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ـدرسـة و في عـيـنـاها عـالمات عـادت فـتـاة صـغـيـرة من ا
احلـزن الـشــديـد ..تـقــدمت والـدتــهـا عـلــيـهــا وحـضـنــتـهـا
اذا انـتي حزيـنة يـا جميـلتي واخـذت تسـالهـا وتقـول لهـا 
ـدرسـة ..قـالـت امي انـا انــسـتي تــهـددني بــاطـردي مـن ا
اذا يا جميلتي ..ماذا مدرستك بـسبب ثيابي ..قالت األم 
لم يـعجبها ثيابكي .والله تعـالى يريدها فمن تطيع قالت
الفتاة اطيع ربي فقالت األم عفاكي يا ابنتي ...وفي اليوم
الـتالي ذهبت الفتاه إلى مـدرستها على نفس ثـيابها وعند
مـا رأت انسـتـهـا أخذت تـعـاقبـهـا فلم تـكن الـفـتاة تـتـحمل
عـقاب وهانـات انسـتها ونـضر صـديقاتـها إلـيها انـفجرت
بالبكاء ....وهنا قالت الفتاة الصغيرة بكلمات كبيرة والله
ال أعـرف من اطـيع انتي ام هـو ..فـوقفت االنـسـة تتـسائل
من هـو الـذي تـتكـلم عـلـيه ..فـقالت الـفـتـاة ...ربي فـأنا أن
اطـعـتـكي سـوفه اعـصي ربي...قـالت االنـسـةے يـا لـها من
كـلمات جـميله تخـرج من فم فتاه صـغيرة وجـميلـة كلمات
ــطــلق إلى الــلـه تـعــالـى سـبــحــانه الـتـي تــضـهــر الــوالء ا
....أكـدت تـلك الفـتـاة الصـغـيـرة ...ان طالـعـة الله اهم من
طــاعــة اي مــخــلـــوق في الــكــون ...ولــكـن االنــسه طــلــبت
بـحـضـور والـدة الفـتـاة عـنـدمـا أتت والـدتـهـا الـفـتـاة قالت
االنـسه انتي واعضتي ابـنتك أعظم مـوعضة سمـعتها في
حـياتي ...وهنا اتـعضت االنسه من الفـتاة ومن تلمـيذاتها
... الف حتـيه إلى تــلـكه الـفــتـاة الـصــغـيـرة الـتـي تـعـلـمت
دروس الــسالم وتـمــســكت بـهــا وحتــيه إلى االنــسه الـتي

قبلت أن تتخذ درسا من تلميذتها.

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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انــصح جــمـيـع الـســاســة الـذين ال
يــــســــتــــطــــيــــعــــون ان يــــقــــدمـــوا
خـــدمــــة.اصالح الــــوضع الــــراهن
بـــاالســتـــقـــالــة الـــفــوريـــة حــتى ال
ـفـسـدين. يـذهـبـون غـداً بجـريـرة ا
ـفـسـدين أيـضـاً إرجاع كل وعـلى ا
أموال الـشعب الى خزيـنة الدولة 

قبل فوات األوان . وإن  حان أوان
طلوب . طالب نحوا ا  زحف ا
فــإنـهم  ال يـجــدون سـوى أسـنـان
الفـقراء واأليـتام تـمزق أجـسادهم
الــتي. نـعــمت. واتــرفت من أمـوال
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اإلصـالح وبـــيـــده واآلن الـــشـــعب
يـحـترم ويـجل  تـوجـيـهات و رأي
ـرجعيـة الديـنية الـتي تدعو الى ا
السلمية في التظاهرات  لكن إذا
لم يــلـــمس الــشــعب . مــحــاســبــة
ـــفـــســـدين وتـــغـــيـــيـــر الـــوضع ا
ـــعــيــشـي لــلــمــواطـن الــعــراقي. ا

ســيـــكــون هــنـــاك ردة فــعـل  غــيــر
ـواطــنـ انـفـسـهم مـتــوقـعـة من ا
اجتـــاه احلـــكـــومــــة .  و الـــتـــوقع
الـدقـيق ســوف يـكـون لـلـمـرجـعـيـة
الدور األبـرز بـقيـادة الـشعب نـحو
ــشــروعــة حتــقــيـق  مــطــالــبـــهم ا

وأنتزاع احلق .

كل أزمــــة او خـــطـــر يــــعـــصف في
الوطن يترقب أبـناء الشعب خطبة
اجلمـعـة بـفـارغ الـصبـر لـيـشـهدوا
ـرجـعـيـة الــديـنـيـة من مـاتـطـلـبـه ا
احلكـومة لهم او تـوجيهـات مهمة
إلى قــــادة الـــكـــتل الــــســـيـــاســـيـــة
ـانـيـة. حتـثــهم عـلى خـدمـة والـبــر
ـواطـن  لـكن في الـفـتـرة الـوطن وا
األخـــــيــــرة شـــــهــــدت الـــــســــاحــــة
الـسـيـاسـيـة  واالجـتـمـاعـيـة حـراك
شــعــبـي قــويً يــطــالب احلــكــومــة
بـالـتـغـييـر الـشـامل ألغـلب مـفاصل
الــدولـــة  وارجــاع  حـــقــوقـه الــتي
ذهبت منذ خمسة عشر عاماً وإلى
ــطــالــبــة  بــرحــيل اآلن  وبــدأت ا
األحــزاب واحلـركــات الـســيـاســيـة
وعـدم الــتـحـكـم في مـصــيـر الـبالد
حــيث شــعــر الـــعــراقــيــ أخــيــراً
بــــــاخلـــــطــــــر الـــــذي حــــــدق بـــــهم
زايـدات السياسـية التي جتري وا
 عـلى مــصـاحلــهم والــرقص  عـلى
ــــــواطن جـــــراحــــــاتــــــهـم. احس ا
العراقي إنه ال يـوجد بصيص أمل
ة بتحقيق متـطلبات احلياة الكر
له في ضل هـكذا  ساسـة ليس لهم
هم سوى أنـفـسـهم وعوائـلـهم لذا
خـرج  الــشـعب يــطـالب بـتــحـسـ
ـاء الــتـيـار الــكـهـربـائي وتــوفـيـر ا
الـصالح لـلشرب. كـما أن احلـوكمة
غــيـر مــتــوقع من ذلـك من الــشـعب
وإنـها  شعـرت باخلطـر. من تفاعل
ابناء  الشعب مـابينهم  ومسيرات
 غـاضــبــة  تـطــالب بــاسـتــرداد مـا
سلب من حـقـوقـهم واهـدار ثروات
الـــبـــلــد  فـــكـــان الـــرد احلــكـــومي
ــعــتــاد هــو الــوعــود الــكــاذبــة كــا
والــوهـمــيـة هي ســوف وسـيــكـون
واطـنـ برفع وسـنعـمل.فـسـارع ا
ــشـروعــة  من ســقف مــطــالــبـهـم ا
تــــوفـــيـــر اخلـــدمــــات الى  إلـــغـــاء
مــجــالس احملــافــظـات واحلــلــقـات
الــزائــدة الــتي أنــشــأت  لـتــشــريع
قــوانــ  ورسـم خــطط الــتــنــمــيــة
االقتـصادية للـحكومة التـنفيذية و
مـتـابـعتـهـا بـتحـسـ أدائـها .وإذا
سـبب ـعرقـل األول  وا بـهـا  هي ا
ــشــاريع الــتي تــخـدم بــتــعـطــيل ا
ـوطن  .وكل  ذلك أتـى  لـتـحـقـيق ا

مـكـاسب مـالـيـة لـصـالح الـكتل  او
تنفـذين الذين دفعوا األشخـاص ا
بـــهم لـــلـــمـــنـــاصب.  إلـــغـــاء تـــلك
ـدراء اجملــالـس وتــغـيــيــر شــامـل 
دوائــــر الــــدولـــة الــــذين أتــــوا عن
طـــريق احملـــاصـــصـــة احلـــزبـــيـــة
قيـتة وتـوفيـر فرص الـعمل لكل ا
العاطل عن العمل وتغير قوان
قـد شـرعهـا دسـتـور أغـلب الـشعب
لم يـــوافـق عـــلــــيه ومـــحــــاســـبـــة
ــال الـــعــام. الـــفــاســـدين ســـراق ا
ـطـالب بـعد ان أدرك رفعت  هـذه ا
ـوطن عـدم استـجابة احلـكومة ا
ـشـروعـة . فـهل خروج ـطـالبـهم ا
الــشــعب هــو خــارج عن الــقــانـون
واألعـــــراف? ? واي قــــــانـــــون ? أو
عرف وتقاليد التي  ال يجدوا فيها
 إال مـصـلحـة األحـزاب !!! كل  هذه
الـهمـوم حمـلهـا مـنبـر اجلمـعة في
صـــــحن ســـــيـــــد اإلصـالح اإلمــــام
" علـيه السالم طالب بها "احلس
رجـعيه من على مـنبر  الـشعب وا
اجلـمـعـة والـساحـات الـعـامـة لـكن
ـتــوقــعــة دائــمـاً وعــلى اإلجــابــة ا
طريـقة الـتـذويب لرأي الـشعب من
احلكـومة. بـعد ذكـر مطـالبهـم عبر
ــا ً أنــقـذت لــســان مــرجــعــيــة طــا
الـــــعــــراق من عــــواصـف الــــظالم.
بــســبب خالفــاتــهم و مــزايــداتـهم
ــســبـبــة بــتــدهـور الــســيـاســيــة ا
الوضع الـعـام للـبـلد. و مـا ان ذكر
ـــطــالب أمــام جـــمــعــة الـــعــتــبــة ا
ـــــقـــــدســـــة . احلـــــســـــيــــــنـــــيـــــة ا
ـرجع األعلى  وإذا وتوجـيـهـات ا
بـالــســيـاسي الــواحــد تـلــو اآلخـر
مــؤيــد  كل حــرف كـتب ونــطق في
اخلــــــطــــــبــــــة . وإعالن الــــــطــــــاع

رجع. لتوجيهات ا
 لـكن كـل هـذا الــتـأيــيــد والـطــاعـة
بـاحلـقـيـقــة هي خـطت حـبـرا عـلى
ورق الغـــيــر  ألنـــهـم عـــارفــون ان
ــطــالب أن ـــرجــعـــيــة ال تــريـــد ا ا
تـخرج عن السـلمية وظـبط النفس
. لـكن يـخـتـلف الـوضع فـإنه لـيس
كل مـرة الـصمت واالذعـان.  الـيوم

وبكل تأكيد وحزم 
رة لـيست يـقول الـشعب أن هـذه ا
ـــــوطـن عـــــازم عـــــلى كـل مـــــرة . ا

ادنـى مـن اخلــــــــــدمــــــــــات والزال
الـفـسـاد مـتـفـشـيـا .عـنـدمـا تـكـون
غـــريــبــا فـي وطــنك تـــتــجــول في

شـوارعه وتـشـعـر بالـتـيه وتـنـظر
الى االشـــخـــاص فـــتـــســـتـــغـــرب
اشــــكــــالــــهم مــــاهـــذه الــــبــــنـــات
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ذي قار

نـحن بلد يفتـقر للكثـير من األمور ولكن أهمـها اإلنسانية!
تـرى أن اإلنـسـانـيـة بـاتـت مـعـدومـة لـدى الـنـاس! حـكـومـة
ـال واحلـكم ونـهب ثـروات الـبـلـد ال فـاشـلـة جُلَّ هـمـهـا ا
تـعلم عن حال الفقـير أي شيء! شعب متخـاصم تسيطر
عـليه الطـائفيـة وحتكـمه التبـعية مـحتـكم بقنـاعةِ اجلاهـلية
ويـخـلــو من الـوطـنــيـة! رعـاع ال تــهـمـهم ســوى نـفـوسـهم
أغـنيـاء يـرون بأُم أعـينـهم بـؤس الفـقـراء وحاجـتـهم لكـنهم
مُـبدعون بفنِ إغمـاض األعيُن وكتم األلسُن! سيـئون للحد
الـذي ال حد له! يـختبـئون خـلف الدين يُـوارون به سوئهم
وقـبح أعـمـالهم عـمـائم سـوداء ال صِـلة لـهـا بـرسـولِ الله!
وعـمائم بيـضاء ال تـعلم أي شيء عن دين الله! مـترفون ال
يـسـتـطـيـعـون ثـنيَّ رؤوسـهم لـرؤيـة أقـدامـهم ألنـهـا تـرتـطم
بـبـطونـهم! مـأدبـة الـطـعـام لـديهـم يتـواجـد فـيـهـا كُلَّ مـا لذ
وطـاب ويفتـقر الـفقـير لكـسرة اخلـبز بل يـصل احلال بهم
ـثــلج بـالـكــاد يـكـون أحـد ـاء ا ـاء حـتى! فــا لـطـلب قــدح ا
ستـحيلـة! ينتـظرون اإلصالح وينـادون لتغـيير أحالمـهم ا
احلـكم ويُـناشـدون الـعـالم لرؤيـة بـؤس الـبلـد وسـوء حاله
لـكنهم لو بـدأوا بإصالح أنفسـهم ونهضوا لـتحس حال
ـا اسـتطـاع أحد أخـذ حـقوقـهم وال سلب بـلدهم بـأيـديهم 
مـسـتـحـقـاتـهم ولــكـنـهم راضـون وبـالـفـسـاد الـذي يـخـدم
ـواطن الــكـادح مـصــاحلـهم مــقـتــنــعـون! ومــا عـلى هــذا ا
الـبـائس سـوى الـصـبـر والـتأمـل! فال غـنيّ الـشعـب يرحم
وال حـكومـة الـبـلد تـرحم وال الـدنيـا تـرحم! هالك للـنـفوس
وضـياع للشباب مـثقفون دون ثقـافة! متدينون دون دين!
سـاسة دون سيـاسة! مسؤولـ دون مسؤولـية! قبع وظلم

وحرمان كذِب وتدمير وبُهتان خراب وحطام ونيران! 
نـندثر حتت الـثرى ولكـننا مـا زلنا عـلى قيد احلـياة! يُدفن
ـرء حــ مـوته بــيـنـمــا نُـدفن نــحن حـ والدتــنـا بــهـويـةٍ ا
عـراقــيـةٍ شــرطـهــا األسـاسـي أن تُـضــحي بـشــبـابك أوالً
وبـعقلِك ثانياً وبصوتك ورأيك ومـعتقداتك ودينك وتتجرد
من نـفسك وتناقض ذاتك ثالـثاً ! حينهـا تستحق أن تكون
عراقي يعيش مكبوت مظلوم محطم فقط من أجل أن ال

تموت قبل أألوآن احملدد لك من قِبل الرب!
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تـصنعـات في كل شيء العيون ا
عــــدســـات واحلـــواجـب تـــاتـــو و
االنـف جتـــمـــيل والــــفم جتـــمـــيل
واخلـــدود جتــــمـــيل والــــصـــدور
واخللـفيـات البـارزة بقـوة وحتى
ــزيف بــكـل اشــكــاله احلــجـــاب ا
وامـا الـرجـال اشـكـالـهم مـحـبـطة
ومــؤســفــة تــســريــحــات غــريــبـة
ووجه مـــــصــــبـــــوب ومــــكـــــيــــاج
وبـنـاطيـر ضـيقـة واغـان بكـلـمات
مــقـرفــة .. لــيــتــني لم ار مــارايت
واالطـــفـــال لم يـــعـــودوا اطـــفـــاال
براءتهم سلبتـها التكنلوجيا ولم
يـــعــد في الـــوجــود طـــفال هــاد
ـــدارس والــكــلــيــات الــطــبــاع وا
حاالت مؤسفـة تدعو للخجل ..لم
اشــــعـــر في عـــودتـي لـــلـــوطن اال
بـاالسف والـنـدم . مـاذا حل بـبـلد
الـرافدين نـهر دجـلة جـفت مياهه
ولـسان حـاله يقـول كل شئ تـغير
في الـبلد فـلن يكـون حالي افضل
. لم تـــــنــــتـــــعش فـي بــــغــــداد اال
ـــوالت الــــتي كـــثـــر ـــطــــاعم وا ا
ـــتـــنـــفس عـــددهـــا واصـــبـــحت ا
الـوحــيـد لــلــمـواطــنـ لــيـنــسـوا
انقطاع الكهرباء ودرجة احلرارة
ـــرتـــفــعـــة وازديـــاد االســـعــار . ا
فـمـاان تـصبح الـسـاعـة السـابـعة

عصـرا حتى تـزدحم الشوارع في
ـــنـــصـــور والـــكـــرادة وزيـــونـــة ا
ـوالت وتـشـعـر وخــصـوصـا في ا
ان الــعـــراقـــيــ جـــمـــيــعـــهم في
ـوالت ولم يـعد احـد يـجلس في ا
بيته في هذا الوقت .ال احد يفهم
ماهي معضلة الـكهرباء العجيبة
ـسؤولـون عن حلـها التي عـجز ا
كل هــذه الـســنــ والـعــراق بــلـد
الـــنـــفط والـــغـــاز وكـــان يـــعـــطي
كـهـربـاء جلـيـرانه فـيـمـا مـضى ..
اما االمتحانات الوزارية وقضية
تــســريب االســئـلــة فــهي مــهــزلـة
اخـرى اضيفـت الى مهازل وزارة
الـــتـــربـــيـــة رغم حـــرصـــهم عـــلى
تـعــطـيل خــدمـة االنــتـرنــيت لـكي
اليـحدث تـسـريب ومع ذلك حدث.
لم اجـد في نـومي راحـة بال وفي
كل ساعـة علي ان ارقب الكـهرباء
ــاء في ــولـــدة وا الــوطـــنــيـــة وا
ـبــردة .الــشــيئ الـوحــيــد الـذي ا
سـاخـذه مـعي لــبالد الـغـربـة هي
تـلك الكـيـلـوات الـزائدة في وزني
بـــســبب الــطــعــام الــشــهي الــذي
حــــرمت مــــنه في بـالد الـــغــــربـــة

وعدت هنا الستذوقه مجددا.
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قـد تـكــون رحـلـة قـصــيـرة تـخــرجـهـا من عــالم كـانت فـيه
بائـسـة وتـعـسه إلى عـالم قـد جتـد فـيه هـناءا. تـذهب إلى
ـا وطن آخـر تـعــيش فـيه في قـريــة صـغـيـرة نــائـيـة أو ر
ا تـعيـش في عـاصمـة جـمـيـلـة مـثل لـنـدن الـرحـيـبه أو ر
ا هاجرون.او ر فضلت العـيش في برل مثـلما يفـعل ا
نأى تعيش في فـينا الـبهـيجه. عنـدها تصـبح دون ريب 
عن ثـاثـيـر أخـيـهـا وقـوتـه. ثم مـاذا يـربـطـهـا بـهـذا الـرجل
ـتـطرفـة حـول الـنـساء لـقـد حـجـرها تـعـصب وبـاراءه ا ا

نزل زمنا طويال. اسيره في ا
ـسـاء كثـيـرا حـ اتـخذت خـطـواتـهـا رصيف لم يـبتـعـد ا
سـاء قـد أكمل رحـلـته تمـاما . الشـارع نفـسه ولم يـكن ا
فــالــفــتـاه مــازالـت تــرى بــوضـوح وجـه األرض وهــيــئـات
األشـيـاء وحــدود الـبـيــوت واألشـجـار واألرض والــسـمـاء

.غيـر أنـهـا نـسيت احلـطـام الـذي حـولهـا كـعـادتـها داخل
هيـكل جسـدهـا الذي فـقد الـشعـور بـحدوده وهي تـسمع
صـوت الدبـابـات األمـريـكـيـة والـطـائـرات. ال تـسـتطـيع ان
تـنسـى مشـهـد الـدبـابـات األمـريـكـيـة وهي تـدك االسـفلت
دكا. إنه مشهد مفرح لقد كسرت انوف البعض لقد كان
مـشـهــدا مـنــهـجـا . كــانت تـنــظـر بـلــهـفه إلى ذلـك الـعـالم
اجلـديد داخـل تلـك الدبـابـة تـشـعـر بـأنـهـا جـزء من هؤالء
ـشـهـد الـبـشـر الـذيـن جـاءو يـحـررون الـبـالد. ولـكن أن ا
األسي اآلخر الـذي تراه اآلن لـعب دورا كـبيـرا في إثارة
عطفها..فسيطرت دموعها على خدها. واأللم الذي كانت
تشعر به. ولكن الله رحيم لقد أثبت رحمته أليس كذلك.

من رواية وطن آخر 
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ثالثــة اعـوام مـضت وانـا بـعـيـدة
عن بـــغــــداد كـــنـت احـــلـم بـــيـــوم
الـعـودة واشتـاق لـشـوارع بـغداد

كم كــنت مــشــتــاقــة لــهــذا الــيـوم
ولـــكــــني صــــدمت بـــواقـع مـــؤلم
واوضـاع لـم تـتــغــيـر ومــســتـوى

مـــؤســســـاتـــنـــا اإلعالمـــيــة الـــتي
حتــولت إلـى أقــفـــاص لــلـــقــأقــأة
خــوفـاً من قــطع األرزاق أو خـوفـاً
من العـقوبـات أو خـوفاً من الـنقل
إلى أقـفـاص أكـثـر ضـيـقـا!! ولـكن
هـذه الـديـكـة تـتـجـاهل حـقـيـقـة أن
"الـــقــأقــأة" هــذه لن حتــمــيــهــا من
مــصـيــرهــا احملــتــوم ومن ســكـ
صاحب الدار ومزاجـيته وتقلباته
مهـما تفـننت تـلك الديكـة بالـقأقأة
ومـــهـــمـــا الــتـــزمـت بــالـــضـــوابط
والــتـوجــيـهــات و"اإلعـمــامـات"!!!.
الـــديك الــذي يــتــخــلى عن صــوته
سـيــتـخــلى الحــقـاً بــالــتـأكــيـد عن
كـرامـتـه ثم سـيـتـخــلى الحـقـاً عن
وجوده وسيصـبح مجرد دجاجة

"مـــقـــأقــئـــة" ومـــطــأطـــئـــة الــرأس
ومهددة بالذبح في أية حلظة!!!
مـت وأنـت تــــــــــصــــــــــيـح ال وأنـت

تقأقئ!!!!
عنـدما يـقولـون سنـحارب الـفساد
فـي البالد الـعـربـية  ,أتـوقف عـند
هــذه الـعــبـارة  ,ألن الـقـائـلـ هم
الفاسدون  ,ومن جهـة أخرى فإن
الـفـساد هـو األب الـروحي لـلـعالم
العـربي و أب و أم العـالم العربي
نحتاج إلى مشروع تربوي أوله ,
ــــريـخ و أخــــره في الــــكــــرة في ا
األرضـية لتـأسيس إنـسان صادق

و نظيف في العالم العربي
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اذا طغوا  التسال الطغاة 
اذا ركعوا بل اسأل العبيد 

يــحـــكى أن ديــكــا نـــشــيــطــا كــان
يـــســـتــــيـــقظ قـــبل أذان الـــفـــجـــر
ويـصـيح بـصـوت مـرتفـع فأزعج
هــذا األمـر صــاحـب الـدار فــذهب
إلى الـــديك وهـــو يـــحـــمل بـــيــده
سـكـينـا وأمره بـالـدخول لـلـقفص
والبقاء فـيه وعدم الصياح الحقاً
وهــدده بــالــقـــول بــأنه إذا ســمع
صـــــيـــــاحـه في يــــــوم مـــــا فـــــإنه
سـيــذبـحـه!!. بـســبب اخلـوف من
العقاب تـخلى الديك عن الصياح
وبـقي سج الـقفص وبـعد أيام
جـاء صــاحب الــدار إلى الــقـفص
وهو يحمل السك نفسها وأمر

الـديك بـالـقــأقـأة مـثل الـدجـاجـات
داخل الـقفص وبـخالف ذلك فإنه
سـيـذبـحـه!!. وجتـنـبـا لـلـذبح نـفـذ
الـديك األوامـر واسـتـمـر بـالـقـأقأة
مــثل الـدجــاجــات داخل الــقـفص
وبــعــد أســـبــوعــ جــاء صــاحب
الـــدار إلـى الـــقـــفص مـــرة أخـــرى
وبــيــده الــسـكــ نــفـســهــا وأمـر
الديك بـأن يبيض يوميـاً بيضت
مــثل بـاقي الــدجـاجـات وبـخالف
ذلـك فـإنـه سـيــذبــحه!!!. وعــنــدهـا
بكى الديك وقال لـنفسه: يا ليتني
مت وأنــــا أصــــيح!!!. اذكــــر هـــذه
احلـكــايـة ألقــول بـأن الــكـثــيـر من
الـــــديــــكــــة أصــــبــــحـت "تــــقــــأقئ"
كالـدجـاجات الـيـوم داخل "بعض"
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االلم احلـقـيقي انك تـعـيش في مـديـنة
مكـتظه بالـذهب االسود والذي ضاقت
به االرض واصـبح بحـيرات يـسكـنون
ـــواطــنـــ الـــصـــفــيـح عــلى مــئـــات ا
مشـارفهـا واطفـالها يـستـجدون بـحثأ
عن لــقــمه عــيش في اكــوام الــقــمــامـة
خـمسة عـشر عامـا انطفـأت واشتعلت
في تاريخ مدينتـنا وكنا على امل بعد
كل هذه الـسنـوات البـائسـة ان تتـغير
احــوالـــنــا وان نـــحـــظى بــاشـــخــاص
مواقفـهم اصيـلة اجتـاه مديـنتهم وان
ـديـنة يسـاهـموا بـشـكل فـعال بـنـمو ا
ـــوأ شـــامال . خـــمس عـــشـــر عـــامــا
ــديــنــة تــنــتــظـر وتــعــاني وتــتــالم وا
ـوت وتـصــرخ وسـكـانـهــا يـهـددون بـا
عـــــاجال ام اجـال بــــســــبـب االدخــــنــــة
ــتـصـاعــدة الـنـاجتـة عـن اسـتـخـراج ا
ا ادى الى اصابة الـكثير من النـفط 
سكـانهـا في امراض خـطيـرة مخـتلـفة
.اهـكـذا تـكـرم البـصـرة كل الـسـفـاح
اجـتـمـعـوا لــكي تـقـتل ويــذل شـعـبـهـا
رتبة االولى في الدمار وجعلوها ا

رتبة االولى في الشهداء وا
رتبة االولى في الفساد وا

ياه رتبة االولى في ملوحة ا وا
رتبة االولى التلوث البئي  وا

رتبة االولى في نقص اخلدمات وا

ـــــعــــانـــــاة وااللم وبــــعـــــد كل هـــــذه ا
واخلــراب واالنـــتـــظـــار طــفـح الــكـــيل
واطنـون يطالـبون بحـقوقهم وخـرج ا
ـظاهرات سـلمية اليـنبغي اعـتبارها
شـيأ خـطـيرأ او تـشكل تـهـديدأ لـهيـبة

الدولة. 
ولـكـن عـنـدمــا تـطـالب بــحـقك في هـذا

البلد اعتبروك مندس 
عندما تـقف حتت اشعة شمس حارقة
ودرجـة حـرارة عالـيه تـصـرخ بـصوت

عال اريد كهرباء فانت مندس

عــنـدمـا تــطـالب بــتـوفــيـر مــيـاه فـانت
مندس

عـنـدمـا تـطـالـب بـحـفظ الـكـرامه فـانت
مندس 

عــنــدمــا تــطـالـب بــحـال افــضل فــانت
مندس

عــنــدمــا تــطــالب بــفــرص عــمل فــانت
مندس

وعندما تطالب بوطنك فانت مندس
انا وكل من طالب بحقوقه مندس.
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كـنـا في السـابق نتـباهى بـالـعراق وقـوة العـراق ومازلـنا
نـفـتخـر بـعراقـتـنـا رغم كل الظـروف الـتي مررنـا بـها ...
ولـكن الـذي يحـزنـني ويحـزن اغلـب العـراقيـ الـوطنـي
هــو سـمـعـة الـعــراق الـتي اصـبـحـت عـلى كل لـسـان من
ية وغيرها ؤسسات العا سلم واالجانب وا العرب وا
حــيث ان الـعــراق االول بـالــفـسـاد  –بــاإلرهـاب  –رداءة
ــسـلــحـة  –انــتــشـار الــتـعــلـيم –انــتـشــار الــعـصــابـات ا
اء  –الـكهـرباء االمراض  –عـدم االهتـمام بالـصحة  –بـا
وغـيرها من االمـور التي التعـد وألحتصى .... عكس ما
كـان علـية في الـسابق حـيث كان الـعراق ورغم احلروب
لـكنه ينعم بـالتعليم  –والزراعة  –والـصناعة  –والـصحة
.... حـيث قـال احـد الـكـتـاب في مـقـالـته كـنـا نـذهب الى
فـنادق تـركيـا فكـانوا يـقولـون جاء الـبتـرول ويقـصد هـنا
ــلك الـبـتـرول في ان الــعـراقي والـعـراق هــو ثـاني بـلـد 
الـعالـم واكمل احلـديث للـكاتب  فـيقـول اما االن ال تـكاد
ان جتـد فندقا في تـركيا اال واخلدم مـن العراقي  وان
فـي ذلك ألية اللهم انـا نعوذ بك من زوال نـعمتك وحتول
عـافيتك وفجأة نقمتك اما عام  1977م أعلنت اليونسكو
أن الـعـراق أفـضل الـدول في الـتـعـلـيم بـالـشرق األوسط
وانـا ذكــرت ذلك في مـواضـيع سـابـقـة لـكن الـغـصـة في
الـقـلب تـدعنـا نـذكـرها دائـمـا اعـود للـتـكمـلـة حـيث كانت
الــقـاهــرة تـؤلـف وبـيــروت تـطــبع وبـغــداد تـقــرأ امـا االن
الـقـاهرة تـرقص وبـيروت تـسـكر وبـغـداد تلـطم ... واخر
من تــكـلم عـن الـشـعـب الـعـراقـي الـعـجــيب هـو الــرئـيس
الـــروسي ( بــوتـن) الــذي قــال اتـــعــجب من تـــصــرفــات
الــعـراقـيــ حـيث ذهـبــوا الى االنـتــخـابـات وبــعـد شـهـر
خرجوا للتظاهر والتغير وهم يعلمون انهم نفس الوجوه
ويـعلمـون ان الفسـاد يبقى نـفس الفسـاد وتقسـيم النفط
فـيـما بـيـنهم ... لـذلك يـجب علـى العـراقيـ ان يـعوا من

هـؤالء الذين دمـروا اطفـالنـا وافسدوا
تـعليمنـا لذا يجب عليـنا اعادة العراق
الى هـيـبـته حتـى ال يتـكـلم عـليـنـا احد

(فاعتبروا يا أولي األبصار).....

الــبـعض ــلـكــة حب وهــيــام ..فى قــلب كل مــنــا 
تــأخـذه الى قـلـوب ــضى الى كـهـوف  غــامـضـة
وعـــيـــون تـــنـــطق بـــالـــشــوق تــنـــتـــفض بـــالـــغـــرام
وقـلـوب أخـرى أوقـلــوب التـعـرف احلب  والـوجـد
وجتـبـرهم عـلى الـتوغل تـغريـهم    نـار األشـواق 
وقـلـوب ال تـتراجع فى جـزيره مـضـيـئه  بـاألحالم
و..زورق  يتبخطر عن الهوى رغم تفاقم األحداث
ال اسـتـسالم وال تالعـب بـالـعـواطف فى نـهـر الـغـرام
شــفــاه عـاشــقه تــنــصـهــر مع جــنـون حتت أى مــسـمى
احلب وقـبالت صـارخه روايه التـنـصـرف عن قـراءتـها

ألنـهـا تــمس كل مـا يــجـول فى  خـاطــرك وكل مـا يـربك
وكل مــا تــتــمـنــاه فـى يـقــظــتك فـى روايه قــلـوب أيــامك
مــراهـقـه وفـيــهــا كل مــا تــتــمــنى أن تــراه فى أحالمك
وتعيـشه فى حياتك تـعيش احلـياه  ب سـطور الروايه
ـشــاعـر ــطـر مع عــشق لــذيـذ ونــسـائم تــهل  زخـات ا
مع قـراءه هذه الـروايه ترقى متـوحشه مـتـوهجه بـاحلب

الى عالم ملىء باالثاره شاعرك 
  تشبع رغباتك وشهواتك تشعرك باالثاره والتشويق.
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