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قــد يفـاجــأ القــارئ العـربـي حني يخــوض يف بحــار الفكـر الـصيـني
بذلـك العالـم اجملهول الـذي ترجع اولـياتـه الى القـرن الثـامن قبل
امليالد، ليتساءل عن سر هذا االنقطـاع عن ثقافة عريقة عاشت يف
جوارنـا متـزامنـة مع مكتـبة آشـوربني بعل، ثـم مكتبـات الكلـدانيني

فاآلراميني فاملسلمني.

كتـــاب التـــــاو 
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هــا أنـت جتهــد نفــسك يف
طــي األسالك حتــت إبــط
الــظالم، تـــسـيــــر مغـمــض
العـيـنـيــني واجف الـقلـب،
ــــــتــقــــــن احــــــتـــــــــضـــــــــــــــــان ت
املــتـفجـــــرات قـــــريــبـــــاً مــن
جلـــــدك وعلـــــى شفــــاهـك
لعـنــات لـلكــون والـتـــاريخ،
هل تـراك تــرسم مـشـاهـد
ــــــــــراك الــــتــــمــــــــــزق؟ هـل ت
سـتــشــبع شهـيـتـك للقـتل
مـن صـــــور أشالء الـبـــشــــر
املـتـنـــاثـــرة علـــى اجلـــدران
وأسالك الـكهــربــاء وبــرك

العراق الصغيرة؟   
إن كـنـت قـــد أتقـنـت لعـبــة
ـــــوت هـــــذه فـــــاحلـــظ أن امل
ينـابيع الـدم تـنبجـس من
حتــت قـــــدمــيـك، وأحلـــظ
ــــــة ــــــادي اخلـفـــي تـلـك األي
الـتـي تــشـــدك بخـيــوط ال
مــرئـيــة وحتــرك جــســدك

اخلشبي أنى تشاء!
يا أخانا املفجر

يا أخانا الكابوس
قـد تكــون اللعبـة مـسليـة،
وقـــد تقـــودك إلـــى جـنـــات
ــــــس الــــنـعــــيــــم والـفـــــــــرادي
ـــــــواسـعـــــــة، أن تـــــطـحـــن ال
اللحم والـدم باملفـرقعات،
وقد تكـون احلالة مـربحة
ــــــــــــــــدلــق يف جــــــــــــــــوفــــك وت
الكــؤوس، ولــرمبـــا فكــرت،
وفكـرت جازماً .…لكنك،
يـــــا أخــي، ســتـــظل صـــــورة
للوسـواس، أغنيـة عدمـية
تـطـيح بـكل مـــا خلق اهلل،
الصانع األوحـد، وبكل ما
لم يخلقه، فتهدم بنيانه،
وتــطيح بــأعمـدة الــسمـاء
ـــــــــى الـهـــــــــوة ـــــــــارة إل اجلــــب
الــسحـيقــة، هـــوة العـتـمــة
الباردة والدخان األسود.

إن الصرخات التي تطرب
سـمـعك الـيـــوم سـتــــؤرقك
غـــــداً، وشعـــــائـــــر اخلـــــراب
ـــــــؤديـهـــــــا ـــــــوت الـــتـــي ت وامل
لـيــسـت هـبــــة ريح عـــابـــرة
ولـيـــسـت نـــصال يف فــــراغ،
ولـيـــسـت حـتــــى ذكــــرى يف
طــريقهــا إلــى الغــوص يف
بحــــر الـنـــسـيـــــان، بل هـي
سلـمـك الــــوحـيــــد املــــودي
بك إلـى صحــراء اجلنـون

والفناء.       
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وقــفة

تتشابك االيدي وتتنابض القلوب، محبة وجماالً وسالماً يف كردستان العراق، الشاهقة يف سحرها، وعطائها.

ان طـريقة عـرض البضـائع يف هذا الـسوق
تتـميــز بخبــرة فيهــا من الـذكـاء واملـراوغـة
جللــب املــــشــتـــــري فــــــاملعـــــروض وهــــــو جه
البـضــاعـــة ليــس كمــا هــو خلف )كـــواليـس
الـسالل( فهنـاك تكـمن الـبضـاعـة الـرديئـة
فمـا ان تـريـد الـشــراء حتـى يـســارع البـائع
وبـخفـــة يــــد يعــطــيك الـقلــيل مـن اجلـيـــد
والبـاقي ممـا يخفـيه واذا تنـبهت ونـاقـشت
االمــر يقــول لك: هـذا )املـوجــود( يعجـبك

)لو ميعجبك(!!.
سـألت الـسيـدة ام حنني عـن سوق اخلـضار
والفــواكـه ومن ايـــة منـطقـــة هي؟ اجـــابت:
انــا من سـكنــة منـطقـة املــستـنصـريــة وآتي
لهـذا السـوق لرخـص اسعاره فـالفرق كـبير
يف االسعـــار بـني مـنــطقـتـنـــا وبـــاب املعـظـم
لـذلك انـا آتي الـى هنـا كل ثالثـة ايـام امـا
بالنـسبة لعملية الغش تقول انها موجودة
ولكـني اتعــامل مع اشخـاص اتـردد علـيهم

وهم يعرفونني واعرفهم.
امـــا يف ســــوق )القــصـــابـني( عـنـــدمـــا اردت
شــراء بعـض الـلحم نــصحتـني امـرأة ان ال

اجازف!
ــــديل الـبــضــــاعــــة هـي مـن وان عــملـيــــة تـب
)شــــروط اللعـبـــة( وقـــالـت: يف احـــد االيـــام
اشتـريـت كيلـويـن من الـلحم وقلـت للبـائع

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

اعطني من هذا وكان اللحم معلقاً امامي
وبينما انـا منشغلـة بعد النقـود مت تبديله
بكيس آخـر حتت الطـاولة، وكيـف يتم هذا

التبديل؟
تـــأكـــدت مــن ذلك عـنـــدمـــا رأيـتهـم يـــزنـــون
الـكيلـو واالثنـني والثالثـة ويـضعــونه حتت
الـطـــاولـــة وبخفـــة يـــد الــســـاحـــر يقـــومـــون
لبتـبديله ومما يتوجـب علينا ان ننوه اليه
ان هـذه اللحـوم تذبح بـطرق غـير قـانونـية
ومـن غيــر عـلم الــدوائــر الـصـحيــة املعـنيــة
بهـذا االمر واغلبهـا تذبح وهي مـريضة  او
حـتى )نـافقـة(!! مما يـشكل خطـورة كبـيرة

على املستهلك.
ومــا ان تنـتهـي من ســوق القـصــابـني حتــى
تـدخل سـوق الـسمـك اغلب البـاعـة يف هـذا
ـــــســـــــاء فـــمـع دخـــــــولــك ـــــســـــــوق مـــن الـــن ال
يتجــاذبنك بـاملنـاداة مـرة بـالتـرغـيب ومـرة
تـصل حد جـذبك بـاليـد وهنـا قصـة اخرى
يف الـبيع والعـرض، االسمـاك امـامك وهي
طــــازجــــة وجـيــــدة ولـكــن؟ بعــــد املفــــاصلــــة
واالخـــذ والـــرد يـتـم االتفـــاق فـتقـــوم املـــرأة
البــائعــة ومع انـشغــالك يف اخــراج الـنقــود
تسحـب بعض الـسمكـات التـالفـة وتضعهـا
مع الطـازجـة وتقـول ملـسـاعـد لهـا: نـظفهـا
لعـمتك او عـمتـك او عمك، وفـوق كل هـذا
اعطي الصـبي )بخشـيش( وطبعـاً يكتشف
االمــــر يف الـبـيـت، اكـثــــر مـن يـبــيعــــون هـم
لـيــســـوا صـيـــاديـي سـمـك، لكــنهـم صـيـــادو
زبـائن!! وهـذه هي مـنتهـى )الـشطـارة( من
وجــة نـظــرهـم، االسـمــاك الـنهــريـــة قلـيلــة
وتكــون مـــرتفعــة االسعــار ألنهــا اكـثــر لــذة
وطعـمــاً مـن اسـمــاك االحـــواض )الكــارب(
فهـــذه االخـيـــرة تـــربـــى وعـملـيـــة واكـثـــارهـــا
اسهل، امـا االسماك الـبحريـة فتكـاد تكون
مخــتفـيــــة وقلــيلــــة جــــداً ألن جلــبهــــا مـن
مصـادرها البحريـة مكلف والوضع االمني
احلــــالــي يحــــول دون ذلـك، ذروة الـبــيع يف
سوق الـسمك من الساعة التاسعة صباحاً
حتـى الـسـاعـة الثـانيـة عـشـرة ظهــراً فبعـد
هــذا الــوقـت يكــون الـبـيع )بـــالكًــوتــرة( اي
باالكـوام وبأسـعار زهـيدة خـوفاً مـن التلف
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بفعل حـرارة الـصيـف السـاخنـة يف الطـرف
اآلخــر لـســوق الــسمـك ثمــة ســوق آخــر هــو
ســوق الــدواجـن فهـنـــاك اقفـــاص للــدجــاج

احلي غير الذبوح.
يقول احلاج ابو زامل وهو بائع دواجن:

ــــــاً يف احملــــــاكــم وبـعــــــد كــنــت اعــمـل مـعـقــب
الـتقـــاعـــد وجـــدت يف هـــذا العـمل ضـــالـتـي
لكونه يـدر عليّ الـربح املعقـول وال يكلفني
ــــاســـب رجالً يف مـــثل ــــر ويــن اجلهــــد الـكــبــي

عمري.
* ومن اين تأتي بهذه الدواجن؟

- كنت اجلبهـا من منطقـة جميلة ومـدينة
الـصـــدر ولكـن االوضــاع وعــدم اسـتقــرارهــا
جـعلـتـنـي مــضــطــــراً جللـبهـــا مـن مـنــطقـــة
الـبيــاع مـن حقــول الــدواجـن هنــاك. وهــذا
يكلفني ماديـاً فأجرة النقل من البياع الى
بـــاب املعـظـم خـمــســـة عــشـــر الف ديـنـــار يف
وقـت كـــانـت االجـــرة مـن جـمـيلـــة الـــى بـــاب
املعظم خـمسة آالف دينـار ولكن احلمد هلل

مستورة.
* وسألنا احـد زبائن ابي زامل وهـو السيد
عمر اجلميلي اترغب بشراء الدجاج احلي

ام اجملمد وملاذا؟
- هنــاك عــوائل عـــراقيــة تـــرغب بــالــدجــاج
احلي وال ترغب اجملمـد وألسباب اهمها ان
هــذا الــدجــاج طــازج ويــذبح امـــامك وعلــى
الطـريقـة االسالميـة وعمليـة تنظـيفه تتم
امـامك بواسـطة مـاكنـة خاصـة اما اجملـمد
ـــــــة فـال تـعـلـــم مـــن ايـــن مــــصـــــــدره ويف اآلون
االخـيــــرة دخلـت العـــراق انـــواع كـثـيـــرة مـن
الـــدجـــاج اجملـمــــدد وبفـعل انـتــشـــار مـــرض
)السـارس( انفـلونـزا الطـيور وانـتشـارها يف
دول مـنتجـة للـدجـاج اجملمـد فمـن يضـمن
انها ال تأتينا يف ظل غياب الرقابة املشددة

على االستيراد املفتوح على مصراعيه.
ان هـــذا الـــدجـــاج اراه اضـمــن واسلــم علـــى

االقل يف الوقت احلاضر.
ويبقى للناس فيما يعشقون مذاهب.

اخيــراً يبقـى سـوق بـاب املعـظم مبـسقفـاته
التـي تقـيك حــرارة صـيف بغــداد الـســاخن

اكثر حركة واغراء على التبضع والشراء.
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ســـــوق بــــــــــاب املعظــــــم

باب املعظم منطقة حيوية ومهمة متيزت بكونها
)كراجاً( خلطوط النقل من والى جميع اطراف بغداد

اضافة الى وجود مؤسسات تعليمية مهمة ككلية
الهندسة وكلية االعالم والتربية. واآلداب ويخترق

الشارع اخللفي ملنطقة باب املعظم سوق كبير
شعبي اشتهر ببيع مختلف البضائع من فواكه

ومتور وخضراوات اضافة لسوق السمك وسوق
الدواجن والعتدال االسعار يف هذا السوق يؤمه

الناس من مختلف الشرائح ويف اآلونة االخيرة
طرأت عليه ظاهرة بيع الكماليات ومواد)املكياج(

اخملتلفة على شكل اكشاك وبسطات انتشرت قرب
الكليات.

كتابة وتصوير
آمنة عبد العزيز  

كـبـيـــســـة، مــــوضع يف هــــذه االرض، له
رائحـة العـزلـة واقـامـة يف مكـان، دللهـا
اهلهــا فــسـمــوهــا )كـبـيــس( وهــو حــال
العـــــرب يف فـــصـــــاحـــــة الـلغـــــة اذ قـــــال
شـــاعـــرهـم )افـــاطــم مهـالً بعــض هـــذا
ــــاب ـــــوا لهــــا اســب الــتـــــدلل( ثــم انــتخــب
الـعيـش والـبقـــاء لتـظل محـطــة مـنهــا
يـــرتقـي االنــســان الــى مـصـــاف العلــوم

ويؤسس لالجيال قانون احلياة.
ـــون، وهـــذا كـبـيـــســـة مـــديـنـــة لهـــا قـــان
القانـون بشطـريه السمـاوي والوضعي
ال ميــكـــن أليـــــــة مـــــــادة مـــن مـــــــواده ان
تنطيق علـى مدينة اخـرى. فكبيسة ال
تعـني اال كـبيـس، وهــذا ليـس ذهـابـاُ يف
شـــرح معـنــى الـتــسـمـيـــة ألهل الـتـــاريخ
فطريق )السـاعي( ليس له ان ينفصل
عـن خـطـــوات القــائـــد العــربـي املـظفــر
)خـالد بـن الولـيد( وقـصر )اخلـباز( ال
يصح التحـدث عنه دون قصـر )عامج(
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)كبيســــــة( عيـــــــون مـــــاء يلوهنا النهــــــــار

عواطف مدلول
جتـــــــــري فـــــــــرقـــــــــة مـــــــســـــــــرح
العصـافيـر متاريـنها اآلن يف
مقــــــر رابـــطــــــة الــــــسجــنــــــاء
الـــسـيــــاسـيــني علـــــى العــمل
املـســرحي اجلـديـد حكـايـات
جــــــــدو وهــــــــو عـــمـل خــــــــاص
لـالطـفـــــــــــال كــــتــــبـه رحــــيــــم
العــــراقــي ويخـــــرجه عــــامــــر
الـعــــمــــــــــــري ويــــــــــــؤدي ادواره
مجـمــــوعــــة مـن الـــسـنــــافــــر
وعــــدد مـن املـمــثلـني مــنهـم

اشواق وعلى لفتة.
اذ يطـرح العـمل الهمـوم التي واجهـها
الــــطفـل العــــــراقــي يف زمــن الــنـــظــــــام
الــســـابق وخـصـص الفـصل االول مـنه
إلبــــــراز قـــضــيـــــــة اطفــــــال الـــــسجــنــــــاء
الـــــســيــــــاســيـــني ومعــــــانـــــــاتهـــم يف ظل

الــظــــروف الــصعـبــــة واحملــــرجــــة الـتـي
وضعــوا فيهـا آنـذاك اذ يـسـتنـتج ذلك
العمل بـالتعــاون مع رابطـة الـسجنـاء
السيـاسيني ومـن املؤمل عـرضه قريـباً

لالطفال.

حكايـــــات جـــــــــــــّدو
بـرعـايـة الـسيـد وزيـر الثقـافـة األستـاذ
مفيـد اجلـزائــري تقيـم وزارة الثقـافـة
معرضـاً خملتارات مـن األعمال الفـنية
املــسـتعـــادة.وسـيفـتــتح املعـــرض الـــذي
يـشمل خمـسني عمالً بـني رسم ونحت
يف الـساعـة 11 من صبـاح األربعاء 8 /
9 / 2004 علــــى قــــاعــــة الــــواســطـي يف
مــبــنـــــى الـــــوزارة الـكـــــائــن يف زيـــــونـــــة.

معرض املستعادات يف وزارة الثقافة

روما - وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
دقـت جـمعـيـــات كـثـيـــرة تهـتـم بـــاملــسـنـني
أجــــراس اخلــطــــر إذ تــــويف الـكـثـيــــر مـن
املسـنني خالل الـصيف املـاضي ممـا دفع
بـــالقـــائـمـني علـــى شـــؤون الــصحـــة إلـــى
الـتـفكـيـــر اجلـــدي يف تـطـبـيق إجـــراءات
لـتفادي تكـرار هذه املـأساة. ومن املـتوقع
أن تشمل هذه احلملة الوقائية أكثر من
عـشــرة ماليني مـواطـن إيطـالـي تتجـاوز
أعـمـــارهـم 65 عـــامـــاً وميــثلـــون 20% مـن
الـسكــان، وهي نـسبـة يف ارتفـاع مـسـتمـر
كمـا أكـدت ذلك دراسـة نشـرتهـا مـؤسسـة
ـــــــــس( املـــــتـخــــــصــــــصــــــــــــة يف ـــــــــســـــب )أوري
اإلحصــائيــات، ففي عــام 2026 سيــرتفع
عـــــدد املـــســنــني يف اجملــتــمع اإليــطـــــالــي
وستـصل هـذه الـشـريحـة إلــى ثلث عـدد
الـــسـكــــان. ويف هــــذا اإلطــــار قــــال عــــالـم
االجـتـمــاع أنـطــونـيــو غــولـيـنـي )إذا كــان
اجملتمع اإليطالي قد ركز اهتمامه على
األطفـــال يف الــسـنـــوات الــســـابقـــة، فـــإن
املـسـنني صـاروا يـستقـطبــون العنـايـة يف
التسعيـنيات، لهـذا من الضـروري مبكان
االهـتمــام أكثـر بـاملـسـنني وذلـك بتفـعيل

سياسة فعالة ومحددة.
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املسنون اإليطاليون
يف خطر

نـيــويــورك - أجــرى بــاحـثــون دراســة هـي
األولــى من نـوعهــا لقيـاس قـيمــة اجلنـس
بـلغـــــة األرقـــــام وكــم يـــســـــاوي بـــــالـــــدوالر
والـسـنت.وأشــارت نتــائج الــدراســة إلــى أن
الــزوجـني اللــذين ميــارســان اجلنــس أربع
مـرات يف األقل يف الشهر يـحققان مقداراً
مــن الــــــسـعــــــــادة يــــــســــــــاوي 49 ألـف دوالر
)40618 يـورو( سنويـاً باملقارنـة بزوجني ال
ميـارسـان اجلـنس سـوى مـرة واحــدة فقط
يف الــشهــر.واسـتخــدم الـبــاحـثــان اللــذان
أعــدا الــدراســة وهمــا ديـفيــد بالنــشفالور
مـن كليـة دارمتـوث يف هـانـوفـر بـواليـة نيـو
هــامـبــشـيــر وأنــدرو أوزوالــد مـن جــامعــة
وارويك يف بريطـانيا التحلـيل اإلحصائي
لتقيـيم البيـانات واملعلـومات الـتي حصال
علــيهـــــا مــن 16 ألفـــــاً مــن األمـــــريـكــيــني
الـبــالغـني خالل الفـتــرة بـني عــامـي 1988

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

و.2002
وصــدرت دراســتهـمــا وهــي بعـنــوان )املــال
واجلـنــس والــسعــادة( الــشهــر املــاضـي عـن

املكتب الوطني للبحوث االقتصادية.
واعتـرف الباحثان بـان املكتب املعروف أنه
مــتخــصــص يف دراســـــة حـــــاالت الـــــركـــــود
ودورات الـنـشــاط الـتجــاري األمــريكـي لـم
يكن اجلهـة املنـاسبـة التي ميـكن أن تعنـى

بدراسة عن اجلنس.
لكنهـما بـررا ذلك بـأنهمـا متخصـصان يف
فــرع جــديـــد لعلـم االقـتـصــاد يــسـتهــدف
حتديد اسـباب السعادة ومن ثم فاملوضوع
يهـم االقتـصــاديني السـيمــا أنهم يـدركـون
أن مــزيــداً مـن الــسعــادة ميكـن أن يفـضـي
إلــــى اقــتــصــــاد أقــــوى مــن خـالل خفــض
تـكــــالــيف الــــرعــــايــــة الـــصحــيــــة وزيــــادة

االنتاجية.
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املـــال واجلنس والسعـــــادة

رقصـــــــة جبليـــــــــة

العـيون الـتي تشـبه دموع االرض حـزناُ
على غربة النخيل واالنسان روائح من
كـبـــريـت اذ ال تـضـــر يف الـــسقـي فـــإنهـــا
ـــد عـنـــد بعــض تـنـفع يف امـــراض اجلل
الــنــــاس، وهــي ذات مـــســيـــــر ال يعــــرف
الـتـــوقف مـثلـمـــا ال يعـــرف الـنـضـــوب.
زرعت عليه كبيـس النخل والشـعير ثم
ذهـبت لــزراعــة اخلـضــراوات بــأنــواعهــا
كـــافـــة، فـــواح ايـنـمـــا مـــررت، ومـنــســـاب
ايـنمــا حـــدقت، فــإذا كـــان متــدفقـــاً من
عـني كبيسة االم فـإنه عميق اجملرى يف
ســـاقـيـــة )الـنقـيـــريـــة( تـلك الــســـاقـيـــة
الـشـاهـد علـى قـوة وعــزم ابنـاء كـبيـسـة
ـــــوا ـــــزل ـــــدمـــــا اخـــــذوا ازامــيـلهــم ون عــن
ـــد الـــى عــمق يـحفـــرون احلجـــر الــصل
ثالثة امتـار ليسحبـوا املاء من عني يف
تلة قـرب مقام اخلـضر الـى بسـاتني يف
ــــــــاالزامـــيـل مـــنـخـفــــض مـــن االرض. ب

حطموا صالدة احلجر.
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واسمه )كبيسة مدينة العطاء(.
ـــا ويف احلـــديـث عــن العـني االم وجـــدن
ونحـن نقف عنـد حـافتهـا ان منـتصف
العـني الـــذي القـــرار عـنـــده يـــسـمـــونه
)الـتنـور( والـى جــانبه )الـكيـاش( كـاف
اعجمية لضحالة مائة قياساً بالتنور،
وامـا الـسـاقيـة الـشـرقيـة فـإنهـا اول مـا
تذهـب الى )اجلـريب( وهـو اول بسـتان
ــــى ــــذهــب ال ــــوي مـــن العــني ثــم ت يــــرت
ـــــات( وهــي تـــصغــيـــــر لــكلــمـــــة )خـــــريــب
)خــرابــة( يلـي ذلك )بــركــة الـــزجن( ثم
ــــد الـــســتــــار( ثــم ــــركــــة الـــشـــيخ عــب )ب
)عـــربـيــــات( و )بهـــاالت( و)عـبـيـــات( و
)املــسنـــة( لتـصل الــى )قلـيلــة( وبــركــة

)احلياة( ثم )الزاوية(.
هـذا هـو مـسيـر السـاقيـة الشـرقيـة بني
املـــواقع والـبــرك والــســداد والـبــســاتـني

ومثله فعلت الساقية الغربية.
هـذا وصف عـام خلارطـة العني، ولـهذه
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مع سـطح االرض فهـبط الـى االعمـاق
القـصـيــة وعـنــدمــا ضــاق العـمق علـيه
رغـب يف الـتـنفــس فـــانـبــثق علـــى شـكل

عيون.
قــد يكــون هــذا صحـيحــاً، فـنحـن عبــر
حـيـــاة االسالف وجـــدنـــا هـــذه العـيـــون
تتـدفق وقيل انـها كـانت سبـباً يف حـياة
القـوافل املنطلـقة الى ارض الـشام، ثم
ـــاًُ يف نـيـــة الغـــزو والغـــزاة صـــارت سـبـب
فـتكــورت كـبـيــســـة علــى مـــائهــا، وحــول
هذه العني هناك احدى وعشرون عيناً
اخـــرى وكلهـــا لهـــا اسـمـــاء ومــسـمـيـــات
ولهـا قصـص يف تسـميتهـا منـها مـا هو
قـريب من املـدينـة ومنهـا مـا هـو بعيـد،
ثم هـناك غيـر هذه العـيون خمـس آبار
ـــســمــيــــات هــــذه وان جــمـــيع ظــــروف ت
العيـون دونهـا الـسيــد )سلمـان حـميـد
سـبتـي الكـبيـسـي( يف كتــاب مـهم درس
جغرافية كبيسة وتاريخها االجتماعي
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وكل ذلك ومـاحـوالـيه له شـأن آخـر يف
ـــــة فهــي احلـــــديــث. امـــــا هـــــذه املـــــرحل
لظـاهـرة مقـدرة من خــالق عظـيم جل
يف قدرته وعال، اسـمها )عيـون كبيـسة(
وهـــذه العـيـــون هـي واحـــدة مـن اجـمل
واهم اسرار هـذه املدينـة، عندهـا الوان
زاهية لـن نذهب الـى تفسيـر الكيـمياء
والـكيـميـائـيني فـاالخـضـر انـبهـار املـاء
الـذي يعقـب االبيض بـإرتفاع الـشمس

واالصفر انبهار الغروب.
واملـدن تعـرف بـأسـرارهــا، والسـر تـوحـد
بني اخللـيقة واالنـسان، فعـندمـا تقول
ـــاًُ تقـــول عـيـــون كـبـيـــســـة فـــإنـك ضـمـن
كـبيـســة، وهل يعـتقــد الـبعـض بــوجــود
صفــة اكثــر جمــاالً من صفــة العيـون؟
اذا كــان الـبعـض يعـتقــد فـــالكـبـيــســون
مـتـفقـــون صغـيـــراً وكـبـيـــراً، مهـــاجـــراًُ
ومقـيمــاًُ، ان كـبيـســة تـســاوي عيــونهــا،
حـيث تقـول االسطـورة ان املـاء اختلف

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

اديب ابو نوار


