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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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اجلـــديـــد.وهـــذه دالله واضـــحه عـــلى ثـــحه
مـسـيرته وعـداله نـهجه الـسـياسي الـوطني
فـأذا كنت غـير مـذنب امام شـعبك فـال تهاب
ـاذا التــمــشي في سـوارع بــغـداد ــنـايــا و ا
وتـلعب الشطرجن في.مـقهى الشابندر او ام
كـلقـوم وتأكل الـباجه في مـطعم ابـن طوبان
قوله مفادها وغيره. تذكرنا هذه الصوره 
ان احـد الـيـهـود جـاء الى اخلـلـيـفه عـمر بن
اخلـطـاب ليـسأله عن بـعص االمـور الديـنيه
فـقالـوا له انه نائم حتت تلك الـسدره فذهب
الـيه الـيـهـودي ووجـده نـائـمـأ وحتت راسه

حذائه فقال اليهودي(عدلت فنمت)
ضمار ولنأخذ هـناك امثله كثيره فـي هذا ا
ـنـاضل االسـود نـلـسن مـانـدال عـلى سـبيل ا
ـثـال حيث عـذب جسـديـأ ونفـسيـأ وسجن ا
سـبعه وعشرون سـنه من اجل قضيه شعبه
من ظـلم واظـطـهـاد وتـمـيـز عـنـصـري مـقيت
حــيث الـعــنـصـر االســود غـيـر مــرغـوب فـيه
وهـم اصحـاب االرض االصـل امـا الـبيض
ـــمــيـــزون يــصـــولــون ويــجـــولــون في هم ا
الـبلد.وعند جنـاح مهمه نلسن وخروجه.من
الــسـجن حـمـله شـعــبه عـلى االكـتـاف حلـ
مــقــره اجلــديــد رئــيس جــمــهــوريه جــنـوب
ان افـريقيا وانتـصرت اراده احلق قرر البر
اعـاده رواتـبه احملـجـوزه طـيـله ايـام سـجنه
ــال عـوض فــرفــضــهـا وقــال( اذا قــبــصت ا
نــضــالي فــســوف احتــول من مــنــاضل الى
مـرتزق واكون مذمـوم من قبل شعبي وكافه
ـــنـــاضــلـــ في الـــعـــالم من اجـل احلــريه ا

ستقبل الزاهر) . وا
ـفـسـدين والـطـامـعـ الـذين فـهـل يـتـعض ا
يــرقـوا الــعـراق بـشــعـبـبـه وارضه وسـمـاءه
شرق واصبح همهم فغيروا وجه التاريخ ا
لتوية اما ال بالـطرق ا الـوحيد هو كسب ا
الــشــعب فــله الــله الــذي اليــنــام فـلــيس من
الــضــروري ان يــأكل او يــشــرب او يــتـمــتع
بــاحلـريه حـتـى ال يـصـاب بـالــتـخـمه او داء

لوك  ا
فلله احلمد على كل شيء
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يتمرغ  حتت  امطار  تشرين 
واالماكن  حولي 

لم  يبق من عظمتها  
غير  قطط  جتوس 

في خرائبها  
وكل يوم قبيل الغسق 
حتت شجرة الكستناء 

ادعوك. لسماع قصائدي 
داد  الشوق  كتبتها 

والثمالة 
لك وحدك 

في ليلٍ فارق قمره 
ولم ينصت لي حتى طيفك . 

اعود مثل قطيع ماعز  
اليقيدهم  نظام   

امطر ني بالسوط ضربا  
بال  رحمة  حتى  تتصاغر
قوتي وانطوي كبزاقة  في

صدفة .
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الهـمجيـة التي اعطت احلق لـلعدو ان
يــتـدخـل ويـتــمــكن من وحــدة الــعـراق

وشعبه....
تغافلة ...أن شعب حكومتنا الغافلة ا
البصرة العزيزة لم ينتخبكم لتضعوا
أيـديكم عـلى آذانـكم وتغـضوا الـطرف
عن مـــا يــجـــري فــيـــهـــا ومن يـــســعى
ألحـراقها وحتـفيـز عشـائرها لـلتـناحر
فيـما بيـنهم...وسـفك الدماء دون وجه

حق ..
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ـــول تـــلـك الـــعـــشـــائـــر يـــاتــــرى من 
باألسلحة الـثقيلة والـغير مرخصة أو
حــــتـى مــــحــــذورة لــــلــــمـــــواطن. ومن

حيازتها..
ـصلحـة في أن تـبقى الـبصرة من له ا

تضج بالشر واحلرب والنزاعات...
أيهـا البصـريون الشـرفاء يامن تـشهد
لــكم الــعــرب اجــمع بــطـيــبــة قــلــوبـكم

وشهامتكم وضميركم احلي ..
ن يريد بكم شراً وال ال تعطوا فرصـة 

تدنسوا راياتكم
في الدماء الـبريئة هو مـحفل يتربص

به الشيطان ...
أحـقـنـوا دمـائـكم وأبـنـاء جـلـدتـكم .هم
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مـرت حـركـة اجملـتمـعـات الـبـشـريـة عـبر
ـتـعـاقـبـة بـتـقـلـبـات مـخـتـلـفـة ـراحل ا ا
نـاجته عن خالفـات وصراعـات مـتـعددة
لم حتـــتــــكم في غــــالـــبـــهـــا لــــلـــشـــرائع
الـسـمـاويـة او مــنـطق الـعـقل واحلـكـمـة
ـا انــتـجت اثـار واثــام مـكـلــفـة دفـعت
ثـمـنهـا تـلك اجملـتـمـعات مـن خالل سفك
الـدمـاء وانـتـهـاك االعـراض واخلـسـائـر
ــمــتــلـــكــات الــعــامــة اجلــســيــمـــة في ا
واخلــاصــة فــلم تــتــجــاوز االزمــات ولم
نـصفة الرسـاء الوئام حتتكم لـلحـلول ا
والتـعايش الـسلـمي ب االفـراد بعد ان
كفلت الشرائع والس السماوية اسس
االنـظـمة االجـتـمـاعيـة لـلـعالقـات وطرق
تـطـبـيـقـهـا لـنـشـر الـعـدالـة االجـتـمـاعـية

رجوة.  ا
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ومـن اهم مـــا طـــالـــبت به تـــلـك الـــســ
والــشــرائع هي الــوســطــيــة واالعــتـدال
لتكـون ثقافـة سائدة ومـطلب اساسي ال
غـنى عنه عـلى مـسـتوى الـفـرد واحلاكم
فطـالبت السـلطـة بالوسـطيـة واالعتدال
في كـافــة اجملـاالت االجـتــمـاعـيـة ودعت
سلسل سفك الدم الذي لها كحل ناجع 
لم يـنـفع اال ولم يـؤسس لـدولـة امـنـة
مستقرة والتـاريخ قد وثق لنا صفحات
من االسى وااللم والــفــواجع والــويالت
ــنـــظـــومــة الــتـي يــطـــول ذكـــرهـــا الن ا
اجملــتــمــعــيــة الــتي تــضـم في كــيــانــهـا
كن ان مختلف االطـياف واالجناس ال 
تــتـطــور وتـزدهــر بــلـون واحــد وجـنس

واحد.

فــالـــتـــنـــوع اســـاس نــاجـح شــهـــدت له
الـتـجـربـة االسالمـيـة الـسـمـحـاء عـنـدما
ـصطفى صلى الله اسس لها احلبيب ا
عـلـيه واله وسـلم لـتـكـون قـدوة صـاحلة
جلـــمـــيـع اال ونـــســــتـــلـــهـم من االيـــة
ـــــــــة ( وكــذلك جــعــلــنــاكـم امـة الــكــر
وســطـا لـتــكـونـوا شــهـداء عــلى الـنـاس
ويــــــــكــون الــرســول عـلــيــكم شــهــيـدا)

البقرة 143.
مــضــامـ الــوســطـيــة الــتي تــاسـست 
ـدنية بقـيادة احلبيب عليهـا احلكومة ا
ـصــطـفى خـيــر دلـيل وبـرهــان عـنـدمـا ا
شـــرعت الـــقــوانـــ الــتي لـم تــقــرب او
تـقـصي و تـسـتـبـعـد الـفـرد علـى اساس
اللون او اجلنس او الطائـفة والعشيرة
والقـومية ومن يـرغب التـحقق بـدستور
ـدنـية االسـالميـة سـيجـد مـبدا الـدولة ا
االعـتـدال والـوســطـيـة راسخ ومـحـوري
فـي تـطــبــيق الــقــوانــ الــنــافــذة لــهـذا
تعلمنا من دستور مدنية االسالم اسس
احلــكم الــرشــيــد الــذي ارسـى الــعــدالـة
االجتماعيـة بابهى صورهـا النه يستند
لـــلــقــران احلـــكــيم واالدارة الـــصــاحلــة

صطفى.  بقيادة احلبيب ا
لهذا جاء الدستور االسالمي ليضع حد
للنـزاعات والـصراعات الـدموية لـلحقب
ـنـح اجملـتــمــعـات فــرصـة الــســالـفــة و
لـالسـتــقــرار وقــطف الــثــمــار والــتــقـاط
ـــدنــيــة االنـــفــاس فـــازدهــرت الـــدولــة ا
االسالمــيــة وراحت بــاقي اجملــتــمــعـات
تــتــطــلع لالمن والــوئــام الــذي تــنــشـده
وترجـوه وهي ترى انفـتاح الـدولة على

لــــلــــخالفــــات النــــهـــا لـم تــــؤمن بــــجـــد
بـالـوســطـيـة كـحل النـهــا خـالـفت الـقـيم
ـثل الـعلـيـا عـنـدمـا اقـصت االصوات وا
الـداعــيـة لـلـوسـطـيــة وضـيـقت اخلـنـاق
علـيـهـا وفسـحت في ذات الـوقت اجملال
لــلــتـطــرف والـتــكـفــيــر والـطــائـفــيـة في
تـصـرف دنيء وقــذر الذكـاء الـصـراعـات
ب اجملتمعات من اجل التغلغل وبسط
ـصالح الـشريرة في النـفوذ الصـحاب ا
شغل الـشعوب بـالنـزاعات ومـنع فرصة
الــتالقي والــتــوادد واالنــســجــام وهـذه
ـية الـسيـاسة الـقـذرة لالمربـيـاليـة الـعا
هي الـــتـي تـــضع الــــعـــراقـــيـل لـــنـــشـــر
ـا الـوســطـيـة واالعـتــدال بـ االفـراد 
يــســتــدعي مــنـا وقــفــة صــادقــة وجـادة

اجلمـيع من دون اسـتـثنـاء لـدين او مله
او لون او طائفـة النها اعتمـدت معايير
الــكـفـاءة والــوفـاء والـتــعـايش الــسـلـيم

ضابطه خلدمة اجملتمع. 
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لذا جند ان الـوسطيـة واالعتدال عـندما
تكون برامج عمل واجبة التنفيذ جتعل
اجملتـمع اكثـر تـماسك وعـطاء من خالل
نشـر وتـرسيخ ورعـايـة مجـمـوعة الـقيم
الـــوســطــيــة وثــقـــافــة االعــتــدال في كل
مفاصل الـدولة والـتي تنعـكس ال محال
عيشي واالمني واخلدمي على الواقع ا
لـــكل دولــة تـــتــطـــلع لــلـــرقي واالزدهــار
والتفـوق وهذا ما نـراه اليوم في الدول
ــســتــقــرة الـــتي رســخت لـــلــتــعــايش ا

الـــســلــمي واســست لـه عــنــدمــا تــبــنت
الـوسـطـيـة واالعـتـدال وكـيـفت وضـعـها
عـبـر حزمـة من الـتـشـريعـات والـقـوان
ـا جـعلـهـا تـرفع الـفـوارق بـ االفراد
واطـنة كـمـعيـار وطني وتعـتـمد مـبـدا ا
تـذوب فــيه كل الـعــنـاوين واالنــتـمـاءات
ـيـول واالجتاهـات وهـذا مـا نـتـمـناه وا
اليوم في مجتمعـنا احلالي الذي ابتعد
دنية كثيرا عن نص الشريعة والدولة ا
احلديـثة الـتي منـحت اواصر الـعالقات
والـلـحمـة الـوطـنـيـة قوة صـلـبـة فـعادت
الـصــراعـات تـضـرب خــاصـرة اجملـتـمع
وتفـتت وحدته وتـدفع به نحـو الهـاوية
الــتي تــعــيــد مـشــاهــد الــدم واخلــصـام
والضغينة وتفتح الباب على مصراعيه

لـلــتـخـلص من هــذه االدوات الـتي جتـد
من يـعـيـد انتـاجـهـا بـ احلـ واالخر,
ناخ النهم يعرفون ان الوسـطية تمثل ا
االفــضل لــنــشـــر الــتــعــايـش الــســلــمي
وتالشي اخلالفات وتقطع الطريق على
ـدوا انـوفـهم في شان ـتصـيـدين ان  ا
ــتــعــايــشه ــتــحــابــة وا اجملــتــمـعــات ا
ـزدهــرة النـهم يـراهــنـون عـلى اذكـاء وا
ــشــاكـل الــطــائــفــيـة الــفــتــنــة بــاثـارة ا
والقومية ليتركوها بعد ح ركام تذره
الـــريـــاح وحـــري بـــنـــا ان نــــنـــتـــفع من
جتـاربــنـا وجتـارب االخـريـن ونـتـجـاوز

منح الفرصة الذكاء الفتنةك
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فـي خــــــظـم األوضــــــاع والــــــظــــــروف
الـسـيـاسـية الـتي تـشـهـدهـا البالد من
عــدم األســتـقــرار لــلـحــكــومـة وأتــمـام
كـابنـتـها الـوزارية كـذالك مـا يتـعرض
له الـبلـد من آفة من الـفسـاد واألجرام
بحق الشـعب العراقي ومـا يعاني من
ويالت الـفقـر والعـازة والـبطـالة وقـلة

احليلة ...
جنـد أن بعض الـعشـائر الـعراقـية من
مـحـافــظـة الـبـصـرة بــالـذات يـرفـعـون
رايـــات احلــرب والـــعــداء مـــخــضـــبــة
بدمائهم وغدرهم لبعضهم وسطوتهم

اجلبارة على الضعفاء منهم ...
ـصــالح والـعــداوات فـيـمـا تـمــزقـهـا ا
بــيــنــهم بــرعــايـة أجــنــدات خــارجــيـة
.تساندهم وتشعل نار الفتنة بينهم.
يـكتـنزون احلـقـد و يغـتنـمون الـفرص
لــلــعـــداء والــهــجـــوم عــلى بـــعــضــهم
الــبــعض دون الــلــجــوء ألي حـوار أو
مــصـــاحلــة .. يــا تـــرى من وراء تــلك
سـتمـرة التي بـاتت جزء الـنزاعـات ا

اليتجزء من واقع مرير.?
أال يجدر بتلك العـشائر وشيوخها أن
ـتـربص تـتــصـدى لــلـفـســاد والـشــر ا

بالبلد .

أال يـجدر بـتلك الـقوة الـعشـائريـة وما
لها من هيبة وسطوة على رعيتهم..
أن تـفرض األمن فـي احملافـظـة وتردع
كل من تـسـول نفـسه الـنـيل من وحدة

احملافظة وخيراتها وخبراتها
السؤال هنا...

تناحرون أن تطالبوا كيف لكم ايها ا
بأقليم مستقل 

وأنــتم مــا زلــتم عــلى تــلك الـتــقــالــيـد
الهمجية اجلاهلة 

في أخـذ الثـأر وأنـتـزاع احلق والرأي
بـــــــــــــــالــــــــــــــســالح وحتـت وطــــــــــــــأة
الـتهـديد....كيـف لنـا أن نسانـدكم وقد
أصــــــبـــــــحــــــتم مـــــــدعــــــاة لألرهــــــاب

واحتضانه...
حقاً من أمن العقاب أساء األدب ...
ــرجــعــيــة ....كــيف أنــا هـــنــا أســال ا
الـسـبـيل أليـقـاضـكم من هـذا الـسـبات

الذي تغطون فيه منذ أعوام خلت .
إال يــجـدر بـكم أن تـفــتـوا بـحق هـؤالء
ـا يـردعـهم ويبـلـد قـوتهم ـتـصـاب  ا
وعــنــجـهــيــتــهم ويــحــجـم سـطــوتــهم
ـرجــعـيـة أن الـفــارغـة....اال يــجـدر بــا
توعي الـناس لـلخـطر احملـدق بهم من
خالل أجنـــــرافــــهـم مع عـــــشــــائـــــرهم

وطن لكم وأنـتم أمان لـهم ..نحـن خير
أمة أخرجت للناس .

ـا تفـعلوه التخـذلوا رسـولنـا الكر 
تحجرة ..... أيديكم وتنفذه عقولكم ا
الـعـشـائـر الـبـصـريـة حتـتـاج لـتـوعـية
وطـنـية أوال و أجـتـماعـيـة ثانـيـاً حتى

يصحى فيهم الضمير العربي
رجـعية أنـاشد احلـكومـة العـراقيـة وا

الرشيدة 
ـتــمـثـلـة بــالـسـيـد الـســيـسـتـاني دام ا

ضله 
ــفـكــريـن في بــلـدي أن ــثــقــفــ وا وا
ــشــكــلــة والــنــزاعــات يــأخــذوا تــلك ا
الدامـيـة الـهـمـجـيـة من بـعض عـشـائر
أهل الـبـصرة بـعـ األهـتمـام وأيـجاد
ا يـجري هـناك من ـناسـبـة  احلـلول ا
دمـار وعلى مـرأى من الـقـوات األمنـية
الـــتي ضـــاعت الــســـبل لــديـــهــا لــردع

هكذا 
ــعــقـــول و حــقن الــدمــاء نـــزاع فــاق ا

العراقية الغالية 
أما يـكفيـنا قـتل ودمار ..حتى نـتسلط

على بعضنا البعض...
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اغلب دوائرنا التـخلوا مـنه والكل شاهد هـذا الصندوق
معـلق في كل الـدوائـر لـكن لم نرى ولم نـسـمع يـوما ان
شكـلة ما أو صندوق الـشكاوي قـد قدم نـتيجـة اؤ حل 
ـــــواطن حــــقـه من أي دائـــــرة قــــد عــــلـــــقت هــــذا قــــدم 

الصندوق 
وقد اصـبح هـذا الـصـندوق جـزاً من ديـكـور الـدائرة أو
ـقــاعـد ـوؤســســة حـاله كــحــال الـســتــائـر الــبـالــيــة وا ا
تهـالكة وقنـاني اإلطفاء الـتي لم تطـفي يوما حـريقاً ما ا
في كل الــدوائـر وال اعــتــقـد ان وزارة أو مــوؤســسـة أو

دائر لم يكن لها نصيب في احلريق..
وبالتالي هذا الصندوق سيكون شاهد على حقبة زمنية
شــهــدت اكــبــر عـــمــلــيــات الــفــســـاد والــســرقــة في كل
ـــوؤســــســــات احلـــكــــومـــيــــة وال نــــريـــد ان نــــخـــوض ا

بالتفاصيل. 
لنعـود لهـذا الصـندوق الـيتيـم وسبب تنـاولي له في هذا

قال .. ا
اقـدم مــقـتــرح ان يـكـون هــذا الـصــنـدوق حتت مــسـمى

(صندوق الشهادات والشكاوى )
وضـوع ..الـشـهادات هي مـسـؤلـية يـتـحمـلـها لنـشـرح ا
واطن فح يـشعر باحلـيف سيكتب شـكواه ويودعها ا

هذا الصندوق عسى ولعل ان يحيا فيه األمل .
ـواطـن حـ يــراجع دائــرة مـا أو بـنــفس الــوقت عــلى ا
موؤسسة ويـجد هنـاك موظف قد قـدم له يد العون دون
طـالـبـة بـشي سـوى انه يـقوم بـواجـبه ووضـيـفـته التي ا

يستلم عليها راتب ..
ـواطن ايــظــاً عـلــيه ان يــبـادر ويــكـتـب مـا قــدم له هـذا ا

وظف دون أي مقابل وأنه متفاني بواجبه  ا
ـوظف هم قلـة قليـلة جداً سيقـول البعـض ان مثل هذا ا

أقول نعم لـعلـنا بـهذا الـعمل سـنزيد من
عــدد هـــؤالء ونــرتـــقي بــهـم بــعــد ان

يرتقوا بانفسهم ..
ـوظـف ضع االبـتـسامـة عـلى أيـها ا
وجـهك ثق انـهـا سـتـجلـب اخلـــــير

لك ..

3- عــــمل جــــروح طــــولــــيـــة عــــلى ذراع
تحدي. ا

4- رسم حوت على قطعة من الورق.
5- كــتــابــة "نــعم" عــلى ســاق الـشــخص
نـفسه إذا كان مستعدا ليكون حوتاً وإال
يــنـبـغي أن يـقـطع الــشـخص نـفـسه عـدة

قطع.
6- مـهمة سـرية (مكـتوبة في الـتعلـيمات

البرمجية).
7- خدش (رسالة) على ذراع الشخص.

-8كتابة حالة على النت عن كونه حوتًا.
9- التغلب على اخلوف.

10- االســتــيــقــاظ عــلـى الــســاعـة 4:20
فجراً والوقوف على السطح.

11- نحت حوت على يد شخص خاص.
12- مـشاهـدة أشرطـة فيـديو مـخيـفة كل

يوم.
13- اســتـمــاع إلى مـوســيـقـى يُـرســلـهـا

سؤول. ا
14- قطع الشفاه.

15- نـكـز ذراع الـشـخص بـواسـطـة إبرة
خاصة.

16- إيــذاء الـنـفس أو مـحـاولــة جـعـلـهـا
تمرض.

17- الـذهاب إلى الـسقف والـوقوف على
احلافة.

18- الوقوف على جسر.
19- تسلق رافعة.

20- فـي هـذه اخلـطـوة يـتـحـقق شـخص
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بغداد

بعيـدا عن اداء الفـرشاة.. لم يـكن ذا صلـة بفن الرواد
امـثال الـفـنـان الـتـشـكيـلي الـكـبـيـر (فـائق حـسن وعـطا
صـبــري واسـمــاعـيل الــشـيــخـلـي) وغـيــرهم من الـذين
ومـة اللـوحات التي اسسوا بـاعمـالهم تقـنيـة عاليـة لد
صاغتها انامـلهم والتي مازالت خـالدة الى يومنا هذا.
اما بعض االعـمال التـشكيـلية التـي تعرض في الـكثير
ـركز من الـقاعـات ومـنـهـا قـاعة الـفن الـتـشـكـيـلي في ا

الثقافي البغدادي. 
لم يدخل فيـها عمل الـفرشاة سوى
انــهـا عــبــارة عن تــصــامــيم جتــمع
وتــصــاغ مــنــهــا لــوحــة مــطــبــوعــة
بـااللـوان ذات عـمـر قـصـيـر يـتـأثـر

رور الزمن

w œ“dH «

ـثـابـة نـواة ـبـدعـ  ـقـارنـات بـ أســالـيب ا تـشـكل ا
ـسـاحـة ـكـامن الـقـوة والـضـعف في اتـخـاذ ا كـاشـفـة 
ـنـبــثق من تـفـاعل بـ ـنـطق ا األوسع في جـغـرافـيــة ا
نتاج التراكمي للتحليل والتخطيط اللذين يعدان محور
نـظومة األفكـار. وفي العـملية ناخ الـعام  و وتطـور ا
الـتـنـاظـريـة يـتـراءى اسـلـوبـان مـخـتـلـفـان األول طـريـقـة
عمالق الـشـعر األمـوي الـفـرزدق الذي كـان يـنحت في
قبلة الناطق اللغة لينسج خطوط النـص. وفي الضفة ا
باسم عصرة جـرير الذي كـان يغرف من البـحر معظم
كتـاباته وبـسالسة يـتـناغم مع روح الـنص .وإذا امعـنا
القراءة ب النـموذج قد ندرك أهـمية االنغماس وإذا
أثرنا مواكـبة البـعد احملوري للـتصورات ومـساحة قوة
وهبة الظاهرة وآلية التماهي في مياه النص فنموذج ا
شقة تكوين النص الشعري وأما األول كان يستمتع 
النـمـوذج الـثـاني فـكان شـخـصـيـة متـنـوعـة قـادرة على
نــسج أنـــوال الــنص بــسـالســة وغــزارة وكـــأنه حــافظ
نـصـوصه ال مـبـدعه .مـا بـ صالبـة أسـلـوب الـفرزدق
ومرونـة جـريـر قـد نـستـلـهم فـضـاءات مـتبـايـنـة جلـوهر
نـاخ الـذي يـؤثر بـذهـول دؤوب في األجـواء النـفـسـية ا
التي في بوتقتها يتأطـر معظم التراكيب ذات الغموض
ــســتــتــر بــ تــضــاريس اجملــهــولــة حــيث االنــزيــاح ا
االنقالبِي الـشـبـيه بظـاهـرة الزالزل ,االجواء اإلبـداعـية
رافق ـنحـوتة حـيث الـتنـوع الـكثـيف ا تشـبه الرسـوم ا
لتباين عـميق وهنا يـكمن إحدى الركـائز اجلوهرية في
مـنـظـومـة اإلبـداع الـتي تـعـد نـواة الـتـطـور الـبـاحث عن
عاصر توفير الـظروف األكثر نقـاءً ومالئمة لإلنـسان ا
الذي يعد محور الكون ,ثمة ألوان جاذبَة تـفقد رونقها
للوجود اآلخر االفتراضي ذو الكاريـزما الطاغية تتبوأ
واجهة احلضـور. ومن زاوية حادة الـرؤية قد نـستطيع
ــتـسـارعـة الــتي يـخـطــوهـا الـغـرب مـواكـبــة الـقـفـزات ا
تـفاعـلة نـتج للـكفـاءة ا ـؤسسـاتي الراعـي وا بالـعمل ا

مع الرغبة اجملبولة باإلصرار.
الفرزدق وجرير كانا ناطق باسم عصريهما .وجنحا
ـساعي الـرامـيـة الكتـشـاف الـعمق إلى حد بـعـيـد في ا
ـدركة لألهمية أن واظبة ا اجلمالي بالصـدق حيناً وبـا
ـعـوقات ـواجـهـة ا رء بـوابـة عـصـره .ومـتـعـة ا يـكـون ا
ــضيء عــبــر الــدروب الــشــائــكـة ومن ثم جتــاوزهــا وا
لــلـوصــول إلى الــقــمــة الــتي جتــمع مــابــ اجلــمـال و

احلقيقة .

في مالمحي  ""
ووجهي الشاحب ""

صمت  زانٍ
تعبق فيه رائحة  اخلزامى

التي كانت تدوسها  االقدام 
الطريق طويل ...

اعد  خطوات الوجع 
واالنتظار 

وكل فجر  احمل سالل 
الصبر 

لساحلٍ من جمر 
علني اجد من يشتري 

جتاعيد السن 
ويهب الضراسي ابتسامة 

و يحمل عني 
""بضاعتي اخلاوية  ""

فما عدتُ جبارا  
حتت اقدامي  تتناثر 

القاب ومسميات  
استعمرني اجلرح وبت ضبعاً 

بال مخالب

هـو عنوان مجموعة قصصية للكاتبة فوز
الـكالبي  إنّ القصـص الواردة فيه تـعتبر
آيـة من آيـات اجلـمـال الـفـني  فـقـد كُـتبت
بـلـغـة مـتـينـة رصـيـنـة  سـلس وقـعـها في
الـفم  ويسـتسـيغـها الـعقل  ويـندمـج لها
الـفــكـر ويـتـأثـر بـهــا الـضـمـيـر  قـد حـوت
جــمــالــ  األول هــو الــصــورة الــرمــزيـة
والــــصـــورة الــــواقـــعــــيـــة  فــــامــــتـــزجت
الـصـورت مـعاً وإخـتلـطا مـعاً  فـخرجت
الـقصص وهي حتمل جاذبية للقار وأي
جـاذبـية  نـرى القـصص شـعفت بـفـلسـفة
سألة أكـسبهـا عمقاً أكـثر  وقد تعـرضت 
مـهمة في الـتراث والتي هي خـطيئة آدم 

يقول آدم :
كان ? - ماهذا ا

كــيف جــئــنــا إلى هــنـا ? تــلك كــانت أولى
كـلمات آدم الـتي لفظهـا لم ينتـظر جوابا 
بـل اسـتـدرك بــعـد ان تـذكــر مـا حل بـهم -
أنـتِ ســبب كل ذلـك .. أنتِ من أغـــويــتــني
بـأكل التفـاحة بعـد ان منعـنا ربنـا منها ..
لـوالك .. لكـنت انعم بـالعـيش في جنتي ..
لن أغـفـر لك فـعـلـتك .. أنتِ سـبب مـتـاعبي
واالمـي .. ولن أغفر .. ماذا أفعل ألُكفر عن
ذنـــبـي .. رحـــمـــاك ربي .. ان لم تـــفـــعل ..
سأكون من اخلاسرين اتسعت عينا حواء

والغضب أخذ يشع منهما فاجابته ..
- حـبـيـبي اسمـعـني .. لـو كان الـله يـبغي
كان الشجرة ا اعلمنا  بـقاءنا في جنته 

.. لم يــفـعل ذلك إالّ لـيــجـد سـبـبــاً وجـيـهـاً
لــطــردنــا  وهــذه احملـاورة لــهــا عــمــقــهـا
الـفـلـسـفي  ولـعـلـهـا هي أجـمل الـقـصص
الـواردة  ثم هنـالك احياء لـقيمـة اإلنسان
ورفـعــته عن الـدنـاءة  فـهي تـرفع من قـدر
اإلنــســان وتــضـعـه في أبــهى صـورة  إن
هـذه اجملـموعـة الـقصـصـية نـاجـحة ألنـها
هـادفة وحتمل في طياتها رسالة يراد بها
أن تـصل إلى هـذا اجلـيل اجلـديد  وكـلـما
ـعـالم اإلنـسـانـية تـعـمق األديب بـإحـيـاء ا
كــان أدبه مــثـمــراً  وقـيــمـة األديب تــكـمن
ـدى تأثـيره في الـذوق العـام وما يـتركه
مـن تـــراث إنــــســــاني  وهــــذا مـــا حــــوته
اجملــمـوعــة الـقــصـصـيــة  تـصــنف ضـمن
األدب اإلنـــســاني الـــذي ســيــبـــقى حــيــاً 
مالزمــاً لإلنــســانـيــة مــهـمــا تــقـدمت  ألن
الـوعي والفكر الـذي بُث في هذه الصحف
كـان يجسـد مفهومـاً عاماً  ونقـولها بحق
إن الـعـنـوان ذوق قـطـعـة مـوسـيـقـيـة بـحد
ذاته  فهذا الفن أجدر بالعناية واالهتمام
وبــذل اجلــهــد لــلـغــوص في داخـل الـنص
األدبي  الــروح اإلنـسـيــابـيـة كــانت سـمـة
ــا جــعــلــهــا بــارزة فـي كل الــنــصـــوص 
تــكـسب طـابــعـاً سـلـســاً مـسـتــسـاغـاً عـلى
الـقار  وهـذه السالسـة لم تفـقد قـيمـتها
الـفنـية والـلغـوية الـتي إتصف بـها مـعظم

الكتاب.
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ال تــسـتـغـربــوا...فـقـد اتـخــذ االسـتـعـمـار
ـس مـنه مــنــحى جــديــد يـقــتل دون ان 
ــا جتــيش شـــعــرة نــعم بـــكل بــســاطـــة 
ـاديـة ـعــارك واخلـسـائــر ا اجلــيـوش وا
ـعـنويـة وجـدت االفـكار الـصـهيـونـية وا
ــوسـاد االســرائـيــلي طـريــقـة جــديـدة وا
لـلقـضاء عـلى جيل كـامل وتـدميـر افكاره
ـوضـوع ولـن اطـيل عـلـيـكـم وسـادخل بـا
مـباشرة سمعتم عن االلـعاب االلكترونية
وتـــاثــيــرهــا عـــلى الــشــبـــاب من اعــمــار
ــراهــقـة الى مــافــوق الـعــشــرين وهـذه ا
االلـعاب تستهدف استهواء الشاب بلعب
حتـدي بــسـيـطـة في بـدايـة االمـر ومن ثم
ـوضـوع اكـثـر حتدي لـتـسـتـهوي جـعل ا
الــشــاب اكــثــر ولــهــذه الــلــعــبــة شــروط
وقـوان وغـالبـا ما تـنتـهي بقتـل النفس
(االنـتحار) او خـلق انسان كااللـة يتحرك
ـسـؤول عن هذه لـيه عـليه ا حـسب مـا 
الـلـعـبـة ويـنـفـذ اوامـرهم. وسـاشـرح لكم

مهام لعبة احلوت االزرق
1- نـــحت عـــبــارة. F57. او رسـم حــوت
أزرق عــــــلى يــــــد الــــــشـــــخـص او ذراعه
بـاسـتـخـدام اداة حـاده ثم ارسـال صورة
لـلـمـسـؤول للـتـاكـد ان الـشـخص قد دخل

فعال اللعبة .
2- االســـتــيــقـــاظ عــنــد الـــســاعــة 4:20
صــبــاحـا ومــشــاهــدة مـقــطع فــيــديـو به
مـوسـيقـى غريـبـة تتـرك الالعب في حـالة

كئيبة.

ـلك فيصل الـثاني ملك يـظهـر في الصوره ا
الـعـراق وهـو واقف فـوق دراجـته الـهـوائيه
فـي احــدى شـــوارع بـــغــداد خـــارج جـــمــيع
االضـواء البروتـوكوليه من سـيارات حمايه
واحملــــمـــيـه من الــــرصـــاص والــــصـــواريخ
اطورات الناريه والويه ـضاده للدروع وا ا
ـــوســيـــقى واجـــهــزه احلـــمــايـه واجــواق ا
الـتصـوير.عـلمـأ كان الـعراق يـسوده الـهرج
ضاهرات التي عمت ـرج واالنقالبات وا وا
جــمـيع مــحـافــظـات الــقـطــر ومـنــهـا بــغـداد
احلـــبــيـــبه تــنـــدد بــاالحـــتالل االنــكـــلــيــزي

عـرفـة ما إذا مـؤمن بـطـريقـة أو بـأخـرى 
شارك جدير بالثقة. كان ا

21- الـتـحـدث مع "احلوت" عـلى سـكايب
(هـنـا اخلـطـر مـعنـى ذلك انه حـصل على

ثقتهم واصبح جاهز للموت)
22- اجلـلـوس عـلى الـسـطح مع ضرورة

ترك الساق مدلي من على احلافة.
23- وظيفة مشفرة أخرى.

24- بعثة سرية.
25- االجتماع مع "احلوت"

26- تــعـيـ الالعب مـسـؤولًـا يـوم وفـاة
الشخص.

27- زيارة السكك احلديدية.
28- عـدم الـتحـدث مع أي شـخص طوال

اليوم.
29- إعـطـاء  حـول كونه حـوت.قسم

خاص باعضاء اللعبة.
بـعد هذه اخلطوات تأتي اخلطوات 30-
49 والـتـي تـنـطـوي عـلى مـشـاهـدة أفالم
ـوسـيـقى الـتي الـرعب واالسـتـمـاع إلى ا
ــســؤول والـــتــحــدث إلى يـــخــتــارهـــا ا

احلوت.
ــهـــمــة األخــيــرة وهي االنــتــحــار 50- ا
بـالـقفـز من مـبنى أو بـالـطعـن بسـك او

شنق نفسه.
هــذه طـقـوس الـلـعــبـة بـكل دقـة احـذروا
وشــــاركـــوا ابــــنـــاؤكـم مـــا يــــشـــاهـــدوه

وراقبوهم
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