
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

wz«d U « bŽ—

انـا نــظــرت لألشـيــاء بـحــدقــة الـفــيـلــسـوف
الذي عـرف قيمة احليـاة 

فمـا بـات يـهـمه شــيئـا في هـذه الـدنـيـا سوى
سعـادته فـيــها  النـهـا زائـلة وال تـسـتحق ان

نحزن ولـو على أبـسط االشـياء فيـها...
احلـيــاة كـمـــشــهـد ســيـنـــمـائـي ال شـيء فـيه

حقـيـقي ..
ــمــكن أن لــذلك ابــتــعــدت عن كــل شي من ا
يـعـكـر صـفـو مـزاجي  والـتـفت الى االشـيـاء
والى االحـالم وحــــتـى االشـــــخــــاص الـــــذين
يـجعـلـوني سـعـيـدا ك سـعـادة أرض قـاحــلة
ـطـر بـعد اجلـفـاف الذي بلقــائهـا قطـيـرات ا

حـل بـها من شـهـور ..
" السـعادة تبـدأ من الذات فكن ايـجابيا تكن

سعيدا "
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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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صـدر عن مــنـشـورات الـرافــد كـتـاب رعـشـات
احلـنـ لــبـوابـات الـسـنــ أوراق تـوثـيـقـيـة
للحـركة األدبية في مـدينة الـناصريـة للكاتب
حـسن عبـد الـغـني احلـمادي يـقع الـكـــــــتاب
في 636 صـفـحـة ضم الــكـتـاب نـتـاج مـديـنـة
ـا فيها من مـبدع لهم الناصريـة الثقافي 
األثر الـواضح في سـيـر العـمـليـة األدبـية في
ـعـد من الـكـتب الـرصـيـنـة الـشـعـر والـنـثــر ويُ
التي وثقت احلـركة األدبيـة وقد وفق الكاتب
في رصــد إبــداع مـديــنــة احلــضــارة والـرقي
بـدعي مديـنة اذ خصص الـكتـاب  والثـقافـة 
الناصرية حصرا  تناول الكاتب في الفصل
األول أدب الــنـــاصــريــة مـــنــذ بــزوغ اإلبــداع
وأوليـاته جسد ذلـك بنمـاذج شعـرية ونـثرية
لــكـبـار الــشـعــراء مـنــهم عـبــد الـقــادر رشـيـد
الــنـاصــري و رشـيــد مـجــيــد و عـامــر طـاغي
وعناية احلسيـناوي وغيرهم  وضم الفصل
أما الثـاني وثـائق أدبـية لـلـشعـراء واألدبـاء 

الفصل الثالث تناول فيه أدباء تربويون .
ذكـــر الــكــاتـب نــتــاج أدبي لـــكــتّــاب مـــديــنــة
الـنـاصـريـة ووثـق ابـداعـهم بـكل جـدارة وقـد
ـسـنــا ذلك في طـيـات كـتــابه امـثـال مـحـسن
اخلــفـاجي وعــلي الــسـبــاعي وعــقــيل هـاشم

وعلي عبد النبي وعلي الشيال وغيرهم .

وقـد غـيب الـعـنــصـر الـنـسـوي في كـتـابه فال
نـلـمس احلضـور لـلـمـرأة الـكاتـبـة في مـديـنة
الناصـرية اذ ذكـر ثالث كواتب مبـدعات فقط
هن ( اطــيـاف ابــراهــيم سـنــيــدح و بـلــقـيس
نعـمة الـعزيـز وبيـداء جبـار الزيـدي) وهذا ال
يــــعـــقل لـــكــــتـــاب ضـــخم كـــهــــذا حـــمل اسم
ـديـنـة الـنـاصـريـة ووثق نـتـاجـهـا األدبي  و
عرفية ستويات ا اجنبت مبدعات على كل ا
والثـقـافيـة والعـلـميـة فال جنـد فيه احلـضور
الــنـــســوي بــالــشــكل الـــكــافي  وان مــديــنــة
الــنــاصـريــة والدة ابــداع وفــيـهــا الــشــواعـر
والكـواتب وهـذا الـشيء مـلـموس وواضح ال
يـحـتـاج الى الـتـعـريف. بـودي طـرح سـؤال .
ـدينة أور هل ان احلركة الـثقافـية النـسوية 
وسومر تـرتكز عـلى العـدد القلـيل الذي ذكره
الكـاتب مـقارنـة بالـكـتّاب الـذين ذكرهم ام ان

الناصرية لم تنجب مبدعات? 
في اخلتام اتمـنى التوفيق لـلكاتب احلمادي
ومـبارك جـهـده الـقـيم ووالدته لـكـتـاب ضخم
وثق فيه بعض أدب الناصرية بجهود رائعة
مـلـمـوسـة ومـبـارك له صـبـره طـيـلـة سـنـوات

البحث لنتاج سيظل يفتخر به مدى العمر.
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االستمرار في احلياة دون ضجر
ضي ينتاب الروح كلما هممنا الى ا

قدما دون مصاعب 
من اين اجد بائع االمل حتى اشتري
منه جرعة من االمل الضائع العود

فقود استنشق هواء احلرية ا
نسي في اي محطة اجد قطار العمر ا

مال احلياة تسير وال ترغب بالتوقف
حلظة حتى نتجرع كأس الهدوء 
احالمنا تقف عند الهاوية ترغب

بالسقوط في جحيم
النسيان ال يوجد واقع جميل ينقذها

وت من بئر ا
امانينا يكسوها غبار الزمان و ال

توجد خرقة االمل 
لنمسح غبار االهمال عنها 

تراكمة التي تلئة باخليبات ا قلوبنا 
ضايقت على االوردة والشراي و
تأبى النسيان حتى يستمر القلب

بضخ احلياة الى الروح 
اروحنا ضجرت من هذا العالم الزائف
الذي ما عاد لزقزقة العصفور حلن
يسمع و اصبح الطيران في سمائه ال
يسمح اال بتأشره الصبر الطويل على

مطبات احلياة 
من اين ابتاع تذكرة السفر الى جزر

في عــيــوني كل االشــيـاء الــتي احـاول
اخــفــاءهــا لــذا ايــقــنت ان الــذي اخف
البوح به بات مـفهوما عـندما قالت لي

امي
ال تـــدعـــهـــا تـــذهب الـى اهـــلـــهــا اال _

رافقتك..
اصـــبـــحت صـــغـــيـــرا في نـــظـــري انــا
االنـسـان الـذي يـحسب لـه كل مـعارفي
الف حسـاب اكن ضعـيفـا في نظر امي
التي لم احـبهـا حبا كـما يـحب الرجال
شاكل امهاتـهم النها تعـشق اختالق ا
ــال الـذي ــا حتـولـت المـراة تــعـشق ا
سـيـطرت هي عـلـيه كـونه وريـثة مـعـنا
في ميراث ابي الذي عكسـها فقد بعثر
امـواله بــاالهـتـمـام بـاخـوانه واخـواته
ـخــتـلف ـلك لــهم و نـاقال اكــثـر مــا 
الــطـرق والـوســائل لـذا عـنــدمـا انـتـقل
جلوار ربه لم يهتم به من كان مشغوال
في اهـتـمامـه بهم لـم يبق لـديـنـا اال ما
يـكــفـيــنـا لــذا بــ وقت واخـر اشــتـمه
وحــــصــــة امـي من هـــــذه الــــشـــــتــــائم
تنتظرها عند باب قبرها فعندما اراها
اجـدها تـتـحول الـى شكل خـنـزيرة في
نـظــري اذ لم يـهــدا لـهــا عـقــلـهــا حـتى
احـدثت شـرخــا كـبـيـرا في عالقـتي مع
اخي الـذي يـصــغـرني بــكـثـيــر عـنـدمـا
وجـدتـه اول الـورثـة مـطـالـبـا بـحـصـته

قائال
- انا اريد ان ابيع..
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يـعــد بــلـدنــا الــعـراق والدا لــلــمـواهب
الفـنية والـرياضـية واألدبيـة والعلـمية
فال زال العـراقي له مـكانـة مرمـوقة في
فنـشاهد العـالم في كل االختـصاصـات
ـارسـون عـمـلـهم في خـيـرة اطـبـائـنـا 
الـدول األوربـيـة وأمـيـركـا وخاصـة في
بكي أن هذه مستشفياتهم الكبرى; وا
اإلمكانات تستفيد منها الدول األخرى
عــلى غــرار بـلــدهم الـذي أن أتــوا إلـيه
يـــخـــطــفـــون ويـــســاومـــون بـــاألمــوال

ويقتلون وووو...الخ.
فـــبـــعـــد  ( (2003واحـــتـالل أمـــيـــركــا
لقطرنـا احلبيب فقـد عملت الدول على
تصفية  الـعلماء العـراقي والكفاءات
األخــرى في جـــمــيع االخـــتــصــاصــات
فـكـانت إلسـرائــيل الـلـقـيــطـة وأمـيـركـا
وإيـران الــدور الـكـبـيـر إلنـهـاء الـعـراق
علميا وطبيا وثقافيا وأدبيا وووو....
ومـن جـانب آخــر فـقــد سـاهــمت أقـزام
الـســيـاســة عـلـى تـهــد مـا تــبـقى في
بلدنـا الغالي فـقد جاء عـملهم تارة عن
جـــــهـل وتـــــارة عن  قـــــصـــــد إلرضـــــاء

أسيادهم الشرقية والغربية....
وأود أن اســلـط الــضـــوء عـــلى مـــكــان
واهب الـفنيـة والذي كان تصـقل فيه ا
يدعم الـساحة الفـنية الـعراقيـة بأشهر
ـسـتـوى الـدولي الــشـخـصـيـات عــلى ا
واحمللي; نـعم ;معـهد الـفنـون اجلمـيلة

في بغداد. ....
فــقــد تــأسس ســنــة ( (1936في عــهـد

ـلـك غـازي وكــان مــرتــبط بــالــديـوان ا
عمار لـك ا ـلكي فقـد أوعز ا األميري ا
اإلنـكــلـيــزي (رايـان كــوبـر) بــتـصــمـيم
ـلـكيـة باالعـظـميـة عام ـقـبرة ا وبـناء ا

( (1934وابلغه عندما ينتهي 
يـبـاشـر عمـلـه بـبـنـاء وتصـمـيـم مـعـهد
ـلكي الـفنـون اجلمـيلـة مقـابل البالط ا

في الكسرة (بهو الضباط)....
و تعيـ أحد أفراد األسـرة احلاكمة
أن يكون مديرا للمعهد وأصبح عمادة
وليس مـديريـة وجعل لـه هيـبة ووقارا
وشـرفــا ومـكـانـة مـرمـوقـة ;;; وقـد كـان
مـعــهــد الـفــنـون اجلــمـيــلـة في الــكـرخ
الـداعـم الـرئـيـسي لــلـفن الـعـراقي ومن
خـيرة مـا خرج من شـخـصيـات مبـدعة
أمـثـال حـقي الـشـبـلي وحـسـ قدوري
ونـاظم الـغـزالي وسامـي عبـد احلـمـيد
وجواد سلـيم ويوسف العاني و وديع
خنده وفاطمة الـربيعي وأفراح عباس
وعــواطف نــعـيم وغــيــرهم كـثــيـر رحم
الــله تـــعــالى األمــوات وأطـــال بــعــمــر
الـــــبــــاقــــ .... وبــــعــــد عــــام ((2003
ـقيـتـة فـقـد اسس مـعـهد والـطـائـفـيـة ا

الفنون اجلميلة . . فرع الرصافة .
كون من ستة أقسـام (قسم السمعية ا
ـسرح ـرئـية  واخلط والـزخـرفـة وا وا
والــفـنــون الـتــشـكــيـلــيـة  والــتـصــمـيم
ــوســـيـــقى) وعـــدد الـــطالب ((700 وا
ــــكن لـــلــــطالب األوائل الــــعـــشـــرة و
الـقـبـول بـاجلـامـعــات لـلـحـصـول عـلى

حتى اعود 
ارتب فوضوية ايامي التي مضت دون

ادراك
اي قرية سوف تستقبل انثى مهددة
للسقوط في بركان اليائس دون ان

فقوده في زحمة تسألها عن هويتها ا
األالم اي منزل سوف يقيها من برودة

الذين يـبذلـون قصـارى جهـدهم لصقل
مـــواهب طــلـــبـــتــهـم بل أكــثـــر من ذلك
يـصرفـون من جـيـوبهم اخلـاصـة لدعم
مـشـاريع وأعـمـال تالمـيـذهـم وتـشـاهد
لــلـوهــلــة األولى انــهم عــائــلــة واحـدة
ونتيجة لـتعاونهم مع بـعضهم تشاهد
اإلبــداع في أعــمــالــهم وتــصــامــيـمــهم
ونـــحــوتــهـم اجلــمــيـــلــة الــتـي عــمــلت
جهودهم الرائع واضعف اإلمكانات

تاحة لهم..... ا
حــقــيــقــة أن كـل من يــذهب لــلــمــعــهــد
ويـــتـــجــول فـي أروقـــة يــدهـش ويــرى
الـعـجب ألعمـال الـطلـبـة الفـوق الـعادة

الـبـكـالوريـوس; ويـكـون قـبول الـطـلـبة
ــعــدل وعــدد ــوهــبــة ومن ثم ا عــلى ا
أساتذته  ( (96ب دكتور ومـاجستير
وبـكالـوريـوس إضافـة إلى أسـاتذة من
كال اجلـنـسـ يـعـملـون مـجـانـا وبـجد

خدمة لبلدهم وأبناءه الطيب ....
ـعـهـد األسـتـاذ هـذا مــا أوضح مـديـر ا
(سـعد الـبدراني) الـذي يـشكـو من عدم
دعم الــدولـة لـلـمـعـهـد  وخـاصـة وزارة
التربيـة بل وأكد أن الطلـبة واألساتذة
ــعــهــد من جــيــوبــهم يــصــرون عــلى ا
كـان اخملصص لهم اخلاصة وحـتى ا
لـم يـحــصـلــوا عـلــيه إال بــشق االنـفس

بكي هـناك بعض الساسة ضحك ا وا
ـعهـد ويـعتـبـرون الدعم له يـحاربـون ا
يــخـالف الـشـرع لـوجــود قـسم الـنـحت
ـوســيـقى واألدهى كـانـوا يـعـمـلـون وا
لـغــلـقه أي زمــان ومـكــان نـعــيش فـيه
وأي ســاســة نــتــعـامـل مــعـهـم ســاسـة
ـزيــفـ الـقــتـلـة الــذين بـاعـوا الـدين ا
العـراق أرضا وشـعبـا  الك الله تـعالى

يا عراق ...
ـعـهد ونـطـلب من وزير الـتـربـية دعم ا
الـذي يــفـتـقــد إلى أمـور كــثـيـرة مــنـهـا
احلاسبات والكاميرات وأجهزة أخرى
ــوجـودين ونــطـالـب بـدعم األســاتـذة ا

نـعم أعـمال جـميـلـة يشـار لهـا بـالبـنان
ولو كـانوا في بـلد آخـر لكـان لهم شأن

كبير. ...
هوية العـراق الفنية بـهم ومنهم يعني
رفع اسم بــلـدنــا عــالـيــا ورفع عــلـمــنـا
عـالـيا خـفـاقا ... يـسـتـحق منـا الـعراق
العظيم أن نبذل الغالي والنفيس  ... 
ن تـــنــادي ... وأود أن لـــكن ال حـــيــاة 
أقـــدم كل الــود واالحـــتــرام لـــلــطـــلــبــة
واألسـاتذة احملـترمـ ومـنهم األسـتاذ
ــعـهـد عـبـد الــسـادة اخلـبــرة ومـديـر ا

األستاذ اخللوق سعد البدراني...
wMO- بغداد (« U{d « b³Ž bL×

ليس لي حل اخر..وكل االبواب مـغلقة
في وجــهي واشــد قــســوة ان يــنــغــلق
طــريق االســتـــمــرار بــاحلــيــاة اشــعــر
بـنــفــسي يــضــيق وروحـي تـخــرج من
جـــــســـــدي لـــــذا رددت مـع نـــــفـــــسي (

طاف). ساقتلها..وينتهي ا
راة التي هي ام ولدي لم اقصد هـذه ا
فلم تـنجب اال ولـدا واحدا وابـنت بل
فــكــرت ان انــتــحــر هـاربــا مـن دنــيـاي
عسى االخـرة اقل عذابـا بالـذي اعيشه
لم اخـف ولم ارتـــعــــد حـــتـى وانـــا قـــد
فكـرت بان اجـد عمـلية انـتحـار خفـيفة
االلـم لــــذا تــــبـــــادر لــــذهـــــني ان ارمي
بجـسـدي من فوق اجلـسـر وضعت في
حــيـرة الــسـؤال.. (جــسـر الــشـهـداء ام

جسر اجلمهورية).
ابقى صامتا بعدما تمركزت في راسي
مشكله دائرة وهميـة كبيرة اغرق فيها
لتـتسابق عـشرات االسـئلة حـول قصة
ا سينسبـوها الى الفقر انتحاري لـر
والعوز لكن اكثر معارفي بانني ورثت
عن ابـي رحــــــمه الــــــله الــــــعــــــقـــــارات
عـامل اا فكـرة السبـبية والعـمارات وا
لـلـمــوت غـيـر مــقـنـعـة التــردد النـهـا لم
ـوت امـام الـنـاس تــعـجـبـني حـكــايـة ا
ــا تـصــيب بـالــفـشل فــقـد يــحـكم ولـر
الـقـدر ان يـنـتـشلـني احـد الـسـبـاحـي
اذل البـدلـهـا بـطـريـقـة اخرى ان امـسك
الـكهـربـاء ورعشـات ويـنـتهي كل شيء

اال ان صـــورة صــرخـــات اوالدي قــد ال
احتـمـلـهـا وايـضـا سـيـكـون مـصـيـرهـا
الـفــشل بـالـتــاكـيــد الفـتش عن مــوتـتـة
ـراة اكــيــدة حـتـى اتـخــلص من هــذه ا
التي تـعبت مـنهـا ولوعـتني واذاقـتني
ـرارات وعنـدي صور كـلما الويالت وا
اعــدتــهـــا اجــجت الــثـــورة في داخــلي

القول
انـــهـــا لـــديـــهـــاالــوقـت ان تـــخــتـــلي _

بحبيبها االول الذي كانت تريده..
لم يـكن عريـبا فـهـو ابنـة خالـتهـا الذي
عـكـست مـعه االيـام لـيـتـزوج من امـراة
اخرى واريـد ان ارد عـلى سؤال تـبادر

لالذهان
اذا اذا وافقت على زواجها..  "

اقـسـم بـالـله اني لم ادر بــهـذه الـقـصـة
ابدا بل عـرفتـها من خالل تـعامـلها مع
هـذا الرجل الـذي كـان يـريدهـا ويـخلق
االعــذار الجل زيــارتـهـا عــنـدمــا تـذهب
الى بــيت اهـــلــهــا لــيــجــد كل االجــواء
متاحة له وعندما اسـالها بعد عودتها

جتيبني صارخة
ما اصابك هل اصبت باجلنون..ابن _

خالتي ويزورنا..
اضربها اؤذيها احاول ان ال اترك اثرا
علي وجهـها حتى ال اب المي حـقيقة
شـــعـــوري واحــــســـاسي بـــهـــذا الـــذي
ـا ويــزيــد من حــيـرتي اال ان ألنـي ا
فـراسة وفـطـنة امي بـحيـث كانت تـقرا

لـم يــكن كالمه ابـــدا بل حتــريــضــا من
زوجـته التي احـكـمت ارادتهـا عـليه لم
اتـهاون مـعه بل لـقـنته درسـا لم يـنسه
مــطـلــقــا حـتى حلــد هــذه الـلــحــظـة لم
يـكـلـمني بـالـضـبط انـنا غـربـاء نـعيش
مـجرد لـلـنـوم وكل نـفس في واد واخر
مـانــا احس بــهــفي هــذا الــبــيت الـذي
نعـتبره فـندقا.وكـانت كل هذه الـنتائج
ـال.لذا قلت التي وصـلنا لـها سبـبها ا

مع نفسي
ال..... - لعنة الله على ا

ســاتـرك االمــوال واذهب بـعــيـدا حـيث
سـاجد احلـقـيقـة تواجـهـني معـبرا عن
جبني اريد ان اجتاز هذه احلالة التي
تالزمـني وتقـيـدني بالـسالسل واولـها
اوالدي الـذين يـتـحـركـون امـامي كـلـمـا
نويت بـالقـيام في عـملـي الذي اعـتبره
حـدثـا جلـبـني الـكــبـيـر ..الـيـوم سـاعـة
الـتنـفـيذ سـاغـلق باب غـرفـتي وانزوي
ــرة ــعــتــاد ولــكن هــذه ا داخــلــهــا كــا
سامسك الكهرباء اني انـتظر مستمعا
ــــطــــر الـى اســــداء زخــــات هــــطــــول ا
تـواصل ونقراته عـلى شبـاك نافذتي ا
وكـنـت في شــوق ان تــاتي الــكــهــربـاء
ــولــدة الــوطــنـــيــة بــعــد عــطل تــيــار ا
..حلــظــات وســاعــات والــظـلــمــة تــمال
االجـواء حـتـى وجـدت عـاد جـواب ظن

لسان ولدي
- اليوم ال وطنية ..وال مولدة..

ـاء هذه  بـحد ذاتـها كـارثة ـلك نـهرين ونـخاف شح ا ح 
ا يـعانيه البلـد من خوف وتفكير ..اين احلكـومة وخبرؤها 
ـكن أن يـكـون الـعراق مـعـرضة باجملـهـول ..في أي حلـظة 

أغلب اراضيه للتصحر
ستوردة بقناني أنيقة على ياه ا لكون ا ـسؤول  ا أن ا

واطن السالم .. ا
.أين احللول الوقائية والتخطيط لهكذا كوارث بيئية  ..?

توقف الـتـطـور عنـدنـا منـذ وقت طـويل وفـقـدنا روح الـطـموح
بأن نـكـون األفضل.. اليـوجد مـشـروع يحـافظ على الـثروات
ـائـية وال أي تـوعـيـة للـمـواطن باحملـافـظة عـلى هـذه النـعـمة ا
الـتي شـحت بــاأليـام الـتي مـرت كـأنـهــا سـنـ عـجـاف بـتـنـا
نتـرقب الغيث بصالة ودعـاء وأيدي مكتـوفة وبقيـنا على ذمة
ـجـرى انهـرنا ومـصـباتـها خالفات وقـرارات لـدول تتـحكم 
باالة بأهمية اذا ال نـحاول وضع حلول جذرية أهو عدم ا ..
وقـف أم جتـاهل مـقـصود لـإلطـاحة بـشـعب عـريـق وجعـله ا
كــــمن يـسـتـجـدي لـعلـه يجـد من يـسـتـعـطف عـلـيه.. أجـنـحة
ستهجن كي ال يحلق العـراق كلما رفرفت اغتاض بعض ا

كباشق حر ..
.استـفيـقي يـا حكـومة .. أسـتـفيـقي ..نحن اهل احلـضارات
ـدروسـة والـقـوانـ الـتـشـريـعيـة االولى واإلعـمـار واخلـطط ا
للـبشر بلد الرافدين..بـلد حمورابي ونبوخـذ نصر ..تأريخنا
يُدرس في الـغـرب ويقـتدى بـه وها نـحن بعـثـرناه وعـدنا إلى
الـــعــصـــور األولى النـــعــرف كـــيف نـــحــافـظ عــلى مـــواردنــا
وثــرواتـــنــا..أين اخملــتــصـــون  واخلــبــراء? ..مــاذا تـــعــلــمــتم

عقول أن يكون الدرس عنوانه.. بجامعاتكم..??..هل من ا
( األنـانــيـة  تــبـنــيـني).. حب األنــا طـغـى عـلى كل من تــسـلم
منـصب او كـرسي يتـيح له التـصـريح او التـوقيع عـلى ورقة
رسمـية ...لألسف ..نحن اآلن بتأريـخ مجهول الهـوية مبعثر
عـلـى اعـتـاب الـزمن ..بال اجنـازات تــذكـر السـيـمـا بـاالعـوام
اخلمـسة عشر األخيرة كأننا أستأجرنا وطن لفترة محدودة
ـاء الـصـالح لــلـشـرب حـلم يـوسـفي ال يـهـمـنــا مـا يـحـدث...ا
ا يحـتاج سجنا وعذابات وفراقـا وشوقا طويال ليتحقق ور
ال..نـعم إن نـشــرب مـاء صـاحلـا نـقـيـا في وطـني حـلم بـعـيـد
ـلك عـقول تـصـنع مـعجـزة لـتـخلـصـنا من الـتـحـقق ألننـا ال 
خـوف ارتشـاف مـاء من أي صـنـبـور عـادي... نـعم هـو حلم
ـصــالح خـاصــة عـلى مـعــلق عـلـى ذمـة أوضــاع مـرتــبـطــة 
حساب أوجاع وحاجات شعب مغبون احلق بأبسط األمور

اء ببالد النهرين. وها قد شح ا

WMzU)«

ما الـذي يحدث لك يا بلدي حتى ينـعتوك بأكثر الدول فساداً
في الـعــالم. مـا الـذي تـغــيـر بك بـعـد خـمـس عـشـرة سـنـة من
السـقوط والتحرر . هل اصبحت هرماً صـعيفاً لتتكالب عليك
ـتـهالك ? أين الذئـاب من كل حـد وصـوب لتـنـهش بـجسـدك ا
ذهب أبـناؤك الغيارى وتركوك? أمـا آن األوان لتنتفض وتقف
. اســتـحـلـفـك بـالـله يـا بــلـدي وبـدمـاء ـارقـ وتـكـســر أنـوف ا
أبـنـائك الــذين ضـحـوا بــالـغـالي والـرخــيص لـتـبــقى شـامـخـاً
وراسخـاً كاجلبـال والصواعق ال تـضرب سوى قـمم اجلبال
الـشــامــخــة . أيـهــا اجلــبل الــشــامخ قم وانــفض عــنك غــبـار
ـرض الـفــاسـدين قم لـتــرى أبـنـاءك فــقـد أنـهـكــهم اجلـوع وا
واجلـهل يــولــد ابـنك يــا بــلـدي وفي عــنــقه دين ال يــسـتــطـيع
ســداده طـــوال حـــيــاته لـــقــد تـــراكـــمت ديــونـه بــعـــد اســتالم
الفـاسدين زمام االمور. الفاسد الذي طرد باألمس من الباب
عـاد لـيـدخل الـيـوم من الـشـبـاك. جلـأ الـلـصـوص الـى الـطرق
ـلـتـويـة الستـنـزاف خـيـرات الـبالد اثـقـلوا كـاهـلـنـا بـالـديون ا
ال السُـحت والعياذ بـالله صاحوا فكـلما دخل الى بطـونهم ا
هل من مـــزيــد ســهـــلــوا إســتــعـــبــاد الــبـالد والــتــحـــكم فــيه
واالوضـــاع ال تــــزال في الـــتــــداعي واالنـــحــــدار والـــفـــســـاد
مـسـتـشــري في الـبالد ونـحن نـنـظـر بـحـسـرة والم عـلى وطن
ارقون. لم تـستوعب عقـولهم الفـاسدة بأنـهم أصبحوا نهـبه ا
ـعـالي والـســعـادة فـجن جـنــونـهم واسـتـعـروا من أصـحــاب ا
فـنـهـبـوا وسـرقوا وتـفـنـنـوا في نـهـبك يـا بـلـدي حـلـلـوا أموالك
ومألوا بـها اجليوب. اعطاهم الـعراق كل شئ فلم يبق البنائه
أي شـئ . يـتــغــنــنـون بــحب الــوطن ولــكــنـهم يــجــهــزون عـلى
مكـتسبات الـوطن ويعرقـلون مسيـرة التنـمية واالصالح . أما
آن األوان لتنهض يا وطني لتجعل ليلنا نهار وترمي باألوغاد

زابل وجتعلهم نسيا منسيا والسارق في ا

احلياة دون ان يطالبها بالتعري
للدموع 

اي فراش سوف يحتضن صمتها
وجع دون ان يطلب منها البوح  ا

ال شئ يقدم باجملان لكل شعور سعر
محدد
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بــــدأ صـــوت ذكـــريــاتـي يـــرتـــفع مع تــــزاحم
ـطـر .. فـتارة يـعـلـو وأخـرى يـهـدأ قطـيـرات ا

 ...
كـل قطرة تـنزل من السـماء تكـون قد حمـلت

ما بأستطاعتها من ذكريـات
لـــتـــنــزل عـــلـى آفـــاق قـــلــبـي قـــبل ان تالمس

احضان االرض ..
مـع كل قـطـرة لي الف ذكـرى .. حـلوة كـانت

أم مـره ....
أحاول جاهـدة أن التـقط تلك القطيرات التي

حتمل لي ذكريات جميـلة فقط
فمـا عــشـته بـاألمـس لن يـتـكـرر ســواء أكان

حلوا أم مرا ..
لكنـها لـها الرئــاسة علـى حملــة افـكاري في

مرحلة مابعـد األلتـقاط ..
كيف سـتكون "! كلـها راجعة لـها ..
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 عـــنــــوان صـــادفت قـــراءتـه عـــنـــدمـــا كـــنـت مـــتـــجـــوال بـــ
سـطـور(الـعــنب االسـود) لـكـاتـبــهـا مـحـمـدالــسـبـاهي ولـست
بـصــدد الـتــكـلم عن مــوطن من مــواطن اجلـمــالـيـة الــتي بـ
طيـات محـمدالـسـباهي تـناولـها فـي روايته ولـكنه تـطرق الى
شـاكل التي يـومـابعـداخر وروث وهي مـن ا حالـه تعـد من ا
اتخـر في جسـد الوعـي الثـقافي وجتـرنا نـحو مـجتـمع مليء
ـشــاكل وهي مــاتــعــلـمــنــاه مــنـذ ـة والــكــثــيـر مـن ا بــاجلــر
اادى الطـفولـةنتـيجة سـياسـات (العـيب - حرام- اليـجوز)
الى نـشــوء مـجـتـمع ذكـوري مـنــعـزل وتـهـمـيش وغـيـاف دور
ــرأة من خالل مــاي فــرضه عــلــ ( الــدين- الــتــقــالــيــد- ا

العرف العشائري).
ايؤدي نعون االختالط ب الولدالبنت  مثال منذ الطفولة 
الى نـشـوء فـجـوة عـاطـفـيـة كـبـيـرة وتـبـدأ معـانـاتـهـا في سن
ؤشـر اقصاه راهـقه ومع بعـد وتتفـاقم احلاله حتى يـبلغ ا ا
فمـثال الـكثـير مـن حاالت الـشذوذ اجلـنـسي التي كـانت وما
زالـتــتـحـدث ســواء بـ الـولــد والـولــد او الـبـنت والــبـنت عن
قوانـ دينـية او تـقالـيـد فرضـها اجملـتمع ونـاجتا ايـضا عن
حـالــة الـتـعــطش اجلـنــسي الـذي وصل الـى مـرحـلــة الـكـبت
اجلـنسي بـسبب االنـعزال عن االخـر فالي جد االخـر جزءه
االخر الـذي يـكمـله وهذه احلـاالت يـسمـيهـا اجملـتمع الـديني
احلـرام واجــتـمـاعــيـا بــاال اخالقـيـة واصــبـحت هــذه احلـالـة
ارسـونها في حالـها حال الـطائـفية (يـلعـنونـها في العـلن و
اخلـــــــفــــــيـه) اضف الـى ذلـك اال كــــــثـــــــيـــــــر من اجلـــــــرائم
االغتصـاب التحول اجلـنسي سببـها هذا العزل االختـطاف
ـنعـون جنـسـا بالـتواصل مع االخـر والـكثـير اجلنـسي اي 

الكثير.
ـنوع االختالط..  عنـوان اثارني جدا حـيث انه يبحث في
ـشاكل االجـتمـاعـيه التي مفـصل مـهم ورئيـسي في بـعض ا

يعاني منها اجملتمع العراقي بصورة عامة
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سـؤال في غـايـة االهــمـيـة طـرحـته عـلى
نـــــفــــسـي قـــــبل ان اطـــــرحـه لالخـــــرين
وجــلــست مع نــفــسي فـي مــكـان مــظــلم
وبدات احـاسب نفـسي على كل تـصرف
بدر مـنهـا بقـصد او بـدون قصـد وبدات
انــتــقــد كـل تــصــرفــاتي جتــاه االخــرين
ـقــارنـات وبـدأت بــالـلـوم وهـنــا بـدات ا
تــارة الـوم نــفـسي وتــارة هي تـلــومـني
على من فـتحت له قـلبي علـى من ظننت
انه انـــســــان واكـــتـــشــــفت انه بــــقـــايـــا

انسان. 
فــســؤالي لك عــزيــزي الــقــارى مــاذا لـو
قابلت نـفسك في غـفلة وصـادفك انسان

من وحي اخلـــيـــال شــــبـــيـــهك لـــدرجـــة
ـبـالـغة يـتـصـرف كـتـصـرفـاتك ويـسلك ا
طــريق في اخــتــيــار االشـيــاء كــطــريـقك
ـــازح االخــريـن ويــجـــامــلـــهم لــوقت و
محدد شـبيه لك فـهل ستنـتقده .... وهل
ستعتـرف باخطائك ... وهل سـتغير من
تصرفـاتك.. وهل سترضى بـقسمتك من
احلــيـاة فـغــالـبـا مــا يـصـيــبـنـا الــتـكـبـر
لالعــتـــراف بــاخـــطــائـــنــا وغـــالــبـــا مــا
نستـصغر االخـرين فقبل ان نـحكم على
اي انـسان عـلـيـنا ان نـضع انـفـسـنا في
مــكــانه ونــرى مـعــانــاته فــطـريــقــنـا في
احلــيـــاة يــخــتــلف عـن طــريق االخــرين

ووجــهـات الــنـظــر تـخــتـلف من انــسـان
الخــر حــسـب الــظــروف احملــيــطــة بــكل
انسـان منـا فلمـاذا ننـكر بـعض االشياء
اذا نحا لنا و نعها عن االخرين و و
اذا ننتقد البعض وال ننتقد انفسنا . و
هـذه الـعـظــمه وهـذه الـعـظـمـة الـكـذابـة,
ـنعه فالـبـعض يبـيح لـنفـسه امـر ما و
عن االخرين وينـتقد الـبعض في مرحله
ما وال يـنتـقـد نفـسه فجـميـعنـا يجب ان
نقـابل انـفسـنا ولـو مصـادفة لـكي نغـير
من بعض سياساتنا وبعض افعالنا
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قفزت كاجملنون صارخا
اذا..  -

اجاب صغيري بفرح
ــطـر الــكـثـيــر احـتـرقت _ ان بـسـبب ا

كيبالت الكهرباء الوطنية 
اضافت ابنتي بصوتها

ولدة عطلت منذالظهيرة. - وا
ومات حلمي الذي تهيـات لتحقيقةلكن

مــصـــيــره الــفــشـل وصــورة اخلــائــنــة
تنحرك في ذاكرتي فقلت مع نفسي

ــرة الــقـادم ســيــكن دورك لــتالقـ _ ا
ربك..

كانني شعرت ببطولتي التي تمتزجت
مع شعوري الغريب..
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