
الـسـفـر إلى هـذا الـبـلـد... تـركتُ كل ذلك
من أخـبـار وقـتل ومـسـاومـات  ووجوه
بـشـعـة  وتنـاولتُ مـوبـايـلي الدخل الى
فــضـــاء الــيــوتــيــوب الــواسع وفــقــراته
ـتشـعـبـة  ومن خالل تـقلـيـبي لـبعض ا
ضحكـة والكومـيدية فاذا بي الفقـرات ا
ادخل الى فـقرة تـتـحـدث عن بـائع شاي
عراقي من قضاء النعمانية في محافظة
الكـوت اسـمه (وطن ) وهـذا وطن يـعمل
قاهي الشـعبية التي جتمع في إحدى ا
ن انصار البطالة احلقيقية  وبعض 
ينـشـد التـرويح عن نـفسـه !! وهو يـبيع
الـشـاي بـطـريـقـة بـهـلـوانـيـة ومـضـحـكة
وحارقـة احيانـا عنـد سقـوط أحد أقداح
الـــشـــاي عـــلى واحـــد من انـــصــار تـــلك
احلركـات السـريعـة  إال أن هذه احلـالة
نادرة احلـدوث بـالنـسبـة إلـيه النه بائع
متـمرس في مهـنته وانه قـضى فيـها ما
يـقارب  37عـامـا ....إسـتوقـفـني (وطن)
هذا اإلنسان البـسيط .. إستوقفني ذلك
الوجه البائس عـلى الرغم من ضحكاته
الـتي تــخـفي الـكـثـيــر من الـدمـوع الـتي
أكلها احلزن ليقـذفها في محاجر هات
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ا  جميلة هي االحاديث العفـوية تلك التي تنطلق دو
شـعـور او حـسـاب او تـدقـيق جتـدهـا احـيـانـا جتـري
على ألسنة النـاس حينما يكـونوا احراراً في كلماتهم
وافـكـارهم ومـا يــطـرحـون حـ يـبـتـعـدوا عن الـروتـ
وعن الـرسـمـيـات تـلـمـست هـذا الـلـون من الـكـلـمـات
ح كنت اراقب حـديثاً من بعـيد وانا اطالع صـحيفة

اليوم واراقب االحداث عن كثب 
أحــدهـــمــا يـــقــول لـــآلخــر: مـــنـــذ كم ســنـــة وانت في

اجليش 
 قــال له قــضـيت أربــعــ ســنـة في اجلــيش وال زلت
احـتفظ بـنـفـسي عـسكـريـاً ارى نـفـسي ال زلت ارتدي

بزتي العسكرية واتخيلها في ساحات القتال. 
 فـقـال: كم احب فـيك هـذه الـصـفـة واذكـر حـ كـنت
البـسك وبـالــبـنـدقـيـة الـتي تـدخل الـشــارع مـزهـوا 
كنت حتملها خاصة تلك السنوات اخلوالي التي كان

البلد يخوض فيها صراعات مريرة مع احملتل
 فـاجـابه وهـو يـتـذكـر تـلك الـسـنـوات مع نـفس طـويل
وحـسـرة والم: نـعـم يـا أبـا مـحـمـد كـنت اخـدم بـلـدي
ـسؤول والـقائـد كل همي أن كنت عـراقيـاً ال اعرف ا
أخدم بـلدي وادافع عن بـلدي كـانت اوسمـتي حيـنما
أرى وجــوهـكم تــتـهــلل فـرحــاً بـعـودتـي مـنـتــصـراً من
عركـة كنت احيـانا أتمـنى ان ال اقبض راتبي ارض ا
القـول لــلـوطن ان ادافـع عـنك بــاجملـان لـوال حــاجـتي
أتمنى ان أذهب فداءً لترابك للناس التي تمشي على

تربتك الطاهرة
فعالً كـنت اتذكـر هذا فـيك كنت مـزهوا اكـثر من ايام

ك  تكر
فــســأله صــاحــبه ســؤاال فــاجــاني فــيـه وانـا اســتــمع
حلـــديـــثــــهم: مـــا هـــو اســــعـــد يـــوم مـــر فـي حـــيـــاتك

العسكرية 
 فاجـابه بـغرابـة أكثـر: لـو لم تسـالـني حلكـيت لك انا
هـذه اخلـاطـرة الـيـوم هـو اسعـد يـوم لي فـي حيـاتي
ليس النه يوم تاسيس اجليش وهو يوم يهمني كثيرا
لكـني اليـوم قرت كالمـاً اقرأه لـكني لم اتـمعن بـه كما
تمـعـنت فـيه اليـوم كالم اعـاد الي زهوي وإفـتـخاري
اليوم عادت لي بهجتي شبابي ايامي التي قضيتها

ا اقوم به.  جندياً افخر 
فقال له صديق: وما هذا الكالم شوقتني كثيراً

 قــال: الـيــوم طـالـعـت الفـتـة كــبـيــرة وضـعــهـا ضـابط
عـسـكري عـلى داره مـكـتـوب فـيـهـا:( ندائـي ورجائي
وطــلــبي وإلــزامي ألبــنــائي وإخــواني وأعــزائي أفـراد
اجلــيش والــشـرطــة الـشــرفـاء الــوطــنـيــ اخملـلــصـ
مصـيـر العـراق وتـاريخه ووحـدة شـعبه وبـقـاؤه وأمنه
وأمـانه بأيـديـكم وسواعـدكم اجلـادة وهمـمـكم العـالـية

وصدقكم وإخالصكم للوطن..) 
فـاجـابه: ابـو مـحـمد مـسـتـغـربـا ولم هـذا االهـتـمـام يا
ــتـكــلــمـ سـيــدي مــا اكـثــر اخلــطـابــات ومــا اكـثــر ا

والقادة 
 قال له: ال هـذا قائـد من نـوع اخر وشـخص يخـتلف
عن الــذين ذكــرتــهـم إنه مــرجع دين وعــراقي واول
مـرة اسـمع مـرجـعـاً يـخـاطب اجلـمـاهـيـر وخـصـوصـاً
اجليش والـشرطـة بـهذه االبـوية نـحن بحـاجة الى ان
يـكــون الــعــالم مــعــنـا وفــيــنــا حــتى يــعـرف هــمــومــنـا

ومشاكلنا ويخيط لنا جراحنا.
فقال: صدقت يا ابا سعيد

 دفـعـني الـفـضـول إلسـبـقـهـمـا بـالبـحـث عن االجـابة
ـا قراتها فتحت بـيانات هـاتفي أل تعـرف على قائـلها 

قلت في نفسي: لله درك يا ابن العراق.
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بعقوبة

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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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من اجل دفـع عــــجـــلــــة الــــتــــنــــمــــيـــة
االقـتـصـاديـة الى االمـام وخـلق فـرص
عـــمل جــــديـــدة لـــلـــشــــبـــاب من خالل
االسـتـثـمار واشـراك الـقـطـاع اخلاص

في مفاصل احلياة.
 وقـد ادت هـذه احلـمالت الى تـغـيـيـر
وجـهات الـنـظر لـدى الكـثـير من فـئات
اجملــتـمع لــيـتــحـول من فــلـســفـة عـدم
ا ـوافقـة  ـعارضـة الى ا االتـفاق أو ا

ــسه من نـتـائج مـتـحـقـقـة عـلى ارض
الـواقع من جتارب مـنـاطق تعـمل بـها
عــقـود اخلــدمـة واجلـبــايـة ومن خالل
ـواطن ومدى رضاهم استـبيان اراء ا
عن تــلك الــتـجــربـة والــتي اكــد فـيــهـا
شتـرك عـلى انها من اجنح جمـيع ا

شاريع وافضلها.  ا
والله ولي التوفيق... 
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دارس والـكليـات واالسرة التـربوية ا
وشيـوخ العشـائر ومنـتديات الـشباب
وصــوالً الى الـــنــقــابــات واالحتــادات
ـــنــظــمــات االنـــســانــيــة ــهـــنــيــة وا ا

دني. ومنظمات اجملتمع ا
 كــــــمـــــا  خـالل تــــــلـك الــــــنـــــدوات
والــلــقــاءات شــرح االســـتــراتــيــجــيــة
الوطنية التي تـبنتها الوزارة وفوائد
عقود اخلـدمة واجلبايـة وما تعود به

ــواطن مـن اســتــمــرار الــتــيـار عــلى ا
الــكــهـــربــائي والــتــخــلص من اعــبــاء
ـولـدات االهـلـيـة ومـا شـاكل وايـضـاً ا
ايــضــاح الـصــورة الــضـبــابــيــة الـتي
واطن جراء االعالم تولـدت في ذهن ا
ـضـاد لــتـلك الــعـقـود والــتي فـهـمت ا
خـطـأ عـلـى انهـا خـصـخـصـة لـكن هي
في احلقـيقة عـقود شراكة مـع القطاع
ا يدعم توجـهات احلكومة اخلاص 

تــــعــــد الـــكــــهــــربــــاء مـن احلــــاجـــات
الــضــروريــة وعـــصب مــهم وشــريــان
حـيـوي فـي مـفـاصل احلـيـاة الـيـومـية
ـيــادين لــلـمــواطن الــعــراقي في كـل ا
فـبـدون نـعـمـة الـكـهـربـاء ال تـسـتـطـيع
مـواكبـة الـتطـور الـصنـاعي والزراعي
ــعــلــومــات وسـائل وتــكــنــولــوجـيــا ا
االتــــــصــــــال ومـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجـتـماعي فـضالً عن كـونـها عـنـصر
اســـاسـي في كل مـــقـــومـــات احلـــيـــاة

االخرى.
لذا اصبح لـزاماً على وزارة الـكهرباء
التفكـير بحلول من اجل تـوفير التيار
الـكهـربـائي لعـمـوم البالد وعـلى مدار
 244ســاعـــة ومن بــ تـــلك احلــلــول
االنــيـة هــو اشــراك الـقــطــاع اخلـاص

جال توزيع الطاقة الكهربائية .
 وبـهـذا شـرعت وزارة الكـهـربـاء مـنذ
شـروع عـقود اخلـدمة اكـثر من عـام 
واجلـــبـــايــة مـن اجل الــقـــضـــاء عــلى
الــضــائــعــات والــتــجــاوزات والــهــدر

احلاصل علـى الشبكـة الكهـربائية من
ـنـشـودة اجـل الـوصـول الى الـغـايـة ا
وهـي تــوفــيــر الــكــهــربــاء عــلى مــدار
ــواطـنـ الـســاعـة وشــمـول جــمـيع ا
بـتـلك اخلـدمـة واحلـد مـن االسـتـخدام
برر للـطاقة الكهربائية فرط وغير ا ا
عــبـــر االســتــخــدام االمــثل وتــرشــيــد

االستهالك .
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 وهـــذا حـــقـــا مــــا قـــامت به مالكـــات
وزارة الـــكــهـــربــاء مـن خالل الــقـــيــام
بـــحـــمالت تـــوعـــويــة لـــلـــتـــرويج عن
مــشــروع اخلـدمــة واجلــبــايــة وكـذلك
تـرشيـد استـهالك الطـاقة الـكهـربائـية
عن طــــــريق اجلــــــوالت والـــــزيـــــارات
ــيــدانــيــة وعــقــد الــنــدوات وتــقـد ا
واالرشـادات وسـبل تـقـنـ اسـتـخدام
الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة وشــمــلت تـلك
الــــنـــــدوات واجلــــوالت والـــــزيــــارات
ـيــدانـيــة كل شـرائـح اجملـتــمع عـلى ا
اخـتالف مـشـاربـهـم ابـتـداءً من طـلـبـة

وَسيلةً لِلمَجيء !!
____

بَعدَما عَرِفتُكِ 
تَمنيتُ لو أنني آدم

كي أقضمَ الشّّجرةَ بِما فِيها
وَلنْ أكتفي بِتفاحةٍ وَاحدة

__
لِكل وَاحدٍ مِنا
أربعونَ شَبيها
إال أنتِ بِال شَبيه

عَرافتي قَالتْ: 
إنكِ خُلقتِ في قَالبٍ
ذِي استعمالٍ وَاحد

____
الشَّمسُ مَنار ألهلِ األرض
وَأنتِ مَنار ألهلِ السَّماء

ال فَرقَ بِينَكن
سِوى أنَّ الشَّمسَ تَحجبُها الغَيوم
وَأنتِ تَحجبُكِ العُطلُ الرَّسمية

____
أنا وَأنتِ

طفالنِ نَركضُ بِشَكلٍ دَائري 
على حَافةٍ وَاحدة

دُونَ أن نُفكرَ بِالسُّقوط
أو أن يَلحقَ أحدُنا اآلخر

الغريبُ في ذَلك 

إنَّ كلَّ شيءٍ يَركضُ مَعنا
حتَّى الفَراشات وَالوَقت وَالشَّيب !!

إال أنَّ قلوبَنا مُتوقفة 
مُتوقفة تَماماً

مُنذُ أول نَظرة.
____

إلى احلب الذي لَم يُولدْ بَعد
ِ وَمَقامِ النَّظر َ ركنِ العَ بَ
إلى السَّماواتِ السَّبعِ اللواتي

يَنزفن على كفكِ األلوان
ُتعرقةِ خَجالً إلى الدياناتِ ا
من إيجادِ نَافذةٍ ِلمَرضاتك
إلى كل شَيءٍ بَازغ فِيكِ
وَليسَ ليّ فِيه نَصيب

أقولُ : 
لِيسَ لديَّ ما أقولهُ

ُكعبة أمامَ حَضرتِكِ ا
إال أن استغفرَكِ طَويالً

عَما فاتَ من عُمري الدَّائري.
____

عِندَما غَسلنا األيامَ سوياً
َاضي  وَنفضناها من دَرنِ ا

رَأيتُكَ قد هَممتَ لتُعلقَهن 
على حبلِ تَصبُّرِكَ الضَّعيف 
الذي ما لَبثَ حتَّى انقطع !!

واآلن أحاولُ جَاهداً

أن أمدَّ لكَ حَبلَ غَسيلي
لِتُعلقَ عَليهِ ماتَشاء

وَأفرشُ لكَ ماتَبقَّى من جِلْدي
لِتُوسدَ تَحتَهُ حُزنَكَ العَاري

____
يَعزُّ عليَّ أن أراكَ 
شَجرةً غافيَة الفَرح
َوتَ حَطاباً أرعن وَا
جَاءَ لِيُأخذَ قَبساً مِنك

فَعادَ مُحمالً بِأغصانِكَ الزَّاهية!!
____

يَاحَسن.. 
عَائلتُكَ لوحة جَميلة

َنية ال أعلمُ من أودعَها عندَ طفلِ ا
وَبِحجةِ أنهُ يَلعب

قَامَ بِحذفِ مَالمحِها النَّضرة !!
____

ليسَ باستطاعتي
َزيدِ من الغَباء إراقةَ ا

أمامي جيل كامل من الغَفلة
َاء يَسترزقُ على حباتٍ بِلونِ ا

كان قد نَسيَّها الزَّمان
ِ الريح على جَب

تأكلُ ثباتَ العمرِ على شَكلِ أرضةٍ
مُتطرفة
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الـتــعـلـيم في الـقـرى يــعـتـمـد عـلى إمـام
سجد أو شخص متعـلم يقوم بتعليم ا
الـصـبـيـة القـراءة والـكـتـابـة واحلـساب
وبعض االمور الدينيـة ويكون التعليم
عـــلى شـــكـل دورة يـــلـــتـــزم الـــصـــبـــيــة
تخرج يـستطيع أن والصـبي ا بالدوام
يكتب ويقرأ الرسالة  وهذاهو مقياس
جنــاح الـطــالب وعـنــد انـتــهـاء الـدورة
توزع احلـلوى وتـقام الـوالئم ابتـهاجا
تعلم الكثـير من الصبية ناسـبة بهذه ا
ـــبـــادرات فـي هـــذه الـــدورات وهــــذه ا
شــخــصــيـة واحــيــانــا يــقــوم شــخص
بـتـوفــيـر مــسـلــتـزمــات الـدراســة لـهـذه
الــــقـــريــــة قـــبل تــــأســـيـس الـــتـــعــــلـــيم

الـــذي تــولى اإلشـــراف عــلى الـــرســمي
وبــنــاء ـــعــلــمــ  ــدارس وتــعــيــ ا ا
وعـنــدمـا تـصـدر الـتـربـبـةأمـرإ ـدارس ا
يـقــوم أهـالي الـقـريـة بـإنــشـاء مـدرسـة 
او أحـيـانا بـتخـصـيص مـكان لـلـدراسة
تــكـلــيف مـعـلـم لـلـقــيـام بـالــتـدريس في
السنة االولى وبعد ذلك تتولى التربية
بـتوفـيـر مسـتـلـزمات الـدراسـة من كتب
الـقـرطاسـيـةوغـيـرها ويـكـون الـتـعاون
بـــ األهـــالي والـــتـــربـــيــة فـي مـــجــال
بعض أبنـاء القرى تـعلموا في التعـليم
وبعضهم اجليش وخاصة العسكري 
تـــــعـــــلم فـي الـــــشـــــركـــــات وخـــــاصـــــة
وكــانت تــقــدم الى الــتالمــيـذ الــعــمــال

درسية وهـو برنامج غذائي التغذيـة ا
يـشــمل احلـلــيب واالجـبــان واحلـمص
والـسـمن والـفواكـة كـما الـرز الدقـيق 
يـقــوم بـعض االشـخـاص الــذين لـديـهم
البس امــكـــانــيـــات مــاديـــة بــتـــقــد ا
ــدرسـيــة الى الــتالمــيـذ وتــخـرج من ا
ــدارس االبـتـدائــيـة اعـداد كــبـيـرة من ا
وانـتــقـلــوا لـلــدراسـة في أبــنــاء الـقــرى
وقـسم مـنـهم واصـلـوا دراساتـهم ـدن ا
تــخـرج مــنـهم الــطـبـيب  خــارج الـبالد
االستـاذ  ومنهم من هـندس القـاضي ا
اســـــتـــــلـم وظـــــائـف مـــــتـــــقــــــدمـــــة في

ساهمت في بناء الوطن. الدولة
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وانـــا اتــنــقل بــ فـــقــرات الــيــوتــيــوب
ــلل ومـراكب مــحـاوال ابــعـاد شــواطئ ا
الــرتـابــة الـتي اعــتــورتـني من االخــبـار
روعة لبعض القنوات الفضائية التي ا
تسـاهم بقـتل العـراقي وأحالمـهم قبل
االرهـابـيـ والـتـكـفـيـريـ  فـهي تـدسُ
ــنــهـج الــدمــوي في الـــسمَ الــزُعـــاف وا
نمقة والتي نسمعها كل يوم أخبارها ا
.. ولـيس خافـيـا عن جل الـنـاس مـصدر
ــشـبــوهـة تــمـويل هــذه الـفــضـائــيـات ا
فـالكـثيـر مـنهـا يـعود لـبعـض ما يـسمى
بـ( الـسـيـاسـ ) مع حتـفظـي علـى هذه
الكـلمـة ألن السـياسي بـطبـيعـته هو من
يتـشرف بـخدمـة بلـده وأبنـاءه جلدته ال
وجودون في مفاصل كما يفعل هؤالء ا
ـتــرهـلـة والـتي تـشـكـو من داء الـدولـة ا
من ســرقــات وفــسـاد ــزمن  الــتــخــمـة ا
وتــصـفـيــات سـيــاسـيــة !! وبـعض هـذه
القنوات تـصور بلدنـا هذا بأنه بلد آمن
ــقـراطي حــتى الـنــخـاع  ومــزدهـر ود
متناسية ان الكثير من التقارير الدولية
تؤكد ان العراق هو أخـطر بلدان العالم
وأن اغلب هذه الدول تـمنع رعاياها من
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في كل مــنـشـور عـلـى مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي
ـنـشورات اإلعالن ـتـفـاعلـ مع هـذه ا تـرى مـئات ا
عن فرص عمل أو تـعييـنات حكـومية كـانت أو أهلية
ــطــلـوب قــلــيل تـرى أضــعـاف ومـهــمــا كـان الــعـدد ا
مـضـاعـفة تـقـدم طـلـباتـهـا نـاهيـك عن طلـبـات اخلـبرة

الشبه تعجيزية.
كـأي شـاب عراقـي متـخـرج يـبـحث عن عـمل وجدت
مـؤخــراً إعالنـا إلحــدى الـشــركــات تـطــلب مـوظــفـ
إداريـ ارسلت الـسيـرة الذاتـيـة وذهبت لـلمـقابـلة
! تـأخذ حـتى تـغـيـر الطـلب من إداريـ إلى مـسـوقـ
أجـرك بـحــسب الـعـدد الــذي تـقـدمه لــلـشـركــة وبـعـد
الـشـهرين يـتم تـقـو مهـارتك في تـخـصص بـحسب
عــدد الـسـيـاح الــذي قـدمـتـهم إلى الــشـركـة! ال أعـلم
كـيف يـصدر حـكم أنك مـصـور جيـد بـسـبب جناحك
بـالتـسويق وإنك إداري فـاشل بـسبب فـشـلك بإقـناع
السياح أن يسافروا مع هـذه الشركة! وهذا آخر ما
توصل إليه بـلد الثروات الـطبيعـية والنفط والـسياحة

بكافة انواعها.
بـعــد غــيـاب دور احلــكــومــة في تـوفــيــر فــرص عـمل
لـلــشــبـاب ومــحــاربـة الــقـطــاع اخلــاص كـمــا حـدث
مؤخـراً بزيـادة التـعرفـة الكـمركـية لـلمـواد األولية في
ـصـانع إلـى غـلـقـها ـا دفع اصـحـاب ا الـصـنـاعـة 
أصـبح الـشـبـاب بال عـمل ونـراهم يـجـرون خـلف أي
صداقية إعالن عن فرص العمل مهما كـانت نسبة ا
فـيه حـتى وصل احلـال لـبـعـض مـؤسـسـات الـقـطاع
اخلاص أن تشغل الـشباب بعنـوان ( حتت التجربة)
ــدة شـهــر أو شــهــرين بــدون مــقــابل وبــعــدهـا يــتم
االســتـغــنــاء عــنـهـم جـمــيــعـهـم بـكـل بـســاطــة وبـدون
ــاذا انــحـرف مــقــدمــات فــهل ســنــســأل يــومــاً مــا 

ة أو االنحراف. الشباب أو اجنرفوا إلى اجلر
خـتـامـاً لـن أقـول يـجب تـوفـيـر فـرص عـمل ألن هـذه
أبـسط حـقـوق الـشـاب الـعـراقي بل سـأقـول أهـتـموا
بــالـشـبـاب و أوجـدوا الـبـديل لـتــفـريغ طـاقـاتـهم نـعم
البلد خرج تواً من أزمة ولكن وظفوا طاقات الشباب
بدل الذل الذي يعيشون فيه بسبب البحث عن عمل

على األقل لكي يحبوا بلدهم.
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أفضلُ االختباءَ عندكِ
كـ شَامةٍ يسيرة الوضوح

على أن أكونَ مُسلحاً بِالنَّعيم
____

أفضلُ أن أكونَ صبارةً 
على أن أكونَ شَجرةَ تفاحٍ

يَتغذى عليّ النَّاسُ وَقتَ اجلُوع 
ا يَشبعونَ تماما  وَحَا
يَصفونني بِالزّقوم !!

____
َ يديكِ أعواماً أفضلُ التَّيهَ ب

َ الغَيمات على أن أكونَ سلطاناً ب
____

أفضلُ أن أكونَ حَجرةٍ صَمَّاء 
في صَحراءٍ نائيةِ البعد

على أن أكونَ بَشراً بِال طُموح
_____

لن أتتبعَ تَلكَ اخلَرائط 
التي حَفرتْها أظفارُكِ

على قَفاي... 
حتَّى تَكوني لِقلبي مرآةً

ُستحيل تَعكسُ ا
____

السَّعادةُ بَعيدة جداً
كلَّما عَزمتُ على مالقاتِها

اتخذْت من السُّلحفاة 

ادركتُ إن وطــــنـــاً يــــخـــفـي مـــغــــازلـــته
الـغــامـضـة لــهـذا الـوطن الــبـائس الـذي
اليـبـادله األحـاسـيس ذاتـها .. لـم اسمع
جوابه بـالضـبط ألني شُّغـلتُ بالـصياح
عـــلى اوالدي وهـم يـــتـــعــاركـــون مـــثل "
ـوقـر ذو األرقام ـانـنا ا الـنواب " في بـر
الـــفــــلــــكــــيـــة فـي كل شـي ..من الــــعـــدد
ستُ والرواتـب واالمتـيـازات !! لكـنـني 
ـتـنـافـرة من أطـراف أحـاديـث " وطن " ا
ان جـوابـه كـان سـلـبــيـا تـمــامـا بـعـد ان
اعتـلتهُ الـغُصة واحلـرقة .... وبـالتـأكيد
إن وطـــنــاً كـــغــيـــره من االف او ماليــ
الــعــراقــيـــ الــذين تـــمــتــلئ حـــيــاتــهم
بقصص عشق مجـهولة لوطن ضاع في
ســـوق الــنــخــاســة  واســـتــشــفــفت من
حـــركــاته وهـــو يــبـــيع الــشـــاي بــأيــدي
ـكن ان يبـاع مثل معـكوسـة ان الوطن 
قـدح الـشـاي ... أدركتُ أن هـذا اإلنـسان
مـثل أقــرانه من الـكـثـيــر من الـعـراقـيـ
ضائـع لضـياع وطـنهم وأنه وطن بال

وطن !!

b³Ž VF² -  بغداد  bFÝ√

الـعيـنـ الـسوداويـتـ .. اسـتوقـفـتني
رتـسـمـة على تـلك اخلطـوط الـعـرجـاء ا
ــــتــــعب وال ادري كــــيف هــــذا الــــوجه ا
هــاجـمـني فـي هـذه الـلــحـظــة الـهـاجس
ـرعب لـتـلك " الـصـبـات " الـتي حـفـرت ا
أخـــاديـــد حـــمـــقـــاء عــــلى وجه بـــغـــداد
الــصـبــوحي اجلــمـيل كــالـتي حــفـرتــهـا

أثقال الكهولة على وجه وطن !! 
احسستُ ان هـذه اخلطوط بـدأت تتكلم
عن نــفـــســهــا بـــعــد أن عــبـــرت بــقــارب

شيخوختها الثُلث قرن !!
ـــذيــعــة الــتي وانــا انـــظــر الى وطن وا
حتـــاوره مـن خالل لـــقـــاء تـــلــفـــزيـــوني

فسالته هذا السؤال :
- إســمـك وطن اال تــرى أنه غـــريب بــ
أسمـاء الناس  ومن الـذي اسمـاك بهذا

اإلسم ?
كان جـواب وطن مقـتضـبا وهـو يحاول
اإلمــســاك بــدمــعــتــيه الــلــتــان حتـاوالن
االنـفـالت خـارجــا وهي تـتــحـدى وحش
الشـيـخوخـة الزاحف !! بـالـتأكـيد هـناك
قـصة مـروعـة ومـخيـفـة تتـعـلق بـالوطن

السليب !! 
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.سمع أحـد السالط بـأن في السوق
جارية 

سعرها يتجاوز سعر  100جارية!
فأرسل الـسلطـان يستـقدمهـا ليرى ما

يزها عن سواها?!
فـوقـفـت أمـامه وشـمـوخـها لـم يـعـهده

من اجلواري االخريات ..
اذا سعرك غال يا فتاة?! فسألها 

اجابت ألني اتميز بالذكاء.!
أثار كالمها فضوله وقال سأسألك

لـو أجــبـتي أعــتـقــتك ولـو لم جتــيـبي
قتلتك?!
ما هو 

أجمل ثوب 
وأطيب ريح

وأشهى طعام 
وأنعم فراش 
وأجمل بلد?!

وجودين التفتت اجلارية إلى ا
وقالت حضروا لي متاعا وفرسا

فإني مغادرة هذا القصر وأنا حُرة .!
أمـا أجـمل ثـوب فـهـو قـمـيص الـفـقـير

الوحيد
ـلك غيره فـأنه يراه منـاسباً الذي ال 

للشتاء والصيف.
أما أطيب ريح هي رائحة األم 

حتى لـو كانت نـافخـة النـار في حمام
السوق.

أما أشهى طعام ما كان على جوع 
فاجلائع يرى اخلبز اليابس لذيذا.

ت عـلـيه وبـالك أمـا أنـعم فـراش مـا 
مرتاح

ـا لـرأيت فـراش الـذهب فـلــو كـنت ظـا
شوكا من حتتك.

سارت نحو الباب فناداها السلطان 

لم جتيبي سؤالي االخير?!
إلتفتت وقالت :

أجـمل بــلـد هــو الـوطن احلــر الـذي ال
يحكمه اجلهلة.

أجادت اجلواب فنالت حريتها.
نعم صـدقتِ أجمل بلـد الوطن الذي ال

يحكمه جهلة.
ا رأيت اجلهل في الناس فاشياً و

جتاهلت حتى ظُن أنّي جاهل.
فـــــاجلــــهـل داء األمـــــة وال عالج له إال
عـرفة بـدالً عنه. نعم بإحالل الـعلم وا

إن اجلـهل مـصـيـبـة ولكن األعـظم من
ذلك عـنـدمـا يـرتـبط اجلـهل بـاحلـمـاقة
فـتـكـون الـكارثـة خـاصـة عنـدمـا يـكون
اجلهل حاكماً فيهلك ويُهلِك من معه
ــــكن ألن اجلــــهـل مع احلــــمــــاقـــة ال 
عـالجــهـــمــا  أســأل الـــله (ســبـــحــانه
وتــعـالى) أن يــبـعــد عـنــا وعن أمـتــنـا

. اجلهل واجلاهل
وسـبب. ويالت.  ونـهب الـثـروات. في

العراق هو سياسة اجلهل.
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فيما العالم يبتهج
أصنع منك رجال من ثلج

بشال أحمر
يلتفّ حول عنق الذكرى

وأكسوك
ا حملتُ إليك من هدايا

ما زال القلب يُواصل شراءها لك
بحكم العادة من دون أن يدري

حتت أقدام أيّة شجرة يضعها! 
فال عنوان لشجرة قلبك

تلك التي بالغيرة تسمّمت عروقها
و قطعها حطّاب الوقت 

أمـــا انـــا فال تـــهـــمــــني إيـــقـــاع الـــوقتِ
وأسماء السنوات

فأنت  رجال و تبقى رجل
في كلَِ األوقات سوف أحبُّك

عند دخول القرن الواحد والعشرين
وعند دخول القرن اخلامس والعشرين
وعند دخول القرن التاسع والعشرين
وسوفَ أحبُّك ح جتفُّ مياهُ البحر 

وحتترقُ الغابات "
bÐô« v « pMJÝ«

كم اشتهيك عمراً
فائتاً و عمرامقبال

كم اشتهى
دفء انفاسك على وجهي

البارد دونك
كم اشتهى احلياة معك يا

انا وانت ب ذراعى
اضمك كوطن يحتويك
لتعيش داخل حدودي

فقط
تتنفس من انفاسي

ويغمرك عطر مودتي 
اشتهى ان ارتشف قهوتى

فضلة من ب ا
شفتيك

وارى انعكاسي ب حناياك
واراك داخل احداقي احملبة
وابحر داخل محيطاتها
الدافئة مستسلما بال

جتديف
ألرسو على شاطىء

قلبك
واحتول الى قطرة دماء

اسكنك لالبد
واكن كلمة السر ب

قلبك ووريدك
احبك
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