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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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نـــســـتـــدرج اجملـــتـــمع كـــمـــكـــون
أسـاسي فـي عـمــوم الــبالد ومـنه
يــســتــنــبط الــنــظــام الــســيــاسي
لــيـحـكم الــبالد فـالـشــعب مـصـدر
الـسـلـطـة ولـيس شـرطـاً أن يـكون
مقبوالً من اجلميع هذا النظام .
على مـدى كل العصـور مرّت على
الـبـلـد أنـواع الـسـلـطـات تـنـعـمتِ
طــائـفـة وظـلـمـت طـائـفـة . لـذا لـو
شـبهـنـا النـظام بـالـكأس فـيه ماء
صـافـي ونـســكب عــلـيـه عـصــيـراً
اء بـلون مـا وطعم مـا سيـكسب ا
الـطـعم والـرائـحـة بـحـيث يـسمى
الــكـــأس نــفس الــعـــصــيــر الــذي
يــشــغـله . ال نــتــرك اجملــال لــعـلم
ــقـال بل االجـتــمـاع في تــســيـد ا
ســـأحـــدده بــــشـــكل أدبي حـــسب

البعد الثقافي للكاتب.
مـن اجملـــــتـــــمع تــــــولـــــد بـــــرامج
الــســيـــاســة والــثــقــافــة والــرؤى
األدبـيـة والـفـنـيـة وحـتى الـنـظـام
ـــذهـــبـي والـــعــادات الـــديـــني وا
والــتـــقــالــيـــد واألعــراف حـــتــمــا
. سيكون التغيير فيه صعباً جداً
لم يـكن اجملـتمـع في أحـسن حال
نتـيجة الرمال الـتي تكومت عليه
من هبـوب رياح الزمن واحلروب
. الــــتـــــغـــــيــــرات الـــــتي حـــــدثت
بانعطافات كبيرة تبدو من قريب
بانـكسـارات حافـات على ضـفاف

بحر من احلوادث .
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كـل مــا يـــحـــدث عـــلى الـــســـاحــة
العراقية بكافة اجملاالت الزراعية
والــــصـــنــــاعــــيـــة والــــصـــحــــيـــة
والـريـاضيـة والـثقـافيـة أصـبحت
األصـابع تـؤشـر الـسـلـبـيـات فقط
مــتـنـاسـيـة االيــجـابـيـات في هـذا
الــتــغــيــيــر الــذي يــأمــلـه الــنـاس

للتخلص من الظلم واجلور.
أن كل الــشــخــصــيــات احلــاكــمـة
واحملكومة هي من اجملتمع الذي
يقطن البالد أي كل رئيس ووزير
ـــــا ولــــــد مـن رحم اجملــــــتـــــمـع 

وتـــرعـــرع فـي وظـــيــــفـــتـه فـــهـــو
كـــمـــنـــافـــســـيه يـــريـــد أن يـــنـــعم
بـالسـلـطـة إلجل أن يخـدم الـناس
أو يـخـدم نفـسه وعائـلته إن صح

التعبير.
ال نـلـوم السـاسـة بـقـدر مـا نـنـظر
نتمي بصـورة عامة على الـفرد ا
إلى حــزب ( س ) يـحـمل جـيـنـات
اجملـــتــــمع الـــذي يـــبــــني الـــفـــرد
سـيكـولوجـيا والـوظائف األخرى
لكـنه يسيـر وفق خطـة وتطـلعات
احلـزب لــذا يــدور في مــنــظــومـة
اجملـتمع حـسب ما يـريده احلزب
ـــســـاعـــدة هـــذا الـــفـــرد ولـــيـــد
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قـــد يــكــون الـــزمن والــعـــهــد هــو
رء كما رجل الـذي يطبخ فـيه ا ا
تـعـود آبـاؤه عـلى وضع اخلـشب
اليابس في النار ليصنع الطبيخ

ذاق.  الذي يالئم ا
ــزاجــات كـشــجـرة ــا تـنــمـو ا ر
الــلــيف الــتـي تــمــتــد عــلى طــول
الـســيـاج أو اجلـدار ويــخـتـار مـا
يــــريــــده اإلنـــســــان  في الــــوقت
احلاضر هو الفوز بالسباق بأية
وســيـلـة تــسـاعـده لــلـوصـول إلى
ــكـاسب الــنــهــايـة لــلــكــسب كل ا
الـشخـصية وتـناسى ما يـحتاجه
اجملــتـــمع مـــنه .عـــنـــدمــا يـــكــون
احلــديث عن اجملــتــمع ســيــطـول
ويــأخــذ مـنــعـطــفــاً قـد ال يــعـجب
الــقــراء لــكـن نــركــز عــلى نــقــطــة
مـعـيـنـة في الـوضع الـراهن الذي
ـر بالبالد فـالنـظرة إلى اخللف
جنــد اجملــتــمـع هــو الــذي صــنع
االستـبـداد بيـده علـى نفـسه فمن
رحــــمه ولـــــدت الــــطــــغــــاة  رغم
استـبـداد اجملتـمع وتـسلـطه على
ـــرء بـــواســـطـــة ثــقـل الــتـــأريخ ا
ــســتــقــبل ويــدخل وســوداويــة ا
األفراد بالنـفق الذي بناه أجداده
وحـجــبـوا عـنه الــضـوء فـقــنـاعـة
ـلـيه علـيه قومه الـفرد حـسبـما 

سَـادت بـاآلونـة االخيـرة وشَـاعـت في أوسـاط ومـجـاالت عـديدة
ظاهـرة إرتداء االقـنعـة واختـباء الـوجوه احلـقيـقيـة خلـفهـا هذه
ـصـلحـة وعلى الـوُجـوه التي تَـتـلون وتُـصـبَغ بِلّـون مـاتقـتـضيه ا
َرحـلة منها هي بالواقـع اصبحت تُمثل ظاهرة ضوء مـاتَتطلبه ا
ريـضة  وتُسَلط الـضوء على افراد تُشـير الى أبعاد الـنُفوس ا
يخـتـبـئون خـلف اقـنـعـة مُتـعـددة االغـراض واالدوار  كُل قِـناع
َـرحلةٍ مـا وتختـبئ من خلفه أوجه ذَمـيمة وتـتَستر يؤدي دَوره 
عقـول نّتـنه وقُـلوب مَـريـضة دوافع واسـباب كـثـيرة تـقف خلف
هذهِ الـظاهـرة أهمـها شعـور الفـرد منـهم بالـفشل وعـدم القدرة
ـا يـؤدي الى فـقـدان الـثـقـة بـالنـفس عـلى مـواجـهـة اآلخـرين  
وبالـتالي يـنتـهي بهِ احلـال الى انتـقاء وجـوه اخرى يـتسـتر بـها
ويـخـتـبئ خـلفـهـا  لـيـظـهـر الى اجملتـمع بـوجهٍ جـديـد وبـطـريـقة
تـفكـير مُـغايـرة وهيـئة مـختـلفـة تمـاماً عن سـابقـتهـا. هذا الـفرد
وفي كل مرحـلـة من مراحل حـيـاته يقـوم بـاالختـبـاء خلف قـناع
وشـخـصـية مـا  لـيـؤدي دوراً يـتمـاشى مع مُـتـطلـبـات الـظروف
ـر بها  اشـبه بعملـية االنسالخ والـتَجدد التي احليـاتية التي 
حتدث لـبعض الكائنات ولكن هذهِ ليست عملية انسالخ طبيعية
او فــطــريــة بل هي عــمــلـيــة مُــصــطــنـعــة ذات اهــداف وغــايـات
شـخـصـية  يـحـاول الـشخـص من خاللهـا تَـقـد نـفسهِ بـهَـيـئة
اكــثـر قــبـولــيـة وبــالـتــزامن مع ذلك يــقـوم بــالـتــبـر من مُــعـظم
ـرحـلة الـسـابـقـة بل يَـصل بهِ احلَـال الى إنـكـارها تَـصـرفـاته بـا
ُـطلق والتـنصل عـنها  وهـو ذاتهُ الذي كان يُـدافع وبِقوة عن با
آرائهِ ومُتـبـنـيـاته الـتي كـان يُروج لـهـا بـاالمس الـقـريب   ولكن
ــصـلــحــة ان يُـغــيـر مـن اخلـطــاب والّــلـهــجـة الــيـوم أَقــتــضت ا
ويَـسـتبـدل افكـاره ويـتَخـلى عن مُـتبـنيـاته الـسَابـقـة وينـسَلخ عن
َـصـالـح الـفِـئـويـة جـلـدتهِ ويــتـبـر من مـلــتهِ  اذن هُـنـا لَــعِـبت ا
والفَردية دوراً مهماً وشكلت سبباً رئيسياً في تَبدل االوجُه. أن
مُـعـظـم اخلَـراب الـذي سَـاد  وتَـســلل الى مُـجـتـمــعـاتـنـا هـو من
صَنـيـعة ونِـتاج هـذهِ الـظاهـرة  وخـطورتـهـا ال تقـف عنـد حدود
صلحة وقضـائها فحسب بل لها أبعـاد وتأثيرات سلبية تلبـية ا
تُـلـقي بـظاللـهـا عـلى اجملـتـمع بـأكـمـله  من خالل تـعّـود أفرادهِ
ُعـاكـسـة الفـكارهم عـلى  تَـغـييـر قـنـاعـاتهـم ومُسـايـرة االهـواء ا
ومُـتـبـنيـاتـهم الـسـابقـة  ان الـشـخص الـذي يَتـبـنى آراءً عَـديدة
ويُـغـيـر من افــكـاره وطـروحـاته في مـراحل زمـنـيـة قَـصـيـرة هـو
شـخص مُـهـيئ ذهـنـيـاً ونـفسـيـاً لـلـتـصـادم عـلى مـدى الـظروف
واالزمـان سواء مـع نفـسهِ او حـتى مع اآلخـرين لـعـدة اسـباب
اهمها هو ذاته يعيش حالة من الصِراعات الفكرية والتجاذبات
الذهـنيـة التي تفـقدهُ تـوازناته الـداخلـية وتَـجعـله غيـر قادر على
تَمـييز اخلطـأ من الصواب  والدلـيل هو عدم قدرته عـلى السير
نـهاج وخُـطى ثـابته وغـيـر متـذبـذبة خالل فـتـرات حيـاته التي
يـســودهـا الـفـوضـى والـتـعـثُـر واألربــاك   بل االخـطـر من ذلك
تلونة نَراهُم يـنُاقضون أنفسـهم و مُقتنعـ تماماً بطروحـاتهم ا
والـغـيـر مُـسـتـقرة  مُـنـسـاقـ خـلف األهـواء ومُـتـنـاسـ بـأنهم
بـاالمس الـقـريب كـانـوا يـحـمـلـون افـكـاراً وطـروحـات مُـنـاقـضـة
ا يتبنوه ويطرحوه علـينا اليوم  واخلطورة االكبر تكمُن تمـاماً 
بأن هـذه الفـئات يـكون من السَـهل التـحكم بـهم وزرع اي فكرة
او مَشـروعٍ ما في عُقولهم  وإسـتغاللهم وزَجِهم في صِراعاتً
اكبـر حتت مُسـمـيات وتَـوجـهاتٍ مُـختـلـفة انـطالقـاً من كونـنا ال
نــعـلم حـقــيـقـة مــا يـضـمـرون لــنـا ومـاهــو مـضـمـون اطــبـاعـهم
وســلـوكــيـاتــهم احلـقــيـقــيـة بــشـكلٍ عــام  ان اجلـمـيـع مُـعـرض
ُجتمع الـتي تُحاول جاهداً ريضة بـا لالحتـكاك مع هذه الفـئة ا
كـسب وِد اآلخرين من خالل كـذبهم وزيفـهم لتـؤدي دوراً مُع
او تــقـضـي مـصــلـحــةً مـا او تَــسـد نــقـصــاً داخـلــيـاً يــكـمُن في
شخـصهم الهزيل  ولكن سُـرعان ما يزول هذا الـقناع ويسقط
ـواقف وتنـكـشف وجـوهـهم احلقـيـقـية وتـتـجـلى احلقـيـقـة في ا
ليـعيشوا حالـة من الضياع ب الـوهم الذي اصطنعـته اقنعتهم
وبـ حــقـيــقـة أصــلـهم ومــعـدنــهم .  الن هُـنــالك أُمـور اليُــمـكن
إخفائـها او التستر عليـها لفترةً طويلة والبد لـلحقيقة ان تظهر
ـظـاهـر اخلـداعـة وتُـرغم صـاحـبـها عـلى وتـنـتـفض عـلى بـريق ا
االنـصـيـاع والـتعـايش مـعـهـا واالعـتراف بـهـا بـيـومٍ مـا . ولذلك
ُزيفـون وأفصِحوا عن حقـيقتكم قبل ان إخلـعوا أقنعتـكم ايها ا
واقف وتـتكـشف وجوهـكم  فـقد آن اآلوان لـتظـهروا تُعـريكـم ا
كـمـا أنــتم لـيس كــمـا يـتــمـنـاهُ ويــرضـاهُ اآلخـرون  أســتـبـدلـوا
ُصـطنـعة بـحـقيـقتـكم وحتلـوا بالـشجـاعة طـبـائعـكم ووجوهـكم ا
وواجهـوا اآلخـرين بهـا فأحـتـرام احلقـيقـة واالعـتراف بـها هي
ُـتـراكم  خلف يقـيـنـاً أنصع وأنـظف من رُكـام الـكذبِ والـزيف ا

االقنعة.
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تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي بالنيابة عن الصليب االحمر النرويجي عن اجراء مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
- مدافئ نفطية

- مولدات كهربائية
- محطات تصفية وحتلية مياه

ـنصـور وان اخر كن احلـصـول علـيهـا من مقـر عام اجلـمعـية في بـغداد/ ا وحـسب اجلدول والـشروط الـتي 
موعـد لقـبول الـعطـاءات الـساعـة الثـالثـة بعـد الظـهر من يـوم اخلـميس ٦ ايـلول ٢٠١٨ عـلى مقـدمي العـطاءات
طلـوبة تقد عـطائهم داخل ظـرف مختوم ـواد ا كـاتب اخملتصـة بتجـارة وجتهيز ا ـؤهل من الـشركات وا ا
ـنـصـور ويهـمل اي عـطـاء غـير مـسـتـوفي الـشروط يـودع في صنـدوق الـعـطـاءات في مقـر عـام اجلـمـعيـة في ا
لالسـتفـسار الـرجاء االتـصال على (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تتـحمل اجلـمعيـة اي مسـؤولية قـانونـية او مـالية عن

اجراء التعاقدات ويكون اختيار الشركات والدفع من قبل الصليب االحمر النرويجي.
ـكـاتب ـذكـورة اعاله مـن قـبل الـشـركـات وا ـواد ا ويــجـدر االشـارة الى امـكـانـيـة تـقــد عـروض جلـزء او كل ا

اخملتصة.
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يـســر الـشـركــة الـعـامـة لـالتـصـاالت احـدى تــشـكـيالت وزارة االتــصـاالت ان تـدعــو الـشـركـات
ذكور اعاله لـتقـد عطاءاتـهم الفـنية شـروع ا اخملتصـة الراغـبة باالشـتراك والـتقد عـلى ا
كن احلصول على الشروط عن طريق ارسال مخولكم مع كتاب التخويل الرسمي الى مقر و
ـديـر الـعـام – الـشـركـة الـكــائن في (بـغـداد - شـارع ابـو نـؤاس قـرب فـنـدق بـغـداد  –مـكـتب ا
الـطـابق الـعـاشـر) ولـقـاء مــبـلغ قـدره (١٠٠٠٠٠٠) مـلـيـون ديـنـار عــراقي فـقط غـيـر قـابل لـلـرد
وافق يوم االحد ٢ / ٩ / وسيكون أخر موعد لتقد العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهراً ا
ـقدمة ٢٠١٨ عـلى ان تقـدم العطـاءات بظرفـ (فني وجتـاري) مغلق ومـختوم بـختم الـشركة ا
وقع الـرسمي والـبريد االلـكتروني شروع والـعنـوان الكامل لـلشـركة وا ويـكتب علـيهـا اسم ا
تابعة الـعطاء وعلى ان يرفق مع العطـاء تأمينات على شكل للشركة واسم وعـنوان اخملول 
خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق بـقـيـمـة  (٧٥٠٠٠٠٠٠) خـمـسـة وسـبـعـون مـلـيـون ديـنـار ومن
مـصرف مـعتمـد في العـراق وحتديـد نفـاذية الـعطـاء بـ (١٢٠) يوماً مـن تاريخ الغـلق وتوضع
الـعـطـاءات في صـنـدوق الـعـطـاءات في مـقـر الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت  –االسـتـعـالمات –
زيد الطابق االرضي وسيهمل العطاء الغير مكتمل للمواصفات الفنية والشروط القانونية و
ـعـلـومـات االتصـال عـلى ارقـام الـهـواتف(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبـريد من ا

درج ادناه .. مع التقدير.  وقع االلكتروني ا االلكتروني او مراجعة ا
E-mail:legal_itpc@yahoo.com www.itpc.gov.iq www.moe-gov. iq Legal_itpc@hotmail.com 
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األحــيـــان عن قــائـــد يـــنــظم لـــنــا
الـــثــقــافــة والـــعــلم واألدب الــذي
يسـاعد عـلى استـقرار الـبلـد لكي
يــنـطــلق إلى الــتـطــور واإلزدهـار
لـــكن يــقف اجملـــتــمع حــائالً دون
ذلك ألســــبـــاب ذكـــرنــــاهـــا آنـــفـــاً
اجملـتـمـع كـكل ال يـريــد الـتـغــيـيـر
بــشـكل مـفـاجئ وجـذري لـذا تـرى
تمسكون بالثوابت األجداد هم ا

التي إرثها من أبائه وأجداده. 
وعــلـــيه كي نـــنــهي مــقـــالــنــا عن
اجملــــتــــمع ودوره في الــــنــــظــــام

السـياسي كـأختـيار نـظام احلكم
وحــــــــكـــــــامه عــــــــبـــــــو وســـــــائل
ــقـراطــيـة أو الــدكـتــاتـوريـة الـد
حسب قنـاعة النسبـة الكبيرة من
اجملـتمـع . لذا ال نلـوم ما يـحصل
في الــشــارع الـــعــراقي من فــســد
وتـــدهــــور اخلـــدمــــات ويـــعـــرف
اجلميع أن الناخب في اجملتمع
هم الـذين أختـاروا الـشخـصـيات
لــــتـــــحــــكم الـــــبالد. مــــتـى يــــعي

اجملتمع....
b- البصرة  Uš …d¼e «b³Ž

وال يـحق له بـاالنـتـقـاص ونـقض
كل مـا يـريــده مـجـتـمــعه. عـنـدمـا
تتـعـدد جوانب احلـديث حـول ما
ـــقـــاهي يـــدور فـي الـــشـــوارع وا
وصـاالت اللهـو واللعب قـد يكون
ــثــقف في مــوقف مــخـتــلف عن ا
مــجـــتـــمــعه لـــكي يـــتــخـــلص من
نـفايات العـهد البائد عـندما يقف
الـقـطــار بـصــورة مـفــاجـأة حـيث
تـتـقدم الـرؤوس مع الوقـوف قبل
ــتـكـأ أن يــسـتــنـد الــظـهــر عـلى ا
فتـنحى جمـيع الركاب إلى األمام

. فــعــنــد االنـــقالبــات  تــدمــيــر
وحـرق كل مــا بـنـاه اجملــتـمع في
الـعـهد الـسـابق ولنـا فيـهـا أمثـلة
عـــلى ذلـك في انـــتــــفـــاضـــة عـــام
1991 وعام 2003 بحيث لم
يــبـق لــلـــمــجـــتـــمع جـــيش قــوي
يـحـافظ عـلى أمـنه وسيـادته رغم
الـتــفـكـيــر الـسـائــد عـلى أن قـوى
خـارجـيــة هي الـتي ســاهـمت في
حــ أن أفــراداً من اجملــتــمع من
ساعد تلك الـدول في تغيير نظام
احلـــكم.نــــبـــحـث في كـــثــــيـــر من

ـا ان الـفن هو عـمـلـية ا ان الـفن ابـداع واالبـداع الينـتـهي و
ـيـزة في احلـيـاة لـذا تـعـددت طـرق االبـداع بالـفن خـلق حـالـة 
ـكن ان يرسم عـليه فالـرسام يـبدع بـريشـته فيـحول اي شىء 
فيـطليه بالوانه ليخـرج قطعة فنية جـميلة وهذا االخراج هو الفن
ـكن ان يحول بعـينه وهـو االبداع من جـهه اخرى  والشـاعر 
اي حــدث في احلــيــاه الـى صــيــغه اخــرى عن طـــريق الــكــلــمه
واحلرف فـيصـوغهـا صياغـة جمـيلـة كمـا يصـوغ صائغ الذهب
ـا رأها  ـتلـقـي بـصورة اجـمـل  حـلـيـته الـذهـبـيـة فـيـتـلـقـاهـا ا
مـثل الذي يجيد الـدور ويبدع فيه ويوصل الـفكرة الى عقول وا
االخرين بـطريقة سـلسة ومـبدعة فهـو اوصلهـا بطريقـة فنية ان
الفن ابـداع واالبـداع هو طـاقة مـتـفجـرة عـند االنـسـان التنـتهى
فــكل يـوم نــرى جـديــد في الــفن والـفن يــدخل في كل مــجـاالت
احليـاة فهـناك فن الـرسم وفن الكالم وفـن التمـثيـل والكثـير من
الفنون االخرى فكل شىء في حياتنا فن حتى القراءة والكتابة
هي فن واالكل والـشرب هو فن ولـذا نرى ان كل انسـان يتف
في حيـاته وعـمـله فـنراه يـبـدع في مـجاالت حـيـاته حـتى الفالح
فـنـان عـنـدمـا يـزرع أرضهُ نـراه كـيف يـرتب شـتالتـه ويـسـقـيـها
نـظر فمن هـنا نسـتطيع ان نـقول ان الفن ليس لتـخرج جميـلة ا
له نهـاية النه بعد كل هـذا التفصـيل اذا انتهى الفن يـعني نهاية
احليـاة ألن الفن متغلغل في كل مجاالت احلياة فهو يسري في
دم االنــســان حــتى وان كــان بــعض الــنــاس اليَــعي مــعــنى مــا
بداخـلهم من فن الفن موجود بدرجات متفاوتة عند بني البشر
فمـنهـم من يكـون حِـسَهُ الفـني عـالي جدا فـنـراه مبـدعـا وخالـقا
لالبداع ومـنـهم من يـكون الـفن لـديه ضعـيـفا فـنـرى ابداعه اقل
ـهم ان الــفن مـوجــود عـنــد كل الـنــاس وهـذا من اقــرانه لـكـن ا
ــا رايـنـا الـتـفــاوت هـو االبـداع بــعـيـنـه النه لـوال هـذا الــتـفـاوت 
مـبـدعـ فـي الـفن والـفن مـوجـود حـتى عـنـد بـعض احلـيـوانـات
فنـرى النـحل كيف يـبني خلـيته وكـانه مهـندس مـعمـاري والنمل
كيف يـبني بيـته ويسيـر بانتـظام والطـيور كيف تـبني اعشـاشها
ا وجـدت احليـاة  الـفن هو الـتـف في كل هذا فـن فلـوال الفـن 
عمل الـشىء فلو افترضنا ان كل هـذا الذي قلناه ال يحدث بفن
كن ان تـوجـد حيـاة طبـيعـيـة نعـيشـها  الـفن هو وترتـيب هل 
الذي يـنسق كل شىء في حـياتـنا  الفن هـو الذي يـنسق الوان
مالبسـنا وورود حـدائقـنا وغـرفة جـلسـتنـا لتـشع علـينـا بنـورها
وتـريح قـلـوبـنـا  الــفن هـو من يـعـلـمـنـا الـكالم  الـفن هـو الـذي
يقـودنا مـن دون ان نشـعر بـذلك  الـفن يسـيطـر عـليـنا من دون
ان نعـلم به هو هاجس يرافقنا في كل مكان هو ظل يسير معنا
اينـما حللـنا  اذاً الفن ليس له نـهاية فهـو قائم ما دامت احلياة

قائمة.
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تــتــعـدد مــصــادر الــطــاقـة احلــالــيــة بـ
الـطـاقـة الـشـمـسـيـة و الـنفـط و الـرياح و
الطـاقة الـبيـولوجـية و احلـرارة االرضيّة

ائية و الفحم والغاز . و الكهرباء ا
وتتجه الدول نحو طاقة وفيرة وأمينة و
ــــصــــادر هـي الــــطــــاقــــة مـن اهم تــــلـك ا
ـــثـــيــر الـــشـــمــســـيـــة والــريـــاح  و من ا
لالهـتـمام ان مـصـادر الـطاقـة مـثل الـنفط
والغاز و الطاقةًالنووية تؤدي الى تلوث
الـبيئـة و ارتفاع ثـاني أوكسيـد الكاربون
وقلـة الوظائف و اسـتهالك كميـات هائلة
ـيـاه الــتي تـعــتـبـر من اكــثـر مـوارد مـن ا
الطبيعية احتياجا من قبل االنسان . 
ة الى والتحول من مصـادر الطاقة القد
صـادر اجلديدة مـثل الطـاقة الـشمـسية ا
والــريــاح يــســاعــد االنــســان عــلى حــفظ
ياه و الـصحة البيـئة و احملافـظة عـلى ا
البيئية والبشرية وأنتاج أغزر للطعام و

ـسـاعـدة في تـوظـيف إعـداد كـبـيـرة من ا
عاشي .  البشر لتحس مستواهم ا

وذكرت الـشمس في سـورة ابراهيم وهي
ـسـخرة لـلنـاس قال من اول اخمللـوقات ا
تـــعـــالى في ســـورة ابـــراهــيـم االيــة(33)
مْسَ وَالْـقَــمَـرَ دَائِـبَـيْنِ ـ (وَسَــخَّـرَ لَـكُمُ الــشـَّ
)  كـمـا ذكرت هَـارَ وَسَـخَّـرَ لَـكُمُ الـلَّـيْلَ وَالنـَّ
االيـة (48) من ســورة الــفــرقــان الــريــاح
كــبــشــرى و رحــمـة لــلــنــاس اضــافـة الى
ـاء لـلــحـيـاة قـال تــعـالى (وَهُـوَ اهـمـيــة ا
ــذِي أَرْسَلَ الـــريَـــاحَ بُـــشْـــرًا بَـــيْـنَ يَــدَيْ الـَّ
رَحْمَـتِهِ ـ وَأَنزَلْـنَا مِنَ الـسَّمَـاءِ مَاءً طَـهُورً)
ونالحظ ان تــعــطــيل الــطــاقــة قـبـل يـوم
الـقــيــامـة تــبـدا بــالــشـمـس والـعــشـار او
الــسـفن الــتي تـعـتــمـد عــلى الـريــاح كـمـا
ذكـــرت ذلك االيــــة االولى والـــرابـــعـــة من

سورة التكوير .
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عـنـدمـا يـدخل شـخص إلى مـديـنـة ما من
مـدنــنـا اجلـمــيـلـة ويــبـدأ بـالــسـؤال عـلى
شــخص مـــا أو صــديق قــد افـــتــرق عــنه
لـسنـ فـانه يعـطي اسـمه الـثالثي حلكم
الـدراسـة التي جـمـعت بيـنـهمـا او خـدمة
اجلـيش اإللـزامـيـة السـابـقـة أو عـمل كان
مـشـتـركـا فيـمـا بـيـنهـمـا فـأول مـا تـرتسم
سـئول احلـيـرة وعلى وجه عـلى محـيـا ا
السـائل التعـجب واالثنـ يلتـقيـان بعدم
ــعـــرفــة لــهــذا الــشــخـص  ولــكن بــعــد ا
اســتــنـشــاق أنــفـاس عــمــيــقـة والــلــجـوء
واالسـتعانـة بأشخـاص قد تكـون اخلبرة
لـديهم أكثـر بحكم الـعمر أو الـعمل يسأل
راد الـسائل عن لقب أو كـنية الـشخص ا
الــتـوصل إلــيه فــان كـان له مــعــرفـة بــهـا
تـــوصل إلـــيه وان كـــان عـــكس ذلك فـــقــد
تــتــكـرر عــمـلــيـة الــســؤال ألكـثــر من مـرة
وهـكـذا .الـغـريـب إن احـد األصـدقـاء نـقل
إلـي قــصــة كــان هــو بــطــلــهــا وقــعت في
ـــاضي الـــقـــريـب عـــنـــدمـــا ســـأله احـــد ا
الـزائرين لـلمـدينة عـن شخص وأجابه ب
(ال اعـرفه) وبـعد ذلك تـبـ انه من أقاربه
وصدحت الـضحـكات بـينـنا وبـعد ان عم
الـــســكـــوت ســـألــتـه وكــيـف لم تـــعــرفه ?

أجابني : لم يذكر اللقب !!!
طـغت على لـسان أهـالي مديـنتـنا الـكثـير
من األلقـاب والكـنى وقد جـاءت معـظمـها

ـهـنة الـتي امـتاز بـها أو من احلـرفة أو ا
اإلجـادة فـي هـذه احلــرفــة واشــتــهــارهـا
مـثال ( أبـو شـكر  أبـو الكـبـة  احلايج 
ـزين  الـصـبـاغ  الـقـصـاب  اخلـيـاط  ا
الـــــلــــــبـــــاخ  الــــــســـــايـق  الـــــنــــــجـــــار
اجملبرجي.............. وغـيرها ) والبعض
من األلــــقـــاب جــــاءت من أســــمـــاء ألحـــد
األجــداد وأصــبـــحت لــقـــبــا لــكـــثــيــر من
الـعوائـل  والبـعض األخـر كـانت نتـيـجة

غلطة لسان أصبحت فيما بعد لقبا 
ـة ــدن الــعـراقــيــة الـقــد وقــد امــتـازت ا
والــتي تــمـتــاز بــالــشــعـبــيــة بــالــتــمـسك
بـاأللـقـاب واشتـهـارهـا والـتي طـغت على
االسـم الــعـشــائــري فـي اغـلـب األحــيـان 
وإذا مــا قـمت بـجــولـة في شـوارع بـعض
دن والتي تـوجد فـيهـا عيـادات األطباء ا
أو مـكاتب احملـامـيـ أو الفـتات احملالت
تـشـبـع نـظـرك بـجــمـيع األلـقـاب  وإذا لم
يـكن لديك الوقت الـكافي لهـذه اجلولة ما
ـــونت عـــلــــيك إال تــــضـــغط عــــلى (الــــر
كنـترول) وتـشاهـد األلقـاب منـحوتـة على
الـشـخـصـيـات السـيـاسـيـة والـفـنـية ......
وغيـرها .ال نريـد اخلوض فـي ما سبـبته
األلــقــاب لــبـعض األشــخــاص والــعـوائل
فاجلميع يعرف بكل تفاصيلها الصغيرة

منها والكبيرة ...
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