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 يتأثر بهـا ويؤثر بها  فـلو رأى إن هنالك تراجع
في مسـتوى الـتـعلـيم والصـحة  وهـناك كـساد في
اإلقـــتـــصـــاد الـــعـــام ورأى شـــحـــة فـــرص الـــعـــمل
والـوظـائف  فـإن ذلك سـيـؤثـر في نـفـسـيـته حـتـماً
ويــجـعــله يــنـخـرط مـع الـتــيـار الــعـام  فــلـو عـاش
األديب في ظل حـرب ضروس دامـيـة فأين سـيـتجه
أدبه ! ولو عاش ورأى إسـتقرار سـياسي شبه عام
ــرآة الـتي فــكـيف ســيـكــون أدبه ? إذن األدب هـو ا
ـر به اجملتـمع من تطـور أو تراجع أو تعـكس ما 
ستقرة سكون  وهذا اجملتمع راجع إلى احلـياة ا
سـيـاسـيـاً  ألنـهـا لـو إسـتـقـرت ونـظـمت فـأن نـظام
اجملتمع احليـاتي سيسـتقر وينـشط اإلبداع وينبغ
األديب ويــظــهـر عــلــمـاً مــرفـرفــاً  لــنـرجع إذن إلى
احليـاة السـيـاسة نـصلـحهـا ونعـمل جاهـدين على
إستقـرارها ثم نلـجأ إلى األدب لنـطلب منه اإلبداع
والـرقي  وبـدوره سيـنـتج فـنـاً وال أروع  وطـائـفة
من األدباء سيؤثرون في احلياة العامة  فيعملون
عـلى دق أوتار الـقـلوب ومالمـسـة الشـغـاف  حتى

ا يسمع أو يقرأ من الفن . يطرب الفؤاد 
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ديالى

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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صهيل يـتسـلل إلى مسامـعي صليل
يــقـدح بــ حـ وأخــر عــلى جـدران
ملـونـة نقـشت عـليـها حـروفـا كثـيرة
تـقـدمـتُ وقـدمي تـسـحــبـني. هـاجس
اخلــوف يــســيــطــر عــلى مــشــاعــري
ترتطم قدماي بإحدى الدرجات باب
عال ,قد اهوي سـاقطـا ان لم أتشبث
بشيء ,بحـثت حـولي فلم يـكن سوى
اجلــدار عــونــا لي ,جتــاوزت الــبــاب
ـمــر الـطـويل ,أصـوات مـرتــفـعـة وا
أياد مبسوطـة للسماء وشـفاه تتمتم
بـكـلـمـات لم اسـمـعـهـا جـيـدا لـكـنـهـا
ال زلت اسـمع تـلك شـغـلـتـنـي كـثـيـرا 
األصــوات بـل تــزداد كــلــمـــا تــقــدمتُ
أكـثر ,ارتـفع الـسقف كـثـيـرا يـتـخللُ
ــكـان بـنــاء لـيس كــأي بـنـاء وسط ا
ـشــكـلـة هي لــيـست بـالــبـنـاء لـكن وا
إحسـاسا غـريـبا ورهـبة اكـبر ال زال
قـلـبي ينـبض سـريـعـا وقـدمـاي تخط
األرض غـيـر مـنــتـظـمـة في مـسـيـرهـا
أسندت ظهري تأخذنني إلى الـداخل
عـلى احـد اجلـدران الـعـالـيـة وصوت

رجلٍ يـرتـدي زيا مـخـتـلـفـا يـتردد في
ـكـان أذني بـ الـعـطش وصـاحب ا
قصة; فيـها نهر جـار وأشجارُ نخيلٍ
وغـراب نـاعق يـعـتـلي نـخـلـة وفارس
ـاء صور بعـثها يشقُ طريـقه نحو ا
الـــرجلُ الـــذي يـــجـــلس عـــلى مـــكــان
مـرتـفع يـشـاهده اجلـمـيع رجل كـهل
يـــجــلس جـــواري عــيــنـــاه تــغــصــان
بالـدمـوع ال اخفي بـان قلـبي يـنفـطر
لكني صرت ابحث عن نهاية القصة

ليبادرني الرجل.
ن عـــطـش ولم يـــعــدْ ـــاء  لـم يــعـــدْ ا
الــفــارس فــقــد قــتل بــعــد ان قـطــعتْ
لم يكـملْ كالمه فكالنا ذهب إلى كفاه
صـومـعـته اخلـاصـة والـبـكـاء أصـبح
بصوت عال ,لكنني أبحثُ عن إجابة
ــاذا أصــبح رمــزا كــبـيــرا? لم أكــمل
الـــعــبــارة في داخـــلي حــتـى ألــتــفت
الرجل الـكبـير لي وقـال: ألنه كان مع

الله.
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? ر حتلوين وترجع شباب شاب صديق لي يداعب والدته فقال لها حجية شوكل يوم 
قـالت له الـفضل يـعود يـا ولدي الـى احلكـومة الـرشيـدة رجعـتـنا خـمسـ سنـة الى الوراء
فأنتـهزت هذا الكالم وقلت لها حجية بروح والـديج ما تشوف سيارة ام الدخان اين صفة
بـيهـا الدهـر كنـا ننتـظرهـا في اخلمـسيـنات والـستيـنات عـصر كل يـوم بفـارغ الصـبر حيث
مـيز وكـنا جنري خـلفـها في اغلب الـشوارع وكـان العامل كانت تـمال الشوارع بـدخانـها ا
تال بالـدخان الـكثيف الذي يـعمل علـيهـا مخلـص في عمله حـيث ال يغـادر الشـارع إال ان 
فيقـتل جميع انواع الـبعوض واحلرمس وكافـة احلشرات الطـائرة منها والـزاحفة وننام في

ذلك اليوم على سطح البيت بكل راحة خارج الناموسية او الغطاء اخلفيف.
قالت احلجية ما اضعفك وانك اوهن من بيت العنكبوت.

 ? اذا تصفيني بهذه الصفة  قلت لها 
قالت تـطارد بعـوضة لـكي ال تأخذ مـنك قطـرة دم وتارك حيـتان الـعصر تـصول وجتول في
بــلـدك الـعــزيـز حـيث اكــلت االرض وغـرســهـا ومـايه ومن مــشى اعـلــيه وابـتـلــعت االخـضـر
واليـابس وسرقت كل شيء حـتى االبتسـامة وبراءة االطـفال سـرقت احلضار بـكل ماحتمل
شـرق واالخالق احلـميـدة التـي ورثتـموهـا ابـأ عن جد من من معـنى غـيروا وجه الـتـاريخ ا

رجوله وتضحيه وفداء.
قلت لها قاتلهم الله في الدنيا وفي اآلخرة لهم عذاب السعير

ـقـاتـلـة ـهل وال يـهـمـل لـكـنك تـذكـرنـي بـقـوم مـوسى (ع) حـ دعــاهم  فــقـالت ونـعم بـالــله 
العمـاليق فقالوا له (ياموسى انا لن ندخلهـا ابدأ ماداموا فيها فأذهب انت وربك فقاتال انا

البطيـئة جتاه الفـانوس الذي تراقصت
اشـعــته الدقق مع سـؤال لم اكــرره مـنـذ

ايام
ايـــعــقل انــنـي احــتــســـيت كل مــا في _

القنينة..
جــاءنـي صــدى لــصــوتي لــيــمــتــزج مع

كلماتي 
بقى القليل ..يا حيرتي.. _
فبدال من ان استـمر في الشراب حاولت
ان اضـع قــســـمــا من دمـــوعي الـــنــازلــة

داخل القنينة مرددا

tK « l  ÊU

—U×²½ô«Ë W UD³ «

ـقـراطــيـة قـد ــفـهـوم احلــالي لـلــد ان ا
تطـور عبـر مـراحل عديـدة من التـجارب
االنــســانــيـة  ,خــصــوصـا بــعــد ظــهـور
باد الليـبرالية التي اعـقبت االنظمة ا
االقـطــاعـيــة االسـتـبــداديـة في اوروبـا .
قراطي وقد نشأ النظـام السياسي الد
ــدنــيــة االجــتــمــاعــيـة  مـن احلــركــات ا
الـســائـدة آنـذاك .  ويــعـتـمــد بـاالسـاس
ـدنــيـة . اي بـعـيـدا عن عـلى الــسـلـطـة ا
ـذهبـية . العـقـائد الـدينـية الـكـنسـية وا
وتـــؤكــد هــذه الــســلــطـــة عــلى حتــقــيق
ـساواة لـكل افـراد الـشعب , الـعدالـة وا
حتـمــيـهـا الــدولـة الـتي بـيــدهـا وحـدهـا
ـــوجب احلق بـــاســــتـــخـــدام الــــقـــوة 
الــقــانـــون لــتـــحــقـــيق الــنـــظــام واالمن
االجـــتـــمـــاعـي فـــاصـــبــــحت بـــذلك اداة
لــتـوحــيـد اجملــتـمع  في مــرحـلــة اعـداد
الـــدســــتــــور االمــــريــــكي حــــذر جـــورج
مـاديـسـون الـذي كـان رئـيـسـا لـلـواليات
ـنـظـرين لـلـدسـتور من ـتـحدة واحـد ا ا
حــكم الــغــوغــاء . ويــقــصــد بـه تــواطـؤ
االكـثــريـة الـعــدديـة النـتــقـاص احلـقـوق
ثلون االساسيـة للمواطـن الذين قـد 

االقلية . 
ا االقلـيـة ليس بـالقـومـية او الـدين وا
ــتـقــدمـة ايـضــا الـفــئــة االجـتــمــاعـيــة ا
الــقــادرة عــلى ادارة الــدولــة . واال فــان
االكـثـرية الـعـدديـة سـتـؤدي الى حـرمان
الـنـخب الـفـاعـلـة في اجملـتـمع من تـبـوء

مكانتها في قيادة الدولة . 
ـقــراطـيـة يــجب ان تـكـون ولـذلـك فـالـد
محكومة بضوابط اساسية لتحديدها .
قراطية اخلالصة مضطربة وغير فالد
قراطـية تعـتمد مستـقرة . . اي ان الـد
وبهذا على حـكم الـنخـبة من اجملـتمع  ,
ـقراطـيـة حتفظ الصـدد يـقول ( ان الـد
حقـوقا اساسـية لـلفرد  ,وال تخضع كل
ــا ــا تـــطــالـب به االكـــثــريـــة . او  شـئ 

تعتبره االكثرية مصلحة عامة ) .
 وهـكـذا اعد الـدسـتـور االمـريـكي  ولكن

ــاذا لم يـقــدم لـنـا االمــريـكــان دسـتـورا
يستـند على الـنخبة فـي حكم الشعب  .
وبدال من ذلك قدمـوا لنا مشـروعا يقسم
الـشعب الـعـراقي الى طـوائف واقـلـيات
قراطية .  . في ح بحجة تطبيق الد
ان الـدسـتـور االمـريــكي لم يـسـتـنـد الى
التقـسيم الديني او الـقومي للـمواطن
االمــريـــكـــان . خـــصـــوصـــا وان هـــنــاك
كـاثولـيك وبـروتـسـتانت  ,بيـض وسود
وخالسـي  ,التـيــنـيــ واوروبـيـ . .
الخ بل اعـتــمـد عـلى حــزبـ جـمـهـوري
ـــقــــراطي وجــــعل االنــــتـــخــــابـــات ود
االمريـكة بنـظام معـقد يـعتمـد على حكم
الـنخـبـة ال االكـثريـة الـعـدديـة مع بعض
ــكن تـداركـهـا كل االسـتـثــنـاءات الـتي 
سـنتـ في االنـتخـابـات النـصـفيـة  لـقد
قـــدمــوا لـــنــا اذن حـــكم طــائـــفي قــومي
ا قراطية  , هجيني مشوه باسم الد
ادى الى الـصـراع والــتـنـازع بـ فـئـات
ومـكـونـات اجملــتـمع الـواحـد اوال . . ثم

صراع داخل كل مكون الحقا . 
وهـكــذا تـوســعت وامـتـدت الــصـراعـات
ا ليس في احلكومة االحتادية فقط وا
في مــنـطـقـة احلــكم الـذاتي لــكـردسـتـان
وكــــذلـك في احلـــــكــــومــــات احملـــــلــــيــــة
ـا كانت هذه واحدة من للمحـافظات ر
مهـمـات االحتالل االمـريـكي للـعراق  . .
القضاء على الـوحدة الوطنيـة العراقية
بعـد تدمـير اجليـش والبنـية الـتحـتية ,
للدولة  ان من ساعـد على ابقاء الوضع
على مـاهو عـليه االن  االحـزاب القـادمة

مع الغزو االمريكي.
حـــيث تـــخــتـــلف هــذه االحـــزاب عن كل
احــزاب الــعــالم . فــهي لــيــست احــزابـا
ــعـنى الـكـلـمـة بـقـدر مـاهي سـيـاسـيـة 
جتـمعـات مـافيـويـة مـسلـحـة دخلت الى
اجملتمع العـراقي باسم الطـائفة والدين
ـواطن الـبسطاء من حتى تسـتقطب ا
ذوي االصـول الـريـفيـة والـقـبـلـيـة الذين

يفتقرون الى الوعي السياسي.

ـعـارضـة ـدنـي . فـانـعـدمت ا اجملـتـمع ا
ـظـالم واصبح احلـقيـقـية . وانـتـشرت ا
الـسـكـان حتت خط الـفـقـر في كـثـيـر من
احملـافـظـات . وهــكـذا  تـغـيـيب حـريـة
االرادة لــلـــمـــواطـــنــ كـــافـــة فـــجــردت
ــقــراطــيــة من مــحــتـواهــا ان دعم الــد
امـريــكـا وايـران لــلـحـكـومــات الـفـاسـدة
عادية للشـعب منذ االحتالل االمريكي ا
للعراق الى يومنـا احلاضر يؤكد بشكل
ـنـهـجة واضح عـلى ان هـنـاك عـملـيـة 
ــقــراطــيـة وســلب ارادة لــتــشــويه الــد
الـشـعب وان هنـاك خـطـطـا معـدة سـلـفا
لـــلـــتـــخـــريب الـــبـــنـــيــوي الـــســـيـــاسي

واالقتصادي واالنساني للعراق . 
فهل امريكا التعلم بـفساد السياسي ,
ـــبــاد ـــنــافـي البــسط ا وســـلـــوكــهم ا
قـراطيـة وهي تالحق كل سنت في الد
الـعـالم وتـنـتـقـد عـلى الـدوام اغـلب دول
ــقـراطـيــة وحـريـة الــعـالم بـدعــوى الـد
االنـــســان ام انــهـــا تــركت احلـــبل عــلى
رسوم وايران الغارب لتنفـيذ اخملطط ا
التي تدعم االحـزاب الفاسـدة احلاكمة .

ولذلـك جند ان هـذه االحـزاب الطـفـيلـية
تـخلـفة تـستـغل النـاخب السـاذج غير ا
الـواعـي بـاطـروحـات ديــنـيـة وطــائـفـيـة

لتستمر باحلكم بفساد اكثر . 
وهي بعيدة كل الـبعد عن القـيم الدينية
الــعـلــيـا  وفي كل انــتـخــابـات عــامـة او
محـليـة جنـد النـاخبـ  وخصـوصا من
ذوي الدخل احملدود والـفقراء يـتجهون
الـى انــتــخـــاب نــفس االحــزاب ســـيــئــة
الـــصــيت مع عــلــمـــهم بــفــســادهــا وهم
نـظور ديني ينـظرون الى فعـلهم هـذا 
وواجـب مــقـــدس واال فـــان لــعـــنـــة الــله
سـتـالحـقـهم انــهم مـدفـوعــون بـاخلـوف
مـتـنـاسـ ظروف مـعـيـشـتـهم الـبـائـسة
ومايجب ان يكون احلـكم عليه  واالكثر
مـن ذلك فــــان مــــريــــدي هــــذه االحـــزاب
يسـتخـفون بـالنـاخبـ وهم في كل مرة
يـــنــقــضــون وعــودهـم ويــســعــون عــلى
ـنـظم واجـتـرار الـدوام الى الـتـجــهـيل ا
التاريخ مع التمسك بالطقوس الدينية.
 بل وزيــادتــهــا كي ال يــتـشــكل اي وعي
جـماهـيـري قد يـؤدي الى اقـصـائهم من

ــكـاسب ســدة احلـكـم وحـرمــانــهم من ا
قـراطية تاتـية مـنه  ومن مظاهـر الد ا
العراقـية ايضـا استبـدال الفكـر القومي

والوطني بالفكر الديني والطائفي.
شـاريع الشـعوبـية تـنشط ولذلك نـرى ا

في العراق .
فـهـناك مـن تبـنى مـشـروع واليـة الـفـقيه
وتصـديـر الثـورة االسالمـية فـانظم الى
ــيـلــيـشــيــات االيـرانــيـة  . وهــنـاك من ا
ـــســـلـــمــ تـــمــسـك بـــفــكـــر االخـــوان ا
ـعادي لـلـوطـنـيـة . فـاصبح الـشـمـولي ا

اسير التوجهات التركية والقطرية.
وفي مـنطـقـة كـردسـتان الـعـراق نـشطت
االفكـار الشـوفونـية السـتغالل االوضاع
السيـاسية الـشاذة في البـلد واحلصول
ـنـاطق الـتي سـميت عـلى مكـاسب في ا
ــتــنــازع عــلــيــهــا  وفــوق هــذا وذاك بــا
انتشر الفـساد السياسي واالداري على

نطاق واسع . 
وانــتــهــكت حــريــة االنــســان و خــنق

الصحافة واالعالم الهادف . 
وجـــرى االســتــحـــواذ عــلى مـــنــظــمــات

ومــيــلــيــشــيــاتــهــا تــصــول وجتــول من
ـــوصل الى الـــبــصـــرة . وهي تـــعــيث ا
فـــســـادا وتـــخــريـــبـــا في الـــعــراق . هل
عـجـزت امـريـكـا عن مـواجـهـتـهـا  ,وهي
تــهـددهــا جـهــارا نــهـارا  وبــعـد كل ذلك

فرب سائل يسأل . 
اذا كــــانت امــــريــــكــــا قــــد قـــدمـت لــــنـــا
ـقراطـيـة مـشـوهة واحـزابـا فـاسدة , د
لـتـحـقـيق هـدف مـا . . فهـل حان الـوقت
العـــادة تـــقـــو االوضـــاع الــشـــاذة في
الـعــراق  لـكـونــهـا دولــة االحـتالل الـتي
ـتخلف والهج اختارت نظام احلكم ا

هذا  . 
ولـتدفـع باجتـاه اعـادة كـتابـة الـدسـتور
بــشــكل اليــكــرس الــتــقــســيم الــطـائــفي
والـــقــومي ويـــضــمـن صــعــود الـــنــخب
الوطنية العراقية اخمللصة والكفوءة ام
همـة مازالت قيـد التنـفيذ الى اجل ان ا
ــا الــعــراق مــازال الــبــقـرة مــســمى طــا
احللوب . والنفط جار واهله جياع
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ما حدث..هنا.. 
اني في مـنـفــاي ورفـيـقـاي االبـدين هـذه
لعونة السكارة القاتلة وقنيـنة النبيذ ا
وتــمـر عـلــيـهـمــا نـسـائـم هـواء بـارد من
نـافـذتي اخلـشـبـيـة الـشـبه مـحـطـمـة من
جراء فقداني السيـطرة على نفسي يوم
رمـيــتـهـا بـاخــر كـاس لم تـرغــبه نـفـسي

كانت رافقتها صرخة من اعماقي
ملعونا زمن كهذا... _
حــدث هــذا في احــدى لــيــالي الــصــيف
الفـائت ولن اقم بـتصـليـح ما كـسر فـانا

عـاشقـا لـنـسائم الـهـواء الن في جـسدي
نــارا تــتــوقـــد وحــرارته تــرتـــفع كــلــمــا
ميت نظرة امثكثرت من هذا الشراب ا
ســريـعــة واخــرى ابــطيء وكل شيء لن
يـتـغيـيـر في حـيـاتي حـتى كـلـبي الوفي
وجدته مصطحبا كلبة معه في احلديقة

اخللفية لداري القد
خوفي يتزايد وانا اردد مع نفسي

تبـا لك يـازمني..فـقـنيـنـتي على وشك _
النفاذ..

ســـحــبت جــســدي الــثـــقــيل وبــخــطــاي

ساملؤك ..كلما حاولت ان تنقصي.._
ودموعي تنـهمر وروحي يـعصرها االلم
وبـداخــلي ثـورة كــبـرى النــطق بـصـوت

شجي
يـا ربي..يــا من سـويـتـني وخــلـقـتـني _
ارحمني ..وامليء قنـينتي.. الم يقولون

لي..
استدرت بجـسدي جتاه بيت ابى قاسم

وتذكرت كالمه
ان الـله يــفـعل مـا يـريــد وهـوعـلى كل _

شيء قدير..

البطـالة ظاهـرة سلـبية تـشكل نسـبة كـبيرة من مـخاطر
بسـبب البطالة انـتحر اآلالف من الناس وهذا االنتحار
أدت ظاهـرة البـطالـة الى تفكك يشهـده واقعـنا احلـالي
األســر ب الــطـالق وانــتــحـــار الــشــبــاب بـــســبب واقع
انهيارهم من ملل وصعوبة احلياة التي يواجهونها في

بلدهم.
مازالـت احلكـومـة الـعـراقـية تـتـنـحى عن أبـنـاء شـعـبهم
ـواطن عــنــدمــا يــشـكـى ا ــصــاحلــهـا فــقط وتــكـتــفي 
الـعــراقي هـمـه الى االعالم والـصــحــافـة يــقـولــون عـنه
وعـود كاذبـة وأعذار مـتكـررة ب كل حـكومة "بطران" 
وازنة او "تقشف" ناصب ثم يقولون عجز با تستلم ا
لل تعود الشعب على هذه الكلمات وأصبح في واقع ا
ألنهم يوعدون ويخـلفون وتهمهم مـصاحلهم ال مصالح
فترض ان أبناء الشـعب. البطالـة مشكـلة كبيـرة ومن ا
الن فـي واقــعــنــا احلـــالي أصــبح حتل ب اقــرب وقت 
شبابنا يفقدون األمل ثم يقولون العراقي ويرددون ب
أقـوال "ال وجـود لـلـسـعـادة بـدون عـمل وال يـوجـد طـعم

للفرح بدون إكمال نواقص العراق".
ينظـرون العراقـيون الى جمـال دول العالم ويـتحسرون
رتبة على بلدهم بانه نزل الى مستوى الفقر رغم انه ا
يــرون االخـتالف الـثــالـثــة بـالــنـفـط مـابــ دول اجلـوار
مــرت سـنـوات الـكــبـيــر بـ بــلـدهم والــبـلــدان االخـرى
عديـدة مـنـذ سـقوط الـنـظـام الـدكتـاتـوري لـكن ال جـديد
للـعراق غـير الـظروف الـغامـضة الـتي تشـهدهـا األسر
الــعـــراقــيــة من انـــهــيـــار وانــتــحـــار بــســبب صـــعــوبــة
ـاضـية السـنـوات ا حـكومـة تـتـلـوو االخـرى معـيـشـتـهم
التي شـهدهـا الـعراق والى هـذا وقتـنـا احلالي اليـوجد
ـا ادت الى نسـبة كـبيرة الن في كل حل تام للـبطـالة 

سنة تزداد نسبة اكبر من االخرى.
لم يـحـصل اَي حل لبـلـدنا الـعراقي ن تـنادي ال حيـاة 
وهو لك الثورات الكبرى من النفط ومشتقاته مع انه 

ية .....الخ. بلداحلضارات العا
الضـغوطـات الـنفـسـية الـتي واجـهتـها األسـر الـعراقـية
ادت الى نسبة  كـبيرة من الطالق وتـشرد االطفال في
اما انتـحار الـشباب الشوارع وكل هـذا سبـبه البـطالـة
من كال اجلنسـ سبب تام ومـاكد بان لـلبطـالة اثارها
السـلبـية علـى صحة الـشاب او الـشابـة لذلك ادت الى
انتحارهم ألنـهم يشعـرون ب النقص واحلـرمان بسبب
الـــضــــغـــوط الـــنــــفـــســــيـــة الـــتـي تـــواجـــهــــهـــا األســـر
العـراقيـة.عـندمـا يقـول الطـفل الـعراقي ل أبـاه اريد ان
اشتري هذه اللعبة ياابي ثم يـقول له أباه بدمعة عميقة
مــرة اخــرى يــابــني ســوف اشــتــري لك هــذه الــلــعــبــة
ـلك شيئـا وينظـر ل ابنه وهو  يـنظر وهو ال  اجلميـلة 
الى اللـعـبـة التي يـتـحـسر عـلـيـها و يـريـد ان يـشتـريـها
.واقع مريـر وانـهيـار صـعب دمـر وضع العـراقـي في
زمن فقـد فيه األمل بـان يرجع الـعراق الى الـبداية الن
اغلب العراقييـون سكنوا في بلدان الـغربة بعيدون عن

بلدهم بسبب البطالة.
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خــطـابـه لي جـعــلــني اكـمن لـه كـراهــيـة
كــبــرى النــني احـس بــانه احــسن مــني
عــدت الدراجـي مــتـــمـــعــنـــا لـــلــســـمــاء

ومتوسال بخالقهن قائال
يـــــا رب..انك عـــــلى كـل شيء قـــــديــــر _
ا تريد..امليء قنينتي ..اعاهدك وفعاال 

انا ان اكن احسن ..
دمــوعي تـنــزل وقـلــبي يــخـفق وشــفـتي

جفت فان كل مالدي من 
خـمرة نـفـذت حـتى قلـبت لـلـقنـيـنـة على
عــقــبــيــهــا لــتـــنــزل اخــر فــطــرة والــتي
اصــبــحت نـفــسي مــتــوقـة لــهــا صـحت

باعلى صوتي
ارحـمـني يـا ربي فـقـد نـفـذت خـمـرتي _
ـتعـبة  رنات واللـيل ما زال يسـاعاته ا
ـتـتـالـيـة اثـنـتـان تـقـ سـاعـة احلـائط ا

نــفــسي ااسـاعــة الــثـانــيـة لــيال نــهـظت
..سقطت تهاوى الفانوس على االرض
النار تاكل كل شيء في داخيلي صرخة
ال تطفؤها ..دعوها تلتهمني..تنقذني _

ا انا فيه 
سمعت ابى قاسم جارنا يقول لي

هذا ما حدث هنا..اتعلم ماذاسيحدث _
لك هناك..

وجـــدت اصـــبــعه مـــتــجـــهــا الـى ســقف
الــردهــة الـتـي اسـعــفــوني بــهــا كـنت ال
اجـــريء عـــلـى الـــرد عـــلـــيه..بل بـــقـــيت
صــامـتــا وافـكــار تــدور في راسي..وانـا

استفهم سؤاليله
اين هناك فوق السطح.., _

5 ≠ بغداد Š ”U³Ž ÍœU¼

ـة  وقـد إتـصـلت الـسـيـاسة الـعالقـة بـيـنـهـمـا قـد
بـاألدب  ألنــهـا دخـلت فـي كل الـنـظم وكـل الـفـنـون
والعلوم  وأضـحت مثاالً لـرقي األدب ولنبوغه في
فــتـرات زمــنـيــة  فــبـعض الــفـتــرات نـرى إن األدب
إنـتـكـس نـوعـاً مـا وخـفت صــوته وكـاد أن يـطـمس
أثره في الذائقة  فالـعالقة بينهمـا طردية أي كلما
إنـتـعشـت السـيـاسـة وإسـتقـرت كـلـمـا نهض األدب
ونبغ  وهـذه ظـاهرة نـراها بـشـكل واضح وجلي 
فــالــســيـاســة عــنــدمـا دخــلت إلـى األدب أخـذت من
إنـسانـيـته شيـئـاً كبـيـراً  وسلـبت من فـنه وروعته
قـســطــاً كــبـيــر  رأيــنــا عـنــدمــا إســتـقــرت الــدولـة
اإلسالمــيــة في أول أمــرهــا كــيف إنــتــعش األدب 
ـا بدأت احلـياة السـياسـية تـتدهـور حتى أثر وحا
ذلك عـلى األدب وغــيـر كـثـيــر من روحه ورسـالـته 
فــهـذه الــعالقـة إذاً هـي عالقـة حــمـيــمـة فــيـجب إن
يسودها اإلستقـرار حتى يبدع األدب ويزدهر  ألن
األرض الــســبــخـة والــقــاحــلـة ال تــنــتج إخــضـراراً
كن لـألدب أن ينفصل عن الـسياسة وجماالً  وال 
! ألنـهـمـا إتصـال بإتـصـال وثـيق ومـتـ وأحـدهـما
يأخذ الـقوة والدعم من اآلخـر  واألديب إبن بيئته
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اإلعالم رسالة صـدق تبنى عـلى  الوضـوح والشفـافية
وليس لنشـر الرذيلة فهـل يعلم من ينـشر الفساد ? أنه
سـيـصل لـبيـتـه وإذا كان يـعـلم أنـه سيـصـل إلى أبـناء
جلدته ويتـقبل األمر فالبد انه مـنزوع الغيـرة والغيرة
زرع في النفس تنبت كـالنبات يـزرعها األب في نفوس
األوالد أو بـالـوراثـة تـنــتـقل في األصالب من األجـداد
ريض إلى األحفـاد التـي وصلت إلى صـاحب الـقنـاة ا
نفسيا وحامل لواء تخريب الدولة العراقية. منذ سقوط
النـظـام العـفـلقي وأزالم الـنـظام كل اتـخـذ دور له كأن
األمر مخطط له مـسبقـا فمنهم مـن كان قائد عـسكريا
بدأ يخطط وينفـذ وأتخذ طريق القتل وتـفجير مسار له
ـوت وجـيش وكـان لـهم تـسـمـيـات شـتى مـنـهـا رجـال ا
ـقـاومـة وغــيـرهـا من الـتـسـمـيـات اجملـاهـدين وقـادة ا
والـهـدف تـخــريـبي لـلـدولــة و لـبـنـيــة اجملـتـمع وإدخـال
ـقـيــتـة وحـتى الـذين اجملـتـمع  في مــرحـلـة الـطـائــفـيـة ا
اشتركوا في العملية الـسياسية لهم دورهم في تعطيل
وعرقلـة العمـل السيـاسي في كل االجتاهـات تشريـعية
ـانيـة التي قـام بها كانت أم تـنفيـذية. كـانت احلمـلة اإل
طـاغــيـة الــبـعث الــسـابق كــانت حـمــلـة شــيـطـانــيـة في
شاكل األصل لكن اإلعالم جعل منها معاجلة وحلول 
اجملتـمع وان احلكـومة تـريد مـجـتمـعا صـاحلا فـقامت
ـالهي في ذلـك الـــوقت ومـــنـــحت بـــغـــلق الـــبـــارات وا
ــا جــعل شــارب ــنــاطـق  تــراخــيص حملـالت داخل ا
ـا جـعل اخلـمــر يـشـتــري اخلـمــر ويـشـرب فـي بـيـتـه 
العائلـة تشارك في الـرذيلة وتـسقيط الـعوائل وهذا ما
عمل عـليه نـظام الـبعث وهـدفه احلقـيقي تـفكـيك األسرة
الـعـراقـيـة وسلـخـهـا من اجلـانـب الديـنـي. جـنود الـبـعث
الـيـوم; يـعــمـلـون عــلى مـا قـام به طــاغـيـتـهم فـي حـمـلـته
ـانـيـة من خالل قـنــــــــــــاة الـشـرقـيـة تلـك الـقـناة اإل
الــتي جــنــدت ضــد الــشـــعب الــعــراقي مــنــذ حتــريــره
بـــــــــــعد (2003) فـكـانت األولى في نـشـر الـطـائـفـية
وحـرق الـعـراق واألولى في نـشـر اإلشـاعـات الـكـاذبـة
واألولى في نـشــر الـفـسـاد واألولـى في تـعـكــيـر صـفـو
العـراقـيـ واألولى في قـتل اإلنسـان وتـشـويه األسرة
الـعـراقـيـة. في اخلــتـام; رسـالـة الـشـرقــيـة لـلـعـراق هـو
نشرالرذيلة على الشاشة لتـطرق باب العائلة العراقية
لتعمل على تمزيق البنية األسرية واجملتمعية فمن يقف
ضدها ويعمـل على إيقافهـا? سؤال إلى رئيس الوزراء
ــان ورجــال الـديـن ومـنــظــمـات واجلـمــهــوريــة والـبــر

دني وحقوق اإلنسان? فهل من مجيب?.   اجملتمع ا
} } }

احملرر: نـترك رد اجلـمهـور الواسع
ــثل رأي الــعــراقــيــ عــلى الــذي 

كالم العجري .

وبقايا عطرٍ المرأةٍ كانت يوماً ما
تتسلل ليالً عبر نافذة الروح وتسكن

ضحكتي ..
لكتي امرأةٍ كانت تُحلقُ في سماء 
 امرأةٍ كانت تنشدُ الشعر في واحة

الشعرِ
وتغرقني لثماً وتقبيال ..

وتمطرني حنانا بحجم عذاباتي
وجراحاتي ..

امرأةٍ لم يبقِ منها سوى ذكرى ,سوى
طيفٍ ,سوى عطرٍ يلثمُ ذاكرتي

آهٍ يا تعب العمر ..
متى توصدُ أبواب تعبك ,وتستلقي
على وسادةِ امرأةٍ ,عطرها احلب,

وضحكتها زقزقةُ عصافير الصباح?
آهٍ يا تعب العمر ..

سافات البعيدة وأنا أحملُ أنهكتني ا
حقائب وجعي ,

ودمعتي
وغربتي
ولوعتي

وعذاباتي 

ويحيلني الى إنسان مفقودٍ ال ينتمي
للوجود ,

إنسانٍ خارج دائرة الوجود ..
لم يبقِ منها سوى رمادٍ تتناثره ريح
األيام ,سوى دخانٍ عالقٍ في جدران

صمتي
آهٍ يا تعب العمر ..

سافاتُ مازالت بعيدة ,وأنا وظلي ا
نفترشُ الطرقات ,ظلي يتبعني ,وأنا

أتبعهُ ,مثل لصٍ في آخر الليل ..
سافات مازالت بعيدة ,وصحراء ا

العمر تبحث عن قطرة مطرٍ لتروي
ظمأها ..

آهٍ يا تعب العمر ..
الوجعُ مازال يطاردني في مدن الليل
عبأة بفوضى تشحة بالسكون ,وا ا

الصمت ..
مازال يطاردني مثل جيوشٍ مغتصبة,

ويغتال آخر جنديٍ بقي معي في
صحراء العمر يحمل قلبه بيده ,تعويذةً

للحب واإلنتماء 
w½UL×A ≠ بغداد « bLŠ√

هـاهـنا قـاعدون) يـقـتل االنسـان يـاولدي بـشرف عن ديـنه ووطـنه وعرضه ومـاله قـاتلـوا هذه
فـسـدين قـاتـلـوا االيـادي الـقـذرة الـتي انـشبت الـفئـة الـضـالـة وكل الـطـامـعـ والـسـراق وا
اظـفـارهـا في كل جـسـد عـراقي شـريـف قـاتـلـوا االجـنـبي اين مـاحل واجـعـلـوه يـجـر اذيـال
اخلـيبـة والنـدامـة مكـسورأ مـدحورأ مـذمومـأ يلـعنه الـله ويـلعـنه الالعنـون تاركـاً وراءه جثث
قتاله العـفنـة وما الـنصر إال مـن عند الـله ( يا ايـها الـذين آمنوا ان تـنصـروا الله يـنصركم
ويــثــبت اقــدامـكـم ويـنــصــركم عــلى الــقـوم الــكــافـريـن) في بـلــد قــال فــيه الـرســول الــكـر
محـمد(ص) عـندما سـألوه اصـحابه اين نـذهب اذا شح الرزق هـنا فـقال الى الـيمن فـقالوا
اذا شـح في الـيــمن فـقـال الــشـام فــقـالــوا اذا شح في الـشــام فـقـال الـى الـعـراق فــفـيه من

اخليرات التنضب حتى قيام الساعة.
لكة شبعاد ويا بنت اخلـنساء ويا بنت خولة بنت االزور االسدية ويابنت فقلت لـها يا بنت ا

? جميلة بوحيرد ال يوجد من ب النساء اآلن من حتمل هذه الوطنية الراقية إال القليل
 فقـالت الن اغلب النساء وجـدن في ازواجهن آكل لـلسحت احلرام مـناع للـخير قاطعي
رأة لـزوجها صـلة الـرحم فتـفرقوا لـبسـوا لباسـهن وتزيـنوا بـزينتـهن وتمـيعـوا كما تـتمـيع ا

فكيف تكون هي ?
قلت لـها والـله لقـد تطـايرت احلـروف وشحت الـكلمـات وال استـطيع ان اعـبر عن احـترامي
رسومه وتقديـري لهذه الروح الوطنيه العالية وهذه الشـجاعه فيالكالم والتضحيه والفداء ا

على وجهك الكر جنبه الله العزيز النار عنه ..مع التقدير
Íd ≠ بغداد UF « s ×  r×K  s Š bL×


