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شتـاء البـصرة بـعد أن تـأكّدوا من
فائـدته وقدرته الـعجـيبـة على منح
الــدفء ألجـســادهـم وتـوثّـب طــاقـة
اخلــــيــــال اجلـــســــديــــة في تــــذكّـــر
حــــبـــيـــبــــاتـــهـم وزوجـــاتــــهم ومَن

يتمنّونه.
نطق الـكلمة كـما سمـعها وحـفظها
من مـتعـهّـد عراقي كـان يـجلـبه لهم

بقناني زجاجية وقال لها: 
 الــدبس يــضيء كل جــســدك... يــا
ـنـظـر. الـدبـس حـلو لـشـهـيـة هذا ا
كالعـسل. لهذا; سألـعق جسدك كله
ـرة الــقـادمـة لن بــلـســاني.. وفي ا
أنـــسى ســـأجـــلب قـــنـــيــنـــة دبس
وأريـــقـه كــــله عــــلى جــــســــدك; كي
تــــتـــحــــوّلي إلـى نـــخــــلــــة من بالد

الشرق وأنا مَن يتسلّقها.
ــ سأكون لكَ كل شيء....

قالت ذلك وتقدّمت صوبه مغمضة
. فـــيــمــا هـــو بــعـــيــنــ الـــعــيـــنــ
مــفـــتـــوحـــتـــ يُـــدخل رأسـه بــ
تـفّـاحـتَـيْن صـغــيـرتَـيْن يـتـدلّى من
رخـام مـســاحـة بـيـضــاء من فـتـنـة
مـتـلـهّـفـة تُـطـلِق أنـفـاسـهـا بـإتـقان
ا يتذكّره مع رفاق لذيذ لتشعره 
مـــفــرزتـه حــ مـــروا ذات مـــســاء
ـكــان يُـدعى شــجـرة آدم عــنـدمـا
كُـلّـفـا بواجب اسـتـطالع في مـديـنة
القـرنة التي تـبعد عن الـبصرة 70
كم. لكـنها لم تـكن شجـرة تفّاح بل
هـي شــجـــرة لــنـــبــات في الـــعــراق
ـترجم أنه يُـسمّى الـسـدر يعـتـقد ا
- أيــــضـــاً - جُــــلـب لـــلــــعــــراق من
ـنــاطق اإلفـريـقـيـة; ألنه ال يـعـيش ا
ــنـاطـق احلــارة وكـان ســوى فـي ا
قبلـها يعـتقد أن شجـرة التفّاح هي
شجرة آدم. لـكن أحد األهالي شرح
لـهم أن شـجـرة الـتـفّـاح فـي اجلـنة
وهــنـا عـلى األرض شــجـرة الـسـدر
هي التي استظلّ بها آدم وحواؤه
يــــــوم نـــــزال إلـى األرض في هـــــذا

كان ألول مرة.  ا
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وبــلــهـفــة حـقــيــقـيــة يـدنــو صـوب
جـســدهــا الالمع كـمــا مــرايـا بالط
فــيــكــتـوري يــتــعــلّق بــشــجـرة من
الـرخـام الالمع وليـس فيـهـا سوى
تــفّـاحـتــ يـعـتــقـد أنـهــمـا تـعــلّـقـا
بــصـدرهــا كـمــا تـتــعـلّق األوســمـة
واألنــــواط عـــلى صــــدور اجلـــنـــود
ـــعـــارك بالء الـــذيـن يُـــبـــلـــون في ا
حـسـنـاً. ومـعـركـته - اآلن - مـعـهـا
فـلم تــعـد الـبــصـرة مــوجـودة ومـا
يــدور - اآلن - في شـــوارعـــهــا من
حـــذر وتـــرقّب ودوريـــات بـــســـبب
توتّر العالقة ب احلكومة وجيش
ـهدي هـو بعـيـد عنه اآلن بـالرغم ا
مـن أنه ظـلّ يـــــعـــــتـــــقـــــد أن الــــذي
تـلـك مـبرّراتـه الـقـوية; يـقـاومـهـم 
لـيـفـعل ذلك; ألنـهـا أرضه. ويُـحـزنه
أن يـرى اإلنـكــلـيـز يـعــودون إلـيـهـا
ثانـية وبعتـاد أكثر حـداثة من تلك
ـــدافع الـــتي جتـــرّهـــا الــثـــيــران ا
والــتي قـــصف بــهـــا مــود اجلــيش
الـعـربي الـذي جـاء لـيـقـاوم احملـتل
في مــنــطـقــة الــشـعــيــبـة. وهــا هـو
يُصـاب من لذّة صـداع كبيـر للـعطر
اإلفـريــقي. يـأخــذهـا إلـيـه ويـغـيب
فــيـهــا تـمــامـاً. ويــسـمع أنــفـاســهـا
تـنــاديه بـإيـقــاع يـشـبه - تــمـامـاً -
إيقـاع الريح عـندمـا يصـدم بسعف
الـــنــــخـــيل في نــــهـــارات الـــغـــبـــار
ـتصـاعـد من أفق الصـحـراء التي ا
وجلوا رمالـها وبسـاتينهـا ومدنها
بجحافل راجلة ومحمولة ومدرعة
عــبــرت من مـنــطــقــة الـتــحــشّـد في
ـــطـالع الـــكـــويـــتـــيــة مـــنـــطـــقـــة ا
ولـيـجـتـازوا احلـدود الـدولـيـة بـعـد
الـــواحـــدة لـــيالً حـــيث كـــان عـــلي
ـكـلّف بـالـدفـاع عن حـسـن اجملـيـد ا
مدينـة البصـرة يستـمع إلى الغناء
الغجري الفاحش الذي يعشقه وال
يـنـتـبه إلى قـلق ضـبّاط الـركن وهم
يــــســــمــــعــــون أصــــوات ســــرفـــات
الــــدبـــابـــات وهـي تـــغـــادر األرض
الــرمـلــيـة; لـتــصـعــد فـوق الــطـريق
اإلســفـلــتي الــواصل بــ صــفـوان
ـديــنـة والــبـصــرة مــتـجــهـة إلـى ا
لـتحـاصرهـا وتـنقضّ عـليـها بـعد
ذلك.وهـكذا; يـكون الـهـيام مـشدوداً
بخيط من عطر إفـريقي ب الشتاء
ـديـنـة تـراقب بـفـضـول الـضـبـابي 
ومــتـعــة شـهــوة الـلــقـاء الــصـاخب
بـجــسـد يــلـمع من نــفـاذيـة الــعـطـر
الــقـــوي وبــ مـــديــنـــة هـــنــاك في
اجلــنــوب الــســومــري تــســكــنــهــا
أوحـال الـعـجالت الـثقـيـلـة وإهـمال
سـتـلـزمات حـيـاة الـناس الـبـلـديـة 
ألنـاس تـطفـو عـلى أجفـانـهم دموع
تــخـتــلط بــالــزهــو واحلـزن واألمل
حـ يـشـاهـدون دبّـابـات اإلنـكـلـيـز

دينة. جتوب شوارع ا
أدركت فـيه مـا كانت تـتـمـنّاه وهي
حتــــــلّـل بـــــــرؤى األدب هـــــــواجس
مصـطـفى سعـيد في روايـة (موسم
الــهـجــرة إلى الــشـمــال) ومــا كـان
ارسه مع عشيـقته ج موريس
لـيـدفـعـهـا العـطـر الـذي يـلـمع عـلى
ـساحـة الـرخوة من بـطـنهـا وب ا
نـهـديهـا الصـغـيرين وعـلى حـافات
الــعــظـــام الــنــحــيـــفــة الــبــارزة من
قــفــصــهـا الــصــدري إلى أن تــفــكّـر
بتمارين شوق مـبتكرة مع اجلندي
الــذي لم تــكن ألقــدامه جـهــة سـوى
نافـذة االنتظار الـتي كانت تـنتظره
عـلـيـهـا. تلك الـنـافـذة التي هـيّـأتـها
لــلـــحــظــة تــكـــون هي فــيـــهــا كــمــا

صدرها الزيت األسود:
ــ هـذا عـطــر يُـسـمّــونه في الـعـراق
(sodan mother) يـــــــــــجــــــــــلـب
الـصـداع ولكـنه يـجـلب اإلحـساس
بـتـدفّق غـريـزة مــا إلـيك ويـجـعـلكَ
تـشـتهـي أن تكـون مع مَن حتب في
أقصى نشوة الغرام. وح شمّته
انـتـابتـهـا مـشـاعـر لـنـشـوة غـريـبة.
كن أن شـعـرتْ - ألول مرة - أنـه 
ـنــحـنـا يـكــون الـصـداع لــذيـذاً و
الــقــدرة لــنــكــون أكــثــر اســتــعـداداً
لـلـطـيـران مـتـالصـقـ حـتى سـقف
الــغـرفــة وأن نــدوخ حــتى نـتــقــيّـأ
الــقــبالت بــســبب قــويــة ونــفــاذيـة
ومشاعر هذا العطر الغامض الذي
يـأتي بـخـياالت األجـواء الـسـحـرية
ألمـكـنـة طوطـمـيـة بعـيـدة هـناك في
غـــــابـــــات تـــــبـــــنّي شـــــهـــــواتـــــنــــا
وافتراضاتنـا لها من خالل األمكنة
اجلــغـــرافـــيـــة الــتـي تالقـــيــنـــا في
قــراءاتـنــا األسـطــوريــة وحـكــايـات
اجلَــــــــــدّات وكـــــــــــتـب الــــــــــرحـالت
ـغـامرين يـثيـرنـا فيـهـا سحـرية وا
اذا طقـوسها وعـادتها. وال تـعرف 
حـ شــمّت هــذا الــعـطــر أول مـرة
خيلة مدهشة تفاصيل استعادت 
روايــة لـكــاتـب عـربـي أثــارت جـدالً
عـنــدمـا تُـرجـمت - ألول مـرة - إلى
اإلنـكــلـيـزيــة وأخـذتــهـا هي درسـاً
مــقــرّرا لـهــا فـي فـصـل من فــصـول
رســالـتــهـا اجلــامـعــيـة يــوم كـانت
تــدرس األدب في كــامــبــريج. وكـان
اسـم الـروائي هــو مـوسم الــهـجـرة
إلـى الـــشــــمـــال لـــروائـي ســـوداني

اسمه (الطيب صالح).
الــعـطــر ذكّــرهـا بــفــصـول الــروايـة
كـلـهـا وأسـقط عـلى رأسـهـا صداع
ـنــتـشــيـة الــتي كـانت تــلك الـلــذة ا
تـــــمـــــارَس بـــــ بـــــطل الـــــروايـــــة
(مــصــطــفـى ســعــيــد) وعـــشــيــقــته
اإلنــكــلــيــزيــة. وحـ ذكّــرتـه بـتــلك
الـرواية قـال: إنه قـراها مـرة ولكن
عـطـر (أم الـسـودان) ذكّـره - فقط -
بــوجـــوه الــرجــال ذوي الــســحــنــة
الــسـوداء الـغـامـقـة والـذين يـراهم
ـــــراكب في شـطّ الــــعــــرب عـــــلى ا
ـتازون وعـرف أن هـؤالء الـرجـال 
ـــراس وقــــوة الـــتـــحـــمّل بـــشـــدة ا
والــنــظــرة الــغــامــضــة والــطــيــبــة
الــفـطـريــة بـبـدائــيـتـهــا الـبـســيـطـة
والـغـضب الذي ال يـهـدأ حـ يأتي
مـبرّره في عـقل الـزجني وعاطـفته
ـتـراكـمة من ـشاعـر ا ـا هـذه ا ور
تـرجم (أمير) الهـدوء كمـا أخبـره ا
وهــو يــصف له طــبــيــعــة وعــادات
زنـوج الــبـصـرة هي من قـادتـهم أن
يُقيّـموا بثـورة الزجن وهي واحدة
من أعظم ثـورات القرون الـوسيطة
ا ـناطق ور التي عـاشتهـا هذه ا
مبرّراتـها تشبه - تـماماً - مبرّرات
الــثـائــر الـرومــاني سـبــارتـيــكـوس
يالد. الذي قادها ضد روما قبل ا
والـــبــحّـــارة زنــوج الــبـــصــرة كــان
يـصـلـون بـزوارقــهم اخلـشـبـيـة في
أيام غـابرة إلى بومـباي في الـهند
وإلى مـسـقط وزجنـبار ومـدغـشـقر.
ولـهم طـقـوس احـتــفـالـيـة بـالـبـحـر
تُـسـمّى (الـهولـو هـولـو لـو) وح
ســمع مـوســيـقــاهم ألول مـرة ذُهل
بـإيقـاعهـا فكل اآلالت وأغـلبـها من
الطبول كـانت تنبعث مـنها رائحة
نـحهم الطاقة هذا العـطر وكأنه 
الـعـجيـبة; لـيـرقصـوا ويـغيـبوا عن
الــوعي كــمـا الــثــمل الــذي تــسـكن
جوفه براميل من خمرة اسكتلندية

معتّقة منذ أيام شكسبير.
هي - اآلن - تتّـجه إلـيه أتت إليه
وقــد دهــنتْ جــســدهــا بــكل مــا في
الـقنـينـة من سائل امـتألت الغـرفة
بـرائحـة قويـة صاخـبة. شـعر فـيها
بـدوار يـلفّ رأسه غـيـر أن اختالط
ــعــان جـســدهـا بــلــمـعــان الـعــطـر
وضـوئه ذكّــره بـلــون عـسل الــتـمـر
(الـدبس) الذي اعـتـادوا تـناوله في

اً يـا أميـر. أنا أرى ــ كان ذلك قـد
بـشـراً شـاردين الـذهن ومـقـاوم
عـندمـا أمسـكنـا بعـضهم قـبل أيام
لم يــكــونــوا; لــيــبــرّروا انــدفـاعــهم
العجـيب كالذي يسـتطيع أن يبرّره
الــثــائـر الــفـيــتـنــامي عــنـدمــا كـان
سـكونه عند احتاللهم األمريكان 
فــيـــتــنـــام. أنت رأيــتـــهم بــنـــفــسك
يــقـــولــون: إنــنــا نـــحــارب من أجل
ــذهب هــو الــوطن. هم ــذهب. وا ا
يـدافـعـون عن قـائدهم ; ألنـه أَمَرَهُم
بــــذلـك. تــــرى مَن أمــــر مــــقــــتــــدى;
ليقاتلنا ونحن مَن حرّرنا بالده?.

ــ تريد أن تعرف?
ـــ بالطبع وهو ما يشغلني.

ــ الـــــذي أمـــــره هـــــو كُـــــره والـــــده
ألمـريـكـا. وأنـتم جـئـتم مع أمـريـكا.
كـانت يــعـتـبــرهـا عـدوّة الــشـعـوب.
لـهــذا; قـبل كل صـالة جـمــعـة كـان
يهـتف: كال كال  أمريـكا. كال كال

إسرائيل. كال كال للطغيان.
ــ ولـده يــحـمل دم أبــيه وسـيــبـقى
كــرهه ألمــريـكــا قــائــمــاً حـتى وإن

حُرّرت بالده.
ــ إنــهــا عــقــديـته وهــو يــفــسّــرهـا

ذهب. بثورية ا
ــ وتلك معضلة.

ــ وعليكم حتمّلها يا دانيال.
ــ نعم أحتملها ولهذا; أنا ال أرفع
كل قـامـتي عـند الـسـيـر في شوارع
الـبصـرة خوفـاً من رصـاصة تـثقب

رأسي.
ــ تـلك مــصـيـبــة بـالـنـســبـة لك يـا
أمـيـر. أنـا حـ يُـكـتب لي الـعـيش
وتـنـتهي مـدة مـهـمّتي في الـبـصرة
قــــد أعــــود إلـى بــــلـــــدي وأعــــيش
بــــسالم. أنـت إلى أين تــــذهـب يـــا

أمير?
نفى واالغتراب. ــ إلى اجملهول وا
ــنـافي الـتي تـسـكن يـتـذكّـر أمـيـرُ ا
الـروح واجلـسـد الـعـراقي مـنـذ أن
أحــرقت أور وشــردت آلــهـتــهــا في
مـنافي عـيالم وحـتى الـيوم. وكـما
فـي هــامـــلت ثـــمــة روح قـــلـــقــة من

كينونتها. 
ـــ تــلك هي أرواحــنــا لـم تــســتــقـرّ
بـسـبب خـطـيـئة احلـلم الـذي فـيـنا.
ــــكــــان يــــؤجّج في دائــــمـــاً هــــذا ا
مـــشــاعــرنـــا حــمـــاس الــتــاج. وفي
الـنـهايـة نـصل لـنكـون حـطبـاً لـنار
لك أوغـاز يأتيك من بالد يوقـدها ا

بعيدة. كما أتيتم أنتم.
ـــ أتينـا. ولكنْ; صدّق يـا أمير أنا

اذا أتينا? ال أدرك - بالضبط - 
ــ أتـــيـــتم يـــا دانــيـــال; ألن قـــدرنــا
ـــلـــوكـــنــا الـــتـــاريــخـي مــرتـــبط 
ومـــلـــوكـــنــا أمـــزجـــتـــهــا قـــاســـيــة
ونـرجـسـيـة. وهـكـذا احلال من أول
تـــواريــخــنــا وحــتـى الــيــوم نــحن
نـنــتـظـر الـغــزاة كـمـا فـي قـصـيـدة
لكـافافيس اسـمهـا البرابـرة. الفرق
أنكم أتيم; لتخـلّصونا من رتابة ما
كــــنّـــا نـــأكــــله ونـــســــمـــعه ونـــراه.
والبرابرة لم يأتوا ليخلّصوا روما

من رتابتها.
ـــ هــذه قــدرتك. أمّـــا أنــا; فــقــدرتي
تكاد تكون شذوذاً عن قدرية معظم
ا ألني أرتبط اجلنـود اإلنكـليـز. ر
ـكان بهـاجس يـشابه مـحنة بـهذا ا
هـامـلـت في الـبــحث عن الـتــكـوين.
أمي تقـول نحن مُـشتّتـون في قبور
علـى خارطـة األرض أجدادي قـبر
في أورشلـيم وقبر في حـيدر أباد
وقــبــر في الـــكــوت. وال أعــرف أين
يـكـون قـبـري ولـكـنه - حـتـماً - لن
ـقــبـرة إنـكــلـيـزيــة يـهـطل يـكــون 

عـلـيـهـا ضـبـاب الـصبـاح الـلـنـدني
ويغازل باقات الورد قرب الشواهد
الرخامية باستذكار أحالم موتاها
ويـستـعيـد مـعهم مـا كانـوا يُحـيون

من أغان. 
ـــ أنـت تــتــحـــدّث بــقــدريـــة جــنــدي
واحــد تـــتــوزّع أصــولـه في قــبــور
بجـغرافـيات شـتى. يا صـديقي أنا
أحتـــدث عـن قـــدريـــة شــــعب كـــامل
ــنـافي من آالســكـا حـتى قــبـوره ا
دلـهي. تـعـرف - يـادانـيـال - أن في
حــادثــة واحــدة كــان احملـيـط قــبـراً
ألكـثـر من ثالثـمـائـة عـراقي عـنـدما
غرقت الـسفينـة التي كانـت تُهرّبهم
من جــزيـرة جــاوا إلى اســتــرالــيـا
ـــوتـــون في ّن  وغـــيـــرهم آالف 
ـــلـــوك أمـــكــــنـــة األرض بــــســـبـب ا
ومزاجهم التي تدفعهم للهروب من
بـــــلــــدهـم. أنت واحــــد ولـك ثالثــــة
أجــداد. لـــكن هـــذه الـــبالد واحــدة
ولـهـا ماليـ الـقـبـور في كل مـكان.
يـا دانـيـال في ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن
ــاضي قــامت حــرب بـ الــعـراق ا
وإيــران. الــعــراق حــارب إيــران في
أرضها ونـتاج معارك طـاحنة سقط
مئات آالف من اجلنود ضحايا ذلك
تـكبّـر لـلسـاسة والـعسـكر ـزاج ا ا
والــنـتـيـجـة أن آالف من قـتـلى هـذه
احلـرب دُفنـوا جملهـوليـة هويـاتهم.
ـــصــــطـــلح الـــعـــام نـــســـمّــــيه في ا
(مــفـــقــود) عـــراقــيـــون دُفـــنــوا في
األرض اإليرانية وإيـرانيون دُفنوا
في األرض الــعـــراقــيــة. فــإذا جَــدّك
بيـتر مات في الـبالد الغريـبة وهو
واحــــد ولـه شــــاهـــدة تُــــعــــرف به
وتـقــدر أن تـزوره اآلن في كل وقت.
هـــنــاك األلـــوف من ضــحـــايــا هــذه
احلــــرب من الـــبـــلــــدين ال يُـــعـــرف

ذووهم أين قبورهم.
إذنْ; ال تُــــقــــارنْ قــــدريــــة الــــواحـــد
. وابقَ في حدود حلمكَ أن الي با
تلـبّي رغبة أمك بـوضع باقات ورد
قرب رأس جَدّك بيـتر وإنْ لم تقدر
فأنا أستطيع - بسهولة - أن أنيب
عنك حتى وإن كـلّفني هـذا مغامرة
االســتــغــراب الــذي سـيــمـأل وجـوه
الـــنــــاس وهم يـــرونـي وأنـــا أضع
الــورد قـرب الــقــبـر. لــكن الــنـاس -
هـنـاك - بـسطـاء ويـتـفهّـمـون األمر
بـغــايـة مــا. ولـوال بــسـاطــة الـنـاس
قـبـرة قـائـمة ـا بـقيـت ا وطيـبـتـهم 

إلى اليوم.
ــ شــكـــراً لكَ يــا أمـــيــر. ولـــكــنـــهــا
مـهـمّتي. والبـد أن أصل قـبـر جَدّي

وأحجّ إليه. 
وبــ احلج وشـاهــدة الـقــبـر وتـلك
األمـاسي األلــيـفــة الـتـي كـان فــيـهـا
أمـــيــر يـــفكّ أمـــام عـــيـــون دانـــيــال
كان تعود حلظة الغرام مشفّرات ا
ثانيـة ب دانيال ومارتـا. وينتشي
مـعهـا بـدهـشـة حلـظة لم يـتـخـيّـلـها
ثل هذا احلنان. تسقيه آتية إليه 
من شـفـتـيـهـا مـطـراً لـذيـذاً غـيـمـته
ـلـتـهب بـاشـتـيـاق لـذيذ لـسـانـهـا ا
يـنـشط مـعـهـا قدرته; لـيـكـون ذكـرياً
بــقــوة حــصــان فــتــبــادله الــقــدرة
ـذاق تـفـاحة. لـتـكـون مـعه أنـثـنى 
ــزجــان لــعــاب فــمــهــمـا وســويــة 
بـشـهـيق دافئ يـسـتـعـر فـيه حـنـ
يبـعث احليـاة في ليـل لنـدن البارد
وتـسـقي من خالل لـهــفـته رغـبـتـهـا
بـأن يـكـون جـسـدهـا الـعـاري أرضـاً
لـرخـام رغـبـته الـطـافـحـة ولـيـنزلق
عـلى ساللم جــسـدهــا كـمــا تـنـزلق
نـــظــــرات قــــيــــصــــر عـــلـى جــــســـد
كــلــيــوبــاتـرا. يــرشّ بــ تــفّــاحـتي

أقــســمت; لــتـكــون: الــنــورس الـذي
يطير في سماء صدره كما أجنحة
تـتـلـهّف لـشدو أنـفـاسه الـقـادمة من
الـشرق بـحـرية مـتعـة أنـوثة وهـما
يـطـوّقـان جـسـده بـلـهـفـة تـشـعـرها
بإمسـاك تلك اللذّة اجلـرمانية التي
سـكـنت بـطـلـة رواية الـزجني اآلتي
من قـرى أعالي الـنيل عـندمـا شرح
لــــهـم أســــتــــاذهـم تــــصـــــوّراته عن
اخلـلــجـات اجلـســديـة واجلـنــسـيـة
تـلكـها هـذا الكـائن الزجني الـتي 

الهائل.
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تـعـرف أن هـنـاك زنـوجـاً يـعـيـشـون
ـــديـــنــة الـــتي يـــخــدم فـــيـــهــا في ا
حـبـيبـهـا. ولكـنـها ال تـعـرف أن كان
هـنـاك مشـتركـاً ثـقافـياً وبـيـئيـاً ب
قـريـة مـصـطــفى سـعـيـد وبـ قـرى
الـبـصـرة. وحـ سـألت حـبـيـبـها -
ذات مـــــــــــرة - فـي الـــــــــــدردشـــــــــــة
اإللـكـتـرونيـة قـال لـها: إن الـبـصرة
لن تــشـبه أي مـكـان في الـعـالم عـدا

البصرة.
وحـ نــاقـشت األســتـاذ مــتـخــيّـلـة
ــكــان الــذي يــقـضـي فــيه دانــيـال ا
جــنـــديـــته. ســـألــهـــا: وأين يـــخــدم

صديقك?
قـالت: الـبـصـرة. مـديـنـة في جـنوب

العراق.
ــ أعــرفـهـا. إنـهــا واحـدة من أشـهـر
مـدن ألف لــيـلـة ولــيـلـة وحــكـايـات
السندباد وعالء الدين جاءت منها.
ووكــالـة نــاســا لم تـتــخــيّل مـركــبـة
أبــولـو وتــشـالــنـجــر لـوال الــبـسـاط
الـســحـري الــذي أتى من حـكــايـات
ــديـنـة الــتي كـانـت شـهـرزاد هـذه ا
تـقصّـها عـلى أمـيرهـا شهـريار; كي
ـارسـة قـتل تـمـنـعه وتـعــطّـله عن 

النساء كل ليلة. 
تـعـرفــ بـ شـهـريــار ومـصـطـفى
ــوذج ســـعـــيـــد الـــذي نـــدرسه كـــأ
لــــلــــشـــرق احملــــتـكّ بــــالــــظــــاهـــرة
احلـــضــاريــة الــغـــربــيــة في روايــة
الــطـيب صــالح مـشــتـركــاً وخـيــطـاً
يتطابق ويُوصـل الهاجس والفكرة
ـشـتــرك لـعـقـدة الـوعي والـتـأريخ ا
عـنـدهمـا. إنهـا عـقدة أوديـب تنـشأ
; بـهـاجس فـي فـهم مـخــتـلف ولــكنْ
وهبة ب احلـضارات كلها وعبر ا

العصور كلها.
مصطفى سعيد هو شهريار بشكل
آخـر ولـكن طـريـقـة االنـتـقـام عـنـده

مختلفة 
أو لـيس انـتـقـامـاً بل لـنـقل طـريـقة
التـعاطي مع الـضدّ الـذي فيه ومن

خالل اجلسد األنثوي.
تـذكّـرت تـفـسـيـر أسـتـاذهـا لـلـكـامن
والطاقـة العجيـبة في هذا الزجني
وكـيف تـأخّـرت أمام طالب قـسـمـها
وهي تـضيء خـدّيْـها بـحـنـان شهي

إلى حبيبها دانيال وتقول:
ــ يا حلـظّي الكـبير. حـبيـبي يعيش
- اآلن - في مــديـنــة عــاشت فــيــهـا
شهرزاد والسنـدباد البحري وطار
فوق بـيوتـها بـساط الـريح وأضاء
في لــيــلــهــا عالءُ الــدين مــصـبــاحَهُ
الــسـحــري.أجــابــهــا في دردشـة الـ
(HOTMAIL): نــعم إنــهـا هي
ـــاً. اآلن; هي ولـــكـن ذلك كـــان قــــد

بدون كل الذين ذَكَرْتِهِم.
الـلـيـلـة األسـطـوريـة كـان وقـيـعـتـها
الـفـراش الـدافئ. وكـان عـلـيـهـمـا أن
يــبــقــيــا مــســتــيـقــظــ فـي دهــشـة
اشــــتــــيـــاقــــهــــمــــا وفي كل فــــصل
استراحة بعـد طقس شجار األفواه
واحلــضن تــسـتــعــيــد مـعه بــقــايـا
يـــومـــيــــات احلـــرب. وتـــســــأله عن
خــصــوصــيــة مــكــان كــانـت كــلــمـا
تـــتــذكّـــره في تــفـــاصــيـل كالمه عن
ـدينـة تتخـيّل مـا كان يـحدث ب ا
من منـاخات انـفعـال ضجـة اجلسد
في أقـبـية مـوسم الـهجـرة لـلشـمال.
وعندمـا أخبرها أن الذيـن يشبهون
سـحـنـة وجـسد مـصـطـفى سـعـيد ال
ــئـــة من ســكــان يُـــشــكّــلــون  3 بــا
ـديـنـة وأن أغـلب ســكـانـهـا عـرب ا
أقـحـاح بـسـمـرة شـرقـيـة مـضـيـئة
كما الـوجوه السومـرية ذات احمليّا
الواضـح في تـقاسـيـمـهـا الـنـحـيـفة
ــائـلـة إلى ومالمــحـهـا الــشـرقــيـة ا
الـسمـرة الـفاحتـة الـتي تقـترب إلى
ــتـــوســطـــيــة تـــلك الــتي ـالمح ا ا
شـــاهـــدهـــا في ألـــواح األســـاطـــيــر
ومـــــسالت احلـــــجـــــر وقــــارنـــــهــــا
بالوجوه التي تلتقيه في الشوارع
فوجـد الشبه الـكبيـر. أمّا الزنوج -
فكـما يعـرف اجلمـيع هنا -; هم من
ذوي األصـــول اإلفـــريــــقـــيــــة الـــتي
امـتألت به الــبـصــرة عـبـيــداً أثـنـاء
مـــجـــدهـــا الـــتــجـــاري فـي الـــدولــة
العـباسيـة. والكثـير منهـم هم بقايا
أولـــئك الـــذيـن أشــعـــلـــوا ثــورتـــهم
الـكــبـرى ضـد اخلـلــيـفـة الــعـبـاسي

سمّاة بثورة الزجن. وا
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إنـهـمـا هـنـا يـؤسـطـران حلـظـتـهـمـا
ـودة والـعـيش في لـذّة ـزيـد من ا
الــلـــيل وفي حـــســـابــهـــمــا أنـــهــا
كبوت فـيها يوم أثارها تستعـيد ا
الـــشـــجن الـــغــــامض في فـــحـــولـــة
الـزجني مـصطـفى سـعيـد أمّـا هو;
فليس لديه سـوى الرغبة أن ينسى
ما ترك هناك. وفي خاطره معضلة
اجلـواب الـذي تـسـمـعه والـدته يوم
يـخبـرهـا أنه لم يسـتـطع زيارة قـبر
قبرة اإلنكليزية في جَدّه بيتر في ا
الكوت وقـد أشارت إليه في تـمكّنه
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انيا ا

بـزيــارة الـقــبــر أنه كَـمَـنْ يـحجّ إلى
قدس; ألن أمكنة يـسوع في بيت ا
وروثة من ثقـافتهـا االستـعماريـة ا
ريف ويلز وتطوّع اجلَدّ األكبر في
احلـمـلـة الصـلـيبـيـة ومـوته ودفنه
هناك أبقى لديهم الرؤية اإلجنيلية
أن كل مَن يـــصل إلى قــبـــر جــنــدي
إنكـليـزي دُفن في الشـرق يعني أنه
أ احلجّ الـــــذي كـــــان رهــــابـــــنــــة
وقــسـاوسـة أوروبـا يــقـصـدونه في
تـــرحـــال طـــويل ويـــتــمـــمـــونه في

قدس. الوصول إلى بيت ا
لـلـبـوصلـة حـ تـقف في مـنـتصف
قـبـرة وكمـا تـقول الـورقة بـوابـة ا
إن قـبـر جَدّك في اجلـهـة الـشمـالـية
بـثالثـ مــتـراً وهـو ورابـع الـقـبـر
في الــــصف األول لـــهـــذه اجلـــهـــة
وحــــــتــــــمــــــاً ســــــتـــــــجــــــد اســــــمه
مـنـقـوشاً»بـيـتـر دالـتـون «ولد في
لـندن ومـات - هـنا - قـرب ضـفاف
دجــلـة في مــعــركــة من أجل الــتـاج

البريطاني  1890ــ 1916.
ـــ أمـي كـــــــــــنـــــــــــا - فـي األمـس -
نـــفــتـــرضــهـــا من أجل الـــتــاج; ألن
مـســتـعـمــرتـنـا فـي كل مـكـان. اآلن;
لـيس لـدينـا سـوى إنـكلـتـرا ودبلن.
وصورة ملـكتنا عـلى طوابع القارة
األسترالية وجـزر الفوكالند وغير

لك أي شيء. ذلك ال 
; أنـــا ذاهب إلى هـــنـــاك لـــيس إذنْ
دفـاعـاً عن الـتـاج. أنـا ذاهب - كـمـا
بــقـيــة اجلـنــود - تــلـبــيـة خلــطـاب
ان رئـيس الـوزراء الـذي بـرّر لـلـبـر
ومــجـلـس الــلـوردات ســبـب ذهـاب
البـريطـانيـ إلى العـراق. - علـينا
; لـيس أن نــكـون رسل سالم ولــكنْ
بـــواســطـــة أجــنـــحــة احلـــمــام بل
بـاحلــراب وفــوهـات الــبــنـادق. إنه
ــوّال الـقــد الـذي كــان أجـدادنـا ا
ـوتــون بــسـبب نــغــمـته. وأنت -
اآلن - تــعـتــبـريــنه حــجـاً إلى قــبـر
جَـــدّي بــيـــتــر هـــانس الـــقــريب من

ضفاف دجلة.
ـــ وألجل هـــــذا; أريــــدكَ أن تــــذهب
ـهمّ أن هــنـاك جـنـديــاً أو حـاجّـاً. ا
تُـشــعــر جَـدّك أنــنــا لم نــنـسه ولن
نـنـسـاه. أَشْـعِـرْهُ أنـنـا نعـود في كل
تجدّد في نظرات مرة. هو حلمنا ا
ــلــكـــة فــيـــكــتــوريـــا وهي تــودّع ا
بــارجـــات الـــســـفن الـــذاهـــبـــة إلى
بـــومــبـــاي بــعــبـــارة: اذهــبــوا وال
تــــعــــودوا إال واجملــــد والــــتــــوابل

والفيلة معكم.
ـا تــغـيّــر األمـر اآلن بــصـيــغـته  ر
اجلــــديــــدة عــــلـى لــــســــان رئــــيس
الـوزراء: اذهبـوا إلى الـبـصرة وال
تــعـودا إال وردّ االعـتـبــار لـطـاوزنـد

معكم.
ــ ولـــكن طـــاوزنـــد هـــزمـه األتــراك

. وليس صدّام حس
ــ ولدي; صـدّام حس عـقليـته كما
عقلية التـرك. قاس وعنيد ويحرم

شعبه; ليعيش هو.
ــ ومن أين لك هذا التصوّر عنه?
ــ مـن تــــــقـــــــاريـــــــر الـ بـي بـي سي
التلفازية ومـا تكتبه الصحف من

حروبه ونزواته.
ــ وماشأننا نحن شعبه يُسقطه?
ــ ال يــا ولــدي جَــدّكَ األكــبــر حـ
قدّس ليـعيدها توجّه إلى البـيت ا
كـان يلـبّي نـداء مسـيـحيي الـشرق;
ليكونوا في أمان قرب أبينا يسوع

لهم.
ــ وأنــا ســأذهب لـــلــعــراق من أجل

األمان?
ــ إنها رسالة أجدادك.

وتون من أجلها. ــ وفي كل مرة 
نـحن عائـلة تـفنى في اجلـغرافـيات
ــتـبــاعــدة. أنـا مــتــشـائـم من هـذا ا
وت في الـقـدر التـاريخ ألسـرتـنـا. ا
احلروب البـعيدة النائـية هناك في
الـشـرق; حـيث قُـدّر لـبـريـطـانـيـا أن
ّـا فقدتْه تفـقد جنـودها فـيه أكثر 

في احلروب األوروبية.
ـــ قــدر عــلـيـكَ أن تـفــتــخــر فــيه يـا
ولـــدي.هــذا الـــفـــخـــر هـــو مَـن قــاد
تعثّرة وفيها بعض من خطواته ا
ــغـــامـــرة واالكــتـــشــاف; شــهـــوة ا
لــيــدخل الــبـصــرة فــاحتــاً وغــازيـاً
ومـحــرّراً في بـدايـات شـهـر أبـريل
وتالحـقه نـبـوءة هـذا الـشـهـر الـتي
كتبها إليوت في قصيدته الشهيرة

(األرض اخلراب):
((أبريل أكثر الشهور وحشية

فــهــو يــســتــولــد زهــر الــلــيــلك من
يتة. األرض ا

و يخلط الذكرى بالرغبة..
ويـهـيج اجلــذور الـبـلـيــدة بـأمـطـار

الربيع))
شـي بطـيئـاً بقـطار الـليل لم يـزل 
الـقـبالت احلـارة عـلـى سـكّـة حـمرة
شـفـتـيهـمـا..... هـناك غـرام وهـناك
مـدينـة يبـعـثرهـا حلم وجـودها في
تــقــبّل اجلــنــود الــغــربــاء أو عــدم
تـقـبّـلهم. هـنـاك الـعطـر احلـاد الذي
يُـــشــعــره بــصــداع رهـــيب ولــكــنه
ـضافـة; لـيلـتصق ـنحهُ الـطـاقة ا
بجـسد حـبيـبته ويـهبط مـعها إلى

نتشية.. بئر اللذّة ا
وهـنــاك - أيـضــاً - شـمس صــبـاح
قادم سيقود فيه قدميه إلى منزله
وسيـجد أمه تنـتظره علـى النافذة
والـــــســــؤال األزلـي يـــــنــــطـق بــــ
شـفــتـيــهـا: هل زرتَ قــبـر جَــدّكَ يـا
دانــيــال? صفْ لـي طــريــقكَ حــاجّــاً

إليه من البصرة إلى الكوت.
l³²¹ صورة للجنرال البريطاني طتوزند خالل وجوده في الكوت

بغداد

العمارة
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ـطـرب الـريـفي عـبــادي الـعـمـاري أغـنـيـة  الـفــصـلـيـة لـلـشـاعـر جـودت  قـدم ا
الـتـمـيـمي فـي عام 1973 والـفـصل يـعـنـى به الـديـة الـتي تـدفع من قـبل أهل
اذ كان يـتم إعـطاء أحـدى بنـات أو أخوات أو اجلـاني الى اهل اجملـني علـيه 

اقارب اجلاني الى أبن أو أخ اجملني عليه قسرا . 
اذ تـكـون الـفـتـاة مـرغـمـة وبدون وتـسـمى الـبـنت في تـلك احلـالـة بـالفـصـلـيـة 
مـوافقتها او  أخذ رأيها على الزواج الذي تعتبره احد مقوماتها التي تواجه
األنكا  من ذلك اننا جنـد هذا األمر طبيعي ولم توجد به حـياتها ومستقبـلها 
األوساط الـدينية اعـتراضات علـيه  ولم ينتبـه اليه أو يعاجله أحـد من الدولة 
وعنـدما قـدم عبـادي العـماري أغـنية حتـرمه ولكن ال يـلتـفت أحد لـهذا األمـر 
الــفــصــلــيــة حــيــنــذاك  فــانــتــشـرت االغــنــيــة فـي الـعــراق وخــصــوصــا في
وأثارت االغنـية الى موضوع مـهم وكونت رأي عام وبـاخلصوص ب الـريف
ـوضـوع وقـتـاً لـلـنـقـاش والـسـجال ولـكن وأخـذ ا أوسـاط الـشـبـاب والنـسـاء 
األكـثرية تـتعاطف مع تـلك الفـتاة التي تـزف جبراً والـتي لم ترى عريـسها اال
ــطـلــوب ألكـثـر ــسـتـوى ا فـي لـيـلــة الـدخــلـة وفي أكــثـر األحـيــان ال يـكــون بـا
ولكـنهـا في مـرور الوقت تالشت وانـتهـت تلك الـظاهـرة التي تـعد الـفصـليـات

رأة .   أنتهاك صارخ حلقوق ا
ــشــاكل الــعــشــائــريــة الــتي أصــبــحت من ــوضــوع اشــيــر الى ا فـي هــذا ا
ـشاكل الـهـواجس اخمليـفـة بـ أوساط اجملـتـمع الـعراقي ورغم وجـود هـذه ا
من زمن لـيس بـالـقريب ولـكن بـعـد عام  2003 م وبـسـبب مـشـاكل األرهاب
ـسلـحة وضـعف القـوات األمـنيـة وأسبـاب عديـدة أدت الى تـزايد الـنـزاعات ا
لـتصبح ظـاهرة تـشكل عـند الشـعب العـراقي مخـاوف قد تصل الى الـتفـكير
دينة وأصبـحت العاصمة بـالهجرة من العـراق ألنها أمتدت من الـريف الى ا
سلحة ناطق التي تفوق مناطق العراق كلها في الصراعات ا بـغداد أحدى ا
ـشـاكل عـلى ولم تـخـتصـر  ا والـتي تـسـتـعـمل فـيـهـا شـتى أنـواع األسـلـحـة 
الـناس البسـطاء في حتصيـلهم الدراسي فـفي مايسمى (بـالدكة العـشائرية)
ـهندس واألستاذ وحتى وظف وا درس واحملامي وا يـشترك فيها الـطالب وا
بـدرجة مـديـر عام أو أعـلى فهـو حـتى اذا لم يشـارك يـكون مـحرض أو داعم
الى أبـناء عمومته في أخذ الثائر وهناك من يدعو بأنهم مثقف ولكن سجلت

عليهم مالحظات ومشاركات عديدة .  
وحـيـال هـذه الـظـــــاهـرة أصـدر الـقـضـاء الـعــــــراقي قــــــــانـونـا بـتاريـــــخ
يـقـضي بــأحـتـســاب الـدكـة الـعــشـائـريــة مـادة او فـقـرة من  11/8/ 2018
فـقـرات األرهـاب ونـحن مـع قـوة الـقـضـاء ورفع أمـكــانـيـات األجـهـزة األمـنـيـة
الحقات لم تكن كافية ولكن العقوبات وا سؤولة على تنفيذ أموار القضاء  ا
في حـالـة أنـتـشــار الـظـواهـر والـعــادات الـسـيـئـة وبـشــكل واسع لـذلك تـدعـو
سرح والـسينـما والتلـفزيون وكل ا احلـاجة الى عمل يـلفت أنظـار اجلمهـور 
الـفنـون يجب أن تـفـعل وتعـمل عـلى التـصدي الى هـذه الـظاهـرة وغيـرها من
سـتشري الفـساد ا جتـارة وتعاطي اخملـدرات  الـظواهر الـكثـيرة واخلطـيرة 
دارس التسـيب من ا الـتجـاوز على أمالك وأمـوال الدولـة  في جـسد الـدولة 
واطن في التـلوث الــــــــبيئي ومساهـمة الشركات وا ارتـفاع نسبة األمية 
ـدن  وغـيـــــــــرهـا من الـظـواهـر الـتي ـسـاهـمـة بـنـظـافـة ا أنـعـدام ا تـزايـده 
ليتم بعد حتـتاج الى أعمال فنـية لها دور فـاعل في الـــــــتوعية اجلـماهيريـة 

ذلك تـشريع وتفعيل القوان التي تقف بالضد من يحاول
الـتجاوز وخرق األنظمة وسيالقي أي قانــــــون موافقة
ورضى اجلـمـاهـيـر الـواعـيـة وفي ذات الـوقت سـيـكـون
اجلـمـهــور جـزء من مـنــظـومـة الــتـوعـــــــيـة وتــطـبـيــــق

القوان واألنظمة . 

رء ! ة ا مكن يتوقف على عز ستحيل وا "الفارق ب ا
مـقولـة مأثـورة ننـطلق مـنهـا  للـبحث في بـناء الـدولة   وعـندمـا نتـحدث عن
بـنـاء الدولـة علـينـا ان نعـرج في حـديثـنا عن رجـال الدولـة .. ورجال الـدولة
ضـح الذين يأثرون على انفسهم من ة ا هم أبـناء الوطن اصحاب العز
أجل عـزة وطـنـهم ورفـاهيـة شـعـبهم  الـرجـال الـذين يـواصلـون الـعـمل ليل
ان عميق بأحقـية هذا البلد بالسيادة الكاملة نـهار بضمير حي نابع من إ

وأحقية الشعب بالعيش الكر . 
ـقـراطـيـة" مـابـعد  2003 امـتـلـكـنـا وطن حر فـهل نـحن في "جتـربـتـنـا الـد

ورجال دولة?
هـذا الـسـؤال بحـاجـة الى اجـابـة صريـحـة مـسنـدة  الى افـعـال يشـهـد لـها
الـقاصي والداني ; ولالسف لم نشهد حلد األن »افعال «يـخلدها التأريخ
او يـقـف عـنـدهـا الـشـعب احــتـرامـاً وتـقـديـراً  او  تــعـبـر عن جـوهـر الـدين
االسالمـي وسـمـاحــته عـلى أعــتـبــار أن من حـكــمـنـا بــعـد عـام 2003 هي
ة : { وَسَارِعُـوا إِلَيـ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أحـزاب أسالمية تتشدق بـاآلية الكر
َ . الَّـذِينَ يُـنـفِـقُـونَ فِي مَـاوَاتُ وَالْـأَْرضُ أُعِـدَّتْ لِـلْـمُـتَّـقِـ وَجَـنَّـةٍ عَـرْضُـهَـا الـسـَّ
هُ يُـحِبُّ ـاسِ ـ وَالـلـَّ َ عَنِ الـنـَّ َ الْـغَـيْظَ وَالْـعَــافِـ رَّاءِ وَالْــكَـاظِـمِــ الــسَّـرَّاءِ وَالـضـَّ
ـعنى »الـعـفو الْـمُحْـسِـنِ َ} صـدق الله الـعظـيم .. وال تـنفـذها أو تـعتـبر 

قدرة!  عند ا
اذا النطلق سراح سلطان هاشم وزير الدفاع ولـعل أكثر األسئلة حيرة  : 
االسـبق ? وهو  جنـدي دافع عن العراق  في مـؤسسة مـهنيـة لم تكن يوماً
ـثال" لنظام احلكم مـنذ تأسيسه عام 1921الـى يومنا هـذا .. فهو جيش
وطـني يـؤدي واجـبـاته وفق مـبـاديء الـعـقـيدة والـوطـنـيـة وااللـتـزام بـالـضبط
الـعـسكـري واالوامر الـصادرة من اجلـهات الـعـليـا  فمـقيـاس أنضـباط أي
قطعة عسكرية هو مدى ألتزامها باالوامر الصادرة من مرجعها األعلى .
ـاذا ـاذا نـســجن رجل دافع عن الـعــراق مع اخـوانه الـضــبـاط ? بل  فــأذاً 
اذا الينتفض رجال الدولة من احلكام نـحاسب الوطني ونكرم اخلونة ? و
ـسـؤولـ ليـأخـذوا عـلى عـاتقـهم مـسـؤولـية اطالق سـراح  وزيـر الـدفاع وا

االسبق وضباطه األحرار ?
ـؤسسة ـاذا النبـعث برسالـة اطمئـنان لكل ابـناء شـعبنـا   وعلى رأسهم ا
كن ان الـعسكرية  فاجلـندي واجبه حماية سيـادة البلد وامن الشعب وال

قدس مهما تغيرت االحوال . يحاسب على ألتزامه بواجبه ا
فـهل هناك فـرق ب ضحـايا وشهـداء الدكتـاتورية  وبـ ضحايـا وشهداء

الفساد ?
لـقد حان الـوقت الن نعمل شـيئاً يـخلدنـا التأريخ به   فاليـوجد افضل من
ان نــعــمل عــلى اطالق ســراح ضــبــاط اجلــيش الــعـراقـي الـســابق وقــادته
األفـذاد   وليتـعاون اجلميع كل من مـوقعه إليجـاد السبل الكـفيلة لـتسهيل

عملية شمولهم بالعفو .
بــعض اخملـتـصــ يـتــحـدث عن وجـوب تــعـديل قــانـون احملـكــمـة اجلـنــائـيـة
ـركـزيـة العـلـيـا لغـرض شـمـولهم »بـالـعـفو  ? «وهـذا  في صـلب مـهـمات ا
ـان نـقطـة نـاصـعة الـبـيـاض في سـفرهِ ـان ومن خالله سـيـسجل الـبـر الـبـر

التشريعي . 
والـبعض االخر يتحدث عن شمـولهم بالعفو دون احلاجـة لتعديل القانون 
وهـو مــا قـد يـجـعــله نـقـطـة حتـول فـي تـاريخ الـسـلــطـة الـتـنـفــيـذيـة ورئـاسـة
اجلـمـهـورية في تـرسـيخ قواعـد الـسـلم اجملتـمـعي واعـطاء رسـالـة دعم لكل

سلحة .  قطعاتنا ا
دعــونـا نـســتـفـيـد مـن جتـربـة اجلــارة ايـران عـنـدمــا حتـولت عـام 1979من
لكي الى اجلمهـوري وكيف تعاملت مع اركـان نظام الشاه وكانت احلـكم ا
صلحـة العليا ـعنى احلقـيقي للتـفكير بـا جتـربة ناجحـة جتلى من خاللها ا
ـال ; والنذهب السـتـنسـاخ التـجارب لـلـبلـد بعـيداً عـن مصـلحـة السـلـطة وا

"الغمة" ونعتبرها تتوافق مع االعراف واحلياة العامة
ؤلم ونـبـدأ بـبنـاء الـدولة ـاضي القـاسي واحلـاضـر ا دعـونـا نـغادر عـقـدة ا
والــتـســامح وتــرسـيخ احملــبـة والــسـلـم وحب الـوطن  وتــوظــيف خـبــراتـهم
لألســتـفـادة مـنـهــا يُـعـد جنـاح وانـتــصـار لـلـدولـة ورجــالـهـا ... الـعـراق في
حـدقات عيـوننا   لـذا نبحث عن كل مـايحفظ امـنه واستقـراره وأمن شعبه

..  فــالـدولـة حتــتـاج ابـنــاءهـا وخـــــــبـراتــهم في مـراحل
الـــتــــحـــول والـــــــــبــــنـــاء  ونـــحن نــــعـــيش األن هـــذه
ــرحــــــــلـة وبـأمــــــس احلـــــــاجــة لـتـلك اخلـبـرات ا
ــــتــــــــــراكــــمــــة من اجل الــــعــــراق ال من اجــــلــــهم ا

شخــــــــصياً. 
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