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العدد 2437 :

اوراق من المهجر

(رال����ف ) ذلك العج����وز الذي
يدعي الم����رح ،يعمل معنا في
الش����ركة كس����ائق للرافع����ات
الش����وكية لتحوي����ل بضاعتنا
من داخ����ل المعم����ل الى ممر
القاع����ات ووضعه����ا داخ����ل
الش����احنات االجنبي����ة الت����ي
س����تأخذها بدورها الى فروع
ش����ركات الس����يارات االلمانية
المنتش����رة في بلجيكا وبولندا
والجي����ك ( .رال����ف ) يتعامل
اكث����ر من غيره م����ع االجانب
الذي����ن اليجي����دون االلماني����ة
مما يضطر الى اس����تعمال لغة
االشارة والحركات ،عليه فأنه
يس����تغل فترة االستراحة التي
هي نصف ساعة للحديث عن
ام����وره اليومية والت����ي تنال
اعج����اب الجمي����ع لطرافتها.
كان قد مر اقل من ش����هر على
ُ
اخذت
احداث س����نجار والتي
س����اعتها مباش����راً معظ����م ما
تبقى لي من االجازة السنوية،
قضيته����ا مس����افراً كالمجنون
في بع����ض مدن اوربا والمانيا
حاش����راً نفس����ي مع اي تنظيم
او تجم����ع او فعالي����ة تطالب
المجتمع الدول����ي بأيجاد ادنى
الحلول لكارثة سنجار التي ال
ُتصدق .مرت اجازتي بسرعة
مذهل����ة وكان التعب النفس����ي
يظهر جليا على مالمح وجهي
في اولى ايامي للعمل وبتوقيته
الليل����ي ال����ذي يمتد ف����ي ذلك
االس����بوع من العاشرة مساءاً
حتى السادسة صباحاً تتوسطه
االس����تراحة التي سيسرد فيها
(رالف) حكاياته التي ال تنتهي.
بدء صاحبنا بقصة نمو اشجار
الحديق����ة الخلفي����ة للش����ركة
 ،وكي����ف ان����ه في االس����ابيع
الماضية وج َد هناك قطة حامل
تعاني االعياء من شدة الجوع
هن����اك ،فأعطاه����ا قلي� ً
�ل�ا من
الحليب بطعم الفراولة خاصته
لتش����ربها وتس����تعيد عافيتها،

ُ
عرفت جنون
يق����ول (رالف ):
ه����ذه القط����ة وحماقتها ،ليس
لكونها خرج����ت ً
ليال من منزل
مالكها ،بل النه����ا كانت تحب
طعم الفراول����ة كالذكور(ينهي
جملته بضحكة طويلة يُشاركه
الجمي����ع بذل����ك) ،ث����م يكمل :
ُ
قمت بوض����ع القطة في احدى
العلب الكارتونية المتوس����طة
والتي تش����حن الش����ركة فيها
قطع����ة (الدش����بول الداخلي )
لس����يارات ( ي كالسي) ...قد
تس����الوني لماذا لم اضعها في
في داخل احدى علب الكارتون
لقطع (حزام االمان ) لسيارات
(اوب����ل )؟!.اج����اب البع����ض
ضاحكاً :حتى ال تش����عر القطة
بعق����دة النقص حال تس����ليمها
ألصحابها.يجي����ب (رال����ف )
بس����رعة :ال ...ال ...حت����ى ال
تضيع مرة اخرى (سيارات ي
كالس����ي مجهز بخدمة جي بي
اس لتحديد المكان) ويس����تمر
الضح����ك ليواص����ل (رالف )
لعبت����ه :م����ا ان وصل� ُ
���ت الى
المنزل صباح����اً حتى تفاجئت
زوجتي ،لي����س لمنظر القطة
على االطالق ...ب����ل النها لم

أُمّي ْ
قالت  :يابه ش����بيك ؟ هاي
س����ابع جمع����ة  ،وإنته مو على
بعضك  .بس ال واحد من أخوتك
مات  ،وإنته مت َ
ِرضه ت َكلّلي ؟ .
ْ
َح ْد مات .
أن����ا
أجبت  :ال يام  .م ّ
ص ِر ْت ناش����ط مدني .
بس آني ِ
وكل جمعة َ
أنثبُر ثبيرة اهلل ح ّتى
يسوي
أخلّي السيد ( العبادي ) ّ ،
إصالحات « حقيقية « .
قالت  :هاي شوك ْ
أمّي ْ
ص ِر ْت
ِت ِ
يو ْل إنته طول عمرك
« َن ِش ْط « ؟ ّ
���ش وال تن ْ
لته� ْ
ِش  .وفو َكاها من
ِ
َ
ْ
ْ
ِرتك
م
«
من
تخاف
ِت
م
ك
ت
تزوج
ْ
ِ
« خوف����ة الحيّة  .ومن الخوف
صار عندك فقدان ذاكرة مُزمن .
ّ
وكل سنة يالّه تتذ ّكر عندك أم .
ً
ْ
أنا أجبت ُ :يمّة شوفي  .أوال أنا

الحمار وصراع
البعض مع البعض

صالح حسن رفو

تش����م رائح����ة الكح����ول مني.
ادخلنا القطة الى المنزل ومع
بدء ال����دوام اتصلن����ا بالعيادة
البيطري����ة لحجز موعد  ،ردت
علي صوت نسائي رقيق لتقول
:حسنا سأنتظرك اليوم ...ما ان
ُ
سمعت كلمة ( االنتظار واليوم
) حت����ى قمت بأبعاد س����ماعة
الهاتف عن زوجتي ،اذ ظننت
من جديد بأن����ي اخونها كأيام
الشباب .يقضم (رالف) قطعة
خب����ز بالجبن ويكم����ل  :ذهبنا
للعيادة ومعنا القطة المسكينة
التي انجبت خمس����ة س����نانير
صغي����رة ،بع����د بحث س����ريع
ألس����ماء القط����ط الضائعة في
مدينة (فيت����ن) وجدنا صاحبة
القطة ورق����م هاتفها المتروك
لدى س����جالت العيادة ،اتصلوا
بها واخبروها بالخبر السعيد.
مالكة القطة خيبت ظني اذ انها
ليست بجمال (فاقدات القطط )
كما ف����ي االف��ل�ام لكنها على
اي����ة حال اجمل م����ن زوجتي،
يضح����ك الجمي����ع م����ن جديد
ويطالبون رالف بنهاية سريعة
الن االس����تراحة ستنتهي وهم
ل����م يأكلوا ش����يئا بأنتظام بعد.

أمي  ..قالَت
ّ
ناش����ط  ،مو « َن ِشط «  .و ثانياً
آني ما اخ����اف من مرتي  .بس
آني دا أعيش بزمن ديموقراطي
مدني ليبرال����ي  ،يحترم الرأي
اآلخ����ر  .م����و مثل����ج  ،جبتيهه
من عهد الس����لطان عبد الحميد
الثان����ي  ،ال����ى 2003-4-9
وإنتي عايش����ة بالضيم والقهر
واألستبداد والدكتاتورية .
ا ّم����ي ْ
قالت  ،وهي ته���� ّز يديها
ورأس����ها و فوطته����ا و «
شحاطتها « إستهزاءاً بي  :إي
ّ
« ِش����فاية « ؟ وش����رايدين من
الرجال العبادي  ،من فدوة
هذا ّ
أروحلك  ،وللناشطين مال آخر
زمن مثل ْ
إشكولَك ؟ .
ْ
أوًال آني
أنا
أجبت  :شوفي يام ّ .

ش����كرتني الم����راة بعدم����ا ان
اخبرتها بالقص����ة بتفاصيلها
المملة ،ورغ����م انزعاجها من
طول التفاصيل اال انها احترمت
موقف����ي عندما علم����ت انني
اتعامل بشكل يومي مع عشرة
س����واق بلجكيين على االقل (
في العادة تطل����ق نكات الغباء
على البلجيكيين والنصب على
البولنديي����ن ).فأجاتني المراة
بكرمه����ا عندم����ا قال����ت بأنها
مس����تعدة اهدائ����ي ثالثة هرر
لموقفي...بالتأكيد كنت سأوافق
واهدي لبعض اصدقائي اثنان
منه����ن ...طبعا ال اقصدكم ،اال
ان زوجتي صدتن����ي وتكلمت
كالع����ادة بالنيابة عني وقالت:
امامك
يغريك كالم من يمثل
ال
ِ
ِ
ذئب
كالحم����ل الودي����ع فه����و ٌ
مفترس وسيس����تغل الفرصة
صغارك
ويواف����ق على اخ����ذ
ِ
(تقصد الهرر) ،اذ كنا متفقين
قبل ال����زواج على انجاب طفل
واح����د وهأنذا االن مش����غولة
معظم الوقت بمش����اكل ابنائنا
الثالث����ة الذي����ن ال يختلف����ون
ازعاجاً عن والدهم رغم دخول
اصغرهم الجامعة هذه السنة.

قاطع� ُ
���ت زوجتي حينها وقلت:
منك ان االوالد هم
هذه شهادة ِ
م����ن صلبي وليس من غيري،
ضحكت صاحبة القطة واحبت
المزحة فصححت لها مباشراً
نظرة زوجتي عن امثلة الحمل
والذئ����ب والت����ي ال تطلقها اال
في العي����ادات البيطرية وبذلك
ضحك����ت المراة م����رة اخرى
.قاط����ع اغل����ب الحضور كالم
(رالف) وطالبوا بنهاية سريعة
���رج هاتفه النقال
للقصة،فاخ� َ
وآرانا صورة ألح����دى الهرر
الصغيرة بين يديه ومعه المراة
المقصودة وتكلم بنبرة خافتة
بجدية على غي����ر عادته :منذ
سنوات لم احس بذلك الشعور
كائن حي
الجمي����ل وانا انق����ذ ٍ
واسعد صاحبه ،شاركه الجميع
بكلم����ات االط����راء والمدي����ح
،س����اعتها وبفع����ل ال ارادي
اظن����ه اغرقت عيناي بالدموع
حاول����ت ان اداري الموق����ف
بأبتسامة مصطنعة  ،اذ تذكرت
لحظتها اهلي الهاربين لتوهم
من الجبل تاركين اجساد فلذات
اكباده����م تأكله����ا الحيوان����ات
الضاري����ة بعدم����ا خذلهم من
ادعوا حمايته����م وقام جيران
الس����وء بعدها بقتلهم وس����بي
نسائهم .الدموع هي الوسيلة
الوحيدة للتشفي بالحزن عندما
يكون المرء عاجزاً عن ايجاد
ً
حال له����ذا الجن����ون .غادرت
الجلس����ة بحجة جل����ب القهوة
م����ن الجهاز القريب ألس����مع
ص����وت( رالف ) ضاحكا يخبر
الجمي����ع  :آرايتم ...لقد جعلت
( رفو) يذرف الدمع من ش����دة
الضحك.

غبت عنك����م وانفصلت ع����ن العالم
الخارجي طيلة ستة اسابيع.
كانت تلك اوامر الطبيب الذي يبدو انه
من اصل عراقي.
قال لي:
س����نبعدك عن االنترنت شهرين على
االقل لتزول اع����راض صحية كثيرة
واجهتها طيلة الفت����رة االخيرة وقبل
ان تس����ألني س����أقول لك بوضوح ان
ارتفاع ضغط الدم الى اعلى مستوياته
جعلني اتساءل لماذا مازلت على قيد
الحياة،هن����اك ارتفاع ضغط العين وال
اشك انك ترى االشياء بوضوح،قلبك
مايزال يدق بخفوت في بعض االحيان
واخ����اف ان يتوقف فج����أة فقد تعب
منك،لديك مس����توى ع����ال من الكآبة
تح����اول ان تخفيها عب����ر الغناء مرة
والتأمالت مرة اخرى.
لهذا س����تكون ضيفا عزي����زا في دار
العناية الصحية حيث ال يوجد انترنت
وتتخلص من كل االخبار القاتلة.
ف����ي هذه الدار وج����دت اكثر من 40
عجوزا وعج����وزة اليقل عمر احدهم
او احداه����ن عن  80س����نة وحاولت

هناك ثالثة احنوا رقابهم على طرف
اكتافهم وغطوا في نوم عميق.
ف����ي االي����ام الالحقة لم اج����د هؤالء
الثالثة يقظين ابدا فما ان يطلبوا من
الممرضة نقله����م الى صالة الجلوس
حتى يسترخوا على الكراسي المريحة
ويغادروا هذا العال����م الى حيث النوم
العميق.
ال اخفيك����م اني حس����دتهم على هذه
النعمة،فان����ا وطوال  40س����نة كنت
اكره مجىء الليل فهو يعني لي التقلب
في الفراش يمنة ويس����رة والتحديق
بسقف الغرفة ساعات الى حين ينبلج
اول خيط من خيوط الفجر.
في ايام الش����باب س����معنا بكثير من
االدباء عراقيي����ن كانوا ام عربا ّ
وكنا
نغ����رف من ينب����وع نجي����ب محفوظ
ويوس����ف ادريس ومصطف����ى العقاد
وقلي��ل�ا من مصطف����ى محمود وعلي
ال����وردي والرصاف����ي والزه����اوي
وغيرهم ثقافة جادة تغمرنا باحساس
الذي يخرج من حم����ام تركي بعد ان
يقضي فيه ساعة الى الهواء الطلق.
كان بعضنا يهي����م بالروايات االجنبية

وال الكلل وال الدراس���ة وال األدب
 ،فاألباء يوفرون لهم المعيش���ة
والمص���رف اليوم���ي وكثيراً ما
ينس���ون تربيتهم والس���هر على
تعليمه���م وتأديبه���م ال الس���هر
على نشرة األخبار والمسلسالت
واألفالم والتقارير ...
ال تهم أب���و صابر المالبس كثيراً
ال مثل بعض شبابنا المهووسين
بالمالبس حتى أصبح من الصعب
علينا أن نميز بين الجنس���ين في
بعض الحاالت ...
أب���و صاب���ر يح���ب األرض بما
هي أرض أب���اء وأجداد وكرامة
وناس كرموها بما عاشوا عليها
بمنج���زات ومفاخ���ر  ،وال يأبه
ٍ
بالبقع واألش���كال الهندسية التي
وزعها المس���تر س���ايكس وزير
الخارجي���ة البريطاني والمس���يو
بيكو وزير الخارجية الفرنس���ي
ف���ي بداي���ات الق���رن الماض���ي
بأتفاقي���ة س���ايكس-بيكو والتي

ثقافة الجدران ومظاهرة األغنام!

عماد عبد اللطيف سالم
ما أقب����ل تس����تهزئين بحركتنا
األحتجاجي����ة آن����ي وأصدقائي
 .وثاني����اً إحن����ه نري����د هواية
اصالح����ات جذر ّي����ة  ،م����و «
ترقيعات «  .وهاي األصالحات
نريده����ا « ِح� َ
���ز ْم «  .حزم����ة
ورا حزم����ة  .وبكل حزمة نريد
يح� ْ
���ط واحد من «
من العبادي ُ
الجماعة « الكبار  ..ويل ّ
ِفه بيهه
حس وال
 ..وبعد مانس����معله ال ّ
خبر .أمّي ْ
قالت  :يعني تريدون
الرج����ال « الحبّاب «
م����ن هذا ّ
���أول حزمة
العب����ادي ُ ،
يح ْط ب� ّ
ذاك الرج����ال  .و بثان����ي حزمة
الرجال  .و بعاش����ر حزمة
ذاك ّ
الرج����ال  .وذولة الرجال «
ذاك ّ
الحبّابين « يجون مثل الماليكة

أبو صاب���ر يعلم أبناءه الس���بيل
األمثل للعيش  ،ال الطيش  ،فهل
رأيت���م مطياً منحرفاً ومس���تهتراً
ويزاكط من دون داعي ؟!!.
أبو صابر يقضي يومه صابراً من
بطش بني األنسان  ،ولكن للصبر
حدود فعندم���ا يطغى صاحبه فال
يبخ���ل عليه برفس���ه توقفه عند
حده لتجعله يمس���ك حدوده  ،ال
مثل البع���ض الذين يقعون بنفس
الخطأ يومي���اً ...فأبو صابر كما
قل���ت يتعلم من خطأه على عكس
بع���ض إخوانه من بني البش���ر
الذين يكررون األخطاء والهفوات
نفس���ها  ،ولم يتعلموا من الحياة
تجنب الخط���أ وتعلم عدم تكراره
والوقوع بنف���س الحفرة يومياً ،
مم���ا أضطرهم لبناء مستش���فى
قرب الحف���رة الت���ي يقعون بها
ألس���عافهم  ،وتم���ت مبارك���ة
المش���روع وصرف الميزانية له
 ،ولم يفكروا يوماً بطمر الحفرة

كرار حيدر الموسوي

والخالص منها !!...
كالط���ود الش���امخ ينه���ق بحب
األرض  ،وحب الجت والحشيش
الذي أكل يابسه أخضره ...
يمشي أبو صابر بطريقه مؤدباً ال
يعاكس البنات مثل بعض شبابنا
وال يق���ف بالرك���ن لينتظر نهاية
دوام مدرسة البنات ليعاكسهن ،
مع ضح���كات مغرية من بعضهن
طرف خفي !!
من ٍ
يعرف أبو صاب���ر النظام ومتقيد
وملتزم بعمل���ه  ،ويفهم ما يريد
منه استاذه  ،ال مثل بعض طالبنا
األع���زاء فيتعب على تدريس���هم
المدرس���ين وفي األخ���ر ال يفهم
كلمة –طبع���اً أحيان���اً الخطأ في
الم���درس نفس���ه -فب���ال بعض
الط�ل�اب مش���غول بالبلوتوث ،
والمكالمات والرس���ائل المؤدبة
جداً جداً جداً كلش ...
فه���م مش���غولون بلعب���ة الريال
والبرش���ة  ،وال يهمهم ال العمل

 ..و ّ
يخش����ون بالحزمة  ،هيج
صنطاوي ،وبعد ماتسمعولهم ال
حس  ،وال خبر؟.
ّ
ْ
أجبت  :نعم ماما .
أنا
أ ّم����ي قال����ت  :نعم مام����ا !!!،
شنو آني قش����مر مال الخلّفوك
بإمتعاظ هجومي
؟ واستطر َد ْت
ٍ
واضح :
ش����وف يابه  .ف����دوة أروحلك
 .آن����ي طافرة روح����ي  ،و َكلبي
خلصان  .ليش متروح من يمّي
َ ،كب ْ
ُل ما أ َكلب ْ
َه عزه على راسك
 ،وراس مرت����ك  .و عوف����وا
الرجال العب����ادي بحاله ..
ه����ذا ّ
أح َس����نل ُكم .
إنجبّوا ْ
وروح����وا َ
أجب يش����يء  .فقط «
أنا  ..لم ْ
���ت  ..وذهب� ُ
إنجبّي� ْ
���ت الى مرتي
َ
وقل� ُ
���ت لها  :واهلل يا مرتي إنتي
هن����ه ّ
مالك  .بس ّ
ذني األمّهات
َ
من يكبرن يصيرن ن ْحسات  .و
« قنقينة «  .وميعجبهن كلشي
 .واللي براس����هن براس����هن .
واهلل ما يجرعهن .بس يا مالكي
الح����ارس  ،بروح الوالد العزيز
 ..بالجمع����ة الجا ّي����ة لتطلعين
ويّايه لساحة التحرير  .تره أمّي
وتحب
مراقب����ة الوضع حي����ل .
ّ
���ب «
العب����ادي حي����ل ..
ومتح� ْ
ِ
الجناين « َ
الن ِشطات حيل !!! .
َ

تظاه���ر ع���دد م���ن المزارعي���ن،
وأحضروا خرافه���م البالغة ثمانية
اآلف رأس ،تح���ت ب���رج إيفل في
العاصمة الفرنسية باريس ،للتنديد
بسياس���ة الحكوم���ة لحمايتهم من
قطعان الذئاب ،مشتكين بأنها تقتل
أع���داداً كبيرة من ش���ياههم ،وبعد
إنتهاء المظاهرة الس���لمية ،نظفوا
مكان وقوفهم.
ً
رس���م المتظاهرون ،منظراً
جميال
على ج���دران إحدى البنايات ،حول
كيفي���ة تحقي���ق مطلبه���م ،بوضع
الذئاب في محميات طبيعية مغلقة،
وتأمي���ن أغنامهم ،فكان���ت نتيجة
ثقاف���ة الج���دران مدهش���ة ،وق���د
إس���تجابت الحكومة في

ظرف أسبوع ،وأنتصر المزارعون
وخرافهم!
إيمان المزارعين وثقتهم بالحكومة،
وسرعة إدراكها لواجبها وتنفيذه،
جعله���م يتظاهرون ألم���ر يفيد فئة
كبي���رة م���ن الناس لخدم���ة بلدهم
وبالمقابل اتقنت الحكومة برنامجها
اإلصالح���ي ،فعم���دت ال���ى وضع
الذئاب في محميات مراقبة ،إلبعاد
خطرها عن المواشي.
أما ف���ي العراق ،خرج المواطنون
من كل األطياف ،ينادون باإلصالح،
وه���م ينتظ���رون م���ن الحكوم���ة
العراقي���ة ،إقالة جميع الفاس���دين
والخون���ة ،من مؤسس���ات الدولة
التي أصبحت رم���اداً ،بفعل هؤالء
ا للصو ص  ،و ف���ي

شيء من هذا القبيل  -وشوقي اليكم
ان احتج وصحت بالطبيب،ال اريد ان
امكث في دار العجزة آخر ايامي.
ابتس����م الطبيب،ولم اعر لها اهتماما،
وقال:
انها ليست دارا للعجزة فهذه التسمية
القاس����ية التوج����د اال بالع����راق مع
االسف،س����ترى هناك عالم����ا مختلفا
جدا،انم����اط م����ن البش����ر كل واح����د
منه����م يعي����ش عالمه الخ����اص بعد
ان كان يعي����ش صاخب����ا معربدا ايام
شبابه،يريدون االن ان يعيشوا بسالم
في ايامهم االخيرة ،التجد احدا يتذمر
مما هو عليه االن.
قبل ان يغ����ادر طلبت منه ان يعيد لي
«اآلي باد» ففيه مجموعة من الكتب
لم اقرأها بعد.
كان يوم����ي االول مش����بعا بالقلق فلم
اس����تطع النوم ولم اتمكن من قراءة
اي كت����اب في محفظ����ة «اآلي باد»
واكتفيت بمراقبة النزالء.
في الصب����اح يتجمع جمي����ع النزالء
في صالةا الجلوس بعضهم يش����اهد
التلفزي����ون وبعض النس����وة يحيكن
خيوط����ا م����ن النس����يج االزرق بينما
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ويتحدث����ون عنه����ا كما ل����و كانوا قد
عث����روا على كن����ز س����ليمان وحين
تس����ألهم عن آخر كتاب قرأته الديب
عراقي او عربي يجيبك:
اوههههه����ه ،انهم مقل����دون ولديهم
انتفاخ الذات وكبرياء اجوف.
في تلك االيام برز اسم ابراهيم اصالن
ككاتب قص����ة قصي����رة وانتظرنا ان
تصلنا كتبه لكنها لم تصل حتى نسينا
االمر رغم ما قرأناه في الصحف في
الصحف ّ
لنقاد تعرضوا الى اعماله.
من حسن حظي وجدت من بين الكتب
الت����ي ًّ
خزنته����ا في اآلي ب����اد كتابين
للق����اص ابراهيم اصالن واس����تهليت
يوم����ي الثان����ي من اقامت����ي في بيت
التمريض بقراءة كتاب «ش����يء من
هذا القبيل».
شعرت بالحزن وانا اكمل قرائته،حزن
من صدم رأس����ه بج����دار لم يره وهو
يسير في زقاق ضيق.
الكتاب يضم مجموعة خواطر اعدت
قرائته����ا اكث����ر من م����رة ألصل الى
قناع����ة بان طالب المرحل����ة الثانوية
بالعراق يكتب افضل منها حين يطلب

داخله���م يعيش بصي���ص أمل ،أن
مطالبهم س���تنفذ ،والق���رار المنتج
والفع���ل الصائ���ب ،هو ما س���يبعد
آفة الفس���اد عن دولتنا إذا ما نفذت
اإلصالحات .إن إجراء عملية تقويم
شاملة ،لتصحيح األداء الحكومي،
وتقديم الخدمات ،وحل المؤسسات
اإلدارية الزائدة المترهلة ،ال يحتاج
الى وقت طويل ،بقدر صدق النوايا،
وإصالح القضاء ،والتشريع الحكيم،
والقض���اء عل���ى حيتان الفس���اد
الكبي���رة ،التي تعاملت م���ع المال
العام ،وكأنه غنيمة حرب اكتسبوه
هم وآباؤهم ،فشاع الليل في أرضنا،
وبدى الضباب أسوداً ،لزمن تتمزق
في���ه القلوب ألماً وحس���رة على ما
ضاع ،أم���ا الفتات المتظاهرين فقد
أعلنت خروجها،

جعلتن���ا نتصارع ونك���ره بعضنا
بعض���اً بعدما خلقن���ا اهلل أحراراً
وبال حدود ...
وأبو صابر ال يفهم معنى الحدود
أبو صاب���ر حيوان ألي���ف  ،وال
يهاجم أح���داً أو يؤذيه ويؤلمه ،
فهو ليس متوحش وقاسي القلب
مثل بعض الناس ...
أب���و صابر صاحب نهج يمش���ي
عليه ويفهم األيعازات والرموز ،
ويتحمل لنيل لقمة عيش شريفة ،
فهو مستقيم بحياته ال مثل بعض
العوجان من بني األنس���ان الذين
يأبوا أن يستقيموا ...
أبو صابر علمت���ه الحياة الصبر
لني���ل الظف���ر  ،والصب���ر مفتاح
الف���رج  ...وال يؤذي جاره  ،وال
يخون صاحبه  ،وال يعمل ش���يء
هو ليس من إختصاصه ...
واآلن م���ن أفضل  ،أب���و صابر
–المط���ي ، -أم أولئ���ك ال���ذي
قارنتهم معه .

قيس النجم

مطبقة ثقافة الجدران بطريقة جديدة
للنهوض!
المتظاهرون ودورهم الرئيس���ي،
في تقديم ص���ورة حقيقة لمطالبهم
المشروعة ،وعدم المساس برجال
الدين ،وتش���وية جمالية الممارسة
الديمقراطية ،الت���ي يتمتعون بها،
وضرورة رسم لوحة كبيرة جميلة،
تدل عل���ى مصداقية ما خرجوا من
أجله .هنالك أفكار قوية عميقة ،تهز
أركان السياسة ،وتغلق الطريق أمام
التافهين المندسين في التظاهرات،
إنها توجيهات المرجعية ،والصوت
الشعبي المعتدل ،المطالب باإلصالح
الواقع���ي دون ضي���اع للحق���وق،
وإس���تمراراً لعملي���ة التغيير ،التي
رافقت إنتصارات الحش���د الشعبي
ض���د الدخ�ل�اء م���ن الدواع���ش
المجاني���ن ،عل���ى أن القي���ادة
الديني���ة الحكيم���ة ،ه���ي التي
ش���رعنت التظاهرات وأيدتها،
إستشرافاً منها للمرحلة الخطيرة
ألوضاع الع���راق ،وإيماناً منها
بح���ق الجماهي���ر الغاضبة ،ألن
المش���هد كان يقول :الشعب في
وا ٍد والحكومة في وا ٍد آخر!
ختاماً :كونوا كأصحاب القطعان،
الذي���ن تظاهروا ف���ي باريس ،ال
تكونوا كالقطعان ،ألن المندس���ين
في داخل حشدكم المدني ،يشوهون
صورتكم الرائعة ،التي رسمتموها
بإرادتكم ،وإصرارك���م ،ومطالبكم
المشروعة.

محمد الرديني

منه مدرس اللغ����ة العربية ان يختار
موضوعا لالنشاء حسب رغبته.
كان����ت مجموع����ة خواط����ر ال تغني
والتس����من من جوع وال ادري لماذا
اراد اص��ل�ان ان يوق����ع نفس����ه بهذا
المط����ب رغم ان����ه كان حريصا على
حضور الحوارات الثقافية التي تجرى
بحضور نجيب محفوظ وبعض الك ّتاب
االخرين ،حتى ان����ه قال ذات مرة ان

العقاد اشاد به كقاص موهوب ووعده
ب����ان يكتب لوزير االع��ل�ام بضرورة
تفرغه لم����دة عام ليكت����ب عددا من
القصص والروايات.
كان كتاب ،شيء من هذا القبيل،صدمة
ل����ي ل����م اس����تطع ان افي����ق منها اال
حي����ن ق����رأت روايته االول����ى ،مالك
الحزين،ولكني لم اعرف اني سأسقط
مرة اخرى في دوامة التوهان.
ل����م ادع في يوم م����ن االيام باني

امارس النقد ألني ببس����اطة الاعرف
قواعده والاريد ان اعرف.
المهم اني ش����عرت باالل����م وانا انهي
قراءة»ش����يء م����ن ه����ذا لقبي����ل»
واحسس����ت بغصة لكون اصالن اراد
ان يضحك علينا.
في رواية «مالك الحزين»شخصيات
متناثرة في مقهى مصرية اليربطها اي
رابط يحركها اصالن كما يحرك العب
مبتدىء حجرات الشطرنج،ينتقل من
زبون في المقهى دون س����بب معقول
الى آخر يبده سلة برتقال ليرمي عددا
منها على الزبائ����ن القريبين منه ثم
يأكل واح����دة او اثنتين بينما صاحب
المقهى ينتظر ق����دوم احد المكفوفين
ليقوده ال����ى مقهاه،لماذا يفعل ذلك؟ال
احد يدري.
لم اجد وس����يلة ّ
انفس فيها عن كربي
سوى ان العن هذا النوع من الكتابات
التي ال ادري كيف حصل اصالن من
خاللها على الشهرة.
ال����ذي ارجعني ال����ى صوابي وهدأت
نفس����ي م����ن خالل����ه كت����اب خال����د
حس����يني»عداء الطائرات الورقية»

التي توثق مرحلة الغزو الس����وفيتي
الفغانستان،كانت رواية من اجمل ما
قرأت ولها حديث آخر في مقام آخر.
الكاتب علي ب����در ارجعني الى نهمي
للقراءة بعد ا انهيت روايته»اس����اتذة
الوهم»الت����ي تصور مآس����ي الحرب
العراقي����ة االيرانية م����ن خالل ثالثة
جنود يهيمون بالشعر واالدمان على
القراءة،كان����ت رواية بحق من اروع
ماقرأت واعتقد انها لها ايضا حديث آخر
هي وبحث»الجريمة،الفن،وقاموس
بغ����داد» واعتقد ايضا انها تس����تحق
القراءة من لدن شبابنا المولع بالثقافة
الجادة.الي����دري دكت����وري الطيب ان
جمي����ع المكتبات العام����ة تقدم خدمة
االنترنت مجانا ع����دا بعض المطاعم
المشهورة مثل « ماكدونالد» وكنت
بارعا في التس����لل ال����ى هناك بعد ان
اغريت موظف االس����تقبال بباقة ورد
بمناسبة عيد ميالده.

