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اخلـامس االبـتـدائي ومن أراد إكـمال
الــسـادس وهــذا مـا يــحــصل نـادراً
عـلـيه الـذهـاب إلى مـديـنـة اجلبـايش
وإكــــمـــال الــــدراســـة فـي واحـــدة من
مدرستـيها االبـتدائيـة اخلزرجية أو
األسـديّــة وعـلــيه أن يـقـطـع الـطـريق
يــومـــيــاً ذهـــابــاً وإيـــابــا بـــواســطــة
ـشـحـوف في أجـرة شـهـريـة تـكـلـفه ا
ـتـلك أقارب له درهمـاً واحـداً. ومن 
ـدينـة يـسـتـطيع الـنـوم عـندهم في ا
وحـــتى يــرضـي مــســتـــضــيـــفــيه من
األقــارب فــهــو يــجــلب لــهم الــقــيــمـر
والــلــ الــرائب عــنـد كـل يـوم ســبت

بعد العودة من إجازة اجلمعة.
ـــكــــان هـــو الـــوحــــيـــد الـــذي هـــذا ا
نـحك الطاقة الروحيّة يستطيع أن 
واحلـسـيّـة لـيــجـعل من الـتـأمل مـادة
مــثــيـرة ألدامــة كل الــذي نــتــمـنى أن
نـصـل إلـيه في نـشــوة مـبـتــغـاة لـنـا
نـحن الــذين فـضـلـنـا هــذه الـطـبـيـعـة
قــريـــنـــاً لـــكل غـــرائــزنـــا الـــروحـــيــة
عـلمون تـلك ا واجلسـدية فيـما ال 
تزوجون في مدرستنا وهم اثنان ا
مـــثل ذلك الـــهــاجـس بــالـــرغم من أن

أحدهما قار جيد ويكتب القصة.
وتــواصـلــنـا مع مــا نـعــتـقــده جـمـاالً
مـــخـــتـــلــــفـــاً نـــســـعـى إلى إظـــهـــاره
واكـتشـافه قـد ال يـتم إال عبـر الـقراءة
والسماع والـكتابة وهذا يـحتاج منا
إلـى الــعـــوم في أخـــيـــلــة الـــتّـــصــور
ــنـاشــدة كـمـا يــفـعــلـهــا أصـحـاب وا
ـتـصـوفـون وخـصـوصاً الـطـرائق وا
أيام اخلريف والشتاء حيث تقاسمك
ـشـاهـد الـطـائرة ـشـاعـر تـلك ا ذات ا
في سـمـاء ذلك الــتـأمل عـنـدمـا تـأوي
ــكــان طـيــور مــتـعــددة األنـواع إلى ا
قـادمة من سـيـبيـريـا ومـدن البـلـطيق
. وكنا عنـدما نشتهي وكندا والصـ
حلم أحــد هــذه الــطــيــور نــنــصب له
فـخـاخاً تـعـلـمنـا طـريـقة نـصـبـها من
أهــالي الــقــريــة ويــطــلـقــون عــلــيــهـا
(اجلـــوزة). ومــــرات جنـــد في أقـــدام
هذه الـطـيور قـطعـاً مـعدنـية حتـتوي
عـــلـى عـــنــــاوين مـــعــــاهـــد أوربــــيـــة
وأسـيـوية تـعـتـني بـهجـرات الـطـيور
ودائــمــا يـــكــون مع هــذه الــعــنــاوين
رســالـة صــغــيـرة مــطــويّـة عــلى قـدم
الطـائر ومـكـتوبـة بالـلغـة اإلنكـليـزية
تــرجــو من يــصــيـد هــذا الــطــائـر أن
يكتـب على هذا الـعنـوان أنه اصطاد
ـكــان الـفالني ويــكـتب الــطـائـر فـي ا
أقرب داللـة جـغرافـيـة معـروفـة كاسم
دينة وموقعها من جغرافية البلد وا
ذلك البلد وكـثيراً ما كتـبنا الرسائل
ـيـات في ــعـاهـد واألكــاد إلى تـلك ا
مـونـتـريـال واسـتـكـهـولم وشـنـغـهاي
وبــطـرســبــورغ أنـنــا وجــدنـا طــائـر

الـكــراكي هـذا في

تبـعـد مدرسـتنـا حـوالي ثالثة أمـيال
عن مديـنة اجلـبايش وتـعد من أكـبر
مــــــــــدن األهــــــــــوار فـي جــــــــــنـــــــــوب
مـيــزوبـوتـامــيـا. وهي عــبـارة عن بـرٍّ
ـيـاه من كل جـانب كـبـيـر حتـيط به ا
وال يـربطـه مع مديـنـة الـنـاصـرية من
جــهـــة الــشــمــال ســوى طــريق قــد
الــتــزفـيت بــعــرض سـتــة أمــتـار وال
يـــوجــد حـــوله  في أغـــلب مــســـافــته
ـــتــد هــذا ــاء والـــقــصب.  ســـوى ا
ـسـار ولـكن بـعرض الـطـريق بـذات ا
أقلّ صوب مدينـة القرنة الـتي يلتقي

عندها نهري دجلة والفرات.
تـتـنـاثـر قـرى الـقـصب الـعـائـمة عـلى
ـدينة وأغـلب سكان هذه اء حول ا ا
ــعـدان الــذين الــقــرى هم الــعــرب ــ ا
يــعـيـشــون عـلى تــربـيــة اجلـوامـيس
وصــيــد الـطــيــور والـســمك وتــوريـد
مــنـتـجــاتـهم الــتي يـصــنـعــونـهـا من
حليب اجلـواميس الدّسم إلى مـدينة
دن األخـرى وهو اجلبـايش ثم إلى ا
القيمر والـل الرائب والقصب الذي
يـتم حتــويـله بـواسـطــة عـمـال مـهـرة
إلى أثات منزلية بسـيطة وأغلبها ما

يُفرش على األرض ويسمى بارية.
درسة إال ال أستطـيع الوصـول إلى ا
شحوف) من خالل زورق يسمونه (ا
الذي يسيـر من خالل الدفع بواسطة
عــصــاً غـــلــيــظـــة يــغـــرزهــا صــاحب
اء والط ويتم اندفاع شحوف با ا
ـشــحـوف عـبــر طـريـقــة الـفـعل وردّ ا
الــفـعـل ويـســتـغــرق الــسـيــر حـوالي
ّ ــدرســة الــتي  ســاعــة ألصل إلى ا
تــعــيــني فــيـهــا مــنـذ عــشــرين عــامـاً
ورفـــضت مـــغـــادرتـــهــا إلـى مــدارس
قدوري بفضل سياسة دن حيث  ا
االخــتالط فـي الــتــعــلــيم أن أجــد لي
معلمة جميـلة تشاركني بهاء وهدوء
بـقيـة الـعـمر لـكـني وبـسـبب هاجس
غـريب يـسـكن ذاتي فـضـلت االقـتران
كان وحـسبته عشقـاً روحياً لذيذاً با
يبعدني كثيراً عن أمراض احلضارة
 وعـقدهـا وعـنـدما تـتـمـلكـني شـهـية
الــذكـورة الــطـافــحــة جلـســد األنـثى
فــإنه عـلي أن أصــبـر حــتى الـعــطـلـة
الصـيفـية وأسـافر سـياحـة إلى مدن
رخـيـصـة هـنـاك حـيث تـسـتـطـيع أن
تـصـادق امـرأة جــمـيـلـة عـلى سـاحل

مدينة

فـــارنـــا الـــبــلـــغـــاريـــة أو في شــوارع
وارشــو أو بـــراغ فــعــادة مــا تــكــون
دن رخـيصة مقارنة احلياة في تلك ا

دن الغرب األوربي.
ـبـنيّـة من الـقـصب في تـقع قـريـتـنـا ا
جزيرة مائية ال تتـعدى مساحة البر
فـيهـا خـمـسمـئـة متـر مـربع وتـسمى
قريـة آل ما هـود منـسوبـة إلى جدّهم
كان بعد األكبر الذي بناها في هذا ا
أن هــرب هــو وجـوامــيــسه ونــسـاؤه
نطقة الثالث من دعوة الترك ألبناء ا
ــدرعــات لــيــكــونــوا جــنــوداً لــصــدّ ا
ــسـلّــحــة الـقــادمـة من اإلنــكــلـيــزيـة ا
البصـرة لفـتح جبهـة جديدة من أجل
تـطويق مـديـنـة النـاصـرية والـعـمارة
وطـرد الـعـثـمانـيـ مـنـهـا. كـان بـيـتاً
واحـداً لــكن هـذه الـعــائـلـة الــكـبـيـرة
تـــنــاســـلت كــمـــا آدم وحــواء في أول
نــزولــهـمــا وأصــبــحت اآلن أكــثـر من
أربـعــ بـيـتــاً تـتـزاحم فـي هـذا الـبـر
ـاء مـثـلـمـا الـضّـيق الـذي يـعـوم في ا
تعوم جنـوم الثّريـا في السمـاء أثناء
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وال تتـعـدى مسـاحة كـل بيت عـشرين
مـتـراً وهو عـبـارة عن غـرفـة صـغـيرة
تـأوي إلـيهـا الـعـائـلة مـهـمـا كـان عدد
أفـرادهـا وإلى جــانـبـهـا غـرفـة أخـرى
عـــبــــارة عن زريـــبــــة يـــأوي إلــــيـــهـــا
اجلاموس بعد قيـلولة نهار كامل في
ـيــاه اخلـضـراء الـراكــدة  لـيُـخـضع ا
ـــتـــهـــدلــ ضـــرعـــيه الـــكـــبـــيـــرين ا
مـتـلئـ بـاحللـيب ألنـامل النـساء وا
الالئي يـسـحـ حـلـمـة الـضـرع بـرقة
لتدرّ حليباً في اإلناء الكبير ويذه
ـعـيـشـة لـيـسـتـخـرجن به إلى غـرفـة ا
منه القـيمر والـل الرائب الـذي تبدأ
عـمـلـيـة حتـضـيـره أول الـلـيل لـيـكون
مكتـمالً في أول الفجـر حيث تنـتظره
الــزوارق لـتــنـقــله هــو والـنــسـاء إلى
ـدن الــقـريـبـة مـديــنـة اجلـبــايش أو ا

منها.
ـائــيــة كـانت ــســتـعــمــرة ا في تــلك ا
ـتـلـكه احلـيـاة الــبـدائـيـة أجـمـل مـا 
ــكــان وســاكـنــيه ومــنــهم مــعــلـمي ا
ـراحل ــدرسـة اخلــمـســة. وكــانت ا ا
الـدراسـيــة  فـيـهـا تــصل إلى مـرحـلـة

ــاء ـــتأل حـــذاء الـــفــان هـــاوزن بـــا
وتـــعــود تـــمــشـي وتــدرس تالمـــيــذك
ــعـدان. وقـتــهـا سـوف حــافـيـاً كــمـا ا
يضحكون  ويتهامـسون فيما بينهم:

شي مثلنا. علم صار  ا
ــطـر عــلى كــتـبي أكــبـر خــوفي من ا
وكنت متى شعرت أن الـسماء تلبدت
بـــالـــغــيـــوم وأن اجلـــوامـــيس عــادت
مـبـكـرة مـن قـيـلـولـتـهـا أحـفـظـهـا في
. ومن بــ هــذه الــكــتب مــكــان أمـــ
كتاب ملكني شغف كبير القتنائه ولم
أكـــمل قــراءته بـــعــد وهــو بـــعــنــوان
(كـافـافي ــ  100قـصــيـدة) بــتـرجــمـة
الـشاعـر سـعـدي يوسـف وكنت وقت
وصـــول الــــكـــتــــاب إلى مــــكـــتــــبـــات
النـاصريـة غير راغب فـي النزول إلى
ـطر واألوحال ديـنة ليس بـسبب ا ا
ا ستـعطل سيـر الطريق ب التي ر
اجلــبـايش والــنــاصـريــة بل بــسـبب
خوفي من نفاد نسخ الكتاب. غامرت
ــديــنــة ألجــد صــاحب وذهــبت الـى ا
ـكـتبـة قـد حـسب حـسـابي واحـتفظ ا

بنسخة لي.
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بــدأت عالقــة كــافــافــيس مـع األهـوار
مــنـذ الـلــحـظـة الــتي اشـتـريت فــيـهـا
ـتـرجـمـة ولم يـتسـنى لي قـصـائده ا
قراءتـها في بـيـتنـا ألن والدتي بـقيت
الليل كـله حتى حلظـة النعاس وهي
تــتــحــدث عن ضــرورة انــتــقــالي إلى
ـدينـة واالقـتران بـواحـدة تخـتـارها ا
هي أو أخـتـارهــا أنـا وكـنت أضـحك

وأردّ عليها بعبارة: الله كر .
قالت لي: عمرك يكـاد يصل اخلامسة
والــــثالثــــ وال أســـمع مــــنك ســـوى

. عبارة الله كر
 أنـا أعـرف جـيـداً أن اللـه كر ولـكن
عـنــدمـا حتـســمـهــا أنت وتـتـزوج في
الــغــرفــة الــتي فــوق الــســطـح إنــهـا
كـــبـــيـــرة جــداً ومـــتى أصـــبح لـــديك
أطـفـاالً سـنــبـني واحـدة بـجـانـبـهـا و

سنبني ثالثة عندما يكبر أحفادي.
لهذا لم أستطع البدء بقراءة الكتاب
ولـكن تـلك الـقـراءة والـعالقـة ابـتدأت
حلــظــة انـــطالق حــافـــلــة الــفـــولــفــو
اخلشـبيـة التي اعـتادت مـنذ سـنوات
بــعـيـدة نــقل الــركـاب بـ اجلــبـايش
والـناصـريـة وكمـا يـذكـر سائـقـها أن
والده اشتراها في نهـاية عشرينيات
اضي عـندمـا أرسلت شـركة القـرن ا
الفولفو السويدية أول شحناتها إلى
الـــعــراق وكـــانت تُـــرسل عــلـى شــكل
مـاكيـنـة ضـخمـة وتُـصـنع لهـا أبـداناً
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انيا ا

ديـنة خشـبيـة ومقـاعد وأبـواب في ا
الصناعية مدينة النجف.

تـبـدأ السـيـارة في الـصـباح بـالـسـير
الـبـطيء مـتـوجـهـة إلى مـدن األهـوار
في سفـرة قد تـستـغرق أربع سـاعات
بـالــرغم من أن مــسـافـة الــطـريق هي
تــسـعــة وثـمــانـ كــيـلــو مـتــراً لـكنّ
ـسـافة الـسائق يـتـوقف طـوال هذه ا
عــدة مــرات لــتــبـريــد الــســيــارة وقـد

يتجاوز هذا التوقف الربع ساعة.
يصعـد كافـافيس معي إلى الـسيارة
ـطبـوع على الـغالف يبـتسم وجهه ا
وهو يراني أضع في اجليب األمامي
لقميصي قلم بـاركر. وسأعرف الحقاً
قـصـته مع الـقـلم وسـبب ابـتـسـامته
أعـيـد لـوجـه الـرجل الـذي أتـخـيل أن
الــصــورة الــفــوتـوغــرافــيــة لــلـغالف
مرسـومة بـاحلـبر وبـذات القـلم الذي
سـكـنــتـني عـاطـفــته وافـتـرضت وأنـا
أقــرا الـكــتــاب ألول مـرة أن الــشــاعـر
كــتب الــكــثـــيــر من قــصـــائــده بــقــلم
الـــبــاركــر الــذي اشـــتــراه من إحــدى

مكتبات اإلسكندرية.
ـا بـسبب هو اآلن فـي احلقـيـبة ور
أني لم أغلق احلقيبـة اليدوية بشكل
ـــدّ أجـــفــــانه إلى كــــامل أُحسُّ أنـه 
اخلــارج ويــســتـرق ســمــعــاً ال يــفـهم
كالمه ألن رجال معدان يتحدثون عن
ــطـر وارتــفـاع أجـور هـمــومـهم مع ا
ـــشــاحـــيف واحلــافالت الـــنــقل في ا
ـدن الــتي تـنــقـلــهم من قــراهم إلى ا
وعــلـل الــســائق ذلـك بــــــــأن الــطــ
الــذي يـــلــتــصق بــعـــجالت ســيــارته
وبـدنـهـا اخلـارجي يـحـتـاج إلى نـهـر
ـاء لـيـزيـحه لـهـذا هــــــو يـرفع من ا
األجــرة وبــإمــكــانــهم هم رفـع قــيــمـة
الــقـيــمـر.قــال أحــد الـرجــال: نـحن لم
نــتــعــود رفـع الــســعــر الن قــيــمــرنـا
لــلــفــقــراء أوالً.قــال الــسـائـق لـلــرجل
مازحاً: افهم السوق وكن رأسمالياً

وال تكن شيوعياً.
اســتــغـرب الــرجل مـن كالم الــسـائق
وســـألــــني قـــائال: شـــيـــســـربت هـــذا
ــفـــردتــان (يـــســربت ـــســطـــول? وا ا
ومـسـطـول) تـعـنـيـان أنه يـتـكـلم كـمـا
الــثـــمل واألهــبل والـــذي يــعــاني من

صداع في رأسه.
. ضحكت وقلت: هذا كالم مثقف

ردّ الــرجل مـــســتــنــكــراً: وهل عــرفت
مـــعـــنى كالمـه حـــتى أعـــرف مــعـــنى

كالمك.
قلت: أن ترفع السعر كلما شعرت أن

األمر لم يعد مالئماً لتدبير حياتك.
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درسة االبـتدائيـة  كانت في بيت مسـتأجر من قبل مطلـع السبعـينات سجـلت با
ر وقت طويـل  حتى انتقـلنا الى بنـاية جديدة احلكومـة في منطـقة شعبـية  لم 
العب وحتى مـسـرح بـسيط  بل رائـعـة  تـتوفـر بـها الـصـحـيات والـسـاحـات وا
ـنـاهج صـعـبـة  لـكن ومـرسم ومـوســيـقى وادوات ريـاضـيـة ...  مع ذلك كـانـت ا
ـهـمة  ولم ـهـنيـة والـوطنـيـة اذ سهـلوا ا ـعلـمـ كانـوا عـلى مسـتـوى عال من ا ا
يتـسرب او يـرسب اال من كـان يتـغيب  اذ ال اعـتقـد او اتذكـر ان هنـاك من كان
بـ الـتالمـيـذ من يـتـهـم بـالـبالدة .. اغـلب جـيـلي  شـاهــدتـهم في الـتـسـعـيـنـات 
بوظـائف جيـدة (طب وهـندسـة  ومدرسـة ريـاضة وفـنانـ اعالمـي  ..... وغـير
ذلك الـكـثـيـر) . من جـمـلـة االشـيـاء اجلـمـيـلـة الـتي ال تـنـسى ان مـعـلـمـا   اسـمه
استـاذ ابراهـيم شوكت (رحـمه الله)  كـان في  كل راس شهـر  يشـتري بعض
الهـدايا من راتـبه اخلاص (قـميص او بـنطـال او حذاء او حـقيـبة .... ) ويـوزعها
على الـطلـبة احملتـاج  حتت عـنوان مـتفـوق عـلمـيا او حـسني الـسلوك كي ال

ستفيدين وانا كنت منهم .  يجرح ا
قبل ايـام التقيت احد اصدقائي الـعائدين من امريكا  حـيث هرب بنفسه وعياله
ـقـراطي  وقـال عن الـتـعـلـيم : (انه يـعـلم من عـراق اجلـحـيم الـدكـتـاتــوري والـد
مدرسا في امـيركا  وقد اعجبه نظام الـتعليم هناك  اذ ال يتسـيب الطلبة نهائيا
 لكن الـدوام يستمـر اكثر من عـشر ساعـات  تتخـلله وجبـات طعام واسـتجمام
واستحـمام  وموسيقى ورياضة وسباحة وفن ... والتـلميذ ال يعطى واجباً بيتياً
كـن ان يرسب  حتى وان كانت درجـاته متدنيـة خصوصا في مواد  وانه  ال 
تـعد تـقـلـيديـة  من قـبيل الـوطـنيـة والـدين والتـاريخ واجلـغرافـيـة وغيـرهـا ... وقد
ضـحكـنا كـثيـرا حيـنمـا كان زمـيلي (مـحمـد السـوداني) يسـتمع لـروايتـي  فقال
اذا طبقت هذه الفكرة ضاحـكا : (ان تريد تفصل زوجتي مدرسة االجتـماعيات 

 فاني  - ساكاومك  –عشائريا .
مررت مـصادفة  في مـنطـقتي التي عـشتـها ايام الـصبـا فيهـا وقد وجـدت خربة
ا اصبح تالً حجب مـدرستي انفة تتـراكم بها القـاذورات والنفايـات وغيرهـا  
درسـة فقالوا : (رحـمها الله  لـقد  تفلـيشها  الذكر  فـتساءلت عن مـصير ا
من اجل اعادتـها بـطريـقة افـضل  ومنـذ سنوات  لـم تر النـور  بل حتولت الى
(مزبـلة) وبعض مساحاتها استغلـت الخرين .بعد ان فرهد العراق اجلديد (على
شـكل مـوالت ومـحطـات بـانزين وفـنـادق وعمـارات وبـيـوت فارهـة لم تـوزع مثـلـها
فرهودون واذيـالهم من مسـتفيدين ومـصفق حتى ايـام الطغيـان .. لم يكتفـوا ا
ـناطق والـشوارع الـعامـة . فحـينـما ومتـنفـذين بذلك  بل اخـذوا يزحـفون عـلى ا
كنـا قبل سنـوات نقع ضمن دائـرة زحمـة سيارات  نـفسرهـا بسبب  سـيطرة او
حادث او تـفجير او وقت دوام ....  فيما اليوم الكثير من زحمة الشوارع سببها
ــنـافع واالسـواق الـتي تــعـود كـلـهـا او جــزء مـنـهـا لـقـوى ـطـاعم وا  اصـحـاب ا
انـية او اي قوى اخرى (السـلطة) الفـرعية او اجملـتزئة من سـلطة حـكوميـة او بر

جديدة في العراق اجلديد . 
اخـيـرا ولـيس آخـر دمـعــة او قـطـرة حـبـر في شـكـوانـا الــتي سـتـصل حـتـمـا الى
السـماء  (وعلى وقع مسـاؤي التعلـيم والتدريس والفـساد االداري العام)  ذكر
ـحافـظة تزي اوزو االستـاذ باقر الـرشيـد  انه كان مـدرسا بـاعداديـة الكـتانـية 
نـصرم  وكانت الثانوية في اجلزائـر الشقيق  وكان ذلك في سبـعينات القرن ا
تضم كـل شيء من مطاعم ووسائل تـرفيه ومالعب ومسابح و اقـسام داخلية ...

ا ال ينسى ..  والكثير 
درسة اسمه (معبوط عمر)  كان عضواً مضـيفا ان مدير ا
ـؤسـسـتـ ـان اجلـزائـري  يـدوام ويــوفق بـ ا في الــبـر
ـدرسة انـيـة لكـن راتبه يـتـقاضـاه من ا احلكـومـية والـبـر
فـقط وكــانت لـديه ســيـارة خــاصـة يـتــنـقل بــهـا ويــقـودهـا
بــنـفــسه .. بال ماليــ وال بـانــزين وال اجــور صـحــيـة وال

حمايات وال موالت وال هم يفرهدون !!

يبـــدو ان الســـكوت احلـــكومي في معــــرض النصـــيحة يعد قــبوال.
ال مـصطـفى البارزاني لم يـتم اجناز يـبعث على منـذ اتفاقـية اذار بـ بغداد وا
نـصب ليس الـثـقة بـ الشـعبـ وان كان مـنـصب رئيس اجلـمهـورية لـلـكرد فـا
ـان واحلكومة وال داعي ابـدا لنب منـحة عربيـة شأنه شأن منـصب رئيس البر
الفـرض عـلى انه تـطوع. فـكم من مـصـيـبة كـادت ان تـودي حلـرب وكم من قـتيل
سـقط جـراء حتـريض اعالم الدولـة ومـؤوسـساتـهـا ضد الـكـرد وكـان االستـفـتاء
قبل مـدة حل اجهضت نتـائجه احزاب كـردية قبل الـعربية.ايـها السـيد انك تعلم
ا انك ال ان منـصب الـرئيس لـلمـجـلس الوزاري هـو باالسـاس عـمل حكـومي و
نعـم ان ليس تدينـون من ا تقـدم نفسك قـائدا حزبـيا- حيث فـشل احلزبيـون ا
قـعد فقد  مـنعم مرجـعيا من الـتنصب عـلى خلق الله- فـأمنع اي مسؤول ان
يــجـيـبك بــلـسـان حــزبي واعـلم ان في كــابـيـنــتك من يـكــذب عـلـيك بــأسم قـائـده
ولتـحصن نفسك  الوهم الذي يتقنع عراقيون صنعه فأفتح خطوطا حزبية مع
ـنتدب وزيرا في حكومتك ليفـهم انه موظف فقط وان تكلمت حزبيا االعلى من ا

فأنك تتكلم مع مسؤوله.
ملف الـبعثي احلـجة السابقـة لالنتقام والـصعود اصبح تاريـخيا وكل مصافي
الـسيـاسـة كانت عـلى مقـياس االضـعف فـلقـد باشـر السـلـطة بـعثـيون لـيس فقط
بـغـطـاء حـزبي اخــر بل بـأسم الـبـعث عــلـنـا ومـعـروفـة االســمـاء وان قـيل عـنـهم
بـعـثـيون سـابـقـون.فـالـبـعـثـيـون فـيـهم من كل اعـراق الـعـراق ويـكـفي ان يـقال ان
الـراحل ســعـدون حـمـادي كــان اولـهم وحــمـادي لم يـكـن سـنـيــا وال كـرديـا هـذا
نع وجـودا سابقـا للكـرد والسـنة في البـــــعث وحتى في احلـكومة بالـتأكيـد ال 
احلـالـيـة مع التـفـهم ان زمن اخـتيـار فـردي من الرئـيــس لـكـابيـتـنه اوان لم يحل

بعد.
مــلف مـصــادرة االمـوال واحملــتـجــزين من سـنــوات بـات قــضـيـة تــدفع لالنــتـقـام
واحلقد مـثلـها مثل ابـناء قتـلى حرب ايران عـلمـتهم الدولـة واجملتمع انـهم ابناء

شهداء ليفهموا الحقا ان ابائهم في النار!
عـاونـيك وارسم بقـلمك اي مـلف جتـده يعـيد شكل مـجـلسـا 
ثـقــة الـنــاس بك وبـحــكـومــة انت عـلـى اقل اعـتــبـار تـرأس
مـجــلـسـهــا وسـتـرى ان اسالفـك وقـعـوا في خــطـيـئـات
التـقـل عن خـطـيـئــات الـبـعث في اكـثــر اوقـاته انـحـدارا
واذكـــر انــنـــا نــكـــتب لك النـك حتــظى بـــذكــرى تـــفــرض

االحترام على عكس سلفك. ونكمل الحقا.
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ـسـتـوى يـتحـدث في بـرنـامج من الـبرامج كـلـمـا شاهـدتُ مـسـؤول عراقـي رفيع ا
السيـاسية عـلى قناة مـحلية أو خـارجية أحتـفز وأستعـد لالستمـاع الى كل كلمة
يـتـفـوه بـهـا لعـلـي أجـد جمـلـة أو تـصـريح تـصب فـي مـصـلحـة الـشـعب الـعـراقي
بصورة عـامة ومصلحة األفراد بكل مـستوياتهم الطبقيـة بصورة خاصة . حينما
ــان الـعـراقي يــدافع بـكل قــوة ومـنـطق  –حـسب سـمـعـت وشـاهـدتُ رئــيس الـبـر
تـصـريحه- بـأنه يـنبـغي حمـايـة النـائب العـراقي وصـيانـتة عـن طريق مـنحه راتب
خـيـالي وأمـتـيازات كـبـيـرة كي يـسـتـطـيع تـشـريع الـقـوانـ بـصـورة صـحـيـحة –
ــسـحـوقـ وواهس كــبـيـر- . شــعـرتُ أنـنـي كـمـواطن فــقـيـر أنــتـمي الى طــبـقـة ا
سـؤول من الـعـراقيـ بـكل فئـاتـهم ومعـتـقداتـهم ولن أكـون مخـطط في أذهـان ا
ـعـاشـيـة ولـيس هـنـاك أي دخل في اخلـطـة لـتـوفـيـر لـنـا حـياة أجل رفع حـالـتـنـا ا
ة خالية من البؤس والشقاء. أدركتُ بكل ثقة أننا نحن الفقراء في هذا البلد كر
الننـتمي الى هذه األرض الطيبة ولم نخدم الدولـة العراقية يوما ما كل من موقعه
ان العراقي سبب من أسباب فقر الـعراق وعدم تقدمه ألن أألموال الطائلة . البـر
مكن أن توفر للشـعب الفقير أجمل حياة التي تصـرف عليه بكل تفاصيلـها من ا
عـاشي لـلفـقراء في كل ـستـوى ا . كنتُ أتـمنى أن يـكـون محـور اللـقاء هـو رفع ا
ـهـنـدسـ وبـقـيـة الـعنـاوين شـبـر من أرض الـعراق ومـنـاقـشـة تـثـبـيت الـعـمـال وا
اآلخرى بدالً من تركهم  –على شـكل عقود- ويستلمون فتافيت من األموال التي
التغنـي من جوع أو أي مستـلزمة من مـستلـزمات احليـاة اليومـية. شكـراُ للكاتب

رات وجعلتني –هاشم حسن- ألنني قرأت مقالته عشرات ا
أقـول شـيء بــســيط في هــذا اجملــال . حــقــاً إنــهــا خــيــبـة
ـان أن يفـكر بـحال وليـست هيـبـة. تمـنيت من رئـيس الـبر
ـسـنـ ومـســاعـدتـهم ولـو بــزيـادة بـسـيـطـة ـتـقـاعــدين ا ا
تـعـيــنـهم عــلى صـعـوبــة احلـيـاة قــبل الـرحـيـل الى الـعـالم

اآلخر. سالما أيها العراق وتربة العراق.  
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تمام توقير الله تـوقير عباده والصوفيه
تــقــول من اخلــلق أن يــتــخــلق اخملــلـوق
بـأخالق اخلـالق. اصـابـة مـعـنى وحـسن
تسببه وفـصاحة لفظ ودقـة بيان ووجيز
كلم وأرشـدنا وهدانـا وجتمل  وتـطيلس
وأتـقن وأفـاد وتـكـلم وأجـاد وقـال صـدقاً
ونـطق حـقـاً. صــاحب عـقل وطـني وقـلب
عــراقي و آمن بــبالد الــرافــدين واعــتـنق
ـاء الــفـراتـ أرض الـنــهـرين وارتــوى 
وعمل لصالح العـباد وفالح البالد. تألق
وتأنق وتعمق وأورد الـدرر وأتى بالغرر
وجلب الـقرر. سـادس العبـادله وأصابت
ـا فـهـو كـر عـنـد أمه حـ أسـمـتـه كـر
اســــمه وتــــمــــكن من الــــروايه والــــدرايه
والتحليل والتعليل والتدقيق والتحقيق
واخلــبــر واالثـر والــنــقل والــعـقـل وكـأنه
ولــدتـه أم مــر وربــاه لــقــمــان احلــكــيم
وخـيـر من مـشى عـلى قـدم وكـتب بـالـقلم
ـــثــله ان وهـــيــهـــات أن يــأتي الـــزمــان 
ـثـله لـبـخـيل واسـتـوى وتمـكن الـزمـان 
وأحــــاط وأدرك وشــــمس ادبــــيه وقــــمـــر
ثقافي وكوكب معـرفي. جمع طي اللسان
مع الطيلسان والثقافه والقيافه واالداب
ا لم يحط به والثياب اجللـباب. أحاط 
هدهد سلـيمان  وجاء بخـبر جهينه واذا
قــالت حــذام فـصــدقـوهــا فــأن الـقــول مـا
قـــالت حــذام. صــاحب الئـــحــة عــصــمــاء
تـشنف االسـمـاع تـثبت طـول بـاع وسـعة
اطالع وحسبه فضيلة وكفاه منقبة وهو
من الكرماء االسخيـاء والفضالء الكلماء
والــعــلــمــاء االجالء. واحلــمــد لــلـه الـذي
فــضـل ذوي الــعــقــول ومــيــز الــعــالم عن
ــفـضـول اجلـهــول وقـدم الـفــاضل عـلى ا
والــذي عـلم بـالــقـلم االنــسـان مــا اليـعـلم

في سـلـسـلــة بـغـداد تـراث وتـاريخ كـانت
لــنـا مــحـاضــرة عـمــا حـصل في مــجـلس
ثقافي بغدادي من محـاضرة ضمت كثير
ـــدح والـــثــنـــاء واحلـــمــد مـن عــبـــارات ا
واالطراء والـشـكر والـدعـاء يشـيـر تاريخ
االوراق الــتي عـثــرنـا عــلـيـهــا في شـارع
لكي تنبي انـها كانت نـهايات العـهد ا ا
ـلك فــيـصل الـثــاني بـاالشـاره الى زمن ا
جاللـــته وقـــد تـــضـــمـــنت الـــكـــثـــيـــر من
ـا الـعـبـارات والــكـلـمـات والـصـفـات دو
تفـسير لـها أو منـاسبـة قولهـا اذ تذكر:-
مـعروف ال يـعـرف ومـوصـوف ال يوصف
ومنـعوت ال يـحتـاج الى نعت وتـتراقص
الكـلـمات بـ أسنـانه وتـتلـوى التـعابـير
على لسانه وأقرع األذنان فأحاط بالقلب
وأدرك الـعقـل وأحاط بـالـنـفس وأسـتوى
عــلى الــروح وقــؤول ولــســ ومــنـطــيق
وكـلــيم ومـحـدث وصــاحب ابـداع ولـيس
اتــبــاع وابـتــكــار ولـيس تــكــرار واصـاله
ولـيس اجـاله وارتـقى من وضـيع مـرتـبة
ـــكـــرريـن الى رفـــيع درجـــة ـــقـــلـــدين ا ا
اجملـددين اجملـتـهديـن وأوتي مـزمارا من
مـزارمـيـر آل داود ومـن نـفـائس صـنـاعـة
الــبـيــان الــثـقــافي وكــان األبـدع واألروع
واألجــــــــــمـع واألبـــــــــلـغ واألدمـغ واالوفق
واالنــطق واالصــدق واالجــمل واالفــضل
واالكـــــمل واالمـــــثـل واالنـــــبـل واالعـــــلى
واالســــمـى واالســـنـى واالعــــلم واالفــــهم
واالصـوب واالسد واالزكـى واالذكى وما
أقلت الغبراء وال أضلت اخلضراء وخير
من مــشى عــلى قــدم وتــوشح بــالــثــقـافه
وجتمل بـاالدب وتـطيـلس بـالعـلم وتربى

باالدب وجتلبب بالفلسفه . 
لك فيصل الثانيمن ال يـشــكـر الـنـاس ال يــشـكـر الـله ومن  ا

وأحــسن الـلـه خـطــاً وأفـصــحـهم عــبـارة
وأبلغهم مـخاطبه وكتابـته دقت مراميها
وخفـيت مـعانـيهـا وتزلـزلت مبـانيـها وال
نقـد يـوجه وال عيب يـلـتمس ورأي تـميل
الـــيـه الـــنــــفس وقــــوي احلــــجه ســــلـــيم
االســتــنــبــاط. له مــنــة بــالـنــفس وفــضل
بـالــعـقل وجـمــيل بـالــقـلب ورأيه صـواب
يحتمل اخلـطأ ورأي سواه خطـأ يحتمل
ــديــنه الــصــواب وهـل يــفــتى ومــالك بــا
كـلمـاته خـفيـفه عـلى اللـسـان ثقـيـله على
يـزان وأسـرج مصـبـاحاً وأنـار سـراجاً ا
وكـان االفلح واالجنـح واالصح وشـهرته

تــغـــني عن ذكــره
وحاضـر الـذاكره
وجــزل اخلـطــابه
واالعـــــظـم قـــــدرا
واألجل خـــــطـــــراً
وســــــمــــــا قــــــدره
وشاع فـي االفاق
ذكره  ولـيس فيه
ــــــــــن شـــــــــــيء 
تــظـــنــون وطــيب
الرائحه وخطيباً
فـصـيـحـاً مـفـوهاً
واجـــــــــتـــــــــمـع له
حــــــسـن اخلــــــلق
وجـــمـــال اخلـــلق
ونـبـيل االغـراض
واذا تــــــــــنـــــــــاول
الـقـرطاس وكـتب
أتى عــلى الــفــور

بالعجب.
 بحـر في الـعـلوم
ــعـــارف وفــاز وا
في الـــــســــبق في
كتاباته ومعروف
أشـــــــهـــــــر من أن
يـعـرف وكـتـابـاته
عـــــذبــــة الـــــلــــفظ
واحـــد عــــجـــائب
الدنـيا في سـرعة
الـبـديــهه وحـسن
اجلـــــــــــــــــــــــــــواب
وســــــأصــــــفـق له

تصـفـيق لم يصـفقه مـصـفق ولم يصـفقه

والــذي أطــرى عــلى الــفـضـل والـفــضالء
وأثنى على الـكرم والكرمـاء فقال ان الله
يخـشى من عبـاده العلـماء. لـقد كان دون
اخلــالق وفــوق اخملـلــوق وفــوق الـعــابـد
ــعــبـود وحــبــاه الـله بــســعـة من ودون ا
الـعـلم ووهـبـه بـسـطـة من الـفـهم. وصف
وصفـاً توحـيديـاً  ونعت نـعتـاً جاحـظياً.
هو عـظـيم اذا كان كـسـرى عظـيم الـفرس
ــقـوقس عــظـيم وهــرقل عـظــيم الـروم وا
القـبط وفـصيح الـلـسان عـذب البـيان اذا
ـعان احلـسان وكانت سأل أبـان وأتى با
كـــلــمــاته بــيــارق ثــقـــافه واعالم مــعــرفه
ورايــات عــلم. خـلـق مـبــزءا من كـل عـيب
كـــأنه خـــلق كـــمـــا يـــشـــاء مـــدح بـــغـــداد
والـعـراق: ذكـر بـغـداد يـا حـبـاه أسكـرني
وهل وجدت محباً غيـر سكران وسألتني
عن الــعــراق فـقــالت هـل يـاتــرى الــعـراق
جميل قلت يا حباه ال تـسأليني فحديثي
عن الـــعــراق طــويل وحــبـب الــيه الــعــلم
فــتـــشــاغل به ومـن قــطــوف  وأريج ومن
أصــحـاب الـعــقـول الــصـحــيـحه وأربـاب
القلوب الرجيحه  ومن احلسن البصري
أوعـظ ومـن ابن الــــــقــــــريه أحــــــفـظ ومن
ــقــبــره وخــيــر من وضع احملــبــره الـى ا
الـــيـــراع فـي الـــقـــرطــــاس  وعـــاش بـــ
قــارورتــ خـــمــر وحــبــر وال يــنــطق عن
ن نــــادى بـــخــــيـــر جــــلـــيس الـــهــــوى 
وصحائف الكتب وأحب الكتاب فتشاغل
ـــفــــاكـــهـــات وروائع بـه وكـــتب بــــدائع ا
اخملــــاطــــبـــات وجــــوامـع اخملــــاطــــبـــات
وصـاحب لــسـان ولـيـس سـنـان وحـروف
وليس سيوف ومن تفضل عليه سبحانه
بـالعم وفـضل الـله ال يـؤتى لـعـاص وقال
باحلق وتـكـلم بالـصـدق وبسـمل وحوقل
ووحــد وحــمــد والـــقــول فــيه مـــقــتــصــر

والقائل عنه مقصر. 
ـغــمـورين ومن ــشـهـورين ولــيس ا من ا
ـعـلم االكـابـر ولــيس االصـاغـر نـســبـته ا
ـأمون ومـجدد تـعلـم واالمام الى ا الى ا
ولــيس مــرددا الــيــمــ ولــيس الــشــمـال
ــثــلـه يــدخـر والــســمــ ولــيس الــغث و
ه الــبـــكـــاء وشــهـــادته كـــشـــهـــادة خــز
وصـاحلـاً ورعـاً مــجـاب الـدعـاء وحـمـدت
سيـرته وشكـرت طريـقته وشـهرته تـغني
عـن ذكــره ومـــطــبـــوع في قـــول الــشـــعــر
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بغداد

صفـيق وال يعـدله كـاتب وصاحب سـهرة
مـــســتـــفــيـــضه وأريب وأديب وكـــنــز من
ـدح وأهـازيج االطراء الكـنـوز وله حلل ا
وطــــريق واضـح الحب وبه حــــصــــحص
احلق واذا تــكــلـم أســمع واذا قــال أقــنع
وتطرز وتزين ولـه خطيئـات مغموره في
بــحـــر احلــســـنــات والـــــســبـــيل األســلم
سـلك األقوم وقــــــــوله ما لـيس بعده وا
تــطــلب بــيــان صـاحـب عـــــــقـل صـحــيح
وقلب رجيح هو الـدرة والغرة والقــــــرة
ــــثـل والـــعــــيــــنه ــــــــوذج  وا وهـــو اال

والقدوه والصدر.

قــريـة آل وهب الــتي تــقع قـريــبـاً من
مـــديـــنــــة اجلـــبـــايـش في اجلـــنـــوب
العراقي ونـحن نشـعر بالـسعادة أن
عاهد قريتنا أصبحت معروفة لدى ا
ا يـفكـر أحـدها بـدعوتـنا لـزيارة ور
بلدانهم ولـكن لم يصلـنا ردّ أو شكر
ألي رسالة من رسائلنا تلك وبالرغم
من هذا حسبنـا األمر هواية وواجباً
إنـــســانــيــاً أن نــرسل رســالــة كــلــمــا
وجدنا قـرصًا مـعدنيـاً معلـقاً في قدم

طائر.
انـشغـلت مع حـيـاتي الـتي أحبـبـتـها
ـــكـــان عــادات هـــنـــا وحـــمـــلت من ا
تعة وبالرغم من وطقوس روحيّة 
صعوبة احليـاة فيها لكـنك ستألفها
سـريعـاً عـندمـا تـرى بـساطـة احلـياة
ـعدان مـعهـا والـفرق بـينك وتأقـلم ا
وبــيـنـهم أنــهم يـســيـرون ويــدخـلـون
ــــيـــاه ويــــرعــــون جــــوامــــيـــســــهم ا
ويــصــيـــدون الــطــيــر والــســمك وهم
حـــفـــاة وأنت تـــرتــدي حـــذاء الـــفــان
ـاني الــذي اشــتـريــته من هــاوزن األ
الــســوق احلــرّة في اســطــنــبــول في
واحــــدة من رحالتـك الــــصــــيــــفــــيـــة

تكررة. ا
ـذيـاع وأيـضـا كـان لـلـكـتب وجـهـاز ا
بــعض الــســلــوى في الــتــخــلص من
قـسـوة الــطـبـيـعـة فـي بـعض أيـامـهـا
عنـدما تـكون الـرياح شـرجيـة ويكـثر
عـلى رقـبـتـك لـسع شـجـرة احلـرمس
وهي حشـرة ال تُرى بـالعـ اجملردة
وفي الشـتـاء علـيك أن حتـصّن سقف
غــرفــة الــقـصب بــقــمــاش الـنــايــلـون
ـطر سـوف لن يرحم أثـاثك القـليل فا
ـا ــذيــاع ور وســيــتــلف الــكــتـب وا
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