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  يا مـوطنَ النـهرِ ويـا جنةَ أرضِ ا
ألنبياءِ

تهكمةِ كجرحٍ تلطّختُ بالتعاسةِ ا
 طال أمدُ إلتآمهِ 

ينتزعُ الفرحَ عنوةً من أغضانِ شمع
صارعةِ لريحِ القسوةِ بذنبِ ةِ البِر ا
 أأتـعبـتَحـنجرةَ الت  ذات الالمعـقول

صبرِ النازفِ  بالنصحِ ?
 ألعـوجاجِ خـطـواتِ طريقِ حـبّاتِ رم
ثقلِ مزوجـةِ بالعـتبِ ا لِ الضـياعِ  ا

 باحلزنِ
هيهاتَ لقلبِكَ أن يجفو

لمـيني بعـبائةِ حـنانِك الالمحدودِ   
شغفاً كطفلٍ

تساقطةِ  لم يعدْ أوراقَ عمرهِ ا
 ال يريـدُ الـقفـزَ من حتت حوضِ ور
 ماتـبقى من ظل مالمحِ ودِك تضـعـ

 خريفِك كحالً ..
اً  يخفي الليل عينيها أ

وثقِ كصورة بحبلِ الذكرياتِ ا
فوق جـدار ٍسرمـديٍّ أرحتلَ برصاصِ

 حروبِ الشقاء.
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بغداد

الفلوجة

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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واعالء عروش
بنيت من جماجمنا

واجساد الرجال الصاحل
انت بالفتوى حكمت االرض

رود يا
في زي علي جئتني

كي تـــســرق الـــضـــحــكـــة من ظل
شفاه اجلائع

أي فتوى ايها القاتل
في جبة موالنا عمر

حينما تغتال باسم الله
اشجار البسات
وزهر الياسم

ثم تاتيني بفتوى القتل
والنهب
والسبي

واذالل شعوب االرض
حتت ما يدعى(الفتوحات)

عدم وذبح ا
ايها الزاعم ان احلق فيكم

سقطت كل فتاويكم

سلم جلميع ا
يا لها من خدعة
كتب التفسير
والتكفير
والتهجير

منبر يعلو ويعلو
ساك فوق اجساد ا

وكل الطيب
ثم جاؤنا برب

غاضب
جبار
قهار
مريب

يلعن الضحكة
والرسام
والنحات
والنجار
والطباخ

بل يلعن كل العاشق
أي دين دينكم ????????????????

نهب اموال

ــبــهـــورينَ بــاَســـاطــيــرهِ مُــريـــديهِ ا
تــوهــمـــوهُ عِــنــدَ ذاكَ( ثــيــبــسس)×
لــبَـراعـتهِ فـي إضـفـاءِ هــالـةٍ ال تـبـدو
إذ لم تــتـعــثــرْ قـوائمُ كَـقِــنــاعٍ زائف 
احلـــكــايــات ولم يَــخــرجْ عن طــورهِ
َ تقمَّصَ ُنْحـني ح شـاكسُ ا ظِلُّهُ ا
ِ لكـنهُ بـعـضـاً من سـكـنـاتِ اجملـانـ
ٍ عــلى تـلــةٍ نـاهـدة يــتـوقفُ كُـلَّ حـ
ويــفـردُ جــلــبــابـهُ كـجــنــاحـي طــائـرٍ
خـرافي تـاركـاً لهم إرْثـاً من كـسَراتِ
دَمـــعــــةٍ طـــريــــةٍ من ثَـــرائـهِ احلـــافلِ
بـالـسـرابِ وهم يـلـهـثـونَ خَـلْفَ ظـلهِ
الذي صـارَ جَرَّة تَـصُبُّ من أباريـقِها
غيـوماً تنقـشعُ عن وجوهٍ يعـرفونها
ٍ غيـرَ أنَّها كـانتْ تشاكـسهُم كُلَّ ح
حـتى أعـيـاهمُ بــاْسـتـبـدالِ األقـنــعـة 
ــكــوثُ حتتَ هـــذهِ الــســمــاءِ الــتي ا
ــاكـرة أشــعـة تَـدلَّتْ من نِــجـومِــهـا ا
ًتـــــــشـــــــبـه ُإلـى حـــــــد مُـــــــريـبٍ وجهَ

(ناكازاكي)××
لم يــجِـدوا وحــ حــاولــوا الــفــرار 
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بــــعـــد أن تـــكـــبـــد تــــنـــظـــيم داعش
والـسـائـرون عــلى دربه  من هـزائم
ثقيلـة في العراق وسوريا في ح
ان انهـيار داعش خبر يـستحق كل
الترحيب بالنسبة للعراقي الذين
عــانـوا كــثـيــرا" حتت سـيــطـرة ذلك
التنظيم القاتل فما يجب فعله ازاء
اعــضـائـه الـذي لم يــفـروا" بــعـد ان
ـعارك ... لـقـد شـهدت يقـتـلـوا في ا
بــــنـــفــــسي كـــيـف قـــامـت الـــقـــوات
تجحـفة معها العـراقية والقـوات ا
مـن حـــشـــد شــــعـــبي وعــــشـــائـــري
بفحص احتجـار ومحاكمة الرجال
والـصـبـيـة وكـمـا امـعـنـا من تـقـرير
هـيــومن رايس ووتش وتـعـرف في
تـــقــــريـــره بـــاكــــثـــر من 7 االف من
مــشـتــبـهي داعـش حـيث حــوكـمـوا
واديــنـوا مـنـذ عـام 2014  وان 92
مدانـا" باالنتمـاء لداعش وخالل ما
عـــدا من مـــاورد في تـــقــريـــرهم ان
بـعض احملاكـمـات التدوم الكـثر من
دقـيقـة دون وجـود ضحـايا 15-20
دعي عـلـيهم بـارتـكابـها للـجـرائم ا
ــتــتــبــعــ لـبــعض ... وكــنت من ا
احملـاكمات ومـن الزمالء احملـامي
اخملتـص في قضـايا االرهاب فأن
ــــتــــضــــرريـن عــــانت من عــــوائل ا

فضـائع ارتـكابـهـا داعش وتكـلـموا
جــمــيــعــا" عن ظـــمــئــهم لالنــتــقــام
وحتــدثت الى اكــثـر من 50 عــائـلـة
اخـذ مـنـهـا االبـنـاء واالزواج اثـنـاء
عــمــلــيــة الــفــحـص لــلــقــبض عــلى
مجـرمي داعش ولكن ما زالـوا بعد
شـهور اليعـرفون اين هـم في بداية
االنتصار اعترتـهم الفرحة العارمة
لـــتــحــريــرهم من داعش وعن بــعــد
ليس بـالـبـعيـد سـمعت انـ وبـكاء
ونظرت اليه وقـالت اتمنى لو كنت
ـوصل وقتـلت في غارة بـقيت في ا
جـويـة هـذا افـضل من الـعيش دون

ان اعرف ما حدث لزوجي ... 
وعنـد بـعـد ليـس بالـطـويل سـمعت
انـ عائـلـتـ ملـئ علـيـهم الـبوس
والـعويل رافعـي يدهم الى الـسماء
ـا اصـيب مـناجـ الـرب اخلـالق 
عـــوائـــلــهـم وزادني الـــفــضـــول مع
بــــعض االخــــوان واحملـــامــــون في
قـــضــايــا االرهــاب لـــلــوقــوف عــلى
هـاتـ الـعـائـلـتـ بـعـد ان سمـعت
الـعـويل والـبـكـاء وبـالـصـوت الـتي
يــشق الـســمــاء واسـآلــهم عن مـاذا
جـرت أحـداهمـا قـالت لي ولـده قرة
عـــــيـــــني واســـــمـه  عـــــلي  في اول

شبابه واقاربه  عبدالزهرة.

بني عبد ا وطاح ا
من اوجاع اال ف اليتامى

ونزف اجلائع
فــاحـرقـوا كـتب الـفـقه الـتي تـفـتي

بقتلي
احرقوا كل صحاح الزيف

فاني حلم الله
انا االنسان

ظل الله رب العا
واشهدوا اني انا اعلنت كفري

بفتاوي السبي
والذبح

وقتل الناس
واالبطال
واالدغال

وحكم الدين
اعلنت انا نفسي
انا االنسان

عبد ال حكم لفكر ا
متد ا

في ظل فتاوي االول

واالب يـنـظـر بـعـ اليـرى فـيـها اال
الــعــدل بــعــد ان فــقــد زهــرة عــيــنه
واجلاني يسعى النيل العفو العام
ـا لفـعل بهـذه العـائلـة التي فـرحا" 
ـــتـــتـــبع حـــطـــمت حـــتـى االمل .وا
لـلـواقع الـقـانـوني والـنـفسـي الذي
احلق العوائل من جراء داعش فال
بد للـقضاء الـعراقي ان ياخذ دوره
في احــــــقـــــاق احلق والــــــعـــــدالـــــة

وفي منـطقة حي الـعامل في جانب
الــــكــــرخ تــــصــــدى االرهـــــــــــــــاب
وخــــــــــــــــطــف ارواحـــــــــــــــهــم وذلـك
بـتـــــــــــــاريخ 2010/10/29 وقـد
تــصــدت الـــقــوات االمــنـــيــة لــهــذه
اجملــمـــوعــة وتـــمت مــهـــاجــمـــتــهم
واعــتـرفــوا بـاجلــرائم الـتـي قـامـوا
بـها وادانـوا هـذه اجملـمـوعـة بـناء"
عــــلـى االعــــتــــراف حــــيـث وجــــهت

احملــــكــــمـــة احلــــكم بــــاعــــدام تـــلك
اجملــمـوعــة وقــد قــامــوا بــتــمــيــيـز
الــدعـوى مــنــذ عـام  2014 وحـيث
احـيـلت الى احملـكـمـة اخملـتـصـصة
بـعد ان حـكم علـيهم نـفس احملكـمة
ـــتـــتـــبع ـــرتـــ ومـن ا بـــاالعـــدام 
لـقــضـايـا االرهــاب واجلـرائم الـتي
ــا يــسـمع ــواطن يــنــذهل  تــمس ا
ويـرى ام تـفقـد عـيـنيـهـا من الـبـكاء

ــــــســـــــاويـــــــة واعــــــداد اخلـــــــطه ا
للـمرافـعـات القـضـائيـة من كل هذه
اجلــــرائم شـــــجــــعت احلـــــكــــومــــة
الــبـــريــطــانـــيــة عــلـى مــدار الــعــام
ـاضي مـجـلس االمـن عـلى انـشاء ا
فريق حتقق دولي لدعم العراق في
جمع ادلة جـرائم احلرب واجلرائم

ضد االنسانية  .
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يَـنـبجسُ رهـيـفـاً طـافيـاً عـلى بـساطِ
الــظُـلْـمــةِ يـحـلقُ في رَحـمِ الـوحـشـة
يـتنفـسُ الضيـاءَ مُنْتـشيـاً بخيطٍ من
ْ مُـسـافـراً في طُـرقـاتٍ تتـأرجحُ عَـلَق
ُــضــيــئــة عــلى ظُــهــورِ الـــنــيــازكِ ا
ـكـنـونِ يــسـتـفــيقُ منْ قـاع سـبــاتهِ ا
ـساءٍ حيثُ الـزغـاريدُ الـتي تُـشيـعهُ 
مُـحَـنَّطٍ جـاف يـتأرجـحُ في الـنـجومِ

التي
وَهــبَــتهُ عُــيــونــاً من بــريقٍ لم يــكنْ
غــريــبــاً والتــلكَ الــبــالــونــاتِ الــتي
حتـدقُ في بـياضِ بـشـرتهِ كَفَـراشاتٍ

تَعرتْ
عـلى سـريـرهِ الـرمـادي الـذي تولـتهُ
الـريـحُ بـنـسـائِـمــهـا وهي تُـحَـلقُ في

جسدهِ النحيلِ على زفيرِ الغُبار 
يَـضـيقُ كلـمـا تَـدفقَ عـارياً بـجـلـبابهِ
الـوثيرِ تـبتكـرُ عيونهُ الـطريقَ الذي
تَــمَــرأََ شِــراعــاً في أقــانــيـمِ الــبــحـر
زَورَق تـــرجتـف ُاحلــــكـــايــــاتُ عــــلى
ـتـهالـكةِ من الـضَحِك في صـاريتهِ ا

هـذا الزَبـدِ الـذي يشـبهُ اخلَديـعةَ في
طُـرقـاتهِ التـي يصـاحـبُـهـا هـذيانهُ و
تشـبثـة ِ بالـقطيعِ زرقـةُ العـاصفـةِ ا
حـيث يـجري بـالهـوادةٍ علـى رقعـتهِ
كإسـفنجـةٍ طافيـةٍ على سطحٍ َيـتة  ا
من غرابةٍ أزهقَها اليُتْمُ والضجيح
عــلى حــافــتـــ تــطــفــوان بــقــدمــيهِ
الراعشت وهو يتوثبُ للقفزِ بعيدأً
حـيثُ كـنت ُ أقفُ مـنـتـظـراً مـجيـئي
عــنــدَ هــذهِ الــرايــة الـتـي التــخـتــلفُ
كــثـيـراً إال بــتـعـاظمِ الــنِـبـاحِ في كُل
أقْــصــوصــةٍ يَــقْـــذفُــهــا الــزَبــدُ وألَنَّ
المناصَ من مناصرةِ غيبوبتهِ  كُنّا
َ يـــديهِ ُـــثــــولِ بـــ نَـــعِـــدُّ طــــاولـــةَ ا
ِ وهــويُـداعِـبُ جَـدائِلَ الـرســوبــيـتــ
العُبابِ الـذي تَمطَّى مِن قاعِ حَيْرتهِ
وَجَفَّ كــعُـصــفــورٍ هـزيلٍ مُــتــمـســكـاً
بِـسـلْـسِــلـةٍ منَ الـوَهْمِِ اجلـمـيلِ الـذي
مَــكَّــنهُ أخــيـراً مـن تَـرويـضِ الـريحِ
ـةً مـن جــيـادٍ حــ ابْــتـكــرَ لــهــا أَعِــنـَّ
فَـتَــلَـبسَ اخلَـرسُ الجتــيـدُ الـصَــهـيل

غيـر بابٍ وحيـدٍ يُفْضي إلى عـاصفةٍ
حــــيثُ تالشـى كُلُّ شيء صـــاهــــلـــة 
واْنـسَـلتْ من رؤوسـهِم أقـاصـيـصه
ِ غَـفْـلةٍ مـنهم لكـنَّهُ اخْتـفى عـلى ح
قِـيلَ إنهُ أصـبحَ مارداً ولم يـرهْ أحد 
وركبَ جــذوعَ نــخالتهِ الــفــضــائــيــة
وحلّقَ ببـراعةٍ حيثُ تَـسكنُ الشمس
واحـتـرق لـكنّ مـا اثـارَ حـيـرتَـهم أنَّ

دينةِ حكيمَ ا
كـذَّبــوا حـكـايـته ــعـابـد  وَمُـعَـبـري ا

َ تَجرأَّ صغيرُهم وح
بـإعالنِ نــدمهِ عـلى اتـبــاعِ غَـلْـوائِـهم
ْ مُـعــلـقـاً صــلـبــوهُ ومـذْ ذاكَ لم يــزل
عــــلى أبـــوابِ احلـــكــــايـــة يـــشـــكـــو

ظالمتهُ 
ُنيف َ بجوارهِ في غبارهِ ا للماكث

ثل في التاريخ ×-أول 
××مـدينـة يابانـية تـعرضتْ لـلقصف
ـية الـثانـية الـذَري بعـد احلرب الـعا

من قبل أمريكا.
rÝU≠ بغداد  ‰œUŽ

كن ان ان اختـيار عمل جـديد في بـداية األسـبوع 
يــجــعــلك حتــقق أهــدافك من خـالل تــأثــيــر الــبــدايـة
اجلــديـدة  ذلـك الن بـدايــة كل أســبـوع او شــهـر او
سـنـة حتــمل لك قـفـزة نــفـســيـة تـســمح لك ان تـتـرك
أخطائك خلفك و تتطلع لبدايات جديدة في احلياة.
فقد وجد فريق من الباحث بقيادة الباحثة( كاثرين
ـراكـز الـرشـاقـة تـكـون في مـلـكـمـان ) ان الـزيـارات 
ـهمة أوج التـحسن في اللـياقـة عند بـدايات الـنقاط ا
ـيالد و بـداية انـصاف الـسنة في احليـاة مثل عـيد ا
الــدراســيــة و فـي بــدايــات األســـبــوع .وفي جتــارب
اخـرى في علم الـنـفس اثبـتت ان الـبـدايات اجلـديدة
ـكن ان حتـسن من حتـقـيق األهـداف الـشـخـصـيـة
لـلـفـرد و وجتـعــلـنـا نـتـرك وراء ظــهـورنـا اإلخـفـاقـات
الــسـابــقــة و مــوقــنــنــ بـذلـك من حتــقـيـق األهـداف

اجلديدة في احلياةً.
ولقد أشارت اآلية (9) من سورة اجلمـعة الى جعل
ـثل بداية يوم اجلـمعة يـوم خاص وتـرك البيع فـهو 
هَـا جـديـدة من الــعـمل والــتـجـارة قــال تـعـالى (يَــا أَيـُّ
لَــاةِ مِن يَـوْمِ الْــجُـمُــعَـةِ ذِينَ آمَــنُـوا إِذَا نُــودِيَ لِـلــصـَّ الـَّ
فَـاسْـعَـوْا إِلَـيـ ذِكْـرِ الـلَّهِ وَذَرُوا الْـبَـيْعَ ) كـمـا اشـارت
اآليـــة (185) من ســـورة الــــبـــقـــرة الـى الـــصـــوم و
ارتباطه بشهر رمضان قـال تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
هْـرَ فَــلْـيَـصُـمْهُ ) وهــو تـوقـيت فـي كل سـنـة مـرة الــشـَّ
اشــارة الـى بــدايــة جــديــدة من الــعــمل احلــسن في
احليـاة كمـا اشارت اآلية (197) من سورة الـبقرة
الى األشـهـر احلـرم الـتي يـبـدأ احلج فـيـهـن ويـعـتـبر
سلم نـاسك التي تغـير من حيـاة ا احلج من اعظم ا
و جتــعــله االنــســـان األمــثل في تـــطــبــيق االخالق و
ـباحة الدين لـذلك ذكرت اآليـة حتى بعض االشـياء ا
في غير مـوسم احلج مثل الرفث اواجلـدال فقد قال
عْـلُـومَـات ـ فَـمَن فَـرَضَ فِـيـهِنَّ تـعـالى (الْـحَجُّ أَشْـهُـر مـَّ

الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ـ).
وتعـتبـر اجلمعـة وصيـام رمضـان و أشهر احلج من
اعـظم الـبــدايـات الـتي تـغـيـر من حـيـاة االنـسـان الى
األفــضل و جتـعــله يـبــدأ حـيــاة جـديــدة تـاركـاً ورائه

األخطاء السابقة .
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قــررت تــعــلم الــلــغــة الــفــارســيــة .. في الــســاحــة الــواســعــة
سـتديرة بـتدرج نحـو اجلسر الـعابر نـحو الضـفة االخرى وا
ـمـتـدة عـبـر فـضـاء غـارق بشـمس .. تـابـعت (الـبـسـطـيـات ) ا
متـقطـعة بسـبب الغـيوم الـبيـضاء الـتي ملـئت زرقة الـسماء ..
كـتب مـتـراصـة بإهـمـال .. عـناوين كـثـيـرة ومـختـلـفـة .. صور
ملونة زاهية االلوان .. رسومات لنساء جميالت شبه عاريات
ـة .. وقع نــظـري عـلى كـتـيب حـائل عـلى أغــلـفـة مـجالت قـد
اللـون .. مكـتوب عـليه : تـعلم الـلغـة الفـارسيـة بسـبعـة أيام ..
ومرفـقها عـنوان هامـشي (بدون معـلم ) .. سحبـته بشغف ..
وأيقـنت أن رغبـتي بـالتـعلم سـتتـحـقق .. البـائع البـدين جلس
عـلى صــنـدوق صـفـيح مـغـطى بـقــمـاش مـتـسخ .. حـمـلق في
سـحـنـتي وهـو يـفـرك حلـيـته اخملـتـلـطـة .. اقـتـنـصت الـفـرصـة
بــاحلــصــول عــلى كــتــابي الــتــاريــخي .. طــالــعت صــفــحــاته
الـصـفـراء .. اســتـوقـفــتـنـني كــلـمـة ( شــلـولـو حــركي )يـقـابل
مـعـنـاهـا بالـعـربي ( أفالم كـارتـون ).. كـلـمات تـخـلـخل الـلـغة
أسـتـكـشف وسـائل تـكتـنف شـرفـة مـناخ تـنـتـقل فـيه مـفردات
تـسـافر عـبـر لـغـة ثـانـية .. ولـسـاني يـغـرد بـألفـاظ عـربـيـة لـها
معـاني غريبة .. تصادفني كلمـة ( ميمون ) أنها تعني قرد ..
يا الـله كم أتعـبـتني الـقرود احملـيطـة بي .. لهم سُـحن بشـرية
لـكـن تـصـرفـاتـهم ( انـقالب هــوائي ) أشـبه مـا تـكـون ( غـارة
جويـة ) ال ترحم سكوني .. عنـدما تتالففنـني عالئق الكلمات

عــبــر مــســار ال أســتــوعـــبه .. تــبــقى فــخــاخ
ـــفـــردات اجملـــنـــونــة تـــتـــوارث نـــوبــات ا
االسـتـخـدام اجملـهـول .. عـبـارات ثـابـتة
ترزح حتت ضغط شديد .. لزمن طويل
يل الى الوقوع في .. يـترجم وصفـاً 

هستيريا االلفاظ ..
مات كل اخللفاء
مات كل الفاحت

فدعونا
ال االرض سالما

واخــــلـــــعــــوا عـــــنــــكـم خــــرافــــات
السماوات
وحور الع

سلم واجلنة ملك للرجال ا
اصحو ان النزف يغلو

واصرخوا
ال يحب الله
من يصمت

في ظل الرجال اخلائب
اوصدوا كل شبابيك الفتاوي

واعلنوا احلب
على الدين

فهذا الدين زيف
ان دين الله حب
فاعلنوا احلب

على كل الرجال السارق
wMO -بغداد (« …bM « wKŽ 

ثم هذا رب من ??????
رافضي الفكر

ساك يعتاش على خمس ا
ويبتز جميع الكافرين
ثم جاؤنا من التاريخ

برب عنصري
ال يحب الناس باالجماع

حتى تؤمنوا
ويرى اجلنة حصرا

قسموا باسم فتاوي الدين
رب العا

ذاك رب يشتهي سبي الصبايا
عدم واغتيال ا
ذاك رب ناصبي

يشتهي مص دماء الناس
كل الناس

في ظل فتاوي سيد اخللق
ؤمن امير ا

 حلّ قدسيةُ الـطرفِ كترنـيمةٍ ضارعةٍ
قتْ من ربابـةِ نخـيلِ أصالةِ أرضِ جَ
مـصقولةً  عقـيدةِ الرياحِ دّي بجنـاح
تاحفِ التار  ٍ   بالتفرّدِ كجـرّةِ ط

يخِ
حتنو الـيها الروحُ مسـتقرَّ عشقٍ وم
 يسـتسقي الـغمامُ من شـفاهِ منا قامٍ

جاتِها  كآلهةالعطاءِ
 تُعيدُ ترتيبَ الصبرِ بأصابع

الــــــرذاذِ بـــــــنــــــكــــــهــــــةِ الــــــكــــــوثــــــرِ?
نـجلٍ بال لونٍ يَشقُّ أخـاديدَ الـهم 

 والطعمٍ
 ينبتُ القمحُ 

يُغني ..
يسمنُ جسدَ العصافيرِ من حتتِ س

قفِ اليتمِ
عصيّةُ الدمعِ

 أذا مــا هـبّتْ ريحُ الــظـروف "الـصَـرْ
صرِ" بسياطِ اجملهولِ  

 لكنّك كما عهدتَها
 تفوحُ منها رائحةُ خبزٍ  يروّضُ ق
تنهّدِ بزفيرِ اجلوعِ اعونِ ا رقرةَ ا
 كلّما دقّ أحساسُك وجعَ االخرين

 rÒKFð
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البصرة

يـومـا بـعــد يـوم تـتـفــاقم ازمـات هـذا الــبالد وتـتـنـوع
اســالــيب االبــتــزاز  حـــتى وان كــنــا جــالــســ في
مـنازلنـا اصبـحنـا نرتـقب افعـال الغـفلـة متى سـتأتي
ـنـشورات وبـأي طـريـقة وكـيف تـكـون  وانـا اطـالع ا
الـيومـيـة من عـلى مـواقع التـواصل اإلجـتـماعي وإذا
مـا قــرأت عن فالن من الــنـاس قـد خــطف  زيـد من

الناس قد تعرض للخطف!
يـخـتـطـفـون الزهـور الـتي تـمـشي عـلى قـدمـيـها  إنه
ـدارس  هـذا اخـر ما إسـلـوب خطف األطـفـال من ا
فككة التي ال سـيطرة عليها توصلت الية اجملامـيع ا
 تصـول وجتول امـام انظـار الطالب والـطالـبات من
دون رقيب  فرق جوالة على شكل عصابات  حيث
ـدرســة وإذا بـالـســيـارات الـتي يــخـرج الـطــفل من ا
حتـوم حولـهـا ويقـولـون لهم ( إصـعـد آني أوصلك )
انــهـم قــطــاع الـــطــرق  حــتـى وان كــانــوا مـن غــيــر
ــتـــوســـطــة االطــفـــال  يـــتــجـــهـــون الى طـــالـــبـــات ا
ساومة  سالم الله عليك يا عراق  ويختطفونهن با
هكذا يتقدم ويزدهر  إنتـبهوا أيها الوالدان  كونوا
ـلــكـون حــذرين من هــؤوالء الــضـعــفــاء  الـذيـن ال 
الرحمة في قلوبهم  إحرصوا على ما انفقتم عليهم
من شـهـور ولـيـال ألجل سالمـتـهم  ال تـدعـوا هـؤالء
ـرصـاد " الــضـعـفـاء يـتـجـارون بـهـم  كـونـوا لـهم بـا

اطفالكم ب ايديكم نعمة عظيمة " .
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