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واطالق مــشـاريـع الـدولــة لـتــشـغــيل األيـادي
العامـلة التي من شأنـها توفـير سيولـة مالية
ـــكـــنـــة و تـــخـــدم جــمـــيع جتـــعل احلـــيــاة 

القطاعات العامة و اخلاصة .
سيادة رئيس الوزراء احملترم..

لم تعد هناك طبقة وسط في الشعب العراقي
ـثل طـبـقــتـ فـقط طـبــقـة غـنـيـة بل اصــبح 
مترفة متنعمة و طبقة فقيرة معدمة و الكثير
من الــنــاس و اغــلــبـهـم اصـبــحــوا حتت خط

الفقر!!!
ارجـــوك دع اجـــهــــزتك تـــنــــزل الى الـــشـــارع
احلـقـيـقي و دع عـنك بـهـرجـة الـفـضـائـيات و
الــعـالم األزرق بــكل ايـجــابـيـاتـه و سـلـبــيـاته
دعــهم يـــســألـــون عن الـــســبـب احلــقـــيــقي و

يبحثون عن احلل. 
شـاريع كي و احلل بـسـيط جـدا هو اطـالق ا
تـنعش الـسـوق و تـعـود احليـاة لـعـصب مهم
خوفا من أن تـكبر الفـجوة اكبـر و اكبر حيث
عدنا اآلن إلى النـهب و التسـليب و القتل من
ــال و كـــذلك تـــفــشي أجـل احلــصـــول عــلـى ا
ـعـاناة من األنـتحـار و بـيع الـشـرف بحـجـة ا
شضـف العـيش و توفـير لـقـمة بـسيـطة تـسد

الرمق .
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كربالء

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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كل االشــيــاء الــتي تــعــثــرت بــهــا والــتي
حـاولت اخفاء جـسدها كي تـتخلص من
طـعــنــة سـكــ بــيـد من يــتــابـعــهــا حـتى
احلاجـيـات الـثـمـيـنـة والـتي اعـتـبـرت من
حتف الـبيت هي االخرى لم تتخلص من
الـتجـطـيم عيـنـيه وصوته بـات اعـلى ما

كن حتى قال
_انتهى االمر..انها النهاية

حـتى استقرت بـالنهـاية في الزاوية
طبخ  القريبة من باب ا

وجتـمعت عـلى زجاجـة نافـذته بقـايا
الـهــون الـتـتـجـة من عـمـلـيـات الـطـهي
ـركـونــة في احـدى زوايـا والـسـاعــة ا
الكـاونـتر الـرصاصي الـلـونالـقريـبة من
طبخ الذي كان طالء جدرانه كان باب ا
بــــالـــكــــاشـي االســــود لم تــــخف ولم
تــرجتف وكـانـهــا لـسـتـســلـمت لـنـداء
اخــيــر احـكم عــلـيـه من كـان يــهـرول
ورائـهـا والـشـرر يـتـطـايـر من عـيـنـيه

وصوته بات عاليا
_والله نهايتك على يدي ...

اجابته مكسورة اخلاطر وبتوسل
 _ارجوك افهمني..

اجـابــهـا بــعـدمـا ســيـطــر بـالـكــامل عـلى
موقفه 

 _عـشـرة سـنـوات وانا ابـحث عـنك ..لم

اترك محافظة اال وزرتها..
قالت في صوت اعلى من سابقه

 _ومـا ذنبي ..انت دفـعـتني لـلـهروب من
رير.. واقعك ا

صاح في وجهها قائال
ريـر..ام اتـركك فيـمـا يحـلوا  _واقـعي ا

لك..
قــالت له بــعــدمــا اســنــدت ظــهــرهــا الى

احلائط
 _ارجوك..دعني اشرح لك ما جرى..

بصالفة وحزم اجاب
 _مـــاذا تــــريــــدين قــــولـه..انت عــــاهـــرة

..فاجرة
جوابها لعله كان االمل الوحيد 

 _انا زوجة وام..
لم تـكـمل كالمـها حـتى اسـتـقـر خـنـجره
بـخـاصــرتـهـا بـيـنـمــا فـتـحت الـبـاب عـلى
مـصـراعــيـهـا لــتـدخال بـنــتـ جـمــيـلـتـ
سـقـطـتـا بـجـوار اجلـسـد وواحـدة تـتـابع

كالمها بعد االخرى
 _يا اماه..يا اماه..قلنا لك التذهب..

سـيارة االسـعـاف اخـفت اجلـسد بـيـنـما
وصل الـرجل مـتاخـرا لـيـحـتـظن بـنـتيه .

فالضحية انها هي اختي...
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وربنا معاك...
الواحد اجلبار

يافخر هذي االرض...
اطياف هذا الشعب

قصيدة اوزانها..حروفها انتصار...
وت لألعادي والنصر للعراق ا

النكم احرار...
وانكم ابرار

يهابكم عدوكم...صديقكم..واجلار
الفخر يا اسود
حميتم احلدود

اعالمكم خفاقة في عالي السماء
ياباقة الورود...

عراقنا بفضلكم...
يسير بافتخار...
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احلاسـوب والـتقـنيـات احلـديثـة وكانت
تــسـاعــد االطــبـاء في مــجــال اجلـيــنـات
وعلم الـوراثـة وتسـعى دائـما ألن تـكون

منهمكة في عملها دون االخرين.
ــديــنــة خـالــيــة من اي مــلــوثـات هــذه ا
الطاقة هـنا صديقة لـلطبيعـة والبيئة 
كل شيء مثالي تـماما  هـذه الفتاة هي
االخرى اوجـدت نـظـرية جـديـدة في علم
ا جـعلهـا ضيـفا دائـماً  هذه الوراثـة 
دينة دون معـتقالت وال سجون سرية ا
 وال حــتى بـــولــيس  دون شــعــراء وال
يوجد فيـها منـصات للخـطابة وال حتى
وسـائل اعالم او تلـفـاز  مـدينـة تـعيش
في تـفاصـيل كـثـيرة مـنـهـا على تـخـاطر
ادمغـة سكـانهـا  يعـرفون بـعض تمـاما
دون حــاجـة لــشـرح مـفــصل  مــديـنـة ال
تــنــام اال قـلــيال وال يــكـتــرثــون لـدوران
الكرة االرضية  مدينة ال هوية تعريفية
فــيـهــا وال حـتـى الـقــاب اجـتــمـاعــيـة او
علمـية او حـتى عشائـرية. ذلك الـصباح
اجلـمـيل لم يـكن سـوى رقـمـاً جديـدا في
ديـنـة اال انه يـبدو مـخـتـلفـا لـهذا تـلك ا
الشـاب وهـو يحـدق ملـيـاً بتـلك الفـتاة ـ
وقـعـت عـيـنـيه بــشـغف عـلى هــيـئـتـهـا 
بـاتت تعـجـبه من الـنـظـرة االولى وكأنه
وقع فـي شــبــاك مــقـــولــة احلب من اول
ـكن له نـظــرة  اال انه يــعـرف بــانه ال 
ـدينـة ان يـتصل جـسديـا باي في هذه ا
احدا من سـكانـها  يـعرف تـماما ان كل
شيء هـنــا يـتـخـاطـب بـالـروح وشـغـاف
القـلب  شـاكسـها مـرة او مـرت افـتتح
مـعـهـا احلــديث دون اي سـبب  بـادلـته
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ـفـكـرون بأن لـقـد اجـمع الـبـاحـثـون وا
هـــنـــالك عالقـــة وطـــيـــدة بـــ احلــرب
والـسـيـاسـية فـاحلـرب وكـمـا يـقال هي
أخــر وســـيـــلـــة حلل اخلالفـــات وفض
الـنــزاعــات.  فـظــاهــرة احلـرب بــالــغـة
ة الـتـعـقـيـد ذات جـذور تـاريـخـيـة قـد
جــداً حــيث بــدأت مع وجــود اإلنــسـان
ألنـهـا ارتــبـطت بــحـاجـاته األســاسـيـة
والـتـي يـؤدي ســعــيه لــتـوفــيــرهـا إلى
االصــطـدام بـاآلخــرين الـذين يــسـعـون
لتـحقيق حـاجاتـهم أيضاً وقـد تطورت
هذه الظـاهرة مع تطور حـياة اإلنسان
 ,فقد بدأت بشكل خالفات تطورت إلى
نــزاعـات فــرديه ثـم بـ مــجــمــوعــتـ
فـقبـيلت وأخـيراً ب دولـت أو أكثر
ــا أصــبـــحت أكــثــر كـــلــفــة و أوسع

تدميراً .
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وبــالـــرغم من األهـــوال الــتي جتـــرهــا
احلروب ومـا جتنيه عـلى البـشرية من
الـهالك والــدمــار فـأنه ال يــكــاد يـخــلـو
مــنـهـا عـصـر من الـعـصـور حـتى تـكـاد
تكون عنـواناً على اجتمـاع البشر هذا
االجـتــمـاع الــذي يـنــجم عـنه الــصـدام
ويـتــولـد مــنه الـنــزاع وتـقــوم بـســبـبه
احلروب فقد اختـلفت أسباب احلروب
منهـا الفكريـة ( الدينيـة ) االقتصادية
 السـياسيـة وتعـتبر األخـيرة من أبرز
األسباب في الوقت احلاضـر; أما فيما

يــخص أنـواعــهـا فــمــنـهــا الـنــظـامــيـة
واألهـليـة وحـرب الـعصـابـات واحلرب

النفسية . 
لقـد عرف مفـهوم احلـرب تطوراً كـبيراً
ـــــعـــــرفـــــة ودخـل في مـــــنـــــظـــــومـــــة ا
أالستراتيجيه أو الـفكر أالستـراتيجي
وكيف الـتي تـصــاغ بـهـا الـسـيـاســة  ,
تـسـتـخـدم الـدولــة قـوتـهـا الـعـسـكـريـة
لـــــتــــــحـــــقــــــيـق أهـــــدافــــــهـــــا  ,أي أن
ـعـارك أالسـتـراتـيـجـيه هي فن أعـداد ا
ووضع اخلــطط الــعــامــة لــلــحـرب ألن
احلــــرب هي فـن اســــتـــخــــدام الــــقـــوه
لـلـوصـول إلى أهـداف سـيـاسـيـة ; وقد
ـؤثرة عـلى احلرب اختـلفت الـعوامل ا
فمنها جغرافيـة و اقتصادية ومعنوية

إعالمية وأبرزها السياسية . 
ا الشك فيه هناك عالقة وثيقة ب و
مباد احلـرب ودبلومـاسية الـسياسة
 ,فــالــقــادة الـــعــســكــريــون في أوقــات
احلـروب يـطــالـبــون رجـال الـســيـاسـة
ــعـاديـة بـتــحـديـد احلــلـفــاء والـقـوى ا
وخــلق ظـروف دولـيـة مـالئـمـة لـغـرض
أالنتصار في احلرب  فـطبيعة احلرب

نفسها تـقتضي وجود هدف هما :
1- هـدف سـياسي يـحـدد مـنذ الـبـداية

سبب احلرب وغايتها ونتائجها .
2- هدف عسكـري يتمثل فـي أسلوبها

لتحقيق النصر .
ـية إن حـالـة الـزعـامـة الـسـيـاسـة الـعـا

ــهــيــمن .  إن خـالفــاً ألراده الــقــطب ا
سلحة لكي االستخدام الفعلي للقوة ا
يكون مؤثراً فأنه البد وأن يستفيد من
مخـتلف اإلمـكانـيات والـتأثـيرات التي
توفرها األدوات الدبـلوماسية وأدوات
احلرب االقتصادية و احلـرب النفسية
والـدعــائـيـة وهي أدوات بــرهـنت عـلى
قــوتـهـا في الـعــديـد من احلـروب الـتي
وقــعـت أخـيــراً في اجملــتــمع الــدولي 
ويلقى على عـاتق القيادات الـسياسية
مـسـؤولــيـة الـتــوفـيق بــ أداة الـقـوة

ستلـعب دوراً بارزاً في حتديـد أسباب
نــشــوب احلــرب واســتــمــرارهـا  ,وأن
هناك ثالثة احـتماالت لتفـسير العالقة
ــيـة بــ الــزعـامــة الــسـيــاســيــة الـعــا

وظاهرة احلرب وهي .
sLON  VD

أ . االحتمال األول . إن احـتمال وجود
ية واحدة أكثر من زعامة سيـاسية عا
يقلل من فرض نـشوب احلرب بصورة
ي . ستوى العا نعها على ا عامة و
ب . االحـتــمــال الـثــاني . إن احــتــمـال

ية وجود أكثـر من زعامة سـياسيـة عا
واحـــدة ال يــــقـــلل مـن فـــرض نـــشـــوب
احلــرب بل عـــلى الــعــكـس يــســبــبــهــا
ـومـتـها ويـؤجـجـهـا ويـسـاعـد عـلى د

واستمرارها.
ج . االحـتــمــال الــثــالث . إن احــتــمـال
ـيـة واحدة وجـود زعامـة سـياسـيـة عا
كــمـــا هــو الـــيــوم عــلـى األقل في هــذه
ـرحلـة يـقلل كـثـيراً من فـرص احلرب ا
ـبـاشـر ويـقـضي ويـكـبـحـهـا بـتـدخـله ا
ــكـن أن يــنــشــأ من حــروب عــلى مــا 

ــــســــلــــحــــة وبــــ األدوات األخـــرى ا
بالصـورة التي تخدم مـصالح الدولة .
وفي كل األحـوال  فــإن مـجـال احلـرب
هو السياسة  والـعالقة ب السياسة
واحلــرب هـي عالقــة جــدل  ولــســوف
تـــســـتـــمـــر احلــروب إلـى األبـــد مــادام
صـراع اإلرادات مـستـمـراً  مـعـبرة عن
اختالل في توازنات القوة واختالفات

واقف والرؤى السياسية . في ا
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دينـة  شبه الفاضـلة  مدينة في هذه ا
 اجترحهـا علمـاء منتخـبون  ليؤسس
هـنـاك عـبــر الـبـحـار  جـزيـرة  مـثـالـيـة
ـديـنــة الـتي وضـعـهـا ـة  اشــبه بـا حـا
افالطــون في مـخـيــلـتـنــا. مـديـنــة فـيـهـا
نقـرضة يُسـترجعـون عبر احليوانـات ا
الـقــضـايـا الـوراثـيـة الـعــلـمـيـة  وفـيـهـا
االطفـال يعيـشون سـعداء سـعداء جدا 
مدينة ال يحزن فيها االنسان  وال ينظر
احـــداً آلخـــر  مـــديـــنـــة ال جتـــتـــاحـــهــا
الـــضـــوضــاء وال الـــفــوضـى مــديـــنــة ال
تــتـخــاطب فـيــهــا االجـســاد وال تـتالقى
سوى االرواح تتناغم وتـتناجى وتكون
جــنـود مـجــنـدة مـتـآلــفـة مع بــعـضـهـا 
مــديــنـة ال مــجـال فــيــهـا لــلـمــاديـات وال
االمور السطحية  كل شيء فيها مثالي
انهارها  سـكانها معمارية  حدائقها 
مــنـازلــهـا  مــديـنــة ال يـعــيش فـيــهـا اال

نتخب من بقاع االرض.  ا
ســـنــويـــا يــتم اخـــتــيـــار ثالثــة او اربع
شـــخــــصـــيـــات وحـــسب من كل الـــكـــرة
االرضية  ويتم ذلك عبر السلطة العليا

دينة. إلدارة تلك ا
ـثـالي احلـالم  الـشـاب الـطـامح  ذلك ا
لم يــكن سـوى طـالـب جـامـعـي مـتـوسط
ـستـوى رغم انه فـائق الـذكـاء وشـديد ا
احلـســاسـيــة وذواق جـدا...فــجـأة وهـو
يـتخـطى الـعتـبـات االولى لـلمـكـان الذي
يـقــصـده يـومــيـا  الحـظت عــيـنـاه رجل
كـبـيـر بـلحـيـته الـبـيـضـاء سـلـمه رسـالة
وغادر  رسـالة فيـها كـلمات مـقتـضبة 
وتــذكـــرة ســـفــر وبـــعض الـــتـــفـــاصــيل

اخملتصرة ...لم يكن الـشاب يوما سوى
ـغــامـرة رغم هـدوءه ــاً بـالـســفـر وا حـا
التام وحياءه الكـبير اال انه كان طامحا
دينة للسفر فلم يتردد ان يـسافر لتلك ا
ـــة مـــثـــلـه تـــمـــامـــا ...هل هـــؤالء احلـــا
يـــراقـــبــون احـالمــنـــا ام مـــاذا?? هل هم
سراق احالم ...?صناع احالم .. ام ماذا
..اســئـلــة تــراوده وتـرمي بـه في احـدى
مـقـاعـد الـطـائـرة الـفـارغـة تـمامـا اال من
ســواه ...طــائــرة خــاصــة حتــلق ضــمن
فضاءات لم يرقبـها من قبل ولم يتعرف

عليها ابدا ...
في اول هــــبــــوط الــــطــــائــــرة الى تــــلك
اجلزيرة ..كان شيخا كبيرا في انتظاره

...سحبه من يده
حـكى له كل الـتــفـاصـيل...وكـأنه يـعـرفه
ة ـدينـة احلا منذ والدتـه ...وكلمه عن ا
 وعن سبب اخـتيـاره له  سيـوثق هذه
ديـنة الـتي ال تنـتمي ألي بـلد سـيوثق ا
كل ما يخصها  سيكتب تاريخها  ألنه

صــاحب قــلم حـالـم مـثــلـهـم تـمــامـا  
اخـتـيـاره  وألنه حـالم مـثالـي  ويكـتب
بـصورة جـمـيـلـة  كانت الـعـيـون تـرقبه
...اال ان عـيـنـيه مـنـذ الـيـوم االول كـانت

دينة ... ترقب جانب اخر من هذه ا
روان ...احلـــســنـــاء الـــفـــاتـــنـــة  الـــتي
اختيرت قـبل عام لـتكون هي االخرى
ضمن هـذه اليـوتوبـيا  جمـيلـة بعـين
ـيل الى االصـفـرار واسـعـتـ وشــعـر 
قلـيال ...بـشرة بـيضـاء كبـشرة الـفتـيات
الـروســيـات  وعـيـون مـلــونـة  رشـيـقـة
تـــمـــامـــا  كـــانت خـــبـــيـــرة في مـــجـــال

بعض النظرات  النظرات فقط ولم تقل
له اي كـلــمـات حتـفـزه عــلى االسـتـمـرار
ــشــواره هـذا  يــبــدو انه ألول وهــلـة
يــــقـع في غــــرام ال يــــعــــرف لـه قـــرار او
مستقر  وقع في شباك غرامها  احبها
بــقـلــبه وروحه ...هــام في حــبــهـا ....لم
تــكن ســوى فــتــاة جـمــيــلــة وذكــيـة وذا
ــــيــــزة  كــــانت هــــذه شــــخــــصــــيـــــة 
ديـنة واصـفات تـأسره  اال ان هـذه ا ا
الـلعـيـنة لم تـمـنـحه الفـرصـة ليـعـبر عن
حــبه بــطــريــقــة اخــرى...لم يــكـن سـوى
يـنـظـر لــهـا صـبـاح كل يـوم وهي تـؤدي
عملـها  يحـبها حـد شهقة الـنفس التي
تـخــرج الـروح مـعــهـا  يـحـبــهـا بـروحه
...لم يـستـطع ان يـدنس هـذا احلب بأي
كالم او طــريـقــة اخـرى ...بــقي يـحــبـهـا
ديـنة وسكن في قلـبها عنوة  ...هجر ا
سكن في عينيها  في كيانها وروحها 
ـرايـا والـنـهـر وهـو صـار يـنـظـر لـهـا بـا
يحدق لنفسه منهـمكا في حبها  هائما
ـــديــنـــة  الــتي عـــلى وجــهـه في هــذه ا
ل بالنسبة حتول جمالها الى روتـ 
ديـنة  ـثالـية هـذه ا له  لم يعـد ينـظر 
كل كـيانه كـان يـسكن هـنـاك بالـقرب من
مـيزة....ايـام تمـر ووجعه هذه الـفتـاة ا
يـسـتـمــر وهـو قـابع بـ جـدران قـانـون
ـديـنـة  بـ ان يـطـرد او يـعـيش هـذه ا
قـــصــة حـب اســـطـــوريـــة  بـــ حـــيــاة
ـثالـيـة زائفـة  ايام مـختـلـفة او هـروب 
تـمر وعـمـره يـستـقـطع الـسنـوات عـنوة
دون اي تـفــاصـيل  غــابت مالمـحه ولم
يعد يـرى سوى مالمحـها هي ...روحها

اليــخـفى عــلى اجلـمـيـع تـعـيش الــعـائــلـة الـعــراقـيـة ذات
الدخل احملدود حالة من االرباك واحلرمان في وضعها

عاشي . ادي وا ا
عاش يسد تـرهقها متطلبات احليـاة الصعبة  فاليكاد ا
احــتــيــاجــات األسـرة  وقــد تــضــطــر بـعـض األسـر الى
لــسـداد مـصـروفـهـا األســتـدانـة في مـنـتــصف الـشـهـر 
الـشهـري فمـتطلـبات األسـرة باتت تـختـلف عن السابق
فـسـابقـاً التـوجد وتـغـير مـعـدل االنفـاق ألفـراد األسرة 
مـبـالغ نـقديـة  تـنفق عـلى الـتـعلـيم او وسـائل الـنقل  من

درسة . اجل الذهاب الى ا
ابـو احـمـد موظف مـرتـبه الشـهـري اليـتجـاوز سـبعـمـائة
لديه ثالث ابـناء أحداهـما طالب كـلية واآلخر الف ديـنار
طــالب ثــانــوي يــنــوي ان يــضع له دروس خــصــوصــيـة
ـتوسـطة  بـعد ان اسـتلم مـرتبه الـشهري والـبنت في ا
عاد الى منزله حيث تنتظره ام أحمد بفارغ الصبر بعد
حيـث اعدت ل النـتـهـاء ايـام الـشـهـر  انـتـظـار طـويل و
قـائمـة طويـلة سردت فـيهـا طلبـات األسرة والـديون التي
يـتوجب سـدادها.قالت أم احـمد ياالـله واخيرأ اسـتلمت
واجور خط ـعـاش!! يـردون مـني اجور مـدرسـة رشـا  ا
ـولـدة  وا ــاء  وطــلع ويـاك اجــور الـكـهــربـاء وا احــمـد 
والتــنـسى مـبـلغ قـرض الــعـقـاري  هـا..والتـنـسى واجب
اخــويـة صـارله شــهـر من زوج   . جـاوبـهــا ابـو أحـمـد:
الزم انطيـكم فوق الراتب بـغضب هـذا الراتب كله الـكم 

ياله أسدد كل هاي الطلبات .
أم احـمد : ابو احمـد ماتاخذني لـلحكومـة واريد اكللهم
جـاانتِ جــاهـيه ولــيه والـله مــلـيــنه مـو بــزعـة ارواحـتــنه 
تـنـطيـنه الـراتب بـأيد وتـأخـذينه بأليـد الـثانـيـة جا يـابـعد
يلـحكـومة هلـة الهلـة بلفـقير عـيني هم ديـري بالج علـينه 
جـا شلون ابـيع ابويتي لو اخـلي الولد يتـركون الدراسة
جاه هيه  وليه مال غمان .والله تعبنه جاه حكومة بظهر

حكومة جاه كلشي ماشفنه الراتب زاد.. 
ـصيبة وين متروح الاي البـنيتو مدرسـة المستشفى وا
منـا الـعـقاري دائـرة يـقـطـوك على كـولت ابـني حـمـودي 
جــاه حـسـرة ــدارس مـدري اجـور الــطـبـبه مــنـا اجـور ا
بـكـلبك تـروح لـلمـسـتشـفى وتـلكه دوه وهـاي لـو عاجلك
الــطـبـيب صـدك خـايـبـ خــلي  اسـكت الن طـلـعـونه من
طـورنه وخذتـله صفـنه ام احمـد  تعـبت من احلجي ويه
ياترى مناشـدات ام أحمد هم يجي يوم توصل روحـها 
ـتراكـمة والتي لـلحـكومـة . على الرغـم من الصعـوبات ا

تنتقل من احلكومات السابقة .. 
بـسبب عـدم ايجاد احلـلول لهـا أو حلهـابشكل تـرقيعي
ـواطـن وأيـجــاد احلــلـول ان تــنــظــر بـعــ الــرأفـة الـى ا
واطن العراقي يعيش الن ا كن أصالحه  واصالح ما
ادي بسبب متطلبات احلياة ظـروف من الظنك والعوز ا

الصعبة التي ارهقت كاهله .
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ـدينة حتلق عبـر عتـبات داره في هذه ا
الــغــريــبـة ..الــغــريـبــة جــدا عــلـيه ...اي
مثاليـة هذه التي تقـتل حلمك بأن حتب
ـيزة رسمـتها في خـيالك منذ ان فتاة 

كنت صبيا ...
-تبـا ....يبدو ان احلب ال يـعيش اال في

دن الضاجة بااللم ا
قالها مع نفسه وهـو يفقد اخر اعصابه
ـتـبـقـيــة والـتي لم تـعـد قـادرة عـلى ان ا
تــتــمــالك شــيـئــا من هــذا الــشــاب وهـو
ـديـنــة بـاحـثـا عن يـقــصـد ارجـاء تــلك ا
حبه التي تتوارى كلمـا حدقها بنظرات
منوع في غريبة فيها شيئا من احلب ا
تــلـك الــيـــوتـــوبــيـــا...تـــعــلـق بــهـــا حــد
الولـه..ولم يكن قـادرا ان يـقـاوم كل هذا

االمر...
-ساغادر يا عم

قالها قـبل ان يحزم حقـائبه...عائدا الى
خــراب مــديـنــته االم..وفــوضى االمــاكن

هناك....
ـمـلـة والـروتـيـنـيـة الى ضـجـيج ايـامه ا
...تاركـا خلفه مـدينـة كان يـحلم ان يرى
مثلـها ولو ضـمن البوم الـصور او على
فــيـديـوهــات الـيــوتـيـوب...تــاركـا فــيـهـا
روحه مـــــحـــــلــــقـــــة نـــــاظـــــرة الى مالك
ـديـنـة  جـمـيل....غـاب وجـهه عن تـلك ا
ولم يـــغب وجه روان عـن عــيـــنــيه وهي
تغرق بالدموع وهو يخط اخر خطواته
بهذه االرض...قاصدا مـرة اخرى مدينة
اخلـــراب عـــائــدا مـن حــيـث اتى...غــادر
مدينته االم بـحلم ليوتوبـيا ...وعاد لها

بحلم اكبر اسمه احلب.
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ــا ال أمــلك ــرة ســألـــعب لــعــبـــة االزدواجــيــة طـــا هـــذه ا
الـتخـصص في قلـمي وأجعل من موضـعي هذا مـتشعب
الـزوايا وتخـتلف فيـه أبعاد األركان وأتـرك الهوى لـقلمي
لـيرسم مـا يحـلو له عـلى قبـعة الـرّيحِ دون اكتـراث حلجم

قال وتعدد الكلمات. ا
بـدايـة ألـعب لـعـبـة االخـتـيـار ( حـاس بـاس ) عـنـد إجـابـة
شبعة اسـئلة صح أم خطأ في امتحانات نصف السنة ا
ـا ال ـسـتـتـرة حتت أعـتى مـعـطف  ر بـحــبـات الـبـرد وا
ألـوم تخـطيـطي السيء فـي برنـامج العـطلـة عنـدما تـتعدد
الــفـقــرات في أيــام مـحــدودة  أو من سـيــبــقى مـعي في
الـساحـة وأصحابي يـتمتـعون بسـفرات خارج الـبلدة مع
ذويهم في باصات محملة بأنواع احلقائب حتماً ستكون
وجهة السفر إلى بغداد أو أية مدينة غير مدينتي . 

في مـدينتي تـزورها الغيـوم ليالً بهـدوءٍ حذر كي ال تفوت
الـنجوم إلى تـنانير الـنسوان  وال تـمرّ الشهب الـساطعة
ساء عـلى حاله بدون قصة عـلى وجه السلطـان  يبقى ا
تـرويـهـا اجلـدة أو حـكـاية ( الـطـنـطل ) يـرويـهـا اجلد عن
سـابع جد . بكلّ تأكيد ستوزع نـتائج االمتحان بحضور
مـراقـب الـصف الـذي سـجل قـبل أسـابـيع في قـصـاصـة
ـشاكـسـ  تـهـيـأت الـكـفوف قـصـيـرة أسـمـاء الـطالب ا
لـلــعـصـا الـبـاردة الـتي تـزور الــراحـة وتـقـرأ الـطـالع قـبل

فتحها أمام أنظار العرّاف.
 تـذكـرت األخرس الـذي أشـار ليّ أنني سـأتـسلقُ الـسلم
كـلّـمـا يـتـقـدم بيْ الـعـمر لـذا تـسـلـقت إلى الـعـتـبـة مـا قبل
ــواضـيع وتـزاحـمت الــعـنـاوين وأنـا األخــيـرة . تـعـددت ا
عــلى يــقـ ســأخــتـار األســوء ألنــني ال أعـرف األذواق 
عـلى كل حال  في بـالي كتابـة مقال عن أحـاديث الناس
اجلـــهــريــة في الـــبــاص أو أحــاديث ســـواق الــســيــارات
اخلـصـوصـيـة  فمـشـكـلـتي النـسـيـان  أحـفظ األحاديث
حـيـنـمـا أنـزل من الـباص أو الـتـاكـسي وتـذهب الـكـلـمات
والـعبارت أدراج الرياح  وأتذكـر أحد السواق سألني :
عـمو زوجتي زعالنة عند أهلـها منذ أسابيع والسبب في
أمــهـــا مــا رأيك هل أطــلــقــهــا  أجـــبــته في احلــال عــلى

الطريق السليم . 
وأحــدهم ذكـر لي أنه  طـرده من وظـيــفـته بـعـقـد مـؤقت
لــقــاء أجــر شــهـري كــونه غــيــر مــنــتــمي ألحــد األحـزاب
وأرادوا تـثـبـيت أحـدهم حـسب قـوله الـذي سـمـعت نـبرته
احلـزيـنة في ذلك .وفـي حديث من سـائق آخـر يبـدو على
وســامـته شيء مــصـطـنع أنه يــتـمـنى عــودة حـكم صـدام

سألته عن مواليده أجاب من مواليد عام 2000 .
كـانـت مـداخـلـتي مـعه أنه لم يـعـاصـر الـنـظـام ثم أن لـكل
نــظـام حـكم من يــنـاصـره ومن يــعـارضه فـمن الــطـبـيـعي
ادح ـنـتـفع سيـمـدح  حتى فـي وقتـنـا احلاضـر جتـد ا ا
ـتضرر سـيكـون له ردة فعل عكس هـو من أنتـفع بينـما ا

األول.
وأغــلب األوقـات يـدور الــصـمت في أجــواء الـرحـلـة  كل

غـارق في أفكاره فـالسائق في واد وأنا
الــراكب إلى جـنــبه في وادٍ آخـر. في
ـرة القادمة سيكون حديثي يختلف ا
بـعـد شـراء جهـاز جتـسس وتـنصت

كي يذكرني باألحاديث لتدوينها .

نايا تهابه ا
ويركب الرزايا
وسيد القرار

عظيم في خطاك

ياجيشنا اجلبار
ياسيد االقدار

فرسان في الصداره
وسادة كبار

رسالـة حـقيـقـية من قـلب واقع مـعاش لـشعب
يــعــاني و تــزداد مــشـاكــله و يــبــحث عن حل

لعيش بكرامة و ال يجد هذا احلل.!!!
#دولة_الرئيس_احملترم. 

منذ اكثر من خمسـة سنوات و مشاريع البلد
مـعطـلـة و تعـطـيلـهـا لم يوقف اخلـدمـات فقط
بل قلل السيولة النقـدية في السوق العراقية
و صرف خزين و ذخيرة اغـلب العوائل لعدم
وجـــود عــمل يــعــوض و يــســايــر صــرفــيــات
الــعــوائل من مــأكل او مــشـرب او الــتــزامـات
عائـليـة مفـروضة و مـلزمـة مثل الـتعـليـمية و
التطبيبية و حتى ابسط كماليات احلياة. 
وذلك يعزى إلى توقف االعمـال بصورة عامة
حــتـى وصــلت ذروتــهــا في هــذه االيــام فــلــو
كـلفت اشـخـاص في كل احملافـظـات ليـسـألوا
هن فـي القطاع اخلـاص( اي مهنة اصحاب ا
) فستستمع لنفس اجلواب بان احلال واقف
و العمل فيه كساد غريب و عجيب و ال يكفي
ـشـاريع حــتى لـسـد ايــجـار الــدكـان وبـاتـت ا
الصغيرة و اخلاصة تعاني خسارة اجلهد و
ــال و كـذلك الـصــحـة جــراء الـتـفــكـيـر رأس ا

باحلال دون حل !!!
وعـــلــيــكم كـــدولــة بــالــســعـي إلى حل ســريع
بـــاطالق مــشــاريع حتـــرك الــقــطــاع اخلــاص
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-عذابُ الشوقِ مهالً  يا عذابي  
زرعتَ الشوكَ من ظلمٍ ببابي .... 
-جرحتَ  القلبَ  قهراً في فراقٍ  

!! .. رميتَ النبض َمنه باكتئابِ
-قطعتَ الوعدَ أن حتيي هوانا  

......? وهل تمضي الوعودُ إلى اخلرابِ
-شربتُ  الفجَر خمرًا في وداعٍ 

َيحيلُ   الشوقَ سُّماً في الشَّرابِ .....
-َسقاني البعدُ  راحاً  دون ُ سكرٍ  

يزوُر الطيفُ فيهِ كالّسَّراب ِ ......
-أشّمُّ   الوردَ لهفاً في سطورٍ 

أضمُّهُ  يابساً  حتتَ   الثيابِ  ....
-بدَت خطَواتُ  ذا  الشَّادي تُغّني 
بوقعِ  التُربِ  ال مثل   التُرابِ ....

-إذا صارَ الفُراق  غداةَ   يومٍ 
فعهداً أن تردّوا    لي  كتابِي ....
-فال صلَّّت على جسمي رزيّة ! 

وال  ناحت على ذاكَ الشَّبابِ .....
-سمعتُ الصوتَ  هدراً من جبالٍ 

يقولُ  الشوقَ صبراً ال تهابي .......
- فأنَّ  الشوقَ خنجرهُ بقلبي ٍٍ 
و إنَّ  الشوقَ  جنّاتُ  العذاب
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ضحايا القصف في اليمنجلسة مجلس االمن


