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قدمت سفارة الـيابان أعماالً فـنية نصف مـنتهية جلـدارية وأخرى مصـنوعة يدويًا من تالمـيذ أوكازاكي موتـسوميهـوكوبو االبتدائـية في اليابـان إلى مدرسة القيم
توقع أن يقوم تالميـذ مدرسة القيم االبـتدائية برسم النـصف اآلخر إلنهائه بنهـاية كانون الثاني إلرسـاله إلى اليابان لعرضه في دورة االبتدائية في بغـداد. من ا
بية لعام  .2020وبدأت اليابان مشروع "تبادل اجلداريات الثقافي الدولي " وهو مشروع تعليمي تعاوني دولي يهدف إلى تنمية بية والبارا طوكيو لأللعاب األو
ـية مثل الثقافة والسالم كن لألطفـال في اليابان واخلارج عبر البـرنامج أن يتعلموا بشـكل تفاعلي عن موضوعات عا اً سلمـياً ومستداماً.  أجيال مستقبلـية تصنع عا

من خالل إنتاج لوحة جدارية واحدة بشكل مشترك عن طريق رسمها بنصف كناجت تعليمي.
بية لعام  2020من جميع أنحاء العالم. وستعرض ـبية والبارا شارك في دورة طوكيو لأللعاب األو ويرسم تالميذ اليابان والعراق لـوحة جدارية تشجع الرياضيـ ا

اجلدارية في موقع األحداث الرياضية جنبا إلى جنب مع غيرها من اجلداريات من جميع أنحاء العالم.
درسـة اليـابانيـة برسم نـصفـها وإرسـالها إلـى العراق مع مـواد الرسم عـلى أمل أن يكـمل تالميـذ مدرسـة القيم حجم اجلـدارية هو  1.6متر  3.6 *متـر. وقام تالميـذ ا

االبتدائية النصف اآلخر في كانون الثاني .2020
حبة مثل لعبة ورقية يابانية (كارتا) وبطاقات رأس السنة اجلديدة ومؤشرات قراءة ألصدقائهم في العراق. وقدم التالميذ اليابانيون أعمالًا فنية أخرى مصنوعة يدويًا 

رسالة طوكيو
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تُحاك
مشاهد ونصوص 

اخلداع  
لتكتب فصول 
وثيقة اإلقناع 

   ×××
سؤال واستنكار
حشود تترقب 

باستمرار 
وعلى غرار 

ما وثقه 
سالط القرار   
 أين تلك النذور?

أين معطى اإلصالح? 
ألـــــيـس هـــــذا وقـت حتـــــديـــــد مــــــعـــــنى

فاجعة  
كارثة  

إنها مأساة  
ما الذي وقع?  

كيف حصل....  
سؤول?  من ا
...احملاسبة 

اإلصالح....  
مجرد مفردات  
 شكلت فحوى  

عقيدة معجم  
واساة   التنديد وا
 نوع من الطقوس 
عهدتها النفوس

إنه
أساة....   قاموس ا

 ×××
قالوا 

تدابير في اإلبان 
قرارات وبيان 

آن األوان 
إلقصاء سلطة األحزان...

 ×××
مجرد ارجتال  

أسلوب 
ابتدعه فأجاده

قياصرة الزيف واألوهام
من معطيات 

اخليال
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تونس

اإلجنــــاز?
ألن تكترثوا لكل هذا اإلهمال?  

أنستحق هذا الضياع?
أليس هذا مفهوم الفناء?

 ×××
أيقنا أنها

 " أضغاث أحالم "...
 ×××
إننا

 ننزفُ
 منذ أمد  
ننتظرُ

 وعودا 
لكن 

هل حل الصمت ?.

إعـادة انـتـصـاب ذكورتـي (( مـثل عـصا
)) على حدّ تعبيرها فراحت تتوسلني
في الــبــقــاء فـوق جــســدهــا ومــنــحــهـا
هامسة الشـعور بأنـها حتت رجل ذكر 
ا يـشـبه طـلب الـرحمـة / االسـتـرحام
ألن أصبر وأعطـيها الـبعض من وقتي

..
.. وعـــلـى الـــرغم من ضــــعف طـــاقـــتي
والهـمود اجلـسدي الـذي يـعقب عـملـية
الـقـذف فـإني كـنت أجــبـر نـفـسي عـلى
الصـبر وأعـامـلهـا كـامرأة عـزيـزة على
قـلـبي حـتى جـاءت الـلـحـظـة الـتي عال
فـيـهـا صـراخـها بـالـلـهـجة الـشـعـبـية ((
إيــــجـه .. إيــــجه .. إيـــــجه ظــــهــــري ))
قــــاصـــدة أنـــهـــا بــــلـــغت حلـــظـــة ذروة
الـذي الــنــشــوة أو الــقــذف الــداخــلي 
كــانت خاليــا جــســدهــا حتــتــاجه بــكل
حــرارة وإحلـاح; ألنـهــا كـانت قــد قـالت
أمــام زوجــهـا  –حـ قـمــنـا إلى فـراش
ســـريـــر الـــزوجـــيــة  –بـــأن عـــليّ أن ((
أونـسـها )) أمتـعـهـا وأعوضـهـا الـيوم
عن الــفـتــرة الـطـويــلـة الــتي غـبـت بـهـا
عنها. وح انفردنا عاتبتني بصراحة
على هذا الـغياب وح انتهـينا قالت:

(( أمانة أن ال يطول غيابي عنها )).
ـا تـكون - عـلى رسلك عـلـى مهـلـك. ر
مـشـاعـرك هـذه مـجـرد أوهـام أضـغـاث
أحالم أو تــهــيـؤات ال أســاس لــهـا من
الواقع أو تمثـيلية تـقوم بها امرأة من
الالئي كـــيـــدهن عــظـــيم .. وكـل مــا في
األمـر هو مـوضـوع مـادي مـحض: بـيع
ـوافـقـة وشـراء. امــرأة تـبـيع الــهـوى 
زوجهـا الذي يبـدو إما أن يكـون عاجزاً
عن إطفـاء نار حـاجتهـا في الفراش أو
ا مُصاب غير قادر على إعالتها أو ر
ــرض نــفـسـي لـيـس إال .. ومن يـدري
ـا كُــنتَ أنتَ عـلــيل الـنــفس أيـضـاً فــر
وتـتــقــبل حـالــة شــاذة واسـتــثــنـائــيـة

متماهياً معها ?!
احلـادة آه يــا ســيــدتي الــرشــيــقــة 
الذكاء شقـيقة ( الـفاتنـة ) ربة التأويل
والـتـفـسـيـر كـمـا يـحـلـو لي أن أداعـبـها
. كل كـالمك وأمــــــازحـــــهـــــا أحـــــيـــــانـــــاً
وتـســاؤالتك الــتـشــكـيــكـيــة وردت عـلى
ذهني حـتى قبل أن أبدأ بـكتابـة سطور

رسالتي هذه إليك.
ال بـالـدرجة األولى مـا يـتـعـلـق بـا
هو أمر ال ريب فيه وغير قابل للشك أو
ـاديـة لــيـست تـاريــخـيـة ــنـاقـشـة فــا ا
وحسب كما يرى ماركس وأنصاره بل
هـي حـاضـرة فـي الـتــعـامالت الــراهـنـة
أيـضـاً. مـتـداخـلـة ب الـزوج وزوجـته
وبـ الـولـد وأبيه بـقـدر مـا حتـطم في
أغـــلب األحـــيــان الـــصـــداقــات وصالت
الـقـربى وتـتــسـبب في تـكــدس مـلـفـات
ـتـلـئـة بـغـبـار الـزمن فـوق وأضــابـيـر 
رفـوف وبـ أدراج كل مــحـكـمـة في أي

بقعة مهما صغرت في هذا الكوكب.
ـرض الـزوج الـشقي أما بـالـنـسـبة 
ودوافــعه الـنــفـســيـة  –إذا مـا نــحـيــنـا
ـاليـة الـبحـتة  –فهذا جانـباً الـدوافع ا
مــــا ال أعـــرفه بـــعـــد وهـــو مـــا أســـعى
للوصـول إلى جوهره; لـكني أعترف لكِ
بــأن دمــائي تـــفــور وتــغــلي  وأشــعــر
ـتـعة ال حـدود لـها ح أسـحب اليد
الطـرية الـشهيـة لغرام أو ح جترني
ـتـعة بل هي أمـام زوجـهـا إلى فراش ا
إنـــني جتـــرأت وتــمـــاديت مـــرة ورحت
أقـبلهـا وأحتـضنهـا بوجـود زوجها في
مـا يـسمى بـصالـة اجلـلوس ( الـهول )
وأنــا أشـتـعل شـبـقــاً وشـهـوة بـقـدر مـا
أريـد الوصول إلى حـقيـقة مـشاعره في
موقف كـهذا; فأشـار عليّ أن نذهب إلى
الـغـرفـة الــثـانـيـة حــيث فـراش وسـريـر

الزوجية العتيد !
.. هل تـسم هـذا األمر شـذوذاً نفـسياً
أم هــو مـــجــرد فــضـــول داخــلي وتــوق
لـــلــمـــعــرفــة أم أن األمــرين يـــتالزمــان

حـاولت أن أستـنـجـد بـأوراقي لـتـذكر
آخر لـقـاء لي مع ( شـقـراء جـرمـانا )
ح عزمتها هي وزوجها على وجبة
ـرجه  وكـانـا يــومـئـذ قـد غـداء في  ا
أقلعـا عن عملهـما التقـليدي وانشغال
في عمـلـية نـقل الـبضـائع من سـورية
إلى لــبـــنــان ولـم يــكن لـــهــمـــا ســكن

محدد.
      ال أدري ســــيـــدتـي اجلـــمــــيــــلـــة
الـــرشــــيـــقــــة ذات األنف االعــــجـــازي
الـتـكوين فـيـمـا لو كـنت قـد كـتبت لك
عن تـلك احلـادثـة أم أنـهـا مـرت مرور
الـــكـــرام كــمـــا يـــقـــال; وذلـك لـــكـــثــرة
انــــشـــغـــاالتي ? غــــيـــر أن الـــتـــمـــاس
ـباشر معهـا اليوم كان قد اجلسدي ا
أعـاد لي ذكرى ذلك الـغـداء .. أعاد لي
شمسة ح تلك الظهـيرة الشتويـة ا
تـشهـيّت وجهـها الـذي نحف واسـمرّ
كـمـا لـو أنه اسـتـطال جـراء الـنـحـافة
ـتــعـددة مـا بـ وإرهـاق الــسـفـرات ا
سورية ولـبنان وراء لقـمة العيش أو
ا من أجل أهـداف ال أدركها; فـكما ر
اتفقنا من قبل فإن اإلنسان مثل جبل
اجلــلـيـد الــعـائم وأكـثــر: اخملـفي مـنه

أعظم من الظاهر !
اليـوم كنت أحاول اسـتعادة ذكرى
ذلك الـوجه الذي اشـتهـيته اشتـهيت
أن آخــذه بــ يــديّ وأقـبــله خــاصــة
عــنــدمــا قــام زوجــهــا لــيــغــسل يــديّه

ففاجأتني بالسؤال:
-  أما زلت تـكـتب عـني بـاعـتـباري ((
شقـراء جرمـانا )) ?? أمـا زلت حتتفظ

بتلك األوراق ?!
كانت األوراق قد أقـفلت عند الـتجربة
الـثانـية عـشرة في احلادي عـشر من
مــايــو في الــعــام الــسـابق عــنــد رقم
الــدزيـنـة الـرقـم الـذي تــعـامــلت مـعه
طـويالً في سـنـوات عـمـري الـضـائـعة
حـ كـنت تـاجـراً في سـوق اجلـمـلـة.
أقـفـلتُ األوراق ورَحــلّـتـهـا إن لم أقل
همة إلى هرَبتها مع معظم أوراقي ا
ـاضـيـت الـعـراق خالل الـسـفـرتـ ا
(الــسـادسـة والـسـابــعـة ) بـعـد كـارثـة
تــمــوز  2012وتــرك بــيت  >>غــربــة
حــجــيــره  .. <<حــ أصـبــحت مـثل
هجرين من أحيائهم: من السوري ا
 >>حجيرة  <<إلى {{ بهمن }}

أو خلف مقام السيدة زينب.
ــا كــان االسم الـــرســمي لــســكــني ر
الـبديل هـو الـروضة ولـكن شتـان ما
ب مـنـطـقة الـروضـة في قـلب دمشق
زبـلة ?! .. وعـلى أي حال وبـ هذه ا
فـــقـــد مـــرّ أكـــثــــر من عـــام عـــلى تـــلك
ــــة األوراق الــــتي أصــــبــــحت قــــد
واسـتـقـرت في الـعراق وبـتـنـا الـيوم

في جتربة جديدة.
صــحـيح أنــني وصــلت قـريــبـاً من
سكنها اجلديد قبل فترة زمنية لكني
لم أحـقق مـعـهـا الـتـجـربـة. كـانت هي
ـــست عــنـــدهــمــا ـــرة األولى الــتي  ا
مـراوغــة الـعـاهــر والـقـواد غـيـر أني
تـمـسـكت بـشـعـرة مـعـاويـة ولم أقـطع
عالقــتي مـعــهـمــا بـعــدمـا اعــتـذرا لي
وأعربـا عن أسفهـما; إذ أنّ ثمـة شيئاً
يشدني اسـتثـنائـياً أو غيـر طبـيعي 

ـا كـان الـصـدق إلى هـذا الـثـنـائي. ر
واألمانة أو الشـعور بـاألمان معـهما
وعــدم اخلــوف مـنــهــمـا بـعــد دزيــنـة
جتـارب أو بــعـد مـرور ســنـتــ عـلى
معـرفـتهـمـا منـذ أن هـجرت  >>غـربة
حجيره  <<واجتهت إلى ( جـرمانا )

في ذلك الصيف الكارثي !
ـا كـان هـذا األمـر من مـجـمـوعة ر
األسـباب الـتي جـعلـتني عـلى تواصل
مـسـتـمر مـعـهـما وتـقـبل اعتـذارهـما
ومعامـلتـهمـا معامـلة خـاصة تـختلف

عن بائعة هوى وقوّاد.
ـا إنّ أعــمــاقي تـبــحث عن سـرّ ر  
هــذه الــعالقــة الـــزوجــيــة الــغــريــبــة
واستمرارها كل هذه الـفترة الطويلة
بل ووجــود ثــمــرة في بــطــنــهــا حــ
أعــلـــنت لـي أمــام زوجـــهـــا أنــهـــا في
شهرها األخير وأنها حتمل (( بنوته
)) .. وبــــــقـــــدر مــــــا هي مــــــســـــرورة
وســعــيـدة فــإّن زوجــهــا يــأكـلـه الـهمّ
وجسده ينـحل; بل تبدو عليه إمارات
ـــرض وحـــ ســألـــته عن الـــســبب ا

أشار إلى دماغه وقال: همّ التفكير !
ـاذا يفـكـر ?!  زوج قواد غـير أن
مـجـمل سـلوكه حـسن: لم يـسـرق مني
شـيئـاً ح كـنت أتعـمد أن أتـرك قربه
أشــيــاء بـــســيـــطــة في شـــقــة حي //
احلــمــصي // بــجــرمــانـا وأنــا أجـر
ـتـعـة في الـغـرفة زوجـته إلى فـراش ا
الــثـانــيـة. لم يــكن دنيء الـنــفس حـ
أقــــدم له الـــطـــعــــام أو الـــفـــاكـــهـــة أو
ُــكـــســرات ). لم يــطــلب الــكــرزات  ( ا
يـومـاً زيــادة في األجـر أو هـديـة وإن
كنت قد أهديته يومـاً قنينة عطر كنت
قــد جــلــبــتــهـا مـن بــغـداد ورأيت في
أعـــمــاق نــفـــسي أن ال تــكـــون حــصــة
األسـد من هدايـا بغـداد لغـرام وحدها
.. إنه اإلحساس الداخلي في ضرورة
أن تــسـود الـعـدالـة ولــو في األشـيـاء
البسيطة الـتي نقدر عليها حتى وإن
كنت قـد يئست من وجـود عدالة حتى
في الــــســـمـــاء أو فـي أي عـــالم آخـــر
تــعــبت الــبـــشــريــة في رسم وتــزويق
صـــور ذلك الــعــالم اآلخـــر اجلــمــيــلــة
ـشاعـرها الـداخلـية في أن ال تـرضـيّة 
يكون كل شيء عدماً بعد الدخول إلى
ــلـكـة الـتـراب وأمالً في أن تـقـتص
يها أو أن لهـا العدالـة العلـيا من ظـا
تــعــيش حــيــاة أخــرى أقل شــقــاءً من

احلياة الدنيا على أقل تقدير !  
إنـه رجل غــريـب األطــوار: يــتـــكــلم
. يـرحـب ويـودع ــيــزان وبــأدب جـمّ
ا يشبه االمتنان. البد أن وضع هذا
الــثـنـائي يــطـرح في أعـمــاقي مـسـألـة
منظومة القيّم واألخالق ونسبية هذه
ـسـألـة بـقوة ـنـظـومة يطـرح هـذه ا ا
وعــمق شــديــدين ... وهي الــتــجــربــة
الثـانيـة الـصادمـة في حـياتي بـعد أن
كـنت قد عـاشرت لـبنـانيـة عمـلت معي
ــاضي في في ســبـعــيــنـيــات الــقـرن ا
ـرافق احلكومـية ذات الطابع إحدى ا
شترك وإن كان الصحفي والثقافي ا
قــد جيء بــهــا هــربــاً من نــار احلــرب
األهلـية اللـبنانيـة يوم ذاك باعـتبارها
محـظيّة مقـربة ألحد متنـفذي اجملتمع

الــسـيـاسي الــلـبـنـانـي عـلى الـرغم من
ـرفق الـذي أنـهـا لـيــست خـبـيـرة في ا
ـعتاد .. وضـعت فيه لتـستلم راتـبها ا
البـد أن تـلك الشـابـة الـرائـعـة تـذكرني

بهذا الرجل الشاب غريب األطوار !
وتلك البــد أن وضع هـذا الـثـنـائي 
الــلــبـــنــانــيــة  –كــنــمـــاذج بــشــريــة -
يــطـــرحـــون في أعـــمــاقـي مــســـألــة ((
منـظـومـة الـقيم واألخالق )) ونـسـبـية
ــا ــنــظــومــة وذلك مــقــارنــة  هــذه ا
ــاذج بـــشــريـــة لـــبــست عــرفـــته مـن 
الــعــبـاءة الــديــنــيــة ومــا يــرافـق هـذه
الـعـبـاءة من مـنـظـومـة أخـرى مـغـايرة
من الـــقــيم واألعـــراف واألخالق الــتي
تـبــدو في الــظــاهــر ال غــبـار عــلــيــهـا
وتسترت بها ولكنها مررت من حتت
وبقات تلك السـتائر السـوداء ألوان ا
التي يـعـجز الـقـلم عن التـعبـيـر عنـها
ـرء خـجالً حـتى في حلـظة ويتـعـرق ا
تـذكـرهـا السـيـمـا وأنــهـا تـمس خـيط
فترض أن يكون رابط الدم الذي من ا
مــقـدســاً مـثــله مــثل صــفـة الــوفـاء أو
استحقاقات العِشرة الطويلة أو صفة
التفانـي ونكران الذات .. وما إلى ذلك
من جـوهر األخالق والـقيّم احلـقيـقية
ولـيـست طهـارة األعـضـاء الـتنـاسـلـية

حسب ( ?? ! ).
البـد أن في األمر ثـمة سـرّ يسـتحق
الـبـحث عـنه. أمـر غامض مُـلـتبس ال
تشـجعـني الظـروف القـائمـة في البـلد
عـلى استـكنـاه خفـاياه وتـتبع أسراره
.. البحث الذي يقتضي مني على أقل
تقـدير الـبقـاء في بيـتهـما أطـول فترة
ـتعة كـنة  –كـقضـاء ليـلة سـاهرة 
حلسـابي اخلاص  –أو دعوتـهمـا كرة
أخرى عـلى غداء أو سهـرة في مطاعم
الــدرجـة األولى بــبـاب تـومــا مـثالً أو
أي مـــــكـــــان آخــــر. أي شـيء من هــــذا
ـطـاف قد الـقبـيل .. لـكـني في نـهايـة ا
أصل إلى نـتيجـة معـقولة على الرغم
من أن عالقــتــهــمــا مــريــبــة وشــائــكـة
ومـلــتـبـسـة أشــد االلـتـبـاس; ذلك ألني
أشعـر أحيـاناً أنهـا ال تريده أو أنه ال
يـعـني لـهـا شـيـئاً خـاصة حـ تـكون
ب ذراعيّ خَـدرة وذائبـة كما لـو أنها
فاقدة للوعي أو في عالمٍ آخر .. عالم
ال يــنـــتــمي لـــزوجــهـــا بــأي شـــكل من
األشكال أو كما لو أنـهما على خالف
جـنسي مُـستحـكم: إنهـا قطـعة من نار
ـا قُـدّ من قـالب ثلج مـلـتـهـبة وهـو ر

مناقض !
البــد أن عـــثــرات الــلـــســان تُـــعــبّــر
وتعـني أموراً وأشيـاءً تتجـاوز ما هو
ظــاهــر إلـى مــا هــو مــخــفي ومُــقّــنع
وتــصل أحــيــانــاً إلى مــا وراء مــنـطق
ــعــروفـة أو الــتي األمــور واألشــيــاء ا
نـراهـا رؤيـة الـعـ اجملـردة .. البد إنّ
أعماقهـا ال تريده ح تقـول ما معناه
ـا يشـبه التـساؤل االسـتغرابي:   ((
يـــــا تـــــرى لِمَ أنّ احلـــــرام أطـــــيـب من
احلـالل ?! )); ولـذا فــإنـهــا تــسـتــمـيت
أيضاً من أجل احلصول على لذتها –
وألكثر من مرة  –كما لـو أنها في تلك
ـثيـرة الرهـيبـة تـنسى أنـها الدقـائق ا
زوجـة فـي بـطـنـهـا ثـمـرة حـبـهـمـا كـما
تدعي أو حتى مجرد أنها امرأة تهب
ال. جسدها مـن أجل احلصول على ا
إذ أن الــتـــعـــطش اجلـــنــسـي شــبـــقي
الـطابع وعـدم االكتـفـاء بزوجـها أمر
أسـاس في اخـتالل الـعالقـة بـيـنـهـمـا.
الـية ( احلاجة ا تكـون احلاجة ا ور
ادة ) هي البرقع والقناع لصنع إلى ا

ستار يغلف مثل هذا االتفاق !
لــكل هـذه األمــور أحـسـسـت الـيـوم
بـــأنــهـــا تـــشــبـــثت بي واســـتـــخــدمت
أصابعها في عملية استمناء واضحة
بــعــد أن أدركت أنــني قـذفـت سـريــعـاً
وبــلـــلت جــســدهــا وأن ال جــدوى من

ويـترابـطـان في وحـدة غـريـبـة األطوار
واألجــواء ?! ألم أقل لك إن اخملــفي من
جوهر وروح اإلنـسان أعظم من اجلزء
اء عـنـد رؤية جـبل اجللـيد غـمور بـا ا

العائم ?
ا حسن أمـا خـبـرتي فـي الـنـساء  –
فــيـهن الـالئي وصـفـتــيـهن بــالـسـوء –
فــهي كــبـيــرة وكــثــيــرة .. والبـد أن كل
رجل خــاض جتــارب مع الــنــســاء في
احلالل وفي احلرام يستطيع التمييز
بـ الـتــمـثـيل والـواقع. فـهل سـخـونـة
جـــســـدهـــا وارتــــفـــاع درجـــة حـــرارته
وزوغان عينيهـا وعض شفتها ويدها
وأحيـانـاً لطم وجـهـها حـ تـفقـد جزء
من وعيـها خـاصـة ح تـخـضع كلـية
لــــقــــوة اإليالج  الــــذكــــري فـي مــــركـــز
أنـوثـتـها هي مـشـاهـد مـسـرحـيـة كـما

تعتقدين ??
ـكن ال. ال أظن أن تـلك الـلــحـظـات 
التمثـيل فيها أو إعطاء انطباع كاذب
وخادع .. حلـظات ال تُبـاع وال تُشترى.
وعـندي أن مثل هـذه اللـحظـات ال تقدر
بـثمن يـا سـيـدتي; ألني أرى فـيـهـا سرّ
الـوجـود والــكـون واإلبـداع واخلـلق ..
أرى فيها احليـاة في حلظة انسجام ال
مــثــيل لـهــا. حلــظـة يــعـجــز قــلـمي عن
وصفـها لك أو التـعـبيـر عن أهـميـتـها

وضرورتها الستمرار احلياة.
- ومـاذا تسـمي جتاربك اجلـنسـية في
الـــعــــراق ?! ثم أيـن نـــحـن الـــيــــوم من
غـرامــيـاتك و [ داعش ] تـعــيث فـسـاداً

في العراق ??
وقــبل أن أحـدثك عن الـشـطـر األول من
سـؤالك أقــول لك: إن فـسـاد [ داعش ]
أصاب مـني مقتالً هنا أوالً وأعلم أن
سـرطـانه اخلــبـيث ســيـمـتــد ألكـثـر من
مكان في الشرق ويضرب الغرب الذي
خـلـقه وكان أبـاه; ولـهذا فـإنـني ال أنام
نومة ليلي إال بحكم قـوة (( احلبوب ا
)) التي تخـفي وتزيل تأثيـر ما يسميه
العـلمـاء بالالوعي الذي يـظل ( شغّاالً
) ويعمل حتى في فـترات النوم .. هذه
الـفــتـرات الــتي تــصـيــر مـرجالً يــغـلي
باخملاوف واألحاسيس السلبية ما لم
تأتِ قوة مُهـيمنة حتجبـها ( تُسكّنها )
أو تـخـفف مـن قـوة تـأثــيـر سـطــوتـهـا;
ولـهــذا كـتـبت في يـومــيـاتي مـا يـلي: "
حدث اليوم تطوراً خطيراً في العراق

حــيث اجــتــاحت قــوى داعش مــديــنــة
ـوصل وسيـطرت عـليـها بـالكامل ثم ا
اجتـهت نحـو حـقول الـنفط في كـركوك
ـــا يــشـــبه        و ( صالح الـــدين ) 
ـتوقع ـعلن وغـيـر ا االستـسالم غـيـر ا
لــكل قــوى األمن الــداخــلي والــشــرطـة
ناطق ووحدات اجلـيش في كل تلـك ا
ــا يـعــني إحــيــاء مـبــدأ (( بــايـدن ))
األمـريكي الـلـعـ لـتقـسـيم الـعراق ....
إن مـا حـدث اليـوم هـزّ كـياني وزاد من
مـــخــاوفـي وقــلـــقي; ألن لــغـــة الــسالح
والــعـنف والـتـهـجــيـر الـقـسـري  –وكل
ــفـــردات الــســلـــبــيــة  –ســتـــبــدأ في ا
ــا ســتــحــدث أمــوراً الــتــصــاعــد ور
درامـاتــيـكــيــة غـيــر مـحــســوبـة وغــيـر
ـا يؤثـر على حـياتي سـلباً متـوقعة 

وأنا في سورية !! " 
أمـا بالـنسـبة لـلشطـر األول من سؤالك
فـــأنـي أجـــيب بــــنـــعم. نـــعـم ســـيـــدتي
اجلمـيلـة الرشـيقة إنهـا كانت جتارب
جـنـسـيــة أيـضـاً; لـكـنــني أسـتـطـيع أن
أسمـيهـا مجـازاً بالـتجـارب التـناسـلية
من أجل حـفظ الـنوع والـتـسـلـيـة ليس
إال .. إنــهـا جتــارب مـخــتـلـفــة عن هـذه
التي أعـيشهـا هنا خاصة مع (( غرام
)) وقبلها { لينـا } الفلسطينية التي
كــنت قــد حـدثــتك عــنــهــا في رســائـلي
هجرات األولى وبعدها الـسمراوات ا

من اجلوالن.
ومـع أن حلـظـات عـظــيـمـة وثــمـيـنـة
كـهـذه حتـصل مع بـائـعـات هـوى كُـثـر
س مودة لكني مع (( غرام )) بالذات أ
حقيـقية مودة خـارج نطـاق اللـحظات
ــالـيـة ذاتـهـا وبــعـيــداً عن الـفــائـدة ا
حـــتـى وإن كـــانت هـــذه الـــفـــائـــدة هي
الــهــدف األســاس الــذي يــحــرك بــنـات
الـهـوى ويــدفـعـهن لـرفع سـيـقـانـهن أو
يــتـخـذنّ الــوضـعــيـة الـتي يــشـتـهــيـهـا
ـــا كـــانت ويـــريـــدهـــا الــــزبـــون .. ور
ودة هي التي حاجـتي إلى مثل هـذه ا
زيد من اجلهد تدفعني إلى أن أبـذل ا
وأخـــــســــــر بـــــعـض الـــــوقت من أجل
الـوصـول إلى سكـنـها اجلـديد في ذات
ـة الـتي شهـدت زيارات نـطقـة الـقد ا

سابقة ?!
ودة والتلـقائية في وبدافع من هذه ا
الــتـصـرفـات واالنــفـعـالــيـة اجلــيـاشـة
ــشــاعـر راحت تُــخــرِج من خــزانـة بـا

البس والـفـسـات غـرفـة منـامـهـا ا
واألطقم ( السـيتات ) التي انـتقتها
مـن مـحالت الــكــمــالـيــات لــلـطــفــلـة
القـادمة كـما لـو أنهـا ابنة ذوات ..
أو كـمـا لو أنـهـا تـريـد أن تُـشـهدني
عـلى عـمـلهـا وجـهـدها ألن جتيء ((
البنوته )) وفي فمها ملعقة الذهب.
أعرف .. أعرف .. لقد خبِرت •

هذه التجربة.
ا يـشبه الـكلـمات رحت أتـمتـم 
ـــبــهـــمـــة الــغـــامـــضــة لــيس ألن ا
ـشـهد فـاجـأني وأنا في ـوقف / ا ا
ومحاولة وضعيّـة ارتداء مالبسي 
اخلـــــروج إلـى الـــــهـــــواء الـــــطـــــلق
والــعـودة إلى ســكـنـي الـبــعـيـد في
ــوقع ــعــاكـــســة تــمــامــاً  اجلــهــة ا
سكنهم من جغرافية دمشق وريفها
 –بـل ألن األمـر مسّ وتـراً حـسـاسـاً
في كـــيـــاني وفــــرض عـــليّ حـــالـــة
اسـتــدعـاء لــلـذاكــرة أو تـذكــر مـا ال
أريد تذكره أو ظننت أنني نسيته
بقدر ما فرض عليّ محاولة تساؤل
داخلي: ابنة مَن مِنَ الرجال هذه ?!
طاف كان البد لكني في نهـاية ا
أن أقول لها مجامالً: " تتربى بعزك
" كــمـا تــقـتــضي األعــراف في مـثل
ســــــرورهــــــا ــــــواقف.   هـــــــذه ا
وســعـادتـهـا الــتـلـقــائـيـة جـعــلـتـني
أعاود التفكيـر من جديد في طبيعة
عالقـتـهـا مع زوجـهـا. هـذه الـعالقـة
الــــتـي تــــبــــدو من خــــارج ســــريــــر
وخـارج ــارســة مــهــنــة الــبــغـاء 
اللحظات التي تسخن فيها وتطلب
شـهوتهـا مثل امرأة فـاقدة لوعـيها
أو متـنـاسيـة لـوضعـها مـثـلهـا مثل
صــبــيـة (( بِــكــر )) لم تــذق من قـبل
مسـرة جتربـة كهذه .. الخ   –تبدو
ـذكور هـذه الـعالقـة خـارج اإلطـار ا
عالقـة إنـسـانـيـة طـبـيـعـية كـمـا لو
أنـها ال تـمـلك من كـيـانهـا غـيـر هذه
ـعدودات الـتي تـقضـيـها الدقـائق ا
مــعـي أو مع غـــيــري مـن الــزبـــائن
والباقي كله لزوجـها. إذ أنهما معاً
في كل لـقـاء في كل مـرة وأحـيـانـا
ـال بيده أو تأخذ جتـعله يـقبض ا
مـوافقـته بشـأن تسـعيـرة (( الدخـلة
)) بل وتــــســــمـــــيه بــــاالسم الــــذي

يحبـــه !


