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الزَ ْوج واحلَديقة

« في إحتفالية الذكرى الخمسين
لزواج���ه ُ ..س���ئ َ
ِل الزوج  :ما
،
ِ
هو ِسر نجاح عالقتكما الزوجية
خالل ُكل هذه السنوات الطويلة
؟ وكيف إس���تطع ُتم الحفاظ على
ُشترك ؟
اإلنس���جام والعيش الم َ
 .إبتس��� َم الزوج وهو ينظر الى
ً
قائال :
رفيقة دربه وش���ريكته ،
 ..المسألة س���هلة  ،فلقد إتفقنا
أنا وزوجتي  ،منذ األيام األولى
إلرتباطن���ا  ،إتفاق���اً بس���يطاً ،
مف���اد ُه  ..عندم���ا يغضب أحدنا
ويفقد أعصاب���ه ويبدأ بالصياح
 ،ينس���حب اآلخر به���دوء الى
الحديقة  ،ويبقى هناك  ،الى أن
تهدأ األمور فيعود الى الداخل ! .
َ
إندهش السائل وقال  :جميل جداً
طبقان ذلك على
 ،وهل ُكن ُتم���ا ُت ِ
أجاب ال���زوج  :طبعاً
ال���دوام ؟
َ
إل���ق نظرة على حديقتنا
 ..تعال
ِ
الكبيرة  ،بأش���جارها الباس���قة
وأزهاره���ا المتنوع���ة  ،الت���ي
ُ
وإعتنيت بها طوال
زرع ُتها أن���ا
ُ
قضيت معظم
نصف قرن  ،فلقد
حياتي ُهنا  ،في هذه الحديقة !!
«.
ُ
العالق���ة بي���ن بغ���داد وأقلي���م
المالمح
كردس���تان  ،فيها بعض
ِ
الزوجي���ن أعاله ..
من عالق���ة
َ
جر ْت األمور كما يلي ُ :كلما
فلقد َ

امين يونس

َغ َ
ضب ْ
َ���ت الزوجة « بغداد « أي
الحكومة العراقية  ،و ّك ْ
َشرت عن
ْ
ورفعت صوتها  ،بالتهديد
أنيابها
والويل والثبور وعظائم
والوعيد َ
س���ارع َ
َ
الز ْوج أي «
األمور ...
أربيل « أي أقليم كردستان  ،أي
ال ُكرد  ..بالخروج الى الحديقة ،

واإلنتظ���ار الى أن تهدأ أعصاب
بغ���داد  ،فيعود ال���ى الداخل ! .
ْ
وكانت موجات غضب الحكومات
العراقي���ة ف���ي بغ���داد  ،خالل
ُ
تتفاوت
السبعين سنة الماضية ،
 ،في ّ
الش���دة والمُ��� ّدة  ..فأحياناً
ً
ُعت���دال وتهديداً
ً
تك���ون صياحا م

لفظي���ا لفتر ٍة قصي���رة ..وأحياناً
حرباً شعواء طويلة األمد .
ُ
األش���هر الماضي���ة ،
وخ�ل�ال
ْ
تصاع���دت نب���رة الغضب لدى
الزوج���ة في بغ���داد  ،بحيث ان
َ
ال���زوج ال���ى الحديقة ،
خروج
وإعتصامه فيه���ا ُ ،ربما الينفع
ِ
كثي���راً  ...إذ أن التهدي���دات قد
الحديق���ة هذه
تصل ال���ى ُعقر
ِ
المّرة  « ،إذا ْ
رأت الزوجة  ،أن
لديها ُ
فعل ذلك ! « .
القدرة على ِ
َ
ُجِمل الحديقة
حاول الزوج  ،ان ي ّ
ويهتم به���ا  ..على أمل ان تهدأ
األح���وال  ،فيرجع الى الداخل ..
لك���ن يب���دو  ،ان األزمة الحالية
والخالفات الزوجية المتراكمة ،
ُربما س ُتؤدي الى الطالق بالثالثة
! .................
ِم ْن ُحسن َحظ َ
الزوج  ،أن منزلهم
فيه « حديقة « يستطيع اللجوء
ِ
إليه���ا  ،عندما تغض���ب زوجته
 ..لكن المُش���كلة  ،أعمق  ،لدى
األزواج المُقيمين في ُش َ
���ق ٍة في
طابق مُرتفع ! .
ٍ

ميزانية البصره ...
وفرس شيخ شباط
في ملتقاهما اليومي المس���ائي عند باب
احدى داريهما المتجاورتين وفي (مجلس
الغيب���ه) كما يس���ميانه يتطرقان لقضايا
الخدم���ات التي (يخصصان لها )القس���م
االكبر من الوقت خالل لقاءات س���ويعات
ماقبل صالة المغ���رب كل يوم ,وفي هذا
اليوم التقيا بعد ظروف قسريه اضطرتهما
(لرفع الجلس���ه) ليومين متتاليين بسبب
هطول االمطار في احد اليومين ورطوبه
مكاني جلوسهما في اليوم التالي  ,وبعد
صباح مش���رق جميل (تحسنت االوضاع
) واصب���ح الظ���رف مواتيا الس���تئناف
جلس���اتهما فقررا اللق���اء الذي توقع كل
منهم���ا ان تك���ون ذخي���رة صاحبه فيه
مليئ���ة بما هو جديد مم���ا يجعله مختلفا
عن س���ابقاته  ,فخالل يومين البد انهما
تنقال بين العديد من الفضائيات وش���اهدا
الكثير من االحداث  ,طلب (ابو محس���ن)
من جاره (نومي بصره) بدال من الشاي
واس���تجاب الجار الطيب ابو جميل لطلب
جاره  ,وبعد اص���دار تعليماته الم جميل
عاد الس���تئناف نشاطه مس���تهال حديثه
(بحس���ره) اعقبها تعليق مقتضب (واهلل
يابو محس���ن ذكرتن���ا بالبصره)  ,أطرق
الجار ثم رفع رأس���ه مؤيدا ان استذكار
هذه المدينه ذو ش���جون  ,ولكن ما الذي
الطيب أهلها ؟
تذكرته عن المدينة
ُ
اليمكن ان تتذك���ر البصره دون ان يمرشريط من الذكريات  ,المفرح والمحزن
منها .
نعم للبصرة جاذبية خاصه تجعلها اكثرخلودا من س���واها  ,انه���ا مدينة الثقافه
واالدب والجم���ال والنخي���ل  ...ولعن���ة
النفط.
لماذا نرى النفط لعنة وهو مصدر قوتناالوحيد بعد ان اصبحنا بلدا كسوال الينتج
من قوته ومستلزمات حياته إال النزر؟
البص���ره ذاتها هي الدلي���ل  ,لقد صرحمحافظه���ا ان تخصيصاتها من الميزانيه
للعام الماضي بلغت 7,5مليار دوالر اي
بما يفوق ميزانية دول���ة االردن البالغه
فقط6ملي���ارات وان���ت تع���رف الوضع

حميد حران السعيدي

المتق���دم ل�ل�اردن والوض���ع المتخلف
للبصره الى الحد ال���ذي اليمكن ان نعقد
اي مقارن���ه بين الحالتين  ,اليس���ت هذه
لعنه من لعنات النفط ؟
وماذا فعل المحاف���ظ الجديد الذي انتقدسابقيه لس���وء تصرفهم في تخصيصات
هذه المحافظه؟
 ال اعرف ولكن (الجماعه) عودونا علىانتق���اد بعضهم لالخر واتهامه بالفس���اد
وادعائ���ه بامتالك الفضائل دون س���واة
والنتيجه كما ترى
واهلل ي���ا ابو محس���ن ذكرتني ب(فرسش���يخ ش���باط)  ,فقد كانت لديه (كحيله)
تحلبت له���ا رياق اللصوص  ,وكل منهم
يريد س���رقتها وانت تع���رف ما للفرس
االصيله ان���ذاك من قيمه ماديه ومعنويه
باعتبارها عدة الفروس���يه أضف الى ان
سرقتها من بيت الشيخ تشكل دليال على
انته���اك حرمة داره  ,وحين نم لس���مع
الش���يخ نوايا الخبثاء قرر ان يعتمد على
ولديه في حراستها واوعز لهما باقتسام
الليل بينهم���ا وان التغمض عين احدهما
في ش���طر الليل الذي يُكل���ف به وهو ما
اصطلح على تسميته ب(المنطر)  ,وهدد
من ُتس���رق ف���ي منطره بس���وء العقاب
 ,وذات فج���ر حين نهض الش���يخ الداء

رئيس البلدية يغازل السيدة فيروز
تصور دون تقمص فاألمر
تصوروا مجرد ّ
اليطاق  ,أن يكون أحدكم قابع في جزيرة
وس���ط بحر الظلم���ات مس���احتها بضعة
أمتار تحيطه أس���ماك القرش والس���عالي
والغي�ل�ان  ,وعل���ى حين غ��� ّرة تظهر له
حوري���ة أس���طورية تغني ل���ه كل صباح
لتبدد غربته وتجع���ل مخيّلته الكونكريتية
ً
ش�ل�اال من األحالم  ,هكذا كان المش���هد
في نظري حين س���معت للمرة األولى تلك
األلح���ان  ,فأخيراً الح ص���وت بريء من
وس���ط مهرجان العويل واألقتتال  ,خرج
عن نس���ق النحيب ليعيد النبض للحياة ,
أطل على غابة التوحش التي نقطن  ,ذلك
السجن المهزوم الذي يسمونه جزافاً (حي
النصر) بترانيم موسيقية مصدرها سيارات
البلدي���ة ومعها س���يارات بائعي الغاز  ,ال
أصدق أنها هي نفسها التي كانت تداهمنا
يومياً فأطلقنا حينها على س���ائقيها أس���م
(وحوش الصب���اح) فكم من المرات قفزنا
مذعورين تح���ت هدير نش���ازهم بمجرد
س���ماعنا للمنبهات و أش���يائهم الحديدية
الت���ي يضربونها لتص���در أصواتاً مرعبة
تص���م اآلذان  ,كنا مع قدومه���ا كالدجاج

يهاجم من الذئاب  ,من محور
النائ���م حين َ
الميمنة س���يارة (األزبال) ومن الميسرة
(أب���و الغاز) فالنمل���ك أن نعترض مادمنا
محشورين في مجتمع يرتضي األستباحة
وأمته���ان الخصوصيات و يفخر بالزعيق
ً
س���بيال للحي���اة  ,كانت
ويتخذ من الغزو
تلك الس���يارات في نظرن���ا التختلف عن
المفخخات التي تقتل الناس وللس���يارات
عندنا مراتب وحكايات  ,ولكن  ,س���بحانه
مغيّر األحوال فمع أشتداد الوطيس يتدخل
الق���در ليلط���ف كم���ا عه���ده الدائم وقت
المصائب والنائبات  ,فمنذ مدة بانت طالئع
ظاهرة جديدة تسترعي األنتباه  ,حين بدأ
القائمون على سيارات البلدية (الحكومية)
بأطالق نغمات هادئة من مكبرات الصوت
 ,قلده���م بعده���ا أصحاب س���يارات الغاز
(األهلية) أولئ���ك المرتدون للـ(ج ّراويات)
بوجوهه���م المكفه ّرة غليظة الس���حنات ,
جعلتهم يتغي���رون (في نظرنا) من غيالن
ال���ى حمالن , ,فمكبرات الصوت خاصتهم
ّ
تطلق منذ فترة أنغاماً
مش���تقة من أغاني
فيروز  ,هل أستمع مدير البلدية ألغنيتها
وهي تعاتب نظيره (نصري ش���مس الدين

) حين تقمص شخصية رئيس البلدية في
الضيع���ة الخيالية  ,مؤك���د هناك ربط في
الموضوع  ,والمهم المكسب في حصولنا
على وجبة لذيذة من غذاء الروح  ,فلكم أن
تتصوروا كيف نبدأ يومنا ونحن نس���تيقظ
ط���ول أنا ويّاك
على لح���ن أغنية (زعلي
ّ
كثي���ر كثير)  ,كثير علين���ا ً
فعال فنحن في
قعر عهود الظالم مابين مطرقة (الترهيب
واألرهاب) وسندان (فساد الحكام )  ,اهلل

اهلل  ,كم هي بريئة تلك األلحان  ,أكس���ير
أس���عفنا به القدر عل���ى عادته في اللطف
حين تحتدم األبتالءات  ,هبة من الس���ماء
تتحدى أصوات األنفج���ارات و تبدد أزيز
الرصاص  ,حين نس���معها يتبادرنا شعور
ال أرادي أقرب للخ���در أول بوادره تقليله
الش���د في األعصاب ومعه���ا العضالت ,
اال عضلة واح���دة تبقى مش���دودة  ,تلك
الت���ي تنقب���ض لتمنح وجوهن���ا بصيص

وجيه عباس

وكيف اوقفه منظم���و االحتفالية أمام
المنصة ولم يعل���م منظمو المهرجان
الديمقراطي االسالمي![ ادري شلون
تنجمع الديمقراطية ويه االسالم؟ شنو
تضحكون علينه؟ ش���و هو االس�ل�ام
الي يش���رب بيك عرق يسمطونه 80
جلدة!]...صعد الش���اعر ووقف على
حجروه بكرسي خلفه
المنصة بعد ان ّ

خشية ان يسرح ويعود الى الخلف....
ر ّك���دوه فركد ،هز روحه وكأنه يخض
بطل لبن اكتفيا...إحممممممم :...
اصل���ح من فلّ���ى على محم���د والمحمد...
لم يجبه احد......
نبهه اح���د الواقفين بوجوب التصحيح
فأعاد الخطأ بصوت اقوى:

األبتس���ام  ,تعيد لنا بالتدريج تلك األشياء
الت���ي يحتاجه���ا المخل���وق لتميّ���زه عن
الجم���اد والحيوان وتجعل الم���رء للمرة
األولى يش���عر بأنه أنس���ان  ,بل بأمكانه
أن يذه���ب بعيداً ليتصور نفس���ه عصفور
يحل���ق في جنة األح�ل�ام .مؤكد وراء تلك
المكب���رات المبرمجة واح���د أو أكثر من
الجن���ود المجهولين الذين يعملون بصمت
مم���ن يملكون ذوقاً  ,س���عوا من أجلها ,
ربم���ا جلبوها جاهزة من دول أخرى  ,إن
لم تكن فرضت عليهم في صفقة قس���رية
فاألمر غريب كونه خارج سياق مايجري
من أح���داث و النبريء مدير البلدية الذي
نش���كره فقد عوضنا عن كل (الالش���يء)
ال���ذي قدمه أس�ل�افه األج�ل�اء  ,ففي كل
األحوال نكون نحن المس���تفيدين  ,فالدنيا
للحظات صارت أكثر هدوءاً وأقل توحشاً
بع���د أزالة األحتقان م���ن مركب التوحش

فوتو موتو
اصل���ح من فلّ���ى على محم���د والمحمد!! فلم ّ
يصل احد معه فصاح:
ّ
 خرب  ...ليش ماتصلون!!.بعض الشاشات ملتحية...حتى النساء
المحجب���ات يخفي���ن الحنك...ته���رب
م���ن العراقية النهم ثائرون وليس���وا
بحاجة اال الى باسم الكربالئي ولطمية
حداثوية عن منع النجيفي دخولهم الى
البرلمان ،ربما يكون مطلعها:
منعوني منعوني..وبحسرة خلوني...
الكاميرات إويانه تبجي...والفضائيات
تحجي
النجيفي وياه جوني ...من يصرخون
اعله توني...
منعوني ...منعوني....
[ هس���ه مات َكولولي ش���بيه البرلمان؟
دعوف���وه طبه حريشي...ش���و جنهم
َكاعدين ب َكهوة عزاوي..موازنة مابيهم
خير يخلوهه على الميزان.]...
امامك كالص ش���اي احدب ،الش���اي
خمرة المفلس���ين الذي���ن يخافون من
صون���دات منك���ر ونكي���ر اذا ص ّدقوا
الرواي���ات ،واذا لم يص ّدق���وا هرعوا
الى اآلخ���رة بعقل سكران[....هس���ه
دينسز...خلي احتمال ان االخرة بيهه

صدم حي���ن لم يجد الفرس
صالة الفجر ُ
ف���ي مربطها  ,فاستش���اط غيضا ونادى
عل���ى ولدي���ه وج���اءاه وكل منهما يمأل
عينيه النعاس  ,وحين سألهما عن ايهما
الذي سرقت في منطره ادعى اولهما انه
اكمل واجبه الليلي وعينه لم تبتعد عنها
واضاف االخر انه استمر بحراستها حتى
مطلع الفجر  ,حينها قال الشيخ مادامكما
قد اتممتم���ا الليل وهي موجوده فانها لم
تذه���ب بعيدا ولربما خرج���ت الى جوار
البيت فاخرج���ا وأتياني بها  ,هنا وجدت
امهما مخرجا وه���ي العارفه بان ولديها
لم يلتزم���ا بواجب الحراس���ه منذ الليلة
االولى
فقالت  :هي���ه اكيد لم ُتس���رق في الليل
لكن ربما سرقها احد (ابناء الحرام) عند
خروجه���ا فجرا  ,وردد بعده���ا الولدين
بطريق���ة ببغاوي���ه (أي���ه بوي���ه انباكت
بالنهار)  ,حينها عرف الش���يخ ان ولديه
لم يؤديا الواجب ولم يحفظا االمانه وان
مايرددانه االن عذر اقبح من فعل فقال :
من يُس���رق ماله ليال رجل غلبه سلطان
النوم  ...أما من يُسرق بعد طلوع الفجر
(ماهو رجل) وانا بيتي اليسكنه منذ اليوم
من فقد شجاعة الرجال .
وسالمتكم

محسن لفته الجنابي

مكالمات لم يرد عليها
بش���اربيه اللذين يق���ف فوقهما صقر
متقاعد[...الصقر اذا تقاعد يطيح حظه
واليجد سوى شوارب المتقاعدين يو ّكر
عليهما!...اب���ن النعال لم يجد س���وى
شاربك الوطني مكانا للوقوف فوقهما
َ
يئس���ت أنت م���ن النواب كي
بع���د أن
يحفظوا شاربك فوق شفتيك...همه شو
نصهم امزيّنين ش���واربهم جورجي...
انوب عمّوا عل���ى جورجيا واوكرانيا
كل اس���بوع عايفين المجلس ودايحين
اهناك...ولد ،]....جلس وحيدا بعد أن
صم���ت البيت الن «رض���اوي» ذهب
زائرا فتحوّل البي���ت الى جامع مغلق
...القن���وات التي أطف���أ صوتها تتنقل
بين لطميات باس���م الكربالئي وونين
عبدالخالق المحنة وبين برامج خارطة
مهمتها ان تضحك على اي مشاهد ،لم
يضحك عل���ى العراقيين ضاحك هزلي
كبي���ر مثل القن���وات الفضائي���ة التي
تم���ارس صيد الحمير م���ن القطيع...
النت وقف بسبب الراوتر ابن الكلب...
ليل���ة امس روى لي طارق المعموري
كيف ان الشاعر الشعبي الس ّكير الذي
تحوّل من ش���اعر القيادتي���ن القومية
والقطري���ة! الى ش���اعر اه���ل البيت
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نس���بة من الحقيقة...من الصبح لليل
مطيّح حظك بالعراق...اقصد بالعرق...
مات َكل���ي مهروش وط���اح بكروش...
اخذهه بالعافية عليك اش���بع صوندات
للقيامة طبك حريشي]...
هك���ذا كان يفك���ر وه���و جالس وحده
فيم���ا تتفق كت���ل القن���وات الفضائية
على ب���ث صورة البطاق���ة االنتخابية
(بطاقتك اليوم...صوتك غدا ) ..ادري
زين اذا ضاع���ت؟ اذا با َكتهه عصابة
وباعتها الى ميليش���يا وه���ددوا مدير
المركز[نس���مط اب���وك اذا ماتدخلهن
بالصن���دوق ي���وم االنتخابات...ل���و
نجيبلك جكسارة َكدام البيت...اتعل ابو
هيج ديمقراطية؟ عمي احنه مال فيس
ونفيّس على الناس...الديمقراطية وال
حمدية].

انتقل ابن الدن الى الياب���ان  ...وبعد تفكير وتخطيط
 ...قرراالستقرار فيها  ...والجل البقاء عليه ان يجد
وسيلة لكس���ب العيش في اليابان  ...فقرر ان يفتتح
مطعم خاص به  ...واسماه (( فوتو موتو )) ...؟.
ألجل عمل الديكور  ...جاء بمهندس من تارا بورا ...
ويصمم المطعم على شكل قلعة وسجن .!...
وجل���ب الطهاة م���ن  ...بوفارا من الصي���ن القديمة
.!...
اما المنيو فهو  :الس���وب (( الش���وربة )) زقنبوت
.!...
والطبق جانبي  ...عصيدة سحالي .!...
الوجب���ات الخفيفة  :همبرك���ر مخصوص يتكون من
عبوة الصقة وبطاطا متفجرة .!...
المش���روبات  :مش���روب أفغاني يتكون من خالصة
القنب وذيل األرنب .!...
الوجب���ات األساس���ية  :برياني خرط���وش على فخذ
أمريكاني .!..
رز بخاري مع بطاطا مس���روقة للطباخ المش���هور
محسود إخواني .!...
اللحوم المطهية  :عجل منسوف .!...
طيور مفتتة .!...
دجاج محش���ي ملغوم للش���يف العالمي السيد غلوم
...؟.
واألكل���ة األفغانية المش���هورة قبيل���ة رهي من الرز
البسمتي  ،وشوية من مشوى كابول .!...
الحلويات  :قبعة أفغاني مع صوص محلى بس���روال

لدينا نحن بنو العربان  ,مجرد أصوات يتم
ترتيبها بأتقان تضف���ي تأثيراً غريباً على
الوجدان  ,يس���مونها (موسيقى)  ,ح ّرمها
الم ّدعين حين أمتلكوا القرار  ,متناس���ين
أنها من أبواب الوجوب ال األحتياط  ,حالل
زالل  ,فه���ي ً
أوال تطبيب وعالج وفرض
عين لدرء فساد األرواح الذي صار عندنا
أخطر وباء  ,فـإن بقيت هناك شبهة بشأنها
بأمكانن���ا أن ننقلها من خان���ة الحرام الى
الحالل بموجب األباحة األلهية تحت طائلة
األضط���رار ,ومن أكثر ّ
من���ا بحاجة لذلك
األس���تثناء  ,ومن ب���اب ثاني أن يجعلوها
حقوقاً شرعية لكل أنسان فهي لغة التفاهم
الوحيدة التي يجيدها كل الناس من ش���تى
األعراق والطوائف والبلدان  ,الموسيقى
حق وغذاء وليس بعبعاً مثل مايس���وقون
لذلك ذوي المآرب من الجهالء  ,فلم نسمع
الى اليوم أن مات أحدهم على يد ملحن أو
فن���ان  ,فمخ ّرب الكوكب معروف حتى من
األطفال  ,وفي الختام أس���تودعكم زوادة
الروح عس���ى أن توصلنا معكم لفجر خال
من القتل والتدمير وعبث الجهال .

هيثم هاشم

المال عمر الخالني .!...
ولدينا اختصاص حلوى أية اهلل هريسي .!...
مالحظة  :العملة الوحيدة للدفع والمستخدمة من قبل
إدارة المطع���م  ...هي  ...الدوالر األفغاني  ...والذي
لونه اخضر مثل
الحشيش .!...
وعند باب الحمام  ...توجد اش���ارة لكلمة تحذير ...
تق���ول  ...ننصحكم عند الدخ���ول للحمام  ،النه ملك
الس���يد بلبول  ...يحاس���ب على الدقيقة  ،وبعدها لو
تطلع  .!...او ليرميك في الحديقة .!...
توصي���ل خارجي  :ألجل الطلبات الخارجية  ...اتصل
بوزارة الخارجية في واش���نطن  ...قس���م الخدمات
الخارجية .!...
مع تحياتي
الشيف العالمي لمطعم فوتو موتو
وبمصاحبة الشيف المشهور _ أغاتي بعرور

