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الـفــاسـدين. مـؤتــمـرات كــبـيـرة لم تــخـلـوا من
تهم التهديـد و الوعيد  تدافع عن بـعض ا
ـؤسـسـات غـائـبـة تـمـامـا  وكأن وكـأن دولـة ا
القضاء العراقي معطل  وهذا ال يعطي دافعاً
ؤسسات مثل النـزاهة والقضاء بأخذ دورها
احلـقـيـقي في حـمــايـة أمـوال الـشـعب . هـنـاك
ـؤسسـات واقـعا  مـهـمـة كبـرى تـنـتظـر تـلك ا
فـأمــا هي تــثــبت أنــهــا مــؤســســات رصــيــنـة
وحــقــيــقـيــة  وقــادرة عــلى إثــبــات احلــقـائق
ومــحـاســبــة الـفــاســدين  أو سـتــرضخ حتت
تـهم بعيداً ضغوطات غيـر مبررة ألهالي ا
عن ما يحتاجه البلد للنهوض من كبوته . من
ة دور أيـضاً اجلـيد أن يـكون لـلعـشائـر الكـر
في مــحــاربـة الــفــسـاد  لــكن لــيس عــلى هـذه
الــشـــاكـــلــة  بل يـــجب أن تـــؤمن الـــعــشـــائــر
ؤسـسـات  وحتذر أبـنـاءها من بـالقـضـاء و ا
اإلجنـرار إلـى بـحــر الــفـســاد سيء الــصـيت 
ـا يـضمن وتـعـمل عـلى تـثـقـيـفـهم وردعـهم  
دعم كيان الدولة ومؤسسـاتهِ العاملة  ليكون

مستقبل العراق أفضل .
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البصرة

النجف

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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في ذروة البـؤس والعـوز كانت عـائلـة التـلمـيذة الـذكيـة في الصف األول اإلبـتدائي .
الوالد يـكد طـوال النهـار فيـعود وقت الغـروب يحـمل ما يـسد به رمق العـائلـة يخفي
عاناة فال تطلب وراء ابتسامته ذلك التعب لكن ابـنته الصغرى الذكيـة تدرك حجم ا

شيئا رغم احلاجة .
عـلم أخـرجت الـتـلـمـيـذة كل مـا أدخرتـه لتـشـتـري به وردة حـمـراء كـهـدية في عـيـد ا

علمة خذلتها ولم تكترث إليثارها رغم التوسل واإلحلاح . علمتها لكن ا
حـبـست دمـعـتـهـا وانـزوت جتـر خـطـاهـا الـبـطـيـئـة نـحـو بـاب اخلـروج تـتـخـيل ضـنك
ـعلـمـة . لم تسـتـطع اإلسـتمـرار بـكبـت ما يـعـتريـهـا ح عـيـشـة التي لم حتـتـرمه ا ا

جتلت صورة والدها العتال فانهمرت الدموع بأن منخفض .
درسة يتـكئ عليها شاب يبـدو عليه الترف ويترقب كانت سيارة فخمة بـالقرب من ا
البـاب فـانتـبه إلـيهـا واستـوقـفهـا مـتسـائال عـما بـدا علـيـها . أعـطـته الوردة احلـمراء

وانصرفت دون تعقيب .
عـلـمـة بـابتـسـامـتـها مـتـجـهـة نحـو الـشـاب الـذي قدم لـهـا الـوردة احلـمراء خـرجت ا

لتقبلها منه وجتلس بجانبه فينطلقا بسرعة فائقة .
UÐ“ Ê«uKŽ .d—  - بغداد

ِ إنْ هَبَطا يَنْسلُّ من ثُقْبَ
والظُلمُ ذو وجهٍ يصانِعُهُ

ا خَيَطا أرخى لهّ عُمْياً 
مَهْما تَمَرّى الناسُ ما عَقِلتْ

هيهاتَ أنْ يَسْتَعْبَدَ الوَسَطا
أرض عفاها الدَهْرُ  من حَلَجٍ

ا انْفَرَطا كانتْ لنا أصالً 
يَجتاحُها من طولِ عزَّتِها

خَلْق رأوا في فاحشٍ غَلَطا
أخوانُ جُودٍ عَزّ نائِلُهُم

في بَسْطِ كفٍّ  أشبعوا السَرِطا
يسْتَقدِمُون لنِعمَ ما صَنَعوا

ضَيْفاً .. فكان البَذْلُ مُخْتَرَطا
رحماك.. رفقاً التقلْ أبداً

َكَارِمَ تُوْرثُ الشَحَطا إنّ ا
عامان مرا مُنذُ مُجْدبةٍ

ا اشْتَرَطا لم يَكترثْ إال .. 
أغَراكَ نُصْحاً طَابَ مَلْمَحُهُ

ما ب كوفانٍ .. تَرَى الفَرَطا
2
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رَقّتْ نياطُ القلبِ يومَ تولّتِ
بالعيشِ لم تَهْنأْ .. وعنكَ تَخَلّتِ
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آهٍ .. وكم آهٍ تَلَتْ شَطَطا
من بعدِ إيْمانٍ قدِ انْخَرَطا

قد جاوزتْ كالبرقِ أوْدِيةً سَالتْ ..
وكادتْ تَسْبِقُ السَخَطا

أرجوكَ .. ال تَعْجلْ ببعثرةٍ      
إنّ التَجنّي   يُحْرجُ النَمَطا

يَعْدو لِحَسْمٍ غيرَ ملتفتٍ
في كل خطوٍ يَنْهَجُ اخلُطَطا

ما بالُ قلبي عندَ ذي رَهَفٍ
 لم يَرْتَشِفْ من جِيدِها السَفَطا

كانتْ له في الكأسِ  نادلة
تُسْقْيهِ من هَجْرٍ وما نَطَطا

مهما تَبَاعدْ .. أيْنَما حُطُطا
ذاكَ التصَحّرُ يَبْلغُ القَطَطا 

لَسْنا كما ظَنَّ الغبيُّ بنا
ّا ثَملْنَا أنْزلَ القَحِطا

مُسْتَغْرقاً بالْلَغْوِ ..صادرني
أزرى بنا قد أوْجَفَ اللَغَطا

يجترُّ من أدوارِ خيبتِهِ
ناباً تَجَنّى  مَزّقَ العَبَطا

فالقُبحُ مُرتاب بِخِسَّتهِ

جـــدران غُــرفـــتي... مـــانــفع أنـــفــاسي
ُتالحقة احلائرة الضائعة مانفع كل ا
هــــذا?? مــــا نـــفـع قــــلق حب يــــنــــهشُ
بـــاالضـالع?? يـــوم بـــعــــد يـــوم أيـــهـــا
الـراحل... الــبـاقي.. اكــتـشــفتُ بـحـزنٍ
... نـبضاته كثـيفٍ بأن قـلبي بـدأ يكـبرُ
ما عادتْ مُنتظـمة.. أيها الغالي وصلَ
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مـا بــ حيّ بن يــقـظــان وروبـنــسـون
كروزو  - عمر يقرر الرحيل .. 

عـمـر يـقـررُ الـرحــيلَ .. من بـلـد مـكـتظ
بــالـــشـــرورِ والــغـــدرِ الى بـــلـــدٍ زاخــر

باخليرِ واحلبِ 
ذات يـوم قـررَ عـمـر ان يـحـزمَ حـقـائبهُ
بـعــد تـفــكـيــرِ وجتـارب  وذلك ألنه لم
يـجنِ من بـلـدهُ سـوى الـعذاب  —هـرَباً

من زيد 
زيد الـذي كان محـبا لـكل ما هو سيء
 وبــدون حــدود ونــوازع  وتــسْــيــرُه
وتــتـــحــكم فــيه غــرائــزهُ - مــحــركــات
سـلـوكهُ الـوضَـيـع   ويتـحـكـم بـآناس
يـؤازرونه فـيـمـا هو يَـسـيـر  ويـحاور

عمر نفسه بنفسهِ : 
ــكـن الــعــيـش بــشــكل  هل يـــا تــرى 
مـســتـقل  دون مـجـتـمع ودون عـادات

ولغة ?
ــثــالــيـةِ هل هــو نــوع من اخلــيــال وا

ةِ أم هي نوع من السذاجة ?  احلا
عـاناة الـتي صنُـعتـها  وهل تـنتـهي ا

لنفسي ?
وكيف لزيـدٍ ومن بعد زيد  —أن يسيَر

في طريقهِ واسلوبهِ وعاداتهِ ?
ومن ثـم الى اين ? الى بــلــد آخــر ومـا

بعد الوصول ماذا وجدتُ ? 

عاداتُ لـيست كعـاداتي وحيـاة ليست
كحياتي ولغةُ ليست كلغتي 

نعم .. حيـاة جميـلة وهادئة ومـتقدمة
وحتى رغيّدة ...

لـكن االنـسـانَ فـيـهـا مـجـرد من مـعـنى
االنسانية على االغلبِ 

وفلسفة منـفعية " شيء مقابل شيء "
 

عــمـر مــخــاطـبــاً نـفــسه مــرّة اخـرى -
قررتْ الرحيَل الى اين ? 

الى غابـرِ الزمانِ  —ألبتـعدَ عن سالفِ
الـعصـرِ واألوان  ال أرى زيـد وقمـقمهً

وال يراني 
ويــبـــقى زيــد يـــحــمـــلقُ ويـــهــزُ رأسهُ

متوعداً ... 
قررتُ لبرهة من الزمن أن اجلسَ على

قارعةِ الطريقِ 
عــلى رصـيفِ االنـتــظـار  تـعـصفُ بيّ
الـــذكـــريــــات  من اين اتــــيتُ الى اين
انــتــهـيت  —خــطـان مــخــتــلــفـان  من
عـقـولِ ومن اخلـيالِ احملـسـوسِ الى ا
الـى احلـقـيـقـةِ ومن الـرومـانـسـيـةِ الى

الواقعيةِ  
كل هــذا الــهــمّس اخلــفــيف من داخل
نــفـــسي .. انــني افــكُـــر بــصــمتٍ لــكن

بصوتٍ عالٍ 

ولها قِيامُ اللحظِ نحو منارةٍ
أفال رَقَتْ شَعْثاً بطولِ تَشَتّتِ

بيضاءُ ماقامتْ بدون وليجةٍ
إال مضى دَهْر  وتلكَ أهَلَّتِ

حُلْم يُداعبُ مقلتيك وما ارتدى
أكمامَ يوسفَ في يديها قُدَّتِ

ُنى أنثى لها قلب شغوف با
لن تستميلَ بغيرِ هَدْيكَ ضَلّتِ

ولي اشتعال في انيثالِ أصابعٍ
مُدّتْ على اخلَدّينِ وَيْحك .. شُلّتِ

مهيوبة عند اللقاءِ قَدِ اعْتَلَتْ
َ أزَلّتِ رُكْناً أطاحَ النجمَ ح

مأساةُ ظَبيٍ لن يعودَ لظلهِ
مهما تداوى من جروحٍ سُلَّتِ

تَتَزاحمُ األوقاتُ منذُ أهلّةٍ
ماذا رأتْ ..? عند الطلولِ فَصَلّتِ

وكأنّما األوطانُ إنْ عصفتْ بنا
تُرْدِيكَ هشّاً في شيوعٍ فَلّتِ

كشقائقِ النعمانِ تَلْقى وَجْهَها
متجهّماً  ب البثورِ .. فضنَتِ

تمضي الى تلك السِمَاتِ بناعِسٍ
ولَطَالَمَا من قَبْضَتَيكَ .. تَعَلّتِ

ولعلَّكَ الطوفانُ قد أسرى بها

لـيس غـريـبا  ولـكـنهـم سيـعـرفون من
هــــو ...  وهـــذا هـــو لــــيس اخلـــوفَ 

ألمنعَ االخرين من اخلوفِ نفسه 
ألضــيفَ ســطـرا جــديــدا الى ذاكــرتي

ولن يخُطر على فكّري النسيان    
واسـتيـقظتُ اخـيـرا .. ما هـذا يا عـمر

ومن هو زيد 
ما هذا .. اني احلمُ .. اني احلمُ 

بـلـد آخـر !  ال يـوجـدُ شيء اسـمـه بـلد

ــزقُ صـــداهُ افـــكــاري الـــبـــســيـــطــة
عقدة ?  وا

 يـا إلـهي هـذا مـالم أكن أتـوقَـعهُ  هل
تعيّ ما تفعلُ  يا عمر 

أجّل انــا فـي تــمــام الـــوعي .. أذن مــا
ذلك الفراغ الشاسع في داخلي 

هل اصبحَ مثلَ زيد وامثاله ام يصبح
زيد وامثاله قريناً ليّ 

وكـــيفَ تــتـــقــبلُ مــداركـي احلــســيــة 

ســمــفــونــيـة زيــدِ واقــرانه  وانــتــظـر
شيطانهُ يفترسني لكي يصرع مالكي
-  مالكي هــو مـحــرك ثـورتي ضـد كل
مـــا هــو بــاطل  وانــتـــظــره لــيــحــجبَ

الشمسَ والنور .
وســقـوطَ الـقـمــرِ عـلى دَاريّ  ويـشـيعُ
الـظلُـام واللـيلُ الـطويل انـا على االقل

صادق مع نفسي 
أل كن الـــرّبــان   ألجـل امــثـــالي  هــو

ا في آخر  .. اخللّل ليس في الـبلد أ
بعض البشر  

اخلـيــر والــشــر  األبــيض واالسـود 
احلب والكـراهيـة  ومن هنـا وهناك ..

هذا هو االنسان .. 
وال قيمة حلكمةِ االنسان اجتاه حِكمة

الرحمنْ . 
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فـي فـجـرِ يـوم ٍغادرَهـا لـعـمـلهِ .. لـنـقلِ
بـعضَ الـبـضـائعِ بـسيـارتِهِ الـكـبـيرة..
حتملُ طفلـتَها التي كـان عيد ميالدها
...نظرتْ إليه التعرفُ األول قبل يوم
أل عـــيــنــيه ســرَ هـــذا احلــزن الــذي 
ويــعــتـصــر ُقــلـبــهــا... خــرج َوقـبلَ أن
يـصـلَ الـبــابَ عـادَ عــلى عــجلٍ لـيــقـبَّل
... دون ان يـــنــبس ولـــديه الــنـــائــمــ
بــكــلـمــةٍ ركبَ ســيـارتَه لــوحَ لــطـفــلـتِهِ
... ِبـنـظـرة ٍ كأنـهـا صـرخة ُحـنـانٍ يـتيمٍ
َها وأخـذت بآنيةِ ككلِ مرةٍ جتـاوزتْ أ
مـاءٍ ورشـقـتْهُ خـلـفه... مـرَّ يـومـان ولم
يــتـصلْ كــان في كُلِ مـرةٍ يــتـصلُ حـ
يـدخلُ احلـدودَ الـسـوريه لـيـطـمـنَـئـهـا
ـا عــلــيه ولـكـن مـرت ْااليــام ُثــقـيــلــةً 
حتــــــمــــــلُــــــهـــــــا من مـن الم ِحــــــيــــــرةٍ
وقــهـــرِانــتـــظــارٍ... ال جـــدوى انـــتــهى
... أسـبــوع عـلى ســفـره ومـا مـن خـبـرٍ
عــلــمتْ بــعــدهــا انه خُــطِـف... وبـداتْ
ـسـاومـاتُ ومـا من جـدوى... أصـبح ا
علـيـهـا صـبـاح وجـدتْ نـفـسَـهـا كل ما
تـمـلـكـه هـو ثالثـة ايـتــام ولـقب ارمـلـة
يخـاف نفـسه... لفـظ التدري اهـو حقا
ينطبق عليها ام ال... ب اهله ولكنها
غـريـبـة افـكـارهـا تـتـعـبـهـا هم في واد
وهي في وديـان ِمتـاههٍ تـبعـدُ عـنهم...
جـلـستْ والـدمـوعُ حتاصـرُهـا والـقـهرُ
يــجـلـدُهــا أخـذتْ قـلــمـاً وبـقــايـا دفـتـرٍ
قـــررتْ أن تــبــدأ شــكـــواهــا كي تــهــدأ

.. كـتـبتْ.. هل انـتـهى كلُ شيء? قـلـيـالً
.. قـــــد يــــقــــول وال امل فـي الــــرجــــوعِ
اإلخــــرون من حــــولي ايَ شيء عــــنْي
.. وقــدْ يــعــرفــون كلَ ي بــعـــدَكَ وعنْ ا
شيءٍ.. إال لـوعـتي عــلـيك لنْ يــعـرفـهـا
أحـــد.. فــمــا نـــفعُ ذكــريــاتـي ومــانــفع
الــصـور احملــصـورة في عـقــلي وعـلى

بــ إفالس األحـزاب احلـاكـمـة من الــشـارع وتـخـمـتـهـا
بالدوالرات .. أَقسموا على خدمة الشعب وأداء األمانة
صـحف الشـريف الذي انـهم عـلى ا حـيـنمـا وضعـوا أ

ذكره عز وجل حينما قال:
سم الله الرحمن الرحيم 

ـرَأَيْــتَهُ خَــاشِــعًـا (لَــوْ أَنــزَلْــنَــا هَـــذَا الْــقُــرْآنَ عَــلَــيـ جَـبَـلٍ لـَّ
تَصَدعًا منْ خَشْيَـةِ اللَّهِ ـ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَـضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مـُّ

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) احلشر اية 21.
لـكن أنى لهذه األيدي ان تـفي بقسمهـا بعد سَخرت من
كــتــاب الــله واســتــهــزأت به ?! بل الــله يــســتــهـز بــهم
ــدهـم في طــغــيــانـــهم يــعــمــهـــون . ومن ثم ســخــرت و
ـــعـــاكس من وخـــدعـت الـــشــعـب واجتـــهت بـــاالجتـــاه ا
ـة في تــطـلـعــات الـفـرد واجملــتـمع وارتــكـبت اكـبــر جـر
الـتاريخ وفي العالم اجمع منذ بـدء اخلليقة ح لم يفوا
بــقـسـمـهم وتــركـوا الـشـعب فـي ظـلـمـات الــفـقـر والـعـوز
قـصود تـعمـد وا واألمـراض الـذي تفـتك به وإهمـالهـم ا
ـا يـأتـيـهم من لـبـنى الــبـلـد الـتـحـتـيـة واهـتـمـامـهم فـقط 
أمـوال الـسـحت احلـرام من أمـوال الـنـفط وغـيـرهـا وهم
غـير مـبال وغـير مـتعـظ وليس عـند احـدهم قطرة من
حــيـاء . نــعم هـكــذا هم حــ كـذبــوا عـلى الــله ورسـوله
ـواطن الذي حتـمل مـا حتمل من الـكـر وكذبـوا عـلى ا
ـرض والـتـفـجـيـرات الـتي الـقــتل والـتـهـجـيـر والـفـقــر وا

أخذت منه فلذات أكبادها وهم وادعون فاكهون . ?!
ـانيـة بدأت وأالن وعـنـد اقتـراب مـوعد االنـتخـابـات البـر
حـمالتهم الشـيطانـية بتـرويج مناهـجها االنـتخابـية التي
ـا وعـدوا الشـعب بـها سـابـقـا. إن من يقـرأ الـشارع طـا
أالن يــــجـــد ان هـــذه األحــــزاب قـــد وقـــعـت عـــلى قـــرار
ـواطن انــتـحــارهـا من خالل ســلـوكـهــا الـشــاذ اجتـاه ا
وإهـمالها له وانشغالها بجمع األموال وهي تطبق مقولة
( أجــمع أمـواال أكـثـر لــتـسـيـطـر أكــثـر ) وهـكـذا إلى أن
ـيزانـيات االنفـجاريـة من ملـيارات الدوالرات اتـخمـوا با
الـفاسقة وعقاراتهم التي ال يـعلمها إال الله والراسخون
فـي الفـسق والـفجـور والـسلـب والنـهب .. انك لـو ركبت
مـع صــاحب الــتــكــسي أو حــ تــذهب إلى مــجــلس أو
جـمـهـرة من الـناس ال تـسـمع غـير الـسب والـشـتم لـهذه
األحـزاب ومـا فعـلـته والـلعـنـات التي تـنـصب علـيـهم أما
فـي وسائل االتـصال مـثل الـفيس بـوك فحـدث وال حرج
من فـضائح وشتائم لهـذه األحزاب وتسقيط فـيما بينهم
ـعــتـوه حــتى ان احــدهم وصف احـد قــادة األحـزاب بــا
واجملـنـون ?!  إن مـا فعـلـته تـلك األحزاب من اسـتـنزاف
لـطـاقات الـشعـب وعدم تـوفيـرهـا جملاالت الـعمل لـلـطلـبة
ـتخرج اجلدد كشـريحة مستقبـلية كذلك استيالؤها ا
ـدنـيـة وأصـبـحت مـلـكا عـلى مـعـظم مـؤسـسـات الـدولة ا
عـضـوضـا لـهم من غـيـر رادع من ضـمـيـر أو خوف من
الـلـه سـبـحـانه وتـعـالى او دعـوة مـهـضـوم أو مـريض أو
جـائع أو متـسول .. نعم ان هـذه األحزاب فـشلت فشال
ـا أدى إلى إفالسـهـا ال نــظـيـر له في خــدمـة الـشـعـب 

وخروجها من ضمير الشارع النابض ?! 
بل انـهـا عـمـلت لـنفـسـهـا صـروحا مـثل مـا فـعل فـرعون
وطـغـوا وعــتـوا عـتـوا كـبـيـرا وسـيـعـلم الـذين ظـلـمـوا اي

منقلب ينقلبون والعاقبة للمتق .
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مـــذ والدة الــتــراب من رحم األرض تـــكــفل بــدفن ســوءة
الــبـشـر  وخــروج الـوطن من بــطن احلـوت نـشــأت لـلـيل
الـتضـاد  والـشمس بـاتت تقـطن السـماء تـعاين حـركات
الـتـضـاريس تتـبـسم عـلى أفعـال الـقـدر  وعلى الـسـفوح
تـعـيش الـوحـوش . نـحن كـسـكـان أقـبـيـة الـركام بـال بدل
اإليـجـار نـعاشـرُ احلـزن والـفرح عـلى حـدٍ سـواء  الرّيح
أل فــراغـاتـنـا ويـسـد رمـقـنـا فـتـات الـضـفـاف  يـنـتـمي
س اجلـرح فـيـنـا الى رمـال اجلـفـاف  يـأبى الـظـمأ أن 
نـبـيـذ التـرنحِ وال يُـقـلبُ اجلـوع مواعـ الـوقت في سـاعة

رملية مكتظة باالنحطاط.
ـطر  يـتـكأ الـعجـز على عـصا الـغـيوم ويـنسى حـديثـنا ا
واقد ونـحن ب أعواد االشتـعال ورماد االحتـراق على ا
أجـسـادنا تـمتـد بطـول جغـرافـية الـبالد  حدوده األربـعة
تـخـتزل أقـطـاب البـوصـلة نـحـو اجتاه واحـد ال تـميل الى
الـيمـ والى الشـمال  الوطن الـغريب يـحمل عـلى عاتقه
عـالمـات الـهـم كـالــعـائــد من احلـرب مــنـكــسـراً من وقف
أنـبـعـاث الـدخـان  ومـسـافـات النـصـر تـقـيـسـهـا أشـرطة
ـواسم فيه يشرب الفرات عطش النحور  ودجلة بطول ا
ـنارة توزع عـلى النسـائم لتنعش سـتائر الـشفق ويبقى ا

دن.  وج يقص على القرى أساطير ا ا
ـدللـة ربـيـبـة الـوطن تأكـل منـسـأة الـشـيوخ اجلـمـهـوريـة ا
والـنواب وتـتبـدل الوجـوه  في ح الـشعب مـشغول في
تركيب صناديق االقتراع من توابيت العادين الى الطبقة
األخرى من اجلو اخلانق لألثير . قد يختلف األفراد في
خـلق األحـزاب لـكل قـبـيلـة كـتـلـة ولـشيخ الـعـشـيـرة حزب
يــدون فــيه اسـمــاء الــوالة . مـضــمــونـة حــريــة األصـوات
ومـضمونة احتـساب الهمهمـات .كل له أصبع واحد يتلو
فــيه آيـات الـبــنـفـسج  مــسـمـوح لـلــتـجـاذبــات هـذا يـريـد
الـتـأجيل وذاك يـريـد االنتـخـاب وآفة الـفـساد قـد يـنفـعـها
ـبيـدات يحمـلهـا الدعاة والـتقـاة يدعون الـقساة أن رش ا
يـحملوا على أكـتافهم عتاد احلـروب . احلفرة تتعمق في
ـقابـر من اجلـوف تـأخـذ قـسـطـاً من الـنـوم عـلى عـزوف ا
العقٍ من صقيع األكـفان  اليتـامى تلعقُ حسـاءَ البردِ 
ومـناديل الـتعـساءِ تـمسـح جبـ الشـرفاء وتـمحـو احلياء

من النبالء بلون أبيض فاقع الدهاء. 
عـيون ظمـأى ترجتي هالالً يحـمله أعـمدة الفضـاء يتوحم
قراطية ليظهر على قفا الوليد ومعروف عند بـحلوى الد
األجــداد هـذا من نـسـل الـعـنــاد يـوم ذبحَ الـنــهـر أمـواجه
بــسـكــ نـاعم قــربـانــاً إلله الـشــتـاء ال مــجـال لـتــحـديث
وعد أؤجل أم ـعلـومات فـقد أكـتفى الـقرار بـالبـيانـات ا ا
لـم يـؤجل األصـبع ضـمــمـنـاه في صـنــدوق مـنـجم أسـود
لوءة باحلساء  سوف تغلق الغيوم يحتوي على وليمة 
أهــدابـهـا عــنـدمــا يـجـرفُ الــسـلـطــانُ الـعــنـقـاءَ الى رأس

اخلـــرابــة والــغــضب الـــكــامن كــلــون
الــبـشـر يــرسمُ الـبــسـمـة عــلى لـوحـة
احلـــزن .هـــكـــذا ســـيـــقـــرأ األصـــبع
الـسـطـرَ بـإمـعـان … بـإمـعـان.وإال مـا

كان للتراب مكان .

فأذا بِها عندَ الغريقِ تَجلَّتِ
حيث السما بِرضَابِ ثَغْرٍ رُصعَتْ

فتلَبّدتْ سُحُبَاً فكيفَ أقَلّتِ !
احلزنُ أولى بالفؤادِ وحَسْبُنا

قد يَسْتكنّ الشوقُ يومَ تَسَلّتِ
وتكادُ حتتملُ احلياةَ لو ارْتَمَتْ

غصناً تهادى في اشتياقكَ مَدّتِ
ماعُدْتَ تَنكرُ  إنْ عدوتَ بِلَهفةٍ

إال انْثنتْ ..وهوتْ عليكَ بِكَلّتِ
عَفْراءُ تَقْتَنصُ النسيمَ بثاقبٍ

ماطاشَ سهم غيرَ ساقٍ زَلّتِ
مابالُ روحي كالعليلِ تَنَفّسَتْ

بالشوقِ إنْ عَصَفَ الرقادُ تَقَلّتِ
هي لَبْوة جاءتك وقتَ نضوبِها

كي تَسْتَعيدَ الوجدَ مهما ذُلَّتِ
عنى اجلميلَ خيالُها يَتَجسّمُ ا

وتقيمُ في بُرْجٍ  وعنهُ تَدلّتِ
تَسْتشرفُ العمرَ الكئيبَ بوارفٍ

ِ بِبَلّتِ تُنْدِي بهِ جَدْبَ السن
الباسَ في وجعٍ يَسِيلُ صبابةً

مِنْ مقلةٍ نَزّتْ عليك وقلّتِ

bO - بغداد  Ë ÊUMŠ

تدخلـت في شؤون إدارة الدولـة العراقـية بعد
عـام  2003م و سـاهــمـت في حــمــايـة بــعض
اخلــارجـــ عن الــقــانـــون و بــعض الــســراق
والـــفـــاســـدين ســواء عـــلى مـــســـتــوى اإلدارة
ــركــزيــة لــلــدولــة أو عــلى مــســتــوى اإلدارة ا
واحلـكــومـات احملــلـيـة في احملــافـظــات عـامـة
واجلنـوبية منـها خاصـة و هذه حادثـة غريبة

على مجتمعنا العراقي .
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أن تـــتــدخـل الــعـــشـــائــر فـي حــمـــايـــة بــعض
اخلارج عن القـانون والفاسـدين أمر خطير
جدا  فهي و إن رهنت نفسـها بطاعة القضاء
الـعـراقي مطـالـبة بـتـحقـيق الـعدالـة  فـنه أمر
يشجع بـعض الفاسـدين لالحتماء بـعشائرهم
وأيـضـاً يـزعــزع الـثـقـة في نــفـوس الـشـرفـاء 
الــذين يــحــاولــون كــشـف مــلــفــات الــفــســاد .
ـواجهة ـواجهـة معَ العشـائر تخـتلف عن ا فا
ـتهم كـأشخاص  وهذا في القضـائية مع ا
كل أحـــواله مــــصـــيـــبـــة أخـــرى تـــضـــاف إلى
ـسـتـشـري  الـذي تـطـالب مـصـائب الـفـسـاد ا
رجعـية و الشـعب بالقضـاء عليه ومـحاسبة ا
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يــتـــمــيـــز الــشـــعب الـــعــراقي األبـي بــتـــنــوعه
اإلجــتـــمـــاعي و الـــديــنـي و الــثـــقـــافي و ارثه
احلـضــاري و اإلنـسـاني الـعـظـيم مـنـذ  6آالف
عــام  بــاإلضـــافــة إلى الــتـــنــوع الــكـــبــيــر في

العشائر العربية األصلية .
و ال يَنـكر مُنـصِف الدور الكـبير الـذي تمارسه
العـشائـر في محـاربة اإلرهـاب  فكـان لها دور
مــحــوري في تــشــجــيع أبــنــائــهــا لاللــتــحــاق
تطوع و احلشد الشعبي  الذينَ بصفوف ا
بــدورهم أثـبــتـوا وطــنـيــتـهم و شــجـاعــتـهم و
ا نـزفـوه من دمـاء حـفـاظاً حـبـهم لـوطـنـهم  

على دينِ الله و مقدسات الوطن .
كانة اإلجتماعية التي تتمتع وأيضاً ال تنكر ا
ثـليـهم الشـيوخ واألمراء بـها الـعشائـر عبـر 
والـسـادة الـعُمـداء  الـذينَ أدوادوراً مـهـماً في
احلـفـاظ عـلى الـنـسـيج اإلجـتـمـاعي الـرص 
وكــانت لـهم صـوالت وجــوالت تـاريـخـيـة  في
ـرجـعــيـة والـشــعب  كـمـا مـســانـدة مـطــالب ا

. حصل في ثورة العشرين مثال ً
لـكن في األونـة األخيـرة  حـصل مـا ال يتـمـناه
أي عراقي حـريص فهنـاك بعض من العـشائر

اذا الـقـلبُ حلالـةِ الـعجـزِ والـضجـر.. 
يـنــبضُ والــفـرح غــادره مـعك.. يــومـا
بعـد يوم يضـربُ ويضجـرُ من تعسفِ
.. تـوالت االيـام ومـا من االقـدار بـحـقهِ
شيء جـديد سـوى حـزنهـا الـذي صار
ابـنـها الـرابع ال يـفـارقُهـا... تـارة يطلُ
بـأملٍ كـاذبٍ من احدٍ يـقـولُ ان زوجَـها
الزال حياً فتزهر فرحة خائفة سرعان
مــا تـمـوت.. وتـارة بــوجهِ من حـولِـهـا
ولـــومــهم وكـــأنــهـــا هي من ايـــقــظتْ ْ
قيـتةَ التي اودتْ بـزوجِها الطـائفيـةَ ا
وآالفٍ غــــيـــره... وتــــارة اخــــرى بـــهمِ
ّاوالدها وضجيجِ يـتُمهم.. كُبرَ االوالد
واخــوهم احلـزنُ رغُم كل مــحـاوالتـهـا
باسعـادهم ولكنْ هناك شـرخ ما هناك
ـتْ املُ انـــتـــظـــارِه.. هــذا غـــائب لم 
ـتَـهـا األمـل الـكـاذب وحـده شـتّتَ عـز

 .. واردى امانَها قتيالً
تُرى كم عـراقـيـةٍ مـثـلهـا بـقـيتْ رهـيـنةَ

 .. لقبٍ خائفٍ
 ... ارملة من هو على ذمةِ الغيابِ

ُــخــيـلــةِ أهــله الــذين وهــو حــاضــر 
مابرح األملُ يراودهم برجوعِه.. 

ـعـرفـةِ حـكـومــة لم تُـجـهـد ْ نـفــسَـهـا 
مـصـير مـواطنـيـها ومـا ندّى جـبـينُـها
ليُتمِ ِأطفالها... وترمّل بناتِها.. 

في ساعةٍ تطالبُهم باصواتِهم لها كي
يبقوا كيانا يدعى حكومة.ً
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