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الشـعر قافـية و معـنى و مشاعـر و خيال  و هو
ــزيج الــذي يــصــعب حتــلــيــله و من هــنــا أتت ا
صـعــوبـة الـشــعـر ألنه يــأتي الى الـشــاعـر و هـو
ـا احتاج الـشاعر بـحالـة تختـلف عن حالتـه فلر
الى عــزلــة تـقــربه الى الــتــفـاهم مـع مـا يــريـد أن
ينبثق عن نـفسه و كأنه يتحـايل على هذه النفس
لـكي تــلــقي مــا في أعــمـاقــهــا كـامال و ال تــنــفـر
كـالــفـرس اجلـمـوح فـإذا صــاحب هـذا كـله الـهم
سألة تأتي عفويا  الذي يحمله الشاعـر  فإن ا
ألن الـشـاعـر الـذي يـدنـدن بـأحالمه الـشـخـصـية
ليس كمثل الشاعر الذي يدندن بأحالم الوطن 
و الــشــاعــر الــذي يــدنــدن بــأحالم الــوطن لــيس
كمـثل الـشاعـر الـذي يـتنـفس أحالم الـدعوة الى
الــله فـــتــصــعــد مــنه األشــعــار عــبــقــا  فــأحالم
ا الشاعـر الشخصيـة تفيد الشـاعر نفسه و ر
ال تأتـي بثمـرة عظيـمة في الدنـيا أو في اآلخرة 
أمــا أحالمه في مــا يــرجــو فــيه ثــواب الــلـه فـإن
ثـمـرتـها تـكـون في الـدنـيـا و في اآلخـرة سـترا و
فـــوزا و رفـــعـــة فــحـــريـــة االلــتـــزام هي احلـــريــة
ـسؤولـة و توضيح هـذا يجعـلنـا نتذكـر شعراء ا
شاهـدوا مـا يـعاني وطـنـهم من ألم و مـحـنة و لم
يقـاومـوا حبـهم الـشخـصي فرفـضـوا االنصـياع
مـخـتـارين الى حب الـوطن و آالمه حـر أنت أيـها
الشاعر فتأوي الى محبة الوطن الذي هو حلمك
و دمك  و بسعيك الستقراره يرضى عنك ربك
أو تأوي الى الـغياب في صـمتك و وحدتك وأنت
أيها الشعر محتاج الى  احملبة األسمى  ; ألنها
ا ـتـسـعـة  ـديـنـة ا ـاء و الـهـواء و ألنـهـا كـا كـا
ا فيها من فيها من آفاق و كالقـرية الصغيرة 

تماسك و ارتفاق.

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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سقط منهم شهداء وجرحى في تلك
احلـادثـة وعـلـى الـعـموم ,هـذا األمر
ـعنـية والـتحـقيق, يتـرك للـجهـات ا
ـوضـوع لـيـبـ كــشف الـداللـة في ا

سيء وفقا للقانون. ويحاسب ا
الـصـدر األن أمـام حتـديـات واسـعـة
فبـعد حتقـيقه علـى نسبة عـالية من
األصـوات في االنـتـخـابـات األخـيرة
فــــاألمـل مــــنـــوط بــــكــــتــــلــــته عــــلى
راقبة التصحيح وسن الـقوان وا
كــونـه الــراعي الــرســـمي لإلصالح,
بــيــنــمــا هــو يــواجه اخلــصــوم من
اخلــارج ,اذ تــراه يــحــارب في ذات
الـوقت ضـمن جبـهة داخـليـة تتـمثل
في تــنــقــيــة رئـة الــتــيــار وتــشـذيب
أطــرافه من الــذين تـثــبت أدانــتـهم,
الـتـكـلـيف صـعب عـلى زعـيم الـتـيار
الصدري ومرهق ولـعله يحتاج إلى
وقـت طـــــــويل مـع تـــــــزايـــــــد حــــــاد
ـــعـــارضــة الـــتي ســـتـــواجه من بــا
الــــــداخل أو اخلـــــارج ,فـــــضـال عن
ـنـطـقـة الـتـدخالت اإلقـلــيـمـيـة فـي ا
والــتـي هي ذاتــهــا عـــنــصــر مــقــلق
أيضـا ويحتـاج إلى رعاية واهـتمام
كـــــبـــــيــــر ,فـــــضال عـن اخلـــــصــــوم

التقليدين. 
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ـــبــادرين الـــتــيـــار الـــصــدري أول ا
بـاحملـاسـبـة هـكـذا وبـتـلك الـطـريـقـة
االسـتـثـنـائـيـة لـفـضح كل من تـثـبت
أدانــته أمـام الــشــعب بــيـنــمــا جنـد
الــكــثـيــر من اجلــهـات الــســيـاســيـة
تـتـسـتر عـلى الـفـاسـدين وتـمـنـحهم

احلصانة واحلماية.
الـــغـــرابـــة ان هـــذه الـــنـــقــطـــة يـــتم
حسابها عـلى زعيم التيار الصدري
وليـست له..! فال عـجب من ذلك فان
األنصاف مكلف وقول احلق اصبح
ـا هو ربح خـسارة وضـعف اكـثر 

وقوة.
هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــظــروف
اخلـطـرة واحلــسـاسـة عـلى صـعـيـد
بــنـيـة الـتـيـار الـصـدري الـعـقـائـدي,
وعلى صعـيد البلـد ومشاكله ,وهذا
مــا أشـار الــيه الــســيــد الــصـدر من
خالل حديثه ضمن صـفحة إعالمية
خـاصـة بــالـتـيـار الـصـدري " صـالح
مـحـمد الـعـراقي" حـيـنـمـا أشار إلى
ــقــدس حــجـم اإلســاءة إلى والــده ا
وتــــاريــــخه والى اخلـط الــــصـــدري
الشـريف نتيـجة لألفعـال التي يقوم
ن هم مــحـسـوبـ عـلى هـذا بـهـا 
اخلط الــشـريـف هـذا ضــمن الـتــيـار
نــفـسه ,أمــا عـلـى مـســتــوى الــبــلـد
والظروف السياسية فان أي متتبع
سوف لن يـجهـد نفسه بـالكشف عن

شاكل. تلك ا
هم الذي يتم اقتراحه: األجراء ا

ـــصـــارحــــة مع الـــذات عـــلى أوال: ا
ـكاشفة خلـفية األحـداث األخيرة وا
حــــــول كـل شيء بـــــــوضــــــوح ومن

انــضــمت قــوات اجلـيش الــفــرنـسي
إلى الشرطة فـي باريس يوم السبت
لـلـتـعــامل مع احـتـجــاجـات "الـسـتـر
سـتمرة لألسـبوع التاسع الصـفر" ا
عــشــر عـلـى الـتــوالي ضــد حــكــومـة

انويل ماكرون. الرئيس إ
ومُــنع احملــتــجــون من الــتـجــمع في
الــشـانــزلــيــزيه بــعــد نــهب مــتــاجـر
ومـؤسـسـات وعـمـلـيـات تـخـريب في
ــا دفع ــاضي  مـــطــلع األســبــوع ا
احلـكـومة إلـى استـدعـاء وحدات من
اجلــيش فــيــمــا أطــلق عــلــيـهــا اسم

"عملية سنتنيال".
وبـــدأت مــجــمـــوعــات صـــغــيــرة من
ــتــظــاهــرين تــتـجــمع فـي مـنــاطق ا
دن أخـرى من باريس وغـيرهـا من ا
الـــفــرنــســيــة فـي أحــدث مــوجــة من
االحتجاجات التي بدأت في نوفمبر
تـشـرين الـثـاني بـعد غـضب عـام من

زيادة الضرائب على الوقود.
وحتولت احلركـة إلى رد فعل عنيف
وأوسع نـطاقـا ضد حـكومـة ماكرون
رغـم إلــــغـــاء احلــــكــــومــــة ضــــرائب

Euronews.)) /الوقود
مــقـارنـة مـنـطــقـيـة بـ مـا حـدث من
احـتجاجـات للشـعب الفـرنسي وب
ــواطن الــعــراقي في مــا حتــلى به ا
ستمرة ولك ـتكررة وا التظاهرات ا
ان تـــقــــارن بـــ األحــــداث وحـــالـــة
الــشـعــور بــالــظـلـم واحلـيـف وكـيف
ـــواقف, تــتـــعـــامل الـــشــعـــوب مع ا
بتلى وقارن ب الـشعب العـراقي "ا
ــطــالــبـة أصال" وكــيف يــتــعـامـل بـا
ـقـارنة ,وانـظر بـحـقوقـه? ان شئت ا
حــجم االنــضــبـــاط والــتــضــحــيــات
وااللـتـزام الـذي يـقـدمه هـذا الـشـعب
عــــلى الــــرغـم من اخــــتالف الــــواقع
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ـشـهد األخـيـر الـذي قـام به الـسـيد ا
الـصـدر لم يــكن مـشـهـدا مـعـتـادا بل
هـو مــخـتـلف عـلى صـعـيـد الـسـاحـة
رحـلة ,بل العـراقيـة وفـقا لـظـروف ا
هو استـثنائي ,وانا ذكـرت في مقال
ســابق ان سـائـرون بـشـكــلـهـا الـعـام
والـتــيـار الـصـدري بــشـكـله اخلـاص
ســيـكـون مـخـتـلـفـا عـمـا سـبق وهـذا
مــالم يــتـقــبـلـه األخـرون فــاالخـتالف
ســمـة دائــمـا تــكـون غـريــبـة في أول
انـبـعـاثـهـا لــكـنـهـا وبـعـد مـرور زمن
سـتـكون حـالـة طـبيـعـية يـسـيـر على

خطاها األخرون.
وفـقـا لـلـمـواقـف الـكـثـيـرة والـكـبـيرة
الــتي تــبــنــاهـا الــســيــد الــصـدر في
مـسـيرته اإلصالحـيـة والتي انـتجت
سـائـرون وهي لــغـايـة الـلـحـظـة امل
مـنــشـود لــلـكــثـيــرين. فـأن خــطـواته
حـاسبـة وطرد الـفاسدين األخـيرة 
مـن تـيـاره "حــصـرا" وكــشـفــهم أمـام
الراي الـعام وتـنـظيف جـسـد التـيار
هي خـــطـــوة عـــمـــيـــقـــة ورائـــدة في

التغيير والـتعديل ومنطلق أساسي
خلطوات اكبر.
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هل هــــنـــاك اخـــتـالف عـــلى أســـاس
صالح الشخصية كانت وراء هذه ا

احلملة?
هــذا مــا يــروج له الـبــعض لــكن من
فـاجـئات ؤكـد أن األيـام حبـلى بـا ا
والتصفيات للمسيئ ومن مختلف
( األمــاكن (مـقــربــ وغــيـر مــقــربـ
وهـذا السـؤال سـيكـون الزمن كـفيال
بـاإلجـابـة عـلـيه من خالل اخلـطوات
األخـرى الـتي سيـقـوم بـهـا سـمـاحة
السيد الصدر ,وليس باألمر اجلديد
ان يـكون الـصدر مـحاسـبا ومـعاقـبا
ـرحـلـة األن لــبـعض قـيـاداته ,لــكن ا
تـخـتلف بـالـنـسبـة لـلـتيـار الـصدري
وفاعليته احلـركية ونظرة اخلصوم
له ,وبــاجملــمل ان عــمــلــيــة من هــذا
ـقــربـ مـن الـتــيـار الــنـوع تــطــال ا
وبهـذه احلـملـة اإلعالمـية الـواسـعة
لـــــو كـــــانت األمـــــور عــــلـى أســــاس
ـصـالح الـشـخـصـيـة كـمـا يـدعـون ا
لـرأيـنـا ردود أفعـال واسـعـة من قبل
ـــتـــضــــررة وأصـــبـــحت األطـــراف ا
اإلشـــاعــات واألقــاويل والــدعــايــات
الــفــيس بــوكــيــة حــدث وال حــرج..!
بــيـنــمـا الـرجـل واضح في مـبــتـغـاه
ــسـتــفـيــدين بـاسم وحـمــلـتـه ضـد ا
التـيار ,وبال وجه حق ,واحلمـلة لم
ـقـرب فـحـسب بل هي عـامة تـطل ا
حسب فهمي ,تنظيف جلـسد التيار
ـوالـ في الـلـسان الـصـدري من ((ا
ـــســتـــفـــيـــدين بـــغــيـــر وجه حق وا
ــيــدان)) ,الـــرجل أراد ان يــوقف بــا
ا تـاجر بـها جتـارة غيـر مبـاركة طـا
البعض باسم الصدر والتيار. وهذا
ــهــد في مــوقف جــريء وعــظــيم و
خــبــايـاه خلــطــوات أوسع سـتــطـال

فسدين. ا
انـصـار الـصـدر مـضـحون ال نـنـسى
الشهداء الذين سقطوا على محراب
هــــــذا الــــــوطـن من اجـل احلــــــريـــــة
والـكـرامـة ومحـاربـة اإلرهاب{ ,كـما
ال أود ان ابــــــــخـس حـق األخــــــــرين
لكني بـالتـضحـية أيـضا والـفداء{ ,
ـــوضـــوع أتـــكـــلـم ضـــمن ســـيـــاق ا
اخملــصص. أبــنــاء اخلط الــصــدري
الـشــريف طـيـبــو الـقـلب ,مــطـيـعـون
لـقـائــدهم ومـخـلــصـون في نــيـاتـهم
النــــهم يـــعــــتـــبـــرونـه قـــائـــد روحي
عـــقــائــدي قــبـل ان يــكــون ذا صــفــة
ســـيـــاســـيــة ,لــذلـك هم يــلـــتـــزمــون
بــالـســلـمــيـة والــتـظــاهـر اإليــجـابي
واالحتـجـاج الـهـادف.... فـان أعـمال
الـتخـريب واحلرق هي لـيست سـمة
من ســمـاتــهم في احلـادثــة األخـيـرة
ـــــوالت) ,الن حلـــــرق األبـــــنـــــيـــــة (ا
الـتـكــلـيف كــان واضـحـا وصــريـحـا
والت) بـااللـتزام بـالسـلمـية أمـام ( ا
فـبالـتأكـيد ليس لـهم يد بـذلك بيـنما
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ـا جـاء وصل إلى الـبـيت فـرح أطـفـاله 
به وكـان مـن ضـمن عـائـلـته ابـنـته الـتي
ولـدت حديثـا وحتتـاج امهاإلى الـتغذيه
مـدوا سفـرة األكل وهي عـباره عن الـل
وقـليل من الـتمر الـذي بعـثه لهم جارهم
أبــو عــلـي الــذي يــعــمل عـــامل بــســيط.
واخلـضــار الـتي أرسـلــتـهــا جـارتـهم ام
أنس من حـــديـــقه مـــنـــزلــهـــا ومـــاعــون
بـاذجنــان مـقــلي فـقــال لـهـم األب الـيـوم
سـيــكـون فـطــورنـا فـطـور مــلـوك ضـحك
اجلـمـيع األطفـال الـسته وامـهم ووالدته
الكـبيـره في السن التي رفـعت يدها إلى
الـسمـاء لتدعـوا لهذا الـتاجر أبـو اخلير
الذي ذكـرهم بصينـيه والعائلـة بانتظار
مدفع اإلفـطار واذا بالـباب يطـرق بشكل
رهيب فـزع اجلميع وهـرولوا إلى الباب
واذا بابن التاجر يـقول لرب العائله لقد
قمنا بحساب الصواني ووجدنا واحده
مــفـقـودة وعـلـمـنـا بـأنـهـا لـديـكم اعـطـنـا
إيــاهـــا.. تــفـــاجــأ اجلــمـــيع واغــرورقت
ــوقف أعــيــنــهم بــالــدمــوع خــجال من ا
ونـــظـــروا لــوالـــدهم مـــذهـــول من شــدة
ـوقف عـلـيه فــإذا بـابـنه الـصـغـيـر قـام ا

بــجــلب الــصــيـنــيه له وهـي كـمــا هي لم
تـمس فـاخـذهـا وغـادر مـسـرعـا.. وقـالـوا
لـــوالـــدهم ال تـــهـــتم إال أنه قـــال لـــهم أن
الـتاجـر هـو من قـال لهم خـذوا حـصـتكم
وانــا لم أمــد يـــدي بل جــلــبـت حــصــتي
الفطـر معـكم هروبـا من الكـاميـرات التي
تـــصــور الــنـــاس وهم يــفـــطــرون وهــنــا
احـــتــــظـــنـــتـه أمه وقـــالـت له أن ربك في
الـسـماء يـصـور كل شئ وهـنـا بـادر ابنه
ـشــاغب بـالـقـول بـيـبـي يـعـني الـتـاجـر ا
يـأخــذ ســلـفي لــلـنــاس وربـنـه يـاخــذلـنه
سـلـفي عدلي روحج حـتى اطلـع حـلوه
ؤذن ضـحك اجلمـيع هههـههـههه وإذن ا
الــله أكـبــر فـتــوجـهــوا لـيــفـطــروا وهـنـا
سمـعوا جـارهم ينـاديهم فـفتـحوا الـباب
لـوءه بـكل مـالذ فـإذا بـصـينـيه كـبـيـره 
وطـاب يــحـمـلــهـا جـارهم أبــو مـصـطـفى
وخلفه ولـده مصطفي يـحمل سطل الل
فـقــال هـذا فـطــوركم اخـتك ام مــصـطـفى
مـكـمـله فـطورنه وأمـهـا خـابـرت فـطورنه
ـهم فـصـار فـطـورنه من نـصـيبـكم الف
عـافـيه واحـنه رايـحـ خـطـار الهـلـهـا ..
أخـذوا الـفـطـور و ودعـوا أبـو مـصـطـفى

وعائلته بالدعاء باخلير والسالمه
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أن إسالمـنـا يـأمـرنـا عـنـدمـا نـعـمل خـيـر
فــيـجب أن نــعـمــله بــالـســر كي ال جنـرح
احسـاس الفـقيـر. وعنـدما نـعطي فـيجب
نانا..  أن ال تعلم يسرانا ما أعطت 
كـــفـــانـــا ريـــاء نـــعـــمـل الـــوالئم من أجل
الــتــصـويــر وصــله رحــمــنــا تـعــاني من
احلــاجه والــفــقــر. كــفــانــا ريــاء نــصـور
أنـفسـنا بـأنـنا نـعمل اخلـيـر ونحن نـريد
الـفات النـظر ولنـحصل على ثـناء الناس
لـنا. ونـنسى أن عـ الله ال تـغمض ابدا
وعيـنـيه مـوجـهه عـليـنـا تـرصد أعـمـالـنا

وهو أعلم بنوايانا 
اخـواني تــصـدقــوا ولـو بـشـق تـمـره وال
ـتــعـفـيـ وهم أنـاس قـريـبـون تـنـسـوا ا
مــنـكم ولــكن عـزه نــفـســهم تـمـنــعـهم من
الــطـلب بــالــســنـتــهم.. ان مالئــكــة الـرب
تــصــور كل شــيئ وســتــعــرض الــصــور
أمامكم يوم القـيامه وانتم فقط القادرون
على جـعلها صورا جـميلة تـفاخرون بها

يوم القيامة.
ÍbO³F≠ ديالى « ÂUN ≈
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بغداد

التـتـازالت في مـجتـمـعنـا انـواع والوان واشـكال
ووجــوه وامــكــانــيــات وحــيل ودجل والــبــعض ال
يـفـهم مــعـنى تـلك الـكـلـمــات او الـتـضـحـيـات في
ــواقف وقـد تــكـون مــجـبـرا بـعض االحــيـان او ا
لــتــقــد الــتــنــازل امــام شــخص او حــتى دولــة
مجاورة او شقيقه للـهدف ما وتقد التنازل هو
نوع من الـعطـاء في بعـض االحيـان عنـدما تـقدم
كبـدك او كلـيـتك الى والدتك هـنـا قمـة التـضحـية
ـيـراث الخـتك او عـنـدمـا تـتـنـازل عن حـصـتك بـا
الـفقـيره انه الـشرف واالخالق احلـميـده وعنـدما
تـــتــنـــازل عن ديـــون مــاديـه انه قـــمــة الـــزكــاة او
ـساعـده انه عـالم ولـكن كـرامـتك فـوق كل شي ا
بـعض الـنـاس يـفـهم الـتـنـازل خـطـأ فـيـذل نـفـسه
الشـخـاص لـيسـو اهال لـلـتـنـازل فـيـحاول اذاللك
بـكـلـمـات حـرجـة او تـصــرف اليـلـيق بك الـعـطف
ـنـحـة شكل والـذل واالهـانه شـكال اخر شكل وا
يـجب الـتفـريق بـيـنـهـمـا نـحن الـعـراقـيـون النـقبل
ـقـرب وتـلك صـفة باالهـانه حـتى لـو من اقرب ا
تـوارثـنـاهـا من اجـدادنـا االصالـة بـطـبـعـنـا ولكن
تقـد الـتنـازالت في بـعض احلاالت تـتـطلب مـنا
الشـجاعـة فمثال الـكالم الطيب من اجل غـاية ما
مطـلوبـة ومثال الـزوج عنـدما يـتغـزل بحـبيـبته انه
قمة الرجولة والكيان احلضاري كن انت والتكن

كما يريد االخرون ....
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مـا قصـة الـنـجمـة ? وكـيف قُدست من

قبل اليهود?
هـذا مـا سـوف سـنـتـحـدث به الـيـوم 
اصل التـسميـة عنـدهم (ماج داود)
ـلـجـأ – ) تـعـني الـقـوة –ا و (مـاجــ
احلـــمــــايـــة وعــــبـــارة مــــاجـــ داود
اصطالح عـبري مـعنـاه احلرفي (درع
داود) اســــتــــخــــدم هــــذا االصــــطالح
لـالشــــــارة الى اخلــــــالـق ثم حُــــــرفت
لالشــارة الى الــنــجــمــة الــســداســيـة
) وردت في الــشـكل . ولـفــظـة (مـاجـ
العـهد الـقد كـثيرا لـلداللـة على قوة
وعـظــمـة اخلـالـق ولم تـأت مع لــفـظـة

(دافيد) في العهد القد .
ولم تـــكن عـــبـــارة (مـــاجـــ دافـــيــد)
مــعــروفــة ومــنـتــشــرة لــلــداللــة عــلى
النجمة السـداسية قبل القرن التاسع

عشر .
وفي مـعـجم الـوعـي الـيـهـودي اشارة
الى رمـز ماجـ دافـيد بـاسم (حـوتام
شــلــومـو) اي خــا ســلــيــمـان .وفي
الـتـلـمـود يـرد عـبـارة (مـاجـ دافـيد)

عنى (درع سليمان) .
والرمز اليهـودي (جنمة داود) تتألف
مـن مـثــلــثــ كل مــنــهـمــا مــتــسـاوي
االضالع مـــوضـــوع احـــدهـــمـــا فــوق
ـثـيـر في االمـر ان االخــر عـكـسـيـا .وا

هذه النجمة كانت ذات مغزى سحري
ـا لــدى الـشــعـوب الــشـرقــيـة في قــد
فــلــســطــ والــهـــنــد وبــابل ومــصــر
باني وكانت تـوضع على واجهـات ا
لـلـوقـايـة من احلــسـد والـعـ وكـانت
عابد الرومانية . معروفة ايضا في ا
واول من اســتــخــدم عــبــارة (مــاجــ
دافـيـد) هـو الـيهـودي الـقـرائي يـهودا
ــسـمـى (إشـكـول هـاوس في مــؤلـفه ا
هــاكــوفــيــر) اي عــنــقــود الــكــافــر في

منتصف القرن الرابع عشر.
ولم تـسـتـخدم جنـمـة داود كـشـعار او

رمـز للـيـهود
كـــــكل اال في
حدود الـقرن
الـــــســـــادس
عـشـر امـا ما
قــــلـــــنــــا عن
الــــــــــقــــــــــرن
التاسع عشر
فــهـو ظــهـور
جنــمــة داود
عــــــــــلى درع
عـــــــائـــــــلــــــة
روتــشـــيـــلــد
عـــنـــد رفـــعه
االمـبــراطـور

الى مــــرتـــــبــــة الــــنــــبالء  وقــــد دفع
انتشارها في العصر احلديث رؤساء
احلـركــة الـصــهـيــونـيـة الـى اعالنـهـا
كـرمـز اسـاسي في عّـلـم احلـركـة سـنة
1897م والذي اصبح فيمـا بعد علما
كـننا ـا سبق  زعـومة . لدولـتهم ا
الـقـول انه لـيـست لـهـذه الـنـجـمـة اية
داللـة تاريـخـية في الـعـهد الـقد ولم
تـــكن اال نـــقــشـــا بــارزا عـــلى جــدران
ــعــابـد عــنــد الــشــعــوب الــشــرقــيـة ا

ة  القد
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الــــعـــقــــائــــدي واإلرث الـــتــــاريـــخي
لـسـماحـة السـيد الـصدر كـما انه لن
يتم اسـتـغالل الـوالءات بـحـجـة هذا
ــبــارك كــونــهم االسم وهــذا اخلط ا
لـيـسوا مـحـسـوب ايـدلـوجـيـا على
اسم التيار الصدري وبنفس الوقت
مـحـاسـبـون مـهـنـيـا ضـمن واجـبـهم

السياسي. 
فك االخـتنـاق هـذا سـيأتي بـانـفـتاح
اكـبـر لــلـتـيـار الـصـدري ,وسـيـحـقق
نشاطا سـياسيا جديدا غـير تقليدي
لــكـسب قــواعــد جـمــاهـيــريـة شــابـة
أوسع واكبـر تنخـرط ضمن مشروع
"اإلصالح الــسـيــاسي" حتت رعــايـة
الـــصـــدر وتــواجـه الــواقـع بــخـــطى
((يـــســـنـــدهـــا مـن زعـــيم اإلصالح))
وبـاإلضـافـة إلى الـنتـيـجـة الـسـابـقة
فــان هـنـاك نـتـيــجـة تـكـون حتـصـيل
ـــســـار وهي حـــاصل ضــــمن هـــذا ا
ــــومــــة الـــوجــــود الــــســــيــــاسي د
واحلضـور الـفـعال لـتـغطـيـة أحداث
الواقع السياسي ورسم صورة لدى
الـوعي اجلـمـعـي بوجـود وجـوه من
ـستقـل كـعناصـر واسعة وفـعالة ا
على الساحة السياسية) ,باإلضافة

بـكـل تـأكـيـد إلى األخــوة الـوطـنـيـ
األكارم من التيار الصدري)) ,فليس
فـي األمــــــر اســــــتـــــــبــــــدال بل هــــــو
اســتـــحــداث قــواعـــد جــمــاهـــيــريــة
سياسيـة تكون ظهيـرا فعال للقاعدة
األم وهـي الــقـاعــدة اجلــوهــريــة في
بـنـية الـتـيار الـصـدري. أظن ان هذه
الـفرضـيـة "فرضـية انـصار اإلصالح
الـســيـاسي" سـتـكـون جتـربـة مـهـمـة
وســبــاقــة لـــلــعــمل الـــســيــاسي الن
مـصــدرهــا سـيــكــون عـلـى يـد راعي
اإلصالح وهـــذه الــركـــيــزة حـــصــرا

حتى األن بيد الصدر.
ــرجــعــيــة ــتــوقع أيــضـــا ان ا مـن ا
الـرشــيـدة ســتـعـزز هــذه الـفــرضـيـة
ـا لهـا من احـتواء حتت وتـسـندهـا 
ـا فيهـا من خير صـلح و رعـاية ا
يـعم البـلد لـلمسـتقـبل ولالنتـخابات
الـــقـــادمـــة اذ ســـيـــحـــدث تـــغـــيـــيــر
مــوضــوعي وهــادف في الــعــمــلــيــة
الــســـيـــاســيـــة الــتـي نــســـعى ألجل
الـتــصـحــيح في مــجـمل مــسـارتــهـا
وخلق بـيئة مالئـمة للـعيش احملترم

في بلد مزدهر و متطور.
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اجلــمــيـع داخل الــتـــيــار وبال تــردد
لوضع الـتشخـيص الدقيق لـلحاالت

ومعاجلتها جذريا. 
وثـنايا: االهـتمـام بالكـسب لعـناصر
ــشــروع اإلصالح جــديـــدة تــهــتـم 
حتـت مــــســــمى "انــــصــــار اإلصالح
الـــســيـــاسي" و بـــغض الــنـــظــر عن
طبـيـعة الـوالءات والـتوجـهـات كون
ـــثل خــــيـــمـــة مـــشـــروع اإلصـالح 
وطـنـيـة كبـرى تـلـتـقي بـهـا األطراف
ــــتـــبــــايــــنــــة أو اخملــــتـــلــــفــــة في ا
التوجهات ,كما ان الشعب متعطش
إلحــداث ثــورة وطــنــيــة ســيــاســيــة
مـسـتقـلـة تـهدف إلـى تغـيـيـر الواقع
وإحالل بدائل مناسبة غير خاضعة
ـــرحــلــة الـــســابــقــة, لــســلـــبــيــات ا
فـوضـعهم وإشـراكهـم حتت فرضـية
"اإلصالح الـــــــســــــيــــــاسـي" كــــــسب

جماهيري واسع ونافع. 
WOMÞË WOC

ان تــعــزيــز الــتــيــار الـصــدري عــلى
ـســتـقــلـ ــسـتــوى الـســيــاسي  ا
يـؤمـنـون بــالـقـضـيـة الــوطـنـيـة يـتم
كـسبـهم وفـقا لـشـروط بـالغـة الـدقة,
سـوف لن يـسـبب أربـاكـا في الـعـمل

قصـتي لكم الـيوم لـيست قـصه تاريـخية
وال قـصـة خـيالـيـة أنـهـا قصـة واقـعـية...
لـكن فــيـهـا عــبـرة وحـكــمـة قـام (ص) من
الــنـــاس وكـــعــادتـه في شــهـــر رمـــضــان
الـفضـيل بإقـامة الوالئم ال طـعام الـفقراء
واحملـتـاجــ وكـمـا مــوضح في الـصـور
مـقـدار الصـرف.. وكال مـنـكم يـقـول بارك
الـــلـه فـــيه.. إال انــــا.. الـــتـــزم الــــصـــمت
قال.. لن أطيل عليكم وساعلق في آخر ا
وسـاكـمل الــقـصه قـام بــالـتـوزيع وحتت
ن أنــظــار الــكــامـــيــرات لــتــوثــيق أنه 
يـفــعـلــون اخلـيــر لـنـشــرهـا عــلى مـواقع
التواصل االجـتماعي وكمـا تعرفون بأنه
ـعـازيب كـعـادتـنـا في الـعـراق أن يـقـوم ا
قربون من مـعد الوليمه بالتـوزيع وهم ا
يساعـدونه بالتوزيع على الـناس احيانا
يـكــون لــهم نــصــيب األســد وأحــيــانـا ال
يـحـصـلـون عـلى شـيئ ألنـهم يـنـشـغـلـون
هم بخدمة الضيـوف وينسون أنفسهم ا
عازيب سائق نعود لـقصتنـا من ضمن ا
صـاحـب الـولــيــمه بــعــد ان انــتــهـوا من
الـتـوزيع اخذ صـيـنيه (وهي اإلنـاء الذي
يـوضع فـيه الـطـعـام ) إلى بـيـته الطـفاله
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الشطرة

شط اخلـشبي وغـرزته في شعـرها الذي تنـاولت ا
كـانـهـا غـطـته عـاصـفـة ثـلـجـيه  تـوقـفت  تـنـهـدت 
ـرآة لـتـاخـذ مـنـهـا عـطـفـا من ان حـلـيـمه تـخـاطب ا
حتـتفظ بشـبابـها  بانـوثتـها بعـد ان فقـدت زوجها
في احـد احلروب الـرعنـاء . احلروب الـتي الجتني
منها سوى الدمار واخلراب والعوده الى الوراء

رآة  تتحدث مع ا
ـرآة تــظـهـرين عــيـوبي وان الـله - تـبــا لك ايـتــهـا ا
ـــرآة بـــقــوه بـــكت وضـــربت ا يـــحب الـــســـاتـــربن 
شــدت يـدهــا بــشـاش حتــطــمت كل وجــوه الـقــبح 
ـرآة.. صـغــيـر رغم جــرحـيــهـا الــعـمــيـقــ جـرح ا

فقود وجرح زوجها ا
طرقات على الباب 

ــركــز فـــتــحت الـــبــاب واذا بـــاخملــتـــار وشــرطـي ا
ركز الشرطه  يخبرانها بضرورة احلضور 

تعجبت حليمه واستفسرت
ؤكد انكم قد اخطأ العنوان  فانا ارمله - من ا
كـمـا يـشـاع  فقـدت زوجي واجـهل مـصـيـره حتى

لم اعـــــمـل مـــــايـــــتـــــوجب االن 
ـــركــز اجــاب حــضـــوري الى ا

اخملتار 
حــــــضـــــورك - لم نــــــخــــــطيء 

فقود. الستالم جثة زوجك ا
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إنـهـا إحــدى روايـات بـاولــو كـويـلـو 
تــدور احـداثـهـا عن قــصـة راعٍ يـبـحث
عـن احلُــــــلم  وعـن كــــــنـــــز يــــــقـع في
اإلهــرامـــات في مـــصـــر  وهي روايــة
رمــزيـــة  إنــهــا حتـــوي دالئل رمــزيــة
حتــتـاج إلـى قـار لــبــيب لــيــفك هـذه
اخلـيـوط ويـعـيـد تآلـيـفـهـا من جـديد 
غزى الذي ترمي إليه  جمعت ليجد ا
ـوعظـة إلى جـنب جـمالـها احلـكـمة وا
األدبـي  فــهي تـــدعــو لـــعــدم الـــيــأس
واخلـنـوع والـتـقـهـقـر كـمـا فـي احلدث
ل ويـكـاد يـترك الـذي يـجـعل الـبـطل 
الــبــحث عن كــنــزه  ولــكن عن طــريق
صـادفـة بعـدما فك 999 قطـعـة فإذا ا
ضنية  به يجد الكـنز بعد احملاولـة ا
وهـنـا داللــة مـوحـيـة بـطــريـقـة رمـزيـة
رائعة  و احلدث األبرز بها هو وقوع
ـــرافق مــعه الــبـــطل ســنـــتــيـــاغــو وا
اخلـــيـــمـــيـــائي بـــيـــد إحـــدى قـــبـــائل
الصحراء  ونرى حنكة وعقلية البطل
ــوت احملـقق في كـيــفــيـة جنــاته من ا

عــلى يــدي هــذه الــقــبــيــلــة  الــروايـة
ــــــا زادت مـن ذكــــــر أكـــــــثــــــرت أو ر
األســطـورة الــشـخــصــيـة وهــذه داللـة
أخـرى تــضـاف إلى الـنــزعـة الــرمـزيـة
التي إتـصفت بـها الروايـة  ومن أكثر
احلــكم الـــتي ضــمــتــهــا الــروايــة هي
ا معناه احلكمة الـتي قالها احلكـيم 
لسنتياغو  عندما إقترح احلكيم على
ســنــتــيــاغـو بــعــد زيــارة األخــيـر إلى
الـقصـر الذي يـقطن فـيه احلكـيم  قال
له : ال وقت لــدي اآلن ألكــشف عن سـر
الـسـعـادة  إذهب بـجـولـة فـي الـقـصر
ــلـعــقــة الــصـغــيــرة وقـد وخــذ هــذه ا
وضـعت لك بـهـا نقـطـتـ زيت  واريد
مـنك أن تـصف لي مـا تـرى  وإياك أن
ـعلـقـة وتـنسـكب نـقـطتي تـفـلت مـنك ا
الـزيت  مـضـى سنـتـيـاغـو في جـولـته
وبعد ساعتـ عاد إلى احلكيم  سأله
احلــكــيم عـمــا شــاهــد من سـجــاجــيـد
وفـرش  ارتبك الـبـطل وقـال إنه لم يرَ
شيء من ذلك  ألنه همه وتفـكيره كان

منصبـاً كله على نقـطتي الزيت لكي ال
يـســقـطــا  وإذا به يــعـود مــرة أخـرى
بــطـلـب من احلـكــيم  عــنــدهـا شــاهـد
جـمـيع الــفـرش والـسـجــاجـيـد وحـفظ
ـداخل ألـوانــهـا وانــتــبه إلى بــعض ا
واخملــارج من الـقـصـر  وعــنـدمـا مـثل
بـ يــدي احلـكــيم سـألـه عن نـقــطـتي
الزيت  فـإذا به يراهـا قد سـقطت منه
دون عـلــمه  عــنــد ذلك جتـلـت حـكــمـة
احلـكـيم بـقولـه : إن سر الـسـعـادة هو
في أن تــشـاهـد كل روائـع الـدنـيـا دون
أن تـنـسى  إطالقـاً نـقـطتي الـزيت في
ـلـعـقـة  وهــذه حـكـمـة جـسـدهـا لـنـا ا
الــروائي احلـذق بــإســلــوبه الــشـيق 
هــــذه الـــروايــــة عــــاجلت قــــضـــيــــتي
اإلســتـقـرار والـرحـيل  بـصـور رمـزيـة
ولـغة جـد جذابـة  إستـطاعت الـرواية
أن تـؤثر في الـعـالم ألن جـسدت األدب
ــؤثـر  وهي بـحـق تـسـتـحق احلي وا

ية التي نالتها عن جدارة . تلك العا
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نكر جنمة دواد في احلجرالصالة تنهى عن الفحشاء وا

تظاهرات الستر الصفر في باريستظاهرات الصدري في النجف


