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ـشـاعر ألـشعب أمْ أنه هي أسـتخـفاف 
يـريـد وبـشجـاعـة من تـلك ألـتصـريـحات
أثـارة ألـشـعب ويـقـول لـهم أصـحـوا من
ســبـــاتــكـم فــثـــرواتــكم وحـــقــوقـــكم قــد
ســرقـــنــاهــا ..وســحـــقــنــا كـــرامــتــكم ..
وأشــتـــريـــنــا ذ أصـــحــاب ألـــعـــمــائم
سيطـرون على عقولكم ... تنفـذين وأ أ
وأعــمــيــنــا بــدوالرات أحلــرام بــصــائــر

أجلهات ألرقابية كبيرها وصغيرها.
ولكن أين سـلطـة ألقـانون من كل ذلك ??
ســـؤال أطــرحه وأتـــرك أالجــابــة عـــلــيه
لـشعـبنـا ألذين سُـرقت ثرواته وطُـمِست

حقوقه وكرامته وأنسانيته ..?? 
أمْ إننا سنـخرس كعادتنـا ونكون قطيع
خـــراف بال راعٍ تـــنـــهش بـــأجـــســـادنـــا
ألـذئـاب ونـحن صـاغـرون مـسـتـسـلـمون

صير ..?? لهذا أ
ـلء فـمي أن بــلــدنـا وأخــيـرا أقــولــهـا 
ألـعـراق ومـسـتـقــبل أجـيـالـنـا في خـطـر

كبير .. ويوم الينفع ألندم ..
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كربالء

بغداد 

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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احلب في بغداد 
سحر خالص 

بل خمرة 
زوجة 

بنعومة االجفان 
ومن الشفاه عتقت الف حمامة 

وعتقت من طعم اللمى 
احلاني 

قيثارتي قلبي 
وخلي نادلي 

والكاس حرف 
ذاب في فنجاني 

ومن اخلدود عصرت خمر صبابتي 
وسكرت من وجدي 

ومن احزاني 
بغداد 

اجمل ماحوته قصائدي 
هي معبدي 
او ان تشا 

هي باحلقيقة حاني 
من ظل جدران االزقة لوحة 
عبقت بعطر الهيل والريحان 

ومن الشواطئ قد سرقت عذوبتي 
وقنعت باسم محبتي شيطاني 

انا هكذا عبد احملبة ..........سمني 

نسجت من االحالم 
واالحزان 

وهناك 
في كل الزوايا عاشق 

او راهب 
او شاعر رباني 

بغداد كم يهفو احلمام لظلها 
لتعيش 

حتت اجنة الرمان 
ولنخلة البرحي 

هنالك عاشق 
متمرد .. متوحد 

عدناني 
ارايت انت قبابها وجسورها

ارايت 
اسمعت انت الشعر من اقراني 

دينة عاشق  في كل بيت با
في كل  مدرسة 

بكل مكان 
وبكل شبر من ثراها شاعر 

اوزاهد
اوعاشق رباني 

بغداد صومعة احملبة كلها 
رغم االسى 

ومرارة احلرمان 

اتـذكـر انـني نسـيـته في مـشـوار اخر
كـيف رجـعت .... ال ادري انـتـهى هذا
اجلزء واستفقت ألطمئن على هاتفي
وقـــد كـــان نــائـــمـــا بـــجـــانـــبي ثم ان
الـكـابـوس يريـد ان يـسـتـمر ومن ذلك
الــوادي الى تـــلك احلــضــيــرة غــرفــة
صــغــيــرة مــقــســومــة بــجـدار داخــلي
منخفض الى نصف ليس فيها باب
وال شــبـاك حتــتـوي عــلى مــجـمــوعـة
كبـيرة من علب الـبيض الكـبيرة واذا
بهاتـفي مع طفل مـشاغب انه يركض
كـان امسكـته بكل برود بكل خارج ا
سـهــولـة اسـتــعـدت مـا هــو لي ولـكن

الوادي اختفى. 
االحالم والــكــوابـيـس ال تــتـشــابه وال
حــتى بـكــونـهــمـا رؤيــة مـشـتــركـة من
صـــنـــاعـــة الـــعـــقل الـــبـــاطن االحالم
اشـارات تبـعثـها الـسمـاء من االبراج
ا  –بـأشيـاء سـتـحدث تخـبـرنا  –ر
او تساعدنا  –مجرد مساعدة  –على
الـتخـلص من شيء لم نـطمـئن له اما
تلك الكوابـيس فهي لعنة الـتفكير بل
هي خالصــة الــعــذاب الــنــفــسـي انـا
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رغم االلم الـكبـير الذي حـل بالـشعوب
الـتـي ابـتــلت بــتـســلط اذرع اخلــرافـة
وت والـسـرقة وبـاسـاليب والـدجل وا
مـخــزيـة نــصـبـهــا عـلى مــوقع الـقـرار
ـبـررات قـدم اعــداء تـلك الـشــعـوب و
االعـــداء ومن خالل اعـالمـــهم صـــورا
مـشوهـة واخبـارا مـفبـركة واسـتغالال
بـشـعـا ورخـيصـا لـبـعض االخـطاء او
واقف لهـذه احلكومـة او تلك والتي ا
اثرت عـلى مواقف الـبعـض وجعلـتهم
يـصـدقـون مـا يـسـمـعـون بـسـبب عـدم
مـعـرفتـهم وحتـلـيلـهم الهـداف االعداء
ـســتــعـمــلـة في والــطــرق اخلـبــيـثــة ا
الــتــشــويش عــلى االذهــان واخــتــيـار
ـواضـيع واالمـور احلـسـاسـة والتي ا
ـشــاعــر والـعــواطف والـتي تـدغــدغ ا
اهـمـهـا اجلـوانب الـديـنـيـة الـطـائـفـية
والـعــرقــيـة وفــعال تــمــكن االعـداء من
الـــوصــول لــبــعض الـــعــقــول وكــسب
تايدهم والـذي ادى الى دمار وتمزيق
لالوطان وشـعوبـها ومـجازر وحروب
بـ ابـنـاء الـشعـب الـواحـد وتـهـجـير
وقتل عـلى الهويـة وادى ذلك خلسارة
فـاقت بـارقـامهـا مـا خـسرته الـشـعوب
ـنطقة يـة وجعلت ا في احلروب الـعا
ـكـن لـلـقــلم ان يـوصـفه كل ركـامـا ال 
ـــذهب ذلك  وراء الفــــتـــة الـــديـن وا
ومن خالل احزاب وجتمعـات صنعها

ودربها ومولها وسمى قادتها من هو
حاقـد وعدو تقلـيدي لكل مـاهو وطني
واصـيل نعم خـسرنـا ولكن كـمحـصلة
لـلـزمن القـادم وحـكم الـتاريخ (ربـحـنا

احلياة).
وهـذا لـيس مــجـرد امـنـيــات عـاطـفـيـة
ابــدا فــالــتـاريـخ يــتـحــدث عن مــا حل
اضـية في ظل حكم باوربـا بالقـرون ا
الـكــنـيـسـة وتــسـلـطـهــا عـلى مـقـدرات
الـــشـــعــــوب والـــتــــمـــزق والــــفـــســـاد
واالنــحـراف والـلـصـوصـيـة وحتـريف
احلـــقـــائـق ومـــا جـــاء بـــكـــتـــاب الـــله
االجنيل بحـيث جعلوه اكـثر من عشر
كـتب وجـعـلـوا الـقـتـال والـذي اسـتـمر
قــــــرن كــــــامل بــــــ الـــــكــــــاثـــــولــــــيك
والـبــروتــسـتــانت ولم تــتـخــلص تـلك
الـشـعـوب اال بـعـد حــركـة الـتـصـحـيح
وابعاد الكنيسة عن السلطة الدنيوية
واالن نــرى كــيـف احلــيــاة وطــبــيــعــة
احلــكم والــتــقــدم في اوربــا والــغــرب
عمـوما ولكن سـاستهم قـرروا تصدير
هـــذه احلــرب الــيــنـــا لــغــرض فــائــدة
شــعــوبــهم وجــعل بــلـدانــنــا اســواقـا
دائمـة لصـناعـاتهم وبقـرة حلـوبا تدر
علـيهم وهي جائـعة وفعال  صـناعة
حـركـات سـلـفيـة مـتـخلـفـة وراء ال فـتة
ــذهب كــطـالــبـان والــقـاعـدة الـدين وا
وبـــوكــا حـــرام وداعش والـــتـــكـــفـــيــر
والهجرة واحزاب وجتمعات بالفتات

انا عاشق 
بطبيعتي انساني 

التنكري قصص الهوى 
او تسخري 

من صغر كل مشاعري 
فالشعر 

عند مدينتي مجاني 
والعشق في بغداد 

يبدو عادة 
والعشق 

يبدو طبعه صبياني 
بغداد يا حان الهوى 

وصوامع تكتظ بالعشاق 
في االزمان 
من ال يحبك 

سي عاشقا  كيف 
من ال يغار عليك 

كيف يعاني 
الشعر يولد 

في االزقة عادة 
والعشق 

عاش هناك 
في االركان 

انكرت قول العاشق 
بظلها 

الــيـــمن والــتالحم فـي عــمــوم شــمــال
افـريـقـيـا واجـهاض كـل احملاوالت في
ـــذهــبي لـــبــنـــان البــعـــاد الــتـــســلط ا
والوجود االجنبي واالهم هو التحرك
الــشـعـبي الـواسـع في ايـران وسـلـطـة
نـطقة اال الشـر التي لم يبق بـلد في ا
وامتـد ذراعهـا الشـرير لـلتـخريب وقد
هـــدمت الـــشــعـــوب االيــرانـــيــة جــدار
الـصــمت مـطـالــبـة ايـقــاف الـتـدخالت
ــنــطـقــة والــتــامـر عــلــيــهـا بــبـلــدان ا
وارسال السالح لـزرع الف الطـائفية
ـعـاشـيـة ومـعـاجلـة اوضـاع الــنـاس ا

وطنية ظاهرا وباطنا تمول من هؤالء
اعــــداء الــــشـــعــــوب وقــــد اوضح ذلك
(بريجـينسكي) في بـداية السبـعينات
ــــاضـي وقــــد بـــــدأ في من الـــــقـــــرن ا
افـغـانـسـتان ثـم ايـران وافـريـقـيـا وقد
تـــوســعت احلـــالــة في بـــدايــة الــقــرن
احلــالي فـي نــيــجــيــريــا والــصــومـال
وجـمــيع الـــدول الـعــربـيـة االفــريـقـيـة
وفي اسـيـا الـبـلـدان الـعـربـيـة سـوريـا

ولبنان.
و التـركيـز على (الـعراق) وبـاصرار
على الـتغـييـر لتاثـيره وقـوته ومركزه

وامـــتـــد الـــتــــدخل الى دول اخلـــلـــيج
الــعـــربي لــنـــفس االســـبــاب مـــوقــعــا
ـريرة عـانات ا وثرواتـا واالن وبعـد ا
وااللم والتاخر في كل جوانب احلياة
لـهـذه الـشعـوب بـسـبـب سيـطـرة عـلى
احلــكم في امـاكـن وقـوة تـاثــيـرهم في
اخـرى وكونـهم تـابعـ ومـلوثي الـيد
وبـعــيـديـن عن حـركــة الـتــاريخ بـرزت
ـعـاديـة االن بـوادر نـهـايـة احلـركـات ا
لالنـسان واالنـسانـيـة تخـلصت مـصر
الـعروبـة من سـلطـة الـدجل والتـخلف
وكـذلك البـحرين والـكفـاح مستـمر في

ـال عــلى الـتـدخالت بــدل من صـرف ا
وهـذا سـيـنـعـكس حـتـمـا علـى الوضع
في الـعـراق ال سيـمـا وان االنتـخـابات
قـادمـة والـفــضـائح كل يــوم تـنـشـر لم
تـشـبـهـهـا في الـعـالم مـثـيـلـهـا وارقـام
هدورة وااليام سروقـة وا ليـارات ا ا
الـقادمـة سـنرى ونـسـمع ما ال يـصدق
وهو بـالتـاكيـد ان عام  2018سيـكون
عــام اخلالص من ســلـطـة الــلـصـوص

والعمالة والتخلف.
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ال يوجـد ما يـدعو لالستـمرار بـالنوم
اما ان استفيق رعبا واشتياقا او ان
اقــفـز من الـفـراش عـلى ضـوء تـسـارع

نبضات قلبي حبا واشتياقا. 
تـمـضي الـساعـة ألغـفـو فيـهـا كـشارب
اخلـمـر يــعـلم انـه عـلى قـيــد احلـيـاة
ه ثم انه يـعلم ان هـناك شـيـئا مـا يؤ
يعلم بأن بعض وعـيه مفقودا. وهكذا
مرت الساعـة االولى اال ان الساعت
االخــريـ لم تـكـونـا اهـون شـرا فـقـد
انـتابـتني هـلـوسات فـضيـعة كـقذائف
صــاروخـــيــة تــقــصف جــدرانــا قــريــة
مـتـهـاويـة. احـدهـمـا كـانت عـبـارة عن
حـــصــــيـــلـــة ألم ووجع امـــا االخـــرى
فـكـانت كـوابيس قـاتـلـة وهي نتـيـجة

طبيعية لتلك الهلوسات. 
شهـد فكأنكَ في تفـتح عينـيك بقـوة ا
سـيــنــمــا ثالثــيــة االبــعــاد لــقـد بــقي
وحـــيــــدا واخــــذته االيــــام من بــــعـــد
عــيـنـيـهــا الى حـافـة ســمـيـكــة مـرتـبـة
سـات البـناء الـعصـري كان وحتـمل 
جـالـسـا عـلى تـلك احلـافـة بـكل هدوء
ثم رفـع قـدمـيه بـسـرعـة وقـفـز بـاجتاه

الـرصــيف فـقــد اخـبــره شـيــئـا مـا انه
ســيـــفـــقـــد تـــوازنه ويـــســـقط في ذلك
الــوادي يـــنــظـــر !! يــا الـــله مـــا هــذا
ــنـظـر احلق انه غــايـة في اجلـمـال ا
اال انه اشــد مـا شــاهــده من االشــيـاء
الــدالـة عــلى الــرعب شيء ال يـوصف
في عـــمــقه جــداره الــداخـــلي مــبــطن
بـحـجـارة مـنسـقـة ثم انه ال يـسـاعدك
عـلى االنتـحار اطالقـا مجـرد تفـكيرك
ـوضوع سـيـصيـبك بـحالـة نـفسـية بـا
اكـثـر من كـونـهـا مـرضا حـيث انه لن
يـلقي بك بـ تلك الـغيـوم التي تـسير
وال تـسيـر لن يلـقي بك الى اجملـهول
ان احلـــجــارة فـي انــتـــظـــارك ســوف
تـصـطــدم وتـمـوت !!  امـا مــاذا تـفـعل
اعـــمــدة الـــكـــهــربـــاء الـــعـــمالقــة ذات
الـضـغط الـعـالي هـنـاك حـقا ال ادري
ــاذا ســقط ذلك الــعــامــود الــذي كـان
يــقــابــلــني ايــضــا ال ادري تــراجــعت
خــطـوة وبـقـيت امــشي بـالـتـوازي مع
ذلك الـعـمالق االسالك تـتـرنح وانا ال
افعل. حاولت ان اخرج هـاتفي النقال
ـكــان واذا بي اللــتـقـط صـورا لــذلـك ا

مـتــيـقن مـن انـهــا ال تـرتــبط بـأي زمن
جـمــيل كـلــهـا اشـيــاء كـريــهـة حـدثت
ترجم سابـقا العقـل هنا يلـعب دور ا
لـتــلك الـظـروف الــتي كـنـا نــخـشـاهـا
اجلـانـب االيـجـابي الـوحـيـد  –والذي
لن تشعـر به سريعا  –بعد مـشاهدتك
لكابوس هو اقرب ما يكون الى دعوة
للهـدوء انتهى ما كـنت تخشاه اترك
قـلــقك في الـصــبـاح اجلـديــد اال انـنـا
معـاشر البـشر نـحب العنـاء اكثر من
الــراحــة ال يــخـرج ابــداعــنــا اال عــنـد
آسي واالحزان واولئك النوادر من ا
البشر والذين يـصح ان نطلق  عليهم
باألبطال هم من يغيـرون فينا الكثير
اولـئك الشـجـعان هم من يـدفـعون بـنا
ـتـفـائـلون الى الـتـحـدي اولـئـك هم ا
اولــئك هم االقــويـاء ومـصــدر قـوتـهم
يكمن في ايـثارهم وسلـوكهم احلسن
يــتــجــددون ذاتــيـا لــذلـك احــبــبــتــهـا
فـحيـنمـا تـقرأ كـلمـاتي ستـقول لي كن
اقــــوى وســــأكــــون مــــعـك الى االبــــد

سأكون سعادتك ال معاناتك. 
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ـذيع ومـقدم بعـد ان اسـتـمـعت الى زمـيلي وصـديـقي ا
الـبــرامج الـســيـاســيـة االسـتــاذ مـهــدي جـاسم ... عن
انـي العـراقيـ اتصلت به قانون تـشكـيل احتاد البـر
هـاتــفــيــا واكــيـد رحـب بي وطــلـبـت مـنـه ان يـســمح لي
بــكـتــابــة مــا قــيل وايــضــا رحب بــالــفــكـرة واشــار لي

هم ...  وضوع ا بالضوء اخلضر لكتابة هذا ا
ــاني هــو لــصــنــاعــة قــوانـ أن قــانــون االحتـاد الــبــر
وقرارات جـديـدة وانشـاء احتـاد جديـد يشـمل اعـضاء
ر وايضـا اعضاء اجمللس مجلس احلكم في زمن بـر
الـوطــني في زمن الـدكــتـور ايــاد عالوي كـذلك يــشـمل
اعضـاء اجلمـعيـة الـوطنـية في زمـن ابراهـيم اجلعـفري
واعــضــاء مـــجــلس الـــنــواب الــعــراقـي في زمن نــوري
الكي وايضا مجلس النواب في حقبة حيدر العبادي ا
وايضا يشـمل من سيتـولى من اعضاء مـجلس النواب

مستقبال .. 
ادة (الـرابـعـة) من الـقانـون اجلـديـد والـتي اعطت ان ا
احلق لـكل مـن شـغل عــضـويـة الــسـلــطـة الـتــشـريــعـيـة
ـؤســسـة وعـضــويــة  مـجــلس احلــكم واالنـتــمــاء الى ا
اجلديـدة والـتي شـكـلهـا الـقـانون اجلـديـد وهـو (احتاد

.( اني العراقي السابق البر
ــواطن الــعـراقـي ان يـنــتــبه وان يــسـمع لـذا اطــالب بــا
ويشاهد كيف يتـفننون في تشريع الـقانون او القوان
حـتى ال يـسـتـطـيع احـد مـحـاسـبـتـهم مـسـتـقـبال وحـتى
ن يـريد ان يشتكي عليهم... تصبح لديهم احلصانة 
ان هذا االحتاد يـسعى للـحفاظ علـى حصانة انـفسهم
ــاديـة ويـســعى كـذلـك لـلــدفـاع عن حــقـوق االعــضـاء ا
ـا يكـشف ان هـذا القـانـون يفـتح لـهم باب عـنـوية  وا
كـبـيـر حلـمـايـة اي واحـد منـهـم بـتـهم وبـقـضـايـا فـساد
وبـصـيــغـة قـانــونـيـة احــتـرافـيـة وكــذلك حـمــايـة حـقـوق
االعضاء اذا ما تـعرضوا لـلمسـائلة الـقانونـية والدفاع

عنهم وعن حقوقهم ... 
الية والذي شرع جزءا ان موارد اجمللس او االحتاد ا
من هذه االمـوال هي من امـوال مـجـلس الـنـواب والتي
ـقـبـلـة جمللس ـوازنـة الـسـنويـة ا سوف تـخـصص من ا
النواب كـذلك سوف يقـوم هذا االحتاد بفـتح مقرات له

في جميع محافظات العراق ... 
ــواطن وســبق وان ذكـرت ان يــكــون حـذرا لـذا عــلى ا
النهم يتـفننـون بصيـاغة الـعيش الكـر ويصنـعون لهم

فـرص الــعـمل لــهم وألبــنـائــهم حـتى
يـؤمــنــوا الــعــيش الــرغــيـد ..وحــتى
ــواطن الـعــراقي في دوامـة يـعش ا
ودوار الــبـــحـــر ودائــمـــا مـــا اخــتم

واقول الله اقوى ......
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مامـر عـلى الـبـلـد من ويالت التـعـد والحتصـى ليس ألن
ــا هـذا الــبــلــد فـيـه ثــروات طــائـلــة وذو مــوقـع مـهـم ر
الـتـخـطـيط في ذهن الــدول الـعـظـمى في زمن مـا ولـكن
ليس كـمـا يتـصـور البـعض ان تـلك الـدول تريـد تـخريب
بلـد ذي خـيـرات التوجـد في الـبـلدان االخـرى بل هـمـها
الـوحـيـد هـو االسـتفـادة مـن تـلك الـثـروات امـا بـواسـطة
د جسور وأمـا  االحتالل والهيـمنة عـلى تلك الثروات 
الـعالقـات الـوطـيـدة مع شــعب وحـكـومـة تـلك الـبالد من
اجل االســتــفـادة مــنه ومـن خـيــراته وامــا وضع الــبالد
حتت طـاولـة االحـداث الــتي يـراد مـنـهــا اسـتـجـابـة ذلك
اما االخطـر من ذلك وأشد دمارا البلد الـى ذلك الدول 
وتأثـيرا عـلى الـبلـد وشـعبه وثـرواته هو ...عـنـدما تـكون
فيه حـكـومـات كل همـهـا هـو ان تكـون تـلك الـثروات في
مـتنـاول يـدهـا المن اجل االسـتـثـمـار واالعـمـار والـتـقدم
والـرقي والـنـهوض بـالـبـنى الـتـحـتـيـة وتـطـويـر الـبلـد من
الناحـية االقتـصادية والعـمرانيـة وجميع االصـعدة التي
ـتقـدمة أال ان من شأنـها ان يـكـون البـلد من الـبـلدان ا
تـلك احلــكــومـات الــتي لــهــا رؤى واحالم التـتــوافق من
رؤى واحالم الـشـعب بل تـريـد ان تــنـهـكه وتـسـعى الى
تدميره أشد من تدمير الدول احملتلة وهذا هو ماحصل
في بـلـدنــا خالل االعـوام الــطـويـلــة مـنـذ الــسـقـوط والى
يومنا هذا وما حدث قبل ذلك من دمار من خالل النظم
واالنظـمة الـفـاشيـة االكـثر ظـلمـا واضـطهـادا لـلشـعوب
ـهيـمـنة فكم من حـكـومـة تشـكـلت واصـبحت هي الـيـد ا
على ثرواته لـكن لم تسـتثمـر تلك االمـوال للبـناء والرقي
والـتـقــدم االقـتـصــادي بل نـهــبت وسـرقت عــلى يـد تـلك
احلـكــومــات النـهــا حــكـومــات التـســتــنـد الـى مـقــومـات
ـــتــقــدمــة احلــكــومـــات االخــرى في بــعـض الــبــلــدان ا
احلــكـــومـــة الــتي تـــتـــأسس عــلـى مــبـــدأ احملــاصـــصــة
والتحزبيـة والوالءات لغيـر الوطن والشعب لم يـهمها ما
يحدث فيه لذلك عـلى مدى اعوام طويلـة تبددت الثروات
ونهبت واصـبح البلـد يستجـدي من الدول االخرى ومن
صندوق النقد الـدولي الذي اجهض البلـد في التزتماته
ـا هـناك من يـقـول لم تـات تلك وشروطه الـبـغـيضـة  ر
احلـكـومـات لـوحــدهـا بل الـشـعب هــو من اخـتـارهـا من
لكن ماجرى هو التطاول على خالل صناديق االقتراع 
تلك الصـناديق والـعبث بـاصوات الـشعب بـطرق اخرى
كـثــيــرة والــتـحــايل عــلى الــشــعب واسـتــنــزاف طــاقـاته
ومــصـادرة اصــواتـه وتـشــكــيل خــكــومــة مــحــاصــصـة
التــســتــنـد الـى مــقــومـات اي حــكــومــة في اي لــبــد من
البـلدان ومانـراه من احـداث وضعف وانـهيار وتـقشف
وفـسـاد هـو نـتــيـجـة لـتـصـرفــات تـلك احلـكـومـات وعـدم
شعـورهـا بـالـشـعب لـذلك اصـبحت الـبـطـالـة والـتـعسف
ــهـمــة في الــبــلـد ـظــاهــر ا والـظــــــــــــلم والــفــقــر من ا
ـشاريع اخلـدميـة وتردي الكـهربـاء واخلدمات واهمال ا

ــــــواطـن في رزقــــــة ومــــــحــــــاربــــــة ا
واستـقـطـاء تسـبـة كـبـيرة من رواتب
ــتــقـــاعــدين وكل تــلك ــوظــفــ وا ا
االمـــوال تــــوضع بــــحـــســــابــــاتـــهم

اخلاصة. 

انسيت من قد قالها (سبحاني ) 
انا من هنا 

بغداد في عرف احملبة كعبتي 
فاعذر بحق محبتي ادماني 
لوخيروني ب الف مجرة 

الخترتها 
بالرغم من وجعي ومن احزاني 

ادمنت باسم احلب 
عطر مدينتي 

وقرات في حاراتها قراني 
ال لن اهادن 

لن ابيع ترابها 
ال لن ابيع 

الى الغزاة كياني 
وجهي هنا 
روحي هنا 
قلبي هنا 

وهنا نسجت 
بظلها ديواني 

ساحبها 
حد القداسة دائما 
فاذا سجدت لظالم 

فانسج اذن 
يا سيدي اكفاني
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تمتد من بيتي 
الى الكيالني 

لونت باحلرف اجلميل مدينتي 
وخلقت من سحر الهوى ديواني 

فانا انا احلالج في هفواته 
والسهروردي 
ورقة اخلالني 

انا بشر ...
والكرخي في نزواته 

وانا الرصافي 
وعفة السلطاني 

في شارع السعدون 
الف حكاية 

انا من هناك 
هناك في ذاك الزقاق 

اعيش  كالرهبان 
وظالل نافذتي 

تطل على ضفاف دجلة 
كل حرف قلته 

من نورس الشطئان 
في الفجر 
في بغداد 

اعتق رغبتي 
حلنا 

والوانا على جدراني 
واصوغ من عيني زبيدة غنوة 

عـن ألــعــمـــر وأخلــدمــة راتـب تــقــاعــدي
مقداره ملـيار ومئتان وخـمسون مليون
ديـنار.. وقـد أستـلم كل واحـد من هؤالء

بلغ ??!!...  أالعضاء هذا أ
دون أن يُعلن عنه في وسائل أالعالم أو
يــتـــحــدث أي مــســؤول فـي ألــدولــة عن

قانونية هذا ألقرار ..?? 
وأخص بـألــذكـر مــنـهم ألــذين أوجـعـوا
رؤوسنـا صخبـاً وأنتـقاداً عبـر شاشات
ألــتــلــفــاز أليــهـــام ألــشــعب بــحــرصــهم
ووطــنــيــتـهـم ?? نــعم أمــتألت أجلــيـوب
فعُميت ألعيون وغابت ألضمائر .. 

أقــول وأســأل بـكل ألـم وحـســرة .. بـأي
بـلــد نـعــيش ?? هل نــعـيش نــحن أفـراد
ألـشعب في دولـة يُسـيرهـا ألقـانون ? أمْ
نـعـيش بدولـة يـحكـمـها رعـاة أتـوا على

أالخضر 
وألـــيـــابس ال يـــهـــمـــهـم كـــيف يـــعـــيش

واطنون .. ? أ
وألــشيء ألــغــريـب ألــذي لم أجــد له أي
تفـسيـر هو هل أن صـراحة هـذا ألنائب
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من غــرائـب ســيــاسي ألـــعــراق ألــتي ال
يـوجـد لـهــا شـبـيه في عــالم ألـسـيـاسـة
وأدارتها في كـوكبنا ألذي نـعيش عليه
ـان ألــيـوم .. أن يـخـرج عـضـو في ألـبـر
ألـعــراقي يـتـحــدث ألكـثـر من مــرة عـبـر
ألـــقـــنــوات ألـــفــضـــائـــيــة (( وبـــألـــقــلم
ألعريض)) عن حجم ألفساد وألسرقات
..وطـمس مـلـفـات فــسـاد كـبـيـرة مـقـابل
عـمـوالت يـتم أالتـفــاق عـلـيـهـا ... ويـقـر
ـــشـــاعـــر ويـــعـــتـــرف بال أدنى حـــدود 
ألـشـعب بـقـوله أن جـميـع من يعـمل في
مــجــال أدارة أحلــيـاة ألــســيــاســيـة في

ألعراق 
وانا منهم أُناس فـاسدون مرتشون ??!!
ويـعـود هـذا ألنـائب لـيـكشـف عبـر قـناة
اخـــرى (بـــرنــامـج بــأحلـــرف ألـــواحــد)
حـقــائق أخـرى عـن قـيـام ألــسـيــاسـيـ
بــأصـدار قــانــون أبــان مــجـلـس أحلـكم
أتفق عليه (275) نائـبا يتـولون حـالياً
نـحهم أمـتيازات أدارة شؤون ألـبالد 
عن خـدمـة تـسـعـة أشـهـر بغـض ألـنـظر


