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ميسان

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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  كــمن يــعــتــلي يــومــضــان بــغــزارة 
عـرشـاً أو يـتسـلق مـجـداً  وهـو 

مــتــقن و مـســتـعــد تــمـامــاً لـتــصـديق
تـعاظمة بـالسخرية  و دوره حالته ا
الـفـكاهي الـذي حـشر فـيه كـما حتـشر

الريح في حلق زجاجة . 
في الــنـتــيـجــة كل هــؤالء اخملـلــوقـات
يــــنــــحــــدرون مـن ساللــــة اخلــــوف و
الــعــشــوائــيـــة الــفــاضــحــة و اخلــدع
البـصريـة التي في حـال إنقـضّت على

احد ستنقضّ عليهم أوالً . 
مـجردون من الـداخل  يـفقـدهم الـنور
  حتـرّضـهم ـتــلـكــون  ـا  وعـيــهم 
وت نـبذة من احليـاة و تهبهم على ا

احلياة قدرة النجاة من األسماء .
يـعــفـون عن خـصــومـهم  و يــتـركـون

زوادهم يلعقه البحر دون مالحقة 
فـاصـبـحـوا اآلن أصدقـائي الـعـاطـف
اط جديدة .  بعناوين جديدة و أ
ــراتـهم أصــبـحــوا اآلن يـصــنــعـون 
اخلاصـة التي تـلزمـهم على الـتعايش
ا يفترض اإلنخراط فيه من طقوس
نافي أو ا يسمى ا سلخت بالكامل 

مدوح .  اإلنتساب غير ا
الــــتــــمــــادي في ردع الــــوقت لم يــــكن
مـأربــنـا حــيـنــمـا تــقـاذفــنـا الــوسـائـد
  ال ضـالــتــنـا ـطــاطــيــة  واأللــعــاب ا
اإلتيـان بداللة درامـية لتـبرير تـورطنا

األقـــواس واألضـــواء و الـــتــبـــاشـــيــر
تـتـجـلى لـبـرهـة ثم سـرعـان مـا تـهـفت
  لـعلّ كـل مـا كان مـرتـطـمـة بـاألرض 
يـــتـــظـــاهـــر به أمـــام اجلـــمـــيع لـــيس

سوى رشقة حصاة في نهر .
ـغـمــور كم مـرة يـسـقط عـلى ـغـني ا ا
 كـي يــــثــــبت إنـه تــــلــــقّى ــــســــرح  ا
تـدريـبــاته عـلـى أيـد خـبــيـرة  و عـلى
طـــراز تــكـــتـــيـــكي فـــاخــر فـي شــؤون

األزمات و التخبط .
شـاهـير أراد أن يـظـهـر على شـاكـلـة ا
ــهـنــدم  و يــحـظى ــظــهـر الــلــبق ا
بـأكبـر عدد من تـواقـيع األوتوغـرافات
ولعة بارتياد بغية أرضاء صديـقته ا
احلــفالت و الــنــوادي  فــلم تــســعــفه
بادرات   ولم تفلح كل ا التلميـحات 
  ـــتـالحـــقـــة جلـــلب إنـــتـــبـــاهـــهـــا  ا
وســتـــغـــرق في ذلـك قـــرابــة تـــصـــفّح
ن يجـلسون جريـدة ألحد احلضـور 

  درج  في الصف األول من ا
في حلــظــة سـقــوطه لــلـمــرة األخــيـرة
صـفـق اجلـمـهـور بحـرارة لـم يـعـتـدها
طـيــلــة فــتـرة تــكــبّــده عـنــاء الــوقـوف
قـبــالـتــهم  بـيـد إنـه قـد يـشــكل دعـمـاً
ـرر له إشارات ال   وقد  لـوجسـتيـاً 
يـسـتـهـان بـها مـن وجة نـظـر تـسـانده
  في العـفويـة وتعـارضه في الـقصد 
مـا جـعل شــدقـاته تـتــسع و حـاجـبـاه

ذلك اإلعـالمي احملـــــتــــــرف الـــــصـــــادق
واألمــ الـــذي حــمل رايــة الــصــحــافــة
الــوطـنـيــة  مـتـوشــحـا بـوشــاح هـمـوم
الشعب في أقـصى قرية وحـتى بوابات
ـدن الـكـبــيـرة  ال أريـد هـنـا اجملـامـلـة ا
ـــديح جـــزافـــا  ولــكـن أهــدف وأكـــيل ا
احلــقــيـقــة والــواقع الــذي عــرفـتـه عـنك
بأمـانـة  حيث خـضت غـمار عـمل شاق
ومــرهق مــحــفــوف بــاخملــاطــر بــســبب
ظروف البلد  حينما طغت لغة السالح
والنار على مداد القلم إلعتبارات كثيرة
أكـــلت الــكــثــيــر مـن جــرف الــصــحــافــة
واإلعالم وأنت العب رئــيـس ومــحـوري
كـنت حـامال رايــة الـكـلـمـة احلـرة وسط
الـعــواصف الـهـوجــاء ونـيـرانــهـا الـتي
أزهقت الكـثيـر من األرواح  وأنعم الله
عليك بالسالمة لتستمر شامخا  ولكن
ــرض ونـسـألـه تـعـالى أن يــسـتـقــبـلك ا
ـد في ــنـحك الــصـحــة والـعــافـيــة و
عــمــرك . كــلـمــاتك الــتي ســطــرتــهـا في
مقـالك لم تتـرك شاردة وال واردة  كـما
وصـفــتـهـا انـا كـانـت لـوحـة فـنـان  أو
مـعـزوفة مـوسـيـقـية لـفـنـان مـبدع  او
ــعــلــقــات  وغــيــر ذلك . قــصــيــدة كــا
كـــلـــمـــاتـك تالمس شـــغـــاف قـــلب أي
إنــسـان حــكـيم وحــلـيم وحــنـون  لم
تــغــفل صــغــيــرة او كــبــيـرة  كــانت
الشخوص حـاضرة وذكرت اجلميع
إسما إسما ووصفـا جميال . عندما
قرأت حروفك أيها الشيخ اإلعالمي
الـــشـــاب شـــعـــرت أنك والـــله رجل
قــضــيـة ورجل مــراحل ال مــرحــلـة
واحــدة وأنك تــصــارع بــأسـنــانك
وبـأظافـرك تـمسـك بحـبـال وأوتاد
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ــنـاسـبـة يـكــثـر احلـديـث هـذه االيـام و
قـرب االنـتخـابـات الـنيـابـيـة في الـعراق
عن مشروع اسمه االغـلبية الـسياسية .
ونـشـاهد حتـالف دولـة الـقـانـون اليـترك
مـــنـــاســبـــة دون ان يـــذكـــر االغـــلـــبـــيــة
السياسيـة في العراق على اعـتبار انها

احلل االمثل . 
ولـكن احلــقـيـقـة ان مـوضــوع االغـلـبـيـة
الـسـيـاسـيـة يـطـرح االن لـتـبـريـر الفـشل
الـــذريـع الـــذي مـــني به حـــكم االحـــزاب
االسالمــيـة الــذي اسـتــمـر مــنـذ ســقـوط
الـنـظـام الـسـابق والى يـومـنـا هذا  وال
احــد يـسـتــطـيع تــعـداد مـواطـن الـفـشل
وســــــوء االدارة والـــــــفــــــســــــاد االداري
والـــســـيــاسي وســـرقـــة امــوال الـــدولــة
وتـــخـــــــــريب الـــزراعــة والــصـــنــاعــة 
اضــــافــــــة الـى عـــدم وجــــود اي بـــادرة
النـشــــاء مـشـروع اقـتـصـادي او خدمي

او عـــلـــمـي او فـــــــني طــــوال الـــفـــتـــرة
اضية .  ا

وبدال من ذلك عـسـكرة الـشعب واشـعال
احلـروب االهلـيـة العـلـنـية واخلـفـية من
خـالل ضــرب الـــقــومـــيــات والـــطــوائف
بــعــضــهـا بــبــعض في مــخــطط خــبـيث
لـتـدمـيـر الــنـسـيج االجـتـمـاعي لـلـشـعب
الـــعــــراقي  والــــقـــضــــاء عــــلى الـــروح
واطنة الحالل الوطنية وحذف مفهوم ا

الوالء الطائفي بدال عنها .
وحتــــــــــت هـــذه الــظــروف الــكــارثــيــة
ــفــهـوم ــكـن الـتــســـــــلــيـم  فــانــنــا ال
االغــلـبــيــة الـســيـاســيــة في ظل احـزاب
طـائـفـيــــــــــــة او قـومـيـة مـتـنـفـذة  الن
ذلك يــعـني طــغـيــان طـائـفــة عـلى بــقـيـة
الـــطــوائف واالديــــــــــان والـــقــومــيــات

االخرى . 
ونحن في العراق لـدينا اديان وطوائف

في الـفخـوخ وإلـقاء الالئـمـة على حظ
ا يكفي له من الدجال  لم نحشد 
ـغـطـسـة ولـم نـسـدد بـ كـرات الـقـطن ا
ـكـركـروم بـاجتـاه الـسـقف بـاحلـبـر وا
ت إلى من أجل إحــتــكــار فــئــوي ال 

هواية اخللود بصلة . 
أغـلب الــظن أن تــقـديــر حـجم احملــنـة
غزى األقرب . وشتات األذهان كان ا
آخر قطعة معدنية بحوزتي اآلن كتب
علـيها إنـهم غرباء يـثقون بـاألعاجيب
ويـعـمـمـون الـتخـاريف كـحـقـائق أكـثر
ـنـحــونـهـا ألـقـابـاً حـتـمــاً ووثـوقـاً  
بالغـية شـديدة الـتـصادم مع بـعضـها

حتى لو كانت على وفاق . 
ـــــدى الــــذي يــــوصف شــــعــــور إلى ا
بـــاإلنـــقالب أو إنـــقـــاذ مــا تـــبـــقى من
اإلبادة  'أن نتقـاسم الغرفـة والطاولة
البس واألرغـفـة و أن تتـوزع بـيـنـنا ا
واحلـــقــائب واألحــذيـــة بــالــتــنــاوب 
ـفـضي إلى تـفـريغ أكـبـر وبـالـتـكـرار ا

طاقة مطلوبة إلعتياد العوز .
نـحنـا الفوز بـالكـذبة حتى ما الـذي 
نــتــفـق جــمــيـــعــاً أن نــربـط أقــدامــنــا
ـسـاند الـسريـر اخلـشبـي خشـية أال

ـكن مـصـادرتـها وقـومـيـات مـتـعـددة ال
حتت اي مسمى او دعوة  .  

هـــذا من جــهـــة ومن جــهـــة اخــرى فــان
رئـــيس الــوزراء الــســـابق لم يـــســتــطع
حتــقــيـق  االغــلــبـبــة الــســيــاســيــة رغم
التزوير الكبيـر في االنتخابات اجلارية
فـي حـيــنــهــا  وقــد كــانت الــتــحــالــفـات
الــسـابـقــة مـتــمـاســكـة الى حــد مـا مـثل
الـــتــحــالـف الــوطــني ودولـــة الــقــانــون
اواحتـــــــاد الــــــقـــــــوى والـــــــتــــــحـــــــالف

الكوردستاني . 
ـــكن ان نـــحـــقـق االغـــلـــبـــيــة فـــكـــيف 
ـان بعـد انفـضاض السـياسـية في الـبر
هـذه الـتـحـالـفـات . فـالـتحـالـف الوطـني
مــات ســريــريــا بــعــد تــشــظي االحــزاب
ــتـآلــفــة فـيه .  وكــذلك احتـاد والــكـتل ا
الــــقــــوى الـــــذي حتــــول الى تـــــكــــتالت
وجماعات مناطقية ومشايخ مختلفة . 

ويــنــطــبـق ذلك ايــضــا عــلى الــتــحــالف
الكردسـتاني الذي نـسف اثر االستـفتاء

الكردي باالستقالل . 
واذا تــعــذر احلــصــول عــلى االغــلــبــيــة
الــسـيــاسـيــة في ظل حتــالـفــات كـبــيـرة
ـكن كــانت شــبه مـتــمـاســكـة  فــكــيف 
حتـقـيق اغـلـبـيـة سـيـاسـيـة في ظل هـذا
ـتنـاحرة الكم من االحـزاب والتـكتالت ا
ـتـصـارعـة لالسـتـحـواذ عـلى سـلـطـة وا
الـــدولــة وامـــوالــهـــا الغــراض حـــزبــيــة

طائفية وشخصية انانية 
ارس لـقد كـان يـتمـتع بـسـلطـة  وكـان 
سـلــطــة االغــلـبــيــة فــهـو الــذي يــخــتـار
نح الـعـطايـا على الوزراء وهـو الـذي 
من يـــــوالـــــيـه حـــــتى افـــــلـس الـــــدولــــة
ومـيـزانيـتـهـا دون حـسـيب او رقيب وال
احــد يــعـرف الـى يـومــنــا احلــاضـر اين
ذهـبت مــيـزانـيـة الــدولـة خالل سـنـوات

قــضـــيــتك  ال تــثــنـــيك الــعــواصف وال
األمــواج الـعــاتـيــة لـكـي تـصل لــشـاطئ
األمان حامال قضـيتك في قلبك وروحك
ووجـدانك  تــلك الـقـضــيـة الـتي نـذرت
روحك لهـا وتنـاسيت كل مـلذات الـدنيا
ــنــاصب ومـــكــاســبـــهــا (الــوظــائـف وا
ـا ـال)  نـحـن نـعـتـز بك و واجلـاه وا
قـمت بك ولم ولن نـنـسى دورك الـفـاعل
في قـيـادة أم اجلـرائـد الـزمـان الـغراء 
نـقولـهـا في حـضـورك وفي غـيـابك أخا
هـمــامــا وطــنــيــا شـجــاعــا . الــتــقـيــيم
ــراجــعــة والـــبــرمــجـــة أســاســيــات وا
مـــطــلـــوبــة فـي أي عــمل لـــكي تـــفــضي
لأليجاب وجتاوز السلب  عتب أخوي
بنـاء  بال إنـتـقاص أو هـدم ألحـد وهو
عــنـــدمــا يــطل رئــيس حتــريــر الــزمــان
ويدون عصارة أفكـاره وما في خلجات
قلـبه عـلى أد صفـحـة كامـلة بـحروف
ـشــاعـر  مــؤثـرة والــله تـبــكي وتـهــز ا
العتب ناسـبة بلـوغ العدد الـ 6000 
; لـم يـــكــــلـف أي من األخــــوان نـــفــــسه
وخاصـة من أشـرت اليـهم خـيرا وثـناء
في مــقــالك  وغـيــرهم من اآلخــرين من
الــكــتــاب  لـم يــردوا سالمك وحتــيــتك
وثـنــاءك  فــهل هـو اجلــحـود??!! أو أن
صحـبـتهم صـحـبة مـصـالح??!!  أقل ما
كـن أن يقـومـوا به هو األتـصـال بأي
من وســائل اإلتــصـال لـإلطـمــئــنـان عن
ـقـال بـاأللم في صـحـتك ألنك إبــتـدأت ا
األذن والـسـكـري (عـافـاك الـله)  ألـست
أنت واحـــدا من هــذه الــعـــائــلــة  ال بل
قـائـدهـا وفي أخـطـر الظـروف واحملن .
ــا لـم يـــكــلـف أحـــد نـــفــسـه ويـــقــرأ ر
ؤثرة ؤثرة أكـرر ا سطورك وكـلمـاتك ا

ـثـابـة االب للـفـرد والذي (( كـلـنا نـعـرف أن الـوطن هو 
نـعيش فيه ونتـربى في كنفه حلـظة بلحظـة ونحن صغارا
نـتربع على أكـتافه ونلـهو مع أترابـنا في ساحـته ونعيش
أحـلى أيام الطفولة والـصبا والشيخـوخة التي نختم بها
حـيـاتـنـا لـنكـون بـعـدهـا بـ أضالعه وحتت ثـراه نـنـتـظر
ـصـير احملـتـوم  لهـذا عـليـنـا احلفـاظ عـليه كـأب حـنون ا
ر به يـحنـو علـينـا وعـدم التـفريط به بـالرغم من كل مـا 
من مـتغـيرات عـلى أرضه قد يـخذلـنا في بـعض االحيان
ـراحـل من حـيـاتـنــا الـتي هي خـارج نـطــاق سـيـطـرته وا
ـسـوغ بــأن نـتـخـاذل ـبــرر وا وأرادته هــذا ال يـعـطــيـنـا ا
أمـامه وننقص ونبـخس حقه وحقنـا في العيش معه على
الـسـراء والـضـراء ونـسيء الـظن به فـيـبـقى هـو االب لـنا
واحلــضن الـدافـئ الـذي يــسـلــيـنــا كي ال نــكـون االبــنـاء
الـعاق له بذريـعة التخـلي عنا في بعض مـراحل حياتنا
فـنحن بدونه كااليتام مـهما كان ابتعـاده عنا فاالب يبقي
أبـنـاءه في عيـنـيه وقـلبه مـهـمـا حصل والـعالقـة ب االب

تغيرات التي تطرأ لهما .  واالبن ال تتأثر بكل ا
ـكن التفريط بـهذا االب مهمـا حدث بالرغم من كل فال 
مـا قـدمه لـنـا هـذا الـوطن من اجلـراحـات والـهـمـوم الـتي
أثـقـلت أبـنـاءه ألن الـعـيب لـيس بـالـوطن بل في الـقـائـم
ـا عـلـى سـيـاسـته عـلـى الـرغم من أنـا أعـطــيـنـاه أكـثـر 
أعـطانـا على مـر السـن لـكنه يـبقى االب الراعـي ألبنائه
وبـدونه تـصـبح الـعائـلـة مـفـكـكة ومـتـفـرقـة ولقـمـة سـائـغة
ـتـربـص بـهـذا الـبـلـد فالـتـمـاسك والـتـكاتف لالعـداء وا
آسي واالالم جتـعلنا أقوياء أمام والـصبر على احملن وا
االخـرين وفي داخـلـنـا غـيـر مـهـزومـ لألخـذ بـيـده نـحو
بـنائه وتـقويـته وحمـايته لـيكـون مؤهال وأهال لـلعـيش فيه

برغد وسالم ومني السالم).
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األكـــــــــرم الـــــــــنـــــــــبـــــــــيـل وأقـــــــــول أن
اخلــطــيب(وأعــني حــضــرتك ومــقــالك)
رائـع جــدا فـــكــرا وســلـــوكــا وســـامــيــا
وأصـيال وشـجــاعـا وعـالي جـنـاب ومـا
خطه رائعا أيضا ومؤثرا  ولكن العلة
ـؤسف مـجـمـوعـة من بـاجلـمـهـور(من ا
عـضــو يـعــلق لـرئــيس حتـريـر13.119
جـريدتـهم 21فقط) ال أقـول أغـبـياء او
فـي ســبــات ونــوم ولــكـــنــهم أصــحــاب
مـصـالح وصـغــائـر مـوسـمـيـة والـدلـيل
لــنــجـرب ونــحــجب مــقـاالت أيــا مــنـهم
ونرى كـيف يعـلو صـوته معـربدا وكأن
الدنيا قـامت ولم تقعد ولم يـنزل القطر
من الــســمــاء  هــكــذا يــتم إخــتــبــارهم
بـــتــجـــرد ودون مـــجـــامـــلـــة ومـــراعــاة
ومــفـاضــلــة وجـوه  ألن نــحن في زمن
الـعـمل والـعـطـاء  افـضـلـنـا وأحـسـنـنا
وخيرنا من يقدم ويعطي وتقيم الناس
عــطــاءه وعــمــله ال ألن أســمـه كــان كـذا

وكذا  أو أنه فالن الفالني.
أكرر حتيـاتي اخلالـصة لك أخي األكرم
ن عــلـيك الــغـالي وأســأله تـعــالى أن 
بالـصـحة والـعافـيـة ويطـيل عمـرك أخا
وصديقا وزميال غاليا راعيا حملبوبتنا

الزمان . ودمت كبيرا شامخا.
Í«d « s Š r uš√

كاتب (عتيك) بالزمان

{  نــنـوه الـى ان مـعــظم الــذين ذكـرهم األخ
الــســـراي دائـــمــو الـــتـــواصل واالتـــصــال بـ
(الـــزمـــان ) واحلـــضـــور الى اجلـــريـــدة وهم
يجمـلون أوجاعها وهمومـها ويشاطرون هيئة
عـاناة واالخراج . شـكراً لإلطراء حتريـرها ا
اخي الكر ونشد على كلماتك الصادقة . 

يـهرب أحـدنا من االخـر . عود كـبريت
بـطول إصـبع آخـر ما تـأتّى من هؤالء
يـتــسـلل بــهـدوء أشــبه بـالــتـام إال من
طـقطـقـة خـفـيـفـة تـصـدرهـا أسـاور يد
صغيرة بحجم حبة اجلوز تعبث غير
مبالية ألصـوات األنفاس و الشخير 
تـــشـــعل كـل مـــا حتت األغــــطـــيـــة من
تـداعــيــات لــتــتــرك فــصــاً نــاعـمــاً من
سـلـسلـة فتـاة اآللة الـطـابعـة منـبعـجاً
بـالكـامل يـلوذ فـي احد األركـان حتوّل
في غـــضــون رشــفــة مــاء إلى فــحــمــة
كبيرة جداً أسبـرت دفئاً غير مألوف 
لكنه يعد كافيـاً ليقلع البائع عن نوبة
الزفـير الـسيئـة التي اقـتادته إلى هذا
انه بقاعدة التغلغل صير خالفاً إل ا
في جـغـرافيـا اإلنسـان والـلقـمـة نظـير
الــدم  بــيــنـــمــا يــغط من في اخلــارج

بنوم موغل .
الرابعة صباحاً ..... 

الـشــكـوك بـتــواطـؤ األرصــاد اجلـويـة
واضح القسمات .

لم تمطر ...... لم تمطر

w  . بغداد uÝd*« ‚Ëdý

ورجـاحـة الــتـصـويب  رغـم مـا يـبـدو
  غـيـر أنه مـتـمـكن عـلـيه من عـجـالـة 
وإلى حــد مــلـفت في دس أنــفه في كل
شـــأن  وبـــســـبب فـــراســـة و حـــذاقــة
ـمــتــدة إلى نـهــايــة الـرواق رمــقـاتـه ا
والرائـجة في كل جـانب ينـجح دائما
في أزاحة الـنصف الذي تـخفيه لـفافة
ـا الـفـتــاة  فـاألزرق ال يـشـكل عــائـقـاً 
يــتــبـادر فـي خــلـده مـن نـوايــا وال من
أحـد يـشـك في قـدراته عـلى الـوصـول
إلـى مـا يـصــبـو إلـيـه من طـمـوح  فال
يــعــتـــقــد اجلــمــيع أن طــمــوحه لــيس
بـاألمــر احلـسن  فــهـو لــيس كــسـائـر
ـنـاورات ــزح و ا الـرجــال يـتـقــنـون ا

 وال يجيدون تسديد الرمية .
ـلك من ــا  إنـه ومن شـدة إحــتــرامه 
وداعة ومـهارة مـحال أن يـبذل جـهداً

في األمر مرت .
ـؤذن الـذي تعـلـوه بـقعـة حتـتل ثلث ا
جــبــهــته  هــو نــفــسه لـم يــنل مــنــهـا

باركة والكرامات.  ا
فــالـــذي أوحــاه من سالســـة حــديث 
وعذوبة بـيان و أريحـية في محاوالت
إتـخذت شـكالً متـرجمـاً بعـنايـة فائـقة
صل و الترفيه مفادها اللطافة مع ا
عـنـهـم  جـاء كـمــسـوغ تـســتـطـيع من
ـنطق  وكـنوع من ا خالله التـجاوب 
كــان البـدّ أن تــرتـسم أمـامـك هـالـة من

بــــائـع الــــفــــحم و زفــــرة الـــــثــــلج في
حنجرته .

تـسول والـطباخـةالفـظة  علـيها أن ا
تفك مئـزها و إن تقـرر أمّا أن تطرده 
و أمّــا ان تـــكــون ســخــيــة لــدرجــة أن

تداور بفضالت األكواب و الطعام .
أي تــعـــسف وبــشـــاعــة جتـــلــبـه تــلك
ـفـاضــلـة الـتـي تـمـسك الــكـسـرة عن ا
 وتــمــيـل إلى جــعل الــقــطــة األفــواه 
تالعب لـســانـهــا دون أن يـنـهــدل لـهـا

لعاب.
ــغـزل  الــشـجـرة حـائك الــصـوف و ا
 وحـكـاية سـيـد الغـابة  ,ال الـعـمالقة 
تـــعـــني إســـتــدراج رؤوس الـــصـــغــار
ـواجـهة الـنـعس  وال تـتيح لـلـخشب
أن يـتــحـول رغم الــبـلل إلـى مـواقـد فـ
قـبـلـ على يـتـهـافت إلـيهـا جـمـوع ا

احلب .
فتاة اآللة الطابـعة و كطباع كونية لم
تـنف ولــعـهـا بــالـرجــال و بـاجلـوارب

شبكة.  ا
الـلـفـافـة الـزرقـاء ال تـفـعل شـيـئـاً غـيـر
إنهـا ترتخي عـلى مقدمـة صدرها إلى
الــنـصف تــاركـة ســلـســلـة مــفـصّــصـة
رفـيعـة تتـزلج بـ دهاء وال يـستـقر لـها

موضع أبداً . 
أكثـر ما أثـناني عن اإلنـتقـاد  موظف
عشر اإلستشـارات الذي يتسم بـل ا

10
Issue 6005-6006 Saturday-Sunday 7-8/4/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 6005-6006 السبت-االحد 21 من رجب 1439 هـ 7-8 من نيسان (ابريل) 2018م

w³FA « wŽu «

 Êu Š bL×  rþUJ « b³Ž

بغداد
 ÍbÝô« s ×  ¡UO{

s e « ÊU¹dł

ـر واحلــيـاة تـســتـمــر ونـحن واقــفـون حتت ظل الــزمن 
الـشمس ال نـفعل شـيئـا فقط الـصمت الـقاتل مـتى تكون
لـنا كلمة موحدة متى نحفر حفرة النقع فيها متى ال نثق
بــاالقــاويل واالخـريـن مـتى نــحن االن نــدور بــدائـرة هي
نـفسـها الـدورة في كل مرة نـحن ننـقش التـمثـال بايـدينا
ونـحن نحاول نصنع شي من ال شي ولكن هناك جسور
وجـبال يجب تخطـيها متى نكـون نحن كما نحن من قبل
ابــطـال كـمــا تـعــودنـا ابــطـال بــكل شي كـيف وصـل بـنـا
احلـال على ماهو عـليه نحن ال نرى وال نـسمع وال نتكلم
مـتى تـنفـتح القـيود حـتى لـو ترتـخي فك قيـودك يا بـلدي
...نـحن شعب صـبر ويصـبر مهـما كلـفنا ذلك نـقول وقد

نفعل ...

عـندما يـولد اإلنـسان في غابـة ويترعـرع فيهـا دون رعاية
مـدنـيـة مـتـحـضـرة  سـوف يـتـطـبع هـذا االنـسـان بـطـبـاع
ا الـنبـاتات تـقليـدا للـحيـوانات الـنبـانية احلـيوان يـأكل ر
ـفترسة  ويـفترس احليـونات الصغـير مقلـدا احليونات ا
ال يـعــرف الـلـغـة وال يــعـرف الـشيء الــضـار من الـنـافع 
عرفة والقيم ـعنى أن اإلنسان يكسب الوعي ويـكسب ا
عـنـدما يـعيش بـشـكل طبـيعـيـة ب بـني جـنسه ويـنهل من
ـدرســة واجملـتــمع  وكـلــمـا كــانت تـلك رافــد الـعــائـلــة وا
سـتوى كـان وعي اإلنسـان عالي الـروافد راقـية وعـاليـة ا
بـاعتـباره انـعكـاس لهـا  أما اذا كانـت تلك الـروافد ليس
ـطلوب حـيث جتد العـائلة في وضع مزري ـستوى ا في ا
 واألب امي واألم كـذلك يعانون الـعوز واجلهل واخلرافة
والـطــائـفـيـة والـتــعـصب الـعـشـائــري  فـمـا بـالك بـاألوالد
وكـيف يــنـمـون ويـتـرعـرعـون في مــثل هـذا اجلـو الـعـائـلي

ريب. ا
اكـيـد سوف تـكـون النـتائج مـخـيبـة لالمـال  ثم يأتي دور
اجملـتـمع حيـث اذا كانت نـسـبة األمـيـة مـرتفـعـة وحتيط به
الـبطـالـة والفـساد وفـقدان األمن واالمـان وغيـاب القـانون
سؤوليـة واحلس الوطني واإليثار  ثم وغـياب الشعـور با
ــا فــقــدت دورهــا الــريـادي ــدرســة الــتـي ر يــأتي دور ا
وأصـبحت انـعـكاس لـلتـشضي والـفـرقة والـطائـفيـة وعدم
ــعـــنى الــوطـــنــيــة ـــوذج جــيـــد  احلــرص وعـــدم أعــطى 
والـتشجيع على الـعلم واحترامه وتسـخيره خلدمة الوطن
ومـنحه حصـان بعدم الـولوج الى درب االنحـراف وخيانة

بادىء .. ا
.كل هـذه العوامل خلقت جيال ال يفقه شيئا في السياسة
ـلك احساس بالوطن واالخـرين حيث أصبحت األنا وال 
هـاجس في ذهـنه يـرغب في كل شيء دون جـهـد  وبذلك
انـخفض الـوعي لديـنا وأصبـحنـا ال نفرق بـ ما يـضرنا
ا يحدث من وضع سلبي دون ويـنفعنا واصبحنـا نتفرج 
ان نـغير او نـعرف كيف نغـير مكـتف بصـوت شجب هنا
واصــبـحـنـا وصـوت هــنـالك امـا االغــلـبـيـة فــهي صـامـته 
ـوج دون ربـان ياخـذ بـنـا الى بر كـسـيـفيـنـة يـتالطم بهـا ا

االمان ...
شـــعب بال وعـي عــالـي عـــرضــة لـالمــراض الـــنـــفـــســـيــة
والـتـشضي والـتـخلف والـصـراعات والـفـساد والـشـعوذة
ر به نحن تلك مـستقبل واعـد وهذا ما  واخلـرافات ال 
ـلك مدرسـة في الفن وال اآلن فـأصـبحـنا بـدون هويـة ال 
هـدف في الزراعـة او الصنـاعة او البـناء أصـبحنـا مجرد
ـنـة من الـسـياسي  وكل أفـواه جـائـعـة تأكل دون عـمل 
هــذا يــحـدث بــعــد ان عــان الــشـعـب من حــكم عــقـود من
االســـدبــداد واحلـــكم الـــدكــتـــاتــوري عـــقـــود من احلــرب
واحلـــصــار واخلـــوف واجلـــوع فـــكــيـف بــنـــا ان نـــعــرف
قـراطيـة ونعـطيـها حـقهـا واستـحقـاقتـها حـالنـا حال الـد
تقدمة  وكيف بنا ان نعرف احلرية قراطية ا الـدول الد
وكـيف بنـا ان نعرف الـوطن والوطـنيـة وااليثار فـاصبـحنا

ــاء الـعــكـر ضــحـيــة لــلـمــتـصــيــدين في ا
واصـــبــحـــنــا ذيـــول لــرؤوس كـــبــيــرة
كــاحلـيــتـان قــسم مــنـهــا في اخلـارج
وقــسم مـنـهــا في الـداخل تــلـتـهم كل
شيء  الــكــبــيــر والــصــغــيـر ونــحن

نصفق لها .

ـبـكـية وال أريـد أن أزيـد هـمك إن قـلت ا
حــقــا . الـصــراحــة مـطــلــوبـة   ووضع
الـنـقـاط عـلى احلـروف يـعـطـيـهـا مـعـان
واضــحـــة ودقــيــقــة  هــنــاك كــتــاب في
ـدلـلــ وأصـحـاب الــزمـان نـســمـيـهـم ا
احلــضــوة  مـنــهم من جــاء بــعــدنـا بل
حــديـثــا لــلـزمــان ألني مع الــزمـان مــنـذ
عام 2005والزلت عاشقا لها ال لشيء 
س خــصالت شــعــرهـا  ولـم أقـبل لم أ
خــدودهــا ولم أشم عــطــرهـا عـن قـرب 
فـقط ألنـني مـغـرم بـجـمـالـهـا وعـفـتـهـا 
ولــو كـانت هــنـاك من هي أجــمل مــنـهـا
لذهبنا صوبها  أنها اجلميلة األصيلة
الزمان . أتـساءل هنـا وال أريد أن يغلظ
اذا لم يـبادر بـقراءة مـقالك ويرد قلـبك 
دللون وأصحاب احلضوة مثل هؤالء ا
زيد احلـلي  طـارق حرب  جـليل وادي
 حمدي العـطار  عبد احلـس شعبان
 ثامـر مراد  عـلي كاظم  زيـنب فخري
 نـــضـــال الــعـــزاوي  مـــازن صــاحب 
جـــاسم مــحـــمــد هــايس  أحـــمــد عــبــد
الصاحب  عبد اجلـبار عبد الوهاب ...
ن يــحـــتــكــرون صــفــحــات وغـــيــرهم 
الـزمـان إغـتـصـابـا وأكـررهـا إغـتـصـابـا
ومـــــجـــــامــــــلـــــة دون وجـه حق  ودون
أفـضـلـيــة عن اآلخـرين وهـنـاك شـواهـد
كــثــيـرة ذاتــيــة ومـوضــوعــيـة ال مــجـال
قبول لتعدادها . مثال بسيط; هل من ا
ان يــلـــقي شـــخــصـــا خــطـــابــا مـــؤثــرا
وحـمـاسـيا يـهـز الـوجـدان وال يـتـأثر له
احلـــــضـــــور?? إذا حـــــصل ذلـك فـــــإمــــا
اخلطيب غير مرحب به أو ان احلضور
ـثـال إمـا أغـبـيــاء أو في نـوم عـمـيق . ا
أعاله حــول مــقــال جــنــابــكم أســتــاذنـا

خالل عــقــد ونــصف من الــزمــان الـرد
وان مـناهـضي الـعبـوديـة الـطائـفـية في
زيـادة مـسـتـمـرة بـعـد اسـتـعـادة الـوعي

وادراك عظم
اخلـداع الـذي وقع فـيه غـالـبـيـة الشـعب
من قــبل جــهـات ديــنـيــة مـتــعـددة داخل

العراق وخارجه .
االن وفي االنـتخـابـات الـقادمـة يـتوجب
عــلى كل الــنــاخــبــ احلــريــصـ عــلى
سالمـة وطـنـهم والـراغـبـ في الـقـضاء
عـلى الـفـسـاد الـسـيـاسي وسـوء االدارة
ان اليـــنـــتــــخـــبـــوا اي شــــخص ســـاهم
بـالـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة احلـالـيـة سـواء
ـان النــهم جـمـيـعـا بـاحلــكـومـة او الـبـر
وبال اســتـثـنـاء اصــبـحـوا امــا مـلـوثـ
بــالـفــسـاد او ســاكــتـ عــنه وعن سـوء
االدارة وانعـدام اخلـدمات  اضـافة الى
انــهم ســاهـمــوا بــعـمــلــيـات الــتــخـريب
االجتمـاعي واحالل الفوضى واالقـتتال
والـتـهجـيـر بـفـعل مبـاشـر   او بـافـعال
غـير مـبـاشرة عـنـدمـا لم يتـعـرضوا الى
اولئك الـذين عـملـوا على تـخـريب البـلد

نهجة وخبيثة . بطريق 
وعليه فـان الدعوة لالغـلبيـة السيـاسية
اضافة الى انـها خدعة انـتخابيـة فانها
غـيـر قـابـلـة لـلـتـحـقـيق اال بـعـد الـقـضاء
عــلى االحــزاب والـتــكــتالت الــطـائــفــيـة
واسـتـبـدالـهــا بـاحـزاب تـمـثل كل فـئـات
وطـــوائف الــشـــعب  وتـــتــنـــافس عــلى
برامج تـطـويريـة ورؤية وطـنيـة جامـعة
لــكل قـــومــيـــات ومــكـــونــات الـــشــعب .
ــكن حتــقــيق اغـلــبــيـة وعــنــدئـذ فــقط 
ســيــاسـيــة حـاكــمـة واقــلــيـة ســيـاســيـة
معارضة وحكـومات ظل  اسوة بالدول

تقدمة . قراطية ا الد
»rO¼«dÐ« r¼œ - بغداد

األخ األستاذ الدكـتور األكرم أحـمد عبد
اجمليد احملترم

حتــيــاتي اخلــالـصــة مع تــمــنـيــاتي لك
بالصحة والعافية .

ــنـاســبـة ــؤثـر جــدا  قــرأت مــقـالــكم ا

قال الذي صدور العدد الـ 6000 هذا ا
ــثل لــوحـة فــنـيــة صـاغــتــهـا أنــامـلك
ـة حلـقبـة زمـنيـة تـضمـنت رحـلة الـكر
شاقة لـشخصـكم الذي أبى إال أن يكون
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ـن لم يـــدركــــوا انه لـم يـــكن اعــــمـــاق 
صـــاحلـــا الرتـــداء بـــزَّة االضـــواء الـــتي
ألــبــسـوه فــراحــوا يـعــنــفــوه النه خـرق
ـتــبــعــة حــتى صـار اصــول لــعــبــتـهـم ا
مــخـتـلـفــا عـمـا يــتـوقـعــون بـعـد ان كـان
مرغـوباً لديـهم وقد مـنحـوه كرسـياً قبل
ان تـأتيـه الغـوايـة فـينـعم في بـحـبـوحة
مـنوعات و تـحررة من كل ا الرفاهـية ا
تــتــنــافس مــحــطـات مــرئــيــة ومــقـروءة
ومـــســمـــوعــة لـــعــرض صــوره وتـــتــبع
اخـبـاره . أما نـحن وفي ثـورة غـضـبـنا
اسـديـنـا الـنـصح عـلـنـا جند مَـنْ يتـريث
ولــو عــنــد مـفــتــرق طـرق لــيــســلك جـاد
الـــصـــواب لــكن الـــنـــصح اليـــجــدي مع
انـعـدام الـضـمــيـر. فـقـد كُـتب عـلـيـهم ان
يـسقـطـوا من نواظـرنـا اخر تـلـو اخر 
من هنا تأتي تساؤالتنا عفو خواطرنا 

ثــمــة اشـخــاص ألـفــنـاهـم كـمــتـســولـ
يـــعـــرضــون وجـــوهــهـم تُــرى هـل نــحن
مـــهـــيــأون لـــقـــبـــولـــهم أم مـــخـــالـــفــون
رغـبـاتـهم!?   فـلـو رجـعنـا الى ارشـيف
ذواكـرنــا لـنـنــتـزع مـنـهــا وبـكل رصـانـة
شـخصـيـات حيـة واخـر جـامدات لـنـجد
خالفاً بيـنهما يـخلق لغة مـلتهبـة تشيد
برجـاً اعـلى من سابـقـيه الى جامـدٍ اخر
لكنـه اضعف بنـياناً انـطلق بـكل جسده
ن بــاذال مـا فـيـه من قـوة الهــثـاً فــخُـيل 
ســكـروا في غــفـلــتـهم انه يــنـوء بــحـمل
ثـقـيل فهـرعـوا لـيـحمـلـوا عـنه ولـو جزء
من حـمولـته وسـرعان مـا تضـايـقوا من
ن ســيـره بـحــركـات مـلــتـويـة لــلـحـاق 
ترف سياسياً سبقوه فيمتح من زبد ا
ليـتـجشـأ بعـد امـتالء . وتبـدأ االحاديث
تدورعليه اما جزعا منه أو لضغينة في

لِمَ يُستبدل جامد بجامد ? 
أ يجتاحنا أغماء أم وعينا مشوش !? 

أ اصابعنا سيئة الصنع !? 
أم نـلـقي بـالـلـوم عـلـيـهم النـهم لـصـيـقو

ازمنتنا الكئيبة !? 
 ويبقى الـسؤال اذن مـتى نحس بوعي

تيقظ ?  ا
فــأفـــراط تـــكـــرارهـم يــرهـــقـــنـــا بل
لل ويـجعلهم يـعتقدون يُشعرنـا با
بـــانـــهم االنـــسب لـــكل ازمـــنـــتـــنـــا
وتساورهم قناعـة اننا عاجزون حتى
ـثـلـهم.   لـذا البـد لـنا ان عن االتـيـان 
ننال بـامتيـاز كسر طوق مـرحلة سـلبية
لفتح ثـغرة لوالدة مـرحلة جـديدة نرسم
مالمــحـــهـــا لــتـــصــهـــر كل االجتـــاهــات
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طـويـلـة دون تـدقـيق او مـراجعـة من اي
ـانـيـة . فـعن اي هـيـئـة تــدقـيـقـيـة او بـر
اغــلــبــيـة ســيــاســيـة يــتــحـدث االن . ان
احلــقــيــقــة ال حتــجب بــغــربــال االقـوال
اخلادعة  والناس مازالوا شهود عيان
لكل ماجرى عليهم من مصائب وويالت
ـتـلـكـاتـهـا وسـرقـات المـوال الــدولـة و

كن خداع الشعب مدة اطول .  وال
ان من اخــــــرج بـــــعـــــنــــــوة من ابـــــواب
احلـكـومـة الـواسـعـة يريـد ان يـدخل من
شباك ضـيق اسمه االغـلبيـة السيـاسية
واذا كـــانـت االطــــروحـــات الــــديــــنــــيـــة
والــتــفــرقــة الــطــائــفــيــة الــســابــقــة قــد
اوصلتهم الى السلطة واحلكم في غفلة
ـطـلق من الــزمن ونـتـيـجــة الـتـجـهــيل ا
للشـعب وتغيـيب مصاحله االسـاسية  
فــانــهـا لم تــعــد جتـد نــفــعـا بــعـد االن .
وحتى النظريات اجلديدة واالطروحات
دنـية او سـتـهلـكـة مثل االغـلبـيـة او ا ا
العـلـمانـية الـتي لـبسـوا رداءها مـؤخرا
سوف لـن تسـاعـدهم من قريب او بـعـيد
لـلعـودة الى الـسـلـطة الـفـاسـدة واحلكم
االوتـــوقـــراطي فـــقــد عـــرفـــهم الـــشــعب

ونبذهم . . 
 انــهم يـبــدلـون جــلـودهـم فـقط من اجل
البـقاء في الـسلطـة مع كل ماحتـمله من
نــفــوذ مــطــلق و مــكــاسب مــالــيــة غــيـر

محدودة .
ان االسالم الــســيـــاسي قــد فــشل فــشال

ذريعا بشقيه. 
ــــواطن ــــكن اســــتــــعــــادة ثــــقــــة ا وال
بـاالحــزاب االسالمـيــة بـعــد ان  نـهب
الدولة والقضاء عـلى طموحات الشعب
ـرحلة ة  . وان ا باحلـياة احلـرة الكـر
اجلــديـدة سـتــكـون بــعـيــدة جـدا عن كل
السـمـوم الطـائفـية الـتي بـثهـا الطـرفان


