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من مـشـاهدة الـتـلـفـاز والتـمـتع بـاخـبار
العالم الـتي عادة ال تهم بـعد رحيل اعز
النـاس عنك كـلهم خـونة في نـظرك بـعد
ذلك قــد تـلــجـا الـى حـيــوان او بالحـرى
طيـر فيه روح او مجـموعـة ارواح تميل
الــيك وقـد حتــتــاجك وحتـتــاج الــعـطف
مـنك واحلـنـان وفي نـفس الـوقت تـمـدك
بـاحلـنـ الى شي مـضت عـلـيه سـنـي
ــدك بــروح قــد فــارقــة جــسـدك طــوال 
فـتــلك هي اجلـســور الـتي تــعـبـر لك عن
مدى حبك للحياة هناك طير اسمه بلبل
هو يـحدثـني لـيل نهـار وهو يـحتـاجني
كـمــا انـا احـتـاجه هــو يـغـرد لي وبـدات
افهم لـغة الـطيـور من خالله فهـناك لـغة
اليـفـهــمـهـا اال من يـعــاشـر احلــيـوانـات
ولـيس اقــصـد بـلـهـجـة او لــغـة كـتـابـيـة
ولـكن هي لغـة الـتعـبـير اجلـسـدي وتلك
ــهم تـلك الــلـغـة مــعـبـرة بــعض الـشي ا
احلـيـوانـات قـد تكـون اصـدق واحن من
بعض الـبشر لالسف اقـولهـا وسعادتي
هي مع صديقي وكل شي لي البلبل ...
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قلعة سكر

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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أوراقي بـاتت تـعـرفـني لـلـدرجة الـتي
أســكب عــلــيــهــا احلــبــر فــتــتــراقص

احلروف وتكتمل النصوص. 
الـــواحــدة بـــعـــد مـــنـــتـــصف الـــقــرن

اضي لروحي ليالً! ا
وأنا أنظر لتلك النخلة البعيدة 

نخلةٍ وحيدةٍ ترجتف من البرد ..
ــا في احلــقـــيــقــة مـن الــوحــدة لـــطــا
تـعــلــمـنــا أنَّ الــبـردَ شــعــور داخـلي
نــشــعـــر بــيه حـــيــنــمـــا نــصل ألشــد

درجات البؤس الروحي. 
وأمـامي لـوحـة لـفـتـاة جـمـيـلـة عـيـنـها
كـلـون الــبـحـر الــذي لم أره يـومـاً إال
في الـتـلـفاز لـكـنه يـشـبه مـن سرقـني

مني 
عــمـــيق وغــامض كـــأنه رســـام فــقــد

ذراعيه في لوحة النفجار! 
وبــقي صــامــتــاً من الــدهــشــة عــلى
جــانــبي وســائــد كــثــيــرة وصــغــيـرة
مرسوما عليها صورا بغدادية هكذا

كـــانت تـــدعـى في األســـواق وحـــدة
مـرسـومـا عــلـيـهـا امــرأتـ يـرتـديـان
خلخال من الذهب كانتا تريدان أن
تــثــبــتــا إن كل شيء مــهــمــا غال من
مكن أن نضعـه في األقدام ونسير ا

به إلى أن يعرف مقامه! 
ورجل يـــجـــلس عـــلى كـــرسـي قــد
واضــعـــا يـــده عـــلى خـــده ال أعــرف
اذا كـان يفـكر إال أن عـلى النـساء
أن يبـتـسـمن كـثـيـرا بـوجـوه رجـالهن
النبضات فقط. من أجل النبضات 
وعـلـى الـوســادة األخــرى مــرســومـا
فــتـــاة ذات جــديـــلـــة طــويـــلــة بـــطــول
الصمت الذي يكمن ب ثرثرة احلب
بــحــجــة الــصـداقــة كــانـت غــامــضـة
الـعــيــنــ أظــنـهــا الــطــرف الــعـاشق
ـثـرثـر الـذي يـقف لـيـرى مـاذا فـعل ا
فـيــعـود لـرشــده صـبــاحـا ثم يــنـسى
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الاذكر وجهي حتى
الاذكر وجه اخر امراة اشتهيتها 

الاذكر وجه احلرية
وال كيف يكون السالم
ا كنت اخبا وجه نبي ر

ووجه النهر قبل ان يلونه الدم
وصورة نخلة 

وعاهرة كانت شريفة قبل اغتيال
زوجها 

لكن وجوه القديس واالبطال  
سقطت من الثقب 

صارت وجوههم غرابية 
فجثة ولدي لم تزل عالقة بلحاهم
سجد يتقبل صلواتي  لم يعد ا
ساجد فانا اسخر سرا بالهة ا

وال حتتويني الطرقات 
فهي تعج بحاملي كا الصوت 

والفنادق تعج بعاهرات كن شريفات 
قبيل ان يؤول احلكم لرجال الدين

ال شيء في حقيبتي 
سواي انا يوم كنت طفال 

احلم بطريق 
ووطن 

ومدفاة في ليالي الشتاء 
ومحض حلم 

انسجه من سيكارتي 

وال زمالئي 
وال مالمح العيد

سح ذاكرتي تتقبل كل عام ا
اورما التلف 

الشيء في حقيبتي 
حتى قصائدي
ايلة للضياع 

الشيء سوى وجه امي 
اجلميل 

ورائحة طعامها 
ونعجتي وكلبي يوم كنت صغيرا 

ووجوه اخواني القتلى 
ووجه ولدي اجلميل 

الذي اغتالوه باسم الله 
يوم صارت بغداد ماوى للقتلة 

واخلونة
والسفلة 

الشيء في حقيبتي سوى كتاب احمله
منذ اعوام
لم اقراه 

وحفنة اوراق محشوة باالن 
عن وطن سرقوه
ومقبرة عمروها 
ومراقد محنطة

وطرقات تعج بالصراخ
ال اذكر وجه وطني جيدا 

خجـولة لكـن االمر طبـيعي بـالنـسبة لي
عـــلى أن تـــبــدأ هـي !!! أســتـــلــقـت عــلى
الـسـريــر وطـلـبت مــني االقـتـراب وعـمل
ـســاج وفـعال قـمت بــتـدلـيك جــسـمـهـا ا
وهي تـتـاوى بـحـركـات غـريـبـة اول مرة
ـــنـــظـــر وهي تـــضـــحك اشــاهـــد هـــذا ا
ـسات بانـتـعاش وبـنـشوة وبـحـركات و
رقــــيـــقـــة وهـي حتـــاول ان تـــمــــسك بي
وتلمس صدري وتضغط عـليه وتقبلني
ـساتها في عنقي وارتـعش جسدي من 
وشعرت بـنشوة كـبيرة اخـبرتني بـأنها
سـاج وطـلـبت مني جتـيد ايـضـا عـمل ا
االسـتـلــقـاء لـكي تـدلــكـني !! لم أمـانع ..
وخــلــعـت تــنــورتي والــبــلــوزة وبــقــيت
البـسي الداخـلـية وكـأني انـتظـر هذه
سـاج .. وكانت الكـلمـة .. وبدأت عـمل ا
حتــــرص عـــلـى االقـــتـــراب مـن األمـــاكن
ـعرفة ردة رأة بـحذر  احلسـاسة لـدى ا
فعلي !!! كـنت من الداخل أشعـر بنشوة
غريبـة تدفـعني الى التـجربة خـصوصا
بـعـد سـمـاعي حلـكايـات زمـيالتي ذوات
الـــــعـالقـــــات الـــــغـــــرامـــــيـــــة لم أقـــــاوم

واستسلمت.. 
وهـنــا انـكـســرت كل احلـواجــز والـتـقت
الــرغـبـات لــكـلـيــنـا ! تــوقـفت لـلــحـظـات
ومـــدت بــديـــهــا الى جـــمــيع أعـــضــائي
وبــحــركــات قــلت في نــفــسي هي أنــثى
وانا كذلك وفتحت الهاتف الفالم مثيرة
اول مرة اشاهـدها. ولم اكن اعرف ماذا
يحدث لي فقـدت عذريتي عـندها وبدأت
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يُعـرف اإلصالح: بأنه حتـس وضع أو
تـــعــديل خــطــأ فـي مــســار أوســيــاســة
أوتــغـيــيـر فــاسـد وتــعـيــ مـخــتـصـ
لإلدارة والقـيـادة وإستـخـدام مصـطلح
(اإلصالح) بـــالــسِــيــاق الـــســيــاسي في
أواخـــر عـــام 1700م "من قــــبل حـــركـــة
كريـستوفـر ويفل" الـتي سعت لإلصالح

اني حينها. البر
يـــخــتـــلف اإلصالح عـن الــثـــورة بــعــدة
نقـاط: فالثـورة تسعى لـلتـغييـر الشامل
ــعــاجلـة واجلــذري واإلصالح يــهــدف 
ـشـاكل و األخـطـاء اجلادة دون بـعض ا
ساس بأسـاسيات النـظام وبهذا فإن ا
اإلصالح يسعى لتحسـ النظام القائم
دون اإلطـــــاحـــــة به; و يـــــعـــــد اإلصالح
ضرورة فـي البـلدان الـنـاميـة; لـتحـس
عيـشة; و يتم غالباً بدعم من مستوى ا
ــالـيــة الـدولــيـة ووكـاالت ــؤسـسـات ا ا
كـن أن يتـضـمن إصالح ـعـونـات و  ا
الــسـيـاســات اإلقـتــصـاديــة واخلـدمـات

الية العامة. دنية و اإلدارة ا ا
نصرمة وفي ظِل حُكمٍ خلل السنوات ا
لمْ يــرَ الــشــعبُ مــنه أي (نــفع); بــســبب
احملاصـصـة واإلختالف واألزمـات التي
نـشـأت نـتــيـجـة ذلك وفي ظل الـظـروف
الراهـنة وما سـبقهـا تتـسابق األحزاب
ـــا تـــمــــتـــلك من أدوات والـــتـــيــــارات 

ــتـــاجــرة بــآالم الــشــعب; إعـالمــيــة بــا
والظهـور اإلعالمي ألي مسؤول لـيمثل
ُـنقذ الـذي سيهـزم الفساد دورالفارس ا
ويـنتـزع حـقـوق الشـعب من الـفـاسدين
الشعب الذي مـغلوباً عـلى أمره; لم يعد
ــعــانـاة يــثق بــأي ســيــاسـي; بـســبـب ا

الكبيرة التي طال أمدها وطغيانها.
لِكُلِ حِزبٍ قـناة فضائـية تُمـجّده وتَنعتُ
ُــــــنـــــاهض تـــــأريــــــخه بـــــاألبــــــيض وا
لــلـديــكــتــاتــوريــة والــطــغــيــان دعــونـا
نُحاسب كل سياسي (من أين لك هذا)?.
مـنــذ عـام 2003 ولــغـايــة يــومـنــا هـذا
ُـنـجــزات الـتي حتــقـقت..? ومـا مـاهـي ا

هي منجزات كل مسؤول..?
عــنــدمــا دعــا بــعض رؤســاء الــتــيـارات
واألحــزاب لــتــنــظـيم تــظــاهــرات تــنـدد
أساويـة للمواطن العراقي باألوضاع ا
رافع شـعار(اإلصالح) كانت تـداعيات
واطن. وفي التضاهرات ضعيفة أمام ا
الفـترة احلـاليـة تُطـالب جمـيع األحزاب
والـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة بـاإلصالح
بـكل مفـاصل الـدولـة; فـمن هو”الـفـاسد

فسد!?” وا
قــــارع الـــشــــعب الــــعـــراقي ,األمــويـ
الــعـبـاسـيــ الـعـثــمـانـيـ اإلنــكـلـيـز
صـــدام واجلـــوع والـــعـــطش وهـــا هــو
يـقـارع اإلرهاب والـفـسـاد والـسـيـاسات

حلمي دخان 
وذاكرتي دخان
وخطواتي دخان

ي فهو حقيقة  سوى ا
ال شيء في ذاكرتي 

ال احلم بوطن
الاحلم باجلنة
طر  الاحلم با

الاحلم باحلرية 
حتى انني رميت سجادتي 

ومن ذاكرتي سقطت كل افكاري 
ذاهب  ا
القومية
القبيلة 
التاريخ

قدس الله سره 
رضي الله عنه

موالنا 
حتى كلمة (احبك)

و(كم هو رائع وطني)
قبرة اذ كيف صار وطني بقدرة كاهن 

وصارت الطرقات افاعي 
انه الوجع 
كا الصوت

قبرة  ا

وتوفيرالدواء لشعبٍ مات مراتٍ عِدة.
إن الــتـــحــزب أصـــبح ظــاهـــرة وقــبـــلــة
ـسـيـسون لـ”جتـار الدم ”وقـد تـكـاثـر ا
بــشــكلٍ عــجـيـب بـســبب كــثــرة األزمـات
ا وعـدم وجـود حـلـول مـنـطـقـيـة لـها ,
أدى الى بـروز بـعـض احملـسـوبـ عـلى
ــشـوار الــســاحــة الـســيــاســيـة ,وبـدأ ا
الــســيــاسي بــشــعــار مــزيف أســمـوه ”
اإلصالح الــســيـاسي ”وبـعــد إن صـفق
لهم مـساكـ الـشعب (الـذين يتـشبـثون

احلـمــقـاء الـتي يــحـاول طـغــاة الـعـصـر
فــرضـهــا وكـأنــهـا صـفــقـة البــد أن تـتم.
فخالل  35عامـاً عانى عـراقيـوا الداخل
إن صـــحت الـــتـــســـمـــيـــة; ظـــلم وجـــور
دكــتــاتــور تــســلط عــلى رقــاب الــشــعب
العـراقي ,كان شِـعـاره إمـا أن تـكنْ معي
أو ســتــكــون طــعــامــاً ســائــغــاً لــلــكالب

سعورة في غياهبٍ مجهولة. ا
اجلـــمــهـــوريــة”جـــمــهـــوريــة اخلــوف“
ـقـابر اجلـمـاعـية, عراقـية ,جـمهـوريـة ا

ملـيـون شهـيد ولـيس فـقط الشـهداء 30
الــذين أخــرجـتــهم اجلــرافــات أو أنـامل
ذوي الــشــهــداء من احملــاويل أو نــكــرة
الــســلــمــان أو ســهل عــكــاز! كل عــراقي
عاش فـي عهـد البـعث فـهـو شهـيد ,وما
زال الــــشـــعـب الـــعــــراقي شــــهـــداء رغم
شـــعـــارات الـــتـــحـــريـــر واحلـــرب عـــلى
الفساد فأرحموا الشهداء األحياء أيها
الـســيـاسـيـون الــبـاحـثـون عـن الـتـسـلط
ـال وجتـاهلـتم اإلهـتـمـام بـاخلـدمات وا

بــعـصــا نــاجـيــة) كــمـا يُــقـال ,وبـعـد إن
وجيـوبهم ـتـلـئة , أصـبحـت كروشـهم 
عـــامــــرة من مـــال الـــشـــعب أصـــبـــحت
غـير مـطـالب الـشـعب بـالـنـسـبـة الـيـهم ,
مـــشــروعــة; فــمــطــالـب الــشــعب اآلنــيــة
تُــضــمـن إنـتــقــال الــعــراق إلـى مــرحــلـة
نتظر" من جديدة وهذا هو "اإلصالح ا

الدكتور حيدر العبادي.
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ـة ال تتسع لها احلروف او حكايتي مؤ
ـا حـدث لي الـكــلـمـات لـكن االعــتـراف 
نتـيجة اجلـهل في معـرفة االشـياء التي
تمتـاز بها االنـثى وتريد احلـفاظ علـيها
قـادني الى خـطـأ كـبـيـر أجهـل فيـه كيف
الـقدر حـولـني الى ضـحيـة نـزوة عـابرة
عن طـريق معـلـمتـي التي حـطـمت جزءا
من حــيــاتي الني جــمــيـلــة جــدا وجـدت
نظراتها لي غريبة ومريبة كانت تتقرب
لـي وحتـــاول ان تــــســـاعـــدنـي في هـــذه
رحلـة الصعـبة وهي مرحـلة الثـانوية ا
وأشـعــر بـقـوة الـسـيــطـرة عـلى افـكـاري
وحتـركـاتي كـانت تقـربـني الـيـهـا وبـعد
مــحــاوالت تــقــرب واهـتــمــام كــبــيـر من
ـعــلــمــة قــابــلـتــهــا بــنــوع من الــرضـا ا
واالنــســيــاق والــفــرح وكــانت تــعـطــني
افضل الدرجات من خالل معـرفة اسئلة
االمــتـحــان انـهــا بــعـمــر الـثالثــ وانـا
اسمـي مي امجـد وقـد دعتـني لـزيارتـها
ـنـزل وفعـال تمـت الزيـارة األولى كي بـا
نهاج وكنت تعطني دروس تقـوية في ا
مـطــمـئـنـة لــهـا ولـدي ثـقـة عــمـيـاء فـهي
توقعة طبعا فاجـأة ا معلمتي وكانت ا

كان اللقاء الترحيبي رائعا جدا
مرتبـكة وقلـقة ألنهـا تظل معلـمتي التي
احـتـرمـهـا واقـدرهـا .. حاولـت الـتعـامل
مـــــعي بـــــأســــلـــــوب مــــخـــــتــــلـف جــــدا
كــصـديــقـةمـقــربـة عــاديـة .. كــان الـبـيت
اليوجد فـيه احد زوجـها في جـولة عمل
خـارج الـبـلــد و لـديـهـا طـفالن وكـان في

زيـارة لــلـمـنـزل جـدهـمــا لـقـضـاء عـطـلـة
ـنـزل خالـيا من االسبـوع .. حـيث كان ا
اجلــــمــــيع عـــــدا انــــا وهي … حــــفــــاوة
االستقبـال واالهتمام الكـبير واالسلوب
درسة جعلني أهدأ قليال اخملتلف عن ا
وابـدأ في أخذ حـريـتي نـوعـا ما ..وألنه
ـنــزل كـان ال بـد كـان الــلـقــاء األول في ا
لــلـطــرفــ من ازالـة احلــواجــز حـتى ال
يصدم احدهما بردة فـعل غير متوقعة..
واصلنا الـضحك وطلبت مـني الصعود
مــعــهــا الى غــرفــة الــنــوم لــكي أشــاهـد

ثيابها األخيرة ..
لم أتردد وافقت على الفور ..كانت غرفة
نومها جميلـة رومانسية جدا وباردة ..
أجــلـسـتــني عـلـى األريـكـة وقــالت خـذي
األمر ببساطـة فنحن أصبحـناصديقت
.. وفتـحت دوالبـها واخـرجت مـجمـوعة
البس لتأخذ رأي فيها من الفسات وا
وكانت مـوديالت جـميـلة جـريئـة جدا !!
ثـم قــامت بـــخــلـع ثــوبـــهــا الـــذي كــانت
تـرتـديه وبـقـيت بال حـرج في مالبـسـهـا
الـداخلـيـة !! حيـنـها احـسـست بالـتـوتر
الــذي سـرعـان مــا تـبــدد بـنــظـرة حتـمل

ابتسامة هادئة !! 
سألتني قـائلة : هل تعـرف عمل مساج
?! أشـعـر بـألم في اسـفل الـظـهـر .. فورا
رديت عليـها بنعـم أعرف كنت أتوق من
داخـلي لـتجـربـة مالمـسـة جـسـدها دون
اذا ?! كنت أعرف ما يدور من أن أدري 
حـــولي بــداخل نــفــســـهــا ولــكــني كــنت

الـدمـاء تـسـيل وأخـذتـني لـلـحمـام وهي
حتـاول ان تكـذب عـلي وتـقـول التـخافي
وفي احلمام فعلت مايحلو لها بجسدي
فــقــد كــان لـقــاؤنــا ســاخــنـا ضــاقت بي
الـدنـيــا بـعـد تـلك احلــادثـة الـتي غـيـرت
مجرى حيـاتي وفشلت في دراستي ولم
درسـة اصبحت اعد اهـتم لذلك تـركت ا
ال اطـيق احـدا وال اجد بـنـفـسي الـرغـبة
في أي شيء .. فقدت اإلحساس باألمان
.. وكـــرهـت الـــتـــعـــامل مـع من حـــولي..
بكيت كثـيرا كنت ال أنام … كان الـتفكير
يـقــتـلـني ايــنـمـا كـنت وايــنـمـا ذهـبت !!
كــيف اتـــصــرف وكــيف اخــرج من هــذه
صيبة .. مـاذا اخبر أهلي وماذا اقول ا
لهم ..وزاد هـمي مع األيـام حـتى اصبح
كــابـوسـا ثــقـيال ال اســتـطـيـع الـبـوح به
ألحد أنبت نـفسي كثـيرا .. وندمت على
كل مــا فــعــلت وكــأن مــا اصــابــنـي كـان
عــقــابــا لي عــلى كـل هـذا الــتــمــادي في
عالقــة شــاذة مــنـحــرفــة تــعــدت مـراحل

اإلعجاب والسخرية !! 
بقيت شهورا احـمل همي بقلبي وادعو
الله أن يـستـر علي وفـجأة سقـطت على
األرض مـغـشـيـا عـلي عـنـدمـا تـقـدم أحد
خلطـبتي مـن اهلي يـطلب يـدي … كانت
هي الكـلمـة األخيرة الـتي سمـعتـها قبل
سـتـشفى في أن اسقط ! نـقـلـوني الى ا
هلع .. رأيت كل من حولي يـنظرون الي
رض .. كـيف وصلت وانا عـلى سريـر ا
رحـلـة .. أمـعقـول أن تـصاب الى هـذه ا

اعـتقد اليـختلف مـعي احد من ان البـيئة الـتي ينـشأ بها
الـفـرد لـهـا تـأثـيــر مـهم ومـبـاشـر في تـكـوين شـخـصـيـته
درس يـكون جزءا من عـلم او ا وعالمـاته النـفسـية .. وا
ـا اننـا مـجتـمع ال يـعـطي اهـتمـامـا لالثار و هـذه الـبيـئـة
ترتـبة على كل مامر بنا.. لـذلك نبقى محمل الـنفسية ا
ــشــاعــر الــبــدائــيـة وتــعــقــيــدات حــيــاتــنـا بــتــأثـيــرات  ا

وعالقاتنا.. حتى  وتصبح اعراضا. 
تـراكم في شخصية فـترض ان نفهم ا هـنا يصبح من ا
ـدرس من هـذه االثـار الـنـفـسـيـة لـكـي نـعرف ـعـلم او ا ا
ـعامـلة في طـريـقة تـعامـله مع الـطالب وماتـعـكسه هـذه ا
نـفوسهم.. اليوجد بينـنا من ال حتمل ذاكرته اسم معلمه
او مــعـلــمـتـه االولى ومـا زرعت فـي نـفــسه من مـحــبـة او
جــمــال او ارادة وحب لـلــتــعـلـم او الـعــكس. وقــد حتـمل
ــراحل الــدراســـيــة االولى ذكــريــات عن ذاكــرتــنـــا من ا
نـزل واالهل.. كونـها بـيئة درسـة اكثـر من ا مـعلـميـنا وا
جـديـدة واجـواء مـخـتـلـفـة فـيـكـون كل شيء فـيـهـا مـلـفـتـا
ـعـلم االول مـقـدسا ويـتـرسخ في عـقـولـنا.. يـكـون كالم ا
كن تـخطـئتـها... وحتى في لـدى الطـالب وتصـرفاته  ال
مـراحل دراسيـة متقـدمه جند استـاذا مثال يـكون محـببا
من اجلـمـيـع وعالقـاته جـمـيـلـة مع جـمـيع الـطالب وجنـد
الـعـكـس مع االسف من اتـخـذ مـكـانه كـمـدرس او مـعـلم
فـرصـة ومنـفـذ لـتفـريغ كل عـقـده النـفـسـية الـتي كـان قد
ـدرسة.. فـلو كـان باالمـكان نـزل او حتى ا تـلقـاها مـن ا
ــنـــاهج ادخـــال عـــلم الـــنـــفس كـــمـــادة تــدرس ضـــمـن ا
الــدراسـيـة وبــشـكل جــاد بـحــيث يـتــعـرف الـطــالب عـلى
ـعـوقات الـتي تـؤثر بـالشـخـصيـة وتـمنع تـقـدمهـا وعلى ا
طـرق التعامل الـصحيح والتـقو الناجح خالل احلديث
او الـتـعامـل مع الغـيـر الى ان تـتركـز في اذهـان الطالب
وعلى مراحل دراسته من البداية حتى تخرجه بتسلسل
ـواد النـفـسيـة وتفـصـيالتهـا.. النـاجت يـكون لـدينـا جيل ا
واع وصـحـيح يفـهم عـقده الـنـفسـيـة ويحـاول مـعاجلـتـها
بـنــفـسه.. وال يـعــكـسـهــا عـلى اجملـتــمع النـهــا تـكـون قـد

ظهرت على السطح وصار من السهل تشخيصها.. 
واد علم نفسه يدرس ا او قـد يكون هناك حلول بجعل ا
عـلى مـراحـل بـدورات تـدريـبـيـة لـكي يـعـرف مـدى تـأثـيـر
تـصرفاته التي قـد يراها عابرة وغـير مؤيرة عـلى نفسية
الـطـالـب..  والني اعـتـقـد بل اجـزم ان الـتــربـيـةالـنـفـسـيـة
مـهـمـة جـدا ويـجـب الـتـركـيـز عـلـيـهـا فـكـثـيـر من الـطالب
بـسبب ضعف استيعـابهم قد حتولهم طريـقة تعامل غير
مـحبـبة مـن معـلم او مدرس الى شـخص سلـبي عدواني
يـكـره كل اجملـتـمع ويـعـادي كل من حـوله لـعـدم احـتوائه
وتـقبله وهـو طفل من مكـان كان قد اعـتبره مالذ آمن قد
يـثبت فـيه نفـسه تدريـجيـا.. فمع االسف الـشديـد الكـثير
تفـوق او الطفل من الـتدريسـي يعـاملون الـطالب غيـر ا
الـكـثيـر احلـركة  كـعـدوا من التـجـارب االولى ويحـمـلونه
اكـثر من طـاقته وهـذا شيء خطيـر جدا النـدرك خطورته
اال بـعد وجود ادلـة وقصص وقـد نكون عـايشنـا البعض

منها خالل سن دراستنا.. 
لـذلـك اتـمـنى ان تـكـون هــنـاك جتـارب جـادة بـعالج هـذه
االمـور النــهـا تـقع ضـمن خـطـوات حتــقـيق مـجـتـمع آمن

ومستقبل جميل لهذا البلد. 
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بكل هذا الذبـول أم هي ع حاسد ?? ..
كـانت هـذه كـلـماتـهم الـتي يـتـنـاقـلـونـها
بــيــنــهم وكــنت أنــا من الــداخل اتــمـزق
…اصــابـني فــقـر الــدم فـقـد كــنت ال اجـد
لـلغـذاء أي طـعم ..حـالـتي تـسـوء والهم
يــقـتـلــني مـلــقـاة عــلى الـســريـر واحـقن
هدئـات ومغذيـات اتماثل الى الـشفاء
قــلـيال وحتــسـنت حــالــتي وخـرجت من
ـــشــفى ألجــد أهــلـي يــحــددون مــوعــد ا
خـطــوبـتي نــاجـيت ربي ودمــوعي عـلى
خدي. . يـارب استـر عـلي وسامـحني ..
يــارب انك ال تــرد من جلــأ الــيـك تــائــبـا
صاغـرا نادمـا…. فارحـمني بـرحمتك ….
اقــتــرب مـوعــد الــزفــاف .. وكــان كل مـا
فينـي يحتـرق في داخلي وأمي تـرقيني
من احلـسـد  ال اعـرف لـلـتـوازن مـعـنى

من الـصواب ان االنـسان يغـير من نفـسه وافكاره عـندما
يـراهـا خــاطـئـة  او يـغـيـر نـظـرتـه بـشـخص او مـجـمـوعـة
عــنـدمـا يــخـيـبــون ظـنه  او ان يـغــيـر اهــدافه في احلـيـاة
عــنـدمــا يـراهــا ال تــتـنــاسب مع واقــعه  او ان يـغــيـر من
تـصرفـاته عـندمـا يرى تـلك التـصرفـات مضـرة لنـفسه او

لالخرين .
ولـكن ان يغير مبادئه او افـكاره او اهدافه الجل مصلحة

شخصية فانها خيانة وكذب على النفس قبل الغير .
 الـبعض من اولـئك االشخـاص عنـدما يـكذب عـلى نفسه
فـانه يـقنـعـهـا بعـمل الـصواب لـكي يـريح نـفسه وضـمـيره
بانه على حق  والبعض االخر يكذب على نفسه ولكنه ال
يـقـدر عـلى مـجـاراتـهـا يـظـهـر لـلـنـاس ما يـخـفـيه فـي قلـبه
لـيصل الى غايـته ويعيش في صـراع شخصيـته الظاهرة

وشخصيته الباطنة وهذا هو النفاق بعينه .
 الـغاية من كالمي السابق ان االنتخابات على االبواب 
فـاياكم ان ينطلي عليكم اكاذيبهم ونفاقهم ورياؤهم  فقد
عـانينا ما عانينا من هذه الطبقة الفاسدة (بكل صنوفها)
اضية واوصلتنا والـتي حكمت البلد االربعة عشـر سنة ا

الى القاع والى احلضيض .
ـدنــيـة   ســتـرون الــذي يــتـكــلم بــالـديـن يـتــكــلم بـاسـم ا
والـعلماني سـيصبح طائفـياً  واجلبان سيـصبح مجاهداً
ـطار)  والـذي لم يـخرج من ابـواب اخلـضراء (الَـا الى ا
عـدومـ  والـسارق سـيـتـكلم ـظـلـومـ وا يـتـكـلم باسم ا
بـاسم النازحـ  والعاهـرة تتحـدث عن الشرف  والذي
لك اي انتماء الى الوطن سيتاجر بدماء الشهداء . ال 

هازل سترونها قبل االنتخابات . نعم ... كل هذه ا
ايـاكم وان تنطـلي عليكم من جـديد فهـذه الطبقـة الفاسدة
كاحلرباء تغير جلدها في اي وقت تقتضيه مصلحتها .
واعـلمـوا انكم ان عاود انـتخـابهم فانـكم مشـتركون في
جـرائــمـهم  في كل قـطــرة دم تـسـيل عـلى هـذه االرض 
وكل درهـم سـرق مــنـهــا وكل ظــلم يــقع عـلى مــظــلـوم من
ايــديـهم ســيــحـاســبـكـم الـله عــلى انــكم اضــعـتم الــعـراق
وســلــمـتــمــوه الى هــذه االيــادي الـقــذرة واخلــاسـر االول
واالخــيـر هــو انت ايـهــا الـعــراقي األبي  انت من فــقـدت
ـفخخـات والعبـوات  انت من هُجرت من دارك احـبتك با
عـنـدمـا باعـوا مـديـنـتك او قـريتك او مـحـافـظـتك لداعش 
انت مـن اكتويت بنـار الصيف بال كـهرباء  انت من كنت
خـائــفـا عـلى نــفـسك وابـنــائك وعـائـلـتـك ومـالك من بـطش
سـعـورة  انت من عـصـابـاتـهم الـسـائـبـة ومـلـيـشـياتـهـم ا
تـضـيع نـهــارك وصـحـتك وعـمـرك لـتـكـسب لـقـمـة الـعـيش
احلالل وهم يسرقون اموالك حتى اصبحوا اغنى اغنياء

العالم .
ذهب والـقومية ال تـدعوهم يكـذبون علـيكم بإسم الـدين وا
فـكـلهـم كاذبـون ال يـهمـهم سـوى اجلـلوس فـي منـاصـبهم
وعـوائـلــهم ولن يـرف لـهم جـفن مــهـمـا حـصل لـكم  انـتم
ابـناء العراق العظيم كونـوا احراراً وال تسلموا بلدكم من
جـديد اليهم فـهؤالء سيـبقون خدمـاً للدول التي أتـوا منها

 فال تدعوهم يتسيدون عليكم من جديد .
 اللهم بلغت ... اللهم فاشهد

العمامة
االبطال 
اخلونة

قاتلوا النوارس 
اجلثث

سبايكر 
دينة الثورة  سوق احلي 

تفجيرات الكرادة
مازالت تلك االشياء 

كصبغ عالق في جيب حقيبتي 
ا الوجع سيجف  ر

وانا مثل احمق سانسى او سيقتلني
وجعي 

الشيء في ذاكرتي 
سوى حزن

الشيء سوى مراة مكسورة
وقبر 

وصمت 
ووطن صلبوه
ونبي عوقوه 

الشيء اخر سوى حلم صغير 
ان ارى قبيل موتي 
جدران االلهة تتداعى

دينتي  ويعود الله 
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عـنـدمـا يـغـيب عـنك االخـوة واالصـدقـاء
ـقربـ تـرى نـفسك وجـميع احملـبـ وا
في غابة وحـشة مظلـمة اسمـها الوحدة
جتد نفسك مـهمل الروح والـنفس تترك
او تهـجر جمـيع ملـذات احليـاة وجميع
اروقة االمور وترى اعـظم امرا هو تافه
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وال حتمل ايام الهجومات يوم كنت
جنديا 

سوى وجه صديقي اخملابر 
الذي مات وارسى راسه على كتفي 

قاهي  ال اذكر كل ا

حقيبتي تشبه ذاكرتي 
مثقوبة حقيبتي 

ال تستوعب كل الوجوه
وال البنادق 

وال وجوه النساء الالئي عشقتهن 

وال للـراحة طـعـما .. وكـانت دقات قـلبي
تــزيـد عـنــد اقـتــراب مـوعــد زفـافي … لم
يـكن بـكـائي يـشـفع لي أمـام نـفـسي فـما
كن بأي حال من األحوال أن حصل ال 
يـــرضى بـه رجل … كـــنت افـــكــر فـــيـــمــا
سيقوله ذلك العريس في ليلة دخلتنا !!
رحـلة وكان مـجـرد الوصـول الى هـذه ا
يـرعبـني ويـفـقـدني أبـسط مـعاني األمل
كم مرت عـلي ليـالي ما اراهـا إال شبـحا
يخنق أنـفاسي .. حاولت أمي كـثيرا أن
تعـرف ما سـبب كل هذا الـذي انا فيه ..
ترجـتني ..تـوسلت إلي وبـكيت حلـالتي
قـلـقـة مـتـوتـرة بـعـد أن فـقدت األمـل بأن

أخبرها بشيء 
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