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عن مـاذا يـتـحـدثـون. .....ولـكن أسـأل نفـسي?
ـاذا إلي يــنـظــرون? ولـكن لم أكن أبــالي بـهم
فقد تـعودت على نـظرتهم وهـمسهم كـعادتهم
كل يــوم .  تـركــوا كل شئ .وبي مــنـشــغـلـون
وأنــا مـــازلت أســقي تــلك الــشــجــرة فــيــفــوح
حـتـى أني أتــذكـر عــطــرهــا االخــاذ اجلــمـيـل 
بـانـني كـنت اغـني لـهـا تـلك األغـنـيـة اخلـالدة

التي تقول ياجميل ياجميل ياجميل. 
وهنا تـوقفت عن الغـناء ونظـرت إلى اجلميع
الذين كانـوا يتهامـسون! سكتـوا أيضا ولكن
كأنهم ينتـظرون مني شيئـا قد اعتادوا عليه
وهــنــا ركــضت مــســرعــا بــعــيــدا عن شــجـرة

حياتي الوردة احلمراء اجلورية. 
ازدادت نبضـات قلـبي وكاد يغـمى علي ولكن
ســمـعت أصـوات مــتـعـالــيـة تـقــول لي هـا قـد
جاءت سـوف تقـطف ورده جوريه حـمراء من
شجرتك الـتي تسقـيها كل يـوم عندها أدركت
بأنهم كانوا يعلمـون بأنني كنت انتظرها كل
يــوم ألراهــا وهي تــقــطف بــيــدهــا الــنــاعــمـة
وردتـي احلــمــراء اجلــوريــة كـــانــو جــمــيــعــا
يـرددون ويـقــولـون يـاله من حـب جـمـيل جـدا

ووفاء أبدي.
ÍuÝu*« Í—uLF*« 5 - احللة %

W² U  WO³Kſ√

www.azzaman.com

بغداد

¡w ð WFÒMI  ÁułË

VFA « v ≈

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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اجدهـا بصعـوبة تلـوك لقمـتها الـصغيرة
بـعـدمـا ضـاعـت بـ فـكـيـهـا نـظـرت لـها

بع اسية وجمعت قواي السالها
 _ابنتي مابك..

اجابـتني بعدما حبست دمعاتها بطارف
عينيها لترد

 _ســـاعــدنـــا يـــا ابـــتي مـن طــعـــام امي
البائت..

نفـس ظهـيـرة كل يـوم جـمـعـة تـعـيـد هذه
االم موالها الذي حفظه الكل

 _لـــقــد كــان فـــطــورنــا وجــبـــة الــكــبــاب
الدسمة.. 

تابعتها باالضافة مؤكدا
 _وال نستطع اكل شيء الننا شبعى.. 
انهـا عاجزة بـان تطهـي لنا وجـبة الغداء
مــتـعـذرة بـان وجـبـة الــفـطـور دسـمـة لن
تــتـغــيــر هــذه الــزوجـة واعــادتــهــا بــهـذه
ااسـطوانة اخملدوشة والتي دفعت ولدها

االكبر ان يسمعها كالما الذعا
حتى حاولت فتح باب ثالجتها لترد

ـــا لــذ وطــاب وانــا  _الــثالجـــة مــلــئــا 

محتارة ماذا اطهو.
مـثلـما جتمـع اوالدي على مـائدة الـطعام
س اي من صحـون الـطـعام تـفـرق دون 
الـبائت ال احـدا تقـبل ولـو لقـمة مـنه كان
مــرق بــاذجنـان في يــوم تــمـوزي شــديـد
احلـرارة حتى تذكـرت تعـليق اختـها يوم
راتهـا ليلة ما تشوي لي باذجنانة فقالت

لها باستهزاء
_باذجنان وزوجك بارود.

خــــاطــــبت ابــــنــــتـي الـــتـي تــــوســــلت لي
بنظراتها. لتقول

 _سـوى االندومي ال غـيـره.. في ظهـيرة
كل جمعة. 

ـتـهـاونـة في صـوبت نـطـري لـهــذه االم ا
ـبـارك زالــعـاجـزة عـلئ ارضـاء يـومـهـا ا

اوالدها وقلت لها
 _من االســبــوع الــقــادم وجــبــة الــغــداء

ادسم من وجبة الفطور..
صاح اجلميع

 _الوداع. الوداع الندومي الظهير.ة...
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لقد ملّلتُ احلروفَ التي جمعتها 
في خزائنِ اللوعةِ 
لو كان بها نفعا

سافاتِ في محفظةٍ للملمتَ  ا
واقنعت وجهكِ على الظهور 

على مسارحِ األهداب
حتى إذا مددتُ يديّ

وجدتكِ حاضرةً بلونِ الغروب
تقبّل قصيدتي

قبل بزوغِ الشمس
أكلّفُ الطابعاتِ أن تبدأ 

بطبعِ الشفاه
التي حفظت القبّل 

كأنّها بصمةُ  حسنِ سلوك
نحي شهادةَ الوفاةِ 

أعددتُ لكِ شاياً على مواقدِ القلق
آقي على قارعةِ الغياب وتركتُ ا
حتمل لكِ أكوابَ القمر  يا صديقةَ

األحالم
سأعصرُ مالبسي 

وأرتدي ما يليقُ بيومِ االعتزال 
رّ طيفكِ  كما لو 

ب قوس قزح أواخر الزوال
سأجلسُ في خيمةٍ يحدّها رائحةُ

احلرّاس
لعلي لن أسمعَ  عوي الذئاب

لقد تعبتُ من النظرِ إلى األقدامِ 
غربةُ احلفيفِ تؤنسني وقتَ هبوبِ

السهر .
ما عدتُ أهوى الكتابة 

ثم وهو ال يشك أنه يُنفّـر عليه علقمة 
فقال له ما قال أرسل الى علقمة سراً 

لعامر.
وقال أتـفاخر رجـالً وهو ابن عمك في
وهــو مع ذلك وابــوه أبــوك  الــنَّــسب 
واسْمح واحمد لقاءً  اعظم منك غناءً 
سماحاً  فمـا الذي انت به خَيْر منه 
فانصرف علقـمة وهو اليشك انه يُنفر

عليه عامراً .
ثم ارسل هـرم الى بـنـيه وبـني اخيه 
وقــال لــهم : إني قــائل غــدا بـيــنــهــمـا
مـقـالــة فـإذا فـعـلت فـلــيـطـرد بـعـضـكم
عَــشْـر جــزرا  ولـيــنـحــرهـا عن عــامـر
ولــيــطـــرد بــعــضــكم عَـــشْــر مــاشــيــة
ولــيــنــحــرهــا عن عـــلــقــمــة بن عالثــة
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اصـــبـح االســتـــجـــداء من الـــظـــواهــر
الطبـيعة مـنتشرة في الـبلد وهي أحد
اســـبــاب الـــتي تـــودي إلى الــتـــخــلف
واجلـهل فـي اجملـتــمع فــالـتــسـول من
ـــضــرة جــدًا حـــيث نــراه الـــعــوامل ا
ـا سـيؤدي تـتكـاثـر بـسـرعـة كـبـيـرة 
إلى أضرار كثير على االجيال القادمة
مستقبالً واهم احلاالت التي انتشرت
بـشـكل كـبيـر في األونـة االخـيرة وهي
تــسـول الــنــسـاء (خــاصـة) فـي الـبــلـد
كـثـيـراً اصبـحـنـا نـراهـا في كـل مـكان
هــنــاك مــتــســوالت ومــعــهن االطــفــال
صغار يتجولون في الشوارع وهناك
ايـضاً فـتيـات شابـات يطـرقن االبواب
ـنــازل او الـوقـوف في الــتـقــاطـعـات ا
الــســيــارات خــصــيــصــاً في ســاعــات
مـــتــــأخـــرة من الــــلـــيل جتــــلس عـــلى
االرصـفــة هـنــاك اسـأله كــثـيــرة تـدور
حـول هـذه الـفـتـيــات مـاذا يـفـعـلن في
هــذا الـوقت هـنــا ?أال يـخـافن في هـذه
ـــنــزل ?لــيس الــســـاعــة وهن خــارج ا
لـديــهن مـنـزل اطــفـال لــيس هـنـاك اب
زوج ?تــــســـاؤالت كـــثــــيـــرة تـــدور في

الذهان 
اجلـميع يـعرف ان االسـتجـداء اصبح
لــيس لــلــحــاجــة بل تــؤدي إلـى امـور
آخرى كالتجارة في الفتيات وشبكات

آخرى 

ــتـســولـة تــتـجـول بــكـامل اآلن نـرى ا
أنــاقــتـهــا فــالـواضح عــلــيـهــا لــيـست
بـحاجـة لـهـذا الـعـمل فـلـمـاذا تـتـسول
إذْن? تلك الفتيات أليس لديهن عوائل

اخ اب يعمل بدالً منهن .
هناك ايضاً من يـجلس ومعهن اطفال
صــغــار في اوقــات الــشــتــاء الــبــاردة
حتت مــيــاه االمــطــار بــ الــطــرقــات
ــرأة والـــطــفل من الـــعــوامل ألــيـس ا
همة في اجملتمع? أال يجب االهتمام ا
بــهم ? ايــضـــاً هــنــاك نــســـاء يــكــونن

بحاجة التسول للعيش 
ـنـتــشـرة في هـذه االيـام لـكن الـفــئـة ا
تسول الشابات لغرض لفت االنتباه .
انـتِ ان لم يـــكن لـــديكِ احـــد فـــهـــنــاك
ـرأة الـعمل اعـمـال آخـرى تـستـطـيع ا
بـهــا وهي في داخل مــنـزلــهـا مــعـززة
ومـكـرمـة لـقــضـاء احلـاجـة فـالـتـسـول
لــيس احلل الــوحـيــد في هــذا الــكـون
طـرق االبـواب ومـد االيـد لـكي تـكـسب

. بعض من النقود ليس حالً
انتِ كامرأة هذا االمر مخجل بحقكِ .
حــتـى اصــبح اجلــمــيـع يــنــظــر إلــيك

بنظرة آخرى
فــبـــــدل تــلك اإلهــانـات واالنــتــقـادات
ـقدم الـتي تتـلقـيـها والـكالم اجلارح ا
الـيـكِ من قـبل اجلـمـيع اعـمـلي اعـمـال
تليق بكِ هناك اعـمال كثيرة وانتِ في

ُ من هذه اللحظة  فالتقو
يستبدلُ نظامَ اللّيلِ والنّهار 

شايُ األصيلِ يكفي دليالً للكون

ولــيـس لــلــحــاجــة وخـــاصــة من قــبل
النساء .

الـبــعض لـديـــــــــهم مـال ومــنـزل لـكن
نــرى يـــتــســول اي احلـــاجــة من هــذا
االمــر فال يـوجــد اي سـبب يــبـرر هـذا

الفعل 
امـــا الـــتـــســـول عن طـــريق االطـــفـــال
ا هذا التفـريط بتلك الورود الصغـار 
الـصـغـيـرة ارواح ال تـعـرف شـيـئا عن
ـا تزرع في داخـلهم امر احليـاة بعد. 
ـا تـرشدوهم كـهـذا فـكـروا بهم جـيـدًا 
إلى هذا الطريق غير اجليد لهم 

مـنـزلكِ تـسـتـطـيعـ الـعـمل بـهـا اجل
الـــعـــمل قـــد يـــكـــون صـــعب فـي هــذه
احليـاة ليس بسـهولة احلصـول عليه
رة لكن هناك اعمال اخرى يستطيع ا
الــعـــمل بهِ ال تــيــأسـي حــاولي لــعــدة
مـــرات كـــونـي قـــويـــة اجــــعـــلي االمل
بـداخـلكِ كـبـيـر فكـري بـتـأسـيس عـمل
صـغـيــــــــر خــاص بكِ لـتـكــسـبي مـنه
مـبــلـغـاً لـعـلـهُ يـنـفـعكِ ويــنـفع اطـفـالكِ
فــــالـــتــــســـــــــول في الــــشــــوارع وفي
مــنـتــصــــــف الــلــيل لــيس امــر سـهل
فــأنتِ بــهــذا الـشـيء تـكــوني مــحــطـة

لإلنـظـار اجلـمـيع لـيس جـمـيل بـحـقكِ
هذا .

مــا هـو مـوقف اطـفــالكِ امـام زمالئـهم
هل يــــعـــجــــبكِ حــــ يـــنــــعـــتــــونـــهم
ـتــسـولــون سـيــشـعــرون بـالــسـوء بــا
واإلهـــانـــة فـــقــدمـي لــهـم شيء جـــيــد

يفتخرون بهِ 
أبـني حيـاتكِ بـنفـسك بـدالً من انتـظار
ساعدة من احد  شخصًا ما او ا

من حــاالت الــتــسـول اخــرى الــنــسـاء
الكبار في السن ايضاً اجلميع اصبح
يــعــرف أن الــتــســول اصــبح هــاجس

انتِ كــونكِ امًــا جـيــدة حــافـظـي عـلى
صــغـاركِ ونــشــأي لــهم مــكــان صـالح

وبيئة جيدة
ن يــجب ان يــكــون هــنــاك عــقـوبــات 
ــــتــــاجــــرة تــــلك االرواح يـــــــــقــــوم 
الــــصــــــــــــــغــــيــــرة فــــأول من يــــجب
معاقبته االم واالب لكـونهما يتاجران

بأطفالهم.
كامرأة تعملـ اعماال غير جيدة واب

غير نافع لعائلته
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قــال اجلــوهــري في الــصــحــاح نــفــر:
ــنـــافــرة : احملــاكــمـــة في احلــسب وا
يـقـال: نـافَره فـنـفَـره ينـفُـرُه بـالضم ال
ـغـلـوب ـنـفـور : ا أي غـلـبه  فـا غـيـر 
والـــنــافــر : الــغــالـب  ونــفّــره عــلــيه

تنفيراً : أي قضى له عليه بالغلبة.
كــان الـعـرب في اجلـاهـلـيـة إذا تـنـازع
الرُّجالن للشَّرف تـنافرا الى حكمائهم
فـيُفـضلـون األشرف  واشـهر مـنافرة
عـند الـعـرب منـافرة عـامـر بن الطـفيل
مع عــلــقــمــة بن عُالثــة  حــ قــال له
عــلـقــمـة : الــرئــاسـة جلَــدي األحـوص
وقـعد عنها  ا صارت الى عمّك  وإ
فـــأنـــا اولـى بـــهـــا مــــنك  وإن شـــئت
نـافـرتك  فـقـال عـامـر: قـد شئـت والله
واثـبـت نـسـباً ألنـا أكـرم مـنـك حَـسبـا 
فــقـال عـلـقـمـة : وأنـا واطـول قـصـبـا 
وإني أنافـرك  واني لـبرّ وأنت فـاجر 
وإني لــعفّ وانك لــولــود وإنك عــاقـر 
واني لواف وإنك لغادر . فقال لعاهر 
عــامـر : انــافــرك إني أسن مــنك ســنـة
وأجــعـد ــة  واحــسن  ـة  واطــول قــمـَّ
وأبـعد همّـة  فقال عـلقمة : أنت جُمّة 
وانت جــمــيل جــســيم وانــا قــصــيف 
ولــكن انـافـرك  انـا اولى وانــا قـبـيح 

باخليرات منك .
فـخـرجت ام عـامر بن الـطـفـيل فـقالت:
نـــافــره  أيــكـــمــا اولى بـــاخلــيــرات ?
ففـعلوا عـلى ان جعلـوا مائة من األبل
ـر عــلـيه يُـعــطــيـهــا احلــكم الــذي يُـنَــفـَّ

صاحبه .
واحـتكـما الى هـرم بن سـنان  فـقال :
ال حـكمـنّ بيـنكـما  فـأعـطيـاني مُوثـقا
وتُسـلـما اطـمـئن أن ترضـيـا بحـكـمي 

فـفـعال  فـأقـاموا ا قـضـيت بـيـنـكمـا 
عــنـده ايـامـا  فــأرسل هـرم بن سـنـان
الى عامر فأتاه سـراً  فقال : لقد كنت
وان فــيك خـيـراً  احــسب ان لك رأيـا 
ـدة إال لتـنـصرف ومـا حـبسـتك هـذه ا

عن صاحبك . 
أتـنــافـر رجالً ال تـفـخـر انت وال قـومك
إال بــآبــائه  فــمــا الـذي أنـت به خــيـر
منه?  فقال عامـر لهرم : نَشدتك بالله
والـــرّحم أال تـــفــضل عَـــَليَّ عَــلـــقــمــة 
فوالله لئن فعلت  ال افلح بعدها ابداً
واحتكم في  هذه ناصيتي فاجززها 
مـــالي  وال تُـــفَــضـل  وان كــنـت البــد
فـاعال فسَـو بـيني وبـيـنه .فقـال هرم :
فانـصرف عامر انصرف فـسوف ارى 

ثم اصــبح هَـرم وفـرّقــوا بـ الــنـاس 
واقبل عـامر وعلـقمة فجـلس مجلـسه 
حتى جلسـا فقال هرم : إنـكما يا بني
جــعــفــر قـد حتــاكــمـتــا إلي  وانــتــمـا
كـركبـتي الـبعـير األدرم الـفـحل تقـعان
وليـس فيكـما واحد على األرض مـعّا 
اال وفيه ما ليس في صاحبه وكالكما
ولم يُفـضل واحداً مـنهـما سـيد كـر 
عــلـى صــاحــبه .فــهـل كــانت مــنــافــرة
اجلـاهـلـيـة خيـرا مـن مـنـافـرة الـيوم ?
وما احـوجنا الى مـن هم مثل هرم بن
ســنــان  ومــا احـوجــنــا الى مــنــافـرة

اخليرات .
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أيعقل يـا بالدي نطلق عـليك بلد الـسالم ولم نر السالم
يوما.

خـيـراتك أيـهــا الـبـلـد األبـيـض جـعـلـوهـا تــصـفـيـات لـهم
ـطالب الـشـعب بل تـسبـبوا بأقـنـعة أخـرى ولم يـصغـوا 
تـظـاهرون لم يـكن اال للـمـطالـبة بقـتل األبريـاء. خـروج ا

كافحة الفساد.  بحقوقهم و
أيادينا مـقيدة بسـبب رؤسائنا الـفاشل الذيـن يخبئون
ـنـازل. احلـكـومـة احلـالـية هي رؤوسهـم خلـف جدران ا
حكومة منهكة تقف اليوم مكتوفة األيدي ال جدوى منها
ووعـودهــا وعــود كـاذبــة حتت خـط االنـتــظــار مـاهم اال
محـور  يـدور ووجـوهاً تـتـغـيـر بنـفس اجملـرى  ايـاديهم
السـارقة الـتي تـدعي احلرص والـنزاهـة هي الـتي تغـفو
وتصـحـو عـلى قـتل وسرقـة أمـوال الـشـعب دون تراجع

وال خجل. 
ن يكون على مستوى ستة عشر عاماً مضت لم حتظ 
سؤوليـة ويرفع رأس العـراق بل جعلـوه ساحة لـلقتال ا
ـفـاوضـاتـهم ولــطـمـوحـاتـهم الـشــخـصـيـة  اخـطـائـهم و
ـتـــــراكــمـة تــعـنـي مـا هم اال حــكـام ال يــعــرفـون غــيـر ا
الصـمت ومـراوغــــــــة الـكالم يـظهـرون بـصورة مـزيـفة

عـلى شــــــكل أقــنـعــة لــيس لـهــا لـون
ثـــابــــت أمـــام الــــشــــعب بــــأكـــاذيب

وأعذار.
ـــاً يـــا وطـــني يـــا أجـــمل دمت ســـا

األوطان.
على أنّ بعده حتماً تنتعش ُالنّجوم

ساء.. حيثما يأتي ا
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كل يـوم في نــفس الـسـاعه والــدقـيـقـة أخـرج
حــتى أني لم مــسـرعــا بال إدراك وال شــعـور 
اتــذكـــر كم تـــعـــثــرت ووقـــعت هـــائـــمـــا عــلى
ـاذا وكيف تعثرت!!! لم وأنا ال أعلم  وجهي
ـهم اني وصــلت ... نـعم اني يـهــمـني هــذا ا
وصــلت. إلى تـــلك الــشــجـــرة الــتي تـــتــمــيــز
بعـطرهـا ولونـها! هي شـجرة احلـياة شـجرة
الورد اجلوري األحـمر اجلميـل ولكن الغريب
في األمــر!  أرى اجلــمـيـع يـنــظــر إلي لم أكن
ـــاذا ولـــكـــني كـــنت اســـمـــعـــهم وهم أعــرف 
يـتــمـتـمـون بـصـوت مــنـخـفض. .....يـقـولـون.
...يــاله من حـب جــمــيل.....انــا لم أكن أعــرف
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ــفـــــــهـــوم احلــريــة وبــعــدهــا مــفــاهـــــــــيـم مــتــعــددة 
الشـخـصـيـة مـثال نـقـول الشـخص حـر يـعـمل مـايـشاء
ويتـصـرف كـمـا يحـلـو له ويـلـبس مـا يراه مـنـاســــــــبا
ـا يـراه مـناسـبـا ولـكن هـنـا نـقول له ـشي  ويتـكـلم و
اكل مــايــعــــــجــبك والــبس مــا يــعــجب الــنــاس يــعــني
ـكن أن ال نـراه ولـكن الـلـبس واحلـركات االكــــــل ال 
والـشـــــــــعــر تـراه الــعـ والــنــاس والـعــالم ويــتـوجب
احـتــرام الــنــاس خــاصــــة في اجملــتــمــعـات الــعــربــيـة

سلمة. ا
وحتى الـغرب لـديهم عـادات وتقـاليـد ومنـاسبـات مهـمة
امـا احلـريـة ومــفـهـومـهــا اخلـطـأ يـجـب أن يـصـحح لـو
سألـتك هل يجـوز القـتل كـائن من يكـون وتلك حـرية ال
ابدا القـانون واالعـتراف تمـنع ذلك نحن بـلد عـشائري
ومتحـفظ وأما حـريتك الـشخصـية فـأقول لك احملـافظة
على بـيتك وتـربـية أبـنائك وبـر الـوالدين واتـخاذ الـعمل
ــــنـــاسب واتـــخـــاذ بـــعض األمـــور االزم والـــتـــعـــلـــيم ا

صيرية  ا

اخـتـلف احملـلـلـون عـلى طـبـيـعـة وسلـوك هـذا الـرجل
ــال واالعـمـال- والـذي يـعــرفه اجلـمــيع هـو رجل -ا
ولكـنه مـتسـرع ومـتهـور في بـعض االحيـان وقـد بدا
واضحا قي تصـريحاته وتغريـداته من خالل كلمات
ن يـختـلف معه فيـها نـوع من الـتحـذير او الـتـهديـد 
ومع افكـاره ولكـنه بـعد فـتـرة غيـر هذا الـنـهج تمـاما
- الـعـامـل في سـتـشـاري وبالـتـاكـيد هـذا بـفـعل-ا
مكتبه والذين هم مجمـوعة عارفه وبشكل دقيق نوع
وطـبــيــعــةاحلـكـم واحلـكــام في دول الــعــالم ومــقـدار
ـنـاطق وبـالـتـاكـيـد مـعـرفـتـهم ـشـاكل ا اسـتـيـعـابـهم 
لنـفسـيـة حكـامـها وتـمرسـهم بـالسـيـاسة وبـعدهم او
قـربــهم مـن هـذا الــتــوجه او ذاك وكــانت مــعــرفــتـهم
لطـبيـعة تـكويـ نفـسيـة وسلـوك حكـام ايران بـشكل
دقــيق ومــا هـو الــشيء الــذي يــحــركــهم ويــهــيـجــهم
ويتـخذون قـرارات دون مـعرفـة نـتائـجـها ومـا هو رد
الــفــعـل الــدولي وكم ســـيــربــحــون تـــايــدا او كم هي
اخلسـارة في احملـافل الدولـيـة وفـعال اعتـمـد ترامب
سـيـاسة الـهـدوء ويـرافـقـهـا مـجـمـوعـة من الـعـقـوبات
الفراد اواقتصادية جـعلها-اسبـوعيا وهو يعرف ان
حـكـام ايـران سـتـرد بـســرعـة ودون مـعـرفـة الـنـتـائج
وفعال بعد احتجاز الباخـرة االيرانية احململة بالنفط
في -جـبـل طـارق- قــامت ايــران بـاحــتــجـاز بــاخـرة
بـريـطـانـيـة ومـا زالت ثم اعـقـبـتـهـا بـاحـتـجـاز بـاخـرة
اخرى وكلما يـصدر قرار عقاب من امـريكا تمارس
سلطات ايران باتخاذ قرارات مقابلة وهذ دليل على
الـتـهــور والـتـخــبط الـســيـاسي وجـعل اخــيـرا ايـران
ـعـاهدة الـنـوويـة وتـرفع درجة تخـرج عـلى قـرارات ا
ـــئــة وعــدم تــخـــصـــيب -الــيـــورانـــيــوم-الى4-5 بــا
عـاهدة والتـي سبق وان وقعت ـا جاء بـا التزامـها 
علـيـها وهـنـا فقـدت اخـر من كـان يدعـوا الى الـهدوء
والـــتـــفـــاوض وهـــو --االحتـــاد االوربـي- بل جـــعل
االحتـــاد يـــحـــذر ايـــران بـل جـــعـــلت اوربـــا تـــدعـــوا
للمشاركة فـي حراسة بحرية فـي مضيق هرمز وقد
وقـف الدولي --يلـوم وبشـدة- التـصرفات اصبح ا
االيرانـيـة والـعنـجـهـة والـتي اصبـحت --تـتـحدى--
العـالم وهـنـا والـنـظـر الى تـكـديس الـسالح في مـياه
عـدات االمـريـكـية اخللـيج ومـضـيق هـرمـز ودخـول ا
الى -قـاعــدة عــ االسـد-في الــعــراق واصـطــفـاف
دول العالم ضد تصرفات ايران واالنهيار احلاصل
بـاالقــتــصـاد االيــراني ســيــعـجل مـن اشـعــال فــتـيل
احلرب اذا لم ترضخ ايـران الى ما يريـده -العالم-
من تـطــبـيق لــشـروط مــحـددة سـواء -نــوويـة او رفع
ــنـطـقـة -وقـد جنح تـرامب الـيـد من الـتـدخالت في ا
في خـطـته جنــاحـا واضـحــا ولم يـسـتــعـجل بـاعالن

حرب وجعله اخليار االخير
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ـــدرســة الـــبــغـــداديــة من خالل الـــتــأثـــر بــا
البس. الحـظت مـحـاولـة تـقـاسـيم الـوجه وا
form والـشـكل colour انـسـجـام الـلـون
لـــكـن بـــروز األول بــــدا واضـــحــــا . نالحظ
يـل اإلنسيـابي لرأس اإلبـتسـامة الهـادءة وا
الـــعـــروس عــــلى رجل أحالمــــهـــا. حـــاولت
البس الـرسـامة إبـراز الـبـهـجة سـواء في ا
ـــنـــســــجـــمـــة مع أو الـــديــــكـــور واأللـــوان ا
إنعكاسات ضوئية زادت من مالمح البهجة
في الــلــوحــة. والبــأس من اإلشــارة إلى أن
اخلـصـائص الـتـشـريـحـيـة بـحـاجـة لـتـطـويـر
ــمـكن الــوصـول إلى وبــاعــتـقــادي أنه من ا
واصلة وأنا هـذه اخلصاائص بالدراسة وا
ـــكن مـالحــظـــة ذراعَي مـــتــفـــائل جـــداً و

هارات الـعروس وأصابعها . إن إكتساب ا
الـتــشــريـحــيـة لــيـسـت سـهالً وهــو بـحــاجـة
ــمــارســة واإلســتــفــادة من ــواصــلــة في ا
بــعـض الـرســوم لــتــشــكــيــلــيــ مــقـتــدرين.
والبـــــــأس مـن اإلشـــــــارة إلـى صـــــــديـــــــقي
ـبدع نـاصر ـرحـوم األستـاذ ا التـشـكيـلي ا
حـسن خانه الذي توفي قبل أيام. لقد رسم
ـــبــدع لـــوحــات رائـــعــة لـــقـــصــصي هـــذا ا
الـقـصــيـرة ضـمن مـجـمـوعــتي الـقـصـصـيـة
األولى "سـلـيمـان احلـلـبي يـحـيـا من جـديد"
 1990حتـياتي ويـسلـم اإلبداع الـذي يثـير
ــشـاكل الــبـهــجــة والـســعـادة وسـط ركـام ا

صيرية. والتحديات ا
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عـلى مــســافـة قــريـبــة رآهــمـا فــجـأة
متربـص بـه يضـعان علـى رأسيـهما
ـوه الوجه يـكشف الـليل عن شـيئـاً 
وجـودهمـا في ضوء مـعتم يـتحـدثان
بهـمس يلتفـتان أليه كل شيء فـيهما
يتـأرجح ويهتـز كسحـابات اللـيل غير
نظورة التي تتـراءى للعين فجأة ا
يـكــبــران كـالــظالل عــلى الــرمـال  في
ضـــوء شــمـس عـــاريـــة أو مـــصـــبــاح
مـــنـــخــــفض يـــتـــأرجـح كـــالـــرعب أو
اخلـوف والكـابـوس وحلـظة األلم في
مرض شديد وهـموم اإلفالس الشامل
ـقتـرن باجلـوع ويـفقـدان األمل بأي ا
منفذ يا لها من ليلة ملعونة استدار

فـجـأة مـحـاصــراً بـرعب االحـتـمـاالت
ـتوقـعـة في ليل مـبهم في واألخـطار ا
واقع كـاحللم أخـذ يـجري مـحاذرا أن
يــحـدث حـذاؤه عـلى أســفـلت الـشـارع
أي صـوت يـجـري في كل اجتـاه على
الـرصــيف وفي فـضــاء الـشــارع الـذي
يــبـــدو رحــبــاً اآلن ومــضــلالً كــالــتــيه
كـــالــصــحــراء في حــلـم كــالــبــحــر في
الغـروب كالفـضاء األصم ح يـحمله
دداً احللم طـائراً به بغـير جنـاح 
عـلى ظــهـره أو قــاعـداً فــوق الـرؤوس
ـــبــانـي واألسالك الـــكــهـــربـــائـــيــة وا
وأعــشـــاش الـــغــربـــان عـــلى هـــامــات
األشــجــار األقـــواس الــهاللــيــة بــقــمم
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آذن الصـلبان على أبـراج الكنائس ا
يـعي في ذات الــلـحـظــة وهـو يـجـري
أنـه واقـع وأنــه فـي حــــــــــلـم فـي واقـع
كاحللم في حلم الواقع يوشك خلبرة
وعــيه الـكــابـســة أن يـخــتـنق يــصـرخ
يبكي يقـاوم يستسلم لـلموت وإيقاع
الـرعب يــخــشى الــدخــول في األزقـة
سـيجد نـفسه أكـثر تـعرضـاً للـحصار
الــشـارع الــقـد الــضـيـق في الـنــهـار
ـنـحه الـفـسـيـح الـطـويل في الــلـيل 
الـهـروب حـريـة أكـبـر يـفكـر أنه وسط
هذه احلرية مكشوفـاً تماماً مفضوحاً
لــهـمــا يـعـتــزم أن يـنــهـار جــالـسـاً أو
ن خلف النوافذ يصرخ  مستنجداً 

واألبـــواب فــجـــأة عــربـــة تــقـف عــلى
مـقـربـة مـنه  عن يـسـاره عـنـد مـلـتقى
الشـارع بالـشارع الكـبيـر رآهم أربعة
لم يتكلم أحدهم نظراتهم فقط تركزت

نحوه
بجهد ليسيطر على لهاثه واضطرابه
ورعـبه يـتـواثـبـون من العـربـة تـبـاعاً
يــحـيــطــون به أحــاط به اثــنــان  بـدأ
الــضــرب اخــتـــلــطت األيــدي واألرجل

واألنفاس.
فـاجئ تندفع الـعربة أحس بالـشلل ا
بــهم عـبـر الـشــارع طـويل جـداً غـارق
ـــؤدي إلى الـــصـــحــراء في الـــظالم ا
يـــصـــرخ تـــســـقط صـــرخـــته فـي قــاع

الـصـمـت وظـلـمــة الـلـيل تــضـيع بـ
أصــــوات الــــعـــجـالت أخـــرجــــوه من
الـــعــربــة بـــشــدة غــاصـت قــدمــاه في
الـرمـال الـهـشـة ويـقـوده اثـنـان يـدرك
أنه لن ينـجو يبـتعد قلـيالً ببطء كمن
فـقـد األمل واسـتـسـلم  ثم فـجأة دوت
رصــاصــة في فــضــاء الــلــيل وصــمت
الـــصـــحـــراء يـــســمـع اجلــبـل صــوت
الـصــرخـة الـهـائــلـة تـعــانق بـصـداهـا
ـــوت أنـــكـــفـــأ عـــلى وجـــهه صـــدى ا
أصـابــته في الـرأس تـلـوّى حلـظـة ثم

همد ولم يُثِر الغبار !!
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