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بغداد - متابعة
يحج االآالف من االيزيديني بعد طرد تنظيم داع�ش 
م��ن مناطقهم يف �شم��ال الع��راق، اىل معبد الل�ش 
يجمع��ون ل��ه زي��ت الزيت��ون وحطب الوق��ود، يف 

طقو�ش دينية يوؤكدون فيها وجودهم من جديد.
يتجاوز االإيزيديون يف العراق، االآالم التي خّلفها 
احت��ال تنظيم داع�ش ملناطقه��م من قتل الرجال 
و�شب��ى الن�ش��اء خ��ال عام��ني ون�ش��ف، تواق��ني 

للعودة على عجل اإىل حياتهم الطبيعية.
جت�شدت مامح العودة يف احتفالهم يف 8 ني�شان 
2018 يف معبدهم املقد�ش الل�ش يف ذكرى عيد 
راأ���ش ال�شنة االيزيدية، ليكون االأول من نوعه بعد 
التح��رر من داع�ش، ف�شا عن ذل��ك، فانه احتفال 
في��ه الكث��ر م��ن الع��ادات والتقالي��د املوغلة يف 
القدم، والتي اك�شب��ت االيزيديني، خا�شية ثقافية 
ا�شتثنائية م�شتمدة من ارثهم وتاريخهم، يقومون 

خاله��ا بتنظيم مرا�شم ع�رص الزيتون، يخّزن فيه 
املحتفل��ون الزيت ال��كايف الإ�شع��ال قناديل معبد 
الل�ش طوال عام كام��ل، و�شط احتفاالت وطقو�ش 

دينية.
يق��ع املعب��د املتميز بقبابه الهرمي��ة احلادة على 
�شف��ح منطق��ة جبلية �شم��ال غ��رب املو�شل على 
ُبع��د 13 كيلومرتا م��ن ق�شاء �شيخ��ان مبحافظة 
الزيت��ون،  باأ�شج��ار  كثيف��ة  بري��ة  نين��وى،يف 
املعب��د  عل��ى  تنع��م  الت��ي  االأخ��رى،  واالأ�شج��ار 
باخل�ش��ب الإ�شع��ال ن��ران الطب��خ والتدفئ��ة من��ذ 
مئ��ات ال�شنني، مثلما توف��ر الزيت، الذي ت�شاء به 
القنادي��ل. هات��ان احلاجاتان، اخل�ش��ب والزي�ت، 
جُتمعان �شم��ن طقو�ش احتفالية خا�شة يحر�ش 
اجلمي��ع عل��ى امل�شارك��ة فيها باعتباره��ا واجبا 

دينيا مقد�شا.
يق��ول الباحث يف ال�شاأن االيزي��دي اأحمد �شنكايل 

ال��ذي �ش��ارك يف االحتف��ال، ان "هذا امل��كان هو 
موط��ن االأجداد، فقد ُبني املعبد الأجل جمع �شتات 
االيزيدي��ني، ولكي ميار�شوا طقو�شهم الدينية فيه، 
وه��و ال ميّث��ل البناية فق��ط، ب��ل كل االأر�ش التي 
ُزرع��ت باملئات م��ن اأ�شجار الزيت��ون، وهي بقعة 
مقد�ش��ة، ال تقطع فيه��ا االأ�شجار، مطلق��ا، كما ان 
االأجي��ال اجلدي��دة حتر���ش على جتدي��د زراعتها 

ورعايتها".
��ة يف فرح��ة االحتف��االت،  يلم���ش �شن��كايل، غ�شّ
متحدث��ا ع��ن �شبب ذلك، بالق��ول :"ال يزال االآالف 
من االيزيدي��ني ال�شيما الن�شاء واالأطفال جمهويل 
امل�ش��ر ل��دى داع�ش"، يف اإ�شارة من��ه اىل تقارير 
دولي��ة تفيد بوجود اأكرث م��ن 3200 امراأة وطفل 
اأيزي��دي ال يزال��ون حت��ت قب�ش��ة التنظي��م ال��ذي 
يعترب االيزيديني "كفارا"، م�شتبيحا قتلهم و�شبي 

ن�شائهم واأطفالهم.
وي��روي �شنكايل ان "االيزيدي��ني باتوا اليوم اأكرث 
مت�شكا باأر�شهم ومعبده��م من قبل، وميكن ر�شد 
ذلك يف م�شاركة االآالف يف احتفالية ع�رص الزيت 

ال�شنوية".
ومعب��د الل���ش هو املعب��د الوحيد الذي يح��ج اإليه 
االأيزيدي��ون م��ن اأنح��اء الع��امل، وا�شف��ا طقو�شه 
بانه��ا "�شارم��ة، فعل��ى الزائ��ر، ان يخل��ع نعليه، 
وان يط��وف حول��ه يف ني��ة �شادقة لك��ي تتحقق 

اأمنياته".
ويف تف�شي��ل دقي��ق، يروي الكات��ب االيزيدي من 
ق�ش��اء �شيخان يف �شم��ال العراق، اأك��رم دروي�ش 
ال��ذي �ش��ارك يف االحتفالية  اأعم��ال التح�شرات 
لاحتف��ال ال�شن��وي يف املعب��د، بالق��ول "م��ا ان 
ينته��ي ف�ش��ل ال�شيف ال��ذي يت�شب��ب يف ان�شاج 
حبيبيات الزيتون، حت��ى تبداأ عمليات قطفها من 
االأ�شج��ار التي تتواجد يف الوادي الكبر الذي يقع 
عند املعبد، ثم تخ��زن بطرق تقليدية متوارثة عن 

االأجداد، داخل خمزن كبر يف املعبد".
الزيت��ون  "ُي�شتخ��رج  الق��ول:  يف  دروي���ش  يزي��د 
املخ��ّزن بعناي��ة يف بداي��ة الربي��ع، ويع���رص يف 
فعالية جمعية ي�شرتك فيه االآالف من االيزيديني، 
حيث يعتربون ذلك واجبا دينيا يوفرون مبوجبه 
الزيت خلم�شمائة م�شباح تقليدي يف املعبد،ُت�شعل 
يومياقبيل مغي��ب ال�شم�ش، بع��د تغطي�ش فتائلها 
باأوعي��ة حتتوى على زي��ت الزيت��ون"، معتربا ان 
"هذا العدد الكبر يوجب م�شاركة اجلميع، لتوفر 
الكمي��ة الكبرة من الزي��ت، ما يعزز روح التعاون 
واالن�شج��ام". ويك�ش��ف دروي�شعن عملي��ة مراِفقة 
لع���رص الزيت��ون، وهي جم��ع االأخ�ش��اب واحلطب 

الذي يخّزن يف املعبد، ل�شد احتياجاته من الوقود 
مل��دة ع��ام كام��ل: "تقط��ع اجل��ذوع واالأغ�ش��ان 
وال�شجرات الياب�ش��ة يف عمل ي�شتمر لثاثة اأيام، 
يف عمل تطوعي يحافظ على طبيعة املكان، مبنع 
قطع اأ�شجار اخل�رصاء اأو الت�شبب يف احلاق اأ�رصار 

بها".
عب��ادات  ع��ن  املتوّف��رة  املعلوم��ات  وت�ش��ر 
االيزيدي��ني اىل انه��م يحّجون م��رة واحدة، خال 
حياته��م على االأقل اىل الل�ش، لنحو �شتة اأيام. اأما 
االإيزيدي��ون ال�شاكنني يف املنطقة فانهم يحجون 
خال ف�ش��ل اخلريف من 23 اأيل��ول وحتى االأول 

من ت�رصين االأول.
 يتح��دث االإعام��ي االيزي��دي املقي��م يف اأملانيا 
�شام��ان داود ان "هن��اك حاج��ة ما�ش��ة اكرث من 
اأي وق��ت م�ش��ى، اىل االحتف��ال الدين��ي ال�شن��وي 
املنت�رصي��ن يف خمتل��ف  االيزيدي��ني  وم�شارك��ة 

بق��اع الع��امل، يف فعاليات��ه، قائ��ا "�شاركت يف 
احتفالية هذا العام اىل جانب املئات الذين وفدوا 
اىل املعب��د م��ن دول اورب��ا واأ�شرتالي��ا والواليات 

املتحدة".
�ش��دى حدي��ث داود ين�شج��م مع تقري��ر ل�شحيفة 
الديل��ي تلغراف الربيطانية، يف 2 حزيران/يونيو 
2017 يك�شف عن ت�شاعف عدد زوار معبد الل�ش 
اىل ع���رصات املرات خال االأ�شهر االأخرة لي�شبح 

اأكرث من األف �شخ�ش كل جمعة.
ويك�شف داود ع��ن طق�ش ديني يحر�ش على اأدائه 
كبقية االيزيديني، يف كل زيارة دينية اىل املعبد، 
فيقول "يعقد احلاج قطعة قما�ش خا�شة، يوفرها 
خ��دام امل��كان، على العم��ود املقّد���ش يف املعبد، 
وه��ي مبثابة توثيق طل��ب اىل اهلل عرب هذا الهيكل 
املقد�ش لكي يحقق له اأمنياته"، االمر الذي يف�رّص 
وج��ود املئ��ات من قط��ع القما���ش امللتف��ة حول 

العمود.
حياته��م  ممار�ش��ة  اىل  االأه��ايل  ع��ودة  وم��ع   
الطبيعي��ة، بع��د املاأ�شاة الكبرة الت��ي حلقت بهم 
م��ن قبل داع�ش وبع�ش �ش��كان القرى املتعاونني 
م��ع التنظيم، فان املطالب ب�شم��ان م�شتقبل اآمن 
لاإيزيديني عرب حماية دولية وتثبيت ما حدث من 
جم��ازر بحقهم كعملية اإبادة جماعية يف حمكمة 
الهاي الدولية، الزال لها �شداها بني امل�شاركني 
يف االحتف��ال، االمر ال��ذي دفع موؤ�ش�ش��ات دينية 
م�شلمة مثل ديوان الوقف ال�شني،اىل طماأنة افراد 
الطائفةواالعرتاف باملاآ�شي والقتل وال�شبي الذي 
حل��ق بهم، فيما ي��رى ع�شو جلنة االأم��ن النيابية 
اإ�شكن��در وت��وت ان "ذلك بات جزءا م��ن املا�شي 
الن الق��وات االأمنية قادرة عل��ى حماية االأقليات 
ومنه��م االيزيدي��ني ب�ش��كل كام��ل، وان داع�ش قد 

انهزم ولن يعود جمددا اىل ار�ش العراق". 
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عراقيون محظوظون رغم خساراتهم المادية وتدمير 
منازلهم من قبل "داعش"

جنوب العراق يودع الزراعة وبرك الماء المتناثرة تغيث المواطنين

خريجو كليات العراق يبتكرون أسلوبًا جديدًا لتوثيق فرحهم

ع���دد ك��ب��ر م��ن ال��ع��راق��ي��ني ال��ذي��ن ن��زح��وا من 
عليها،  "داع�ش"  تنظيم  �شيطرة  ب�شبب  مناطقهم 
من  ال��رغ��م  على  حمظوظني  اأنف�شهم  يعتربون 
ما  اإذ  منازلهم،  وت��دم��ر  امل��ادي��ة  خ�شاراتهم 
اأفراداً من  اآخرين فقدوا  اأنف�شهم بنازحني  قارنوا 
اأق��ارب  لديهم  من  هم  حظًا  واالأك��رث  عائاتهم. 
اإليهم.  يف مدن مل ي�شيطر عليها التنظيم، فلجاأوا 
تدبر  يف  النازحني  �شاعدوا  االأق���ارب  ه���وؤالء 
�شوؤونهم اليومية، يف وقت كانت املخيمات ماذاً 
للنازحني الذين لي�ش لديهم اأقارب يف مدن اآمنة. 
ارتفاع  ب�شبب  املخيمات  يف  القاطنون  وعانى 
احلرارة �شيفًا والربودة ال�شديدة وت�شاقط االأمطار 
ال�شن واالأطفال نتيجة  �شتاء. وتويف بع�ش كبار 

�شوء االأحوال فيها. 
اأح��د  ه��و  ال��ع��اين،  ال�شتار  عبد  كمال  م�شطفى 
النازحني الذي يعترب نف�شه اأكرث حظًا باملقارنة 
مع اآخرين. جنا وعائلته من بط�ش "داع�ش"، حني 
الذين  اأقاربهم  خرجوا هاربني نحو بغداد، حيث 
لل�شكن.  مائمًا  مكانًا  لهم  واأمنوا  ا�شتقبلوهم 
يذكر  زال  ما   ،1989 عام  يف  ولد  الذي  العاين 
معاناة هربه هو وعائلته من مدينتهم عانة يف 
حيث  بغداد،  العا�شمة  باجتاه  االأنبار  حمافظة 
املكونة  وعائلته  هو  اإن��ه  ويقول  عمته.  ت�شكن 
عند  �شكنوا  وال��داه،  بينهم  اأ�شخا�ش،  �شبعة  من 
عمته يف بغداد ملدة ت�شعة اأ�شهر، حتى متكن من 
تدبر عمل وا�شتئجار بيت خا�ش. عا�شت العائلة 
وبقية  بحثها هي  العانة خال  اأيامًا �شعبة يف 

اأو  اأية فر�شة للخا�ش من املوت،  العائات عن 
الر�شوخ حلكم "داع�ش". 

ومتكن "داع�ش" من ب�شط �شيطرته على الرمادي، 
عام  يف  اأي��ار   17 يف  االأن��ب��ار،  حمافظة  مركز 
2015، بعد �شيطرته على اأق�شية ومدن خمتلفة 
يف  حمافظة  اأك��رب  تعد  التي  للمحافظة،  تابعة 
العراق من حيث امل�شاحة، قبل اأن تتمكن القوات 
االأنبار  مدن  على  �شيطرتها  اإع��ادة  من  العراقية 
مدينة  حررت  حني   ،2016 عام  مطلع  من  بدءاً 
حترير  من  العراقية  القوات  ومتكنت  الرمادي.  
مدينة عانة يف 21 اأيلول يف عام 2017. وكانت 
اإحدى املناطق  عانة املحاطة من ثاث جهات، 

الرئي�شية التي متركز فيها م�شلحو "داع�ش".
"داع�ش"  تنظيم  فر�ش  بعدما  اإنه  العاين  ويقول 
�شيطرته على مدينة عانة، 310 كيلومرتات غرب 
الرمادي، مركز حمافظة االأنبار، حاول عدد كبر 
من ال�شكان الهرب وترك املدينة. اجلميع يعلم اأن 
عنا�رص داع�ش �شيقتلون من ال يخ�شع لقوانينهم، 
و�شيفقد كثرون اأعمالهم، ف�شًا عن اأن "داع�ش" 
القوات  قبل  من  للق�شف  هدفًا  املدن  من  يجعل 
العراقية، علمًا اأن عنا�رصه يتح�شنون باملدنيني.
بح�شب  "داع�ش"  فعنا�رص  �شهًا،  يكن  مل  الهرب 
�شيطروا على مناطق عدة يف املحافظة،  العاين، 
وبداأ النا�ش يتيقنون اأنهم يتقدمون و�شي�شيطرون 
وعائلته  ال��ع��اين  فقرر  املحافظة،  كامل  على 
ويو�شح  ال�شكان.  غالبية  فعل  كما  املدينة  ترك 
 ،2015 عام  يف  اآذار   14 بتاريخ  كان  ذلك  اأن 
الثاثة.  واأطفاله  وزوجته  والديه  برفقة  وكان 
عمة  كانت  حيث  ب��غ��داد،  اإىل  العائلة  توجهت 

على  كانت  اإذ  بال�شامة،  و�شولهم  تنتظر  العاين 
مع  مقلقة  اأمنية  اأحداثًا  ت�شهد  مدينتهم  اأن  علم 
على  و�شيطرتهم  "داع�ش"  عنا�رص  تقدم  توا�شل 

مدن املحافظة. 
يكن  مل  ب��غ��داد  اإىل  تقلهم  و�شيلة  ع��ن  البحث 
االأجرة  �شيارات  اأ�شحاب  هروب  مع  �شهًا  اأم��راً 
حتركت  قد  كبرة  حافات  وكانت  بعائاتهم. 
العاين  ا�شتطاع  وق��د  عانة،  من  عائات  لنقل 
الو�شول  "ا�شتغرق  اللحاق باآخر حافلة. ي�شيف: 
امل�شافة  قطع  ميكن  اأنه  علمًا  يومني،  بغداد  اإىل 
اأن  ويو�شح  اأخ���رى.  اأي���ام  يف  �شاعات  ب��اأرب��ع 
مناطق  على  ي�شيطرون  كانوا  داع�ش  "عنا�رص 
على  كان  لذلك،  بغداد.  اإىل  الطريق  امتداد  على 
اأق�شية  بني  تنقلنا  اأخ��رى.  ط��رق  �شلك  ال�شائق 

ومدن االأنبار حتى و�شلنا اإىل بغداد". 
بيت  يف  وا�شتقرارهم  بغداد  اإىل  و�شولهم  وبعد 
يتمكن من  العمة، بحث م�شطفى عن عمل حتى 
توفر مال ميكنه من ا�شتئجار بيت م�شتقل، فوجد 
عمًا يف معر�ش لبيع ال�شجاد. واأظهر التزامًا يف 
العمل، لي�شتمر يف  عمله وحاز على ثقة �شاحب 
اأ�شهر، ا�شتاأجر منزاًل  مهنته اجلديدة. وبعد ت�شعة 

قريبًا من موقع عمله. 
وعلى الرغم من حترير عانة منذ اأيلول املا�شي، 
يف  موؤجلة  اإليها  واأ���رصت��ه  العاين  ع��ودة  اأن  اإال 
الديار  اإىل  العودة  اأن  اإىل  يلفت  احل��ايل.  الوقت 
عام،  ب�شكل  االأم��ن��ي  الو�شع  با�شتقرار  ترتبط 
وتوفر اخلدمات التي تفتقدها املدينة من جراء 
اإىل  بحاجة  التحتية  البنى  اأن  علمًا  امل��ع��ارك، 

اإعادة تاأهيل.

يقول هذا الرجل املزارع اأبا عن جد اإن "مياه النهر 
انقطعت  واالن  املا�شي،  العام  منذ  جتف  ب��داأت 

بالكامل. مل يبق لدينا �شوى اآبار املياه للعي�ش".
وا�شتطاع اأبوعلي )73 عاما( الذي ي�شكن يف ق�شاء 
�شيد دخيل الواقع اإىل �رصق مدينة النا�رصية )300 
مياه  من  مزرعته  اإحياء  اإعادة  بغداد(،  جنوب  كلم 
بئر كلفته نحو مليوين دينار عراقي )حواىل 1600 
التقليدية مم�شكا  الرجل بجابيته  دوالر(. وي�شيف 
معوله اأن مياه "البئر ت�رصب منها اأبقارنا واأغنامنا، 

ورغم طعمها املر فن�شتخدمها لل�رصب".
مرتا   18 نحو  ���رصاء  اإىل  اأبوعلي  احلاجة  ودفعت 
خزانات  يف  وو�شعها  اأ�شبوعيا  امل��اء  من  مكعبا 
وزعها يف باحة منزله، مببلغ ي�شل اإىل ع�رصين األف 

دينار، لكنها ال ت�شد حاجة عائلته.
�رصب  الذي  اجلفاف  لكن  �شامدا،  زال  ما  اأبوعلي 
جنوب  من  وا�شعة  مناطق  يف  حال  هو  كما  البلدة، 

الباد، دفع ب�شكان نحو ع�رصين قرية اإىل النزوح.
ال�شدود  ع��ام  مدير  ر�شيد،  مهدي  املهند�ش  يقول 
املائية  امل���وارد  وزارة  يف  املائية  واخل��زان��ات 
العراقية، اإن "انخفا�ش من�شوب مياه االأنهار �شببه 
انح�شار االأمطار للمو�شم الثاين على التوايل وارتفاع 
درجات احلرارة" التي تتجاوز عادة اخلم�شني درجة 
ت�شكل  "االأمطار  اأن  وي�شيف  ال�شيف.  مو�شم  خال 
فيما  املائية"  العراق  م��وارد  من  املئة  يف  ثاثني 
الباقية"  املئة  يف  ال�شبعني  االأنهار  "مياه  ت�شكل 

املمتدة من اإيران وتركيا.

نهر  جمرى  بتغير  "اإيران  قيام  عن  ر�شيد  ويك�شف 
الكارون بالكامل واإقامتها لثاثة �شدود كبرة على 
نهر الكرخة" بعدما كانا ميثان م�شدرين رئي�شني 

للعراق.
ي�شر املهند�ش املائي اإىل اأن العراق كان ي�شرتك مع 
اإيران من خال 45 رافدا مائيا، مل يبق منها اليوم 

�شوى ثاثة اأو اأربعة فقط.
االآن   )...( تركيا  مع  نف�شه  "االأمر  اأن  اإىل  ويلفت 
الذي كان  اإلي�شو  �شد  تركيا بخ�شو�ش  نتوا�شل مع 

مقررا دخوله العمل يف اآذار/مار�ش" .
وتعد تركيا التي يتدفق منها نهرا دجلة، الذي ي�شب 
مبا�رصة يف العراق والفرات الذي ي�شل اإىل �شوريا، 
من امل�شادر الرئي�شية للعراق الذي عرف من خالها 

عرب قرون ب�"باد ما بني النهرين".
يف  رئي�شية  و�شدود  مائية  خزانات  وج��ود  ورغ��م 
ودوك��ان  وحديثة  املو�شل  �شدود  بينها  ال��ب��اد، 
اخلزنية  طاقتها  ت�شل  �شغرة،  متفرقة  واأخ��رى 
الكلية اإىل 96 مليار مرت مكعب، "فاإن املتوفر فيها 
حاليا حواىل 12 مليار مرت مكعب"، وفقا امل�شوؤول 
نف�شه. متثل االأهوار يف العراق، بينها خم�شة رئي�شية 
اآالف  ع�����رصات  واحل��وي��زة، ومتتد  احل��م��ار  اأب��رزه��ا 
الكيلومرتات يف جنوب الباد، عاما للتوازن البيئي 

وم�شدر عي�ش لل�شاكنني فيها.
العراقية  اجلمعية  ع�شو  ال��دراج��ي  جمعة  وي��وؤك��د 
االآن  و�شلت  "االأمور  اأن  االأه��وار،  وتطوير  الإحياء 
ال  لل�رصب،  كافية  مياه  على  احل�شول  عدم  لدرجة 
يتبق  "مل  م�شيفا  للحيوانات"،  حتى  وال  لل�شكان 

�شوى منخف�شات وبرك ماء متناثرة".

جامعة  من  تخرجه  �شورة  بني  الربيعي  �شعيد  يقارن 
البكر  ولده  تخرج  �شورة  وبني   1990 عام  يف  بغداد 
)ليث(، الذي تخرج قبل عام من اجلامعة نف�شها، دون 

اأن يجد رابطًا واحداً يجمع بني ال�شورتني.
فبينما يتميز املتخرجون يف �شورة الوالد باالن�شباط 
واالهتمام بارتداء الزي اجلامعي الر�شمي املوحد، الذي 
كان �شائداً اآنذاك يف اجلامعات العراقية، كانت �شورة 
الطاب  جميع  اإذ  تنكري؛  بحفل  اأ�شبه  االب��ن  تخرج 
يحدث  ما  هذا  غريبة.  اأزياًء  يرتدون  اجلن�شني  من كا 
اإذ  العراقية؛  باجلامعات  التخرج  حفات  يف  اليوم 
وجد الطاب يف تغير منط احتفالية التخرج، كظاهرة 
اأخذت تنت�رص تدريجيًا بعد غزو الباد يف 2003، وقعًا 
خا�شًا يوثق ملرحلة مهمة ومف�شلية يف حياة الطالب. 
للمتخرجني،  اجلامعة  تقام يف  وبداًل من حفلة كبرة 
اإحداها  حفات،  عدة  اليوم  تقام  �شائداً،  كان  مثلما 
مبجاميع  وثالثة  بالق�شم،  خا�شة  واأخ��رى  ر�شمية، 
خا�شة يطلق عليها الطاب "جروبات"، تبداأ من خم�شة 
هذه  واملجاميع  طالبًا.  ع�رصين  من  اأك��رث  اإىل  لت�شل 
املخ�ش�ش  اليوم  ليتحول  اخلا�شة،  بطريقتها  حتتفل 

التنكرية،  االألوان واالأزياء  اإىل مهرجان من  لاحتفال 
احتفااًل  ح�رص  ال��ذي  الربيعي  االنتباه.  جت��ذب  التي 
االحتفال  ح�شور  على  حر�ش  اإنه  يقول  ولده،  لتخرج 
االأكرث ر�شمية. وا�شتطرد مو�شحًا: "اإنهم اليوم يقيمون 
من  ملجموعة  خا�شة  واح��دة  للتخرج،  حفات  ع��دة 
االأ�شدقاء املقربني، واأخرى فيها اأزياء تنكرية، وثالثة 
حتمل طابعًا اأقرب للر�شمية". مهرجان من االألوان، هذا 
ما ي�شح اإطاقه على م�شاهد لطاب ي�شتعدون الإقامة 
و�شخ�شيات  ملهرجني  اأزي��اء  تنت�رص  اإذ  تخرج.  حفلة 
و�شوبرمان  الدماء  كم�شا�شي  اخليالية،  هوليوود 
الطاب  يتقم�شها  مم��ن  الكثر  وغ��ره��ا  وب��امت��ان، 
اجلامعات  باحات  داخل  ينت�رصون  وهم  املتخرجون 
تكن  مل  ال�شور  هذه  مثل  عام.  كل  التخرج  اأوق��ات  يف 
قبل  اجلامعات  طلبة  تخرج  منا�شبات  يف  معروفة 
يعرفون  ال  اإنهم  طاب  ويقول  اأع��وام.  ع�رصة  من  اأكرث 
الزي  ابتكرت  املتخرجني  من  جمموعة  اأول  هي  من 
التنكري حلفات التخرج، لكنهم ي�شعرون ب�شعادة وهم 
قبل عام من  الذي تخرج  �شيف علي،  يقول  يرتدونها. 
اأعرفه  "كل ما  امل�شتن�رصية:  االآداب يف اجلامعة  كلية 
احتال  قبل  معروفة  تكن  مل  التنكرية  احلفات  اأن 
اأهمية  اأك��د  ال��ذي  �شيف   .")2011  2003-( العراق 

كان  التخرج،  مبنا�شبة  خمتلفة  باأ�شكال  االحتفال 
ارتدى زي قر�شان بحري يف حفل التخرج التنكري.

النهاية،  اإنها حمطة  الفرحة.  تعبر عن  "اإنه  واأ�شاف: 
االأ�شدقاء بعد ع�رصة عمر طويلة، وبع�ش  فيها يفرتق 
ثانية؛  نلتقي  لن  اأخرى، ورمبا  الزماء من حمافظات 
لذلك فاإن هذه ال�شور ونحن نظهر فيها نرتدي االأزياء 
التنكرية �شتبقى توؤ�رص على فرتة زمنية جميلة ع�شناها 
االأزي��اء  بع�ش  اأن  ال�شور  خ��ال  من  ويت�شح  معًا". 
اأُنفق عليها مبالغ كبرة، لكن �شيف يرى اأنه  التنكرية 
الطالب؛  يهتم  فلن  التنكري  الزي  تكلفة  بلغت  "مهما 
"لكن  قائًا:  وا�شتدرك  مبلغ"،  اأي  من  اأكرب  فالفرحة 
من ال يتمكن من دفع تكلفة زي ما، يحاول ارتداء زي 
ب�شيطة  ماب�ش  ارتدوا  الطاب  بع�ش  تكلفة.  اأقل  اآخر 
كلفتهم  وجوههم،  على  دهانات  واأ�شافوا  ومزقوها 
على  واالإع��ج��اب  لانتباه  املثر  املال".  من  القليل 
تعتمد  �شارت  املتخرجني  من  جماميع  اأن  �شواء،  حّد 
ي�شاهد  ملن  يتاأكد  التنكرية،  االأزياء  من  خمتلفًا  نوعًا 
�شورهم اأنها كانت مكلفة ماديًا. وارتدى املتخرجون 
ما،  ِمهن  اأزي��اء  اأو  تاريخية،  حقبة  عن  تعرب  اأزي��اء 
واأقاموا جل�شات ت�شوير  اأزياء �شعبية،  ارتدوا  واآخرون 

فوتوغرايف، باالتفاق مع م�شورين حمرتفني.

متابعة – بغداد 
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بغداد – متابعة 

يبحث �لفالح �أبوعلي 
بدقة د�خل حفرة لت�شغيل 

حمرك كهربائي �شار 
�لو�شيلة �لوحيدة لأهايل 

حمافظة ذي قار �جلنوبية 
للح�شول على �ملاء، بعدما 
بات �جلفاف �ملتز�يد يهدد 
�لزر�عة وخمتلف جو�نب 
�حلياة يف جنوب �لعر�ق.


