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ويــعـــيش الــضــيــاع ويــقــصــر جتــاه زوجــته
وأوالده.. فـتـراه يـقــارن بـ زوجـته وبـيـنـهن
واكيد كفتهن تـرجح.. أما البعض اآلخر فإنه
يــقــاوم.. ويــقــاوم ألنه ال يــحب غــيــر زوجــته
وتراه يـحاول الـفات نـظرهـا بشتـى الوسائل
إلى تـقصـيـرها اجتـاهه ويـطالـبهـا ان تـبادله
ن تـنادي مـشـاعره اجلـيـاشـة ولـكن ال حـيـاة 
فــقـــد أصــبـح كل مــا يـــهــمـــهــا هـــو بــيـــتــهــا

وأطفالها.. 
مهال سيدتي :

فــلــديك طــفل كــبـيــر بــحــاجه إلى اهــتــمـامك
اهـتـمي بـنـفـسك من أجـله بـادلـيه مـشـاعـر ما
قـبل الزواج وقـدري له جـهـاده مع كل مـايراه
ـنـزل وإخالصه لك.. انـقـذي عـائـلـتك خـارج ا
وزوجك وبـــادري إلى احـــتــواءه واقـــتـــطــعي
جزءا من وقـتك لـزوجك واجعـليه يـشعـر بأنه
اهم إنـسان في حـيـاتك حـتى اهم من أطـفالك
ألنه سبب مـنـحهم لك.. بـادلـيه مشـاعر احلب
ـوده فـهـو نـصـفك الـثـاني وحـبـيب عـمـرك وا

وزوجك..
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم 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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دائــــــمــــــا احــــــاول ان
اسـيــطـر عــلى اعــصـابي
ولكن سرعـان ماتـنفـلت اجزاءها
كــجــلــد االفــعى او كــســمــكــة بــيـد
صيـاد يحـاول السـيطرة عـليـها فال
اء يستطـيع فاما ان يرمـيها خارج ا
ترفس على االرض حـتى تموت
او تفـلت من السـنارة او
الـشـبـاك الى الـنـهـر

ثانية ..
هـــكـــذا يـــعــــامـــلـــنـــا
ونــتـعــامـل مــعـهـم انــهـا
حـــرب اعـــصــــاب بـــعـــد ان
كـانت حــرب اجــسـاد وتــصـفــيـة
..زرعـتـهــا دول اسـتــعـمــاريه جـنـدت

الكثـير لهـا دون ان يعي ويشـعر بها
ابناء البلد .

هــــكــــذا يــــتــــعـــــامل االســــتــــعــــمــــار
االستيـطاني مع بالدنـا فتـارة يشغل
فـتــيل الـفــتـنــة وتـارة اخــرى اشـعـال
حرب ضروس يذهب ضحيتها ثالثة
ارباع من اوالد اخلـايبـة استـشهدوا
الكثيـر منهم ولكن لم يـتكلم احد عن
كم هي اخلــــســـائـــر واالن ســــمـــعت
تفحـير في نيـزلندا تـفجيـر واحد هز

العالم
(انـخـبص خـبـص) لـكن ال احـد ذكـر

العراق (الله الله ي اخلايبة).

—U  Í– ≠ ÍdDA « d Uý bOLŠ

WO «d « ‰uIFK

ÊUDK « .d

wŽu « …c U½ Ã—Uš

عبارة ب قوس 
(سأرحل وانفض بقايا عطري

اجلاثمة على الوسادة على قمصانك
وعلى جدران صومعتك 

سأرحل  لتجد مبرر   للخيانة  
ف بداية  كل امر  .... نوايا... ) 
انتهت  قهوتي  الثالثون   نهضت

بكبرياء 
كما  التقينا  ذات شتاء 

ناديت النادل  اعطيته الدنانير
وقصاصات حكايتي 

ن   .. وانا  اخطو خطواتي قال 
اجبت للرجل الذي لن يخون ! 

كان  غادرت ا
تاركة خلفي  كلمات متقاطعة 

والتفاتة   بألف  معنى
d¦FM - ذي قار  vHDB

هناك في ركن صغير
في مقهى  الغرباء 

جلست  
نهمر على الزجاج  طر ا ا

يعزف حلنا  سريا 
لم انتظر  احد 

وليس لدي رفيق 
كنت احاول ان  اكتب 

عن ثرثرة كأسه اخلامسة والعشرون 
هو  من .. ? 

 هو ذلك  الروح
التي اليها انتمي 

ح وشوشت لي انك تمنيت ان تخون
ونويت   لكنك فشلت . 

كتبت محوت  مزقت االوراق 
حاولت  

الكتب بخط مبعثر  

ــا تـكـون اداة او وهـذه ر واالرتــيـاح
وســيــلــة لــلــتــرحــيب االولـى والــفـرح

بحضور الضيوف..
ومـوضـوعـنـا الـيــوم لـيس بـعـيـدا عن
ضـمون عـندمـا كنت هـذا السـياق وا
ا بتـعجـب واندهـاش جللد انـظر قـد
حيواني مدبوغ بطريقة حرفية معلقا
عــــلـى جــــدار احـــــدى أركــــان غــــرفــــة
ضـيــوفـنــا في ذلك الـبــيت الــبـغـدادي
ـفـتـوحة الى الـعـتـيق بـبـاحة داخـله ا
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شـبح احلـزن بـات يـطـوف حـولـنـا بال
هوادة 

نـكوب ومـا ادري كيف يُـعَـبِر الـقـلب ا
عـن مـــــدى بـــــؤسه وخـــــرابـه في زمن
نــصــحــوا فـــيه عــلى ذكـــرى فــاجــعــة
يالزمهـا واقع فـاجعة اخـرى تتـسابق
واياهـا على تـلقي تعـازٍ حارة بـنشيج
ال يــنـقــطع يـهــتـز لـه اصـغــر عـرق في

اجسادنا بيد انه صار ال يُسمع!..
هـكذا تـمضي االيـام علـينا فـي بلدي 
ـوت يتـصدر قـائمـة األخبـار كل يوم ا
بــغض الـنـظــر عن األعـداد واالسـبـاب
نـاهـيك عـلـى انه ال يُـفـرق بـ صـغـير
ـا علـى مايـبـدوا تُـقـدم اليه وكـبـيـر ا
تــــلك االرواح الــــبـــريــــئـــة كــــقـــرابـــ
مُـســتـعـجـلــة جـزاء انـعـدام الــضـمـيـر
سؤول بأرواح واستهتار الرعاة وا
ــظـــلــوم الــنـــاس من هــذا الـــشـــعب ا
وكــأنـــهم اشــبـه بــســلـــعــة رخـــيــصــة
بـالـنسـبـة لـهم فال خسـارة وال مـضرة

تذكر من فقدانها ..!
بل و حـتى الـنـاس انفـسـهم في بـلدي
ـوت ويـتـقـبـلونه صـاروا ال يـهـابـون ا
ويـستـقبـلـوه بحـفاوة وان كـان ألغرب
االسباب واتعسـها لكون االمر اصبح
عــاديًـا بــالـنــسـبــة لـهم ; فــإن فـاجــعـة
ـوصل الـعـبّـارة هـذه عـنـد دجـلـة في ا
عـبـرت بتـلك اجملـموعـة من احملـتفـل

كان من عـادة أهاليـنا في زمن لم تكن
تــزين جـدران غـرف بـيـوتـهم كـمـا هـو
احلـال االن بـلـوحـات الرسـوم الـفـنـية
ـــزجــجـــة وحتف الـــصــور االثـــريــة ا
اجلـداريـة وتــلك الـتي يــتم تـزيــيـنـهـا
وتـعـلـيـقـهـا عـلى جـدران الـغـرف ومـا
تـتمـيـز فيـها عـادةغـرف الضـيوف من
مـــــبــــاهـج الــــزغـــــرفــــة والـــــديــــكــــور
وتـــواجـــدالـــعـــديـــد من األنـــتـــيـــكــات
والتحف والقطع النادرة والثمينة...

اقـول كـانت عـادة أهـالـيـنـا ان يـزيـنوا
جـدران غـرف اسـتـقـبـالـهم لـلـضـيـوف
ـطـرز بـرسـوم بـأنـواع من الـسـجــاد ا
الطبيعة واحليوانات األليفة اجلميلة
ــدلـوالت ــظــهـر والــقــوام  وصــور  ا
شــخــصــيــة او تــاريــخــيــة وأحــيــانـا
رســومــات وآيــات قــرآنــيــة مــكــتــوبـة
بخـطـوط عـربـيـة واعـجـمـيـة غـاية في
تـبــعث في نــفـوس االتــقـان والــروعــة
نـــاظــــريـــهــــا الـــبــــهـــجــــة والـــســـرور

الـسـمـاء الـتـي تتـسـور غـرف جـلـوسه
ــا ونـــومه طــابـــقه االول وســـيــاج ر
يـكون خـشبيـا منـقوشـا بطريـقة فـنية
مـتـقــنـة تــطل من خالله كـافــة الـغـرف

على الباحة الداخلية للبيت...
ـقـدمــة األولـيــة في الـوصف ولـهــذه ا
والتـذكير قصـة جميـلة النكـاد نذكرها
ـفـرح حــتى يـتـبـادر لـنـا ذلك احلـدث ا
الـبـريء الـذي دار حـول هـذه الـقـطـعـة
ــعـلــقـة وقــصـتــهـا مــعـنــا نـحن اهل ا

البيت..
ــعــلـقــة عــلى جـدار كــانت الــقــطـعــة ا
الــغـرفــة تــلك وهي جــلـد لــغــزال بـري
مدبوغ اتـذكر منه مسـاحة بيضاء من
شـــعـــر احلـــيـــوان زاهـــيـــة جـــمـــيـــلــة
وبـارتـفـاع اليـسمح لـنـا نـحن األطـفال
كـانت فـي حـيـنه الـلـعـب او الـعـبث به
تــلـك الــقــطــعـة واحــدة مـن قــطــعــتـ
ـرحوم واحـتفظ أهـداها إلـينـا عمـنا ا
الهـله باألخـرى والـذي كان قـد جـلبـها
من الـعمـارة(حالـيا مـحافـظة مـيسان)
في بــدايــة الــســتــيــنــيــات من الــقــرن
ـــاضي حـــيث كــان مـــوظــفـــا اداريــا ا
يــعــمل فــيــهــا في وقــتــهــا كــنــوع من

.. التقدير والتكر
اننا كنّا هم في حكاية هذه القطعة  ا
ا جنـاور في السـكن بيت عـمنـا ولطـا
نقضي أوقاتنا نحن اوالد العم سوية
في الـلـعب ونــغـتم فـرص فــراغـنـا من
درسة وغياب أنـظار من يراقبنا من ا
اهــلـنـا في اجلـري والـسـبـاق وألـعـاب
األطـفـال الـبـسـيـطـة الـبـريـئـة الـتي لم
نــكن نـقـدر حالوتـهـا وأصـولـهـا حـتى
كـبرنـا وأخذ مـنـا العـمر مـأخذه لـنرى
اطــفــالــنــا الــيــوم وهم يــقــتـاتــون من

ـتـحـضـرة الـثـقـافـة هي عــمـادالـبـنـاء في اجملـتــمـعـات ا
والبلدان التي تواكب عملية الـتحضر والتطور الثقافي

والفكري واحلياتي
وللكلمة مكانتها وتأثيرها في بناء االفراد وبالتالي تعم
بالـفائـدة علـى اجملتـمعـات وقد جـهـد وابدع الـكثـيرون
في اجملال الثقافي واالدبي سـواء كان شاعر او قاص
لــكن هــنـاك الــكــثــيـر من االدبــاء والــشــعـراء او روائي
ـيـلـون الى ثــقـافـات اخـرى بـعـيــدة عن واقـعـنـا وهـذا
انــطــبع من خالل كـــتــابــاتــهم وجتــاربــهم الــشــقــافــيــة
ـــيل من اجـل تــعــلـم واالطالع ذو فــائــدة واالدبــيــة وا
كبـيرة ومـهـمة جـدا للـمـعرفه والـغور في تـلك الـثقـافات
والـنـهـل مـنـهــا مـاهـو يــنـسـجـم مع ثـقـافــتـنـا وواقــعـنـا

لكن
هـنـاك من يــعـتـبــر ذلك هـو مـجــرد الـبـحث مـن كـلـمـات
ومـصـطــلـحـات الاكـثــر ويـعـتــبـر ذلك طـفــرة نـوعـيـة في
الثقـافة واالبـداع يريـد من خالل ذلك حتريـك الساكن
ــا يـــرى ذلك هــو مـــايــجب اخــذه ـــرفــوع ر وكــســر ا

واالنتباه
الـيه وهـنــا تـبــدا اجملـامالت ويـطــول الـسـرد وتــتـنـاغم
اامحاكات من اجل ان جنعل منذلك هو فعال ابداع او
نقـلة نـوعيـة او ماشـابه ذلك جنـد الكـثيـر من الشـعراء
يـتـناولـون ذلـك من اجل االثـارة او لف االنـتـبـاه الاكـثر
كن افحـامة بذلك.فـعندمـا تناول بعض لكن الفـراغ ال
من الكـتـبات لـشـعراء وادبـاء نرى ذلـك طاغ وله احلـيز
الكبير بعيدا عن مفهوم الواقع والصلة الثقافية فمثال
ترى عنـوان كبيـر لقـصيدته الـبجع في الـكهف االسود
او السـيـبـور في االعمـاق او مـاشـابه ذلك من عـناوين
ـفـردات الـتي التـنـسـجم مع او تـمـر علـى الـكثـيـر من ا
محـتوى مـايـكتـبة وال مع وحـدة مـوضوعه والصـلة لـها
بالواقع واليـوم نحن بامس احلـاجة ان نتـرجم واقعنا
وثـقافـتـنـا وحـصـارتـنـا ومـدلوالتـنـا تـمـاشـيـا مع الـفـكر
ومثل ذلك يـبعدنـا عمـا نحن فيه واالدب واالستعـراض

  واليضيف شيء لنا
مثال جتد مصطـلحات غريـبة جدا العالفة لهـا بواقعنا
وال بثـقافـتنـا وال حتى بـأدبنـا لكن هـؤالء يعـتبرونـه قمة
في الوعي الـثـقـافي واالبداع االدبـي والشـعـري واقول
لـهم لـو تـعـامـلـتـهم مـع ثـقـافـتـنـا وواقـعـنـا لـكـان افـضل
واقرب الى النفوس فـاالبداع اليعني ان نـزحم مانكتبه
فال مـعـنى لـلـشد هـنـا بل يـبـعدنـا عـمـا نـحن فيه بتـلك 
ونحن نـعرف ان الـشعـر والثقـافة هـي صفحـات تاريخ
وتـرجـمـة لـلــواقع والـثـقـافـة الـيــائـدة في كل عـصـر من

العصور.
في حـضـرة كـونـغروس او عـنـدمـا اقـرأ عنـوان مـثـال 
ـردفـات بـحـيـرة االكـسـوس او غـيـرهـا وتـاتي بـعـدهـا ا

التي النفهم منها شيء
نعم هناك امـور تكون مدلـوالتها نافـعة واستسـهاداتها
كن ان غنية ومتـراصة ولها ارتابـاط ومفاهيم عـميقة 

يستفاد منها القارئي...لكن ليس كل
مانقراه نحشوه
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الـلـعب والـهـدايــا واجـهـزة الـتـسـلـيـة
واالتــصــال مـــالــيس لــهــا أيــة عالقــة
ـــــاضـي مـــــا عـــــاشه آبـــــائـــــهـم في
صـغــرهم.. والـغـريب ان احـد اخـوتي
ــا بـاقل من عـامـ الــذي يـكـبـرني ر
كـــان مـع ابن عّم لـي في قـــريـب ســـنه
حيـنما يـبلغ فيـهم اخلصام واخلالف
في اللعب ان يسعى ابن عمنا راكضا
الى غـرفـة ضـيـوفــنـا مـتـسـلـقـا الـدرج
ـبنـي بعـتـبـاته الـضـيـقه عـبـر بـاحة ا
بيـتـنا لـيـتـعلق بـجـدار الـغرفـة نـازعا
جــلـد الــغـزال من مــسـامــيـر تــثـبــيـته
ـزقـا اثاره لـيـحتـفظ لـنفـسه بـهذه و
الـهـديـة عـلى اعــتـبـار انـهـا من امالك
ابيه الذي هو عمـنا رحمه الله وليس
ا انه قـد اختلف او لنـا حقا فـيهـا طا

زعل من اخينا...
بـهـذه الـبـراءة والـعـفـويـة كـان أطـفال
أهـــالـــيــنـــا في زمن لم تـــكن الـــبــراءة
والــعــفــويــة اال عــنــوانــا لــلــتــعــايش

واالمان واأللـفـة مع االخرين..وبـنفس
الــبــراءة يـعــيـد ابـن عـمــنــا هـذا جــلـد
الــغــزال الـى مــوقــعـه مــعــتـــذرا بــعــد
ســاعــات من الــتــســامح والــتـصــالح
ـنوال ولـتـعـاد هـذه احلـادثـة بـنـفس ا
كـلـمـا تـقـطع أو شـاب عالقـة الـطـفـل

سوءا.
تذكـرت هذه احلادثـة قبل يـوم وانا
في لــقـاء مـع ابن عـمي الــذي بـدى لي
ضـاحـكـا وهو يـسـتـذكر هـذه احلـادثة
وأبلغته باني سـانشرها في صفحتي
الــــشـــخـــصـــيـــة عـــلـى الـــفـــيس بـــوك
ليستذكرها طرف القصة الثاني اخي
األكبر الذي يـعيش غريبـا عنا في بلد

اخر في وقتنا احلالي ..
مااجـمل جلد الـغزال هذا الـذي يعرف
كيف يجـمع ب متـخاصم في وقت
اصـبح االن ال يـتـسامح فـيه خـصـم

باموال ومفاتيح الدنيا وان عظمت..
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) ياحبيبت اجلواهري  (يادجلة اخلير يأم البسات
ألم يــكن يــكــفــيـك مــااحــدث عــلى جــســر االئــمــة واالن

تعودين علينا بحدثه وتعيدين االرجاع ماوقع 
في امسنا كان عثمان الغطاس 

واالن هل يخرج لنـا غيور اخـر لتنـتفضي وتـاخذيه كما
فعلتي اول مرة ?!! 

نعم نـعم الـيوم بـطـلنـا اجلديـد مـاجد .. مـاجـد الغـطاس
بـعـد انـقـاذه لـعــشـرات االبـريـاء ويـعـود لـيــنـقـذ مـاتـبـقى
انتـفـضت" دجلـة اخلـير " لـتحـبس عـلى انـفاسه ويـعرج
الى الرفـيق االعـلى الذي ال تـظـلم عنـده الـنفـس شيـئا 
بالكاد تخلصنا من دنس االرهاب ولكن على مايبدو ان

االرهاب يقع في انفس الصعيفة واالدنيئة 
والـيـوم نصـبـح عـلى فـاجـعة احلـدبـاء ويـاربي عـسى ان

تكون اخر وخاتمه على ماساتنا

الــقـصــة حتــدث في أغـلـب األوقـات.. وفي كل
مكان... وفي أغـلب البـيوت.. القـصة بدايـتها
رجل وامـراءه عــاشـوا قـصــة حب رائـعه قـبل
ــشـــاعــر حــرارة بــعــد اخلـــطــوبــة وازدادت ا
اخلطوبـة وتوجت عالقـتهـما بالـزواج.. وهنا
حـدث مـالم يـكن بـاحلـسـبـان انـشـغـال الـرجل
ـنـزل وجـهـده في احلـصـول بـالـعـمل خـارج ا
على لقمـة العيش لعـائلته وانشـغلت الزوجة
ـنـزل ونـسى كال مـنـهـمـا بـاألطـفـال وأعـمـال ا
ــشـاعــر نــظــرا لــظـروف اآلخــر.. وجتــمــدت ا
احلـيـاة الـصـعبـه فالـرجل بـطـبـيـعـة تـكـوينه
ـرأة بـحـاجه إلى الــشـعـور بـالـرومـانـسـيه وا

كذلك.. 
ولكنها جتـد ما تشغل نفـسها فيه من أشغال

نزل ومشاكل األوالد.  ا
ونـتــيـجــة لــلـتــطـور الــتــكـنــولــوجي وبـرامج
الـتواصل االجـتـمـاعي وانـتشـارهـا سـاعد كل
ذلك على إيـقـاظ مشـاعر الـرجل الـشرقي فـهو
يرى نـساء من كـل شكل ولـون خلف شـاشات
هذه الـبـرامج ويتم احلـديث مـعهن عن احلب
ـشـاعـر وهذا مـايـنـقـصه.. ولم يـفـكـر أنهن وا
بــائــعــات كالم.. بــعــضــهـم يــنــجــرف مــعــهن

8Issue 6308 Wednesday 27/3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6308 االربعاء 19 من  رجب  1440 هـ 27 من آذار (مارس) 2019 م

¡UÐb(«

wÐuN « ÂU Š vKO

بغداد

W ËRA*« …—UÒ³F «

باي ذنب مـاتـوا غـرقـا ..اطفـاال ونـسـاءا ورجـاال جاءوا
ليحتفـلوا بيوم وعيد نـوروز عيد الربيع لـم يعلموا ماذا
ـوت القاتل سوف يـحصل لـهم حلضـات تبعـدهم عن ا
غرقـا الـكل شـاهد مـاشـاهـدت لقـد سـاقـوا لنـهـر دجـلة
أسي ـفـجع نـهر دجـلـة حتـمل ا ليـنـتـظروا مـصـيرهم ا

واالحزان لقد شاهد الويالت ..
ـاذا اليــكـتب لــنـا الــفـرح اين الــسـعـادة وايـن االعـيـاد
كتـبت عـلـينـا االحـزان فـقط احلزن يـنـتـظرنـا ويـريد من
الـشــعب الــعـراقي احلــزن فــقط اه يـا مــفــجـعي بــلـدي
ـناسـبـات نـريد الـنـسـيان وتـذكـرنا وخاصه االعـيـاد وا
مصيـبة اخرى الـرحمة لـكم ياشـهداء الوطن والـغفران
لكم في شهر الـرحمة والغـفران نبـقى نحزن واليكـفينا
احلزن هم ابناءنا والـيوم كانت مناسـبات سعيدة وهي
عيـد االم واعيـاد نوروز وعـيـد الشـجرة ويـبقى الـعراق
ـصـائب فقـد تعـودنا عـليـها عراقـا رغم الكل التـهمـنا ا
فـهـي تـقــويــنـا وال تـضــعــفـنــا ابــدا الـشــمس شــمـسي
وت ـوت نـعم ا والعـراق عـراقي هـكـذا نـحن نـتـحـدى ا

وصل .. ....الرحمه والغفران لشهداء ا

غـرفة الـعـمـلـيـات تـنـتظـر أن يـسـتـيـقظ عـاجالً لـقـد اشـترت له
الدراجة الـهوائـية الـذي وعدته بهـا منـذ أشهـر وطال احلاحه
ـوت انـهـارت وهـنـاك خـلف الـزجـاج الــفـاصل بـ احلـيـاة وا
وهي تـتــذكـر تـوسالته وتــبـريـرهــا الـوحـيــد أن تـأتي الــعـطـلـة
الصـيـفيـة ال تـريـده أن يعـرف كم كـانت تـقاسي لـتـأم لـقـمة

العيش بعد انفصالها عن والده .
تبـحث عن صوره في اخلـزانة  حتـدق بهـما كـأنه ولد لـلتو 
ـرارة  صـورة لـعيـد مـيـالده األول  صور تـواصل الـبـكـاء 
ـدرسيـة خارج البـلدة  كـانت يومهـا قلـقة وألول مرة رحلته ا
يفترق عـنها لـعدة ساعـات  كم شعرت يـومها بـالوحدة حتى
اضطـرت اجلـلـوس عـلى ناصـيـة الـبـيت تـترقب عـودته بـلـهـفة
درسي يـنعطف نـحو شـارعهم ركضت وح حملت البـاص ا
نحوه واستـقبلته فـرحة وهو على طـول الشارع يحـكي ويقفز
تعـة  كان سعـيد جداً يـومهـا ويقبـلها من حـ آلخر. ح
سـمـعت بـخـبـر احلـادث أسـرعت كـمـجـنـونـة  اعـتـبـرت األمر
مجرد كـابوس مرعب وسـينتـهي ولكن أستـمر الكـابوس وهو

يضيق عليها اخلناق يومآ بعد يوم .
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الـغـرفـة غـارقــة في الـوحـدة  خـارج الـنــافـذة كـانت الـشـمس
ركز غاربة  كـانت مضطـربة التـفكيـر وتصل من ح آلخـر 
اجلـنـون ثم مـا تـلـبث أن تـعــود تـدخل بـوابـات الـعـقل الهـثـة 
خائـفة من أنـياب ذلك اجلـنـون  احلزن يـلتـهمـها ويـقذف بـها
ـا يجـعلـها تـواصل التـفكيـر الغـير مـنقـطع  طابور ساخراً 
من الـدمـوع يـتـظاهـر خـلف حـاجـز عـيـنـاهـا الـبـائـسـتـ يـريد
طر في اخلـارج يخترق اخلروج والبوح بـكل شيء  صوت ا
الصمت اخمليف  وثيـاب طفلها تـناديها من اخلزانـة بجانبها
 تـهــرع إلـيــهـا  تـســتـنــجـد بــهـا  حتـتــضـنــهـا وتــقـبـلــهـا ثم
استسلمت لـدموعها فتـدافعت كسجـ أطلق سراحه  يخيل
إليـها أن طـفلـها مـوجود وهـا هو يـغفـو بسـريره  تـقتـرب منه
وتقـبل أنفه الـصغـير  تـمسـد شعـر رأسه الرمـادي الذي بدأ
ـاضيـة  تـتشـمم عـطره  ينـمـو بشـكل كـثيـف في األسابـيع ا
فجأة يقتحم الوعي ذروة خيالها ويسحبها نحو ذلك الشارع
ـنـثـورة من جـسـد طـفلـهـا واحلـشـد الـثـائـر حوله   لـلدمـاء ا
الكل يـصرخ ويـستـنـجد لـنقـله الى أقرب مـسـتشـفى  يحـمله
أحدهم ويذهب به وبعد مـحاوالت مضنيـة يعود يداعب خيوط
احلـيـاة الـرفـيـعـة وهي تـروضـه بـشـكل مـخـيف  تـقف خـارج

ـوقف الـرذاذ يـدث ... والـصــمت سـيـد ا
... والصـبر مـفـتاح الـفرج . هـكذا رأيت
ــسـاكــ بـعــد ان عـرض عـلي الــبـاعـة ا
صـديقـي حيـدر ان أصـاحـبهُ الى نـهـاية
أسواق الـقيـصريـة في النـاصريـة . كان
ــراجــعــة عــيـادات ــشــهــد يــذكــرنـي  ا
ـــرضى عــلى األطـــبــاء حــيث يـــجــلس ا
ـصـطـبـات وعـيـونهـم تواسـي االخرى ا
بأنتـظار جرعـة شلل االقتـصاد العراقي
على امل الشفاء لـكسب رزقهم . رأيتهم
يــلـتـحــفـوا الـزوايــا هـربــاً من اصـحـاب
ـــلـــكـــوا ثـــمـن عـــقـــاراتـــهم ـــلك فـال  ا
وتـــتـــوضئ حــتـى الــســـمــاء من حـــيــاء
جباههم . لقد بدأ مقراض اليأس يلتهم
أمــلـــهم . ومــابـــ نــضـــرات عــيـــونــهم
اخلـشــبـيـة الـيـابـســة وكـدمـات الـطـريق
احملـفر وصـلـنا ادراج مـقـصدنـا كـنّا في
ـواد الى احدى مهـمة لـتسـعيـر بعض ا
دوائـر الـدولـة ومـا ان وثب حـيدر حـتى
بـدء يدغـدغ مـشـاعر احـد اصـحـاب هذه
الـدكـاكـ قـائالً ( سـيـد خـليـل بيـا وكت
سوك االنـشائيـ هيج فـارغ ) رد خليل
ــاءات عـجـيـبــة حـيث قـام بــتـقـلـيب بـإ
لــســانه بــ فـكــيه عــضــاً تـأديــبــاً عـلى

هــتــافه يــومــاً مــا ( مـاكــو ولي اال عــلي
ونريد قائـد جعفري ) لـقد جتعدت أدمة
شــفــتي أضــطــجــاراً وتـقــهــقــرتُ قــلـيالً
مــــــــــطــــــــــأطــــــــــأ رأسـي أواسـي االرض
اءِ وجه علي . وتواسيني فقـد ذهبوا 
سـلـكــنـا طـريق مـغــايـر هـربـاً من مـرارة
وقـف فمع كل دكـان ارى طـفالً يـصرخ ا
وأماً في انـتـظار رغـيف اخلـبز ... آه ...
انــهـــا ايـــام احلـــصــار ولـــكن بـــلـــبــاس
إسـالمي . وبـــالــــرغم مـن ان احلـــصـــار
ولـغـة الـسالح دسـتـور حـكام هـذه االمه
إال ان الـــعـــراقـــيـــون ال شيء يـــضـــاهي

عندهم تربة الوطن ! 
جتـــلى لـي ذلك عـــنـــدمـــا رأى صــديـــقي
ـترب صاح تـهالك ا سقف الـقيصـرية ا
بـزفـيــر حـاد ( الـله شـكــد حـلـوة ) حـتى
وانا في لـبنـان يا مـصطفى كـنت اتصل
اطـمـئن عـلى احـوال الـنـاصـريـة يـاأخي
اني اخــتــنق عــنــدمــا ال اشـم ( ريــحـة )
الـكبـاب الـقـيصـري بـأحـضان الـفـقراء .
بـيـني وبـ نـفـسي من اي قـمـامـة انـتم

ياحكام العراق
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ـوت في بــاالعـيــاد صـوب الــعـذاب وا
اعـــمـــاق ســــر احلـــيـــاة بـــدل الـــفـــرح
باالبحـار فيه كي تطفـو جثث هامدة ;
ستـطوى و تـرمى كطي الـصحـف بعد
االنـتهـاء من قـرائتـهـا في كل يوم كـما

طويّت سابقاتها من الفواجع..!
مــاذا عـــســـانـــا ان نــقـــول ومـــا الــذي
يـتــوجب عــلـيــنـا فــعـلـه وهل بـقيّ من
الــــقــــول و الـــفــــعل شـيء لم نــــقم به?
اسـتــنـكـارات هــتـافــات اضـرابـات في
مــخــيـمــات  تــظــاهـرات و خــطــابـات
تـعـلـوا تـشب وتـندد  تـهـديـد و وعـيد
وفـــوضى عــــارمـــة إثـــر كـل فـــاجـــعـــة
تـعــصف بـنـا لــبـضع ســاعـات و ايـام
وحتى ان طالت لشهور و من ثم ماذا

? ومن ثم تنتهي للدفن !..
لم نــلـتــمس حـتى الــيـوم اي نــتـيــجـة
ـتـكررة مـوجـبـة تُذكـر عـقب ثـوراتنـا ا
تـلك  بل يـحـدث الـعـكس في كـل مرة,
دمـــار وخـــراب وفـــشل ذريـع في نـــيل
ـشـروعــة رغم بـسـاطــتـهـا! ـطــالب ا ا
فـــتـــلـك اجلـــهـــة تــــتـــهم اخـــرى وذاك
ـســؤولــيـة ــســؤول يـحــمل غــيــره ا ا
واجلــمـــيع يــتــراشق الـــتــهم والــسب
والـــلــعن وكل مـــا نــحــصل عـــلــيه في
الــنـهــايـة أثــار مـتــبـقــيـة خملــطـوطـات
واعـالم والفـتــات تـتالعـب بـهــا الـريح
وتـمــزقـهـا لـتــضـحى اشالء مــتـنـاثـرة

كل سكان هذا الكوكب ; بيد ان شعبه
يـسـتـقــطب الـظـلم الــيه ويـجـرم بـحق
ـصلـحـة على الـنـزاهة نـفـسه ويُقـدم ا
ـأجـورين اسـاسًـا لـيـنـتـخب قــاتـلـيه ا
مـرة تـلــو األخـرى! قـال تـعــالى (ظـهـر
ـا كـسبت الـفـسَـاد في البـر والـبـحرِ 
ذي أَيـدي الــنّـاس لــيـذِيــقـهم بــعض الـَّ
عـــمـــلـــوا لـــعـــلّـــهم يـــرجـــعـــون -41-

سورةالروم) .
اآلن عـنـدمـا نـبـادر ونـتـسـارع لوصف
مـدى اسـتـيـائـنـا و حـزنـنـا وتـسـطـيـر

حتـــكي عن فــــاجـــعـــةٍ مــــا وقـــعت في
الـتأريخ الـفالني ادت حلـدوث مـا كان

اشبه بثورة!..
الغصة هنا لن تبقى عالقة سوى عند
الـفــاقــدين  فــالـصــراخ والــعـويل في
الــــبــــدايــــة يـــــتــــحــــول حلــــزن دفــــ
وانـكـســارات مـوجـعــة تـضـرب زوايـا
قــلــوبــهـم طــوال الــعــمـــر  امــا بــاقي
اخلـلق سـتـنـتهي مـوجـات غـضـبهم و
سـيـتــنـاسـون احلـدث ويــركـنـوه فـوق
ــتـرادف الـذي ال اقــرب رفٍ لـلــبـؤس ا

ـا ذات يوم يـزال فيه مـتـسع بـعد ور
سيـحمل نـصيبـهم منـها حتـمًا ما دام

احلال كما هو!..
اتـسـاءل دائـمًـا وانـا في خـضم كـل ما
يحـدث هل يُعقل الـتعثـر باحلجر الف
مــرة بـــدل مـــرتــ في بـــلـــدٍ يــتـــغــنى
ــتـــجــذرة واخلـــيــرات بـــاحلــضـــارة ا
الــوفــيـرة و يــعـتــنق اروع وارفع دين
يدعـوا للسالم شُـرع على هذه االرض
قـاطبـة!? حيث يـتمـتع بكل مـا يتـطلب
ة يـحلم بـها لـعيش حـياة هـانـئة كـر

بعض كلمات العـزاء والدعاء بالصبر
ها ـغدورين وتقد والسلوان لذوي ا
من خالل الــكـتــابـة وغـيــرهـا عــبـر كل
الـوســائل ; أَ تُـرانـا نـقـوم بـبـعضٍ من

واجبنا ? 
أَوهل نـعــرف مـا هــو واجـبــنـا حــقًـا ;
وهل يـاتـرى نحن بـصـدد تعـزيـتهم أم
تـعـزية انـفـسنـا?! االسـئلـة كثـيـرة لكن
اهـمـهـا ; هل يـا تُـرى واقعًـا سـنـبـصر

حقيقة الفاجعة ذات يوم?!…
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