
سرح الشعبي بتجلياتها اإلنسانية ا
الغائرة باجلماليـات الفكرية والفنية
ارث فـني حـقـق وظـائـفه االجـتـمـاعـية
ـتـواصـل إليـجـاد بـديل عـبـر سـعــيه ا
قــيـمي يــفـتـرض ســلـوكــا اجـتـمــاعـيـا
ا وفي ذات الـلـحظـة يـرتسم في قـو
الــذهـن خط دخـــان شــوه ذلـك الــوجه
ـلـهى الـبــهي; وأقـصــد إنه (مـســرح ا
الـلـيـلي) الـذي أصـبح سـائـدا مـتداوال
في الــوقت احلــاضـر فـي الـعــاصــمـة
خصوصا حيث يرجع سبب ذلك الى
صـنـاعـة مـنـصـات جـاهـزة إلحـتـضان
مثل هذه الـعروض الهـابطة الـساعية
ـقـام االول; الى حتـقــيق هـدفـهـا فـي ا
الــربـحي واسـتـحـصـال االمـوال حـتى
لـــو كــان ذلـك عــلى حـــســاب حتـــطــيم
الـــذوق وتـــســـيـــيـــد خـــطــاب الـــقـــبح
ــديـنـة الــتـدمــيـري ولـعـل الـبــصـرة ا
ـــا!) مـــحـــظـــوظـــة لـــعـــدم وجـــود (ر
ـديــنـة بـغـداد مـنــصـات تـشـبـه تـلك ا
ولـــــيـس إلصـــــحـــــاب رؤس األمـــــوال
الـــبـــصـــريـــ (األصالء والـــوافـــدين)
عالقـة قريـبـةً او بعـيـدةً بالـفن الرابع
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نرحب بإسهام القراء وآراؤهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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سـلـمــان جـاسم والـست بــيـان جـاسم
ــدرسـة مـحــمـد ) فــقـد اضــافت هـذه ا
يزة ُتمـيز بصـمة  بجـميع كادرهـا ا
و رائـعة و عـكست صـورة جـميـلة عن
ــدراس احلـكـومـيـة في الـعـراق فـكل ا
الـشكـر و التـقديـر للـست منـال عباس

ُـتمـيز . درسـة ا و جـميع كـادر هـذه ا
ــدراس الـتي و الــشـكــر ايــضـا لــكل ا
درسة لنشر الوعي حتذو حذو هذه ا
و طـرق الــتـربـيـة الــسـلـيـمــة لـضـمـان

يز ألطفالنا . مُستقبل 
q{U -بغداد  ÈdÝ

ــســاعــدة كـادر الــتــعــلــيم كـافــة  و 
مُـتـمـيـز من ضــمـنـهم الـست أنـتـصـار
خــضـيـر عـبـاس و الـست خـولـة والي
سـلــمـان و األسـتــاذ يس طه مــحـمـود
(تـربيـه رياضـيـة ) و الست لـقـاء علي
قادر (علوم )وايضاً حازت على نسبه

ــئـة في الــعـام -2016 جنـاح 95 بـا
 2017 و كـــرمت من قـــبل الــوزارة و
ايـضـاً عـلى مـراكـز اولى عـلى مدارس
الـــرصـــافــة فـي نــشـــاطـــات مــعـــيـــنــة
كــمــعــارض رسـوم االطــفــال بــجــهـود
مــعــلــمي مــادة الــفـنــيــة (الــست مــهـا

راكـز اخلـاصة ـدرسة هي مـن أهم ا ا
بـالـتـربــيـة والـتـعــلـيم في جـمـيع دول
الـعــالم  حـيـث هي مـصــدر الـتــنـويـر
الـعـقـلي لألنـسـان  فـالـطـالب يُـسـافـر
ــنــاهج الــدراســيــة الى كــافــة عــبـــر ا
األمــــــاكـن و األزمـــــــان  و دورهــــــا ال
ـا يــقـتـصــر عـلـى الـتـعــلـيم فــقط و ا
الــتــربــيـة أيــضــاً من حــيث الــســلـوك
واألسالـيب التربـوية الصحـيحة وفي
ضل ما يُعانيه التعليم في العراق من
تـغيـير جـذري من جمـيع النـواحي ما
بـعـد عام  2003 حـيث كـان قـبل ذلك
يـــحـــتـل مـــراكـــز مــــهـــمـــة فـي فـــتـــرة
الـسـبعـيـنات والـثـمانـينـات من الـقرن
ـــاضي حـــيث كـــادت احلـــكـــومــة ان ا
تــقـضي عــلى األمـيه تــمـامـاً من خالل
حـمالت حملــاربــتـهــا  امــا في الـوقت
احلاضر أنتـشرت مشاكل الـتعليم في
عــمــوم مـحــافــظـات الــبــلـد فــقــد بـدت
ــشــاكل فـي حــالــة تــزايــد من حــيث ا
ـناهج الـدراسيـة كمـا يقول صعـوبة ا

الـــبـــعض و الـــعـــنف بـــ الـــطالب و
ـا احـيـانــاً بـ الـطـالـب و األسـتـاذ 
دفع األهـــــالـي الى نـــــقـل أوالدهم الى
مــدارس خـاصــة فــقــد انـتــشــرت هـذه
ــــــــــدراس فـي اآلونه األنــــــــــواع مـن ا
األخـيــرة و عـلى نـطـاق واسع  ولـكن
كــمــا يُــقــال لـو خــلــيت قُــلــبت هــنـالك
ـدارس احلـكـومـيـة التي الـكـثـيـر من ا
تـكــون سـنـداً لـلــطـالب وهـنــالك مـثـال
ــســتــنــصــريــة عــلى ذلك فــمــدرســة ا
األبتـدائية اخملـتلـطة الصـديقة لـلطفل
والـدمج الـتـربـوي الـكـائـنـة في بـغداد
شـارع فـلـسـطـ خـيـر مـثال عـلى ذلك
حــيث تــخــرج مــنــهــا اجــيــال عــديـدة
ـعـرفـة و تـأسـست تـرتـقي بـالـعــلم وا
عام  1970 و الــذي كـان يـعــتـبـر من
األعوام الذهبية بالتعليم العراقي في
تــلك الــفـتــرة  فــقــد اسـتــطــاعت هـذه
ـدرسة و بـأدارة الست مـنال عـباس ا
درسة ُحـترمـة فعـنوان هـذه ا عـلي ا
التـمـيُـز الـدائم من نـاحـيـة الـتـربـية و

ـــشــكالت 2- الـــنـــســاء أقـل عــرضـــة 
الذاكرة مع تقدم العمر من الرجال

كــشــفـت الــدراســة الـــتي قــامـت بــهــا
جامعتا نيـوكاسل وكامبردج ونشرت
في دوريـــة "النـــســـيت" الـــطـــبـــيــة أن
الـنـسـاء أقل عـرضـة لـتـطـور مـشكالت
الذاكرة مع تـقدمهن في الـسن مقارنة
بـــالـــرجـــال وعـــلى الـــرغم مـن زيــادة
ـــتــوقع لإلنـــاث عــلى مــدى الـــعــمــر ا
اضية تراجع عدد السنوات الـ  20ا
ـســنـات الـلــواتي يــعـانـ الــنـســاء ا

مشكالت في الذاكرة.
3- الـنـسـاء ال يـحـفـظن األسـرار أكـثر

من  38ساعة
كـشفت باحـثة أمـريكـية وأسـتاذة علم
االجــتــمــاع في جـــامــعــة مــيــشــيــجن
األمـريـكيـة الـدكـتورة مـارجـريت باول
رأة أقدم في دراسة مطولة بعنوان "ا
ــيـة" أن الــنــسـاء ال وكــالــة أنـبــاء عــا
يـستـطعن االحـتفـاظ بالـسر ألكـثر من
 38ســـاعــة وغـــالــبـــاً يــبـــحن به إلى

أشــخــاص غــيــر مــعــنــيــ وكـشــفت
الـدراسة الـتي جـرت على  500امرأة
تتراوح أعمارهن ب  18 و 60 عاماً
أن  %25مـــنــهـن اعــتـــرفن بـــأنــهن ال
يـسـتـطـعن حـفظ الـسـر إطالقـاً مـهـمـا
يـكون شـخصـياً وخـطيـراً وأوضحت
الــدراسـة أن  9 فــتـيــات من أصل 10
يـعــتـبـرن أنـفــسـهن جـديــرات بـالـثـقـة
يــبــحن دائــمــاً بــاألســرار وأن ثـلــثي
الـنسـاء يـشـعـرن بـالـذنب بـعـد الـبوح

بالسر.
زاج الـسيئ 4- الـنسـاء يعـانـ من ا
ـدة خـمس سـاعـات أسـبـوعـيـاً مـزاج
ـرأة يـسـيطـر عـليـهـا بصـورة كـبرى ا
ويؤثر على حالتهـا النفسية لساعات
عـديدة طـوال األسبـوع هذا مـا أكدته
دراسة جديدة نشرت نتائجها جريدة
"ديـــلي مـــيل" الــبـــريـــطــانـــيـــة حــيث
تـوصــلت الـنــتـائج إلى أن الــسـيـدات
ـدة خمس ـزاج السـيئ  يـعانـ من ا
ســاعـات في األسـبــوع بـواقع عـشـرة
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زمن طـــــويـل مَــــر مـــــنـــــذ اول عــــرض
سرح مسرحي تـماهت فيه خشـبات ا
الهي الـــشـــعـــبي اجلـــاد بــقـــاعـــات ا
الـلـيــلـيـة ظـهـر الـتــمـاهي جـلـيـا عـلى
انية) مسارح بغداد بعد (احلملة اإل
مـنـتـصف تـسـعـيـنـات الـقـرن الـعـابـر
ولعل أول اسـباب هـذا التـماهي الذي
ـسـرح الـشـعبي هـيـمن عـلى خـطـاب ا
وأخـــذ مـــكــــانه كـــبـــديـل (تـــرفـــيـــهي)
للـمالهي اللـيلـية هـو وجود مـنصات
جاهزة لتقـد تلك العروض ولعل ما
يـــؤشـــر ذلك حتـــول اغـــلب الـــنــوادي
الهي) الى قـاعات لعروض الليـلية (ا
تـــســمـى مــســـرحــيـــة هي اخــذت من
ـثل ــسـرح شــكــله فــعال! (فــضــاء  ا
ـسرح وجـمـهـور) لكـنـهـا دمرت بُـعـد ا
اإلنـســاني وخـطــابه الـســاعي إلعـادة
انـتـاج اجملــتـمع كـمــا يـجب ان يـكـون
ـعـادلة عـليـه هي عمـلت عـلى عكس ا
ـسـرح يـعـيـد انـتـاج اإلنـسان وصـار ا
مــنـــحـــطـــا غــارقـــا في وهـم الــظـاللــة

والزيف الكبير. 
 يتـراءى لي في هذه اللـحظة مـشاهد
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اعـاني من الـتـيه بـ عـمـري العـشـريـني وشـيـخـوخة
عقلي  لم اشـعر يوماً بـاالنسجام مع اجـواء الصبا
وسرعة احليـاة التي باتت قيمة االشياء احمليطة بي 
انـتـمـائي دومـاً لـكل شيء قـد مضى تـدهس فـيـها 
اجـد ذاتي ب اروقة(شارع عليه اكـثر من ربع قرن 
الــرشـــيــد) في تــلك االمــاكن الــهــرمه ذات اجلــدران
ـتـصـدعـة  احلاراتـالـضـيـقة فـي منـطـقـة (الـكرادة) ا
بـيـوت(الـشـواكة) الـشـرقـيـة الـتي تـفوح مـنـهـا رائـحة
ـمتزجـة بخبـز الصبـاح الساخـن  حكايات القداح ا
في اغـــاني (اهل گـــبل) الـــتـي تـــرويــهـــا لـي جـــدتي 
قـصص (الف لـيـلة (قـحـطـان الـعطـار)و(ام كـلـثـوم ) 
في ولـيـلـة )التي اعـتـقت شـهـرزاد من ظـلم شـهـريار 
(كـلـيـجـة)الـعـيـد الـتي تـغـير افالم االبـيض واالسـود 
وصـوت امي وهي تــغـنـي (دلـلـول مــذاقـهــا عن قـبـل 

ياولد يابني دللول)..
 شـغــفي في تــلك الــتـفــاصـيـل الـواقــفـة عــلى حــافـة
تـرنـحـة ب ا الكـامـنـة حتت اغبـرة الـزمـان  احلـيـاة 
الــعـالـقـة فـي ذاكـرة الـرؤوس الـتي الــوجـود والـعـدم 
التي تـتمـتع بـعطـر خـاص تسـافر به غـزاها الـشيـب 

الروح على (البساط الريح) ..
وانت ايــهـا اجملــنـون وجــدت فـيك شيء مـن بـغـدادي
ـنـدثرة مـفـرداتك ا لـون بـشـرتك الـسـمـراء  ـة  الـقـد
حـزنك اخلـفي في دجـى عـيـناك حتت رمـاد الـزمن  
وعـــبـــقك الـــذي اســـتـــنـــشق فـــيـهِ رائـــحـــة اجــدادي

.. الراحل
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في مـجــتـمـع سـائــر بـإجتــاه إغـتـراب
وتغيـيب مقصـود. خوفنـا نحن ابناء
البصرة من مرض خبيث قد يلتهم ما
تـــبــقـى من صــور الـــثــقــافـــة في هــذه

هـــذا حــتى لــو كـــانت هــنـــالك بــعض
ـــقــتــرنــة احلــاالت األســـتــثــنـــائــيــة ا
نـاسبات عـروض تكسب باالعـياد وا
ـراهق (صغار ريعهـا من(عيديات) ا
السن وكباره) ومن حسن حظنا نحن
ون بواقع افضل ان البصريون احلا
هــذه الـــعــروض تــفـــقــد جــمـــهــورهــا
ــراهق بــعـد الــعــرض الــثــالث هـذا ا

حتى اآلن!
÷dŽ  ôU

لـكن ومـع تـضــاعف صــاالت الــعـرض
الـــقـــادرة عـــلـى احـــتـــضـــان عـــروض
ـسرح الـربـحي بخـطابـه التـكفـيري ا
والـعـمل عـلى جـعـله اداة تـسـويق في
الـوقت ذاته; عـبـر استـقـطاب (فـنـانو)
الـعـاصــمـة وخـصـوصــا اولـئك الـذين
ـســرحـي الـعــراقي اســاؤا لــلــفــنــان ا
(احلــقــيــقي) عـــبــر تــصــديــر خــطــاب
سـيء لإلنسـان من خالل الـكـراهـيـة ا
ــا هـو إشــتــبــاك مــا هـو كــومــيــدي 
تـكـفيـري حـتى صـارت ثيـمـة اإلساءة
مـــوضـــوعـــا يــلـج من خاللـه فـــنـــانــو
(الـتــحـشـيـش) الى حتـقــيق وجـودهم

أيام في العـام وذلك ألسبـاب متعددة
وعـن احلل الـذي تـلـجـأ إلـيه الـنـسـاء
ــزاج الــســيئ ذكــرت 22 لــتــجـــاوز ا
ـشــاركـات بــالـدراسـة أنّ ــئـة مـن ا بـا
ارسة الريـاضة هي احلل و تناول
الــشــوكــوالتـة بــاعــتــبــارهــا وســيــلـة
زاج نحو األفضل. معروفة لتغيير ا
 .5الـنــسـاء االكـثــر رغـبـة في الــسـفـر

منفردين
دراسـة جـديـدة ومـثـيـرة كـشف عـنـهـا
مـوقع ديلي مـيل البـريطـاني  تتـعلق
ـســافـرين ــاط الـســفـر واعــمـار ا بـا
حـول الـعـالم  وأبـرز مـاجـاء في هـذه
ط الــدراســة الــتـي شــمــلت دراســة 
ن ـــئــة   1000مـــســـافــر أن 72 بـــا
اشـــاروا الى رغـــبـــتــهـم في الـــســـفــر
بـصــورة مـنـفــردة كـانـوا من الــنـسـاء
واضـافت الى أن ثالثـة أربـاع العـيـنة
الـذين يـودون في الـســفـر مـنـفـردين 
تتراوح اعمارهم من 51 - 70 عام .
w³¼c   - بغداد « ”U³Ž bLŠ«
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ــكــاشــفــة وهي أولى ــدن يــســتــلــزم ا  غــرق هــذه ا
عـاجلة فـما يـحدث من كـوارث الغرق في خطـوات ا
ـوارده وبـهـذه الـطـريـقـة وبـهـذا بـلـد الـرافـدين غـني 
التكـرار أمر مـخجل ومؤلم ومـحزن يتـكرر كل عام
وهذا نتـاج الفسـاد وتشمل كلـمة الفـساد اإلهمال
ــال الــعــام أمن احلــظــوة عــدم احملــاســبــة هــدر ا
العقوبة فكارثة جدة األولى هي السبب فيما حصل
ولن أقول فيما سيحصل مـستقبال ألن عهد د.حيدر
الـعـبـادي ليس مـخـتـلف فـكـارثة عـرق بـغـداد لـيست
األولى حــتى التـــمــر مــرور الــكــرام أكـــثــر من ســبع
سؤول بل لم يحدد من تسبب سنوات لم يحاسب ا
ـــتــهــمــون بــالــفــســادة فـي دوائــر بــلــديــة بــغــداد فــا
ـا شـجع واحملــافـظـات لم  مـحــاسـبـتـهـم  وهـذا 
عــلى االسـتـمـرار فـي الـفـسـاد ألن من أمـن الـعـقـوبـة
سيـستـمر بـالنهب فـهنـاك دول أقل إمكـانيـات تهطل
ـعدل عال ومع ذلك ال علـيها األمـطار طول الـعام و
حتدث بـها أي كـوارث على الرغم مـن قلة إمـكانـاتها
دن التـحتية ـا حصل هو فـساد في بنيـة ا ادية  ا
فمـشاريع الصـرف وتصريـف مياه األمـطار ضعـيفة
ــشـروع من أو بــاألصح ضـعــفت من خـالل تـداول ا
الــبـاطـن حـتـى يـرســو عــلى مــقــاول مــبــتـد و»حق

الشاي «يوقع على استالمه دون مواصفات.
حق الشاي مصطلح مشهور في مجتمع الفاسدين
ومـا حــصل مـن كـوارث األمــطــار هــو نــتــيـجــة حق
الـشـاي فـي كـتــابـات الــعـدل الـتـي مـررت الــصـكـوك
ناطق زورة ومررت البـناء في مجاري الـسيول وا ا
ـنــخـفــضـة فــهــنـاك من يــؤمن أن األمــطـار تــقـسم ا
األراضي وال بــد له من الــقـــســمــة نــصــيب وشــاي
بـعض كـتـاب العـدل فـاخـر والـفاخـر سـعـره غـال ما
حصل من كوارث هو نتاج حق الشاي في األمانات
والبـلـديات الـتي تصـدر فسـوح البـناء في أي مـكان
وبــغض الــنــظــر عن طــبــوغــرافــيــة األرض وتــســتــلم
ـشـاريـع بـغض الـنـظـر عن مـواصـفـاتـهـا وجـودتـهـا ا
ـا حصل من وبـحق الـشاي طـبـعـا يغض الـطـرف 
ؤهل سواء كوارث هو نتاج احلظوة في تعي غير ا
تأهـيال فنيـا أو تأهيال إداريـا واألهم تأهـيال أخالقيا
ـا حصل يعـرف أسرار الـشاي وأنـواعه ونكـهاته. 
هــو نـتــاج عــدم الــتـخــطــيط واســتــشـراف مــفــاجـآت
ستقبل وعدم وجود جهة معنية بكيفية التعامل مع ا
الكـوارث ما حـصل من كوارث هـو نتـاج جتار شاي
كرماء بال ضمير وال حس وطني ما حصل هو نتاج
فـســاد اسـتــشــرى احلق بـالــوطن خــسـائــر بـشــريـة
ومادية كبـيرة لو وفرت خللقـت تنمية أكبـر ومستقبل
أكثر إشراقا ما حصل هو ثقافة (حق الشاي) التي
نشم رائحته ونـشعر بوجـوده. ياحيدرالعـبادي ثقافة
حق الــشــاي حتـتــاج حـزمك وعــزمك وإبــريق شـاي
جدة يغـلي في قلوبنـا طوال عشـر سنوات. فأنت من

علمتنا أن الكل حتت طائلة القانون

بغداد
wFOÐd « .d

 U¹b

يَرتَجفُ منْ جَزعِهِ ظلُّ الغُرابِ حَيثُ يشاركُهُ وجهُ
ُـكـفـهـرُّ نَــشـيـدَهُ االخـيـرَ كُــلَّـمـا تَـصْـفـر اخلــريفِ ا
ـدى الــذي يَــتــكَــرَّرُ في الــريحُ ضــاحــكــةً مـن الــصـَّ
َــديــاتِ الــشــاســعــةِ; تـذرفُ الــغــيــومُ نــشــيــجَــهـا ا
ُفْزِعةِ .. في زُرقةٍ فاخـرةٍ من السَماواتِ ا الساخرَ
يُرتقُ ثقوبَها أَملُ البهجِة الذي يَجيءُ على جناحَي
سُـلـحـفـاةٍ تُـحَـلقُ عـالـيـاً في مُـسْـتَنْـقَـعٍ من الـقَواربِ
َيتةِ على ضِفةٍ تَنْتَكِسُ فيها اللُّغةُ وهي تَتَبَرَّأُ من ا
ُغامِرينَ; في حروفِهـا التي أَرْخَتْ عِنانَـها لبراعـةِ ا
لُـجَّةِ هـذهِ الغُـربةِ الـنابـحَةِ عـلى االبدينَ في غَـياهبِ

الوَحْلِ.

ـديـنـة لـكـن خـوفـنا واالدب في هـذه ا
ال يـكـبر ويـكـبـر! ألننـا نـواجه رأس ا

(الطفيلي) في هذه احلقبة!
¼U³'« b³Ž ÂUL—  –البصرة

ـديـنـة خـوفــنـا ان تـكـثـر حـاضـنـات ا
كن لنا سرح الـتكفيري. آنـذاك; ال  ا
أن نــنـقـذ مـا تـبــقى من وعي اجملـتـمع
ونــحـــافظ عـــلى مـــاء وجه الـــثــقـــافــة

ــغــادرة بـــيــنــمــا كـــيف تــهــمـــ بــا
تزدادين مني قربا بنفس الوقت !
أنـى إلصـابــعكِ حــ تــدفــعـنـي بـكل
ذاك احلــنــان فــأجــد نــفــسي واقــفــاً
امـامكِ وجـهاً لـوجه ال يفـصل بـينـنا
سوى انفاسكِ الـتي تثير الدوار في

رأسي !
مـا سر كـلمة (إبـعد) حـ تلفـظيـنها

عنى (أقبِل بقوة) !
شاكسة من أين تظهـر تلك الطفلـة ا
لتقفز في احضاني تداعب بإناملها
مــا شــاب من شـــعــر حلــيــتي ! دون
أدنـى حراك مـنـكِ ! كـيف لـشـعركِ أن
يـتناثـر فوق وجهي وأنتِ تـلملـمينه

ماسة ثمينة خلف رأسك !
مـنــذ مــتى عـودتِ شــفــتـيـك كل هـذا
الـــدالل الــــذي اتــــعب شــــفــــتي دون

تقبيلها !
مـتى خُــتـمت عــيـنــاكِ بـذاك الــبـريق
ـا قصـد منكِ مـرسلة لـترمشي ودو
سـهمـها الضـوئي ليـستـقر في عمق

قـلبي فـينـتعش شـاهقـاً ليـبدأ نبض
جديـد كأنه قلب جـن للـتو قد خُلق

!
لم جتب هي. .فـقد كـانت تلك اسـئلة
نـــاريـــة بـــيــــني وبـــ نــــفـــسي قـــد

أشعلتني .
ــة بــكل مــا ثـار لم جتـب وهي الــعـا
ويــثــور بي. .فــهي الـتـي تـســتــثــيـر
أســـئـــلـــتـي كي ال جتـــيب عـــلـــيـــهـــا

متغنجة
واكـتــفت قـبل ذهــابـهــا بـكـلــمـة (أنـا
راحــلـة) وال أدري كــيـف افــهـمــتــني
بـنظـرة إنـهـا قد عـنت (سـنـلـتقي فال

حتزن) ?!
ذَهــبت وانــا واثـق بــأنــهــا ســمــعت

همهمتي األخيرة 
(ال عـلــيك إن لم نــلــتقِ فـقــد اعــتـدتُ

اللقاء بكِ وأنتِ غائبة) ?!
وكم كــان شـعـوري صــادقـاً حـيــنـمـا
علمتُ بإبتسامتها دون أن تلتفت !
w - ديالى OI « bLŠ√ d UŁ

.يــسـتــمـر الــعـلــمـاء والــبـاحــثـون في
ـرأة يومـاً بعد العـمل لكـشف أسرار ا
آخـر في مـحاولـة مـنهم لـلـتعـرف على
رأة وترجمة ما يدور داخلها ولفهم ا
تـصــرفــاتــهـا ومــا يــؤثـر عــلــيــهـا في

حياتها االجتماعية والنفسية.
وت 1-  األمومـة حتمي النـساء من ا

بكر ا
أظــهــرت دراســة حــديــثــة نُـشــرت في
اجملـلــة الــطـبــيـة " "BMC قـام بــهـا
ــلـكـيـة أن بـاحــثـون من كـلــيـة لـنـدن ا
ــبـكـر األمـهــات أقل عـرضـة لــلـمـوت ا
ــئـة من نــظــيــراتـهن بــنــســبـة 20 بــا
ـضـ عـمـرهن بال أطـفال الـلـواتي 
حـــيـث حـــلل الـــبـــاحـــثـــون بـــيـــانــات
 322,972امرأة من  10دول أوروبية
على مدى  13 عاماً ثم تـوصلوا إلى
هذه النتيجة ويرجع السبب في ذلك
ـرافـقة إلى الـتغـيـيـرات الـهـرمونـيـة ا
إلجنـاب األطفـال والتي تـقوي الـقلب

وتقلل من خطر اإلصابة بالسرطان.

مـعـهـا أخـتـهــا مـرافـقـة لـهـا فـأردت ان
اقتـحم الغرفـة فمسـكني وقال قف الى
اين تذهب قلت اذهـب لها قـال واهلها
واخـتـهـا قلت اليـهـمـني أريـد أن اراها
فـــبـــعــــد ان رأى مـــابي من الــــلـــهـــفـــة
والشوق  قال تمهل فلقد وجدت فكرة
تـستـطـيع بهـا ان تـراها ان تـسبب لك
ولـهـا مـشـاكل قـلت لـه اسـعفـنـي بـها 
فـــأخـــذنـي الى غــــرفـــتـــهـم اخلـــاصـــة
والــبـــســني صـــدريــة مــثل تـــلك الــتي
يـرتـدونـها  وقـال سـوف أعـامـلك على
ــســتــشـفـى واكـلف انك جــديـد عــلى ا
اخــتــهـــا بــان تــنــادي احــدى عــامالت
ــكـان الــتــنــظــيف لــغــرض تــنــظــيف ا
فـتـسـلم عـليـهـا سـريعـا وتـنـصرف وال
تسبب لي مشكلـة فوافقت فذهبنا الى
الـغـرفـة وحـقـا مـثـلـمـا اتـفـقـنـا وما ان

خــرجت اخــتــهـا حــتـى مـســحت عــلى
جـبـيـنـهـا وقـلت لـهـا انـا أحـمـد  قالت
مـسـتـغربـة مـسـتغـربـة انت  قـلت نعم
أنــا  قــالت ومــاذا فــعــلت بــنــفــسك و
مـاهـذا الـذي تـلـبـسـة   فـقـلت اليـهـمك
ـهم انت كــيف اصــبـحــتي فـمــسـكت ا
يــدهـا واخــذت أواســيــهـا واصــبــرهـا
ـا حلالها  فقال لي وفؤادي يعتصر أ
صديـقي هيـأ اخرج االن وقـد الح علي
فـمــسـحت شـعــرهـا وقـبــلت جـبــيـنـهـا
وخـرجت  بـعـدهـا بـقـيت اطـمـان على
صـحتـها عن طـريق الهـاتف فلـقد كـبر
حبها في قـلبي وكبر حـبي في قلبها 
اخذت افـكـر كيف اصل الـيهـا ? وكيف
اســتــطــيع رؤيــتــهــا وهي مـن عــائــلـة
مـحـافـظـة جـدا ال تــخـرج اال بـصـحـبـة
احــد اهــلــهــا  وبــعــد تــفــكـيــر طــويل
تـوصــلت لــفــكــرة اال وهي ان اتــعـرف
عـلى اخـيـهـا عن طـريق الـفـيـس بوك 
وحـقـا جنـحت الـفـكـرة  وتـعـرفت عـلى
اخـيــهـا والـتـواصل مـعه عـلى الـفـيس
وبعد عدة ايام راسلته و قلت له أنني
انـوي زيـارة مـديـنـة الــكـوت لـعـمل مـا
فـــاســتـــبــشـــر وقــال لي تـــعــال وزرنــا
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فـوافقت وهـذا مـا أطمح الـيه  فـرتبت
مـعـه وقت الـزيـارة و كـلـمـا اقـتـرب من
الـوصـف تـزداد نـبـضـات قـلـبي شـوقـا
وحـــنــــيـــنـــا وانـــا مـــنــــذ شـــهـــر لم ار
معشوقتي  وحقـا وصلت للبيت وانا
كلي شوقا ولهفة لرؤيتها وبعد ساعة
تـقريـبـا تمـكنت من رؤيـتـها وضـحكت
في وجــهـي تــلك الــضـــحــكــة الــتي اال
زوجة انساها ما حيـيت فلقد كانت 
بالـفرح واخلـجل والشـوق  لقـد كانت
طباخـة ماهرة  وكان غـدائنا من صنع
يـديـهـا الـنـاعـمـة الـسـاحـرة  وبـعـدها
انــصــرفت وكــأن الــســاعـات الــتـي قـد
امــضـيــتـهـا عــنـدهم دقـائق  وازدادت
عالقـتي بـاخــيـهـا فـكــان نـعم الـرجل 
ــا زاد في حـبـي وتـعــلــقي بــهـا ذلك 
وقــوت الــعالقــة بــيــني وبــ اخــيــهـا

ودعوته لـزيارتي في بيـتنا فـاستجاب
لـلدعـوة وتـعـرفـنـا عـلى بـعـضـنـا اكـثر
واسـتـمـرت عالقتـي بأخـيـهـا  وكررت
زيــارتـهم بــعــد شــهـر  وبــعــد ذهـابي
بـــيـــومـــ قـــررت ان افـــاحت اخـــيـــهــا
بـرغــبــتي بــالـزواج من اخــته بــعـد أن
اتـفـقـنا انـا وهي عـلى الـزواج  وحـقا
قـدمات فـاحتت أخيـها بـرغبتي بعـد ا
في مـصــاهـرته  وطـلب يـد اخـته الـتي
عرفتها من خالل جتاذب احلديث معه
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وكـــنت قـــد عـــرفت بـــان لـه ابن عم هم
مـــعـه عـــلى خالف وكـــان قـــد تـــمـــسك
ـعشـوقـتي ويريـد أن يـتزوجـها وهم
وهي يـــرفـــضــون لـــكن حـــكم الـــعــرف
ـن له حق الــــعـــــشــــائــــري جــــعـــــله 
االعــــتـــــراض عــــلى كـل من يـــــتــــقــــدم
خلطـبـتـهـا بـحكـم صلـة الـقـرابـة بـها 
وحــقــا تــقــدمت لــهــا وبــشــكل رســمي
شـكلة ووافق أهلـها وصادفت نـفس ا
اال وهي اعتـراض ابن عـمهـا وانه هو
وضوع اولى بها من غيـرها  وأخذ ا
شاحنة يتفاقم وازدادت العداوات و ا
مع أعـــمـــامـــهــا ووصـــلت االمـــور الى
ذروتــهـا وكــنت قـد فــقـدت االمل اال أن
الـله سـبحـانه وتـعـالى كان له تـقـديره
اخملــتــلف عـن قــيــاســات الــبــشــر قـال
تـعـالى (( قل لن يــصـيـبــنـا اال مـاكـتب
الـلـه لـنــا )) وقـد شــاء الــله ان تـســيـر
االمـور عـلى غيـر مـاكنـا نـتوقع  فـلـقد
قـــدر الــله عــلـــيه أن يــتـــوفى بــحــادث
رهيب خـتم الله به أجله  وبـعد ثالثة
أشـهـر مـن وفـاته قـمت بـإرسـال رجـال
دين ووجـهـاء السـتـرضـاء اهـله واخـذ
مـوافقـتهم عـلى زواجي منـها   وحـقا
يــســر الــلـه امــورنــا وتــمت اخلــطــبــة
رسـمـيـا وبـعـد سـتـة أشـهـر  الـزواج
من مـعـشوقـتي وقـرت بـها عـيـني بـعد
ـ طـول عـنـاء واحلــمـد لـلـه رب الـعـا
قـال تـعـالى ومـا تـشـاءون اال ان يـشاء
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ــقـصـود ـسـتــشـفى ا وتـوجـهـت الى ا
وانـــا ال اعـــرف مـــاذا أفـــعل !! وكـــيف
اتـــصـــرف ? وقـــد وصـــلـت لـــلـــغـــرفـــة
قصـودة وبدأت دقات قلـبي تتسارع ا
ال أعـرف مـاذا أفـعل وبـيـنـمـا أنـا كذلك
ـقـرب فـاذا بي أرى احـد اصـدقـائي ا
و الـذي كــان يـعــمل مــعــاون طـبي في
ــســتـشــفى  فــبــعـد نــفس في نــفس ا
السالم تعلـقت به وقلت له قصتي قال
ومالـذي تـريدني ان افـعل لك االن قلت
لـه سـاعـدني اريــد ان اراهـا واكـلــمـهـا
قال كيف واهلها !! قلت اليهمني  انت
صـديـقـي ويـجب ان تــسـاعـدنـي فـقـال
اعـطني دقـائق ألذهب وأرى من مـعـها
في الــغــرفـــة من أهــلــهــا  ومــا هي اال
دقائق وعاد إلي ولكن كأنها سن في
نـظري  قـلت له بلـهفـة ابشـر ? قال ان

فضـحكـنا من شـدة االستـغراب وقالت
لــقـد حـرمــتك من الـنــوم وانت مـرتـبط
بـدوام  فــقـلت لــيت كل الـلــيـالـي تـمـر
هـكــذا فـضـحــكـنـا وانــهـيـنــا االتـصـال
وبــعـد سـاعـات حــاولت االتـصـال بـهـا
فــوجــدت ان الــهــاتف مــقــفل  وكــررت
االتـــصـــال في اوقــات مـــخـــتــلـــفــة فال
جدوى  وبدأت تشغل مخيلتي و منذ
ذلـك الـوقت فــهي تـســرح وتـمــرح فـيه
لـيس لي هـم اال هي فـأتـذكـر كـلـمـاتـها
وضحكاتها والطرائف التي قد روتها
لـي فـأفـزع الى الــهـاتف و اتــصل بـهـا
فـإذا بالـهـاتف مقـفل وبـقيت عـلى هذه
ــدة اسـبــوع وكــنت قـد فــقـدت احلـال 
االمل وبـــدت تـــصـــرفــاتـي واطــبـــاعي
تـتغـيـر صرت ال احتـمل احلـديث معي
اصـــبــحـت أغــضـب واتــشـــاجـــر عــلى
أبـسط االســبـاب  وفي الـيـوم الـثـامن
وفي الـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحـا فـإذا
بـعـاتفي يـرن وكـنت قـد خصـصت لـها
نــغــمــة خــاصــة فــقــفــزت الى هــاتــفي
مـسرعـا وجاوبت فـإذا بي اسـمع ان
وصـوت  خـافـت يـقـول لي كـيف حـالك
فـجـاوبت في اسـوء حـال مـاذا دهاك ?
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فـقـالت لـقـد أصـبـت جـراء حـادث سـير
ـستشـفى قلت لها وانا االن ارقد في ا
كـيف قــالت الم اخــبـرك بــأنــني انـوي
الذهاب مع أهلى للزيارة ففي الطريق
قد اصـطدمنـا بسـيارة والله قـد جنانا
وهـــا أنـــا االن ارقـــد في مـــســـتــشـــفى
الـكـوت وقـد اصبت بـكـسـر في الـساق
والــســاعـد وحــالــتي الــصــحـيــة غــيـر
مـســتـقــرة قـلت لــهـا االن ســوف اتـيك
قـالت مـسـتـغـربـة كـيف تـأتي وأهـلي 
ـوضـوع انا قـلت لـها اليـهـمك اتركي ا
اتــدبــره قــالت كــيف قــلت مــتــعــصــبـا
اليـهـمـك فـقط اعـطــيـني الــطـابق ورقم
الغرفة فاعطـتني اياه مترددة  فبدلت
مـالبـسـي وخـرجت مــســرعــا ال اعـرف
مــاذا أصـنع وكــنت في الـيــوم الـثـالث
من اجـــــازتـي  فـــــركـــــبت ســـــيـــــارتي

في ليلة رأس السنة لعام  2017 وفي
تـمـام الـسـاعـة احلـاديـة عـشـر واثـنـان
وثالثـــون دقــيــقـــة بــالــضـــبط  كــانت
واجب دوريـة للـحـفـاظ على األمن  في
ــســؤول عــنـهــا تــفــاجـئت ــنــطــقـة ا ا
بـاتـصال مـن رقم غريـب لم أجب عـليه
النشغـالي في واجبي  تـكرر االتصال
مرة أخرى ولم أجب وثالثة فاضطرت
ة بعدها لم يكرر االتصال كا لرفض ا
 وعــــنـــد إتــــمـــام واجـــبـي في حـــدود
الــسـاعــة الــواحـدة تــقــريـبــا اتــصـلت
بـالــرقم الــذي كـان قــد اتـصـل بي قـبل
سـاعــة ونـصف تـقـريـبـا  وكـنت أظـنه
أحــد زمالئي قـــد اتــصل بـــرقم غــريب
وعـنـد فتح لـيـهـنيـني بـالـعـام اجلديـد 
اخلط فـإذا بـهـا فـتـاة تهـنـيـني بـالـعام
اجلـديــد وتــقــول كل عــام وانت بــالف
خـــيــر وســـنه ســعـــيــدة ان شـــاء الــله
فـاجبـتـها مـسـتغـربا وانـت بالف خـير
لـكـنـني لم اعـرفك من انـتي قـالـت وانا
ا اتـصلت وكيف كذلك الاعـرفك قلت و
حـصـلـتي عـلى رقـمي فـضـحـكت بـتـلك
ا تضحك الضحكة السـاحرة قلت و
 قــالت لـو قـلت لك لن تــصـدقـني قـلت
وضـوع قـالت لـقد لـهـا أخبـريـني مـا ا
حــلــمت بــأنــني قــد هــنــائــتك بــالــعـام
اجلديد فحفـظت رقمك رقمك واتصلت
وإذا بك انت قالت مسـتدركة صدق أو
التــصـدق فـهي احلـقـيـقـة قـلت لـهـا من
باب اجملـاملة صـدقتك ولـكن ما أسمك
وأين بيـتك قالت اسمي مـروة و بيتي
في واسـط كــــذلك هي ســــألــــتــــني عن
أسـمي ومـنــطـقـتي  وبـدأنــا نـتـجـاذب
أطــراف احلــديث فـــكــان لــكــلـــمــاتــهــا
وهـمـسـاتـهـا وقع يــأسـر الـعـقـول قـبل
الــقــلــوب  وبـيــنــمــا نــحن كــذلك فـاذا
نـبه يرن فـالـتفت فـاذا بهـا السـاعة بـا
الـسـادسـة والـنـصف صـبـاحـا فـذهلت
كيف مر هـذا الوقت من دون أن اشعر
به  فـسألـتهـا هل تعـلمـ كم السـاعة
األن فـأجـابت ال اعـتـقــد انـهـا الـثـانـيـة
ليالً  فضـحكت قلت لـها انهـا الساعة
الـــســــادســـة والــــنـــصف صــــبـــاحـــاً 
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