
    من أبـسط حقـوق اإلنسـان الطـبيعيـة أن يرى أحـالماً
سـعيـــدة، غيــر أن معـظـم النـــاس لألسف ال يــستـطـيعــون
الــتحـكـم بــــأحـالمهــم علــــى الــــرغـم مـن أن عــــالــم نفـــس
مـــرمـــوق مـن طـــراز كـــارل يـــونـغ يقـــول لـنـــا إن اإلنــســـان
مبستـطاعه ذلك وهـو بطرق مـا قادر علـى أن يعزز إرادته
ويغـيـــر منــط حـيـــاتـه نحـــو األفــضل بـــوســـاطــــة األحالم
وتفسـيرهـا من قبلـه شخصيـاً ـ أي من قبل احلـالم ـ لكن
هـذا األمـر، قـطعـاً،  بحـاجـة إلـى ثقـافـة يف علـم النفـس،
وحد أدنـى من القـدرة علـى التفـسيـر والتحـليل النفـسي
وذكـاء ودربـة وعـزميــة وصبـر طــويل. وتلك خـصـائـص ال

أعتقد أن كثراً من الناس ميتلكونها. 
أعــــرف رجالً حـــرص يف الــسـنـني األخـيــــرة علـــى تـــوجـيه
سؤال واحد محـدد إلى أصدقـائه ومعارفه فيمـا إذا كانوا
يرون أحالماً سعيدة، أحالماً خفـيفة شفافة فرحة تبهج
حـواسهم وتتركهم حاملـا يستيقظون يف حـالة من النشوة
وراحة النـفس وصفاء الـذهن واألمل؟. أحالماً يـتذكرون
تفــاصـيلهـــا، ويفــســـرونهــا بــالــشـكل الــذي ميـنحهـم قــوة
روحـية دفـاقة، ودافـعاً مـضافـاً للحيـاة.. كان مـقتنعـاً بأن
أحالم الـبـشــر دالــة علـــى واقع مجـتـمعــاتهـم ومــرآة لهــا،
ليـس من النـاحيـة النفـسيـة فقط وإمنـا من نـواحٍ أخـرى
كثيرة اجتماعيـة واقتصادية وسياسية، وانتهى إلى أفكار
صـاغها بجمل واضحة غـالباً ما بات يـرددها يف مجالسه
وسجـــــاالتـه مع اآلخـــــريـن، جــمالً مـن قـبـيـل؛ قل لـي مب
حتلـم؟ أقـل لك كـيف هـــو وضـعك؟.. أنـت أحـالمك.. إذا
كنـا ال نــرى يف أحالمنـا سـوى الكــوابيـس فهــذا معنـاه أن
حيـاتنـا كابـوس محض ال يـنتهي. ويف هـذه األثنـاء انكب
علــى قـــراءة كتـب سيـجمــونــد فــرويــد وكــارل يــونغ وأدلــر
وعلي كمـال وغيـرهم، وبـروح ريـاضيـة عـاليـة صـار يـتقبل
تلـمـيحـــات أصـــدقـــائه ومعـــارفه الــســـاخـــرة وتعلـيقـــاتهـم
املسـتهجنـة. وعلـى الـرغم من هـذا فهــؤالء جميعـاً، وكمـا
كانـوا يعـترفـون لبعـضهم بعـضاً، أخـذوا يولـون أحالمهم

اهتماماً أكبر، ويفكرون مبنطق صديقهم ذاك؛
- أرى أحالمــاً ال حتصـى، ال أتـذكــر منهــا حني أسـتيـقظ

سوى أشياء قليلة، وأحياناً ال أتذكر أي شيء.
- هنـاك حلـم يتكـرر مـعي، أراني فـيه أعبـر شـارعـاً، وتـأتي
سيارة مسرعة فتخونني قدماي، وأبقى أراوح يف مكاني.
- غــالبـاً مـا أرى مخلـوقــاً أليفــاً ينـقلب فجـأة إلـى وحـش
يهجـم عليّ فـأريـد أن أصـرخ غيـر أن صـوتـاً غـريبـاً يخـرج

من حنجرتي، وأحس باالختناق.
ومبـرور الـوقت صـار الـرجل هــذا، مقصـد كـثيــرين يعـرف
بعـضهم وال يعرف بعضهـم اآلخر يسألـونه عن تفسيرات
وتــأويالت ألحالمـهم. وكــان يقــول لـهم إنـه ليــس طبـيبــاً
نفسانياً، ليس مفـسر أحالم، ليس فرويد أو ابن سيرين.
وإنه يف هذا كله يبحث عـن إجابة قاطعة على سؤاله عن

األحالم. من يرى يف أيامنا هذه أحالماً سعيدة؟.
ألـتقـي، أحـيــانــاً، هــذا الــرجل، الــذي هــاجــسه ووســواسه
الــدائم "األحالم"، وميـكن أن أطلـق عليـه كلمـة "صــديق"
ويف آخـر مـرة سـألـته فـيمـا إذا وجــد شخـصـاً مـا يـرى يف
أيـامنا هـذه أحالماً جميلـة وسعيدة.. زفـر، وصمتَ لثوان
قـبل أن يقــول؛ شخـص واحــد، جــاءنـي األسبــوع الفـــائت
وروى لـي؛ إنه رأى، فـيمــا يـــرى النــائـم، نفــسه يف سفـينــة
رائعـة، يف وسط البحـر يلعب الـورق مع آخريـن، وقد ربح
كثيـراً، وكـان مسـروراً لهـذا الـسبـب، مسـروراً جـداً. وفجـأة
أقبل شـاب، من مكـان ما، لـيعلمهم أن الـسفينـة مثقـوبة،
وهي علـى وشك الغـرق، لـكنهـم لم يـأبهـوا ولـم يتحـركـوا
لـيفعلــوا شـيئــاً، وكــانــوا حــريـصـني علــى مــواصلــة اللـعب

والتفكير بالربح وحده، فيما السفينة تغرق.  
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أحــــالم سعيــــدة 
سعد محمد رحيم

حظر جتوال
)حـظــر جتــوال( مــســرحـيــة مـن تــألـيف
وإخراج مهند هـادي، مت تأجيل عرضها،
من يوم االثنني املـاضي، الى االثنني 31
متــوز 2006 يف الـســاعـــة الثـــانيــة عـشــرة
ظهـراً، على خـشبة املـسرح الـوطني، تلي
العــرض جلـســة نقــديــة، يـتحــدث فـيهــا

عدد من النقاد والفنانني.

حصاد الدم
انـتهى الفـنان جبـار جودي، من أداء دور
طــبــيــب، يف مــــــسلــــــسل الــتـلفــــــزيــــــونــي

بيـروت: بــالــرغـم مـن إلغـــاء حفل افـتـتــاح
مهــــرجــــانــــات بـعلـبـك الــــدولـيــــة، نـتــيجــــة
األوضــــاع األمـنـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي
تـشهـدهــا االراضي اللـبنـانيـة حـاليـا، إال
أن املطـربـة اللـبنـانيـة فيـروز أطلـت من
قـلعـــــة بـعلــبـك لـــتقـــــدم جلـــمهـــــورهـــــا
مـــســــرحـيـــــة "صح الـنـــــوم" لألخــــويـن

رحباني.
هــذا وقــد كــانـت جلـنـــة مهــرجــانــات
بعلبك الدولـية ارجأت حفل افتتاح
املهــرجــان يف يــوبـيله الــذهـبي الــذي
كـــان مقـــررا ان حتـيـيه فـيـــروز مــســـاء
اخلـمـيـــس، حـيــث أعلـنـت املـــســــؤولــــة
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ربيع املوتى
)ربـيع املــوتــى( مــســرحـيــة مـن تــألـيف محـمــد
الـبغـــدادي.. سـيخــــرجهـــا لـلفـــرقـــة الـــوطـنـيـــة
للـتـمـثـيل، تــدور حـــول املعــانــاة الـيــومـيــة الـتـي
يعـيــشهـــا العــراقـيــون.. اآلن.. مـن قلق امـنـي و

اقتصادي وإداري..

زد علماً
)زد علمـاً( موسـوعة مـوسيقيـة تعنـى بتبـسيط
املـصـطلحــات الـتخـصــصيــة امــام القـــارئ غيــر
املـتخصص، اعدهـا الباحث املـوسيقي أ. حبيب

ظاهر العباس.

يـضم املعـرض منــاذج من احــدث التـشـكيالت
اخلـطيـة والـزخـرفيـة، يف لـوحـات ومنحـوتـات

حداثوية.

ما بني النهرين
)املــوروث احلـضــاري لـبالد مـــا بني الـنهـــرين(
محـور اعمال الفنـان التشكيلي رضـا فرحان،
علـى مجموعة من اللوحات واملنحوتات التي
سيقـيم بهـا معـرضه الـشخـصي املـقبل، علـى
إحدى قـاعات العـرض التشكـيلي يف بغداد...

قريباً

اجلـــديـــد: )سـيـــدة الـــرجـــال( تـــألـيف صـبـــاح
عـطــوان.. اخــراج عــزام صـــالح.. انـتــاج قـنــاة

البغدادية.
كمــا اعــد مـســـرحيــة )حـصــان الــدم( تــألـيف
الـــــشــــــاعــــــر االنــكلــيــــــزي ولــيــم شـكـــــســبــيــــــر

وسيخرجها للفرقة الوطنية للتمثيل.

املدى
يــســتعـــد املـــركــــز العـــراقـي الــثقـــايف، لـلخــط
العربي والزخـرفة اإلسالمية إلقـامة معرض
تـــشـكــيلـي، جلـــــريـــــدة )املـــــدى( علـــــى إحـــــدى

القاعات التشكيلية  املتخصصة قريباً.

رغم احلرب..  فريوز الصوت الذي 
يمسح دموع لبنان 

جـنــــود يف هجـمــــات عـبــــر احلــــدود يف الـيــــوم
السابق.

وكــان يـفتــرض أن يــستـضـيف املهــرجــان هــذا
العـام فـرقـة ديب بـوربل البـريطـانيـة يف حفل
بـــوب روك، ومــســـرح بـــالـيه بـــوريـــس ايفـمـــان
ســـانـت بـطـــرسـبــــورج، وحفل جـــاز ميـــزج بـني
اجلـــاز الالتـيـنـي واجلــاز االمـــريكـي املـتـــأصل
اضــــافــــة الــــى اوبــــرا "لــــوسـيــــا دي المــــرمــــور"

االيطالية.
جتــــدر االشــــارة إلــــى أن جلـنـــــة مهــــرجــــانــــات
بعلبك قد اجلت االحتفال باليوبيل الذهبي
العــــام املــــاضــي، عقـب اغـتـيــــال رئـيـــس وزراء

لبنان االسبق رفيق احلريري.

االعالمـيـــة يف جلـنـــة املهـــرجـــانـــات انه نـظـــرا
لالوضاع الـتي تسـود االراضي اللبـنانيـة فقد
ـــــة املهـــــرجـــــانـــــات تـــــأجـــيل حـفل قـــــررت جلــن

االفتتاح الى اشعار اخر.
كـمـــا ارجـــأت معـظـم الـنــشـــاطـــات الـثقـــافـيـــة
والفـنيــة والتـربـويـة يف لـبنـان وخـفت حـركـة
الــسيــر يف بيــروت واملنــاطق اللـبنــانيـة، حـيث
قــصفـت اســـرائـيل مـطـــار بـيـــروت ومـطـــاريـن
عــسكــريـني فــى شــرق وشـمــال لـبـنــان وبــدأت
فـــــرض حــصـــــار بحـــــري علـــــى الــبـالد ووصل
القـصف إلـى مــدينــة بعلـبك يف سهـل البقـاع
فى تـوسيع لألعـمال االنـتقامـية بعـد أن أسر
حـزب اهلل جنـديني اسـرائيلـيني وقتل ثـمانـية
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تــسـتعـــد مـــؤســســـة الغـــديـــر للـثقـــافـــة والفـنـــون
لـتقــدمي مــســرحـيـتهــا اجلــديــدة )الــصعــود الــى
االسـفل( وهي من تـأليف الـشاعـر الراحـل قصي
الـناصر واعـداد واخراج الفنـان هشام شـبر الذي
قـال لـ)املـدى( اسـتلهـمت تـسـميـة املـســرحيــة من
مجـمــوعــة الــشــاعــر الـــراحل )مـن هـم الــى هـم(

فاخترت عدداً من القصائد ملعاجلتها درامياً.
اضـــاف اخملـــرج هــشـــام شـبـــر: يــشــــارك يف العـمل
نخبـة من الفنـانني هم حـسني فـالح عـباس عـبد
الــسـتــار/ حــسـن عـبــد الـــرزاق/ عالء عـبــد اهلل ..
وسـبق ملـــؤســســـة الغـــديـــر للـثقـــافـــة والفـنـــون ان
قـدمـت أكثـر مـن ستـة عـروض مـســرحيـة اميـانـاً
منها بتطوير احلركة املسرحية يف البصرة برؤيا

هادفة وانسانية..

شــارع النهـر أو شـارع الـبنـات
أوشـــــــارع الـعـــــــرائــــــس -كـــمـــــــا
يــسـمـيه الـبعــض كــــان املكـــان
الـــــــــذي ميــكـــن ان تـــــــــرى فـــيـه
جمـال املرأة العـراقية وانـاقتها

وطبيعـة ذوقهـا، فهـو اكبـر سوق
يف الـــعـــــــــــــــــــــراق لـــلــــــــمـــالبــــــــــــــــس

واألكـــــــــــســـــــــــســـــــــــــــوارات واحلــلـــــي
واملصـوغـات ، واألقمـشــة واملكيـاج
والعـطـور، بــأختـصـار شـديـد كـان

نافذة املرأة العراقية على )املوضة( العاملية ...
احلــروب واحلصـارات منـذ الـثمـانيـنيـات بـدأت تـأخـذ
من طـراوة ومخمليـة هذا الـشارع شـيئا فـشيئـا، حتى
بـدا شـبه مهجـور التــدل علـى صــورته املــاضيـة سـوى
بعـض األمــاكـن التـي حتفـظ للـشــارع هـيبـته ،لكـنهــا
التــسعفه ألسـتعــادة مـــاضيــة ،بعــد ان تقـــاسمـت أرثه
مجـمــوعــة شــوارع واســواق يف جــانـبـي بغـــداد)الكــرخ

الصعود اىل األسفل
عمل مسرحي جديد

البصرة/ عبد احلسني الغراوي

القــرن املــاضـي وقــد كـتـب علــى بـــابه" اجلـــامع مـغلق
النـه ايل للـــسقـــوط"، وجـــامع)الــتكـيـــة اخلـــالـــديـــة(،
وجــامع )العـــادليــة الكـبيــر( اجملــاور لـلبـنك املــركــزي
العـراقي حيـث تعد بـنايـة البنك املـركزي اعلـى بنـاية
يف بغـداد، وجامع)اخلفـافني( وهو من اقـدم اجلوامع
يف بغــداد حـيـث يعــود تـــاريخه الـــى نهــايـــات العـصــر

العباسي.
ويف وسط شــارع النهـر يقع الـبنك املـركـزي العـراقي،
اضــافــة الــى فــروع مـصــريف)الــرافــديـن( و)الــرشـيــد(
ومحــال صـيــرفــة ، وبــورصـــة العـمالت الـتـي تــشـكلـت
مــطـلع الـتـــسعـيـنـيـــات وهـي جتـمعــــات للـمـتعــــاملـني

بالدوالر يف وسط السوق.
يــضـم الـــســــوق مجـمــــوعــــة مـن اخلــــانــــات القــــدميــــة
،ومفـــرده خـــان)وهـي امـــاكـن مـبـيـت املــســـافـــريـن قـبل
ظهـور الفنـادق( واغلبهـا تعود الـى العصـر العثـماني،
ومــنهـــــا)خـــــان دلـــــة( و)خـــــان الــبــــــاجه جــي( و)خـــــان
اخلــضـيـــري( وخـــان الـنـملـــة( و)خـــان الـنــبكـــة( وقـــد

حولت جميعها الى محال جتارية لبيع املالبس.
يقــــــول الــــســيــــــد حــــســـن دويج صــــــاحــب احــــــد هــــــذه
احملـال"كــان الشـارع يـسمـى شـارع العـرائـس ايضـا الن
العـروس جتهـز مـن هنـا كـاملـة؛ مالبـس ومجـوهـرات

ومستلزمات العرس" 
وبعد سوق املالبس يأتي سـوق دانيال وقد سمي بهذا
األسم نـسبـة الــى اول من بـاع به وهـو يهـودي عــراقي
يـدعــى دانيـال، وهـذا الـســوق متخـصـص بـبيع لـوازم
اخليــاطــة كــافــة، والــى جــانـبه ســوق لـبيـع االقمـشــة

النسائية والرجالية .
وعـن تسمـية شـارع النهـر بـ)النهـر( اتفق اكـثر الـتجار
القـــدامـــى يف الــشــــارع علـــى ان تــسـمـيـته جـــاءت مـن
محـاذاته لنـهر دجـلة اال ان الـسيـد مراد تـوماز)تـاجر
مالبـس قــدمي( قــال" الكــرخيــون هم الــذيـن اطلقــوا
هـذه التـسميـة علـيه النهم كـانـوا يـأتـون عبـر الـزوارق
املسماة بـ)الدوب( وعندما يسألونهم الى اين ذاهبون
يقـولـون الـى شـارع النهـر وهكـذا اكتـسب هــذا الشـارع

تسميته."
ويف وسـط ســـوق القـبالنـيـــة الـــذي يـــأتـي بعـــد ســـوق
دانيال يـوجد مـرقد الـشيخ علي بـن محمد الـسمري
وهـو احـد سفـراء )االمـام املهـدي املنـتظـر( وهـو مـزار
يـــؤمـه الكـثـيـــر مـن الـنــــاس ولكـن مـن اخلــــارج وذلك

لصغر وضيق مكانه.

تـشغلها احملال والـبنايات واخلـانات القدميـة واحيانا
جتــد فــسحــات مـن األرض تــسـمح بـــاطاللــة الــشــارع
مباشـرة على النهـر ،وكذلك احلـال مع شارع الـرشيد

الذي يعد اقدم شوارع بغداد.
ويـستـذكـر زهــرون الشـارع"كـان سـوقـا مـزدهــرا مشـرقـا
خالل ســـبعــيــنــيـــــــات القــــــرن املــــــاضــي، حــتـــــــى خالل
الـثمــانيـنيـات كـان افـضل، فبــرغم وجـود احلــرب لكن
النـسـاء كن كـثيـرات الـشـراء للـذهب واجملـوهـرات الن

دخل الفرد كان جيدا."
ويضـيف زهرون"ومعـروف ان شارع الـنهر من الـشوارع
الـتي تـرتـادهــا النـســاء اكثــر من الـرجــال، كن يـرتـدن
الـــشـــارع وهـن ســـافـــرات بـــاجــمل االزيـــاء واملــــوديالت
احلــديثـة، وكـان الـرجـال وخـصـوصـا الــشبـاب يـأتـون

للمتعة برؤيتهن فيبدو ضاجا باحلياة."
ويلـي ســـوق الــصـــاغـــة ســــوق )احلقـــائـب واالحـــذيـــة
اجللـــــديــــــة( مع وجــــــود معــــــامل وورش لـــصــنع هـــــذه

املنتوجات .
ويف شــارع النهـر مـسـاجـد عـديـدة علـى طـول الـشـارع
ابـرزهـا جـامع" البـاجه جي"الـذي بنـي يف ثالثيـنيـات

والـرصـافــة( من دون ان
تــــبــــــــــــاريـه بـــــــصــــــــــــورتـه

السابقة او مكانته.
نـــــــدخل الــــشــــــارع مــن
جـنـــوبـه جهـــة جـــســـر
االحـــــــــــرار، لــــنـجـــــــــــد
مـحــــــــــال صــــــــــاغــــــــــة
اجملــوهــرات واحلـلي
الــــــــــــــــــذهـــــــبـــــــيـــــــــــــــــــة
والفـــضــيـــــــة،وبعــــــض
محـال األنـتيكـات اجملـاورة لبنـايـة غـرفـة
جتـــارة بغــداد الـتـي تــأســسـت عـــام 1926 ، وتعــد هــذه
الـبنايةالقاسـم املشترك بني الشـارع ونهر دجلة حيث

تطل واجهتها على الشارع وخلفيتها على النهر.
ومـا ان تـنهي الـبنـايــة حتــى تتـوالـى امـامك مــاتبقـى
مـن محــال املالبـس واألحـذيــة واحلقـائـب النـســائيـة

واملكياج.
شــــارع الــنهــــر شــــارع ضــيق التـــسـيــــر فــيه املــــركـبــــات
والتفـصله عن نـهر دجـلة سـوى العشـرات من األمـتار

ـ
ـ

النهر، البنات ، العرائس

تسميات شارع خيتزن ذكريات املدينة
حتى نهاية الثمانينيات كان

شارع النهر ميتد مترفا
مبحاله ورواده بني مقتربي
جسري األحرار والشهداء من

جهة الرصافة.وكان
محظوظا ألمتداده الذي

يوازي معلمني من معالم
بغداد هما شارع الرشيد شرقا

ونهر دجلة غربا،ومتباهيا
باريج التاريخ الطالع من

زواياه.

بغداد/ املدى: اقيمت يف قاعة
)غــائب طـعمــة فــرمــان( التــابعــة
لدار الشؤون الـثقافية احـتفالية
خـاصــة للــدار وزعت مـن خاللهـا
اجلـوائـز علـى الفـائـزيـن الثالثـة
االوائل لكتــاب القصـة القـصيـرة
والـــشعـــر، واسـتهـل احلفل الـــذي
اقـــيـــم يــــــــوم االربـعــــــــاء 12 متــــــــوز
اجلـــــاري بـــتالوة آيٍ مــن الـــــذكـــــر
احلـكـيــم وكلـمــــة وزارة الــثقــــافــــة
ألقـــــاهـــــا االسـتـــــاذ كـــــامل شـيـــــاع
املــسـتــشـــار الـثقـــايف للـــوزارة أكـــد
فـيها علـى دعم ومسـاندة الـكتاب
العراقـيني، معتـبراً ان مـبادرة دار
الـشــؤون الـثقـــافيــة خـطــوة نحــو
االجتــاه الصحـيح لثقـافـة تـدعم

الكتاب والشباب.
وقـال فـاروق الـدلـيمي مـديـر عـام
دار الــشــؤون الـثقــافـيـــة يف كلـمــة

الشؤون الثقافية تكرم الفائزين
بمسابقة القصة القصرية  والشعر 

االحـتفـــاليــة ان هــذا الـــوطن قــد
مـــر بــظـــروف حـــرم فــيهــــا لقـمـــة
العيـش لكـنه لم يُحــرم الثقـافـة.
وعـلـــــــى الـعـــــــراقــيــني يف كـل ادوار
تـــاريخهـم ان يفخــروا بــإجنــازات
مـثـقفــيهـم الــــذيـن كــــانــــوا دومــــاً
متفـوقني علـى من سـواهم عـدداً

وابداعاً.
وأشــار إلــى ان القـصــة القــصيــرة
والــشعـــر هـمـــا مـن اعـمـــدة االدب
وان تكـــرمي املـبـــدعـني مـن كـتـــاب
هذا الـنوع مـن االدب هو اعـتراف

بابداعهم واستحقاقهم.
والفـــائـــزون مبـــســــابقــــة القــصـــة
القــصـيــــرة هـم الـكـتــــاب: هـيـثـم
بهنـام وابـراهـيم الـسبـتي واسعـد
الالمـي، اما مسـابقة الشعـر فقد
فاز الـشاعـران مروان عـادل وليث

فائز االيوبي.

االنبار/ املدى:  ناشد مدير آثار عنة
واملنـطقـة الغـربيـة االستـاذ نـاظـر عبــد اهلل علي
املـنظمـات واجلمعيـات اخلاصـة بحمـاية الـتراث
الثـقايف العـربي واالسالمي ومـنظمـة اليـونسـكو
وأهــالي مــدينــة )عنـة( بـالعـمل علـى اعــادة بنـاء
وتـرميم مئذنة عنة اآلثارية التي تعرضت لعمل
تخـريـبي يـوم 18 حـزيـران املـاضـي من قـبل نفـر
ضــال جتــرد مـن املعــاني االنـســانيــة، ويعــد هــذا
العمل التخـريبي استمـراراً لالعمال االجـرامية

التي طالت حضارة العراق وثقافته.
وكـــانـت وزارة الــثقـــافـــة قـــد فـــاحتـت مـنــظـمـــة

الـيــونــسكــو وااللـيــسكــو العــادة بـنــاء واعـمــار
املئـذنــة وبحث سـبل ايجــاد حمـايــة معــاملنـا

اآلثارية والتراثية من الدمار.
مئذنة عنة االثرية يف سطور: 

تعــد مـئــذنــة عـنــة اآلثــاريــة مـن
فـرائد املـآذن يف العراق اذ تتـميز
بشكلها اجلميل وبنائها الغريب
حـيث ان اغـلب املــآذن يف العــراق

اسطـوانية مـشيدة بـالطابـوق وهذه
املـئــذنــة مـثـمـنــة مــشـيــدة بـــاحلجــارة

واجلص.
وكــانـت تـقع يف وســط جــزيــرة

عــنــــــة الــتــــــاريـخــيــــــة وهــي
الوحيدة التي ظلت باقية
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املئـذنة وجـامعها كـما ذكـرنا تقع يف جـزيرة عـنة
وهي جــزيــرة مــستـطـيلــة الــشكل طــولهــا 940 م
وعـرضهـا 190 م اقـرب مـا تكـون الـى اخملـروطيـة
وارتفـاعها عن نهـر الفرات 5، 10 م وطـول جامع
املئـذنة حـولي 42م × 33م كشفنـا فيه عن صفني
مـن االعمـدة والـدعـامـات كل صف يحـوي ثالث
عشـرة قاعـدة عامـود مثمنـة الشكل تـناظـر بدن
املئـذنـة ويـضم بـيت الـصالة رواقني واثـني عـشـر
بالطـاً واحملــراب يقع يف اجلهــة اجلنــوبيـة علـى
يســار املنبـر واملـدخل يقع يف الـزاويـة الـشمـاليـة
الــشــرقـيــة بــالقــرب مـن املـئــذنــة وبجــانـب بـيـت
الـصالة رواق خــارجي قــائم علــى اعمـدة دائـريـة
كــذلك كـشـفنــا عن اروقــة جــانـبيــة يف اجلهـتني

الشرقية والغربية.
وقـد قـامـت الهيئـة العـامـة لالثـار والتـراث بنقل
املئذنة من مـدينة عنة القدميـة الى مدينة عنة
اجلـديـدة وقـد قـطعت هــذه املئـذنـة الــى ثمــاني
عـشرة قطعة وأعيـد نقلها وبناؤهـا وترميمها يف
مكــانهــا اجلــديــد بــأيــدي خـبــراء ومهـنــدسـني
وآثاريني عـراقيني دون االستعـانة بـاي خبراء او
مـنــظـمــات او هـيـئــة عــاملـيــة وهـــذا يعـتـبــر مـن
االعــمــــال املــتقــــدمــــة واملــتــطــــورة يف املــنــطقــــة

العربية.
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مــن اجلــــــامـع واجلــــــزيــــــرة وتـقـع يف الــــــزاويــــــة
الـشمـاليـة الشـرقيـة للجـامع وارتـفاعـها حـوالي
26 م تتــألف مـن ثمــانيـة طــوابق تــزينهــا عقـود
وطــاقــات عــددهــا 72 عقــداً وتقــوم علــى قــاعــدة
مـكعبـة امـا تــاريخهـا فـيعتــريه بعـض الغمـوض
وقـد حاول مـؤرخو العمـارة العربيـة واالسالمية
ارجـاع تــاريخهـا الــى سنـة )386-486( هـ )996-
1096( م أي الــى اواخــر العـصــر العـبــاسـي وقــد
حــاولـنــا اثـنــاء الـتـنقـيـب يف
اجلــــــــامـع والـقـلـعــــــــة
اآلثــاريــة ايجــاد
دليـل كتــابي
وتــــــــاريـخــــي
يــدلنـا علـى
ــــاريخ هـــذا ت
اجلـــــــــــــــــــــامـــع
ومـئــذنـته إال
اننـا لـم نعثـر
ـــــى دلــيل عل
واضـح يعــــول
عـليه وكانت هذه
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دعوة إلنقاذ مئذنة عنة اآلثارية

محالت مقفلة ومعامل يف الشقق )شارع النهر(.

فيروز.. 
صوت لبنان

بعد تعرضها  لعمل تخريبي قبل شهر


