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وقفــــــة

واشنطن / وكاالت
أعلن النجم العاملى  ميل جيبسون أنه مازال ينتظر
حتــديــد مــوعــد ملـشــاهــدة العــرض اخلــاص لفـيلـمه
الـــسـيـنـمــــائـي اجلــــديــــد "أبــــوكــــالـيـبـتــــو" يف واليــــة

أوكالهوما.
ويعـد "أبوكاليبـتو" ثاني فيلـم يخرجه وال يظهر
فيه كممثل بعـد فيلم آالم املسـيح، وتدور أحداثه
يف القرن اخلامس عشر امليالدي وتتعلق مبرحلة
تدهـور مملكـة "املايـا"، ويعتـقد حـكامـها أن اآللـهة
لن تكـون راضيـة ولن تعيـد التقـدم واالزدهار إلـيها
إال بـبـنـــاء املـــزيـــد مـن املعـــابـــد وتقـــدمي املـــزيـــد مـن
الـتضحيـات البشـرية، وإذا لـم يتحقق ذلك فـسوف

تغضب اآللهة وتقضي على احملاصيل.
و"املــايــا" هـم سكــان املكـسـيك األصـليــون، علــى غــرار
الـهنـــود احلمــر يف بـقيــة أرجـــاء أميــركــا الــشمـــاليــة،
وسـيقـــدم بلغــة املــايـــا مع تــرجـمـــة إجنلـيــزيـــة علــى

الشريط السينمائي.

كوبنهاجن /رويترز 
نقل رفـات االمبـراطـورة مـاريـا فيـودوروفنـا
والـدة آخــر قيـاصــرة روسيــا نقــوال الثــاني
تلـبـيـــة لـــرغـبـتهـــا يف ان تـــدفـن الـــى جـــوار

زوجها الراحل القيصر الكسندر الثالث.
وتقــــول تقـــاريـــر وســـائـل االعالم ان إعـــادة
الـدفن تــأجلت عـدة مـرات مـن قبل بـسـبب
خالف روسـي دمنـــركـي بــشـــأن مـــؤمتـــر عـن
الشيشـان عقد يف الدمنـرك عام 2002 وما
تاله من إفـراج الـسـلطـات الـدمنــركيــة عن
مـبعـــوث للـثــوار الــشـيــشــان كـــان محـتجــزا

لديها.
وحــضـــــرت ملـكــــة الــــدمنــــرك مــــارجــــريـت
الثانيـة حفل تأبني لالمبـراطورة املنحدرة
من أصـــول نبـيلـــة يف كتـــدرائيـــة روسكـيلــد
قـرب كــوبنهــاجن  قـبل إبحـار الـرفـات الـى
روســيــــــا علــــــى مـــنت سفــيــنــــــة للـــبحــــــريــــــة

الدمنركية.

عمان /اف ب
وقع االردن اتفــاقـيــة مع جــامعــة جـنــوب
كـــــالــيفـــــورنــيـــــا يف الـــــواليـــــات املــتحـــــدة
االمـيــركـيــة القــامــة مـعهــد سـيـنـمــائـي
ـــشــــرق االوســط يف مــــديــنــــة الـعقــبــــة لل

الساحلية.
وجـــاء يف بـيـــان صـــادر عـن اجلـــامعـــة ان
االتفـاقيـة تقضـي بالـبدء مبـشروع اقـامة
مـعهــد الــبحــر لـلفـنــون الــسـيـنـمــائـيــة.
ووقعت هذه االتفـاقية يف نيويورك خالل
احـتفــال حـضــره املـلك عـبــد اهلل الـثــانـي

ومسؤلون من اجلامعة.
وسـيقــدم املعهــد بحــسـب الـبـيــان "درجــة
املــاجــسـتـيــر يف الفـنــون اجلـمـيلــة )ثالث
ســنـــــوات دراســيـــــة( مــن خالل اســـــالــيــب
مــتقـــدمـــة يف تـعلـيـم فـنـــون الــسـيـنـمـــا
والـتلفـزيــون ومجمـوعـة مـن فنـون الـبث

املرئي".
واضــاف الـبـيــان ان "املـعهــد سـيــسـتقـبل
رجــــاال ونـــســــاء مــن مــنـــطقــــة الـــشــــرق
االوسـط يف بـيئــة تعـليـميـة مـتخـصـصـة،

لتعليم مبادئ الفنون السينمائية".
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تعـاني مـدينـة الـطب مـن ضغط يـومي هــائل، تصـاعـد خالل
الــسنـتني املــاضيـتني، بـسـبب احلـاجــة املتعــاظمــة للخـدمـات
الـصحيـة اخملـتلفـة، والـتي تعـانـي من تـدهـور عــام يف البالد،
بـاالضافة الـى ما اضافـه الواقع االمني من ضـغوط هي فوق
العـادة، الـى احلـدود الـتي حتــول فيهـا مـجمع مــدينـة الـطب
الــى مــا يـشـبه املــستـشفــى العــسكــري أيــام احلــروب، فـمنـظــر
اجلـثث واملـصــابني بــاطالقــات نــاريــة او النــاجـني من حــوادث
الـتفـجيــر وهم يــدخلــون ويخــرجــون من هــذا اجملـمع اصـبح
مـشهــداً يــوميــاً مـعتــاداً، حتــى ان الكـثيــريـن ممن يــراجعــون
مــدينــة الـطـب من اجـل اشيــاء اهــون ـ كمــرضــى اعـتيــاديني ـ
يــصـــابـــون بـنـــوع مـن الــصـــدمـــة، وتــظل آثـــار مــشـــاهـــد الـــدم
وحكـايـات املصـابني تـدور يف ذهن هـذا املـريض )العـادي( الـى
وقـت طــــويل. وال شـك ان اجلهــــود الـتــي يقــــدمهــــا )الـكــــادر(
الــطـبـي والـتـمـــريــضـي يف مجـمع مـــديـنـــة الــطـب هــــو جهـــد
اسـتثنـائي وكبـير، خـصوصـاً مع تقلص هـذا )الكـادر( وهروب

اكثر العاملني فيه الى خارج العراق، او الى كردستان.
ولـكــن الـكــثــيـــــر مــن املـــــرضـــــى )االعــتــيـــــاديــني وغــيـــــرهــم( ال
يستطيعون اغماض اعينهم عن حاالت ميكن ان نسميها، يف
اقل تقـديـر، بـأنهـا غيـر انسـانيـة ، وتخـرق النـبل املعتـاد ملهنـة
الـطـب، وتقــرب هــذه املـهنــة يف حــاالت عــديــدة الــى مــستــوى
التجـارة وحتـول صـاالت وردهـات بـعض مـستـشفيـات مــدينـة
الــطب الــى مــا يـشـبه )العلــوة( علــى حــد تعـبيــر احــد هــؤالء
املــرضــى. فــالــشعــور الــذي يـبــادرك حــال دخـــولك مـثالً الــى
الــطـــــابق الـثــــالـث )طـــــابق احلــــروق( يف مـــسـتـــشفـــــى بغــــداد
التعلـيمي مبـدينـة الـطب، هـو انك يف فنـدق )صحي( ولـيس
يف مسـتشفـى، يفـترض ان يـكون افـضل مسـتشفـيات الـعراق.
فـالــدواء يف اغلب احلــاالت ال يتـوافـر بـسهـولــة، وبعبـارة ادق،
علـى )اهل( املــريض شـراء هـذا الـدواء من خـارج املـستـشفـى،
والــطــبــيــب ال يحــضـــــر الـــــى املـــــريــض اال اذا تــــــوسل بـه اهل
املريض، وتبدو )مالئكـة الرحمة( وكأنهـا خارج املوضوع، فهي
ال تقـوم بـوظـائفهــا املعتـادة، وينـوب مـرافق املـريـض عن هـذه

املالئكة يف اداء عملها.
املــريض العــراقي العــادي او ذلك االستـثنـائي، الـذي اكتـسب
هـذه الـصفـة بـسبـب سيــارة مفخخــة او عبـوة نـاسفـة، يـشعـر
بـــأنه )غـــريـب( بـكل معـنـــى الـكلـمـــة، ويـتـمـنـــى ان يخـــرج مـن
مـدينـة الـطب بـأسـرع وقـت ممكن، وال اريـد التكـلم عن حـالـة
الـرشـاوى الـتي تــرافق يف العـادة اي اجـراء ميـكن ان تقــوم به

املمرضة او املمرض، كأن تبدل )الكانونة( او املغذي مثالً.
احــد املــراجعـني اقتــرح ان نــطلق علــى املــدينــة اسم )مــدينــة
اللغف( او )مدينـة االهمال( او )مـدينة من ال نـاصر لهم وال
مـعني(. نحن نتفهم ان حالة الضغـط النفسي الهائل، وكثرة
املـــراجعـني تــســـاعـــد علـــى ســـوء تقـــدمي اخلـــدمـــات، ولكـن إن
سـعينـا الـى تبـريـر هـذا املـستـوى املتـردي  )للكـادر( الـطبي يف
مـدينـة الـطب ولـوزارة الـصحـة، فمـن للمـواطن املــسكني حـد
العـظم يف اوضـاعنـا االسـتثنـائيـة وبـالغــة السـوء هـذه؟  وأين
ميكـن ان يجـــد هـــذا املـــواطـن )الـــرحـمـــة( إن لـم يجـــدهـــا يف

مستشفيات )مدينة الطب(؟ 

BBC / الواليات املتحدة
تـشيـر دراسـة جـديـدة إلـى أن درجـة حـرارة كـوكـبنـا
اآلن هي األعلــى منـذ 12 ألف عـام نـتيجـة ارتفـاع
حــــرارة الكـــوكـب بــشـكل مـتــســـارع خالل الـثالثـني
عـامـا املـاضيـة. فقـد قـال خبـراء األحـوال اجلـويـة
وأحوال األرض يف وكـالة نـاسا األمـريكية لـلفضاء
إن متـوسط حــرارة األرض ارتفع بنحـو 0.2 درجـة
مـئـــويـــة يف كل عقـــد عــن العقـــد الـتـــالــي له خالل
العقــود الـثالثــة املـــاضيــة. وحــذر العـلمـــاء من أن
التلوث الناجم عن النشـاط البشري يدفع العالم

نحو مستويات خطرة من التغير املناخي. 
وقـــالـــوا إنه نـتـيجـــة لــــذلك فـــإن أنـــواعـــاً نـبـــاتـيـــة
وحيـــوانيــة جتــد صعــوبــة يف االنـتقــال بــالـســرعــة
الكافيـة ألجواء أكثر بـرودة هربا مـن ارتفاع حرارة

بيئاتها. 
فقـد حذر رئـيس معهـد جودارد لـدراسات الفـضاء
الـتابع لـناسـا يف نيـويورك، جـيمس هـانسـن، قائال
"األدلـــة املـتـــوافـــرة تــشـيـــر إلـــى أنـنــــا نقـتـــرب مـن
مـستـويـات خطـرة مـن التلـوث النـاجم عـن نشـاط

اإلنسان". 

اقــامت وزارة الــسيـاحــة يف إقلـيم كــردستـان
املهـرجـان األول للـسيـاحـة يف مــدينــة اربيل

وباشراف وزارة السياحة . 
يف اجللسة االفتتاحيـة القى وزير السياحة
منــرود بيبـو يـوخنـا كلمـة اشـار فيهـا الـى ان
إقليم كـردستـان ميلك ركيـزة سيـاحة كـبرى
وان حكومـة اإلقليم تـسعى الـى فتح اجملال
أمــام االستـثمــارات األجنـبيـة ودعـوة جـميع
املسـتثمـرين مبـن فيهم احمللـيون واألجـانب

لالستثمار يف القطاع السياحي.
وعــزا الــوزيــر قلــة املــشــاريع الــسـيــاحـيــة يف
اإلقلــيــم الـــــى عـــــدم وجـــــود بــنـــــى حتــتــيـــــة

للسياحة يف كردستان.
بــدأت فعــاليــات املهــرجــان الــذي سيـسـتمــر
أربعـة أيــام حيـث اقيـم يف املنــاسبــة معـرض
للــصــــور الفــــوتــــوغــــرافـيــــة لـلفـنــــان سـمـيــــر
عقراوي تنـاولت املواقع الـسياحيـة املشهورة

يف كوردستان.

(take a way)

املعاصرة يف املنطقة قليلة العدد".
ويـتــوقع ان تـبــاشــر اعـمــال علــى اقــامــة
املــشــروع مع بــدايــة العــام 2007 علــى ان
يبدأ التسجيل والقبول يف ايلول .2008
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وقــــد شـجع املــنــتج واخملــــرج االمــيــــركــي
سـتيـفن سـبيـلبــرغ العــاهل االردنـي علــى
ــــوقـيـع االتفــــاقـيــــة مـع كلـيــــة الفـنــــون ت

الــسـيـنـمــائـيــة يف جـــامعــة جـنــوب
كاليفورنيا القامة هذا املشروع.

وقال سبيلبرغ "عندما عرض علي
امللك مــوضــوع مــدرســة لــصنــاعــة
االفـالم العــاملـيـــة مقــرهــا االردن
وتخــــدم دول الـــشــــرق االوســط،
رأيت فــورا اهـميــة وميــزة حــدث
كـهــــــــذا لــــــشـعــب ومــــــســتـقــبـل

املنطقة".
من جـهته قـال سـامــر املعـشـر،
مـن اللـجنــة امللـكيــة االردنيــة
لـالفالم الـتـي سـتــســـاهـم يف
املـشروع، ان هـذا املعهـد "اناء
يـصهــر فيـه غنــى احلـضــارة
مع تـنـــوع تقــالـيــد الــســرد
القــصــصــي القــــدميــــة يف

الزمن".
واضــــاف املعــشــــر "حـتــــى
االن االعمال السينمائية
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معهــــد للفنــــون السينـــامئية يف العقـــــبة 
واعيــد دفن رفــات االمبـراطـورة يف سـرداب
مجـاور لسـرداب القيصـر الراحل الكـسندر
الـثــالـث يف كـتــدرائـيــة القــديـسـني بـطــرس
وبول يف سان بطرسبرج بعد 140 عاما من

يوم وصولها أول مرة الى روسيا.
االمـبـــراطـــورة ولـــدت يف عـــام 1847 بـــاسـم
األمـيـــــرة داجـمـــــار ابـنـــــة ملـك الـــــدمنـــــرك
كـريـسـتيـان احلـادي عـشــر. وغيــرت اسمهـا
وحتـولت الـى األُرثـوذكـسيـة الـروسيـة حني

تزوجت الكسندر عام .1866
واضــطــــر ابــنهــــا القـيــصــــر نقــــوال الـثــــانـي
للـتنـازل عن العـرش يف عـام 1917 وأعـدمه
الثــوار الـبلـشـفيــون الــذيـن استــولــوا علــى
السلطـة بعد ذلك بـشهور. وبعـد ان فقدت
اثنني من ابنـائها وخمسة أحفاد يف الثورة
غــــادرت مــــاريــــا فـيــــودوروفـنــــا روسـيــــا الــــى
اجنلـتـــرا يف عـــام 1919 ومـنهـــا عـــادت الـــى

الدمنرك حيث توفيت عام .1928

إعادة دفن امرباطورة روسية
يف سان بطرسربج 

اربيل/ راميار فارس 

ميل جيبسون ينتظر عرض
فيلم ) أبوكاليبتو (

الـتـكهـنـــات، إذ يقـــول الـبـــروفـيــســـور
كــيــث بـــــــريفــــــا، األســتــــــاذ بــــــوحــــــدة
الـبحــوث املنــاخيــة بجــامعـة إيــست
آجنلـيـــا اإلجنلـيــزيــة، إن اسـتخــدام
ــــــــوى ــــــــات مـــن قـــبـــيـل مـحـــت ــــــــان بـــي
املــاغنـسيـوم يف األصــداف البحـريـة
وغيـرهـا مـن البيـانـات األخــرى التي
استـرشـد بهـا البـاحثـون، يـصبح أقل

دقة كلما بعدت املدة الزمنية. 
ويـقـــــــول فـــــــريـق الــبـــــــاحــثــني يف تـلـك

الـــــدراســـــة أن معـــــدل هجـــــرة احلـيـــــوان
وانتقـال الـنبـاتــات أبطـأ من القـدرة علـى

التأقلم مع ارتفاع درجة احلرارة. 
ويضيـف د هانسن قـائال "إذا ارتفعت احلرارة

مبعدل درجتني أو ثالث، سيكون من املرجح أن
نشهـد تغيـيرات جتعـل من األرض كوكـبا مخـتلفا

عما عهدناه". 
وأردف بـالقـول "إذا لم نـبطئ مـعدل احلـرارة، فمن
املــرجح أن الكـثيــر من األنــواع احليــة ستـنقــرض،

وكأننا يف الواقع ندفع بهم خارج الكوكب". 

ـ ـ ـ

وأظهـرت الدراسـة التـي قام بـها بـاحثـون من نـاسا،
ومـن جامعـة كولـومبـيا وجـامعة كـاليفـورنيـا سانـتا
بــــاربــــرا، أن ارتفــــاع احلــــرارة عـنــــد أشــــده يف دوائــــر
العـرض األبعـد عـن خط االستـواء يف نصف الكـرة
الشمالي، ويبدو بشكل أكبر على اليابسة منه فوق

احمليطات. 
وقـــال الـبـــاحـثـــون إن الــسـبــب وراء ارتفـــاع درجـــات
حـرارة تلك املنـاطق يـرجع إلـى الفـقد احلـاصل يف

الثلوج والغطاء املتجمد.
فـمع ازديــاد دفء األرض، تــذوب الـثلــوج ويـنكــشف
سطح األرض األسـمر الـذي ميتـص، بسـبب قتـامة
لــونه مقـارنـة بـالـثلج، كـميــة أكبـر مـن الطـاقــة من

الشمس، وبالتالي تزداد احلرارة أكثر. 
وأظهـــرت الـــدراســـات الـتـي قـــام بهـــا الـبـــاحـثـــون أن
املنـطقـة الغــربيــة االستــوائيـة مـن احمليـط الهـادي
واحمليــط الهنــدي وصلت يف حــرارتهـا إلـى درجـات
احلــرارة الـتـي كــانـت عـنــدهــا بـنهــايــة آخــر عـصــر
جليـدي رئيـسي تـشهــده األرض، قبل نحـو 12 ألف

عام، إن لم تتفوق عليها حرارة. 
ومع ذلك يشكك باحثون آخرون يف مدى دقة تلك

حـــــــــــرارة األرض "األكثـــر سخــــــونة
منـــــــــــذ  12  ألـــــــــف عـــام"

القاهرة / وكاالت
تـسبـب كلب ضـال كــان داخل مطـار القـاهــرة يف تعطـيل الطـائـرة الـسعـوديـة
املتجهـة الى جـدة بعـد ان فوجـىء قائـد الطـائرة بـالكلب  علـى املمـر االمر

الذي دعاه الى تبليغ غرفة عمليات املطار وقد متت مطاردة الكلب.
مـن جهـة اخــرى ووفقـاً لـلمـصـادر الـصحـفيـة املـصـريــة ان سلـطــات احلجـر
البيطري يف مطـار القاهرة منعت دخول نسناس كان مع راكب مصري على

منت الطائرة السودانية القادمة من اخلرطوم.

ومتـتاز محـافظـة النجف بـاحيـاء ليلتي
الـرابع عشـر واخلامـس عشـر من الـشهر
بصـورة اكثـر من بـاقي احملـافظـات وكـان
مــن عــــــادات أهل الــنجـف القـــــدميـــــة ان
يكون االحتفال يف اليوم االول لالغنياء
واليــوم الثـانـي للفقـراء حـيث يــشتـرون
حلـــويـــات مـن الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة ورمبـــا
العــــاشـــــرة. فال يـكــــاد يـخلــــو زقــــاق مـن
االزقــة من مـجمـوعــة من الـصـبيــة وهم
يحـملـــون الـطـبـــول الــصغـيـــرة واالبـــواق
ويـطـرقـون ابـواب الـدور بـابــا تلـو االخـر
وهم يـستغلون الطرق بـالعبارات املأثورة

التي تقول:
)مــــاجـيـنــــة يــــا مــــاجـيـنـــــة حل اجلـيـــس
وانـــطــيــنـــــة( ويــبقـــــى هـــــؤالء الـــصــبــيـــــة
بـانتظار صاحب الـدار ليفتح لهم الباب
كـي يـبـــدأوا بـــالقـــاء نــشـيـــد )املـــاجـيـنـــة(
ويصـاحب تـرديد االنـشودة الـطرق عـلى
الطبـول والنفخ يف االبـواق ثم يـدخلون

إلى باحة الدار تدريجيا.
يقـــول وهـــاب شـــريف الـبـــاحـث يف تـــراث
وفلكلـور الشعوب ان اصل كلمـة املاجينة

هي:
)لوالك مـا جئنا( وهي الكلـمة التي كان
يــرددهــا اصحــاب الــرســـول )ص( واميــر
املـــؤمـنـني )ع( عـنـــد زيــــارتهـم دار االمـــام
علـي )ع( لتهنـئته مبنـاسبـة والدة االمام
احلــــســن )ع( الــتــي تـــصــــــادف يف لـــيلــــــة

شعــرا بهـــذه املنـــاسبــة وكــانـت مجــالـس
الـــنجـف العــــــامــــــرة يــــــومــــــذاك قـــبل ان
يضغـط عليهـا يخـصصـون يف الليـلتني
احــتفــــاال كـبـيــــرا، وهـمــــا مــن اللـيــــالـي
املفـرحـة الـبهيجـة يف هـذا الـشهـر حـيث
تعقـبهـــا لـيـــال محـــزنـــة، فـبعـــد انـتهـــاء
)املاجيـنة( يستعـد الناس الحـياء ذكرى
اسـتــــشهــــاد االمـــــام علـي )ع( وتــتحــــول

اجملالس الى مآمت.
وعـن العــادات القــدميــة لهـــذه املنـــاسبــة
يقــــول الــــدكـتــــور حـــسـن احلـكـيـم: مـن
ضمـن العــادات القــدميــة الـتي انــدثــرت
االن اال الـقلــيل هـي تـــوزيـع احللـــويـــات
بني اجليـران حيث يقوم كـل بيت بشراء
مجــمــــــوعــــــة مـــن احللــــــويـــــــات ويقــــــوم
بـتــــوزيـعهـــــا علــــى اجلـيــــران وهـكـــــذا كل
اجلــيـــــــران. ويخــتــتــم احلـكــيــم قـــــــوله:
خــصــت محــــافــظــــة الـنـجف اكـثــــر مـن
غـيــــرهــــا بهــــذه املـنــــاسـبــــة وسـبـب هــــذه
اخلـصـــوصـيـــة يعـــود الـــى وجـــود مـــرقـــد
االمـــــام علـي )ع(، واالمــــام احلـــسـن )ع(
الـشخـصيــة الكبـرى بعـد اميـر املــؤمنني
لــذلك بـدأت هـذه العــادة يف النـجف ثم
انـتقلـت الــى بــاقـي احملــافـظــات، وعـنــد
انـتقـــالهـــا الـــى بقـيـــة احملـــافـظـــات كـــان
انتـشارهـا اقل ممـا هي علـيه يف النجف
فـقلمـا جنـد فعــاليـات او قل هـذا اللـون
مـن االحــتفـــال املـــوجـــود يف الـنـجف يف

باقي املدن واحملافظات.

            نخـب الــســرور واكــؤس االفــراح
لوالك ما جئنا لنعقد محفال

                مرح املباسم ناعش االرواح 
يقـــول االستــاذ الـــدكتــور حـسـن عيـســى
احلكـيم رئـيس جـامعـة الكـوفــة السـابق
واملتخصص بـالتاريخ: الهـمية مـوضوع
)املــاجـينــة( علــى تــوالي الـسـنني اصـبح
جـــزءا مـن احلـيـــاة االجـتـمـــاعـيـــة وكـــان
الكـثـيـــر ممــن يعقـــد احـتفـــاال ويـنــشـــد

اخليـر والبـركـة خصـوصـا اذا كـان فقيـرا
او من ذوي الدخل احملدود.

يقـول وهـاب شـريف: مـن الالفت للـنظـر
ان العــــــراقــيــني مــنــــــذ قــــــدمي الــــــزمــــــان
يحـتفلـون بهــذه املنــاسبـة علــى اختالف
مـذاهـبهم وقـوميـاتـهم، فيـوم )املــاجينـة(
يتـوّحــد فيه الـشـيعي والـسنـي والكـردي

والعربي والتركماني..
ولـم تقـتـصـــر )املـــاجـيـنـــة( علـــى جتـــوال
مـجمــوعـــة من الـصـبيــة يف ازقـــة احيــاء
ومحالت الـنجـف بل ان مجــالــس االدب
والـشعر يف محـافظـة النجـف حتيا لـيلة
املــاجـينــة اضــافــة الــى دواويـن العـشــائــر
واالســر فـينـشــد الــشعــر وتــوزع احللــوى
وتـكـــــون تلـك اجملـــــالـــس عـــــامـــــرة بهـــــذه
املناسبـة حيث يجتمع االدبـاء والشعراء
يف اجلـــمعــيـــــات الـــثقـــــافــيـــــة ودور االدب
والـفن ويبــدأ الشعـراء بـالقـاء القصـائـد
املفـرحـة ويـتبـارى الـشعـراء فـيمـا بيـنهم
وال يـنقــطع حـبل اجـتـمـــاعهـم اال عـنـــد
ســـاعـــات الـفجـــر االولـــى حـيـث مـــوعـــد
الــــسحــــــور وصالة الــصــبـح، وللــــشـــــاعـــــر
الـنـجفـي الـــشــيخ عـبـــــد املهــــدي مــطــــر
قـصـيــدة طـــويلــة بـــدأ يف كل بـيـت مـنهــا

بعبارة )لوالك ما جئنا( منها:
قلدت عاطلة الضحى بسالح

                يوم مولدك املنير الضاحي 
لوالك ما جئنا نعّب من الهوى

النصف من رمضان.
ان الــرد مـن النــاس لفــرقــة )املــاجـينــة(
غالـبا مـا يكـون بانـواع من احللـوى مثل
)الــزالبيــة، الـبقالوة، املـلبّـس، املـسقــول،
الــزبـيـب( واذا تــأخــر صــاحـب الــدار عـن
الــــرد فــــان الــصـبـيــــة يــــرددون )يـــــا اهل
الـسـطــوح تنـطــونه لـو نــروح؟( وعنـدهـا
يضـطر صاحب الـدار ان يعطيهم بعض
املـــال بـــدال مـن احللـــوى اذا كـــانـت غـيـــر

متوفرة لديه.
وعــنـــــدمـــــا ميــنـحهـــم الهـــــديـــــة فــــــانهــم
يـتغـزلـون بـابـنه الكـبيــر او االصغــر بني
اخــوته مــردديـن )داده"فالن" مــا حاللـي
مثلك.. شـط الهنـديـة مـا بلل كــذلتك(
ويخــتــمــــــون االنـــــشــــــودةاو االهــــــزوجــــــة
مبقـطع ينـشـده قـائــد اجملمـوعـة بقـوله
)اهلل يـخلـي راعـي الـبـيـت( ويــــردد بعـــده
بـــاقـي افـــراد اجملـمـــوعـــة )امـني( لـيعـــود
القـائـد ويقـول )وبجــاه اهلل واسمــاعيل(
)امــــني( هــكــــــــــذا يــــــــــردد بـعــــــــــده افــــــــــراد

مجموعته.
واذا امـتــنع صـــاحـب الـــدار عـن اعــطـــاء
الهـــديـــة او فـتح الـبـــاب فـــانهـم يـــرددون
)ذبــــــوا علــيــنه املــــــاي ذوله اهـل الفـكـــــر(
واالصل يف ذلك ان صـاحب الـدار اذا لم
يـستطع ان يقـدم لهؤالء االطفـال شيئا
فــــان اوالده يــــرشــــون املــــاء داللـــــة علــــى

)املـــــــــاجينة( مناسبة رمضـــــانية توحــــد العــــــراقيني
النجف / عامر العكايشي

تعتبر عادة
)املاجينة(

واحدة من اهم
املميزات الشعبية

الفلكلورية التي حتيا
يف عدد من ايام شهر

رمضان وتكاد تكون
احدى العالمات

املميزة والنكهات
اجلميلة لشهر

رمضان يف
العراق.

كلب يعطل طائرة سعودية
يف مطار القاهرة


