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ديـــتــــرويت إلى مــــطـــار في اهـــوار
اجلــبـايش بــنــته شــركــة تـوشــيــبـا
ــعـدان االهـوار; الـيــابـانــيـة هــديـة 
ألنــــهم اشــــتـــــروا جــــوامــــيــــســــهم
االلـــــكــــتــــرونـــــيــــة وتــــخـــــلــــوا عن
جواميسهم الطبيعية الّتي رافقتهم
ـدهــشـة احلـيــاة بـكلّ عــصـورهــا ا
لك كـوديا والـعصـيـبة مـنذ أزمـنـة ا

وإلى اليوم.
مــــازالت أوراق الـــنــــصف األوّل من
أرْوَاح أهلي الّتي أرسلـها لي شاكر
حترك أطيافها في فضاء متسع من
ـكـان الـذي أصـبح خـيـال ذكـريـات ا
خــــارطـــــة خلــــواطــــر الـــــســــيــــوف

والشعراء.
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نحن نـكتب روايـة شطـرها األوّل ال
يـشـبه في الـسـرد شـطـرهـا الـثـاني
لـغـة ومـبــحـثـا وطـريـقــا ولـكـنـهـمـا
يـلتـقـيان بـتـشابه الـهـاجس اخلفي
هــو يــتــحـــدث عن األرْوَاح ويــحــدد
صــيـرورتـهــا ومـا تـنــتـهي إلـيه في
قــدرهــا احلـيــاتـي والــغـيــبـي وأنـا
أهيم مع تلك األرْوَاح لـنكتـشف أننا
رهن تـلك الـقدريـة الّـتي اعـادها إليّ
شـاكـر بـطـرد بـريـد من خالل تـنـاغم
صـائر خفي بـ قلق روحه وتـلك ا
الّـتي قــرأ عـنــهــا مـنــذ طـفــولـته في
ــعـــري ومـــدونــات دانـــتي أوراق ا
وحــ كـبـر وتــعـلم ونــضـجت لـديه
مـوهـبـة الـروي اعـادتـهـا إلى خـيـال
ــا تــعـرض له رؤيـاه وجــانــسـهــا 
أبـنـاء جــلـدته ووطـنه فـحـاكـهـا من
أمـكـنـة مــنـفـاه; ولـيـصـيــغـهـا فـيـمـا
يـــعـــتـــقـــد أنه قـــراءة لـــلــذات الّـــتي
شردتـها فـوضى عبث الـكهـنة وهم
يـؤدون مــراســيم الــصالة الـبــالــيـة
امـام حــضـرة انـبـيـاء يـهـود أو تـلك
الّــتي حــمـــلــهــا نــصــراني احلــيــرة
وقــسـاوســة اديــرة الـنــجف قـبل أن
يــجــيـئــهـا اإلسالم وحتــمــد كلّ تـلك
نـاطق لتـبدأ لـغة اآليـات احلكـيمة ا
لتـؤشر عـلى جهـات السيـر فتـسير
مع بركات السيوف والوالة ولتصل

حتّى سمر قند.
 آه يا وائل هل تعرف سمر قند...?
وعــلي أن أتـــخــيل ســفـــرة لــهــا في
ــــعــــدان يـــوم كــــنت طــــيف أحالم ا
مـعـلمـا في تـلك األمـكـنة الـسـومـرية
الـغــائــبــة في خـيــال طالسم كــهــنـة
ــنـدائـيـ ونـعـاس رعـاة اجـدادك ا
عـدان حملت إلى اجلوامـيس من ا
سمـر قنـد أطيـاف اجدادك وسـجلت
فــيـهــا خــواطـر مــا حــمـلــته خــيـول
ـغــول فـيـهـا اجــدادهـا ومـا فــعل ا
وحــ ســألـت فــتــاة اوزبـــكــيــة: أن
كـانت أرضكم تـعـرف خواطـر االمام
الـبخـاري واحاديـثه قـلتُ لهـا: نعم
روح البخاري كان يحملها إليّنا في
تـلك األمـاكن قـراء مـراثي عـاشـوراء
الـذين يـأتـون عـشـرة أيـام في الـعام
ـعـدان اهـوار لـيـخـلـقـوا من دمـوع ا
حــزن تـوازي فـي كـمــيـتــهـا االهـوار
الّـتي ينـمو فـيهـا القـصب وتتـهادى
ــشــاحــيف وهي الــزوارق فــيــهــا ا
الــصـغـيـرة الّـتـي أرادَ فـيـهـا مـاركـو
بـولـو أن يـتجه جـنـوبـا صـوب مدن
الـتـوراة األولى لـكـنه لم يـفـلح فـقرر
الذهاب شمـاال إلى مدن قبالي خان
ـغـولي جنـكـيـز خان حـفـيد اخلـان ا
الــذي فـــعل فـــعــلـــته بـــســـمــر قـــنــد
واحـــرقــهــا وأجيء أنـــا أمــشي في
شوارعها ألتخيل أن ذكريات أيامنا
الـبـعـيـدة جمـعت في ذاكـرتـهـا سـير
اقـدام رحـالة هـو ابن بـطـوطـة الذي
حتـــدث عن خـــواطـــره األوزبـــكـــيـــة
وخـواطر بـطـائح االهـوار والـقصب
يــوم مـر فــيـهــا آتـيـا مـن احلـلـة إلى
الــبــصــرة وفي كــتــاب واحــد هــو (
حتـفـة الـنـظـار في غـرائب االمـصـار

وعجائب االسفار ).
استـعيـد يا وائل خـواطر سـمر قـند
ــأســـاويـــة الّــتي ألهــرب مـن تــلـك ا
وضـــعـــهـــا لـــنـــا شـــاكـــر نـــوري في
أرْوَاحه الـطـائـرة في سـمـاء غـرفـتي
االن وأنـــا مـــنـــزعج جـــدا من فـــزع
الـقــراءة حـ يـكـون الـقـبـر بـرزخـا

َّـا ال شكّ فيه أنَّ طـعام "الـقيـمة".. يـترتـبط ارتبـاطاً وثـيقـاً بالـشعـائر احلـسيـنية
هتم ـطاعم وا ومواكـبها وأخذت تشغل حـيزاً واسعاً من اهتـمام الطباخ وا

بالشأن الغذائي.
وغالبـاً ما جند الصغار والكبار يبحثون عـنها بحثاً في أيام عاشوراء فيجوبون
األزقـة والـشوارع سـائـل عـمن يـطبـخـها ويـوزعهـا وهم يـحـملـون أواني عـميـقة
للفـوز بأكبر كمـية منها تبـركاً بها أوالً ومحاولـة خلزن الزائد منـها ثانياً; لإلفادة

منها في أيام ندرتها خارج أيام الشعائر احلسينية!
ـصادر أنَّ "أكـلـة الـقـيـمـة" هـذه الـتي اكـتـسـبت شـعـبـيـة واسـعـة وشـهرة وتـأكـد ا
وصل تـشتـهر ـية.. لـيست أكـلة بـغداديـة بل هي جنفـية.. فـإذا كانت مـدينـة ا عا
مثالً بـطبخ (كُبّة البرغل) وبعشـيقة بصناعة (الراشي) واحلـلة بـ(القيمر العربي)
ـة) والـسلـيـمـانـيّـة بـ(منّ الـسّـمـاء) فـإنَّ مـديـنـة الـنجـف األشرف وبـغـداد بـ(الـدو

اشتهرت (بالقيمة)..
ووقع بـ يـدي مـؤخراً مـقـالـة تـؤكد أنَّ مـجـلـة (الـتراث الـنـجـفي) أجـرت في عام
رحوم (أبو حيدر احلاج أحمد الطالبي) لقاءً قبل2008 م مع مؤسس القيمة ا

 وفاته تتضمن معلومات تراثية.
يقـول احلاجّ أحـمد الـطالـبي عن بـدايته مع الـطبـخ وخصـوصاً مع "الـقيـمة" "إنَّ
هـذه األكـلة جنـفـيّـة خالـصـة ومـنهـا انـتشـرت إلى جـمـيع أنـحاء الـعـالم وكُـنا في
باد األمـر نطبخـها على شـكل (مرق مخـلوط بقُطع الـلحم الصـغيرة) وكان ذلك
في مطـلع اخلمسيـنات ثُم تطورت شـيئاً فشـيئاً إلى الـشكل احلالي بعـد أن قُمنا
بــدق الــلّــحم وتــصــغــيــره". ويــذكــر أنَّ اآلخـــرين أخــذوهــا مــنــهم وأن طــبــاخي
قدسة أصابتهم الدهشة من احلسـينيات في احملافظات األخرى ومنها كـربالء ا
هـذه األكـلة في بـاد األمـر وأعـجـبـوا بـها وبـطـعـمـهـا وطـريقـة عـمـلـهـا ثُم قـاموا
بطبـخهـا في حُسيـنيـاتهم في كربالء ولـكنـهم كانوا يـقومـون بثَرم الـلّحم أما في
الـنـجف فكـانـوا يقـومـون بتـقـطيع الـلّـحم إلى قـطع صغـيـرة ودقه لكي يـبـقى طعم

الّلحم بارزاً.
ا مواصـفات الـقيمـة النـجفـية التـي جتعلـها أكـثر لـذّة ومُتمـيزة عن غـيرهـا فهو أمـَّ
اسـتــعـمـالــهم لـلــحم الـغـنم الــفـحل أو الــبـعـيـر أو الــهـوش ويـحــرصـون عـلى أن
نسـتخـدم احلطب في الـطبخ; ألن احلـطب يُعـطي رائحـة وطعم رائع لـلقـيمـة أكثر
ستخدم في يومنا هذا وخصوصاً إذا كان احلطب من خشب من وقود الـغاز ا
البـلّوط أو التوت أو السدر ــ النبق ــ والكالبتوز وغيره ويستعملون الدهن احلرّ

في طبخها.
ـيّة القـيمة الـنجفـية التي تُـطبخ في مُخـتلف أنحـاء العالم وعن سرّ شعـبيتـها وعا
مـثل أمـريـكـا وأوربا واسـتـرالـيـا ودول اخلـلـيج الـعـربيـة وإيـران وسـوريـة ولـبـنان
ـهـا تـمـتـاز بـاحـتـوائـهـا عـلى قــيـمـة غـذائـيـة عـالـيـة كـالـلّـحم وحـتى أفـريـقـيـا هـو أنـَّ
َّا يجعلها واحلمّص والـدارس والبهارات ومعجـون الطماطم والنومي بصـرة 
مليـئة بالبروتينات واحلديد والفيتامينـات أي أنَّها أكلة شاملة للكثير من الفوائد
ها سهـلة األكل وال حتتـاج إلى أسنـان قويّة وهـو ما يُـعاني منه الصـحّية كـما أنـَّ

كبار السن غالباً.
ها أكلة تصلُح للغداء والعشـاء وما بينهُما ويُمكن تخزيـنها بتجميدها كما كما أنـَّ
رء يـشعـر بالشِـبع بسُرعـة نظراً لـبُطء عمـلية هـضمهـا وامتصـاصها في جتعل ا
عدة وهـو ما يدفع البعض إلى االستعـانة باللّ والعصائـر والفجل للمُساعدة ا

على سُرعة هضم القيمة.
ناسبـات الدينيّة احلسينـيّة فيعود إلى أنَّ النجـفي عندما كانوا أمَّا ارتبـاطها با
ـناسبات االجتماعية; نـاسبات احلسينية بل حتى ا يطبـخون لم يقتصروا على ا
واكب ولـكن نـظـراً ألنَّ أغـلب طبـخـهم كـان في الـنـجف وكـربالء لـلحُـسـيـنـيـات وا

ناسبات احلسـينية فقد ارتبطت شـيئاً فشيئاً هـذه األكلة با
احلـسـيـنــيّـة واجلـمـاهــيـر احلـسـيــنـيّـة وشـعــائـرهم حـتى
أصـبـحت هـذه األكــلـة رمـزاً إلى احلـسـيـنـيـ والـشـعـائـر

احلسينية.

رة أنت تفتح وعندما أسأله: هذه ا
كوة اجلـحيم وحتـاول أن حتمل لي
جــهــة الــفــردوس الّــتي لم نــرهـا إال
عـــنــدمـــا تــغـــادر األرْوَاح الــطـــيــبــة

ؤمنة والهادئة اجسادها. وا
 لهـذا أرى في نصكَ الـقدر الـرمادي
ــوت وطــقــوس مــا يــحــدث بــعــد ا
وبسبب ذلك سكنت الرعشة والفزع

اني. أصابع ساعي البريد األ
قضيـت الليل هـكذا مرعـوبا من تلك
الــســوداويــة الّــتي أردتُ فــيــهــا أن
ـكـتـوبـة عـلى تــريـنـا تـلك الـقـدريـة ا
شكل مـصائر سـكنت العـقل العربي

علقات وإلى اليوم. منذ قبائل ا
حــــروب الـــكـــر والـــفــــر وتـــعـــلـــيق
اجلـمــاجم وبــقــر الــبــطــون وحـتى
اتـــخــــلص من تـــأثــــيـــر ســـراديـــبك
ـظـلـمـة في اقـبـيـة هـذا الـليـل وأنا ا
اضـع خـــطــــوطــــا عــــريـــضــــة حتت
عــبــاراتك الّـتـي تـثــيـر في فــزع هـذا
القـلق الوجودي في الـذات البابـلية
والسـومريـة واآلشوريـة ألعود إلى
ـسـاحــة من سـيـاحــة الـتـذكـر تــلك ا
واالخــذ بــنــصـــيــحــة ابي: إن أردتُ
الهـروب من قسـوة احلاضـر أهرب
اضي البـعيد لـتجد الظل إلى ذلك ا

والدفء واحلنان.
ÊuH¹e  WMN

آدم كـان حـنونـا وهـو اجلـد االبدي
للعراقي وأرْوَاحهم وهو ذاته من
تــــشــــظـي أعــــضــــاء بـــــشــــريــــة في
الـــــطــــشـــــوت الّــــتـي يــــرســـــلــــهــــا
االنتحـاريون إليّـنا ويدفـعوننا إلى
اخــتــراعــهـا وابــتــكــارهــا ومــعــهـا
يــصـنــعــون لـنــا اســاطـيــر الــدمـوع
ــزيــفــ الــذين وبــعض الــكــهــنــة ا
يـعــتــقــدون ان شـعــرة من ضــفــيـرة
حـلــيـمــة الـبــابـلــيـة الّـتـي وجـودهـا
منفصلة عن فـروة شعرها في مكان
ـطلقة االنفجـار تستطـيع ان تعيد ا

إلى زوجها.
تـلك محـنـة يـا نبي الـله (آدم) لـهذا
أفـضـل في هـذا الـلــيل أن أهـرب من
عتمـة بقدرية البحث أرْوَاح شاكر ا
عن الــقــشــة فـي كــومــة من فــوضى
بالد تـركهـا الرئـيس إلى مـخبئ في
مــســقط رأسـه وتــتــجــول بــهــا اآلن
دبـابــات احملــتل تـبــحث عن بــقــايـا
مسحـوق أصفر يعـتقد أنه اخلردل
ـهيب سيـبيـد بها الذين قـالوا: إن ا
ـتـمـدن بـعـد أن اجلـيــران والـعـالم ا

اباد أبناء حلبجة.
هـل أتى أوس مـن أجل اكــــتــــشـــاف
حـقيـقـة هذه الـقـصص واحلكـايات
أم أتى لــيـفــتـش عن قــمـيـص نـبــيه
يـــحـــيـى الــذي ثـــقـــبـــتـه تـــســاؤالت
يثولوجيات الكثيرة الّتي حتدثت ا
عن قرى منـدائية عـاشت في بطائح
اجلنـوب? وقريـبا من مـجرى األنـهر
ثـم أبـــــيـــــدت من قـــــبـل أقــــوال رأت
حــيــاتـهم دروشــة وهــرطـقــة وغـيب

مخيف وعزلة.
أنت تعرفهم جيدا يا آدم لقد تركت
لهم إرثا من الـضوء ولكـنهم ابقوه
في مـــكـــانه وهـــاجـــروا خـــوفـــا من
سـكــاكـ تـكــفـرهـم وحـيـاة لـم يـعـد
الذهب يـشتـرى ويباع فـيهـا بعد أن
بــدأت الـدولــة تـوزع طــحـيــنـا ثالث

أرباعه نخالة الشعير واحلنطة.
حـــمــــلـــوا ذكـــريــــاتـــهـم واشـــتـــروا
ــــهــــربـــ ـــدخــــراتــــهم وعــــود ا
بإيصالهم إلى السويد وكوبنهاجن
وبــون وســـدني وامــســتــردام ومن
وصـل ومن اكــــلـــــته الــــدبـــــبــــة في
الـغـابـات بـ روسـيـا وفـلـنـده راح
مـنـســيـا وسـلب امــتـعـته ومــعـطـفه

الفرو حراس تلك الغابات.
لـــهــذا يــا آدم ســأحــمل إلى ذكــراك
نص لـدهـشـة الـكالم واتـخـيـله كـما
طالسم الـــهـــذيــان افـــتش فـــيه عن
روح ومصير ورغـبة أن نذهب بتلك
الـطـشـوت الـنـحـاسـيـة إلى مـتـاحف
الـــــذكــــرى بــــعـــــد أن يــــعم األمــــان
ويــســتـطــيع حـفــيــد وائل وابـنه أن
ـشـرح يــعـود إلى قــرى الـكــحالء وا
وقلـعة صالح وسـوق الشـيوخ متى
أرادوا ذلك مــــبـــاشـــرة مـن مـــطـــار

طــشت اخلــردة مـصــطـلح جــديـد لم
يعرفه العالم سوى في العراق وهو
عبـارة عن آنـية من الـنحـاس كبـيرة
يــســـمــونـــهــا في الـــعــراق (طــشت)
البس. إال أن ويــســتـخــدم لـغــسل ا
طشت اخلردة ال يستخدم كما عرف
عن هذه اآلنية بل أستخدم لتجميع
أعضـاء بشـرية ال يـعرف أصـحابـها
ـكـان الـذي وجـمـعت مـتـنـاثـرة من ا
فخخة. ع تنفجر فيه السيارات ا
طـــفـل ذراع شـــيخ عــــضـــو ذكـــري
لـشاب ثـدي امرأة إصـبع ال يـعرف
جـــنــسه ومــا زال فــيه خــا عــرس
ولــكن لـــيس من الـــذهب ضـــفــيــرة
ـنى أو يـد مـحـنـاة. جـزء من قـدم 
مــقـطـوعــة أعـضـاء كــثـيـرة أنـوف
ألـسـنـة شفـاه عـلـويـة فـقط حوض
مـا زال يـرتدي لـبـاس داخـلي لـطفل
رضـيع كلّـهـا جمـعت بـهذا الـطشت
مـزقة ولم يبق ح رفعـت اجلثث ا
إال هــذه الـلــقط. أنــتـخى أنــاس مـا
وجمعوهـا في طشوت. لقـط ولكنها
لــيـست أثــريـة رغم أن مـكــان الـلـقط
الــبـــشــريـــة واألثــريــة واحـــد حــيث
ــقـــابــر ولــكن ســعـــرهــا يــخــتــلف ا
ـحسن فـلـلقـطـة البـشـريـة تتـوسل 
يـدفـنـها بـهـدوء بـعيـدا عن جـسـدها
األصــلي وهي تــأمل أن جتــتــمع به
في الـيـوم احلـشـر ويـنادى عـلى من
كـــان الـــســـبب لـــيـــتـم اجلـــزاء أمــا
الــلـقــطــة األثـريــة فــهي غـنــيــة جـدا
ــا تــعـــبــر احلــدود ســـيــكــون وحـــا
منزلها متحف اللوفر أو بنسلفانيا
وتــبــاع بـــالــيــورو. فــيــمــا أعــضــاء
اجلــســد الـــعــراقي اجملــتـــمــعــة في
طــشت اخلـــردة تــتــحـــاشى أشــعــة
الــشـمس وامـنـيــة أن تـدفن سـريـعـا
قــبل أن تــتـــعــفن أو تــتــرك عــرضــة
ـشـعوذين لـلعـبث وايـدي الـسراق ا
ـن يـسـتـخـدمـونـهـا كـتـعـاويـذ في
طـقـوس الــسـحــر والـشـعــوذة لـهـذا
يتمنى البعض من ضعاف النفوس
شراء الطـشوت بحجـة دفنهـا تبركا
وطلـبا لـلحسـنة ولـكنهم يـضعـونها
في ثالجـة ثـم يـبـيـعـوهـا إلى أنـاس
ـنـكـوب ون أن أرْوَاح هـؤالء ا يـظـنـُّ
بــاقـيـة في بـؤبـؤ الــعـ وقـد مـلـكت

قوة سحرية خارقة.
هـــذا طــشـت واقــعي ولـــيس طــشت
خيـالي كمـا بسـاط الريح. مـصطلح
أطـلـقـه أهل احلـلـة عـلى تـلك اآلنـيـة
يوم فـجر انتـحاري سـيارة مفـخخة
بـحـشـد هائل مـن البـشـر في مـديـنة
احللة قبل أشهر فـتطاير في الهواء
كـحمـامـات مذبـوحة أجـسـاد البـشر
وتــداخـــلت تــكـــويــنـــات بــنـــيــتـــهــا
وافترقت مـنها أجزاء وتـبعثرت في

كان لتصبح من دون هوية. ا
واحـــد فــــقط عــــرف يــــد أخـــيه; ألن
ساعته الستزن الزالت في معصمه.
وأم عرفت ضفـيره أبنـتها من خالل
الـعــطــر الّــتي كــانت قــد عــطـرت به
جسدها قبل أن تذهب لتكمل أوراق
تعـينـها معـلمة. فـيمـا صرخ أحدهم
ذلك بـؤبؤ عـ أخي. سـأله أحدهم:

كيف عرفت?
 قال: إنّه ينظر إليّ دامعا.

ـــشـــاعــر دلـــيال وهـــكـــذا تـــصـــبح ا
لــلـتــعــرف عـلى هــويــة عـضــو فــقـد

المح كاملة. االنتماء إلى جسد 
طـشت اخلـردة جـزء من الـكـومـيـديا
الـسـوداء الّـتي بـدأت تـلف وجـودنا
الـــــوطــــنـي في واحـــــدة من أحــــرج
حلــظـات تـأريـخـنـا. غـربـاء يـدفـعـهم
هـــوس قـــتل األمـــريـــكـي يـــعـــبــرون
احلدود في الـلـيالي احلـالكـة; ألنهم
ال يـجــدون األمـريــكي; ألنه مـا يـزال
نائما في ثكنـته العسكرية يقررون
أن يـقـتــلـوا شـابــا تـخـرج لــلـتـو من
اجلامعة واقف في طابور الفحص
ا الطبي من أجل لـقمة الـعيش ور
بعـد درزينـة من السـنوات واالدخار
يــحــصل عــلى زوجــة. لــكن عــضـوه
الــذكــري تــزوج اآلن طـشـت اخلـردة
الــــذي صـــار لـه وســـادة وســــريـــرا

وغرفة نوم أبدية.
لم أقـــرأْ عـن هـــذا الـــطــــشت في أي
حــرب وأي حــكــايـــة شــعــبــيــة وأي
أسـطـورة ولم أسـمع عـنه في سـوق
الـصـفـافـيـر واحلمـامـات الـشـعـبـية
ولكنـني سمعت عـنه من ألسنة أهل
احلـلــة عن مــاهـيــة وطـبــيـعــة هـذا
الطشت العجيب. وكلّما أسمع خبر
انـفجـار سـيارة مـفخـخـة أتذكـر هذا
الـطشـت وأتسـاءل كم من الـطـشوت
ســـــيــــحــــتـــــاج الــــوطن وأن ســــوق
الصـفارين سـينتـعش حتـما وسوق
شعـوذين أيضاً إذ مع كلّ انـفجار ا
سـتــتــطـايــر أعـضــاء ال حــصـر لــهـا
وستـضطر فـرق اإلنقاذ واحملـسن
والــشــرفـــاء إلى جــمــعـــهــا في تــلك
الطشوت ثم يؤخـذ بها فتوى الدفن
وقـلـيل من الـنـاس من يـتـعـرف على
هويـتهـا عنـدها تـؤخذ إلى اجلـسد
األصــــــلي وتــــــدفن مــــــعه وفـي ذلك
مـفـارقـة أن جتـد ثـديـا مـسجـى قرب
صـــاحـــبـــته وهـــو غــيـــر مـــلـــتــصق
بصدرهـا وسترى اخمليـلة الشـعبية
ـشـهد إذ تـذهب إلى أسـطـرة هـذا ا
يـــقــول بــعض من حــضــر الــدفن أن
الثـدي الزال يدر حلـيبا ويـنزف دما

في نفس الوقت.
تـلك هي قـصة طـشت اخلـردة. يـكاد
يـكـون لـوحـة سـريالـيـة تـفـنـنت بـها
ا تخيل هكذا مخيلة دالي الذي طـا

عـوالم. لـكن طـشـوت دالي من صـنع
خـيـالـه اجلـنـوني وطـشـوت اخلـردة
العراقيـة صنيعـة واقع مؤلم ومؤثر

وعجيب.
ـؤمل أن تــلك طــشــوتــنــا. كـان مـن ا
ـدرسة والـعرس نـغسل بـهـا ثيـاب ا
وبـدالت الـعـسـكـريـة ولـكـنـنـا نـغـسل
بـهـا اآلن دمـوعـنـا وفي ذلك أسـطـرة

لهذا احلزن.
تــــــلـك هي أرْوَاح طـــــــشت اخلــــــردة
تـتـجـزأ وتـبـاع مـفـردا أو جـمـلـة أو
تـدفن مـثــلـمـا تــدفن الـلــقى االثـريـة
وســيـــأتي في يـــوم مــا حــفـــيــد مــا
ينبش في األرض ويظهرها ويذهب
ـتاحف أو إلى مـختـبرات بهـا إلى ا

تأخرة للتأريخ. القراءة ا
ســــيــــتــــحــــدثــــون عن تــــلك األرْوَاح
ــسـكــونـة بـاألبــد الـذي أتى به آدم ا
إلينا وتناسل ليصبح حزاما ناسفا
يتـفجـر وسط سوق شـعبي فـي حلة
بابل فيتـم جمع الضحـايا بطشوت
اخلــــــردة وهـي في مــــــعــــــنــــــاهــــــا

يتافيزيقي طشوت للموت. ا
هـــذا هـــو من بـــعض ارث آدم الــذي
اتى إلــيــنــا مـن اجلــنــة ومــعه أتت
الـنـبـوءات األولى وتـأسس كـهـنـوت
األرض عـــلى يــــد بـــشـــر اخـــتـــارهم

الناس ليصيروا كهنة.
ـندائي ومن أولئك سجل الـكهنة ا
تـفــاصـيل أرْوَاح طــائـرة يــحـرســهـا
ـــــلــــكــــوت األعــــلى ويـــــحــــلق في ا
فضاءاته مالك نوراني يـرتدي ثياباً
بــيض اســـمه زيــوا; لــيـــكــون خــيط

الوصل بيت تلك األرْوَاح.
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الك ذاته هـو من حافظ على وهذا ا
حـيـاة وسالمـة وائل في عـودته إلى
وطــنه الــذي اســتــعـجـل احلــضـور
تـلــبـيــة لـنـداء والــده بـالــذهـاب إلى
أمـكـنـة اجـداده وبـيوتـهم الـطـيـنـية
ـصــنـوعــة من قـصب وصــرائـفــهم ا
بــردي االهـــوار في مـــدن أســاطـــيــر
ســـومــر احملــاذيـــة إلى أرض عــيالم
ودهـلــران اإليــرانــيــة مــدن الـطــيب
والــشـــيب والــكـــحالء واحلــلـــفــايــة
ــشـرح وقــلــعــة صــالح ونــاحــيـة وا

العزير.
ـائـيـة ـدن ا قـال له والـده: في تـلك ا
عـاشت اجـدادك يـاوائل وحـتـمـا لن
جتد أبناء طائفتك بتلك األعداد يوم
سـجلـوا والـدك في مدرسـة الـكحالء
االبــتـدائــيــة فــقط ســيالقــيك قــلـيل
مـنــهم نـذروا أرْوَاحــهم واجـسـادهم
كان والتصقوا به حتّى ال لذاكرة ا
يــنــقــرض صــوت يــحـيـى في صـدى
مــسـاءات الــهـور والـقــرى وطـقـوس
الــتـــعـــمـــيــد عـــلى ضـــفـــاف دجـــلــة

وسواقيه.
ينحني االبن احتـراما لوصية ابيه
ـكان الذي ويتـسلح بحـلم جمـالية ا
ـا يـسـكنه من سـينـعش في روحه 
أصـول روحــانـيــة عـلــيه أن يـطــهـر
جـســده وأجــفـانـه بـتــرابــهـا وظالل
نـخــيـلــهـا ويــصـبع جــبـهـتـه بـطـ
ضفـاف الشـواطئ; وليـعرف ما أرادَ
لـه ابــوه أن يـــعــرف: إن كـــان الــذين
وت بقـوا هم من هـزموا اخلـوف وا
البطيء وتصحـر احلقول وانحسار
ــا ســيــذهب ــاء عـن االهــوار. ور ا
ــقــبــرة الـصــغــيــرة في قــلــعـة إلى ا
صــالـح يــحــاول أن يـــكــلم جـــمــاجم
ــــوتى من اجــــداده عـن هـــاجــــسه ا
وت ـاذا  وامـنـيـة ابـيه; ولـيـعـرف 
الــنـاس هــنــا حــتّى مـن دون مــبـرر
فيجمعـون بطشوت ويبـاعون مثلما
تبـاع تـعويـذة الشـيخ الدجـال وهو
ــرأة الــعــاقـر ان اجلــمــاجم يــوهم ا
طـحونـة كما الـتراب مـجرد اذابة ا
ـتـلـئا قـلـيل مـنـهـا يـجـعل رحـمـهـا 

بالتوائم.
سـودة وكلّـما لـهذا كـلّمـا أقـرأ في ا
أحاول أن أحرك اقدام الزمن واعود
بــهــا إلى الــوراء تالحـقــني أطــيـاف
أرْوَاح البشر الذين عـصرتهم هموم
احلــيـاة ومـزقت مـعـاطــفـهم شـظـايـا
احلـــرب وال أدرى أن كــــان شــــاكـــر
يــــــروي أم يــــــهــــــذي وفي كـلّ مـــــرة
يـــخــبـــرني أن كـلّ نــتـــاج لـــديه هــو
حــكــايــة تــأريخ الــبالد وبــصــيــاغـة
هاجس جديـد. وكأنه يطبق دون أن
يـدري مــقـولـة بـورخـيس الـشـهـيـرة:
االديب قـاصـا كـان ام روائـيـا يـكـتب
نـــــصــــا واحـــــدا في حـــــيـــــاته وكلّ
الــنـصـوص الّـتي تــأتي بـعـده تـدور
حول هذا النص في اخلفاء والعلن.

ودفتـر حسـاب وظلـمة تـنار بـعيون
ـلــكــ هــمـا كــمــا مــحــقـقي بــراقــة 
ــاهــرين ال يــتــركـان كلّ الـشــرطــة ا
ـيت عن شـاردة وواردة في ســؤال ا
كلّ تفاصـيل حياته وحـتما يا وائل
ستـعيش فـزع رؤيا صـديقـنا شـاكر
والــذي هــو من ابــتــكــرك وقــطع لك
تـذكــرة الــســفــر إلى بــلــدك واصـبح
صـوت ابــيك الـذي يـحـفـزك لـلـعـودة
إلى بـطـائح اجـدادك واكـتـشـاف مـا
يـــشــــعــــر أنك تــــنــــتــــمي إلـى قـــرى
ـــشـــيـــدة بـــالـــطـــ ـــنـــدائـــيـــ ا ا
والـقــصب ولـيس إلـى مـدن مـارلـ
ــــشــــيــــدة مـــــورنــــو وجــــون وأين ا
ــســلح بــالــكــونــكــريت واحلــديــد ا
واعـناق واجـنـحة طـائرات االف 18
الّـتـي دمـرت جـسـور بـالدك وبـنـيـته
الـتـحـتـيـة وتـمـاثـيل جـنرال حـروبك

الّتي لم تنته لالن.
ســــنـــذهب مـــعـــا إلـى ســـمـــر قـــنـــد;
لـنـكـتـشف أنـا وانت ان أرْوَاحـنـا قد

تكون موجودة في كلّ مكان:
 (تــأخـذ األرض خــطـوات الــرحـالـة
ــســافــرين إلى مــدن تــأتـيــهم في وا
أحالمهم أوالً. ومـتى يصـلون إلـيها
يتخيلون دقائقاً ورموشأً وحلظات
تـــلك الـــرؤى في وســـائـــد األمـــاني
ــا خـطــوات ابن بــطـوطــة الّـتي ور
جــابت امــصـار هــذه الـدنــيـا ومـرت
بــبـغـلـتـهـا عـلى الـبـطـائح الّـتي تـقع
فيها مدرستنا بأهوار اجلنوب هي
من ايـقـظت حلظـة الـتـذكـر في ثالثة
أمكنة أثنان عرفتهما جيدا وجبت
اروقة الـليل فيـهمـا وهما هـور قرية
أم شـــعــــثه حـــيث يــــغـــويكَ مـــســـاء
ـــعـــاش وقــدره  20ديــنــارا وبـ ا
طـنــجــة الّـتـي حـمــلت إلــيـهــا شـوق
احلــقــائب األمــنــيــة; لــتـعــرف كــيف
سافات مشى ابن بطوطـة كلّ هذه ا

واكتشف العالم.
 ومن اوراقـه الّــــتي وجــــدتــــهــــا في
مكتبة عتيقة بتطوان نصيحة بخط
ابن بـطوطـة تقـول: ال تـشبع الـرؤية
نــاظــراً وال تــريـح روحــاً عــنــدمــا ال

تكون هناك سمر قند.
ثم قـرأت حـاشـيـة له دونـهـا في أوّل
ـدينـة األوزبـكـيـة الّتي بـدء دخـوله ا
معـناها قـلعة األرض قـوله: إنها من
دن وأحسنـها وأتمها جماالً أكبر ا
مـــبــنـــيـــة عــلى شـــاطئ وادٍ يـــعــرف
بــوادي الــقــصَّــاريـن وكــانت تــضم
قـصـورًا عـظيـمـة وعـمـارة تُـنْبئ عن

هِمَم أهلها.
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 هي إذن مدن بعمائر اخليال تسكن
ـد خيط مـدن القـصب وعـلـينـا أن 
عـيـدية ـقـارنة بـ عـيون الـبـنت ا ا
(قــنـد) الّـتي سـجـلــوهـا تـلـمـيـذة في
مدرستنا وح كبـرت تهافت عليها
ابـنـاء عـمـهـا خــاطـبـ لـهـا بـعـد أن
امـتـلـكت عـيـونـا بـتـلك الـسـعـة الّتي
سـكـنت عيـون الـفـرس الّتي رسـمـها
بــيـكــاسـو تــخــلـيــدا جلــمـال عــيـون
زوجـته جاكـلـ فـكانت قـنـد والذي
معـناه في اللـهجة الـعاميـة ( السُكَرْ
شابه لـعيون ) هي صورة الطـيف ا
الـفـتـاة االوزبـكـيـة اجلـمـيـلـة (سـمر)
الّـــتي كــانت دلــيــلــتي إلى احلــارات
واالزقـة واألمـكـنـة الّـتي كـنت افـتش
عــنـهـا في مـديـنــة سـمـر قـنـد; ألكـمل
الـتـفـاصيـل االخيـرة حلـيـاة االمـيرة
االوزبكية الّتي تزوجـها خان التتار
جـيـنكـيـزخان وانـتـهت بهـا احلـياة
لــــتـــعـــيش مـــتــــصـــوفـــة في إحـــدى
اخلانـات القـريبـة من جامع االوزبك
في مـنطـقـة احلـيدر خـانه في بـغداد
ـبـنى الـقــد لـوزارة الـدفـاع قــرب ا

العراقية.
عيـدية هما  سمر االوزبـكية وقنـد ا
شـابهة ـقارنـة في ا صورة دهـشة ا
ـاءة بـنت االهـوار الـعـجـيـبـة بـ ا
ـدورة الـوجه ـاءة تـلـك الـبـنت ا وا
والـتي يـشـعـرك صـغـر عـيـنـيـهـا بأن
بـــــريق اجلــــمــــال ال يـــــرتــــبط ابــــدا
ـساحـة االحـداق في الـع بل أن
رايا صغيرة ولكنها تعكس بعض ا
شهيـة الف شمس فيمـا كانت عيون
ـاء (قـنــد) مـســاحــة مـفــتـوحــة من ا
ـشـاحـيف والـقـصب واغـاني آلـهـة ا
الّـــتي تـــنـــقل عـــبـــر صـــدى الـــفــراغ
الـكـوني الهـائل آهـات الـعـشق الذي
يــســكـن الــقــلــوب حلــظــة الــســمــاع

وقبلها وبعدها...
 التجوال في سمـر قند يغريك بألف
أمنية واشـتياق ليرسم لك أحالم لم
تكن تخطر على بـالكك أن تكون هنا
مـثـلـمــا فـعل الـرحـالــة الـطـنـجـاوي
تـزور بخـارى وطـشقـنـد وتشم عـطر
ــتــصـوفــة والـكــتـبــة ومـا تـواريخ ا
يرويه البخاري في أسانيد أحاديثه

النبوية.
تتـطلع إلـى األبنيـة وتسـمع مـشاعر
الـنــاس ازاء احلـقــبـة الــسـوفــيـتــيـة
وتــرسـم في صـــدى االزقـــة مـــا كــان
يـدونه الـوراقون في حـوانـيـتهم عن
حـزن احلـدائق ح الـتـهـمت نـيران
ــــغـــــولي كـلّ شيء في الـــــغــــضـب ا

دينة. ا
 تــذكـرت الــعــطش واجلـفــاف الـذي
الـتـهـم االهـوار وحـولـهـا إلى رمـاد
ــهـاجـر من احلــزن والـذكــريـات وا
لـهذا الـتقى رمش قـنـد برمش سـمر
ــكـان الـبــعـيــد قـريـة (أم فـأبــتـسم ا
ـــكــان الــقــريب الــذي شــعــثه) مع ا
يــــغـــريــــني فـــيـه حـــدائق الــــزنـــبق
والــيــاســمــ (ســمــر قــنــد). حــيث
النساء هنا قـوارير تصب القصائد
في خـمــرة كـؤوس أحالمي وأحالم
ابن بــطــوطــة وأحـالم (قــنــد) الّــتي
عـندمـا كبـرت أغرت بـفـتنـة عيـنيـها

عدان. كلّ شباب ا
أنت يــا وائل لـست مـعــيـديـا حـتّى
تغريك ولـكنك جاورتهم مـنذ أزمنة
ـــــــــو مــــــــــؤسـس سالالت اور أور
الـعـظـيـمـة خـبـرهم ابـوك وعـرفـهم
ولهذا أرسلك االن سـفيرا إليهم من
طــيف حــنـيــنه وهــو في قـبــره وقـد
ــا من ألم في مــات مــغــبــونــا مـــتــأ
عضلة قلبه وهو في زنزانة مديرية

األمن العامة.
وها أنت تـأتي متـبعـا خطـوات رئة
ابيـك وهي تتـنـفس ارصفـة شوارع
ـدن الـصـغـيـرة الّـتي سـكـنـها تـلك ا
اجــــــدادك مـن مـــــــنــــــدائـي الــــــواح
ــهــيــبــة الــرصـــاص والــتــعــالــيـم ا
لـكتـابهم االثـير (الـكنـز ربا) ومـثله
تــتــفق بـتــلك االنــفـاس مــا بـقي من
لـثم وت وقصـد ا رئات حتـدت ا
بــإخــافـتــهـم واجـبــارهـم عـلـى تـرك
مــدنــهم وبــيــوتــهم والــهــجــرة إلى

األمكنة البعيدة.
يا وائل مع طيف الكنز ربا سأتذكر
ما كـنا نـفعلـه عندمـا يؤشـر الكاهن
بطـرف حاجـبه خشوعـا امام الـنهر
ــنـســاب إلى أمـكــنـة ومــثل الـذي ا
يـضع كــتـاب الــكــنـز الــعـظــيم عـلى
ركـبـتــيه حلـظـة خـشـوعه وجـلـوسه
عـلى حافـة النـهـر ليـغرق في غـياب
الزمن كما يغرق بوذا على ضفاف
ــقــدسـة وســويــة الــكـاهن األنـهــر ا
ـنــدائي وبــوذا يـســتـكــشــفـان مع ا
اغفاءة الع ويقـظة القلب الطريق
الــســري إلى مــصــائــر الــبــشــر في
الـــقـــول: إن األرْوَاح الّــــتي تـــغـــادر
احلــيــاة عــلــيــهــا أن تــلــوذ بــهــالــة

الضوء ضد ظلمة القبر.
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وحتما أكثر أولئك الذين يحصلون
عــلى فــرصـة الـذهــاب إلى الــسـمـاء
سكـون بأكفـهم حزم الضوء وهم 
لـونة هم الـشهـداء الذين يـقدمون ا
إلى أوطـانـهم اجلـسـد واالبـتـسـامة

. ضد الغزاة واحملتل
لـــيــتك يــا وائل تــقــرأ مــا ادونه من
أجــلك وال تـــنــجــرف لـــرعب فــكــرة
ــوت في بـالد أتــيت من أجــله في ا
مــهـــمـــة امـــســـاك بــهـــجـــة الـــعــرق
واألصـول وليس كـرحـالـة او سائح
او مــــحــــتل كـــــمــــا ابن بــــطــــوطــــة
ورامــــســـفـــيـــلــــد ومـــهـــربي اآلثـــار
ـاذا ومــكـتـشــفـيـهــا. وحـتى أعـرف 
انـت هــمــا اعـود إلـى روايــة شــاكـر
ولــغـزهــا. وكـلّــمـا أحــاول ان أحـرك
اقدام الزمن واعود بها إلى الوراء.
تالحـقـني أطـيـاف الـبشـر بـعـضـها
هـــادئــة ومــبـــتــســمــة وبـــعــضــهــا
مذعورة. ومن ابتـسم سيّد في قلبه
الشجـاعة الكبـيرة ليرد عـلى أسئلة
مـنــكـر ونــكـيــر ومن بـدى مــذعـورا
فــبــســبـب أنه إمــا أن يــكــونَ لــصــا
وفــاســدا أو لم يــزل يــسـكــنه رعب
تفـكك أجـزاء جسـده بسـبب احلزام
الناسف وجمعها في طشت خردة.
أرْوَاح البشر الذين عصرتهم هموم
احلـيـاة ومـزقت مـعـاطـفـهم شـظـايـا
احلــــرب وال أدري إن كـــان شـــاكـــر
يـروي أم يـهــذي في سـكـرة صـوفي
عـافـه الـلـه كــمـا يــنــطق في وصــفه
سلمـ وهو يأمره قاضي قضـاة ا
شنقة. بالذهاب إلى اخلازوق او ا
ففي كلّ مـرة يخـبرني شـاكر نوري
في كـلّ مــرة أن كلّ نــتــاج لـديـه هـو
حكـاية تـأريخ البالد ولـكن مـصاغة
بـــهـــاجس اخـــر. ألم آخـــر دهـــشــة

أخرى.
لهذا أتـمنى أن يغـادر وائل مسوّدة
صـديــقـي; لـيــســكن فـي مـســودتي
حـاصل اجلـمع بيـنـهـما هـو تـكوين
ســـريـــالي لـــشــكـل نــرســـمه كـالنــا
وبـرشـيـة واحـدة بـلـوحـة مـرسـومة
بـقــلم الــرصــاص عـنــوانــهـا أرْوَاح

. العراقي
أتــذكـر إحـدى قـصـصـي وعـنـوانـهـا
الـروح اسـكــنت فـيـهـا قـلق احلـرب
ـنـدائـيـ من كـلّه حـ رأيت أحـد ا
رقـاق حــضــيـرتـي تـنــحــره شـظــيـة
مدفع ومن بعض االماني أن اسرد
ا األمر بـتفاصـيله امـام شاكر فـلر
يـعيـد كـتابـة نـصفه وفق مـا أتـمنى
أن يــكـونَ مــجــرى حــواســنــا كــمـا
مـجـرى نـهـري مـيـزوبـوتـامـيـا حـ
يـصبـان عـند أجـفـان آدم في مديـنة

القرنة.
l³²¹
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ـدويــة الـتي أرعــبت الــطـغــاة وقـضًت مــضـاجــعـهم صـرخــة احلـســ (ع)  ا
وحـفظت بيضة الدين اإلسالمي وانـتصر بها دم احلسـ الشهيد وأهل بيته
وأصـحابه األوفـياء عـلى سيـوف الظـلم واجلبـروت والطـغيـان والفسـاد وحُفظ
زلـزلة بـها دين جـد احلسـ (ص) من االنـحراف والـتشـويه هذه الـصرخـة ا
يـنادي بها الـيوم من يدعون أنـهم من أنصار احلـس والسائـرين على نهجه
ويرفعونها شعارات على الفتاتهم فقط  لألسف الشديد دون ان يعوا معناها
عـممون ومـغزاهـا  وقوة تأثـيرهـا ويرددونـها دون الـعمل بـها بـعد أن حـرًف ا
دوية ـتأسلـمون ثورة احلـس العـظيـمة وصرخـته ا ـزيفون والـسياسـيون ا ا
عـن أهـدافـهـا الـعــظـيـمـة ومـبـادئــهـا الـسـامـيــة وجـيـروهـا ألهـدافــهم الـدنـيـويـة
ارسات والـسياسيـة وخدعوا الـسذج والعوام من أبـناء شعـبنا بشـعارات و
دوية ال تـليق بثـورة عظـيمـة كثورة احلـس (ع) فـجعـلوا من هذه الـصرخـة ا
والـثورة الـكـبرى عـلى الظـلم واجلـور والفـسـاد واالنحـراف بكـائـية حـزن فقط
وسـرادق للـهـريسـة والـقـيمـة والـشاي والـشـرابت واللـبـلـبي والكـبـاب والكص
واحلـلـويـات ولــطم الـصـدور وضـرب  الــظـهـور بـالــزنـاجـيل وضـرب الـرؤوس
ـبادئـها و بـالسـيـوف من دون ان ينـهـلوا من مـبـاد ثورة احلـسـ والعـمل 
جـعلوا من منابر الثورة الـعظيمة منابر للـدجل واخلداع والتضليل والروايات
سـلم من خـالل التعـرض لصـحابـة النبي (ص ) ـفرقـة لشـمل ا الـكاذبة وا
ـؤمنـ زوجـات النـبي (ص) بالـقذف والـسب والـكالم النـابي الذي وأمـهات ا
ـسلم ويـثير الـضغائن واألحقـاد واخلالفات ليس إال في وقت يـفرق جمع ا
نـحن أحـوج ما نـكـون فـيه لـلـوحدة والـتـآزر والـتـعاون والـتالحم إلنـقـاذ بـلـدنا
تاجرون بدم احلس ـآسي التي تسبب بها هـؤالء ا وشـعبنا من الكوارث وا
وبـالدين من الـسـيـاسيـ الـفاشـلـ والفـاسـدين وأصحـاب الـعمـائم واجلـباه
ـمـارسات ـزيفـون والـكذابـون الـذين أبدلـوا مـباد ثـورة احلـس  ـكويـة ا ا
وأفـعـال بـعــيـدة عن أخالق ومـبـاد احلـســ وأهل الـبـيت (ع) وأفـقـد هـؤالء
عـممـ صرخة احلـس الـعظـيمـة التي أرعبت الـدجالون مـن السيـاسيـ وا
ـؤثر الكـبير الظـا (هـيهات مـنا الذلـة ) بريـقها ومـحتواهـا والقهـا وفعـلها ا
ـبتلى يرددون ظلوم ا وجـعلوا األذالء واجليـاع واحملروم من أبنـاء شعبنـا ا
هـيهات مـنا الـذلة دون أن يـعوا معـناهـا ومغـزاها يرددونـها كـالبـبغاوات دون
فـهمهـا وهم في قمة الـذل والبـؤس والفقـر والهوان ويـصرخون بـها فقط وهم
في قـمة الضعف والـفاقة واحلاجـة ينادون بـها وهم في قمة اجلـهل والتخلف
يـرفعـونهـا شـعارات عـلى الالفـتات وال يـعـرفون الـهدف مـنـها  وقـوة تـأثيـرها
ويـرددونها وهم في قـمة الفـرقة والشـتات واالختالف ,وهل يـوجد ذل ومـهانة
وظـلم وجور أكثر من الـذل والهوان والظـلم واجلور الذي يعـانيه أبناء شـعبنا
ــذاهـب بــعــد ان ســيــطــر الــفــاشــلـون من مــخــتــلـف األديــان والــقـومــيــات وا
راءون ـعـمـمـون ا ـزورون والـدجـالـون وا ـال العـام وا والـفـاسـدون وسـراق ا
عـلى مـقـالـيـد األمـور في بـلـدنـا مـنـذ عام  2003 الى يـومـنـا هـذا والـبـسـطاء
ا يـنـادون هيـهـات منـا الـذلة ,وهل يـوجـد فقـر مدقع وجـوع وأمـراض أكثـر 
مـوجود في العراق اليوم والشعب يـنادي هيهات منا الذلة , وهل يوجد جهل
ـبـاد اإلسالميـة السـامـية أكـثر وأمـية وانـحالل وفقـدان الـقيم اجملـتـمعـية وا
ـا نـحن فـيه والــكل يـنـادي هـيـهـات مـنـا الـذلـة ,وهل يــوجـد في أي بـلـد في
الـــعــالم ســـرقــات كـــبــرى ألمــوال الـــشــعب ونـــهب لـــثــروات الــوطـن من قــبل
الـسياسـي وأحـزابهم وعـوائلـهم ومقـربيهـم  مثلـما يـوجد في بـلدنـا والسذج
يـصرخون هيـهات منـا الذلة وهل يـوجد في العالم بـلد  مثل بـلدنا يـطفو على
ـعـادن األخرى ويـضم حتت راضـيـة خامس بـحـيرات من الـنـفط وكـنوز من ا
احـتـيـاطي من الـنـفط في الــعـالم ويـصـدر من هـذا الـنـفط نـحـو أربـعـة ماليـ
اليـة أكثر من سـبعة مـليارات دوالر بـاتت نهباً بـرميل في الشـهر إيراداتهـا ا
لـلسـياسـي وأحزابـهم وعـوائلهـم ومريدوهـم فقط ويـحرم مـنهـا أبناء الـشعب
ومع ذلك يـنـادي احملــرومـون هـيـهـات مـنـا الـذلـة , وبـعــد ان نـهب الـفـاسـدون
والـسراق  هـذه األمـوال الطـائـلة والـثروات الـهـائلـة وضـيعـوا وطـننـا  ودمروا
ـتدنـية و شـعبـنـا وأوصلـوه الى الـهاويـة الـسحـيـقة حـتى أصـبحت  الـنـسب ا
اخملـيفة لشعبنا  في جميع اجملـاالت في أعلى مستوياتها وأعلى من أية دولة
ئة ئـة والبـطالة  20 بـا فـقيـرة غير نـفطــــية فـتجـاوزت نسب الـفقر    40 بـا
ئة  ونسبة  تعاطي اخملدرات أكثر من ونـسبة اجلهل واألمية حوالي   40 بـا
ئة  وأعداد األرامل واأليتام عالية جداً وأعداد الشحاذين في ازدياد 30  با
مـستـمـر والسـذج واخملدوعـ والـبسـطـاء ينـادون هـيهـات مـنا الـذلـة فأيـة ذلة
أكـبـر من هـذه الـذلـة الـتي يــعـيـشـهـا  أبـنـاء شـعـبــنـا في ظل حـكم الـفـاشـلـ
والـفـاســدين والـلـصــوص والـقــتـلـة واجملــرمـ فـاصــحـوا وأفـيــقـوا  يـا أولي

األلباب.
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