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بغداد

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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األمــنـي لــكن الى مــتى الــصــمت
الرهيـب يخيـم في وسائـطنا عن
الظـلم ? كـنت أسـمع في الـسابق
عن مـايــسـمى بــجـهـاز مــكـافـحـة
الـفـسـاد الــذي كـان يـشـمل حـتى
األشخـاص الذين يـعاكـسون في

بـدايــة أحـب أن أعـرف أو أعــطي
مفـهومـا بسـيطـا عن اإلنسـانية :
اإلنسانـية: لـيس لهـا عالقة بدين
أو مـذهب أو جــنـســيـة مـعــيـنـة 
اإلنسانية شعور نبيل يتحلى به
ــــبـــاد الـــنــــبالء  أصــــحــــاب ا
واألخالق السـاميـة الـذين وجلت
قــلــوبــهم وعــقــولــهم  أصــحــاب
الـقــلـوب الـرحــيـمـة الــذين بـاتـوا
الــيـوم عــمــلـة نــادرة في عـراقــنـا
ـر عـلـيـنـا في كل يــوم  الــعـظـيم
ــروع حـ أشـبه بــالــكـابــوس ا
أجـــــــلـس وأتـــــــصــــــفـح مـــــــواقع
الـتـواصل اإلجــتـمـاعي أقـرأ كـمـا
هـــائال من األخـــبـــار الـــتي تـــبث
الـــــذعـــــر فـي الـــــنـــــفس والـــــتي
اليــســـتــوعـــبــهـــا الــعـــقل  طــفل
يـغـتصب طـفـلة تـغتـصب وتـقتل
ويــرمى جـــثــمـــانــهـــا الــطـــاهــرة
الـــبــريـــئـــة في الــشـــارع او قــرب
الــنــفــايــات  والــفــاعل هــو رجل
يـبلغ قـرابـة االربعـ او الـثالث
من الـعـمــر  ومـاذا اقـتـرفت هـذه
الطفلة كي تلحق هذا الضرر بها
? وهل جتـــد في نـــفــسك الـــقــذرة
عـلى طـفـلـة بـعـمـر بـنـاتك عـجـيب
أمركـم أهو اسـتـهـتـار وإنـحـطاط
خـلــقي أم هي تـعــاطي اخملـدرات
وحــبـــوب ( الـــكـــبـــســلـــة) أم هي
ــريـــضــة  حتت أي نـــفــوســـكم ا
سـبب كان سـواء ذكـر أم لم يـذكر
أصـبـحـتم كالبـا جائـعـة وحـوشا
كـاسرة تـأكل األخـضـر والـيابس
مالـذي سولـته لك نفـسك بفـعلتك
الـــنــكـــراء وانت أب ألربع بـــنــات
حـ اغـتـصـبت طـفـلـة التـتـجاوز
ال( ثـمـان) سـنــوات أين غـريـزتك
األبـــويــة  كـــان يــفـــتــرض بك أن

تـــنـــظـــر لـــهـــا بــــنـــفس نـــظـــرتك
إلبـنـتك..تـرى هل كـنت سـتـسـمح
بـأن يــقـتــرف أحــد هـذه الــفـعــلـة
الـــنـــكــراء بـــحـق أحــد بـــنـــاتك??
عنى أصح مـاذا كنت ستفعل و
لـو تـعـرضـت إحـدى بـنـاتك لـهـذا
ــشـــ الــذي يــنــاهض الــعــمل ا
الـــــدين أوال واألخـالق ثـــــانـــــيــــا
وأخيرااا..بفـضل أمثالكم أصبح
الـفرد الـعـراقي من أسـوء األفراد
ــرشـحـة لـلـتــعـايش اإلنـسـاني ا
بعد أن كان األول في كل احملافل
 خلق وأخالق وثقافة وإنسانية
ــكن  والـــيــوم ذئــاب ضـــالــة ال
ايـــقـــافـــهـــا!..من ضـــمن اخلـــطط
دروسـة كانت من قبل ـدبرة وا ا
األعـــداء هـي اإلطـــاحـــة بـــأخالق
أهـل الــــــعــــــراق والـــــتــــــدنــــــيس
بسمعتهم ب الشعوب والقبائل
 وهـاهم الـيــوم يـحـصـدون ثـمن
تدبـيرهم ونـحن نقع فـريسـتهم 
أين وعـيـكم  أين مـبـادئـكم وأين
وأين......???? غابـت عنكم الـكثير
من االمـور الديـنيـة لتـبحـثوا عن
دنـيـويـاتـكم ونـفـوسـكم الـدنـيـئـة
بـــلـــد أصـــبح يـــحـــوي الـــقــــذرة 
اجملــــرمـــــ وقـــــطــــاع الـــــطــــرق
والسفاحـي حتى بحق الطفل 
أبـسط حـقوق هي حـقـوق الـطفل
ــراد مـنــهــا حــقه في الــعـيش وا
بـسالم وأمـان والـيـوم يـحـاولون
بث الـــرعـب في نــــفـــوس األهل 
حـــــتى إنـه الجتــــرؤ ام أو أب أن
بــســبب يــطــلق ألبـــنه الــعــنـــان 
مــسـلــسل الــرعب الـذي نــعــيـشه
اليـوم وأصبح يتـكرر كل يوم في
كل مــحـافــظــة  في كل مــديــنـة 
أعــلم إنــنــا نـعــانـي من الــغــيـاب
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تـمطر حـمم وموت. الـكل يهرب و
يـصـرخ يحـتـمي بـضفـاف دجـلة

حيث تقبع حارسة أشور.
لوحت بـيدها بغـضب وهي تشير
لـــلـــســـمـــاء فـــهـــدأت األصـــوات
وعــادت الـعــصـافــيـر تــزقـزق بـ

األغصان وسعف النخيل.
عاد األطفال والنساء و العاشق
لــلـضــفــة مـرة اخــرى. يــعـانــقـون

بأيديهم أمواج النهر.
فـــجــأة ســـاد الــهــدوء والـــتــرقب
انــــهض يـــا اشــــور نـــاصـــر بـــال

الثاني الرب صدق وعده.
الـدمـوع تـخـتـلط بـاألمـواج. الـكل

ينتظر الوعد احملتوم.
عــلـى اجلــرف وقع اقــدام تــطــارد

خطوات أخرى.
- أقتلوه أقتلوه.

- بأي ذنب سيقتل ?

حلـــظـــات حــتـى يــخـــرس صــوت
الرصـاص و تـلقى جـثة مـجهـولة
أخرى في هذا الـنهر الذي اصبح
ــحــاوالت ــوت و  مـــلــعــونــاً بــا
الـشـرطـة الـنـهـريـة وهي تـرفـعـهـا
لـــلـــطب الـــعـــدلي حـــتى تـــضــاف
صــورة جـديــدة لــقــائـمــة عــنـوان

وت هذا. تواجدها نهر ا
في كـل مــرة تــلـــقى جــثـــة كــانت
حـارسـة الــضـفــة تـلـتف حــولـهـا

تتفحصها .
_هل اليزال على قيد احلياة ?

تــدفـعـه نــحـو اجلــرف لــعل اهــله
يفقدوا أمل العثور عليه.

ذات مــرة الـقى مـجــهـولــون جـثـة
مـجـهـولـة ربـطـوهـا بـحـجـر كـبـير
حــتى ال تـــطــفـــو عــلى الـــســطح.
ــلك احــضـــرت احلـــارســة رمـح ا
العظـيم الذي مـنحـها ايـاها حتى

حتمي به الضفة لتقطع احلبل.
عـبثا حـاولت فاحلبـال قوية جدا
.ها هم عـادوا مرة عـلى رمح قـد
أخرى ومعهم طريدة جديدة مثل
ـــرات الـــســـابـــقـــة كل مـــرة من ا
ســيـقـتــلـونه ويـرمــوه في الـنـهـر.

النهر الذي أصبح مكب جثث.
وللسؤال نفسه .

حلــظــات من الــهــدوء و الـتــوسل
احملــمــوم قــبل أن تــســمـع صـوت
الـرصـاص  ثم تـقذف اجلـثة  ,او
تـــتــرك تـــســـقط بـــصـــورة حــرة ,
كـبـطـولـة لـلـسـبـاحـة أو مـسـابـقـة

للهرب .
أســرعـت نــحــوه احلــارســة وهي

تقلبه لتتفحصه جيداً.
-مازال فيه نبض حياة.

. فرحت به كثيراً
قـبلـته قبـلة احلـياة لـفته بـكفـنها
األبــيض وسـحـبــته نـحــو الـقـاع
الـوحـدة قـاتــلـة خـصـوصـا ألنـثى

رقيقة حساسة مثلها.
دارت حـوله في رقـصـة أسطـورية
تعـلـنه شـريـكاً مـعـهـا في حـراسة

الضفة.
ســنـوات مـضت ولـم تـرزق بـطـفل

منه حلد األن 
الــــســــواد يــــحــــيـط مــــرة أخـــرى
بـــــالــــضــــفـــــاف أنــــاس غــــربــــاء
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هـيأوا لـنـا مكـانـا آمـنا ولـنـعيش
بـسالم وكـفى ;;ومن هنـا مـنـبري
ــلك احلــر أطــالـب أنــا وكل من 
ـان وإنــسـانــيـة فـي قـلــبه ذرة إ
بـإحلاق أقـصى أنواع الـقصاص
بــحق هـؤالء اجملــرمـ احلــثـالـة

ن لم يــعـتــبـر وجــعــلـهم عــبــرة 
مـصــيـر اجملـتـمـع مـرهـون وعـلى
احملك فـلـنـراجع أنـفسـنـا ونـحكم
ضــمـائــرنــا عـسى الــله أن يـرأف

بأحــوال هذا البلد..
U- بغداد U « W L¼

الـــشـــوارع واألمـــاكن الـــعـــامــة 
الــيـوم أطـفــال تـغــتـصب وتــقـتل
وتسفك دمـائهـا والصـمت يحول
ــراد من كل بــيـــنــهم ! اذا كـــان ا
هذه األعـمال القـذرة إزاحتـنا من
الـبالد فـليـكن ذلك ولـكن بـشرط 

سـنحـاريب يـأمـلك أشور الـعـظيم
نـذرت نفـسي حارسـة على أبواب

لكتك العظيمة.
أرتـدي كـفني األبـيض كالـعروس
وأضع فــــوق رأسـي اكــــلــــيالً من

. الغار والياسم
-أحـــمـــلـــوهـــا حـــيث الـــنـــهـــر و

وسدوها باحلجر.
ســـتــكـــونـــ خـــالـــدة حتـــرســ
. الضفاف من أعدائي الطامع
قـرون وهي جتـوب الـقاع. تـراقب

الضفاف وهي حتتضن احلياة.
الـنخـيل يلـوح من بعـيد لـلسـماء.
األشــجـــار تـــمـــارس طــقـــوســـهــا
الـسـنــويـة بــاالخـضـرار. الــضـفـة
تــــعـج بــــاألطـــــفــــال والـــــنــــســــاء

. والعاشق
في مــنـتــصف لــيـلــة بــاردة ازيـز
الـطـائـرات يــصم االذان. الـسـمـاء

–Ëcý

العراق

انكـمش على نـفـسه عنـدما أطـلت عـليه من بـاب الغـرفة
فتوح وهي تقبض على اكرة الباب حدقت فيه نصف ا
بنظـرات جامـدة وقالت عـليك أن تـنام بـاكرا هـذه اللـيلة
لم ينطق فقط رمش بـعينيه ومـالبث أن هز رأسه عالمة
اخلضـوع ثم سحب الـغطـاء أكثـر على جـسده! أغـلقت
ـلـعونـة كـانت فـاتنـة ومـتهـيـئة البـاب وغـابت عن نـظره ا
تمامـا بعد قلـيل تناهـى إلى سمعه صـوت جرس الباب
اغمض عـيـنيه إنه أحـدهم دون شك بـقي ساكـنـا لوهـلة
ثم أخذ يـدير بصـره متـصفـحا جـدران الغـرفة الـعارية
هـمس لـنفـسه فـيـمـا كـانت الـقـهـقـهات تـصل إلـى أذنيه
ستـخـلع مالبـسهـا قـريبـا ثم سـتـطلب مـسـاجـا قبل كل
شىء إنه يـعرف طـبـاعـهـا جـلس في فـراشه وتـنـهد هل
حــان الــوقت إذن أخــرج ســاقــيه من حتت الــغــطــاء ثم
جلس على حافة الفراش وضع رأسه ب يديه ثم أخذ
يــتـأمـل قـدمــيـه الـعــاريــتــ حــرك أصــابع قــدمـيـه مـرة
! اعجبـه األمر وابتسم بضـعف! نهض واقفا ثم ومرت
سار على أطـراف أصابعـه! تسارعت دقـات قلبه ورغم
إن األمـر مـاكـان جـديـدا عـلـيه إال أنه كـان يـشـمـئـز من
عادة التلـصص هذه  مع ذلك فهو مـجبر علـيها أصبح
رض أو اإلدمـان فثمة لذة ونـشوة غريبة األمر أشبه با
جتـــتــاح جـــســـده حـــ يـــفــعـل ذلك وضع أذنه لـــصق
احلائط الـفـاصل بـ الغـرفـتـ لم يكن بـوسـعه سـماع
همـسـهـما بـوضـوح لكـن االمر كـان مـختـلـفـا مع األن
الطويل الذي يتلو الصمت إذ يتصاعد ويتصاعد حتى
رهـفت وبعـد ذلك صرخات متـقطعة يصل إلى أذنيه ا
ثم تتـلـوها أخـيرا صـرخـة طويـلة مـنـغمـة أشـبه بالـعواء
ويهـمـد بعـدهـا كل شىء إذ يغـيب عن أذنـيه حيـنـها كل
همس كـان هذا األمـر يتـكرر في كل مـرة يحـضر فـيها
أحدهم مـسح بـذراعه حـبـات الـعرق الـتي اكـتـسى بـها
جبـينه وسـار مرتـدا للـسريـر لكـنه ألقى بـنظـرة سريـعة
لـلـمــرآة الـكـبـيــرة في طـريـقه تــوقف عـنـد هــيـأته وتـأمل
مالمـحه ثم بـصق بـصـقـة كـبـيـرة وأخـذ يـتـأمل الـلـعاب
السـائل شعـر بحـركة خـارج الغـرفة وأصـوات هامـسة
يصـحـبهـا ضحـكـات فأمـتـدت يده سـريـعا ومـسح آثار
الـلـعـاب ثم تـمـدد في سـريـره وسـحب الـغـطـاء حلـظات
ومأل جسد زوجـته فراغ الـباب سـمعهـا تنـاديه بصوت
بارد كـعادتهـا خذ هـذه النـقود واحـضر لـنا طـعاما من
السـوق وال تتـأخر فإنـي أشعـر بجوع شـديد والتـنسى
عــلب الـبــيــبــسي نــهض بــسـرعــة ووقف أمــامــهــا وهـو
يتحـاشى النظـر في عينـيها مـد ذراعه فوضعت الـنقود
في كفه ثـم استـدارت خـارجة التـلـوي عـلى شىء حدق
في الـورقـة الـنـقـديـة الـكــبـيـرة الـتي اسـتـقـرت في كـفه!
كانت جديدة رمش بعينيه ثم دعـكها بقوة فتح أصابعه
أخـذ يـتـأمـلــهـا ثم سـرعـان مـا وضــعـهـا في فـمه وأخـذ
يلـوكها بـقوة! ثم انـتابـته ضحـكة هـستـيريـة لم يعـهدها

في نفسه من قبل! ابدا ابدا.
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كــثــيــرة هي االمـــثــال في الــعــالـم الــعــربي واالسالمي
واالمثال لم تأت اعتـباطنا بل اطلـقت وكتبت بسبب من
االسباب قد يكون حدثا تاريخـيا مثال او مشكله معينة
ـقـهى واغلـبـها لهـذا يـتداولـهـا النـاس في الـشارع او ا
عـنـد كـبـار الــسن النـهم هم من عـاشــوا هـذه الـتـجـربـة
وطبقت .. لكن حاليـا اسمع واشاهد ان اجليل احلالي
او ما اقصد به جيل الستينات والسبعينات وما بعدها
بـدأ يـتداول هـذه االمـثـال الـشـعـبـيـة الـتـاريـخـيـة والـيوم
ــثل هــو مــا يــجـري ــوضــوع او هــذا ا اخــتـرت هــذا ا
بـالــعــراق من احـداث تــاريــخـيــة مــنـذ ســقــوط الـنــظـام
السابق ومـا مر به البـلد من احداث وتـغيرات حـكومية
.. الن جمـيع من حـكم الـعـراق من عام  2003ولغـاية
االن هم انــاس نـــشــروا الـــشــر اكـــثــر مـن اخلــيــر الن
وحــسب عــلـمي ان خــيــر الــعــراق ال يــنـقــطع فــكل من
استـلم حكم وعـد ووعد و لم يـنفـذ ايا من الـوعود التي
يـتـكـلم بـهــا فـقط امـام االعالم والـتــلـفـزة وهـا هـو حـال
العراق منذ اكثر من  17سنة مرت على العراقي من
ـاء والزراعة جوع وفقـر وانعـدام الطاقـة الكـهربائـية وا
والبـنى الـتحـتـية وهـذا كـله بسـبب اهـمال الـدولـة وعدم
شي وجود القانون الـقوي الرادع ألننا نـشاهد الكل 
على هواه والكل يتصرف كـما يشاء وهذا ما جعل كل
ـواطن شرهم من يحـكم ينـهب خيـرات البـلد ويتـحمل ا
ويــعـــمــوا عــلـــيه حـــتى لــو اراد اي مـــواطن عــراقي ان
يسافـر ألي بلـد ينـظر الـيه بنـظرة الـسارق او االرهابي
وهـذا الــشـر بـعــيـنـه .. لـيس مــثل الـســابق كـان يــنـظـر
للـعـراقي انه بـطل الـبـوابـة الـشرقـيـة وكـان يـنـظر له انه
رجل البـترول وحـاليـا النعـرف اين هو الـبتـرول مواطن
متشرد  –في كل منزل حوالي خـمسة عوائل  –اسوأ
بـلــد بــالــكــهــربـاء  –اسـوأ بــلــد في اخلــدمــات ومــنــهـا
االنتـرنـيت  –اسـوأ بـلـد في الـتـعـلـيم ومـنـاهج الـتـعـلـيم
واطن ... مـاذا اكتب اكـثر –اسوأ بـلد بـعدم احـتـرام ا
من هذا ألني لو اردت ان اكتب كلـمة ( اسوأ ) النتهت
الـورقــة لـهــذا اقـول لــلـحــكـومـة احلــالـيــة وايـضــا الـتي
سبـقـتـهـا لم تفـعـلـوا خـيرا ابـدا لـلـعـراق ألنكـم انتم من
تـريـدون ان يـبــقى الـعـراق عــلى هـذا الـنـهـج لـتـسـرقـوا
براحتكم .. الوجود للكهرباء  –التعليم  –االنترنيت –
الصناعة  –الزراعة  –الصحة .. الثقافة والتي اجدها

ن يــعــدون عــلى عــنــد الــبــعض 
االصـابع والـبـركـة بـالـعـمـالـقـة من
ـثـقــفـ ... لـذلك يــا حـكـومـة ... ا
بخيركم ما خيرتمونا بس بشركم

عميتوا على العراق ......

dO Ð ‚«dF «
يومه ويسـلم من هذا الدمار وهذا

القتل االعمى .......
في تـلك االيام كـان الكـثـير الـكثـير
اليــتــخـيل انــنــا ســنـتــجــاوز هـذه
االزمة مـع كل هـذا الـدم واكيـد كل
هــذا الـــدم وااللم ســيـــولــد حــقــدا
شديـدا ال يـنجـلي اال بـعد عـشرات
الـــســنـــ لــكـــنه اجنـــلى بـــفــضل

الله....
ــد الـطـائـفي فـي تـلك االيـام كـان ا
يــغـلف الــكـثـيــر حـتى بــات الـقـتل
على اسم عمر وعلي وووووو

نـتاج الـشعب فـقط الشـعب هو من
اوجد هذه احلالـة وعليه ايضاً ان
يــتــحـمل تــبــعــات تـوجــهــاته ومـا

صنعته اياديهم ....
اليـزال في امكانـنا ان نـتحول وان
ـرحلة ايضـاً عندما نتـجاوز هذه ا
نستشعر في داخـلنا كفى للتخلف
وللسرقة والنتخاب اشباه الرجال
وجـعـلهم اسـيـادا عـلـيـنـا كـمـا قال
الـــشــعب كــفـى لــلــقــتـل ولــلــفــرقــة
وللطائفـية حتى لم تعد تسمع في
اي مــكـان وجـلـسـة حـديث طـائـفي

فـي تـــلك االيـــام كـــانـت كل امـــاني
الــنـاس كـيف تــذهب وكـيف تـعـود
لـســجن مـنـطـقــتـهـا ومـا ان تـدخل
حدود سـكـناهـا تتـنـفس الصـعداء

وحتمد الله على سالمتها .....
ـــأسي اجنـــلت وذهــبت كل هــذه ا
ونـسيت واحـتواهـا الزمن والـيوم
واحلـمد لـله بغداد بـخيـر والعراق
بـخـيـر جتـاوزنـا الـكـثيـر من احملن

واالرهاصات ....
امـا قــادتـنـا ونـظـامــنـا الـسـيـاسي
ومـافيه من اخفـاقات وسرقـة فهذا

احلمد لله رب العا 
بغداد بخير والعراق بخير .....
دائـمــا اقــولــهـا ألنـي ال انـسى وال
احـاول ان اتـناسى كـيف مرت بـنا
االيام وانا عـشتها بكل تـفاصيلها

في كل يوم وساعة ودقيقة ......
بغـداد اليـوم لـيست بـغداد 2006
و 2007عـندمـا كانت اجلـثث تمأل
الـــشـــوارع واليـــجـــرؤ احـــد عـــلى
حـــمــلــهــا او اســعــافــهــا او حــتى
وضـع غـــــــــــطـــــــــــاء عــــــــــلـى راس

غدور...... ا

ـنــصـور عــبـارة عن مــديـنـة كــان ا
اشــبــاح شــوارعـــهــا الــرئــيــســيــة
مــخـيــفــة وحي اجلــامـعــة مــسـرح
ـفخـخات حتـصد الـناس للـقتل وا
كـمـا حتــصـد احلـنــطـة والـشــعـيـر
مـأسي وفـواجع في كل مـكان ومن
كـان يــعــيش ذلك الــيـوم كــانت كل
امــانــيه ان يــبــقى حــيــا ويــعــيش
ويعـيش اوالده واهل بيـته لم يكن
يـفـكـر بـكهـربـاء وال مـاء وال يـعرف
من ســـــرق ومـن قــــتـل ومن نـــــهب
ومــاذا يـــجــري ســوى انه يــعــيش

او مــذهــبي بــامـكــانــنــا ايــضـاً ان
نـقــول كـفـى لـهــؤالء عـنــدمــا تـأتي
االنـتــخــابــات لـنــنــتـخـب االحـسن
واالفـضل ومن نراه جـديرا بـالثـقة
ــصـالح بــعـيــدا عن حب الـذات وا
الـضـيقـة الـصـغيـرة لـننـعم بـواحة
رائعة من التقدم تعم اجلميع .....
هل نـسـتـطيـع نعـم نـستـطـيع لـكن

نحتاج لوقت اخر .....
بغداد والعراق بخير
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يــــصـــرخـــون بــــاسم الـــلـه ولـــكن
بوجوه كاحلة ال تخافه.

تـكررت مرة أخـرى اجلثث لـتكون
دفعة واحدة بعدد  1700 شاب.
كـــلــــهم كـــانــــوا يـــصـــرخـــون  ال

تقتلونا ?
وهم يصرخون أيضا

الله أكبر  الله أكبر  ,الله أكبر
اء أصبح خانقاً بلون أحمر ا

كـل شيء كــــان يــــطــــفـــو عــــلــــيه
مذكـرات صور رسـائل لألمهات

وعود بزواج احلبيبة.
ـلك الــعـظـيم ســنـحـاريب أيــهـا ا

أين أنت ??!
ملكتك. أنظر ماذا حل 

حـتى أنا يتـملكـني اخلوف وأريد
أن اغادر القاع.

مــضت ثالث ســنــوات حـتـى عـاد
األطـفـال و الـنـسـاء و الـعـاشـقون

مرة أخرى .
واحلارسة تراقبهم من بعيد .

-مــاذا لــو كـان لـي طــفل صــغــيـر
ينير وحدتي في هذا القاع.

فـجـأة سـمـعت األمـواج تـتـصـارع
ويعلو صوتها  ماذا حدث ???!

- النهر عطشان للدم.
الكل يترقب بخوف ماذا سيحدث
ـد يــده الـهــادرة نـحـو  ,الــنـهــر 
اجلرف  ,يريد ان يـنتزع القوارب

و الصخور .
هـنــاك عـيـون ال حتب احلـيـاة  ,ال
وت في كل حتب الـفرح  ,تـزرع ا

مرة بشكل أخر .
حلـظات حـتى على صـوت صراخ

االطفال و عويل النساء.
-انـــقـــلــبـت انـــقــلـــبـت  يــا الـــله

أسترنا .
اء كأنه الـنهر يـنثر اجلـثث في ا

ينثر احلبوب للزراعة.
قـالتهـا في نفسـها أخيـراً سيكون

عندي أطفال.
الــغـيــرة جـعـلــتـهــا تـلـقـي بـجـثث

النساء على الضفة .
جمـعت األطفال . احتـضنتهم كأم
هزها احلن  ,صنعت لهم مدينة
الـعــاب أمـنـة  ,بـعــيـداً عن أولـئك

الذين يكرهون احلياة .
√e¹dŠ d/ ÂU¼œ- بغداد
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كــان هــنــا اراه دائــمـآ إنـه احلـاج
(ابـوسلطـان) يتكـأ على واحد من
سجـد اليفقه كـثيرآ من حـيطـان ا
امـــر ديـــنـه فـــكـــان اذا رن نـــقـــاله
بـنغمته الـكالسيكـية يرد على من
اتـصل به واليــأبه ألحـد قــد يـجـد
صلـ شيئآ في انفسهم بعض ا
من فـعــله إال إن احلــيـطــان كـانت
تــقــول له بــلــســان حـالــهــا افــعل
مــابـــدا لك فــانت مــازلت مــتــكــئــآ

عليه...
وهــنــالك ايـضــآ عــنـد ســاريـة من
ـسـجـد يـتـكـأ شاب في سـاريـات ا
العـشرينيـات من عمره اراه وكأن
اســمه (جــراح) مـتــمــيــزآ بــطـوله
سك ـمشـوق وشعـره الكـثيف  ا
ا يراه صـحف فيبتـسم فرحآ  ا
من حوله من خير ان اراد السالم
عـــلى احـــدٍ رفع صـــوته فـــاســـمع
الـــذي بـــجـــواره لم يـــكن قـــصــده

اإلســـــــــمــــــــاع اال ان
صــــوتـه جــــهــــوريـــآ
قلـيآل قد يـجد بعض
ــصـلـ شــيـئـآ في ا
انفسـهم من فعله إال
ان الــســـاريــة كــانت
تـــقــــول له بـــلـــســـان
حــالـهـا افــعل مـابـدا
لـك فــــــانـت مـــــــازلت

متكئآ عليه .
وفي زحـمــة من كـان
مــــــــتـــــــواجــــــــدآ في
ـسـجد هـنـالك طفل ا
قــــــد اليــــــتــــــجــــــاوز
الـســابـعـة من عـمـره
يــســـرق بــ احلــ
واالخـر نظـري فتارة
ـاء اراه عـنــد بـراد ا
وتـــارة اراه يــجــلس
عـلى اريـكـة وضـعت
ــســجــد وتـارة فـي ا
اراه مـع اقـــــــــــــــرانـه
يــــلــــعب فـي بــــاحـــة
ـسـجـد وتـارة اراه ا
يـحــمل البــيه كــأسـآ
ــاء وتـارة اراه مـن ا
يراقب وجوه الناس
وتــــــارة اراه يـــــرقب

سابقة ويراقب من بيده مقـاليد ا
الـرمـضانـية الـيـوميـة لـعله يـكون
هــو الــفــائـــز وتــارة اراه يــســنــد
سـجد وتارة ظـهره الى حيـطان ا
ـصل اراه يقف ضـمن صفوف ا
وتـارة ارى في عيـنيـه غدآ جـميآل
ن مـثله مـبـاركـآ يعـيـد الـله به و

عز اإلسالم الذي افتقدناه .
وكان كثيرآ مايحيرني سؤال ..
أأبــــيه الــــذي كــــان يـــأتـي به الى
ـــســـجــد أم أنـه هــو الـــذي كــان ا

يأتي بأبيه ?
انـا االن ال اريــد اجــابـة لــسـؤالي
هـــذا . كل مــااريــده رؤيــا الــطــفل
الـذي اسـمــيه بـداخــلي ( احـمـد )
وابيه فلقد اشتقت لهم ول(جراح
والبـــوســلـــطــان) وكل ظـــني هــذا
سـجد وتـتكلم ماتريـده حيـطان ا

به.
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ـوت يـهــوى تـربـيــة الـطـيــور أنـا أعـشق كــان جـدّي قـبـل أن 
الـطيـور جدّتي هـجرت جـدّي من أجل هذه الـهوايـة لم تتركه
بل بقيت وحيدة مثل نبات الصبار العجوز ولعل هما االثنان
تـرك احــدهـمـا االخــر الن له هـوايـة جــعـلـته يــتـرك االخـر من
اجـلهـا نسكن في بـيتنـا الريـفي مزرعة جـدّي  جدّتي جتلس
في الــشـمس تــأخـذ مــعـهــا (قـفــة) بـالــذرة والـقــمح تـنــثـرهـا
ـزرعة مليـئة بجرذان احلقـل الصيصان وهي (للـصيصان) ا
ـكــسـرة أصـواتـهــا تـتـعـالـى كـنـحـيب تـلــتـقط حـبــات الـقـمح ا
الـنـسوة اخلـافت تـزداد عنـدمـا تـقتـرب جـرذان احلقل مـنـها
وهي تسير بـهدوء وبحذر شديد تتـنصت جدتي لدبيب أقدام
اجلرذان يتـقوس مـعاً جـسد جـدتي وجسـد اجلرذ جـسدها

الواهن اليابس
وجسـد اجلرذ الـلـ الغـضروفي تـصـيح واجلرذ بـآنٍ واحد
أمـا الصـيصان فـتلـتقـط حبات الـقمـح والذرة بـبالهة مـتنـاهية
في أحـد لـيـالي الشـتـاء الـبـاردة كانت جـرذان احلـقل قـريـبة
ـا تـنـادي جدتـي كانت من الـدار تـصـرخ بـصوت عـالٍ وكـأ
وت تستيقظ وتظل مستيـقظة حتى الصباح ذات يوم تسلل ا
عـذباً رقيقاً مـخترقاً غـرفتها عـجبت لذلك ألنهـا وهي مسجاه
عــلى ســريـرهــا بــدت أطـول من حــقــيـقــتـهــا كــانت قـصــيـرة
وانـحنـاء ظـهرهـا جـعلـها تـبـدو أقصـر من ذلك كـانت متـمددة
عـلـى سـريــرهـا هــادئــة مـثـل "صـوصه" نــفــذت دمـاؤهــا أمـا
اجلـرذان جـاءت ونـامت عـنـد قـدمـهـا  بهـدوء وصـمت إلى أن

ساء ولكنها لم تغادر احلقل ! . حَلَّ ا
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