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يفخر بلقبه حيث انتشر في مواقع التواصل
االجـتـماعي فـديـو حي لـهـذه الـظاهـرة يـظـهر
فيـه رجل كبـير في مـكـتبه ويـأخذ مـنه مـبلـغا
ــال كـي يــغـيــر لــقب شــخـص ويـجــعــله من ا
ينـتمي إلى لـقب أخر ويـحدث كل هـذا بسبب
االحتـماء بالـعشـائر وقوتـهم في الدولـة ألننا
مـجـتـمع عـشـائـري لـكن أين الـقـانون مـن هذا
كـــله  وظــهـــرت حــالــة أخـــرى غــيــر األجتــار
بااللقـاب اال وهي تأجـير رجـال من مكتب في
منـاطق شعبـية يـذهبـون مع من يريدهم حلل
مشكلة معيـنة أو نزاع على شيء مقابل مبلغ
ـال يـا تـرى هـل وصـلـنـا لـهـذا احلـد من من ا
الـتـخـلف بـأن نعـتـمـد عـلى حل مـشـاكـلـنا عن
طـــريق أنــاس ال نـــعــرفــهم وعـــدم االحــتــمــاء
بالـشرطـة ام اخلوف الذي سـيطـر علـينـا بعد
فقد الدولة هـيبتها أو غـياب القانون واألمان
في هذا الـبـلد وأنـتمـائـنا الى عـشائـر ال تمت
لنـا بأي صلـة كأي عـشيرة قـوية تـفرض على

الناس هيبتها او سلطتها. 
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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بدايتها رمس قُبِرت بجوفه رجولته 
اإلصـرار دربـهــا  الـطــمـوح مــطـيـة

أوثقتها بحبال حواء...
ألفت الرؤيـة  اعتـادت أن تنهل
من مـعـيـنـهـا  لــتـخـمـد لـهـيب
الـــشــــوق  الــــذي أضـــحى
يـتــعـاظم ويــتــسع خـرقه 
فـيـأسـر مـوطن كـتـمـانـها
ألوف يسري مـتحديـاً ا
 مـرافــقــاً لـزمن اآلتي
هـــــــي مـــــــن أرادت أن
تنـصب أحـبـولة الـتـملك
ن أثــار عــاصـــفــة الــوّله

بجوفها ...

هي من بــيـــتَّتْ في جـــوف الــسَّــاهــرِ
خطة التملك .

هي من نــســجت بــخـيــوط الــغــيـرة 
احبولة

لم تتوقع الظفر...!!
كان يالزمـهـا الـوَجل كـلـمـا أشرقت
أفـكــار الـبَّــيْن واالسـتــيـقــاظ من هـذا
متع  اجلليدي ... احللم اجلميل ا
اكتفت بأن تترصده  وهو ينتقل في
واقـــعه احملـــصــور بـــ الـــصـــبـــحــة
والـغـدوة  حلــسن حـظـهــا  مـسـرح

القصة مالذه اجملبر عليه تيممه  
فازت بعد جهد ٍوحازت على قرب 
dDŠ .d»· - بغداد
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ال فَرقَ بِينَكن
سِوى أنَّ الشَّمسَ تَحجبُها الغَيوم
وَأنتِ تَحجبُكِ العُطلُ الرَّسمية

أنا وَأنتِ
طفالنِ نَركضُ بِشَكلٍ دَائري 

على حَافةٍ وَاحدة
دُونَ أن نُفكرَ بِالسُّقوط
أو أن يَلحقَ أحدُنا اآلخر

الغريبُ في ذَلك 
إنَّ كلَّ شيءٍ يَركضُ مَعنا

حتَّى الفَراشات وَالوَقت وَالشَّيب !!
إال أنَّ قلوبَنا مُتوقفة 

مُتوقفة تَماماً
مُنذُ أول نَظرة.

إلى احلب الذي لَم يُولدْ بَعد
ِ وَمَقامِ النَّظر َ ركنِ العَ بَ
إلى السَّماواتِ السَّبعِ اللواتي

يَنزفن على كفكِ األلوان
ُتعرقةِ خَجالً إلى الدياناتِ ا

على قَفاي... 
حتَّى تَكوني لِقلبي مرآةً

ُستحيل تَعكسُ ا
السَّعادةُ بَعيدة جداً

كلَّما عَزمتُ على مالقاتِها
اتخذتْ من السُّلحفاة 

وَسيلةً لِلمَجيء !!
بَعدَما عَرِفتُكِ 

تَمنيتُ لو أنني آدم
كي أقضمَ الشّّجرةَ بِما فِيها
وَلنْ أكتفي بِتفاحةٍ وَاحدة

لِكل وَاحدٍ مِنا
أربعونَ شَبيها
إال أنتِ بِال شَبيه

عَرافتي قَالتْ: 
إنكِ خُلقتِ في قَالبٍ
ذِي استعمالٍ وَاحد

الشَّمسُ مَنار ألهلِ األرض
وَأنتِ مَنار ألهلِ السَّماء

ولـيـس هـذا فـقط بـل تـطـورت لــتـصـبح
عـلـى شـكل رسـائل مــصـورة كـبــطـاقـات
الـدعـوة والـتـهـنـئـة ومن ثم أُخـتُـصِـرَت
لـتُرسل بـطـريـقـة اسرع وتـعـبـير واضح
وكـافٍ عـلى شكـل "ملـصـقـات" وهـذا ما
نــتج عن عــدم تَــقــيّــمُــنــا واحــســاســنــا
بالكلـمات التي بـاتت عارية ترجتف من
شـدة صـقـيـع االهـمـال وتـرتـقب احلـذف

الذهني قبل كل شيء!.
واالدهى من ذلـك هــنــاك من يَــرّدُ عــلــيك
بــســطـور ال تــمت لــلـمــوضــوع بـصــلـة!
(تـــنــشـــر الــيـــوم اجلــو حــلـــو ورجــعت
الـشـتـوية يـعـلق ويـگـلك حـكـومـة طايح
حــظـهــا ووو!) بـســبب كـثــرة الـكــلـمـات
وتزاحـمـها امـام ناظـريه وقـلة الـتركـيز
لــتـجـعل مــنه مـشــتـتـاً بــ كم الـبـرامج
الـكـثــيـرة الـتي اخـذت حــيـزاً كـبـيـراً من
االدمغة دون تميّزُها ومعرفة محتواها
ـرصع" الذي ُـتـلقي اشـبه "با فيـصبح ا

يلعب به االطفال!
قطع بل وهنـاك من يُرسل لك تـعلـيقـاً 
(  (GIFال يُفهم مُحتواه وبعدها يعتذر

لكونه أُرسِلَ باخلطأ!.
كُل هذا مُـمكن لـلفـرد تَقـبله ولـكن هناك
مــا ال يُـطـاق كــذاك الـذي يــأتي لـلــعـبث
شـاعر الـناس وجتـريحـها ان وجدت
ويـتـالعب بـااللـفــاظ ويـسـتـهــتـر بـجـرأة
عــجـيـبــة بـشــأن مـواضـيـع هـامـة تُــفـيـد
اجملـتـمع وتــسـتـحق الـطـرح (وهـو هـذا
الي يــكــتــلـك هــمـزيـن اكــو حــظــر جـان
الــــواحــــد طك ومـــــات قــــهــــر من هــــاي
ـشـكـلة الـعـالم).. فحـتى بـعـد مـعـاجلة ا
ـتجـاوز بها تـنخر تبـقى تلك الكـلمات ا
ـتلـقي وقلـبه يشـتاط حـينـها في عقل ا
غضـبـاً و(يتـمـنى لو يـطـلع من الشـاشة

ويلگفه ياويله)..
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من إيجادِ نَافذةٍ لِمَرضاتك
إلى كل شَيءٍ بَازغ فِيكِ
وَليسَ ليّ فِيه نَصيب

أقولُ : 
لِيسَ لديَّ ما أقولهُ

ُكعبة أمامَ حَضرتِكِ ا
إال أن استغفرَكِ طَويالً

عَما فاتَ من عُمري الدَّائري.
عِندَما غَسلنا األيامَ سوياً

َاضي  وَنفضناها من دَرنِ ا
رَأيتُكَ قد هَممتَ لتُعلقَهن 

على حبلِ تَصبُّرِكَ الضَّعيف 
الذي ما لَبثَ حتَّى انقطع !!

واآلن أحاولُ جَاهداً
أن أمدَّ لكَ حَبلَ غَسيلي
لِتُعلقَ عَليهِ ماتَشاء

وَأفرشُ لكَ ماتَبقَّى من جِلْدي
لِتُوسدَ تَحتَهُ حُزنَكَ العَاري

يَعزُّ عليَّ أن أراكَ 

تــفـوق احالمي عــالم اخلـيــال.. مُـعــلـقـة
بـاذيـال الـسَــحـاب تـخـرج من بـطـونـهـا
ايـــادٍ بــارزة االصــابـع مــرفــوعـــة نــحــو
.. وكـأن الــســمـاء تُــنــاجي بــلُـغــةِ االنــ
الـعِــتـاب يُـطـوق اعـنـاق الــكـلـمـات الـتي
حتملـها نبضـات قلبي وتـرمي بها فوق
ســمــاء بـغــداد قــاصـدةً الــعــزيـزة (ل ن)
مالك اللـيل عزيـزتي كيف حـالك? عسى
ان تــكــوني بـــالف الف خــيــر.. يــا مالك
الــلــيل إني فـي كل لــيــلـة اعــاتـب الـلــيل
واسألـه عَنكِ فـيـجيـبنـي بِصـمت صارخ
وال يُـــعـــطي اي مـــعــلـــومـــة الســـمــاعي
فألتـفت لقلمي وأسـأله فيُجـيبني اكتب
لها عـسى ان حتصل عـلى جواب.. وها
هـو قـلـمي يـكـتب بـعـد ان تـلقـى االوامر
من قــــلــــبي فــــأنــــا ال أُريــــد اآلن ســــوى
الك وليـله ألن مديـنة االطمـئنـان عـلى ا
بغـداد حالـياً جتـوبهـا اخملاطـر والقلق
وأريد مـعـرفة اخـبـارُكِ وما يـجـري معكِ
ليرتاح ذهني وقلبي ألنكِ انسانة رائعة
وصـديـقـة عــزيـزة والـذي يُـحب يَـسـأل..
وال تـتـصـوري بــأني سـأنـسـاكِ في يـوم
من االيام وسأظل انتظر حصولي على

جواب منكِ.
في اخلـتـام اتمـنى لك اسـعـد الـلـحـظات

واجمل االوقات..
بإنتظار مرسالك الغالي مع حتياتي..
هـذا مــا كـتب من قـبـل (س ع) مـنـذ عـدة
سـنوات وارسل عـبـر (صـندوق الـبـريد)
في وقتها ح كان حـال الغالبية انذاك
ـشـاعـر ) اصـحـاب ا من (جـيل الـطـيـبـ

اجلياشة ..
تــلك احلــالــة الـعــاطــفــيـة الــتي تَــتــمـلك
احلــواس وتـــرتــبط بــالــقــلب مــبــاشــرة
فتفيض بها الروح ويحتويها البوح ..
وعـندمـا جتـتاح صـاحبـهـا يهـرع لـطلب

الــوصـال أو االعــتــراف والـفَــصح عــمـا
ــقــصــود يـــخــتــلج صــدره فـــإذا كــان ا
تــفـصـلـه عـنه مـســافـات بــعـيـدة يــلـجـأ
مسرعاً لكتابة مشاعره على ورقة أنيقة
ُـرسـل واشـواقه احلـارة حتـمل عــطـر ا
وتـخبـأ في ظـرف جذاب يُـخـتم بـطوابع
جمـيـلة ويُـودع في صـناديق الـبـريد مع
دعـــوات صـــادقــة بـــوصــولـــهـــا الى يَــد
ُنـتظر قـصود ونـيلـها الـرضا والـرد ا ا
عـلى أحَـر من اجلـمر (ويـبـقـون ايـعدون
االيام رايح راجع لـلوالية يتفقدون

الصندوك)..
امــا اآلن وكـمــا يـعــرف اجلـمــيع اصـبح
الـــتــواصل وبــعـث الــرســائـل احملــمــلــة
ـــــشــــاعـــــر عن طـــــريق االجـــــهــــزة بــــا
االلـكتـرونـيـة انه ألمر بـغـايـة السـهـولة
وفي الـبـدايـة كان هـذا جـيـداً ومـبـهـجاً
بـضـع حلـظـات تـكــفـيك لـتُــرسل مـا تَـود
ويــأتــيك الـرَد! (خــلــصـنــا من الــگـراوي

والروحة واجلية)..
ولكن هـذه السُـرعـة اتت لتَـقتُل احلـاجة
ا ضَيق الشـعورية وتـنفي أهـميـتهـا 
اخلنـاق على فـسحـة التـأمل وانعـدامها
ـشاعـر ومُـعايـشتـهـا لتُـصبح وبلـورة ا
الـكـلـمــات جـافـة بـاردة وخـالـيـة من كل
احــــســــاس ومــــا هي إال (كِــــلــــمــــة ورَد
ودة واحملبة قد غَطاها..) وكأن شُعلة ا
انطفأت وكأننا أشبه باالنسان "اآللي"!
تَــجـمــد فـيــنـا شَــغف الـتــواصل وإدامـة
الـعالقـات بـ االفـراد بـشـتى انـواعـها
بـل وفــاقَ االمـــر ذلك حــيـث اصــبـــحــنــا
ـفـاتـيح نـنـسخ جنـلس خـلف لــوحـات ا
العبـارات التي تُـعجبـنا ونلـصقهـا للرد
علـى من يتـواصل مـعنـا قائـلـ بتـذمر:
(هـسـه إلـنـا خــلگ انـألف هــاي جـاهـزة

ومرتبة)..

هــــذا ونـــــوع آخــــر أمَـــــر واتـــــعس من
االشخاص الذين يُحَرِكَهُم شعور كارثيّ
لإلدالء السـاخـر اشبه بـعـدوى متـفشـية
يُــسـمــونـهــا "حتـشـيـش" (وطـبــعـاً هـاي
ـفــردة وحـدهــا يـرادلـهــا مـقـال..) وهُم ا

يتكاثرون بصورة غير طبيعية !.
ــشـاعـر اجلــمـيــلـة هي احــسـاس نـقي ا
ينبع من القلب يفـترض ان يصل للقلب
ـا اهمـال او تأجيل برغـبة وجـدية دو
ويـجب ان ال يـقتـصـر االهـتـمـام بـها من
قبل العشاق فقط! فهـناك مشاعر فطرية
مــجـردة كــالـتي تــربط األوالد بـأبــويـهم
وهي مــهـمــة جـدا بـالــنـســبـة لـلــطـرفـ
ا لها دوامـة على اظهارهـا  ويتوجب ا
من تأثير سـاحر يوطد الـعالقة األسرية
لـدوام احملـبـة والـتـعـاطف فـيـمـا بـيـنـهم

وجعلها اكثر سعة وتماسكا ..
وايـــضـــاً هـــنـــاك مـــشـــاعـــر االمـــتـــنـــان
ألشــخــاص مــعـيــنــ كــرئــيس الــعـمل
نـصف بـحق الـعـامـلـ لديه ـهـتم وا ا
واجلـار الــطـيب الــذي يـهــمه امـر جـاره
ويــحـرص عــلى دوام الــعالقـة الــطـيــبـة
فــيـمـا بــيـنـهم ومــشـاعـر اخــرى كـالـتي
قـرب الـذين يعدون تكتـنز لألصـدقاء ا
كـأخـوة بـل وأكـثـر بـكـثــيـر رغم انـهم لم

يولدوا من رحم أم واحدة..
شـاعر الـتي تتـولد وهنـاك الكـثيـر من ا
في دواخـلــنـا جتـاه كل مــا نـصـادفه في
هـــذه احلـــيــاة وفـي احلــقـــيـــقــة ان اهم
شـاعر وافـضـلهـا بالـدرجة األولى هي ا
مـشاعـرنـا جتاه خـالقـنـا تبـارك وتـعالى
ـشـاعـر الـطـاهـرة اخلـالـصة الـتي تـلك ا
جتعل من الفرد سعـيداً شاكراً رَبه على
ــؤمـن ال بــد أن كُـل حــال فـــاالنـــســـان ا
يستشعر حب الله له ورأفته بحاله رغم
ا تـقصـيـره قال تـعـالى (أيـحسـبـون ا

ـدنـيـة هي مـشــروع يـفـتح افـاقـا جـديـدة عـلى الـدولـة ا
الـبـلد اذ يـنـتـشـله من حـال الـى حال وهـذا لـيس فـقط
ـفــكـرين والـكــتـاب لـقـد رأيي بل عـلى لــسـان اغـلب ا
باد تكلمت ان االلتزام الديـني ال عالقة له باخللق وا
ـمكن ان يـكون االلـتـزلم ظاهـريا اذ من ا في ما سـبق 
خادعـا للـغيـر وصول االحـزاب االسالميـة الى احلكم
ـتسترين سيزيد الـط بلـة ويزيد من جـشع السراق ا

بالدين اكثر واكثر.
 يوجـد العـديـد من االحزاب الـناهـبـة للـمال الـعام اظن
ـدنـيـة ال تـعـني فـتح ا انـهـا مـعـروفـة وال داعي لـذكـرهـا
بارات ومالهي في البالد وبالـتالي انحـراف الشباب
ا كان اسوأ ا فك القيد الذي يولد الـكبت الذي لطا ا

من افتتاح البارات.
يتم ذلك الغريـزة مزروعـة في كل انسـان وللتـحكم بـها
عن طـريق الـوعي ويـتـحــقق الـوعي عن طـريق الـرخـاء
االقـتـصـادي والـقضـاء عـلـى الفـسـاد ولـتـحـقـيق ذلك
البد من تبـديل وجوه جديـدة  والسعـودية حسب اخر
االحـصــاءات خـيــر مـثــال اذ ان عـزل اجلــنـســ ولـد
عــنـدهـم  شــذوذا رغــــم الــقــيـد الــديــني احملــكم عــلى

االفراد.
ما يواجهه العراق اليـوم نفس ما واجهه الغرب في ما
مضى من نـاحـيـت االولى هـو ان فـور غزو هـولـيوود
ـنـحــرفـة شـيـئـا ــشـاهـدين وبث االفــكـار ا تـلــــــــفـاز ا
ــســلـمــات في كل فـشــيــئــا الى ان اصـبـح الـزنــا من ا

عالقة حب.
قبل السبعينيات في الغـرب كانوا ملتزم بدينهم مثل
اال ان التكنلوجيا البد من وجود مضار التزامنا تماما

كنا ان تكون كلها فوائد. مع تطورها اذا ليس 
بــعـد الـ 2003 غــزا الــســتاليت الــعــراق اذ تــغــيــرت
ــفـاهـيم الـتي كــانت سـائـدة لـدى االغـلب الـعـديـد من ا
حـتـى اصـبـح غـسـل الـعــار من الــنــوادر بــعــد ان كـان
مـا اقـصـده هـو الـتاثـر بـثـقـافـات باقي منـتـشـرا بـكـثرة
ـدنـيـة الــدولـة ا الـدول حـقـيــقي ولـيس الـتــاثـر ضـئـيال
ستـقـضي عـلى الـكبـت وبالـتـالي ارتـكـاب فواحش اقل

نغلقة. نسبيا مقارنة بالدول ا
ما نراه في الساحة هو عـقلية وقناعات اجـنبي بتقاليد
ـة قـد حل عـلـيـهـا الـسالم ولم تـصـبح مـجـديـة في قـد
ـدنـية من الـناحـيـة االخـرى في فـائـدة ا الوقـت احلالـي
ـشــروع الـسـيــاسي اال وهي الـفــائـدة االهم هي في ا
الـتـنــصـيب عــلى اسـاس الـكــفـاءة ولــيس عـلى اسـاس
ــذهـــبــيـــة اي االبــتـــعــاد عن اخلــلـــفــيـــة الــفـــكــريـــة وا
واخيـرا خير احملاصصـة التي نـخرت اسـاسات الـبلـد
ا دعت رجعـية الرشـيدة التي لـطا مؤيد لـكالمي هي ا

للمدنية.
وخيـر مـرجع يـرجع اليه عـامـة الـناس هـو نـائب االمام
(عج) الــــذي قـــــضى بــــفــــتــــواه عـــــلى دنس االرهــــاب

الداعشي.
ولم يبق اال الـقضـاء على الـفسـاد في الدولـة بالـتعاون
من كل من رئـيس الـوزراء وباقـي الشـخـصـيـات الـفذة
دنية ادعو الـله بان يعي عامة القراء حـقيقة ا والنبيلة 

وليس تزميرا وشعارات طاعنة بصحتها .
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ــــدهم بـه من مــــال وبــــنـــ (55) مــــا 
نـسارع لـهم بـاخلـيرات بل ال يـشـعرون)
ـا هو ـؤمنـون أن ينـظر  (56) سورة ا
عــلـيه من حــال جـيــد وان كـان يـنــقـصه
بعض األشـيـاء فإن غـيره قـد يـتمـنى ما

لديه او بعض ما لديه..
ان الله عـز وجل فضـلنـا وتفـضل علـينا
ـا نعيشه بنعم كثـيرة ومنهـا الشعور 
ونــتــعـايــشه وبــالـتــالي نــتــصـرف وفق
مشاعرنا لذلك علينا دائماً القضاء على
شاعـر السلـبية والـضارة جتاه كل ما ا
يــصـــادفـــنـــا والـــنـــظـــر الى االمـــور من
اجلــانب اجلـيــد فـيــهـا وعـدم الــتـفــكـيـر
ــسـاو بل يُـفــضل االبـتـعـاد كـثــيـراً بـا
ـا هــو خـيـر لـنـا عـنــهـا واسـتـبــدالـهـا 

وللجميع..
ومـا يــسـعـنـي إال ان اقـول في الـنــهـايـة
عــلــيـكم بــإظــهـار مــشـاعــركم اجلــمـيــلـة
ن حتـبون الـصـادقـة واالفـصـاح عـنـهـا 

جهـود منكم وان كان بـسيطـاً سيؤثر
بهم حـتماً فـسمـاع احلديث وجه لوجه
هو االفضل وان لم يـتوفر فـإن االتصال
وقـــولــهـــا افــضـل من الــرســـائل وان لم
يـــتـــوفـــر فـــإذاً من االفــــضل ان تُـــكـــتب
شاعـر كمـا هيَّ بشـكل عَفَويّ كُن انت ا
ـــتــــحــــدث دون اضـــافــــات وتـــرتــــيب ا
مستـعار صدقـاً ستكـون الكلـمات رائعة
ـتـلـقـ حـ اخـبارهم وتـلـفت انـتـباه ا
ـهــمــة لــديك ــيــزاتــهـم ومـكــانــتــهـم ا
لتصبح احلياة معهم افضل واجمل ..
شـاعر وتـهميـشهـا دليل على إن موت ا
انـطفـاء الـروح وانتـحـار الـعاطـفـة فأي
حــيـاة هـذه الــتي نـحـيــاهـا بـأجــسـادنـا
فـــقط!. امـــسى الـــعــــالم الـــيـــوم غـــريب
االطـــوار وال نــعـــلم مــا الـــذي يــنـــتــظــر

االنسان فينا بعد كل هذا!.
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تــدعــونــا ارهــابـــيــ وانــتم من صـــنع االرهــاب في كل
غـتـرب في اجملتـمـعات يـقـول احـد اصدقـائي الـعـرب ا
اخلارج مـنـذ اكـثـر من سـبع سـنوات يـقـول يـا صـديقي
نحن في العالم الغـربي ينظرون الـينا كإرهابـي وكأننا
قـد قـتـلـنـا ابـاءهم او نــحن من فـجـر بـرج الـتـجـارة رغم
وجودنـا مـنذ اكـثـر من سبع سـنـوات وقد اثـبـتنـا صدق
نـيــتـنـا فــمـا الــذي يـجـعـل الـغـرب يــنـضــر الى الـشـارع
االسالمي والعربـي بشكل خـاص هذه الـنظرة الـسلـبية
اذا ينظرون الينا بهذه النظرة هنا يجب توضيح مادي 
السلبـية ترجع الى استـخدام صناع الـقرار في امريكا
اسـلوب الـتـسـمـيم الـسـيـاسي هـذا االسـلـوب يـعرفه اي
ي اذ قــامت احلـكــومـات الــغـربـيــة بـهـذا اعالمي اكـاد
االسلوب من خـالل االفالم والقصص وتـدج الـعقـلية
الغـربيـة عـلى ان اخلطـر االرهـاب يسـتهـدفـهم فقط رغم
عـــدد شـــهــداء االرهـــاب فـي الــعـــراق يـــتـــعـــدى مـــئــات
االضعاف من مـا حدث في كل الـعالم الغـربي والسبب
الرئـيسي في تـدج الـعقـليـة الغـربيـة الى شرعـنه نهب
ـشـرق من خالل تـخــويف شـعـبـهم من خـطـر خـيـرات ا
االرهاب وهـنـا يـجب تـعـريف مـصـطـلح االرهـاب االكـثر
شمـوليـة (االرهاب هـو استـخدام الـقوة أو الـتهـديد بـها
ـتعـمَّد من أجل إحداث تـغـييـر سيـاسي أو هـو القـتل ا
نـظم لـلـمدنـيـ أو تهـديـدهم به خلـلق جـو من الرعب وا
واإلهانـة لألشخـاص االبريـاء من أجل كسب سـياسي
أو هو االستخدام غير القانوني للعنف ضد األشخاص
ــدنـيــ أو حـكــومـتــهم لإلذعـان ـمــتـلــكـات إلجــبـار ا وا

ألهداف سياسية)
ولنا ما حدث في العراق عـبرة بعد احلرب على العراق
 2003واحتالل بغداد وازالة صدام حس من احلكم
قـامت االدارة االمـريـكـيـة بـأفـعـال لـو اجتـمـع ارهـابـيون
ا استـطاعوا على ربعـها ولنا من ما العالم على فعـلها 
حـدث مـن انـتــهــاكـات فـي سـجـن ابـوغــريب والــتــعـذيب
جـمله دليل مـلمـوس والفضـيحة واهانة واذالل شـعب 
االكبر عنـدما اعترف مـجرمو هذه االعمـال في احملكمة
ان من طـلب هـذا هي االدارة االمـريـكــيـة بـنـفـسـهـا ومـا
فعله اجلـيش البـريطاني في الـبصـرة واليورانـيوم الذي
ضرب به اهل الفـلوجة ومـا تزال تأن الفـلوجة من وجع
الضـربـة دليل اكـبـر لهـمـجيـة ووحـشيـة االدارة الـغربـية

ة. سا وليس للشعوب الغربية ا
لـكن هـذه كانـت مقـارنـة بـسـيـطـة فـيـجب مـعـرفـة من هو
االرهابي ومن دعم االرهاب في افغـانستـان لنعرف من

منا هو االرهابي .

شَجرةً غافيةَ الفَرح
َوتَ حَطاباً أرعن وَا
جَاءَ لِيُأخذَ قَبساً مِنك

فَعادَ مُحمالً بِأغصانِكَ الزَّاهية!!
يَاحَسن.. 

عَائلتُكَ لوحة جَميلة
ال أعلمُ من أودعَها 
َنية عندَ طفلِ ا
وَبِحجةِ أنهُ يَلعب

قَامَ بِحذفِ مَالمحِها النَّضرة !!
ليسَ باستطاعتي

َزيدِ من الغَباء إراقةَ ا
أمامي جيل كامل من الغَفلة
َاء يَسترزقُ على حباتٍ بِلونِ ا

كان قد نَسيَّها الزَّمان
ِ الريح على جَب
تأكلُ ثباتَ العمرِ

 على شَكلِ أرضةٍ مُتطرفة
słU - بغداد  uÐ« bLŠ«

َ يديكِ أعواماً أفضلُ التَّيهَ ب
َ الغَيمات على أن أكونَ سلطاناً ب

أفضلُ أن أكونَ حَجرةٍ صَمَّاء 
في صَحراءٍ نائيةِ البعد

على أن أكونَ بَشراً بِال طُموح
لن أتتبعَ تَلكَ اخلَرائط 
التي حَفرتْها أظفارُكِ

كـ شَامةٍ يسيرة الوضوح
على أن أكونَ مُسلحاً بِالنَّعيم

أفضلُ أن أكونَ صبارةً 
على أن أكونَ شَجرةَ تفاحٍ

يَتغذى عليّ النَّاسُ وَقتَ اجلُوع 
ا يَشبعونَ تماما  وَحَا
يَصفونني بِالزّقوم !!

بعـد عام 2003 حتـول العـراق شـيـئآ فـشـيـئآ
الى مجتمع عشـائري حيث ظهرت جتارة من
نـوع جــديـد وهي جتــارة االلـقــاب حـيث أخـذ
الـبعض بـتـغيـيـر لقـبه وأنـتـمائه الى سالالت
عـريقـة كـساللـة الرسـول الـكـر محـمـد عـليه
الـصالة والــسالم أو غـيـرهــا من األلـقـاب كي
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ســــأل أحـــدهم بـــرنــــاردشـــو الـــكـــاتب
اإليـرلـنـدي السـاخـر  حـيث كـان قـبيح
الـشـكل  أصلـع الرأس  كث الـلـحـية :
مــا رأيك يــابـــرنــاردشــو في اقــتــصــاد

العالم ?
فـأشـار بــيـده الى حلـيـته ورأسه قـائال
:غـــــــزارة في االنـــــــتـــــــاج وســـــــوء في

التوزيع! 
ــا كـان االحــسـان احــسـانــا لـو ان من
امـتــلك مــقـالــيـد الــغـنـى اسـتــغـنى عن
مـقـاسـمـة الـفـقــراء مـقـالـيـد غـنـاه  وال
أحـسب مــلك ذلك إال بـبـؤس الـفـقـراء 
وسـلب لـقـمة عـيـشـهم  وطـمس مـعالم
وجـــوهـــهـم  ثم اســـتـــغــــنى عن ذلك 
يــحــســبــة حق اجــتــاح الــيــة  وثـروة
فـما اجهض الـفقراء تسـتقر بـ يديه 
ــا اغــتـــصب من بــ عــيــشـــهم  إال 
أيديـهم  ومـا اصاب احـدهم من بطـنة
ا اصاب الفقير من اجلوع الغنى إال 
تضورا  انه محب لعـيشة  مغال به 
حـتى امـتص مـا تـبـقى مـن ضـحـضاح
دمـــــائـــــهم  ويـــــرى ذلـك في نـــــفـــــسه
وجتـالــيــده يـزوره فــيه صــنــعـا  فــمـا
ابــعـده الــيـوم عــمن افـتــقـر  وال اقـرب
الية من الرذيـلة على حساب الـفضيلة
 لـيتـني ارى كمـا يـر هوالء الـناس 

واعــقل كــمـــا يــعــقــلــون  لــدنــوت الى
فـكــرهم  وحتــســست احــاســيــسـهم 
يحسبون انفسهم ملوك  والفقراء في
حوزتـهم عبيـد الدنانـير  كمـا يقولون
:ان احلق لــنــا في الــغـنى واحلـق لـهم
في الفقر  ونـحن في احلياة عنهم في
غنى  ما عـلم بذلك من شيء  انه لهم
من الضـرورات مايـجهـلهـا في نـفسة 
ـاء وحـاجــتــة الـيــهم كــحـاجــتــة الى ا
والــــهـــواء  انـــهم لـــبــــنت جتـــالـــيـــدة

ووسعت عيشة .
مـا اجـهل األغـنـيـاء من بـني األنـسان 
ومـا اظــلـمــهم  ومـا اقــسى قـلــوبـهم 
يـفـتـرشون الـفـراش الـوثيـر ويـخـلدون
الى الــــنـــوم ملء جــــفـــونـــهـم  وعـــلى
مـوائـدهم تفـتـرش الـتخـوم  والـفـقراء
عـلى خـروق أردئـتـهم يـتـقـلـبون  ومن
اجلـوع يــتـضـورون  فـوا آسـفـا عـلـيك
ايها االنسـان  تأتون بالفـقراء ليعدوا
مــعـكم اقــفـال صــنـاديق ذهـبــكم  لـكي
تعظمـوا في انفسهم فـقرهم وفاقتهم 
لـكي يعـيشـوا حـياة الـنكـد الى ايامـها
يـتـسـلل الـضنك  مـتـشـعب بـ طـيات
تــكـبـركم وغـطـرســتـكم فـوق مـا تـطـيق
النفـوس  وما احملسن مـنكم أال أثنان
ال ثـالث لـهـمـا : امـا يـحـسن الـى غـيره

في اســوار اجلــامـعــة الــتي حتــتــضن
الــعــلم هــنــالك من يــرى ان اجلــامــعــة

فرصة لالرتباط العاطفي . 
ففي السنوات األخيرة شهدنا حبًّا من
نوع خاص داخـل أروقة اجلامـعة فلم
يـعــد األمــر مـقــصــورًا عـلـى خـطــابـات
ـا الــغـرام فـي دفـاتــر احملـاضــرات وإ
جتاوز احلب من نوع آخر وقد تعددت

أشكالُه . 
إن هـذه االرتبـاطـات حتـرم الطالب من
مـرحلـة عـمريـة مـهمـة فيـنـشغـلون عن
حــيـــاتــهم اجلــامــعـــيــة الــدراســيــة أو
األنــشــطــة الــطالبــيــة بــالــبــحث عــمن
يـحـبون فـيـظل الـشاب والـفـتـاة طوال
األربع سـنـ في الـكـلـيـة يـبـحـثـان عن

النصف اآلخر.
وهـناك قـنـاعة سـائـدة ب الـشـباب أن
بـعـد انــتـهـاء اجلــامـعـة ســيـصـبح من
الـصعـوبـة العـثور عـلى شـريك العـمر
فـأيـن سـيــجـدون هــذا الــعـدد الــكـبــيـر

ليختاروا من بينه?.
ـعــاشــرة يــعـطي كـمــا أن طــول مــدة ا
الـفـرصـة لـتـكـوين انـطـبـاعـات أدق عن
بــعــضــهم الــبــعض إن الــفــضــول أهم
األســــبـــاب الــــتـي جتــــعل الــــشــــبـــاب

يرتبطون عاطفيًّا في اجلامعة.
فـكل مـن الـطـرفـ لـديه فـضـول شـديـد
لـلـتـعرف عـلى الـطـرف اآلخـر ويـعطي

لـكي يــتـخـذ من ذلك األحـسـان مـردودا
باألحـسـان الى نفـسة  أو يـحسن الى
غيـره ألسـعبـاد من يحـسن اليـة  وهو
مــا اضـنـه ارجح من األول وأدهــا مـنه

فكرا وتكبرا .
وال احسب الفقر كمـا يضنه االغنياء 
ـتلـكة ـا الفـقـر فقـر الفـكر حـيث ال  ا
بـعض االغــنــيـاء  ولــيس الـفــقـر فــقـر
الـــعــيـش وغــنى الـــفــكـــر عــنـــد بــعض

ـال او قـوت الـفـقــراء  حـيث ال غـنى 
ـــا الــفـــقــر فـــقــر وال فــقـــر بــهـــمــا  ا
اإلنــسـانـيــة والـغـنى غـنــاهـا  فـكم من
مـــحــــسن بال مــــال  وكم مـن مـــال بال
احـــســــان  ثـم اين هم مـن ذلك  لــــعل
احاسيسـهم تفيق من سباتـها  لعلهم

في ذلك يتفكرون .

w½UDK - بابل « …eLŠ bL×

االخـــتالط الـــكـــبــيـــر بـــ اجلــنـــســ
الفرصةَ إلشباع ذلك.

أعتـقد أنـهم في أغلب األحـوال جادون
فـي االرتـبــاط بــعــد ذلك ولــكن الــشـاب
يـجـرب نـفـسه وتـأثـيـره عـلى الـفـتـيات
الالتي يسعدهن سـماع الكالم اجلميل

عسول. وا
ـشــكــلـة أن الــشـاب ال يــخــاف عـلى وا
الفـتاة ولم يـعد لـديه مفـهوم أنـها مثل
أخــته واألخـــطــر أن الــفــتـــاة لم تــعــد
تـخـاف علـى نفـسـهـا هي األخـرى وقد
تـــنــســـاق إلى كــــارثــة نـــتــيـــجــة هــذه

العالقة.
وحتى ان وجـدت عالقـة صحـيحـة ب
الطالب والـطالبـة وهدفهـا الزواج بعد
إكـمـال الـدراسـة فـإنـهـا يـجب ان تـقوم
عــلى أسـاس ان االولــويـة هي الــبـحث
ـــبــاد الـــعـــلـــمي والـــتـــفـــوق حتـت ا
اإلسالمية الصحيحة وما عدا ذلك أمر
ثــــانـــوي وان كــــانت هــــنــــاك عالقـــات
جـامـعـيـة فيـجب إن تـقـتـصـر عـلى أمر
ـتــبـادل وان كـان اإلخــوة واالحـتــرام ا
واضحا من خاللها اننا في مجتمعات
شـرقــيــة مـحــافـظــة تـقــيـدهــا االعـراف
الــعــشـــائــريــة االصـــيــلــة والـــعــقــيــدة

عتدلة االسالمية ا
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