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يـسـتـشــري مـثل الـسـرطــان يـجب ان يـكـون
هــنـــاك حل جـــذري لــهـــذه االمــراض وابــرز
احلــــلـــول �يــــجب جتــــر كل من يــــتــــكـــلم
بـــالــــطـــائـــفـــيـــة بـــدل جتــــر مـــا يـــســـمى
علوماتية كما يجب الغاء بعض احلقول با
ـــوجــودة فـي اجلــنـــســيــة مـــثل الـــديــانــة ا
والقـوميـة واللـقب التي وضـعت على اسس
ذهب طائفـيه بدل من اضـافة حقل تـسمى ا
وارجــــاعــــنـــا الـى الــــوراء واضـــافــــة مـــادة
الوطـنية حتث عـلى حب العـراق وجعله من
ـواد األسـاسـيـة بـدل جـعـله درسـا ثـانـويـا ا
وتركه بـالدرج �وكذلـك يقع عـلى عـاتق على
االهل في توعية اجليل القادم وجعله محبا
ـوطنه وتـاريـخه وتعـريـفة ان ال وجـود لهم
اال بــوجـود الــعــراق وفي خــتــام مــا كــتـبت
اتـذكر مـا قاله لي ابي (من تـهن عـليه نـفسه

ال يظن ان احدا يحترمه.
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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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أوجهُ للسماء شتيمةً ما 
أتمادى أمام سخريتي 

 ? أينا القتيلُ
في كل واحدةٍ تمر أراكِ 

كأن الزمان يدورُ 
حول حزام سروالكِ  

نهار في خطوتكِ أفقد توازني ا
أجلسُ.. 

أراوحُ خيبتي ومكاني 
أعانق في غصون السروة 

غيابكِ
و عبثْ الدقائق اجلالسة بيننا 

كمشهدٍ جنائزي. 
نةً شماالً 

أبعد من سحابةٍ تهطل 
بأنفاسك السريعة 
تهزُّ سرير الرغبِة 

في جسدي الغريب عني. 
عدومِ  أعمق من إحساسي ا

أمي تقول: 
أجنبتك ألجلها 
فكن ولداً طيباً 

و أسمع كالم الوالدة 
 .. -أنت صنيعةُ تلك العين

كلما كلّمتُ صوتها 
ارتد صدّاي عليّ 

كلما صعدت هوّت صخرتي 
-أنت حامل هذا الشقاء العنيد 

- الثالثاء- نهار بارد 
ُسرعات  شي ب خطوات الفتيات ا

يعلّق مواعيده 
على معاطفهن اخلفيفة

سافةَ  يقيس ا
ب جرحي الرطبْ 

و غيمةٍ لم تمّطر 
و لن.. 

حركة بطيئة في شريان روحي 
أغطي وجهي عن عيون لم ترني 

اكـتـشفـنـا ومـيزنـا االمـر قلـيل مـنا من
يــتــعــامـل مع هــذه الــقــضــايــا بــحـزم
ويتـخذ قـرار بتـرك هذه واالبـتعاد عن
تلك ألجل التفرغ لتربية االوالد بشكل
صحيح وسليم والسـبب اننا بحقيقة
االمر نـتهـرب بطـريقـة او بأخرى دون
ان نـعـتـرف ولـو النـفـسـنـا.. الـصـخب
لئ احلياة الـيوم يشعرنا بكل الذي 
هـذه الـضـغـوطات.. كل طـرق الـتـربـية
ــطـبــقـة حـالــيـا فـي اجملـتـمـع تـكـون ا
مـعـاقـة النـهـا التـمـتلـك ارضـا خـصـبة
لـتنـفـيذهـا مثال نـفـرض وضع يتـطلب
ان يتـحلى االب بـالصـبر والـهدوء مع
تصـرف البنه قـد يفـقده اعـصابه ومن
باب( احـتويه الـزمن يتـغيـر) ... يجب
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ان فـكــرة مـدنـيـة الــدولـة طـوال الـقـرون
ـاضيـة لم تـكن فـلسـفـيا طـرحـته االمة ا
ـثـقـفة ونـخـبـتـها وتـنـظـيم الـعالقـة ما ا
جرد اخلوض ب االنسان واجملـتمع 
في طــريق تــأســيس الــدولـة وقــيــامــهـا
والـعالقـة بـ االفـراد والدولـة ولم تـكن
مـنـاكـفات فـكـريـة الـغـرض مـنـها دحض
فكـرة قـيام الـدولة الـدينـيـة حيث انـبثق
عنها الصـراعات الدامية الـتي شهدتها
اجملــتـــمـــعـــات والـــتــكـــتالت الـــتي راح
الي من الـبشـر ب حابل ضحـيتهـا ا
ونابل وفي فـترة زمـنيـة هي االسوا في
تـاريـخ الـبـشـريــة وحـيث سـيـطــر فـيـهـا
اربــــاب الـــدين ومـــؤســـســـاتـه عـــلى كل
شؤون احلـيـاه اليـومـية وصـاحـوا هذه
الــدين الــســيـاسـي فـبــأســمـة حتــكــمـوا
صائر الـناس واعراضهم مـتحجج
عـايـير وابـاحوا الـدماء بقـدسـية هـذه ا
ـــمـــتـــلـــكـــات وســـخـــروهـــا خلـــدمــة وا
مصاحلهم الطـبقية والشـخصية ناهيك
ـكـونات الـتشـظي الـكـبـير الـذي حـصل 
هذه االديـان نـفسـهـا والذي تـسـبب فيه
االنــقــســام واالخــتالف فـي تــفــســيـرات
لـكـثـيــر من الـنـصـوص الـديـنـيـة وطـرق
عاجلـة في اجملتـمع من ما اقضى الى ا
صـراعـات دمـوية بـ مـكـونـات نـفـسـها
ـــا حــدا عــبـــر الــصـــراع الــتـــاريــخي 

بـالـنـاس الى الـتـفـكـيـر بـالـطـريـقة الـتي
ــكـن بــهـــا الـــتــخـــلص من ســـلـــطــات
ـتـديــنـيـ عـبـر ابــعـادهم عن الـتـدخل ا
الـسـيـاسـي واالداري لـلـمـجـتـمع والـذي
عــاش الـويل ثم الــويل ابـتــدأ بـعــد عـام
واقــتـــصـــاء اهـــتـــمـــامـــهم عـــلى 2003
التنمـية االنسانـية برب الكـون والسمو
بـالـنـفس البـشـريـة الى مـراتب مـتـقـدمة
من الفـضيـلة الـتي تبـناهـا ارباب الدين
ـهام ... ومن هـنا يـنـبـغي الفـصل بـ ا
الـــدنــيـــويــة الـــتي يــجب ان تـــكــون من
ـهام واجـبات الـدولـة االسـاسيـة امـام ا
الــديــنــيــة والــتي تــقع عــلى عــاتق تــلك
ـتتـبع لـلـمـجـتـمـعات ـؤسـسـات ومن ا ا
االوربية واالمريكية في حتقيق النجاح
بعد نـضال طـويل تمكـنت تلك الـشعوب
من ارسـاء االسس الصـحـيحـة لـتاسس
الــدولــة الــتي اعـــتــمــدت عـــلى مــعــيــار
ـواطــنـة دون غـيــره وحتـديـد الــهـويـة ا
الوطنية خملتلف التكوينات االجتماعية
ـذهـبـيـة والـقـومـيـة بـغض الـنـظــر عن ا
والدينية والتي جتعل للمواطن شريكا"
فـي الــوطن وحتـــقــيـق احلــيـــاة االمــنــة

بعيدا" عن اسباب الصراعات ... 
لـقـد اثـبت للـعـالم الـيـوم وعـبـر الـتاريخ
واحلضـارات اخملتـلفـة فشل احلـكومات
سـاواة ب الثـبـوقراطـية في حتـقـيق ا

-ليسَ حبّاً هذا الذي يستوقفُ رملَ
النهار 

تخشبة.  في أوردتك ا
اضي  أنادي الزمن ا

في شللِ ذاكرتي 
وعجينةُ الوقت في يدَين 

تغسالنِ شمسَ األفق 
ستحيلْ بالبعيد ا

- تستعجب من دمي.. 
ووجهي الراقدِ على كتفيكِ 

أنا وإن جتاهلتِ قتلي.. 
ابن أصغريكِ قلبكِ 
ولسانكِ العاجز عنْ 
نطقِ األلمِ السَّعيد 

انيَ - أنا و إنْ شهدتُ بغيرِ إ
الصَّامتِ 

ا تلفَ من قلبي 
 … و شبيهِ اسمكِ
يعودني الصدى 

الفراغ الثقافي والوعي السياسي حيث
جـرت العـراق نـحـو الفـوضى الـصـارمة
واقتـتـال االهل والطـائفـيـة واالضطـهاد
الديـني لكـل مكـونات وكـان التـربع على
عرش الـسلـطة واالستـغالل احلزبي من
خـالل قــيـــام هـــؤالء جـــرو الــعـــراق الى
ـستويات االقـتصادية التخلف في كل ا
واالجتـماعـية وظـهور الـكتل واحـزابهم
ـاء روح وهــكــذا فــشــلت الــدولــة فـي ا
ا اوجد سلطة واطنة لدى االنسـان  ا

افــراد اجملـتــمع الـواحــد حـيث تــعـتــمـد
مـنـهج الـتــسـاوي امـام الـقـانـون في كل

واجباته وحقوقه ... 
ــتـتـبـع لـلـســيـاسـات الــعـامـة في ومن ا
اجملتمعات وقيام انـظمة دينية ب هذا
ــنـــطــقـــة او في هــذا احلـــ وذاك في ا
ــثل بـالـضـرورة الـبــلـد واالخـر فـهـو ال
رغــبــات شــعــوبــهـا الــتي وعـت جتـارب
الـتـاريخ الـســيـاسي واجملـتـمـعي حـيث
امـتـنـعت بـفـكـرة تـبـني مـشـروع الـدولـة

ـدنيـة اخلـيـار االفضل لـزهـو اجملـتمع ا
وصـنع احلــيـاة الـتي تــسـودهـا احملـبـة
والـوئام بـدال" من الـصـرعات واالقـتـتال

والكره ... 
ـــتــتـــبع لالحـــداث مــنـــذ عــام 2003 وا
يالحظ ان الــعـراق مـربـتـجــربـة قـاسـيـة
تــمــثــلت بــانـهــيــار مــؤسـســات الــدولـة
العـراقية بـفعل عـوامل كثـيرة وكان ذاك
بدروس مخطط له سابـقا" بروز تيارات
واحــزاب ديـنـيــة تـمــكـنت من اســتـغالل

 بـنـاءهـا عـلى اسس هـشـة وضـغـيـفة
ـعايـير الـوطنـية النهـا لم تـعتـمد عـلى ا
بل روجت لــيـديـولــوجـيـاتـهــا الفـكـارهـا
ونحن على ابواب االنتخابات فيتوجب
ــاء الــوعي الــشـعــبي عــلى اجلــمــبع ا
وتعـميـقة بـاالجتاه الـصحـيح في اعادة
دنيـة لتكون تأسيس الـدولة العراقـية ا

ثابة خيمة العراق وللعراقي .
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لم يكن ابي خبـيرا بالتـنمية الـبشرية
ا نفسيا عندما كان يستقبلني وال عا
ـــدرســة كـل يــوم عـــنـــد عـــودتي مـن ا
ويـسأل االسـئلة ذاتـها بـكل بـساطة...
مع تغييرات بسيطة تناسب مرحلتي
الدراسـية.. كيف حـال صديـقتك فالنة
اذا صرخت اذا تشاجرتي مـعها..  و
مـعـلـمـتك بـالـصف مـاذا كـانت تـريـد 
واجــيـب بــكـل بــراءة واســـرد احــداث
ــتــوســطــة واالعــداديــة يــومي وفـي ا
تـطـورت االســئـلـة والـنـقــاش لـيـشـمل
صـديقـاتي والـتعـرف عـلى عوائـلهن..
وفي اجلـامـعـة اعـود نـهـايـة االسـبوع
لـيـتـلـقـاني ويـقـول احـكي لي مـاحـدث
ــنـزل وحـتى هـذه مــنـذ خـروجي من ا

الــســـاعــة... ويــطــيب الــكالم عــنــدمــا
ــــســــتــــمـع كل هــــذا احلب ــــتــــلك ا
ــكن ان يــتـمــنى االبن او والـفــهم..ال
الـــبــــنت اكــــثــــر من هــــذه االمـــور من
ابـــويـه.وكل هــــذه االحـــاديـث مع ابي
كــبــرت مــعي لــتــصـــقل شــخــصــيــتي
وتضع االسـس االولى لطـرق تعـاملي
مع االخرين باحلياة.. ومع انه والدي
اال انـي أرانـي ال امـــــــتـــــــلـك شـيء من
مـرونـته وطـاقـته مـعـنـا.. الـيـوم نـحن
مـكـبـلـون بـضغـوطـات الـعـمل والـبيت
وشـبكـات التـواصل االجـتمـاعي التي
نـبــحث فــيــهـا جــاهـديـن عـلى اي حل
ـشاكـلـنا االسـريـة وال ندري انـها هي
شكلـة وجوهرها وحتى وان اساس ا

ان يــكـون هـاد بـالـوقت الـذي يـكـون
االب بـــاســـوء حــالـــته بـــســـبب ســوء
ــــعـــــيــــشــــيـــــة او ضــــغط االحــــوال ا
ــوبـايل او اخـتـفت الــعـمل..او عـطل ا
ـشكلـة اكبر الشـاحنة... او قـد تكون ا
كـأن مـثال غـلـقت صـفـحـته في الـفيس
بوك.. او سـرق حـسابه.... او حـضره
صديق عزيز.. من اين سـيأتي الهدوء
ـتـلك ذاك الـهدوء حـيـنـهـا.... نـحن ال
الـقـد وتــلك الـســكـيـنــة بـذلك الـزمن

البعيد.. 
نحن مجـبرون على ان نـعكس صخب
حـيـاتـنـا عـلى اطـفـالـنـا هـذا كل مـافي

االمر... 
dJ. - قلعة سكر « b³Ž ¡UM¼

هذا مـا بدأ به عـالم الـفيـزيـاء نيل تـايـسون من بـرنامج
سـلـســلـة الـكـون مــعـبـرا عن ذلـك بـسـذاجـة الــبـالـغـ
ـفــاجـئـة ومـقـتــبـســا من الـواقع قــصـة نـهــايـة الـعــالم ا

عــــــام 2012.
يـتـسـاءل الـعـالم عن كـيـفــيـة اخـتـيـار من يـعـتـقـد هـكـذا
اعتقاد من سيمثله في احلكومة واالنتخابات لعله هنا
ثلنا فقد ـثال  يرمي بشكل عام لكن وجدت ان هذا ا
كثـرت في االونـة االخيـرة الـوجوه الـقذرة فـي السـاحة
الـســيــاسـيــة واغـلب هــذه الــوجـوه لــيـسـت لـهــا عالقـة
بالبرامج السياسية واالنتخابية واغلبها ال تعرف كيف
تـتـعــامل مع ابـسط مــشـكـلــة بـعـد مـرور 15 عـامـا من
الـفـوضى فـي بـلـدي ارى ذات الــوجـوه الـيــوم تـتـرشح
لتـمـثل الشـعب الـعراقي وبـذات اخلـطابـات اال الـبعض
الــقـلــيل لــكن اكــثــر مـا شــدني هــو احــد الــتـحــالــفـات
السياسية التي اشارت الى اسـتبدال الوجوه السابقة
بـوجــوه اخــرى اكـثــر جنـاحــا لــكن حـ اطــلــعت عـلى
ـرشـحـ كــانت الـنـســبـة الـعـظــمى هي ذات الـوجـوه ا

وذات االهداف.
نظـرت من جـديد لـكالم العـالم وتـلمـست انه لم يـخطئ
فـــمـــا يـــزال الـــشـــعـب يـــركض الهـــثـــا وراء االكـــاذيب

السياسية.
لم تــــكن تــــلـك االخــــطـــاء ودخــــول داعـــــش واحلـــرب
الطائـفيـة درسا لـهم بل زادت من تمسـكهم بـهذه الـثلة

القذرة.
ـثل ـرة مـن  ـاذا ال نــدع االطــفــال يـخــتــارون هــذه ا
الـشــعب لـعــلـنــا نـخــرج بـنــتـيـجــة فـضــلى من اخــتـيـار
البالغ الذين يبحثـون عن شريك حياتهم في القنوات
والتايتل االكـتروني لعـلهم يجـيدون االختـيار اكثر من

البالغ الذين يبيحون الدماء التفه االسباب.
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ـلــحــد هـو ذلك في بــدايـة احلــديث عــلـيــنــا ان نـعــرف ا
الشـخص الـذي اليعـتـقد بـوجود الـله وال وجـود األديان
الــســمـاويــة فــهــو يــنــكــر وجــود اخلـالـق إســتـنــاد الى
النـظــريـات العـلمـيـة ولعــــــل أشـهرهـا نظـــــرية دارون
وقـد ظــهــر هــذا الـنـــــــــوع من فـي الـغــرب والــــــــنـوع
ـتــمــلــــــــحــد) وهــو الــشـخـص الـذي يــدعي الــثـانـي (ا
االحلاد ويـستنـد في تـفكيـره القـاصر الى حـجج وليس
لـحـدين ومااكـثرهم إلى ادلة سـاقهـا اجلـيل األول من ا

اليوم .
ال حــاجــــــــــة إلى نــقــاش الــنــوع األول واحلــاجــة إلى
نــــقــــــــــــــــــاش الــــنــــوع الــــثــــاني الــــذي بــــدأ يــــبــــرز
وباخلـصـوص اجلـامعـات الـعـراقـية في جـنـوب وشـمال

العراق أيضا .
ـلـحـد الـعـراقي حــسب رؤيـاي له هـو شـخص يـائس فـا
وغـيـر قادر عـلـى تغـيـيـر شيء مـن واقعـه بـسبـب عـجزه
العقلي واحـباطه فيحاول إيـجاد طريقـة معينـة يلقي بها
ـزري وال وجود الـلوم عـلـى اللـه بـأنه هـو خلـق الـواقع ا

للخالق وال للرب.
ــعــنى آخــر لــوكــان هــنــاك رب مــا حـصـل هــذا بــنـا و
ـاذا الـله لم يـحـرك ومـاحـدثت من حـروب وتـفـجـيـرات و

ساكنا.
ـلحـدون اقرانـهم من الشـباب والـتأثـير ومن هنـا يغـير ا
عليـهم بفعل مـايحلو لـهم من التـمتع باحلـياة ومالذاتها
واجلـنس وغـيـراهـا من األمـور الـتي يـحـبـهـا الـشاب ذو
لحـدين اليوم إلى العقل الـبسيط حـيث ارتفـعت نسبـة ا
ئـة) واغلبـهم من الشـباب وعمل مـجاميع داخل (32 با
اجلــامــعــات وفي مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعـي عــبـر
كروبات الفـيسبوك وتويـتر وغيرهـا من مواقع التواصل
ـسـؤولـيـة تــقع عـلى رجـال الـدين االجـتـمـاعي فـالــيـوم ا
ـيـ في توسـيع الـفكـر لـدى الشـاب اجلـامعي واألكاد
والــعـراقـي ألنه في مــرحــله الــنــضج الــنــهـائـي لـيــواجه

معترك احلياة.

كلما ضحكتْ غمازتيكِ قال:
الغيب جنمةً وانطفأت

أُعدتُ للمجنون 
ناي احلزانى 

في فؤادي الشريد.. 
ورحيل العُذري أبداً 

ب قامتكِ و ظلي القريب 
كلما تفتحتْ زهرة 
عرفتُ سراً للشعر 

وموعداً النتظارٍ ال يأتي 
تجدد داخلي  مع خاطركِ ا

- تدعو أمي:
.. أنْ يهلكَ شيطاني على يديكِ

َ عباءة القصيدةِ والثالثاء  تدخل
يعاودُني شبقي 

و حُمَّى شمسٍ تلّوحُ من بعيد.. 
- أيها القتيل ال تمُتْ تماماً
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يــصـبح اهـله تـبـعي? لـدول حـديـثـة الـنـشـأة
مقارنـة بالعراق ومن االمـور الغريبـة عندما
تتـكلم على تـركيـا اصبحت صـفويا فـارسيا
تــبـعــيـا وخــائـنــا لـلــبالد وان تــكـلــمت عـلى
ايراني اصـبحت سـلفـيا ووهابـيا وداعـشيا
وخـائن لـلـعـراق �وان تـكـلـمت عـلى االثـنـ
وعـبت عــلـيـهم تــدخـلــهم بـالـبـالد اصـبـحت
خائن صهيـوني اسرائيلي �غريب امر هذه
الـشـريـحـة من الـعراقـيـ مـا هـذه السـلـبـية
الــتي لـديــهم هل الــتــبـعــيـة اصــبــحت فـوق
رض في كل الوطنية ?كـيف استشرى هذا ا
هـــذا الــــعــــدد من الــــعــــراقــــيـــ �ولألسف
ـثـقـفـ واالمـيـ علـى حد اسـتـشـرى بـ ا
ـثــقـفــون الـوطــنـيــ من هـذه سـواء �اين ا
االمـراض االجـتـمـاعـيـة وكـيـف لـنـا الـقـضاء
ـرض �وخـاصه ان وســائل نـقل عـلى هـذا ا
ـــعـــلـــومــات اصـــبـــحت في يـــد كل فـــئــات ا
ـــرض اجملــــتـــمـع وهــــذا مــــا جـــعـل هــــذا ا
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سؤول ال يقرأون ما عروفة ان ا  احلقيقة الباهتة وا
يكتب عنهم في اجلـرائد والصحف  ولو أنـهم يفعلون
ــا بـقــيت صــحـيــفـة حــرة  ولــرأيـنــا الـكــثــيـر من ذلك 
عتقالت  الصحفـي والكتاب تـغصُ بهم السـجون وا
في النـهـاية هـو لـيس أكـثر من كالم جـريـدة  يضـعـها
ا يـعـادل راتب ـسـؤول حتت حـذائه الـثـمـ الـذي ر ا

موظف من الدرجة التاسعة !! 
هم يقرأون فقط الصحف التي تتابع بورصة الدوالر 
وأســعــار مــثــقـــال الــذهب الــذي تــتـــزين به زوجــاتــهم
ـزايدات ـنـاقـصـات وا وبنـاتـهم  ويـتـصـيـدون أخـبار ا
الضـخـمـة الـتي تـزيـد أرصـدتهم فـي البـنـوك االجـنـبـية
ــر به ( ألوالد خــارج الـــعــراق تـــاركــ الــبـــلــد ومـــا 
اخلايبة ) الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة  وواقع
ـصـيــر مـجـهـول تــتـقـاذفـه بـصـمـات مـضـطــهـد يـنــوء 

سياسية قذرة !!! 
 طـمــوح الـعـراقــيـ أن تــكـون صـنــاديق االنـتــخـابـات
القـادمة " نـظيفـة " بكل حتـملـه الكلـمة من مـعنى  وأن
تـكــون بـوعي شــعـبــنـا عــصـيــة عـلى الــتـزويــر من قـبل
فـسدين  وأن تـكون الـفـيصل احلـقيـقي لطـرد هؤالء ا
ـتــكـســبــ من فـقــر واآلالم الـشــعب الــعـراقي  وان ا
تذهب هـذه الوجـوه الـكاحلـة لغـيـر رجعـة بعـد ان ترفع
رجـعـية الـدينـية في الـغـطاء الـشرعي  وتُـحرم عنـهم ا
انـتــخـــــــابــهم مــرة أخـرى لــكي ال نــرجع لــلـــــــدوامـة

نفسها !!
 كما ننتـظر من شعبنـا وقفة تاريخـية حقيقـية فهو كما

يقال عنه أنه قد يغفو أحياناً لكنه ال ينامُ مطلقاً ...

ـقراطيتها ويدافع عنهـا وعن ما يسمى بد
تـــــعـــــرف انه وطـــــنـي ويـــــحب بالده �وكال
الــطـرفــ يـرفــضـون تــدخل اي شـخص في
بـلــدانــهم لــكن لم اشــاهــد ايـرانـي او تـركي
يـشـتـمـون اوالد جـلـدتـهم من اجل اي دوله�
لــكن ولألسـف شـاهــدة عـراقـي يـشــتم ويـذم
اخيه العراقي من اجل تـركيا وايران وتذكر
ابشع األلفاظ بينهـم التي يعجز اللسان عن
قـولـهـا عـلى مـواقع الـتـواصل �واالغرب ان
اصـــــبـح رؤســــاء هـــــذه الـــــدول من ضـــــمن
اخلطوط احلـمراء الكـثيرة �وهم ال يعرفون
ان شـــعــبــهم بـــنــفــســهم ال يـــعــتــبــروهم اال
وجودة موظـف لدى دولـهم لكن التـبعيـة ا
في بالدنا تـعتبـرهم خطـوط حمراء �بسبب
أنـهم يــدافـعـون عـن الـطـائــفـتــ األكـبـر في
الـعـراق وهم يفـعـلـون هذا بـاألصل لـضـمان
مصلـحتهم  �بلد يـعد اول من وضع قوان

للبـشرية و اول حـضارة في العـالم (سومر)

نـطقة قبل يـوم مررت من امام الـبقـالة في ا
الـتي اعـيش فــيـهـا وهي مـنـطــقـة اعـتـبـرهـا
عــراقـا مــصـغــرا بـســبب تــعـدد الــقـومــيـات
واالديـــان بــهـــا رأيت اثـــنــ مـن الــشـــبــاب
ــثـقــفــ ذوي هـنــدام جــمـيل يــتــنـاقــشـان ا
بـحـوار مـثـقف تـوقـفت ال سـمع هـذا احلوار
كــان االول يــقـول لــلـثــاني ايــران افـضل من
تـركـيـا �واال خــر يـدافع عن تـركــيـا وكـأنـهـا
ارضه الـتـي اجنـبـته �سـألت الــشـبـاب مـاذا
عن الـــعــراق قــاال بــلـــســان واحــد الــعــراق?
ومـظـلـوميـتـنا مـن يدافع عـنـهـا وكأن تـركـيا
وايـران هم الـفرسـان الـذين يـدافعـون عـنهم
ضد ابـناء جـلدتهم �وهذا مـا جعـلني اكتب
بـدون تـوقف عـنـدمـا تشـاهـد ايـرانـيـا يدافع
عن بـالده وتـــثــــور ثــــائـــرتـه اذا ذكـــر بالده
بسـوء تأكـد انه عـلى حق وانه يحب بالده�
ويـسـاندهـا في الـسـراء والـضراء �وعـنـدما
تــشـاهـد تــركـيـا يــرفض اي تـدخل في بالده

أسطّرُ لوعتي على شبابيكِ اجلليدِ
فرداتُ من أعالي القممِ وتتزحلقُ ا

إلى سهولِ الشوقِ السارية
حتى وديانِ الرهبةِ واإلرتعاش

كتبتُ ما أريدُ
داد قد يشفي غليلَ حرارةِ ا

فطرةُ الورقِ 
تزخرفُ حافةَ القلمِ صورةً

تشبهُ السهمَ اخلارقَ
يرفرفُ فوق روابي الترقبِ واالصرار

لم أذكر من رسالتي 

جاءَ ذاتَ ليلةٍ 
طرِ بعد غفوةِ ا
بأحضانِ الغيوم
هدأت لغةُ البرقِ

ِ وتلعثمَ إلتواءُ الط
حتتَ حدوةِ القدومِ
لم يطرق بابَ غرفتي

كالعادةِ
بل كان سعالُ القلبِ هو الطارق

أستقبلته بابتسامةٍ ناعسةٍ 
قال بلهفةِ مخنوقة 

للتو عرفتُ دربَ نورِ الوئام 
حتت أضالعِ احلن 

أكتبْ لي رسالةً
حلبيبتي

أنا ال أعرفُ تسطيرَ احلروفِ
وال أجيدُ  نسجَ اخليالِ

بي لوعة كلوعةِ أم كلثوم 
عندما تصدحُ بأغاني السهر…

فَرحتُ جداً 
كما كنتُ أشتهي تفريغَ شحنةٍ

من بيادرِ العنبر

إال القليل 
منها حبي لقد جتاوزَ احلدود…

أنتِ يا أحلى القيود
باتي على معصمي 

زجُ النبضَ بالثواني كالتوقيتِ 
خاتمةُ الرسالةِ وشحتها
بتوقيعِ أيام دراستي

حينما أستلمُ لوازمَ الرياضةِ
سألتهُ عن أسمِها 

لكنه أبى …
b - البصرة Uš …d¼e «b³Ž
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