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يف  الرتاثّي��ة  ال�صناع��ات  اأع��رق  اإح��دى  تندث��ر 
العراق، اإذ مل يتب��ق من ور�ش �صناعة "امل�صحوف 

ال�صومرّي" �صوى ب�صع ع�رشات يف اأنحاء البالد.
حت��ّدث رزاق جب��ار �صاح��ب زورق "امل�صح��وف" 
بفخ��ر يف 25 اآذار من عام 2018 عن ا�صطحابه 
رئي�ش ال��وزراء العراقّي حي��در العبادي يف جولة 
بال��زورق اأثن��اء زيارت��ه يف 14 اأيل��ول م��ن عام 
الت��ي دخلت  2017 له��ذه امل�صّطح��ات املائّي��ة 
الئح��ة ال��رتاث العامل��ّي يف 18 مّت��وز م��ن ع��ام 

.2016
ه��ذا ال�صانع اليدوّي لل��زوارق، هو "واحد من بني 
اخلم�صني �صانعًا املتبّقني لهذه املراكب التقليدّية 
ال�صن��ع، بعد انح�صار اأعداده��م يف مناطق جنوب 
العراق، حيث حافظ��ت و�صائط النقل النهرّية على 
وجوده��ا اإىل االآن، متحّدي��ة التقنّي��ات احلديث��ة 
منّظم��ة  رئي���ش  وف��ق  املراك��ب"،  �صناع��ة  يف 

اجلباي���ش لل�صياح��ة رع��د حبي��ب االأ�ص��دي، الذي 
ق��ال اأي�ص��ًا "اإّن ال�صّن��اع امله��رة ل�"امل�صاحيف" 
يف تناق���ش م�صتمّر، ومل يتبق منه��م �صوى ب�صع 
ع�رشات يتوّزع��ون يف مناطق اجلباي�ش، الب�رشة، 
احلّل��ة، والكوف��ة، حيث تتواج��د االأنه��ر العري�صة 

وامل�صتنقعات".
ه��ذه  ا�صمح��الل  منّظمتن��ا  "تر�ص��د  اأ�ص��اف: 
ال�صناعة الرتاثّية، وكيف يهجرها �صّناعها بحثًا 
عن اأعمال اأخرى، يف وقت تتناق�ش فيه منا�صيب 

املياه ويزداد جفاف االأنهر وامل�صتنقعات".
وتاب��ع: "اأطلق��ت املنّظم��ة ع��ر و�صائ��ل االإعالم 
التحذي��رات من اندث��ار امل�صح��وف ال�صومرّي ومل 

نلق جتاوبًا".
ويع��ود تاريخ امل�صح��وف ال�صومرّي اإىل احل�صارة 
ال�صومرّية، التي بزغت يف العراق قبل نحو 5 اآالف 
عام قبل امليالد، حيث �صنع �صّناع �صّكان العراق 

القدمي امل�صاحيف م��ن ماّدة القار امل�صتخدمة يف 
الوقت احلا�رش اأي�صًا.

واأ�ص��ار رع��د االأ�ص��دي اإىل اأّن "�صناع��ة الق��وارب 
انح���رشت ب�ص��كل وا�ص��ح من��ذ عملّي��ات جتفي��ف 
االأه��وار يف ثمانينّي��ات القرن املا�ص��ي من قبل 
الدول��ة، التي �صعت اىل اإخ��راج املعار�صني الذين 
يختبئ��ون و�ص��ط غاب��ات الق�ص��ب وال��ردي يف 

االأهوار، االأمر الذي ا�صطّر االأهايل اإىل الهجرة. 
وم��ع جف��اف الكث��ر م��ن االأه��وار واالأنه��ر يف 
اأنح��اء العراق ب�صب��ب انخفا�ش منا�صي��ب املياه، 
ة بهذه ال�صناعة  اختف��ى الكثر من الور�ش اخلا�صّ

الرتاثية".
وق��د مت تخفي���ش م�صاحة 7700 مي��ل مربع اإىل 
3500 مي��ل مرب��ع يف ال�صبعينيات و 290 ميل 

مربع يف الت�صعينيات، بعد اجراءات �صدام.
وقادن��ا االأ�ص��دي اىل اإح��دى االأ���رش العريق��ة يف 
ممار�ص��ة هذه املهنة منذ ع�رشات ال�صنني، مبنطقة 
اجلباي���ش، وه��ي اأ���رشة اآل كنر، حيث ق��ال علي 
كن��ر، وه��و اأح��د اأبنائه��ا: "اإّن اخ�ص��اب الت��وت 
وملحق��ات  للم��اء  املقاوم��ة  واجل��اوي  وال�ص��در 
الق�ص��ب وال��ردي التي تنم��و يف االأه��وار، ت�صّكل 
هي��كل امل�صحوف، فيما حّلت م��اّدة الفايرغال�ش 
ال�صناعّي��ة اأي�صًا يف بناء البلم، بعد اأن كان يبّطن 
بالقط��ن الذي ميالأ الفراغات بني االألواح اخل�صبّية 
املقّو�ص��ة التي تر�صم �صكل امل�صح��وف االن�صيابّي، 
لتطل��ى بعد ذلك بالق��ار والزيوت التي حتول دون 

ت�رّشب املاء والرطوبة اإىل بطن الزورق".
وا�صته��رت مناط��ق االأه��وار واأنهار و�ص��ط العراق 
وجنوبه، باأنواع ع��ّدة من املراكب ميّيزها النا�ش 
م��ن خالل �صكلها وطريق��ة �صنعها، ومنها: "البلم 
امل�صح��وف" لنق��ل االأغرا���ش املختلف��ة، "الكعد" 
لنقل النا���ش، "ال�صمك��ي" ل�صيد االأ�صم��اك، و"بلم 

اجللبوت" للنزهات النهرّية.
"مل تنق���ش اأعداد امل�صاحيف فح�صب، بل �صغرت 
اأحجامها اأي�صًا"، وف��ق علي كنر الذي قال: "لقد 
انتف��ت احلاج��ة اإليها يف الكثر م��ن عملّيات نقل 
االأغذي��ة ومنتج��ات الزراع��ة ونق��ل احليوان��ات، 
وحّل��ت حمّله��ا املركبات الت��ي ت�ص��ل اإىل اأق�صى 
االأنح��اء. كما حّل��ت الزوارق التي تعم��ل بالوقود 
حم��ّل التقليدّية، االأمر الذي اأطاح ب�صناعتها التي 
��ة ومهارات  تتطّل��ب جهداً ووقت��ًا واأخ�صابًا خا�صّ
ن��ادرة". ويف منطق��ة "كريطع��ة" يف احلّلة مركز 
حمافظة بابل )و�صط( "مل يتبق من الور�ش املحلّية 
لبن��اء القوارب التي جت��وب مياه نهر احلّلة، �صوى 
4"، بح�صب البالم واحلريّف يف �صناعتها ح�صني 

اخلفاج��ي، "اإّن املدينة كانت تعّج بقوارب ال�صيد 
والنزهة التي ت�صنعها تلك الور�ش".

اأ�ص��اف: "ينت�رش يف بابل، الن��وع املعروف با�صم 
البل��م، ال��ذي ي�صتخ��دم للنزه��ة النهرّي��ة وال�صيد، 
و1000   500 ب��ني  �صناعت��ه  تكالي��ف  وتبل��غ 
دوالر، فيم��ا ي�صل �صعر بع�ش االأنواع اإىل 4 اآالف 
دوالر". وبالق��رب من نه��ر الكوفة، اأحد فروع نهر 
الف��رات )جنوب(، مل يتبق م��ن الور�ش الكثرة يف 
�صناع��ة املراك��ب، �ص��وى 4 ور���ش، وف��ق ال�صيخ 
حي��در الكويف، الذي تعّلم املهنة م��ن اأ�رشته التي 
اأتقن��ت املهارات من��ذ نحو 200 ع��ام، وقال "اإّن 
نهر الكوف��ة �صاهد على االآالف م��ن املراكب التي 
�صنعته��ا الور�ش املحلّية". اأ�صاف: "لقد بات ذلك 
ج��زءاً من املا�صي، ح��ني كان �ص��ارع الكورني�ش 
ي�صّم نح��و 30 ور�ص��ة ل�صناع��ة امل�صاحيف، ومل 
يتب��ق االآن �ص��وى نح��و 10 م��ن املهنّي��ني الذين 

يتقنون هذه ال�صناعة".
وتاب��ع قوله باأمل: "نح��ن ن�صنع اليوم بالكاد بني 

نحو 4 و5 زوارق ب�صبب قّلة االإقبال عليها".
م��ن جهته��ا، اأ�ص��ارت رئي�ص��ة اللجن��ة الزراعّي��ة 
�صهيل��ة  باب��ل  حمافظ��ة  جمل���ش  يف  والع�ص��و 
عّبا���ش اإىل اأّن هناك اأ�صباب��ًا اأخرى النح�صار هذه 
ال�صناع��ة الرتاثّي��ة، منه��ا "انتفاء احلاج��ة اإليها 
بحك��م تطّور و�صائ��ل النقل االأخ��رى"، معترة اأّن 
اأعداد  اإىل تقّل�ش  اأّدى  "انخفا�ش منا�صيب االأنهر 
ال�صّيادي��ن وانتف��اء احلاج��ة اإىل نق��ل املنتجات 
الزراعّي��ة بوا�صطته��ا"، وقالت: "ل��ن مي�صي وقت 
طويل حّتى تختفي هذه الور�ش متامًا، االأمر الذي 
ي�صتدع��ي تدّخ��ل اجله��ات املعنّي��ة بال�صناع��ات 
الرتاثّية لت��دارك االأمر، قب��ل اأن ي�صبح امل�صحوف 
ع�ص��و  وان�صج��م  املتاح��ف".  يف  ذك��رى  جم��ّرد 
جلن��ة ال�صياحة واالآثار يف الرمل��ان العراقّي عبد 

اله��ادي موح��ان ال�صعداوي مع القل��ق الذي اأبداه 
املتحّدث��ون يف التقرير، من احتم��ال اختفاء اأحد 
رموز املاء واالأهوار، وهو امل�صحوف، اإذ قال: "اإّن 
انخفا�ش احلاجة اإىل ه��ذا النوع من املراكب يف 
الكث��ر من املناطق الت��ي متّر به��ا االأنهر، يجعل 
من ور�ش �صناعتها واجهة تراثّية جديرة بالدعم 
والتطوي��ر م��ن قب��ل اجله��ات الرتاثّي��ة يف وزارة 
الثقاف��ة". اأ�صاف موحان ال�صعداوي: "على وزارة 
ال�صناع��ة دع��م اأ�صح��اب امله��ارات واحلرفّي��ني 
وت�صجيعه��م عل��ى اال�صتمرار يف ممار�ص��ة املهنة 
وتطوي��ر االبتكار فيه��ا، الأّنها متّثل رم��زاً وطنّيًا 

تاريخّيًا عمره نحو 5 اآالف �صنة. 
واإّن امل�صح��وف امل�صتخ��دم يف االأه��وار اليوم هو 
م�صح��وف ح�صارة �صومر وبابل ذات��ه، يف ال�صكل 
الر�ص��وم واالآث��ار  وامل��واّد االأولّي��ة، كم��ا ُتظه��ر 

التاريخّية ذلك". 

المشحوف السومري ... صناعة تندثر في بالد الرافدين 
الجورنال – متابعة 

 متورطات بقتل العراقيين 

 نساء "داعش" هربن عبراالقليم لينعمن بالحرية في بلدانهن 
رواد فن المقام العراقي ومؤدوه يتصدون لمخاطر اندثاره

في جنوب العراق .. شجرة ادم .. تجذب اتباع الديانات المختلفة للتبرك بها 

التي  وال�صجن  االإع��دام  اأحكام  من  الرغم  على 
ت�صدر بني احلني واالآخر يف حّق ن�صاء اأجنبيات 
"داع�ش"  تنظيم  اإىل  باالنتماء  م��ت��ورط��ات 
االإرهابي، فاإن بع�ش املتورطات منهن و�صلن 
اللجنة  ع�صو  عقاب.  اأي  دون  من  بلدانهن  اإىل 
وتوت،  اإ�صكندر  العراقي،  الرملان  يف  االأمنية 
هذا  يف  العراقية  احلكومة  على  بالالئمة  األقى 
يف  ُمق�رّشة  الدولة  موؤ�ص�صات  اأّن  موؤكداً  االأمر، 
غ�ّش  للحكومة  يحّق  ال  واأ�صاف:  املجال.  هذا 
عراقيني  بقتل  متورطات  ن�صاء  ع��ن  ال��ط��رف 
بالدهن"،  اإىل  و�صولهن  ع��ن  االإع����الن  يتم 
اإقليم  عر  هربن  الن�صوة  هوؤالء  اأغلب  اأن  موؤكداً 
اإقليم  "رئي�ش  اأن  وا�صاف  العراق.  كرد�صتان 
متورط،  بارزاين"  م�صعود  ال�صابق  كرد�صتان 
داع�ش  اآالف عن�رش يف  تهريب نحو خم�صة  يف 
التنظيم"،  مع  املعارك  اأثناء  اأنف�صهم  �صّلموا 
�صيادة  ذات  العراق كدولة  اأن من حق  مو�صحًا 
واالإرهابيات  االإرهابيني  با�صتعادة  املطالبة 

وحماكمتهم وفقًا للقانون العراقي.
واأ�صار اإىل اأن �صلطات اإقليم كرد�صتان هي �صبب 
�صاهمت  اأن  بعد  العراقيني  اأ�صاب  الذي  البالء 
اأرا�صيها،  عر  "داع�ش"  عنا�رش  تهريب  يف 
رئي�ش  بيد  امل�صاألة  هذه  معاجلة  اأن  اإىل  الفتًا 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي مل يحرك 
�صاكنًا حتى االآن. واّتهم خمابرات دول اأجنبية 
مل ي�صمها بالوقوف وراء تهريب عنا�رش تنظيم 

االأح��زاب  اإىل  باالإ�صافة  االأج��ان��ب،  "داع�ش" 
يف  بدورها  ت�صطلع  مل  التي  املتنفذة  العراقية 
"فيلت" االأملانية،  هذا املجال.وذكرت �صحيفة 
االأ�صبوع املا�صي، اأن امراأتني حتمالن اجلن�صية 
االأملانية مت نقلهما من حمافظة اأربيل )عا�صمة 
اإقليم كرد�صتان العراق( اإىل اأملانيا مع اأطفالهما 
اأن اإحداهما اأملانية من اأ�صل  الثالثة، مو�صحة 
تركي، واالأخرى اأملانية اعتنقت االإ�صالم موؤخراً.
واأو�صحت اأن ال�صلطات االأملانية مل تلق القب�ش 
عليهما لعدم وجود اأمر ر�صمي بحقهما، م�صرة 
اإىل اأن االدعاء العام االحتادي يف اأملانيا اأجرى 
اعتقالهما،  اأمر  باإ�صدار  وطالب  معهما  حتقيقًا 
عدم  بحّجة  رف�صت  االحتادية  املحكمة  اأن  اإال 
بالقيام  تورطهما  تثبت  اأملانيا  اأدلة يف  وجود 
العام  االدعاء  اأن  اإىل  ي�صار  اإرهابية.  بعمليات 
عن  املا�صي  العام  اأعلن  قد  ك��ان  اأملانيا  يف 
تنظيم  اإىل  املنتميات  للن�صاء  الت�صدي  عزمه 
وجود  موؤكداً  اأملانيا،  اإىل  العائدات  "داع�ش" 
نحو 80 امراأة اأملانية يقبعن يف �صجون العراق 
ذلك،  اإىل  التنظيم.  اإىل  االنتماء  بتهمة  و�صورية 
ندى  االإن�صان،  النا�صطة يف جمال حقوق  قالت 
بد  ال  العراقيني  بقتل  املتورطات  اإّن  اجلبوري، 
العراقية،  للقوانني  وفقًا  حماكمتهن  تتم  اأن 
موؤكدة اأن احلكومة العراقية والرملان مل يتخذا 
اإرهابيني  هروب  مع  تتنا�صب  التي  االإج��راءات 
واإرهابيات ثبت تورطهم بقتل واإيذاء عراقيني. 
واأ�صافت "ن�صمع بني احلني واالآخر عن و�صول 
داع�صيات اإىل بلدانهن يف اأملانيا ودول اأوروبية 

اأخرى"، مو�صحة اأن "من ت�صبب بقتل العراقيني 
من  الرغم  على  بالده  يف  مكرمًا  معززاً  يعي�ش 

االأذى الكبر الذي ت�صبب به يف العراق".
متورطات  ن�صاء  تهريب  يتم  "كيف  وت�صاءلت 
ال��رواي��ات  يف  م�صككة  داع�ش؟"،  مع  بالعمل 
املتورطات  االأجنبيات  بع�ش  بها  تديل  التي 
ن�صاء  "بع�ش  وتابعت  "داع�ش".  تنظيم  مع 
عليهن  القب�ش  بعد  يوؤكدن  االأجنبيات  داع�ش 
التنظيم"،  اإىل  االنتماء  على  اأرغ��م��ن  باأنهن 
اأن يكون �صحيحًا  االأمر ال ميكن  اأن هذا  مبينة 
وهن قد �صافرن وعرن مطارات اأكرث من دولة 
عمل  على  اأدل��ة  "توجد  واأ�صافت  ب��اإرادت��ه��ن. 
�صمع  واأغلبنا  داع�ش،  تنظيم  مع  الن�صاء  بع�ش 
تتوىل  كانت  التي  الرو�صية  "الع�صا�صة"  عن 
يخالفن  الالئي  العراقيات  الن�صاء  ع�ّش  مهمة 

تعليمات التنظيم"
 2015 "الع�صا�صة" الرو�صية عام  وذاع �صيت 
يف مدينة املو�صل التي كانت خا�صعة ل�صيطرة 
جتوب  كانت  وقد  االإره��اب��ي،  "داع�ش"  تنظيم 
الزي  تخالف  ام��راأة  كل  لع�ش  املدينة  �صوارع 
اإىل  دخوله  بعد  هناك  التنظيم  فر�صه  ال��ذي 
ع�صو  وق��ال   .2014 ع��ام  منت�صف  املو�صل 
علي  ال��ع��راق،  يف  االإن�����ص��ان  حقوق  مفو�صية 
االأجنبيات  عدد  اإن   ، �صحفي  ت�رشيح  البياتي، 
املنتميات اإىل تنظيم "داع�ش" املحكوم عليهن 
اأنهن  28 امراأة، مبينًا  باالإعدام يف العراق بلغ 
وتركية  وفرن�صية  رو�صية  جن�صيات  يحملن 

واأذرية وقرغي�صتانية.

االإن�صاد  يف  كال�صيكّي  اأ�صلوب  هو  املقام،  غناء   
عابراً  وطنّيًا  فّنًا  ويعّد  العراقّيني  ب��رتاث  يرتبط 
للطائفّية والقومّية التي تق�ّصم املنا�صب والرثوة يف 
البالد. وتبلغ اأهمّية هذا الفّن اإىل حّد ال يزال يتغّنى 
به املهاجرون العراقّيون، الذين ي�صعون اإىل اإي�صاله 
مطرب  واأبرزهم:  بينها،  يتنّقلون  وهم  البلدان  اإىل 
املقام العراقّي املقيم يف اأ�صرتاليا اإ�صماعيل فا�صل، 
والثقافّية  الفنّية  "اإّن اجلهات احلكومّية  الذي قال  
التي  الن�صاطات  العريق، وكّل  الفّن  اأهملت دعم هذا 
بخطر  ال�صعور  هذا  فردّية"  جهود  هي  اليوم  تقام 
تال�صي املقام، دفع باإ�صماعيل فا�صل اإىل "تاأ�صي�ش 
املقامات  فنون  لتاأدية  مو�صيقّية  غنائّية  فرقة 
بغداد، هناك عدد من خراء  "يف  ون�رشها"، وقال: 
وباحثني  مطربني  جانب  اإىل  وم��وؤّدي��ه،  امل��ق��ام 
اإىل  ي�صعون  ال��ع��راق  خ��ارج  مقيمني  ومو�صيقّيني 
اأّن  اإىل  واأ�صار  ا�صتمراره".  والعمل على  به  التعريف 
"اجليل اجلديد يجهل فّن املقام، بل حّتى اال�صتماع 
الف�صائّيات  واإهمال  احلديثة  التقنّيات  ب�صبب  اإليه، 
له، ون�رش الغناء اخلفيف املرتبط مب�صاريع جتارّية 
كو�صيلة  املقام  اأهمّية  على  داللة  ويف  ثقافّية".  ال 
العراق، حّتى  التي عا�صت يف  ال�صعوب  توا�صل بني 
اليهود  ف��اإّن  بعيدة،  اأزم��ان  منذ  منه  هّجروا  الذين 
العراقّيني ال يزالون يحيون حفالت املقام حّتى يف 
اإ�رشائيل.  ويف هذا ال�صياق، قالت اليهودّية العراقّية 
االأ�صل ليندا منوحني  : "لقد اأ�ّص�صت جمعّية "قانون" 
يف  امل��ق��ام  وف��ن��ون  العراقّية  املو�صيقى  لتطوير 

ن�رش  على  �صنوات  منذ  "عكفت  واأ�صافت:  اإ�رشائيل". 
مقام  ة  ق�صّ مثل  لق�ص�صه  والرتويج  املقام  ثقافة 
المي املرتبطة باأغنية يا زارع البزرنكو�ش". وعزت 
اجلمال  قيم  ير�ّصخ  املقام  "غناء  اأّن  اإىل  ذلك  �صبب 
وال�صالم واملحّبة بني ال�صعوب، ال �صّيما بني العرب 
مقهى  يف  "نلتقي  جمعّية  "اإّن  وقالت:  واليهود"، 
بغداد" تعر�ش اأم�صيات جالغي بغدادي، ويح�رشها 
يهود وعرب". كما حتّدثت عن "فرقة "�صدارة"، التي 
مبقامات  اإ�رشائيل  مدن  يف  واليهود  العرب  تطرب 
ويف  البعيدة".  جذوره  اإىل  اجلمهور  اأعادت  عراقّية 
العراق ال يزال جيل جديد ميثله �صباب بعدد  داخل 
اأ�صابع اليّد يقاوم انح�صار هذا الفّن، وقّلة االهتمام 
به �صعبّيًا ونخبوّيًا، وقال قارئ املقام ال�صاب حمّمد 
�صّجاد عّز الدين : "عملي يرتّكز عر جمهود �صخ�صّي 
يف ت�صجيع ال�صباب على تعّلم فنون املقام، يف ظل 
االإيقاع  ال�رشيعة  الع�رشّية  لالأغاين  مهول  انت�صار 
من  الدين  ع��ّز  �صّجاد  حمّمد  ويخ�صى  والهابطة". 
التفريط ب�صمّو فّن املقام، وقال: "نحن جيل ال�صباب 
نرف�ش، مع جمموعة من رّواد املقام واأبرزهم حامد 
رغم  الليلّية،  النوادي  يف  احلفالت  اإقامة  ال�صعدي، 
ال�صائقة املادّية التي ميّر فيها قّراء املقام". واأ�صار 
اجليل  من  املقام  يجيدون  الذين  "القّراء  اأّن  اإىل 
اجلديد ال يتجاوز عددهم اخلم�صة، االأمر الذي يجعل 
عملّية  بغداد  يف  املوجودين  ال��رّواد  من  اال�صتفادة 
�صعبة"، وقال: "بات بيت املقام العراقّي يف بغداد 
املقّدم  الدعم  قّلة  ب�صبب  واجباته  اأداء  عن  عاجزاً 
اإليه، ف�صاًل عن حتّوله اإىل موؤ�ّص�صة حكومّية يتحّكم 

فيها الروتني".

الب�رشة  اإىل  بابل  مدينة  اأه��ايل  من  قافلة  توّجهت 
�صجرة  لزيارة  كلم   400 نحو  م�صافة  قاطعة  )جنوب( 
اأمر  وهو  عندها،  وال�صالة  بها  والتّرك  املقّد�صة  اآدم 
اعتره رجل الدين عبد احل�صني الها�صمّي "واجبًا دينّيًا، 
ارتبط  تاريخّي  معلم  على  اّط��الع��ًا  كونه  عن  ف�صاًل 
عن  االأبناء  يتناقله  اجتماعّيًا  واإرث��ًا  دينّية،  برموز 
االأباء، ويحر�صون على اإدامته". وبني اأع�صاء القافلة، 
املراأة امل�صّنة اأّم عّبا�ش )70 �صنة(، فهي تق�صد ال�صجرة 
الكائنة يف ق�صاء القرنة )85 كلم �صمال الب�رشة(، وهو 
 : وقالت  والفرات،  دجلة  نهرا  فيه  يلتقي  الذي  املكان 
"زيارتي لل�صجرة متنحني الركة واملغفرة، كما اأق�صد 
القافلة،  هذه  �صاكلة  وعلى  والرزق".  لل�صّحة  املكان 
التي  املنطقة  اإىل  �صنوّيًا  العراقّيني  من  االآالف  يتوّجه 
كانت يف ال�صابق عبارة عن �صجرة يف اأر�ش قاحلة. اأّما 
اليوم فاأحيطت ب�صياج حديدّي وزرعت االأ�صجار حولها، 
احلركة  انتعا�ش  على  داللة  ويف  متنّزه.   اإىل  وحتّولت 
ال�صياحّية واالآثارّية، زار ال�صجرة يف 16 اآذار من عام 
2018 وفد اأجنبّي �صياحّي �صّم مواطنني من خمتلف 
دول العامل، منها: فرن�صا وبريطانيا واأملانيا واأمركا. 

وقبل ذلك، زار املغامر والعامل الرنويجّي ثور هايردال 
40 عامًا بقارب  اإىل جيبوتي قبل  واأبحر منه  املكان 
�صنعه بو�صائل بدائّية من بردى االأهوار ليثبت للعامل 
احل�صارات  بني  البحار  عر  التوا�صل  عن  نظرّيته 

القدمية.
و�صع امل�رشفون على املكان لوحة كبرة كتب عليها 
باللغتني العربّية واالإنكليزّية ما يلي : "يف هذه البقعة 
بزيارة  ت�رّشفت  بالفرات،  دجلة  يلتقي  حيث  املباركة 
�صّيدنا اإبراهيم اخلليل )عليه ال�صالم( �صنة 2000 ق.م 
اآدم  ك�صجرة  �صجرة  هنا  �صتنبت  وقال  بها  و�صّلى  قام 

عليه ال�صالم يف جّنة عدن".
اأّنها  اإىل  لفتت  التي  حمّمد  اأّم  تظهر  فيديو  مقطع  ويف 
ال�صجرة  من  االأمنيات  حتقيق  لطلب  املكان  "تزور 
متنحها  للمكان  "زيارتها  اأّن  اإىل  م�صرة  املقّد�صة"، 
للمراقد  زيارة  اأّي  مثل  روحّية  و�صعادة  نف�صّية  راحة 

املقّد�صة يف البالد".
اأّما اأبو علي، الذي يعمل على خدمة املكان، فقال : "اإّن 
ال�صالة وقراءة  الزّوار على  ال�صجرة مباركة، ويحر�ش 
الطاقة  اأّن  التجارب  اأثبتت  ولقد  جوارها.  اإىل  القراآن 
املنبعثة منها تت�صّبب يف العالج من االأمرا�ش النف�صّية 
القما�ش  قطع  وع��ن  االجتماعّية".  امل�صاكل  وح��ّل 

املتعّددة االألوان املعّلقة ع�صوائّيًا على اأغ�صان ال�صجرة، 
قال اأبو علي: "النا�ش يقذفون بها عن بعد ل�صكر هلل على 

حتّقق اأمنياتهم و�صفاء اأمرا�صهم".
م�صاهدة  للعني  يتيح  ال�صجرة  من  االق��رتاب  اأّن  كما 
الع�رشات من احلروف واالأ�صماء التي حفرتها �صكاكني 

الزّوار، تخليداً لزيارتهم لها وطلبًا للركة.
جامعة  يف  احلديث  التاريخ  اأ�صتاذ  اأ�صار  جهته،  من 
"العمر  اأّن  اإىل  العاّلف  اإبراهيم خليل  الدكتور  املو�صل 
لكّنه  بال�صبط،  علمّيًا  ي��ح��ّدد  مل  لل�صجرة  احلقيقّي 
يقّد�صها  اآدم  "�صجرة  وقال:  ال�صنني"،  مئات  اإىل  يعود 
العراقّيون ويزورها الرّحالة وال�صّياح، وقد ن�رشوا عنها 

يف كتبهم واأدبّياتهم".
وعزا هذا التعّلق بال�صجرة اإىل اجلانب الروحّي، اإذ قال: 
"تبدو ال�صجرة الياب�صة فاقدة للحياة. ومع ذلك، بقيت 
تعطي  وهي  الزمن،  ع��وادي  رغم  و�صاخمة،  منت�صبة 
وتوا�صل  واال�صتمرارّية  احلياة  يف  لالإن�صان  االأم��ل 

االأجيال".
واأ�صاف: "االإن�صان ي�صعر بالراحة النف�صّية واالإطمئنان 
عندما يربط نف�صه ببع�ش املقّد�صات ويجد فيها مالذاً 
ولهذا،  حياته.  يف  يواجهه  ما  جتّنب  يف  ي�صاعده  اآمنًا 

متنح ال�صجرة زائرها ال�صر والتفاوؤل".

الجورنال – متابعة 

بغداد – متابعة 

الجورنال – متابعة 

انح�سرت اأعداد قّراء املقام 
العراقّي، فيما يغيب هذا 
الفّن الغنائّي الكال�سيكّي 

ب�سكل وا�سح عن الف�سائّيات 
وو�سائل الإعالم. اأّما الرّواد 

فمنهم من رحل عن الدنيا، 
ومنهم من هاجر اإىل خارج 

البالد، الأمر الذي يهّدد 
الهوّية الغنائّية التي متّيز 

بها العراق منذ القدم.


