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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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والــعـويــنـات والــسـاعــات كـان الى
يـساري مـكان زاره الـعديـد اال وهو
ـركزية كـان اخر اسمائه األسواق ا
وكان قـبلـها يـسمى بـاالورزدي باك
الــذي قـدم لـلــعـراقـيـ الــكـثـيـر من
ـنزلـية الـتجـهـيزات الـشخـصـية وا
ــيــة وفي ــنــاشي الــعــا من ارقـى ا
ـنــطــقـة بــالــتــحـديــد هــنـاك هــذه ا
بنايات مثلت قمة االناقة واحلرفية
ـعـمـاريـة الـبـغـداديـة في الـبـنـاء وا
نطقة دقة والتي يرى الزائر لهذه ا
وحرفية البـناء فيها والتي حتولت
ـا إهـمـال الـى مـخـازن وأهـمــلت ا
.منـطـقةاخـتـلف علـيـها الـتـسمـيات
كــان اخــرهـا ســاحــة عــبــد الــكـر
والــتي وضع فـيـهــا نـصب له وهـو
ــكــان الــذي كـانـت فــيه مــحــاولـة ا
اغـتـيـاله وكان قـبـله ويـذكـر الكـثـير
نصـبـاً للـغريـري الذي قـاد محـاولة
االغـتــيـال مع مــجـمـوعــة من رفـاقه
الـبــعـثــيـ ومـنــهم صــدام حـسـ
الرئيس االسبق وفي هذه احملاولة
اضي إبان الـسـتيـنات مـن القـرن ا
والتي قتل فـيها الغريـر فكان هناك
نـصب له فـيـهــا خـلـده ايـام الـبـعث
ورفع لـيــخـلــد مـكــانه عـبــد الـكـر
ـكـان يـعـمر بـعد 2003 .كـان هذا ا
بـــشــتى احلـــرف من الــصـــنــاعــات
اجلـــلــديـــة الــتي كـــان حــرفـــيــونــا
يقدمونهـا بجودة ودقة عالية والى
الـيـم كـان لـسـوق الهـنـدي مـكانه
بـبيـع مكـائن اخليـانـة وتصـلـيحـها
وادواتـــهــا حــيـث اشــتـــهــرت هــذه
ـنـطـقـة بـحـرفـة اخليـاطـة وقـدمت ا

كــتــبت مـقــالــة طــويـلــة في الــذكـرى
ئوية لشارع الرشيد واليوم وكنت ا
ــيـدان قــد بـدأت بــهــا من مـنــطــقـة ا
اليـوم وبـهذه الـذكـرى اكـتب لكن من
بـــدايــته قــرب جــســر اجلــمــهــوريــة

وتسجيالت چاقمجي..
شارع الرشيد واالختصار 

يـوم امس شـاءت الـصـدفـة ان يـكون
دخـولي الى شـارع الرشـيد من جـهة
تسجيالت چاقمقچي الباب الشرقي

وفي الساعة األخيرة من النهار .
االحتـضار كان واضحـاً من السكون
الـذي يسود الـشارع بـقلة الـسيارات
الــداخــله لـه واالنــعــدام شـبـه الــتـام
للـمارة او الـسـابله وفـوراً عادت بي
الـذاكـرة الى سـنـ طـويـلـة مـاضـية
وال أخـــفــــيــــكم كم كــــنت احـب هـــذا
الـــشــارع حـــالي كـــحــال كـــثـــيــر من
الــعـراقــيــ الـذيـن احـبــوا الــشـارع
مـثــلي ولــهم فــيه الــكـثــيــر من عـبق
الذكـريات معه واذا سـالت سيحدثك
الـكـثيـر وسـتـجـد حـكـايـات اكـثر من
الف ليلـة وليـلة حكـايات عـراقية مع
شــارع الـرشــيــد سـواء من رواده او
ن عـمـلــوا فـيه وعـاشــو أعـمـارهم

هناك .
الى الـيمـ كانت الـتـفاتـتي للـذكرى
بعـد اليـسار ومـشاهـدة مبـنى نقـابة
الفنان اجلديدة التي عادت للحياة
بفـضل إعضاء النـقابة اجلديدة وقع

نظري حيث اليأس حسو 
مـــاركــــة وعالمــــة مـــيــــزه عـــرفــــهـــا
الـبـغـداديـون جـيـداً واذكـر اخـر مـرة
ت ح رأيت كـان كم تـأ زرت هـذا ا

مـا اصابه كمـا اصاب كل شي لـدينا
وبـــدل ان تـــكـــون هـــنـــاك األحـــذيــة
االنكـلـيـزية والـبـنـاطيل والـقـمـصان
وجدته يزخر بكل أنواع التجهيزات
هـنة العـسكـرية حـيث زحفت هـذه ا
عـلى الـكثـيـر من احملالت فـي مدخل
الرشيد مازلت مسـتمراً بالسير بعد
مــســرح وســيــنــمــا ركس وروكــسي
وتـقاطع جـسر السـنك الزالت بعض
احملالت حتـافظ عـلى مـاضـيـهـا وما
ان عــبـرت حتت اجلـســر كـان هـنـاك
الـزحف اآلخـر فـقــد زحـفت لـلـشـارع
مـحالت السـيد سلـطان عـلي والعدد
وطــغى مــنــظــرهــا عــلى مــاكــان في
ـنطقة الـشارع من قبل وبـذكر هذه ا
في مشاهدة سـابقة لي لهذا الشارع
الذي سمي على اسم الـسيد سلطان
علي والـذي يقع اجلـامع الذي سمي
قـابـله له كنت ـنـطقـة ا بـاسمه في ا
قـــد رأيت بـــنـــايـــات كـــبـــيـــرة جـــدا
سـاحة واسعة ح سـالت عنها و
ومـاهــيـتـهــا اخـبــروني انـهــا كـانت
فـنـادق لـلـمــسـافـرين والـوافـدين من
خارج العراق ومن احملافظات حيث
نـطقـة هي مركـز بغداد كانت هـذه ا
قـبـل ان تـتـحـول فـيـمــا بـعـد ويـفـتح
ربـعة شارع الـسـعدون ثم مـنـطقـة ا
التي عرفها وخبرها العراقيون قبل
ان تتحول الى منطـقة سكن للعمالة
صـرية التـي دخلت الـعراق نـهاية ا
اضي وقبل السبـعينات من الـقرن ا
ان اصل الى مـنطـقة حـافظ القاضي
الــتي كــانت تــزدهــر بـأجــمل وارقى
الـــوكــــاالت لـــلـــســـيــــارات والـــنـــقل
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ميسان

في احـدى الزيارات الـعائلـية وحتديـدا كانت لبـيت خالتي
جنـتمع ونـلتـهي في الـعابـنا ونـترك (سـوالف) الكـبار فـقد

كانت ال تعنينا شيئا 
وبـينـما كـنا مـنـهمـك في بـراءة اللـعب سـقط علـينـا شيئ
غـريب كنا نحسبه ما من الشيـطان او حيواناً محنطاً النه
كـان معـلقـاً في اسالك الكـهربـاء حتول لـعبـنا الى صراخ

وعويل 
هـذا الــشي كـان يــعـلق فـي مـعــظم الـبــيـوت بــهـيــئـة زيــنـة
وجـمــالـيـة وحلــد هـذه الــلـحـظــة ال اعـرف مــدى جـمــالـيـته

احتمال النه شي غريب 
ومن نـظرته االولى يـوحي لنـا بانه احـدى الكـائنـات احلية
ولـكنه نبـات اسمه نـبات (مخـلب الشـيطان) ويـدعى ايضا
نـبات (اخلـطـاف) او (عنـكـبوت اخلـشب) واالكـثـر شيـوعا
مـخـلب الشـيـطـان وذلك من مظـهـره اخملـلبـي غيـر الـعادي
الـذي تاخـذه ثـمـاره والتي تـبـدو مغـطـاة بـكالليب مـتـعددة

صغيرة 
لـلنـبـات جذور درنـية كـبـيرة تـسـتخـدم بشـكل طـبي لعالج
آآلم الظهر والعظالت والتهاب امفاصل الركبت وتنشيط

عملية الهظم وتنشيط القوة اجلنسية 
مـوطـنه االصـلي وسط وجـنـوب افريـقـيـا انـتـقل الى الدول
ـوجـة الـهـيـمـنـة االسـتـعـماريـة وقـامـت شـركات الـغـربـيـة 

االدوية باستغالله في استخراج العالجات الطبية 
فـتـقد حـالـيا ولم ـرعب لـنا في طـفـولتـنـا وا هـذا الشـكل ا

يعد له وجود طلع كل البالء به 
ويـگلك طفـولتنـا كانت جـميلـة هو هذا الـنبات كـان مصدر

رعب لنا 
بيني وبينكم # طفولتنا كانت عبارة عن# قشمرة.

 Êu (« wKŽ

ø»d(« qO²  e d¼ oOC  qFA¹ q¼ 
ـاسي سـببـهـا حاكم هنـاك الكـثـير من ا
جلـب الدمـار لـيس فـقط لـبـالده وشعـبه
ناطق في اساة الى اكثـر ا بل امتـدت ا
اليــ عـــمــوم قـــارات االرض ومـــوت ا
وتــدمــيـر مــا عــلى االرض من مــنــشـأت
وحـرق االخـضر والـيـابس وقيـدت بـناء
دول كانت الـسبب لـفتـرة دامت اكثر من
-نـصف قـرن- كـمـا هي الـيـابـان كل ذلك
كـان بــسـبـب الـعــنـجــهـيــة والـغــطـرسـة
وجنون العظمة والتي اصابت--ارلوف
هــتـــلــر ومــوســـولــيــني ومـن شــاركــهم
الـعـدوان الهـمجي عـلى بـلدان وشـعوب
االرض بـل ذهـــبــــوا الى اكـــثــــر من ذلك
عــنــدمــا صــنــفــوا---شــعــوب االرض-
واعطوهم صـفة احليوانات كـما جعلوا
الـــعـــرب--قـــرود- واالن ومن نـــفس --
العرق االري-- للجرمان تبرز علينا ثلة
ـصــابه ـتــســلــطــ وا من اجلــهــلــة وا

بعشرات االمراض والعـقد لتهدد العالم
وتـمـتـد اذرعـهـا الـتـخريـبـيه الـى قارات
العـالم وخاصـة اسيا وافـريقيـا وبنفس
ذهـبية زق لـلشعـوب وهو-ا خبـيث و
الــديـــنــيــة- بل وصل االمــر بــهــا الى -
الـتـبـاهي عـلنـا- بـتـدخالتـهـا ويـوقـاحة
اخـذت تـهـدد الـعـالم بل اخـذت تـتـحـدى
ـــتــحـــده واخملــزي االن يـــصــرح اال ا
اجلــهـلــة في ايـران تــصـريــحـا مــخـجال
ويـــنم عن مـــاهـــيـــة--مـــعــدنـــهم- ( اذا
ـنع اســتـمــرت الـعـقــوبـات فــسـوف ال 
اصــدار اخملــدرات الى اوربــا) بـاي دين
تـديـنــون وهل االسالم يـعــمل عـلى زرع
وت والـتدميـر ب شعوب االرض? ان ا
الـعنجـهية الـفارسيـة وضحالـة التفـكير
جعـلهم خارج نـطاق البـشر واالنسـانية
فــهم يــسـاومــون شــعــوب االرض--امـا
ـد ذراعـنا تتـركـوننـا نـعمل مـا نـريد و
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قــلــمك الــشـامـخ ومـقــاالتك األنــيــقـة ومــؤلــفـاتـك الـكــثــيـرة
ــهــمــشـ ـتــنــوعــة ووقــوفك في خــنــدق احملـرومــ وا وا
ـغـيـبـ من العـراقـيـ ومـواقـفك احلـازمـة واجلادة من وا
الـســراق والــفــاســدين كل هــذه األمـور وغــيــرهــا حــمـلت
ـمتع الذي الـدكتـور أحمد عـبد اجملـيد عـلى كتـابة مـقاله ا
جـاء حتـت عـنــوان ( الـعالمــة الـصــدر مـشــروع تـنــويـري
نـهــضـوي ) وســتـكــون هـنــاك في تــقـديــري الـقــاصـر في
مــسـتــقــبل األيــام مــقــاالت ودراســات وأبـحــاث لــيس في
ا في عدد وافر من دول عربية وإسالمية العراق فقط وإ
يـتـحدث فـيـهـا أصـحـابـهـا عنـكم وعن نـتـاجـاتـكم الـكـثـيرة

عبرة ...  ومواقفكم ا
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فدى ...قرأت مـقالة االسـتاذ احمد الـسالم عليـكم أخي ا
عـبد اجملـيد فـوجدتـها
مـوفقة في إستعراض
خــصـــائص نــهـــجــكم
الـــفــــكــــري الـــوطــــني
الــــتــــنـــــويــــري ولــــعل
مــــقـــــتــــرحـه بــــاطالق
جائزة سنوية لالبداع
حتـمل إسمـكم تعكس
مــدى ولــعه بــنــمـطــكم
االسـلـوبي الـذي أحبه
اجلــمــيع عــلى تــبــاين
ذائــقــاتـهم فــضال عن
إكـــــــبـــــــاره لــــــــدوركم

االرشـادي الـبـنـاء ضــامـا صـوتي الى صـوته إلنـفـاذ هـذا
ـقـتــرح وإدخـاله حــيـز الـتــطـبـيـق عـلى أن تـتــبـنـاه وزارة ا
الـثـقافـة الـعـراقـيـة ....وفقـكم الـله لـلـمـضي قـدمـا في هذه

سيرة. ا
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لـقد أبـدع الكـاتب االسـتاذ أحـمد عـبـد اجمليـد في اختـيار
الـكلمات وصياغتـها باتقان وجمال ادبي رفيع في وصف
شـخصـيـة سمـاحة الـعالمـة اجللـيل السـيـد حسـ هادي
الصدر  وفي سرده مجموعة االجنازات العلمية واألدبية
تعددة والواسعة له وفي حتديد مسيرته النضالية على ا
امـتــداد الــعــقــود األخـيــرة خالل حــكم الــنــظــام الــسـابق

واقف نضالية شريفة . ولتاريخه  واحلافلة 
هنيئا لسيدنا اجلليل هذا التقييم الذي يستحقه .

لـه مــني كل مــحــبــة وتــقــديــر تــعــزيــزا لــرجــاالت الــعـراق
. بدع ا

lOHý Õö

اجدت..
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نــظـــرت لـه بــحـــزن عـــمـــيق وأسى
مــــريـــــر حــــ أخــــبــــرهـــــا لــــيس
باستطاعته أن يكمل احلياة معها
او حـتى مع غيـرها بسـبب ظروفه
الـصعـبـة الـتي حتـجج بـهـا  قالت
له: ومـاذا عـن مـواثـيـــقك وعـهـودك
لي فـي تـأســيس حــيــاة مــشــتــركـة

معا..
فــرد عـلــيـهــا بـبــرود: قــلت لك لـدي

ظروف صعبة افهمي ارجوك
ثم قـالت : نــعم انـهـا فــالـتـفــتت له 

ظروفك الصعبة !!
وهي تـشـتـعل ثم سـكـتـت حلـظـات 
غـيـظـا وغـضـبـا مـنه ; لـتـخـلـيه عن
حـلـمهـا وسـعـادتـهـا الـتي تـمـنـتـها

مــــعه.. ثـم قــــالت لـه بــــعــــبــــرة في
ا : أذهب  صدرهـا كادت تـقتلـها ا
وانـــا ايـــضـــا لـــدي ظـــروفي الـــتي
تمـنـعـني ان اكـمل حيـاتي مع رجل
مــثـلـك ال يـلــتــزم بــكـلــمــته وعــهـده

وقسمه ..
ثم ذهبت مـسرعة خشـية أن تسقط
قــطـــرات كـــاجلـــمـــر من دمـــوعـــهــا

..حترق وجنتيها 
ولـعـنت سـذاجـتـهـا وغـبـاءهـا حـ

اخطأت في االختيار ..
وحـ تبـدد حلـمهـا بأمل مـبهم من

الزيف واخلداع.

ÍËUŽdJ -  الديوانية « ‰ô

بكل بـقاع االرض واال سـوف نغـلق باب
ـنـدب ونـضـرب الـسـفن وخـاصـة بـعـد ا
خــرقـهم -احلــظــر- وارسـالــهم سـفــيـنه
مــحـمــلـة- بــالـنــفط- الى ســوريـا عن -
اطول طريق بحري جبل طارق- لتفادي
ــر قــنـاة الــســويس- وقــد احـتــجـزت
السـفيـنه بسبـب خرقهـا احلضر- واالن
بدات ايران تصعد لـهجة التهديد وغلق
مـضــيق --هـرمــز- والــتـلــويح بـحــجـز
الــســفن الــبــريــطــانــيــة- وغــيــرهــا من
الـتصـريـحـات الطـفـولـية وهم يـعـلـمون
طرقة والسندان- واذا انهم االن -ب ا
فقـدوا توازنـهم وقامـوا بعـمل في هرمز
ســوف تـــكــون الـــســبب فـي --اشــعــال
احلـرب- والـتي نـدد العـالم بـاسـره بكل
تصريحاتهم وسـيكون--مضيق هرمز-

سببا في نهايتهم حتما.
eLŠ rÝU…- احللة
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انـا اقـتـرح تقـلـيص اجلـامـعـات او حتديـد عـديـدهـا .النـها
واطن وخسارة له عندما يتعب ويدرس تسبب ثقالً على ا
وبـعدها يـتخرج وال يـجد له فرصـة من العمل حـيث تكلف
الـدولة أمـواالً طـائـلة اضـافـة الى اجلامـعـات االهلـيـة التي
يـجب ان يكـون هـنالك تـخـطيط وجـدت لهـا سـوقـا رائجـا 
بـ ما نـحتـاج من خريـج ومـا يحـتاج الـبلد مـن طاقات
عـلمية . ونحن نعرف ان البنية التحتية في البالد منهارة.
كـنا نطمح ان تكون هنالك حركة تنمية واسعة بعد سقوط
الـنـظــام الـسـابـق . حـيث كـنــا نـعـيـب عـلـيه انه كــان يـبـدد
الـثــروات عـلى حــاشـيـتـه وتـسـلــيح نــظـامه لــلـحـفــاظ عـلى

كرسيه . 
ــيـزانــيـة خــاويـة امـا االن ال اجــد أي مـســوغ ان تــكـون ا
ونـحن لم جنـد هنـالك مشـاريع اسـتراتـيـجيـة قـاموا بـها .
فـيا تـرى اين ثروة الـعراق النـفطـية واين مـرتكـزات الدولة
لك تـكامال في اجملال وأين الـتنـظيم االقتـصادي ? وهـو 
الـصــنـاعـي والـزراعي . احلــقــيـقــة مــا يـنــقـصــنــا الـرجل
ناسب ونخرج من تاثير العاطفة في كان ا ناسب في ا ا

واطنة ! بناء دولة حديثة يتسيدها القانون وتصونها ا

جتـاوز ثـلثـي الشـارع حـتى وصـلـنا
الى سـاحـة الرصـافـة الـتي انـتصب
في وسطهـا تمـثال الـشاعـر معروف
عــبــد الــغــني الـــرصــافي ثم دخــلت
ــنـطــقـة جـديــدة حـسن بــاشـا الـتي
ضــمت الـعـاقــولـيـة واحلــيـدر خـانـة
ــتـنــبي والــصــابــوجنــيـة وشــارع ا
وســوق الــهـرج هــنــا كــان لـلــحــيـاة
تواجد كبير من مقهى حسن عجمي
والـــزهــــاوي ومـــقــــهى ام كــــلـــثـــوم
واألسـطـورة ومـقـهى الـدلـيمـي التي

غصت بـروادها وتناقـلت استكانات
الشـاي وفنـاجـ القـهوة تـدور على
طاوالتها مع النرد الذي يتقلب على
الـــطــاولي والـــدومــيـــنــو وأصــوات
األغـاني الم كــلـثــوم وعـبــد الـوهـاب
أثـارني هـذا الـتـجـمع الـكـبـيـر وهذه
اإلعـداد والـتي اثـارت في داخـلي ان
احلــيــاة سـتــعـود لك أيــهـا الــشـارع

اكيد ستعود.
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الـكثيـر من امهر اخلـياط .نـصب
او ثالثة كـبيرة همـا السوق العربي
الـذي قـدم بـأجـمل صـورة مـعـمـاريـة
قابل كان هناك بنايت حينها في ا
ـــركـــزي ومـــصــرف هـــمـــا الــبـــنك ا
الـرافدين الـلـذان بان وجـهـهمـا بـعد
رفع الكتل الكونـكريتية التي جثمت
عـلى الـشـارع لـسنـوات طـويـلـة هذه
واطن الـبنـايـات الـتي تـمأل ذاكـرة ا

العراقي . 
فـي هـــذا الـــطـــريق الـــطـــويل الـــذي

رغم الـــظـــروف الــتـي يــعـــيـــشـــهــا
الــــطـــالـب الـــعــــراقي فـي حـــيــــاته
الـيـومــيـة من قـلـة الــكـهـربـاء الـتي
تؤثر عـلى حالته النفسـية والبيئة
ـر بهـا بـ اهله ـعيـشـية الـتي  ا
ـلــتــزم من قـبل والــتـدريس غــيــر ا
ـــا ـــدرســـ وغـــيـــر الـــواضح  ا
اجـبرت اغـلب الـطالب للـدخول في
دروس خــصــوصـــيــة وبـــأ ســعــار
خـيالـية  وبـيع الكـثيـر من العوائل
نـزليـة لغـرض تسـديد اغراضـهم ا
مبلغ الدروس اخلصوصية وهناك
من ســــحب ســــلـــفــــة وهــــنـــاك من
اقــتــرض مــاال ومــا زال يــســدد كل
ذلـك واكــثــر يـــحــدث مع الـــعــوائل
لغرض ان يفـرح ويفرح ابنه ابنته
ويـشــاهـدهـم بـأحــسن اجلـامــعـات
احلـــكــومـــيــة .. لــكـن يــأتـــيك ظــلم
الــتـــصــحـــيح الــذي يـــشــكـــو مــنه
الـطـالب الـذي يـعـرف نـفـسه جـيـدا
ـادة كـانـت اجـابـاته انه في هــذه ا
صــحـــيــحـــة ام ال ويــتـــوقع درجــة
ـادة لـكن يـفـاجئه جـيدة في هـذه ا
الـــتــصــحـــيح بــدرجــة غـــيــر الــتي
يتوقعها ألنه راجع دفتر االمتحان
وجـــــمـع درجـــــاتـه لـــــكن الــــــظـــــلم
ــبــعــثــر وســرعــة والـــتــصــحــيح ا
ــصــحح وعــدم الـــتــركــيــز ونــقل ا
الـدرجـة بــصـورة  غـيـر صــحـيـحـة
ا ادى الى ظلم كثير من الطالب

عـدل وضعف الـدرجة من نـاحيـة ا
وهـــذا كـــله يـــدخل ضـــمـن اتـــفــاق
ـنــتـشـرة في مـديــريـات الـتــربـيـة ا
الــعــاصــمــة بــغــداد مع الــكــلــيــات
االهـــلـــيــة لـــكــسـب اكــبـــر عــدد من
الطالب في كلـياتهم الن اغلب هذه
الـــكـــلـــيــــات تـــعـــود لـــكــــثـــيـــر من
السيـاسي والنـواب في احلكومة
الـعــراقــيـة لــغـرض كــسب االمـوال
واشــبــاع بــطــونــهم .. لــذا اطــالب
احلكـومة الـعراقـية بـالتـركيـز على
عـمـلـيـة الـتـصـحـيح حـتى ال يـظـلم
طـالب فـي هـذا الــبـلــد الــذي عـانى
الـكثـيـر ومر بـظـروف قاسـيـة كذلك
اطالب احلـكومة الـعراقيـة ان تركز
عـلى الـكـلـيـات احلـكـومـيـة حـتى ال
ــحـــو تــاريـــخــهـــا وان حتــاسب
وبــشـدة الــكــلــيـات االهــلــيــة الـتي
ــــزاد في حتــــديـــد اصـــبــــحت كــــا
االسـعار وعـلى احلكـومة الـعراقـية
ـعــدالت اسـوة بــبـاقي ان تــراعي ا
الــدول الــتي تـــخــيــر الـــطــالب في
دخــوله لــلـكــلـيــة الــتي يـرغب بــهـا
وبـدرجـة الدرس الـذي يـخص تـلك
الـكــلـيـة حـتى ال تـظـلم احـدا ألنـهم
ابـناء البـلد وجـيلهـا ... قال رسول
الله صـلى الله علـيه وسلم ( اتقوا
الــظــلـم فــان الــظــلم ظــلــمــات يــوم

القيامة ) صدق رسول الله...
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وبعد السير لساعة وقفت االم 

عـلى اخــر مــكـان لــلـبــلــدة عـلى حــافـة
مرتفع 

تـعالـي ياابـنتي شـاهـدي تلك اجلـزيرة
اجلميلة البيضاء 

نعم ياامي انهـا فعال جميلـة ومنظرها
يسر الناظرين 

انـها جزيـرة يسـمونـها جـزيرة السالم
او جـــزيـــرة اخلــيـــمـــة الــبـــيـــضــاء او

اجلزيرة النقاء ...
ــاذا تــخــبــريــني بــهــذا الــشيء االن و

ياامي 
وبـصـوت يـجهـش بالـبـكـاء النك سوف

تذهب هناك 
نـدهـشـة الــفـتـاة الـشـابـة لـكالم وامـهـا
كـــيـف ..كـــيـف ارحل من دونـك ..كـــيف

سوف تكون حياتي بعدك 
التـقــلـقي يـاابــنـتي هــنـاك رجل صـالح
يــعــيش في تــلك اجلــزيــرة هــو سـوف

يعتني بك 
وانتي ياامي 

انـا ســوف ابـقى هــنـا لـســداد الـديـون
وســـوف اكــون بـــخـــيـــر الني اعـــتــدت
االمر هيا اصـعدي في ذلك القارب وال
تلتفتي خلفك ابدا وال حتاولي العودة

مهما حدث ..
بـخـطـوات مـثـقـلـة ركـبت الـقـارب وهي
تـقـول يـاامي كـيف اسـتـطيـع ان اسمع

اخبارك صوتك 
يـاابـنـتي الـغالـيـة في كل مـسـاء سوف
اقف هــنـا اتــكــلم مع الــبـحــر لــيــحـمل
كـالمي لك وسـوف يـكـون وفي بـنـقـلـها
لـتـسـمـعـيـنهـا والـدمـوع تـمأل عـيـنـيـها
حسنا ياامي  اني احبك واخذ امواج
الـبــحــر يــحـمـل ذلك الــقـارب ويــســيـر
بـعـيدا عـن تلك الـبـلدة الـبـائسـة وسار
بــهــا وهي تــرتـعـش من شــدة اخلـوف
حـتى بـزخ علـيـهـا الـفـجـر وبـدات ترى
مالمح اجلزيرة البعيدة وبدات تقترب
شــيـــئـــا فــشـــيـــئــا حـــتى وصـــلت الى
الـسـاحل وكـان في اسـتـقبـالـهـا الرجل
صـالح وهــو يـسـحب الــقـارب اهال بك
بجـزيـرتي التـخـافي فـأنـتي اصـبـحتي
بامان معي سوف تكون بافضل حال
ولم وفي طريقـها الى بيـته اخذ يشرح
لـهــا طـبــيــعـة اجلــزيــرة وكـيف تــكـون
ـكـان احلـيـاة هــنـا وهي تـتــطـلع الى ا
حـولـهـا سـألــته مـاذلك الـلـون االبـيض
الذي يغـطي التالل ويبـهر كل من يراه
اجـابهـا وهو مـتـسارع بـكالمه انه سر
اجلــزيــرة انه كــنـز وايــاك ان تــطــيـلي
الــنـــظــر الــيـه فــذلك الـــضــوء الــبــراق
يـخــطف الـنــظـر والحتــاولي االقـتـراب
منه ابدا والتسأليني عنه مرة اخرى 
زداد فضولها واخـذت الصمت ومضو

الى الـــبـــيت ومـــا وصـــلــو حـــتى رات
الـبـيت الـصـغـيـر الـذي اليـتـسع سـوى
لــشــخـص واحــد ومــازالت تــقف عــلى
قـرعـة الـبـاب حتى نـاداهـا تـعـالي هذه
حــديــقــتي خــذه تــلـك الـبــذور وقــومي
بـزرعــهــا حــتى تــكـبــر وحتــمل اثــمـار
وبقـيت تزوع بذرة تـلوها الـبذرة حتى
اخـــبـــرهـــا ان الـــظـالم يـــكـــاد يـــخـــيم
فـــاالفـــضل ان تـــأخـــذي تـــلـك الـــســاق
الشجرة وجتعلـيها رمحا لتدافعي عن
نفـسك وهنا تـوجد حيـوانات مفـترسة
تـهاجم في قـدوم الـليل وكـما شـاهدتي

البيت اليسع لكالنا ...
سوف اخلد للنوم 

ومع فـجر الـصبـاح واشراقت الـشمس
نــهض الــرجـل الــصــالح لـــيــطــمن عن
الــفــتـاة وجــدهـا لم تــنم طــيـلت الــلـيل
ــكـــان ابــتـــسم والــقى وهـي حتــرس ا

عليها التحية 
واخـــبـــرهــا اين جتـــد األواني لـــعــداد
الــطـــعــام االفــطـــار وبــعـــد ان اكــمــلت
االفــطـار اخــبـرهــا هــو سـوف يــجـلس
ح فـريـسـة ـراقـبـت الـفـنـاء حــتى اذا 

تقوم بصيدها وشوائها له 
وفي كل وجبة يبـدأ االكل وبعد ان يتم
يـسمح لـها بتـناول مـاتبـقى وهو يردد
هيا تناولي الطعام فانه شهي وصالح

لالكل وهي تم من حسن كرمه ..
ــغــيب تــســارع الى وكــانت في وقت ا
الــسـاحل لـتــسـمع مــاحـمــلـته من كالم
امــهــا ولـكــنــهــا لم تـكـن تـفــهم شــيــئـا

واخبرت الرجل الصالح ..

هل لي بـرغيف خبـز ياسـيدي ..قالـتها
وهي منحنية الرأس

اجـابها مـستغـربا ذلك الـتاجر وعـيناه
حتـدق بـثـيـابهـا الـتي تـنـاثـرت عـلـيـها
ذرات الـدقــيق ..يـاأيــتـهــا اخلـبـازة الم
اجعل لك حصة اخر رغيف يكون لك 
نـعم يـاسـيـدي لكـن كـبرت طـفـلـتي ولم
يعد يـكفي رغيف واحـد بكل دهشة هل

لديك فتاة 
قــالت بـخـوف شـديــد تـكـاد اعــتـرافـهـا

يخنقها نعم ياسيدي 
ضحك بصوت عال المـشكلة اذا دعيها
تــتــقن مــهــنــة اخلــبــز وســوف تــاخــذ
نـصـيـبـهـا الـرغـيف الـثـاني بـكـدها الن
احلـيــاة لـيــست سـهــلـة كــمـا تــعـرفـ
والجتــعــلـــيــهــا تـــهــرب الى اجلــزيــرة
الـبيضـاء ...انسـحبت اخلبـازة بخـيبة
االمل في عينيها وهي تقول ال اريد ان
يـكون حـال ابنـتي مثل حـالي ..وعادت
لـكـمـال مـاتـبــقى من عـمـلـهـا حـتى حل

ساء  ا
اغـلـقت ابـواب اخملـبـز وحـمـلت رغـيف
اخلبز وذهـبت الى بيتـها ماأن وصلت
حـتى اسـتـقـبلـتـهـا بـنـتهـا بـاابـتـسـامة

بريئة 
اهال امي 
اهال ابنتي 

كيف سار معك اليوم 
ابـتــســمت االم كــان البـأس بـه بل كـان

سعيدا 
وما اخلـبر اجلـميل الـذي حتمـلينه لي

ياامي 
ضــحـكــة االم وعــيــونــهــا تــتأل أل لــقـد
اصـــبح نـــصـــيــبـي من اخلـــبــز ثـالثــة

ارغفة 
واين هن الثالثة ارغفة 

لقد اكلت اثنـان بطريق عودتي وتركت
لك واحدا 

لم تـصـدق الـفـتاة كـالم امـها وقـسـمت
الــرغـيف بــيـنــهـا وبــ امـهـا بــصـمت
بـــدون ان تــنـــطق بــكـــلــمــة واســـتــمــر

الصمت حتى ذهبتا الى الفراش
االم لم تستطع النوم وبقيت حتمل هم
طـفـلـتـهـا التـي اصـبحـت شـابة وكـيف
ســيــكــون حــالــهــا وعبء الــديـن الـذي

التستطيع تسديده ..
ومرت ايام وبعد منتصف الليل 
ياابنتي استيقظي بسرعة 

ماذا بك ياامي 
هيا احملي اعز مالديك وتعالي معي 

الى اين ياامي والوقت متأخر 
التـصدري اي صـوت تـعالي مـعي بـعد

قليل سوف اخبرك 
ومــشــيــاه وهن يــتــعـثــران في الــظالم

احلادق 

هل لك ياايهـا الرجل الصـالح تخبرني
ماذا تقول امي لي 

بـكل سـرور انـهـا تخـبـرك مـازال احلال
كــمــا كـان وكــذلك ان تـكــوني مــطـيــعـة
والتتذمري واياك ان تـفكري ان تتركي
تـلك اجلزيـرة وان تـسمـعي نصـائحـها

وان التعودي الى البلدة ..
واخذ تـمـر بـهـا االيـام والـسـنـ حتى
زاد حـنـيـنـهـا المـهـا واخـذت الـقـارورة
فــارغــة وكــتــبت فــيــهــا يــاامي الافــهم
ماتـخبـرني به امواج الـبحر هل لك ان
جتـعـلــيـهـا تـكـتـب عـلى رمـال واغـلـقت
الـقارورة باحـكام ورمـتهـا وذهبت الى
حــراســة الــبـيـت الـرجـل الـصــالح ولم
تالحـظ ان االمـــــواج لم حتـــــمـل تـــــلك
الـقـارورة وفي الـصـباح بـيـنـمـا الرجل
واقف حــتى رأى الــقــارورة وكــســرهـا
واخـــذ يـــقـــرأ الــــرســـالـــة وواضب كل
صبـاح قـبل اسـتـيقـاض الـفـتـاة يذهب
الى الــســـاحل لــيـــكــتب عـــلى الــرمــال
ياابـنتي كوني مطـيعة لـلرجل الصالح
وبـقـيت عـلى هذا احلـال عـشـرون سنه
والـزرع اصـبـح اشـجـار مـثــمـرة وكـبـر
الـرجل الــصـالح وهي مــازالت اسـيـرة
في تلك اجلـزيرة وبقى قلـبها يـحتضر
شـوقـا لـوالدتـهـا حـتى تـوقف من شدة
االشــتــيــاق ....ولم تـــكن تــعــرف بــعــد
رحيـلـهـا لم تقـو والـدتـها عـلى احلـياة
من دونــهـا ...ولم تــعــلم سـر اجلــزيـرة
كـان مــجــرد مــلح ولم تــدرك ان الـرجل

الصالح هو التاجر .
w³OK - بغداد  b UŠ dO³Ž 

اضي شارع الرشيد في عقد الثالثينات من القرن ا
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