
ا�صالحات  اىل   ،٢٠١٥ عام  بداية  منذ  العراقيون  دعا 
من  الكثري  العراقي  ال�صارع  �صهد  ان  بعد  وذلك  �صيا�صية، 
الويالت التي مرت على املواطن، فهل اقالة بع�ض الوزراء 
واالتيان بالبديل هو احلل، ومن ي�صمن ان القادم اف�صل، 

واين يكمن اخلطاأ الذي دفع ثمنه الفرد العراقي؟
مبوجب  اأُقر  الذي  العراقي  ال�صيا�صي  النظام  ت�صبب  لقد 
للعراق  ال�صيا�صية  امل�صاكل  من  بالكثري   2005 د�صتور 
الهوية  وت�صتت  واحلكومة  الدولة  �صعف  عنه  وجنم 
الوطنية وتف�صي املحا�ص�صة الطائفية والعرقية واحلزبية 
اأحيانا م�رشعا  الذي جنده  الكبري  والهدر املايل  والف�صاد 
اأعتقد  نف�صه.  العراقي  الربملان  ي�صدرها  قوانني  مبوجب 
للعيان  وا�صحا  اأ�صبح  قد  �صنوات  الع�رش  قرابة  بعد  اإنه 
ال�صيا�صي الذي جاء به  الف�صل الذي مني به النظام  مدى 
د�صتور 2005. وما نراه اليوم من ظهور وتزايد الدعوات 
النظام  من  بدال  الرئا�صي  النظام  باعتماد  واملطالبات 
الدعوات  اأو غريها من  النواب  الربملاين واإىل حتديد عدد 
التي تخ�ض جمل�ض النواب، اإال دليل على ف�صل هذا النظام 
واحلاجة امللحة واملتزايدة الإجراء العديد من االإ�صالحات 
اليوم  تاأتي  �صامال.  تعديال   2005 د�صتور  وتعديل 
مظاهرات العراقيني لتكون عونا لرئي�ض الوزراء الدكتور 
اإ�صالح  حيدر العبادي على حتقيق ما ميكن حتقيقه من 
�صامل يف مواجهة جمل�ض النواب وال�صيا�صيني املتنفذين 
وامل�صيطرين على العملية ال�صيا�صية، ويرى الدكتور هادي 
التي  لال�صالح  ال�صاملة  روؤيته  عن  له  مقالة  يف  نعيم 

تتمثل بالنقاط التايل:
اأ�صميه  مبا  وا�صتبداله  الربملاين  النظام  اإلغاء   -  1
رئا�صيا  نظاما  لي�ض  ولكن  املعدل(،  الرئا�صي  ب)النظام 
نظام  بل  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  طريقة  على 
الربملان  الرئي�ض من قبل  اإقالة  فيه  رئا�صي معدل ميكن 
الد�صتور  اإقرار  قبل  نبهنا  اأن  �صبق  وقد  الثلثني.  باأغلبية 
اإن االأخذ بالنظام الربملاين �صيوؤدي بالعراق للوقوع  اإىل 
ح�صل  ما  وهو  والعرقية  الطائفية  املحا�ص�صة  فخ  يف 
الرئا�صي  بالنظام  االأخذ  اأن  البع�ض  يت�صور  قد  فعال. 
فالنظام  طبعا،  �صحيح  غري  وهذا  الربملان  اإلغاء  يعني 
الواليات  يف  به  املعمول  ال�صيا�صي  النظام  هو  الرئا�صي 
مبا�رشة  منتخبا  الرئي�ض  فيه  ويكون  االأمريكية  املتحدة 
من ال�صعب ويتمتع فيه الرئي�ض مبركز قوي ويختار نائبا 
واحدا له ووزراء حكومته مبفرده ويبقى الرئي�ض خا�صعا 
لنوع من الرقابة واملحا�صبة اأمام الربملان ) الكونغر�ض( 
على الرغم من كونه منتخبا مبا�رشة من ال�صعب. وحتدد 
فيه والية الرئي�ض بدورتني فقط مدة كل واحدة منها اأربع 
على  ن�صيفه  اأن  يجب  الذي  االأ�صا�صي  التعديل  �صنوات. 

الواليات  يف  به  املعول  الرئا�صي  النظام  ونظرية  فكرة 
الربملان  قبل  من  الرئي�ض  اإقالة  اإمكانية  هو  املتحدة 
الرئي�ض، غري  اإقالة  اأي  االأمر،  هذا  ومثل  الثلثني  باأغلبية 
من  غريها  اأو  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  موجودة 
التعديل  هذا  ياأتي  الرئا�صي.  بالنظام  اأخذت  التي  الدول 
الرئا�صي  النظام  لنظرية  اإ�صافته  �رشورة  نرى  الذي 
اأو  دكتاتور  اإىل  الرئي�ض  حتول  من  املتخوفني  لطماأنة 
النظام  الن  ذلك،  حتقق  �صعوبة  مع  بال�صلطة  منفرد 
نظام  ظل  يف  اإال  يعمل  اأن  ميكن  ال  احلقيقي  الرئا�صي 
دميقراطي حقيقي، واإذا كنا نتكلم عن عراقي دميقراطي 
يكفي  ما  الدميقراطية  ففي  دميقراطي،  د�صتور  ظل  يف 
الرئي�ض  حتول  مبنع  الكفيلة  التقليدية  ال�صمانات  من 
جميع  خماوف  تهداأ  ولكي  ذلك،  مع  ولكن  دكتاتور.  اإىل 
املتخوفني واملت�صككني باأهمية وجدوى و�صالح النظام 
عليه  هيمنت  الذي  ال�صيا�صي  العراقي  لواقع  الرئا�صي 
املحا�ص�صة ال�صيا�صية البغي�صة بف�صل النظام الربملاين 
الذي ال يالئم الواقع العراقي، فيكون من ال�رشوري تعديل 
من  ن�صتمده  جوهريا  تعديال  التقليدي  الرئا�صي  النظام 
الربملاين  النظام  توجد يف  التي  القليلة  احل�صنات  بع�ض 
وطبعا  الرئي�ض  اإقالة  الربملان  باإمكان  يكون  بحيث 
وهي  الثلثني  اأغلبية  وهي  مو�صوفة  اأو  خا�صة  باأغلبية 
�صتتعدل  وبذلك  املهمة.  االأمور  الإقرار  املنا�صبة  االأغلبية 
الذي  اجلوهرية  الرئا�صي  النظام  خ�صائ�ض  من  واحدة 

ال�صلطات،  بني  ال�صارم  اأو  احلاد  الف�صل  مبداأ  على  يقوم 
املقرتح  اجلديد  النظام  ي�صمى  اأن  ميكن  فال  هذه  واحلال 
اأ�صمه  تعديل  كذلك  اإمنا وجب  وح�صب،  الرئا�صي  بالنظام 

اإىل ما نراه منا�صبا وهو )النظام الرئا�صي املعدل.
النظم  زالت تعاين منها  التي ما  االأ�صا�صية  امل�صكلة   - 2
�صواء،  حد  على  وتطبيقا  نظريا  العامل،  يف  الدميقراطية 
يف  تتمثل  حت�رشا،  الدميقراطية  الدول  اأكرث  يف  حتى 
تاأثريات  فيه  وتطغى  ت�صود  حيث  الربملان  انتخابات 
ال�صيا�صي  اجلهل  اأو  الوعي  مدى  منها  عديدة  عوامل 

للناخبني و�صطوة املال ال�صيا�صي .
3 - انتخاب رئي�ض ال�صلطة الق�صائية من ق�صاة ال�صلطة 
بجل�صة  العليا  الدرجات  ذوي  من  نف�صها  الق�صائية 
التمييز  وحمكمة  االحتادية  املحكمة  من  لكل  م�صرتكة 
فقط  واحدة  ملرة  للتجديد  قابلة  �صنوات  خم�ض  وملدة 

وينظم ذاك بقانون.
اإلغاء جمال�ض املحافظات واالقت�صار على انتخاب   - 4
ويت�صكل  املحافظة  �صكان  قبل  من  مبا�رشة  حمافظ 
يف  االأ�صا�صية  الدوائر  روؤ�صاء  من  املحافظة  جمل�ض 
واملالية  االإدارية  ال�صالحيات  اأكرث  وتخول  املحافظة. 
وتوفر  احلالة  ح�صب  املحافظة  جمل�ض  اأو  للمحافظ 
الكافية لكل حمافظة مبا يتنا�صب  املالية  التخ�صي�صات 

مع عدد �صكانها، وينظم ذلك بقانون.
وتقلي�صها  تعديلها  اأو  االنتخابات،  مفو�صية  اإلغاء   -  5

نتائج  تكون  اأن  ي�صمن  الذي  النحو  على  كبري،  ب�صكل 
املحافظات  وحمافظي  اجلمهورية  رئي�ض  انتخابات 
نزيهة و�صفافة حقيقة ال جمرد �صعارات واأن تعلن النتائج 
االأولية اأو ال�صبه نهائية يف ليلة االنتخابات نف�صها على 

غرار ما هو حا�صل يف كل البلدان الدميقراطية.
اإلغاء املجال�ض املحلية والبلدية وتعيني روؤ�صائها   - 6  
الوزارات  قبل  املعنية من  املناطق  �صكنة  وموظفيها من 

والدوائر ذات االخت�صا�ض.
الذي  ون�صاطها  بعملها  ال�صيا�صية  االأحزاب  ا�صتمرار   -  7
�صيقت�رش، بعد االأخذ بالتعديالت املذكورة يف اأعاله، على 
تقدمي مر�صحيها النتخابات رئي�ض اجلمهورية وحمافظي 
واأهدافها  باأفكارها  النا�ض  املحافظات وتوعية وتثقيف 
وعقائدها وبراجمها وحماولة ت�صكيل جمموعات �صغط ) 
لوبيات( للتاأثري على اأع�صاء الربملان بهدف ا�صتجابتهم 

لرباجمها ومقرتحاتها.
اإن االأخذ بالتعديالت املقرتحة يف اأعاله �صي�صاهم ب�صكل 
قوي  دميقراطي  �صيا�صي  نظام  اإن�صاء  يف  وكبري  جدي 
وم�صتقر ور�صيق ال يكلف الدولة نفقات مالية كبرية يزخر 
والعرقية  الطائفية  املحا�ص�صات  عن  بعيدا  بالكفاءات 

واحلزبية التي مزقت و�صتت الهوية الوطنية.
�صيقول البع�ض اإن اأمام حتقيق هذه الروؤية عوائق كثرية 
كما  هو  الوحيد  العائق  اإن  اأقول  لكني  جمة.  وم�صاعب 

مذكور يف الروؤية يتمثل بتعديل الد�صتور.

 ، الطينية  االآلواح  يركنَب  الالئي  االأمريات 
من  ثملني  الآلهة  غرام  اأ�صاطري  لنا  وينتجَن 
يُحق  من  وحدهن  هن   ، والطني  النخل  رائحة 
الفقراء  خلواطر  املطر  �صعار  يرفعَن  اأن  لهن 

و�صطور الدفرت .
التفاح  خدود  �صهية  يعرفَن  الالئي  االأمريات 
احل�صاري  بحلمهن  يتحدثَن  من  وحدهن   .
البا�ض  �صيارات  ويركنب   ، ذكرياتنا  ليل  اىل 
اخل�صبية ، ويعلمن رجال االثار طهي املهرو�صة 
والعد�ض الرتكي . ووحدهن اي�صا من ي�صنعَن 
طال�صم غيب املطلقات لرجل ثان او ثالث قبل 

�صنني الياأ�ض.
واخلريط  الق�صب  ب�صجن  املتو�صمات  االأمريات 
وافالم �صامي كابور . هن من �صيهزمن داع�ض 
من  وهن   ، الياأ�ض  ب�صجون  الل�صو�ض  ويرمني 

تلك  .اأحمل  الوجه  مكياج  اخلاثر  اللنب  يجعلَن 
 ، اأ�صعد  الزقورة  وفوق  ال�رشيالية  اخلاطرة 
ومعي ظل الطيب اأبن ) دو�صي ( حيث خيارات 
ودمعة  �صك�صبري  عهد  من  عبارة  لديه  احللم 
.خاطرة  م�صتهاية  وجدتي  وولف  فرجيناها 
العزاب  مقاهي  بتواريخ  املغرمة  اعمارنا 
وحبال ال�ص�ض ومتب�صعات قي�رشية البزازين .

واأنَت ...
كتاب  �صطور  �صجون  تعيد  �صومر  نافذة  من 
عمر  م�صابيح  الليلية  لالر�صفة  وتعطي  احلب 
امل�صلوب  ال�صجن  واأغاين  والقراءة  ال�صيا�صة 

على نافذة احللم �صفر لباري�ض ولي�ض ال�صطرة.
واإن �صافرت ، فالغربة يف �صومر حرب . الغربة 
ومرايا   ، عطر  و�صي�صة   ، النذر  جكليت  من  األه 
اأمك كل �صفائرها حبل للريح وقم�صان العيد 

واخلط االحمر حتت درجة ر�صوب.
ومن ينجح يف اأور ، �صيعطيه الرمل غبار اللهيل 

نهب  وما  االثاريون  �رشق  وما  الهيل  و�صاي 
ال�صا�صة والتجار.

الروحي  ال�صغف  واأنت حا�صنة   ، خدود حمراء 
بلهفة كاأ�ض مدام ال�صوق بعافية ال�صرب.

اأترانا نذهب اأم نبقى ؟
�صظايا  ازيز  من  نتخل�ض  حني  نهم�ض  كنا 

احلرب ويوقع االمراء لنا االجازات الدورية .
احللم  امريات  اوراق  من  القادم  القدر  لكن 
تقول:  القبلة  من  م�صنوعني  الهة  وخمادع 
�صهري  معا�ض  االخر  والبع�ض  نع�ض  بع�صكم 
واالخرون اىل القطارات هيا: اركبوها وابحثوا 
عن جن�صية يف املنايف تقول ل�صابط اجلوازات 
اللقاء  حلظة  هي  اجنبي.  اأنا  وطنك:  يف 
واالفرتاق ذاتها ، مكتوبة يف اللوح ، ومبتغاة 
�صيفا،  ترفع  وبذكوريتك   ، والنوح  البوح  يف 
ترفع قلما ، ترفع رم�صا ، ترفع احمال الذكرى 
ماركيز وحمفوظ وجيجان  روايات  ازمنة  يف 

القهوجي.
الكهرباء  اعمدة  و�صالمل  ال�صطوح  �صالمل  ترفع 

و�صالمل املعزوفة املو�صيقية .
هل  العطر:  ملدينة  وتهم�ض  امانيك  كل  ترفع 
يف  بوذيا  وي�صري  يتن�رش  من  النا�رشية  بعد 
الع�صق اأو �صيعيا مبحبة ابي عبد اهلل اأو �صوفيا 
يف �صوق احلالج جلارية �صكنت �صارع ع�رشين .

اأو ماذا ؟
قال اأبي: ال تقل ملاذا ، فاحلرية ال ت�صنع �صفرا 

اإن كنت تريد ال�صري على ار�صفة االيام.
واالأمريات كل واحدة حتمل و�صما اخ�رش. �صامة 
خد �صوداء. واأنت حتت البطانية تخبئ �صوت ام 
كلثوم ، تخبئ اآثارا من تل يف الوركاء فيه لوح 
�رشجون  عهد  يف  جدي  كتبها  ح�صية  ب�صالة 

ونارام ــ �صني واآخر املحافظني الع�صكر .
قال ابي: ال تقل ملاذا ، بل قل: �صاأجد ال�رش.

مفتوح  كتاب  كلها  والنا�رشية   ، ال�رش  واأين 
 ، ، وال حتول نهديها اىل حجر  �صيئا  وال تكتم 

و�صفتيها اىل قلم مك�صور .
واعية دوما .

دافئة.
عا�صقة �صحرية ...

كاهنة .
م�صجدها قلب اأبي .

ال�صارع  �صهداء  حني  اأمي  دمعة  واملحراب 
ياأتون اىل ليل حملتنا قبل هالهل عر�ض.

قال اأبي ...

و�صيقول ...
واأمريات �صومر وحدهن من ينتظرن باب احللم 

لديه.
وجوعه   ، خبزا  والغرام  تفاحا  القبلة  لياأكلن 

ي�صنعن به قناين عطر باري�صي.
ويف الفجر .

حني مات ابي...
وي�صنعن  ينحنب   ، العطر  دكات  على  جل�صن 
واأحالما  مطرا  ي�صنعن   . العامل  يف  عيد  الأول 

خ�رش.........! 

اأدته هدى �صعراوي  الذي  الدور  قامت هذه املراأة بدور ال يقل عن 
زعيمة احلركة الن�صائية يف م�رش. 

فمع ن�صوب احلرب العاملية االأوىل . جاءت والدتها. وكان املجتمع 
واجتــاهــات  بتيارات  ميــوج  ــايل  احل الــقــرن  مطلع  منذ  العراقي 
)املجددين(  بني  وال�رشاع  خمتلفة.  وفكرية  واجتماعية  �صيا�صية 
متعددة  وجود  ال�رشاع  هذا  اتخذ  ولقد  اأ�صده.  على  و)املحافظني( 
منها ق�صية )ال�صفور واحلجاب( التي �صغلت النا�ض ردحا من الزمن. 
واملجالت. اجلرائد  �صفحات  على  وتابعوها  النا�ض  عا�صها  والتي 

التي كان عليها  التغيري والتجديد مل يكونوا بالقوة  اأن دعاة  ومع 
اأمامه كل  اأن يكت�صح  اأن تيار التغيري ا�صتطاع  اإال  دعاة املحافظة. 
الذين حر�صوا  التاأريخ كانت مع  ال�صعوبات والعراقيل الن حركة 

على تبديل �صورة جمتمعهم.
لقد عا�صت �صبيحة ال�صيخ داود و�صط هذا اجلو ال�صاخب من ال�رشاع 
االجتماعي والفكري بل وكانت اإحدى امل�صاهمات يف هذا ال�رشاع. 
تتحدث هذه املراأة عن تلك االأيام فتقول اإن املراأة العراقية نا�صلت 
يف �صبيل اأهداف حيوية قد ال يح�ض بقيمتها اجليل اجلديد. كال�صفور 
وغري  الدولة  لوظائف  املراأة  واأ�صغال  الن�صوي  والتعليم  واحلجاب. 

ذلك. 
اإن �صبيحة ال�صيخ داود حتدد نهو�ض املراأة اجلديدة بعاملي الثورة 
املراأة  اقتحام  ق�صة  تاأتي  ثم  التعليم،  وحركة   ،  1920 العراقية 
مليدان التعليم الن�صوي، فرتوي �صبيحة ال�صيخ داود ذكرياتها عن 
مدر�صة االإناث التي افتتحت يف بغداد يوم 6 كانون الثاين 1920 
والتي كانت هي من اأوىل التلميذات املنت�صبات اإليها. فقالت اإن خرب 
)اأو�صاط( من  اهتزت  اإن�صاء املدر�صة خلق ردود فعل متباينة. فقد 
الفزع واجلزع، واعتربت هذه الدعوة ت�صلياًل وخروجا بالفتاة عن 

الطريق ال�صوي.
مهرجان  يف  اخلن�صاء  دور  داود  ال�صيخ  �صبيحة  مثلت  وعندما 
 1922 �صباط  يف  ببغداد  العلمي  املعهد  اأقامه  الذي  عكاظ  �صوق 
حتدث  وكــادت  املوقف  بهذا  واملتزمتني  "اجلامدين  بع�ض  تربم 
الوزراء  رئي�ض  الكيالين  الرحمن  عبد  اعرت�ض  حينما  وزارية  اأزمة 
على ظهور �صبيحة ال�صيخ داود )وعمرها اآنذاك مل يزد على ثماين 
التعليم  مرحلة  جاءت  ثم  جمل".  على  وتخطب  �صافرة   " �صنوات( 
�صنة  فحتى  الطريق.  اأول  ثانية يف  ،لتخطو �صبيحة خطوة  العايل 
يعد  عال  معهد  اإىل  الفتاة  دخول  يف  التفكري  جمرد  كان   1936
ولكن  والعوائق.  الــعــرثات  من  كثرية  ت�صدمها  خطرية  مغامرة 
اأبوابه  من  العايل  التعليم  فتاة  اأول  وتدخل  تنجح  االأوىل  التجربة 

الوا�صعة، الفتاة الوحيدة بني زهاء 180 طالبًا. 
فكتبت  كذلك،  العراقية  ال�صحافة  نه�صة  يف  �صبيحة  �صاركت 
ت�صدر  كانت  التي  واملجالت  ال�صحف  بع�ض  يف  عديدة  مقاالت 
اأحداث  ت�صجيل  على  �صبيحة  حر�صت  لقد  الع�رشينيات،  بداية  منذ 
ووقائع ن�صال املراأة العراقية وذلك يف كتابها الذي حمل عنوان" 
�صنة  ببغداد  ون�رش  العراق"  يف  الن�صوية  النه�صة  اإىل  طريق  اأول 
"تطورات  على  اجلديد  اجليل  اطالع  منها يف  رغبة  وذلك   ،1958

ق�صية املراأة اجلديدة يف العراق".
و�صبيحة ال�صيخ داود مل تكن من اأوائل الطالبات واملربيات ح�صب، 
بل كانت اأقدم اأدبية عراقية معا�رشة واأول حقوقية واأول قا�صية 
الفكر  اأعالم  فيه  ينتظم  اأ�صبوعيا  اأقامت �صالونا  واأول من  عربية، 
اإال �صفحة  اإن ق�صتها_بحق_ لي�صت  واالأدب وال�صيا�صة يف العراق. 

خالدة من �صفحات ن�صال املراأة العراقية املعا�رشة.
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هل اقالة بعض الوزراء هو الطريق الى االصالح.. ومن يضمن أن االتي أفضل؟
تحقيق- ساجدة خضر  يف وق���ت التغي���ر التقومي���ي واالنتظار احلتمي للخ���روج من يوم 

اإىل اآخ���ر ، حتديدًا ال�ساعة ١١:٣٠ م�ساءًا والتهياأة النف�سية لدخول 
ي���وم جديد والذي يتحقق عند �سماعنا لدقات ال�ساعة ١٢ لياًل ، كنت 
م�ستلقي���ًا متاأماًل ما جرى وما �سيج���ري يف وقتني م�سى و�سُيقبل ، 
اأما ذهني فكان و�سيطًا بينهما ... ن�سف �ساعة فرتة ق�سرة لعر�ض 
م�سل�سل الذكريات الذي جت���اوز مئات االأجزاء لكنها كافية لو كانت 
االح���الم وافدة بداًل عنها لتب���داأ وتنتهي بثواين ... عدت دقائق بعد 
فت���ح عقارب ال�ساعة ا�سارة اال�ست���دارة لليمني الن ما م�سى او�سلنا 
اىل ط���رق مفرتقه حلني قدوم وقت التغير ، ف�ساهدت �سا�سة عر�ض 
غ���ر رقمي���ة يف تقاط���ع الط���رق داللتًا عل���ى انها �ستعود ب���ي اىل ما 
م�سى ، اأو�سلت ا�سالك ذاكرتي بهذه ال�سا�سة الأرى ما دار معي منذ 
ال�سباح مرورًا باأوقات مفرحة ومتوترة و�سواًل اىل حلظات اعادة 
الت�سجي���ل ، وبعد نهاي���ة الترت مت عر�ض بع����ض الذكريات فانتبهت 
ح���ذرًا م���ن اأن ا�سط���دم بواح���دة منها مم���ا يعر�سن���ي اإىل توقف ال 
اأرغ���ب فيه الن ذل���ك �سيطيل الوقت حتى نهاية ال�سه���ر بعد عبور ما 
تبق���ى من الن�س���ف �ساعة واالي���ام املتوالية بعده���ا ، وبينما اأنا يف 
ح���ذري من ذل���ك �سمعت �سوت ط���رق باب غرفت���ي فنه�ست ذاكرتي 
لتفت���ح واذا بحلم قدمي حتق���ق حينها وتويف بعد دقيقة من حتققه ، 
ففتح���ت الذكريات له ودخلت معه يف عناق العودة اإىل اأيام امل�ساعر 
... تلقف االإح�سا�ض وجهتي اإىل الناحية االأخرى دون اإحراج ذوي 
العناق وللبحث عن �سور اأكرث يف اأرجاء مدينة عودة املا�سي لعلي 
اأج���د اأ�سرطة قدمية ونادرة عن فح���وى حياتي ، فوجدت نف�سي يف 
حلب���ة �سباق عجالت واجلمهور ين���ادي من حويل اأطلق العنان ايها 
احلكم ، فقد ُعينت حكمًا لل�سباق بعد ان و�سلت متاأخرًا ومل اح�سل 
عل���ى تذكرة امل�ساركة ، فركنت عجلتي يف زاوية قريبة لتيقني اأن ال 
بدي���ل عنها وكاأن الفراق تواأم���ي ، وما اأن اعطيت ا�سارة البدء حتى 
ا�ستجابت العجالت خملفتًا بعد انطالقها عبارة )�سامح وداعنا( ... 
�سوبت انظاري نحو من ي�ستقل العجالت واإذ اأرى اأقرب وابهى من 
عا�ض مع���ي �سابقًا وهو ينطلق يف طريق ال رجعة فيه ... ت�ساعدت 
دقات قلبي كت�ساعد عزف االنامل على اآلة مو�سيقية و�سواًل مبزجها 
م���ع اآلة اآخرى وهو ما حتتك���ره قمة املو�سيقى الروحية يف الدقائق 
االأوىل لبح���رة بجع ت�سايكوف�سكي ... بعد اختفاء جميع العجالت 
امام هتاف اجلمهور، قالتا عيناي ب�سوت حزين ملا رحل اجلميع ثم 
اخذت���ا بذرف الدموع ليهرع اجلمهور هرب���ًا من الغرق مباء الوداع 
، فوقف���ت حائرًا بني بكائهما وتعر�ض م�ساع���ري لهزة فراق ، فكيف 
ب���ي واأنا احت���اج اىل ار�ساء اأحدهم���ا ملوا�ساة االآخ���ر ليت�سنى لهما 
تخفي���ف اآالمي ... بداأت مب�ساعري خماطب���ًا اإياها ، �ساأقوم برتميم 
م���ا �سقط منك ج���راء هذه الهزة واري���دك اأن ت�ساعدين���ي على اإقناع 
عين���اي وكفهما عن الب���كاء ، وافقت م�ساع���ري والتزمت ال�سرب من 
بع���دي رفيقًا لها وقالت خماطبتًا عيناي انتم���ا من توفران لنا روؤية 
ال�سع���ادة مره اأخرى ، وما اأن حاولتا التكلم ، قطعت حديثهما دقات 
ال�ساع���ة الثانية ع�سرة مل���رور العقارب عنده���ا يف اآٍن واحد وليحل 
الي���وم التايل بعد ن�سف �ساعة انق�ست باأمنيات الت�سحيح ، مودعًا 

بذلك حقبة ُمده�سة ال�سرد لن تعود اأبدًا .

المواطن والمسؤولخدود سومرية حمراء يرفعن شعار المطر لخواطر الفقراءمبدعون من

نعيم عبد مهلهل صبيحة الشيخ داود

اعداد: مريم الياس

في نصف ساعة 

بسام القزويني

أقالم حرة

نحن لفيف من اهايل حملة 615 زقاق 74 خلف بلدية املن�صور، ننا�صد 
اأن�صداد  من  منطقتنا  تعاين  ،حيث  حلالنا  بالنظر  بغداد   امني  ال�صيدة 
عن  ف�صال   ، بيوتنا  اىل  املجاري  ومياة  اال�صنة  املياة  ودخول  املجاري 
كرثة احل�رشات مما ت�صبب باأمرا�ض وكذلك عدم وجود اغطية )للمنهوالت( 
اىل  املوجهة  ال�صكاوي  كرثة  من  ،وبالرغم  اطفالنا  حياة  على  توؤثر  مما 

دائرة املن�صور لكن دون اي جدوى.

وا�صط  خزينة  موظفات  احدى  اين  وبركاته  اهلل  ورحم  عليكم  ال�صالم 
وقامت  ماليني  الع�رش  ب�صلفة  املوظفني  من  وجمموعة  انا  �صملت  وقد 
دينار  100000الف  بدفع  اال  املعامله  ترويج  بتعطيل  االداره  حما�صبة 
بقية  �صمول  بعد  اال  متابعة  اي  اجري  ال  قالت  وبعد فرته  اعطيناها  وقد 
ال�صهر اخلام�ض  املوافقة قد دخل اخلزينة من  ان كتاب  ..للعلم  املوظفني 
الأطرح  وانتم  اهلل  �صوى  اجد  ومل  ال�صلفة  الغيت  لقد  قالت  املماطلة  وبعد 

م�صكلتي واخذ حقي ولكم االمر مع التقدير

الى من يهمه االمر 

أين حقي !؟


