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مثـل املتـصــوفــة يف ثقــافــة اإلسالم ومتـثلــوا معـــالم املـطـلق، وذلك
القتفــائهم مـآثـر الـوجـود وحقــائقه الـكبـرى. إنهـم مثلــوا تلقــائيـة
الــوجــود ومتـثلــوا يف نفـس الـــوقت مـعنـي صيــرورته الـــدائمــة. ممــا
جعلهم )أسرى( املساعـي الشاقة للبحث عن الوحدة ووعي الذات..
وتـوظـيف نتـائجه يف تـعميـر وعمـران الـكل العقالنـي - األخالقي -

الروحي لألمم.

حكمــــة الروح الصــــويف

Sun (5) Sebtember 2004
مبـــــــا أن الـهـــــــواء والـــــضـــــــوء
والـــسحـــاب، عـنـــاصـــر حتـمل
حريـتها يف ذاتهـا، وحتلق بال
حــدود عبـر اسفـارهــا االزليـة
كــــذلك هــي حتلــيقـــة الـقلـب
االولـــى، نحـــو احلـــريـــة، تـلك
الـتـحلــيقـــــة املقــــدســــة الـتـي
ننـدفع إلـى أعـاليهـا الكـونيـة
بـكل مــــا أوتـيـنــــا مـن طــــاقــــة
إنــســـانـيـــة نـبـيلـــة وعـظـيـمـــة،
نولد لنحلق، بدءاً من أرحام
أمهـــاتـنـــا، وانــتهـــاءاً بــتخـــوم
مـــــداراتهــــا، نــــسعــــى، الــيهــــا،
ونـظل نكررهـا ونكررهـا حتى
نــتهجـــى سحـــرهـــا ونـتــشهـــى
ثمـارها، نبقـى، نتشـظى لكي
ننفذ إلـى قداستها ومعانيها
ـــــواب، ــــــداخل واالب مـــن كل امل
نـتـنفــسهــا مـثل الهــواء وهــو
يـتخلل االمـكنــة والـســاحــات
واملـعاني، سـاحات بـال أصنام،
بال شـرطـة )االمن اخلـاص(،
ومعــــــان لـلفـكــــــر واملعــــــرفــــــة
واجلـمـــال، وقـــامـــات عـــالـيـــة

للمحبة والسالم. 
ــــــة مبــــــذاقـهــــــا هــــــذه احلــــــري
الـشهـدي، متـنحنــا، فضـاءاتٍ
بال حـــدود، فــنكـتــسـب مـيـــزة

الكائن اإلنساني. 
أن تعــشق )احلــريــة( وتــدافع
عنهـا حتى املـوت، يعني أنك،
تـبحـث عن شــرعيـة وجـوديـة
لـكيـــانك، شـــرعيــة، تـطـــاولت
ـــــود الـــــسلـــطـــــات علـــيهـــــا قــي
الـصــارمــة املــشلــة واملـمـيـتــة،
حصل هذا، يف زمن الرداءات
والفـظـــاظـــات الـتـي فــسخـت
كيــانــاتنــا وشــوهـت آدميــاتنــا
وأفـســـدت، عبـــر، تتــابـعيــاتهــا
الشعـائرية الزائـفة والكاذبة،
حيـاتنا يف مختلـف نواحيها،
حتى اصبحنا كائنات بشرية
محـــاصـــرة ومـنــضغـطـــة بـكل

وسائل القسر والرعب.
إذن، قـبلي وقبلكم، قبل اآلن،
مـشاهد اكثر تـرويعاً ودموية،
وأجـــــد، مــن املــبـــــرر جـــــداً، أن

نتمثلها.
جــمـــيعـــــاً، بـــــدءاً مــن رئــيــــس
اجلمهـورية ورئـيس حكـومته
ــــــؤازره ويعــــــاونه يف مع مــن ي
إدارة الـبالد، وانـتهــاءً بـــابعــد
طــــفــــل يف كــــل جــــهــــــــــــــــــــــــــــــات
العـــــــــــــــــــــراق، لكـي ال نعـتــدي
علــى حــريـــاتنــا، مــرة أخــرى،
وال نــسـمح بــانـتــاج مــشــاهــد
ــــــال وصــــــور، تــــصــــــدم، االجــي
القـــــادمـــــة، بــــشـــــاعـــتهـــــا، وال
نــصـفق، مــطـلقـــــاً، لـــــرئــيـــس
وحكـومـة يـديـران ظهــريهمـا
ــــــا املقـــــدســـــة ـــــى حـــــريــتــن إل
ـــــــة ـــــســـــــانـــي ـــــــا االن وأمـــــــانـــيـــن

املشروعة.
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وقــفة

تطفئ الظمــــأ لكنهــا حتمـــــل املـــوت
مشروبات الشارع 

ماجد موجد
تصوير/ نهاد العزاوي

الـصـيف، وصـيف العــراق حتــديــداًُ حــار
وجــاف، ال سيمـا املـنطقـة الـوسطـى منه
واجلنـوبيـة، االمر الـذي يجعل مـواطني
هـذه املناطق يعتـنون يف )صنع( او شراء
كل مـــــا مــن شــــــأنه ان يـــــروي عـــطــــشهــم
ويـطفـئ لهفــة اجــســادهـم الـتـي تلهـبهــا
حرارة الصـيف وجفافه، وفضالُ عن املاء
الــــــذي هــــــو اســــــاس احلــيــــــاة، ومـــصــــــدر
وجــودهــا فـثـمــة اكـثــر مـن شــراب اعـتــاد
املــواطـن علـــى تنــاوله ألرواء عـطــشه مــا
كـــــان له تــــواتــــر مــن نقــطــــة عـمــيقــــة يف
التـاريخ وهــو )اللنب( الــذي يتـوفـر علـى
فـوائـد جمـة اذا كـان معــداًُ بشـكل صحي
ونــــظــيـف، وهــنـــــــاك شـــــــراب آخـــــــر وهـــــــو
)الـــــسـكـــنجــبـــيل( وتـــــــدخل يف تـكــــــويـــنه
عـناصر غـذائية مفيـدة منها اخلل وورق
الـنعنـاع وعـصيــر التمـر، وثمـة العصـائـر
املـتنـوعــة من الفــواكه املتـوفـرة، وكــذلك
شراب )متر الهند( او الشربت الصناعي
بــــــإخـــتالف الــــــوانـه وطعــمـه، وكل هــــــذه
الشـرابـت والعصـائـر لـكي تكـون صـاحلـة
ومفـيــــدة ال بــــد مـن تــــوفــــر عـنــصــــريـن
مهــمــني يف تـــصــنــيـعهـــــا وحتـــضــيـــــرهـــــا،
العـنصـر االول ان تكـون مـوادهـا االوليـة

مـواد ال حتمل مـن املواصفـات الغذائـية،
بل ان اغلـبهــا مــواد صـنــاعـيــة ال سـيـمــا
االصبـاغ ووسـائل الـتحليـة، نـاهيـكم عن
االيادي واالوانـي التي تقوم بتحـضيرها
التي ال تعـير ايـة اهميـة ملعنـى النظـافة

او التعقيم..الخ.
ثم يـأتي اولـئك البـاعـة املتجـولـون ممن
اوقفــت االقـــــدار ســبل احلــيـــــاة لـــــديهــم،
فاتخـذوا لدميـومة حـياتهـم سبيـالً على
حـسـاب عـطل حيــاة غيــرهم، ولـعل اكثـر
مـظــاهــر اخلـطــورة يف عـمل اولـئك، هــو
عــدم اهـتمــامـهم بــالنـظــافــة واسـتخــدام
االوانـي الـصحـيـــة لعــرض مــشــروبـــاتهـم
اخملتلفـة واملكشـوفة امـام تلوثـات الهواء
ونثـار االفــواه ولعــابهـا الـذي يـظل علـى
حـواف االقــداح التـي ال ميكن تـنظـيفهـا
وتعقـيمهـا بـالـشكل الـصحيح واملـطلـوب
لـتجـنـب انـتقــال االمــراض مـن املــريـض
الى االصحـاء، وهو امـر ال بد من تـوفره
يف جـميع االمــاكن الـتي تقــدم االطعمـة
او املشروبات وهو ما يجب ان ينتبه اليه
املـــــواطــن كـــــذلــك فال اظــن ان شخــصـــــاً
يفضل اسكات رغـبات جسده من جوع او
عطش على ان يظل عليالًُ لزمن طويل،
او رمبـــــا يــــسـكــت الـــــروح واجلــــســـــد الـــــى

االبد..

صحــيـــــة وصـــــاحلــــــة لالســتـهالك، وامـــــا
العـنصــر الثــاني فهـو الـنظـافــة، نظـافـة
االوانـي املـــســتخــــدمــــة ونــظــــافــــة املــــواد
وحــرص الــشخـص الـــذي يقــوم بــإعــداد
الـشــراب علـى نـظـافـة يــديه وكل مــا من
شـــأنه ان يـــدخل يف اعــداد شــراب ســوف

يذهب الى معدة االنسان..
ولكـن لـ )االسف( يف ظل الـظـروف الـتي
مير بها العراق وغياب االجهزة الرقابية
املتخـصصـة، مـكنت )عـدميي الـضمـائـر(
من إلدخــال وتــصنـيع وبـيع الكـثيـــر من
املــشــروبــات الـتـي ال يـتــوفــر فـيهــا ادنــى
شروط السالمـة الصحية والغذائية، بل
ان بعض )املـستحضـرات( اجلاهـزة التي
غــزت االســواق والـتي يـبتــاعهــا املـــواطن
لرخـص ثمنـها ولـسرعـة حتضـير شـرابه
منهـا، تعـد خـطيـرة لتـوفـرهـا علـى مـواد
ســـامـــة ومــســـرطـنـــة ، وهـي بـــدالً مـن ان
يـطفئ شــرابهــا العـطـش قـد يـطفئ روح
شـــاربهــا ايـضــاً، وهــو امــر قــد حــذر مـنه
املعنيـون يف الصحة والسيطـرة النوعية،
غيـر انها ال تزال تتـدفق يف االسواق وما
زال املواطنـون يعدونهـا االفضل، وفضالً
عن ذلـك فهنـاك )البـيبـسي كـوال( الـذي
جرى تـصنيـعه يف البيـوت، او الذي يـباع
علـــــى االرصفــــة بــــواســطـــــة تلـك اآلالت
الصـدئـة، وهــو ايضـاً تــدخل يف تصـنيعه

تـدعو دار ثقـافة االطفـال للمشـاركة
يف مــــســــــابقـــــة الـــطـفل املـــــوهـــــوب يف
مجـــال )القـصـــة واملقـــال والــشعـــر(.
التـي يقيمهـا املركـز القـومي لثقـافة
الطفل بـاجمللس االعلـى للثقـافة يف
جمهـوريـة مصـر العـربيـة لعـام 2004

وفق الشروط اآلتية:
1- يكتب املتسابق يف مجال )القصة
واملقـال( يف أي مـوضـوع حـر علـى ان
ال يزيـد حجم القـصة او املقـال على
ثالث صفحـات، مطـبوعـة علـى اآللة
الكاتبة بحرف مناسب وبنسختني.

مسابقة الطفل املوهوب يف جمال القصة واملقال والشعر
- اجلنس.

- العنوان الكامل مع رقم الهاتف.
5- آخـــــر مـــــوعـــــد لـتــــسلـم االعـمـــــال
املشـاركـة يـوم 25 / 10 / 2004 تـرسل
الـــى قـــسـم الـعالقــــات يف دار ثقـــافـــة
االطفــــال مـبــــاشــــرة او علــــى عـنــــوان
الــدار البـريـدي )بغـداد مكـتب بـريـد
الـصــاحليــة ص.ب )8041( مـســابقــة

الطفل املوهوب.
جواد عبد احلسني 

مدير عالقات دار ثقافة االطفال
2004 / 8 / 31

2- امـا يف مجـال )الـشعــر( فبـامكـان
املتسابق الـكتابة يف أي مـوضوع حر،
علـــى ان ال تـقل املــشـــاركـــة عـن )10(
عـشـــرة ابيـــات من الــشعــر مــطبــوعــة

بنسختني.
3- للمـتسابق حرية املشاركة يف احد
اجملــــاالت الــثالثــــة الـــســـــابقــــة او يف

مجالني منهما على االكثر.
4- يـكــتــب املــتــــســـــابـق علــــــى العـــمل

املقدم:
- االسم الكامل.

- تاريخ ومحل امليالد.


