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اســمــحــوا لى لــلـمــرة االولـى أن أكـتـب عن نــفـسـي دون رتـوش او5
تـزويق  وقـد يـكـون كالمي هـذا ردا عـلى من اتـهـمـني بـأني احملـظوظ
ســعـيــد احلظ في حـيــاتي واحلـمـد لــله عـلى كـل حـال وسـوف أدخل
وضوع وأبـدأ من يوم مولدي فقـد صادف في التاسع مبـاشرة في ا
والـعشـرين من شـهر شـبـاط أي في سنـة كبـيـسة وكـمـا معـروف فإن
يـوم الـتاسع والـعـشريـن يصـادف مـرة كل أربع سنـوات أي أنـني لو
أردت أالحتفـال بعيد ميالدي لفعـلت ذلك مرة كل أربع سنوات بينما
ا صـرت إبن الـست سـنوات غـيري يـحـتـفل بالـسـنـة مرة وأكـثـر!!. و
درسة االبتدائيـة ومع أول شهر من مباشرتي في الصف إلتحـقت با
أالول حصـلت أول نكسة مبكرة فـي حياتي ومع أن الطفل الذي كان
صطـبة يتمـتع بوجه بر إال أنه كان من يجلس بـجانبي فـوق نفس ا
أخبث مخـلوقات درب التبانـة فيرتكب هو احلـماقات وأدفع أنا الثمن
لـكون وجـهي ال يتـمتع بنـفس القـدرمن البـراءة التي يتـمتع بـها وجهه
لـدرجـة ان اسـتاذ الحـج رحـمه الـله أخـذني بـذنب زمـيـلي فـصـفعـني
صـفـعــة جـعـلت قـوقـعــة أذني تـرقص الى يـومــنـا هـذا !!. وأسـتـمـرت
ــرحـلــة الـسـادس ــتـاعب  ومع وصــولي  مـالمح وجـهي تــسـبب لي ا
ـدرسة لـلـكـرة الطـائـرة وبـسبب االبـتدائـي صرتُ عـضـوا في فـريق ا
ديـر استاذ جـعفـررحمه حـرصه الشـديد عـلى مسـتقـبلـنا طـلب منـا ا
باراة ونخرج من التصفيات حتى نتفرغ المتحانات الله ان نخـسر ا
سـابقة وعـند عـودتنا الى الـبكالـوريا ولـكننـا فزنـا وصعدنـا لنهـائي ا
ــا أنــني كـنت أول ــديـريــنـتــظـرنــا عــلى بـابــهـا و ـدرســة وجــدنـا ا ا
الواصلـ فقد تلقيتُ أول صفـعة قوية لعدم تنـفيذ أمره باخلسارة!!.
ذاكرة درسـة  توسـطة كنـت مواظبـا على البـقاء في ا رحلـة ا وفي ا
دروسي بعـد نهاية الدوام الرسمي وإنصـراف الطالب لبيوتهم وكان
ـمـارسـة لعـبـة كـرة الـقـدم خالفـا للـتـعـلـيـمات هـنـاك طالبـا يتـأخـرون 
وصادف أن ضرب أحـدهم الكرة بـقوة جعـلتهـا تطيـروترتطم بـشباك
الصف الذي أجـلس حتت شبـاكه لتتـناثر من حـولي شظايـا الزجاج
ـطر وعلـى الفورهـرب اجلمـيع إال أنا وفـورا رفعت رأسي كقـطرات ا
ـوت بـحـضـوره وجـدني ألجـد احلـارس الـذي كـان أسـرع مـن مـلك ا
ـكــسـور وقـبـل أن أنـطق بــكـلــمـة واحـدة وبــقـربي شــظـايــا الـزجــاج ا
صـفعـني صـفـعـة جعـلـتـني أفـكر في تـرك مـدرسـتي ودخـول مدارس
مــحـو االمــيـة مع الــشـيــاب والـعــجـائــز فـقــد كـانت كـف يـد احلـارس
رحلة أالعدادية الحظ أعرض من كل خـطوط الطول والعـرض!!.في ا
اجلميع أنـني سريع في العـدو فأخذني مدرس الـتربية الـرياضية مع
لعب الـرئيس الوحـيد للـمدينـة حتضيرا بعض الطالب لـلتمـرين في ا
ـيـدان وعـنــدمـا كـنـا نـتـمـرن فـوق ـدارس فـي الـسـاحـة وا ـهـرجـان ا
سؤول ضمـار سبقت اجلميع ومع وصـولي خط النهايـة تفاجأت  ا
ـلعب بـإنتظـاري وهو يـحمل العـصا ومبـاشرة إنـهال عليّ بـالضرب ا
ـا يـحصل بـكل أنحـاء جـسـمي وأنـا مـا زلت حتت تـأثـير الـصـدمـة 
فصرت أسـرع من الفهد ألهرب من عصـاه اللئيمة وحـينما شاهدني
قـلوب تـسابـقـ وانا أتـعـرض للـضرب صـاروا يـركضـون بـا بقـيـة ا
وبـدال من تــسـابـقـهم لـلــوصـول الى خط الـنـهــايـة صـاروا يـركـضـون
بـإجتاه خط الـبـدايـة هربـا من الـعـقوبـة !!. بـعـدها عـرفت ان مـسؤول
لـعب ال يـسـمح ألحـد بالـلـعب عـلى أرضيـته الـعـشـبيـة ومن يـخـالفه ا
ا وصلت مرحلة نتـخب الوطني!!.و يشنـقه حتى لو كان عضوا في ا
قرب يـطلب يد زمـيلة لـنا في الكـليّة وعـندما اجلـامعـة كان صديـقي ا
تقدم خلـطبتهـا إشترطت علـيه أن يصلي ويصـوم وأن يهجرني لألبد
ألنها ال تـرتاح لشكـلي ومن حينهـا لم أرَ صاحبي!!. وقبل أيـام قليلة
طـلـب مـني أحــدهم أن أغـيــر مالمح وجـهي آلنــهـا ال تــعـجب الــسـيـد
ـرأة ـا أثــار اسـتــغــرابي ورحت فــورا أنـظــر في ا ال............... 
وإذا بشكـلي ال يختلف عن باقي الناس فتحسستُ العين ووسطهم
أنف منـتصب كـاألسد وحتته فم وفـوق رأسي شعـر كثـيف وال يوجد
شئ مخـتلف!! ورحت أسأل كل من أصادفه عن كيفـية تغيير مالمح
الوجه لـكي تتالئم مع طلـبات البـعض ورغباتهم  وهـنا أخاطب أولئك
الـذين تزعـجـهم مالمحي: مـن فضـلكم وحـتى ال يـثيـرُ وجـهي القـبيح
راكـزالـطـبيـة لـكي أُجَّمِلُ إشـمئـزازكم أحـجـزوا لي موعـدا في أحـد ا
ة ولـكن إسمـحـوا لي أن أنصـحكم وجـهي نزوال عـنـد رغبـتكم الـكـر
بـالبـحث عن مـراكزجتـميل من نـوع أخـر لعـلكم جتـدون من يـستـطيع
جتميل أفـعالكم وضمائركم القبيـحة !! هذا إذا فرضنا أن وسامتكم
تضاهي وسـامة دي كابريـو أوأل باتشيـنو بالرغم من أنـكم تشبهون

الفرعون منقرع الى حد كبير!!!!.
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ــاضي  �روى لي فـي ســتـــيــنـــات الــقـــرن ا
ـعـروف جمـال بـخـتـيار الـفـنـان التـشـكـيـلي ا

حكاية طريفة التالية : 
كــنت ســامع أن ( .....) وهــو شــخــصــيـة ¥
رض غريب اجتـماعـية مـعروفه   �مـصاب 
ــريـح مــاديـــا و الــنــاس ورغم  ان وضـــعه ا
يعـرفونه كرجل ( محترم ) ولكن  كان يعاني
من ( الــتـلــذذ بـالــســرقـة ...ســرقـة اي شيء

يرغب سـرقته ..!!) لم اكن اصـدق احلكاية�
ولكن صـادف في احـد االيام  ان الـتـقيت به
وهــو يـريـد دخـول مـطــعم  وعـنـدمـا رايـته و
تـبـادلـنا الـسالم  �طـلب مـني ان ادخل مـعه
ـطـعم وقـال : ان االهـل ذاهـبـ لـزيارة الى ا
احـــد االقــارب فـــضـــطــررت ان اتـــغــذى في
ــطـعم .... ولـكـن انـا بـادرت طـالــبـا مـنه ان ا
يـاتي مـعي لـلـبـيت وقـلت له : عـنـدنـا الـيوم (

كلمات على ضفاف احلدث

{ بــيــروت - وكــاالت - أحــيت
ـغنـية شـاكـيرا حـفال اجلمـعة ا
ـاضــيـة في مـهـرجـانـات األرز ا
الــدولـــيــة عــلى قـــمــة جــبل في
لــــبـــــنــــان مــــوطـن أجــــدادهــــا.
واحـــتـــــــشـــد اآلالف لـــســـمـــاع
ـــغـــنـــيــــة وكـــاتـــبـــة األغـــاني ا
الكولومبية قرب غابة أرز الرب
فـي شـمـال لــبـنـان حــيث قـالت
(إنها فخـورة بالغناء في أرض

األجداد).

وذكرت لـبنـان بالـعربـية عـندما
قـــالت بــعــد أغــنـــيــتــهــا األولى
(لبنان! من الرائع أن أكون هنا
في هــذه األجــواء الــســحــريــة
هذا من وحي اخلـيال أشـكركم
كـــثــيـــرا عــلـى وجــودي مـــعــكم

الليلة).
عـامـا) وأضـافـت شـاكـيـرا ( 41 
(الـــغـــنــاء فـي مــوطـن أجــدادي
يـعـني الـكـثـيـر بـالـنـسـبـة لي...
أشعر بالـفخر الشـديد بأشجار

األرز تلك أفتخر كـثيرا بتراثي
وأفـتـخـر كـثـيـرا بـكم لـيـنـفـجـر

اجلمهور لها بالتهليل).
ــولــودة في كــانت شــاكـــيــرا ا
كــولــومـــبــيــا ألب لــبــنــاني وأم
كـولـومـبــــــيـة قـد أحـيت حـفال
في لــبـــنـــان ألول مــرة فــــــــــي

عام 2011.
وفي وقت ســابق يـوم اجلـمـعـة
زرعت شــجـرة أرز في مــحـمـيـة

طبيعة قريبة. 

وغابة أرز الرب ووادي قاديشا
مـدرجــان عـلى قـائــمـة مـنــظـمـة
ـتـحـدة لـلتـربـيـة والـعلم األ ا
والـثـقـافـة (يــونـسـكـو) لـلـتـراث

ي. العا
وأدت شـــاكـــيـــرا أغـــنــيـــات من
ألــــبــــومــــهــــا احلــــادي عــــشــــر
(إلــدورادو) الــذي صــدر الــعــام
ــاضـي فــضـال عن أغــنـــيــات ا
كالسيكية نـاجحة مثل استوي
اكـــوي ووين ايـــفـــر وأمــتـــعت

السليمانية
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بغداد

ـة ) حبـذا لـو تـتفـضل ونـتغـذى سـويا ... دو
اقنعته و ذهبنا الى البيت  كنت قبل ذلك قد
اشتـريت من احد الدكـاك  ( بطـاريت ) لـ
( الاليت الذي نـستعـمله في الـبيت ) اول ما
وصـلت  ودخلـنا غـرفـة االستـقبـال وضعـتهم
بعد ان على جـهاز الراديو في زاوية الغرفة 
جـــلس ضـــيـــفي و رحـــبـت به  خـــرجت من
اء  عند عودتي الغـرفة الجلب له  قدح من ا
ـاء شعـرت انه مـرتـبك بـشكل وانـا اقـدم له ا
ــاء  وبـشـكل ـد يــده لـقـدح ا واضح و هـو 
الارادي نــظـــرت الى مـــكـــان الــراديـــو رايت
اخـفاء ( الـبـطـاريتـ ) من مـكـانهـا وتـذكرت
اء و اخذت شرب قلـيال من ا مرض الـرجل 
مــنه الـــقــدح و خــرجت من الـــغــرفــة  عــنــد
عـودتي رايـت الـرجل جـالس بـشـكل مـريح و
رايت ان الـبـطــاريـتـ عــادتـا الى مـكــانـهـمـا
ـ  بـعـد قـليـل نادتـنـي زوجتـي الفرش سـا
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اجلـمــــــــــهـور بـفـاصل
مــن الــــــــــــــــــــرقـــــــص

الشرقي.
وجــاء حـفل شــاكـيـرا
ية في إطار جولة عا
وأعــــــــــطـى إشـــــــــارة
ـهـرجـانات االنـطالق 
األرز الـــدولـــيـــة أحـــد
ـوسـيقـية ـهرجـانات ا ا
التي يـستـضيفـها لـبنان

كل صيف.
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طــالــبت جــمــعــيـة بــريــطــانــيـة
بـضرورة وضع حتـذيـرات على
أغلفة أكيـاس حفاظات األطفال
بـعــد تـكــرر حـوادث االخــتـنـاق

وت. وا
لكية للوقاية وقالت اجلمعية ا
مـن احلــوادث (إنـهــا عــلى عــلم
بـوفـاة 17 طـفـالً عـلى األقل من
بـيــنـهم مــايـسـون أمــسن الـذي
تــوفي عن عــمــر ال يــتــجــاوز 7
أشـهـر جراء حـوادث االخـتـناق

بأكياس احلفاضات).
وأضافت اجلمعية (أن القانون
ال يــــفـــرض أن يــــكــــون لــــهـــذه
األكــــــــــيـــــــــاس أي ثــــــــــقـــــــــوب
سالمـــة).وأردفت بــــأنه (يـــجب

إبـقاء هـذه األكـياس بـعـيدة عن
مــــتـــنـــاول األطـــفـــال.وأن هـــذه
األكــيــاس قــد تــؤدي الخــتــنـاق
الطـفل إذا وضـعهـا على رأسه
كــمــا أن ألـــوان هــذه األكــيــاس
الــزاهــيــة والــبـراقــة جتــعــلــهـا

جذابة لألطفال).
وأوضـــــحت اجلـــــمـــــعـــــيــــة أن
(أكــيــاس حـــفــاضــات األطــفــال
مــصـــنـــوعـــة من الـــبالســـتـــيك
الرقيق وتغطي الرأس بسهولة
ـكن بلعهـا بسهولة) كما أنه 
مضيـفة (أنه نظراً خلـفة وزنها
فإنها تطير بسهولة في الهواء

لتقع بأيدي األطفال).
وأشــارت إلى (أن تـخــزين هـذه
األكــيــاس بـــالــقــرب من ســريــر

الـطــفل أدى إلى وقـوع حـوادث
مأساوية). 

وتــقـــول والــدة مــانـــسن وفــقــا
لـتـقريـر لـلبـي بي سي (وضعت
الـطـاولـة اخملـصــصـة بـتـغـيـيـر
احلـفـاضات بـالـقـرب من سـرير
طـفـلي مثـلـما تـفـعل الكـثـير من
األمهات ووضعت في جـيوبها
بــعض احلــفـاضــات واألكـيـاس
اخلــاصـة بــهـا).وتــضـيف (كـان
سرير طفلي عالـياً نسبياً وكان
بـإمـكانه اجلـلـوس إذا سـاعدته
عـلى ذلك إال أنه في ذلك الـيوم
استطاع الوقـوف لوحده للمرة
األولـى والـوصــول إلـى طــاولـة

تغيير احلفاضات).
وتــقـول (عـنـدمــا ذهـبت إليـقـاظ

طـفـلي البـالغ من الـعـمر سـبـعة
أشــهـر- إال أنه لم يـســتـقـبـلـني
عـتادة بـابتـسـامته اجلـميـلـة ا
بل كـان مـســتـلـقـيــاً عـلى مـهـده
والــعــديــد من األكــيــاس حــوله
وكـــان كــيـــســـاً واحــداً يـــغــطي
وجــهه). وتــتــابع ( شــعـرت في
هــذه الــلــحــظـة إن ابــنـي فـارق
احلــــيــــاة وكـــان مـن الـــصــــعب

جندته).
وتــقـول (أحث جـمــيع األمـهـات
واآلبـــــاء واجلــــــدات وأولـــــئك
الــذين يــعــتــنــون بــاألطــفــال
بــالــتــفـــكــيــر فـي مــخــاطــر
أكــــيــــاس احلــــفــــاضــــات
ووضـــعــهـــا بــعـــيــداً عن

متناول أيديهم).
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الــسـفــره لالكـل  وخـرجت جلــلب الــســفـرة
وعـدت ورايت الـرجل عــاد مـرتـبــكـا و غـابت

البطاريت من مكانهما .
وعـنـدما خـرجت الجـلب الـطـعـام رفـعت يدي
الى الــســمــاء داعـــيــا ان تــأتي الـــشــجــاعــة
لـضــيـفي ويــسـرق الــبـطــاريـتــ دون اربـاك

لنتغدى كلينا براحة..
وعندما جلبت الطعام رايت الرجل في وضع
طبيـعي والبطاريت في مكـانهما بعد الغذاء
وانـا اقــوم بـلـمــلـمــة الـطـعــام و خـرجت  الى
خارج الـغرفـة وعـند عـودتي رايت  احلرامي
اخلــجـــول واقــفـــا وراسه مــنـــحــنـي ويــقــول

بارباك: 
( ســفـره عــامــره .. انـا الزم ارجع لــلــبـيت 
االهل عــلى وصـول ومــفــتــاح الـبــيت عــنـدي
)..قـــال هــــذا و تــــوجه الى الــــبــــاب وخـــرج
...نـــــظـــــرت الى مـــــكـــــان الـــــراديـــــو ورايت

الـبـطاريـت سـرقت واحلـمد الـله ...... وختم
استاذ جـمال حـكايته قـائال : شعـرت براحة
نــفـســيــة ان الـســارق قــد ارتــاح نـفــســيـا و
ريحـني والله اليبـلي احد بـاي مرض عـموما
والسرقـة من هذا النوع خصـوصا ... غريبة
الــدنـيـا  بـعــد مـرور الـعــشـرات من االعـوام
على حكـاية هـذا السارق اخلـجول  وصـلنا
الى زمن نــرى ونــســمع عن وجــود سـراق 
يسرقـون خالل رمشـة ع مديـنة بـالكامل و
يـفــرغـون الـبــنك وال تـنـزل قــطـرة عـرق من (
جبينهم خوفا وليس خجال ....)  ....!!! وانا
اتـذكـر هذه احلـكايـة  وكـلي حزن عـلى احد
ـان  عــنـدنـا يـتـعب االخـوة من اعــضـاء الـبـر
نـفـسه و يعـلن بـاالرقـام و الدالئل الـواضـحة
فقـدان االموال العامـة للرأي العام  مع ذلك
مـارايــنـا اي حتـقـيق وبـالـتـالي ضـاع جـهـده

...والسراق مرتاح احسن راحة.
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