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حلويات رمضانية ..

الزالبيــــــــة والبقـــــــــــــــــــالوة
محمد هادي /مكتب املدى /بابل

الطقوس
الرمضانية
تلقي بظاللها على
العائلة العراقية وعلى
اجملتمع بأسره وتتوشح
من شماله الى جنوبه
بعبق شهر الصيام .ومن
احللويات التي تزداد
وتنتشر يف هذا الشهر
الزالبية
والبقالوة .
وحــني ي ـنــتهــي الـ ــشه ـ ــر تـك ـ ــون
بـحكـم املـنـتهـيـ ــة اال يف القلـيل
مــن احمل ـ ـ ــال ويـك ـ ـ ــون ال ـ ـطـلــب
عليها نادراً عكس شهر رمضان
حـيـث يـبـ ــذل اصحـ ــاب محـ ــال
احلل ــوى جهــدهـم ومـض ــاعفــة
اوقـات عـملهـم من اجل تــوفيـر
اكبر كمية من صواني البقالوة
والزالبـية كـون الصـائم يحـتاج
الــسكــريــات وي ـشـتهـي احللــوى
ويستمتع بها بعد االفطار .
وعـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغــم مــن ان امل ـ ـ ــرأة
الع ــراقـي ــة تـب ــذل جه ــده ــا مـن
اجــل ان ت ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الــرمضــانيـة حـاويـة كل مـا لـذ

وط ـ ــاب م ــن اجل ف ـتـح شه ـي ـ ــة مــدينــة احللـة املـرحـوم صـادق
الصـائم غيـر ان هذه املـائدة ال الـشكرجي الـذي ميتلك محالً
ك ـبــي ـ ـ ــراً يف ش ـ ـ ــارع  40ك ـ ـ ــذلـك
تكتمل من دون احللويات.
ومن اشهـر صناع احللـويات يف مـح ـ ـ ــال :الـ ـ ـســم ـ ـ ــوأل وفــن ـ ـ ــون

عادل اهلاشمي يف دار الشؤون الثقافية
تقـيم دار الـشــؤون الـثقــافيــة العــامــة جلـســة لالحـتفــال بــالنــاقــد
املـوسيقي عادل الـهاشمي تتـضمن احاديـث عن جتربته املـوسيقية
واالب ــداعي ــة وذلك يف الـســاعــة احلــاديــة عـشــرة مـن صب ــاح اليــوم
االثنـني على قـاعة غـائب طعمـة فرمـان يف الدار املـذكورة والـدعوة
عامة للجميع.

واالمراء والرهيمي والديسم.
امـ ـ ـ ــا اسـعـ ـ ـ ــار الـ ـبـقـالوة الـ ـت ــي
حت ـ ـش ـ ــى بـ ـ ــالف ـ ـس ــتق واجل ـ ــوز
والـ ــدهـن احلـ ــر فقـ ــد تــتجـ ــاوز
العـ ـش ـ ــرة آالف ديـن ـ ــار يف حـني
يكون سـعر الكيلـوغرام الـواحد
من البقـالوة والزالبـية الـعادي
 3000دينــار .وعلــى الــرغـم من
ان رم ـ ــض ـ ـ ـ ــان احلـل ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ــام
املـنـصــرم كــان دامـي ـاً مـضــرج ـاً
بعـبق الـشهــادة خليــرة أبنــائهـا
اال ان اهـلـه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــدع ـ ـ ــون ال ـ ـ ــى
التـســامـح ونبــذ الفــرقــة وفعل
اخل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ورف ـ ـ ــض اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والطائفية.

مسلسالت تارخيية
تعرض يف رمضان
القاهرة  /وكاالت

تشهـد السـاحة الـرمضـانيـة هذا الـعام الـعديـد من املـسلسالت
التــاريخيـة العـربيـة ،ويـأتي
يف مقــدمــة هــذه األعـمــال
مسـلسل خـالد بـن الولـيد
الذي يـسلط الضـوء على
سـيـ ــرة الق ــائـ ــد الع ــربـي
خــالــد بـن الــولـيــد مـنــذ
والدتـه وح ــتـ ـ ـ ــى وفـ ـ ـ ــاتـه
مـروراً بـدخـوله اإلسالم
والـفتــوحــات الـتي قــام
بـه ـ ـ ــا .املـ ـ ـسـلـ ـ ـسـل مــن
اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج مــح ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ع ــزي ــزي ــة وسـيـن ــاري ــو
وح ــوار عـبـ ــدالك ــرمي
نــاصـيف  ،ويـشــارك
يف بــط ــولـته ب ــاسـم
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور يف دور
ال ـ ــب ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،
واملـطــربــة الـســوري ــة ميــريــام
عطا اهلل التى جتسد شخصية الزوجة األخيرة
خلـالـد بن الـوليـد ،واحمـد راتب ،و فهـد عبـد احملـسن  ،وخـالـد
الـنبــوي ،وخــالــد أمـني ،وفيــصل العـمي ــري ،وعبــدالــرحـمن آل
رشـي ،وتيــسيـر ادريــس ،وصبــا مبـارك ،وســوزان جنم الــدين يف
دور "ليلى زوجة مالك بن نويرة.
كمـا يعـرض مـسلـسل "األمني واملـأمـون" ،الــذي يتنـاول مـرحلـة
من أدق مــراحل التـاريخ العـربـي اإلسالمي ،وصــراعهمـا علـى
اخلالف ـ ــة العــب ـ ــاســي ـ ــة ،ويع ـ ــرض له ـ ــذا الــص ـ ــراع بـكـل أبع ـ ــاده
السياسية والفكرية ،ومن املقرر أن يعرض علي قناة mbc .
ويعــرض أيـضــا مــسلــسل "أســد اجلــزيــرة" الــذي تــدور أحــداثه
ح ــول حـي ــاة م ــؤســس دولـ ــة الك ــويـت ال ـشـيخ مـبـ ــارك الكـبـي ــر،
بـاإلضـافـة إلي عالقـات الكـويت بجيـرانهـا والعـراق وبـريطـانيـا
ودول اخللـيج ،وعالقاته أيـضاً بـالقبـائل ،حيث انه يعـد أضخم
عمل درامي يعتبر األول من نوعه يف الكويت.
"أســد اجلــزيــرة" بـطــولــة مـحم ــد املنـصــور الــذي سـيقــوم بــدور
الشـيخ مبـارك الـكبيـر ،وحـسني املـنصـور ،وعبـداالمـام عبـداهلل،
وخــال ــد البــريكـي ،وعبــدال ــرحمـن العقـل ،ومن االمــارات هــدى
اخلـطـيب ،ومـن العــراق بــاسـم قمــر ،وجــواد الــشك ــرجي ،ونــزار
الـسـامــرائي ،ونـسـريـن عبـدالــرحيـم ليـؤدوا ادوار الـشخـصيـات
العراقية ،ومن سوريا سلوم حداد ،وغسان مسعود وغيرهما.

شافيز يرفع مبيعات كتاب لشومسكي
نيويورك  /رويترز  :دعا الرئيس
الفنزويلي هوجو شـافيز االمريكيني الى
جـرعـات مـن الثقـافـة  .فـفي كلـمته أمـام
اجلمـعيــة العـامــة لالمم املـتحـدة عـرض
نـسخـة مـن كتـاب املـؤلف االمـريـكي نعـوم
شـومـسكي "الهـيمنـة أم البقـاء علـى قيـد

احليـاة  ..بحث أمريكـا عن الهيمنـة على
العالم" وأوصى األمريكيني بقراءته.
وبعـ ــد يـ ــوم واحـ ــد ارتـفع تـ ــوزيع الـكـتـ ــاب
لـيصـبح الثــالث يف قــائمــة الكتـب االكثـر
تـ ــوزيعـ ــا علـ ــى مـ ــوقع امـ ــازون دوت كـ ــوم.
Amazon.comكما بـاعت دار كوليـسيوم

للكـتب وسـط مــانه ــاتن كـل النـسخ الـتي
ك ــانـت لـ ــديه ــا مـن كـت ــاب املـفك ــر وع ــالـم
اللغ ــوي ــات الــشهـي ــر الـن ــاق ــد لل ـسـي ــاس ــة
اخلارجية االمريكية.
وقـال أحـد املـديـرين يف الـدار "بعــد كلمـة
شافيز بعنا كل ما لدينا سريعا".

وقفة للتحدي

ما الذي جيري لنا؟
أحمد السعداوي
ملـاذا هـذه االعـداد املـريعـة من اجلـثث (مجهـولـة الهـويـة) ،التـي تطـالعنـا
بها احصائيات وزارة الداخلية كل يوم ،ونحمد اهلل (وهو قمة الكارثة) ان
عدد اجلـثث لهذا الـيوم مثالً ،هـو اقل من عددهـا يوم امس ،وكـأن وجود
هذه اجلثث ،أصبح مثل وجـود الهواء واملاء ،وكأنه غـدا جزءاً من صورتنا
أمام انفسنا ،وجزءاً من هويتنا اجلديدة!!
اصبـح للمـوت حـضــور اكثــر رعبـاً أمـام تـزايـد اعــداد اجلثـث امللقــاة علـى
قارعـة الطـريق ،والـتي تصـدم السـابلـة يف ساعـات الفـجر االولـى ،أو تلك
التـي ترمـى يف وضح النهـار ،فأنـا وانت واآلخـرون جميعـاً موجـودون على
ق ــائمــة املــوت الغــامـض هــذا ،ومــا بقــاؤنــا عل ــى قي ــد احلي ــاة حتــى هــذه
اللحظة إال استثناء هـش غير مؤكد ،ال ميلك أي قوة أو ثبات ،وال منلك
نحن (املوتى القادمني) اية ثقة بأستمرار وقوف احلياة الى جانبنا.
ال اتصــور ان هنــاك رعبـاً بهـذه الـسعـة وهــذا احلجم ،وال يـستـشهـد احـد
أمامي بـاحلرب االهلـية اللبنـانية أو بـأيٍ من احلروب االهـلية البلقـانية،
فخــريـطــة املــواجهــة يف هــذه االمـثلــة واضحــة جغ ــرافي ـاً ،وحــدود املــوت
معــروفــة ،ومــا دمـنــا مـصــريـن عل ــى نفـي صفــة احلــرب عـم ــا يجــري يف
شـوارعنـا فعليـنا الـبحث عن تـسميـة جديـدة تالئـم هذا احلـدث العـراقي
اخلاص.
ما ميض يف النفس هنا أكثـر من غيره أن الكثير منـا بدأ يفقد شجاعته
تــدريجيـاً ،مفـضالً دور الهـرب امـام هـذا املـوت اجملــاني ،وعـدم مـواجـهته.
ولـست سـاذجـاً ألفتـرض ان املـواجهـة بـاملعنـى العـام متـيسـرة وسهلـة ،فمـا
الــذي منـلكه أم ــام االسلحــة واحلـس االجــرامـي؟ ولكـني اطــالـب نفــسي
واآلخ ــريـن ب ــالـت ــزام م ــوقف امل ــواجه ــة ال ــى اقـص ــى ح ــد ،مج ــرد م ــوقف
لـلمــواجه ــة ،وليـس شــرطـ ـاً ان يك ــون ذلك مـن خالل اسـتخــدام الــسالح،
ولكن انفسنـا (التي يالحقهـا املوت الطـائفي) تطـالبنا بـنصرتهـا ،كما ان
الـستـني أو اخلمـسـني أو حتـى العـشـرة اشخـاص الــذين يـذبحـون يــوميـاً
وجتمعهم دوريـات الشـرطة مـن شوارع بغـداد يستـحقون مـنا مـا هو اكـثر
بكثيـر من مجرد الـتأسف علـى حالهم ،وكـأنهم تعـرضوا حلـادث دهس أو
جلطة دماغية .إن حـالة عدم االكتراث وسلبيـة الهاربني التي تغلفنا هي
اقسى من املوت الذي واجهه هؤالء االبرياء دون وجه حق.
ما الذي يجعل هؤالء االبرياء اكثر من كونهم اقرباء لبعض املفجوعني،
وكـونهم اغلــى ثمنـاً من الـدمــوع التي اهـرقهـا االب أو االم أو االخ والـزوج
والزوجة واالبنـاء؟ ما الذي يجعلهم أكثر من بشـر قتلوا بطريقة بشعة؟
ما الذي يجعلهم عراقيني ،ويجعل قاتليهم غير ذلك؟
إنه انـتـمــاؤه ــا لهـم ،انـتـمــاؤن ــا لهــؤالء الـضحــاي ــا .وعلـيـنــا ان نـبــرز هــذا
االنتـماء ،إن كـنا حقـاً ال نكتـرث كثيـراً النتـماءاتـنا الـطائفـية ازاء اولـوية
االنـتمـاء الــوطنـي ،ان كنـا حق ـاً غيـر طـائفـيني وال نـسـتمـرئ املـوت الـذي
يصـيب االخـر وال يـصيـبنــا ،إن كنـا حق ـاً نعي احلـقيقـة املـريعـة بــأننـا ال
منلك بلداً (احتـياطياً) ميـكن ان نشعر بـانتمائنـا اليه بدل انتمـائنا الى
ه ــذا الــبل ــد املـم ــزق واملــنك ــوب ال ــذي اسـمـه العـ ــراق .علـيـن ــا (يف اضـعف
االميــان) ان نشعـر هـؤالء الضحـايـا بـأن حيــاتهم التـي ذهبت هـدراً كـانت
ثمينـة لدينـا ،وتكافـئ احلياة الـتي مازلـنا علـى قيدهـا .ومادامـوا (هؤالء
الـضحايـا) قد تـوحدوا يف املـوت ،بعد أن فـرقهم رصـاص القاتلـني ،فليس
اقل من ان نـوحد قـضيتهـم يف قلوبـنا وعقـولنـا ،ليـس أقل من ان نتـوحد
يف وجـداننـا مـن اجلهم ،وبـدرجـة اكبــر ،من اجل انفـسنـا ،الـتي ستـقتلهـا
السلبية قبل أن يطالها رصاص الطائفيني.
علـينــا ان نتـظـاهـر شـاجـبني هـذا املــوت ،علـينــا مجــابهـة املــوت ،فمــا من
طريقة اخرى للقضاء عليه ،وال احسب ان الفرار أمامه هو حل وطني!

