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في نيوزيلن���دا الت���ي تربطني بها
عالق���ات عاطفي���ة؛ ألنه���ا منحت
ابن���ي الذي تلقى تعليم���ه الجامعي
فيه���ا ج���واز الس���فر والجنس���ية
النيوزيلندية ،فصرن���ا نتباهى «يا
بختنا مين زيِّن���ا ،هناك خواجة في
بيتنا».وعيد األضح���ى اليوم على
مسيرة أقل من ثالثة أسابيع ،قرأت
تجربة مهاجر عراقي في نيوزيلندا،
أراد ف���ي العام الماض���ي أن يحتفل
بعيد األضحى كما يليق بمسلم فأتى
بكبش فاخر ،ثم استقبل القبلة :اهلل
أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وجز عنق
الكبش ،في مدخل البيت فرآه بعض
الم���ارة ،وأبلغوا الش���رطة وجهاز
المخاب���رات أن هناك إرهابيا أطلق
هتافا داعش���يا ثالث مرات ،ثم ذبح
كبش���ا بريئا بطريقة بربرية ،وأنهم

العدد 2429 :

عطر المطبعة
جعفر عباس

يرجحون أن اإلرهابي يتدرب على
جز الرؤوس.
أخذت الس���لطات علم���ا بما حدث
فتحركت ق���وات مكافحة الش���غب
ومعها كتيب���ة مدرعات وحاصرت
بي���ت صاحبن���ا العراق���ي وفرضت
حظرا جويًا ونفطيًا ،وطالبته
عليه
ً
بتس���ليم الس���كين التي ذب���ح بها
الخروف باعتبار أنها من أس���لحة
الدم���ار الش���امل ،ثم اقت���ادوه إلى
القي���ادة العامة للقوات المس���لحة
النيوزيلندي���ة ،وج���اء جماع���ة
االستخبارات العس���كرية ،وسألوه
عن عالقته بالقاعدة وداعش ،ولكنه
أثبت لهم أنه مقيم في نيوزيلندا قبل
ظهور القاعدة بس���نوات وبالتالي
فهو بريء من الدعدشة.ورغم أن
المحققين كانوا موقنين أنه إرهابي

َ
فوك احلمل تعالوه!

حيدر حسين سويري
ثمّة مثل شعبي يقولَ :
فوك الفرس  ..إنترس،
ولكي ال أخدش الحياءَ ،ب َت ُ
رت الكلمة في الفراغ،
ً
ُ
وذكرت المثل اآلخر ،الذي جعلته عنوانا لمقالي،
وكالهما يؤدي لنفس المعنى ،وأغلبنا يعرف
قصتهما.
أسعار النفط بدأت باإلنخفاض إلى سعر $30
للبرميل الواحد ،وأ ّكدت دراسة إقتصادية نفطية
بريطانية ،أن أسعار النفط سوف تنخفض إلى
الـ $15للبرميل في األعوام المقبلة! وفق هذا
الكالم ،فالعراق في مأزق كبير ،وضعنا به
نوابغ عصرنا من الساسة الجهابذة! ونحن
كشعب متورط ،يجب علينا تدارك األمور،
وإيجاد حلول للخروج من هذه األزمة واألصح
الكارثة اإلقتصاديةُ ،
كنت أُفكر ،عسى ولعل أن
حل لهذه المشكلة ،ولكن
يهديني خالقي إليجاد ٍ
ُ
عرفت
آيست(وال إياس من رحمة اهلل) ،بعد أن
أن عقود تراخيص الشركات النفطية التي
وقعها حسين الشهرستاني ،والذي كان يشغل
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء(نوري
المالكي) لشؤون الطاقة ،ووزير الطاقة(النفط
والكهرباء) ،مع الشركات األجنبية المنتجة
للنفط ،تقضي بأن تستلم الشركة $27-$25
ألنتاج البرميل الواحد! هنا كانت الطامة
ال ُكبرى ،ووقعت الواقعة ،وليس لوقعتها حل
فبحساب بسيط ستعطي حكومتنا الرشيدة!
،
ٍ
النفط مجاناً إلى تلك الشركات ،ليس هذا فقط،
وإنما ستكون ملزمة بدفع  $10لتلك الشركات
بشرط عقد ُه نابغة زمانه
المنتجة للنفط! لتفي
ٍ
الشهرستاني ،ومختار عصره الجهبذ!
اليوم لم َ
لدي شئ سوى قولي :حسبنا اهلل
يبق َّ
ونعم الوكيل.
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بالميالد والوراثة إال أنهم لم يجدوا
دلي�ل�ا عل���ى ارتباطه ب���أي تنظيم
إرهابي ،فصرفوا النظر عن تسلميه
إلى الواليات المتحدة لتس���تضيفه
في فن���دق «غوانتنام���و» ،وهكذا
مثل صاحبنا أمام محكمة عسكرية
إيجازية حكمت عليه بغرامة قدرها
عش���رة آالف دوالر بع���د إدانت���ه
بارتكاب جريمة «بش���عة» تمثلت
في ذبح خروف بريء دون تخديره
ودون الحص���ول عل���ى الموافق���ة
بذبحه من أمه «النعجة»!! وهكذا
دفع صاحبنا قيمة أضحيات  75سنة
مقابل كبش واحد ،ثم رفع ش���كوى
إلى األم���م المتحدة ،ث���م أدرك أن
الش���كوى لغير اهلل مذلة،في هولندا
والدنمارك ونيوزلندا وغيرها ،لكل
بقرة ونعجة ملف فيه شهادة الميالد

وش���جرة النس���ب ووثيقة التأمين
والش���هادات المدرسية ،وإذا ماتت
البهيم���ة فالبد م���ن الحصول على
شهادة وفاة تش���رح أسباب موتها
وطريقة توزي���ع الميراث من روث
وتبن على ذريتها ،والبد من تسجيل
أي عملية بيع للمواش���ي كي تكون
الس���لطات على علم بالمكان الذي
انتقل���ت إليه البهيمة المباعة ،وفي
العالم العربي تحتجز السلطات آدميا
فيظل أهله ينتقلون من س���جن إلى
مخفر بحثا عنه دون أن يعثروا على
ورقة تشير إلى مكان احتجازه ،وقد
تقول السلطات أنه ليس محتجزا ثم
تتصل بأسرته بعد ذلك ببضعة أيام
إلبالغها بأنه مات في الس���جن أثر
ً
طويال.وقد سبق
نوبة قلبية أمهلته
لي أن سردت حكاية السوداني الذي
كان يقيم في لندن واستدرج الحمام
ليعش���ش ويفرخ ويبيض في شرفة
بيته ،فضمن لنفس���ه وجبات شهية
من فراخ الحم���ام التي كان يذبحها
ويتخلص من فضالتها داخل دورة
المي���اه ،وكان جيرانه البريطانيون
يحبون���ه ألنه���م حس���بوا أنه يحب
الحم���ام «هلل ف���ي هلل» ولو علموا
بأمره لذبحوه في الش���ارع ونثروا
لحم���ه للحمام!ولم يتألم العراقي –
النيوزيلندي م���ن ضخامة الغرامة
قدر تألُمِه من أن اإلنسان في وطنه
األم أقل ش���أنا من بهائم نيوزيلندا،
وتذكر أنه لج���أ إلى نيوزيلندا هربا
من الذب���ح على قارع���ة الطريق،
وحم���د اهلل ألن���ه بعيد ع���ن مرمى
نيران الجيش العراقي الباسل الذي
بالح َول،
يس���تخدم ذخائر مصاب���ة َ
وكلم���ا وجهوه���ا ص���وب عناصر
داعش دشدش���ت رؤوس مواطنين
أبرياء يفترض أنه (الجيش) يقاتل
ليوفر لهم الحماية.

أول حقيب���ة مدرس���ية اقتنيتها
ّ
“المطهر”
كانت تش���به حقيبة
مس���تطيلة ومنتفخ���ة  ،لكنه���ا
لألمانة كانت أصغر حجماً وأكثر
رومانس���ية  ،عليها رسمة ديك
واثق المش���ية وثالث���ة كتاكيت
يتبعون���ه بطاع���ة متناهي���ة..
حملتها وتهت بي���ن الصفوف،
المعلّم���ون متش���ابهون الى حد
كبي���ر ..جميعهم ط���وال القامة
ويفرقون ش���عرهم الى اليس���ار
ويرتدون “الشارلستون” ولهم
شوارب ّ
ّ
ويدخنون بشراهة
كثة
ويضربون العصي على الحيطان
ّ
الطالب…
كلما تعال���ت أصوات
كي���ف ل���ي أن اع���رف صف���ي
بي���ن ه���ذه الغ���رف المتالصقة
كزنازين انفرادي���ة  ،لقد ارتأت
إدارة المدرس���ة الحكيمة آنذاك
أن تض���ع الصف���وف االبتدائية
ف���ي طابق “التس���وية”

والصفوف اإلعدادية في الطابق
العل���وي ،لذا كن���ا نحظى بعتمة
ورطوبة مضاعفة مقارنة بباقي
الفصول…بقي���ت جالس���اً في
مفترق الصفوف وبين س���اقي
حقيب���ة الدي���ك الفارغة…حتى
س���معت صوتاً أبوياً يقول لي :
ّ
“صف���ك هون ي���ا جحش”!…
ففرحت ايما فرح ودخلت الغرفة
كآخ���ر طال���ب يلتح���ق بالصف
األول **..ما زل���ت أؤمن تماماً
أن لمس أول كت���اب في تاريخ
األبجدية ،يش���به تمام���اً لمس
ي���د الحبيبة األول���ى ،يبقى قوياً
وحاض���راً وحيًّا مهما طوي من
س���نين العم���ر ،وتبق���ى رائحة
الكتب المدرس���ية ،مثل رغيف
أمي الصباحي ف���ي أيام كانون
الباردة معلقاً في الذاكرة  ،شهياً
وحاراً وزاخراً بالحبر الطازج..
ف���ي بداية كل عام  ،عندما يعود

شيالدزي
قرية « ش���يال دزى « الكائنة في س���هل الزاب
الكبي���ر  ،تبعد حوالي  35ك���م عن مركز مدينة
العُمادية  ...ويس���تطيع الم���رء الوصول إليها
اليوم  ،عبر الش���ارع المُبلَط َ ،
بأقل من أربعين
دقيقة  ..ولكن في كانون الثاني من عام 1976
حي���ن ذهبنا  ،أنا المُع���اون ُ
َ
الطبي وبمعيتي
...
ِ
الم َ
ُضمِد « حس���ين المراياتي «  ،من مُستشفى
العُمادية  ،مُتوجهين الى قرية ش���يالدزى  ،في
َ
حصانين ،
إيف���ا ٍد لِمُدة أربعة أيام  ،فأننا إمتطينا
َ
ٌ
وحصان آخر
كان قد جلبهم���ا  ،مُختار القرية ،
 ،إمتط���ا ُه هو مع حقيب ٍة تحت���وي على العقاقير
واألبُر والضمادات .
ولكي أكون أكث َر د ً
ِقة  ،فأن ش���يالدزى الحالية ،
ُجَمع الجديد
الكائنة على َطرَفي الشارع  ،هي الم ّ
 ،الذي أُنش���أ في بداي���ة الثمانينيات  ..في حين
ان القري���ة التي ذهبنا في إيفا ٍد إليها في ش���تاء
 ، 1976هي شيالدزى األصلية القديمة .
أكن قد ُ
لم ْ
ظهر حصان سابقاً  ..وبعد
ركبت على ِ
َ
الطريقة المُثلى ،
ان ساعدني المُختار وبّيَن لي
ْ
تحركت قافلتنا الصغيرة
السرج ..
للجلوس على ِ
بإتج���اه ديره لوك  ،الت���ي وصلنا إليها عصراً ،
ُ
ونمنا في منزل أحد معارف المُختار .
في بداية رحلتن���ا  ،أتذك ُر ان المُختار  ،ذك َر لي
شيئاً عن اإلس���لوب الصحيح  ،لوضع القدمين
أستوعب ماقال
أثناء َس���ير الحصان  ..لكنني لم
ِ
ْ
فكان���ت س���اقاي تتدليان على
أو ل���م أفهم ُه ..
الطرفي���ن  ،وتهت���زان مع حرك���ة الحصان ..
وفي اللي���ل  ،في ديره لوك الكائنة بين العمادية
وش���يالدزى  ،بدأت ساقاي ُتؤلمانني  ..وعندما
ُ
أخب���رت المُختار  ،قال  :أل���م ُأقل لك يادكتور ،
أن تض���ع قدمَيك في الم���كان الم ّ
ُخَصص لهما ؟
أليس
 ..ان الدكتور حس���ين  ،يعرف ذلك جيداً َ ،
كذلك ؟ ّ ..هَز حس���ين المراياتي رأس��� ُه مُوافقاً
وهو يبتس ُم ِب ُخبث !.
طبعاً بالنس���ب ِة ال���ى معظم أهال���ي ُ
القرى  ،وال
المناطق الجبلية النائية  ،فأن المعاون
سيما في
ِ
الطبي ه���و دكتور  ،والم َ
ُضمِد أيضاً دكتور  ،بل

احمد حسن الزعبي

ع ّدة تعود ألحد عمال الصيانة ؛
“منخل ومجرفة وميزان لعمارة
الطوب” ،لحس���ن حظي وسوء
حظ الرجل كانت مركونة في احد
الزوايا ف���كان ما كان **..فصل
الم���دارس ..هو فصل الس���نة
الخامس..فيه ت���ورق الدفاتر ،
وتمطر النقاط على الس���طور ،
تنتشر قصاصات التجليد ولزوجة
الصمغ و تتساقط دوائر الخشب
الوردية المبري���ة من رأس قلم
الرصاص…وكما تنتشر رائحة
التراب مع الش���توة األولى في
أيلول …تنتشر رائحة المطابع
ف���ي الحصة األولى ف���ي أيلول
أيضاَ…

أمين يونس
وحتى العاملين في المُستشفى  ،ي َ
ُخاطبون أحياناً
بالدكتور ! .
في الصباح الباكِر  ..بعد أن تناوَلنا فطوراً دسماً
 ،نهض المُختار ً
قائال :
َ
ً
ُ
َ
ُ
 ي���ا دكتور  ..الحظت أنك كنت مُتعَبا ليلة أمس ،ولم ُت ّصلي معنا صالة العش���اء  ..هيا ُلن ّصلي
صالة الفجر .
قاطع ُه حسين المراياتي :
ُصلي ! .
 دع ُه يامُختار  ..فأن الدكتور الي َّ
ُستغرباً :
قال المُختار م ِ
 كيف ذلك يادكتور ؟ َألست مُسلِماً ؟
 بلى أنا مُس���ل ٌم ياس���يدي  ...لكنني ال اُ ّصلي .أرجو أن تستعجال ً
قليال  ،فلقد تأخ ْرنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في آذار  ، 1975وبعد إتفاق الجزائر المشؤوم
 ،بين صدام حسين نائب رئيس الجمهورية آنذاك
 ،ومحمد رضا بهلوي ش���اه إيران  ،بوس���اطة
ورعاية الرئيس الجزائ���ري هواري بومديَن ..
ْ
إنهارت الحركة ال ُكردي���ة بقيادة المال مصطفى
البارزاني  ،بعد ُ
ً
ُباش���رة
توقف الدعم اإليراني م
ْ
وإنسحبت بعض قيادات البيشمركة وقس ٌم من
.
مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،إلى
إي���ران  ،وغاد َر البارزاني نفس���ه الى الواليات
المتحدة األمريكية  ..في حين إستس���ل َم اآلالف
وسلموا
من البيشمركة الى الحكومة العراقية ّ ،
أسلحتهم .
ً
ْ
نكس���ة كبيرة  ،من أبرز مالمحها َ /ت ّخلي
كانت
الحكوم���ة اإليرانية عن الحرك���ة الكردية  ،بعد
حصوله���ا أي إي���ران على مكاس���ب كبيرة من
ضمنها نصف شط ال َعرَب  /عدم إهتمام الواليات
المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفييتي  ،بالقضية
الكردي���ة بصور ٍة جدية  /إنكش���اف ُضعف قيادة
الحرك���ة ال ُكردية وعدم إمتالكها بدائل وخيارات
معقولة ُ ،
وفقدانها لروح الثورة والمُقاوَمة .
ُكل ذلك أدى الى اإلنهي���ار الدراماتيكي للحركة
الكردي���ة َ /
وع���ودة مِئ���ات اآلالف من ش���عب
الصف الوطني )
ِي ( َ
كردس���تان  ،إلى ما ُس���م َ

الصف غير
 ...أي ِبمعنى أنهُ���م « كانوا « في َ
الوطني ! .
بالنسبة الى مُحافظة دهوك  ،فأن حكومة بغداد
س���يطر
 ،وإعتب���اراً من آذار  ، 1974لم ت ُكن ُت ِ
إال عل���ى مركز مدينة دهوك فقط  ..أما المناطق
الشرقية الشمالية بإتجاه العمادية وبرواري باال
فكانت َ
ْ ،
تحت س���يطرة قوات البيشمركة وإدارة
الثورة الكردية .
لكن بع���د اإلنهيار المُدوي ف���ي آذار ، 1975
ّش ْ
َددت الحكومة العراقية  ،قبضتها  ،على جميع
مناطق كردستان  ،ومن ضمنها َ
بالطبع  ،قضاء
ِ
العُمادية المُترامي األطراف  .سارعت الحكومة
ِ ،بفتح مَقرات حزب البعث العربي اإلش���تراكي
ودوائر األمن  ،في جميع المُدن َ
والقصبات .
في األش���هُر األولى بع���د آذار  .. 1975وبعد
صدور ( العفو العام ) ع���ن المُلتحقين بالثورة
الصعداء  ،وتأملوا َخيراً
تنفس الناس ُ
الكردية َ ،
في الحكوم���ة العراقية  ،التي و َ
َع��� َد ْت ال ًكرد ،
باألمان واإلستقرار والرفاهية  .لكن ُسرعان ما
ّكَش���ر البعث الحاكم عن أنياب ِه وكشف تدريجياً
عن نيات ِه الخبيث���ة  .فقا َم ِب ( نفي ) العديد من
الموظفين  ،ال���ى محافظات بعيدة  .واألنكى من
ذل���ك  ،ان منظمات حزب البعث ْ ،
بدأت بالضغط
على المواطنين  ،لإلنتماء للحزب  ..مُستخدمين
جانب
إسلوب الترغيب من جانب والترهيب من ٍ
َ
آخر .
صاحبنا المُضمِد « حسين المراياتي « َ ،
كان من
أوائِل َ
المنظمين لحزب البعث  ،بل والمتحمسين
مطلوب من ُه ! .
لتنفيذ ما هو
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــ
ُ
نهار
وصلن���ا قبل الظه���ر الى ش���يالدزي  ،في ٍ
مناطق باهرة
مُش���مِس رائع  ..بعد أن إج َتزن���ا ِ
جبال يُغطيها
الجمال في َ
الس���هل بين سلس���لتي ٍ
الثلج  ...بالنس���ب ِة لي ْ ،
كانت المّرة األولى التي
أرى فيها المنطقة .
وحي���ث ان المُخت���ار كان يُج���ري ترميم���ات
وتوس���يعات في دار ِه  ..فلقد َ
أخ ّذنا الى بيت أحد

أقرباء ِه  ..الذي َ
بالغ بالترحيب بنا .
معاطفنا الس���ميكة  ...وجلس الجميع :
خلعن���ا ِ
حسين المراياتي وصاحب الدار وولدي ِه وإثنان
ُسر وتلقائية ..
آخران  ،جلس���ة « التربيع « ِبي ٍ
وألنني الأستطيع أن أجلس بهذه الطريقة  ،فلقد
ُ
ُ
وش���عرت ببعض الحرج من ذلك
مددت رجلي ،
!ُ .
كنت حينها اُ ّد ُ
ِخن ِبشراهة  ،وتكا ُد السيجارة
ال ُتفارق ش���فتي  ..فإحتسينا الشاي  ..ودردشنا
في إنتظار الغداء .
ــــــــــــــــــــــــــ
عن���د ُ
الظهر  ...ق���ام الجمي���ع ألداء الصالة ..
ً
ُ
ُ
بش���ئ من
فأحسس���ت
،
وحدي
جالس���ا
وبقيت
ٍ
الغربة وس���طهم َ .
ُ
قال لي صاحب الدار مُبتسماً
ُ
 :لماذا الت ّصلي يادكتور  ،مثل زميلك حس���ين ؟
ُ
ُصلي في
ضاحكاً ّ :صدقني ان حسين الي ّ
قلت ل ُه ِ
العُمادية  ،لكن ُ
ُ
كنوع من النِفاق !
نا
ه
ذلك
يفعل
ه
ٍ
َ
ضحك الجميع  ،إال حسين .
.
بعد الغداء  ..فتحنا صندوق « ال ُع ّدة « ووضعتُ
السماعة على طرفي رقبتي  ،كما يفعل األطباء
ّ
الحقيقيي���ن ّ ..
وقربُت جه���از قياس الضغط كي
يكون ف���ي مُتناول���ي ( علماً أنه ل���م يمُر على
تخرُجي من
المعهَد سوى أشهُر قليلة  ،ولم ت ُكن عندي خبرة
عملِية  ،و ُكل ما أعرفه هو قياس الضغط ودرجة
الحرارة  ،وكتابة راش���يتات اُ ّقِلد فيها الطبيب .
بخبرت ِه وعمله
في الحقيقة ان حسين المراياتي ِ
لسنوات في المستش���فى َ ،
كان يُجيد زرق األُبَر
كان دكتوراً
وخياطة الج���روح والتضميد  ..لقد َ
طلب ماءاً مَغلِياً
أكث َر مني )  ..أما حسين  ،فلقد َ
 ،لكي يضع الس���رنج الزجاجي والنيدالت في ِه ،
الحقن البالستيكية ذات
لتعقيمها  ..حيث لم ت ُكن ُ
ْ
توافدت
اإلس���تعمال الواحد  ،مُتوفرة حينه���ا .
جم���وع المُراجعين  ،وإصطفوا خ���ارج الدار ،
حتى يحين َدورهم .
حس���ين َ
كان أكب َر مني بسنوات  ،ومتزوج وله
طفلَي���ن  ..وأنا الذي لم أبلغ الثانية والعش���رين
بعد  ،فلقد ْ
كانت بثور حب الشباب تمأل وجهي ..

ُ
أفحص فتاة
أحاول إخفاء إرتباكي  ،حين َ
وكنت ِ
جميلة ّ ،
الجدية والعبوس ! .
ُمص
بتق
ِ
وّزعن���ا كمية جي���دة من كبس���والت المضادات
الحيوي���ة واألُبَ���ر وحب���وب الفيتامين���ات
والباراسيتول  ...الخ  ،لغاية ساع ٍة مُتأخرة من
العّصر  ..وإنتهى يوم عملنا األول  .عند المغرب
ش���خص أفندي ّ ،قدم���ُه المُختار ً
قائال :
 ،جاء
ٌ
هذا األس���تاذ محمود  ،مُدير ومُعلم مدرس���تنا ،
يُريد أن يُسلم عليكم  .كان األستاذ محمود شاباً
دمث األخالق  ،من منطقة العشائر السبعة قرب
طلب مّنا أن نزور ُه غداً في المدرسة
الموصل َ ..
 ،لكي ّنَطلِع على مُستوى التالميذ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرشوا لي ولحس���ين  ،ف َ
ِراشين قرب بعضنا ..
وعلى بُع���د أقل من مترَين  ،وضعوا ف َ
ِراش���ين
ُتالص َقي���ن  ..وقال صاحب ال���دار  :دكتور ..
م ِ
عندنا هذه ُ
الغرفة فقط  ،وهي في الحقيقة ُغرفة
تزوج َ
قبل َش���هر  ..وس���وف ينامان
إبني الذي َ
ْ
ليس���ت هنالك
أجاب حس���ين :
ُهنا بعد أذ ِن ُكم ! َ .
مُشكلة .
بع���د إطفاء الفانوس  ..لم ت ُكد تمضي عش���رين
دقيقة  ،و ُكنا انا وحس���ين ما ُزلنا مُس���تيقضين
 ...س���مَعنا همس���اً مُحتجاً  .. :إهدأي ياإمرأة ،
فلم يناموا بَع���د  .إجا َب ْت ُه  :بلى أنهم خمدوا منذ
ً
ضاحكة بخفوت َ :هيا ُقم وإال أنا التي
فترة ً ..ث َم
ً
وهمس ضاحكا  :هل
سأقوم ! .نكزني حس���ين
َ
تسمع ياصاحبي ؟
ل���م ينجح الظالم  ،في إخفاء التأوهات وأصوات
للعروس���ين الجدي َدين  ..ولم ي ُكف
الرعش���ات ،
َ
حس���ين عن الضحك  ،بل أن ُه َ
عال ،
قال
ٍ
بصوت ٍ
بعد إنتهاءهم���ا  :هنيئاً لكما !! واآلن كفى ُنريد
أن ننام َ .
ضحك العروسان  .. .أما أنا فلقد ْ
كانت
تجربة غريبة ومُثيرة بالنسبة لي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف���ي اليوم التال���ي  ،وبعد إنتهاءنا من تمش���ية
الوجبة األولى م���ن المُراجعين  ،قبل ُ
الظهر ...
َ
أخذنا المُختار  ،الى المدرس���ة الطينية  ،شأنها

كوم حجار و ال هالجار
من األمثال العراقية المعروفة
المثل الذي يقول  ( :اذا جارك
كان بخير فأنت بخير ) ،و هو
مثل يصف العالقة بين الجيران
التي ت���كاد تكون عالقة أخوة
و تآخي وتراح���م ،أكثر منها
عالقة تقارب مكاني خالي من
التواصل االجتماعي ،فالعالقة
بي���ن الجي���ران ،تص���ل الى
مس���تويات المحبة و المودة
بينهم ،منعكس���ة على الواقع
من حيث التزاور و التعاضد و
النخوة العراقية ،حتى ال يمكنك
أن ُتميّ���ز بين أفراد هذا البيت
من ذاك ،ف���إن حدثت مصيبة
أو أستنجد جار بأخوته ،تجد
كل الجي���ران حاضري���ن مع
جاره���م ،وإن أصاب��� ُه خير،
فس���يفيض عل���ى جيران���ه،
مما اف���اض اهلل عليه ،و لكن
يبدو إن ه���ذا المثل محصور
بالح���دود العراقية ،و العراق

ال���ي أوالدي بعد غي���اب قصير
ّ
في اليوم الدراسي األول  ،افتح
حقائبهم ،أقل���ب كتبهم الجديدة،
اتنف���س عطر المطاب���ع  ،أمعن
النظر في الرس���وم التوضيحية
والصور وأبطال القراءة وصور
الملونة واألرقام المكتوبة
الفاكهة ّ
بخطوط كبيرة  ،علّها تس���تفيق
الطفول���ة النائمة تحت أعمارنا،
أتذكر كتاب القراءة والحس���اب
وحقيب���ة الديك التي خذلتني في
منتصف الفصل األول… اتذكر
توهان���ي في المم���ر المكتظ في
الي���وم األول والبحث عن دورة
المياه ،لم أكن اعرف ان الخوف
يضاعف اإلدرار وقتها ،حاولت
االعتم���اد على نفس���ي في ظل
هذه الظروف الصعبة ،فوجدت
الحمام���ات مقفل���ة بقفل ضخم
يش���به أقفال مخازن الس�ل�اح،
التفت حولي ّ
ونفذت المهمة على

فقط من يتعامل به ،فجيران ُه ال
يتعاملون معه وفق هذه المبدأ
 ..بل عل���ى العك���س تماماً،
اجمع���وا على ه���دف واحد و
هو ضرورة أال يكون العراق
بخي���ر ،وعمل���وا عل���ى هذا
الهدف ،بال استثناء،و بكل ما
يملكون م���ن أدوات و عمالء
ضع���اف الوطنية،
مع وجود ِ
و مزدوجي ال���والء ،و ممن
رضع���وا حلي���ب ( قواطي )
ملوث ،و لم يشبعوا من حليب
دجلة و الف���رات ،فبين دولة
ج���ارة تص ّدر لن���ا اإلرهاب و
ت���زرع الفتن بي���ن الطوائف،
و تخل���ق التط���رف من أجل
تمزيق نس���يج العراقيين الى
جارة أخرى ،تد ّرب المسلّحين
و تزوده���م ب���كل م���ا يمكنه
تدمي���ر الحياة ،و جارة تجبره
بدف���ع تعويضات عن حروب،
ه���و كان ضحيته���ا ،و تمنع ُه

من أن يكون ل���ه بوابة على
البحر ،ليبقى مخنوقاً محتاجاً
فقيراً و جارة صغيرة تمتصه

ش���أن ُكل بيوت القرية  ..وكان األستاذ محمود
فرحب بن���ا َ
وأدخلنا الى الصف
إنتظارنا ..
ف���ي
َ
ِ
الرابع  ،فوق���ف التالميذ  ،وأم َر ُهم بالجلوس ..
ُثم ْأخ َبرَنا ان الطالبات ُ
والطالب ُشطار َ ...
وقال :
َن سيقوم ويكتب على السبور ِة ً :
مْ
أهال بالدكتور
 .فرفع الجميع أياديهم  ..فأشا َر المُعل ُم الى طالب ٍة
بخ ٍط جميل َ .
فكتبت َ
َحسنة الهندام ْ ،
فقال األستاذ
لنا  ،مُبتس���ماً  :حتى تتأكدوا من شطارة ُطالبي
َ
فس���ارع حسين
 ..إطلبوا منهم كتابة أي كلمة .
المراياتي  ،وق���ال  :أك ُتبي ُ :
البعث طريقنا ! ..
َت َ ،
فكتب ْ
وقال ال ُمعِّلم ّ :صفقوا لها .
فطلبت منها أن تك ُتب ُ :كردس���تان  ..ففع ْ
ُ
َلت ..
وقلت ُ
ُ
ُ
وصفقت معهم
للطالب ّ :صفق���وا مر َتين
!.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
وتوجهت الى
وصلنا ال���ى العُمادية ُظه���راً ...
من���زل إبن عمي ُ ،
حيث ُ
كنت اُقيم عندهم  .وفي
َعصر نفس الي���وم  ..أخبرني إبن َعمي  ،انهم
طلبوا من ُه تبليغ���ي  ،بالحضور الى مقر منظمة
حزب البعث  ،في السادس���ة ُ .
ذهبت إلى هناك .
رفيق ما ّ
وقدَم لي سيجارة  ..ثم َ
رح َب بي ٌ
قال لي
َ
ٌ
َ :
موظف جيد  ،ومن عائل ٍة معروفة  ..لكن
أنت
نطلب منك  ،عندما تذهب
م���ن اآلن وصاعداً ُ ..
ف���ي إيفادات الى ُ
القرى  ..أن تهتم بعملك فقط ،
وال َ
تتدخل في السياسة .
ُ
تفاجأت ُ
ُ
رجع���ت ُظهر اليوم من إيفادي
وقلت :
األول  ..ولم أتحدث في السياس ِة مُطلَقاً .
َ
قال ِبثق���ة  :بلى ياعزيزي  ..لق���د َ
قلت للطالب
وصفقَت
ان يكتبوا كلمة كردستان على السبورة ّ ،
مر َتين !! .
يا للهَول  ..هل م���ن المعقول  ،ان زميلي وإبن
ينتظر حتى
مدينتي  ،حس���ين المراياتي  ..ل���م ِ
صباح َ
الغد  ..حتى ُيبِّلغ رفاق ُه في الم ُّنَظمة ؟

علي فاهم
من جهة و تدم���ره من جهة
أخ���رى ،و جارة تس���عى بكل
س���وق
ما تمتلك لتحوله الى
ٍ
لبضاعتها ،و على العراق أن

يتحمل جيران السوء و يبقى
(حايط نصيص ) لكل هذا الكم
من المؤمرات و الحرب غير
المعلنة عل���ى ارضه و خبزه

ونس���يجه االجتماعي  ،فيجب
أن يبقى العراق بال صناعة و
ال مصانع والزراعة والمزارع
و تنتشر فيه البطالة والتخلف
والجه���ل !! و أن يتحول الى
ٌ
فصائل تتناحر ،و
معسكرات و
طوائف تتقاتل ،فأبنائه مشاريع
حروب بالنيابة ،مستمرة منذ
بنيت الكوفة الى اليوم ،وحتى
نفطه الذي ال يكفي أن يس���د
رم���ق أهله أو يش���بع جيوب
ساسته الفاس���دين ،عليه أن
يبقي بعض دول الجوار قائمة
عل���ى قدميها رغ���م أنها آيلة
للس���قوط ،فالعراق كريم مع
جيرانه لدرجة أن يقتل نفسه
و ييتم ابنائه و تسبى نسائه..
فدوة ّ
لحق الجيرة المقدس .
مالحظ���ة مهم���ة  :ليس من
باب الصدفة أن يكون العراق
الوحي���د مُذكر و كل من حوله
إناث  ..و دمتم سالمين .

