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الكاتبة تمارا شاكر :  وجع غاٍف يمثل ابني األول ألنني كنت أنتظره بلهفة     
عمرها،  من  الع�رشينات  يف  �شابة  عراقية  كاتبة 
ال�شيدلة  كلية  خريجة  وهي  بغداد،  يف  ولدت 
وال�شعر  والق�ش�ص  بالأدب  طفولتها  منذ  اأُغرمت 
وبداأ خيالها ين�شج الق�ش�ص منذ �شغرها  نا�شتمرت 
يف كتابة كل مايجول يف خاطرها وا�شدرت لها 
كتابا بعنوان وجع غاٍف الذي يعد فلرحتها الوىل 
ولها م�شاريع جديدة يف كتابة الق�ش�ص نامومتها 
اكرث  بل جعلها  التوقف عن حلمها  مل متنعها من 
ان  ان يبدع  يريد  وابداع ن�شيحتها ملن  م�شوؤولية 
�شاكر  متارا  الكاتبة  انها  بالثقافة  ويت�شلح  يقراأ 

التي كان لها معنا هذا احلوار اخلا�ص ..
-حدثيني عن نف�شك ودرا�شتك ؟

بغداد  يف  ا�شكن  عراقية  فتاة  �شاكر  متارا  ا�شمي 
در�شت يف مدر�شة العقيدة ودر�شت كلية ال�شيدلة و 
تخرجت منها قبل ثالث �شنوات متزوجة وام لطفلة 
وكيف  الكتابة  كتابة  موهبة  لديك  بدات  -متى   

اكت�شفتها ؟
املرحلة  يف  �شغرية  كنت  عندما  الكتابة  -بدات 
وكنت  اقراأها  التي  بالق�ش�ص  متاثرة  البتدائية 
اطفال  ق�ش�ص  عن  عبارة  ب�شيطة  ا�شياء  اكتب 
ق�شة  اكتب  ر�شمة  كل  جانب  واىل  ار�شم  وكنت 
الن�شايد  اكتب  كنت  وكذلك  عنها  تعرب  ق�شرية 
املدر�شة  لنا  واقامت  بالدرا�شة  ان�شغلت  ذلك  وبعد 
جملة كنت اكتب فيها وعند دخويل الكلية مل اكتب 
لين كنت من�شغلة بالدرا�شة وحتى لو اكتب فا�شياء 
التخرج  ال ماندر حينها وبعد  ق�شرية ولان�رشها 

بداأت اكتب وبعدها ب�شنة جمعت كتابي ون�رشته .
على  هل  كتاباتك  يف  تعتمدين  ماذا  -على 

اامل�شاهدات ام اخليال   
امل�شاهدات  وبني  اخليال  بني  تنق�شم  كتاباتي 
وبني الظواهر التي اتاأثر بها مثل ق�شة او فيلم او 
اغنية او ق�شة ل�شديقة يل ا�شمع واترجم عن طريق 

اح�شا�شي اكتبها با�شلوبي اخلا�ص .
-وجع غاف على ماذا بنيتي فكرة كتابتها وماذا 

متثل لك ؟  
انتظره  كنت  لنني  الول  ابني  ميثل  غاٍف  وجع 

باللهفة كبرية .
من  تو�شلينها  ان  التي حتبني  الر�شالة    -ماهي 

خالل كتاباتك؟
كتابتي  طريق  عن  تكون  اوجهها  التي  الر�شالة 
على التي ان�رشها على النرتنت عن طريق كتابات 
وق�ش�ص اربطها بامور توعية  او ن�شيحة وابداتها 

بق�شة .
اما بالن�شبة لكتابي يف افكار اح�شها   -
بنف�ص  مير  فرمبا  بها  غريي  ا�شارك  ان  واحب 

اح�شا�شي او الو�شع الذي امر به فتعرب عنه 
-ماهي امنية  متارا �شاكر

امنيتي ان اكون معروفة على ال�شعيد العربي 
من  وحتد  املراأة  على  تاأثر  المومة  هل  -براأيك 
يف  طفلتك  وجود  وهل  ؟  املجال  هذا  يف  ابداعها 

حياتك قيدك عن الكتابة واملطالعة ؟
-المومة جعلتني انظم وقتي اكرث لن وقتي كان 
الكتابة  بني  وقتي  فق�شمت  الن  اا  للكتابة  فقط 
واجهت  ولدتي  بداية  يف  لن  المومة  وبني 
بطفلتي  لن�شغايل  الكتابة  عن  وابتعدت  متاعب 
ان  ولاخفي  للكتابة  وعدت  وقتي  نظمت  وبعدها 
التزام  المومة جتعلني  ولكن  احيانا  يتعبني  هذا 
يف حياتي وحمددة بوقت وانا الن يف طور انهاء 

كتابي الثاين ان �شاء اهلل 
-هل لديك م�شاريع كتابات م�شتقبلية؟

-لدي ق�ش�ص ق�شرية تقريبا 15 ق�شة و�شلت لن 
اىل الق�شة 12 وقبل نهاية ال�شنة �شوف ين�رش 

ي�شل  لكي  اليوم  الكاتب  ينق�ص  ماذا  -براأيك 

للعربية والعاملية ؟
الن�رش  دور  على  رئي�شي  ب�شكل  يعتمد  المر  هذا 
ولي�ص  بالعراق  فقط  بها  ن�رشت  التي  الن�رش  ودور 
لها فروع خارج البلد مثل م�رش او بريوت وغريها 
وان �شاركت فانها ت�شارك يف معار�ص داخل البلد 

فقط وكتابي عر�ص فقط يف مثل هذه املعار�ص .
تخ�ص  كتاباتك  ام  بالأناث  حمددين  قرائك  -هل 

اجلن�شني ؟  
يقرئويل  واي�شا  الفتيات  من  اكرثهم  -قرائي 
يف  ا�شارك  كنت  وعندما  قليل  ب�شكل  ولكن  �شباب 
باملئة  ت�شعيني  فاحل�شور  وبازارات  مهرجانات 

هم من الفتيات 
من الكتاب الذين تاثرتي بهم وتقراأين لهم دائما ؟                                                  

بداية  بكتابات كاتب معني ففي  اتاثر  -كل فرتة 
لقائاتي عندما ي�شئلوين  بداياتي تاثرت مبحمود 
دروي�ص واحالم م�شتغامني وبعدها بثينة الرئي�شي  
بكتابات  جدا  فمتاثرة  الن  ااما  ال�شعداوي  نوال  
ونوال  تعجبني  روايات  كاتب  اكرث  انطوان  �شنان 
الذي تركز عليها وتكتب  الق�شايا  ال�شعداوي احب 

عنها 
 -هل �شاركتي يف مهرجانات للكتاب واين ؟

للكتاب  املهرجانات  من  العديد  يف  كتابي  �شارك 
يف لبنان وم�رش 

اما انا ف�شاركت يف بازرات فقط يف جامعة ببغداد 
وجامعة النهرين واملن�شور 

كتابة  على  املقبالت  للفتيات  ن�شيحتك  -ماهي 

الروايات ؟                                        
-القراءة اهم �شي يف الكتابة ومن يريد ان ي�شبح 
فالذي  نف�شه  يطور  حتى  ان  مني  ن�شيحة  كاتبا 
يريد ان يطور نف�شه يف جمال الرواية يقرا روايات 
ولن  الن  اىل  رواية  اكتب  مل  نف�شي  عن  انا  كثريا 
واقراها  بالق�ش�ص  متاثرة  لين  ق�شة  هو  كتابي 
وت�شقل  للكتاب  كثريا  ت�شيف  فالقراءة  كثريا 

موهبته وتنمي ا�شلوبه ومترت عقله على البتكار
-كلمة اخرية لقرائك ؟

مثال  يحبوه  ان  وامتنى  القثاين  كتابي  -انتظرو 
احبو كتابي الول 

لكم  ومتنياتي  اجلورنال  و�شحيفة  لوكالة  و�شكرا 
باملوفقية والتالق.

حوار – هيفاء القره غولي 

الشعر العربي ترحب بـ"باسم 
فرات"

 »وحدها شجرة الرمان« 
" رقصة مع الرومي"" سراب بري "إلى اللغة المالياالمية

ت�شت�شيف ديوانية ال�شعر العربي مبكتبة الإ�شكندرية يف م�شاء غد ال�شاعر النيوزيلندي 
العراقي الأ�شل با�شم فرات يف اأم�شية �شعرية رم�شانية يح�رشها وي�شارك فيها نخبة 
اإن  الديوانية:  على  امل�رشف  م�شطفى  حممد  الدكتور  ويقول  الإ�شكندرية.  �شعراء  من 
الديوانية حتر�ص على تقدمي مناذج متنوعة ومدار�ص خمتلفة من ال�شعراء امل�رشيني 
والعرب، و�شيف هذه الأم�شية هو �شاعر مهم من عرب املهجر، يقيم يف نيوزيلندا وله 
جتربة �شعرية خمتلفة نقدمه جلمهور الإ�شكندرية للمرة الأوىل. وبا�شم فرات من مواليد 
العراق عام 1967، �شارك يف عدد كبري من الأم�شيات ال�شعرية يف مناطق خمتلفة من 
العامل، يكتب ال�شعر منذ ال�شبا، واّت�شح اهتمامه بال�شعر قبل �شّن العا�رشة، ثم بداأ ن�رش 

ق�شائده يف ال�شحف والدوريات العراقية، بدًءا بجريدة »العراق« عام 1987.

�شجرة  "وحدها  روايته  ترجمة  عن  اأنطوان،  �شنان  الروائي  الكاتب  اأعلن 
الرمان" اإىل اللغة املاليالمية، وهي لغة من اللغات الهندية الرئي�شية، وقد 
عكف على ترجمة الرواية، املرتجم الدكتور ن �شماند. وتنفتح الرواية ب�رشدية 
فنتازية،  حلمية  �شور  اإىل  بانعطافاتها  اأحياًنا  تفاجئك  ب�شيطة  حكائية 
متقّطعة بح�شب خطوات ال�شيناريو ال�شينمائي، على م�شهد املوت الذي يلتهم 
الذي ميتهن غ�شل  اأمام ناظري جواد  قلب بغداد املحتلة، والذي يظل ماثاًل 
الأموات وتكفينهم، بعد اأن تعّلم اأ�شول املهنة ومبادئها واأ�رشارها على يدي 
اأبيه. وهي مهنة توارثتها العائلة منذ زمن بعيد. غ�شل املوتى هذا كان يجري 

قبل الحتالل الأمريكي للعراق على ر�شله وطبيعته املعتادة.  

الرحمن  ال�شوري عبد  " للكاتب  برّي  " �رشاٌب  �شدرت يف بريوت موؤخراً، رواية 
مطر، عن دار جداول للن�رش والرتجمة والتوزيع. وهي العمل الروائي الأول الذي 
ي�شدر للموؤلف الذي كتبه داخل ال�شجن ال�شيا�شي، وتعترب عماًل ي�شاف اإىل اأدب 
من  فيها  ما  بكل  ال�شجن،  حياة  الرواية  تتناول  العربية.  املكتبة  يف  ال�شجون 
 – – القهر  "التعذيب  اأ�شا�شية هي:  اأربع م�شائل  مكابدات ومعاناة. وتركز على 
احلرمان – انتهاك حقوق الإن�شان وحرياته". وذلك عرب تق�شيم الن�ص اإىل زمنني: 
من العتقال اإىل احلكم، والثاين فرتة ال�شجن املوؤبد، يف جزاأين و38 ف�شال. تدور 
اأحداث الرواية، يف مكان حمدد هو ال�شجن، واإن تعددت اأماكن العتقال. دون اأن 

تغفل التداعيات املت�شلة باحلياة العامة، واملجتمع الذي تتناوله. 

»رق�شة  الق�ش�شية  املجموعة  والتوزيع،  للن�رش  دلتا  دار  عن  قريبا،  ي�شدر، 
رم�شان  �شهر  بداية  مع  تتزامن  والتي  �شياء،  رحمة  للكاتبة  الرومي«  مع 
املجموعة  وتتكون  ق�ش�شها.  اأكرث  متيز  �شوفية  روح  من  حتمله  ملا  الكرمي، 
»اأم كلثوم تبيع مناديلها يف املرتو، م�شافرة دون  من 25 ق�شة، من بينها 
حقيبة، قابل للك�رش، خراط البنات، جناح للن�شيان، قبلة من فم البحر، فتى 
املار�شيمللو، ال�شندباد فقد ب�شاطه«. ورحمة �شياء، كاتبة و�شحفية م�رشية، 
عملت يف عدة �شحف ومواقع م�رشية، منذ عام 2009، من بينها "الد�شتور" 
كتاب  لها؛  �شدر  ومما  م�رشية"..  و"اأ�شوات  ال�شابع"  و"اليوم  و"التحرير" 

book" عام 2015.  "بنات 

إصداراتإصدارات ترجمةديوانية

قراءة في كتاب

"اأحب تخّيل اأن الظالم ا�شتمر ومل اأفتح عينّي  قط. واأن 
ما حدث لحقًا هو حم�ص كابو�ص يف ظلمة قرب فتاة 
كان   .1975  -  1970 التاريخ:  �شاهدة  على  مدّون 
ميكن اأن تنتهي احلكاية باكراً، واأموت خفيفة وبريئة". 
مر"،  "برتقال  رواية  يف  ال�رشد  يبداأ  املقطع  هذا  من 
مقطع يعلن اأن كل املكتوب تاليًا له حدث بعده، واأن كل 
ما حدث كان ميكن األ يحدث يف احلياة الواقعية لو اأن 
الأر�ص مل تكن مبّللة، فنجت بطلة الرواية من املوت يف 
اإذاً، ول موؤلفتها  عمر اخلام�شة. احلكاية مل تنته باكراً 
رحلت خفيفة بريئة. بل الأ�شح اأن احلكاية بداأت هنا، 
�شاحبتها،  عن  والرباءة  اخلفة  �شتخلع  التي  احلكاية 
يحّل  تغتفر.  ل  ذنوب  واآثام  املا�شي،  ثقل  وُتلب�شها 
املا�شي بكل ثقله على يومني اثنني، فتت�شظى الذاكرة 
بني  لتمّيز  الكاتبة  اختارته  رفيع،  اأ�شود  بخط  وتتمدد 
تكتب  العري�ص.  الأ�شود  اللون  ذي  واحلا�رش  املا�شي 
الأكالت  بهما  تعّد  يومني  اأحداث  احلا�رش  هذا  يف 
احلكاية.  عمر  طوال  اأحبته  لرجٍل  �شنعها  يف  متفّننة 
والقرفة  ال�شعرت  روائح  مع  وتطفو  الذكريات  تتمدد 
واملردقو�ص، مثريًة ذاكرة الذنوب التي ارتكبتها طفلة 
"احلكيم"  خالتها،  خطيب  اأحبت  حني  اخلام�شة،  يف 
رقبتها،  مزق  ورتق  وقعت،  اأن  بعد  اأ�شعفها  الذي 
وترك بقايا عطره يف عروقها. وكما تفعل روح زهور 
الربتقال املّر فهي "روح حلوة وقوية اإىل درجة اإنعا�ص 
اأعاد  اإىل احلياة"، هكذا  الغائبني عن الوعي واإعادتهم 
ف�شكن عطره يف  احلياة،  اإىل  اخلام�شة  "احلكيم" طفلة 
"ي�شكن املازهر يف الروح". مل يثنها عن  روحها، كما 
وتركها  �شبب،  ف�شخ خطبته من خالتها دون  اأنه  حبه 
تعاين وتهذي طوال اأيام. اأحبته ب�شمت وحّملت نف�شها 
يف الأعوام التالية اآثام ذلك احلب املحّرم. البطلة اأي�شًا 
عا�شت ك�شجرة الربتقال املّر، بكل اخليبات التي و�شمت 
بالدي�شلك�شيا،  م�شابة  دميمة،  �شغرية  بنت  طفولتها، 
الكلمة،  يف  احلروف  ترتيب  وتبعرث  الأرقام  تخلط 
تبتعد  والغباوة،  بالك�شل  ويتهمنها  معّلماتها  توبخها 
عنها زميالتها وي�شخرن منها، عالقتها مع اأمها تت�شم 
بالكراهية، كل تلك الأ�شباب جعلتها منعزلة ووحيدة، 
عليها،  ع�شيًا  احلب  فكان  واحد،  �شاب  نظر  تلفت  مل 
اأن تفعل كما  لكنها مل تكن ع�شيًة عليه، وكان عليها 
اأن  توؤكل،  ل  التي  املّرة  الثمار  ذات  "النارجن"  �شجرة 
�شجرة  "دافعت  مثلما  ووجودها،  بقائها  عن  تدافع 
�شاحلة  تكون  باأن  ووجودها  بقائها  عن  النارجن 
الطبخ  تعّلم  الزهر”. هكذا وجدت هي يف  "ماء  ل�شنع 
اإعجاب  لنزع  وو�شيلتها  للوجود،  و�شيلتها  واإتقانه 
كما  نكرة  اأبقى  فال  عني،  يتحدثن  اأن  "اأردت  الن�شوة، 
املدر�شة  ومعلمات  وعي�شة  اأخواتي  اإىل  بالن�شبة  كنت 

والبنات كلهن”.

اقتباس 

علمتني التجارب اأن اأولئك الأنقياء من اخلطايا 
لي�ص لهم ف�شائل تذكر.

اأبراهام لنكولن

 اأم�ِص ،
قلُت : انتهْت �شنواُت العذاْب

اأنا َظهري اإىل حائٍط
والقبوُر اأمامي بَغربيِّ لندَن

باْب  والفجُر ، دومًا ، �شَ
اأم�ِص ، قلُت...

ولكّن تلَك ال�شنوبرَة 
امل�شتقيمَة يف الُبعِد ، مل 

ْك يل ، َترترَّ
ِل.  ولو حلظًة ، �شاطئًا للتاأمُّ

تلَك ال�شنوبرُة ا�شتقدمْت 
،منُذ

يومنِي ِكيزاَنها وثعالَبها 
وال�ّشناجيَب والطرَي،

وا�شتقدمْت غيمًة ت�شتقرُّ على 
جبهتي ، ثم َن�رشاً باأجنحٍة

من ُهالِم ، وَمّدْت على َمدخِل 
البيِت اأغ�شاَنها

باِك  وهي م�شفورٌة كال�شِّ
اخلراْب.

انتظرُت...
ال�شباُح انق�شى. وا�شرتاحْت 

فاِت الظهريُة. ُ على ال�رشُّ
َقلرَّْت على ال�شارِع احلافالُت.

ومل يبَق اإل امل�شاُء .
اقتنعُت باأين �شجنٌي ، واأيَن ل 

اأكرُه ال�شجَن
) فاملرُء ياأَلُف ( قاَل لنا 
املتنبِّيُء. يف بغتٍة اأملُح 

ال�شيَب
. الكالُم  َينبُت يف راحَتيرَّ

العجيُب ، اإذاً، قد حَتّقَق.

ها اأنذا اأملُح ال�شيَب، فعاًل، 
،بلوِن الرتاْب. على راَحَتيرَّ

انتظرُت... ال�شنوبرُة 
 ، ا�شتجمعْت ، كالريا�شيِّ

اأنفا�َشها. وال�شنوبرُة
اندفعْت بثعالِبها 

وال�شناجيِب والغيِم والطرِي 
�رِش .... والنرَّ

وال...وال...
وراحْت تدقُّ على الباِب 

جمنونًة ، تتقاَذُف كيزاُنها؛
والفروُع على جبهتي اإَبٌر 

وا�شطراْب.
اأنا َظهري اإىل حائٍط...

والقبوُر اأمامي بغربيِّ لندَن
والفجُر ، دومًا ، �شباْب . 

سعدي يوسف

ثقافة 

إحساس مضطرببعد إدراج األهوار.. الثقافة تسعى مرة أخرى إلدراج بابل على الئحة التراث العالمي 
الفنية  اجلوانب  باإكمال  املكلفة  اللجنة  عقدت 
اليون�شكو على ملف  واملالحظات اخلا�شة مبنظمة 
العاملي  الرتاث  لئحة  على  الأثرية  بابل  اأدراج 
ولزيادة التن�شيق بني الهيئة العامة لالآثار والرتاث 
النائب  ح�رشه  اجتماعا  املحلية،  بابل  وحكومة 
والآثار  ال�شياحة  رئي�ص جلنة  املالكي  علي �رشيف 
ال�شياحة  ل�شوؤون  الثقافة  وزير  ووكيل  الربملانية 
عالوي  رعد  وحتدث  ر�شيد.   ح�شني  قي�ص  والآثار 
مدير عام الدائرة الإدارية واملالية يف وزارة الثقافة 
رئي�ص اللجنة امل�رشفة على امللف عن اأهم اخلطوط 
العامة لالإ�شرتاتيجية املقرتح تطبيقها للنجاح يف 
�شم مدينة بابل اإىل قائمة الرتاث العاملي لليون�شكو 
قائاَل "تت�شمن اإ�شرتاتيجيتنا ثالثة حماور اأ�شا�شية 
حمدد  زمني  اأفق  �شمن  بالتوازي  جميعها  تعمل 
منت�شف  يف  وتقدميه  امللف  تكامل  اإىل  و�شوَل 
امل�شاكل  حل  الأول:  املحور  يت�شمن   .2018 عام 

التقنية اخلا�شة بو�شع الأبنية املوجود يف مدينة 
بابل الأثرية وفقَا ملتطلبات اليون�شكو ومن اأهمها 
و�رشورة  بابل  يف  الرتاثي  الق�رش  مبنى  عائديه 
العامة  الهيئة  اإىل  بابل  حمافظة  من  ملكيته  نقل 
خم�ش�ص  الثاين  املحور  اأما  والآثار،  لل�شياحة 
الوعي  من  حالة  خلق  خالل  من  للملف  للرتويج 
اجنازاتها  واهم  الأثرية  بابل  مدينة  حول  العاملي 
على امل�شتوى العاملي ال�شعبي، بحيث ن�رشك الأفراد 
املحور  اأما  احلملة،  بهذه  العامل  دول  خمتلف  من 
الثالث، يهتم بالدعم على امل�شتوى الر�شمي العاملي 
للملف، من خالل تويل اللجنة بالتعاون مع وزارة 
لإعداد ملف  املعنية  والوزارات  العراقية  اخلارجية 
م�شموعة  وملفات  تعريفي،  كتيب  يت�شمن  متكامل 
اأر�شالة  ويتم  واأهميتها،  بابل  مدينة  حول  ومرئية 
الدول  جميع  اإىل  العراقية  ال�شفارات  طريق  عن 
الأع�شاء يف اليون�شكو مع اإمكانية عقد اجتماعات 
ل�رشح امللف وتو�شيحه �شعيَا لك�شب الدعم الر�شمي 
اأن العمل لي�ص بال�شهل  لتقدمي امللف. واأكد عالوي 

اإذا  م�شتحيلة  لي�شت  املهمة  فان  الوقت  ذات  ويف 
اأول م�شلحة بلدنا العراق  اأعيننا  ما و�شعنا ن�شب 
ومدينتنا بال التي ت�شتحق منا جميعًا وفق نكران 
الذات وتغليب امل�شلحة العامة والنظرة امل�شتقبلية، 
وان اأي ت�شحية تقدمها اأية جهة هي لي�شت بت�شحية 
للجميع،  �شيح�شب  اجناز  نحو  خطوة  اأنها  ما  بقدر 
ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  اكد  فيما  ت�شتحق.  فبابل 
الوزارة  ان   ، ر�شيد  ح�شني  قي�ص  والثار  ال�شياحة 
بابل  مبدينة  ن�رش  نبوخذ  متحف  موؤخرا  افتتحت 
قاعات  ثالث  على   يحتوي  انه  مو�شحا  الثرية، 
ت�شم عددا من الثار ال�شلية واخرى مقلدة، فيما 
املدينة  معامل  عن  تو�شيحية  جم�شمات  عر�شت 
عامليني  لفنانني  العمال  من  وجمموعة  الثارية 
متثل ت�شوراتهم عن برج بابل القدمي.  وا�شاف ان 
، الثار يف املتحف عر�شت وفقا لت�شل�شلها الزمني، 
بالد  حل�شارة  التاريخية  املدد  جميع  متثل  اذ 
ت�شمنت  العر�ص  خزانات  ان  كما  الرافدين،  وادي 
يف  م�شيدا  املعرو�شة،  الثار  عن  وافية  �رشوحات 
تاأهيل  باعادة  ا�شهمت  التي  باجلهود  نف�شه  الوقت 
ان  للمدينة.  وذكر ر�شيد  املتحف واملالك الثاري 
انه  اىل  لفتا  ال�شبوع،  مدار  على  مفتوح  املتحف 
الرتاث  عن  واملعرفة  املتعة  ال�شياح  اىل  �شي�شيف 
وبخ�شو�ص  التاريخية.  املدينة  لهذه  العريق 
او�شح  العاملي،  الرتاث  اىل  بابل  مدينة  ان�شمام 
والرتات  لالثار  العامة  الهيئة  وعرب  الوزارة  ان 
تعمل على ذلك، اذ �شكلت جلنة تاأخذ بنظر العتبار 
»اليوني�شكو«  منظمة  من  املر�شلة  املالحظات 
اثار بابل، متهيدا لن�شمام املدينة اىل  بخ�شو�ص 
لئحة الرتاث العاملي.  وكانت منظمة »اليون�شكو« 
الأهوار يف  اإدراج  على  �شابق،  وقت  قد �شوتت يف 
العاملي، بعد جهود كبرية  البالد يف لئحة الرتاث 

بذلتها احلكومة بكل وزاراتها املعنية.

بغداد ــ متابعة


