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وحـــاول تـــطــبـــيق نـــفس احلـــركــات
ولـكـنهـا لـم تـنجـح الن الـسـيد خـلـيل
كــان في فـتـرة اسـتـراحـة وكـان ولـده
الـذي يكـبرنـا سـنا مـوجود في احملل
واجلـمـيع يــعـلم انه يــهـوي األلـعـاب
الـــقـــتــــــــــالــيـــة ويـــتـــدرب عــلـــيـــهــا
ارسـها وله بـها بـعض األحزمة  و
ــسـكــ صــاحـبــنــا كـان مـن ضـمن ا
تـــدريـــبــاتـه في ذلك الـــيـــوم بــدال من
الكمـة واحللقـة الزرقاء حول كيس ا
الـعــ هي الـشــاهـد عـلـى مـا أصـاب

صاحبنا.
ــتـاز ــهم صــاحــبـنــا األول الــذي  ا
بــخــفـة احلــركــة شــاهــدته قــبل أيـام
بـــوضـــعــــيـــة ال يـــحـــســــد عـــلـــيـــهـــا
واسـتــغـربت وســالت نـفــسي لـو انه
سلك طـريق السيـاسة لـكانت أحواله
ــا ــا عـــلــيه أالن  أفــضل بــكـــثــيــر 
ـتلـكه من مـواهب في خـفة احلـركة
ـعـنى (عـلى والـسـرقـة إمـام الــعـ 
عــيـنـك يـا تــاجــر) ولــكن وحــسب مـا
ا يقولون أيضا (الدنيا حظوظ) ور
أحـوالنـا نحن كـانت قد تـغيـرت ألننا
أصــــدقـــاء الــــطـــفــــولـــة وأصــــحـــاب

السياسي احملنك ...
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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

œU H « WÐ—U×  …—Ëd{
d UJ « Ÿu'«

‚«dF « ÊuOF

وان الـــروح من أمــر رب الـــفــلق,آال
وانه خــتم فــيـهــا ســعـدهــا يـوم إن
كـانت علق ,وهـداها سـبـيل الـرشد
إلـيه وفـتق,وبــغـضــهـا ســبل الـغي

ورتق.
هـاهـنـا ذا قـبس من سـبـيل الـرشاد
إلى حدقـتي السعـد أو لعله تـلميح
مر مـنهمـا فبرق. إن الـسعد جلذوة
في الـــصــدر خـــامــلـــة خــامــدة ,وال

ضياء لها أال ب :
(ومــضــة وضـــاءة رافــدة وشــعــلــة

متجددة ماجدة),
فــأمــا الــومــضـة ,فــتـلـك آيـات اإلله
متألألة مـتوقدة,ابصـر بها مـتدبرا
حــروفـــهـــا في كـــتــابـه مــســـطــورة
مـتـوددة ,مـســتــحـضــرا لـلــفـؤاد و
ا بـخلـجـات مسـتيـقـنة مـؤكدة  ,إ
هـو رب الـروح ومن ابتـغى الـسـعد
والــيه انـــاب واســتــرشــد,هـــاهــنــا
ســبــحــانه يــبــيــنـهــا دون وحي أو
حـــــجــــــاب وال رســـــول أو ابـــــواب
مـؤصدة ,فـارتق رويدا في مـلـكوت
ـنـثورة اخملـلدة, سـعده وحـدقاته ا
وحتـاور مع رب الــســعـد مــنـاجــيـا
لـتحـظى اولى احلدقـت يـتغـشاها

السؤددا ,ثم ...
اهـــبط إلى الـــنــاس فـــامش هـــونــا

ومتفكرا آالء اإلله ومترصدا 

ـلـة وفي في ذهـاب نـحـلـة وايـاب 
عـــ طـــائـــر قـــلـق في عـــشه والمه
مــفــتــقــدا.في ســنــا مــشــرق وحــنـا
مـغـرب,وفي ســحـاب غـشي الـسـمـا
بـثـوب احـرامه مـلــبـيـا مـتـلـبـدا.في
بـحـار غـاضـبـة وقـفـارنـاضـبـة وفي
ـددة. فـي رقـصـة حــدائق زاهـيــة 
طـــاووس ورفــســـة جـــامــوس وفي
شــــقــــاوة شـــبـل بـــ ذراعـي ابـــيه
يالكـمه مـهـاجـمـا مـتـوددا.في هوام
خافية و حصيات غافية وفي جبل
يـشمخ بـألوان صـخـره محـشدا,في
زيــتـون سـعـيـد ونـخل نـضـيـد وفي
نـــــــــبــــــــات كـــــــــأنـه ايـــــــــنـع بــــــــ

الـــصـــخـــورقـــاصـــدا ومـــتـــعـــمــدا,
فأزهـروعلى نواصـيها رغم انـوفها

تسند.
فـانـظـر الى حـدقـتي الـسـعـد فـيـمن
احــــاطـك من األنــــام بـــــبــــصــــيــــرة
مــتــقـــصــدا: اعــنــد شــرقي ألوثــانه
يـتــعـبــد مـسـتــعـضــدا و كـان ذلـيال
مـلــحـدا ?ام عــنـد غــربي لـشــهـواته
يــفــاخــر مـســتــرشــدا وكــان مـضال
عـلـيال جاحـدا ?ام عـند مـوحـد لرب

الروح وله حامدا ومتهجدا ?
ومــا انـا بــذي عــمـامــة غــبـراء ولن

اكون داعية او مقلدا.
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ـصالـح تتـضـارب واالنـتـظار طـال عـلـيـنا من هـو االصح وماهـو الـصـحـيح االراء وا
ـضي ومع من نـسـيـر ارواحـنـا فداء لـلـوطن ولـكن مـسـتـقبـل أوالدنا اهم كيـف بنـا 
نزرع وردة نـحصـد ورود هـكذا احلـياة ولـيس نـزرع وردة نحـصد اشـوك اذن نحن
في وطن نـريـد وطن نـريـد نـتـمـتع بــثـروات هـذا الـوطن مـتى واين نـحن غـربـاء ولـكن
الوالدة واجلنسية والتـربية عراقيه ودماءنـا عراقية يجب أن نستـمع بدأنا ثم أعطينا
دماء ثم نريـد وطن الكل خـرجت والكل تـطالب والكـل تريد أين الـتحـصيل احلاصل
االيام طـالت وتبـقى هكـذا تـطول ابـحث عني وابـحث عنك ايـهـا الوطن لـكي يجـمعـنا
عـراق واحـد وأمـان واحــد وقـلب واحـد دمـوع تــذرف وشـهـداء تـبـتــسم فـرحه ألنـهـا

حققت شي ونفتخر بكم ايها الرجال انتم سورنا وحمايتنا وفخرنا.
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وان كبَت..
كبواتها صلب ملحمة االباء

كميت ذلك االفق الذي
زيّن جيدها
متقزح
متمرد

يهوى العناق..
من بعيد او قريب

كما النوارس تتلو ايات احلن
اوابة لفم الضفاف

للنخيل
للبوادي
للروابي

لنواعير الفرات
لراية خفاقة ابد الدهور

لعيونك ياعراق..
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ثقل باجلراح ترجل ايها الزمن ا
حط الرحال

ولتزفر االيام منك همومها
فرادى..
جماعة..

تترى تمر النائبات
تلك اهات العراق
تأخذ االحزان عِبرة
ترتكب بالنفس عَبرة

وتثور..
دى تطوي ا

تؤرشف الوجع الشفيف
وتنتصب..

كما سعيفات النخيل تبقى شامخة
بال وجل

هرة الشقراء تصهل بالدنا كا
اصيلة ترجو الفوارس ودّها

الغيره استقر في مخيلتي
- مــسـكــيـنــا يـاصــاحـبي انك تــعـاني

وتتالم..
لـــذا وجـــدته يـــنـــزوي الى مـــعـــاشــرة
الـنسـاء بحـجج واهـية كـانهـا عالقات
ثـقافـية وتبـادر اراء ونسـي ما يفـهمه
اجلمبع ان عند خلوة امراة ورجل اال
كان ثالثهما الشيطان ولعنة الله على
الـشـيـطان بـقـيت بال جـواب لـسؤالي
كيف يحدث هذا وعليك ان تستقر في
بيـتك وتعود تـدب احليـاة فيه بدال ان
تـبــقى مــتـنــقال من بــيت الخــر كـانت
دمـعـتي محـصـورة بـعيـني وانـا اترك
الـســبـارة قــائال ومـخـاطــبـا سـائــقـهـا

الثالثيني من العمر قائال
_عند الشارع الفرعي نازل

تــركت كـلــمـاتي الــتي ارددهـا كل يـوم
ن كان يجلس بجواري قائال 

 _مع الـــسـالمـــة اســـتــــاذ نـــتـــواصل
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أعــــجب مـن حــــكـــــومــــة فــــيـــــهــــا من
ـا يـتـخـيـله احد ـسـتـشـارين أكـثر  ا
والتــسـتــطــيع ان تــقـرأ مــايــجـري في
الـشارع وحتـلـله وتـضع له من الدواء

عاجلة الداء. شيئا 
ـسـؤول بل الـعـجب كـله ان بـعـض ا
راح يـنـظـر لـكل مـن يـتـظـاهـر سـلـمـيـا
للمطالبة بحقه الذي يغتصب كل يوم
عــلى أنـه عــدو لـــلــحـــكــومـــة البــد من
حـسـابه وهـذا الـفـهم لألمور يـخـفـيـنا
ان تكون روح التسـلط قد تسللت إلى
ــجــالس ــســؤولــ بــدءا  نــفــوس ا

احملافظات. 
ــيـز هــذه الـوجــوه الـتي ـاذا  واال 
تـبـدو هكـذا عن تـلك الـتي كانت تـفـكر
ـعـادلـة الـتي يـشـتد ـنـهج وا بـنـفس ا
أوراهـا االن البد أن يـكون فـيهـا غالب
وفي الـبحث عـن النـتيـجـة البد لـنا أن
ة وحديثة ونؤمن نلتفت للتاريخ قد

ان ارادة الشعوب هي الغالبة.
 ونـسـأل أليس من حـق اجلمـاهـير ان
تـتــظـاهــر وتـتـهم جــهـات بـاحلــكـومـة
ومـؤسـسـاتـهـا بالـفـسـاد وهي تـسـتلم
حصتها التموينية التي حتتوي على

مادة او اثن ويتم تـوزيعها كل فترة
60 يـومــا لـفــتـرة جتــاوزت اخلـمــسـة
عــشـر عــامـا وكــذالك بــقـيه اخلــدمـات
يـزانية واجلمـاهير تـعرف جـيدا ان ا
واد بلغت عدة التي خصصت لـهذه ا
ملـيارات من الدوالرات بـغيـة تأميـنها
عنى ان االمـوال متوفرة وتوزيعـها 
ـــــواطن ان ــــفـــــردات فـــــمـن حق ا وا
يتـساءل اين غـابت اليـست هي سرقة
المـــوال الـــشــعـب في وضح الـــنـــهــار
والتـكـلف وزاره الـتـجـارة نـفـسـهـا في
الـرد واظــهـار احلــقـائق امــام الـنـاس
بـأجـراء في إجتاه الـدفـاع عن الـنفس

على أقل تقدير وال حتاسب .
اذن حـكـومـة غـيــر قـادرة عـلى تـوفـيـر
غذاء لـشعـبهـا ماذا سنـسمـيها .. نعم
يحق للجماهير ان تتظاهر وتتهم ايا
ـــســــؤولـــ خــــصـــوصـــا إذ الذ من ا

بالصمت وهي بحد ذاتها ادانة.
الـــشـــعب يــــدافع عن ابـــنــــائه بـــوجه

اجلوع الن اجلوع يولد الكفر.
وستكفر اجلماهير باليوم الذي تولى
سؤولـية ولم يحتـرموا العقد هؤالء ا
اذا بـرم بيـنهم وب ابـناء الـشعب  ا

الـعـالم فــقـرا.  الـيـس لـهـذه الـوزارات
ميزانيات مخيفه ? إذن أين هي?

طالب والتي يشعر أال تستحق هذه ا
االنـســان بـانــسـانــيـته بــوجـودهـا ان
ينتفض ويثور ويطالب بالتغيير هذا
غـيـض من فـيض وعـتـبـنـا عـلى هـيـئة
فروض أن حتارب النزاهة التي من ا

الفساد .

ـوت ويـضــرب أخـوانـنــا في احلـلـة
والنجف والناصرية والبصرة?

ـاذا يـتـظاهـرون. لـو كان الم يـسـألوا 
هناك عدل ?

ـاذا يـنـتـفـضـون ويـتـحـمـلـون قـسـوة
مسك بالـكراسي. لو لم يكن هناك ا
ـطـالـبـهم وجتـاهل ظـلم لـهـم وإهمـال 

شروعة. حلقوقهم ا

مـازلـنـا وبـعـد أكـثـر من خـمـسـة عـشر
عـاما عـجاف تـغـرق مسـاكنـنا مع اول
زخة مطر ومازالت الطاقة الكهربائية
تـصلـنـا بـالـقـطـارة.  ومـازال اطـفـالـنا
ــدارس بال يــفـــتــرشـــون االرض في ا
مــقـــاعــد وحــتى بـال مــرافق صــحــيــة
وأعـداد التالمـيذ فـي القـاعة الـواحدة
لـيس لـهـا مـثيل حـتى في اكـثـر بـلدان

مازالت حتى االن ال تقوى على اتخاذ
قرارات الشعب بامس احلاجه لها.

ولـتظـهـر نـفـسـهـا بـانـهـا اهل لالمـانة
والـــثـــقـــة ومـن هـــنـــا تـــاتي الـــدعـــوة
لـلـتظـاهر ضـدهـا إذ ائتـمـنهم الـشعب

ولم يكونوا اهال لذلك.
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مـايـحمـله هـذا الـرجل السـبـعـيني من
العمر من ماسي واالما جعلتني اهتز
عظـمها قـصير القـامة بعض الشيء
سـريع الـغـضب يـحب الـكـالم بـصورة
اسـتـمـرارية وعـنـدمـا يتـحـدث يـصبح
سيـد قومه في الـبدايـة يكرهه كل من
يـــســتــمع له بــالـــصــدفــة حــتى يــرغم
لـيـتـحـول من مــسـتـمع اخـتـيـاري الى
مـجـبـرا بـالـتـمـام حـبه الل الـبـيت هو
مطلبه وامنيته وهي امنية كل انسان
مـلتـزما بـعـقيـدته ومذهـبه لكـني اجد
في اعماقـه مسافات مـبهمـة وخفية ال
يريد ان يطـلع عليها حـتى هو بنفسه
لـتخـلق في ذاته مـزاجـا متـقـلبـا وبكل
سـاعـة اجتـاه ومـعـنى اعـطى لـنـفـسه
ان يـحـمـد من كـان ويـشتـم االخر وكل
حـسب رؤيــته وتــقـديــره الـشــخـصي
كــان مـحـبـا لــلـمـلــوكـيـة الــتي حـكـمت
وطـنه اجملروح ايـام سيـطرة االنـكلـيز
انـذاك كــنت ال اوافـقه اغـلب االحـيـان
لـــكـــني اخـــشـى ان تـــثـــور اعـــصـــابه
ــطــاف الى حــالــة الـزعل فــيــاخـذنــا ا
فــاســـكت حــتـى ال نــتــلـــقى نـــهــايــات
النقاش بطريق مسدود فابتسم العيد
كلـماته الـتي يفتـخر بهـا عندمـا يقول

لي
- انا قنقينة..

بــاحلــقــيــقــة كـلــمــة عــامــيــة شــائــعـة
االستـعمال واغلـب الناس يـتداولوها
بــشــكـل عــفــوي انــظــر الى تــقــاطــيع
وجــهه الرســمـهــا واســد كل نــواقص
لم فكرتي اجـد فيه فراغات كـثيرة فا
شتات افكاري الساله سؤاال واحدا

- اانت ضائع...

فــاجــيب بــالــنــيــابــة عــنه انه ضــائع
ومـــتــجـــزا وال بـــعــرف كـــيف يـــغـــيــر
مــجــريـــات حــيــاته وجــدت بــدواخــله
عنجـهية كـبيرة وعنـاد يزداد مع تقدم
عمره وقد اخسـرته كثيرا من االشياء
الـعزيـزة على نـفسه كـان مسـتعدا ان
ـلـكه الجل يــتـنـازل عن اغـلى شـيـئـا 
ـتنوعة  ولعل في ارضاء مزاجياته ا
رض القاتل عدت دوائر افكاره هذا ا
يــســؤالي له ونــســمــات هــواء بــاردة
دخـــلـت من نـــافـــذة ســــيـــارة الـــكـــيـــا
الـــبــيــضـــاءة الــلــون المـــست وجــهي
ـعـانـاته الـتي قد التـفـحـصه واحس 
يــاسف لــنــتــائــجــهــا اال ان مــكـابــرته
ـواقف خـاطـئـة ال تـدفـعه مـتـمــسـكـا 
ا اريد ان اوجه مـا اريد الـوصول له 
سـمـعـته مـتـحدثـا عن شـريـكـة نـضاله
الـــطـــويل ام اوالده ســـالـــته ســـؤالي

بطن ا
- اخبار العلوية..

جوابه االفتخاري اسمعني اياه
- االن هـي في الـغــرب وبــعــد كم يـوم

تذهب شماال..
تكونت بوادر سؤال ثان

- كيف وطوال االشـهر الباقـية تنقلت
.. كيف يحدث هذا.. كاني ما ب ا
عرفت انه يتهزم بجواب تعسفي

- انها مريضـة.. وان عادت لبيتي من
سيقوم بواجباته

كــــانه اراد ان يــــوصـل فــــكــــرته بــــان
حالـتـها مـنـتهـيـة حـتى تبـقى مـتنـقـلة
ماب بـيوت اوالدها وهـو قد ترك في
زاويــة مــيـتـه بــات رجال مــركـونــا مع
حاجـيات الـبيت لـيؤكد لي اسـتفـهاما

بالهاتف.
تـــركــته ونـــظــراتـي مــصـــوبه جتــاهه

وبرغبة اقول له
 _اعـانك الـله عـلى هـذه احلـيـاة الـتي

فرضتها انت على نفسك وبارادتك..
خـطـاي هي التـي قادتـني لـبـيتي دون
ان ادري بينـما شاركتـني افكاري بان
ادون كل هـــذا وادعــــوا من ربـي الـــله
خالق كل شيء ان يـبدل مافي دواخل
صاحبي باخريات يبشرن بخير وفير
قــادم وان جتـلى هـذه الـغـمـة ومـابـهـا
من مـــصـــائب وان يـــبـــقى بـــاب بــيت

صديقي مفتوحا على
بدا الدوام الن اختياره 

الـعـنـاد كـان صعـبـا وعـلى االسـتـمرار
يفـقده االعـزاء واتمـنى ان ال اكون انا

من ضمنهم..
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في ظل هـــذا احلـــراك الـــثـــوري الــقـــائـم في الـــشــارع
الـعـراقي مــنـذ مـطـلـع شـهـر اكـتــوبـر والـذي قـدم اروع
صور الـتـضـحـيـة والـصـمود واالصـرار من أجـل خلق
ـتـحـمس لـغـدً مـشـرق وطـنـاً جـديـد عـلى يـد الـشـبـاب ا
ورغم فـاتـورة الدم الـبـاهـظـة الـتي قـدمـهـا الـشـباب من
شهـداء في سـوح الـتـظـاهـر وجرحى ومـعـاقـ بـأعـاقة
دائمه ومن استشهـد نتيجة حـوادث اخلطف واالغتيال
ــعـتـقـلـ واخملـتـطـفـ ومـازالت وغـيـرهم الـكـثـيـر من ا
الفاتورة مـفتوحة. وبـالرغم من كل هذا مـازال الشباب
الــثــائــر يــواصل اعــتـــصــامــاته والــطــلــبــة يــواصــلــون
االضـراب في الـعــاصـمـة بــغـداد ومـحـافــظـات الـوسط
واجلنوب في بادرة اصرار غير مسبوقة منذ االحتالل

االمريكي2003 .
لـكن يــبـقى هــنـاك مــسـألــة مـهــمه هــو ان هـذا احلـراك
ــثــلـة له الـثــوري لــغـايــة اآلن لم يــفــرز قـيــادة تــكـون 
طالب شروعـة وهذا يجـعل نيل ا ومعبرة عن اهـدافه ا
امر فيه نـوع من الصعوب[ وامكانـية التـفاف وجتاهل
كن مـع علـمـنا بـأن افـراز قيـادة يـحمل طـالب امـر  ا
مـخـاطــر التـقل عن عـدم افــرازهـا مـثـال ان تـكـون هـذه
ــلـيـشـيـات الـســلـطـة اوان تـسـاوم هـذه الـقـيـادة هـدف 
القيـادة على حسـاب الشـهداء لكن يـبقى االمر يـحتاج
ــوذج احلــراك الـشــعـبي الى قـيــادة حــتى اليـتــكـرر ا
اجلـزائــري الــذي لم يــنــجح في الــوصـول الـى اهـدافه
وادى الى الــتــفـــاف جــنــراالت اجلـــيش عــلى احلــراك
وقـولــبــة االمـور لــصــاحلـهـم بـخالف احلــراك الــثـوري
ـدنـيه الـسـوداني الـذي حــجم دور الـعـسـكــر وفـرض ا

عليهم والفضل يعود لوجود قيادة ثورية حلراكهم.
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كان ياماكان في هذا العصر والزمان
كان هـنـاك شبـان كـانو مـتـمردين عـلى واقـعهم والشيء
ـيـديالت وشـعر البس عـلى ا ـتـازون  يعـجـبـهم كـان 
طــويل وكــان لالجــهــزة الــذكـيــة كــثــيــرا يــســتــخــدمـون
اليـسـمـعـون كالم شـيخ كـبـيـر وبـغـزل الـبـنـات يـتـبـاهون
وكثـيـرين الـشـجـار في الـطرق والـسـاحـات وعـلى الـعلم
اليحـافـظون وصـراخ عـلى لعـبـة كرة الـقدم وحـتى كـانو
يـتــشـاجـرون وكــثـيــرة الـقــصـصـهـم عـلى مــدى تـفـاهت
تفـكـيـرهم وعقـولـهم الـصـغيـرة ..وفي احـدى االيـام يوم
ـتـهـورون االول من تـشـرين اخـذ تـقـل اعـداد الـشـبـان ا

حتى يوم 25 لم يعد نراهم وال نلمحهم
وخـذنـا نـبـحث عـنـهم اين هم ??? اين ذهـبـو هـذا اجلـيل

شاكس ?? البوبجي ا
وبعد عناء وجدناهم يتعبدون في جبل يسمى جبل احد
يراقبون قوم الفساد كيف يـلعبون اخذني العجب منهم
ودنـوت حـتى اسـتــفـسـر مـايـعـبــدون واذا ديـنـهم ديـني
ـان مـاذا حدث لـكم كنـتم باالمس ولكن قـلوبـهم اشد ا
شلـة التـفـقهـون شيء فـردو علـيـة لـقد مـلـئـة قلـوبـنا حب
كـحب زلـيـخـا لـيـوسف ووهــبـنـا جـاهـنـا ومـالـنـا بل حب
يعـقوب لـيوسف ولـتبـيض اعـينـنا لـهذا احلب انـصدمت
واخذت اردد اليغير الله قوم حتى يغير مافي انفسهم
لــقـــد ذاقــو طـــعم االحـــرار فال دواء لـــهم حـــتى يــنـــالــو

مايريدون انهم ثماال بحب الوطن.
عاش وطنكم في قلوبكم وسيكبر .. يعم اخلير بكم

فيبارك بكم الرب

ال اذكر اسمه الصـريح ولكن البعض
من دگاته الناقصة يـستطيع التعرف
عليه  وهو صديق الطفولة كانت له
مـهـارات كـثـيـرة في عـمـلـيـة الـسـرقـة
واالحـــتــــيـــال وكــــثـــيـــرة هـي دگـــاته
الــنــاقــصـــة حــسب مـــا يــقــولــون أو
يسـمــــــونهـا مـنـها كـان يـصـطحـبـنا
إلى دكـان (ســيــد خــلـيل) الــواقع في
رأس شـــــــــــارعــنــا والــذي يــعــتــبـر
مــتــجـــر لــنــا ونــادرا مـــا نــتــجــاوزه
والـذهـاب إلـى مـحل (إبـراهـيم بـرگه)

أو غيره .
هم عنـدما كان ينوي سـرقته يطلب ا
منه شي بعيد عـنه مثل شفرة حالقة
(مـوس) أو مــا شـابــهــهـا من أشــيـاء
وعـنــدمـا يــسـتـدر ســيـد خـلــيل يـبـدأ
صـديـقـنـا بـتـفـريغ بـعض مـا مـوجود
عـلك  في جـيــوبه من حـامض حـلـو 
مـصـقــول ...... بـخـفـة حـركــة مـلـفـتـة
لألنظـار أشبـه بحركـات السـحرة في

فعاليات السيرك.
اسـتـهــوت الـفـكـرة بــعض األصـدقـاء
وحــاولـــوا تــقــلـــيــده واالســتـــمــتــاع
ـدرة إرباحا وفيرة إذ كان بالغنائم ا
صاحبنا يبيعها لنا بأسعار زهيدة 
وبعملية غير مدبر لها سابقا وبدون
تكتيك قـرر احد األصدقاء الـقيام بها
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ياه ثروة كبرى واساسية الدامة كل متطلبات احلياة ا
الـيـومـيـة واحلـفـاظ عـلـيـهـا واجب وطـني وشـرعي فـهي
شريان احلياة ان لم تكن احلياة كلها لكن اليوم بدأت
ظاهرة خطيرة  تهدد بتلوث مياه االنهر في بلدنا بفعل
ـلـوثـات الــصـنـاعـيـة ومـيـاه ــنـزلـيـة وا رمي الـنـفـايـات ا
الـصـرف الصـحـي في االنـهـار وهـذه ظـاهرة فـي غـاية

اخلطورة النها تمس صحة وسالمة مجتمع بأكمله.
وان كل الكـائنـات احلـية واالنـسان مـصـدرة الرئـيسي
ـياه ـياه لـكـن كـيف اذا اصـبـحت هـذه ا لـلـحـياة هـي ا
لوثـات هي االخطر عـلى حياة االنـسان وحتى ملوثـة 
تمثـلة بالثروة احليوانية من االسماك الكائنات احلية ا
واالبـقـار واالغـنـام  الـتي مــصـدرهـا االنـهـر في شـرب
ياه وهذا التلوث بفعل تسليط مياه الصرف الصحي ا
عـلى االنــهـار الــرئـيــسـيــة ومـا حتـويـه  مـيــاه الـصـرف
الصحي من مـلوثات تـسبب امـراض خطيـرة  او ثلوث
ــعــامل اخملــاذيـة نـاجت عـن مـخــالــفــات من اصــحـاب ا
لالنهر او البيوت اجملاورة لالنـهر التي ترمي النفايات
في النـهر مـباشـرة    ظاهـرة خـطيـرة وتفـاقمت بـسبب
ـعـنيـة وغـياب ـتـعاقـبـة واجلهـات ا اهمـال احلـكومـات ا
ـا ادى الى مـخالـفات خـطـيرة في ظل غـياب الرقـابة 
الـردع والــتـوجــيـة احلــكـومي وهـي التـقل خــطـورة عن
ـــلــوثــات  الى ـــيــاه تــنـــتــقل ا الــوبــاء الن عـن طــريق ا
االنسـان مخـلـفة امـراض خـطيـرة تهـدد حـياة اجملـتمع
وسالمته وان هذا الـتلـوث ال تتحـمله احلـكومه فقط بل
ـسؤوليـة مشتـركة ب واطن الذي سـاهم بالتـلوث وا ا
واطن واحلـكـومة الن احلـكـومـة ال تسـتـطيع الـقـضاء ا
ـــواطن عــلـى وعي تــام عــلى اي ظـــاهـــرة مــالم يـــكن ا

بأهمية احلفاظ على بيئة مياه نظيفة وغير ملوثة
ـعنيـة العمل  على تـفعيل الـقوان التي على اجلهات ا
ـيـاه واخملـالـفـات احلـاصـلـة تـسـاهم وحتـد من تـلـوث ا
وانــذار اخملــالــفـــ من اجلــهــات كـــافــة ووضع خــطط
وحـمالت اعالمــيـة في الـصــحف واجملالت واالذاعـات
والـقـنــوات الـتــلـفـزيــونـيـة مـن اجل الـتـوعــيـة واالرشـاد
والتـوجـيه لـلـمـواطن بـضـرورة احلفـاظ عـلى بـيـئـة مـياه
سلـيـمة اضـافة الى قـيـام وزارة البـيـئة بـتـنظـيم جوالت
ـياه واحلـث على ميـدانـيـة تـثـقـيفـيـة الى مـواقع تـلـوث ا

احلفاظ على بيئة مياه سليمة بعيدا عن التلوث.

هــنـالـك كـائــنــات واشــيــاء كــنت اشــعـر
بالـذعر واالشـمـئزاز والـتشـاؤم حـيالـها
ا ان يـقـتـرفـوا خطـيـئه مـعي الـقـطة دو
السـوداء تقـول لنـا االسطـورة الشـعبـية
انها روح شريرة على هيئة حيوان

في كل حي من احيـائـنا هـنـاك شخص
تلتصقه تهمة احلسد وهو بريء تماما
ثـمـة شــخص تـرهـقه وتــنـهـكــكه احلـيـاة
ـرض نـفـسـيـا تـتــهـامس الـنـاس عـلـيه
ــســـوس بــاجلن نـــتــيـــجــة ـــر  حــ 
ـقـبـرة لـيال قيل ا السـحـر الـذي سـقوه 
لـــنــا انـــهـــا تـــعج بـــاالشـــبــاح واالرواح
الـشـريـرة لم امـر امـامـهـا طـوال عـمري
من غروب الشمس حتى بـزوغها (طائر
النورس) الططـوة ح تزعق ليال جنأر
دون شـعـور ســكـ ومـلح لــدرء شـرهـا
ــديــنــتــنــا او خــوفــا ان يــعم اخلــراب 

يرحل عزيز علينا
البومة التي توحي لـناظرها حزينه حلد
البكاء قيل لنا انها مصدر للتشائم

ـرآة اذا كــســرت امــكث طــوال الــيـوم ا
كروه الذي يصيبني متوترا خوفا من ا
حــ كـــنـــا نــزور خـــطـــوة االمـــام عــلي
للـتبـرك نحـدق جتاه ضـريح الصـحابي
طــلــحــتــة بن عـــبــدالــله قــبل ان حتــتــدم
الــطــائــفــيه وتــبــلغ ذروتــهــا حلــد اراقــة
الدمـاء نـهـتف (يـتـلـفت حـسـبـاله نزوره)
الـرجل االعـور اذا الـتـقـيـته وانت ذاهب
في مـشـوار لـتـقـضـي عـمل مـا تـتـشـائم
خوفـا ان يـفـسـد عـملك اذا خـرجت من
االمـتـحـان التـخـبـر صـديـقك انك وفـقت
كي اليـتـبدد حـضـك وتآتـي لك الـنـتيـجه
عـــكس مـــاتــــتـــوقع اذا رف رمش احـــد
عيـنيك سـتـذرف الدمـوع للـفـاجعـة التي
تتـلـقفـهـا بعـد حـ اذا اتتك الـرغـبة في
حك اخــــمص قــــدمك قــــيـل هـــنــــاك من

يتحدث عنك بسوء ويكيد لك
انامـدين بـاالعـتـذار لكـل هذه الـكـائـنات

واالشياء ......التمس االعتذار
Ê«uKŽ dzUŁ - بغداد

UOłu u¦O

ظن ابن آدم أنه..
ـــا في رخـــاء أو جنــا ان 
ـنـصب من بالء,إن فـاز 
ـنـقب ,ان زها أو حـاز 
وبــخــطــاه تــمــطى,اوان
عال وعــلى الـــنــائــبــات
تــخـطى,إن صــعـد إلى
صــــــــدر نــــــــعــــــــمــــــــة
وسلطان,او قعد على
بـــــــدر فـــــــصـــــــاحـــــــة
وبــــيــــان,إن أوتي من
أمـــوال وبـــنــ ,اوان
افـــــــــتـي عـن اهــــــــوال
وان ,إن اســـــــتــــــراح
بـــكـــبـــريـــاء بـــ نــعـــيم
وتـــــرف أو اســــــتــــــبـــــاح
بــخـيالء كل نــكـيـر وقـرف,ان
صدحـوا له بثـناء وحـبور ,وان
منـحوا له بـسخـاء وقصور,انه
ا ذاك في غمرات سعادة!...وا
فـرح و مــا هــو بــســعـادة ! أوإن
شـئـت كـان ظـاهـرا من سـعـادة
وهــــو عـن بـــهــــيـج الـــنــــفس
هـوغافـل .إال وان للـسـعادة
حـــــدقــــة ,إال وأنــــهـــــمــــا
حــــــدقـــــتـــــان ,من
الـــــــــــــــــــــــــــروح
مــنـفــلـقــتـان,أال


