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الـكرمـي .كان أبـوه قـاضـيا  واخـوه الـشـاعر
عبـد الكر الـكرمي (ابـو سلـمى) التحق في
عــمل في الـــكــلــيــة اإلنــكــلــيــزيــة عــام1925م
الــهــادي ـــنــار ـــعــاجم (ا وألف ا الـــتــدريس 
غني الكـبير ) وقدم برامج إذاعية ا غني  ا
عــديـدة  ومن أشــهـرهــا بــرنـامج (قــول عـلى
قول)  البـرنامج الـذي نال شهـرة واسعة في
أنحاء العالم العربي ويتابعه محبوه العرب
ــتــاز الـــبــرنــامج ــعـــمــورة  و فـي أرجــاء ا
وعــذوبــة واالداء اجلــيـــد بـــأســلــوبـه الــراقي
ـــرحـــوم الـــكــــرمي الـــذي يـــســـخـــر صـــوت ا
ويـــبـــعث في الـــنـــفـس الـــبـــهـــجــة الـــعـــقـــول
من حـلـقـات و طـبع (14مـجـلـدا) والـسـرور
طروح هل السؤال ا برنامج (قول على قـول)
يـسـتــطـيع األدبـاء الـيــوم عـلى غـرار بـرنـامج
قـول عـلى قـول?رغم اإلمـكـانـيـات والـتـقـنـيـات
ـاضي فيها نكهة تبقى برامج ا توفرة االن ا
القسم العربي وذوق وعذوبة وقيمـة وإبداع 
قدم برامج متـنوعة كان لـها تأثيـر على حياة
وذكـريـاتــهـا بـاقــيـة  رغم مـرور ــسـتـمــعـ ا

السن .
رحم الــله االســتــاذ الــكــرمي كــان مــوســوعـة

ثقافية .
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صالح الدين

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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لــعل مـــايــحــدُث في هــذا الــعــالم مِن
جنــاحــات عِـلــمــيـة وإســتــراتـيــجــيـة
واإلستحداث احلضاري والتطورات
 واإلكتشـافات احلديـثة التي أذهلت
الــعـالم وغـيــرت الـكــون هي نـتــيـجـة
لألخـطــاء الـتي تـعـثــر بِـهَـا أصـحـاب
هــذهِ الــنــجــاحــات لِـأن مـن اليُـخــطئ

الينجح 
 وإن بــدايـة الــطـريق طــويـلــة والبـد
للـمـرء أن يُجـازف في سـبيل حتـقيق
ــنـشــود لِــأن مـانــســعى إلـيه هــدفهِ ا
لــيس بــالــســهـل أي هُــنــاك ضــريــبـةً
نــدفـعُـهــا ثـمــنًـا لـلــسـيـر فـي حتـقـيق
األهـداف والســيـمــا إنـنـا نــعـيش في
مُجـتمـعاتٍ تـعتـبر اخلطـأ فشل ذريع
ـــــرء بــــاإلحــــبــــاط ــــا يُــــصـــــيب ا
والتكاسُل والركود واإلستِسالم 

 لِـــــذلك وَمِـن خالل مـــــســــيـــــرتي في
مـهـنـتي الـتي أُحـبـهـا والـتي سـعـيتُ
كثـيرًا لِـأصل إلـيهـا فإني أخـفقتُ في
كــثــيــرٍ مِن األمــور وأخــطــأت إال إني
ُــحــاولــة وكــان من اســتــمــريت في ا
يــسـتــطـيع أن يــنـتـشــلـني دائِــمًـا مِن
ـسـتـنـقـع الـذي وقـعتُ فـيه نـتـيـجـة ا
خــــطــــأٍ فـــادحٍ او بــــســـيـط هـــو كالم
األستـاذ عبد عـلي رُضا إذ كـان يقول

فـي كل مــحـــاولـــة يــجـب أن نُــخـــطــأ
ـمكن أن يـولد لنـتعـلم وإن من غـير ا

اإلنسان بال اخطاء 
اخلطـأ فضـيلـة كمـا إِنَّهُ إيعـاز قوي
للـعـبـور إلى الضـفـة األُخرى وإن من
يجتهد هـو الذي يُخطأ إمـا القابع
في أمــاكـــنــهم اليـــخــطـــئــون لِـــانــهم
اليــحـــركــون اقــدامــهم واليــوجــهــون
اهدافهم العيب ليس أن تُخطأ بل أن
تُـــكـــرر اخلـــطـــأ ذاته ولِــــأني مُـــلـــهم
بالبحث عن الناجح وكيف حققوا
جنـــاحــاتــهـم فــإني دائِــمًـــا مــا أقــوم
ـواقع اخلـاصـة بِـهِم بـالـبـحث عـلى ا
فــشـاهــدت مــقـاطع عــديــدة لـهم وهم
يـتكـلـمـون عن إخـفاقـاتـهم وطـريـقهم
ــؤدي إلى احـالمِـهـم وكـيف الــوعـر ا
جنو مِن كل خـطأ كـانوا قـد إرتكـبوه
سَابِقًـا فال تُهمل حُلـمك عِندمـا تُخطأ
واصل العمل اقـبل التحـدي ولو كان
عـــلى شــفـــاه هــاويــة  احـب نــفــسك

وطموحك 
 "أن تُخطأ اليعني إنك فاشل لكن أن
تتـرك حُـلمك من اجل خـطـأ فهـذا هو

الفشل 
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اننا ولـدنا احرار وال وجود لـلعنـصرية في مـهدنا جـميعنـا فصلـنا بعـام وجمـيعنا

اوالد تسعة 
رغم ذلك صنعوها حتى اصبحت في بالدي ضرورة كي يعيش طفلي بسالم ولكي

ننعم بحياة هانئة البد منها او باالحرى يتعلموا معنا العنصرية 
صرة بها ترفض أهكذا تصنعـون جيال من اجل السالم ام لالستـمرارية عقولـكم ا

االعتراف  لكنكم وصلتم للهاوية 
نحن جـيل وجدنا فـي تربة خـصبـة بذورهـا السالم و ربـيعـنا مفـعم باالمل  أوراق

خريفنا تساقطت لتجديد االرادة في نفوسنا فنحن اجيال دار السالم 
كن لرمح العرب ان يكسر حتى لو قلنا ان احلياة حرب  ال

ـكن ان نطلق على صـراعنا مع احليـاة لتحقيق ليست كل احلروب تـسفك الدماء أ
ـعـوقات أهدافـنـا بأرادة وحتـديـا لـكل جبـهـات احليـاة أو خـنـادق البـشـر او مدافع ا

االجتماعية انها حرب خديعة قد تكن
عنى انها تولد السالم لتصنع االمل ليتحقق الهدف لينتصر احلق لكن 

كن ان نندم على حرب انضجتنا) كما قالها : محمود درويش. (فال 
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سروق صباح  الى الوطن ا
ملؤه امل ومحبة ...

لن يستمر السارقون بسيرهم على
قدسة...  ارضك ا
مهما طال الزمن...

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب
ينقلبون .....

وطني واجلرح يكبر 
والطيور مكسورة على أرضه 

والورود باكية على حاله
الشوارع سود 
ونحيبها يتعالى 

واألرض لبست ثوب احلداد
هنا في وطني

أبطال تكفنوا باألعالم 
وأطفال تصرخ جياع
هم صادروا وطني

فامدد يديك واجعل 
من ذراعيك سكني

قهور سلبوا الضحكات من وطني ا
قتلوا أحالم الطفولة 

وداسو الياسم والريحان 
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ـنطـقة عـامة ينـتقل الـعراق خـاصة وا
رحلة جديدة بعد التخلص من إرهاب
داعش ونخشى أن تولد مرحلة أزمات
جـديــدة مـدعـومــة من دول عـدة إذا مـا
إســـتــــمــــر الــــصـــراع بــــ الــــفــــرقـــاء
; ونعتقد أن مخططاً خبيثاً السياسي
هـدفه تـمـزيق وحـدة الـعـراق وتـفـتـيت
ـنــطــقـة; وإضــعـافــهـا وجتـزئــة دول ا
جــــاهـــــزً إذا مـــــا إخــــتـــــلــــفـت الــــرؤى

والتوجهات.
ـتــحــدة األمــريــكــيـة دعت الــواليــات ا
لـتـشكـيل حتـالف دولي جـديـد للـقـضاء
على الـتنـظيـمات اإلرهـابيـة في سوريا
والدول الـتي تـعاني اإلرهـاب ونـعتـقد
إن الــتــدخل الــدولي الــقــادم ســيــنــقل
اإلرهاب الى دولٍ أخـرى لتـنفـيذ مآرب
ومـصـالـح خـاصـة في حـ سـيـحـاول
هـذا الـتــحـالف بـقـيـادة أمـريـكـا إعـادة
اإلســـتـــقـــرار والـــتـــوازن اجلـــزئي الى
العراق وبدأ اإلسـتثمارات والـسيطرة
على منابع النـفط على غرار ما حصل
للكويت عام 1991 بعد حرب الـتحرير
كــمـا يـسـمــونـهـا. في الــدول الـعـربـيـة
كــرست الــثــروات الــوطــنــيــة; خلــدمــة
أنــظــمـــة احلــكم وإدامــة ســـلــطــاتــهــا
وحتول (الذهب األسود) من نعمة الى

نـقـمة زادت مـن معـانـاة شـعـوب أغلب
الـدول الــنــفـطــيــة. أُســتـغــلِت عــائـدات
الــنــفـط لــتــقــويـــة ســلــطــات احلــكــام
وتـأسـيس جـيـوش أمـنـيـة وعـسـكـريـة
تــذود عن األنـظـمــة الـفــاسـدة بـدالً من
الذود عن الـشـعب ومؤسـسات الـدولة
وتـسخـيـر تلـك الثـروات لـنهـضـة البـلد
وتــنـــمــيـــته; مـن خالل بــنـــاء مــدارس
مـسـتـشـفـيـات معـاهـد جـامـعـات بـعد
الــتـغــيـيــر عـام 2003 إنــتـقــلت أمـوال
ــفـــســدين من الــعـــراق الى جــيـــوب ا
الــســيــاســيــ واحلــكــام ولم نــشــهــد
ـواطن إســتـثـمـارات خـدمـيــة تُـشـعِـر ا
بـإنـتـهـاء حـقـبـة مـظـلـمـة وبـدايـة عـهدٍ

جديد.
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مــضـى أكــثــر من ثالث أعــوام ونــصف
العام على تـشكيل احلكومـة العراقية
دون حتقـيق منجـزات ملـموسة من كال
: الـتـنـفيـذيـة والـتشـريـعـية; الـسـلـطتـ
فعدد من رشح نفسه لإلنتخابات التي
جـرت عام 2014 بلغ  9039 مـرشـحاً
ينتمون لـ  277 حزباً وتيارًا سياسياً
ـرشـحـون على   328 مقـعداً تـنافس ا
ــفـروض أن ـان الــعـراقي وا في الــبــر
يـكون الـ  328 هم خـيـرة السـيـاسـي

قـريبـاً.. سيـبدأ األمـريـكان بـقطف ثـمار
مـــا زرعه فـي الـــعــــراق وســـوريـــا ألن
الــثــمــار أيــنــعت وأصــبــحت جــاهــزة
فقودان في للتنـاول! فالسِلمْ واألمـان ا
سوريا والـعراق ال يُـمكن إعادتـهما إالّ
إذا تـــدخـــلـت قـــوات أمـــريـــكـــيـــة ومن
سـيـتــحـالف مــعـهــا وهـذا هــو قـانـون
الــلـعــبــة ويــعــلم األغــلــبـيــة أن داعش

والــقـادة الــذين سـيــسـتـطــيـعـون إدارة
البـلـد إلى بَرْ األمـان فـما الـذي حصل?
نَــــرَ إن األوضــــاع في الــــعــــراق زادت
ســـوءاً وأغــلب من أخــتـــارهم الــشــعب
ثالً لـهم ال يكونـون في مؤسـساتهم

واطن. الرسمية خلدمة ا
ــرحـلـة يــرى بـعض الــسـيــاسـيـ أن ا
الـسـياسـيـة احلـالـية غـامـضـة األهداف

والتـوجهـات ; ونراهـا واضحـة تمـاماً;
ـا يـتكـرر سـيـناريـو حـرب اخلـليج ور
الثانية وإتخاذ داعش ذريعة للوجود
الدولي العسكري في اخلليج والشام
ومـا سـيحـصل سـيكـون مـجـرد منـاقـلة
لإلرهاب من دولٍ الى أخـرى وأهم ما
في األمــر هـو (تــعـافـي الـعــراق) بـأمـر

دولي ال رجعة فيه.

ــنــظـمــات الــتي والــقــاعــدة وجــمـيـع ا
تتستر بإسم الـدين وتنتهج سياسات
ـا تــدعي بــأنــهــا صــنــيــعـة مــغــايــرة 
إسرائيلية  –أمريكية بإمتياز وحتقق
أجـنـدات أمــريـكـيــة لـتـبــريـر تـدخــلـهـا
ــنـطــقـة الـعــسـكــري والـســيـاسي في ا

عموماً.
ŸdA - بغداد « dOŁ√

عارك الـشرسة والدامـية التي حدثت في كلنا نـعرف ا
أغـلب احملــافـظـات الــتي اسـتــحـلت من قــبل الـدواعش
التكفيرية وعندما كانـت القوات العسكرية واالمنية في
ذلك الوقت منهكـة معنويـآ وأداريآ وقدراتها غـير كافية
لدفـاع عن مـحـافـظـاتنـا الـتي اسـتـحـلت من قـبل أعداء

البشرية الدواعش .
وعندما نـقول أعداء البـشرية بوجـود أدلة مقنعـة للعقل
ومنهـا قتـلهم الـنسـاء واالطفـال والشـباب وكـبار السن
العـزل اجملـردين من السـالح وتهـد مـنازلـهم وسـرقة
ـتـلــكـاتـهـم وحتـطـيم األثــار والـعـبث أمـوالـهم وحــرق 
ـدن حتت الـتـهـديـد بـالــسالح لـكن عـنـدمـا اسـتـعـاد بـا
نـاطق احملـتلـة وعدوا اجليش قـواته وهـيكـليـته خـارج ا
لهم االسلحة والقوة العسـكرية الكافية خلوض معارك
ضد االعداء وبجهود اجلـيش العراقي البطل وأالهالي
وعشائرنا في احملافـظات التي سيطـر عليها الدواعش
ـسـانـدة اجلـيش الـعراقي أنتـفـظـوا وهـبـوا يدآ واحـدة 
ضد الدواعـش التكـفيـرية ومـحاربـتهم وبـعزم وأصرار

لدى اجليش العراقي
حتررت االراضي العراقية من أيادي عصابات داعش

التكفيرية التي دنست محافظاتنا احلبيبة
وبذلك النصر الكاسح 

أعادة اهالي احملافظات الى أحضان محافظاتهم .
وهـذا احلـدث يــعـتـبــر أنـتـصـارا تــاريـخـيــا عـلى أعـداء

سلم األسالم وا
ونحن االعالمي والصحفي بدورنا نشد على ايادي
اجلــيش الــعــراقي الــبـــاسل وعــلى أيــادي عــشــائــرنــا
االصالء في احملافظات ونساندهم ضد كل من تسول

لة نفسة بتدنيس أرض عراقنا احلبيب .
ونحن من أجل بلدنا نضحي بالغالي والنفيس وسوف
نعاهد الـعراق أن نرسم حـدوده بدمائـنا وأرواحنا كي
نـثـبت لـلـعالـم أجـمع أن عـراقـنا قـادر عـلى الـدفـاع عن

تلكاتة . نفسة وعن مصاحلة و
والعراق لة تاريخ مشرف في العديد من الثورات التي
قام بها من عهد االحتالل العثماني وحلد يومنا هذا.
حاربة عندما هبت جميع العشائـر العراقية االصيلة 
العثماني والـبريطاني واالمـريكان وطردهم من بلدنا
العراق .. ونـقول لـكل العـالم سوف يـبقى الـعراق حرآ
أبيـا وعـنوانـة الـشجـاعـة والكـرم وسـنردد دائـمـآ وأبدآ

العراق ينتصر .
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ــســؤولـيــات كـلــهــا عـلـى سـمــيـة " وا
فقـالت تلـك اجلحود"اخـشى ان سـمية
من كــثـــرة االرهــاق رمت اخـــوهــا في
الـبـالـوعـة لـتـتـخـلص من خـدمـته اخر
الـــلـــيل" كــانـت تــمـــزح في وقت غـــيــر

مناسب أم تعمدت .!?
هـرع اجلمـيع إلى الـبالـوعـة لكن ابي
امـــسك ذراعي بــقـــوة كــادت تـــكــســر
وصاح بي"هل فعلتيها حقا يا سمية"
...قــــــــبـل أن أجـــــــيـب أبـي صــــــــرخت
والـــــــدتـي(هـــــــذان نـــــــعـال الـــــــطـــــــفل

يطفوان...قتلتيه يا فاجرة"!
ســقــطت عــلى األرض بــعــد ان حتــرر
ذراعي من قـبــضـة ابي عــنـدهــا فـقط

تذكرت كل شيء...
-ســمــيــة...سـمــيــة لـقــد انــتـهــيت هل

تي!
-ها!..هل انتهيت اخيرا

-اجل قلت لك انتهيت انتهيت أنتهي
-اشــشش امك وابــوك نــائــمــان..هــيـا

امضي الى فراشك.
سـار أمــامي عـنــدهـا وتـعــثـر بـفــتـحـة

البالوعة سقطت فردة نعله
-نعااااالي!

-الاااا اتركها الاااا
لــقـد ســقط أمــامي وغــطس مــبــاشـرة
ومن هــول الـصـدمــة زحـفت إلـيه ولم
أجـده فـأغـلقـتـهـا ورجـعت إلى مـكاني
لعل مـا شاهـدته يكـون مجـرد كابوس
بـســبب جـلــسـتي فـي الـبـرد والــتـعب
واأللم الــذي فـي جــســدي مـن الــعــمل
ـضـني ورعـايـة ســبـعـة اطـفـال... ثم ا
قلت لنـفسي:كل شيء سيكـون بخير..

وغفوت.

w−¹dH - البصرة « s Š ÊUMŠ

كــــثــــرت في الــــفــــتـــرة االخــــيــــرة كــــتــــابـــات خملــــتــــلف
االختـصـاصات االدبـيـة واالقتـصـادية والـسـياسـية وان
الـكـثــيـر مــنـهـا تــضـمــنت مـواضـيـع شـتئ في مــخـتـلف
مـجـاالت احلـيــاة بل ان قـسـمــا من الـسـيــاسـيـ بـدأوا
بنـشـر مذكـراتـهم عـلى شكل قـصص ادبـيـة فيـهـا شيئ
من اخلـيال بل ان قـسـمـا مـنـهم بـدأ بنـشـر كـتب كـثـيرة
سواء كانت عن معانـاة اجتماعيـة اوحاالت سياسية ان
حـركـة الـتـاليـف والـنـشـر بـعد 2003 انـتشـرت بـشـكل
واسع بسببـ رئيسـي اولهـا ان دائرة الرقـابة لم تعد
لها سطوة على مـا ينشر بل ان الكـثير بل ان جميع ما
ـؤلف ودار الـنشـر ان سـبب انتـشار ينـشر يـكـون ب ا
ادة الكتب احلديثة هو وجود دور نشر تتولى استالم ا
وعـمل غالف ومـهـمــة الـطـبع وحتـديـد الــسـعـر ويـكـتـفى
ؤلف ان هذه الظاهرة جيدة وال باعطاء 50 كتابا الى ا
تخلـو من اخطـاء النها لـم حتفظ حق النـاشر النـنا جند
كـثـيــرا من الـكــتب لم يــوجـد فـيــهـا اشــارة الى مـصـدر
واضـيع على اساس وضوع والفـكرة بل تكـتب تلك ا ا
ـؤلف ؤلـف وكـنا سـابـقـا" نـراجع احملـاكم الن ا فـكـرة ا
يـكـون قد راجـع احملـكـمة الن كـاتـب الكـتـاب اسـتل مـنه
ــصــدر انــنـا في مـوضــوعــا" دون ان يــشــار الى ذلك ا
الوقـت احلاضـر جنـزم بـعـدم وجـود اي دعـوى من هذه
القبيل وبالـنسبة لي من خالل عمـلي في مجال القضاء
ومتـابـعـة مـا ينـشـر من مـؤلـف مـن رجال الـقـضـاء فأن
ـؤلـفـات الـسـابـقـة في مـجـال الـقـانـون كـانت كـتـبـا في ا
مـقـدمـة الـكـتـاب نـســخـة من مـوافـقـة وزارة الـعـدل عـلى
رحوم (كـامل السامرائي) الذي كان النشر وان اسم ا
ــدني الــذي حل مـحل سـكــرتـيــر جلـنــة اعـداد قــانـون ا
اجمللـة حيـث ان اجمللـة كانت في زمـن الدولـة العـثـمانـية
وفي الــفـتــرة االخــيـرة كــثــر عــدد من الـقــضــاة ورجـال
القـانـون الـذين يكـتـبون كـتـبـا تتـضـمن قـرارات محـكـمة
ـواضيع كـذلك قرارات مـحكـمة التـميـيز مـبوبـة حسب ا
شاهدي االستئناف بصفتها التميزية ومنهم القاضي ا
الذي يـنقل قـرارات محـكمـة التـميـيز دون ان يـذكر رأيه
في القـرارات كـذلك اعـداد كبـيـرة من الـقضـاة يـذكرون
تـلك الــقــرارات دون ان يـكــون هـنــاك تــعـلــيق عــلى تـلك
القرارات وهذا في رأيي اليـكون لباحث بل يـكون يناقل
القـرارات وقـد اطلـعت عـلى كتـاب مـوسوم حتت عـنوان
االستحالة التنفيذ للقاضي مجيد العظيمي وعجبت من
ـصادر في ـبذل في هـذه الـكتـاب وعلـى ذكر ا اجلهـد ا
مـوضـوع الــبـحث وعــلى الـتـبــويب في هـذه الــكـتـاب ان
قصود باستحالة التـنفيذ اي ان العقد نشأ في ظرف ا
واستـجدت ظـروف بعـد العـقد اسـتحـالة تـنفـيذ االلـتزام
ا يـجعل الـقـاضي الدور الـرئيـسي في اتـخاذ الـقرار
ناسب باعتبار ان االلتـزام اصبح في نظرية استحالة ا
ذكـور في تلك الـدراسة قـد تطرق التنـفيـذ ان البـاحث ا
الى قـوانـيـ الـدول الـعـربـيـة سـواء مـصـر او لـبـنـان او
سوريا او تـونس اننـا نرى ان الـباحث كـان يكـون بحثه
وضوع ستـوى موضـوع البحث لـو دعم ا متكـامال" و
ـنـظومـة الـعربـيـة الـقانـونـية الن بقـرارات خـارج نطـاق ا
نظـريـة استـحالـة الـتنـفـيذ من الـنـظريـات التـي عمل بـها
الـقــضـاء الــبـريــطـاني النه عــانى من حــاالت اسـتــحـالـة
ـذكور قـد سلط الـضوء عـلى هذه ـؤلف ا التـنفـيذ وان ا

النظرية واكاد اجزم ان هذه البحث قليل
من تطـرق الـيه وان اسـتحـالـة تنـفـيذ
موضوع يبتعد كـليا" بل يتقاطع عن
نظـرية الـقوى الـقـاهرة وان الـباحث
قـد احـسن عـمال" عــنـدمـا مـيـز بـ

تلك احلالت .

الشخـصيات الـتي تبقى في الـذاكرة متـنوعة
)وهــذه ادبــيـــة ثــقـــافــيـــة مـــنــهـــا (عــلـــمــيـــة
الــشـــخــصـــيــات لـــهــا تـــأثــيــر فـي حــيـــاتــنــا
رحوم االديب ا ومن تلك الشـخصيات العامة
الــفـلــسـطــيـني ــوسـوعي حــسن الــكـرمي  وا
ولود في عام 1905م في طولـكرم في عام ا
وهو من عائلة البطيخ توفي في سنة 2007
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من بالد 

احلب  واجلمال 
عينا بنت الچلبي 
تغار من عينيكِ

من ذا الذي اغراكِ
وقال لكِان القمر 
ال يغار من محياكِ
من الذي اغراكِ

وقال لك 

ان العسل 
اكِ احلى من 

فالفرق  فيمن يراكِ
كنت وما زلتِ

بصراوية اللمساتِ
كم وردةً زرعت 

في طريقك 
لم تسمعِ آهاتِ

كم بيتِ شعرٍ كتبتهُ

لم تسمعيه 
فضاعت امنياتي 
فاضْ جمال خدك 

الريان 
كلما تقدمتِ
بالسنواتِ

تقدمي تقدمي  بالعمر 
فانتِ  روعة الروعاتِ
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أبعدوني عن حبيبي 
وأنا على عهده ال زلت باقيا
وطني اليوم يبكي يا سادة 
وأنا جريح تائه على أعتابه

وطني يئن ملتاعا 
يا سادة العروش الذهبية 

ماذا تملكون اليوم أمام بكائي ????
يا قادة الشجب واالستنكار

سيح يصيح مهد ا

والعذراء تبكي
.يا سادة العروش الذهبية 

في العراق 
متى تنصفونا. وتعطونا حقوقنا 
مجلس النواب.  العراقي.  اين.

تطبيقكم للدستور الذي ينص الكل
شركاء في الثروة 

كلكم. جميعكم.  ظلمتونى  ...
.ابتلعتوا حقوقنا 

اال  يوجد. لديكم ضمير. 
اسألكم. ان لم يكن لكم دين. ..........

..لم. اجد.   
فيكم. انسانا.  يعترف. بان  الشعب 

نهبت حقوقه 
وانتم.  امتدد.  للظلم. الذي. 

نعاني منه
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تــــركض بــــ احلــــمــــام وفــــراشه ثم
تـتـوعـدني بـالعـقـاب الـشديـد ثم تـقـفز
وتـلـبس شـالـها وتـنـظـر إلى قـفل باب
الـبـيت وتـوجـهت إلى صـارخـة"الـباب
مقـفل والفـراش خال واحلـمام أيـضا
فـأين اخـوك اين ارســلـته يــا حـقـيـرة"
دوى صـــوت ابي خـــلـــفي يـــســـأل عن
اخلـبـر ولم استـطع ان اسـتـمع لـنفس
ـــنـــذر بـــالـــرعـب والـــوعـــيــد الـــكالم ا
فـوضـعت يـداي عـلى اذنـاي وجـلـست

ـتـأخــرة من الـلـيل في تـلك الـســاعـة ا
أيقـظني أخي الصـغير يـطلب مني ان
افيق مـنزعجة اذهب معه الى احلـمام
لــكــني كــالــعــادة ال أظــهــر انــزعــاجي
واتــطــلع الـى غــرفــة والــدتي الــتي ال
تــــكـف عن اجنـــــاب األطـــــفـــــال ورمي

احمالهم علي بال رحمة.
بـيتـي مثل اغـلب الـبيـوت في االحـياء
البسيطة يكون احلمام ابعد نقطة في
الــبــيت وفـي ذاك اجلــو الــبــارد اقف
منتظرة اخي والنعاس يكاد يقتلعني
من مـــكــاني وقــد اغـــفــو ثــواني وانــا
نـاسـبة وانـا بـا واقـفـة مـثل احلصـان
وفي اعمل طوال اليوم مثل احلصان 
ســاعــات اسـتــراحــتي اكــون حــصـان
اخــوتي الـصــغـار لــيـمــتـطــوا ظـهـري
ويـتـقـاتـلـون عــلـيه أحـيـانـا  وأخـيـرا
قــــررت اجلــــلـــــوس عــــلى دكــــة قــــرب

احلمام.
غـفـوت لــثـواني وفــتـحت عــيـني عـلى
اتـسـاعـهـمـا لطـرد الـنـعـاس ثم نـظرت
لــسـاعــتي األلـكــتـرونــيـة الــتي انـسى
دائـمــا خـلــعـهــا قـبل رمي جــثـتي إلى
نــظـرت وهـالـنـي الـرقم انـهـا الـفـراش
 4:59ص لكن كـيف انا متـأكدة انني
خـــرجت مـع أخي عـــنـــد ال 2:16ص
ـت ولـم اشــــــعـــــــر! وكــــــيـف لم هل 
يــــوقـــــظــــنـي اخي قـــــبل عـــــودته الى
الــفــراش...!?انــطــلــقت بــســرعــة إلى
الـغرفـة التي نـتـكور بـها أنـا وإخوتي

الــــــســــــبــــــعــــــة وكــــــان فــــــراش اخي
أيـعـقل انه الزال في احلـمام او فـارغا
ــا أنـا الـتي نــسـيت وقت خـروجي ر
وعــدت مـــهــرولــة إلـى احلــمــام وكــان
ظـلم وسمعت نفسي صامتا كـالقبر ا
اقـول بــرعب"أين أخـي"صـدمــني بــعـد
صـوتي صـوت أمي وهي تـسـألـني"ما
الـذي يـحدث"...سـمـعت بعـدهـا صوت
نـحـيـبي وانـا اسـرد مـا جـرى بـصوت
مـتقـطع حتى اصـفر وجـههـا وصارت

ابكي… افـقت عنـد السـاعة  7:47 ص
كانت عـمتي فـوق رأسي وصياح أمي
وابي خـارج الـباب وهـمـا يتـشـاجران
كــــالــــعــــادة وامـي تــــضع كل الــــلــــوم
لـكن عـمـتي تـكلـمت بـلـطف ضـنا عـلي
علومات الكاملة منها انها ستخـرج ا
عن مالبسـات احلادث وتـخرج ظـافرة
ـقتـضبة مـثل احملقـق لـكن كلـماتي ا
صـــدمــــتـــهـــا فــــصـــرخت فـي وجـــهي
قــــــائـــــلــــــة"هـل انــــــــــــشــــــقت األرض

وابتلعته).
اصــبـــحت هــذه الــكــلــمــة هي األكــثــر
تـداوال في الـبــيت عـلى مــدى خـمـسـة
أيــــام خــــمـــــســــة أيــــام مــــرت واخي
الــصــغــيــر مــخــتــفي بــشــكل غــامض
واجلمـيع أصبح مـحلال ومحـققـا بعد
ان حـــقـــقـت عـــمــــتي مـــعـي ووصـــلت
العــــــتــــــقـــــاد ان اخـي ابـــــتــــــلـــــعــــــته
جاءت خـالتي بـفرضـية اللص األرض
الـذي يـسرق األطـفـال وقالت جـارتـنا
ـسوسا من اجلن أن أخي قد يـكون 
وقــــــد طـــــار عـــــلـى اجلـــــدار وهـــــرب
وقـصص غـريـبـة يــتـبـنـونـهـا والزالت
الــعـيــون عـلي حــتى قــدمت الـشــرطـة
واسـتجـوبتـني وال اعـرف كشـاهدة أم
لــكن بــعـد رحــيل الـشــرطـة كــمـجــرمـة
جاءت بنت عمي بتعليق اجفل جفون
قل حـ قالت اجلمـيع واحمـرت له ا
امـي وال اعــــــــرف مـــــــعــــــــاتـــــــبـــــــة أم
ــــنـــزل واألطــــفـــال مــــواســـيه"عــــمل ا


