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لقــد كــانـت فــرة عـــاشق الــشـيـطــان تـتـطــور تـــدريجـيــاً مـنــذ مـنـتـصف
الـسـتيـنيـات، وكـان مـن املمـكن - بـدون شك - أن تـتطــور لفتـرة أطـول،
لكن أزمـات التاريخ تفـرض حدودها النـهائية علـى الكاتبة الـتي تعتبر
عملهــا ملتـزمـاً سيـاسيـاً. وعلـى الـرغـم من نـهضـة األداب، والـنظـريـة،
والـثقافة الـنسائيـة التي استمـرت عقدين، لـم يكن ثمة حتلـيل نسائي
للظـاهـرة التـي يطلـق عليهـا اسم )اإلرهـاب( ويبـدو ذلك ثغـرة خطـرة
وحــــاجـــــة واضحـــــة علــــى حــــد ســـــواء يحــــاول هــــذا الـكـتــــاب تـنـــــاوله.

عاشــــــق الشيطـــــان

Wed (8) Sebtember 2004
يف تـقـــــــريـــــــر بــثـه تـلـفـــــــزيـــــــون
)العراقيـة( عن احداث النجف،
حتــــــدثــت امــــــرأة مــن سـكــنــــــة
الـنجف عن معـاناتـها، وطـالبت
بــاملــاء والـكهــربــاء، واخـتـتـمـت
ــــــة: )حــتــــــى حــــــديــثـهــــــا قــــــائـل
دجـاجاتـي ماتـن فوك الـسطح(
بهـذه العبارة البسيطة، خلصت
املـــــــــــــــرأة تــلـــك درجـــــــــــــــة االلـــــم
واخلــســارة الـتـي احلقـت حـتــى
بــدجــاجــاتهــا، الـتـي تعـتـبــرهــا
ارثهـا مـن احليـاة، يــدفعنـا هـذا
الـكالم لـلحـــديـث عـن الــصـــراع
املــسـلح الــبعـيـــد عـن احلـكـمـــة
واحلــوار للــوصــول الــى نـتــائج
صحيحة.لقـد أخذ السالح منا
مـأخــذه، عبـر مـسـافـات طـويلـة
مـن الــزمـن، امـتــدت الكـثــر مـن
ثالثــة عقـود، واخــذ منــا اشيـاء
كـثيــرة تــوازي بـجمــالهــا جمــال
الـــــــــــورد، وحـالوة الـعــــــــسـل دون
جــــدوى، لقــــد ذهــب األخ واالب
والصديق واالبن واجلار وماتت
ـــــة االم كــمـــــدًا يف هـــــذه الــــــرحل
القــاسيــة، وبقـينــا ننــدب حـظــًا
عــاثــرًا وضـعنــا يف هــذه الـتنــور،
ونعيـش يف ركــام من االحـسـاس
بــاالحبـاط. لقــد كنــا نعيـش يف
عــالم يـسـوده الـسـالح، وتتحـكم
بـه القوة اجملـردة من االنـسانـية
واحلــوار واملنـطق للـوصـول الـى
احلل، او لــم يـكــن هــنــــــاك حل
ــــــى االطـالق، واالن يـحــــــاول عـل
الـبعـض ان يـعيــد مــاكــان ولـكن
بـطــريقــة اخــرى، مـتـنــاسـيــًا ان
القــوة لـن جتلـب غـيــر الــدمــار
ونحــن نحــتـــــاج الـــــى الــبــنـــــاء،
وتعـزيز الـوضع الـنفسـي واعادة
الـثقــة الــى املــواطـن، لـيــسـتــدل
على طريقه الصحيح/اجلديد
وعلـــى مـــدى الـتـــاريـخ القـــدمي
واحلــــــديــث، لــم يـكــن املــنـــطـق
ــنــــــــة، ســــــــوى واحلــــــــوار والـعـقـل
الــطــــريق الــــى تلـمــس احلــس
ــــســــــانــي الـــصـحــيـح لــــــدى االن
االنــســان، امـــا القـــوة فلــم تكـن
غــيـــــر خـــــراب ودمـــــار وتفــتــيــت
لـلنفـس البـشـريـة، كفـانـا نـسـاء
ارامل، وكفـانا موتى عـلى قارعة
الـطــريق، كفـانــا شعـورًا بــالقلق
على االتي من االيـام، فاملشاعل
ـــإمكــانهــا ان تـنـيــر احلــواريــة ب
الــطـــــريق وجتـلعــنــــا يف املـكــــان
املـنــاسـب، الــذي يعـيــد لـبلــدنــا
مـانريـد، فالـسالح صنع لفرض
القـانون ولـيس لـنشـر الفـوضى
وتهـــديـــد املـمــتلـكــــات العـــامـــة
واخلـاصة، ونحن بحاجـة ماسة
الـــى فــــرض القـــانـــون يف هـــذه
ـــــاريخ الفــتــــرة احلــــرجــــة مــن ت

العراق.
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وقــفة

 اجـتـمعـت للــشــارع أيـضــا جـمــال املـنـظــر
ورهافـة النـوارس احمللـقة، فـهو ميـتد عـلى
شــاطئ دجلـة، ويـنفتح امـام اجلـالـس فيه
افق الكـرخ كـله، حيـث تتـداعــى احلكـايـات
والقــصــص قـــــدميهــــا وحــــديــثهــــا. وقــــد
ــــســمـك ـــــشعــبــيـــــة، ال اشـــتهــــــرت اكلـــته ال
املــــسـكــــــوف، ال يف الـعــــــراق وحــــــده بـل يف
املـنطقـة العـربيـة بــرمتهــا. وكلمـا ورد اسم
شــارع ابـي نــؤاس تــرن يف الــذاكـــرة اشجــار
اليـوكالبتـوس واألضواء اخلافتـة ومكانات
لقــاء العــشــاق، وسهــر اللـيــالـي. ولكـن كل
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شــــــارع ابــــــو نـــــــؤاس .. قلـــيل مـــن الفــــــرح يــكفــي حلــيــــــاتــنــــــا

شام شاكر

كــانـت جتلــس علــى
نــاصيـة الــرصيف
قـــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــائــع
)الـكـــاهـي( ارتـبــط
هــــــــــذا احلـلــــــــــو مـع
القـيمـر الــذي تبـيعه

ام جواد.
ولقـيمـر )العــرب( كمـا
يحــب ان يـــطلـق علــيه
العـراقيــون طعم خـاص
يـــرتـبــط مع ذكـــريــــاتهـم
ـــة ومـنـــاسـبــــاتهـم اجلـمــيل
وخـاصـة صبـاحيـة االعـراس
واالعيـاد واجلـمع هــذا وغيـره
ممـــــا نـــــود ان نعـــــرفه دعـــــانـــــا
لـلــــــدردشــــــة مـع ام جــــــوادكــمــــــا

يسميها زبائنها.
*صبــاح اخليـر انـت معنــا اليـوم

على صفحات اجلريدة
-انا والقيمر ام القيمر فقط؟

*انــت والـقــيــمــــــر والــــــزبــــــائــن،
حـدثـينــا كيف هــو اقبــال النـاس

على الشراء؟
-اواًل انـي اعــمل يف هــذا اجملــال
من بيـع منتـوجـات االلبـان منـذ
سـنني طــويلــة وبحـكم تــربيـتنــا
حلــيــــوانــــات اجلــــامــــوس وهــــو
مصـدر احللـيب اخلـاص بـصنع
القــيــمــــــر فاليـــســتخـــــرج هـــــذا
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يف الطريق . . مهوم بائعة القيمر

ولــد يف النـاصـريـة عــام 1939، تخــرج يف معهـد الـفنـون
اجلـميلـة عـام 1959 واكـمل دراستــة العليـا يف اكـادمييـة
الـفنـون الــدراميــة ببـراغ يف جـيكــوسلـوفــاكيـا وحـصل
علـى الدبلـوم العالـي يف االخراج املـسرحـي عام 1966
وســاهـم يف تــأسـيــس فــرقــة احتـــاد الفـنــانـني وعـمل
مخرجـًا للفرقـة القومـية للـتمثيل عـام 1973 وابرز
اعمــاله كــانت مـســرحيــة )حــرم صــاحـب املعــالي(
مـثل يف التلفـزيـون واملسـرح والسـينمـا وكـان ابـرز
افالمـه )الراس( و)الباحثـون( و )القناص( حاز
عـدة جوائـز كأفـضل مخرج عـام 1974 وكأفضل
ممـثل عــام 1982 وشغـل منــصب مــديـــر للفــرقــة
القـــومـيـــة للـتـمـثـيل عـــام 1977 لغـــايــــة 1982 وشغل
مـنـصـب مـــديـــر لــشـــركـــة بــــابل لالنـتـــاج الــسـيـنـمـــائـي
والتلفزيـوني عام 2000 ،انه الفنـان واخملرج املبـدع محسن

العزاوي الذي كان معه هذا اللقاء.
*الحـظـنــاك يف اآلونــة االخـيـــرة وبعــد عــرض مــســرحـيــة
)ارجــوحــة الـــزمن الـضـــائع( انهـــا تنـطــوي علــى اعـتكــاف

مبهم.. مانوع هذا االعتكاف؟
هو ليـس باعـتكاف.. حـتى وان صح فهـو حالـة تصـوفية
عــذبــة شــرط ان التـضـع بيـنك وبـني اجملتـمع حــواجــز،
فـانـا بــرغم مــاتقــول عن هـذا االعـتكــاف اال انه يـولـد
لـدي العديـد من املشـاريع حكـمت يف ان اكتب عـمودًا
يــوميـًا بــاسم )جـوارح( وبعـدهــا لم تعـد لـي رغبـة يف
الكتـابة لـشعوري ان هـذا العمـود )سكيـنة خـاصره(
برغـم حرصـي بان اليـجرح بـقدر مـايعـالج همـومًا

اجتماعية اشاهدها واسمعها واتفاعل معها.
*كيف تقيم اعمالك؟

-اقيـم اعمــالي بـنفـس املــستـوى الـذي يـقيـمهـا
ابــــرز الــنقــــاد يف العــــراق حــــاضــــرًا ومــــاضـيــــاً.
فـالذاكـرة االبداعـية طـاملا لـديها رؤى مـتعددة
فهـي تــظل يف حـــالـــة تــــوهج ودميـــومـــة وقـــد
تخـــرق جـــدرانـــًا عـــديــــدة بغـيـــة الــتجـــديـــد

ـ

الفنان محسن العزاوي:

ان هــذا اللـون هـو اخـر االبـتكــارات الن هنـاك مـن يخلـط بني
املسـرح االستـعراضـي واملسـرح الغنـائي و)االوبـريت( الـى اخره
من التعابير التي اجهدت املشاهد والناقد معاً الستعراض له
واجبــاته الفـنيــة وممكـن ان يكـون لـراقـص البــاليه وممـكن ان
يقـــدم يف الــسـيــــرك وممكـن ان يـنــطق معـنـــاه علـــى مـتــــزحلق
اجلـليــد او الكــروبــاتـيك ولـكن املـســرح املــوسيـقي لـه عنــاصــره
بحــيــث يــــســتــــوجــب مــن اخملــــرج او الـكــــاتـــب اوراك املعــــانــي
والتفسيرات لالخـطاء وللحاالت الصـحيحة، ومن كان يجهل
هـذه املعـانـي فليـطلع علـى مـؤلفـات عـديــدة من هـذا اجلــانب
ويف املقـدمـة للـدكتـور طـارق حـسـون فـريـد و د.خـالـد ابـراهـيم
وغـيــرهـمـــا الن لهـم معــرفـــة علـمـيـــة وثقــافـيـــة للــدرامـــا ولهـم
معرفة يف اصول التوزيع الهـرموني واسلوب االحلان والثقافة
الدارمـية والبحث بـالنسبـة لي قائم يف ايجـاد االسلوب املتفق
واملتــوازن بحـيث يــرضي مـن يجهلـون هــذا اللـون ايـضــًا علمـًا

انها املتعة احلقيقية لفنون املسرح.
* دخالء الفن يجولون يف الوسط الفني..

ليس هنـاك من دخيل، ان العمـل احلقيقي للفنـان يترسخ يف
كيـانه وحضـوره بني اجلمـاهيـر وبـالتـاكيـد هـذا شيء اليـتقبل
اخلــداع واملــراوغــة.. صـحيـح هنــاك الكـثيـــر من تــطفلــوا وأنــا
اضع اللـوم علـى املـنتجني واخملـرجني الـذين وجـدوا يف هـؤالء

بطاقة دخول الى اجملاالت املادية.
مـامن تـرسخ وثـبت وادى دوره واقنـع ولم ينـزلق الـى االسقـاف
الـرخـيص فهـو لـيس مبـتطفل وان املـواهب لـم تتغيـر طـاملـا ان
االنسان ميتلك نـاحية االبداع واملوهـبة، فهل يصح ان يتحول

بني يوم وليلة الفنان اجلاهل الى فنان موهوب؟
*ما اخر اعمالك الفنية؟

لــدي مـشــاريـع حتت الــدراســة وهـي كمــا حتــدثت مـسـبقــًا عن
املسرح املوسيقي امياناً مني بأن هذا اللون هو اخر االبتكارات
الـتـي تقـــدم علــى املــســـارح العــربـيــة واالجـنـبـيــة حـيـث يـطــرح
الـفكـــرة ويــــوصلهـــا بـــاسلـــوب فـنـي راق يـــوفـــر االثـــارة واملـتعـــة
اجلمــاليــة وهي مـهمـة صـعبــة وليـسـت سهلــة كمــا يتـصـورهـا

البعض.
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والتعـريـف وتظل مـسـألـة الـتقيـيم مـسـألــة تخصـني بـالغـالب
لكونـي أنا من يـنتقد الـسيء من أعمـاله يف الوقت الـذي اقيم

فيه احلسن واملؤثر يف اعمال اخرى.
العـمليـة االبــداعيــة هي حـالــة مكـشـوفــة وعلـى هـذا االسـاس
اعتقـد ان املـرحلـة القـادمـة يتــوجب التـأكيـد عليهـا وهـذا رأي

على ترسيخ املسرح الوسيقي ايضاً باملفهوم السليم.
*اسمعـك تتحــدث عن املـسـرح املـوسـيقي فـهل هنـاك مـشـروع

لديك من هذا النوع؟

برعاية السيد وزير الثقافة
االستاذ مفيد اجلزائري، تقيم
وزارة الثقافة حفالً استذكاريًا
ملناسبة اربعينية الفنان الرائد
الدكتور خالد القصاب.
وستقام احلفل االستذكاري يف
الساعة 11 من صباح االحد 12/
2004/9 وعلى قاعة اجلواهري يف
مبنى الوزارة يف زيونة.

)استذكار الرائد
الراحل د.القصاب(

روما-)آكي( اإليطالية لألنباء
اشارت دراسة علمية الى ان
تاريخ كلمة )بابا( يرجع الى
االف السنني )خمسني الفاً على
وجه التحديد( ولقد تداولت
نطقها االجيال عبر القرون الى
يومنا هذا.
وافادت مجموعة من الباحثني
اللغويني الفرنسيني اصحاب
الدراسة بأن الرصد التاريخي
لكلمة )بابا( اكد تناقلها عبر
السنني، ومبختلف اللغات،
واضاف الباحثون، بالرابطة
العلمية لدراسة تاريخ اللغات
واالجناس يف باريس، ان كلمة
)بابا( تعني )والد( او احد
االقارب من جانب االب،يف
االقل، يف 71% من سبعمائة لغة
متت دراستها، ويستخلص من
ذلك-حسب قول بيير بانسل
املشارك يف الدراسة-بان لفظ
)بابا( يعتبر موروثاً مشتركاً لكل
هذه اللغات.
ولكن يبدو ان وجهة النظر
الفرنسية يف هذا املوضوع لم
جتد قبوالً من جانب نظرائهم
العلماء على اجلانب االخر من
االطلسي، حيث يعزي استاذ
اللغويات بجامعة )بينسلفانيا(
االمريكية، دون ريدج، وجود
لفظ )بابا( كقاسم مشترك
لعدد كبير من اللغات عبر
التاريخ الى قابلية االطفال
الصغار بترديد ماتلتقطه
اذانهم من اصوات وربط ذلك
بافراد العائلة.
ويشير الباحث االمريكي، يف
محاول لدحض وجهة النظر
الفرنسية، الى وجود عدة اسماء
او مصطلحات تتقاسم بعض
اللغات طريقة لفظها ولكن
تختلف من حيث املعنى من لغة
الى اخرى.

)بابا(
قبل االف السنني

متعتي يف املرسح املوسيقي
حوار عدنان املاجدي

هكذا
سيكون

صيف
برشلونة
عام 2005

املكان جزء من الذاكرة، وال
ميكن لشخص يستعيد

صورة بغداد القدمية ان
ينسى واحدا من أهم

معامله اال وهو شارع ابي
نؤاس. هذه األهمية

للشارع جاءت من جماليات
املكان ذاته ودالالته
وايحاءاته، التي تبدأ

باالسم حتديدا، اذ دخل ابو
نؤاس يف الفولكلور

الشعبي تعبيرا عن
الفهلوة والذكاء والشعر

ومنادمة اخللفاء. كما انه ال
ينفصل عن املتعة

والسهر واحتساء النبيذ
والطرب ملغنيات بغداد

يف عصرها الذهبي.

مـن كتل الكونكـريت على اعطـافه، ام ابناء
البلد من مسؤولني ومواطنني عاديني؟ 

ــــاك ايــــادي، حــتــــى يف الــنـــظــــام أم ان هــن
اجلـديـد، ال تـرغب بعـودة هــذا الشـارع الـى
الـــذاكـــرة ثـــانـيـــة. كـــان شـــارع )ابـــو نـــؤاس(
شـارعا للفرح، ورمبا تـتعمد بعض اجلهات
ان تلغي الفـرح من حياة العـراقيني. تلغيه
كي تفـسح اجملـال للنـدب والـرثـاء واحلـزن
وطقوس املوت، وكأن ما يعيشه الوطن من

أحزان ال يكفي. 
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اخلـضرة ومنادمـات جالسه وأضواءه التي
ــــة يف األيــــام ــــى امـــــواج دجل تــنـــسـكـــب عل
املقمـرة. كيف قـص هذا املكـان األليف من
ذاكـرة البغـداديني، ال احـد يعـرف. بعـد مـا
يقــرب العـشــريـن شهــرا مـن زوال الـنـظــام
الـســابـق والتـغيــرات الهــائلــة الـتي طــرأت
علــى حـيـــاة العــراقـيـني، قــسـم مـنهـــا رائع،
وقــسم يـثيـر األســى، ظل شــارع ابي نـؤاس
يـنتـظـــر رحمــة ال حتل. اذ ال احــد يعــرف
مـن يقف يف وجه عـودته الـى تيـار احليـاة،
أهي اجليوش األجنبية التي كدست كثيرا

ـ ـ ـ ـ ـ
اجلديد الذي اكثـر ما مييزه هو االهتراء.
ـــزرع ال مــطـــاعـم نــظــيفـــة، وال مـــشـــارب ت
الهدوء يف النفـوس، وال سهرات لـيلية، وال
مطـارح للعشـاق، وكأن القـدر يالحق ذاكرة
بغداد ذاتـها. كأن شـارع )ابو نؤاس( يـنتظر
مــثلـمـــا أمـه بغـــداد او املـــدن األخـــرى، مـــا
سـتـــسفـــر عــنه األحـــداث، وثـمـــة آمـــال يف
األفق تـطمح الـى عـودة اخلضـرة والهـدوء

والسالم. 
كـثيـرا مـا يحـس املـرء وهـو ميـرق يف شـارع
ابـي نـــؤاس وكـــأنه يـبكـي اشجـــاره الـــوارفـــة

ـ ـ ـ ـ
ذلك صار ينـتمي الى زمن آخر، الى بغداد
ــــدخل يف نـفق احلــــروب والقــتل قــبل ان ت

والتشرد واخلراب. 
تـلك الـصـــورة امللـــونـــة لــشـــارع ابـي نـــؤاس

شحبت منذ زمان. 
هــا هـي الـيــوم اكـثـــر شحــوبــا وتــدعــو الــى
ــــرثــــاء. حتــــول الـــشــــارع الــــى صحــــراء ال
حقـيقيـة، وهـو، حـاله حـال سـاحـات بغـداد
وشـــوارعهــا الــشهـيــرة األخــرى مـثل شــارع
النهـر وشارع الـرشيد واملـيدان وغيـرها من
ســاحــات وشــوارع ، يـتـعلق بــأذيــال الـــواقع
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*كان رأي ام سـرمد مغـايراً وهي
متـر بـالقــرب منـا حـيث ســألتهـا

عن رأيها بهذا املوضوع؟
-لــويبقـى هـذا املـنتـوج وحـده يف

السوق فلن اتذوقه!!
* وملاذا كل هذا ياام سرمد؟

-بصراحـة كنت كـثيرًا مـااشتريه
ويعجبني شكله وطريقة عرضه
يف هــــذه )الــصــــوانــي( ولـكــن يف
صـبــاحـيــة ابـنـتـي وبعــد زواجهــا
تعـودنا ان نقـدم القيمـر والعسل
والـكــــاهــي، يف اول صــبـــــاح بعــــد
العـــــرس اخـــــذت طــبق قــيــمـــــر
ومـلحقــاته مـن فـطــور وبعــد ان
اكلـت مــنه مـع زوجهـــا اصـيـبـت
بــارتفــاع بــدرجــة احلــراره وقـيء
واسهال وبعد ان ذهبنا بهما الى
الطـبيب اكـتشفـنا انـها اوصـيبت
بحـمــى مــالــطــة فــأقــسـمـت ان

الأتذوقه وال اجلبه لعائلتي.
بـــــرغــم كل مــــــايقـــــال، وبـــــرغــم
احملـــــاذيـــــر مــن تــنـــــاول قــيــمـــــر
)العــــــرب(، يقــبل الـكــثــيـــــر مــن
العــراقيـني علــى تنــاولـه، وحتــى
ارسـاله الـى دول مجـاورة كهـديـة
شهــيه ولـــــذيــــــذة، وكجـــــزء مــن
تقالـيد متـوارثة مـازالوا يـعتزون

بها.
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العاملني بـه منتوج قيـمر العرب
اليـصـنـع بكـمـيــات كـبـيــرة وامنــا
محــدودة وتـقتـصــر علـينــا نـحن
النه مـنتــوج يعـتمــد علــى طــرق
بـسـيطــة وغيــر معقــدة الحتتـاج
الـــى مكــائـن ومعــامـل ضخـمــة

وهنا تكمن لذته.
أمــــا )حــمــــى مــــالــطـــــة( فهــــذه

الاعرفها وال اتعامل معها!!
*وسألـنا احـد زبائـن ام جواد يف

رأيه فيما قالت ام جواد؟
ـــا مـنـــذ كـنــــا صغـــارًا ان -تعـــودن
يـجلــب لــنـــــا والــــــدي القــيــمـــــر
وخـاصـة يــوم اجلمعــة ففي هـذا
اليــوم جنتـمع حــول املــائــدة ويف
الــصبــاح يجلـبه والــدي ويجـلب
ـــو( لـــذلـك مـعه )الـكـــاهــي احلل
اصــبح تـقلـيــدًا عـــائلـيــًا ولـيــس
وليـد اليـوم. مخـاوف النـاس من
االمـــراض الـتـي قـــد يــسـبــبهـــا
القيمـر موجودة وخـاصة )حمى
مالطه( التي تكون يف منتوجات
االلــبــــــان كــــــاجلــنب والـقــيــمــــــر
واحلـليـب غيــر )املبــستــر( ولـكن
نحـن نعــرف ام جــواد مـنــذ زمـن
واحلــمـــــــد هلل لــم نـــصــب بـــــــاي
مـرض رمبا الهتمـامها بطـريقة
الـتحضيـر وعمليـة احلفظ وكل

شيء بأمر اهلل.
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القـيـمــر وبــشكـله وطعـمه الــذي
تـريـنه اال من اجلـامـوس لــذلك
اصبحت امـتلك خبـرة كبـيرة يف
انتاجه واحملافظة على جودته..
وامــا اقبــال النــاس علــى شــرائه
ــــائــنــي فهــــو جــيــــد الن اغلــب زب
يعرفونني ويعلمون مدى نظافة
املــنــتــــــــوج وطــيــب مــــــــذاقـه وال
)يـستسيغون( الـشراء من غيري
بــرغم وجــود نـســاء يـبعـن نفـس
هذه املادة ولكن )التعرفة احسن

من اللي متعرفة(.
*ولــكـــن هـــنـــــــــــاك اشـخـــــــــــاص
اليـــشــتـــــرون قــيــمــــــر )العـــــرب(
ويشترون املنتـوجات التي تصنع
يف معــامل خـاصــة بهـا والـسـبب
هـو عــدم النـظـافـة يف حتـضيـره
وكــثــيــــرًا مــــايـــســبــب االمــــراض
وخـاصة )حمـى مالطه( فـما هو

رأيك؟
- هـنــاك معــامل تـنـتج احـيــانــًا
قـــشــطــــة وهــي مـعلــبــــة بـــشــكل
جــمــيل ونــظــيف ولـكــن هــنــــاك
معــــــامل اخــــــرى تهــتــم بــــشــكل
العلبة التي حتـوي املنتوج ولكن
املنـتوج نـفسه غـير صـالح لالكل
وفيه كـثير من االوسـاخ ويشتكي
مــنـهــــــا الــــــزبــــــون ان طــــــريـقــــــة
التحـضيـر تعـتمـد علــى نظـافـة
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كتابة وتصوير 
آمنة عبد العزيز


