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مقام اخملالف وحلن هذه البستة

قد  وتقول هذه البسته:
إشلـون حالي وإشلون سـليماني
وال فـرگـاهم- فـاحلـبـيب يـتسـآئل
عن كـيف يــكـون حـاله بـهـد فـراق
احلــــــبـــــيب  وانـه مـــــســـــتـــــعـــــد
لـلسلـيماني وقـيل ان السلـيماني
ـفـعول هـو السم الـقـاتل سـريع ا
أو هـو نـوع من االفــاعي شـديـدة
الـسـمـيه. ثم: عـسى مـا خـلـفوني
چيف الگـلب يسالهم - وهو هنا
بـتــمــنى أن ال يـكــون قــد ولـد في
هـذه احلــيـاة فــهـو يـقــول يـاريت
انــني لـم يــخــلــفــني أبــوين وانه
كــــيف له أن يـــــســــلى ويــــنــــسى

األحبه.
ثم : ســايب يـا گــلــبي سـايب ظل
إحتـمل مصايب- وهـو هنـا يلوم
قــلــبه ويــصــفه بــالــتــيـه ويــقـول

استمر على حتمل الفراق.
ثم:درب ابـغـداد مـشـيـته كـله زرع
لـيـمـوني- وهـو هـنـا يـقول انـني
ســلــكـت طــريق بــغــداد وان هــذا

الــرست والـــبــيــات والـــســيــگــاه
والـــعـــجـم والـــنـــوى واحلـــجـــاز
والـصـبـا من الـشـوق يـقـال صـبا
الى الــشيء مـال الــيه والـپــسـته
ـقام كـهـذه هي أغنـيه مـلـحقـة بـا
ألنــهـا تــخــرج من نــفس أنــغـامه
فلكل مـقام بستـات  ومن بستات
مقام الصبا بستة( إشلون حالي
إشـلــون) وعـادة يـغــني الـبــسـته
الــچـالـغي الـبــغـدادي أي الـفـرقه
قام ـقريء ا ـرافقه  وسـيقيه ا ا
وأحيناً توءدى هـذه البسته بعد

من الــپـســتـات الــبـغــداديه الـتي
كـان الــبـغـداديـون يـرددونـهـا في
الــــــنــــــصـف االول مـن الــــــقــــــرن
الـعـشريـن لكن جنم هـذه االغـنيه
أفل مــنـــذ خــمــســـيــنـــات الــقــرن
الـعـشرين وصـرنـا ال نسـمع هذه
االغـنــيه االســتـفـهــامـيـه اذ انـهـا
تبدأ بالسوءال عن حال احلبيب
بــعـــد الـــفــراق وهـــذه الـــبـــســته
قريء تـوءدى خاصـة بعـد أداء ا
قـام الصبـا البغـدادي وهو أحد
ــقـامــات الــسـبــعه الــرئــيــسـيه ا

الـــطــريـق مــزروع بـــالـــلـــيـــمــون
االصـفر كـنايـة على تغـير هـيئته
الى الـلــون االصـفـر الـذي يـكـون
ــيل مـا عــادة لـلــمـريض. ثم:  وا

جربته
 وال كحلت بيه اعيونني

سايب يا گـلبي سايب من إفراگ
احلبايب -

وهــــنــــا يــــصـف حـــالـه بــــأنه لم
ــيـل وهــو الــعـوده يــســتــخــدم ا
الـصــغـيـره الــتي حتـمـل الـكـحل
والتي تدخـل الع لكي تـكحلها
يل ولم يكحل فهو لم يستخدم ا

عيونه منذ الفراق.
سايب يا گـلبي سايب من إفراگ

احلبايب-
ويــعـود ويــعــود الى حــال قــلـبه

بعد الفراق.
ثم غنيت گالو بطران
وإسكتت گالو حزنان
صليت گالو تايب
من فراگ احلبايب

وهـو هــنــا يـردد لــوم الــنـاس له

دون أن يعـلموا ان كل مـا يصدر
مـنه هـو بـسـبب فـراق احلـبـايب
فـالـغـنـاء لـيس بـطـراً والـسـكوت
لـيس حزنـاّ والصالة لـيس توبة
ــا لـلــفــراق ورجع لــلــرابـطه وا
ب االبيات وهي عبارة ( سايب
يـــا گــــلـــبـي ســـايب ظـل احتـــمل

مصايب).
يه ثم: ياريتني نعناعه بوسط ا

وأغني 
وجنة محبـوبي زبده خل ناكلها

بتأني -
وهو هنا يتمنى أن  يتحول الى
نـعــنـاعـه وهي اسم لـلــعـبــة كـان
أطـفال بـغداد يفـضلـونها كـونها
في حــقـيــقــتــهـا مــفــضــله وهـذه
ـــاء وهي الـــنــعـــنـــاعه بـــوسط ا
تـغني ثـم يعـود فـيـوصف وجـنة

احلبيب أشبه بالزبد
الـــتي يـــجب ان تـــوءكل بـــتــأني
ويـرجع للـرابـطه فـيـقـول; سايب
يــــا گــــلــــبي ســـــايب من إفــــراگ

احلبايب.

ويـــضـــيـف لـــهـــا الـــبـــعض وهم
صـائبـون بيـت من الـشعـر على
نــــفس الـــوزن وان كــــانـــا غـــيـــر

بغدادي اذ يضيفون:
جمـال وين إمـغـرب إمـغـرب على

باب الله
كـــلـــمن حـــبـــيـــبــو عـــنـــدو وآني

يبعثلي الله
أي انه يسـأل سائق االبـاعر الى
أين أنت ستـذهب ثم يقول له ان
كل حـبيب عـنـده وبقـربه حـبـيبه
ســواي بال حـبــيب ويـســأل الـله
أن يـبعث لـه حبـيـبـاً وفي جـميع
االحـوال ان هـذه االضــافه لـيس
بغداديه االصل وهذا واضح من
ــســـتــخــدمـه وتــبــقى االلــفـــاظ ا

بستة:
اشلـون حالي اشلون اسـليماني

وال فرگاهم
عـسى ما خـلـفـوني چـيف الـگلب

يسالهم
سـايب يگـلبي سـايب ظل احتمل
مصايب من إفراگ احلبايب

هـا أننـا قـد عدنـا واحـتفـلـنا من
ي ــرأة الـــعــا جـــديــد بـــيـــوم ا
وبــالـطــبع فـنــحن مـعــنـيّـون في
رأة الـعربـية. الـدّرجة األولى بـا
ــوضـوع في اعــتــقـادي أن في ا
رأة العربـية جانب تعـلق با ا
يـحـتــاجـان البـرازهــمـا كل عـلى
حــدة بـسـبب االخـتالف الـكـبـيـر
عاجلة والواقع. نطلق وا في ا
ـرأة ـتــعـلـق بـا اجلــانب األول ا
كـذات وشـخـصــيـة اجـتـمـاعـيـة
يـبـيّن بـصـورة جلـيّـة أن الـتـقدّم
الــهـــائل فـي مــكـــانـــة وحـــقــوق
ـــرأة والــذي ومــســـؤولـــيــات ا
ـائـة حــدث عـلى األخص عـبــر ا
ــاضــيــة كــان نــتــيــجـة ســنــة ا
رأة الذاتية جلهود ونشاطات ا
في بـناء قـدراتها ومـستويـاتها

وبالتالي ظروف حياتها.
ولذلك فال منّة ألحد على جلّ ما
ـرأة العـربيـة. فـالفـتاة حـققـته ا
العـربية أقـنعـت وأرغمت أهـلها

ـدرسـة. وهـناك الرسـالـهـا الى ا
اجــتــهــدت وتـمّــيــزت وتــفـوّقت.
وكـــانـت نـــســــبــــة ومـــســــتـــوى
ــراحل جنــاحــهـــا في جــمـــيع ا
ـــدرســيــة أعــلى مـن زمــيــلــهــا ا
الـفــتى الـعــربي. وهــذا قـاد الى
دخــولـهــا الـتــعــلـيم الــعـالي من
أوسع أبـوابه وبـأعـداد كـبـيرة
والى قـــبــولـــهــا في كـــلــيـــاتــهــا
ــفّـــضــلــة. وتــخـــصــصـــاتــهـــا ا
رأة والـنـتيـجـة كانـت اقتـحـام ا
الـعــربــيــة مــيـاديـن مـهـن الـطب
والهـندسـة والتعـليـم واحملاماة
والـقـضـاء وادارة األعـمال. وفي
الـسـن األخـيـرة بـرزت كالعـبة
أسـاسـيـة في ميـدان الـسـيـاسة
ـــانـــيــة كـــوزيـــرة ونــائـــبـــة بـــر
وســفــيـرة ومــســاهــمــة بــابـداع
وقــيـــادة في حـــراكــات الـــربــيع
واقف و العـربي اجلمـاهـيريـة
صـلــبــة شـجــاعـة فـي مـواجــهـة

االستبداد والفساد.

كل ذلك قـد قــاد الى اســتـقاللــهـا
ـــــالـي واالقــــــتـــــصــــــادي والى ا
مــســاهـمــتـهــا الــهـائــلــة في سـد
ـاديـة حـاجـات أفــراد أسـرتـهــا ا
عنويّة والى صعود مكانتها وا
في مؤسسات ونـشاطات احلياة
ـدنـية لـتـصبح في اجملـتمـعـية ا
النهاية مساوية بجدارة لزميلها
الـــرجل في الــقـــيــام بـــواجــبــات
ـنـتـجة ـواطـنة ا ومـسـؤوليـات ا
ـتـفـاعـلــة. هـذا الـواقع اجلـديـد ا
الـذي أوجده عـرق ودموع ودماء
رأة الـعـربيـة عـبر وتـضحـيـات ا
عـشـرات الــسـنـ هــو الـذي قـاد
مفكرا اسالميا تـميّز بالسّماحة
ـوضــوعـيـة والــفـهم الــعـمـيق وا
لـــروح دين االسالم ومـــقـــاصــده
الــكـــبـــرى دين احلـق والــقـــسط
ـيزان جـمال الـبنّـا ألن يكون وا
ـــوقف الــقــائل:  »ان الــفــقه له ا
رأة من اجلـديد يـجـعل قـضـيـة ا
ـصدر األول الـشـريعـة ويـجـعل ا
للشريعة هو العقل. ألن الشريعة
لـيس فيـهـا ما يـتعـلق بـذات الله
تعالى وال عالم السمعيات التي
تـخـتصّ بـهـا الـعـقـيـدة. من هـنـا
رأة فان الفقه يـحدّد موقفه من ا
في ضــوء مــا يــحــكم به الــعــقل
فــهـــو يــتــدبّـــر كل الــســـيــاســات
واالجتــــاهــــات والـــتــــصــــرفـــات
بـالـنـســبـة لـتـاريخ تـطـور حـركـة
ــــرأة فـي الــــعـــــالم أجـــــمع أو ا
بالنسـبة للتاريخ االسالمي هذا
ــــرأة قــــول جـــاء فـي كــــتـــاب »ا
ـــســلــمــة بــ حتــريــر الــقــرأن ا

وتقييد الفقهاء «جلمال البنّا.
وهــــذا قــــول يـــردّ عــــلـى كل من
يـــعـــتـــرض من بـــعض األزواج
ـشـرّعـ والـفقـهـاء والـكـتاب وا
ويــصّـر عــلى فـهم ــتـحــدثـ وا
الـدين االسالمي الــعـظـيم كـدين
جــمـــود وانــغالق وحتــيــز ضــد
ــرأة وانــســـانــيــتــهــا كــرامــة ا
وبالتالي يغمض عينه عن رؤية
سـيرة ومـا يتـرتب علـيها تلك ا
من حــقــوق لــلــمــرأة وواجــبـات

عليها.
ـتـعـلق ثـانـيـا هـنــاك اجلـانب ا
بـالـرّجل الـعـربي. فـتـحت مـظـلّة
مـا يـعـرف »بـالـرّجـولـة «تـبـنّى
الــــــرجـل الــــــعــــــربي أفــــــكــــــارا
وســلـوكــيـات بــدويــة قـادت الى
تـنظـيم هرمي عـائلي يـقوم على
ــرأة واألطـفـال أســاس دونـيـة ا
الــصـــغــار وهــيـــمــنـــة وتــســلّط
الــرجـال الــكـبـار. نــتـيــجـة لـذلك
قـامت الــعالقــات األسـريــة عـلى
ـــارســات الــتــرغـــيب من قــبل
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األب والـــتـــرغـــيب من قـــبل األم
وعــلى غــيــاب األخــذ والــعــطــاء
والتساوي. ومنذ الصغر تغرس
بـــألف شــــكل وشـــكـل مـــشـــاعـــر
التـفّوق وحقوق االمـتيازات عند
األبـــنــــاء وذلـك عـــلـى حــــســـاب
الـبــنـات. لـقــد كـتـب الـكـثــيـر عن
ــثــالب الــكــثـيــرة في تــركــيــبـة ا
األسرة الـعـربـيـة الـتقـلـيـديـة. ما
يهّـمـنـا هو ابـراز أهـمـية تـغـيـير
ـارسـة مـا تــعـريف ومـنـطـلق و
يـعـرف »بـالـرجـولـة ?«وذلك من
خالل عمـليـات حتلـيلـية ونـقدية
وجتـاوزيـة تـاريـخـانـيـة عـلـمـية
عــقـالنــيـــة صــارمـــة تــؤدي الى
ارسـة الرجـولـة بعـدالة ورفق
وتــضــامـن وعالقــات انــســانــيـة
مــتــســاويــة. تـغــيــيــر وتــشـذيب
وأنــســنــة وعي الــرجل الــعــربي
بــالـنــسـبـة ألطــروحـة الــرجـولـة
وابـراز تـضاددهـا الـتام مع روح
الــــعـــصــــر الــــذي نـــعــــيش ومع
ـعــقـولـة احلـقــوق االنـســانـيــة ا

التي تـبنـتهـا غالـبيـة كبـيرة من
األ هو تـتـمة مـنطـقـية جلـهد
ـــرأة الــذاتـي الــذي وصـــفـــنــا ا
بـهرة. عند بعـضا من نتـائجه ا
ــرأة ذلك ســـيــصـــبح حتــريـــر ا
العـربـية من الـظـلم واالضطـهاد
واالخــــضــــاع والــــدونــــيـــة أي
ـتـخـلف االنـتـقـال من الـتـاريخ ا
ستقبل شرق وا الى احلاضر ا
الــواعــد جـــهــدا مـــجــتــمـــعــيــا
انسـانـيـا عربـيـا بـامتـيـاز. انـها
مهـمة كبـيرة ومـعقـدة ستـحتاج
ـــدرســة جلـــهــود الـــعـــائــلـــة وا
واجلــامــعــة والــنــادي واحلـزب
والــنّـقــابــة واحملــكـمــة اضــافـة
انات واحلكومات. جلهود البر
جتديـد الوعي الـعـربي بحـقيـقة
رأة وانسانية وتساوٍ وكرامة ا
الـعربيـة يجب أن يـدخله الرجل
الـعربي من بـابه الواسع جـنبا
ــــــرأة الى جـــــــنب مـع أخــــــته ا
الــعـربــيــة وتـلك هـي الـرجــولـة

احلقة
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ال يــصح دســتـوريــا ان نــطــلق عــلى ايــة حـكــومــة  وصف احلــكــومـة
ـؤقــتـة الن الــدسـتـور لـم يـسـتــخـدم هـذه االنـتــقـالـيــة او احلـكــومـة  ا
صطـلحـات وبالـتالي لم يـحدد ويـوضح صالحيـات واختـصاصات ا

مثل هذه احلكومات. 
دستوريا بعد كل انتخابـات تشكل حكومة ذات صالحيات  محددة
ـان ثـقـتـهـا بهـا تـشـكـلت بـالـدسـتـور فـاذا اسـتـقـالت او سـحب الـبـر
حـكـومـة جـديـدة بـنـفس صالحـيـات احلـكـومـة الـسـابـقة. ويـكـون عـلى
ـدة الـدسـتـوريـة حلـ اجـراء انـتـخـابات احلـكـومـة اجلـديـدة اكـمـال ا

جديدة في موعدها احملدد في عام ٢٠٢٢ كما في حالتنا الراهنة. 
ـبكرة قـبل نـهاية فاذا مـا تبـنت احلكـومة اجلـديدة مـبدأ االنـتخـابات ا
هـذا الـعام كـمـا نـطـالب  تـكـون احلـكـومـة اجلـديـدة قـد حكـمت عـلى
ـكن اجراء نفـسـها بـانـهـا حكـومـة قصـيـرة االجل. النه دسـتوريـا ال 
ادة ٦٤ انتـخـابـات مـبـكرة دون حـل مجـلس الـنـواب الـقـائم حـسب ا
ـادة تـتحـول احلـكومـة الـقائـمـة الى حـكومـة تـصريف وجب هـذه ا و
اعمال حلـ تشـكيل احلـكومـة اجلديدة  بـعد تـشكـيل مجـلس النواب

ذكورة:  ادة ا اجلديد واليكم نص ا
ـطـلقـة لـعدد اعـضـائه بـناءً "اوالً :ـ يُحل مـجـلس الـنواب بـاالغـلـبيـة ا
عــلى طــلبٍ مـن ثــلث اعــضــائه او طــلـبٍ من رئــيس مــجــلس الــوزراء
ـوافـقـة رئـيس اجلـمـهـوريــة وال يـجـوز حل اجملـلس في اثـنـاء مـدة و

استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثـانــيـاً :ـ يــدعــو رئـيس اجلــمـهــوريــة عـنــد حل مـجــلس الــنـواب الى
انتخابـاتٍ عامة في الـبالد خالل مدةٍ اقصـاها ستـون يوماً من تاريخ
احلل ويـعــد مـجــلس الـوزراء في هــذه احلـالــة مُـســتـقــيالً ويـواصل

تصريف االمور اليومية."
ـكـلف بـتـشكـيل مـجـلس الوزراء قـد تـعـهد ا كـان عـدنـان الزرفي ا و
باجـراء انتـخـابات مـبـكرة  في مـدة اقصـاهـا سنـة من تـاريخ تشـكيل
احلـكــومــة اجلـديــدة  فــان ذلك يــعـني انـه قـبل بــان تــكـون حــكــومـته
قصـيرة االجل. مع مالحـظة ان مـوعد اجـراء االنتـخابات حـسب هذا
الـتـعـهـد غـيـر مــقـبـول عـنـدي النه يـعــني اجـراء االنـتـخـابـات في عـام
٢٠٢١. وهـذا  مـوعـد بـعـيـد غـير مـقـبـول. و كـان عـلـيه ان يـقـول "قـبل
انـتـهــاء هـذا الـعـام".  واالن الــكـلـمــة لـلـنـاس فـي قـبـول او رفض هـذا

وعد. ا
ـطـاليب  امـام ايـة حكـومـة قصـيـرة االمد و حتى ال تـتـعدد وتـتـنوع ا

طاليب او البرنامج احلكومي كما يلي: اقترح ان تصاغ ا
اوال االطار العام: الدولة احلضارية احلديثة والسبب في ذلك رغم
ــدة ان حتــديــد االطــار الــعــام سـوف يــكــون مــعــيــارا لــكل قــصــر ا
التصرفات الالحقة.  فـقد اتضح ان عدم حتديد هذا  االطـار للعملية
الـسـيـاسـيـة مـنـذ عـام ٢٠٠٣ ادى الى انـحـراف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
انا مهمشا غير فاعل برمتها ووقوعها في عيوب تأسيسة انتجب بر

وحكومات معاقة غير كفوءة. 
ثانـيا اسـتـكمـال قـانون االنـتخـابـات وذلك الن القـانـون لم ينـشر في
اجلـريـدة الـرسـمـيـة بـعـد عـلـمــا انه تـوجـد مالحـظـات اسـاسـيـة عـلى
القـانون اهـمهـا اثنـتان هـما: عـدم حتديـد الدوائـر االنتـخابـية ب ١٠٠
ــقـــبـــول  من اصــوات الف نـــســمـــة  وعـــدم حتــديـــد احلــد االدنـى ا

. الناخب
ـبـكـرة في مـوعـد ال يـتجـاوز نـهـايـة الـعام ثـالثـا اجـراء االنـتـخـابات ا
وعد الـذي حدده الـسيد عـدنان الزرفي. احلالي. وهذا يـختـلف عن ا
بـكـرة هو اخلـطوة االهم في وفي احلالـت فـان اجـراء االنتـخابـات ا
سار االصالحي للدولة الـعراقية. وكما قـلت فان اجراء االنتخابات ا
ادة ٦٤ وهذا ما بكرة  يـستلزم حل مـجلس النواب احلـالي وفق ا ا
يجب ان يكون واضحا امام النواب احلالي من جهة وابناء الشعب

من جهة اخرى.
ـصادقـة على مـوازنة عـام ٢٠٢٠. وهذا امـر ملح رابعـا التـعجـيل با
ـوازنــة يـؤدي الـى شـلل الــدوائـر احلــكـومــيـة كــمـا الن عـدم وجــود ا

حصل في عام ٢٠١٤ كما اتذكر. 
ـطالـيـب االخرى الـى مـجلـس الـنواب ومـجـلس بـعـد هـذا حتال كـل ا

الوزراء اجلديدين.
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في الـسـتـيـنـات لم اكن اعي من
الــدنـيـا شـيـئــا. فـبـرغم قـسـاوة
الــظــروف اال ان كــتف وحــضن
والـديّ رحمهـما الله كـان كفيال
بازاحة الغم والهم وصد عتات
احلـــر ومـــوجــات الـــصـــقــيع ..
حــــــتـى ســــــجــــــلــــــني والــــــدي
بـاالبـتدائـيـة التـي ذهبت الـيـها
ارتـــدي دشــــداشـــتي ( الـــبـــازة
قلمة ) ال ادري ان كنت انتعل ا
شــيــئــا ام اخــذني ابي حــافــيـا
حــاســـرا تــعـــبــيـــرا عن ســخط
مــكـنــون ضـد ســلـطــات ال تـعي
مـعـنى للـعـدالـة االجـتـمـاعـية ..
بـقــيت اعــاني مع اهــلي شـغف
درسة التي احلياة وواجبات ا
ابـــدعت فـــيــهـــا غـــصــبـــا عــني
وخـــــوفـــــا مـن والـــــداي بـــــرغم
امـــيــتـــهم اذ كـــانـــا كالهـــمــا ال
ان الـفطري يـجيـدنا غيـر ( اال
بــالــله والــســتـر وحـب الــنـاس
والـكـدح في سبـيل خـبزة حالل
) .. ثـم بـدا عـهــد الـثــمـانــيـنـات
بـــــعــــد ان انـــــهـــــيت دراســـــتي
االعداديـة  فوجت نفـسي قسرا
اسـاق كـاالغـنـام  الى مـحـصـدة

الــشـبـاب ومـحـرقـة االمـوال في
جبـهة تـمتـد على طـول احلدود
الـعــراقـيـة االيـرانــيـة  حـصـدت
ـــــلك واســـــطـــــة ارواح مـن ال 
وسـند وسـلـطة .. فـانـهيت عـقد
كــــامل من اعــــز ايـــام شـــبـــابي
ـلجا من ساتر اتنـقل من ملجا 
لـسـاتــر من مـعــركـة الخـرى من
ـدينـة من هـم لهم ... ال مـديـنـة 
اتـذكـر مـنه سـوى لـطم ونـحيب
والم ودعاء ابي وامي  كل ح
.. مـا ان انتـهت حرب الـثمـان
ولم تـــفـــرح الـــنــاس بـــعـــد ولم
تـلـمـلم اشالؤهـا وتبـني بـيـتـها
وتـدبـر حـالــهـا .. حـتى وجـدنـا
انـــفــســـنــا حتت مـــحــرقـــة نــار
اخـــــطــــر واشـــــمـل ســــمـــــيت (
فــضــيــحـــة احــتالل الــكــويت )
الـــتـي عــانـــيـــنـــا من ويـالتـــهــا
وتبعاتـها من حصار ظالم فلت
ـــتــســـبب ووقع من تـــبـــعــاته ا
ــحــرقـــته الــشــعب واكـــتــوى 
احملـــاصـــر دولـــيـــا بــكـل عـــهــر
الــسـيـاسـة وقـذارتــهـا .. لـنـجـد
انفسنا بال حيل  بال قوة  بال
ســكـن بال رواتب بال مــعــ ...

غيـر الـله .. علـمـا قد ( اصـبحت
مــقـــيــد عـــقــد الـــزواج واالســرة
واالعـالـة في زمن ال اعـالة به اال
من الــله ) ..  واخـذنــا نـنـتــنـظـر
الــــفــــرج وازاحـــــة الــــظــــلم وفك
احلــصـار عــلـى امل والدة عــهـد
عـراقي جـديـد  .. لالسف عـشـنـا
فــيه عـلـى مـخــطـطــات ودبـابـات
واجـــنــدات احملــتـل بــكل اجــرام
الـــســيــاســـة واالعــيــبـــهــا الــتي
اجنــــبت لــــنــــا عــــهــــد ظــــاهـــره
ــقــراطي ولــبه فــردي حــزبي د
كـتـلـوي مـقـيت يـسـوده الـفـسـاد
ـــــــــــؤامــــــــــرات واخلـــــــــــراب وا
والدسـائس واالقتـتـال الطـائفي
والـتشـرذم اجملتمـعي والتـقسيم
الـعرقي واحملـاصصـة والتوافق
والتحزب والـتكتل حتى هدم ما
ـــا من مـــؤســـســات تـــبــقـى ســا
الـدولة ومشـاريعهـا ومنشـئاتها
الـتي بــنـيت مــنـذ مــنـذ بــواكـيـر
الـتـاسـيس لـلـعـراق احلـديث مع
لك فيـصل وما تبـعها حـكومـة ا
.. ومــا زلــنــا نـدخـل بــاجــنـدة ال
نــخــرج اال ونــحـن مــعــصــورين
باخـرى غـيـرها  .. لـيس اقل من
احلــصــار واحلـروب والــظــلم ..
لـيـصـبح شـعـبـنـا مـقـسم مـؤقـلم
مـشــتت .. مع ان قـلـوب الـشـعب
واجــــســــاده وامـــانــــيـه واحـــدة
تــــتــــلــــخـص بــــاالمن والــــســــلم
اجملتـمعي والعدالة االجـتماعية
والـــتــعــايش والــتــاخي .. الــتي
اصـبـحت شـعـارات طـوبـاويـة ال
ـكن حتـقيـقـهـا بـاي نسب  في
ظل حكـومات مسيطـر عليها من
اخلـــارج وتـــمــثـل مــيـــزان قــوى
وتقتـسم الكعكعـة العراقية على

اهــواؤهــا ومـــلــذاتـــهــا فـــيــمــا
خاض جديد يعتصر الشعب 
يـبـحث فـيه عن حـريـة حقـيـقـية
وعــــراق الئق بــــالــــعــــراقــــيـــ

الــكــرمــاء االصالء الــطــيــبـ .

وذلك غــدا ضـــرب من خــيــال ..
حتت اجـنـدات لم تـكن كـورونـا
وحـربها احلـرثوميـة وقانا الله
وايـاكم ... آخـر طوابـر حظـرها
الـذي بـدا يـوم 2020 - 3 - 18
ـوافق لقـبل خمـسة وخـمس ا
عــام من  1965  -3 - 18عــيــد
ميالدي الـذي لم يـخـتـلف ضيم
امي وابي رحمهما الله فيه عن
ضـيمي اال بـالـشـكل واالسـلوب
والزمـكان .. فـقد اعـتصـرت حد
الـــقــهـــر والـــتــيـه والــتـــســـلــيم
ــــــصـــــائـب قــــــومي واهــــــلي
وشعـبي من جبالـنا الشم حتى
نـخيـلـنـا االشم مرورا بـضـفاف
دجلـة ونواعير الـفرات .. وكلنا
امل بعـراق حـر مسـالم مـشتـقر
على سـنة الله وهـداه وحمايته
بــــــعـــــيـــــدا عـن كـل اجـــــنـــــدات
الـتـمـذهب والـتـجـذر والـتـحزب
والـتــعـصب والـتــخـرب .. انـهـا
حكاية شعب لم يرى النور بعد
.. كل الشـعب وليس جـزء ينعم
ــلــذات واخـر يــســكن يــرتع بــا
الـــســجـــون والـــقـــبــور ..احـــلم
بعـراق آمن مـسـتقـر مـسالم بال
ساللم تبنى على اكتاف مذهب
او جنس او عرق او عشيرة او
قـــومــيـــة او مـــحـــافـــظـــة مــا ..
مـنـتـظــرون ونـتـظـلع وسـنـبـقى
بـرغم ما يـخطـطون .. فـلله افق
دود ولـلشـرفـاء نفس وصـبر

وحدود !!

 ÍœöO  bOŽ t½«

 d c « 5 Š

بغداد

وت فانت االجدر باحلياة?! الم اقل لك: ترجل يا صالح عن صهوة ا
ما زلنا بحاجة اليك فنانا ومثقفا ومناضال وانسانا..

مرارتـي بفـقـدانك تـقبـض القـلب الـذي لم يـحـتمل الـبـقـاء حبـيـسـا ب
اضلعي..

 هل ابكيك واعزي روحي برحيلك
الذي ال استطيع ان اصدقه?!

مـاذا اقــول لـزمالئك فـي سـاحـة "
ارتر " ?.. و ا

بـــأي الـــكــــلـــمـــات ســــأطـــفئ نـــار
معزيك?!

كيف لـي ان ارتب حروفـي ألجعل
مـنــهـا كــلـمــات عـزاء امــام رفـيــقـة

دربك مليكة?!
وكــــيـف لي ان انــــظـــــر بــــعــــيــــون

امتك الوديعة?! امة"  "
كــيـف لي ان احـــادث اصـــدقــاءك

االحب اذا ما التقيتهم?!
ـكاتب " طـريق الـشـعب" اجـدك امامي وهنـا في بـغـداد كل مـا ادخل 

قر.. من خالل لوحاتك التي تتوزع على جدران ا
هل تـتـذكـر حــ صـافـحـتـني قــبل اربـعـ عـامـا فــجـعـلت " اغـتـرابي

هاجسا للجذور"!
لم اشعر يوما باحلزن كما اشعر به االن!

 مطـمئـنا .. سـنواصل نـفس الـدرب الذي عـشقت وعـشت من اجله
فنا وثقافة وموقفا..
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عــلى الــرغم من ســنــوات الــعــمــر
الـــطــويــلــة مــنــذ اكــمــالي دراســة
ـتوسـطـة في ستـينـيات رحـلة ا ا
ـنــصــرم لـكـن اليـزال ذلك الــقــرن ا
الـشاب الوسـيم الريـاضي الودود
مــعـلـم الــتــربــيـة الــريــاضــيــة في
مـتــوسـطـة ابن رشـد الــكـائـنـة في
مــديـنــة بـغــداد سـاحــة مـيــسـلـون

سابقا
ـا له من شــاخـصــا في تـفــكـيــري 
دور وتأثـيـر سـاحر عـلى شـريـحة
ــدرسـة وأنـا واســعـة مـن طـلــبـة ا

أحدهم
إذ لـعب دورا بـارزا في الـتـغـيرات
االجـــتـــمــاعـــيــة الـــتي حـــدثت في

الوسط الطالبي للمدرسة.
ــارسـة وحتــول مــعـظــمــهم إلى 
الريـاضة بحب وشـغف واستطاع
مــعـلــمي حتــويل ظـاهــرة الـرفض
الــتي كـانـت تـرافــقـني كــأي شـاب
إلى ظــاهــرة الــقــنــاعــة والــرغــبــة
الشـديـدة لالنـخـراط في األنـشـطة
الــطـالبــيـــة مــفـــجــرا لـــدي طــاقــة
ريـاضـيـة كــبـيـرة حـيث كـنت أحـد
العبي فريق كرة الطائرة ثم القدم
ومــواظــبــا عـلـى الـتــمــارين الــتي
يــقـدمـهــا مـعـلــمي بـجـد واخالص

منقطع النظير .
نــعم مــضى عــلى تــلك الــذكــريـات
ســــنـــوات امـــتـــدت مـــنـــذ بـــدايـــة
الستينـيات إلى حاضر األيام عام
 2020حتى تلقيت اتصاال من
زمــــيـــلـي وصـــديق الــــدراســـة في
تـوسطـة اللـواء الطـيار ـرحلـة ا ا
تـقاعد سـعد رجب الربـيعي بعد ا
انـقطـاع لسـنوات طـويلـة فقـد كان
اتــصــاله نـاقــوســا أيـقظ ذكــريـات

عــزيـزة عــلى نــفــسي وفي احلـال
أخـــبــرنـي أن مــعـــلــمي األســـتــاذ
شــهـاب أحـمــد الـتـكــريـتي يـسـأل

عني باستمرار .
ودون شـعـور مني سـالت دمـعتي
فـــرحـــا وأنـــا الــذي كـــنت أبـــحث
وأنـتظـر أي خبـر عنه  فـتجـمدت
الــكــلــمــات وســار خــيــالي نــحــو
زمالء كــثــر أبــحث عــنــهم وبــعــد
دقـائـق من الـســرحـان طــلـبت من
زمـيـلي سـعـد رجب ارسـال هاتف
أسـتـاذي األحب الـفـاضل شـهـاب

أحمد التكريتي فوعدني بذلك .
لم تــمــر عـدة دقــائق إال وهــاتـفي
ـــتــحــدث من يــرن ثـــانــيــة وإذا ا
بـــــغــــــداد ذو الـــــصــــــوت األجش
الـــرخـــامي أســـتــاذي ومـــعـــلــمي
الفاضل شهاب أحـمد التكريتي .
حبست أنـفاسي دون شعور مني
عـدت طـالبـا أمـام أستـاذ جـليل ال
أعلم مـاذا أناديه غـير نـعم أستاذ
نـعـم أسـتــاذ بـكل وجل واحــتـرام
ودموع الـفـرح والسـعـادة تنـهـمر
من مــــقــــلـــــتي ألنــــني أمــــام ذات
األستـاذ الذي غـيـر سلـوكـا مهـما
في حـيـاتي منـذ ذلك الـتاريخ إلى
ـــارســة يـــومي هـــذا وهــو حب 

الرياضة وحب خدمة اجملتمع .
يحق لي أن أحتـفل معك أستاذي
اجلـلـيل شهـاب أحـمـد الـتـكـريتي
ـعـلم الذي يـصادف األول بـعـيد ا

من آذار من كل عام
وكل عــام وأنت بـــخــيــر وصــحــة

ديد والعمر ا

يـة العـربية في { رئيس األكـاد
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