
 
الدعم  غياب  و�سط  ن�ساطها،  العراقّية  الأزياء  عرو�ض  ت�ستعيد 
الأزياء،  فعالّيات  تعترب  التي  املحافظة  والتوّجهات  احلكومّي 

تقليداً غربّيًا ل ينا�سب ثقافة ال�سعب العراقّي.
الثقافّية،  ال�ساحة  على  ح�سورها  للأزياء  العراقّية  الدار  عّززت 
2017، يف  17 مّتوز/يوليو  للأزياء يف  التاريخّي  العر�ض  يف 
الثقايّف  امل�سهد  عن  انزواء  فرتة  بعد  املو�سل،  حترير  احتفالّية 
منذ عام 2003، ب�سبب الظروف الأمنّية، اإذ نهبت الدار يف عام 
والهجرة  التقاعد،  اإىل  وموؤ�ّس�سته  مديرته  وا�سطّرت   ،2003
 1970 عام  يف  للأزياء  العراقّية  الدار  وتاأ�ّس�ست  العراق.  من 
ثّم �سدر ت�رشيع خا�ّض بها  ب�سخ�سّية معنوّية وا�ستقلل مايّل، 
وفق   ،1985 عام  يف  للأزياء"  العراقّية  الدار  "قانون  با�سم 
واأثمر  حكومّيًا.  دعمًا  لتنال  والإعلم،  الثقافة  وزارة  قانون 
كان  والذي  فل�سطني،  �سارع  يف  لها  فخم  ق�رش  بناء  عن  ذلك 
الإهمال  واجه  وقد  بغداد،  يف  العمرانّية  املعامل  اأجمل  من  يعّد 
التي  وال�سيا�سّية  الأمنّية  الأحداث  ب�سبب   ،2003 عام  بعد 
وخزائنها  وممّراتها  الدار  جدران  حتّولت  حيث  بالبلد،  ع�سفت 
اإجنازات  من  مهّم  جزء  ف�ساع  خاوية،  وهياكل  اأنقا�ض  اإىل 
�سّد  واملعارك  احلروب  اآثار  من  للتخّل�ض  يكافح  بلد  الدار.ويف 
القائمني على فعالّيات  ت�سود بني  زالت املخاوف  الإرهاب، ما 
 2017 مّتوز/يوليو   4 يف  جمهولون  قتل  اإذ  الأزياء،  عرو�ض 
عار�ض الأزياء كرار نو�سي الذي كان له ن�ساط وا�سع يف جمال 
العراقّية  الدار  يف  الفّنّي  الإنتاج  مدير  ويوؤّكد  الأزياء.  عرو�ض 
للأزياء �سيف العبيدي ،اأّن "تعّر�ض القائمني على هذه الفعالّية 
الذين  قبل  من  قائمًا  يزال  ل  التهديد  اإىل  واحل�سارّية  الثقافّية 
ذلك،  مقابل  املجتمع".  اإف�ساد  ميكنه  غربّيًا،  تقليداً  يعتربونها 
عرو�ض  تطوير  اأمام  كثرية  �سعوبات  "هناك  باأّن  العبيدي  يقّر 
الأزياء، واأبرزها قّلة اأعداد الفتيات العار�سات ب�سبب تهديدهّن 
الأ�رش  واأفراد  الع�سائر  قبل  ومن  حمافظة،  جماعات  قبل  من 
ومن  معيبًا".  اأمراً  الأزياء  عرو�ض  يعتربون  الذين  املحافظة، 
ال�سعوبات الأخرى بح�سب العبيدي، "الدعم احلكومّي القليل، اأو 
املعدوم يف اأكرث الأوقات، وعدم توافر التقنّيات احلديثة واملواد 
املجال".  للعاملني يف هذا  املحدود  الدخل  اىل  اإ�سافة  الأّولّية، 
ما  على  اليوم  الرئي�سّي  الن�ساط  يقت�رش  ال�سبب،  "لهذا  وي�سيف: 
ال�سخ�سّية  اجلهود  اإىل  اإ�سافة  للأزياء،  العراقّية  الدار  تقّدمه 
"انح�سار  اإىل  العبيدي  ي�سري  حني  ويف  امل�سّممني".  لبع�ض 
"ا�سطّر  اأّنه  يو�سح  الدعم"،  غياب  ب�سب  اخلارجّية،  امل�ساركات 
عر�ض  يف  للم�ساركة  ال�سخ�سّي،  جمهوده  على  العتماد  اإىل 
 2017 مّتوز/يوليو   10 يف  املّتحدة  الأمم  مبنى  يف  للأزياء 
قطعة   28 بنحو  ال�رشطان،  مر�سى  اأطفال  ل�سالح  بغداد،  يف 
ن�ساط  وحول  وتراثه".   وفولكلوره  العراق  تاريخ  تعك�ض  اأزياء، 
اأزياء جت�ّسد الثور  اإنتاجنا كان قطع  "اآخر  الدار، يقول العبيدي: 
اأفراد تنظيم "داع�ض" يف املو�سل، وف�ستان  املجّنح الذي هدمه 
امللكة �سبعاد وف�ستان جدارّية احلرب وال�سلم من وحي التاريخ 

الدار،  اأجنزت  كما  الآ�سورّية،  العربة  ف�ستان  وكذلك  ال�سومرّي، 
ال�سومرّية يف حزيران/ الع�سور  اإىل  بدلة ملكّية تاريخّية تعود 
 " هو  املقبل  امل�رشوع  فاإّن  العبيدي،  وبح�سب   ."2017 يونيو 
عن  وبعيداً  ال�سومرّية".    القيثارة  من  امل�ستوحى  القيثارة  زّي 
الدعم احلكومّي، جنح امل�سّمم العراقّي �سنان كامل، للعام الثالث 
على التوايل، يف اإقامة "بغداد فا�سن ويك" يف 20 اآذار/مار�ض 
2017، ت�سّمن عرو�سًا لأزياء �سارك فيها م�سّممون وعار�سات 
اأّكد كامل  العا�سمة بغداد، حيث  حمّلّيون، يف فندق بابل و�سط 
على  الأزياء  بعر�ض  يقمن  فتيات  اإيجاد  �سعوبة  يف  "املعاناة 
الأمنّي".   الو�سع  اأو  الع�سرية  اأو  العائلة  من  خل�سيتهّن  اخل�سبة، 
ميلد  العاملّية  امل�ساركات  �ساحب  الأزياء  م�سّمم  اأّن  غري 
"عرو�ض الأزياء التي تقّدم يف العراق هي  اأّن  حامد حتّدث عن 
"عدم وجود عار�سني وعار�سات  اإىل  لأغرا�ض ربحّية"، م�سرياً 
حمرتفني، كما يفتقر العراق اإىل �سوق للت�ساميم". ويقرتح حامد 
"تاأ�سي�ض اأكادميّية اأزياء عراقّية، وفتح ق�سم درا�سة املو�سة يف 
واملحافظات،  بغداد  يف  الفنون  ومعاهد  اجلميلة  الفنون  كّلّية 

خارج  من  اأ�ساتذة  ا�ستقدام  عرب  الغربّية،  باخلربة  وال�ستعانة 
العراق لتخريج جيل اأكادميّي لإغناء الثقافة يف ال�سوق العراقّية 
حامد  يرى  كما  واملو�سة".  الأزياء  و�سناعة  وفنون  بعلوم 
"�رشورة وجود اآلّية تدعمها احلكومة، تعّزز امل�ساريع امل�سرتكة 
متويلّية  منافذ  لإيجاد  والتّجار،  امللب�ض  �سناعة  معامل  بني 
على  القدرة  وعدم  الدخل،  قّلة  من  يعانون  الذين  للم�سّممني 
اإيجاد تطبيق لت�ساميمهم على اأر�ض الواقع".  واأمام ال�سعوبات 
كمنتج  و�سناعتها  الأزياء  عرو�ض  تطوير  تواجه  التي  العديدة 
الثقافة  جلنة  ع�سو  قال  جتارّيًا،  يكون  اأن  قبل  اأّوًل  ثقايّف 
هذه  تخّلف  اأ�سباب  تدرك  "اللجنة  اإّن  املوىل  حيدر  النيابّية 
مرجعًا  لها"،  الكايف  الدعم  وجود  وعدم  الثقافّية  ال�سناعة 
الفرتة املا�سية باحلرب  العراق طوال  "ان�سغال  اإىل  اأ�سباب ذلك 
"�سعي  عن  املوىل  وك�سف  املالّية".   بالأزمة  ثّم  الإرهاب،  على 
من  الأزياء،  عرو�ض  على  القائمني  ميّكن  م�رشوع  اإىل  اللجنة 
م�سّممني ومنّظمني، والدار العراقّية للأزياء، من تطوير هذا الفّن 
ويت�سّمن  املاّدّية،  ال�سعوبات  واإزالة  اأي�سًا،  �سناعة  يعّد  الذي 

�سواء  الأزياء  قطاع  يف  العاملني  ت�سّم  ة  خا�سّ نقابة  فتح  ذلك 
املوّظفني يف الدار العراقّية، اأم امل�سّممني يف القطاع اخلا�ّض، 
للدفاع عن حقوقهم واإيجاد فر�ض عمل لهم والدفاع عن احلقوق 
اأّنه  املوىل  والإنتاج".ويعتقد  بالت�سميم  يتعّلق  ما  يف  الفكرّية، 
الأزياء املنح�رشة  ثقافة  اإ�ساعة  اأي�سًا،  النقابة  "من واجب هذه 
الفعالّية  هذه  لأهمّية  الوعي  ين�رش  اإعلمًا  وتبّنيها  العراق،  يف 
املعار�سة  جماح  لكبح  اجلمال،  وتر�سيخ  الذوق،  �سقل  يف 
الجتماعّية، ل �سّيما من قبل القوى املحافظة والع�سائرّية لهذه 
يف  "�رشعت  اللجنة  اأّن  اإىل  املوىل  واأ�سار  احل�سارّية".  الظاهرة 
تفعيل القوانني ال�سابقة وت�رشيع نظم جديدة تدعم العاملني يف 
هذا القطاع مالّيًا، وتدفعهم اإىل ال�ستثمار املربح، وكذلك حتمي 
اإنتاجهم يف جمايل الت�سميم والإنتاج من ال�رشقة، بعدما كرثت 
ظاهرة �رشقة احلقوق الفكرّية والثقافّية". واأخرياً، هناك حاجة 
ثقافّية واجتماعّية قبل حاجة ال�سوق، اإىل اإ�ساعة ثقافة املو�سة 
اإرث  والأزياء يف بلد تّت�سم حياته اليومّية بالعنف، ويعاين من 

حروب طويلة الأمد تركت اآثارها ال�سلبّية على الب�رش واحلجر.

عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراثيات  �سل�سلة  يف   
والپ�ستة  البغدادي  والچالغي  العراقي  املقام  �سيد 
البغدادية والذي ح�سل على الولوية من بني جميع 
واإذا  البغدادي  الغناء  من  النواع  هذه  اأدى  من 
الول يف هذا  القبانچي  يعترب حممد  البع�ض  كان 
عمر  يو�سف  اىل  ي�ستمع  من  فاإن  الفن  من  ال�رشب 
يو�سف  باأف�سلية  حكما  ي�سدر  حياته  نهايات  يف 
عمر على �سواه من مطربي هذا الفن البغدادي ولد 
يو�سف عمر بن داود يف حملة جديد ح�سن پا�سا يف 
ر�سافة بغداد �سنة ١٩١٨ يف هذه املحلة البغدادية 
البيئة  وخ�سائ�ض  وتقاليد  باأعراف  اأحاط  حيث 
تقام  التي  للمواليد  متابعته  اىل  ا�سافة  ال�سعبية 
حممد  املطرب  وتابع  ال�سعبية  بغداد  حملت  يف 
القبانچي يف ت�سجيلته وحر�ض على �سماع جميع 
البغدادية  والب�ستة  العراقي  املقام  تقدمي  توىل  من 
واملربع البغدادي حيث ع�سق هذه اللوان من الفن 
البغدادي وقراأ اول المر مقام الر�ست يف احلفلت 
 ١٩٤٨ �سنة  بغداد  اإذاعة  يف  ثم  واخلا�سة  العامة 
م�سحوبا بپ�ستة بغدادية قدمية وقدم اي�سا حفلت 
يف  امل�سهودة  العلم  و�سيلة  بغداد  تلفزيون  يف 
بغداد بعد بدء بثه اوا�سط خم�سينات القرن املا�سي 

ا�سطوانة   ٢٤ يقارب  ما  �سجل   ١٩٥٢ �سنة  ويف 
البغدادي  بالچالغي  م�سحوبا  املقامات  من  لعدد 
احلفل  هو  البغدادي  والچالغي  ال�رشقي  والتخت 
ال�سنطور  املو�سيقية  اللت  من  ويتاألف  احلفلة  او 
حفلته  تقدم  ما  وعادة  والطبلة  والدف  واجلوزة 
وجمال�ض  رم�سان  وليايل  العرا�ض  ليايل  يف 
واملقامات  القدمية  البغدادية  الليايل  يف  الطرب 
والطاهر  الناري  مقام  الچالغي  بها  اخت�ض  التي 
واحلليلوي  واملخالف  وال�سيگاه  واملحمودي 
والرواح  عجم  وبيات  عرب  والد�ست  واحل�سيني 
واتقن يو�سف عمر القراءة يف املواليد التي اخذها 
وغريهم  الطيار  ال�ستار  وعبد  مهدي  احلافظ  عن 
ت�سلع  �سنة  ع�رشين  من  اكرث  اىل  امتدت  ب�سحبة 
البوذية  منها  البغدادية  النغام  بكل  عمر  يو�سف 
والنايل وال�سويحلي حيث ت�سكل املرحلة التي ظهر 
�سعبة  فرتة   ١٩٤٨ �سنة  مطربا  عمر  يو�سف  فيها 
الپ�ستة  بتطوير  احلديثة  الغنية  نحو  للجتاه 
والتوزيع  اللحنية  الزخارف  حيث  من  البغدادية 
ومن  بكرثة  احلديثة  اللت  وا�ستخدام  املو�سيقي 
العراقية  الغنية  يف  امل�رشي  اللحن  تاأثري  حيث 
العراقي  املقام  لقيم  خمل�سا  ظل  عمر  يو�سف  لكن 
والچالغي البغدادي ل بل ا�ساف لها ا�سافة روحية 
خا�سة يف اللتزام بالداء املتقن ومل يتوىل يو�سف 

عمر تقليد رجال املقام ال�سابقني بل ابدع يف ادائه 
يو�سف  ا�سبح  حيث  عمره  نهايات  يف  وخا�سة 
خا�سة  مقامية  ومدر�سة  مقامية  ظاهرة  عمر 
ال�سوتية  بالبحة  اغانيه  من  وا�سحا  ذلك  ويظهر 
ا�سوات  عن  ينفرد  الذي  وبال�سوت  بها  متيز  التي 
مطربي بغداد فاأعاد جمد الغناء املقامي وا�ستوى 
على ال�ساحة البغدادية اذ نحن الذي عا�رشناه يف 
ال�سابقني  على  التفوق  فيه  وجدنا  حياته  نهايات 
انتهت  بوفاته  لبل  املقام  مطربي  من  واللحقني 
الغنية البغدادية �سواء باملقام العراقي ام بالب�ستة 
الچالغي  وا�سبح  البغدادي  املربع  او  البغدادية 
التي  احلفلت  تلك  وانتهت  بعد عني  اثرا  البغدادي 
كان  فلقد  البغدادي  املتحف  يف  ليل  يقدمها  كان 
اغاين  بع�ض  غناء  اعاد  عندما  مبدعا  عمر  يو�سف 
املل عثمان املو�سلي منها )طلعت يا حمل نورها( 
عمر  يو�سف  وكان  مرة(  بال�سنة  زوروين  واغنية) 
خزينا كبريا جلميع املقامات والپ�ستات واملربعات 
من  املقام  واخذ  والكبرية  ال�سغرية  البغدادية 
�سوته وم�سلك ادائه املفرحة واملحزنة طاقه ادائية 
تراثيه  غنائية  ممار�سة  ارقى  فكان  فذ  باإح�سا�ض 
وفاق يو�سف عمر جميع اهل املقام يف بغداد بدءاً 
من �سلتاغ اىل احمد زيدان اىل ح�سن خيوكة ور�سيد 

ولدت انوار عبد الوهاب يف مدينة النا�رشية جنوب العراق �سنة القندرچي وحممد القبنچي وغريهم .
1942 وا�سمها احلقيقي “نادية عبد اجلبار” وهي تنتمي اىل 
اجلبار  )عبد  ال�سحفي  هو  والدها  املندائية  ال�سابئية  الديانة 
له عمودا �سحفيا يف �سحيفة  الكرمي وهبي( والذي كان  عبد 
طريق ال�سعب بتوقيع )ابو �سعيد( وقد كان قلمه لذعا يف نقده 
للو�ساع ال�سلبية حتى و�سفه الزعيم الراحل عبد الكرمي قا�سم 
) وهبي  اجلبار  عبد  كتابات  ول  القرية  را�ض  )ر�سا�ض  قائًل 
الغناء وا�سرتكت  الوهاب منذ طفولتها واحبت  انوار عبد  غنت 
الفن  بعامل  و�سقت طريقها  انا�سيد  من  املدر�سية  الفعليات  يف 
رغم ال�سعوبات وتهديد الهل لكن رغم ذلك ا�ستمرت يف عملها 
امل�رشح  فرقة  يف  التمثيل  مار�ست  الفنية  حياتها  بداية  ويف 
مل  انها  يبدو  ولكن  امل�رشحية  العمال  ببع�ض  احلديث  الفني 
اىل  ان�سمت  فيه  وابدعت  الغناء  اىل  فاجتهت  النجاح  حتقق 
فرقة الن�ساد العراقية �سنة 1971 ومت ت�سويرها وهي تودي 
بع�ض املو�سحات للفنان )روحي اخلما�ض( وام�ست ما يقارب 
3 �سنوات يف فرقة الن�ساد وقد احيت حفلة �ساهرة يف قاعة 
اخللد يف بغداد حيث ظهرت اول مرة على امل�رشح وغنت )وين 
بها جناحا  )تاذيني( وجنحت  اخرى  اغنية  وغنت  وين(  رايح 
 ، خليل  )احمد  مثل  امللحنون  حولها  وجتمع  الو�سف  بفوق 
حم�سن فرحان ، حممد جواد اموري( ويف �سنة 1973 تزوجت 
يعمر  الزواج مل  هذا  ان  ال  يو�سف(  )روميو  املمثل  الفنان  من 
اىل  �سافرت  العام  هذا  ويف   1975 �سنة  انف�سل  حيث  طويل 
اجلزائر لحياء حفل مع وفد فني �سم عدد من الفنانني )يو�سف 
عمر ، يا�ض خ�رش ، فا�سل عواد ، �سعدون جابر ، مائدة نزهت 
، فرقة الن�ساد( غنت منذ ال�سبعينيات حتى �سنة 1989 حيث 
كانت ت�سعر بالغربة حيث مل يكن هناك مكان للفنان امللتزم 
بالفن ال�سيل فخرجت اىل الردن اهملها اجلميع واخريا جلات 
اىل ال�سويد واخر اعمالها ويف لقاء �سحفي يف 8_3_2009 
وكذلك  احلانها  من  فهد  ال�سهيد  عن  اغنية  �سجلت  انها  فقالت 
اغنية  �سجلت  وكذلك  العراقية  للمراة  اغنية  م�رشوع  هنالك 
عبد  احلان  من  احلزينة(  روحي  الليل  تايل  )ت�سالني  بعنوان 
حياة  يتناول  كتاب  بتاأليف  بدات  واخريا  ال�سماوي  احل�سني 

والدها.

في ظل هيمنة العشيرة.. عروض األزياء أمام تحديات األجندة المحافظة 
بغداد ـ متابعة 

طارق حرب 

�صناعة  داع�ش  ان  �صنودن  ادوارد  العفيف  ال�صريف  ك�صف 
)ع�ش  ال�صرتاتيجية  وفقا  ا�صرائيلية  بريطانية  امريكية 
الدبابري( و الغر�ش جمع االرهابيني يف مكان واحد ل�صببني: 
االول: لل�صيطرة عليهم و قد ف�صل هذا االمر و انت�صر ارهاب 
داع�ش يف اوربا و امريكا بعد ان انقلب االرهابي على �صانعيه 
كما انقلبت القاعدة و طالبان �صابقا و فجر ال�صعوديون من 
الغرب  ان  يعني  يورك. هذا  نيو  الربجني يف  املالكة  العائلة 
بقيادة امريكا بدال من ان يتعظ من اخطائه يكررها العتماده 
على القوة بدال من العقل و القادم من القتل يف دوله اعظم. 
الثاين: لزعزعة اال�صتقرار يف ال�صرق االو�صط و قد حتقق ذلك 
ب�صيا�صية التدخل غري املبا�صر لل�صرير اال�صود اوباما لتحقيق 
اغرا�ش االبي�ش الذي ا�صتعبد اجداده يف افريقيا و ا�صتعبده 
البي�ش  اراد ان يثبت مل�صتعبديه  ال�صرير اوباما  يف امريكا. 
انه ا�صد عن�صرية منهم على اال�صود و اال�صمر و اال�صفر مع 
ان لون جلده ا�صود. يف عهد ال�صرير اال�صود اللون و القلب 
و العقل اوباما قتل من االمريكان ال�صود بعن�صرية االبي�ش 
غري الر�صمية و عن�صرية ال�صرطة البي�ش الر�صمية ا�صعاف 
من قتلوا عندما �صكن االبي�ش البيت ابي�ش. ال�صريف العفيف 
ادوارد �صنودن اكد ما ذكرته جماهدة النكاح هيالري كلنتون 
يف مذكراتها خيارات �صعبة و ما ذكره ال�صرير اال�صود اوباما 
يف ا�صرتاتيجية التدخل غري املبا�صر. تاأكيد ال�صريف العفيف 
ال�صرير  النكاح هيالري و  �صنودن اهم من اعرتاف جماهدة 
�صوؤال:  ا�صرار اخلبثاء.  الأنه �صابط خمابرات ك�صف  اوباما 
كيف حققت امريكا و بريطانيا و ا�صرائيل ا�صرتاتيجية )ع�ش 
الدبابري(؟ اجلواب: بوا�صطة الوهابية اخلليجية على را�صها 
ال�صعودية و قطر كما ك�صفته اخلالفات بني مكونات اخلليج 
االرهابي االرهابي. احت�صان اخلليج الوهابي ال�صرتاتيجية 

)ع�ش الدبابري( ل�صببني:
يف  خا�صة  مكان  كل  يف  ال�صيعة  �صتقتل  الأنها  باركها  االول: 
امراء اخلليج  الثاين: الن ملوك و  العراق و قد حتقق ذلك. 
ل�صيدهم االبي�ش و �صادة على مواطنيهم من  الوهابي عبيد 
�صحر  �صينقلب  هل  �صوؤال:  امرهم.   اولياء  النهم  جلدتهم 
هذا  اجلواب:  عليه؟  االرهاب  حا�صن  الوهابي  اخلليج 
و  ملوك  الدليل  و  يوؤمتن  ال  الوهابي  الن  وارد  االحتمال 
امراء اخلليج قتلوا اباءهم و اخوانهم يف �صبيل املن�صب و 

البغدادي او من يخلفه يرنو حلكم اخلليج.
يقبل  ال  مبا  اّكد  �صنودن  ادوارد  العفيف  ال�صرف  باخت�صار: 
مع  له  ف�صكرا  رحيم  ان�صاين  انه  و  خبيث  الغرب  ان  ال�صك 
يخرج  و  ترامب  بط�ش  من  ال�صالمة  و  العافية  و  ال�صحة 

الطيب من اخلبيث.

مبدعون
من العراق

حكاية يوسف عمر.. مغني الچالغي البغدادي ومقرئ المقام  

أنوار عبد الوهاب 

يخرج الطيب 
من الخبيث

بقلم/ رشيد سلمان

أقالم حرة

دعا خمت�سون بالرتاث البابلي اىل املزيد من الهتمام 
املناطق  هدم  بـ"منع  طالبوا  وفيما  املحافظة،  باآثار 
الرتاثية وا�ستملكها من قبل الدولة"، اأكدوا على �رشورة 
"حتويلها اإىل مواقع �سياحية لتعزيز القت�ساد املحلي".

ان  حديثه  ال�سله  ح�سام  احللة  تراث  يف  الباحث  واأكد 
495هجرية  عام  تاأ�س�ست  عريقة  مدينة  احللة   "مدينة 
من قبل المري �سدقة ال�سدي وكانت واحة وا�سعة للعلم 
بني  حتمل  واأ�سبحت  احللة  مدينة  وتو�سعت  والثقافة 
واإن  مهمة  فنية  حتفًا  متثل  معمارية  معامل  من  ثناياه 
القدمية   ال�سعبية  املحلت  هي  القدمية  احللة  مييز  ما 
ووجود حملت �سيقة جدا قد ل يتجاوز عر�ض بع�سها 
املرت اأو املرتين وقد ي�سل م�ساحة بع�سها 40 مرتا قليل 
ت�سكيلة  مبجملها  وت�سكل  فقط  مرت  مئة  مب�ساحة  منها 
واأبواب  �سنا�سيل  من  الهند�سية  الت�ساميم  من  رائعة 

مزخرفة وان جميعها  ليوجد فيها حديقة منزلية".
واأ�ساف اإن "تعر�ض املواقع الرتاثية  يف حملت احللة 
لأنها جزء  اأمر موؤمل وحمزن جداً  القدمية للإهمال هو  

مهم من تراث املدينة اخلالد".
وي�سيف "اإننا ن�سعر بالأ�سف ال�سديد ب�سبب ما تتعر�ض 
وتخريب  اإهمال  من  املدينة  يف  الرتاثية  املعامل  له 
تدعم  حملة  لطلق  بادرة  هناك  تكون   اأن  ونتمنى 
لأنها  بها  التلعب  ومتنع  الرتاثية  واملعامل  البيوتات 
احللة  اأحياء  يف  بكرثة  موجودة  وهي  ح�ساري  اإرث 
القدمية  باملحلت  بالهتمام  ال�سله  وطالب  القدمية 
اإل بعلم وموافقة  اأي بيت تراثي  وبيوتاتها وعدم هدم 

اجلهات املخت�سة".

المدن التراثية في بابل مهددة 
بالضياع

المواطن و المسؤول
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