
العلمي  الأربعة  بفروعه  العدادي  ال�ساد�س  طلبة  اأهايل  يعاين 
والأدبي والتجاري وال�سناعي هذه اليام واليام املقبلة ولغاية 
النتائج  ظهور  وحتى  للبكلوريا  النهائية  المتحانات  انتهاء 
وكذلك  العراقية  اجلامعات  يف  املركزي  القبول  نتائج  وكذلك 
لكنهم  م�ستقبلهم  تعني  ومعاناتهم  قلقون  ايذا  انف�سهم  الطلبة 
الأيام عن املالزم والدرو�س اخل�سو�سية، فنهاية  يبحثون هذه 
املراجعة  مرحلة  وبدء  الدرا�سي  العام  نهاية  تعني  ال�سهر  هذا 
واعداد جداول املراجعة اخلا�سة بالطلبة كل ح�سب متيزه باأي 
اأول ومن  الفيزياء يبداأ بها  مادة ومنها ينطلق، فمن يعاين من 
ثم الدرو�س الخرى ومنهم من يقلب جدول المتحانات العامة 
اأجواء  معرفة  ولأجل  املحنة  تلك  وعن  مراجعة  ويعتمده جدول 
الطلبة واهاليهم واملدر�سني كان لنا هذه اللقاءات:.. قال الطالب 
اإىل �سفوف  بيوتهم  املدر�سني حولوا غرف  :بع�س  حممد جليل 
درا�سية جمهزة بالرحالت وال�سبورة وعلق جر�س لنهاية اأو بداية 
املحا�رشات اخل�سو�سية بحيث تت�سع تلك الغرف لأكرث من ع�رشة 
يتناول  �ساعتني  اأمدها  درا�سية  جمموعات  �سكل  وعلى  طالب 
فيها الطالب در�سًا مو�سعًا ومكثفًا يبداأ من ال�ساعة ال�سابعة حتى 
التا�سعة او العا�رشة ليال.. وي�سيف بع�س املدر�سني وخ�سو�سا 
من  م�ستفيدين  خيالية  ا�سعاراً  حددوا  النكليزية  اللغة  مدر�سي 
مادة  لدرا�سة  �سهرين  �سوى  امامهم  لي�س  فالطلبة  الوقت  عامل 
متكاملة من ق�سة وقواعد وا�سوات وامالء ومعاين والدفع مقدمًا 
بخم�سمائة الف دينار ومن جمموعة متكونة من ع�رشين طالبا.. 
ت�سل  هل   .. الطلبة  من  الجابة  �سماع  من  ولبد  يطرح  �سوؤال 
املادة اىل الطالب يف هكذا جو عند املدر�س اخل�سو�سي ؟ خا�سة 
وهم طلبة مراحل منتهية "�ساد�س" والوقت عندهم �سيء مقد�س؟ 
اخل�سو�سي  الدر�س  جو  الحوال  كل  يف   : حممود  اأو�س  يجيب 
اف�سل من املدر�سة واملادة ت�سل اذا ما قورنت باملدر�سة ب�سكل 
اف�سل بكثري فاجزاء املدر�سة متهرئة ول ميكن العتماد هناك 
اعتمدوا  مدر�سون  وهناك  املدر�س.  على  ول  املدر�سة  على  ل 
اأ�سلوبًا للتخل�س من امل�ساءلة القانونية حيث ان وزارة الرتبية 
تفر�س عقوبات ادارية على املدر�سني الذين تثبت عليهم ا�ساليب 
القانونيني  من  ن�سمع  كما  لكن  اخل�سو�سية  بالدرو�س  التعامل 
القانون  ان لكل قانون ثغرات وهناك عدة ادوات للتحايل على 
الرواد  بني  نف�سه  ي�سمي  كما  الو�سط  اجليل  من  املدر�سني  احد 
وال�سباب يوؤكد هذه احلالة ويقول : هناك مدر�سون اكفاء اعتمدوا 
هذا ال�سلوب كي ل يعر�سوا انف�سهم اىل امل�ساءلة القانونية يف 
اآخر �سنوات اخلدمة وهم باأم�س احلاجة اىل التدري�س اخل�سو�سي 
يف  املدر�س  عمل  تعادل  واحدة  �سنة  يف  اأمواًل  يدر  كونه 
املدر�سة لع�رش �سنوات متتالية لكن امل�سكلة لي�ست يف ان الدر�س 
اخل�سو�سي مقبول اأو مرفو�س امنا امل�سكلة يف افراغ املدار�س 
على  نعول  ان  ن�ستطيع  ول  التدريبية  والطاقات  الكفاءات  من 
ال�سباب لن كما يقال حلمهم طري وان اجليل احلايل من الطلبة 
جيل �سعب جدا يحتاج اىل كفاءة تدري�سية ت�ستطيع ان تتعامل 
املنتهية  املراحل  طلبة  الول هم  املت�رشر  اإن  بالتاأكيد  معهم.. 

العدادي  ال�ساد�س  يف  الطالبات  احدى  الدخل،  حمدودي  من 
تقول : املدر�سات الكفوءات اأحلن اأنف�سهن على التقاعد ويتعاملن 
من  الدخل  حمدودي  نحن  ن�ستطيع  ول  اخل�سو�سي  بالتدري�س 
اللحاق بهن يف بيوتهن كون ال�سعار جتاوزت اخلم�سمائة الف 
يف مواد الفيزياء والريا�سيات لذلك نحن م�ست�سلمون للمدر�سات 
التي  املرموقة  الكليات  عن  بالتنازل  جديد" وملزمات  "تعيني 
ان نفكر بالنجاح فقط فهو  نحلم بها كالطب والهند�سة وعلينا 
الدخل. قد يكون هذا هو لب املو�سوع  ما يتالءم مع حمدودي 
ابناءهم  ان  يعتقدون  المور  اولياء  فبع�س  متعددة  والجابات 
امل�ساركة  مبداأ  من  اخل�سو�سي  والتدري�س  للخ�سو�سي  مييلون 
مع الزمالء فاأحد اولياء المور من جهته قال �سليم حم�سن اأحد 
اآباء طالب يف ال�ساد�س العلمي : ابني يف ال�ساد�س العدادي وهو 
كفوء يف مادة الريا�سيات لكنه ا�رش على الدخول يف جمموعة 
وكما  زمالئه  ملواكبة  ال  ل�سيء  ل  املدر�س  ذات  مع  خ�سو�سي 
ان  يقول  الخر  والراأي  الواه�س".  على  ادر�س  "احب  هو  يقول 
الطالب يلجاأ اىل الدر�س اخل�سو�سي ب�سبب الق�سور يف املدر�س 
داخل ال�سف .. يقول مهدي ح�سن ا�ستاذ يف جامعة بغداد : اأرى 
ان  يل  يوؤكد  ابنائي  فاأحد  نف�سه  املدر�س  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن 
مدر�س الفيزياء يخطاأ كثريا يف حل م�ساألة ريا�سية على ال�سبورة 
وامام الطلبة وهو يف ال�سف الرابع العدادي لذلك ترى الطلبة 
يتهافتون على املدر�س اخل�سو�سي هربا من ق�سور ال�ساتذة يف 
اي�سال املادة فال�ستاذ اليوم لي�س ا�ستاذ الم�س والفرق وا�سع.. 
طلبة املراحل املنتهية مييلون اىل التدري�س اخل�سو�سي معربين 
العبارة  امل�ستقبل( وترد هذه  �سنة  )هاية  بعبارة  امليل  عن هذا 
على ل�سان احد الطلبة يف ال�ساد�س العدادي ويوؤيده عليها والده 

يقول: ال�ساد�س العدادي يحدد م�سريي اأما طبية اأو معهد فنون 
تطبيقية ول ثالث لهما لذلك ارى اين ملزم باخل�سو�سي واحيانا 
لكل مادة حتى  ا�سع مدر�س خ�سو�سي  ان  والدي على  يجربين 
ال�سالمية. اأما والد الطالب فيقول : اأنا متمكن ماديًا وعندي ولد 
واحد وثالث بنات وم�ستعد ان ادفع كل ما املك من اجل م�ستقبل 
ولدي وهو ي�سكو كثريا من مدر�سيه وق�سورهم يف اي�سال املادة 
وما امامي �سوى ان ا�سع مدر�س يف كل مادة له حتى ان احد 
املدر�سني اكد يل انه لي�س بحاجة له لكني ا�رشيت على ابقائه 
يف جمموعة املدر�س كي اخرج من جعبتي كل احلجج. البع�س 
ميكن  ول  حل  لها  لي�س  م�سكلة  اخل�سو�سية  الدرو�س  اأن  يعتقد 
مدر�سني  لي�سوا  اخل�سو�سيني  املدر�سني  فبع�س  عليها  ال�سيطرة 
ول يوجد ما يدينهم اأبداً فاحدهم من كفاءات الت�سنيع الع�سكري 
املراحل  ولكل  اخل�سو�سي  للتدري�س  اليوم  ومتفرغ  املنحل 
مرحلة  زينل:  منري  املدر�س  قال  جانبه  من  املنتهية..  واولها 
للم�ساومة  جمال  ول  جداُ  معقدة  مرحلة  العدادي  ال�ساد�س 
اخل�سو�سي  التدري�س  م�سكلة  حل  ميكن  ل  لذلك  فيها  والتهاون 
التي هي احدى معاناة هذه املرحلة فهناك طالب ل ي�ستجيب يل 
مهما كنت حمرتفا يف اي�سال املادة اليه لكنه ياأخذ من غريي 
من  اكرث  نف�سه  اخل�سو�سي  املدر�س  يبدلون  الطلبة  ترى  لذلك 
التدري�س اخل�سو�سي كظاهرة  انه ل ي�ستوعب منه..  مرة بحجة 
ال�ساد�س  اىل  البتدائي  اخلام�س  من  تبداأ  حتديدها  اردنا  لو 
اخل�سو�سي  الدر�س  فيها  ين�سط  جامعات  وهناك  العدادي 
يف  لكنها  املعقدة  العلمية  والكليات  التكنولوجية  كاجلامعة 
خا�سة  املنتهية  املراحل  عند  اخل�سو�سية  الدرو�س  اي  ذورتها 
ال�ساد�س العدادي.. فيما قال امل�رشف الرتبوي اأحمد حممد علي: 

اأن م�سكلة املراحل املنتهية حتل بالق�ساء على  يتخيل البع�س 
الكفوء واقول  الدر�س املدر�سي  الدر�س اخل�سو�سي والعودة اىل 
ي�سبه  ب�سكل  امل�سكلة  حلل  حماولة  انها  الكالم  هذا  على  رداً 
"اطفاء احلرائق" دون معاجلة وامل�سكلة تكمن يف ا�سل العملية 
واعادة تخطيط وترتيب وعلى  التي حتتاج اىل غربلة  الرتبوية 
�سبيل املثال نحاول منذ مدة التفاق على مادة ال�سالمية كي 
ت�سمل كل املذاهب والطياف ل ن�ستطيع وكذلك التاريخ والقراءة 
مدر�سني  تخرج  اليوم  اجلامعات  اإن  هل  الخري  و�سوؤايل  وهكذا 
اكفاء؟. يذكر اأن وزارة الرتبية �سمحت للطلبة املكملني يف ال�سعي 
ال�سنوي بثالث مواد دخول المتحان الوزاري يف العام املا�سي 
من  كرث  موؤيدون  لها  النقطة  وهذه  فقط  مادتني  كانت  ان  بعد 
طلبة ومن اولياء امور ومن مدر�سني لنها تعطي م�ساحة اكرب 
ان  حقيقة  من  منطلقني  العدادي  ال�ساد�س  واجتياز  للنجاح 
البكلوريا  وامتحان  الدرا�سية  ال�سنة  بني  امورهم  تتغري  الطلبة 
يف  تفوق  بال  ولكن  الدرا�سية  ال�سنة  يف  متفوقون  طلبة  فهناك 
الكرمي  عبد  قال  فيما  �سحيح.  والعك�س  الوزاري  المتحان 
ح�سني اأنه جلاأ اإىل املدار�س الهلية تفاديًا للدرو�س اخل�سو�سية 
داخل  الطلبة  الكفاء وتخت�رش جهد  املدر�سني  توفر  فاملدار�س 
حمدودي  من  المور  واولياء  م�ستمر  تزايد  يف  وهي  املدر�سة 
الدخل اتبعوا ا�سلوب ابقاء ابنائهم داخل املدار�س احلكومية ومن 
كنت  ان  لكن  املنتهية  املرحلة  يف  الهلي  اىل  ابنائهم  نقل  ثم 
متتلك عقال تفكر فيه فالخر اي�سا ميتلك عقال وقد يكون اف�سل 
منك فاأخذت املدار�س الهلية اىل عدم قبول الطلبة يف ال�ساد�س 
العدادي ال اذا كان من ابنائها يف ال�سف اخلام�س وهناك نوع 

اخر من املدار�س ت�سرتط ان يبداأ معها الطالب من الرو�سة .

تقاليد  باب  ويف  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
عن  حما�رشة  لنا  كانت  بغدادية  وطقو�س 
والبغداديني  الزيارات واملزارات اخلا�سة ببغداد 
يف بداية القرن الع�رشين وا�ستمرت اىل عقود وان 
القرن  ذلك  نهاية  يف  اندثرت  او  و�سعفت  وهنت 
كانت  التي  البغدادية  الجتماعية  الظاهرة  هذه 
ذلك  للبغدادي جتاوزه  لي�س  وا�سال  ر�سما  ت�سكل 
ال�سبت  من  ال�سبوع  ايام  ق�سموا  البغداديني  ان 
او   دينية  اأكانت  �سواء  املراقد  بني  اجلمعة  اىل 
جرت جمرى ال�سكل الديني وهم مل يحددوا يوما 
لزيارة املراقد خارّج بغداد كزيارة �سلمان وذلك 
ب�سبب  او  النقل  و�سائط  قلة  او  انعدام  عن  ناجت 
بداأت  باك  �سلمان  زيارة  فان  لذا  املايل  اجلانب 
نهاية الربعينات حيث كرثت و�سائط النقل  لذلك 
الربيع �سهري ني�سان  حددوا مو�سما لزيارته هو 
وايار وقد كان تق�سيم اليام على ان يكون اليوم 
الول من ال�سبوع وهو يوم ال�سبت لزيارة المام 
القرب  لزيارة  يكون  الحد  ويوم  الكاظم   مو�سى 
الكرخ يف  املن�سوب اىل مرمي بنت عمران جنوب 
اخل�رشاء  املنطقة  تعترب  التي  مرمي  كرادة  حملة 
تكون  الثنني  يوم  الثالث  واليوم  منها  جزءا 

املوجود  ال�سهروردي  عمر  ال�سيخ  مرقد  لزيارة 
يف ر�سافة بغداد حملة ال�سيخ عمر ويوم الثالثاء 
لزيارة ال�سيخ عبد القادر الكيالين يف حملة باب 
رابعة  مرقد  لزيارة  يكون  الربعاء  ويوم  ال�سيخ 
ال�سيخ  وزيارة  العظمية  يف  جميل  ال�سيخ  بنت 
جنيد البغدادي ال�سويف املوجود قربه يف مقربة 
باب حرب اي مقربة الكرخ  القدمية ويوم اخلمي�س 
ال�رشقية  الكرادة  يف  ادري�س  ال�سيد  لزيارة  يكون 
يكون  اجلمعة  يوم  اي  الخري  ال�سبوع  يوم 
وكانت  العظمية  يف  حنيفة  ابي  المام  لزيارة 
الزيارات ت�سمى بالك�سالت  ومفردها ك�سلة  هذه 
اىل  والن�رشاف  العمل  عدم  اي  الك�سل  من  وهي 
تاأدية هذا الطق�س بدل من عمل البيت وهدف هذه 
والفرح  والبهجة  وال�ستمتاع  الرتفيه  الزيارات 
العائلة  تعده  الذي  الكل  وتناول  الراحة  واخذ 
وت�سطحبه  املنا�سبة  لهذه  خ�سي�سا  البغدادية 
معها اىل املرقد او املقام او املزار حيث تتناوله 
هذه  تخ�سي�س  ويتم  المكنة  هذه  يف  العائلة 
اليام عادة بعد العيدين الفطر وال�سحى وغالبا 
ما تكون هذه الزيارات عندما يتح�سن جو بغداد 
وني�سان  اذار  �سهري  الربيع  ف�سل  يف  وخا�سة 
ي�سجع  الذي  الطيب  املناخ  بغداد  اهل  ي�ستغل  اذ 
البيوت  من  للخروج  التقليد  هذا  ممار�سة  على 

للخروج  بالنا�س  واململوءة  املتداخلة  ال�سغرية 
للتنزه والتف�سح لذلك كان ا�سبوع الزيارات ميثل 
اياما جميلة لأهل بغداد خا�سة ان هذه الزيارات 
ي�ساحبها قراء املقام وفرق املربعات البغدادية 
ذلك النوع من الداء الذي برع فيه �سكان �سارع 

الف�سل  ال�سيخ اىل حملة  الكفاح من  حملة باب   
ومزار مرمي من�سوب اىل احدى الن�ساء البغداديات 
يف  دفنها  مت  العثماين  العهد  يف  ال�ساحلات 
ادري�س  وال�سيد  با�سمها  �سميت  التي  املنطقة 
القب�س  مت  حيث  احل�سن  المام  اىل  ن�سبه  ينتهي 
عليه زمن اخلليفة العبا�سي املقتدر واودع ال�سجن 
تخلي�سه  ان�ساره  ا�ستطاع  لكن  هج   ٢٥٩ عام 
ا�سبح  حيث  ال�رشقية  الكرادة  منطقة  اىل  وجاء 
اعتقاله  العبا�سيون  وحاول  فيها  اجلماعة  امام 
فرف�س اهايل الكرادة فح�سلت معركة حيث قتل 
عام٣٠٠  وابراهيم  �سعيد  وولديه  ادري�س  ال�سيد 
نا�سكة  عابدة  فهي  جميل  بنت  رابعة  اما  هج 
يف  قربها  والتقوى  والورع  الت�سوف  اهل  من 
العظمية وكان يوجد قرب قربها بئر ماء ويقال 
املر�س  من  �سي�سفى  مبائه  �سبح  اذا  املري�س  ان 
اما ال�سيخ جنيد فهو ابو القا�سم اجلنيد البغدادي 
القواريري اخلزار �سيخ املت�سوفة وامامهم تويف 

عام٢٢٠ هج .
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1935م(، امللقب باأبو املكارم، �ساعر من العراق . ولد يف بغداد، در�س 
عام  منذ  م�رش  يف  واأق��ام  والنجف  الكاظمية  يف  الدينية  احللقات  يف 

1911 وتويف بها.
واملجموعة  عام1912  الكاظمي  دي��وان  من  الأوىل  املجموعة  طبع 
وله   ،1987 عام  والرابعة  الثالثة  واملجموعتان   1948 عام  الثانية 
"عراقيات   ،1924 الكاظمي"  "معلقات   ،1919 الكاظمي"  "ق�سائد 
الكاظمي" 1960. نظمت على اإثر عودة �سعد زغلول من منفاه . وجمعت 

دواوينه ابنته رباب بعد وفاته
من �ساللة الأ�سرت النخعي، �ساعر فحل، كان يلقب ب�ساعر العرب. امتاز 
ببغداد،  )الدهانة(  حملة  يف  ولد  الرنانة.  الطويلة  الق�سائد  بارجتال 
ون�ساأ يف الكاظمية، فن�سب اإليها. وكان اأجداده يحرتفون التجارة بجلود 
)تاجر  ومعناه  بالفار�سية،  فرو�س(  )بو�ست  ا�رشته  ف�سميت  اخل��راف، 
يف  العمل  اإىل  والده  و�رشفه  والكتابة،  القراءة  مبادئ  وتعلم  اجللود( 
علومه وحفظ  فقراأ  الأدب  ا�ستهواه  اإليهما.  مال  فما  والزراعة،  التجارة 
�سعراً كثرياً. اأول ما نظم الغزل، فالرثاء، فالفخر. ومر ال�سيد جمال الدين 
وكان  اجلا�سو�سية،  اأنظار  اإليه  فاجتهت  به،  فات�سل  بالعراق،  الأفغاين 

العهد احلميدي، فطورد، فالذ بالوكالة الإيرانية ببغداد.
العراق  ع�سائر  يف  �سنتني  نحو  ف�ساح  العتقال،  اأو  النفي  خاف  ثم 
 1316 �سنة  اأواخ��ر  يف  م�رش  ودخل  والهند،  العربي  اخلليج  واإم��ارات 
اأوروبا، فطارت �سهرته، وفرغت يده مما  ه�، على اأن يوا�سل �سريه اإىل 
ادخر، فلقي من مودة ال�سيخ حممد عبده وبره اخلفي ما حبب اإليه املقام 
كتاب  يف  جاء  قلياًل.  اإل  بب�رشه  ذهب  مبر�س  واأ�سيب  فاأقام  مب�رش، 
ال�سيخ  "ال�ساعر  الكيالين:  احلجية  فالح  لل�سيد  العربية  النه�سة  �سعراء 
عبد املح�سن الكاظمي ال�سهري بالرجتال وال�ساعر الذي اأجمع العديد من 
النقاد على قدرته الكبرية بارجتال ال�سعر، والذي كذاك يذهب يف �سعره 

مذهب ال�سعراء الأقدمني". 
وارجتاله  العجيبة  واحلافظة  بنف�سه  العتداد  الكاظمي  يف  �سفة  اأهم 
ال�سعر، فقد روى املرحوم الدكتور عز الدين اآل يا�سني الذين كان يطلب 
العلم يف م�رش- الكنانة: اإن الكاظمي دعي مرة اإىل حفل اأقيم يف م�رش 
ق�سيدة  ارجتال  ال  كان  فما  ق�سيدة  للقاء  احلفل  عريف  قدمه  حيث 
وا�ستغراب  ده�سة  بني  وبيت،  بيت  مئة  اأبياتها  جاوزت  ع�سماء،  غراء 
الكاظمي،  ارجت��ال  قدرة  اأب��دوا  الذين  من  احلا�سد.  احلفل  ذلك  ح�سور 
واأ�سعد  �رشك�س،  وحليم  املغربي،  القادر  وعبد  العقاد،  حممود  وعبا�س 
اإبراهيم، وحممد مهدي الب�سري، واأحمد ال�سايف النجفي،  داغر، وكمال 

واآخرون.
اإباء و�سمم،  1323 ه�، فعا�س يف �سنك ي�سرته  �سنة  مات حممد عبده 
ال�سحف  مالأ  القاهرة.  �سواحي  من  اجلديدة،  م�رش  يف  تويف،  اأن  اإىل 
من  حفظ  ما  اأكرث  وجمع  �سباه.  منظومات  و�ساعت  �سعراً،  واملجالت 

�سعره يف )ديوان الكاظمي-ط( جملدان.

مع اقتراب امتحانات البكلوريا.. معاناة الطلبة وعائالتهم تبدأ و التنتهي 
 بغداد ــ متابعة 

بغداد – طارق حرب 

املتقابلتني يجل�س كل منهما مب�سافة  البلوط  عند �سجرتي 
بلديهما  بحدود  يتمتعان  كونهما  مرت  الع�سرين  تتعدى  ال 
قانونية  ب�سفة  اإال  االآخر  حدود  يجتاز  ان  الأحد  يحق  فال 
ب�سله  ميت  ال  الذي  الهادئ  واال�ستقبال  ال�سمة  منح  عرب 
للمغامرات واجلري والعوم لكي ال يقع يف ق�سبان �سرطة 
فهما  كالم  دون  لكن  يوم  كل  يف  يلتقون  فهم   ، احلدود 
بغية  غد  يوم  اىل  ليجهزه  منهما  كل  يحمله  مبا  م�سغولني 
وراء  احلدود  عند  للعزلة  تدفعه  التي  االهداف  حتقيق 
�سجرة وان ما ياأتون به اىل هذا املكان واخ�ساعه للتجربة 
ما هو اال عاك�س عن حال الو�سع الداخلي للطرفني لتتقارب 
الثقافات مكانًا وتبتعد هدفًا ولعل ال�سوؤال قد و�سل ذروته 
ملعرفة نوع املقتنى الذي بيديهم فاجلواب ان احدهما يحمل 
بالعتاد  وح�سوه  ل�سيانته  به  ياأتي  م�سد�س  نوع  �سالح 
�سباحًا  مرا�سمها  تزداد  التي  االهلية  للحرب  وجتهيزه 
معه  فيحمل  االخر  واما  يهرب  من  يقتل ويهرب  من  فيقتل 
اآلة مو�سيقية تدعى الكمان ليعزف بجانب �سجرته ويتدرب 
على النغمات لتقدميها يف االم�سية اليومية التي يحييها يف 
احدى الفنادق وبعد فرتة �سهور من الربوفات اليومية لكل 
منهما �ساأل �ساحب ال�سالح عن ا�سم �ساحب االآلة املو�سيقية 
فاأجابه باأنه ) احمد ( وعلى اثر ذلك انده�س امل�سلح وقال له 
نحن متقاربني يف امور كثرية فكل منا ي�سكن قرب احلدود 
كوين  واحد  وا�سمنا  البلوط  �سجرة  قرب  يوميا  ويجل�س 
اي�سا ) احمد ( لكننا نختلف يف طريقة التعبري عن الراأي 
فاأنت وهبت بلدك دون ثورة اما انا فال الين اعمل يف كل 
الثورة تتلخ�س  فاأجابه املو�سيقي وهل  يوم ال�سنع ثورة 
بقتل ابن بلدك وجر اجلثث يف ال�سوارع وملا ال تفعل ثورة 
امل�سلح ورد عليه واأية ثورة تفعل  فاأنتبه  م�سابهه لثورتي 
واحلر�س  واالدراك  الوعي  ثورة  اجابه   ، هذه  باآلتك  انت 
االن�سان  وتكفري  الدماء  اهدار  دون  احلياة  ت�سري  ان  على 
وخ�سارة االهل واالحبة ومن ثم البدء ب�سنوات اخرى من 
لعازف  التعبوي  اخلطاب  امل�سد�س  حامل  فقاطع  ال�سياع 
دون  ال�سجرتني  بني  لي�سقط  الراأ�س  يف  باطالقة  الكمان 
حراك وقد ادى ذلك اىل ن�سوب حرب بني قبيلتي االحمدين 
ومن ثم تطورت اىل حرب بني البلدين بعد ان كانت احلرب 
يف جهة واحدة ، فاأمالء الراأي على االخر لي�س �سحيحًا بل 
ان حماولة اال�ستماع لثقافة االخر �ستمنح مفاتيح الدخول 
اىل الت�سامح والتقارب وان ما نراه من حروب هي ب�سبب 
بالدة �سخ�س واحد ومن ثم تتطور ال�سفة لت�سمل جمموعة 
الق�سة توجد �سبيهه  ال�سعب وهذه  ومن ثم جزء كبري من 
لها ب�سور متنوعة بتاأثريات ا�سافية ومتعددة احلدوث وال 
نهاية تكتب على اوراقها لتاآزر البالدة ودخولها يف احتاد 
اخلدعة امل�سمم من جهات اخرى مما يودي ذلك اىل احزمة 
نا�سفة ومدن م�سحوقة. ارق حرب : البغداديون يق�سمون 

ايام اال�سبوع بني املزارات 

مبدعون
من العراق البغداديون وتقسيم األيام ألداء مناسك الزيارات لمراقد األولياء

عبد المحسن الكاظمي

رصاصة البداية 
وبالدة للنهاية

بسام القزويني 

أقالم حرة

املطبات يف �سوارع بعقوبة جعلت من مالكي املركبات 
زبائن دائميني عند حمال ت�سليح ال�سيارات. موازنات 
وحتديدا  دياىل  ملحافظة  �رشفت  ومبالغ  خ�س�ست 
خا�سة  مغايرا،  يبدو  الواقع  ان  ال  بعقوبة،  ملركزها 
لعموم  البرز  ال�سمة  ا�سبحت  ال�سوارع  مطبات  وان 
املناطق. يقول مواطن عراقي علي عبد اهلل واهلل ماكو 
�سارع برا�سه خري ل �سارع مكري جوي كريوا خري�سان 
القدمي  ال�رشاي  ركع.  ركع  �سووه  ديكريوا  ا�سا�س  على 
هذي اقدم منطقة ابعكوبه ردنا ب�س عربانه مال كري 
يطببولنه ما طببولنه �ست حمافظني اتبدلوا ول واحد 
جاء لهناية". ويوؤكد "اعمار ماكو تبليط بيه حظ ماكو 
ا�سبوعني  ماكو  خالل  ال�سارع  يبلطلك  يجي  املقاول 
يعني  التبليط  بال�سارع  احلفر  ت�ستغلك  ا�سابيع  تلث 
�سوارع تكوم تتحفر من كيفها كامنا ذاب بيها رمل. 
حظ  بيه  �سارع  تريدلك  ماكو  فدنوب  تعبانه  �سوارع 
"واهلل ما تخلي ل دبل ول  ماكو بكل دياىل". وا�سار 
تخلي �سدر واحنا عاي�سني على اهلل وعلى هاحلديدة 
بيهن  دن�سرتي  �سوية  �سوية  جنمعهن  وكلما  هاي. 

حاجة للبيت نروح نبدل بيهن �سدر لو تايرات".

�سكى عدد من املواطنني من رداءة ات�سالت زين العراق 
لعدم  امتعا�سهم  املواطنني  وابدى  بغداد  العا�سمة  يف 
ي�سبب  مما  �سعفها  او  املناطق  بع�س  يف  ال�سبكة  توفر 

رداءة يف ال�سوت
يحاول  ان  يجب  باأنه  ه�سام   حممد  املواطن   يقول 
ان  مو�سحًا   ، الت�سال  يوؤمن  لكي  مرات  عدة  الت�سال 
.وي�سيف  �سعيفة  او  مقطوعة  تكون  ما  غالبًا  ال�سبكة 
وغري  متقطع  يكون  الت�سال  اثناء  ال�سوت  ان  املواطن 
وا�سح مما ي�سبب خ�سارة م�ساعفة يف الر�سيد ، م�سرياً 
العراقي  املواطن  كاهل  على  كثرياً  يثكل  المر  هذا  بان 

بينما ي�سبب ربح م�ساعف لل�رشكة .

المطبات وشكاوى أهل 
المركبات في ديالى

مواطنون يشكون.. أنقذونا 
من اتصاالت زين يرحمكم الله

المواطن و المسؤول
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