ũƺƧŚū

العدد 2354 :

ŶǀƀƫřşŹŚƃ

منذ وعينا للدنيا تتناقل األلسن
قصص����ا ع����ن بخت الس����ادة
وش����ارتهم في الن����اس وهكذا
جرت تس����مية عوائ����ل كاملة
بأسماء الشارات التي خلدوها
في الناس وهكذا بقيت أسالف
هذه العوائ����ل تتناقل القصص
والشارات لكس����ب المزيد من
المهاب����ة واألبه����ة والتأثي����ر
االجتماع����ي واس����تحصال
مكاسب مادية ودنيوية وهكذا
جرت العادة أن يلبسوا الكوفية
السوداء أو العمامة السوداء
وه����م ف����ي الع����راق يطلقون
عليهم الس����يد أو السادة وفي
الحجاز وباقي البلدان العربية
يطلقون عليهم لقب الش����ريف
أو الش����رفاء وهكذا لهم شيخ
يس����مى النقيب نقيب الس����ادة
او نقيب األش����راف وهكذا كل
م����ن يحكم الع����رب يحاول أن
يجد في أجداده ربطا بالس����ادة
أو باألش����راف فمن حس����ني
مبارك الى عائلة األس����د إلى
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رافد عالء اخلزاعي

والمفاخ����رة االجتماعية وهن
يقدم����ن بعضهن على س����بيل
الهدي����ة إلغ����راض اخت��ل�اط
النس����ب والتفاخر أنهم خوال
السادة كما معمول في قبيلتي
خزاعة.
وكانت العش����ائر تقدم الس����يد
دوما في مقدمة الركب تكريما
لج����ده رس����ول اهلل صلى اهلل
عليه واله وسلم وكانت سابقا
ال يؤخ����ذ فص����ل أو دي����ة من
السيد ولكن من كثرة دكايكهم
(مش����اكلهم) زالت هذه العادة
واندثرت وأصبح����ت العقوبة
على السيد أكثر واكبر.
ولي صديق سيد مبجل اتمازح
مع����ه دوما س����يدنا ال ارى لك
ش����ارة او بخت مع من يؤذيك
وما اكثرهم يضحك ويقول اني
سيد صناعة الصين ونضحك
معا واقول له ان شارتك قادمة
باذن اهلل..
وفي يوم م����ن االيام الماضية
اتصل بي صديقي السيد بينت

ص����دام حس����ين إل����ى ملوك
المغرب وغيرهم من الرؤساء
يحاول����ون الربط واالنتس����اب
به����ذه الش����جرة المباركة كما
يحلو لهم تس����ميتها وللسادة
األم����وات مقامات كث����ر تقدم
لها النذور ف����ي مماتهم وفي
حياتهم ومن أش����هر من قدمن
لهم النذور وهم أحياء هم سيد
مالك الياس����ري وسيد سروط
رحمهم اهلل .
وللحفاظ على هذا الدم المقدس
تداول����ت العادة ع����دم تزويج
الع��ل�اوي او العلويات مفردها
علوية من األغ����راب حتى لو
بقيت عان����س وم����ا أكثرهن
إال من س����يد أو شريف ولكن
تحدث بعض األحيان أن يصبح
ش����ذوذ عن هذه العادة فيطلق
عل����ى ابنها من أصالب عامية
اسم ميرزا وهو نصف سيد.
و أيضا تتفاخر بعض العشائر
بتزوي����ج بناتها للس����ادة من
اج����ل الحصول عل����ى البركة

تي واطل����ق علي لقب س����يد
حصوة ش����ارله كيف ذلك هل
فزت بلعبة الصكلة.
ضح����ك صديقي الس����يد قائال
ال����م اقل لك انا س����يد صناعة
الصي����ن فبفض����ل الكاميرات
الصينية المنصوبة في منزع
العمال للمراقب����ة في مجزرة
الدواج����ن العائ����دة ل����ي وانا
اراقبهم ش����اهدت اخوين من
العمال احدهم دس دجاجة في
جيب معطفه واألخر دس كيلوا
حواصل دجاج في جيب سترته
فهك����ذا بعد أن ع����ادوا للعمل
عمدت أن����ا بتبدي����ل الدجاجة
بنصف طابوقة ملفوفة وكيس
الحواص����ل بكيس من الحصى
وهكذا في الي����وم التالي غاب
العامالن االخوي����ن من العمل
واس����تمر غيابهم الربعة ايام
فقل����ت الذهب واس����ترجعهم
للعم����ل عطف����ا عليه����م وانت
تدري ان الس����ادة قلوبنا طيبة
وحنون����ة فعندم����ا دققت باب

فرحة فليحة بالخالط وفاجعة الكهرباء

((ال نعن���ي بها أح���دا ............
واألسماء تم اختيارها عشوائيا))
التفت حول الخالط س���بع نس���اء
م���ن أهل و أقرباء وجيران فليحة
.......ونظ���رات كل واحدة منهن
تحمل انطباعها م���ن هذا الجهاز
 ......حس���د  ...غبطة ...إعجاب
 ....حنق  ....فرحة ....حقد ....
فليح���ة في ذه���ول تتطل���ع على
كارتونه الجهاز وتقرأ المعوذتين
 ...فه���ذا الجه���از لم تك���ن تحلم
برؤيت���ه  ..وأالن ف���ي حوزته���ا
وفي بيته���ا !!!!!!!!! قيل لها إن
هذا الجهاز يف���رم اللحوم ويعجن
الطحين ويعصر الفواكه وينجز كل
أمر عسير!!!!!!!!!! ............
ل���ن تتعب س���ينجز الخ�ل�اط كل

مهامها المطبخية....
ش���عرت فليحة بعيون جاراتها (
الحسودات) وخافت منهن وتمنت
إنصرافهن لبيوتهن  ....ولم تهدأ
إال بع���د انصرافهن  ...أس���رعت
بفت���ح العلب���ة الكبي���رة ولهفتها
تسابق يديها  ...هتفت بعد رؤيتها
للخالط  -اللهم ص���ل على محمد
وال محمد  ...عين الحس���ود بيها
عود ....
وضعت خدها على الخالط وابتلت
رموش���ها من دمعها الس���عيد....
كان حلما بعي���د المنال  ....حققه
لها ش���قيقها  ...........أسرعت
إلى سرير النوم على أمل استقبال
الغد ستطلب من فالح  -زوجها -
ش���راء اللحم لكي تدشن خالطها

ّحزورة
ّزَف أحد أعضاء برلمان أقليم
كردستان “ بُشرى “ ّسارة
 ،لجماهير الش���عب  ..فبعد
ُ
التقشف
أكثر من سن ٍة  ،من
ُ
وتأخ���ر الرواتِ���ب وخل���و
البنوك وتوقف المش���اريع
َ
أعل���ن بأن الحكومة
 ..فلق َد
مَدينة بحوالي (  ) 17مليار
دوالر فق���ط َ
الغي���ر !  .هذا
َ
َ
ن���زل نزول الصاعقة
الخبر
 ،عل���ى رؤوس المواطنين
 .المواطني���ن الذي���ن كانوا
َ
يأملون إنفراج األزمة  ،مع
السنة الجديدة وال ّسيما بعد
توقيع اإلتفاقية بين حكومَتي
بغداد وأربي���ل  ،حول كمية
وألي���ة تصدير نف���ط األقليم
ُقابل تس���ليم األقليم
 ،وبالم ِ

 ....اندس���ت بجنب فالح ووجهها
طافح بالفرح قال���ت له -:فلوحي
حبيب���ي أريد كيلو لح���م وخضار
لعمل غداء تس���تحقه ي���ا حبيبي
ق���ال فالح بعد ان نهض من نومه
كالملس���وع  -:كيل���و لح���م ؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!
انكمشت فليحة وتجهم وجهها - :
أال نستحق أكل اللحم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد عليه���ا  - :نع���م ال نس���تحق
 ......ه���ل نحن من عداد البش���ر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من اين اتي بثمنه؟
قالت بتضرع -:حبيبي أريد تدشين
الخالط...
هدر صوته مغاضبا  :اللعنة على
الخ�ل�اط  ......نحن لم نتعود على
الرف���اه  .......أخ���وك زرع فتنة

بيتهم خرج����ت لي امهم وهي
تحاول تقبيل فدمي يمه دخيلك
س����يدنا ابو الحص����و ال تؤذي
أوالدي ألنهم يعانون من فزعه
وخوف����ه الن م����ا حاولوا أن
يسرقونه من مجزرتك تحول
إلى حصى وطابوق فقلت لها
انا سأمس����ح على رؤوس����هم
وس����يتعافون باذن اهلل وهكذا
عادا العام��ل�ان يجد وإخالص
للعم����ل وأن����ا ق����ررت صرف
لهم كل واح����د دجاجة وكيلوا
حواصل ف����وق يوميتهم وهم
عندما يشاهدوني يتسارعون
لتقبيل يدي وهم يحكون للعمال
عن شارتي بهم.
ولكن الملفت للنظر إن بعض
ح����وادث التاري����خ تؤكد هذه
الش����ارات وتبقى محط تحليل
وتمحي����ص للباحثي����ن كان
الباشا نوري سعيد يردد دوما
أهزوجة( دار السيد مأمونة)
أي المملك����ة العراقية للس����يد
الملك من األش����راف مأمونة
وال يمس����ها س����ؤ ولك����ن دار
السيد يعد ذبح السيد وعائلته
ذب����ح كل من س����اهم بذبحهم
وم����ازال الديك مس����تمرا لكل
أس��ل�اف من صف����ق للذابحين
وهكذا هي الش����ارة نتدوالها
بين الناس ولكن إذا للس����ادة
حوبة وبخت فهل لهذا الشعب
المسكين حوبة ويخت وشارة
بمن يس����رقه ويفت����ي بقتلهم
وتعذيبهم سؤال متروك لأليام
القادمات.
فإذا نفخ في الصور فال أنساب
بينه����م يومئذ وال يتس����اءلون
( )101فمن ثقل����ت موازينه
فأولئك هم المفلحون ()102
وم����ن خفت موازين����ه فأولئك
الذين خس����روا أنفس����هم في
جهنم خال����دون ( )103تلفح
وجوهه����م الن����ار وه����م فيها
كالحون (.)104

هادي حسني املوسوي

ل���ن تخمد  ...نحن جياع ال نعرف
اللحم إال بعد م���وت أو عرس أو
دعوة في مناسبة  .......راتبي ال
يسد فاتورة الكهرباء الحكومي أو
المولدات واإليجار .....
اس���تدرك فالح  -:سأستدين غدا
واجل���ب ل���ك اللحم  ......اقس���م
لك إن الترف ال يلي���ق بالفقير ..
الترف ثوب الس���راق واللصوص
وتجار الم���وت الذين حولوا بلدنا
مش���روع إلراق���ة ال���دم بالمجان
 ........الترف لرؤس���اء األحزاب
الحاكم���ة والمعارض���ة .......
الترف ال يعرف المس���حوقين من
أمثالنا ....
قاطعته  -:ل���م أر منذ زواجنا أية
فرح���ة  ..........فرحتي بالخالط
أن���ت قتلته���ا ...وه���ي الفرحة
اليتيمة...
ق���ال منكس���را  -:ال تزعل���ي ...
ظروفي اقوي من طموحنا ......
سيكون اللحم عندك أنشاء اهلل..
قطعت فليحة كيل���و اللحم تمهيدا
لوضعه ف���ي مفرمة الخالط وهي
غير مصدق���ة  .............قلبها
يرق���ص فرح���ا  ........س���تعمل
الكب���اب والكفت���ة  .......وضعت
أوص���ال اللحم بفوه���ة الخالط ثم
كبست الزر فانبعث صوت الخالط
وهو يزدرد اللحم فارتجفت ......
ازداد وجيب قلبها  ....وأحس���ت
نفسها فراش���ة تالعب النسائم ..

رأت اللح���م المف���روم ينهال من
ثق���وب الخالط فأدمع���ت عيناها
.......اي نعيم كساها هذا الخالط
الحبيب !!!!!!....
بعد أن تغدا فالح وفليحة وشربا
الشاي بصمت  ..........قال فالح
لك ؟.
 -:تعرفين مدى حبي ِ
قالت  -:اعرف
ق���ال  -:إذاً ستس���معينني ....
وزارة الكهرب���اء انتقم���ت م���ن
الفق���راء وأص���درت تس���عيرة
الس���تهالك الكهرب���اء تصاعدية
 ...كلم���ا تجاوزن���ا كمي���ة من
الكهرباء يتضاعف سعر األمبير
بمعني  - :ال يحق للفقير تجاوز
االستهالك المحدد مغبة مضاعفة
السعر  ......االغنياء هم وحدهم
تحمل دفع االستهالك التصاعدي
...وساسة البلد ال يشملهم القرار
 .......النهم س���راق حق الشعب
 ..وال يمك���ن مس���اءلتهم ....
بمعن���ى يحق للفقير المس���حوق
بأقدام الحكوم���ة فتح المصابيح
ليال فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!
وان���ت تحلمي���ن باس���تخدام
ِ
الخالط وهو ام���ر ال نقوى على
تكاليفه...
انتفضت بهلع  -:افهم من كالمك
عدم استخدام الخالط؟
قال  -:نعم
غام���ت الدنيا بعينيها وهوت إلى
األرض مغشيا عليها !....

ال يخفى على أحد أثر التحضر والحياة
المدنية على سلوك الناس  ,فمع تزايد
أس���باب الرفاهية ت���زداد طرديا دوال
الس���لوك الناع���م الرقيق أألنس���انوي
الرافض للوحشية وشرعة الغاب لتحتل
مكانة مهم���ة بين مؤش���رات المدنية
كمنظومة س���لوكيات هارمونيه تتخلى
عن( أناها) المتخلف���ه لصالح أألنانيه
الراقي���ة كما يُس���ميها (ديل كارنيجي)
 ,وترف���ض الذل والعبودي���ة والتابعية
لصالح قيم التحرر وتتجاوز الش���عور
بالدونية إلى أفق أخر من أإلحس���اس
بالذات سداه ولحمته التصرف الواعي
الم���درك لتحقي���ق ال���ذات م���ن خالل
المجموع .ي���روي أحد المهاجرين إلى
ألمانيا  :إنه كان ذات يوم جالس على
مصطبة في حديق���ة عامه يجتر لوعة
الفراق وهواجس تمليها عليه مشاعر
القل���ق على أألهل و أألحبه في مالعب

فالبُن���ى التحتي���ة عموماً ،
أسوأ من السابق  ..الخدمات
ْ
بش���كل كبي���ر ،
تراجع���ت
ٍ
ْ
الزراعة تدهورت  ،الصناعة
ْ
ْ
أصبحت
إضمحلت  ،السيادة
ً
ً
خياال وش���يئا النعرف ماهو
ُ
َ
معناه  ،ثل���ث العراق مُحتل
م���ن قبل م���ا يُس���مى دولة
الخالفة اإلسالمية المدعوم ِة
من تركي���ا والخليج ٌ ،
وثلث
وتتالعب به
آخر تلع���ب في ِه
ُ
ُس���مى
،الميليش���يات وما ي ّ
الحشد الشعبي  ،المدعومة
ْ
ليست
من إيران  ..وسماءنا
ملكن���ا  ،فالطائرات الحربية
لكثي���ر من ال ُدول  ،تس���رح
ٍ
وتمرح وتج���ري التجارب
درب
علين���ا كأننا فئران  ،و ُت ِ

طياريه���ا من خ�ل�ال قصف
مدنن���ا وقرانا ومنش���آتنا ،
وتختبر أس���لحتها وعتادها
لمعرف���ة َك ْم تقت���ل منا وكم
ُت ّدِم���ر  ...والمُصيب���ة ان
ُحكامنا َف ِرح���ون ويطلبون
والحق يُقال ،
المزي���د ! َ ..
لوال هذه الطائرات الحربية ،
ْ
إلكتسحت داعش ُكل العراق
َ
َ
فأي���ن أوصلن���ا ُحكامن���ا
.
األشاوس بسياساتهم طيلة
السنوات الماضية ؟.
الملي���ارات التي ْ
كانت بغداد
تتبج���ح  ،بأنه���ا موج���ودة
كإحتياط���ي إس���تراتيجي ،
َ
تبين ان معظمها قد ُفقِد وان
الخزينة خاوية  ..المليارات
الت���ي كان م���ن المتوقع ان

تك���ون موج���ودة بح���وزة
حكوم���ة أقليم كردس���تان ،
ْ
تبخ���رت  ،بل ان
ظه َر أنها
الحكومة مدينة بحوالي 17
مليار ! .بعضنا يخدع نفسه
التعجب ،
 ،ويرسم عالمات
ُ
ً
ْ
ذهبت ُكل
ُتسائال  :ترى أين
م
هذه األموال ؟  ..أيها السادة
ببس���اطة وبدون فذلكة وال
ل���ف وال َدوران  ... :تفاخ َر
ٍ
المس���ؤولون هنا في األقليم
َ
قبل ُ
أشهر  ،بأن هنالك ستة
آالف مليوني���ر ف���ي األقليم
وعشرين مليارديراً “ طبعا
بالدوالر األمريكي األخضر
وليس بدينار بريمر ! “ .
“ الح���زورة “ التي ينبغي
حلها  ،هي  :بالنس���بة الى

حميد حران السعيدي

الصبا  ,فانتابته حالة (سعال)  ,وعلى
مصطبة مقابله للمقعد الذي يحتله كانت
امرأة طاعنه في الس���ن ُتشغِل نفسها
ببع���ض هواياته���ا  ,رفع���ت نظارتها
ودقق���ت فيه النظ���ر  ,تك���ررت حالة
السعال ثانية فركزت العجوز عليه أكثر
من السابق  ,وفي المرة الثالثة نهضت
من مقعدها وأمسكت بيده واستصحبته
إلى أقرب مستشفى ليجري الفحوصات
الالزمة ,هنا في ش���رقنا المؤمن حيث
نرفض الغرب الكافر بإدعاء انحطاطه
الس���لوكي ألقيم���ي واألخالقي نعيش
حاالت تتج���اوز حدود التص���ور فيما
يخص حقوق أإلنسان كقطع الرؤوس
تحت نداء التكبير وقطع أأليدي والختان
أإلجباري لغير المس���لمين وغيرها من
الممارسات الدموية التي باركها العديد
من رجال الدين وهنا تس���بى النس���اء
وتباع في أس���واق النخاسة بمباركات

رائحة ولون وطعم!

رائحة ولون وطعم! يحدثني صاحبي
ع���ن تلك الوجبة البس���يطة جداً التي
كانت تصنعها أمه في طفولته“ :هي
ألذ وأشهى وجبة أكلتها في حياتي”،
ويتمنى أن تعود لمائدته.
قلت له :لن تكون بنفس الطعم!
قال :لماذا؟!
قل���ت :علي���ك أن تس���تعيد اللحظة،
والمكان البس���يط ،والطقس ،ورائحة
أمك ،والبس���اطة ،وم���زاج طفولتك
وبراءته ،وأشياء كثيرة قبل أن تجمع
مكونات الوجبة.
اآلن ..بإمكان���ك أن تصنعها كما كانت
وأفضل:
س���تحصل على الطع���ام ..ولكنك لن
تحصل على الطعم!

امني يونس
 17%م���ن ميزانية العراق
لسنة . 2015
لك���ن  ...لكن كبي���رة بحجم
أحزاننا  ..يأبى المتسلطون
على ِرقابن���ا  ..يأبى ُحكامنا
 ...أن ننعَ���م ول���و ُ
بفت���ات
الرفاهية  ،يستكثرون علينا
قدراً بس���يطاً من اإلستقرار
ُ
والطمأنينة  ،اليرتاحون إذا
جزء يسير من
حصلنا على ٍ
حقوقنا ! .
.......................
يتسائل الشارع الكردستاني
 ،ش���أن ُه ف���ي ذل���ك ش���أن
الش���ارع العراقي عموماً ،
عن مصير مئات المليارات
من الدوالرات  ،طيلة األحد
عش���ر س���نة الماضية ؟ ..
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األقلي���م  ،ما ُدمن���ا النمل���ك
قطاعاً زراعيا ناميا ومتقدماً
ً
صناعة
نبن
 ..ما ُدمنا ل���م ِ
ُ
ْ
يُع َت��� ُد بها  ..ومازالت طرقنا
وشوارعنا بائسة  ..والصحة
وليس
والتعلي���م متخلفان ..
َ
عندن���ا تخطيط طويل المدى
ونفتقر لألمن الغذائي ..
وبالمُقاب���ل أصب���ح عندنا ،
آالف المليونيرات وعشرات
الملياردي���رات  ،خ�ل�ال
الس���نوات الماضية  ..فم ْ
َن
منكم أيها الس���ادة  ،يعرف
ْ
ذهبت
جواب الحزورة  :أين
ُكل هذه األموال الطائلة َ
إذنْ
ْ
ذهبت
؟؟ ُ .كلّما اُ ّفِكر  ،بأنها
الى جيوب وحس���ابات ستة
آالف مليوني���ر وعش���رين

ملياردي���راً  ...أق���ول ب���أن
وليس
بعض الظ���ن إث ٌم ! ..
َ
من المعقول ان يكون هؤالء
 ،بهذه الدرجة من الفس���اد
والسوء وإنعدام الضمير ..
وبغ���داد وبقي���ة الع���راق
والحكومة اإلتحادية  ،طيلة
ْ
ليست
الس���نوات الماضية ،
بأحس���ن من حكومة األقليم
 ..بل ُربما تكون أسوأ .
أعترف بأنني عاجز عن َحل
هذ ِه الحزورة !! .

شرعيه أيضا وتتحول الخالفات الفقهية
لما قبل قرون إلى معارك تأكل الحرث
والنسل  ...وهنا وهنا وهنا  ...ومع كل
ذلك تجدنا نبشر أإلنسانيه بأن (عدلنا)
قادم !  ,الماليين منهم شاهدوا (أألفالم
التبشيرية ) التي تبثها عصاباتنا وهي
تقط���ر دما عبر اليوتي���وب و تويتر و
كوكل حيث تسخرها عقولنا (الجبارة)
على غي���ر ما أراد لها أهله���ا  ,فماذا
س���يكون رد الفعل تجاهن���ا ؟  .الواقع
يقول إنهم تعاملوا معنا بالحسنى  ,آووا
مشردينا حين الحقتهم ماكينة السلطات
أألجراميه  ,وأنق���ذوا المهاجرين غير
الش���رعيين من الغرق حين هربوا من
جحيم بلداننا بس���فن ال يس���تخدموها
هم حت���ى لنق���ل الحيوان���ات  ,فتحوا
أبوابهم ألقليات دينيه من أقدم س���كان
بلدانن���ا حي���ن مارس���نا العنف ضدهم
باسم أإلسالم  ,قتلنا مراسلي صحفهم
وفضائياتهم الذين جاؤوا لنقل الحقائق
 ,ذبحن���ا ممثلي منظماتهم أإلنس���انيه
الذين نف���ذوا مش���اريع حيويه لخدمة
أإلنس���ان  ,ومع كل هذا نرفض ما يند
عن بعضه���م من ردود أفعال س���لبيه
تجاهنا .بماذا ُترانا سنبرر هذا التفاوت
بين أفعالهم وأفعالنا ؟ هل نستعير من
الس���يد عبعوب حكمته الكونفشيوسيه
فنقول  :إن أخالقهم زرق ورق ؟ وماذا
نقول عما يحدث أالن باس���م أإلسالم ؟
هل نكتفي بالقول إن تلك الممارس���ات
ليس���ت من صلب أإلسالم ؟ هل نطلب
منه���م أن يقفوا بوجه التطرف ليعيدوا
لنا أس�ل�امنا من قبض���ة المتطرفين ؟
دخل عليه
أم نعم���ل على تنقيته مم���ا أُ ِ
بأنفسنا ؟  ...إن البشرعند هؤالء الناس
عزي���ز وفقدانه مؤلم  ,ويضاعف أأللم
تلك الطرق البشعه للتصفيات الجسديه
التي يمارس���ها األره���اب  ,ولن يكون
لنا مخرج���ا آمن ما قالت���ه المرحومه
(ش���ذره) حين أعترضت على (عواد)
وهو يشتم شقيقها الذي طعنه بخنجره
قائلة ( :عواد عيب عليك التشتم حسن
ألن قلبه نظيف ) ...

محمد الرطيان

كل ش���يء أحببن���اه (طع���م ،رائحة،
صوت ،طقس ،منظر ،لون ،لمس���ة)
أحببناه ألسبابه ،وتوقيته ،وألجل من
كانوا معنا لحظته���ا .هذا العطر الذي
عش���قته ألن���ه عطرها  -حت���ى أنني
كن���ت أرش القليل من���ه على معطفي
 أصبحت أكرهه ف���ي غيابها ،صاريتحس���س
يؤلمني ..حتى أنفي صار
ّ
منه!
كل األشياء مرتبطة بناسها ولحظاتها:
نحبها ونكرهها بأسبابهم.
فارق التوقيت يجعلك تحب الشيء أو
تكرهه:
 أغني���ة (صوت���ك ينادين���ي :تذ ّكر)موجعة بالنسبة لي ...صاحبي يستمع
إليها وهو يبتسم!

 رائح���ة (علك أبو س���هم) ما تزالبالنس���بة لي تنافس أغل���ى الروائح
وأشهرها!
 ليلة عيد الفطر  -رغم كل ما أعيشهاآلن من أوضاع مادية جيّدة  -ما تزال
تذ ّكرن���ي بلحظة لم يكن فيها في بيتنا
مائة ريال!
 ج ّربت أغلى وأفخر أنواع الشوكالتةفي العال���م ،ولكن ..ما ت���زال حلوى
(الماكنتوش) هي األلذ ..طعمها :طعم
طفولتي.
شخصياتنا تتش ّكل بهذا الشكل :روائح
ونكهات وألوان وأص���وات ،وكل ما
يصاحبها من مواقف ومشاعر مبهجة
ومؤلم���ة .بهذا الخلي���ط العجيب من
األشياء الصغيرة ..تصبح :أنت.
ال تظن أنك المواقف العظيمة واألحداث
الجس���ام فقط ..أن���ت  -بالضبط  -كل
التفاصيل الصغيرة:
 رائحة شممتها في طفولتك وحددتذاكرة أنفك وعالقته مع األشياء.
 طع��� ٌم ظنن���ت أن���ه طع���م الحي���اةونكهتها.
 ٌلون صنع مزاجك تجاه األشياء.
ٌ
صوت “كلماته” حد ّدت طباعك.
 ولمس���ة ...إلى هذه اللحظة تجعلكتحلم بيدها!

