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ستمر رح والشغب وحب الـلعب ا مارسة الـعديد من الهوايات الـتي تدعو الى ا ـيل االطفال   
ـناطق السياحية في العـالم اال اننا جند ان اطفالنا في وبـالرغم من تصنيف االهوار كأحد أهم ا
ناطق السـياحية في العـراق وخاصة اطفـالنا في احملافـظات الشمـالية والوسـطى ال يعلمـون عن ا
بـلدهم وخاصـة االهوار غـير مـا يقـرأون عنه في مـناهـجهم الرسـميـة بهـدف النـجاح في االمـتحان
مخـتصرة قيمة االهوار تلك الطبـيعة اخلالبة التي تستهوي النـفس والعقل خاصة بعد ضمها إلى

ي االمر الذي من شأنه ان ينعشها سياحيًا ويحمي طريقة حياة أهلها. التراث العا
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ـواطن اخملـتــلـفــة هـو احلـل االمـثل). امــا ا
(عالء احـمـد) فاجـاب بـصراحـة (انـني ابلغ
من العمر  36سنة ولدي طفل ولم اشاهد
االهوار ولو مرة واحدة وبـصراحة لم افكر
فـي تــنــظــيم رحــلــة الى االهــوار ســابــقــا 
واعـتـقد ان من واجب الـدولـة واجملـتمع ان
يـعــمــلـوا عــلى تــثــقـيـف االطـفــال ودفــعـهم
لـدراسة حـضـارة بلـدهم واالفـتخـار به فمن
شأن ذلك ان يعزز روح الوطنية التي باتت
تـــقـــتل فـي نـــفـــوســنـــا بـــســـبـب االوضــاع
ـر بها الـبلد ومن واجب أسـاوية التي  ا
االعالم تـسـلـيط الـضـوء اكـثـر عـلى اهـمـيـة
ـنـاطق الــسـيـاحـيـة االهـوار وغـيــرهـا من ا

بـالـصرايف كل هـذه تـشكل بـقـايا حـضارة
ــيــاة تــضم ارثــا غــنـيــا من تــســبح فــوق ا
االحـيـاء والـنـبـاتـات وال ابـالـغ ان اعـتـبرت
االهوار احلضارة الوحيدة في العالم التي
لم تــنـته واســتـمــرت بـاحلــيـاة الى يــومـنـا
هـذا). من هــنـا ادعـو الــوزارات الـعــراقـيـة
ـنــظـمـات الـدولـيــة ومـنـظـمـات ــعـنـيـة وا ا
ـدني لـلتـفـكـير بـجـديـة لتـسـهيل اجملتـمع ا
ـــنــاطق االثـــريــة اطالع اطـــفــالـــنــا عـــلى ا
ـكن تــعـمـيم والـســيـاحــيـة في الـعــراق و
شاركـة اطفالنا التجـربة للبلـدان اجملاورة 
في هـذه الـنـزهـة ولـتـكن االهـوار الـعـراقـية

تنفس احلقيقي جلميع بلدان العالم. ا
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WFO³D∫ عوائل في رحلة سياحية ترفيهية الى االهوار « ‰ULł

واحلــضـــاريـــة فـي الــعـــراق ودفـع الـــدولــة
ــواطـنــ لـزيـارة وشــركـات الــسـيـاحــيـة وا

االهوار وخاصة االطفال). 
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ويـرى مـروان فـاضل خـريج كـلـيـة االثـار من
جـامــعـة بــغـداد (ان االهــوار مـوجــودة مـنـذ
ازمــان ســحــيـقــة وســكــنــهــا الــســومــريـون
ياة لدى والبابليون وكانت تعرف بارض ا
الكـلدان ويـعد اجلـبايش في محـافظة ذي
قار اكبر االهوار في الـعراق وتبلغ مساحته
نـحـو  2600 كــيـلـو مـتــر مـربع واجلـبـايش
ومفردها جبش هي كوم القصب الذي تبنى
ــعــروفه فــوقه بــيــوت الــقــصب والــبــردي ا
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مــاريـــا عــبـــد الــسالم أحـــمــد عـــراقــيــة
موهـوبـة من موالـيد   2003 تسكن في
لـــنـــدن  وتــــتـــواصل مع الـــوطن عـــبـــر
رســومـهـا وتـتـحــدى مـرضـهـا من خالل
الرسم  وح تفرح  فإنها تبدع أكثر 
حـــيث أن مـــشـــاهـــدتـــهـــا لـــصـــورة عن
استـعداد مرسم مـكتـبة االجيـال لعرض
لـــوحـــاتـــهـــا فـي مـــعـــرض دار الـــكـــتب
ــزيــد والــوثــائـق  دفــعــتـــهــا لــتـــرسم ا

جتـيـد الــلـغـة االنــكـلـيــزيـة  في الـصف
ـتوسط  تهوى الـرسم وكتابة الثاني ا
اخلــواطـر والــطـبخ وإعـداد احلــلـويـات
والنقش باحلـناء وركوب اخليل وحتب
الـطـبــيـعـة الســيـمـا الـبــحـر والـغـروب .
تتـمنى ان تكـون عارضة ازيـاء  وتطمح
عمارية . مصابة الى دراسة الهندسة ا
ـرض الـتهـاب األوعـيـة الدمـويـة الذي
ـستـشفـى شهـريا  يـجـعلـهـا ترقـد في ا
وحتـاول من خـالل الـرسم الـتـعـبـيـر عن
حتديها وتطلعاتها في احلياة .فِي عيد
ـــمـــرضــات رســـمت  مـــاريــا لـــوحــات ا
ــسـتـشـفى  (يــو سي ال اج) الـتي تـعـد
من اكبـر واحسن مـستشـفيـات في لندن
 ح رقدت مـاريا فيـها وكرمـتها إدارة
ــســتــشـفـى   بـجــائــزة احــسن طــفــلـة ا
مرضات في عيدهن رسامة عبرت عن ا
 وعُــلِـقَت الـلـوحــات في مـدخل الـطـابق
ـــســتـــشــفى اخملـــصص لالطـــفــال في ا
دحـتي مدير .يقـول التـشكيـلي شبـيب ا
مـرسم مـكــتـبـة االجـيـال الــذي اسـتـقـبل
رســومـات مـاريـا (إن هــذه الـفـتـاة الـتي
بـــعــــمـــر الــــورد تـــبــــحث عـن اجلـــمـــال
والـسـعــادة في كل مـكـان  فـهي تـوظف
االشـكـال الـتـي تـشـاهـدهـا فـي حـيـاتـهـا
اليومـية عبر الـرسم وتعبر أعـمالها عن
ـومة في أفق واسع وتشـتغل عـلى الد
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كوبان من الدقيق األبيض.
كـــــــــــوب ونــــــــــصـف مـن

احلليب السائل.
بيضتان.

ربـع كــــــوب من
الزبدة.

مــــلــــعــــقــــتــــان
كــبــيــرتـان

عـلى نـار هـادئـة واسـتـمـرّي في حتـريك
.ضـــعي الـــزبـــدة حـــتّى تـــذوب تـــمـــامـــاً
البيضـت في وعاء واخفقـيهما جيّداً.
ُــــذابـــة أضــــيـــفـي كـــلّــــاً من الــــزبـــدة ا
واحلـــلـــيـب الـــســائـل إلى الـــبـــيض مع
االســتـمـرار في اخلـفـق.أضـيـفي كالً من
الدقـيق والبـيكـينغ بـاودر إلى اخلليط
واخلـطيهم جيّـداً بحيث تـتكوّن عـجينة
ـطلوب.سخني مقالة ذات سائلة وهو ا
حجم صـغير عـلى نار عالـية واتركـيها
بـــعض الــوقـت حــتّى تـــســخـن بــدرجــة
كبـيرة.اسكـبي مقدار فـنجان صـغير من
ـقالة وعـند الـعجـيـنـة الـسـائـلـة عـلى ا
سكبها مباشرة ستالحظ أنّ العجينة
تـغـيّـر لـونـهــا واحـمـرّت من األسـفل ثمّ

اقـلــبي اجلـيـنــة لـلـجـهــة األخـرى حـتّى
حتمرّ أيضاً.

ـكن لكِ من تــشـكــيل شـكل جــمـيل من
ه بــشــكل طـبــقـات الــبـان كــيك وتــقـد
وذلك بأن تـدهني واحدة من الـبان كيك
ــربى ثمّ تــضــعي بــان كــيـك أخـرى بــا
ــربى فــوقــهــا وادهــنـيــهــا أيــضــاً بــا
وتـضـعي طـبـقــة ثـالـثـة من الـبـان كـيك
ـكـنكِ الـتـنـويع في بـان وهـكـذا  كـمـا 
كـيك وجـعـله طـبق مـخـتلف فـي كل مرة
حتضرينه فيمكن أن تدهني البان كيك
مرة بالشوكوالتة ومرة أخرى بالعسل
وباسـتطـاعتك أيـضاً أن تـقومي بوضع
ـقـطـعة عـلى بـان كيك أنـواع الـفواكه ا

فهو طبق متجدد ومتغير.

مـن الــســـكّـــر. ثالث مـالعق كـــبــيـــرة من
البيكينغ باودر.
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ضعي الـزبدة في
مـــقالة
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بغداد
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 اذ لم جنـــــد ايــــة مــــبـــــادرة من الــــوزارات
العراقيـة لتعريف وتعـميق قيمة االهوار في
ـثال من خالل نـفوس اطـفالـنا عـلى سـبيل ا
ـدرسيـة التـرفـيهـية وضع خـطـة للـسفـرات ا
والعلمية الى االهوار لالستمتاع بالطبيعة
اخلالبـة الـتـي لن يـجـدونهـا فـي اية مـنـاطق
ادة الـدراسـية اخـرى من جـهـة ولتـعـمـيق ا
ــــشــــاهــــدة فـي عــــقل الــــطــــالـب من خالل ا
الـعـيـنــيـة. وانـطالقــا من الـهـدف االسـاسي
الـذي نــسـعى الى حتــقـيــقه بـهــدف الـسـعي
لـتــعـمـيق الـصــلـة الـروحـيــة والـوطـنـيـة في
ــســتــقـبـل من الــشـمــال الى نــفــوس جــيل ا
اجلـنـوب فـضال عن احلـفـاظ عـلـى الـثروات
احلــقـيــقـيـة لــلـبــلـد تـوجــهت لـكــشف بـعض
عـلومـات عن صلة االهـوار واطفـالنا وذلك ا
بسؤال عددا من االطفال في مراحل دراسية
مـختلـفة في الـعاصـمة بغـداد: اين تفـضلون
ـدرسيـة? عـنـدها ان تـكـون وجـهـة السـفـرة ا
طـرحت اجــابـات مـخـتـلـفـة اغــلـبـهـا تـمـثـلت
باماكن ترفيهية ومتنزهات تضم االلعاب او
ــســابح.. الـخ.  وعـنــدمــا غــيــرت صــيــغـة ا
الــســـؤال (هل تـــودون ان تــكـــون الــســـفــرة
ــرة رحـلــة الـى االهـوار?) ــدرســيــة هــذه ا ا
عـنـدهـا وجــدت ان الـصـمت قــد عم اجلـمـيع
تـقريـبا وبـدأ االطفـال باالجـابة عن الـسؤال

بـطــرح تـســأول اخــر مـفــاده ( لـكن
نحن لم نر االهوار اساسا وال
نــعــلم عــنــهــا غــيــر انــهــا
عـبــارة عن مــســطــحـات
مــــائـــيــــة في جــــنـــوب
الـــســـهـل الـــرســـوبي
الـعراقي لـكن هل هي

تعـة حقـا ?(. وما اثار تـعجبي جمـيلـة و
اكـثـر عــنـدمـا سـمـعت االجــابـة ذاتـهـا عـنـد
طـرح نـفس صـيـغــة الـسـؤال عـلى مـسـامع
طلبة اجلامعات العراقية في بغداد لدرجة
تــخــيــلت انــني قــد اســمع ان االجــابــة من
االساتذة انفسهم اذ لم يصادف ان اهتمت
وزارتـي الـتــربــيــة والــتــعــلـيـم في الــعـراق
باقامة نزهات علمية وسياحية للطلبة الى
االهوار عبر اجيـال عديدة بل حتى االسرة
ـتـعـا الـعـراقـيـة ال تــسـعى لـقـضـاء وقـتـا 
مسـتمتـع بالـطبيعـة اخلالبة في االهوار
واســتــنـشــاق الـهــواء الـعــلــيل ومـشــاهـدة
ـا صيـد احليـوانات هـاجرة ور الـطيـور ا
ـسـاعـدة في صـنع قـيـمـر الـعـرب الذي او ا

يصنع من حليب اجلاموس.
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 تـقـول السـيدة نـسـرين ياسـ مـعلـمة في
ـرحـلـة االبـتـدائــيـة في مـنـطـقـة الـصـلـيخ ا
بـــبــغـــداد(ان الــوضـع االمــني فـي الــعــراق
يـــجـــعـل اعـــداد ســـفـــرات ســـيـــاحـــيـــة من
احملــافــظــات الــشــمــالــيــة والــوســطى الى
ـكن خـاصـة وال اعـتـقـد ان االهـوار غـيـر 
االهـالي قـد يـقـدمون عـلى اشـراك اطـفـالهم
ــدرســـيــة وان وافــقت وزارة بـــالــســفـــرة ا
التربيـة على ذلك من االساس خـوفا عليهم
من مـخــاطـر الـطـريق فـضال عن
ـســافــة الـتي تــفـرض بـعــد ا
ــــنـــاطق ــــبـــيت فـي تـــلك ا ا
ـدراس وخــاصـة بـالـنــسـبـة 
الـبـنات واعـتـقد ان تـنـظيم
سـفـرات سـيـاحـيـة لالهـالي
واطفـالهم من قـبل الوزارت

احلــيـــاة من خالل انـــشــطــار وتـــشــظي
ـتـلقي ـفـردات لتـبـعث الـسعـادة إلى ا ا
الذي يشعر بأن هنالك نوطات موسيقة
ـاحتـمـله داخل الـعـمل . وعـلى الـرغم 
ــوهـوبـة مـن آالم بـسـبب هـذه الـفــتـاة ا
رض مـزمن إال أنهـا تعكس اصابـتهـا 
ما في داخلها عـبر رسم األلم ولكن بعد
حتـويــله إلى جـمــال لـتــنـشـر الــسـعـادة
وكي تـــعــيش فـي وسط خــال من األلم .
ـدرسـة الـتـعـبـيـرية تنـتـمي مـاريـا إلى ا
دون أن تــــعــــرف او تـــشــــعــــر هي أليـــة
مـدرســة فـنــيــة تـنــتـمي ولــكن من خالل
أعمالها جنـدها ترسم بأشكـال تعبيرية
قريـبـة الى الواقع ومع انـها تـعيش في
لندن أال أننا جند في رسومها أشكاال
وروث ومـوضوعـات مـستـوحـاة من ا
العـراقي الى جانب رسـومهـا األخرى
 وعــلى الـرغم من تـأثــرهـا بـاالجـواء
االوربـــيـــة  إال ان االحـــســـاس الـــذي
حتــمـــله مـــرتـــبط بـــجــذور عـــربـــيــة
(عــراقـــيــة ) عـــبــر الـــلــون والـــشــكل
ـــوروث ـــأخـــوذة من ا والـــفــــكـــرة ا
ولـودة في لندن العـراقي  فماريـا ا
ومـع صـــغـــر ســـنـــهـــا  تـــبـــحث عن
موروث أصلها لتعبر به عن احلياة
ـا فـيـهـا من فـرح الـتي تـعـيـشـهــا 

وحزن).

أسلحة للـنساء كما للرجال في عالم السيـاسة واحلروب والعالقات  ب الناس 
ومنـهـا ما يـتـعلق بـاشـرة  ـبـاشرة ومـنـها غـيـر ا مـنـها ا دفـاعيـة عـديدة ومـنـوعة 
ـيداني باخلـطط الـعـسكـريـة وقـوة السالح وتـأثـيره  ,ومنـهـا مـا يتـعـلق بـالذكـاء ا
والــسـيـاسـة الــهـادئـة أو مـا يـعــرف بـالـدبـلــومـاسـيـة وقــراءة افـكـار  اخلـصم  ثم
مـحـاولـة التـغـلب علـيه من خالل تـشـخيص نـقـاط الـضعف والـدخـول الى أجوائه
ـؤثر هـنا تُـجيد واقـف والفعل ا رأة  الـذكيـة صاحـبة ا احملصـنة من خاللـها. وا
الـلــعب عــلى األوتـار األكــثـر قــربـا الى وجــدانـيــات الـرجل مــهـمــا يـكـن مـتــكـبـرا
والشواهـد على ذلك كثيرة وسـنقف اليوم عنـد واحدة منها لنـتعرف على سلوك
فـقد نـقـلت مـصـادر الـتاريخ ان مـيـداني لـسيـدة انـقـذت به مـديـنتـهـا من الـدمـار 
هذا مـديـنة دمـشق  قـد تـعرضت الى هـجـوم من قـائد عـسـكري يـلـقب بـالعـلـوي 
الـقائـد كـان عسـكـريا شـديـدا دقيـقـا مهـتـما بـاألمـور العـسـكريـة فـضال عن كونه
والى جـانـب كل ذلك كـان رومـانــسـيــا واجلــانب الـوجــداني لــديه يــزهـو وبــقــوة 
العـلوي شـاعرا ويـعبّر مـن خالل شعـره عن فحـوى شخـصيـته كقـائد وعـسكري
فقـد جاء في كتاب صارم من جـهة وكرجل حـساس  ووجداني من جـهة اخرى 
الـوافـدات على مـعـاوية  لـلـمـرحوم احـمـد حشـيـشو مـا يـلي: ان الـعلـوي حـاصر
مدينة دمشق واشرف على السيطرة وكانت فيها امرأة مشهورة باحلسن فقالت
فخـرجت وطـلبت الـوصول الـيه فـلمـا حضـرت ب ـديـنة : انـا اكفـيـكمـوه  ألهل ا

يديه قالت : الست القائل ? 
            نحن قوم تذيبنا األع النجلِ       على اننا نذيب احلديدا 

           طوع أيدي الغرام تقتادنا الغيد   ونقتاد في الطعان األسودا 
            فتـرانا يوم احلـروب أحرارا     وفي الـسلم للـحسـناوات عبـيدا قال :

نعم
فألقت البرقع عن وجهها وقالت له : صادر   تقول ا

أحسنا ترى أم قبحا ? 
قال : بل حُسنا 

قالت : ان كنت عبدا للحسناوات فاسمع وأطع وارحتل عنا 
يقـول حشـيشوا نـقال عن مصـادر التـاريخ : فنـادي العـلوي في جـيشه بـالرحيل

فـقـال نقـبـاء عـسكـره الـبلـد بـأيديـنـا وقـد اشرفـنـا على
فتحه 

فــقـال : ال سـبـيل الـى االقـامـة عـلــيه سـاعـة واحـدة  ثم
رأة وتزوجها. خطب ا

رأة بـذكائها  ان تنقـذ مدينتها وبذلك اسـتطاعت هذه ا
ونـاسـا مـن الـدمـار أوال وأن تــتـزوج من رجـل  قـيـادي

ميزة ثانيا. وعسكري  فضال عن انسانيته ا
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تـسـأل الـقـارئـة ام نـاصـر عن فـوائـد حـبوب
دهن الـسـمك فـي الـوجـبـات الـغـذائـيـة وألي

مدة يجب استخدامها?
- اجابت الطبية االء مـحسن االختصاصية
بـــطـب االســـرة
قــــائــــلـــة (
دهـــــــــــــــن
السمك او
اومـــيـــكــا 3
يــــشــــكـل اهــــمــــيـــة
غذائية لالنسان وله فوائد
عديـدة منـها انه مـقو لـلذاكرة
وللشعر واجللد ويفيد البصر
A النه يـحتـوي عـلى فيـتـام
الــذي يـخــدم الـعــيـنــ .واجلـسم
بــحـاجــة الى الـفــيـتـامــيـنــات الـصـيــدالنـيـة
والفـيتـامينـات التي يـحصـدها من االطـعمة

البعيدة عن الدهون).
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تــــســــأل الـــقــــارئــــة فــــريــــال صـــبــــاح (هل

مع ســـعــــــــــــــال في الـــلــيل وفـي ســاعــات
الــصــبــاح االولى مع ألم فـي الــصــدر جـراء
ضــــــــــيق الــــتـــنـــفـس وهـــنـــاك حتــــالـــيل

ــرأة الـلــجــوء الى الـعالج تــسـتــطــــــــــيع ا
باحلجامة? ومدى جناح ذلك?).

-اجـــاب الــطـــبـــيب بـــهـــجت عـــبـــدالـــرضــا
قائال(نعم احلــــجامـة عالج مفيـد وجيد وال
ــكن انــكــار فــوائـــد احلــجــامــة لــلــرجــال
والـنـسـاء النــهـا وردت في الـطب الـنـبـوي 
ولكن ما يـهمـنا فيـها هو اسـتخدام االدوات
التي يجب ان تكـــــــون نظـيفة ومعقمة الن
لوثة منها تـعرض الشخص الذي يخضع ا

للحجامة للخطر).
uÐd « ÷«dŽ«

تــســأل الــقـارئــة حــنــان قـصـي في رســالـته
ا(كـيف اتـأكد من ان ابـني الـبـالغ من الـعـمر
 18 ســـنــة يـــعـــاني الـــربــو ام ال الني اراه
يــســعل واحـيــانــا يـشــعــر بـضــيق وألم في
صـــدره..ولــقــد اخــتــلـــفت اراء االطــبــاء في
تـشـخـيص حـالـته?).-اجـابت الـطـبـيـبـة امل
حسـ االختـصاصـية بـاالمراض الـباطـنية
ـمرات قـائلـة (الـربـو مرض مـزمن يـصـيب ا
الـتي تـقــــــوم بـنـقل الـهـواء من والى الـرئة
ـصاب من صـعــــــوبات في ويعـاني فـيهـا ا
التنفس واالعـراض هي صفير اثـناء الزفير
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ــصـمم الـلــبـنـاني رانـي زاخم الزيـاء ربـيع- مـجــمـوعـة ا
صـيف  2018الـتي اطـلـقـهـا في عرض أزيـائه األول في
باريس تميزت بطابعها الوهّاج حيث تشكّل النار العنصر
ـريـحـة في وقت الـرئـيـسيّ لـهـذه اجملــمـوعـة الـفـاخـرة وا

واحـد وهـي مـهـداة  كـمـا اشـار زاخم (إلى
امرأة متوهجة كالبركان). 

واسـتــخـدم زاخم في تـنــفـيـذ ذلك قـطع
الـكريـسـتال الـعـنكـبـوتيـة الـشكل مع
ـــة احلــــمـــراء االحـــجــــار الـــكــــر
والـبـرتقـالـية والـذهبـيـة مع عدد ال
يـحصى من الـترتـر الذي يـضفي
ساحات. انعكاسات ثمينة على ا

وتـرسـله لـلـمعـرض وهي عـلى سـريـرها
ـسـتـشـفى بـعـد إجـرائـهـا لـعـمـلـيـة في ا
حرجة في لندن . لم تمـنع فترة النقاهة
مـاريـا مـن أن تـقـول عــبـر األلــوان أنـهـا
سـعـيـدة بـالـدعم الــذي نـالـته وسـتـرسم
ــزيـد من أجل احلــيـاة .مــاريـا أرسـلت ا
رسـومـها مـن لنـدن الى بـغـداد لتـشـترك
ــعـــرض الــذي أقــيـم في دار الــكــتب بــا
ـاضي وتناولـت رسومها خالل شباط ا
الـطبـيعـة واجلمـال وقضـايا اإلنـسان  

من اعمال ماريا عبد السالم

تــسـاقــطت أوراق اخلــريف ومـعــهــا ذهب الـعــمــر هـبــاء وأصــبح لـونــهــا مـائال
كـان بكل االوراق وسقطت لالصـفرار كرماد يـتطايـر مع الرياح حيث امـتلئ ا
الوردة الـتي كنت أحـملـها فـبكت عـيناي لـذكرى حـبيـبتي الـتي رحلت وتـركتني
لبد بالغيوم وأوراق الشجر وحيـدا مع نسمة الصباح الباردة ضوء الشـمس ا
طر تـساقطـة هنا وهـناك حتدث صـوتا مع اجتاه الـريح رائحة الـتراب بعـد ا ا
كـان مأوى لـلذكـريات واحلـزن لـو كنتِ بـقربي لـشعـرت بذلك اخلفـيف جتـعل ا
احلـداد على صـفحـات القـلب اذا اليـوجد بـقربي احـد سـوى ذكريـاتك التي لم
ا تسـتطع صفحـة النسيان ان تـطويها كنت أكـتب لك على صفحـات بريئة ور
ساذجـة كيف كنـا ننتظـر اخلريف لنـلتقي وانا الـيوم وحدي مع روحي في هذا
كـان الـذي يذكّـرني باول لـقـاء كل خريف احـتـفل به تذكـرت يديـك النـاعمـت ا
وقد مـرت بي نسـيمه من الـهواء الـبارد و بـحرارة كـفيـيك كنت تـدفيـني تذكرت
وجـهك طقـوس كـثـيـرة كنت اؤديـهـا قـبل مـوعد الـلـقـاء أتـألم وأعرف ان الشيء
يـعود ونفسي تـدعوني الى اخلالص من تلك الـذكريات اذ لم يوجـد شيء منها
لم نرزق بـاالطفـال وكانت مر أمـنيـتها الـوحيدة ان يـهبـها الله ولـدا كي تفرح
وتقـر عينهـا سن طوال مرت وهي تـضحي بنفسـها من اجل اسعادي وانا لم
اكن مهـتمـا بهذا الـشيء الاريد ان اجـرح شعورهـا لكنـها قـدمت نفسـها حقال
ـا روي لها من للـتجـارب لم تكن تؤمن بـتلك اخلـرافات لكن شـعرت بـالضعف 
احـاديث عن حـلم عاش فـي خيـالـهـا وانـا لم اكن أرفض لـها طـلـبـا كـان كل ما
ـتلك من صفـة اجلمال يشـغل تفـكيرهـا هو كبف يـكون لهـا طفل صـغير وكم 
كـانـت تـقـول (لـو جـمـعـنـا مـحـمـود ومـر مـاذا يـكـون الـنـاجت واي صـفـة
ــا تــفـكــر به من أحــاسـيس وراثــيـة يــكـون هــيــا اجـبــني) كــنت اضـحك 
ومـشاعر االنتظار لم اعرف انهـا طرقت ابوب الدجل واخلرافات بعد ان
عجـزت من االطبـاء واستعـمال كل العـقاقـير ولم تصل الى نـتيجـة وامها
مـتواصلـة في كل صغـيرة وكبـيرة حتدث في الـبيت حـتى كان الشك في
ا اكون انا السبب وحتملت نـتآئج الفحص وكانت جيدة ليس نـفسي ر
فــيـهـا شيء يـدعــو الى الـقـلق لــكن ازداد الـوضع سـواء يــومـا بـعـد يـوم
وحتـدثت اكثر من مـرة انني الاريـد اطفاال لـكن شك امهـا الينتـهي بقيت
حتـاول بشتـى الطـرق ارى ان مر تغـيرت لم تـعد تـتحـمل تركت الـبيت
ا ورحـلت تريـد ان تـعـرف مدى قـوة حتـملي وصـبـري عـلى فراقـهـا ور
تـختبرني وتتـرك لي حرية االختيار فـي االرتباط بامراءة اخرى من اجل
ـشــاعـر واالخـرى حـاضـنـة اجنـاب االطـفـال وكـاني انــسـان خـال من ا
وجـاهزة للحـمل تاخذ مـني ماتريـد مجرد صـفات ازرعها في اي رحم
امـراءة وانا أرفـض ان تكـون لي غـيـرهـا ذهـبت اليـهـا وانـا احـمل لـها
ـكن االجنـاب والـتـلـقـيح خـارج الـرحم فـرحت بـذلك خـبـرا سـعـيـدا 
ــدة ثالثـة اشـهـر وســقط اجلـنـ وعـادت الى االلم واسـتـمـر احلـال 
واحلــزن وانـا احتــمل كل شـيء من اجل وجــودهـا فـي حـيــاتي ولم
تـسـتـسـلم كل يـوم تـاتي بـوصـفـة جـديـدة ومجـربـة وتـنـتـظـر لـنـهـاية
الشـهر ولم حتـقق اي نـتيـجة بـدأت حالـتهـا تسـوء وقلـقهـا يتـزايد
اشـياء غريبة تدخل جسدها وهي تقاوم االلم وفي كل مرة تكرر.
عــدة حـاالت ووصـفـات تـكـاد تــكـون مـضـحـكـة ومــبـالغ فـيـهـا لم
تعـرف اليأس مطلقا بدأت تشعـر باإلعياء الشديد وحمى غريبة
تــدب بـجــسـدهــا الاعـرف مــاسـبب ذلك أقــدامـهــا مـتــورمـة في
جـسدهـا بقع زرقـاء تـصرخ من االلم وتـبـكي وكانـها تـريد ان
تـــودعـــنـي الاعـــرف مـــا الـــســـبب واي شـيء اخـــذت من طب
ت الــعـطــارين أخــفت اشـيــاء كـثــيـرة مع امــهـا صــرخت تـأ
الاعـرف ماذا افـعل اتصـلت بكل األهل وأمـها وهي ترفض
ـشـفى تـتألم وأمـهـا تـبكي وجـسـدهـا يتـغـير الـذهاب الى ا
رض ينتشر بجسدها لم اكن احتمل حاولت لـونه وكان ا
اذا حدث ذلك لم جتبني وأمها ان اعرف احلقيقية منها 
تـبـكي وترفض الـكالم وسـمـعت صوت مـر (الحتـزن يا
مـحمـود كـنت اتـمـنى ان يرزقـني الـله بـطـفل منك كي ارى
جـماله ورقـته لـكن الله احب ان يـأخذني الـيه وانـا الاستـطيع
ان ارفض احـبك يــا مــحـمــود التـبــكي ابــحث عن طــفل اريـد ان
تـذكرني به دائـمـا ).أغمـضت عيـنـاها مـر بـسالم وكان في بـداية
كان وانـا الاستطيع اخلـريف رحلت وتركـتني مع ذكريـاتها في هـذا ا
ان احقق لـها أمنيتها أتذكرك بعد سن العمر وبداية حزني الذي جرى
كـماء الـنهـر اختـفى وجف ماءوه. وقـد. مضى وقت طـويل طويل قـصتي
ـا ال يُــنـسي احلبَّ األول سـوى الـطــفل األول الـذي تـنـجـبه التـنـتـهي ? ر
ـرأة. وانت رحـلت بـدون طـفل ولم يـبق لي سـوى الـذكـريـات من غـير أن ا
أدري في قـرارة نـفسي أشـعـر أنك مـعي وتـلك الـقبالت اجلـمـيـلـة التي لم
أذق مثـلهـا ألنهـا كانت "حرامـاً" في تلك األيـام وكنـا نسرقـها مـعاً ونغضّ
عنـها النهـا كانت بريـئة تـمدنا بـحب الينتـهي.أتذكرين كـيف كنا نـحب معاً
"? وتقـولـ احلنـ حملـمود ـ أغنـيـة فـيروز " انـا عـندي حـنـ ما بـعـرف 
حــتى عـنـدمــا مـرضت وغـنــيت لي تـلك األغــنـيـة? شـفــيت من مـرضي وفي
الصـيف كنّا نـتفق على أن ننـظر في العتـمة الى القمـر أنت في بيتك وأنا
حيـثما اكون نـنظر اليه في الـليل ونتذكر حـبّنا وأيديـنا وقبالتنـا ورسائلنا
واغنـانـيـنـا كـنت تـقـول ان الـقـمـر يـتـحـدث مـعي .. وعـدت الى البـيت ّ فيّ
حـنـ غـامـض الى صـورتك الى نـظـراتـك الى جـسـدك الـذي لم أره الى

صدرك احلنون دفء مشاعرك الى وجهك الذي ما برحت أحبّه!
رآة اآلن وأحـاول أن أبصر مـالمح ذلك الطفل الـذي تريدين ان أنـظر في ا
يـشبـهني كـنت أمّه فال أرى سوى بـياض شـعري وبـقايـا دموعي اجل لـقد
هرب ذلك الـطفل مثلـما هربت أنتِ ايتـها الطفـلة التي كنتُ انـا أّمها وأباها
! ولكن لم يـبق منك ومـنّي ومن الزمن الـذي صنعـناه بـبراءتنـا ورغبـاتنا معـاً
األولى وهـمسـاتـنـا سـوى تلك الـذكـريـات الـتي ال يـخبـو جـمـرهـا في خريف

الذكريات. 
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