنوان درا�سات 
يف  ــض  دّر� مطبوع   اأي�سًا  وهــو  الإ�سالمي  ال�سعر  يف 
جامعات عربية وعاملية عديدة منها جامعة هارفارد 
1957(، وحرر يف مو�سوعات عاملية منها  ـ   1956(
الإ�سالمية  املعارف  ودائــرة  الربيطانية  املو�سوعة 
منهـا  املو�سوعتني  هاتيـن  يف  كثيـرة  مــواداً  وكتـَب 
و)عوانة  اجلماجم(  و)دير  و)البطائح(  )عريف(  املواد 
امل�سّكلة  اللجان  من  كبري  عدد  يف  �سارك  احلكم(.  بن 
يف العراق لبحث �سوؤون تدري�ض التاريخ وكتابته. كما 
العلمية  والندوات  املوؤمترات  من  كبري  عدد  يف  �سارك 

عن التاريخ وما يّت�سل به.
الذين  الكبار  املــوؤرخــني  ــراز  ط مــن  العلي  منهاجه  
من  الفكرة  ي�ستخرج  كيف  اأي  التاريخ،  بفكرة  ان�سغلوا 
اإن العرب كان  حدث معني. ويقول يف نهاية املطاف: 
اإن  ما.  فعل  من  ما،  اإجناز  من  اأو هدفهم  ق�سدهم  هذا 
التالية:  بالعنا�رس  يتميز  التاريخي  البحثي  منهجه 
لذلك  اأن امل�سادر ت�سورها  اأعتقد  التي  ال�سورة  اأعطى 
واإيجاد  حتليلها  ثم  وعر�سها  املادة  تنظيم  املا�سي. 

ال�سلة بينهما.
ــوادث  احل مــع  جدليًا  ــا  ــرازه واإب التحليالت  ارتــبــاط 
يعتقد  التي  للمادة  اإيــــراده  الأخــــرى.  واملوؤ�س�سات 

ب�سحتها اأو اأنها اأقرب اإىل ال�سواب 
من كتبه 

-2ا�سعار   . الع�رس  اأهل  ة  َ وُع�رسرْ الق�رس،  -ُدمية   1
384 هـ(  الن�ساء، حممد بن عمران املرزباين ) متويف 
دار  نا�رس:  ناجي  هال  و  العاين  مكي  �سامي  حتقيق: 
العقيدة  �ساعر  مالك  بن  كعب   3- للطاباعة.  الر�سالة 
الإ�سالمية ، طبع يف دار القلم / �سوريا ، 152 ، 1990 
ون�رسها  الن�سو�ض  حتقيق  منهج   4- الن�رس  �سنة 
مكي  �سامي  والدكتور  القي�سي  حمودي  نوري  للدكتور 
اأخبار  وال�سعر -6  الإ�سالم   5- 1395 ، بغداد  العاين 
املوفقيات، للزبري بن بكار حتقيق الدكتور �سامي مكي 

العاين
جوائز وتكرمي 

حاز جائزة امللك في�سل العاملية للدرا�سات الإ�سالمية 
عام 1409 هـ، 1989م. 

العلي  الدكتور  اأن  اجلائزة  منحه  حيثيات  يف  وجــاء 
املوؤرخني  جميع  على  الرائع  لتفوقه  اجلائزة  ي�ستحق 
من  اأنتج  ما  وجــودة  غـــزارة،  يف  وامل�سلمني  العرب 

درا�سات رائدة ومعتمدة 

في الموصل.. أوتار الكمان تعزف للحياة وسط الموت
بغداد ــ متابعة   

 طارق حرب 

دئب على زيارة مكتبة املدر�سة ليتنقل بني رفوفها بعينني 
الكتب  ا�سطر  بني  ميكث  حيث  عميق  واح�سا�س  وقلب 
لكبار  اعمال  ليقتني  واهدافها  عناوينها  تنوعت  التي 
ولدهم  ما  يف  يجد  ولكنه  والغربيني  ال�سرقيني  املوؤلفني 
مازجًا  التوعية  وا�ساتذة يف  للفكر  زمالء  العربي  الوطن 
عقله بح�سارة بنيت وال زالت واخرى بنيت وزالت بفعل 
جاهلي ممن ال يزالوا على قيد احلياة ، كان )�سالل( يف 
العلمي  بتخ�س�س  االعدادية  الدرا�سة  من  مرحلة  اآخر 
املدر�سة  ممرات  اىل  يعود  به  ي�سعر  ملا  اختياره  وبعد 
م�ستمتعًا بالنقا�س واملزاح مع بقية زمالئه الذين يدر�سون 
معه يف ال�سف )اأ( بينما يحتوي ال�سف )ب( على طالب 
اآخرين ومن �سمنهم ع�سرة طالبات ممن تعددت وتنوعت 
والقراءة  والغناء  الر�سم  هوة  من  فمنهن  اهتماماتهن 
لنيل  وحامل  االآراء  خمتلف  الطالبي  فاملجتمع  والريا�سة 
ال�سفني  يقطن  اجلميع  جعلت  الطريق  تكملة  لكن  العلى 
فقد  وبوابتني  طابقني  من  مدر�سة  يف  اعاله  املذكورين 
ويف  االأول  الطابق  يف  االعدادية  الدرا�سة  �سف  كان 
نف�س الوقت كان )با�سل( يف املرحلة االوىل من الدرا�سة 
املقابل  الثاين  الطابق  �سباك  عند  يقف  حيث  االعدادية 
ل�سفه الدرا�سي بني حما�سرة واخرى متاأماًل ما يدور يف 
هذا التجمع التعليمي وبينما هو ينظر اىل طلبة املرحلة 
االخرية الواقع �سفهم ا�سفله �ساهد )�سالل( يتمعن كعادته 
يف احدى كتبه املفتوحة ومن ثم يرفع راأ�سه لري�سل عينيه 
ا�سمها  االخر  ال�سف  يف  طالبة  وهي  زميلته  عيني  اىل 
)هدى( والتي تبادله بابت�سامة هي االخرى فقرر )با�سل( 
متابعة ما يجري يوميًا حيث يتم يوميًا قراءة �سفحة من 
الكتاب تتخللها النظرات العا�سقة ليتم امل�سي بالكثري من 
يوم   ٥٠ حوايل  م�سي  وبعد  اجلاذب  الكتاب  هذا  اوراق 
الكتاب  خلف  من  الولهان  القارئ  ا�سابع  ا�سارات  بداأت 
لتجيبها عيون الهدى ال�ساحرة باأمٍل واعد وما ان ينتهي 
الدوام الر�سمي حتى يلتقوا يف احدى ال�سوارع القريبة 
نعم   ، املنتظر  املوعد  لتحديد  هي  فاالإ�سارة  املدر�سة  من 
كان يراهم با�سل فهو �سمم على عدم تركهم ملعرفة نهاية 
 ، اال�سارات  وكالم  ال�سمت  لع�سق  جديدة  وبداية  الكتاب 
م�ست ايام واوراق الكتاب تتقلب وتزداد على جهة اليمني 
ليبقى القليل منها يف جهة الي�سار وما ان اقرتب من التتمة 
مب�سك ال�سفحة رقم ١٠٠ حتى فوجئ قارئنا بانتقال هدفه 
اداري  من�سب  يف  يعمل  والدها  كون  اخرى  مدينة  اىل 
 ، ع�سوائي  ال  بنظام  املدن  بني  يتنقل  يجعله  مما  رفيع 
ذهبت احلبيبة دون اكمال الكتاب وتركت القارئ يت�سوق 
لعدم  فقد خيم احلزن واالأمل على عينيه  الفهر�ست  لروؤية 
قراءة ال�سفحة االخرية ب�سعور الفرح ونهاية �سعيدة ، فها 
ما  يكملوا  مل  فهم  الثالثة  من  بنق�س  تنتهي  احلكاية  هي 
م�سوا به واما الكتاب فقد عاد اىل ادراج املكتبة منتظرًا 

بذلك من يكمله ب�سعادة يف يوم من االأيام  .

مبدعون
من العراق محال الصياغة في بغداد سنة 1935

سامي مكي العاني

موعد من 99 
صفحة

بسام القزويني 

أقالم حرة

لفت عددا من مواطني �سكنة  املناطق التي تقع على 
جوانب الطرق اخلار جية كالطريق اخلارجي،  بغداد 
– الكويت وطريق الدورة ال�رسيع املوؤدي للمحافظات 
اجلنوبية ، انت�سار ظاهرة الق�سابة بدون اإجازات من 
ال�سحة وب�سكل ع�سوائي وفو�سوي . وقال املواطنون  
الطريق  جوانب  على  اللحوم  بيع  اك�ساك  انت�سار  ان 
هذه  على  املارة  املركبات  �سري  حركة   ، على  توؤثر 
الطرق ال�رسيعة وت�سبب الزدحامات ـ  نتيجة ترا�سف 
من  قليال  ارخ�ض  كونها  اللحوم  ل�رساء  ال�سيارات 
حمالت الق�سابة . مطالبني  وزراة ال�سحة  واجلهات 
امل�سوؤولة احلد من انت�سار هذه الك�ساك  ، لنها تعترب 
ملجاأً لالمرا�ض كون اغلب تلك املا�سية غري خا�سعة 

للفح�ض الطبي من قبل العناية البيطرية . 

�سكا عددا  من مواطني �سكنة منطقة البياع  جنوب 
بلدية  قاطع  يف  النفايات  تراكم  من   ، بغداد  غرب 
امانة  ان  املنطقة  �سكنة  من  عددا  واكد   . الر�سيد 
على  القريبة  النفايات  حاوية  برفع  قامت  بغداد 
البيوت ال�سكنية ، بال�سافة اىل ان �سيارات المانة 
املذكورة  املنطقة  على  لمتر   بالنفايات  اخلا�سة 
علي  ح�سينية  من  القريب  املتنزه  ان  اىل  لفتني   ،
وانت�سار  للنفايات  جدا  كبريا  تراكما  ي�سكو  البياع 
على  الزخم  نتيجة   ، الكريهة  والروائح  احل�رسات 

اللحاوية الوحيدة يف املنطقة .

بيع اللحوم على جوانب الطرق 
الخارجية !!

تراكم النفايات في منطقة 
البياع 

المواطن و المسؤول
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